ُمختارات من

كالم هللا القدير

كنيسة هللا القدير

الجزء األول ُمختارات من كالم هللا عن إنجيل الملكوت
من أين يأتي البرق الشرقي؟
ٍ
بشكل أساسي .اآلالف واآلالف من المؤمنين
ها نحن اآلن في األيام األخيرة ،وقد تحققت النبوءات عن عودة الرب
أن "البرق الشرقي" ي ِ
ٍ
بحماس ُمتِّقد عودة الرب يسوع .إاَّل َّ
علن في الوقت ذاته شهادته بأن الرب يسوع قد عاد
االتقياء يرجون
ُ
تجسده في األيام األخيرة  -هللا القدير  -وأنه قد قام بالفعل بعمل الدينونة مبتدًئ ا من عائلة هللا .لقد َّ
هز
بالفعل من خالل ُّ
ُ
َّ
يتعطشون للحق.
إيمانا صادًقا باهلل ،والذين
ظهور "البرق الشرقي" العالم الديني بأكمله ،وكذلك جميع أولئك الذين يؤمنون ً

ص ي في كلمات هللا القدير وعمله ،يؤكد الكثير من الناس أن هللا القدير هو الرب يسوع العائد ،فيأتون
ومن خالل البحث والتََق ّ
واحد ا تلو اآلخر أمام هللا القدير .وقد ألقت هذه الحقيقة رعاة العالم الديني وشيوخه ،وكذلك حكومة الحزب الشيوعي
ً
الصيني ،في حالة من الذعر؛ وفي سبيل قمع "البرق الشرقي" وحظره ،راح رعاة العالم الديني وشيوخه وحكومة الحزب

مع ا ،يختلقون الكثير من الشائعات ،ويدينون "البرق الشرقي" ،ويفترون عليه بصور ٍة همجيَّة
الشيوعي الصيني يتآمرون ً
ِ
صي
المخلصين ومضايقتهم ،أولئك الذين يريدون البحث والتََق ّ
ُم ّدعين أنه بدعة n،ويبذلون كل ما في وسعهم لعرقلة المؤمنين ُ
حول ظهور هللا القدير وعمله في األيام األخيرة .،في تلك األيام العتيقة ،تحالف العالم الديني اليهودي nمع الحكومة
الرومانية ،وقد تكررت المأساة التاريخية للظلم القاسي الذي وقع على الرب يسوع من جديد n.تختلف الروايات وتتباين
وعما إذا كان عمل هللا أم ال .بعض الناس يتبعون nفي
اآلراء حول ما إذا كان "البرق الشرقي" هو عودة الرب يسوع أم الَّ ،

أعقاب رعاة العالم الديني وشيوخه في إنكارهم وإدانتهم ،ولكن هناك َمن يعتقدون أن "البرق الشرقي" ُمرتبط بنبوءة الرب
المقدس ،والتي تقولَّ :
َّ
"َأِلن ُه َك َما َّ
ضا
يسوع في الكتاب
َأن ٱْلَب ْر َق َي ْخ ُر ُج ِم َن ٱْل َم َش ِار ِق َوَي ْ
ون َْأي ً
ظ َه ُر ِإَلى ٱْل َم َغ ِار ِبَ ،ه َك َذا َي ُك ُ
ان" (مت  ،)27 n:24وأنه مرتبط بمجيء ابن اإلنسان في األيام األخيرة .إذاًِ ،
َم ِجيء ْٱب ِن ٱِإْل ْن َس ِ
فمن أين يأتي "البرق الشرقي"
ُ
على وجه التحديد ،هل هو عمل هللا ،وما نوع األسرار التي ينطوي عليها؟

تماما كما كان في
أبدا عن ّ
دائما جديد n،وأنه ال يتوقف ً
التقدمً .
جميع الذين يفهمون عمل هللا يعرفون أن عمله هو ً
عصر الناموس عندما عمل هللا من خالل الروح ،وأصدر القوانين التي من شأنها إرشاد حياة اإلنسان على األرض .ثم بعد

وي ِ
خرج الشياطين ،ويقوم
ذلك ،في عصر النعمةَّ ،
تجسد هللا وظهر كابن اإلنسان ليقوم بعمله ،حيث كان يشفي المرضىُ ،
عبر عن الطريق قائاًل " :تُوبوا َّ ِ
ٱلسماو ِ
ات" (مت )17 n:4؛ وذلك قبل
َأِلن ُه َقد ٱ ْقتَ َر َب َمَل ُك ُ
وي ِّ
ُ
المعجزيَّةُ ،
وت َّ َ َ
بالعديد من األعمال ُ
سمر على الصليب وي ِ
كم ُل عمله لفداء كل البشرية .ولكن بما أن الناس ال يعرفون عمل هللا ،باإلضافة إلى ما لهم من
ُ
أن ُي َّ ُ

بقدر ٍ
جميعا يتَّسمون ٍ
كبير من الِبر الذاتي والقسوة والعناد ،ويتشبَّثون
وم ْز ُه َّوة بنفسها ،وكونهم
طبائع شيطانية ُم ِّ
ً
تكبرة َ
ص ّورات والتخيالت ،إلى الدرجة التي يصبحون فيها ُمشمَئ زين من الحق وكارهين له ،فإنه في كل مر ٍة يقوم هللا بعمل
بالتَ َ
جديد ،عليه أن يعاني من التجديف واالضطهاد واإلدانة بشكل وحشي من ِقَبل العالم الديني والقوى الحاكمة .كما أن أولئك
الذين ينشرون عمل هللا الجديد ويشهدون له يتم َوصمهم بكافة أنواع التُ َه ْم واأللفاظ المهينة ،وكذلك يتم قمعهم بكل قسو ٍة .هذه
دونة في العهد الجديد :في سبيل خالص البشر من خطر التَ َع ُّرض للعقاب بسبب مخالفة الناموس ،الذي لم يستطيعوا
حقيقة ُم َّ

تجس د هللا في صورة الرب يسوع ،وبدأ عمل الفداء في عصر النعمة .عندما كان الرب يسوع يؤدي عمله في
أن يحفظوهَّ ،
ٍ
بنعمة وفيرة،
اليهودية n،قام بالعديد nمن األعمال المعجزيَّة ،حيث شفى المرضى وأخرج الشياطين ،وأنعم على اإلنسان

وصرح بالعديد nمن الحقائق .هذا يكفي إلثبات أن الرب يسوع كان هو هللا نفسه ،وأنه كان المسيَّا الذي كان شعب إسرائيل
َّ
ٍ
بعناد بالمفاهيم الدينية n،ورفضوا ببساطة أن
يتوق إليه .ومع ذلك ،فإن رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين من اليهود تشبَّثوا
موضع في
يؤمنوا بأن يسوع كان المسيح الذي كانوا يتوقون إليه لفترة طويلة .وعلى النقيض من ذلك ،فقد بحثوا في كل
ٍ
كبدعة
ٍn
الكتاب المقدس عن شيء يمكنهم أن يستخدموه ضد يسوع ،وقد افتروا على عمل الرب يسوع ،وحكموا عليه وأدانوه
(راجع سفر األعمال  ،)14 n:24ويسوع نفسه أدانوه "كزعيم عصابة الطائفة الناصريَّة"( .راجع سفر األعمال  .)5 n:24لقد
ثم فقد أساءت
خدعوا اليهود ّ
وهيجوهم إلدانة الرب يسوع ،وتحالفوا مع الحكومة الرومانية في صلبه على الصليب .ومن ّ
بناء على ذلك ُيمكننا أن نرى أن الشي الذي
األمة اليهودية nبأكملها إلى شخص هللا ،ولذلك َّ
تعرضت لتدمير لم يسبق له مثيلً .
َّ
صادرا
جدا أن يكون
المحتمل ً
ً
يدينه ويقاومه العالم الديني وأولئك الذين يتَقلدون السلطة ال يكون بالضرورة خطًأ ،وأنه من ُ
ِ
بناء
من هللا ،وأنه عمل هللا .لذلك ،فعند التََق ّ
صي حول ما إذا كان شيء ما هو عمل هللا ،ال يمكن للمرء أن ُيصدر هذا الحكم ً
على ما إذا كان العالم الديني وأولئك الذين َيتَ َّقلدون السلطة َي ِق ّرون به أو يقبلونه .يمكننا أن نرى من خالل كافة األعمال التي

تم ت في عصر الناموس وعصر النعمة أنه لكي نقرر ما إذا كان شيء ما هو عمل هللا أم ال ،فإن األمر يستند بشكل أساسي
َّ

إلى ما إذا كان ما يعبر عنه هذا الطريق هو الحق أم ال ،وما إذا كان شيًئا تحتاجه البشرية حاج ًة ماس ًة في الوقت الحاضر أم
ال ،وهل هو عمل الروح القدس أم ال .وبهذه الطريقة فقط يمكن تمييز هذا الشيء في جوهره :هل هو عمل هللا أم ال  -هذا

هو األمر األكثر أهمي ًة.
في األيام األخيرة يزداد فساد البشرية أكثر فأكثر ُعمًقا .يرزح الناس تحت سيطرة كاملة من طبائعهم الشيطانية
إرادي ا؛ وجميعهم يعيشون حياة يخطئون فيها أثناء النهار ،ثم يعترفون في المساء،
وغالبا ما يرتكبون الخطايا ال
الفاسدة،
ً
ً

ويعيشون في أل ٍم ال ُي طاق .إن البشرية تبتعد أكثر فأكثر عن هللا ،وقد صار أمل البشر في الوصول إلى الخالص أكثر
غموضا .وحتى يخّلص هللا اإلنسان من هذا الوضع الذي فيه يقترف اإلثم ثم يعترف ،ويعترف ثم يخطئ ،وحتى َّ
يتخلص
ً
ُ
مرة
الناس كلي ًة من طباعهم الشيطانية الفاسدة ،وقيودهم وأغاللهم اآلثمة،
َّ
ويتطهرون ،وينالون خالص هللا ،فقد َّ
تجسد هللا ً
تجسد
ويخِّلصها .لقد َّ
ويدين البشرية الفاسدة ،وهو يؤدي عماًل
ً
أخرى حتى ُي ِّ
يطهرالبشرية ُ
عبر عن الحقُ ،
جديدا من شأنه أن ِّ
هللا هذه المرة في شرق العالم  -في الصين – حيث يظهر ويؤدي عمله .لقد اختتم عصر النعمة وبدأ عصر الملكوت ،وقد

ٍ
بحقائق أسمى وأكثر وفرة من أي وقت مضى ،وقد كشف أسرار جميع أعمال هللا منذ خلق العالم ،وأنعم على اإلنسان
أتى
تطهره وتُخِّل صه .أولئك الذين يقبلون عمل هللا القدير في األيام األخيرة يدركون الكثير من الحقائق
بكل الحقائق التي سوف ّ
عبر عن الحق في األيام األخيرة هو
من خالل الكلمات التي عبَّر عنها هللا القدير .إنهم يرون بوضوح أن هللا القدير الذي ُي ِّ

حًق ا الرب يسوع العائد ،وقد أصبح لديهم معرفة واضحة بطبيعتهم الفاسدة والسبب الجذري لذنوبهم ،وقد وجدوا الطريق
للتخّلص من طباعهم الشيطانيَّة الفاسدة ،وها هي قلوبهم منيرة ونقيَّة .ومن خالل اختبارهم لدينونة كلمات هللا وتوبيخها

وتجاربها وتنقيتها ،تتغيَّر تدابير حياتهم باستمرار ،ويرون األمل في الخالص ،ويقتنون معرف ًة حقيقي ًة بجوهر هللا الصالح
ٍ
ٍ
الم َّ
ومعرفة أكثر عمًقا من الناحية العملية لما يملكه هللا وماهيته ،مثل
بإدراك
قدسة .إنهم يتمتَّعون
والُق ُّدوس ،وشخصيته ّ
البارة ُ

حقيقيا
غامضا ،بل باألحرى قد صار
فارغا أو
جميعا إدراك أن إيمانهم باهلل لم يعدn
قدرة هللا وحكمته وسلطانه ،ويمكنهم
ً
ً
ً
ً
كشخص عزيز ِ
ٍ
قلبا يهاب هللا ،ويصبح لديهم طاعة واحترام
أكثر فأكثر .إنهم يختبرون هللا حًقا
ومحب للغاية ،مما يوقظ فيهم ً
ُ
ِ
طهر
حقيقيين هلل ،وجميعهم ُي ّ
قد رون بوضوح أن عمل الدينونة الذي يقوم به هللا القدير في األيام األخيرة يستطيع بالفعل أن ُي ِّ
ٍ
وبسرعة فائقة كصاعقة
اإلنسان ويخّلصه .في األيام األخيرة ،يتمم هللا القدير عمل الدينونة والتطهير في فترة وجيزة،

كون
الب ّر الرئيسي للصين ،وقد َّ
البرق .لقد انتشر إنجيل ملكوت هللا في غضون عقدين فقط من الزمن في جميع أنحاء َ
مجموعة من المنتصرين ،واآلن فإن اإلنجيل يمتد بسرعة في جميع االتجاهات إلى جميع أمم العالم .وهذا يتمم ٍ
بدقة نبوءة
ضا َم ِجيء ْٱب ِن ٱِإْل ْن َس ِ
الرب يسوعَّ :
"َأِلن ُه َك َما َّ
ان" (مت :24
َأن ٱْلَب ْر َق َي ْخ ُر ُج ِم َن ٱْل َم َش ِار ِق َوَي ْ
ون َْأي ً
ظ َه ُر ِإَلى ٱْل َم َغ ِار ِبَ ،ه َك َذا َي ُك ُ
ُ
.)27
ٍ
بعناد بالمفاهيم الدينية n،وعندما يواجههم عمل هللا الجديد nالذي
ومع ذلك ،فإن رعاة العالم الديني وشيوخه يتشبَّثون
ص ّورات اإلنسان ،فإنهم ال يسعون إليه أو يحققون فيه ،وال يقف األمر بهم عند هذا الحد ،بل تراهم يلوحون
يتعارض مع تَ َ
بالكتاب المقدس ُمهددين n،ويبحثون عن أخطاء يمكنهم استخدامها ضد هللا ،وفي ٍ
تهور يحكمون على عمل هللا القدير في األيام
األخيرة ويدينونه ،ويهينون كنيسة هللا القدير ،حيث يطلقون عليها اسم "طائفة البرق الشرقي" ،ويقولون أنها ِبدعة .إن

التصر فات واألعمال التي ارتكبها رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون اليهود عندما
تصرفاتهم وأعمالهم هي بالضبط نفس
ّ
ّ
أدانوا الرب يسوعَ .ك ْوَن ُه م يستطيعون تحدي عمل هللا في األيام األخيرة ومهاجمته على هذا النحو ،وكذلك عرقلة الناس حتى

ال يفحصوا ُخطى هللا ويتبعوها ويخضعوا لعمل هللا ،أال يجعلهم هذا ٍ
تحدوا المسيح وأدانوه؟
بحق الفريسيين المعاصرين الذين ّ
ٍ
تصرفاتهم عن ُب ٍ
وتجديف على الروح القدس؟ إن اإلدانة الهمجيَّة من ِقَبل قادة العالم الديني لظهور
غض للحق
ينم جوهر ّ
أال ّ
أيضا تتميم كامل لكلمات الرب يسوع عندما تنبأ عن عودته قائاًل َّ :
"َأِلن ُه َك َما َّ
َأن ٱْلَب ْر َق َّٱل ِذي َي ْب ُر ُق ِم ْن
هللا القدير وعمله هي ً
ِ ٍ
ِ
ٱلسم ِ
اء ي ِ
احي ٍة تَحت َّ ِ
ِ
اءَ ،ك َذِلك ي ُكون َأيضا ٱبن ٱِإْل ْنس ِ ِ
ض ِإ
َأن َيتَ ََّأل َم َكِث ًيرا
ان في َي ْو ِمهَ .وَلك ْن َي ْنَبغي ََّأواًل ْ
َن ِ َ ْ َ
َ َ ُ ْ ً ُْ
ٱلس َم ُ
َ
يء َلى َناحَية تَ ْح َت َّ َ
ُ
ض ِم ْن َه َذا ٱْل ِج ِ
يل" (لو .)25 -24 :17
َوُي ْرَف َ

أبدا قد أدركنا ما تعنيه النبوءة التي تقولَّ :
لو لم يكن هللا القدير قد َّ
"َأِلن ُه َك َما َّ
َأن
حدث بكلمته وكشف األسرار ،لما ّ
كنا ً
ظ َه ُر ِإَلى ٱْل َم َغ ِار ِب" .يقول هللا القدير" :عندما ينتبه ويصغي جميع البشر ،عندما تتجدد كل
ٱْلَب ْر َق َي ْخ ُر ُج ِم َن ٱْل َم َش ِار ِق َوَي ْ
األشياء وتحيا ،عندما يخضع كل شخص هلل دون شكوك ،ويكون مستعداً لتحمل المسئولية الثقيلة لفكر هللا – يكون هذا عندما
يظهر البرق الشرقي ،وينير الكل من الشرق إلى الغرب ،مر ِهباً كل األرض بوصول هذا النور؛ وفي هذه اللحظة ،يبدأ هللا

مرة أخرى حياته الجديدة ... n.بمعنى أنه في شرق العالم ،من حيث تبدأ الشهادة هلل نفسه ،حتى يبدأ هللا في العمل ،وحتى تبدأ
األلوهية في ممارسة السلطة السيادية في جميع أنحاء األرض – هذا هو الشعاع المضيء للبرق الشرقي ،والذي أشرق من
قبل على الكون بأكمله .عندما تصبح الدول على األرض هي ملكوت المسيح هو عندما يضيء الكون بأكمله .اآلن هو
الوقت الذي يظهر فيه البرق الشرقي :يبدأ هللا المتجسد بالعمل ،وأكثر من ذلك ،يتكلم مباشرة بألوهية .يمكن أن يقال أنه
عندما يبدأ هللا في الكالم على األرض يكون هذا هو الوقت الذي يظهر فيه البرق الشرقي .بأكثر تحديد n،عندما يتدفق الماء
الحي من العرش – عندما تبدأ األقوال من العرش – هذا بالتحديد هو الوقت الذي تبدأ فيه رسمياً أقوال األرواح السبعة"

("تفسير القول الثاني عشر" في الكلمة يظهر في الجسد)" .أنا أقوم بعملي في جميع أنحاء الكون ،وفي الشرق ،تنطلق

دو ية بال توقف ،لتهز كل الطوائف والمذاهب .إن صوتي هو الذي قاد كل الناس إلى الحاضر .سأجِب ُر كل الناس
صدامات ُم ّ
مرت فترة طويلة منذ أن استرجعت مجدي من
ألن يخضعوا لصوتي ،وأن يسقطوا في هذا التيار ،ويخضعوا أمامي ،ألنه قد ّ
كل األرض وأعدت إطالقه من جديد من الشرق .من ذا الذي ال يشتاق لرؤية مجدي؟ من ذا الذي ال ينتظر بفارغ الصبر

متعطش ا لظهوري؟ من ذا الذي ال يشتاق لجمالي؟ من ذا الذي لن يأتي إلى النور؟ من ذا الذي
عودتي؟ من ذا الذي ال ينتظر
ً
لن يتطلع لغنى كنعان؟ من ذا الذي لن يشتاق لعودة الفادي؟ من ذا الذي ال ُيعجب بالقدير العظيم؟ سينتشر صوتي عبر

األرض؛ إنني أرجو ،عندما يقف أمامي شعبي المختار ،أن أتكلم بالمزيد من الكلمات لهم .إنني أتكلم بكلماتي للكون كله
يقدرون
وللبشرية مثل الرعود القوية التي تهز الجبال واألنهار .وهكذا صارت الكلمات في فمي ً
كنزا لإلنسان ،وكل البشر ّ
قاطعا طريقه إلى الغرب .وهكذا هي كلماتي حتى أن اإلنسان يكره أن يتخلى عنها وفي
كالمي .يومض البرق من الشرق
ً
ذات الوقت يدرك أنه ال يستطيع سبر أغوارها ،لكنه يبتهج بها أكثر فأكثر .يبتهج ويفرح جميع البشر احتفااًل بقدومي

رسميا في العرق البشري
فصاعدا ،سأدخل
كاحتفالهم بمولود جديد .وبواسطة صوتي ،سأجمع كل البشر أمامي .ومن وقتها
ً
ً
مت من
زمن طويل منذ أن ُق َ
لكي يأتوا ليعبدوني n.ومع المجد الذي يسطع مني والكلمات التي ينطقها فمي ....ألنه قد مر ُ

معبودا لعصور ال تحصى قبل
عدت للظهور بمجد بين الناس .أنا هو من كان
األموات ،وقد رحلت من وسط البشر ،ثم
ً
ُ
أيضا الرضيع المهجور من ِقَبل بني إسرائيل منذ أزمنة ال حصر لها قبل اآلن .كذا فإنني أنا هللا القدير كلي
اآلن ،كما أنني ً

المجد في العصر الحاضر!" ("دوي الرعود السبعة – التنبؤ بأن إنجيل الملكوت سينتشر في كل أنحاء الكون" في الكلمة

يظهر في الجسد) .يمكننا أن نرى من خالل كلمات هللا القدير أن عمل هللا وكلمته في األيام األخيرة هما البرق الذي يضيء
من الشرق" .البرق" هو النور العظيم ،أي كلمة هللا ،الطريقة التي يتّبعها هللا للدينونة والتوبيخ في األيام األخيرة .العبارة التي
"ه َك َذا
ظ َه ُر ِإَلى ٱْل َم َغ ِار ِب" أي يصل إلى الغرب.
تقول َ"ي ْخ ُر ُج ِم َن ٱْل َم َش ِار ِق" تعني أنه يأتي من الصين ،و"ََي ْ
وأخيرا عبارة َ
ً
ضا َم ِجيء ْٱب ِن ٱِإْل ْن َس ِ
جسدا ،ويكشف عن نفسه أواًل  ،ويبدأ عمله في الصين في الشرق.
ان" تشير إلى أن هللا يصير ً
ون َْأي ً
َي ُك ُ
ُ

وهناك ُي ِّ
كو ن مجموعة من الناس يعرفون هللا حق المعرفة ،وهم المنتصرون ،كما جاءت النبوءة في سفر الرؤيا .ثم من
خالل هؤالء الناس ،سوف ينتشر إنجيل األيام األخيرة حتى يصل إلى الغرب ،حتى يتسنى للجميع نوال خالص هللا في األيام
األخيرة .وقد تحقق هذا اآلن وأصبح حقيقة يمكن أن يراها الجميع! إن البرق الشرقي (أي عمل الدينونة الذي يقوم به هللا
في األيام األخيرة في الصين) يمكن أن يسمح لنا بقبول كل المحبة والخالص الذي ينعم بهما هللا على اإلنسان ،ويمكن أن

تماما مثل صاعقة البرق ،هكذا هي كلمة
يسمح لنا بمعرفة الوجه الحقيقي هللُ ،
ويحّفز في داخلنا التقوى الحقيقية وعبادة هللاً .
جميعا أن
هللا تَ ِهب اإلنسان النور واألمل .كل أولئك الذين يقبلون البرق الشرقي  -عمل هللا في األيام األخيرة  -يمكنهم
ً
يشهدوا لهذا.

جميع ا إجابة واضحة على السؤال حول ماهية أصل "البرق الشرقي" .هللا هو
واآلن ،بعد أن قرأتم هذا ،أعتقد أن لديكم
ً
خالق السماوات واألرض وسائر األشياء .وألن اإلنسان قد أفسده الشيطان ،بدأ هللا عمله لخالص اإلنسان .يريد هللا جميع
ع جميع أولئك الذين
قدمين العبادة للخالق .ثم بعد ذلك َسَي َد ْ
الناس في الكون أن يروا أعماله ،وأن تتحد جميع المعتقداتُ ،م ّ
يطلبون حًق ا ظهور هللا ويتبعوا خطواته ،يصلون إلى الطهارة وينالون الخالص .سوف يأخذ هللا هؤالء الناس الذين هم حسب
قلب هللا إلى الملكوت ليستريحوا معه .لذا فإن كل واحد وواحدة من إخوتنا وأخواتنا الذين يؤمنون حًقا باهلل وينتظرون بكل
قاوما بشكل
نحي ً
اشتياق عودة الرب يسوع ،عليه أن ُي ّ
جانبا أفكاره الدينية nويدرس الطريق الحق .ال تلتفت إلى الشائعاتُ ،م ً
أعمى الطريق الحق ،ألن هذا سينتهي بك إلى فقدان خالص هللا في األيام األخيرة .يجب أن نواكب خطوات عمل هللا،

تابعين ُخطى هللا عن ُق رب .هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أن ننال خالص هللا في النهاية ويأخذنا هللا إلى ملكوته.
الجزء األول ُمختارات من كالم هللا عن إنجيل الملكوت
ال يؤمن باهلل حًقا إال َم ْن يختبر عمل هللا

جديدا
ظهور هللا استهل
عصرا ً
ً
معاينة ظهور هللا وسط دينونته وتوبيخه
ِ
يوجه مصير البشرية
هللا هو َم ْن ّ
هللا مصدر حياة اإلنسان
ال يمكن خالص اإلنسان إال وسط تدبير هللا
دوي الرعود السبعة – التنبؤ بأن إنجيل الملكوت سينتشر في جميع أنحاء الكون
ُّ
المخِّلص بالفعل على "سحابة بيضاء"
عاد ُ
وأرضا جديدة
سماء جديدة
حينما ترى جسد يسوع الروحاني ،سيكون هللا قد صنع
ً
ً
أولئك الذين يخالفون المسيح هم من غير ريب معاندون هلل
كثيرون مدعوون ،لكن قليلين مختارون
يجب أن تبحث عن طريق التوافق مع المسيح
هل أنت مؤمن حقيقي باهلل؟
المسيح يعمل عمل الدينونة nبالحق
عظيما بين الناس
أمرا
هل علمت؟ لقد صنع هللا ً
ً
وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبديةn
َأع ِد ْد ما يكفي من األعمال الصالحة من أجل غايتك
ْ
معرفة عمل هللا اليوم
هل عمل هللا بسيط كما يتصور اإلنسان؟
الذين يعرفون عمل هللا اليوم هم الوحيدون الذين قد يخدمون هللا
تعرف على أحدث عمل هلل واتبع خطى هللا
ّ
العمل في عصر الناموس
القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء
سر التجسد ()4
معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا
َم ْن يعرفون هللا وعمله هم وحدهم َم ْن يستطيعون إرضاءه

كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في تصوراته أن ينال إعالنات هللا؟
ِ
المتجسد
أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

ِ
كمالن معنى التجسد
ُّ
التجسدان ُي ّ

االختالف الجوهري بين هللا المتجسد وبين األناس الذين يستخدمهم هللا
المتجسد وواجب اإلنسان
وجه االختالف بين خدمة هللا
ّ
عمل هللا وعمل اإلنسان
هللا هو رب الكل
هل للثالوث وجود؟
الجزء الثاني ُمختارات من الكلمات األساسية هلل عن إنجيل الملكوت
المقدس؟ ما هي العالقة بين هللا والكتاب َّ
 .۱أيهما أعظم :هللا أم الكتاب َّ
المقدس؟
التجسد.
 .٢عن حقيقة
ُّ
 .٣عن حقيقة اسم هللا.
 .٤عن حقيقة الخالص في عصر النعمة n،والخالص في عصر الملكوت.
 .٥هل عمل الرب يسوع للفداء هو حًقا العمل الختامي للعصر؟
 .٦العالقة بين عمل عصر النعمة ،ومثيله في عصر الملكوت.
 .٧هللا القدير ،مسيح اﻷيام اﻷخيرة ،يفتح ِ
السفر وينفذ دينونتهn.
 .۸هناك إله واحد فقط :ال يوجد ثالوث.
 .۹الفرق بين عمل هللا وعمل اﻹنسان.
الك َذبة.
والم َسحاء َ
 .١٠كيفية تمييز الرعاة الزائفين وأضداد المسيح ُ

جديدا
ظهور هللا استهل
عصرا ً
ً
ها هي خطnة التnدبير اإللهي الnتي اسnتمرت لسnتة آالف عnام تnأتي إلى نهايتهnا ،وقnد انفتح بnاب الملكnوت لكnل من يطلبnون
ظهnnور هللا .أعnnزائي اإلخnnوة واألخnnوات ،مnnاذا تنتظnnرون؟ مnnاذا تطلبnnون؟ هnnل تنتظnnرون ظهnnور هللا؟ هnnل تبحثnnون عن آثnnار أقnnدام
هللا؟ كم نشnnتاق لظهnnور هللا! وكم من الصnnعب أن نجnnد آثnnار أقnnدام هللا! في عصnnر مثnnل هnnذا ،وفي عnnالم مثnnل هnnذا ،مnnاذا يجب أن
نفعnل لكي نشnهد يnوم ظهnور هللا؟ مnاذا يجب أن نفعnل لكي نتبnع آثnار أقnدام هللا؟ هnذه أسnئلة تواجnه كnل من ينتظnرون ظهnور هللا.
جميعكم قد فكرتم في تلك األسئلة في أكثر من مناسبة – ولكن ما هي النتيجة؟ أين يظهر هللا؟ أين آثار أقدام هللا؟ هnnل حصnnلتم
على إجابات؟ يجيب العديد nمن الناس قائلين :يظهnر هللا بين أولئnك الnذين يتبعونnه ويتبعnون آثnار أقدامnه من بيننnا؛ إن األمnر في
غايnnة البسnnاطة! أي شnnخص بإمكانnnه تقnnديم إجابnnة مركبnnة ،لكن هnnل تعرفnnون مnnا هnnو ظهnnور هللا؟ ومnnا هي آثnnار أقnnدام هللا؟ يشnnير
ظه nnور هللا إلى مجيئ nnه الشخص nnي إلى األرض إلتم nnام عمل nnه .إن nnه ي nnنزل إلى اإلنس nnان بهويت nnه وشخص nnيته وطرق nnه الفري nnدة ليب nnدأ
nزة أو
nورة أو معجً n
وينهي عصnً nرا آخnnر .هnnذا النnnوع من الظهnnور ليس شnnكالً من أشnnكال االحتفnnال ،وهnnو ليس آيً nة أو صً n
عصnً nرا ُ
رؤي ًة ُعظمى ،كما أنها ليست بالتأكيnد شnكالً من العمليnات الدينيnة .إنهnا حقيقnة فعليnة وواقعيnة ُيمكن لمسnها ورؤيتهnا .هnذا النnوع
تعهد nقصnnير األجnnل ،بnnل هnnو من أجnnل مرحلnnة من مراحnnل من عمnnل هللا
من الظهnnور ليس من أجnnل متابعnnة عمليnnة ،وال من أجnل ُّ

في خط nnة ت nnدبيره .ظه nnور هللا دائمًا ذو مغ nnزى ومرتب nnط دائمًا بخط nnة ت nnدبيره n.يختلnnف ه nnذا الظه nnور كليًّا عن ظه nnور إرش nnاد هللا
لإلنسان وقيادته وتنويره .في كل مرة يعلن هللا عن نفسه فإنه ينّفذ مرحل ًة ما من عمل عظيم .يختلف هذا العمل عن عمnnل أي
تخيلnnه ولم يختnnبره من قبnل .إنnه عمnnل يبnدأ عص ًnرا جديnً nدا ويختتم العصnر القnديم،
عصnnر آخnر؛ فهnو عمnnل يسnnتحيل على اإلنسnان ُّ
ومح َّس nن ألجnnل خالص الجنس البشnnري؛ واألكnnثر من ذلnnك ،إنnnه عمnnل إحضnnار الجنس البشnnري إلى العصnnر
وهnnو عمnnل جديnnد ُ
الجديد n.هذه هي أهمية ظهور هللا.

في الوقت نفسه الذي تفهمون فيه ظهور هللا ،كيف يجب عليكم السعي وراء آثار أقدامه؟ هذا سؤال ال يصnnعب شnnرحه:
حيث ظه nnور هللا ،س nnتجدون آث nnار أقدام nnه .يب nnدو ه nnذا التفس nnير مباش nً nرا للغاي nnة ،ولكن ال يس nnهل تطبيق nnه ،ألن العدي nد nمن الن nnاس ال
يعرفnnnون أين ُيعلن هللا عن ذات nnه ،وال يعرف nnون ب nnاألكثر أين ي nnرغب هللا ،أو ينبغي علي nnه ،أن يكش nnف عن ذات nnه .يتهnnnور البعض

ويعتقد َّ
ضnا يعتقnدون أنnnه حيثمnnا توجnnد الشخصnnيات الروحانيnnة
أن حيثما يوجد عمل الروح القnnدس ،هنnاك يكnون ظهnور هللا ،أو أي ً
ض nا يعتقnnدون أنnnه حيثمnnا يوجnnد األشnnخاص المشnnهورون هنnnاك يكnnون ظهnnور هللا .لن ننnnاقش اآلن
هنnnاك يكnnون ظهnnور هللا ،أو أي ً
صحة أو خطأ هذه المعتقدات .لكي نشرح هذا السؤال يجب أوالً أن نوضح هدفنا وهnnو أننnnا نبحث عن آثnnار أقnnدام هللا .نحن ال

نسnnعى وراء الشخصnnيات الروحانيnnة ،وال نتبnnع خطى المشnnهورين؛ نحن نتبnnع خطى هللا .وحيث أننnnا نبحث عن آثnnار ُخطى هللا،
علينnnا البحث عن مشnnيئة هللا ،وعن كالم هللا ،وعن أقnnوال هللا ،ألنnnه حيثمnnا يوجnnد كالم هللا الجديnnد ،هنnnاك يكnnون صnnوته ،وحيثمnnا
توجد آثار أقدامه ،هناك تكون أعماله .حيثمnا يوجnد تعبnير هللا ،نجnد ظهnور هللا ،وحيثمnا ُيوجnد ظهnور هللا ،هنnاك يوجnد الطريnق
والحnق والحيnاة .أثنnاء سnعيكم وراء آثnار أقnدام هللا ،تجnاهلتم الكلمnات الnتي تقnول" :هللا هnو الطريnق والحnق والحيnاة" .لnذلك فحين

يستقبل العديnnد من النnاس الحnق ،فnإنهم ال يؤمنnون َّأنهم قnد وجnدوا آثnار أقnدام هللا ناهيnك عن َّأنهم ال يعnترفون بظهnور هللا .يnا لnه

من خطأ جسيم! ال يمكن أن يتصالح ظهور هللا مع تصورات اإلنسان ،وال يمكن أن يظهر هللا بحسnب أمnر من اإلنسnان .يقnوم
هللا بتقريnnر اختياراتnnه بنفسnnه ويحnnدد خطتnnه بنفسnnه حين يقnnوم بعملnnه ،فضnالً عن أن لديnnه أهدافnnه الخاصnnة وطرقnnه الخاصnnة .ليس

مضطرا إلى أن يناقش العمل الذي يقوم به مع اإلنسان ،أو يسعى إلى الحصول على نصيحة اإلنسان ،أو يخبر كل شخص
ً
بعمله .هذه هي شخصية هللا ويجب على كل شخص اإلقرار بهذا .إن كنتم راغبين في رؤية ظهور هللا ،إن كنتم ترغبون في
اتبnnاع آثnnار أقnnدام هللا ،فعليكم أوالً أن تتجnnاوزوا حnnدود تصnnوراتكم الشخصnnية .ال يجب أن تطلبnnوا أن يفعnnل هللا هnnذا أو ذاك .كمnnا
يجب عليكم أال تُ َح ِّج َموا هللا بمحدوديتكم وتصوراتكم الشخصية .بل عليكم أن تسألوا كيف يمكنكم السnعي وراء آثnار أقnدام هللا،
وكيnnف يمكنكم قبnnول ظهnnور هللا والخضnnوع لعملnnه الجديnnد؛ هnnذا مnnا يجب على اإلنسnnان ِفعلnnه .حيث أن اإلنسnnان ليس هnnو الحnnق،
وال يملك الحق؛ فيجب عليه أن يسعى ويقبل ويطيع.
كنت أمريكيًّا أو بريطانيًّا أو حامالً ألية جنسية أخرى ،عليك أن تخطnو خnارج حnnدودك ،عليnك أن تتجnاوز نفسnك،
سواء َ
nودا على آثnnار أقnnدام هللا .ألن اليnnوم
ويجب أن تنظnnر إلى عمnnل هللا من منظnnور أنnnك مخلnnوق من هللا .بهnnذه الطريقnnة لن تضnnع قيً n

يتصور العديد nمن الناس أنه من المستحيل أن يظهnر هللا في دولnة أو أمnة معينnة n.كم هي عميقnة أهميnة عمnل هللا ،وكم هnو 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 الشخصnية؛ وبهnذه الطريقnة ،ستصnبح مnؤهالً السnتقبال ظهnور
أبدا قبول هللا.
ال ً
دائما في الظلمة ،ولن تََن َ
هللا ،وإال ستظل ً

ٍ
ٍ
ٍ
يتقيnnد بnأي مظه ٍnر أو
يخصص نفسه
لشعب أو دولة أو أمة بعينها ،ويقوم بإتمام خطته دون أن ّ
هللا إله البشرية كلها .وال ّ
ٍ
ٍ
أبدا هذا المظهر قط ،أو ربما تتبنى موقف اإلنكار لهذا المظهر ،أو ربما الدولة أو األمة التي
أية دولة أو أمة .ربما لم تتخيل ً

nورا في العnnالم .ومnnع ذلnnك ،فnnإن هلل حكمتnnه الخاصnnة ،وبسnnلطانه وحقnnه
يظهnnر فيهnnا هللا تعnnاني من التميnnيز ضnnدها وتُعnُّ nد األقnnل تطً n
ٍ
أناسا يريد أن يجعلهم :جماعة ُيخضnعها ،جماعnnة تتحمnل
وشخصيته ،قد ربح جماعة من الناس على قلب واحد معه .وقد ربح ً
التجnnارب المؤلمnnة وكافnnة أسnnاليب االضnnطهاد وتتبعnه nحnnتى النهايnnة .إن هnnدف ظهnnور هللا الnnذي يخلnnو من قيnnود أي مظهnٍ nر أو أيnnة
ٍ
قادرا على إكمال عمل خطته .على سnبيل المثnال ،عنnدما صnار هللا جس ًnدا في اليهوديnة n،كnان هدفnه أن ُيكمnل
دولة هو أن يكون ً
عم nnل الص nnليب لف nnداء الجنس البش nnري بأس nnره .وم nnع ذل nnك ،اعتق nnد اليه nnود أن هللا من المس nnتحيل أن يفع nnل ه nnذا ،وظن nnوا أن nnه من
المس nnتحيل أن يص nnير هللا جس nً nدا ويتخ nnذ هيئ nnة ال nnرب يس nnوع .وق nnد أص nnبح "مس nnتحيلهم" أس nnاس إدانتهم ومعارض nnتهم هلل ،وأدى في

nابها؛ إذ أنهم يعلنnون بكnل قnوتهم ظهnور هللا الوشnيك ،ومnع
النهاية إلى دمار إسرائيل .واليnوم يnرتكب العديnد nمن النnاس خطًnأ مش ً
رأيت العديnد من النnاس
ذلك يnدينون nظهnوره؛ وهكnذا فnإن "مسnتحيلهم" مnرةً أخnرى ُي ّقيnد ظهnور هللا داخnل حnدود مخيلتهم .ولnذلك
ُ
ين
يقع nnون ض ً n
nحكا عن nnدما يتق nnابلون م nnع كالم هللا .أوليس ه nnذا الض nnحك ال يختل nnف عن إدان nnة وتج nnديف اليه nnود؟ أنتم لس nnتم َو ِر ِع َ
ُمخلصnnين في مواجهnnة الحnnق ومnnا زاد أنكم ال تشnnتاقون إليnnه! أنتم تدرسnnون مجnnرد دراسnnة عميnnاء وتنتظnnرون بال مبnnاالة .مnnاذا

كنت ال تسnnتطيع تميnnيز
يمكنكم أن تَ ْجنnnوا من دراسnnة كهnnذه وانتظnnار مثnnل هnnذا؟ هnnل يمكنكم نيnnل اإلرشnnاد الشخصnnي من هللا؟ إن َ
أقnnوال هللا ،كيnnف ستصnnبح مnnؤهالً أن تشnnهد ظهnnوره؟ حيثمnnا يظهnnر هللا هنnnاك يكnnون إعالن الحnnق وهنnnاك يكnnون صnnوت هللا .فقnnط
أولئnnك الnnذين يسnnتطيعون قبnnول الحnnق يمكنهم سnnماع صnnوت هللا ،وهم فقnnط المؤهلnnون لرؤيnnة ظهnnور هللا .ضnnع تصnnوراتك جانبًا!

توق nnف واق nnرأ ه nnذه الكلم nnات بعناي nnة .إن كنت تش nnتاق إلى الح nnق ،فس nnينير هللا ذهن nnك كي تفهم مش nnيئته وكلمات nnه .ض nnع "مس nnتحيلك"
جانبًا! كلمnnا صnَّ nدق األشnnخاص أن شnnيًئا مnnا مسnnتحيل ،زادت أرجحيnnة حدوثnnه ،ألن حكمnnة هللا أعلى من السnnماوات ،وأفكnnار هللا
أسمى من أفكار البشر ،وعمل هللا يتجاوز حدود التفكير والتصور اإلنساني .كلما كان هذا الشيء مستحيالً ،كان هناك المزيnnد

من الحق للسعي وراءه؛ وكلما كان الشيء يتجاوز تخيل وتصور اإلنسان ،كان يحتوي أكnثر على مشnnيئة هللا .ألنnه ال يهم أين

يكشnnف هللا عن ذاتnnه ،فاهلل يظnnل هnnو هللا ،ولن يتغnnير جnnوهره أبnً nدا بسnnبب مكnnان ظهnnوره أو أسnnلوبه .تظnnل شخصnnية هللا كمnnا هي
بغض النظnnر عن مكnnان آثnnار أقدامnnه .ال يهم مكnnان آثnnار أقnnدام هللا إذ هnnو إلnnه البشnnرية كلهnnا .فمثاًل  ،الnnرب يسnnوع ليس إلnnه بnnني

إسnnرائيل فحسnnب ،لكنnnه إلnnه كnnل الشnnعوب في آسnnيا وأوروبnnا وأمريكnnا ،وهnnو اإللnnه الواحnnد في الكnnون بأسnnره .لnnذلك فلنسnَ nع لمعرفnnة
مشيئة هللا واكتشاف ظهوره في أقواله واتباع خطاه! هللا هو الطريق والحق والحياة .وظهوره وكالمnnه يتزامنnnان في وجnnدوهما
معًا ،وشخصnnيته وآثnnار أقدامnnه تظnnل م ِ
مكنَ nة المنnnال للجنس البشnnري .أعnزائي اإلخnوة واألخnوات ،أرجnو أن تكونnnوا قnادرين على
ُ
رؤية ظهور هللا في هذه الكلمات ،وتبnدؤون في اتبnاع آثnار أقدامnه نحnو عصnر جديnد وسnماء جديnدة جميلnة وأرض جديnدة ُمع َّnدة
ألولئك الذين ينتظرون ظهوره.

معاينة ظهور هللا وسط دينونته وتوبيخه
إننا نلتزم بقوانين ووصايا الكتاب المقدس مثnل مئnات الماليين من األتبnاع اآلخnرين للnرب يسnوع المسnيح ،ونتمتnع بنعمnة
معا ،نصلي ونسبح ونخدم في اسnnم الnرب يسnوع المسnnيح – ونقnnوم بكnnل هnnذا تحت رعايnة
الرب يسوع المسيح الوفيرة ،ونجتمع ً
nيرا مnا نكnون أقويnاء ،لكننnا نnؤمن أن جميnع أفعالنnا تتوافnق مnع تعnاليم الnرب .غnني
nيرا مnا نكnون ضnعفاء ،وكث ً
الرب وحمايته .كث ً

ضnا نسnnلك طريnnق عمnnل إرادة اآلب في السnnماء ،ونتnnوق إلى عnnودة الnرب يسnnوع ،وإلى المجيء
عن القnnول إ ًذا إننnnا نnnؤمن بأننnnا أي ً
المجيnnد للnnرب يسnnوع ،وإلى انتهnnاء حياتنnnا على األرض ،وإلى ظهnnور الملكnnوت ،وإلى كnnل مnnا تنبnnأ عنnnه سnnفر الرؤيnnا ،إذ يجيء

ويِ n
nنزل الكارثnnة ،ويكnnافئ الصnnالحين ويعnnاقب األشnnرار ،ويأخnnذ كnnل أولئnnك الnnذين يتبعون nه nويسnnتقبلون عودتnnه لمالقاتnnه في
الnnرب ُ
الهواء .في كnل مnرة نفكnر فيهnا في هnذا ،ال يسnعنا إال أن تغلبنnا المشnاعر .نشnعر باالمتنnان ألننnا ُولnدنا في األيnام األخnيرة ،وأننnا
ِ
nل َم ْnج ٍد ََأب ِnديًّا"؛ يnا لهnا
محظوظون لنشهد مجيء الرب .ومع أننا عانينا من االضطهاد ،إال أن هذا في مقابل نيل "َأ ْكثَ َnر َفَnأ ْكثَ َر ثَق َ
وكثيرا مnا يجمعانnnا معًا .سnnيأتي
كثيرا ما يجعالننا يقظين للصالة،
ً
من بركة! كل هذا االشتياق وهذه النعمة التي منحهما الرب ً
غدا ،أو ربمnا حnتى قريبًا في وقت ال يتوقعnnه اإلنسnان ،وسnيظهر بين جماعnnة النnاس
الرب فجأة ،ربما في السنة المقبلة ،وربما ً
ال nnذين كnnانوا ينتظرون nnه في يقظnnة .نحن جميع nاً نس nnعى مnnع بعض nnنا البعض ،وال أح nnد يري nnد أن يتخل nnف ،لكي نكnnون أول جماعnnة

سيختطفون .لقد أعطينا كل شnيء ،غnير مبnالين بالتكلفnة ،من أجnل مجيء هnذا
تعاين ظهور الرب ،ونكون من بين أولئك الذين ُ
اليوم .فالبعض قد تخلوا عن وظائفهم ،والبعض عن عائالتهم ،والبعض رفض الزواج ،بل وتبرع البعض بكnnل مnnدخراتهم .يnnا

له من تكريس ُمخلص! إن مثل هذا اإلخالص وهذا الوالء يتجاوزان حتى إخالص ووالء القديسين في األزمنة الماضية! بمnnا
ض nا ،وصnnلت
لم ْن يشnnاء ،ويnnرحم َم ْن يشnnاء ،فإننnnا نnnؤمن أنnnه قnnد اطلnnع بالفعnnل على والئنnnا وإنفاقنnnا .ولnnذا أي ً
أن الnnرب يمنح نعمnnة َ

صالتنا القلبية بالفعل إلى آذانه ،ونثق بأنه سيكافئنا على تكريسنا .باإلضافة إلى ذلك ،كان هللا سخيًّا معنا قبل أن يخلق العالم،
ونسِّلم بأن تكريسنا وإنفاقنا همnnا مسnnاومة أو
وال يقدر أي شيء أن يسلب ِمّنا بركات هللا ووعوده .إننا
جميعا نخطط للمستقبلُ ،
ً
مخnn nزون الختطافنnn nا في الهnn nواء لمالقnn nاة الnn nرب .مnn nا هnn nو أكnn nثر من ذلnn nك ،إننnn nا من دون أدنى تnn nردد ،نضnn nع أنفسnn nنا على عnn nرش
المستقبل ،كأننا نترأس جميع األمم والشعوب ،أو نحكم كملوك .كل هذا نأخذه على أنه شيء بديهي ،شيء متوقع.
جميعاَ .م ْن قnال لهم أال يؤمنnوا بnأن الnرب يسnوع هnو
إننا نزدري بكل الذين هم ضد الرب يسوع .ففي النهاية ،سيبادون
ً
المخلص؟ بالطبع ،توجد أوقات نتعلم فيها من الرب يسوع ونتعاطف تجاه العالم ،ألنهم ال يفهمون ،ويكون علينnnا أن نسnnامحهم
ونغفر لهم .كل ما نفعله هnو وفقًا لكلمnات الكتnاب المقnدس ،ألن كnل مnا ال يتوافnق مnع الكتnاب المقnدس هnو بدعnة وهرطقnة .هnذا
االعتقnnاد متأصnnل بعمnnق في عقnnل كnnل واحnnد منnnا .يوجnnد ربنnnا في الكتnnاب المقnnدس ،وإذا لم نبتعnnد عن الكتnnاب المقnnدس ،فلن نبتعnnد

ضnا ،وفي كnnل مnnرة نجتمnnع معًا،
بعضا ،وندعم بعضnnنا بع ً
عن الرب؛ إذا التزمنا بهذا المبدأ ،فعندها سنخُلص .إننا نحث بعضنا ً
نأمل أن يكون كل ما نقوله ونفعله متفًقا مع إرادة الرب ،ومقبوالً عنده .ومع أن بيئتنا تعادينnnا بشٍ n
nدة ،فnnإن قلوبنnnا مليئnnة بnnالفرح.
حينما نفكر في البركات التي ننالها بسnهولة ،أال يوجnد مnا ال يمكننnا التخلي عنnه؟ أال يوجnد مnا ال يمكننnا تحمnل االنفصnال عنnه؟

كnnل هnnذا ضnnمني ،وعينnnا هللا تنظnnران إلى كnnل هnnذا .إننnnا نحن هnnذه الحفنnnة من المحتnnاجين الnnذين ُرفعnnوا من المزبلnnة ،هم مثnnل كnnل
والملك على كل األمم .إن فسادنا مكشوف في عيني هللا ،وعينnnاه
أتباع الرب يسوع العاديين :نحلم باالختطاف ،وبنيل البركةُ ،
ّ
جدا ،وال أحد منا يتساءل عمnnا
تدينان رغباتنا وجشعنا .ومع ذلك ،فإن كل هذا يحدث على نحو ال لبس فيه ،وبطريقة منطقية ً
إذا كان شوقنا صحيح ،وال أحد منا يشك في دقة كل ما نتمسك بهَ .م ْن يسnnتطيع أن يعnnرف إرادة هللا؟ ال نعnرف أن نسnnعى ،أو
نستكشف ،أو حتى نشغل أنفسنا بالطريق الذي يسلكه اإلنسان .ألننا ال نهتم إال بما إذا كnان من الممكن أن ُنختطnف ،وإن كnnان

يمكننا أن ُنَبارك ،وإن كان لنا مكnان في ملكnوت السnموات ،وإن كnان لنnا نصnيب من ميnاه نهnر الحيnاة وثمnرة شnجرة الحيnاة .أال
الم ّnر ،وحملنnا
نؤمن بالرب ونتبعه من أجnل الحصnول على هnذه األشnياء؟ لقnد ُغفnرت ذنوبنnا n،وقnدمنا توبnة ،وشnربنا كnأس النبيnذ ُ
الصnليب على ظهرنnا .من يسnتطيع إ ًذا أن يقnول إن الnرب لن يقبnnل الثمن الnnذي دفعنnnاه؟ من يسnتطيع أن يقnول أننnا لم نقم بإعnnداد

ما يكفي من الزيت؟ نحن ال نريد أن نكون هؤالء العذارى الجاهالت ،أو أحد أولئnnك الnnذين تُخلي عنهم .إضnnافة إلى ذلnnك ،إننnnا
ِ ِئ ٍ ِإ
nال
نصلي ً
كثيرا طالبين من الرب أن يمنعنا من أن ننخدع بواسطة المسnحاء الكذبnة ،ألنnه قيnل في الكتnاب المقnدس" :ح َين ذ ْن َق َ
َل ُكم َأحد :هو َذا ٱْلم ِسnيح هنnا! َأو :هنnاك! فَاَل تُ ِ
طnون آي ٍ
ِ
َّ
يم ًة َو َع َnج اِئ َب،
nات َع ِظ َn
َ ُ َُ ْ َُ َ
nاء َك َذَبٌ nة َوُي ْع ُ َ َ
ْ َ ٌ َُ
َ
اء َك َذَبٌ nة َو َْأنبَي ُ
وم ُم َسَ nح ُ
صّ nدُقواَ .أِلن ُه َسَnيُق ُ
ِ ُّ
ٍ
ضnا" (مnتى  .)24-23 n:24لقnد حفظنnا كnل هnذه اآليnات من الكتnاب المقnدس عن ظهnر قلب،
ين َْأي ً
َحتَّى ُيضلوا َل ْو َْأم َك َن ٱْل ُم ْختَ ِار َ
ونعرفها حق معرفة ،ونرى أنها كنز ثمين ،ومثل الحياة ،وكأوراق اعتماد الختطافنا وخالصنا...
منذ آالف السنين ،مات األحياء وأخذوا اشتياقاتهم وأحالمهم معهم ،وال يعnnرف أحnnد حقًا إن كnانوا قnد ذهبnوا إلى ملكnnوت
السموات أم ال .وها الموتى يعودون ،وقد نسوا كل القصص التي حدثت من قبل ،ومnا زالnnوا يتبعnnون تعnnاليم األجnnداد ويسnلكون
طريقهم .وهكذا ،مع مرور السنين واأليnام ،ال يعnرف أحnد مnا إن كnان ربنnا يسnوع ،إلهنnا ،يقبnل حقًا كnل مnا نفعلnه .إننnا ببسnاطة
نتطلnnع إلى نتيجnnة ونتأمnnل في كnnل مnnا سnnيحدث .ومnnع ذلnnك ،ظnnل هللا صnnامتًا طnnوال الnnوقت ،ولم يظهnnر لنnnا ،أو يتحnnدث إلينnnا .ولnnذا
عمدا وفًقا للكتاب المقدس والعجائب .لقد اعتnnدنا على صnمت هللا ،واعتnnدنا على قيnاس الصnnواب
فإننا ندين إرادة هللا وشخصيته ً
والخطأ في سلوكنا باستخدام طريقة تفكيرنا الخاصة؛ لقد اعتدنا على استخدام معرفتنا ومفاهيمنnnا وأخالقنnnا لتحnل محnnل مطnnالب
هللا منا؛ أصبحنا معتادين على التمتع بنعمة هللا؛ لقد اعتدنا أن يقدم هللا العون عندما نحتاجه؛ وأصnnبحنا معتnادين nعلى مnِّ nد أيnدينا
إلى هللا من أجل كل شيء ،وطلبnه من هللا .أصnبحنا معتnادين على اتبnاع العقيnدة ،دون االهتمnام بكيفيnة قيnادة الnروح القnدس لنnا.
باإلضnnافة إلى ذلnnك ،أصnnبحنا معتnnادين على األيnnام الnnتي نكnnون فيهnnا سnnادة أنفسnnنا .إننnnا نnnؤمن باهلل على أنnnه هكnnذا ،وهnnو الnnذي لم
أبدا .أسئلة مثل ما طبيعة شخصيته ،وما هي صفاته وكينونته n،ومnا شnبهه ،وإن كنnا سnنعرفه عنnدما يnأتي أم ال ،ومnا إلى
نقابله ً
جميعا ننتظره ،وأننnا قnادرون على تخيnل مnا هnو عليnه.
ذلك – أسئلة من هذا القبيل ليست مهمة .المهم هو أنه في قلوبنا ،وأننا
ً
ِ
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اء حي ٍ
ش ٱهللِ وٱْل nخ ر ِ
ِ
مسيرتنا في تبعية الرب" .وَأر ِاني نهرا ِ ِ
ورَ ،خ ِار ًج ا ِم ْن َع ْnر ِ
nاة اَل ِمعًا َكَبُّل ٍ
وفِ .في َو َسِ nط ُسnو ِق َها
صافًيا م ْن َم َ َ
َ َُ
َ َ
ًَْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
وعَلى َّ ِ
ِ
ِ
َّ
ٱُأْلممِ.
ٱلن ْه ِر م ْن ُهَنا َو ِم ْن ُهَن َ
َ َ
اكَ ،ش َج َرةُ َحَياة تَ ْ
صَن ُع ٱ ْثَنتَ ْي َع ْش َر َة ثَ َم َر ًةَ ،وتُ ْعطي ُك َّل َش ْه ٍر ثَ َم َر َهاَ ،وَو َر ُق ٱلشَ nج َرة لشَnفاء َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
nهَ ،وٱ ْسُ nnم ُه َعَلى
ونnُ nهَ n.و ُه ْم َس َnي ْن ُ
nون َل ْعَن ٌ nة َمnnا في َمnnا َب ْعnُ nدَ n.و َعnْ nر ُ
يهnnاَ ،و َعبي nُ nدهُ َي ْخد ُم َ
ظ ُر َ
ش ٱهلل َوٱْل َخُ nروف َي ُكُ n
َواَل تَ ُكُ n
ون َو ْج َهُ n
nون ف َ

ِ
ِ
ِ
nور َشْ nم ٍ
اج َْأو ُنِ n
سَّ ،
ون ِإَلى ََأبnِ nد
ون ِإَلى ِسَ nر ٍ
nير َعَل ْي ِه ْمَ ،و ُه ْم َسَnي ْمل ُك َ
nاج َ
ِجَبnnاه ِه ْمَ .واَل َي ُكُ n
nل ُهَنَ n
nون َلْnي ٌ
َأِلن ٱلnَّ nر َّب ٱِإْل َلnَ nه ُينُ n
nاكَ ،واَل َي ْحتَُ n
ِ
ين" (سnnفر الرؤيnnا  .)5-1 n:22في كnnل مnnرة نرتnnل فيهnnا هnnذه الكلمnnات ،تمتلئ قلوبنnnا بnnالفرح والرضnnا ،وتنهمnnر الnnدموع من
ٱآْل ِبnnد َ
أعيننا .نشكر الرب على اختيارنا ،ونشnكره على نعمتnه .لقnد منحنnا مائnة ضnعف اآلن في هnذا الزمnان ،وأعطانnا حيnاة أبديnة في

العالم اآلتي ،ولو طلب َّ
nريعا! ال تتnأخر لدقيقnة
منا أن نموت اآلن ،لفعلنا ذلnك دون أدنى تnذمر .أيهnا الnرب! نرجnوك أن تnأتي س ً
واحدة ،ألننا نتوق إليك ٍ
بشدة ،وها قد تركنا كل شيء من أجلك.
هللا صnnامت ،ولم يظهnnر لنnnا أبnً nدا ،لكن عملnnه لم يتوقnnف قnnط .إنnnه يطلnnع على جميnnع األراضnnي ،ويnnأمر كnnل شnnيء ،ويnnرى
جميع أقوال اإلنسان وأفعاله .إنه يواصل تnدبيره في خطnوات ووفقًا لخطتnه .إنnه يتقnدم بهnدوء ،بnدون إحnداث تnأثير درامnاتيكي،
nرة نnزول عرشnnه بيننnnا .يnا لnه
لكنه يخطو
مقتربا أكثر من البشر ،ويمتد كرسي قضائه في الكون بسnرعة الnبرق ،ثم يتبعnnه مباش ً
ً
قدسnnة .يnnنزل الnnروح بيننnnا جميعًا مثnnل حمامnnة ،ومثnnل أسnnد مزمجnnر .إنnnه حكيم ،بnnار
وم ّ
من منظnnر مهيب ،يnnا لهnnا من لوحnnة جليلnnة ُ

ومهيب ،وينزل بيننا بهدوء ،صاحب سلطان ،وممتلئ بالحب والحنان .ال يعي أحد وصnnوله ،وال يnnرحب أحnnد بقدومnnه ،بnnل وال

يعnnرف أحnnد كnnل مnnا سnnيفعله .تبقى حيnnاة اإلنسnnان بnnدون تغيnnير؛ nفقلبnnه على حالnnه ،وتمnnر األيnnام كالمعتnnاد .يعيش هللا بيننnnا كإنسnnان
عادي ،كأحد أهم األتباع وكمؤمن عادي .لديه مساعيه وأهدافه الخاصة ،باإلضافة إلى الهوته الذي ال يملكnه البشnnر العnnاديين.
لم يلحظ أحد وجود الهوته ،ولم يفهم أحnد الفnرق بين جnوهره وجnوهر اإلنسnان .إننnا نعيش معًا في معيتnه n،غnير مقيnدين وغnير
خائفين ،ألننا نراه مجرد مؤمن بال أهمية .لكنه يراقب كnل حركnة من حركاتنnا ،وجميnnع أفكارنnا وخواطرنnا مكشnوفة أمامnnه .ال
يهتم أحد بوجوده ،وال يتخيل أحد عمله ،بل وال يشك أحnد في ُك ْنهnه .أمnا نحن فنواصnل مسnاعينا فحسnب ،كمnnا لnو أن ال عالقnة
له بنا...
يعبر الروح القدس عن فقرة من الكلمات "من خالله" ،ومع أن هذا يبدو غير متوقع ،فإننا ندرك أنه قnnول هللا،
مصادف ًةِّ ،
عمن يعبر عن هذه الكلمات ،فطالما أنهnا تnأتي من الnروح القnدس ،يجب أن
ونقبله بسهولة من هللا .هذا بسبب أنه بغض النظر َّ

نقبلهnnا ،وال يمكننnnا إنكارهnnا .يمكن أن يكnnون القnnول التnnالي من خاللي ،أو من خاللnnك ،أو من خالل شnnخص آخnnر .بغض النظnnر

عمن هو هذا الشخص ،فكل شيء إنما هو نعمnة هللا .ومهمnا كnان هnذا الشnخص ،ال ينبغي لنnا أن نعبnده n،ألنnه بغض النظnر عن
َّ
أي شnnيء آخnnر ،ال يمكن أن يكnnون هnnذا الشnnخص هللا؛ ال يمكننnnا بnnأي حnnال من األحnnوال اختيnnار شnnخص عnnادي كهnnذا ليكnnون هnnو

بجل ،فكيnف يمكن أن يمثلnه شnخص غnير مهم إلى هnذا الحnد؟ إضnافة إلى ذلnك ،إننnا جميعًا ننتظnر وصnول
وم َّ
إلهنا .إلهنnا عظيم ُ
هللا ليعي nnدنا إلى ملك nnوت الس nnموات ،فكي nnف يمكن لش nnخص غ nnير مهم به nnذه الدرج nnة أن يك nnون م nnؤهالً لمث nnل ه nnذه المهم nnة الهام nnة
والشnnاقة؟ إذا جnnاء الnnرب مnnرة أخnnرى ،فسnnيكون ذلnnك على سnnحابة بيضnnاء ،وتحت مnnرأى من الجميnnع .لكم سnnيكون هnnذا مجيnً nدا!
كيف يمكنه أن يختبئ بهدوء وسط مجموعة عادية من الناس؟

ومnnع ذلnnك ،إنnnه هnnذا الشnnخص العnnادي المختفي بين النnnاس هnnو َم ْن يقnnوم بالعمnnل الجديnnد لخالصnnنا .إنnnه ال يوضnnح لنnnا أي
شيء ،وال يخبرنا لماذا جnاء ،بnل يقnوم فقnط بالعمnل الnذي ينnوي القيnام بnه في خطnوات ،ووفقًا لخطتnه .أصnبحت كلماتnه وأقوالnه
nرارا .كلمات nnه ال nnتي تتن nnوع م nnا بين التعزي nnة والتح nnذير والت nnذكير nواإلن nnذار والل nnوم والت nnأديب؛ ومن اس nnتخدام ن nnبرة رقيق nnة
أك nnثر تك ً n
ولطيفة ،إلى كلمات قاسية ومهيبnة جميعهnnا تغnnرس الشnفقة والخnوف في اإلنسnnان .كnل مnا يقولnnه يكشnف بصnnدق األسnرار المخبnnأة
عمnا إذا كnان هللا الnذي في قلب
في أعماقنا ،فكلماته تنخس قلوبنا ،وتحث أرواحنا ،وتتركنnnا مخnزيين وأذالء .فنبnnدأ في التسnاؤل ّ
هذا الشخص يحبنا حقًا ،ومnا الnذي ينnوي فعلnه بالضnبط .ربمnا أمكن أن ُنختطnف بعnد تحمnل مثnل هnذا األلم؟ ونحسnب األمnر 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 نnزال غnير راغnبين في قبnnول شnخص عnادي
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

نتمت nnع بعطي nnة ال تنتهي من الم nnاء الحي ،وبفض nnله نعيش وجهًا لوج nnه م nnع هللا .إنن nnا ال نق nnدم الش nnكر إال لنعم nnة ال nnرب يس nnوع في
nبرا
السnnماء ،ولم نعبnnأ قnnط بمشnnاعر هnnذا الشnخص العnادي الnnذي يمتلnnك الالهnوت .ال يnnزال عملnnه محتجبًا بتواضnnع في الجسnnد ،معً n
nامحا إلى
nاهرا بأنnه ال يعبnأ بnرفض اإلنسnان لnه ،ومظه ًnرا غفرانnه األبnدي لطفولnة اإلنسnان وجهلnه ،ومتس ً
عن صوت قلبه ،ومتظ ً
األبد مع عدم توقير اإلنسان له.

لقnnد قادنnnا هnnذا اإلنسnnان غnnير المهم من دون علمنnnا خطnnوة بعnnد خطnnوة إلى عمnnل هللا .نختnnبر تجnnارب ال تعnnد وال تحصnnى،
ونقدر
أيضا بحبه وتعاطفهّ ،
ونخضع للعديد من التوبيخات ،ونختبر الموت .إننا نتعلم من شخصية هللا البارة والمهيبة n،ونتمتع ً
قوة هللا وحكمته العظيمتين ،ونشهد على جمال هللا ،ونعnnاين رغبnnة هللا المتلهفnnة لخالص اإلنسnان .على حnnد تعبnير هnnذا الشnخص
العادي ،إننا نتعnnرف على شخصnية هللا وجnnوهره ،ونفهم إرادة هللا ،ونعnnرف طبيعnة اإلنسnان وجnوهره ،ونعnاين طريnnق الخالص
ضnا محطمين بالnذنب
والكمال .كلماته تتسبب في "موتنا"َّ ،
ثم تجعلنا "نولد من جديد"؛ كلماته تجلب لنا الراحnة ،ولكنهnnا تتركنnnا أي ً
nيرا .أحيانًا نكnnون كحمالن للnnذبح في يديnnه،
والشnnعور بالمديونيnnة .كلماتnnه تجلب لنnnا الفnnرح والسnnالم ،ولكنهnnا أي ً
ضnا تجلب ألمًا كبً n

وأحيانا نكون مثل عدوه ،نتحول إلى رماد من الغضnب الnذي في عينيnnه .إننnnا
وأحيانا نكون كحدقة عينه ،ونتمتع بحبه وحنانه؛
ً
ً
nارا .إنnnه رحيم
نحن البشnnر قnnد َخُلصnnنا بواسnnطته ،نحن الnnذين مثnnل ديnnدان في عينيnnه n،الحمالن الضnnالة الnnتي يبحث عنهnnا ليالً ونهً n

nارا،
نحونnnا ،يحتقرنnnا ويرفعنnnا ،يعزينnnا ويحnnذرنا ،يرشnnدنا وينيرنnnا ،يوبخنnnا ويؤدبنnnا ،بnnل وحnnتى يلعننnnا .إنnnه يقلnnق بشnnأننا لياًل ونهً n
nارا ،وال يnnترك جانبنnا أب ًnدا ،ويكnِّ nرس كnnل رعايتnnه لنnnا ،ويnدفع أي ثمن من أجلنnا .وسnط الكلمnات الnتي
ويحمينnا ويهتم بنnا لياًل ونه ً

نطnق بهnا هnذا الجسnد الصnغير والعnادي ،تمتعنnا بكامnل هللا ،وعايننnا الغايnة الnتي منحهnا هللا لنnا .ومnع هnذا ،ال يnزال الغnرور 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 مكnان الnرب في قلوبنnا .إننnا نك ِّnرم الهويnة الخاصnة لهnذا الشnخص ومكانتnه بnتردد nكبnير .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 ،وهnnو يوظnف أسnاليب ووجهnات نظnر مختلفnnة ليحثنnا على مnا نفعلnnه ولنعnبر عن صnوت قلبnnه.

nبين لنnnا الطريnnق الnnتي يجب أن نسnnلكها ،وتسnnمح لنnnا أن نفهم مnnا هnnو الحnnق .نبnnدأ في االنجnnذاب إلى
كلماتnnه تحمnnل قnnوة الحيnnاة ،وتِّ n
nعوريا في االهتمnnام بصnnوت قلب هnnذا الشnnخص غnnير الممnnيز .إنnnه
كلماتnnه ،ونبnnدأ بnnالتركيز على نnnبرة وطريقnnة حديثnnه ،ونبnnدأ ال شً n
جهودا مضnنية من أجلنnا ،فيحnرم نفسnه من النnوم والطعnام من أجلنnا ،ويبكي من أجلنnا ،ويتنهnد من أجلنnا ،ويتnألم بnالمرض
يبذل
ً
من أجلنnnا ،ويعnnاني الnnذل من أجnnل غايتنnnا وخالصnnنا ،ويnnنزف قلبnnه ،ويnnذرف الnnدموع بسnnبب تبلnnدنا وتمردنnnا .ال يمتلnnك كينونت nهn

وصفاته مجرد شخص عادي ،وال يمكن امتالكهما أو بلوغهما بأحد الفاسدين .ما لديه من تسامح وصبر ال يملكnnه أي شnخص
عnادي ،وال يملnك محبتnه أي كnائن مخلnوق .ال يمكن ألي أحnد غnيره أن يعnرف جميnع أفكارنnا ،أو يnدرك طبيعتنnا وجوهرنnا ،أو
يnnدين nتمnnرد البشnnر وفسnnادهم ،أو يتحnnدث إلينnnا ويعمnnل بيننnnا بهnnذه الطريقnnة نيابnnة عن إلnnه السnnماء .ال أحnnد غnnيره يسnnتطيع امتالك
وم ْن هnnو تصnnدر بجملتهnnا منnnه .ال يمكن ألحnnد غnnيره أن يرينnnا الطريnnق
سnnلطان هللا وحكمتnnه وكرامتnnه؛ فشخصnnية هللا ومnnا لديnnه َ

ويجلب لنnnا النnnور ،وال يسnnتطيع أحnnد أن يكشnnف عن األسnnرار الnnتي لم يكشnnفها هللا منnnذ بnnدء الخليقnnة وحnnتى اليnnوم .ال يمكن ألحnnد
ِ
ويعبnnر عن صnnوت قلب هللا ،وتحnnذيرات هللا ،وكالم
غnnيره أن يخّلصnnنا من عبوديnة nالشnnيطان وشخصnnيتنا الفاسnnدة .إنnnه يمثّnnل هللاِّ ،
جديدة ،وأتى بسماء جديدة وأرض جديnnدة ،وعمnnل جديnnد ،وجاءنnا
جديدا وحقب ًة
دينونة هللا تجاه البشرية بأسرها .لقد بدأ
ً
عصرا ً
ً
بالرجnnاء ،وأنهى الحيnnاة الnnتي كنnnا نحياهnnا في غمnnوض ،وسnnمح لنnnا بnnأن نعnnاين طريnnق الخالص بالتمnnام .لقnnد أخضnnع كياننnnا كلnnه،
nاعدا ،تصnبح عقولنnا واعيnة ،وتنتعش أرواحنnا :أليس هnذا الشnخص العnادي الnذي بال أهميnة،
وربح قلوبنا .منnذ تلnك اللحظnة فص ً
nارا؟ إنnnه هnnو! إنnnه
دائما في أفكارنا ونتوق إليnnه ليالً ونهً n
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 .لقnnد
عدنا إلى بيت هللا ،ورجعنا أمام عرشه ،وأصnبحنا وجهًا لوجnه معnه ،وشnاهدنا وجهnه ،ورأينnا الطريnق أمامنnا .في ذلnك الnوقت،

فيم ْن هnnو ،ولم نعnnد نعnnارض عملnnه وكلمتnnه ،وهnnا نحن نسnnقط قدامnnه تمامًا .ال
أخضnnع قلوبنnnا خضً n
nوعا كnnامالً ،فلم نعnnد نتشnnكك َ
َّ
نتكمل بواسطته ،وأن َّ
حبه لنnnا ،وأن نطيnnع تنظيماتnnه
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.
إن إخضاع هللا لنا هو مثل مسابقة فنون قتال.
كل كلمة من كالم هللا تضربنا في مقتل ،وتتركنا حزانى وخائفين .إنه يكشف أفكارنا وتخيالتنا وشخصnnيتنا الفاسnnدة .في
كل ما نقوله ونفعله ،وكل فكرة من أفكارنا وكل خاطرة من خواطرنnا ،يكشnف كالمnه عن طبيعتنnا وجوهرنnا ،ويتركنnا مهnانين
ومرتجفين من الخوف .إنه يخبرنا عن كل أفعالنا وأهدافنا ونوايانا ،وحتى شخصيتنا الفاسدة التي لم نكتشnnفها أب ًnدا ،ممnnا يجعلنnا
نشnnعر بأننnnا مكشnnوفين في كnnل نقصnnنا البnnائس ،بnnل ونشnnعر بأننnnا مقتنعين nتمامًا .إنnnه يnnديننا بسnnبب مقاومتنnnا لnnه ،ويوبخنnnا بسnnبب
تجديفنا عليه وإدانتنا له ،ويجعلنا نشعر بأننا بال قيمة في عينيه ،وإننا الشيطان الحي .لقد تضاءلت آمالنا ،ولم نعد نجرؤ على
تقnnديم أي مطnnالب ومحnnاوالت غnnير معقولnnة إليnnه ،وحnnتى أحالمنnnا تتالشnnى بين ليلnnة وضnnحاها .هnnذه حقيقnnة ال يمكن ألحnnد منnnا أن
يتخيلها ،وال يمكن ألحد منا أن يقبلها .للحظة ،تصبح عقولنnا غnير متوازنnة ،وال نعnرف كيnف نسnتمر في الطريnق ،وال نعnرف
كيف نسnتمر في معتقnداتنا .يبnدو كمnا لnو كnان إيماننnا قnد عnاد إلى المربnع األول ،وكمnا لnو كنnا لم نتقابnل مطلقًا مnع الnرب يسnوع
ولم نتعرف عليه .كل شيء أمام أعيننا يربكنا ،ويشعرنا كما لو أننا قد انجرفنا مع التيnnار .إننnnا مسnnتاؤون ،ونشnnعر بخيبnnة أمnnل،
ويوجnnnد غض nnب وخ nnزي ج nnامحين في أعم nnاق قلوبن nnا .نح nnاول التنفيس ،وأن نج nnد مخرجً ا ،ب nnل نح nnاول أن نس nnتمر في انتظnnnار
مخّلصنا يسوع ،فنسكب قلوبنا أمامه .ومع أنnه توجnnد أوقnات ال نكnnون فيهnnا ال متغطرسnnين وال متواضnnعين من الخnارج ،إال أننnا
نشعر في قلوبنا بأننا نعاني من خسارة لم نعانيها من قبل .ومnnع إننnnا قnد نبnدو أحيانًا هnادئين من الخnارج على غnnير المعتnnاد ،إال

nارا هائجnnة من العnnذاب .لقnnد جردنnnا توبيخnnه ودينونت nه nمن كnnل آمالنnnا وأحالمنnnا ،وتركانnnا دون رغباتنnnا
أننnnا نحمnnل في الnnداخل بحً n
المبnnالغ فيهnnا ،غnnير راغnnبين في تصnnديق أنnnه مخّلصnnنا ،وأنnnه قnnادر على خالصnnنا .لقnnد فتح توبيخnnه ودينونت nه nفجnnوة عميقnnة بيننnnا

وبينnnه ،وال يوجnnد َم ْن هnnو مسnnتعد لعبورهnnا .تُعnnد دينونتnه nوتوبيخnnه المnnرة األولى الnnتي نعnnاني فيهnnا من مثnnل هnnذه النكسnnة العظيمnnة
ِ
نقدر حًقا تكريم هللا وعدم تسامحه مع إثم اإلنسان ،مقارنً nة بكوننnnا بائسnnين
والمهانة الكبيرة .فقد سمحت دينونته وتوبيخه لنا أن ّ
ونجسnnين للغايnة .لقnnد تسnnببت دينونتnnه وتوبيخnnه في أن نnدرك ألول مnرة كيnnف أننnnا متغطرسnون ومغnnرورون ،وكيnف أن اإلنسnnان
nددا في مثnnل
nاويا هلل أبnً nدا ،أو على قnnدم المسnnاواة مnnع هللا .لقnnد دفعتنnnا دينونتnnه وتوبيخnnه إلى أن نشnnتاق أال نعيش مجً n
لن يكnnون مسً n
هnnnذه الشخص nnية الفاس nnدة ،وأن نش nnتاق إلى تخليص أنفس nnنا من ه nnذه الطبيع nnة وه nnذا الج nnوهر في أق nnرب وقت ممكن ،وأال نعnnnود

ممقnnوتين منnnه أو شnnاعرين باشnnمئزازه منnnا .لقnnد جعلتنnnا دينونتnnه وتوبيخnnه مسnnرورين بطاعnnة كالمnnه ،ولم نعnnد راغnnبين في التمnnرد
على تنظيماته وترتيباته .لقد منحتنا دينونته وتوبيخه مرة أخرى الرغبة في الحياة ،وجعالنا سعداء لقبولnnه كمخّلص لنnnا ...لقnnد

خرجنnn nا من عمnn nل اإلخضnn nاع ،وخرجنnn nا خnn nارج الجحيم ،وخرجنnn nا من وادي ظnn nل المnn nوت ...فقnn nد اقتنانnn nا هللا القnn nدير نحن هnn nذه
المجموعة من الناس! وانتصر على الشيطان ،وهزم كل أعدائه!
إننnnا مجnnرد مجموعnnة عاديnnة من النnnاس يمتلكnnون شخصnnية شnnيطانية فاسnnدة ،فنحن األشnnخاص الnnذين سnnبق هللا وعينهم قبnnل
األزمnnان ،ونحن المحتnnاجون الnnذين رفعهم هللا من المزبلnnة .ومnnع أن هللا رفضnnنا وأداننnnا من قبnnل ،إال أنnnه قnnد أخضnnعنا .لقnnد نلنnnا
الحي nnاة وحص nnلنا على طري nnق الحي nnاة األبدي nnة من هللا .فبغض النظ nnر عن مك nnان وجودن nnا على األرض ،وم nnع وج nnود االض nnطهاد
والضيق ،فال يمكننا أن نبتعد عن الخالص باهلل العظيم .ألنه خالقنا ،وفداؤنا الوحيد!

يمت n nد nحب هللا مثnn nل ميnn nاه تتnn nدفق من ينبnn nوع n،وقnn nد ُأعطى لnn nك ولي ولnn nه ،ولجميnn nع أولئnn nك الnn nذين يبحثnn nون حقًا عن الحnn nق
وينتظرون ظهور هللا.
وينّفnذ عليnك وعلي وعليnه وعلى كnل من يتبnع آثnار أقnدام
دائما يتبع الشمس ،فإن عمnل هللا ال يتوقnف أب ًnداُ ،
فكما أن القمر ً
ّ
هللا ،ويقبل دينونة هللا وتوبيخه.
ُكتب في  23مارس/آذار 2010
وتطورها".
هذا الكالم كتبه هللا كمقدمة لمقال "نشأة كنيسة هللا القدير
ّ

يوجه مصير البشرية
هللا هو َم ْن ِّ

كأعضnاء في الجنس البشnري وكمسnيحيين أتقيnاء ،تقnع علينnا المسnؤولية وااللnتزام لتقnديم أذهاننnا وأجسnادنا لتتميم إرسnالية
مكرسة إلرسالية هللا وقضnnية البشnر
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 البشnرية .فقnط
nارا .ال ينفصnnل التقnnدم البشnnري والنمnnو عن سnnيادة هللا ،وال
هللا َم ْن يعnّ nزي هnnذه البشnnرية ،وهnnو الوحيnnد الnnذي يعتnnني بهnnا لياًل ونهً n
يمكن انnnتزاع تnnاريخ البشnnرية ومسnnتقبلها بعيnً nدا nعن مقاصnnده .إن كنت مسnnيحيا حقيقيًا ،فسnnتؤمن ًّ
حقا أن نهnnوض أو سnnقوط أيnnة
ً

إن
nير األمم والnnدول ،وهnو وحnده من يتحكم في مسnار هnذه البشnريةْ .
دولة أو أمnة يتم طبقًا لمقاصnnد هللا؛ فاهلل وحnده يعnرف مصَ n
تعبnً nدا هلل ويتnnوب معترفًا أمامnnه ،وإال سnnينتهي حتمًا
ابتغت البشnnرية ُحسnَ nن المnnآل أو أرادتnnه دولnnة مnnا ،فعلى اإلنسnnان أن يسnnجد ُم ِّ
مصيره وغايته نهاية كارثية.
nيرا ،وابتعnدت عن بركnة هللا الnذي لم يعnد يكnترث لهnا ،وخسnرت
انظر إلى زمن فلك نوح :كانت البشرية فاسnدة فس ً
nادا كب ً
وعوده .عاشت البشرية في الظلمة بدون نور هللا وهكذا أصبح البشر فاسقين بطبيعتهم وأسلموا أنفسهم للفساد القnnبيح .ولم يعnدn

مؤهلين لرؤية وجه هللا وال حتى سnماع صnوته ألنهم كnانوا قnد
في استطاعة هؤالء البشر الحصول على وعد هللا؛ وكانوا غير ّ
تخلnnوا عن هللا ،وطرحnnوا جانبًا كnnل مnnا قnnد أنعم بnnه عليهم ،متناسnnين تعاليمnnه .ابتعnnدت قلnnوبهم أكnnثر فnnأكثر عن هللا ،وبفعلتهم هnnذه
nادا تخطى العقnnل واإلنسnnانية ،وازداد شnnرهم .وبnnذلك أصnnبحوا أقnnرب إلى المnnوت ،ووقعnnوا تحت غضnnب هللا وعقابnnه.
فسnnدوا فسً n

nادرا على سnماع صnوت هللا وتعاليمnه .فقnام ببنnاء الفلnك وفقًا لتوجيهnات
فقط نوح هو من َعَب َد هللا وحاد عن الشر ،ولnذلك كnان ق ً
nاهزا ،أوقnع هللا دمnاره على العnالم .فقnط
كلمة هللا ،وجمع كافة أنواع الكائنات الحيnة .وبهnذه الطريقnة ،حالمnا أصnبح كnل شnيء ج ً
نوح وسبعة أشخاص من عائلته نجوا من الدمار ألن نوح عبد يهوه وحاد عن الشر.

ثم انظر اآلن للزمن الحاضر :لم يعnnد يوجnد رجnال أتقيnاء مثnل نnnوح يعبnدون nهللا ويحيnدون عن الشnر .ومnnع ذلnك ال يnnزال
هللا م ِ
وغافرا لها خالل هذه الحقبة األخnnيرة .يبحث هللا عن أولئnnك المشnnتاقين لظهnnوره .يبحث عن أولئnnك
نع ًما على هذه البشرية
ً
ُ
يطلب أولئnnك الnnذين يطيعونnnه
nه.
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ُ
كأطفٍ n
nال ،وال يقاومونnnه .إن لم توجnnد أيnnة قnnوة تُعيقnnك في تكريسnnك لnnه ،سnnتجد نعمnnة في عين هللا وينعم عليnnك ببركاتnnه .وإن كنت
في مركnnز عٍ n
nال ،وسnnمعة كريمnnة ،ولnnديك معرفnnة غزيnnرة ،وتمتلnnك العديnnد من العقnnارات ويnnدعمك أنnnاس كثnnيرون ،غnnير أن هnnذه
األمnnور ال تمنعnnك من المجيء أمnnام هللا لقبnnول دعوتnnه وإرسnnاليته ،وتنفيnnذ مnnا يطلبnnه منnnك ،عنnnدها فnnإن كnnل مnnا سnnتفعله سnnيكون ذا
رفضت دعوة هللا من أجل مكانتك وأهدافك الخاصة ،فكل مnا سnnتفعله سnيكون
أهمية كبيرة لألرض وذا خير كبير للبشرية .إن
َ
ملعونًا وس nnير ُذُلك هللا .ربم nnا تك nnون رئيس دول nnة ،أو ِ
nيخا ،مرك nnزك الع nnالي ال يهم ،إن كنت تتكnnnل على
عالمًا أو قسي ًسn nا أو ش ً n
َْ
ِ
معرفتnك و ِسَ nعة مشnاريعك فستفشnل دائمًا ولن تنnnال بركnات هللا ،ألن هللا لن يقبnل أي شnيء تفعلnه ،ولن يضnnمن أن تكnnون مهنتnnك
مهنة بارة أو يقبل عملك كشيء مفيد للبشرية .سيقول إن كل شيء تفعلnه هnو اسnتخدام لمعرفnة وقnوة البشnnر لتحجب عن النnاس

حماي nnة هللا وإلنك nnار بركات nnه .سnnيقول إن nnك تقnnود البشnnرية للظلم nnة والمnnوت والnnدخول إلى وجnnود بال حnnدود فيnnه يفق nnد اإلنسnnان هللا
وبركاته.
منnn nذ أن عnn nرف اإلنسnn nان العلnn nوم االجتماعيnn nة أصnn nبح عقلnn nه منش n nغاًل بnn nالعلم والمعرفnn nة .ثم أصnn nبح العلم والمعرفnn nة أدوات

للس nnيطرة على الجنس البش nnري ،ولم تع nnد توج nnد مس nnاحة كافي nnة لإلنس nnان ليعب nد nهللا ،ولم تع nد nتت nnوفر ظ nnروف مناس nnبة لعب nnادة هللا.
وانحطت مكان nnة هللا إلى أدنى مرتب nnة في قلب اإلنس nnان .الع nnالم في قلب اإلنس nnان بال مك nnان هلل ُمظلم وف nnارغ وبال رج nnاء .وله nnذا
ظه nnر العديn nد nمن علم nnاء االجتم nnاع والم nnؤرخين والساس nnة للتعب nnير عن نظري nnات العل nnوم االجتماعي nnة ،ونظري nnة تط nnور اإلنس nnان،
ونظريات أخرى تتعارض مع حقيقة خلق هللا لإلنسان ،وهذه النظريات مألت عقnل اإلنسnان وقلبnه .وبهnذه الطريقnة يصnبح َمن
وقت سnnابق ،ويتزايnnد عnnدد المؤمnnنين بنظريnnة التطnُّ nور أكnnثر من أي ٍ
يؤمنnnون بnnأن هللا خلnnق كnnل شnnيء أقnnل من أي ٍ
وقت مضnnى.
يتزايnnد ويتزايnnد عnnدد النnnاس الnnذين يتعnnاملون مnnع سnجاَّل ت عمnnل هللا وكالمnnه في عصnnر العهnnد القnnديم كخرافnnات وأسnnاطير .أصnnبح

النnnاس في قلnnوبهم غnnير مكnnترثين بكرامnnة هللا وعظمتnnه .وال يبnnالون بعقيnnدة وجnnود هللا وتس ّnلطه على كافnnة األشnnياء .لم يعnnد بقnnاء

الجنس البش nnري ومص nnير ال nnدول والش nnعوب مهمًا في نظ nnرهم .يعيش اإلنس nnان في ع nnالم أج nnوف يهتم فق nnط بالمأك nnل والمش nnرب
والسعي وراء َّ
الملذات... .القليل من الناس يحملون على عاتقهم البحث عن مكان عمل هللا اليnوم ،ويبحثnون عن كيفيnة تسnلطه

على غاية اإلنسان وترتيبه لهذا .وبهذه الطريقة أصبحت الحضارة اإلنسانية – دون دراية اإلنسnان – عnاجزة أكnثر فnأكثر عن
أن تسnاير آمnال اإلنسnان ،بnل ويوجnد العديnد من البشnر يشnعرون أنهم ،لكnونهم يعيشnون في مثnل هnذا العnالم ،صnاروا أقnل سnعادة
من الnnذين سnnبقوهم .حnnتى األشnnخاص الnnذين يعيشnnون في دول متقدمnnة يعnnانون من نفس الشnnكوى .ألنnnه بnnدون إرشnnاد هللا ال يهم
مقnnدار مnا يفكnnر فيnnه الحكnnام أو علمnnاء االجتمnnاع للحفnnاظ على الحضnارة البشnرية؛ فهnnذا كلnnه بال جnnدوى .ال يسnnتطيع أحnnد أن يمأل
nاة لإلنسnnان وال ثمnnة نظريnnة اجتماعيnnة يمكنهnnا تحريnnر
الفnnراغ الموجnnود في قلب اإلنسnnان ،ألنnnه ال يوجnnد أحnnد يمكنnnه أن يكnnون حيً n
nورا تسnnبب راحnة مؤقتnnة.
الم َبتلى به .العلم والمعرفnة والحريnnة والديمقراطيnnة والرخnاء والراحnnة ليسnت إال أم ً
اإلنسان من الفراغ ُ

تكبح
حnnتى مnnع هnnذه األشnnياء سnnيظل اإلنسnnان يnnرتكب اإلثم حتمًا ويتحسnnر على مظnnالم المجتمnnع .حnnتى هnnذه األمnnور ال يمكنهnnا أن َ

جم nnاح َن َهم اإلنس nnان ورغبت nnه في االستكش nnاف .ألن اإلنس nnان ق nnد خلق nnه هللا ،وه nnذه التض nnحيات واالستكش nnافات البش nnرية ال nnتي بال
إحسnnاس سnnتقوده فقnnط إلى مزيnnد من الضnnيق .سnnوف يظnnل اإلنسnnان يحيnnا في حالnnة دائمnnة من الخnnوف ،وال يعnnرف كيnnف يواجnnه
مستقبل البشرية أو كيف يواجه الطريق الذي أمامه .بnnل سيخشnى اإلنسnnان العلم والمعرفnة ،ويخشnى شnnعور الفnnراغ بداخلnه .في
nيرا عن الهnnروب من مصnnير
هnnذا العnnالم ،سnnواء كنت تحيnnا في دولnnة حnnرة أو دولnnة بال حقnnوق إنسnnان ،سnnتظل عً n
nاجزا عجnً nزا كبً n
nيرا عن اله nnروب من رغب nnة استكش nnاف مصnn nير البشnnnرية
البشnn nرية .س nnواء كنت حاكمًا أم محكومًا ،س nnتظل ع ً n
nاجزا عج nً nزا كب ً n
وأسnnرارها وغايتهnnا ،وسnnتظل أكnnثر عجnً nزا عن الهnnروب من اإلحسnاس الكبnnير بnnالفراغ .مثnnل هnnذه الظnnواهر منتشnnرة بين البشnnرية
جمعاء ويطلق عليها علمnاء االجتمnاع الظnواهر االجتماعيnة ،غnير أنnه ال يقnدر أي إنسnان عظيم على حnل مثnل هnذه المشnكالت،

فاإلنس nnان ه nnو في المق nnام األول مج nnرد إنس nnان ،ومكان nnة هللا وحيات nnه ال يمكن اس nnتبدالها ب nnأي إنس nnان .ال يحت nnاج اإلنس nnان فق nnط إلى
ضnا إلى خالص هللا وتnnدبيره لحياتnه .فقnط عنnnدما ينnnال
مجتمع عادل فيه يتمتع الجميع بالمأكل والمساواة والحريnة ،بnل يحتnnاج أي ً
اإلنسnnان خالص هللا وتnnدبيره لحياتnnه ،تُحnُّ nل مشnnكلة احتياجnnات اإلنسnnان واشnnتياقه لالستكشnnاف وفراغnnه الnnروحي .إن لم يسnnتطع
وسيبيدها هللا.
شعب أمة أو دولة ما نيل خالص هللا ورعايته ،ستسلك هذه األمة أو الدولة تجاه الخراب والظالم ُ

ربمnnا تعيش اآلن في دولnnة مزدهnnرة ،ولكن إن تnnركت شnnعبك يضnnل عن هللا ،سnnتجد دولتnnك نفسnnها تتجnnرد من بركnnات هللا
بطريقة متزايدة .ستُسnحق حضnارة دولتnك أكnثر فnأكثر تحت األقnدام ،وبعnد فnترة وجnيزة سnيثور الشnعب ضnد هللا ويلعن السnماء.
وبذلك يكون مصير هذه الدولة ،دون درايnة اإلنسnان ،هnو الخnراب .سnيقيم هللا دواًل قويnة تتعامnل مnع هnذه الnدول الnتي لعنهnا هللا

أيضا تمسحها من على وجه األرض .يتوقnف صnعود أو سnقوط دولnnة أو أمnة على مnا إذا كnان حكامهnا يعبnnدون هللا ،ومnا
وربما ً
إذا كnnانوا يقnnودون شnnعبهم إلى هللا وعبادتnnه .ولكن في هnnذا العصnnر األخnnير ،الnnذي تحnnاول فيnnه قلnnة قليلnnة عبnnادة هللا والبحث عنnnه،

nارا نسnبيًّا،
nكرا عالميًّا ب ًّ
ُينعم هللا بإحسnانه الخnاص على الnnدول الnتي فيهnnا المسnيحية هي دين الدولnة .يجمعهم هللا معًا ليك ِّnون معس ً
nداء للمعسnكر البnار .بهnذه الطريقnة ال يكnون هلل مكnان بين البشnرية
بينما تصير الدول الملحnدة أو تلnك الnدول الnتي ال تعبnد nهللا أع ً

ضnا يسnnتحوذ على دول يمكنهnnا ممارسnnة السnnلطة البnnارة ،كمثnnل أن تفnnرض عقوبnnات وقيnnود على تلnnك
إلتمnnام عملnnه فحسnnب ،بnnل أي ً
nيرا وظnل هللا
الدول التي تقاوم هللا .ومع ذلك ال يزال عnدد كبnير من النnاس ال يnأتون إلى هللا ألن اإلنسnان قnد حnاد بعي ًnدا nعنnه كث ً

البعnnد عن
غائبًا عن أفك nnار اإلنسnnان لمnnدة طويل nnة .ال ت nnزال على األرض دول تمnnارس الnnبر وتقnnاوم اإلثم ،ولكن هnnذا بعي nد nكnnل ُ
رغبات هللا ،ألن حكام الدول لن يسمحوا هلل بتوجيه شnعوبهم ،ولن يجمnع حnزب سياسnي أعضnاءه لعبnادة هللا؛ لقnد فقnد هللا مكانnه
الصحيح في قلب كل دولة وشعب وحزب حاكم وحتى في قلب كل إنسان .ومnع أنnnه توجnد قnوى بnارة موجnnودة في هnذا العnالم،

لكن الحكم ال nnذي ال يك nnون في nnه مك nnان هلل في قلب اإلنس nnان يك nnون ه ًّش nا .دون برك nnة هللا ،سيس nnقط المج nnال السياس nnي في الض nnالل
ويصnnبح عرضnnة للهجnnوم .من ناحيnnة البشnnرية يكnnون الوضnnع دون بركnnة هللا أشnnبه بnnالعيش دون نnnور الشnnمس .بغض النظnnر عن
م nnدى المس nnاهمات المجته nnدة ال nnتي يق nnدمها الحك nnام لش nnعوبهم ،وبغض النظ nnر عن ع nnدد الم nnؤتمرات الدينيn nة nالعدي nnدة ال nnتي تعق nnدها
ِ
يعدلnه .يعتقnد اإلنسnان أن الدولnة الجيnدة هي الnتي يتnوفر فيهnا الملبس والمأكnل ويعيش
يغير هذا مصير البشnرية أو ّ
البشرية ،لن ّ
فيهnnا النnnاس معًا في سnnالم ،ويكnnون فيهnnا قيnnادة جيnnدة .لكن هللا ال يفكnnر بالمثnnل .فاهلل يnnرى أن الدولnnة الnnتي ال أحnnد يعبnnده فيهnnا هي
دول nnة تس nnتحق اإلب nnادة .تختل nnف طريق nnة تفك nnير اإلنس nnان عن طريق nnة تفك nnير هللا كليًّا .ل nnذلك ،إن لم يعب nnد رأس الدول nnة هللا س nnيكون
مصير هذه الدولة مأسويًّا وستكون بال غاية.

ال يش nnترك هللا في سياس nnات اإلنس nnان ،وم nnع ذل nnك ف nnإن مص nnير دول nnة أو أم nnة م nnا ه nnو في ي nnد هللا .هللا يتح ّكم في ه nnذا الع nnالم
والكون بأسره .مصير اإلنسان وخطnة هللا مرتبطnان ارتباطًا لصnيًقا ،وال يوجnد إنسnان أو دولnة أو شnعب خnارج نطnاق سnيادته.

إن رغب إنسان في معرفة مصnيره ،عليnه أن يnأتي أمnام هللا .فاهلل سnيجعل َم ْن يتبعونnه ويعبدونnه يزدهnرون ،وسnيجلب الخnراب
واإلبادة على َم ْن يقاومونه ويرفضونه.

اسnnتر ِجع المشnnهد الكتnnابي الnnذي أنnnزل فيnnه هللا الخnnراب على سnnدومِّ ،
ضnا في زوجnnة لnnوط الnnتي تحnnولت إلى عمnnود
وفكnnر أي ً
ملح .وتذكر كيف تاب أهل نينوى عن خطاياهم في مسوح ورماد ،وتnذكر مnا حnدث بعnد أن س َّnم َر اليهnود يسnوع على الصnليب
طnِ nرد اليه nnود من إس nnرائيل وف nّ nروا إلى بل nnدان في ك nnل أنح nnاء الع nnالم .العدي nد nمنهم ُقتل nnوا وخض nnعت األم nnة
من nnذ ألفي عnnام مضnnتُ .
اليهودية nبأسرها لدمار غير مسnnبوق .لقnد سnمروا هللا على الصnليب – وهكnذا ارتكبnوا جريمnnة شnnنعاء – فاسnnتفزوا شخصnnية هللا.

ودفعnnوا عاقبnnة مnnا فعلnnوه وتحلمnnوا عnnواقب أفعnnالهم .لقnnد أدانnnوا هللا ورفضnnوه ،لnnذلك لم يكن أمnnامهم إال مصnnير واحnnد :أن يعnnاقبهم
هللا .إنها العاقبة المريرة والضيقة التي جلبها حكام دولتهم وأمتهم عليهم.
اليوم ،عاد هللا إلى العالم ليقوم بعمله .محطته األولى هي التجمع الضخم للحكام الnnديكتاتوريين :الصnnين ،الحصnnن المnnنيع
لإللحnnاد .لقnnد ربح هللا أنا ًسnا بحكمتnnه وسnnلطانه .وأثنnnاء هnnذه الفnnترة ،يعاديnnه الحnnزب الحnnاكم في الصnnين بكnnل الوسnnائل ويجتnnاز في
معاناة كبيرة ،بال موضع يسند فيه رأسnه أو يتخnذه مnأوى .ومnع هnذا ال يnزال هللا ُي ْكمnل العمnل الnذي ينnوي فعلnه :ينطnق بصnوته

nدوا ،لم ُيو ِقnف هللا أب ًnدا عملnه ،بnل
وينشر اإلنجيل .ال يمكن ألحد أن يدرك عظمة قدرة هللا .في الصين ،الدولة التي تnرى هللا ع ًّ
قد َقِبل المزيد من الناس عمله وكلمته ،ألن هللا يفعل كل ما بوسnnعه ُليخِّلص كnnل فnرد في البشnرية .نحن نثnnق أنnnه ال توجnnد دولnnة
وير ِبكnnون خطnة هللا
وال قوة بإمكانها الوقوف في طريق ما يريد هللا تحقيقه .أولئك الذين يعرقلون عمnل هللا ،ويقnاومون كلمتnهُ ،

أمة
ويع ّ
رسل إلى الجحيم؛ أية دولnnة تتحnnدى عمnnل هللا سnnتَُد َمر؛ وأيnnة َّ
طلونها سيعاقبهم هللا في النهاية .كل َم ْن يتحدى عمل هللا ُ
سي َ
تقnnnوم ض nnد عم nnل هللا س nnتُمحى من على ه nnذه األرض ولن يع nnود له nnا وج nnود .إن nnني أدع nnو ش nnعوب جمي nnع األمم والnnnدول وحnnnتى
ثم يجعلnnوا هللا األقnnدس
الصnnناعات أن ينصnnتوا إلى صnnوت هللا ،وينظnnروا إلى عمnnل هللا ،ويعnnيروا انتباهًا لمصnnير البشnnريَّة ،ومن ّ
واألكرم واألعلى وهدف العبnادة الوحيnد بين الجنس البشnري ،وأن يسnمحوا للبشnرية كلهnا أن تحيnا في ظnل بركnة هللا تمامًا كمnا
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 أقدامnnه .فقnط أولئnnك
الnnذين ينصnتون بانتبnاه لكلماتnnه ويسnnعون إليnه بشnوق وعطش ،يمكنهم اتبnnاع خطnاه ونيnnل وعnnده .أمnا أولئnnك الnذين ال يفعلnnون ذلnnك
فسيتعرضون إلى ضيقة ساحقة وعقاب ُمستحق.
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ذك ُر فيها "البرق الشرقي" ،يشعر العديد nمن اإلخوة واألخوات في الرب بالحيرة :لماذا يصبح المجتمع
في كل مر ٍة ُي َ
ِ
ِ
تحِّفظnة على نحnو متزايnnد في إدانnة "الnnبرق الشnرقي"
الديني ككل ً
وم َ
ومتدهو ًرا بصورة ُمتزايدة ،وتصnnبح كnnل طائفnة َnحnذ َرة ُ
خربا ُ

الب ّnر
ومنحس ًnرا ،وليس هnذا فقnط ،بnل هnا هnو ينطلnق ك
ٍ
وإقصائهَّ ،
nأمواج ال تتوقnفُ ،مجتا ًح ا َ
أما "البرق الشرقي" فال يصبح َخ ِرًبا ُ
الرئيسي للصين؟ اآلن وقnد امت َّnد حnتى خnارج حnدود الصnين إلى الnدول واألقnاليم األجنبيnة ،حيث يلقى قبnول المزيnد والمزيnد من
الناس في جميع أنحاء العالم؟ في مواجهة هذه الحقيقة ،فإن األشnnخاص المتnnدينين nتأخnnذهم حnnيرة كاملnnة ،في حين أن السnnبب في
المخِّلص يسnnوع العائnnد في األيnnام األخnnيرة ،يnnنزل من
الحقيقnnة بسnnيط جnً nدا :مnnا تطلقnnه كnnل طائفnnة دينيnnة على "الnnبرق الشnnرقي" هnnو ُ
السnماوات راكبًا على "سnحابة بيضnاء"؛ َّإنnه هللا نفسnه الnذي عnاد إلى الجسnد ،وهnو حقيقي وواقعي! مnا يnأتي بnه هللا القnدير ،مسnيح

كمnل .هللا nالقnدير
وي ِّn
طه ره ،حnتى تصnل البشnرية إلى الخالص وتُ َّ
األيnام األخnيرة ،هnو عمnل الدينونnة الnذي ُي ِّ
غيnر شخصnية اإلنسnان ُ
وتكملها .ولهذا السبب ،فإنه حتى لو كانت كل طائفة دينية في العالم
طهر البشرية وتخّلصها
تتدّفق من لدنه كل الحقائق التي تُ ّ
ّ
كل nnه تق nnاوم هللا المتج ّسn nد في األي nnام األخ nnيرة أو عمل nnه ،أو تُهاجم nnه ،أو تض nnطهده ،أو تُج nّ nدف علي nnه ،أو تُدين nnه ،فال يس nnتطيع أي
شnnخص أو أيnnة قnnوة أن يعnnوق مnnا يريnnد هللا تحقيقnnه أو يمنعnnه n.إن سnnلطان هللا وقوتnnه وقدرتnnه وحكمتnnه ال يمكن أن تغلبهم أي من
قوى الشيطان.

يعتقnnد الكثnnير من النnnاس أن أي شnnيء ُيدينnnه معظم النnnاس ال يمكن أن يكnnون هnnو الطريnnق الحnnق ،ولكن هnnل تتفnnق وجهnnة
النظر هذه مع الحق؟ َّ
فكر مرة أخرى في عصر النعمة عندما جاء هللا في الجسnد ليبnدأ عملnnه الجديnnد في اليهوديnnة .لقnnد تع َّnرض
من البداية إلى النهاية لالضnطهاد ،والتجnديف ،واإلدانnة من ِقَبnل المجتمnع الnديني اليهnودي n.لقnد فعلnوا كnل مnا في ِو ْسِ nعهم ليقتلnوا
الnرب يسnوع؛ وفي النهايnة تnآمروا مnع رومnا للقبض على الرب يسnوع وس َّnمروا الnرب يسnوع ال َnرُؤ وف على الصnليب .حnتى عنnد
قيامnnة الnnرب يسnnوع وصnnعوده إلى السnnماء ،كnnانوا ال يزالnnوا يبتnnدعون كnnل أنnnواع الشnnائعات ،وقnnد َّلفقnnوا التُ َهم ضnnد يوحنnnا وبnnولس
والرس nnل والتالمي nnذ اآلخ nnرين ،واف nnتروا عليهم ،وأطلق nnوا عليهم اس nnم "طائف nnة الناص nnريين" و "الهراطق nnة وأعض nnاء الطائف nnة" .ق nnام

المجتمnnع الnnديني اليهnnودي بكnnل مnnا هnnو ممكن لمالحقnnة تالميnnذ الnnرب يسnnوع واضnnطهادهم؛ إال أن حكمnnة هللا تسnnتخدم دائمًا خnnدع
ِ
ِّ
الم ِ
فرط nnة من ِقَبnnل
الش nnيطان
وتطوعهnnا .كي nnف يمكن للش nnيطان أن يع nnوق عم nnل هللا أو ي ّ n
nدمره؟ نظ nً nرا ألعم nnال االض nnطهاد والنفي ُ
ضnا انتشnnر خالص الnnرب يسnnوع على نطnnاق
اإلمبراطوريnnة الرومانيnnة ،اضnnطر التالميnذ nللهnnروب إلى بلnnدان مختلفnnة ،وبسnnببها أي ً

نفكnnر في هnذا :لمnاذا قnاوم عnدد كبnير ج ًnدا من النnnاس الnرب
بعيnد nوواسnع ،وإلى أقاصnي األرض .أيهnا اإلخnوة واألخnوات دعونnا ّ
يسnnوع وعارضnnوا طريقnnه في ذلnnك الحين؟ هnnل يمكن أن يكnnون ذلnnك ألن الnnرب يسnnوع لم يِ n
nأت بnnالطريق الحnnق؟ هnnل يمكن أن

المحتمnnل أن مnnا تخّلى
يكnnون ذلnnك ألن مnnا كnnان ينشnnره تالميnذ nالnnرب يسnnوع ورسnnله في ذلnnك الحين لم يكن خالص هللا؟ هnnل من ُ
الناس عنه وقاوموه لم يكن طريق هللا؟ من المؤكد أنه ال يمكننا أن ِّ
يؤيِدونnnه؟ ال
بناء على عدد الناس الnذين ّ
نقيم الطريق الحق ً
تنظnnر إلى شnnيء مnnا على أنnnه الطريnnق الخطnnأ ألن غالبيnnة النnnاس يعارضnnونه .فطالمnnا أن هnnذا عمnnل هللا ،حnnتى لnnو كnnان العnnالم كلnnه
يعارضه ويهجره ،ال يمكن إنكار الطريق الحق الذي أتي به هللا؛ وال توجد استثناءات في ذلك .إذا كنا نnnؤمن باهلل ،وقnnد تبعنnnاه
ونقيَّد ب nnالكثير من المغالط nnات والش nnائعات الخادع nnة ال nnتي
لس nnنوات عدي nnدة ،وم nnع ذل nnك ال نفهم عم nnل هللا ،فمن الس nnهل أن ُنخ nَ nدع ُ
ينشnnرها الشnnيطان من حولنnnا .عنnnدما يتحnَّ nول شnnخص مnnا من كونnnه مnnؤمن ليصnnبح أحnnد أتبnnاع الشnnيطان ،وعنnnدما يخnnدم هللا ولكنnnه
ِ
ص،
يقاومnnه أي ً
وم َتف ّح ْ
ضnا ،أاّل يجلب هnnذا الحnnزن واألسnnى للشnnخص؟ كثnnير من النnnاس ال يدرسnnون الطريnnق الحnnق بقلب متواضnnع ُ
ب nnل يتبع nnون القطي nnع فحس nnب ،ويفعل nnون م nnا يفعل nnه اآلخ nnرون .وبغض النظ nnر عن الطريق nnة ال nnتي يحكم به nnا اآلخ nnرون على هللا أو
nير للغايnnة .إذا
يهnnاجمون هللا وعملnnه ،فnnإنهم فقnnط يnnرددون تلnnك الكلمnnات بعينهnnا َّ
كالببغnnاوات ويتبعnnون اتّباعًا أعمى .إنnnه أمnٌ nر خطٌ n

طريق ال عودة منه .منذ زمن بعيد ،عندما َّ
ٍ
بشر تالميذ الnرب
استمروا على هذا النحو فسيجدون أنفسهم في نهاية المطاف في
ٍ
بمعارضة من الجمnاهير ،قnام رجnل ُيnدعى غماالئيnل ،وهnو ُمعِّلم للنnاموس ،بتحnذير الشnعب
يسوع باإلنجيل في الهيكل ،وقوبِلوا
ٱلن ِ
ٱلن ِ
nل ِم َن َّ
وه ْم! َّ
ول َل ُك ْم :تََن َّح ْوا َع ْن هَُؤ اَل ِء َّ
ف
َأِلن ُه ِإ ْن َك َ
اس َف َسْ nو َ
اس َو ْٱت ُر ُك ُ
ْأي َْأو َهَ nذا ٱْل َع َم ُ
اليهودي nقائاًل "َ :وٱآْل َن َأُق ُ
ان َهَ nذا ٱل َّnر ُ
وجnدوا محِ nاربِين هلِل ِ
ِ
ِ
ي ْنتَِقض ،وِإن َكِ n
ِ اَّل
ض nا" (أع  .)39 n -38 n :5أال ينبغي أن يكnnون
ون ْ
َْأي ً
َ
َأن تَْنُق ُ
ان م َن ٱهلل فَاَل تَْnقnد ُر َ
َ ُ َ ْ َ
ض nوهُ ،لَئ تُ ََ ُ ُ n
َّ
جسدا مرة أخرى في الصين  -وهي أمة َيتََقل ُد فيهnnا
هذا بمثابة تحذير لمؤمنى اليوم؟ واآلن ،في هذه األيام األخيرة ،أصبح هللا ً
ط ِة ،وهي َمعَقل التنين األحمnر العظيم  -ليباشnر عملnه المتعّلnق بالدينونnة ،والnذي يبnدأ من بيتnهn.
السل َ
الملحدون والثوريون زمام ُ
ِ
قدم الحقائق لدينونة nالبشرية وتطهيرها ،والغnرض من ذلnك هnو الخالص الكامnل لإلنسnان من تnأثير الشnيطان الم ِ
ظلم .وفي
هللا ُي ّ
ُ
النهايnnة ،سnnوف يأخnnذهم هللا إلى مملكتnnه ،وسnnوف يصnnلوا إلى ِوجهnnة جميلnnة .ومnnع ذلnnك ،فnnإن المأسnnاة التاريخيnnة لمقاومnnة اليهnnود
للرب يسوع قد ظهرت من جديد على الساحة .وبينما يقوم هللا بعمله الجديد في األيام األخيرة ،والذي يnرد على مفnاهيم النnاس
ِ
يرحبnnون بعnnودة الnnرب يسnnوع ،بnnل بnnاألحرى ينشnnرون كnnل أنnnواع التعnnاليم
من مختلnnف الطوائnnف الدينيnnة ،فnnإن هnnؤالء النnnاس ال ّ
ِ
الملتويnnة والشnnائعات الم ِ
المتج ّسnد في األيnnام األخnnيرة على أنnnه
َُ
المتج ّسnد وعملnnه ،ويnnدينون عمnnل هللا ُ
ضّnللة .إنهم يفnnترون على هللا ُ
"عِق َيدة شريرة" أو "بدعة" .بل إنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك حتى أنهم يتواطnأوا مnع الحكومnة الشnيوعية الصnينية في اضnطهاد
َ
ٍ
تجسد وإلقاء القبض عليه .إن أعمnالهم ال تختلnف عن تلnك الnتي قnام بهnا المجتمnع الnديني اليهnودي ،الnذي قnام في وقت مnا
الم ّ
هللا ُ

بتلفيnق التهم للnرب يسnوع واضnطهاده .ومnnع ذلnnك ،فnnإن الطريnق الحnق هnو ،في النهايnnة ،الطريnnق الحnnق؛ وعمnل هللا ،في النهايnnة،
هnnو عمnnل هللا .وبغض النظnnر عن الكيفيnnة الnnتي تقnnاوم بهnnا الطوائnnف الديني nة nالمختلفnnة عمnnل هللا في األيnnام األخnnيرة وتُِدينnُ nه n،فnnإن
مما يهnnز المجتمnnع الnnديني
البnّ nر الرئيسnnي للصnnينَّ ،
األخبnnار السnnارة لمملكتnnه ،بnnالرغم من كnnل ذلnnك ،قnnد انتشnnرت في جميnnع أنحnnاء َ
والعالم بأسره َّ
جدا.
هز ًة عميق ًة ً

فلماذا إ ًذا يقاوم العديد nمن المؤمنين الطريق الحق؟ هناك سببان بصفة أساسية لهذا )1 :ال يفهم الناس اتّجاه عمل
الروح القدس ،وليس لديهم فهم للعبارة التي تقول" :عمل هللا َّ
دائما" .وهم ليس لديهم أدنى إدراك أنه ينبغي عليهم طلب
يتقدم ً
nاء على مnnا فعلnnه هللا في الماضnnي .إذا لم يتفقnnوا مnnع مnnا يرونnnه ،فعندئnnٍ nذ
العمnnل الحnnالي هلل؛ فهم يقيسnnون فقnnط عمnnل هللا الجدي nد nبنً n
س nnيعتبرون عم nnل هللا الجدي nnد "هرطق nnة" أو "عقي nnدة شnnريرة" )2 .الن nnاس ل nnديهم شخص nnيَّات ُم ِ
تغطر َس nة تتّس nnم ب nnالِب ّر ال nnذاتي .إنهم ال
بقلب متواضnٍ nع؛ بnnل هم بnnاألحرى يتمسnكون بعنٍ n
يبحثnnون على اإلطالق عن عمnnل هللا الجديnnد ٍ
nاد بnnآرائهم الخاصnnة ،ويؤمنnnون بnnأن
ّ
ثم فإنnه عنnدما بnدأ هللا عصnره الجديnد،
آرائهم هي نفسها آراء هللا ،وهم ليس لديهم على اإلطالق القدرة على قبول الحق .ومن َّ

فإن السnبب في أن كnل أعمالnه الجديnدة قnد واجهت معارضً nة من النnاس لم يكن لوجnود أي خطnأ في طريnق هللا ،ولم يكن بسnبب
أي عيب في عمله الجديد؛ nبل باألحرى كان ذلك ألن الناس ال يnدركون عمnل هللا ،وألنهم غnير قnادرين على السnعي إلى الحnق
بسبب غطرسnتهم وب ّnرهم الnnذاتي .سnnيكون من غnير المعقnول ومن والسnخف أن نحكم بnnأن هnذا ليس هnnو الطريnق الحnق فقnط ألن
غالبية المؤمنين قد عارضوا عمل هللا الجديد وتركوه .من المؤكد أن األمر سيئول إلى ضnnررنا األبnnدي nإذا خسnnرنا خالص هللا
في األيام األخيرة نتيجة لهذا ،وسيكون ،دون أدنى شك ،خطأ م ِ
هلك ال يمكن إصالحه.
ُ
نميnnز بدقnٍ nة إ ًذا مnnا بين الطريnnق الحnnق والطريnnق الزائnnف؟ لقnnد قnّ nدمت لنnnا كلمnnة هللا المبnnادئ الnnتي يمكننnnا على أساسnnها
كيnnف ِّ
التميِيز بينهما n،حيث يقول هللا القدير" :معرفة عمnل هللا ليسnت بnاألمر البسnيط :يجب أن يكnون لnديك معnايير وهnدف في سnعيك،
nحيحا أم ال ،وإذا كnان هnذا هnو عمnل
عليك أن تعnرف كيnف تطلب الطريnق الصnحيح ،وكيnف تقيس مnا إذا كnان هnذا الطريnق ص ً

هللا أم ال .ما هو المبدأ الرئيسي في طلب الطريnق الصnحيح؟ عليnnك أن تنظnnر مnا إذا كnnان هنnاك عمnnل للnروح القnدس أم ال ،ومnا
إذا كnnانت هnnذه الكلمnnات هي تعبnnير عن الحnnق ،ومن الnnذي تُقnnدم لnnه الشnnهادة ،ومnnاذا تضnnيف إليnnك .التميnnيز بين الطريnnق الصnnحيح
والطريق المزيف يحتاج العديد من جnوانب المعرفnة الرئيسnية ،وأهمهnا هnو معرفnة إذا كnان هnذا هnو عمnل الnروح القnدس أم ال.
جوهر إيمان اإلنسان باهلل هو اإليمان بروح هللا ،وحتى إيمانه باهلل المتجسد يرجع لسبب أن هnnذا الجسnnد هnnو تجسnnيد لnnروح هللا،
مم nnا يع nnني أن ه nnذا اإليم nnان ال ي nnزال إيمانًا في ال nnروح .هن nnاك اختالف nnات بين ال nnروح والجس nnد ،ولكن ألن ه nnذا الجس nnد أتى من
الnnروح ،الكلمnnة صnnار جسnً nدا ،لnnذلك فnnإن مnnا يnnؤمن بnnه اإلنسnnان ال يnnزال جnnوهر هللا المتأصnnل .وعليnnه ،في تميnnيز مnnا إذا كnnان هnnذا
الطريق الصحيح أم ال ،قبل أي شيء ينبغي أن تنظر ما إذا كان هناك عمل للnروح القnدس أم ال ،بعnد ذلnك عليnك أن تنظnر مnا
طلب من اإلنسnnان
إذا كnnان هنnnاك حnnق أم ال في هnnذا الطريnnق .هnnذا الحnnق هnnو جnnوهر حيnnاة البشnnرية العاديnnة ،أي أن هnnذا هnnو مnnا ُ
حين خلقnnه هللا في البدايnnة ،أي من كافnnة البشnnر العnاديين( nبمnnا في ذلnnك الحس ،والبصnnيرة والحكمnnة اإلنسnانية والمعرفnnة األساسnnية

للبشر) .أي أن عليك أن تنظر ما إذا كان هذا الطريق يأخذ اإلنسان إلى حياة البشر العاديين ،وما إذا كان هذا الحق الnnذي يتم
مطلوبا وفًقا لواقع البشرية العادية ،ومnا إذا كnان هnnذا الحnnق عمليًّا وواقعيًّا ،وإذا كnان في وقتnه الصnحيح أم ال .إن
اإلعالن عنه
ً
كان هناك حnق ،فهnو قnادر على أخnذ اإلنسnان عnبر خnبرات واقعيnة وعاديnة؛ ويصnبح اإلنسnان باإلضnافة إلى ذلnك أكnثر طبيعيnة،
ويصبح الحس البشري لإلنسان أكثر كمnاالً ،وتصnبح حيnاة اإلنسnان في الجسnد وحياتnه الروحيnة أكnثر ترتيبًا ،وتصnبح عواطnف

اإلنسnnان أكnnثر طبيعيnnة .هnnذا هnnو المبnnدأ الثnnاني .هنnnاك مبnnدأ آخnnر وهnnو مnnا إذا كnnان لnnدى اإلنسnnان معرفnnة متزايnnدة عن هللا ،ومnnا إذا
لهم محبnnة هللا فيnnه ،ويقربnnه من هللا .بهnnذا يمكن أن ُيقnnاس الطريnnق الصnnحيح .األسnnاس أن يكnnون
كnnان يختnnبر هnnذا العمnnل والحnnق ُلي َ
nادرا على تقnnديم حيnnاة اإلنسnnان .إن كnnان يتماشnnى مnnع هnnذه المبnnادئ،
هnnذا الطريnnق واقعيًّا أكnnثر منnnه فnnائق للطبيعnnة ،وأن يكnnون قً n

("من يعرفnnون هللا وعملnnه فقnnط هم من يسnnتطيعون إرضnnاءه" في الكلمnnة يظهnnر في الجسnnد).
فاالسnnتنتاج أنnnه الطريnnق الصnnحيح" َ
نميز ما إذا كان شيء ما هو الطريق الحق:
هناك ثالثة أمور من كلمات هللا القدير يجب أن نأخذها بعين االعتبار حتى ِّ
أواًل  ،انظر لتعرف ما إذا كان ينطوي على عمل الروح القدس ،وهذه نقطة حاسمة .ذلك ألنه إذا كnnان هnnذا هnnو الطريnnق

nاء على ذلnnك فإنnnه بالتأكيnnد يحتnnوي على عمnnل الnnروح القnnدس ،وسnnوف يسnnانده الnnروح القnnدس.
الحnnق ،فهnnو عمnnل هللا نفسnnه ،وبنً n
السnnبب الnnذي يجعnnل النnnاس يؤمنnnون باهلل المتج ّسnد هnnو أن هnnذا الجسnnد هnو تجسnnيد لnروح هللا ،لnnذلك كnnل مnnا يفعلnnه هللا المتج ّسnد هnnو
عمل الروح القدس ،وهnو يحمnل ُبرهnان الnروح القnدس .لnذلك يnؤمن النnاس بnه ويتبعونnه ،تمامًا مثلمnا يقnوم الnرب يسnوع بعملnه:
nخص عnادي وبسnnيط ،ولكن من خالل كلمتnnه وعملnnه يnرى اإلنسnان عمnnل الnروح القnدس
على الnرغم من أنnnه يبnnدو ظاهريًا أنnnه ش ٌ

وحفظ الروح القدس .هذا ألن البشرية كلها تستطيع أن ترى أن كلمnة الnرب يسnوع وعملnه ُمفعمnان بالسnلطان والقnوة؛ فبإمكانnه

قعnد يسnnير ،وقnnد شnnفى ُبnْ nرص .يمكنnnه اسnnتخدام خمسnnة أرغفnnة من الخnnبز وسnnمكتين nإلطعnnام
الم َn
أن يجعnnل األعمى يnnرى ،ويجعnnل ُ
ص nا ،ويمكن nnه ح nnتى أن ُيقيم الم nnوتى .يمكن nه nأن يالح nnظ عم nnق قل nnوب الن nnاس ليكش nnف أس nnرارهم األك nnثر ظلمً nnة.
خمس nnة آالف شخ ً

وعالوة على ذلnnك ،يمكنnnه أن يخnnبر البشnnرية عن أسnnرار السnnماء .مnnا أن يتبعnnه النnnاس ،حnnتى ينnnالون السnnالم والفnnرح في قلnnوبهم.
ً
والسبب في اتّباع الناس للرب يسوع واعnترافهم بأنnه المس ّnيا هnو أن كnل مnا يفعلnه هnو عمnل الnروح القnدس .يمكننnا أن نnرى أنnه
طالما أنه الطريق الحق ،فإنه سيحوي عمل الnروح القnدس .لnذلك ،عنnد النظnر فيمnا إذا كnان شnيء مnا هnو الطريnق الحnق ،يجب
علينا أوال أن ننظر لنعرف ما إذا كان ينطوي على عمل الروح القدس.
نقيمه عند النظر فيما إذا كان شيء ما هو الطريق الحق هnnو معرفnnة مnnا إذا كnnان ينطnnوي
والجانب الثاني الذي ينبغي أن ّ

تدريجيا من طبع حياة الشnخص ليجعnل إنسnانيته أكnnثر طبيعيnnة من أي وقت مضnnى .كلنnا
على الحق ،وإذا كان بإمكانه أن يغير
ً
قدمnه هللا لإلنسnان ،والnذي
نعرف أن هللا هو الطريق والحق والحيnاة ،وأن كnل مرحلnة من عملnه الجديnد nمبنيَّة على الحnق الnذي ُي ّ

يشnnير إلى مسnnار التطnnبيق في العصnnر الجديnnد .إن هللا يضnnمن حصnnول اإلنسnnان على احتياجاتnnه الضnnروريَّة للحيnnاة حnnتى يعيش
nدريجيا إلى الصnnورة األصnnلية الnnتي كnnان عليهnnا عنnnدما خلقnnه هللا .هnnذه خاصnnية واضnnحة
nدريجيا إنسnnانية طبيعيnnة ،وحnnتى يعnnود تn
تn
ً
ً
تماما كما كان عندما بدأ الnرب يسnوع عملnه في عصnر النعمnة .في ذلnك الحين ،ق َّnدم العديnnد من الحقnائق للشnعب
للطريق الحقً ،
َّ
يحبnnون أنفس nnهم ،وأن يحمل nnوا الص nnليب ،وأن ينك nnروا أنفس nnهم ،وأن
لوض nnعها في ح nnيز التنفي nnذ ،وعلمهم أن يحب nnوا اآلخ nnرين كم nnا ّ
يغفnnروا لآلخnnرين سnnبعين مnnرة سnnبع مnَّ nرات .أمnnر الnnرب يسnnوع النnnاس أن يعبnnدوا nهللا بnnالروح والحnnق .قnnد يمnّ nر كnnل مnnؤمن حقيقي
ببعض التغيير في سلوكه الخارجي من خالل تعاليم الnرب يسnوع .من خالل الnرب يسnوع قnد يتص َّnرف بتواض ٍnع وص ٍ
nبر ،و ِمن
ثم يشnnبه إلى حnٍ nد مnnا اإلنسnnان الطnnبيعي .لnnذلك ،طالمnnا أنnnه الطريnnق الحnnق ،فسnnيكون هنnnاك تعبnnير عن الحnnق .هnnذا يمكن أن يجعnnل
ّ
ِ
الحس اإلنساني لدى المرء يصبح أكثر طبيعية ،وسوف يبدو أشبه بما ينبغي أن يكون عليه اإلنسان الحقيقي.

أما الجانب الثالث الnذي يجب أن نأخnnذه بعين االعتبnnار في تأمnnل الطريnnق الحnق ،فهnو أن نnnرى مnا إذا كnان الطريnق يمكن
أن يجع nnل الن nnاس ل nnديهم معرف nnة متزاي nnدة باهلل ،وم nnا إذا ك nnان يمكن أن يث nnير فيهم محبً n nة هلل ،ويق nِ nربهم إلى هللا أك nnثر من أي ٍ
وقت
ّ
مضىُ .كلنا نعرف أنه نظ ًnرا لكونnه الطريnق الحnق ،فهnو عمnل هللا نفسnه ،وأن عملnه ينطnوي حتمًا على شخصnيته ،كمnا ينطnوي
على كnnل ماهيnnة هللا ومnnا لnnه .عنnnدما يختnnبر النnnاس عمnnل هللا ،فnnإنهم يصnnلون تلقائيًا إلى إدراك حقيقي هلل ،وبالتnnالي يخلnnق هللا في

داخلهم قلبًا محبًا لnnه؛ تمامًا كمnnا حnnدث في عصnnر النnnاموس عنnnدما أصnnدر يهnnوه هللا قوانينًا إلرشnnاد حيnnاة الشnnعب على األرض.
تعرف nnوا على جالل هللا
ومن خالل اختب nnارهم لعمل nnه ،أدرك nnوا أن يه nnوه هللا ه nnو اإلل nnه الحقيقي الوحي nnد .وعالوة على ذل nnك ،فق nnد َّ

المتج َّسnد ،في عصnnر النعمnnة،
ولعناتnnه ،وأنnnه ال يجب االسnnتهانة بشخصnnه ،األمnnر الnnذي خلnnق في داخلهم قلبًا خاشnً nعا هلل .جnnاء هللا ُ
تعرفnnوا على شnnخص هللا
إلى األرض ليقnnوم بمرحلnnة من العمnnل لفnnداء البشnnرية .ومن خالل اختبnnار النnnاس لعمnnل الnnرب يسnnوعّ ،
ٍ
ضnا أن يأخnذ الصnnورة
روحا ،ومع ذلك فقnد اسnnتطاع أي ً
المحب والرؤوف .ورأى الناس ً
أيضا أن هللا كان في وقت من األوقات ً
ويخ ِnرج الشnnياطين  ...وكnل هnnذا العمnل الnnذي قnام
اإلنسانية المتواضعة ،وأنه استطاع أن يعمnل المعجnزات ،ويشnفي األمnnراضُ ،
ثم فnإن كnان ذلnك
به الرب يسnوع جعnل النnاس يتوصnلون إلى فهم جديnد هلل ،ممnا أثnار محبnة شnديدة هلل داخnل قلnوب النnاس .ومن ّ
هو الطريق الحق ،فسوف يجعل الناس يدركون المزيد عن هللا ،ويحثّهم على الوصول إلى فهم أعمق لشخص هللا.
بnالرغم من أن عمnل هللا يتقnدم إلى األمnام أكnثر من أي ٍ
وقت مضnى ،طالمnا أنnه عمnل هللا نفسnه وهnو الطريnق الحnق ،فإنnه
ّ
بالتأكيد سيكون له السمات الثالث سالفة ِ
وسيعبر عنها .هذا يعني أن الطريnق الحnق سnينطوي بالتأكيnnد على عمnnل الnروح
الذكر
ّ
nيقدم الحnق ،وسnnيجعل النnnاس يكتسnnبون فهمًا أعمnnق هلل ويق ِّnربهم إليnه .لnnذلك ،إذا َميَّزنnnا الطريnnق الحnق من خالل تقnnييم
القnدس ،وسّ n
هذه المعايير الثالثة ،سنكون قادرين على تمييز ما هو حnق ومnا هnو زائnف ،حnتى نسnتطيع مواكبnة عمnل هللا الحnالي في الnوقت
المناسب ،واكتساب الطريق والحق والحياة ،فضاًل عن َنيل وعود هللا وبركاته األعظم.
يتضمن إطالق كلماته للقيnام بعملnه فيمnا يتعّلnnق بالدينونnnة
في هذه األيام األخيرة ،يقوم هللا بعمل جديد مرة أخرى ،والذي
َّ

وتطهير البشnرية الفاسnدة .ويتم هnذا العمnل وفقًا لخطتnه ،ويسnتند إلى االحتياجnات الفعليnة لشnعب األيnام األخnيرة .إنnه عمnل جديnد
أسمى ،يستند nإلى أساس عمل الرب يسوع .إذا بحثنnا ودرسnنا بعنايnة وبقلب هnادئ ،يمكننnا أن نnرى أن هnذه المرحلnة من عمnل

تقدم الحق ،ومن الممكن أن تسمح لنا باقتنnnاء فهم
هللا الجديد nال تنطوي فقط على عمل الروح القدس ،ولكن ،عالوة على ذلكّ ،

أكnnثر صnnدًقا وشnnمولية وواقعيَّة لشnnخص هللا ولكnnل مnnا يختص بماهيnnة هللا ومnnا لnnه .وسnnوف نتنnnاول في شٍ n
nركة فيمnnا يلي خبرتنnnا
وفهمنا لعمل هللا في األيام األخيرة ُم ستعينين بهذه الجوانب الثالثة التي ناقشناها فيما سبق كمعايير لفحص الطريق الحق.

أواًل  ،الطريnnق الحnnق ينطnnوي على عمnnل الnnروح القnnدس .لقnnد جnnاء هللا القnnدير وأ ّسnس عصnnر الملكnnوت ،وقnnام بعمnٍ nل جديnٍ nد،
وقدم للبشرية األحكام الجديدة للحياة .لقnnد عnاد الم ِ
ويطهرهمَّ ،
خلصnnون بين كnnل جماعnnة وطائفnnة،
وأصدر كلمته لكي ُيدين الناس
ّ
ُ
واحnnد تلnnو اآلخnnر ،إلى هللا القnnدير في ظnnل اسnnمه .مهمnnا كnnانت المقاومnnة ،ومهمnnا كnانت العقبnnات الnnتي ظهnnرت ،فnإن إنجيnnل هللا في

البnّ nر الرئيسnnي للصnnين .جميnnع الشnnعوب كnnانوا وال
األيnnام األخnnيرة ال يnnزال ينnnدفع مثnnل أمnnواج المحيnnط ،وينتشnnر في كافnnة ربnnوع َ
يزالnnوا يتnnدفّقون إلى الجبnnل المقnَّ nدس في مشٍ n
nهد بهيج n.بnnالرغم من أننnnا جميعًا قnnد أتينnnا من طوائnnف مختلفnnة ،إال أننnnا قnnادرين على
العيش معًا في وئnn nام ،ومسnn nاعدة بعضnn nنا البعض .ال توجnn nد هنnn nا طوائnn nف ،والحيnn nاة الكنسnn nية ُمْف َع َمnn nة بالحيويnn nة .يشnn nعر اإلخnn nوة
nدرا للمتعnة وهنnاك صnلوات تهبنnا اسnتنارة .في
واألخnوات هنnا أن اجتماعاتنnا غnير كافيnة البتَّnة ،وهنnاك تnرانيم تُ ّ
غنى وتكnون مص ً

جميعا قادرين على قبول أحكام جديnnدة من كلمnة هللا القnnدير ،ويمكننnا التع ُّnرف على مnواطن ضnعفنا،
كل مرة نجتمع فيها ،نكون
ً
ومن خالل كلمnnة هللا نجnnد طريnnق التطnnبيق .إخوتنnnا وأخواتنnnا ممتلئnnون باإليمnnان ويسnnتطيعون أن يضnnطلعوا بالمهمnnة الnnتي أسnnندها
لهم هللا ٍ
بتفان .تتغير شخصيتنا الفاسدة بnnدرجات متفاوتnnة ،ويمكننnnا أن نتعnايش بشnكل طnnبيعي ،وأن نحب بعضnنا البعض بحسnب

كلمnnة هللا .عنnnدما نواجnnه وجهnnات نظnnر مختلفnnة ،فنحن جميعًا قnnادرون على تنحيnnة وجهnnات نظرنnnا جانبًا واإلنصnnات بانتبnnاه إلى
أفكnnار اآلخnnرين ،ونخضnnع لسnnلطان الحnnق الnnذي في كلمnnة هللا في الكنيسnnة .وعلى الnnرغم من أنnnه في هnnذه المرحلnnة من العمnnل ال
يكرر هللا عمله الذي كان في عصر النعمة من ٍ
وإخراج للشياطين ،إاّل ّأنه بإمكاننا أن نرى من خالل عمnnل هللا
شفاء للمرضى
ٍ

سلطانا .إذا خضعنا لعمل هللا القnnدير وكلماتnه ،فعندئnٍ nذ سnيكون بإمكاننnnا قبnول االسnnتنارة واإلضnاءة
القدير أن كلماته قويَّة وتحمل
ً
من ِقَبnnل الnnروح القnnدس ،وسnnنكون قnnادرين على االنفصnnال عن حاالتنnnا السnnلبية والضnnعيفة ،وسنسnnتطيع أن نnnؤدي واجبنnnا بنشnnاط
ِ
كك ٍ n
ثم ف nnإن إخوتن nnا وأخواتن nnا يس nnتطيعون التخّلي عن المل nَّ nذات الجس nnدية
nائن مخل nnوق واض nnعين نص nnب أعينن nnا مقاصn nد هللا .ومن ّ
واالنطالق من ٍ
مكان إلى آخر من أجل عمل امتداد إنجيل ملكوت هللا بكل قلوبهم .وبغض النظر عن الطريقة التي تعاملنا بها
لتحمل أي مشٍ n
nقة ،وسnnوف
الطوائف الدينية المختلفة ،أو إذا ما تم رفضنا ،أو اضطهادنا ،أو ضربنا ،أو لعننا ،فنحن مستعدون ُّ
نسnتمر ،كمnا هnو حالنnا دائمًا ،في تنفيnذ مشnيئة هللا والتبشnير بإنجيnل هللا القnدير في األيnام االخnيرة .يمكن للمnرء أن يnرى سnلطان

هللا القدير وقوته من خالل السلوك الفعلي إلخوتنا وأخواتنا .ينطوي عمل هللا القدير على عمل الروح القnnدس ،ويسnnانده الnnروح
أما بالنسبة ألولئك الذين لم يواكبوا عمل هللا الجديد ،فإن تلك الطوائف الدينية nالمختلفة تكون غيورة وتتسم بالمجابهة.
القدسّ .
إنهم يفعلnون كnnل مnا هnnو ممكن لالحتشnاد ضnد اآلخnرين .إنهم يعيشnون في ظnروف ربمnا يقومnnون فيهnا بنفس العمnnل ،ولكن ليس
لنفس األسnباب ،وكل هnذا يكفي إلثبnات أن المجتمnع الnديني يفتقnر بالفعnل إلى عمnل الnروح القnدس .وألن كنيسnة هللا القnدير تحnوي
فع َمnة بالحيويnة ،في حين أن الطوائnف الدينيnة المختلفnة بائسnة ،وخاويnة ،وقnد فقnدت عمnل
عمnل الnروح القnدس ،لnذلك يبnدو أنهnا ُم َ
الnروح القnدس ،تقnف في تنnاقض صnارخ مnع كنيسnة هللا القnدير .لnذلك فnاالختالف هنnا غnني عن البيnان :أي الطnرق هnو الطريnق
الحق وأيهم الطريق القديم.
ثانياً ،الطريق الحق ينطوي على الحق ،ويمكنه أن يرشد النnnاس إلى طريnnق الممارسnnة في العصnر الجديnnد ،ويسnnتطيع أن

أحكاما جديnدة للحيnاة؛ فيخضnع تnدبير حيnاتهم إلى المزيnد والمزيnد من التغيnير ،وتصnبح إنسnانيتهم طبيعيnة
يجعل الناس يكتسبون
ً
أكnnثر فnnأكثر .يقnnوم هللا القnnدير في عملnnه في األيnnام األخnnيرة بتقnnديم العديnnد من الحقnnائق في العديnnد من المجnnاالت المختلفnnة .وهnnذا

يشمل الحقائق حول إدراك العمل الذي يقوم به هللا ،وكذلك الحقnائق المختصnة بكيفيnة التطnبيق والnدخول خالل العصnر الجديnد.
ويتضnnمن هnnذا ،على سnnبيل المثnnال :الغnnرض من تnnدبير nهللا؛ والمبnnادئ الnnتي يقnnوم عليهnnا عملnnه؛ والحقnnائق الداخليnnة لعمnnل هللا في
عصnnر النnnاموس وعصnnر النعمnnة؛ وكيnnف يقnnوم هللا بعمnnل دينونتnnه؛ وأهميnnة أن يصnnبح هللا جسnً nدا؛ وكيnnف صnnارت البشnnرية إلى
الحال التي هي عليه اآلن؛ وكيف ي ِ
فسد الشيطان البشnرية؛ وكيnف ُيخِّلص هللا البشnرية؛ وكيnف سnيبدو المقصnد النهnائي للبشnرية
ُ
في المسnnتقبل؛ وكيnnف سnnتبدو النهايnnة بالنسnnبة للنوعيnnات المختلفnnة من النnnاس؛ وأي نnnوع من وجهnnات النظnnر يجب أن يكnnون لnnدى

المؤمنين؛ nوما يجب أن يسعى إليه إيمانهم باهلل؛ ولماذا ينبغي على الناس الذين يؤمنون باهلل أن يخضnnعوا لnnه؛ ولمnnاذا محبnnة هللا
هي الطريق الوحيد لإليمان الحقيقي باهلل؛ وكيف نخدم هللا بطريقة تتفق مع مقاصده .وبتقديم هللا القدير لهذه الحقائق فقد سnnمح
لنnnا أن يكnnون لnnدينا إدراك أفضnnل بكثnnير لمقاصnnد هللا ،وقnnد سnnمح لنnnا كnnذلك بnnأن يكnnون لنnnا فهم أفضnnل لطبيعتنnnا وجوهرنnnا وحقيقnnة
وعالوة على ذلك ،فقد سمحت لنا هذه الحقائق بأن نرى بوضnnوح الطريnnق لتغيnnير شخصnnيتنا .ومن خالل اختبnnار عمnnل
فسادنا.
ً
ون ِ
nدرك أنnه بnالرغم من أننnا قnد ُنلنnا فnداء هللا ونعمتnه
أخيرا إلى فهم الجوانب المختلطnة إليماننnا القnديمُ ،
هللا القدير وكلمته ،نصل ً

المتَnnع الجسnnدية والبركnnات الماديnnة من هللا والطريقnnة الnnتي بهnnا
الغنيَّة n،إال أنnnني ال نnnزال نشnnتاق في أعماقنnnا إلى طلب المزيnnد من ُ
عالوة على ذلك ،وبالرغم من أننا ننnدفع nللعمnل من أجnل هللا ،فنحن نفعnل ذلnك من
نحقق الثروات التي نحلم بها من خالل هللا.
ً
َّ
ونسnِ nرع في كnnل اتّجnnاه من أجnnل
أجnnل أن نكnnون مبnnاركين ولكيمnnا ُنكلل .إننnnا نفعnnل ذلnnك من أجnnل الشnnهرة والمكاسnnب الشخصnnيةُ ،
ربحنnnا .إننnnا ال نفعnل هnnذه األمnnور للوفnاء بواجبنnnا ككnnائن مخلnوق .وبغض النظnر عن مقnدار النعمnة أو عnدد nالبركnnات الnتي ننالهnnا
من هللا ،فإنه إذا لم يتفق أي شيء يفعله هللا على نحو بسيط مع أفكارنا ،فإننا نقاوم على الفور ونشكوا إلى هللا .بnnل إننnnا نnnذهب
إلى أبعnnد من ذلnnك حيث نعلن عن عnnداءنا هلل ،أو حnnتى نnnترك هللا .لقnnد فقnnدنا منnnذ وقت طويnnل مnnا ُخِلقنnnا عليnnه من ضٍ n
nمير وقnnدر ٍة

على التفكير العقالني في محضر هللا .لقد أفسدنا الشيطان لدرجة أننا قد فقnnدنا ُكِّلَّي ًة صnورتنا اإلنسnانيَّة .إن الحقnائق الnnتي ق َّnدمها
وحقnراء ،ونفتقnر إلى اإلنسnانية .وفي
فهما
حقيقيا لفسادنا ،ويكون بإمكاننا أن نnرى أننnnا أن ّ
ً
nانيونُ ،
هللا القدير تسمح لنا بأن نقتني ً
nدرك أهمي nnة عم nnل الخالص ال nnذي قدم nnه هللا لن nnا ،ونفهم أن خالص هللا لإلنس nnان ك nnان م َّ
خططًا ل nnه جي nً nدا .وبه nnذه
ال nnوقت نفس nnه ُن ُ ِ n
ُ
الطريقnnة تبnnدأ أرواحنnnا في االسnnتيقاظ شnnيًئا فشnnيًئا ،ونبnnدأ في اسnnتعادة ضnnميرنا وُقnnدرتنا على التفكnnير بعقالنيnnة يومًا بعnnد يnnومٍ؛ ال
نعود نسعى إلى إرضاء أجسادنا ،وال نعود نرى هللا في ضوء صnفقات؛ بnل بnاألحرى نسnعى فقnط إلى إرضnاء مقاصnد هللا وأن

nدريجيا ،ككائنnnات مخلوقnة ،العالقnnة الطبيعيnة مnnع الخnالق؛ تnnزداد أكnثر فnأكثر
نقدم هلل كل ما هو لدينا .وعلى هnnذا النحnو نسnتعيد nت
ّ
ً
nيرا نب nnدأ في أن نك nnون أش nnبه بالص nnورة ال nnتي ينبغي أن يك nnون عليه nnا
nوعا وأك nnثر خش ً n
محبتن nnا هلل ،ونك nnون أك nnثر خض ً n
nوعا ،وأخ ً n
ِ
ضnح لنnnا
اإلنسnnان .باختصnnار ،يعطينnnا هللا القnnدير ،نحن ُأنnnاس األيnnام األخnnيرة ،الحقnnائق الnnتي نحتnnاج إليهnnا احتيا ً
ج ا شً n
nديدا .وهnnو يو ّ
اتّجاه الطريق في العصر الجديد ،ويسمح لنا بمعرفnnة األحكnام األقnرب للواقnnع ،والnتي نحتاجهnnا للحيnاة .كnل هnnذا ُيثِبت أن طريnnق
هللا القدير هو الطريق الحق.

جديدا عن هللا .أيهnا اإلخnوة واألخnوات ،إذا اسnتطعتم أن تقnرأوا شخص ًnيا كلمnات
فهما ً
ثالثًا ،الطريق الحق يعطي اإلنسان ً
هللا الق nnدير وأن تتواص nnلوا فعليًا م nnع ال nnذين قبل nnوا عم nnل هللا العظيم في األي nnام األخ nnيرة ،فليس من الص nnعب اكتش nnاف أن اإلخ nnوة
nدة وفهمًا أكnnثر َّ
دقة عن هللا من خالل الطريقnnة الnnتي يسnnعون بهnnا إلى
واألخnnوات في كنيسnnة هللا القnnدير قnnد اكتسnnبوا معرف ً nة جديً n

ص nلة هلل ال
حقnnائق هللا القnnدير .ومن خالل اختبnnار عمnnل هللا القnnدير وكلماتnnه ،نفهم شnnخص هللا البnnار ،ونnnرى أن الشخصnnية المتأ ّ
ض nا على الجالل والسnnخط ،وأن شخصnnيته ال تتسnnامح مnnع أي تَعnّ nدي nيرتكبnnه البشnnر .ومن
تحnnوي فقnnط المحبnnة والرحمnnة ،بnnل أي ً
خالل اختبnnار عمnnل هللا القnnدير وكلماتnnه ،نnnرى كيnnف أن هللا ُيخِّلص اإلنسnnان خطnnوة بخطnnوة ،وكيnnف يسnnتخدم هللا حكمتnnه لهزيمnnة

وعالوة على ذلnnك،
ثم ننnnال بعض المعرفnnة العمليَّة حnnول قnnدرة هللا ،وحكمتnnه ،وروعتnnه ،وكونnnه فnnائق لإلدراك.
ً
الشnnيطان ،ومن ّ
فهما أعمق من الناحيnة العمليnnة عن َقصnد هللا الطيب لخالص البشnnرية ،ومحبتnه الحقيقيnة للبشnnرية ،وجnوهره
فإننا نكتسب ً
أيضا ً

المملوء قداس ًة وجمااًل  .إن اختبار عمل هللا القدير وكلمته يساعد على تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئnnة الnتي لnnدينا عن هللا،
ٍ
ٍ
ٍ
ض nا أن
ويسnnاعدنا على إدراك أن هللا ال ينتمي إلى أي أمnnة أو جماعnnة عرقيnnة .هللا هnnو الخnnالق ،إلnnه جميnnع البشnnر .إننnnا نnnدرك أي ً
عمل هللا هnو دومًا جديnد ،وال يشnيخ البتَّة ،وال يتقيَّد بnأي قواعnد .من هnذا يمكن مالحظnة أن عمnل هللا القnدير وكلماتnه في األيnام
فهم أكnثر عمقًا من الناحيnة
مما كان
فهما هلل أكثر عمًقا َّ
ً
ممكنا خالل عصر النعمة ،حيث أنه ٌ
األخيرة تستطيع أن تمنح اإلنسان ً
العملية وكnذلك أكnثر شnمواًل  .إن عمnل هللا وحnده هnو الnذي يمكن أن يكnون لnه هnذا التnأثير ،وال يسnتطيع إال هللا نفسnه أن يص ِّnرح
شخصيته وكل ما يتعلق بماهيته وما له .ال شك في أن طريق هللا القدير هو الطريق الحق.
للبشر عن
ّ

باختصnnار ،إن "الnnبرق الشnnرقي" ،الnnذي قاومnnه المجتمnnع الnnديني وأدانnnه ،هnnو الnnرب يسnnوع الnnذي عnnاد إلى الجسnnد في األيnnام
األخيرة  -إنnه هللا الفريnد نفسnه .لnذلك ،وبغض النظnر عن الكيفيnة الnتي قاومتnه وهاجمتnه بهnا الطوائnف الدينيnة المختلفnة ،ومهمnا
َّ
حق َرت من شnnأنه قnnوات الشnnيطان وأدانتnnه n،فإنهnnا لم تسnnتطع على اإلطالق عرقلnnة التوسnnع في عمnnل هللا في األيnnام األخnnيرة .في
الب ّnر الرئيسnي للصnين .لقnد انتشnرت كلمnة هللا
عشر سنوات فقط أو نحnو ذلnك ،انتشnر إنجيnل ملكnوت هللا القnدير في جميnع أنحnاء َ

واسم هللا بين مئات الماليين من األسnر .وبين الطوائnف المختلفnة ،أولئnك الnذين يسnnعون إلى الحnق ويريnدون هللا حقًا ،قnد عnادوا

أم nnام هللا الق nnدير .الماليين من الن nnاس يس nnتمتعون بكلم nnة هللا ،حيث يقبل nnون دينونn nة nهللا وتطه nnيره وخالص nnه وتكميل nnه ،ويس nّ nبحون
أعمnnال هللا الرائعnnة .لقnnد كnَّ nون هللا جماعnnة من الغnnالبين في الصnnين ،وقnnد كسnnب مجموعnnة من النnnاس لهم قلب واحnnد وعقnnل واحnnد

nيرا بتمجيnده ،وهnو يتحnرك بسnرعة من الشnرق  -الصnين  -إلى العnالم الغnربي ،وقnد أنشnأت كنيسnة
معه .لقد انتهى عمل هللا أخ ً
هللا الق nnدير فروعًا له nnا في عش nnرات ال nnدول ،وفي ه nnذا التحقي nnق الكام nnل لنب nnوءة ال nnرب يس nnوعَّ :
"َأِلن ُه َك َمnnا َّ
َأن ٱْلَب nْ nر َق َي ْnخُ nر ُج ِم َن
ضnا َم ِجيء ْٱب ِن ٱِإْل ْن َسِ n
ظ َnه ُnر ِإَلى ٱْل َم َغِ n
nريعا
ٱْل َم َشِ nار ِق َوَي ْ
nون َْأي ً
nار ِبَ ،ه َكَ nذا َي ُكُ n
ان" (مت ُ .)27 n:24رَفَقnnائي الروحيnnون ،تنnnازلوا سً n
ُ
عن أفكاركم الخياليَّة ،واسعوا باألحرى إلى سماع صوت هللا .أرجوك أن تأتوا أمام هللا بكل ِجديَّة n:هللا القدير ينتظر عودتك!

ال يمكن خالص اإلنسان إال وسط تدبير هللا
يشnnعر الجميnnع أن تnnدبير هللا غnnريب؛ ألن النnnاس يعتقnnدون أنnnه ال عالقnnة البتnnة لتnnدبير هللا باإلنسnnان .إنهم يعتقnnدون أن هnnذا
ض nا
التnnدبير عمnnل هللا وحnnده ،وهnnو شnnأن هللا ،ومن َّ
ثم ال تبnnالي البشnnرية بتnnدبير هللا .بهnnذه الطريقnnة ،أصnnبح خالص البشnnرية غام ً

ومبهمًا ،وليس سnnوى بالغnnة فارغnnة .مnnع أن اإلنسnnان يتبnnع هللا لكي َي ْخُلص ويnnدخل إلى الغايnnة الجميلnnة ،ال يهتم اإلنسnnان بكيفيnnة
قيnnام هللا بعملnnه .ال يهتم اإلنسnnان بمnnا يخطnnط هللا للقيnnام بnnه ،والnnدور الnnذي يجب أن يلعبnnه َلي ْخُلص .كم هnnذا مأسnnاوي! ال ينفصnnل

ثم
خالص اإلنسان عن تدبير هللا ،فضالً عن أنه ال يمكن فصله عن خطة هللا .ومع ذلك ،ال يفكر اإلنسان في تnدبير هللا ،ومن َّ

nياء ترتبnnط ارتباطًا وثيقًا بخالص
nادا عن هللا .وهكnذا ،تصnnبح أعٌ n
يnزداد ابتعً n
nداد متزايnدة من النnاس أتباعًا هلل وهم ال يعرفnnون أش ً
اإلنسان مثل :ما هو الخْلق؟ وما هو اإليمان باهلل؟ وكيف نعبد هللا؟ وما إلى ذلك .عنnد هnذه النقطnة ،إذن ،يجب أن نتحnدث عن
تدبير هللا ،حتى يعرف كل تابع بوضوح أهمية اتباع هللا واإليمان به .وسوف يكونون قادرين على اختيار المسار الذي ينبغي
عليهم أن يسلكوه بمزيد من الدقة ،بدالً من اتباع هللا فقط لنيل البركة ،أو تجنب كارثة ،أو الوصول إلى النجاح.
ومnnع أن تnnدبير هللا قnnد يبnnدو عميقًا في نظnnر اإلنسnnان ،فهnnو ليس غnnير مفهnnوم لإلنسnnان ،ألن كnnل عمnnل هللا مرتبnnط بتnnدبيره،

ومرتبط بعمل خالص البشرية ،ومتعلnnق بحيnاة البشnر وعيشnnهم وغnايتهم .يمكن أن ُيقnال إن العمnل الnnذي يقnnوم بnnه هللا بين البشnر
nاجزا عن
nردا .إذا كnnان اإلنسnnان عً n
هnnو عملي وهnnادف للغايnnة .يمكن أن ينظnnره اإلنسnnان ويختnnبره ،وهnnو بعيnnد عن أن يكnnون مجً n

قبnnول كnnل عمnnل يقnnوم بnnه هللا ،فمnnا هي إ ًذا أهميnnة هnnذا العمnnل؟ وكيnnف يمكن أن يقnnود هnnذا التnnدبير إلى خالص اإلنسnnان؟ كثnnير من
أولئnn nك الnn nذين يتبعnn nون هللا ال يهتمnn nون إال بكيفيnn nة الحصnn nول على بركnn nات أو تجنب كارثnn nة .عنnn nد ذكnn nر عمnn nل هللا وتnn nدبيره ،فهم

تنمي حيnاتهم أو تعnnود عليهم بفائnnدة ،وكnذلك
يصمتون ويفقدون كل اهتمام .إنهم يعتقدون أن معرفة مثل هnذه األسnnئلة المملnة لن ّ
مع أنهم قد سnمعوا رسnائل حnول تnدبير هللا ،فnإنهم يتعnاملون معهnا بعnدم اهتمnام ،وال يرونهnا شnيًئا ثمينًا عليهم قبولnه ،فضnالً عن
تلقيهnnا كجnnزء من حيnnاتهم .مثnnل هnnؤالء النnnاس لnnديهم هnnدف واحnnد بسnnيط جnً nدا التبnnاع هللا :نيnnل البركnnة ،وهnnؤالء النnnاس ال يمكن
إزعnnاجهم ليلتفتnnوا ألي شٍ n
nيء آخnnر ال ينطnnوي مباشnnرة على هnnذا الهnnدف .ففي نظnnرهم ،يمثnnل اإليمnnان باهلل لكسnnب البركnnات أكnnثر
األهداف مشروعية والقيمة األكبر إليمانهم .إنهم ال يتأثرون بأي شيء ال يمكنه تحقيق هnnذا الهnnدف .هnnذا هnnو الحnnال مnnع معظم
ضnا ألجnل
الذين يؤمنون باهلل اليوم .يبدو هدفهم ودافعهم
nحون أي ً
ْ
مشروعين؛ ألنهم في الوقت نفسnه الnذي يؤمنnون فيnه باهلل ،يض ّ
هللاِّ ،
ويكرس nnون أنفس nnهم هلل ،وي nnؤدون واجبهم .إنهم يتخل nnون عن ش nnبابهم ،وي nnتركون أس nnرهم ومهنهم ،ب nnل ويقض nnون س nnنوات في
بعيدا عن المنزل .إنهم من أجل هدفهم النهائي يغيرون اهتماماتهم ،ويغnيرون نظnرتهم إلى الحيnاة ،بnل ويغnيرون االتجnاه
العمل ً
الذي يسعون إليه ،إال أنهم ال يستطيعون تغيير هnnدف إيمnانهم باهلل .إنهم ينشnغلون بnإدارة ُمُثلهم العليnnا؛ وبغض النظnر عن مnnدى

طnول الطريnق ،وبغض النظnر عن عnnدد المصnاعب والعقبnnات الموجnودة على طnول الطريnnق ،فnإنهم يلnnتزمون بأسnلحتهم ويبقnون
غnnير خnnائفين من المnnوت .مnnا القnnوة الnnتي تجعلهم يسnnتمرون في تكnnريس أنفسnnهم بهnnذه الطريقnnة؟ أهnnو ضnnميرهم؟ أهي شخصnnيتهم
العظيمة والنبيلة؟ أهو عزمهم على خوض معركة مع قnوى الشnر حnتى النهايnة؟ أهnو إيمnانهم الnذي يشnهدون بnه هلل دون السnعي
إلى تعويض؟ أهnnو والؤهم الnذي ألجلnnه هم على اسnnتعداد للتخلي عن كnل شnيء لتحقيnق إرادة هللا؟ أم أنهnا روح إخالصnهم الnتي
دائم ا ما تجاهلوا بسببها مطالبهم الشخصية المبالغ فيها؟ ومن جهة األشخاص الذين لم يسبق لهم أن عرفوا عمل هللا التnnدبيري
ً
ليقnnدموا الكثnnير هي ببسnnاطة معجnnزة عجيبnnة! دعونnnا ال ننnnاقش في الnnوقت الحnnالي مقnnدار مnnا قدمnnه هnnؤالء النnnاس .ومnnع ذلnnك ،فnnإن
طا وثيًقا بهم ،هل يمكن أن يكون هنnnاك أي سnnبب آخnر
جدا بتحليلنا .بصرف النظر عن الفوائد التي ترتبط ارتبا ً
جدير ً
سلوكهم ٌ
له nnؤالء الن nnاس ال nnذين ال يفهم nnون هللا أب nً nدا ليعط nnوه الكث nnير ج nً nدا؟ في ه nnذا ،نكتش nnف مش nnكلة لم تكن معروف nnة من قب nnل :إن عالق nnة

اإلنسnnان باهلل هي مجnnرد عالقnnة مصnnلحة ذاتيnnة محضnnة .إنهnnا العالقnnة بين ُمتلقي البركnnات ومانحهnnا .لنقولهnnا صnnراح ًة ،إن األمnnر
يشnnبه العالقnnة بين الموظnnف وصnnاحب العمnnل .يعمnnل الموظnnف فقnnط للحصnnول على المكافnnآت الnnتي يمنحهnnا صnnاحب العمnnل .في
عالقnnة كهnnذه ،ال توجnnد عاطفnnة ،بnnل اتفnnاق فحسnnب؛ ليس هنnnاك أن تَحب وتُحب ،بnnل صnnدقة ورحمnnة؛ ال يوجnnد تفnnاهم ،بnnل سnnخط
مكبnnوت وخ nnداع؛ وال توج nnد م nnودة ،بnnل ه nnوة ال يمكن سnnدها .عن nnدما تصnnل األمnnور إلى هnnذه المرحلnnةَ ،م ْن يسnnتطيع تغيnnير ه nnذا
ِ
االتّجnاه؟ وكم عnدد األشnخاص الnذين يسnتطيعون أن يnدركوا حقًا كم أصnبحت هnذه العالقnة بائسnة؟ أعتقnد أنnه عنnدما يغمnر النnاس
أنفسهم في فرحهم بكونهم مباركين ،فال يمكن ألحد أن يتخيل مدى كون هذه العالقة مع هللا محرجة وقبيحة.

إن أتعس شnnيء في إيمnnان اإلنسnnان باهلل هnnو أن اإلنسnnان يقnnوم بتnnدبيره الخnnاص وسnnط عمnnل هللا ،ويتغافnnل عن تnnدبير هللا.
يكمن فشل اإلنسان األكبر في كيفية قيام اإلنسان ببناء غايته المثاليnnة وحسnاب كيفيnة الحصnول على أعظم بركnة وأفضnل غايnة
إن فهم النnnاس كم ُيnnرثى لحnnالهم وكم هم مكروهnnون ومثnnيرون
في الnnوقت نفسnnه الnnذي يسnnعى فيnnه للخضnnوع هلل وعبادتnnه .حnnتى ْ
ِ
وم ْن يسnnتطيع أن يوقnnف خطواتnnه ويتوقnnف عن التفكnnير في
للشnnفقة ،فكم عnnدد nمن يمكنهم التخّلي عن أفكnnارهم وآمnnالهم بسnnرور؟ َ
نفسه فقط؟ يريnد هللا أولئnك الnذين سnيتعاونون معnه من ٍ
كثب ليكملnوا تnدبيره .هnو يطلب أولئnك الnذين سيكرسnون عقلهم وجسnدهم

لعمnل تnnدبيره من أجnل الخضnوع لnه ،فهnnو ال يحتnnاج إلى أنnاس يمnدون أيnnديهم ويتوسnلون إليnه كnnل يnnوم ،فضnالً عن إنnnه ال يحتnnاج
إلى أولئ nnك ال nnذين يعط nnون القلي nnل ،ثم ينتظ nnرون َّ
رد الجمي nnل .ي nnزدري هللا أولئ nnك ال nnذين يق nnدمون مس nnاهمة ص nnغيرة ثم ي nnتراخون
معتمnnدين nعلى مnnا حققnnوه .إنnnه يكnnره هnnؤالء األشnnخاص غالظ القلnnوب الnnذين يمتعضnnون من عمnnل تnnدبيره ويريnnدون فقnnط التحnnدث
عن الذهاب إلى السماء ونيل البركات .وهو يمقت بشدة أكبر أولئك الnذين يسnتغلون الفرصnة الnتي يقnدمها العمnل الnذي يقnوم بnه
لخالص البشnnرية .ذلnnك ألن هnnؤالء النnnاس لم يهتمnnوا أبnً nدا بمnnا يnnرغب هللا في تحقيقnnه واكتسnnابه من خالل عمnnل تnnدبيره؛ فهم ال
يهتمون إال بكيفية استغالل الفرصة التي يوفرها عمل هللا للحصول على بركات .هم غnnير مكnnترثين بقلب هللا ،ألنهم منشnnغلون
انشnnغاالً كليًا بمسnnتقبلهم ومصnnيرهم .أولئnnك الnnذين يمتعضnnون من عمnnل تnnدبير هللا وليس لnnديهم أدنى اهتمnnام بكيفيnnة خالص هللا
لإلنسان ومشيئته ،يفعلون جميعا مnا يرضnيهم بطريقnة مسnتقلة عن عمnل تnدبير هللا .ال يت َّ
nذكر هللا سnلوكهم ،وال يوافnق هللا عليnه،
ً
فضالً عن أن هللا ال يحتسبه.
nرارا ،وتلnnتزم بقاعnدة واحnدة
nرارا وتك ً
كم من المخلوقات تعيش وتتكاثر في االمتداد الشاسع للكون ،وتتبع قnانون الحيnاة مً n
ثابتnnة .أولئnnك الnnذين يموتnnون يأخnnذون معهم قصnnص األحيnnاء ،وأولئnnك األحيnnاء يكnnررون التnnاريخ المأسnnاوي نفسnnه ألولئnnك الnnذين
وم ْن خلnق
ماتوا .وهكذا ال يسع البشnnرية إال أن تسnأل نفسnها :لمnاذا نعيش؟ ولمnnاذا علينnا أن نمnوت؟ َم ْن الnnذي يقnnود هnnذا العnالم؟ َ
هذا الجنس البشري؟ هل خلقت حًقا الطبيعة األم الجنس البشري؟ هل تتحكم حًقا البشnرية في مصnيرها؟  ...طnرح البشnر هnذه
األسئلة مرارا وتكرارا منذ آالف السنين .ولسوء الحظَّ ،
طشnnهم للعلم .يقnnدم العلم
كلما ازداد انشغال البشر بهذه األسnnئلة ،زاد تع ّ
ً
ً
nدودا ومتعnnة جسnnدية مؤّقتnnة ،لكنnnه بعيnnد عن أن يكnnون كافيًا لتحريnnر اإلنسnnان من العزلnnة والشnnعور بالوحnnدة ،والnnرعب
nباعا محً n
إشً n
الذي يستطيع بالكnاد أن يخفيnه والعجnز المتغلغnل في أعمnاق نفسnه .يسnتخدم اإلنسnان المعرفnة العلميnة الnتي يمكن للعين المج َّnردة
رؤيتها ويمكن للعقل فهمها ،حتى يسترضي قلبه .ومع ذلك ،ال يمكن لهذا أن يمنnع اإلنسnان من استكشnnاف األسnرار الغامضnnة،

فال يعnnرف اإلنسnnان َم ْن هnnو السnnيد على كnnل شnnيء في الكnnون ،فض nالً عن أن يعnnرف بدايnnة البشnnرية ومسnnتقبلها .يعيش اإلنسnnان
بحكم الض nnرورة فحس nnب وس nnط ه nnذا الق nnانون .ال يس nnتطيع أح nnد أن يه nnرب من nnه وال يمكن ألح nnد أن يغ nnيره ،فال يوج nnد وس nnط ك nnل
األشياء وفي السnموات إال الواحnد األزلي األبnدي nالnذي يمتلnك السnيادة على كnل شnيء .إنnه الواحnد الnذي لم تنظnره البشnرية قnط،
النسnمة في أسnالف البشnر
أبدا ،والذي لم تؤمن البشرية بوجوده َقط ،ولكنه هو الواحد الذي نفخ َ
الواحد الذي لم تعرفه البشرية ً
ووهب الحيnnاة لإلنسnnان .هnnو الواحnnد الnnذي يسnnد حاجnnة اإلنسnnان ويغذيnnه من أجnnل وجnnوده ،ويرشnnد البشnnرية حnnتى اليnnوم الحاضnnر.
إضnnافة إلى ذلnnك ،هnnو ،وهnnو وحnnده ،الnnذي تعتمnد nعليnnه البشnnرية في بقائهnnا .لnnه السnnيادة على كnnل األشnnياء ويحكم جميnnع الكائنnnات
فيخرجهnnا .إنnnه
الحيnnة تحت قبnnة الكnnون .إنnnه المتحكم في الفصnnول األربعnnة ،وهnnو َم ْن يnnدعو الريnnاح والصnnقيع والثلnnوج واألمطnnار ُ
صمم السموات واألرض ،وأعطى اإلنسان الجبال والبحيرات واألنهnnار وكnnل
يمنح أشعة الشمس للبشر ويأتي بالليل .هو الذي َّ
ما فيها من كائنات حية .أعماله في كل مكnان ،وقوتnه تمأل كnل مكnان ،وحكمتnه َّ
تتجلى في كnل مكnان ،وسnلطانه يسnود على كnل
مكnان .كnل هnذه القnوانين والقواعnد هي تجسnيد لعملnه ،وكnل منهnا يعلن عن حكمتnه وسnلطانهَ .م ْن ذا يسnتطيع أن يعفي نفسnه من
وم ْن ذا يستطيع أن يطnرح عنnه خططnه؟ كnل شnيء موجnود تحت نظnره ،كمnا أن كnل شnيء يعيش خاض ًnعا لسnيادته .ال
سيادته؟ َ

nارا سnوى االعnتراف بحقيقnة أنnه موجnود حقًا وبيnده السnيادة على كnل األشnياء .ال يمكن ألي شnيء
يnترك عملnه وقوتnه للبشnر خي ً
nادرا على التعnnرف على عمnnل
آخnnر سnnواه أن يقnnود الكnnون ،وال أن يقnِّ nدم إحسnnانه للبشnnر بال توقnnف .بغض النظnnر َّ
عما إذا كنت قً n
عما إذا كنت تؤمن بوجود هللا ،فال شك أن مصيرك يقع ضnمن تقnnدير هللا ،وال شnك أن هللا سnيحتفظ دائمًا
هللا ،وبصرف النظر َّ
بالسnnيادة على كnnل األشnnياء .ال يسnnتند وجnnوده وسnnلطانه إلى مnnا إذا كnnان يمكن لإلنسnnان االعnnتراف بهمnnا أو إدراكهمnnا أم ال .هnnو

وحده َم ْن يعرف ماضnي اإلنسnان وحاضnره ومسnتقبله ،وهnو وحnده َم ْن يسnتطيع تحديnد nمصnير البشnرية .وبغض النظnر عمnا إذا
nادرا على قب nnول ه nnذه الحقيق nnة ،فلن يم nnر وقت طوي nnل قب nnل أن يش nnاهد اإلنس nnان ك nnل ه nnذا بعيني nnه n،وه nnذه هي الحقيق nnة ال nnتي
كنت ق ً n

قريبا .يعيش اإلنسnان ويمnوت تحت عيnني هللا .يعيش اإلنسnان من أجnل تnدبير هللا ،وعنnدما تُغلnق عينnاه آلخnر مnرة،
سيعلنها هللا ً
ّ
وإيابا؛ وبدون استثناء ،فهذا كلnnه جnnزء
مرارا
ذهابا ً
وتكرارا ،يأتي اإلنسان ويذهب ،يتحرك ً
ً
فإن ذلك يكون ألجل نفس التدبيرً .

nدما دائمًا ولم يتوقnnف أبnً nدا ،وسnnوف يعطي البشnnرية وعيًا بوجnnوده ،وثقً nة بسnnيادته،
من سnnيادة هللا وتخطيطnnه .يمضnnي تnnدبير هللا قً n
وأن تنظر عمله ،وتعود إلى ملكوته .هذه هي خطته والعمل الذي كان يقوم به منذ آالف السنين.

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

اإلنسnnان .ألن عمnnل تnnدبيره يمتnد nعلى مnnدى آالف السnnنين ،وال ُينفnnذ في غضnnون دقnnائق أو ثٍ n
nوان فقnnط ،أو طرفnnة عين ،أو حnnتى
على مnnدار سnnنة أو سnnنتين ،كnnان عليnnه أن يخلnnق المزيnnد من األشnnياء الضnnرورية لبقnnاء اإلنسnnان على قيnnد الحيnnاة ،مثnnل الشnnمس
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 عصnر النnاموس ،أصnnبح البشnر معتnnادين على إرشnاد عصnر

nدريجيا .وهكnnذا ،في نفس الnnوقت الnnذي تمسnnكوا فيnnه بالنnnاموس ،كnnانوا
النnnاموس ،وبnnدأوا في االسnnتهانة بnnه ،وتركnnوا رعايnnة هللا تn
ً
nناما ويرتكبnnون أفعnnاالً شnريرة .كnانوا بnnدون حمايnnة يهnوه ،وعاشnوا حيnاتهم فقnط أمnnام المnذبح nفي الهيكnnل .في الواقnع،
يعبnدون nأصً n
كان عمل هللا قد تnركهم منnذ زمن بعيnد n،ومnع أن بnني إسnرائيل ظلnوا ملnتزمين بالنnاموس ،وتحnدثوا باسnم يهnوه ،وتفnاخروا بnأنهم
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 nواعتبروها جديدة ،ونظروا إلى األشياء غير المألوفnnة نظnnرة
غير معقول للناس المخدوعين .اعتز الناس ً

عnnداء ،أو اعتبروهnnا مصnnدر إزعnnاج .وهكnnذا ،بغض النظnnر عن العمnnل الجديnnد الnnذي يقnnوم بnnه هللا ،من البدايnnة إلى النهايnnة ،فnnإن
اإلنسان هو آخر من يعلم عن األمر من بين جميع األشياء.

دائما ،بعد عمل يهوه في عصر الناموس ،بدأ هللا عملnnه الجديnnد في المرحلnnة الثانيnnة :اتخnnذ جسnً nدا ،وتج ّسnد
كما كان الحال ً
في صnnورة إنسnnان لمnnدة عشnnر أو عشnnرين سnnنة ،وتكلم وعمnnل بين المؤمnnنين n.لكن بnnدون اسnnتثناء ،لم يعnnرف أحnٌ nد ،ولم يعnnترف
سوى عدد قليnل من النnاس بأنnه كnان هللا الnذي صnار جس ًnدا بعnد أن ُسِ nمر الnرب يسnوع على الصnليب وقnام من األمnوات .والnذي
سمى بولس ،الذي وضع نفسه في عداوة مميتnة مnع هللا .حnتى بعnد أن أطيح بnه وأصnبح رسnوالً،
أحدث إشكاالً أنه ظهر واحد ُي َّ

لم تتغnnير طبيعnnة بnnولس القديمnnة ،وسnnلك طريnnق مقاومnnة هللا .خالل هnnذا الnnوقت الnnذي عمnnل فيnnه بnnولس ،كتب العديnnد من الرسnائل.
ولس nnوء الح nnظ ،اس nnتمتعت األجي nnال الالحق nnة برس nnائله ككالم هللا ،ح nnتى أنه nnا أض nnيفت ض nnمن أس nnفار العه nnد الجدي nnد واختلطت م nnع

الكلمات التي تحدث بها هللا .هذا حًقا عار كبير منذ nمجيء الكتاب المقnدس .ألم ُيnرتكب هnذا الخطnأ بسnبب حماقnة اإلنسnان؟ ولم
يعلمnnوا أنnnه في سnnجالت عمnnل هللا في عصnnر النعمnnة n،ال ينبغي أن تنتحnnل رسnnائل اإلنسnnان أو كتاباتnnه الروحيnnة ببسnnاطة عمnnل هللا
وكالمه .لكن هذه نقطة ال صلة لها بموضوعنا ،لذا دعونا نعود لموضnوعنا األصnلي .بمجnرد االنتهnاء من المرحلnة الثانيnة من
nدي
عم nnل هللا – بع nnد الص nnلب – تم إتم nnام عم nnل هللا في اس nnتعادة اإلنس nnان من الخطي nnة (وه nnو م nnا يع nnني اس nnترداد اإلنس nnان من ي ّ n
فصاعدا ،كان على اإلنسان فقط أن يقبل الرب يسوع كم ِّ
خلص لكي ينال غفران خطاياه.
الشيطان) .وهكذا ،ومنذ تلك اللحظة
ً
ُ

nاجزا أمnام تحقيnnق الخالص والقnدوم إلى هللا ،ولم تعnد وسnيلة الضnغط الnتي
من الناحية االسnnمية ،لم تعnnد خطايnا اإلنسnان تشnكل ح ً
nذوق المعانnاة ،وكnان
حقيقيا ،فقnد صnار في شnبه الجسnnد الخnاطئ وتَّ n
يتهم الشيطان بها اإلنسان؛ ذلك ألن هللا نفسه قد عمل عمالً
ً
هللا هو نفسه ذبيحة الخطية .بهذه الطريقة ،نnزل اإلنسnان عن الصnليب ،ألنnه قnد اُفتnدي وخُلص بفضnل جسnد هللا ،هnذا الnذي هnو
ِشبه جسد الخطيnة .وهكnذا ،بعnnد أن أسnر الشnيطان اإلنسnان ،اقnترب اإلنسnان خطnnوة من قبnول الخالص أمnام هللا .بnالطبع ،كnانت
هذه المرحلة من العمل هي تدبير nهللا ،الذي ابتعد خطوة واحدة عن عصر الناموس ،وفي مستوى أعمق من عصر الناموس.
هذا هو تدبير هللا :تسليم البشرية إلى الشيطان – البشnرية الnتي ال تعnرف ماهيnة هللا ،وماهيnة الخnالق ،وكيفيnة عبnادة هللا،
nدي
ولم nnاذا من الض nnروري الخض nnوع هلل – وإطالق العن nnان لفس nnاد الش nnيطان .وخط nnوة تل nnو األخ nnرى ،يس nnترد هللا اإلنس nnان من ي ّ n
عبادة كامل ًة ويرفض الشيطان .هذا هو تدبير هللا .كل هذا يبدو وكأنه قصة أسnطورية؛ ويبnnدو
الشيطان ،حتى يعبد اإلنسان هللا
ً

محيرا .يشعر الناس أن األمر يشبه القصة األسطورية ،وذلnك ألنهم ال يnدركون مnدى مnا حnnدث لإلنسnان على مnnدار عnدة آالف
ً
من السنين الماضnية ،فضnالً عن أنهم ال يعرفnون عnدد القصnص الnتي حnدثت في اتسnاع هnذا الكnون .إضnافة إلى ذلnك ذلnك ،فnإن

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

غامضا لإلنسان؛ وذلك ألن اإلنسان ليس لديه فهم ألهمية خالص
المادي ،ولكن عيونهم الفانية تمنعهم من رؤيته .يبدو األمر
ً
هللا للبشnnرية وأهميnnة عمnnل تnnدبير هللا ،وال يnnدرك كيnnف يnnرغب هللا أن يكnnون البشnnر في النهايnnة .هnnل هnnو جنس بشnnري يشnnبه آدم
وحnnواء ،ولكن على غnnير فسnnاد بسnnبب الشnnيطان؟ كال! إن تnnدبير هللا هnnو من أجnnل كسnnب مجموعnnة من النnnاس الnnذين يعبnnدون nهللا
ويخضnnعون لnnه .لقnnد أفسnnد الشnnيطان هnnذا الجنس البشnnري ،لكنnnه لم يعnnد يnnرى الشnnيطان أبnnاه؛ إنnnه يعnnرف الوجnnه القnnبيح للشnnيطان،
ويرفضnnه ،ويnnأتي أمnnام هللا ليقبnnل دينونتnnه وتوبيخnnه .إنnnه يعnnرف مnnا هnnو قnnبيح ،وكيnnف أنnnه يتنnnاقض مnnع مnnا هnnو مقnnدس ،ويعnnترف
بعظمة هللا وشر الشيطان .إن بشرية مثل هذه لم تعد تعمل من أجل الشيطان ،أو تعبد nالشيطان ،أو تُِّقدس الشيطان؛ هذا ألنهم

مجموعة من األشخاص الذين اقتناهم هللا حًقا .هذه هي أهمية تدبير هللا للبشرية .أثنnاء عمnل هللا التnnدبيري في هnnذا الnزمن ،فnإن
البشnn nرية هي ه nnدف فس nnاد الشnn nيطان ،وفي نفس الnn nوقت هي هnn nدف خالص هللا ،وك nnذلك هي الثمnn nر ال nnذي يناض nnل من أجلnn nه هللا

تدريجيا من يد الشيطان ،وهكذا يقترب اإلنسان أكnnثر
والشيطان .في الوقت نفسه الذي يدير فيه هللا عمله ،فإنه يسترد اإلنسان
ً
إلى هللا...
ضnا األصnnعب في قبولهnnا بواسnnطة اإلنسnnان.
ثم جnnاء عصnnر الملكnnوت ،الnnذي ُيعnnد مرحلnnة أكnnثر عمليnnة في العمnnل ،ولكنnnه أي ً
nوحا أمnام اإلنسnان.
ذلك ألنه كلما اقترب اإلنسان إلى هللا ،كلما اقترب خالص هللا من اإلنسان ،وكلما ظهر وجnه هللا أكnثر وض ً
nميا إلى عائلnة هللا .ظن اإلنسnان أن الnوقت قnد حnان لالسnتمتاع ،ومnع ذلnك فهnو يتعnرض
وعقب فداء البشرية ،يعود اإلنسnان رس ً
لهجوم أمامي كامnnل من هللا لم يتوقnع مثلnnه أي شnخص .وكمnnا يتضnح ،هnذه معموديnة nيجب على شnعب هللا "التمتnع" بهnا .في ظnل

nحى هللا
الح َمnnل الnnذي تnاه لسnنوات عديnدة n،وض َّ
مثل هذا التعامل ،ليس أمام الناس خيار سnوى التوقnnف والتفكnnير في أنفسnnهم ،فأنnnا َ
بnnالكثير جnً nدا السnnتردادي ،لnnذلك لمnnاذا يعnnاملني هللا هكnnذا؟ هnnل هnnذه هي طريقnnة هللا في السnnخرية مnnني وكشnnفي؟  ...بعnnد مnnرور

س nnنوات ،أص nnبح اإلنس nnان باليًا ،بع nnد أن واج nnه مص nnاعب التنقي nnة والت nnوبيخ .م nnع أن اإلنس nnان ق nnد فق nnد "مج nnد" األزمن nnة الماض nnية
و"رومانسnnيتها" ،فقnnد بnnدأ يفهم دون أن يnnدري أسnnس السnnلوك اإلنسnnاني ،وأصnnبح يقnّ nدر سnnنوات التفnnاني الnnتي تحملهnnا هللا لخالص
البشرية .يبدأ اإلنسان ببطء في االشمئزاز من بربريته ،ويبدأ في كراهية مدى وحشnيته ،وكnل سnوء الفهم تجnاه هللا ،والمطnالب

غnير المعقولnة الnتي طلبهnا منnه .ال يمكن عكس الnزمن ،فأحnداث الماضnي تصnبح ذكريnات ينnدم عليهnا اإلنسnان ،وتصnبح كلمnات

قوتnه ،ويقnف ويتطلnع إلى وجnه
هللا ومحبته القوة الدافعة في حياة اإلنسان الجديnدة .تلnتئم جnروح اإلنسnان يومًا بعnد يnوم ،وتعnود ّ
الق nnدير ...فق nnط ليكتش nnف أن nnه ك nnان دائمًا في ج nnانبي ،وأن ابتسnnامته ووجه nnه الجمي nnل ال ي nnزاالن في غاي nnة اإلث nnارة .ال ي nnزال قلب nnه
منشnغالً بالبشnرية الnتي خلقهnnا ،ومnا زالت يnnداه دافئnnتين وقويnتين nكمnا كانتnا في البدايnnة .وكnأن اإلنسnان عnnاد إلى جنnnة عnدن ،ولكن
هذه المرة لم يعد اإلنسان يستمع إلى إغواء الحية ،ولم يعد يبتعد عن وجه يهوه .يركnع اإلنسnان أمnام هللا ،وينظnر إلى وجnه هللا
المبتسم ،ويقدم أغلى تضحياته – أوه! يا ربي ،يا إلهي!
عما إذا كnnان النnnاس قnnادرين على
تتغلغnnل محبnnة هللا وعطفnnه في كnnل تفصnnيل من تفاصnnيل عملnnه التnnدبيري n،وبغض النظnnر َّ

فهم مقاصد هللا الطيبة ،فهو ال يزال يعمل بال كلل العمل الذي ينوي إتمامه .وبصnnرف النظnnر عن مnnدى فهم النnnاس لتnnدبير هللا،
فإنه يمكن للجميع تقدير فوائد العمل الذي قام به هللا ومعونتnه .ربمnا لم تشnعر اليnوم بnأي من الحب أو الحيnاة المقnدمان من هللا،
دائما يوم ترى فيه ابتسامة
ولكن طالما أنك ال تتخلى عن هللا ،وال تتخلى عن عزمك للسعي وراء الحق ،فعندئذ nسيكون هناك ً
لمل nnك الش nnيطان ،وليس التخلي عن البش nnرية ال nnتي
هللا ل nnك .ألن اله nnدف من عم nnل ت nnدبير هللا ه nnو اس nnتعادة البش nnرية ال nnتي تخض nnع ُ
أفسدها الشيطان ،وتقاوم هللا.

 23سبتمبر/أيلول 2005

دوي الرعود السبعة – التنبؤ بأن إنجيل الملكوت سينتشر في جميع أنحاء الكون
ُّ
إن nnني أنش nnر عملي بين األمم .يض nnيء مج nnدي ع nnبر الك nnون ،وتتج ّسn nد مش nnيئتي في الن nnاس المنتش nnرين هن nnا وهن nnاك كنج nnوم
دخلت في عص nnر
nاعدا،
ُ
nدي ويش nnرعون في القي nnام بالمه nnام ال nnتي ح nnددتها لهم .من ه nnذه النقط nnة فص ً n
الس nnماء ،جميعهم مُقnnودون بي ّ n

بدأت بتنفيذ ٍ
جزء آخر من العمnnل في خطnnتي األصnلية لكي
دت إلى "موطني"ُ ،
جالبا جميع البشر إلى عالم آخر .حينما ُع ُ
جديدً ،
[ ]1
يعرفني اإلنسان معرف ًة أعمق .أتأمnل الكnون بمجملnه وأرى أنه قnد حnان الnوقت المناسnب لعملي ،لnذا أسnرع ذهابًا وإيابًا للقيnام
الج ُnدد إلى
بعملي على اإلنسnnان .ففي نهايnnة األمnnر ،هnnذا عصnnر جديnnد ،وقnnد أحضnnرت عمالً جديnً nدا آلخnnذ المزيnnد من األشnnخاص ُn
العصnn nر الجدي n nد nوأسnn nتبعد المزيnn nد ممن سُأقصnn nيهم .في أمnn nة التnn nنين العظيم األحمnn nر ،قمت بمرحلnn nة من العمnn nل ال يمكن للبشnn nر
استيعابها ،مما جعلهم مثل ريشة في مهب الريح ،بعnدها صnار الكثnيرون ينجرفnون بعي ًnدا في هnدوء مnع هبnوب الnريح .هnذا هnو
ِ
ًّ
ضnا .ألن الكثnnير من األشnnرار قnnد تسnnللوا بينمnnا
حقا "البيnnدر" الnnذي أوشnnك على أن أن ّقيnnه؛ فهnnذا مnnا أتnnوق إليnnه وهnnذه هي خطnnتي أي ً

nير
كنت أعمnnل ،ولكnnني لس ُ
ُ
nت متعجالً إلبعnnادهم .بnnل بnnدالً من ذلnnك ،سnnأبددهم حينمnnا يحين الnوقت المناسnب .بعnnد ذلnnك فقnnط ،سأصَ n
ينبوع الحياة ،وأسمح لمن يحبونnني ًّ
حقا بnأن يحصnلوا مnني على ثمnرة شnجرة الnتين وعطnر الزنبnق .في األرض الnتي يقيم فيهnا
الشnnيطان ،أرض الnnتراب ،ال يبقى هنnnاك ذهب خnnالص بnnل رمnnل فقnnط ،وهكnnذا ،في ظnnل هnnذه الظnnروف ،أقnnوم بهnnذه المرحلnnة من
العمnnل .عليnnك أن تعلم أن مnnا أك ِس ُnب ُه هnnو ذهب خnnالص ونقي وليس رمالً .كيnnف يمكن لألشnnرار البقnnاء في بيnnتي؟ كيnnف يمكنnnنيn
السماح للثعالب بالتطفل على جنتي؟ إنني أستخدم كل طريقة ممكنة إلبعاد هذه األشياء .ال أحد يعرف ما أوشnك أن أفعلnه قبnل
ويجnnبرون على مغnnادرة محضnnري .هnnذا هnnو مnnا أفعلnnه مnnع
الكشnnف عن مشnnيئتي .أغتنم هnnذه الفرصnnة ،وأطnnرد هnnؤالء األشnnرارُ ،
nوم يقnّ nدمون فيnnه الخدمnnة لي .إن رغبnnة البشnnر بالحصnnول على البركnnات قوي ٌ nة للغايnnة؛ ولهnnذا،
األشnnرار ،ولكن مnnع ذلnnك سnnيأتي يٌ n
أسnnتدير وُأظ ِه nر وجهي المجيnnد لألمم ،ليتمكن nالبشnnر جميعًا من أن يعيشnnوا في عnnالم خnnاص بهم ويحكمnnوا على أنفسnnهم ،بينمnnا
أواصnnل أنnا قnnول الكالم الnnذي ينبغي أن أقولnnه ،وتزويnnد البشnر بمnnا يحتnnاجون إليnnه .وعنnnدما يعnnود البشnnر إلى رشnnدهم ،سnnتكون قnnد

م nnرت ف nnترة طويل nnة من nnذ أن ُقمت بنش nnر عملي .حينه nnا سأكش nnف عن إرادتي للبش nnر وأب nnدأ الج nnزء الث nnاني من عملي على الن nnاس
nامحا لجميnnع البشnnر باتبnnاعي عن كثب للتنسnnيق مnnع عملي ،وبعمnnل كnnل مnnا في وسnnعهم من أجnnل القيnnام معي بالعمnnل الnnذي علي
سً n
ّ
القيام به.
ال أحد لديه إيمان بأنه سيرى مجدي ،وأنا ال أجبرهم على ذلك ،بل بدالً ن ذلnك أنnزع مجnدي من بين البشnر وآخnذه إلى

عالم آخnر .وعنnدما يتnوب البشnر ثانيnة ،حينهnا سnآخذ مجnدي وأظهnره لمزيnد من المؤمnنين n.هnذا هnو المبnدأ الnذي أعمnل وفقًا لnه.

ضnا وقت يرحnل فيnه مجnدي عن المختnارين .وعالوة على ذلnك ،يnأتي وقت يغnادر
ألنه يأتي وقت يغادر فيه مجدي كنعnان ،وأي ً
فيnnه مجnnدي األرض كلهnnا ،ممnnا يجعلهnnا قاتمnnة وغارقnnة في الظلمnnة .حnnتى أرض كنعnnان لن تnnرى ضnnوء الشnnمس؛ وسnnيفقد جميnnع
البشnnر إيمnانهم ،ولكن ال يسnnتطيع أحnد أن يتحمnل تnnرك عطnر أرض كنعnان .لن أكشnف عن الجnزء اآلخnر من مجnnدي في أرض
صnا من الضnوء ليتnألق في كافnnة أرجnاء األرض
كنعnان أوالً إال عنnدما ُ
أعبnُ nر إلى السnnماء الجديnnدة واألرض الجديnدة n،مطلقًا بصي ً
الغارقة في عتم الليل الحالك ،لكي تnnأتي األرض كلهnnا إلى النnور .وألسnnمح للبشnر في جميnع أنحnاء األرض بnnأن يnأتوا ليسnnتمدوا
القوة من طاقة النور ،مما يتيح nلمجدي أن يزداد ويظهر من جديد لجميع األمم .ولتدرك البشnnرية كلهnnا أنnnني قnnد أتيت إلى عnnالم
وجلبت مج nnدي من إس nnرائيل إلى الش nnرق من nnذ زمن بعي nnد؛ nفمج nnدي ُيض nnيء من الش nnرق ،حيث انتق nnل من
البش nnر من nnذ زمن بعي nnد
ُ
nلت إلى الشnnرق .لن تبnnدأ الظلمnnة الnnتي تعم األرض في
nادرت إسnnرائيل ومن هنnnاك وصُ n
عصnnر النعمnnة إلى هnnذا اليnnوم .ولكnnني غُ n

رحلت من
nدريجيا إلى اللnnون األبيض ،وحينهnnا فقnnط سيكتشnnف اإلنسnnان أنnnني
التحnnول إلى نnnور إال عنnnدما يتحnnول نnnور الشnnرق تn
ُ
ً
أنهض من جديnد في الشnرق .فبعnد أن نnnزلت مnnرة إلى إسnرائيل ثم غادرتهnا فيمnا بعnnد ،ال يمكن
إسnرائيل منnذ زمن بعيnد n،وأنnnني
ُ

nرة من الشnnرق إلى
أن أول nnد م nnرة أخnnرى في إسnnرائيل ،ألن عملي يقnnود الكnnون بأكمل nnه ،واألك nnثر من هnnذا ،ال nnبرق يnnومض مباشً n
وأحضرت كنعان إلى أهل الشnnرق .أود أن أحضnَ nر النnاس من كافnnة أرجnاء األرض
نزلت في الشرق
الغرب .ولهذا السبب فقد
ُ
ُ
إلى أرض كنعان ،ولذلك أواصnل قnول الكالم في أرض كنعnان ألسnيطر على الكnnون بأسnره .في هnذا الnnوقت ،ال يوجnد نnور في

منحت مجnدي إلسnرائيل ثم أخذتnه منهnا ،وبعnد
كل األرض باستثناء كنعان ،وجميع البشر ُمعرضون لخطر الجوع والnبرد .لقnد
ُ
nرت ب nnني إس nnرائيل إلى الش nnرق ،والبش nnرية كله nnا إلى الش nnرق .لق nnد أحض nnرتهم جميعًا إلى الن nnور لعلهم يتح nnدون ب nnه،
ذل nnك أحض ُ n

ويصبحون في شركة معه ،فال يعودون مضطرين للبحث عنه .سأدعُ كل الباحثين يرون النور ثانية ويnnرون المجnnد الnnذي كnnان
ط البشnnر ،وأدعهم يnnرون العnnدد الnnذي ال
nزلت منnnذ زمن بعي nد nعلى سnnحابة بيضnnاء و ْس َ n
لي في إسnnرائيل؛ سnnأدعهم يnnرون أنnnني نُ n

الس ُحب البيضاء والثمار بأعدادها الوفيرة ،واألكثر من ذلك ،سnأدعهم يnnرون يهnوه إلnnه إسnرائيل .سnأدعهم ينظnnرون
يحصى من ُ
المنتظnnر ،وظهnnوري الكامnnل أنnnا الnnذي تعnnرض لالضnnطهاد من الملnnوك عnnبر العصnnور .سnnأعمل على
إلى سnnيد اليهnnود n،المسnnيح ُ

الكnnون بأسnnره وسnnأؤدي عمالً عظيمًا ،كاشnًnفا كnnل مجnnدي وكnnل أعمnnالي لإلنسnnان في األيnnام األخnnيرة .سnnأظهر وجهي المجيnnد في
كماله لمن انتظروني لسنوات عديدة ،ولمن تاقوا لمجيئي على سحابة بيضاء ،وإلسرائيل التي تاقت لظهوري ثانية ،وللبشnnرية
nتزعت مجnnدي منnnذ زمن بعيnnد وأحضnnرته إلى الشnnرق ،بحيث لم يعnnد في
جمعnnاء الnnتي تضnnطهدني ،لكي يعلم الجميnnع أنnnني قnnد انn
ُ
اليهودية n.ألن األيام األخيرة قد حانت بالفعل!
دوية بال توقف لتهnز جميnع األمم والطوائnف .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 إطالقnnه من جديnnد في الشnnرق .من ذا الnnذي ال
مرت فترة طويلة منذ أن
ُ
أمامي ألنه قد ّ

يتعطش لظهnnوري من جديnnد؟ من ذا الnnذي ال يتnnوق
nوق لرؤيnnة مجnnدي؟ من ذا الnnذي ال ينتظnnر عnnودتي بلهفnnة؟ من ذا الnnذي ال
ُ
يتُ n
لبهائي؟ من ذا الذي لن يأتي إلى النnور؟ من ذا الnnذي لن يتطلnع لغnنى كنعnnان؟ من ذا الnnذي ال يتnnوق لعnودة الفnادي؟ من ذا الnnذي

يعشق القnدير العظيم؟ سينتشnر صnوتي عnبر األرض؛ ُّ
وأود ،عنnدما ألتقي بشnعبي المختnار ،أن أنطnق بالمزيnد من الكالم لهم.
ال
ُ
nنز
أقnnول كالمي للكnnون كلnnه وللبشnnرية مثnnل الرعnnود القويnnة الnnتي تهnnز الجبnnال واألنهnnار .ولnnذلك أصnnبح الكالم الnnذي ينطقnnه فمي كَ n
اإلنس nnان ،وك nnل البش nnر يق nّ nدرون كالمي .ي nnومض ال nnبرق من الش nnرق قاطعًا طريق nnه إلى الغ nnرب .وهك nnذا ه nnو كالمي ،ح nnتى أن
اإلنسnnان يكnnره أن يتخلى عنnnه وفي ذات الnnوقت يجnnده غnnير مفهnnوم ،لكنnnه يبتهج بnnه أكnnثر فnnأكثر .يبتهج جميnnع البشnnر ويفرحnnون

nاعدا ،س nnأدخل
احتف nnاالً بق nnدومي كاحتف nnالهم بمول nnود جدي nnد .وبواس nnطة ص nnوتي ،س nnأجمع ك nnل البش nnر أم nnامي .ومن ذل nnك الحين فص ً n
يشع مني والكالم الذي ينطقnnه فمي ،سnأجعل كnnل البشnnر يnnأتون
رسميا في العرق البشري لكي يأتوا ليعبدوني .ومع المجد الذي ُّ
ً

nزلت على "جب nnل الزيت nnون" في الش nnرق .س nnيرون أن nnني كنت
ضn nا ق nnد ن ُ n
أم nnامي وي nnرون أن ال nnبرق ي nnومض من الش nnرق ،وأن nnني أي ً
مت من
زمن طوي nnل منnnnذ أن ُق َ
موجً nn
nودا لف nnترة طويل nnة على األرض ،ليس بع nnد ك nnابن اليه nnود ب nnل ك nnبرق الش nnرق .ألن nnه ق nnد م nnر ُ

عبnُ nد لعصnور ال تحصnى قبnnل اآلن ،كمnnا
وسط البشر ،ثم ُ
عدت للظهnnور بمجnnد بينهم .أنnا هnو من كnان ُي َ
األموات ،وقد رحلت من ْ
nل من ِقَبnnل بnnني إسnnرائيل منnnذ أزمنnnة ال حصnnر لهnnا قبnnل اآلن .وعالوة على ذلnnك ،فnnإنني أنnnا هللا القnnدير كلي
همُ n
الم َ
أنnnني الرضnnيع ُ
ِ
nام عرشnnي ويnnروا وجهي المجيnnد ويسnnمعوا صnnوتي ويتطلعnnوا ألعمnnالي .هnnذا هnnو
المجnnد في العصnnر الحاضnnر! ليnnأت الجميnُ nع أمَ n
لتعبدني كnل األمم ،وليعnترف بي كnل لسnان ،وليضnع كnل
جمل إرادتي؛ إنها نهاية خطتي وذروتها ،وهي كذلك غاية تدبيريُ n.
ُم َ
في ،وليخضع كل شعب لي!
إنسان إيمانه َّ
الحواشي:
[ ]1النص األصلي يحذف "أرى أن".

المخِّلص بالفعل على "سحابة بيضاء"
عاد ُ

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 .اشnnتاق اإلنسnان إلى أن يعnود
ُ
المخِّلص ويتَّ
المخِّلص إلى الش nnعب ال nnذي انفصnnnل عنnnnه آلالف
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لnnه ،وأن يغفnnر خطايnnا اإلنسnnان ويحملهnnا ،بnnل ويحمnnل تعnّ nديات اإلنسnnان كّلهnnا ويخِّلصnnه من الخطيَّة .إنهم يشnnتاقون إلى أن يكnnون
يسnnوع المخِّلص مثلمnnا كnnان من قبnnل؛ ُمخّلصnاً ُم ِحبnاً ،ودوداً ،مهيبnاً ،غnnير سnnاخط أبnً nدا على اإلنسnnان ،وال يعاتبnnه البتَّة .يغفnnر هnnذا
ِ
ضnا على الصnليب من أجnل اإلنسnان مnرة أخnnرى .منnnذ أن رحnل يسnوع،
المخّلص جميع خطايا اإلنسان ويحملهnnا ،بnnل ويمnوت أي ً
يشتاق إليه ٍ
بشدة التالميذ الذين تبعوه والقديسون كّلهم الذين َخلصوا بفضل اسمه ،والذين كانوا يتلهفون إليnnه وينتظرونnnه بشnnدة.
كل أولئك الذين نالوا الخالص بنعمة يسوع المسيح في عصر النعمة كانوا يشnnتاقون إلى اليnوم البهيج في األيnام األخnnيرة ،حين
ٍ
ِ
ض nا رغبnnة جماعيnnة لكnnل َم ْن يقبلnnون اسnnم يسnnوع
المخّلص على سnnحابة بيضnnاء ويظهnnر بين البشnnر .بnnالطبع هnnذه أي ً
يصnnل يسnnوع ُ
بأسره يتوقون ٍ
المخِّلص اليوم .جميع َم ْن يعرفون خالص يسوع المخِّلص في الكون ِ
بشدة إلى مجيء يسnnوع المسnnيح المفnnاجئ،
إلتمnnام كلمnnات يسnnوع حينمnnا كnnان على األرض" :سnnوف أجيء مثلمnnا رحلت" .يnnؤمن اإلنسnnان أنnnه بعnnد الصnnلب والقيامnnة ،رجnnع

ٍ
nددا بالمثnnل في
يسnnوع إلى السnnماء على سnnحابة بيضnnاء ،وأخnnذ مكانnnه عن يمين العظمnnة .يتصnَّ nور اإلنسnnان أن يسnnوع سnnينزل مجً n
األيnnام األخnnيرة على سٍ n
nحابة بيضnnاء (هnnذه السnnحابة تشnnير إلى السnnحابة الnnتي ركبهnnا يسnnوع عنnnدما عnnاد إلى السnnماء) ،بين أولئnnك
الذين كانوا ومnا زالnوا يشnتاقون بش ٍ
nدة إليnه آلالف السnنين ،وأنnه سnيحمل صnورة اليهnود ويتسnربل بمالبسnهم .بعnد ظهnوره للبشnر
أن
nوءا نعمً n nة ومحبً n nة ،حي
وحقيقي .وم nnا إلى ذلnnnك .إال ّ
سnُ nnينعم عليهم بالطع nnام ،ويفيض عليهم بالم nnاء الحي ،ويحي nnا بينهم ممل ً n
ٌ
ّ
تصوره اإلنسان .لم ِ
يأت بين أولئك الذين كnnانوا يشnnتاقون لرجوعnnه ،ولم يظهnnر
المخِّلص لم يفعل هذا؛ بل فعل عكس ما َّ
يسوع ُ

راكبا على السحابة البيضاء .لقد جاء بالفعل ،لكن اإلنسnان ال يعرفnه ،ويظnل جnاهاًل بnه .اإلنسnان ينتظnره فقnط بال
لجميع البشر ً
هدف ،غير ٍ
دار بأنه نزل بالفعل على "سحابة بيضاء" (السحابة التي هي روحه وكلماته وشخصيته الكليَّة وكل ماهيتnnه) ،وهnnو
يؤسسها في أثناء األيام األخيرة .ال يعnرف اإلنسnان هnذا :فمnع َّ
أن المخِّلص يسnوع الق ّnدوس
اآلن بين جماعة من الغالبين سوف ّ
مملnnوء رأفnnة ومحبnnة تجnnاه اإلنسnnان ،كيnnف لnnه أن يعمnnل في "هياكnnل" تسnnكنها أرواح نجسnnة وغnnير طnnاهرة؟ مnnع أن اإلنسnnان كnnان
دمهم ويلبسون ثيابهم ،الذين يؤمنون بnnه
ينتظر مجيئه ،كيف له أن يظهر بين أولئك الذين يأكلون جسد غير األبرار ويشربون ّ
لكنهم ال يعرفونnnه ،ويسnnلبونه باسnnتمرار؟ ال يعnnرف اإلنسnnان إال أن يسnnوع المخِّلص مملnnوء محبnnة وشnnفقة ،وهnnو ذبيحnnة للخطيَّة
ّ
أيضا الممتلئ بالبر والجالل والغضب والدينونة n،ولديه كل سnnلطان
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 َ

"يه nnوه" ه nnو االس nnم ال nnذي اتَّخذتُ nnه أثن nnاء عملي في إس nnرائيل ،ويع nnني إل nnه ب nnني إس nnرائيل (ش nnعب هللا المخت nnار) َم ْن يnnnترأف
باإلنسnان ،ويلعن اإلنسnان ،ويرشnد حيnاة اإلنسnان .والمقصnود من هnnذا هnnو هللا الnذي يمتلnك قnnوة عظيمnة ومملnوء حكمnة" .يسnوع"
أتم عمnnل عصnnر النعمnnة،
هnnو َّ
عمانوئيnnل ،وهي كلمnnة تعnnني ذبيحnnة الخطيَّة المملnnوءة بالمحبnnة والرأفnnة ،والnnتي تفnnدي اإلنسnnان .لقnnد َّ
ِ
ِ
nزءا واح ًnدا من خطnة التnدبير .هnذا معنnاه أن يهnوه وحnده هnو إلnه شnعب إسnرائيل
ويمثّل عصر النعمة n،ويستطيع فقط أن يمثّnل ج ً
المختار ،إله إبnراهيم ،وإلnه إسnحاق ،وإلnه يعقnوب ،وإلnه موسnى ،وإلnه شnعب بnني إسnرائيل أجمعين .ولnذلك في العصnر الحnالي،
بنnnو إسnnرائيل َّ
كلهم ،بخالف سnnبط يهnَّ nوذا ،يعبnnدون nيهnnوه .يقnِّ nدمون لnnه ذبnnائح على المnnذبح n،ويخدمونnnه وهم يرتnnدون مالبس الكهنnnة
nددا .يسnوع وحnده هnو فnادي البشnرية .إنnه ذبيحnة الخطيَّة الnتي َف َnدت البشnرية
في الهيكnل .مnا يرجونnه هnو عnودة ظهnور يهnوه مج ً
nودا بسnبب عمnnل الفnnداء في عصnر النعمnnة .اسnم يسnnوع ُوجnَ nد
من الخطيَّة .أي أن اسnم يسnوع جnاء من عصnر النعمnة ،وكnان موجً n

صnص لفnداء البشnرية بأس ِnرها .ولnذلك فnإن اسnم
ليسمح لشعب عصnر النعمnة أن ينnالوا الnوالدة الجديnدة والخالص ،وهnو اسnم مخ َّ
يسوع يمِثّل عمل الفداء ،ويرمز لعصر النعمة .اسم يهوه هو اسم خاص لشعب بني إسرائيل الذين عاشوا تحت النnnاموس .في
كل عصر وكل مرحلة عمل ،اسمي ليس بال أساس ،بل يحمnل أهميnnة تمثيليnnة n:كnل اسnم يمثnل عص ًnرا واحnً nدا .يمثnnل اسnم "يهnnوه"
شرف هلل الذي عبده شعب بني إسnرائيل .يمّثnل اسnم "يسnnوع" عصnر النعمnnة ،وهnو اسnم إلnnه كnnل َم ْن
عصر الناموس ،وهو َلَقب ُم ّ
فداهم أثناء عصر النعمة .إن كnان اإلنسnان ال يnزال مشnتاًقا لمجيء يسnوع المخِّلص في أثنnnاء األيnnام األخnnيرة ،وال يnزال َّ
يتوقعnnه

أن يحل في الصورة التي كان اتَّخذها في اليهودية ،لكانت خطnnة التnدبير الnتي اسnتمرت لسnتة آالف عnام بأس ِnرها قnد ت َّ
nوقفت في
ّ
التقدم أية خطوة إضافية .إضافة إلى أن األيام األخnيرة َلمnا كnnانت سnتأتي أب ًnدا ،ولمnا انتهى العصnر
عصر الفداء ،وعجزت عن ّ
nذت اسnم يسnوع من أجnل جميnع الخطnاة في عصnر النعمnة،
أبدا .هذا ألن يسوع المخِّلص هو فقط لفداء البشرية وخالصnها .اتَّخ ُ
ً
وهnnو ليس االسnnم الnnذي بnnه سnnآتي بالبشnnرية كّلهnnا إلى النهايnnة .مnnع أن يهnnوه ويسnnوع والمسnnيَّا جميعهnnا أسnnماء تمِثّnnل روحي ،إاَّل َّ
أن

علي النnnاس
هذه األسماء تشير فقط إلى العصور المختلفة في خطة تدبيري ،وال تمثلني بماهيتي الكاملة .األسnnماء الnتي يطلقهnا َّ

علي خالل عص nnور
على األرض ال يمكنه nnا التعب nnير عن شخص nnيتي الكامل nnة وك nnل م nnاهيتيَّ .إنه nnا مج nَّ nرد أس nnماء مختلف nnة تُطل nnق َّ
nددا .لن ُأدعى يهnnوه أو يسnوع وال المسnnيَّا،
مختلفة ،وعليه حين يأتي العصر األخير – عصر األيام األخيرة – يتغيَّر اسnnمي مجً n
بل سُأدعى هللا القدير القوي نفسه ،وبهذا االسم سُأنهي العصر بأكمله .كنت معروًفا في ٍ
وقت من األوقnnات باسnnم يهnnوه .وُأطلnnق
ُ
ٍ
ِ
ولكني اليnnوم لسnnت
َّ
ضnا المسnnيَّا ،ونnnاداني النnnاس في وقت من األوقnnات باسnnم يسnnوع المخّلص ألنهم أحبnnوني واحnnترمونيّ .
علي أي ً

يهnوه أو يسnوع الnذي عرفnه النnاس في أزمنnة ماضnية ،إنnني اإللnه الnذي قnد عnاد في األيnام األخnيرة ،اإللnه الnذي س ُnينهي العصnر.
إنني اإلله نفسه الصاعد من أقاصnي األرض ،تتجّلى في شخصnيتي الكاملnة ،وأزخnر بالسnلطان والكرامnة والمج ٌnد .لم يشnاركني
ّ
دائما يجهلون شخصيتي .منnذ خلnق العnالم حnتى اليnوم ،لم ي َnرني أحnد .هnذا هnو اإللnه الnذي
الناس قط ،ولم يعرفوني ً
أبدا ،وكانوا ً
ٍ
nق وحقيقnnة ،كالشnnمس الحارقnnة وكالنnnار
يظهnnر لإلنسnnان في األيnnام األخnnيرة ،ولكنnnه مختnnف بين البشnnر .إنnnه يسnnكن بين البشnnر ،حٌ n

ضرمة ،مملوء قوة ومفعم بالسلطان .ال يوجد شخص واحnد وال شnيء واحnد لن تدينnه كلمnاتي ،وال يوجnد شnخص واحnد وال
الم َ
ُ
ضnا بسnnبب كالمي .بهnnذه
شnnيء واحnnد لن َّ
يتطهر بلهيب النnnار .في النهايnnة سnnتتبارك األمم كّلهnnا بسnnبب كالمي ،وسnnوف تُسnnحق أي ً
الطريقة ،سnيرى النnاس جميعًا في األيnام األخnيرة أنnني المخِّلص الnذي عnاد ،أنnا هللا القnدير الnذي سيخ ِ
ضnع البشnرية كّلهnا ،وأنnني
ُ
ٍ
هب الش nnمس ال nnتي تح nnرق ك nnل
كنت في وقت من األوق nnات ذبيح nnة خطيئ nnة لإلنس nnان ،ولكن في األي nnام األخ nnيرة سأص nnبح ك nnذلك ُل َ
nذت ه nnذا االس nnم ،وأمتل nnك ه nnذه
ض nا ش nnمس ال nnبر ال nnتي تكش nnف ك nnل األش nnياء .ه nnذا ه nnو عملي في األي nnام األخ nnيرة .اتَّخ ُ n
األش nnياء ،وأي ً
nار ،وأنnnني الشnnمس الحارقnnة ،والنnnيران المتأججnnة .بهnnذه الطريقnnة سnnيعبدني النnnاس
الشخصnnية لعnَّ nل النnnاس جميعًا يnnرون أنnnني إلnnه بٌّ n

جميعا ،أنnا اإللnه الحقيقي الوحيnد ،وسnيرون وجهي الحقيقي :إنnني لسnت فقnط إلnه بnني إسnرائيل ،ولسnت فقnط الفnادي – إنnني إلnه
ً
المخلوقات كّلها في جميع أرجاء السماوات واألرض والبحار.
ِ
ووِلnَ nد مnَّ nر ًة أخnnرى في اليهوديnnة ،وقnnام بعملnnه في
حين يnnأتي المخّلص في األيnnام األخnnيرة ،لnnو كnnان مnnا زال ُيnnدعى يسnnوعُ ،
اليهوديnnة ،ألثبت هnnذا أنnnني لم أخلnnق سnnوى شnnعب بnnني إسnnرائيل ولم أفnِ nد إال شnnعب بnnني إسnnرائيل ،وليس لي أي صnnلة بnnاألمم .أال
يتعnnارض هnnذا مnnع كلمnnاتي أنnnني" :أنnnا الnnرب الnnذي خلقت السnnماوات واألرض وكnnل األشnnياء"؟ تnnركت اليهوديnة nوأقnnوم بعملي بين
ألني لسnت فقnط يهnnوه
األمم ألني لست َّ
مجرد إله لشعب بnnني إسnرائيل ،بnل إلnه كnnل الخليقnة .أظهnnر بين األمم في األيnnام األخnnيرة ّ
ضnا
أيضا ألنnني خnالق كnل مخت َّ
nاري بين األمم .لم أخلnق إسnرائيل ومصnر ولبنnان فقnط ،بnل خلقت أي ً
إله شعب بني إسرائيل ،بل ً

رب جميnnع المخلوقnnات .لقnnد اسnnتخدمت إسnnرائيل فقnnط كنقطnnة البدايnnة لعملي،
األمم كّلهnnا بخالف إسnnرائيل .ولهnnذا السnnبب فnnإنني ّ
َّ
ووظفت اليهوديnnة والجليnل كحصnون لعمnnل الفnnداء الnnذي قمت بnه ،وأسnnتخدم الشnnعوب اُألمميَّة كقاعnدة ُأنهي منهnا العصnر بأس ِnره.
لقnnد أتممت مرحلnnتين من العمnnل في إسnnرائيل (مرحلnnتي العمnnل في عصnnر النnnاموس وعصnnر النعمnnة) ،وقnnد بnnدأت ومnnا زلت أنِّفnnذ

ِ
nأتمم بين الشnnعوب األمميَّة عمnnل
مرحلتي عمل إضافيتين (عصر النعمة وعصر الملكوت) في جميnnع البقnnاع خnnارج إسnnرائيل .سّ n
عصرا جديnً nدا في األيnnام
دائما يدعوني يسوع المسيح ،ولكنه ال يعرف أنني قد بدأت
ً
اإلخضاع ،فأختتم العصر .لو أن اإلنسان ً
دائما مجيء يسوع المخِّلص في ترّق ٍب شديد n،فnإنني أدعnnو أناسnاً كهnnؤالء
األخيرة وشرعت في عمل جديد ،وإن انتظر اإلنسان ً
النnnاس َّأنهم غnnير المؤمnnنين بي .جميعهم أنnnاس ال يعرفونnnني ،وإيمnnانهم بي زائnnف .هnnل يمكن لهnnؤالء النnnاس أن يشnnهدوا مجيء
ّ
ّ
يسوع المخِّلص من السnماء؟ مnnا ينتظرونnه ليس مجيnئي ،بnل مجيء ملnnك اليهnود n.إنهم ال يشnnتاقون إلى إبnادتي لهnnذا العnالم القnnديم
َّ
nرة أخnnرى ليفnnدي جميnnع
النجس ،بnnل بnnاألحرى يتوقnnون للمجيء الثnnاني ليسnnوع ،الnnذي بnnه ينnnالون الفnnداء؛ ويتطلعnnون إلى يسnnوع مً n
تممnn nون عملي في األيnn nام
البشnn nرية من هnn nذه األرض غnn nير البّ n n
nارة النجسnn nة .كيnn nف يمكن أن يصnn nبح هnn nؤالء األشnn nخاص ُهم َم ْن ُي ّ
األخيرة؟ إن شهوات اإلنسnان ال تقnدر على تحقيnق رغبnاتي أو تتميم عملي ،ألن اإلنسnان ُيعجب فقnط بالعمnل الnذي قمت بnه في

دائما والذي ال يشيخ البتَّة .ال يعرف اإلنسان إاّل أنnني
الم ّ
السابق أو ّ
تجدد ً
يقدره حق تقديره ،وليس لديه فكرة أنني أنا هللا نفسه ُ
وم ْن سnيأتي بالبشnرية إلى النهايnة .كnل مnا يشnتاق إليnه اإلنسnان وكnل مnا يعرفnه هnو
يهوه ويسnوع ،وليس لديnه شnك أنnني ِn
اآلخ رَ ،

تصو ره الخاص ،وما يستطيع أن يراه بالعيان فقط .هذا ال يتوافق مع العمل الذي أقوم به ،وال يتناغم معه .إن كان
من وحي ّ
يتم وفًقا ألفكار اإلنسان ،فمتى سينتهي؟ متى ستدخل البشرية إلى الراحة؟ وكيف يمكنني الnدخول إلى اليnوم السnابع ،أي
عملي ّ
السبت؟ إنني أعمل وفًقا لخطتي ،ووفًقا لهدفي ،وليس وفًقا لنية اإلنسان.

وأرضا جديدة
سماء جديدة
حينما ترى جسد يسوع الروحاني ،سيكون هللا قد صنع
ً
ً

هnnل تبتغي رؤيnnة يسnnوع؟ وهnnل تبتغي العيش مnnع يسnnوع؟ وهnnل تبتغي سnnماع الكلمnnات الnnتي نطnnق بهnnا يسnnوع؟ إن أجبت

بنعم ،فكيف ستستقبل عودة يسوع؟ هل أنت على استعداد كامل؟ وبأي أسلوب ستستقبل عودة يسوع؟ أعتقد أن كnnل أخ وأخت

يتبعان يسوع يرغبان في الترحيب بيسوع ترحيبًا الئقًا .ولكن هnnل فكnرتم في هnذا" :هnل سnnتعرفون ًّ
حقا يسnnوع حين يعnnود؟ هnnل

حقا كل شيء يقوله؟ هل ستقبلون ًّ
ستفهمون ًّ
حقا ،بال شروط ،كل العمل الذي يقوم به؟ كل من قرؤوا الكتاب المقدس يعرفnnون
عن عnnودة يسnnوع ،وكnnل من قnnرؤوا الكتnnاب المقnnدس ينتظnnرون مجيئnnه بعnnزم .إنكم جميعًا تصnّ nبون تركnnيزكم على وصnnول تلnnك
اللحظnnة ،وإخالص nnكم جnnدير بالثن nnاء ،وإيم nnانكم ًّ
حقا تُحس nnدون علي nnه ،ولكن هnnل تعرفnnون أنكم ارتكبتم خطًnnأ فادحً ا؟ بnnأي أس nnلوب

إيالم تشnnير هnnذه السnnحابة البيضnnاء؟ من بين
سnnيرجع يسnnوع؟ تؤمنnnون أن يسnnوع سnnيرجع على سnnحابة بيضnnاء ،ولكnnني أسnnألكمَ :
أتباع يسوع العديدين nالذين ينتظرون مجيئه ،على أية جماعة من الناس سينزل؟ إن كنتم أول النnnاس الnnذين يnnنزل بينهم يسnnوع،
لما ِّبيًنا؟ أعرف أنكم ذوو إخالص ووالء عظيمين ليسوع ،ولكن هل قابلتم يسوع قبالً؟ هnnل تعرفnnون
ألن يرى اآلخرون هذا ُ
ظً
شخصnn nيته؟ هnn nل عشnn nتم معnn nه قبالً؟ مnn nا مnn nدى فهمكم عنnn nه ًّ
حقا؟ سnn nيقول البعض إن هnn nذه الكلمnn nات تضnn nعهم في مnn nأزق محnn nرج.

سnnيقولون" :لقnnد قnnرأت الكتnnاب المقnnدس أوالً عن آخnnر عnnدة مnnرات .كيnnف ال أفهم يسnnوع؟ أال أبnnالي بشخصnnية يسnnوع! أنnnا حnnتى

أعnn nرف لnn nون المالبس الnn nتي كnn nان يحب أن يرتnn nديها ،أال تقلnn nل من شnn nأني حين تقnn nول إني ال أفهمnn nه؟" أقnn nترح أال تعnn nارض هnn nذه
ثانيا ،هل تعرف مnnا
المسائل؛ من األفضل أن تهدأ وتفكر في األسئلة التالية :أوالً ،هل تعلم ما هي الحقيقة ،وما هي النظرية؟ ً
التصور ،وما هو الحق؟ ثالثًا ،هل تعلم ما هو خيالي وما هو واقعي؟
هو
ّ
ينكnر بعض النnاس حقيقnة أنهم ال يفهمnون يسnوع ،ولكnني أقnول لكم إنكم ال تفهمnون أي شnيء عنnه ،وال تسnتوعبون كلمnة
واحnnدة منnnه .هnnذا ألن كnnل واحnnد منكم يتبعnnه بسnnبب قصnnص الكتnnاب المقnnدس ،بسnnبب مnnا قالnnه اآلخnnرون .أنتم لم تnnروا يسnnوع قnnط،
وباألحرى لم تعيشوا معه ،ولم تبقnوا حnتى في صnحبته لnوقت قصnير؛ وعليnه ،أليس فهمكم ليسnوع مج َّnرد نظريnة؟ أال يخلnو من

الواقعيnnة؟ ربمnnا قnnد رأى بعض النnnاس صnورة يسnوع ،أو ربمnnا زار البعض مnnنزل يسnnوع بصnnورة شخصnnية .ربمnnا لمس البعض
ثيابه .ومع ذلك فهمnك لnه ال يnزال نظريًّا ،وليس عمليًّا ،حnتى لnو ذقت شخصnيًّا الطعnام الnذي كnان يأكلnه .أيًّا كnانت الحالnة ،أنت
لم ت nَ nر يس nnوع ،ولم تكن بص nnحبته أب nً nدا في ص nnورته الجس nnدية ،ل nnذلك ف nnإن فهم nnك ليس nnوع س nnيظل دائمًا نظري nnة خاوي nnة تخل nnو من
الواقعية .قد تكون كلماتي ليسnت ذات أهميnة كبnيرة لnك ،ولكnني أسnألك :على الnرغم من أنnك قnد تكnون قnرأت العديnد من أعمnال
كاتبnك المفضnل ،هnل يمكنnك nأن تفهمnه بالكامnnل دون أن تمضnي معnه وقتًا؟ هnل تعnnرف شخصnيته؟ هnnل تعnرف نnnوع الحيnnاة الnnتي
nانا تحبnnه فهمًا كnnاماًل  ،فكيnnف ُيحتَ َnمnل أن
يعيشnnها؟ هnnل تعnnرف كnnل شnnيء عن حالتnnه العاطفيnnة؟ إنnnك حnnتى ال تسnnتطيع أن تفهم إنسً n
تفهم يسوع المسيح؟ كل شيء تفهمه عن يسnوع مليء بالخيnnال والتص ّnور ،وال ينطnnوي على أي قnnدر من الحnق أو الحقيقnة .إنnnه
فهم َعِف ٌن ومليء بالجسدانية .كيnف يمكن لفهم مثnل هnذا أن يؤهلnك السnتقبال عnودة يسnوع؟ لن يسnتقبل يسnوع هnؤالء المملnوؤين

يتأهلوا ليكونوا مؤمنين؟
بالخياالت
والتصورات الجسدية .كيف يمكن ألولئك الذين ال يفهمون يسوع أن ّ
ّ
هل تبتغون معرفة أساس معارضnة الفريسnيين ليسnوع؟ هnل تبتغnون nمعرفnة جnوهر الفريسnيين؟ كnانوا مملnوئين بالخيnاالت
بشnأن المسnnيَّا .ومnnا زاد على ذلnnك أنهم آمنnnوا فقnnط أن المسnnيا سnnيأتي ،ولكنهم لم يسnnعوا طnالبين حnق الحيnnاة .وعليnnه ،فnإنهم ،حnnتى
اليوم ،ينتظرون المسيا ،ألنه ليس لديهم معرفة بطريق الحياة ،وال يعرفون ما هو طريق الحق .كيnnف تقولnون إن أنا ًسnا حمقى
ومعانnnدين وجهnnاالً مثnnل هnnؤالء يمكنهم نيnnل بركnnة هللا؟ كيnnف يمكنهم رؤيnnة المسnnيا؟ لقnnد عارضnnوا يسnnوع ألنهم لم يعرفnnوا اتّجnnاه
وعالوة على ذلك ،ألنهم لم يفهموا المسيا .وألنهم لم يروا
عمل الروح القدس ،ألنهم لم يعرفوا طريق الحق الذي قاله يسوع،
ً
المسnnيا ،ولم يكونnnوا أبnً nدا بصnnحبة المسnnيا ،قnnاموا بارتكnnاب خطnnأ اإلشnnادة الخاويnnة باسnnم المسnnيا في حين أنهم يعارضnnون جnnوهر
المسيا بجميnnع الوسnائل .كnان هnnؤالء الفريسnnيون في جnوهرهم معانnnدين ومتغطرسnين ،ولم يطيعnnوا الحnق .مبnnدأ إيمnانهم باهلل هnnو:

ع المسnnيا .أليسnnت هnnذه اآلراء منافيnnة
مهمnnا كnnان ُعمnnق كرازتnnك ،ومهمnnا كnnان مnnدى علnnو سnnلطانك ،فnnأنت لسnnت المسnnيح مnnا لم تُnْ nد َ
مجددا :أليس من السهل للغاية بالنسبة إليكم أن ترتكبوا أخطnاء الفريسnnيين األولين ،مnع العلم بnnأنكم ليس
للعقل وسخيفة؟ أسألكم
ً
لديكم أدنى فهم عن يسوع؟ هل أنت قادر على تمييز طريق الحق؟ هل تضمن ًّ
حقا أنك لن تقnnاوم المسnnيح؟ هnnل أنت قnnادر على
اتباع عمل الروح القدس؟ إذا كنت ال تعرف ما إن كنت ستقاوم المسيح أم ال ،فإني أقول لك إ ًذا أنك تعيش على حافة المnnوت

بالفعnnل .أولئnnك الnnذين لم يعرفnnوا المسnnيا كnnانوا جميعًا قnnادرين على مقاومnnة يسnnوع ورفضnnه واالفnnتراء عليnnه .كnnل النnnاس الnnذين لم
يفهمnnوا يسnnوع اسnnتطاعوا أن ينكnnروه ويسnnبوه .إضnnافة إلى ذلnnك فهم ينظnnرون إلى عnnودة يسnnوع باعتبارهnnا مكيnnدة من الشnnيطان،

nديفا ضnnد الnروح القnnدس،
ويدين مزيد من الناس يسوع العائد في الجسد .أال يجعلكم كل هذا خائفين؟ ما ستواجهونه سnnيكون تجً n
ضnا لكnل مnا عبَّر عنnه يسnوع .مnا الnذي يمكنكم الحصnول عليnه من يسnوع إن كنتم
وتخريبا لكلمnات الnروح القnدس للكنيسnة ،ورف ً
ً
ِ
مشوشين للغاية؟ كيف يمكنكم فهم عمل يسوع عندما يعود في الجسد على سحابة بيضnاء ،إن كنتم ترفضnnون بعنnاد أن تnnدركوا
أخطnnاءكم؟ أقnnول لكم هnnذا :النnnاس الnnذين ال يقبلnnون الحnnق ،وال يزالnnون ينتظnnرون وصnnول يسnnوع على سnnحابة بيضnnاء على نحnnو
أعمى ،من المؤكnnد أنهم سnnيجدفون على الnnروح القnnدس ،وهم الفئnnة الnnتي سnnتهلك .أنتم فقnnط تبتغnnون نعمnnة يسnnوع ،وفقnnط تريnnدون
التمتnnع بعnnالم السnnماء السnnعيد ،ولكنكم لم تطيعnnوا قnnط الكلمnnات الnnتي تكلم بهnnا يسnnوع ،ولم تنnnالوا قnnط الحnnق الnnذي عبَّر عنnnه يسnnوع
عندما يعود في الجسد .ما الذي تتمسكون به في مقابل حقيقة عودة يسوع على سحابة بيضاء؟ هل هو إخالصكم في ارتكnnاب
وتكرارا؟ ما الذي ستقدمونه كذبيحة ليسوع العائد على سحابة بيضاء؟ هل
مرارا
ً
الخطايا بصورة متكررة ،ثم االعتراف بهاً ،
هي سnnnنوات العم nnل ال nnتي مج nnدتم فيه nnا أنفس nnكم؟ م nnا ال nnذي ستتمس nnكون ب nnه لتجعل nnوا يس nnوع العائ nnد يث nnق بكم؟ ه nnل هي طnnnبيعتكم
المتغطرسة التي ال تطيع أي حق؟
والؤكم بالكلمات فحسب ،ومعرفتكم هي مجرد معرفة عقلية وتصورية ،وعملكم من أجل كسnب بركnات السnnماء ،فكيnnف
يكnnون شnnكل إيمnnانكم؟ حnnتى اليnnوم ،ال تزالnnون تصnnمون أذنكم عن كnnل كلمnnة من كلمnnات الحnnق .أنتم ال تعرفnnون ماهيnnة هللا ،وال
تعرفون ماهية المسيح ،وال تعرفون كيف تتّقون يهوه ،وال تعرفون كيف تnnدخلون في عمnnل الnnروح القnnدس ،وال كيnnف تمnnيزون
بين عمل هللا نفسه وخداع اإلنسان .أنت ال تعnرف إال أن تnدين كnnل كلمnة عبَّر عنهnnا هللا وال تتوافnnق مnع فكnرك .أين تواضnعك؟
أين طاعتnnك؟ أين والؤك؟ أين رغبتnnك في طلب الحnnق؟ أين مخافتnnك هلل؟ أقnnول لكم ،أولئnnك الnnذين يؤمنnnون باهلل بسnnبب العالمnnات
هم الفئnnة الnnتي سnnتعاني من الخnnراب .أولئnnك هم غnnير القnnادرين على قبnnول كلمnnات يسnnوع العائnnد في الجسnnد ،هم من المؤكnnد أبنnnاء
الجحيم ،أحفاد رئيس المالئكة ،والفئة التي ستخضع للدمار األبدي .قد ال يبnnالي العديnnد من النnnاس بمnnا أقnnول ،لكnnني ال أزال أود

قديسا يتبع يسوع ،أنكم حين ترون بأعينكم يسوع ينزل من السماء على سحابة بيضاء ،وقتهnnا سnnيكون
أن أقول لكل من ُيدعى ً
الظه nnور العل nnني لش nnمس ال nnبر .ربمnnا يكnnون وقتًا ذا إث nnارة عظمى لnnك ،ولكن يجب أن تع nnرف أن وقتمnnا تش nnهد يسnnوع ن nnازالً من

السnnماء هnnو نفس الnnوقت الnnذي سnnتهبط فيnnه للجحيم لتنnnال عقابnnك .سnُ nيعلن انتهnnاء خطnnة تnnدبير هللا ،ووقتهnnا سnnيكافئ هللا الصnnالحين
ويعnاقب األشnرار .ألن دينونnnة هللا سnnتكون قnnد انتهت قبnل أن يnnرى اإلنسnان اآليnات ،حين ال يوجnnد إال التعبnnير عن الحnق .أولئnnك
الذين يقبلون الحق وال يسعون وراء العالمات ،ولذلك قد تطهروا ،سnnيعودون أمnام عnnرش هللا ويnnدخلون في كنnف الخnالق .فقnnط
أولئك المتمسnكون بإيمnانهم بnأن "يسnوع الnذي ال يnأتي على سnحابة بيضnاء هnو مسnيح كnاذب" سيخضnعون لعقnاب أبnدي n،ألنهم ال
يؤمنnnون إال بيسnnوع الnnذي ُيظهnnر آيnnات ،ولكنهم ال يعرفnnون يسnnوع الnnذي يعلن العقnnاب الشnnديد ،وينnnادي بnnالطريق الحnnق للحيnnاة.

ولذلك يمكن أن يتعامل معهم يسوع فقط حين يرجع عالني ًة على سحابة بيضاء .إنهم عنيnدون للغايnة ،وواثقnون بأنفسnهم بشnدة،
ومتغطرسون ًّ
جدا .كيnف يمكن لهnؤالء المنحطين أن يكnnافئهم يسnوع؟ إن عnnودة يسnnوع خالص عظيم لكnnل من يسnnتطيعون قبnnول
الحق ،ولكن ألولئك العاجزين عن قبول الحق فهي عالمة دينونة .عليك أن تختار طريقnnك ،وال ينبغي أن تجnّ nدف على الnnروح
شخصا يطيع إرشاد الروح القnدس ويشnnتاق إلى الحnق
ومتغطرسا ،بل
القدس وترفض الحق .ال ينبغي أن تكون
شخصا جاهاًل
ً
ً
ً

ويسnn nعى إليnn nه؛ بهnn nذه الطريقnn nة وحnn nدها تكnn nون منفعتكم .أنصnn nحكم أن تخطnn nوا في طريnn nق اإليمnn nان باهلل بعنايnn nة .ال تسnn nرعوا إلى

االسnnتنتاجات ،وأكnnثر من ذلnnك ،ال تكونnnوا غnnير مبnnالين وغnnير مكnnترثين في إيمnnانكم باهلل .عليكم أن تعرفnnوا ،بأقnnل تقnnديرَّ ،
أن َمن
ومتّقين .أولئك الذين سمعوا الحق َّ
وج َّهال .أولئك الذين
ولكنهم ازدروا به ،هم حمقى ُ
يؤمنون باهلل يجب أن يكونوا متواضعين ُ
سnnمعوا الحnnق ومnnع ذلnnك يسnnرعون إلى االسnnتنتاجات بال اكnnتراث أو يدينونnnه ،مملnnوؤون غطرس ً nة .ال يحnnق ألي شnnخص يnnؤمن

جميعا أن تكونوا عقالنnيين وتقبلnوا الحnق .ربمnا بعnد سnماعك لطريnق الحnق وقراءتnك
بيسوع أن يلعن اآلخرين أويدينهم .عليكم
ً
واحدة فقط من بين  10000كلمة من هnذه الكلمnات متوافقnة مnع قناعاتnك والكتnاب المقnدس ،لnذلك عليnك
لكلمة الحياة ،تؤمن أن
ً

أن تسnnتمر في السnnعي حnnتى الكلمnnة العاشnnرة ألnnف من هnnذه الكلمnnات .ال أزال أنصnnحك أن تكnnون متواضnً nعا ،وال تكن ُمفرطًا في
قلبnnك بnnالتقوى ولnnو بقnnدر يسnnير هلل ،حصnnلت على نnnور أعظم .إن
ثقتnnك بنفسnnك ،وال تبnnالغ في تعظيم نفسnnك للغايnnة .كّلمnnا تم ّس nك ُ

فحصت هذه الكلمات بدقة وتأملت فيها بصورة متكررة ،ستفهم ما إذا كانت الحق أم ال ،وإن كانت الحياة أم ال .ربمnnا بعnnد أن

nيرا من اسnnتنارة الnnروح
nدرا يسً n
قnnرأ بعض النnnاس القليnnل فقnnط من هnnذه العبnnارات ،سnnيدينونها بشnnكل أعمى قnnائلين" :ليس هnnذا إال قً n
القدس" ،أو "هذا مسيح كnnاذب جnاء ليخnدع النnاسَ ".م ْن يقولnون هnnذا قnnد أعمnاهم الجهnnل! أنت تفهم القليnل عن عمnل هللا وحكمتnnه،

عبر عنها هللا بسبب ظهnnور المسnnحاء
أنصحك أن تبدأ األمر برمته من جديد! يجب عليكم أاّل تدينوا بشكل أعمى الكلمات التي ّ
ص nا يجnnدفون على الnnروح القnnدس ألنكم تخشnnون الخnnداع .أوليس هnnذا
الكذب nة nفي األيnnام األخnnيرة ،ويجب عليكم أال تكونnnوا أشخا ً
ٍ
كنت ،بعnد nالكثnnير من الفحص ،ال تnnزال تnnؤمن أن هnnذه الكلمnات ليسnت الحnق وليسnت الطريnnق ،وليسnت
nدعاة أسnف كnnبرى؟ إن َ
م َ
المعلن بوضnوح وصnراحةَ ،أَفَل ْسَ nت
تعبير هللا ،سnتنال عقابًا في النهايnة ،ولن تنnال البركnات .إن كنت ال تسnتطيع أن تقبnل الحnق ُ
ِ
nرعا
غ nnير مؤه nnل لخالص هللا؟ ألس َ n
صn nا ليس محظوظًا بم nnا يكفي لي nnأتي أم nnام ع nnرش هللا؟ ف ّكnnر في األم nnر! ال تكن متسً nn
nت شخ ً
nدفعا ،وال تتعامnnل مnnع اإليمnnان باهلل كلعبnٍ nة .ف ِّكnnر من أجnnل مصnnيرك ،ومن أجnnل تحقيnnق آمالnnك ،ومن أجnnل حياتnnك ،وال تعبث
ومنً n
بنفسك .هل يمكنك قبول هذه الكلمات؟

أولئك الذين يخالفون المسيح هم من غير ريب معاندون هلل
يتمنى جميع الناس رؤية الوجه الحق ليسوع وجميعهم يرغبون في أن يكونوا معه .وأعتقد أنه لن يقnnول أحnnد اإلخnوة أو

إحدى األخوات إنه كاره أو إنها كارهة لرؤية يسوع أو أن يكون أو أن تكnnون معnnه .وقبnnل رؤيتكم ليسnوع ،أي قبnnل رؤيتكم هلل
المتج ّسnnد ،ربم nnا تفك nnرون في جمي nnع أن nnواع األفك nnار ،على س nnبيل المث nnال ،عن حض nnرة يس nnوع وطريقت nnه في الكالم وطريقت nnه في
صnحيح أنnه ال يمكن
الحياة وما شابه .لكن حالما ترونه حًقا ،فسوف تتغير أفكاركم بسرعةَ .لم هذا؟ وهل تتمنون nمعرفة هnnذا؟ َ
حتمnل هnnو أن يغnnير اإلنسnnان جnnوهر المسnnيح .تعتnnبرون المسnnيح خالnً nدا أو
التغاضnnي عن تفكnnير اإلنسnnان ،إال أن األمnnر الnnذي ال ُي َn

nارا لرؤيnnة هللا
حكيما ،لكن ال أحد يعتبر المسيح
ً
إنسانا ّ
عاديا بجوهر إلهي .لذلك ،فإن كثيرين من أولئك الnذين يتوقnnون ليالً ونه ً
ً
هم في الواقnnع أعnnداء هللا ويخالفونnnه .أليس هnnذا خطًnnأ من جnnانب اإلنسnnان؟ وحnnتى اآلن ،مnnا زلتم تعتقnnدون أن تصnnديقكم ووالءكم

كافي nnان لجعلكم ج nnديرين برؤي nnة وج nnه المس nnيح ،لكن nnني أحثّكم على تجه nnيز أنفس nnكم بمزي nnد من األش nnياء العملي nnة! وه nnذا ألن nnه في

الماضnnي والحاضnnر والمسnnتقبل كثnnيرون من أولئnnك الnnذين يتصnnلون بالمسnnيح فشnnلوا أو سيفشnnلون ،فكلهم يلعبnnون دور الفريسnnيين.

فمnnا هnnو سnnبب فشnnلكم؟ السnnبب على وجnnه التحديnnد هnnو أنnnه يوجnnد في تصnnوراتكم إلnnه َعلي وأهnnل لإلعجnnاب .لكن الحnnق ليس كمnnا
ّ
nانا فحسnب ،بnnل هnو إنسnان عnادي ،وال يسnتطيع
يتمنى اإلنسان .فليس المسيح
متواضعا فحسب ،بnل هnnو صnغير جnً nدا ،وليس إنس ً
ً
nانا عاديًا،
ض nا أن يصnnعد إلى السnnماء ،بnnل ال يسnnتطيع التجnnول بحريnnة على األرض .وهكnnذا ،يعاملnnه النnnاس كمnnا يعnnاملون إنسً n
أي ً
ويتعاملون معه بطريقة غير رسnمية عنnدما يكونnون معnه ،ويتحnدثون إليnه بطيش ،وفي الnوقت نفسnه مnا زالnوا ينتظnرون مجيء

عادي وكلمته كلمة إنسان عnnادي .ولهnnذا السnnبب ،لم تنnnالوا
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 ،قnد تصnدق أن شخصnيتك قnد تغnيرت بالكامnل ،وأنnك تnابع مخلص للمسnيح ،وأنnك الشnخص األكnثر
nيرا ،وحققت إنجnnازات كثnnيرة ،فسnnوف
جnnدارة بنيnnل بركnnات المسnnيح .وأي ً
ض nا أنnnه بعnnد أن قطعت طرقًا كثnnيرة ،وأديت عمالً كثً n
تكون من غير ريب الشخص الذي ينnال التnاج في النهايnة .ومnع ذلnnك ،توجnد حقيقnة واحnnدة ربمnnا ال تعرفهnnا :تنكشnف الشخصnnية
الفاسnnدة لإلنسnnان وعصnnيانه ومقاومتnnه عنnnدما يnnرى المسnnيح ،ويصnnير العصnnيان والمقاومnnة المكشnnوفان في هnnذا الnnوقت مكشnnوفين
تمامًا أكnnثر من أي وقت آخnnر .وذلnnك ألن المسnnيح هnnو ابن اإلنسnnان – ابن اإلنسnnان الnnذي لnnه طبيعnnة بشnnرية – والnnذي ال ُيجّلnnه

اإلنسان وال يحترمه .وألن هللا يحيا في الجسد ،فإن عصيان اإلنسان ينكشف للنور بشnكل كامnل وبتفصnيل واضnح .لnذلك أقnول
إن مجيء المسيح قد كشف كل عصيان البشرية وكشف بوضnوح طبيعnة البشnرية .وهnذا مnا يسnمى "إغnراء النمnر أسnفل الجبnل"
و"اجتnnذاب الnnذئب خnnارج كهفnnه" .أتجnnرؤ على االدعnnاء بnnالقول إنnnك مٍ n
nوال هلل؟ أتجnnرؤ على االدعnnاء بnnالقول إنnnك تظهnnر الطاعnnة

دائما بnدون
المطلقة هلل؟ أتجرؤ على االدعاء بالقول إنك لست
ً
عاصيا؟ سيقول البعض :كلما وضعني هللا في بيئة جديدة ،أطيع ً
تnnذمر ،وعالوة على ذلnnك ،ال أضnnمر أي تصnnورات عن هللا .سnnيقول البعض :مهمnnا كnnانت المهمnnة الnnتي يكلفnnني بهnnا هللا ،أعمnnل
أبدا .وفي تلك الحالة ،أسألكم هذا السؤال :هل يمكنكم االنسجام مع المسيح عنnدما تعيشnون
قصارى جهدي ،وال أكون
مقصرا ً
ً
بجانبnnه؟ وإلى مnnتى سnnتكونون ُمن َس ِ nجمين معnnه؟ يومًا؟ يnnومين؟ سnnاعة؟ سnnاعتين؟ إن إيمnnانكم قnnد يسnnتحق الثنnnاء ،لكن ليس لnnديكم

nدادك nبnذاتك مكشnوفين شnيًئا فشnيًئا
الكثير لتحقيق الثبات .وحالمnا تحيnا حقًا مnع المسnيح ،سnوف يصnير ِب ُّnرك في عين نفسnك واعت ُ
nيرا ،ستصnn nبح
من خالل كلماتnn nك وأفعالnn nك ،وكnn nذلك سnn nوف تظهnn nر بطبيعnn nة الحnn nال رغباتnn nك المفرطnn nة وعقليتnn nك العاصnn nية .وأخً n n
غطرستك أكبر من أي وقت مضى ،إلى أن تختلف مع المسيح بقدر ما يختلف الماء مع النار ،وسوف تنكشف آنذاك طبيعتك

nيرا عفويًا ،وسnnوف تنكشnnف
تمامًا .وفي ذلnnك الnnوقت ،ال يعnnود بإمكانnnك حجب تصnnوراتك ،وسnnوف تكتسnnب شnnكاويك أي ً
ض nا تعبً n
تماما .لكن حتى في ذلك الحين ،تستمر في إنكار عصيانك ،معتقnnداً بnnدالً من ذلnnك أن هnnذا المسnnيح ليس
طبيعتك البشرية الدنيئةً n
nيحا أكnnثر شnnفقة.
سnnهالً على اإلنسnnان أن يقبلnnه ،وأنnnه شnnديد القسnnوة مnnع اإلنسnnان ،وأنnnك سnnوف تخضnnع كليًا لnnو أنnnه كnnان فقnnط مسً n

وتصnnدقون أنnnه يوجnnد دائمًا سnnبب عnnادل لعصnnيانكم ،وأنكم ال تعصnnونه إال بعnnد أن دفعكم المسnnيح إلى تجnnاوز نقطnnة معينnnة n.ولم
تفكروا لمnnر ٍة واح ٍ
nدة أنكم قnد فشnلتم في اعتبnار المسnيح إلهًا وأن غرضnكم إطاعتnnه .لكن بnاألحرى ،تصnnر ِ
بعنnاد على أن المسnnيح
عمل وفًق ا لما يحلو لك ،وبمجرد وجود شيء واحد ال يعمل فيه كذلك ،فإنك تؤمن أنه ليس هللا بل هو إنسان .أال يوجد الكثnnير
وبمن تؤمنون رغم كل ذلك؟ وما الطريقة التي تبحثون فيها؟
من بينكم الذين خاصموه بهذه الطريقة؟
ْ
تتمنnnون دائمًا رؤيnnة المسnnيح ،لكnnني أحثكم أال تضnnعوا أنفسnnكم في هnnذه المكانnnة المرتفعnnة .قnnد يnnرى الجميnnع المسnnيح ،لكنnnني
أقول إنnه ال أحnد يصnلح لرؤيnة المسnيح .وألن طبيعnة اإلنسnان مليئnة بالشnر والغطرسnة والعصnيان ،ففي اللحظnة الnتي تnرى فيهnا
nأخ (أو ب ٍ
nأخت) الكثnير عنnك ،ولكن األمnر ليس بهnذه البسnاطة
المسيح ،ستهلكك طبيعتك وتnدينك بnالموت .قnد ال تظهnر عالقتnك ب ٍ

ويخرج عصnnيانك ثمnnاره .فكيnnف يمكنnnك
عندما ترتبط بالمسيح .في أي وقت ،قد تترسخ تصوراتك ،وتبدأ غطرستك في النموُ ،
nالحا بهnذه الطبيعnة البشnرية لالرتبnاط بالمسnيح؟ وهnل أنت حقًا قnادر على معاملتnه إلهًا في كnل لحظnة من كnل يnوم؟
أن تكون ص ً

nانا.
وهnnل سnnتدرك حقًا حقيقnnة الخضnnوع هلل؟ تعبnnدون اإللnnه الع
لي داخnnل قلnnوبكم كمnnا ُيعبnد nيهnnوه ،بينمnnا تnnرون المسnnيح المnnرئي إنسً n
َ ّ
عقلكم في غاية الوضاعة وطبيعتكم البشرية في غاية الدناءة! وليس لnnديكم القnnدرة على اعتبnار المسnيح إلهًا إلى األبnد؛ nفقnط في
إلها .هذا هو السبب في أنني أقول إنكم لسnnتم مؤمnnنين باهلل ،بnnل
بعض األحيان ،عندما تستلطفون األمر ،تتمسكون به وتعبدونه ً
مجموعة متواطئين تقاومون المسيح .وحتى الناس الذين يظهnرون شnفقة على اآلخnرين يكnnافؤون ،لكن المسnيح الnذي عمnnل هnذا
أمرا ممزًقا للقلب؟
العمل بينكم ،لم ينل محبة اإلنسان أو مكافأته والخضوع له .أليس هذا ّ
أبدا ،لكن في ارتباطnnك بالمسnnيح ،ال
أحدا أو ترتكب عمالً رديًئا ً
قد يصادف ،في جميع سنوات إيمانك باهلل ،أنك لم تلعن ً
يمكنك قول الحق ،أو التصرف بصnدق ،أو إطاعnة كلمnة المسnnيح؛ وفي تلnك الحالnnة ،أقnول إنnnك الشnخص األكnnثر ش ًnرا وخبثًا في

ومتفانيا فوق العادة مع أقاربnnك وأصnدقائك وزوجتnك (أو زوجnnك) وأبنائnك وبناتnك ووالnnديك ،وال تسnnتغل
ودودا
العالم .قد تكون
ً
ً
أبدا اآلخرين ،لكن إذا لم تستطع التوافق واالنسجام مع المسيح ،وحتى لو أنفقت كnل مnا تملكnnه إغاثً nة لجيرانnnك أو تعتnnني عنايً nة
ً
بخدع مnnاكرة .وال تعتقnnد
شريرا ،وفوق ذلك أحد المملوئين
شديدة الدقة بأبيك وأمك وأفراد أسرتك ،فأود أن أقول إنك ما تزال
ٍ
ً
 -ألنك فقط تتعايش مع اآلخرين أو تنفذ قليالً من األعمال الصالحة  -أنك منسجم مع المسيح .هل تعتقد أنnnك من خالل نيتnnك

فعل الخير يمكن أن تحصل على بركة من السماء بالخnداع؟ وهnل تعتقnد أن عمnل القليnل من األعمnال الصnالحة يمكن أن يكnون
َ
بديالً لطاعتك؟ ال أحد منكم قادر على قبول التعامل معه وتهذيبه ،ويصعب على الجميع تقبل الطبيعnة البشnرية للمسnnيح ،بnnرغم
إعالنكم باستمرار عن إطاعتكم هلل .وسوف يجلب إيمانكم هذا عليكم العقاب المناسب .أمسكوا عن االنغماس في أوهام خياليnnة

وتم nnني رؤي nnة المس nnيح؛ ألنكم ض nnئيلون في القام nnة ،لدرج nnة أنكم ال تس nnتحقون ح nnتى رؤيت nnه .عن nnدما تتطه nnر تمامًا من عص nnيانك
وتس nnتطيع أن تنس nnجم م nnع المس nnيح ،في ه nnذه اللحظ nnة س nnيظهر ل nnك هللا بطبيع nnة الح nnال .إذا انص nnرفت لرؤي nnة هللا ب nnدون الخض nnوع
معاندا هلل ومصيرك الدمار .إن طبيعة اإلنسان في جوهرهnnا معاديnnة هلل؛ ألن
للتهذيب أو للدينونة n،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 المسnيح ويخدعnه ويتخلى عنnه ،وعنnدما يحnدث هnذا ،سnيكون
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 أكnnثر إبقnnاء هللا على مسnnافة مnnا .مnnا
قد يعتقد البعض أنه إذا كان االرتباط باهلل ً

الnnذي يمكن أن يربحnnه أنnnاس مثnnل هnnؤالء؟ وهnnل يمكن أن يكونnnوا مnnوالين هلل؟ من المؤكnnد أن االرتبnnاط باهلل أمnnر صnnعب للغايnnة؛
لكن ذلك يرجع برمته إلى أن اإلنسان فاسد وليس ألن هللا غير قادر على االرتباط به .وسيكون من األفضل لكم تكريس ٍ
جهد
أك nnبر لح nnق معرف nnة ال nnذات .لم nnاذا لم تج nnدوا نعم nnة ل nnدى هللا؟ لم nnاذا شخص nnيتكم مقيت nnة ل nnه؟ ولم nnاذا يث nnير كالمكم اش nnمئزازه؟ حالمnnا
nيرا من
تُظهرون قليالً من الوالءّ ،
نزرا يسً n
تسبحون ،وتطلبون أجرة مقابل خدمة صغيرة ،وتزدرون اآلخرين عندما تظهرون ً
الطاعnnة ،وتصnnيرون مسnnتهينين nباهلل عنnnد إنجnnازكم مهمnnة تافهnnة .وألجnnل قبnnول هللا ،تطلب المnnال والهnnدايا والمجnnامالت .وتحnnزن
إلعطاء قطعة نقد أو قطعتين ،وعندما تعطي عشر قطع ،تطلب مقابلها بركات ومعاملة متمnnيزة .إن من المnnزعج جnnداً الحnnديث

عن طبيعnnة مثnnل طnnبيعتكم البشnnرية أو السnnماع عنهnnا .وهnnل يوجnnد أي شnnيء يسnnتحق المnnدح في كلمnnاتكم وأفعnnالكم؟ أولئnnك الnnذين

يnؤدون واجبهم وأولئnك الnذين ال يؤدونnه؛ أولئnك الnذين يقnودون وأولئnك الnذين يتبعnون؛ أولئnك الnذين يقبلnون هللا وأولئnك الnذين ال
يقبلونه؛ أولئك الذين يتبرعون وأولئك الذين ال يتبرعون؛ أولئك الذين يعظون وأولئك الذين يتلّقون الكلمة ،وهكnذا :كnل هnؤالء

تماما أنكم تؤمنون باهلل ،فإنكم ال تستطيعون التوافق مnnع هللا.
الناس يمدحون أنفسهم .أال تجدون هذا ً
مثيرا للضحك؟ ومع العلم ً
تمام ا بعدم جدارتكم المطلقة ،تصرون على التفاخر بكل شيء .أال تشعرون أن عقلكم قد فسد إلى درجة أنnه لم يعnnد
ومع العلم ً

لnnديكم ضnnبط ألنفسnnكم؟ وبهnnذا المعnnنى ،كيnnف َتَصُnلحون لالرتبnnاط باهلل؟ أال تخشnnون على أنفسnnكم في هnnذه المرحلnnة الحرجnnة؟ وقnnد

nيرا للضnحك؟ أليس إيمnانكم
فسدت شخصيتكم بالفعل إلى درجة ال تستطيعون عندها االنسجام مnع هللا .وهكnnذا ،أليس إيمnnانكم مث ً
مخالف ا للعقل؟ كيف ستتعامل مع مستقبلك؟ وكيف ستختار الطريق الذي ستسلكه؟
ً

كثيرون مدعوون ،لكن قليلين مختارون
لق nnد قص nnدت أن يك nnون كث nnيرون على األرض أتباعًا لي .من بين ك nnل ه nnؤالء الت nnابعين ،هنال nnك ال nnذين يخ nnدمون ككهن nnةn،
ّ
وأولئك الذين يقnودون ،وأولئnك الnذين يش ِّnكلون األبنnاء ،وأولئnك الnذين يمِثّلnون النnاس ،وأولئnك الnذين يخnدمون .إنnني أق ِّسnمهم إلى
فئnnات مختلفnnة بحسnnب إخالصnnهم الnnذي يبدونnnه نحnnوي .فعنnnدما ُيصnَّ nنف جميnnع البشnnر تبعًا لنnnوعهم ،أي عنnnدما تنكشnnف طبيعnnة كnnل

نnnوع إنسnnان ،حينهnnا ُأحصnnي كnnل إنسnnان في نوعnnه الصnnحيح وأضnnع كnnل نnnوع في مكانnnه السnnليم حnnتى أحقnnق هnnدفي من خالص

البشnnرية .في المقابnnل ،سnnوف أدعnnو مجموعnnات من أولئnnك الnnذين أرغب في خالصnnهم للعnnودة إلى بيnnتي ،ثم أسnnمح لكnnل هnnؤالء
النnnاس بقبnnول عملي في األيnnام األخnnيرة .وفي نفس الnnوقت ،أصnِّ nنف اإلنسnnان طبقًا لنوعnnه ،ثم أكnnافئ أو أعnnاقب كnnل واحnnد على
أساس أعماله .هذه هي الخطوات التي تش ِّكل عملي.
َّإنني أحيnnا اآلن على األرض ،وأعيش بين النnnاس .جميnnع النnnاس يختnnبرون عملي ويشnnاهدون أقnnوالي ،ووسnnط ذلnnك ِ
أهب
كل الحقائق لكل أتباعي حتى ينالوا مني الحياة وبالتالي يحصلون على طريnق يمكن أن يطئnوا عليnه .ذلnك ألني أنnا هللا ،واهب
َّ
لكني ال أزال أقnnول َّ
إن اإلنسnnان ال يnnؤمن بي
الحيnnاة .خالل سnnنوات عديnnدة nمن عملي ،نnnال اإلنسnnان الكثnnير
وتخلى عن الكثnnيرّ ،
إلها بشnفاههم فقnط بينمnا يرفضnون الحnق الnذي أنطnق بnه ،بnل ويرفضnون ممارسnه الحnق الnذي
حًقا .هذا ألن البشر يعترفون بي ً
أطلبه منهم .وهذا يعني َّ
أن اإلنسان يعترف فقط بوجود هللا ،لكن ليس كإله الحق؛ يعترف اإلنسnان فقnط بوجnود هللا ،ولكن ليس
كإله الحياة ،ويعترف اإلنسان فقnط باسnم هللا ،لكن ليس بجnوهره .ونتيجnة لغيرتnه ،أصnبح اإلنسnان كارهًا لي .فاإلنسnان يسnتخدم

فق nnط الكلم nnات ال nnتي تُس nnر األذن ليخ nnدعني ،وال أح nnد يعب nnدني بقلب مخلصَّ .
إن كالمكم يحم nnل غواي nnة الحيَّة؛ ب nnل َّإنه متعج nnرف
ألقصnnى حnٍ nد ،تصnnريح مطلnnق من رئيس المالئكnnة .األكnnثر من ذلnnك ،أعمnnالكم ممزقnnة وباليnnة لدرجnnة ُمشnnينة؛ فرغبnnاتكم الجامحnnة،
جميعا ُعثا في بيتي ،وكائنات مثيرة لالشمئزاز يتعيَّن نبnnذها .ألن ال أحnnد منكم
ونواياكم المليئة بالطمع تضايق األذن .أصبحتم
ً

ُمحب للحقَّ ،
طا قوتnnه
لكنكم بnالحري ُأنnاس ترغبnون في البركnات ،وفي الصnعود للسnnماوات ،ورؤيnة مشnnهد المسnnيح العجيب باسً n
يوما كيف يمكن ألنnاس مثلكم ،فاسnدون بعمnق لهnذا الحnد ،وال يعرفnون ماهيnة هللا على اإلطالق،
على األرض .لكن هل فكرتم ً
أن يستحقوا تبعية هللا؟ كيnnف يمكنكم أن تصnnعدوا للسnnماء؟ كيnف يمكنكم أن تكونnnوا مسnتحقين أن تnnروا البهnnاء غnnير المسnبوق في

روعته؟ إن أفnواهكم مليئnة بكلمnات الغش والnدنس والخيانnة والغطرسnة .لم تنطقnوا أب ًnدا بكلمnات اإلخالص تجnاهي ،وال بكلمnات
قد ٍ
ُم َّ
سة ،وال بكلمات الخضوع لي عند اختبار كلمتي .في نهاية األمر ،ماذا ُيشبه إيمانكم؟ إن قلnnوبكم مليئnnة بالرغبnات والnnثروة،
ّ
وعقnnولكم بnnأمور ماديَّة .يوميًا ،تحسnnبون كيnnف تحصnnلون على شnnيء مnnني ،وكم تبلnnغ الnnثروة واألمnnور الماديَّة الnnتي ربحتموهnnا
يوميا ،تنتظnرون بركnات أكnثر لتهبnط عليكم حnتى تسnتمتعوا بهnا ،بnل تريnدون المزيnد من األمnور الnتي تسnتمتعون بهnا ،بnل
منيً .
واألفضل منها .هذا الذي في أفكاركم في كل لحظة ليس أنا ،وليس الحق الذي يأتي مnني ،بnل بnاألحرى تف ِّكnرون في أزواجكم
(زوجاتكم) ،أو أبنائكم ،أو بناتكم ،أو فيما تأكلون وتلبسون ،وكيف يمكن لمتعتكم أن تزداد وتصير أفضnل .وحnتى عنnnدما يمأل

الطعnnام بطnnونكم ويصnnل إلى أفnnواهكم ،هnnل تزيnnدون عن كnnونكم جثnnامين؟ حnnتى عنnnدما تزهnnون بشnnكلكم الخnnارجي مفتخnnرين ،أال
تعلمون أنكم الزلتم تسيرون كجثامين بال حياة؟ أنتم تتعبون nألجل بطونكم حnتى يتل َّnون شnعركم بلnون الشnيب ،لكن ال أحnد منكم
ِ
nعرة واحnدة ألجnل عملي .أنتم دائمًا مشnغولون ،تُعِّ nذبون أجسnادكم وترهقnون عقnولكم ألجnل أجسnادكم ،وألجnل أبنnائكم
ّ
يضحي بش َ
وبناتكم ،وال أحد منكم يبدي أي اهتمام أو اكتراث إلرادتي .ما هو الذي ما زلتم تأملون أن تربحوه مني؟
فأيا كانت الطريقة التي يتبعnني بهnا اإلنسnان ،فnإني أقnوم بعملي طبقًا لكnل خطnوة ،وفقًا
في قيامي بعملي ،ال َّ
أتسرع ً
أبداً .
nيرا ،إاَّل َّأنني ال أوقnnف عملي ،بnnل وال أزال أسnnتمر في أن أنطnnق
لخطnnتي .لnnذلك ،على الnnرغم من َّأنكم ربمnnا تتمnَّ nردون
علي كثً n
ّ
ُّ
التحدث بهاَّ .إنني أدعو إلى بيتي جميع أولئك الذين سبقت فعيَّنتهم لكي أجعلهم مسnnتمعين nلكلمnnتي ،ثم
بالكلمات التي أرغب في
ُأح ِ
أما ال nnذين أداروا ظه nnورهم لكلم nnتي ،وأولئ nnك ال nnذين
ض nر جمي nnع َمن يطيع nnون كلم nnتي ويش nnتاقون إليه nnا ليكون nnوا أم nnام عرش nnيَّ .
أخفقnnوا في طnnاعتي والخضnnوع لي ،وأولئnnك الnnذين يتحnّ nدونني عالني ً nة ،فسnnوف ألقيهم جميعًا في جnnانب واحnnد لينتظnnروا عقnnابهم
ّ
النهnnائيَّ .
إن جميnnع البشnر يعيشnون وسnnط فسnاد وتحت يnnد الشnرير ،لnذا ،ليس كثnnيرون من أولئnnك الnnذين يتبعونnني nيتوقnون بالفعnل
إلى الحnnق .هnnذا معنnnاه َّ
أن معظمهم ال يعبnnدونني بقلب صnnادق أو بnnالحق ،بnnل بnnالحري يحnnاولون الحصnnول على ثقnnتي من خالل

الفسnnاد ،والعصnnيان ،والمقnnاييس الخادعnnة .ولهnnذا السnnبب أقnnول" :إن الكثnnيرين مnnدعوون لكن قليلين هم المختnnارون" .فكnnل أولئnnك
المnnدعوين nفاسnnدون بعمnnق وجميعهم يعيشnnون في ذات العصnnر ،لكن المختnnارين هم فقnnط المجموعnnة الnnتي تnnؤمن بnnالحق وتعnnترف
جدا فقط من الكل ،ومن بين هؤالء األشخاص سnnوف 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 .
قلت بالفعل إن هؤالء الذين يتبعونني كثيرون لكن الذين يحبونني بقلب صnادق هم قليلnnون .ربمnا يقnول البعض" :هnnل
لقد ُ
كنت سأدفع هذه التكلفة الباهظة إن لم أكن أحبك؟ هل كنت سأتبعك حتى هذه الدرجة إن لم أكن أحبك؟" بالتأكيد n،لديك أسnnباب
جدا ،لكن ما هو جوهر حبك لي؟ "المحبة" ،كما تُدعى ،تشير إلى عاطفة نقيnnة وبال لnnوم،
كثيرة ،وحبك بالتأكيد هو حب عظيم ً
حيث تستخدم قلبnك لتحب ،ولتشnعر ،ولتكnون مراعيًا لآلخnرين .ال توجnد شnروط في المحبnة ،وال توجnد حnواجز ،وال مسnافات.
في المحبة ال يوجد شك ،وال خداع ،وال مكر .في المحبة ال توجد مسافات وال شيء غير نقي .إن أحببت ،فحينهnا لن تخnدع،
nذمر ،أو تخ nnون ،أو تتم nَّ nرد ،أو تغتص nnب ،أو تس nnعى إلى أن ت nnربح ش nnيًئا م nnا أو أن ت nnربح مبل nnغ ُمعيَّن .إن أحببت فسnnnوف
أو تتَّ nn
َّ
ص nك ألجلي ،تتنnnازل عائلتnnك،
nحي بسnnرور
nجما معي .سnnوف تتنnnازل عن كnnل مnnا يخ َّ
َّ
تُضّ n
وتتحمل المشnnقة ،وسnnوف تصnnير منسً n

nداعا وخيانً nة! مnا
ومستقبلك ،وشبابك ،وزواجك .وفيما عدا ذلك لن تكون محبتnك محبnة على اإلطالق ،بnل سnتكون بnاألحرى خ ً
قدمتnnه؟ كم من الحب َّ
نوعيnnة محبتnnك؟ هnnل هي محبnnة حقيقيnnة؟ أم زائفnnة؟ كم يبلnnغ مnnا تنnnازلت عنnnه؟ كم يبلnnغ مnnا َّ
تلقيتnnه منnnك؟
هي
ّ

هnnل تعnnرف؟ إن قلnnوبكم مليئnnة بالشnnر ،والخيانnnة ،والخnnداع ،وإذا كnnان األمnnر كnnذلك ،كم يبلnnغ عnnدد الشnnوائب في محبتكم؟ تعتقnnدون
َّأنكم قnد َّ
تخليتم بالقnدر الكnافي ألجلي؛ َّإنكم تعتقnدون َّ
أن محبتكم لي كافيnة بالفعnل ،لكن لمnاذا إذن تحمnل كلمnاتكم وأفعnالكم التم ُّnرد

والخnnداع؟ أنتم تتبعونnnنيَّ ،
لكنكم ال تعnnترفون بكلمnnتي .هnnل هnnذه تُعnnد محبnnة؟ أنتم تتبعونnnني ،ومnnع ذلnnك تتجنبونnnني n.هnnل هnnذه تُ َع nدn
محبnnnة؟ تتبعون nnنيَّ ،
لكنكم تس nnيئون الثق nnة بي .ه nnل ُي َعnnد ه nnذا حبًا؟ تتبعون nnني n،إاَّل َّأنكم ال تقبل nnون وج nnودي n.ه nnل ُيع nnد nهnnnذا حبًا؟
ّ
ِ
علي في كnل مnر ٍة .هnل ُي َnع د nهnذا حبًا؟ تتبعونnnنيَّ ،
تتبعوننيَّ ،
لكنكم تحnاولون
لكنكم ال تعاملونني كما يليق بي
وتصعبون األمnور َّ
ّ
ّ
أن تسnnتغبوني وتخnnدعوني في كnnل مسnnألة .هnnل ُي َnعnد هnnذا حبًا؟ تخnnدمونني ،إاَّل َّأنكم ال تهnnابونني .هnnل ُي َnعnد هnnذا حبًا؟ تعارضnnونني
nحيتم بnالكثير ،هnذا صnحيحَّ ،
لكنكم لم تمارسnوا أب ًnدا مnا أطلبnه منكم.
في كل الجوانب وكل األمور .هnل ُي َnع د nهnذا كّلnه حبًا؟لقnد ض َّ
هnnل ممكن أن ُي َnعnد هnnذا حبًا؟ إن الحسnnاب الnnدقيق ُيظهnnر َّأنه ال توجnnد أدنى لمحnnة حب لي داخلكم .بعnnد سnnنوات طويلnnة جnً nدا من
ّ
ِ
أذكnnركم :ال nnذين
العم nnل وك nnل الكلم nnات الكث nnيرة ال nnتي منحته nnا ،كم ربحتم بالفع nnل؟ أال يس nnتحق األم nnر نظ nnرة متأنيَّة لل nnوراء؟ إن nnني ّ
ثم يجب أن تكون nnوا ح nnذرين
أدع nnوهم َّ
إلي ليس nnوا هم ال nnذين لم يفس nnدوا أب nً nدا ،ب nnل ال nnذين أخت nnارهم هم ال nnذين يحبون nnني حقًا .ومن ّ
لكلماتكم وأفعnالكم ،وأن تفحصnوا نوايnاكم وأفكnاركم حnتى ال تتع َّnدى الحnدود .في هnذا الnوقت من األيnام األخnيرة ،ابnذلوا قصnارى
لتقدموا محبتكم أمامي ،وإاَّل فإن غضبي لن يفارقكم!
جهدكم ّ

يجب أن تبحث عن طريق التوافق مع المسيح
لقد صنعت أعماالً كثnيرة بين البشnر ونطقت بكلم ٍ
nات كثnيرة في ذلnك الnوقت .كnانت تلnك الكلمnات ألجnل خالص اإلنسnان،
ُ
ُ
وكnnان الغnnرض من قولهnnا أن يصnnبح اإلنسnnان في توافnnق معي .بيnnد أنnnني لم أربح إال نفnً nرا قليالً من النnnاس الnnذين توافقnnوا معي،
ِ
ثمن كلماتي ،ألنه ال يتوافق معي .بهذه الطريقة ،فإن الغرض من العمل الذي أعمله ليس مجرد أن
لذلك أقول إن اإلنسان ال ُي ّ
يعبnn nدني اإلنسnn nانَّ ،
لكن األهم من ذلnn nك أن يصnn nبح اإلنسnn nان في توافnn nق معي .إن البشnn nر الnn nذين فسnn nدوا يعيشnn nون بجملتهم في فخ
الشيطان ،جميعهم يعيشون للجسnد ولرغبnات ذواتهم ،وال يوجnد بينهم َم ْن يتوافnق معي .هنnاك َم ْن يقولnون إنهم يتوافقnون معي،
أوثانا مبهمة؛ ومع أنهم يعnترفون بnأن اسnمي قnدوس ،فnإنهم يسnلكون طريقًا معاك ًسnا لي ،وكلمتهم مشnحونة
لكنهم
جميعا يعبدون ً
ً

جميعا – من األساس – ضدي وغير متوافقين معي .يسعون في كnnل يnnوم إلى اقتفnاء أثnnري
وإعجابا بالنفس ،ذلك ألنهم
كبرياء
ً
ً
ً
في الكتnnاب المقnnدس ويبحثnnون عشnnوائيا عن فقٍ n
nرات "مناسnnبة" يقرأونهnnا دون نهايnnة ويتلونهnnا كنصٍ n
nوص مقدسnnة ،لكنهم ال يعرفnnون
ً
كي nnف يكون nnون في تواف nnق معي أو م nnا يعنيn nه nأن يكون nnوا في ع nnداوة معي ،ب nnل يكتف nnون بق nnراءة الكتب المقدس nnة دون ت nnدبُّر .إنهم

غامضا لم يروه من قبل وال يستطيعون أن يروه ،ويخرجونه ليتطلعnوا إليnه في وقت
إلها
ً
يضعون داخل حدود الكتاب المقدس ً
فnnراغهم .يعتقnnدون أن وجnnودي ينحصnnر فقnnط في نطnnاق الكتnnاب المقnnدس .في نظnnرهم ،أنnnا والكتnnاب المقnnدس الشnnيء نفسnnه ،ومن
دون الكتاب المقدس ال وجود لي ،كما أنه من دوني ال وجود للكتاب المقدس .إنهم ال ينتبهون nإلى وجودي أو أعمnnالي ،لكنهم
ص nا وفائقًا لكnnل كلمnnة من كلمnnات الكتب المقدسnnة ،بnnل إن كثnnيرين منهم يعتقnnدون بnnأنني
– بnnدالً من ذلnnك – يوجهnnون اهتمامًا خا ً
nدرا ُمَباَلغًا فيnnه من األهميnnة
يجب أال أقnnوم بمnnا أريnnده إال إذا كnnانت الكتب المقدسnnة قnnد تنبnnأت بnnه .إنهم يولnnون الكتب المقدسnnة قً n
لدرج nnة يمكن معه nnا الق nnول ب nnأنهم ي nnرون الكلم nnات والتعب nnيرات مهم nnة ج nnدا إلى الح nnد ال nnذي يجعلهم يس nnتخدمون آي ٍ n
nات من الكت nnاب
ً
ض nا .إنهم ال ينشnnدون طريnnق التوافnnق معي أو طريnnق
المقnnدس ليقيسnnوا عليهnnا كnnل كلمnnة أقولهnnا ،بnnل ويسnnتخدمونها في إدانnnتي أي ً

التوافnnق مnnع الحnnق ،لكن بnnاألحرى طريnnق التوافnnق مnnع كلمnnات الكتnnاب المقnnدس ،ويعتقnnدون أن أي شnnيء ال يتوافnnق مnnع الكتnnاب
المقدس ،دون استثناء ،ليس بعملي .أليس أولئك هم األبناء البررة للفريسيين؟ لقد استخدم الفريسيون اليهود شريعة موسى في
إدانnnة يسnnوع .لم ينشnnدوا التوافnnق مnnع يسnnوع ذلnnك الزمnnان ،لكنهم حرصnnوا على اتبnnاع الشnnريعة حرفيًا حnnتى أنهم سnَّ nمروا يسnnوع

البريء على الصليب في النهاية بعد أن اتهموه بمخالفة شريعة العهnnد القnnديم وأنnه ليس المسnnيا .مnاذا كnnان جnوهرهم؟ أليس أنهم

nتبد بهم االهتمnnام البnnالغ بكnnل كلمnnة في الكتب َّ
لم ينشnnدوا طريnnق التوافnnق مnnع الحnnق؟ لقnnد اسَّ n
المقدسnnة ،لكنهم لم يلتفتnnوا إلى إرادتي
وخط nnوات عملي وأس nnاليبه .لم يكون nnوا ُأنا ًس nا يبحث nnون عن الح nnق ،ب nnل أنا ًس nا تش nnبَّثوا بالكلم nnات بطريق nnة جام nnدة؛ لم يكون nnوا أنا ًسnnا
حرا ًس nا للكتnnاب المقnnدس .وفي سnnبيل حمايnnة
يؤمنnnون باهلل ،بnnل أنا ًس nا يؤمنnnون بالكتnnاب المقnnدس .لقnnد كnnانوا – في واقnnع األمnnر – َّ
nذهبا بعي ًnدا nحnتى إلى صnلب يسnوع الnرحيم على الصnليب ،وهnو
مصالح الكتاب المقدس ،ورفعة شnأنه وحمايnة كرامتnnه ،ذهبnوا 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 ويحكمnnوا عليnnه بnnالموت .أليسnnوا بnnذلك
عن مستقبلهم وعن ذبيحة
ّ
عبيدا لكل كلمة في الكتب المقدسة؟
ً
ومnnاذا عن النnnاس اليnnوم؟ لقnnد جnnاء المسnnيح لينشnnر الحnnق ،لكنهم يفضnnلون أن يلفظnnوه من بين البشnnر حnnتى يnnدخلوا السnnماء
وين nnالوا النعم nnة .إنهم يفض nnلون أن ينك nnروا مجيء الح nnق تمامًا ح nnتى يحم nnوا مص nnالح الكت nnاب المق nnدس ،وسيفض nnلون أن يس nِّ nمروا
المسيح العائد في الجسد على الصnnليب مnرة أخnnرى حnnتى يضnnمنوا الوجnود األبnnدي للكتnاب المقnnدس .كيnnف يحصnل اإلنسnان على
nريرا وطبيعت nnه معادي nnة نح nnوي إلى ه nnذا الح nnد؟ أن nnا أعيش بين البش nnر ،لكن اإلنس nnان ال يفطن إلى
خالص nnي عن nnدما يك nnون قلب nnه ش ً n
وجودي ،وعندما أشرق بنوري عليه ،يظل جاهالً بوجودي ،وعندما أسnخط عليnه ،فإنnه يتش َّnدد أكnثر في إنكnار وجnودي .يبحث

اإلنسان عن التوافق مع الكلمات ،مع الكتاب المقدسَّ ،
أحدا ال يأتي أمnامي طالبًا طريnق التوافnnق مnع الحnق .يرفnnع اإلنسnان
لكن ً
خاصا بوجnnودي في السnماءَّ ،
لكن أح ًnدا ال يهتم بي متجسnً nدا ،ألني أنnا الnnذي أحيnnا بين البشnر
إلى في السماء ويهتم
نظره َّ
اهتماما ً
ً

ببسnnاطة ليس لي أهميnnة كبnnيرة .أنظnnر إلى أولئnnك الnnذين ال ينشnnدون سnnوى التوافnnق مnnع كلمnnات الكتnnاب المقnnدس ومnnع إلnnه غnnامض
ٍ
ٍ
طق بهnا .مnا يعبnدوه هnو إلnه
منظر بائس .ذلك ألن ما يعبدوه هو
فأراهم في
كنوزا ال ُين َ
كلمات ميتة وإله قادر على أن يمنحهم ً
nخاص كأولئnك أن ينnالوا مnني؟ اإلنسnان ببسnاطة وضnيع
يضع نفسه تحت رحمnة اإلنسnان ،وليس لnه وجnود .مnاذا إ ًذا يسnتطيع أش ٌ
جnً nدا حnnتى أن الكلمnnات ال تصnnفه .أولئnnك الnnذين يعnnادونني ،الnnذين يطلبnnون مnnني طلبnnات ال تنتهي n،الnnذين ليسnnت فيهم محبnnة الحnnق،
الذين يقاومونني ،كيف يكونون في توافق معي؟

ضn nا ال nnذين ال يحب nnون الح nnق ،ب nnل إن َم ْن يق nnاومونني يكونnnnون
وهم أي ً
أولئ nnك ال nnذين يع nnادونني هم غ nnير المت nnوافقين معيُ ،
باألحرى معاندين لي وغير متnوافقين معي .كnل الnnذين ال يتوافقnون معي أسِّnلمهم إلى أيnدي الشnرير ،وأتnركهم لفسnاده ،وأمنحهم

مطلnnق الحريnnة ليكشnnفوا عن شnnرهم ،وأدفعهم في النهايnnة إلى الشnnرير ُلي َبتلعnnوا .ال أبnnالي بعnnدد الnnذين يعبnnدونني ،بمعnnنى أنnnني ال
أبالي بعدد nالذين يؤمنون بي .كل ما يهمني هو عدد الذين يتوافقون معي ،ألن كnnل الnnذين ال يتوافقnnون معي أشnnرار يخونونnnني.
إنهم أعدائي ،وأنا ال "أصون" أعدائي في بيتي .أولئك المتوافقون معي يخدمونني في بيتي إلى األبد n،أما أولئك الذين يضnعون
أنفسهم في عداوة معي فسوف يكابدون عذابي إلى األبد .أولئnك الnذين ال يهتمnnون إال بكلمnnات الكتnnاب المقnدس لكنهم ال يهتمnnون
ِ
وهم بnnذلك يج ِّnدفون
بالحق أو يفتشون عن آثار أقدامي ،فnإنهم ضnدي ألنهم َي nح ُّnدونني بحسnب الكتnاب المقnدس ويقيnدونني داخلnnهُ ،
علي إلى أبعد الحدود .كيف يمكن ألولئك الناس أن يقفوا أمامي؟ إنهم ال يعيرون اهتمامًا ألعمnnالي أو إرادتي أو للحnnق ،لكنهم
َّ

يهتمون – بداًل من ذلك – بالكلمات ،الكلمات التي تقتل .كيف يكون أولئك في توافق معي؟
ٍ
حت بمشnيئتي وأفكnاري ،لكن يظnل النnاس مnع ذلnك غnير قnادرين على معرفnتي واإليمnان
لقد
نطقت بكلمnات كثnيرة ،وص َّnر ُ
ُ
بي ،أو يمكن القول إنهم ال يزالون غير قادرين على إطاعتي .أولئك الذين يعيشون في الكتاب المقدس ،أولئك الnnذين يعيشnnون
في قلب الشريعة ،أولئك الذين يعيشون على الصليب ،أولئك الذين يعيشون بحسب العقيدة ،أولئnك الnذين يعيشnون وسnط العمnل
الnn nذي أعملnn nه اليnn nومَ ،م ْن منهم يتوافnn nق معي؟ إنكم ال تفكnn nرون إال في نيnn nل البركnn nات والمكافnn nآت ،ولم تفكnn nروا مطلقًا في كيnn nف
تصnnnبحون في تواف nnق معي أو كي nnف تمنع nnون أنفس nnكم من أن تكون nnوا في ع nnداوة معي .لق nnد خ nnاب أملي فيكم ج nً nدا ألني منحتكم

أي من هnnذا
أتلق منكم إال أقل القليل؛ فخداعكم وكبرياؤكم وطمعكم ورغباتكم الجامحة وخيانتكم وعدم طاعتكمٌّ ،
الكثير لكن لم ّ
يمكنnn n nه أن يفلت من مالحظnn n nتي؟ أنتم تسnn n nتخفون بي ،أنتم تسnn n nتغفلونني ،أنتم تهينونnn n nني ،أنتم تخnn n nدعونني ،أنتم تسnn n nلبونني ،أنتم
nان على عnnداوتكم لي،
تبتزونnnني من أجnnل التقnnدمات .كيnnف تفلت هnnذه األعمnnال الشnnريرة من عقnnابي؟ إن أعمnnالكم الشnnريرة برهٌ n
nان على عnnدم تnnوافقكم معي .يعتقnnد كnnل واحnnد منكم أنnnه في توافnnق معي ،لكن إذا كnnان هnnذا هnو الحnال ،فعلى َم ْن إ ًذا ينطبnnق
وبره ٌ
كرسnnتم الكثnnير
هnnذا الnnدليل الnnدامغ؟ تعتقnnدون أنكم تمتلكnnون أنقى إخالص ووفnnاء نحnnوي ،وأنكم غايnnة في الحنnnو والعطnnف ،وأنكم َّ

لي .تعتق nnدون أنكم ص nnنعتم م nnا يكفي من أجلي .لكن ه nnل ق nnارنتم من قب nnل ه nnذه المعتق nnدات بس nnلوككم؟ أق nnول لكم إنكم مغ nnرورون

nيرا .إن الخnnدع الnnتي تخnnدعونني بهnnا ذكيnnة جnً nدا ،كمnnا أن لnnديكم الكثnnير من النوايnnا الدنيئnnة
nيرا َّ
nيرا وسnnطحيون كثً n
وطماعون كثً n
كثً n
خبث كث nnير ،وخبثكم ال يس nnتثني
واألس nnاليب الحق nnيرة .إن إخالص nnكم ض nnعيف وع nnزيمتكم واهي nnة وض nnميركم منع nnدم n.في قل nnوبكم ٌ

خارجا من أجل أبنائكم أو أزواجكم ،أو لحماية ذواتكم ،وبدالً من أن تهتمnوا بي ،تهتمnون بُأ َسِ nركم
أحدا ،وال حتى أنا .تبقونني
ً
ً
nاردا ،تتج nnه
وأبن nnائكم ومك nnانتكم ومس nnتقبلكم ومس nnراتكم الخاص nnة .م nnتى فك nnرتم َّ
في في ح nnديثكم أو أفع nnالكم؟ عن nnدما يك nnون الج nnو ب ً n
ض nا .عن nnدما
nارا ،فال يك nnون لي مك nnان في أفك nnاركم أي ً
أفكnnاركم إلى األبن nnاء أو الnnزوج أو الزوج nnة أو الوال nnدين ،وعن nnدما يك nnون حً n

فعلت من أجلي؟
تضnطلع بواجبnnك ،فإنnnك ال تفكnnر إال في مصnnلحتك الشخصnnية وسnnالمتك الشخصnnية وأفnnراد أسnnرتك .فnnأي شnيء َ
nت نفسnك لي ولعملي مهمnا كnانت التكلفnة؟ أين دليnل توافقnك معي؟ أين حقيقnة والئnك لي؟ أين حقيقnة
متى
في؟ متى َّ
فكرت َّ
كرس َ
َ

طاعتك لي؟ متى لم تكن نواياك سوى الفوز ببركاتي؟ إنكم تستغفلونني وتخدعونني وتلهون بالحق وتخفnnون وجnnوده وتخونnnون

جnnوهر الحnnق ،وتضnnعون أنفسnnكم في عnnداوة معي ،فمnnا الnnذي ينتظnnركم في المسnnتقبل إ ًذا؟ إنكم ال تنشnnدون سnnوى التوافnnق مnnع إلnnه

غnnامض ،وتسnnعون نحnnو معتقnnد مبهم فحسnnب ،لكنكم لسnnتم في توافnnق مnnع المسnnيح .أال يسnnتحق خبثكم نفس العقnnاب الnnذي يسnnتحقه

األش nnرار؟ س nnوف ت nnدركون في ذل nnك ال nnوقت أن nnه ليس بوس nnع أح nnد ال يتواف nnق م nnع المس nnيح أن يفلت من ي nnوم الغض nnب ،وس nnوف
nوع من العقnnاب سnnوف يحnnل بأولئnnك الnnذين هم في عnnداوة مnnع المسnnيح .عنnnدما يجيء ذلnnك اليnnوم ،سnnوف تتحطم
تكتشnnفون أي نٍ n

أحالمكم بنيل البركة ودخول السماء لمجرد إيمانكم باهلل .بيد َّ
أن األمر ليس كذلك ألولئك الذين يتوافقون مnnع المسnnيح .مnnع أنهم
فقnnدوا الكثnnير وكابnnدوا مشٍ n
nقات كثnnيرة ،فسnnوف يفnnوزون بكnnل المnnيراث الnnذي أهبnnه لإلنسnnان .سnnوف تفهمnnون في النهايnnة أنnnني أنnnا
وحدي اإلله البار ،وأنني وحدي القادر على أن آخذ اإلنسان إلى غايته الجميلة.

هل أنت مؤمن حقيقي باهلل؟
تحملت في حياتnnك عnnبر هnnذه السnnنوات الكثnnير من
ربمnnا تمتnnد رحلnnة إيمانnnك باهلل ألكnnثر من عnnام أو عnnامين اآلن ،وربمnnا َّ
ِ
ِ
لت نعمnnة ،بnnل
لت نعمnnة وفnnيرة .وربمnnا لم تختnnبر متnnاعب وال ن َ
المتnnاعب؛ أو ربمnnا لم تتحمnnل صnnعوبات كثnnيرة وب nداًل من ذلnnك ن َ
بnnاألحرى قnnد عشnnت حيnاة طبيعيnnة .مهمnnا كnانت حالتnnكَّ ،
فإنك على أيnnة حnnال تتبnnع هللا ،لnnذا دعونnnا نnnدخل في شnnركة عن موضnnوع

تبعية هللا .لكن يجب أن ُأذ ِّكnر كnل الnذين يقnرؤون هnذه الكلمnات َّ
أن كلمnة هللا موجهnه نحnو الnذين يعnترفون بnه ويتبعونnه n،وكالمnه
ّ
موجهnا لكnnل شnnخص ،بمن فيهم من يعnnترفون باهلل ومن ال يعnnترفون بnnه .إذا كنت تnnؤمن بnnأن هللا يتحnَّ nدث إلى الجمnnوع ،إلى
ُn
ليس

كnل النnاس في العnnالم ،فلن يكnون لكلمnة هللا تnأثير عليnnك .وبالتnالي ،يجب أن تجعnل كnnل هnذه الكلمnnات قريبnnة من قلبnك ،وال تضnnع
نفسك خارج مجالها .على أي حال ،دعنا اآلن َّ
عما يحدث في بيتنا.
نتحدث َّ

يجب عليكم جميعًا اآلن أن تفهمnnوا المعnnني الحقيقي لإليمnnان باهلل .إن معnnنى اإليمnnان باهلل الnnذي تحnَّ nدثت عنnnه سnً nلفا يتعِّلnnق
بnnدخولكم اإليجnnابي .وليس األمnnر هكnnذا اليnnوم .اليnnوم أريnnد أن أحِّلnnل جnnوهر ايمnnانكم باهلل .يقnnودكم هnnذا بnnالطبع إلى االبتعnnاد عن
جانب سلبي؛ إذا لم أفعل هذا ،فلن تعرفوا أبدا مالمحكم الحقيقية وسوف تفتخnرون لألبnد بتقnnواكم وإخالصnكم .بكلمٍ n
nات أخnرى،
ً
إن لم أكشnn nف عن القبح العميnn nق داخnn nل قلnn nوبكم ،فكnn nل منكم س nnوف يضnn nع إكلياًل على رؤوسnn nكم ويعطي كnn nل المجnn nد لنفسnn nه .إن
تتمردوا على المسnnيح وتقnnاوموه ،وأن تكشnnفوا عن قبحكم،
طبيعتكم
المتكبرة والمتعجرفة تقودكم إلى أن تخونوا ضميركم ،وأن َّ
ِّ
nتمرون في الnnزعم بَّ n
nأنكم سnnوف
فتُفضnnح في النnnور نوايnnاكم ،وأفكnnاركم ،ورغبnnاتكم الجامحnnة وعيnnونكم المليئnnة بnnالطمع .ولكنكم تسّ n

ِّ
nرارا الحقnائق الnتي نطnق بهnا المسnيح منnذ زمن بعيnد n.هnذا هnو "إيمnانكم" –
nرارا وتك ً
تكرسون حياتكم لعمل المسيح ،وتكررون م ً
طا ،إ ًذا لن أجnد فيnك
"إيمان بال دنس" .لقد أقمت
إنسانا يلتزم بمعايير صارمة طnول الnوقت .إذا كnان والؤك يحمnل نوايnا وشnرو ً
ً
ويبتزونnnني بشnnروط .ال أريnnد من اإلنسnnان سnnوى أن يكnnون
أي شnnيء ِم َّما ُيسnnمى والءك ،إلنnnني أكnnره َم ْن يخnnدعونني بنوايnnاهم
ّ
صا مطلًقا ،وأن يفعل كل شيء ألجnnل كلمnة واحnدة ،وهي اإليمnان ،وأن يnبرهن عليهnnا .إنnnني أحتقnر اسnnتخدامكم
مخلصا لي إخالً ً
ً

ضnا أن تتعnnاملوا معي بإيمnnان
دائما بإخالص كامل ولnnذلك أتمnnنى منكم أي ً
للكلمات المعسولة لتجعلوني أفرح ،ألنني أتعامل معكم ً
حقيقي .عندما َّ
تحملnnوا مثnل هnnذه المعانnاة .إ ًذا
يتعلق األمر باإليمان ،قد يعتقد الكثnnيرون َّأنهم يتبعnnون هللا ألن لهم إيمانًا ،وإاَّل مnا َّ
أنnnا أسnnألك هnnذا السnnؤال :لمnnاذا ال تتَّقي هللا أبnً nدا رغم إيمانnnك بوجnnوده؟ لمnnاذا إ ًذا ليس لnnديك خnnوف هللا في قلبnnك بnnرغم أنnnك تnnؤمن

بوجوده؟ أنت تقبل أن المسيح هو تج ُّسnد هلل ،إذن فلمnاذا ت ِّكن هnnذا االحتقnار تجاهnه؟ ولمnاذا تتص َّnرف بnدون أي قnnدر ٍمن المخافnة
تتجسسnnون دائمًا على تحركاتnnه؟ لمnnاذا ال تخضnnع لترتيباتnnه؟ لمnnاذا ال تتصnَّ nرف طبقًا لكلمتnnه؟
تجاهnnه؟ لمnnاذا تدينnnه عالنيnnة؟ لمnnاذا َّ
nتزه وتس nnرق تقدمات nnه؟ لم nnاذا َّ
لمnnاذا تب َّ n
تتكلم نياب ً nة عن المس nnيح؟ لم nnاذا تحكم إن ك nnان عمل nnه وكلمت nnه حnnق أم ال؟ لمnnاذا تجnnرؤ على
التجديف عليه من وراء ظهره؟ هل هذه األمور وغيرها هي ما تُ ِّ
شكل إيمانكم؟

إن كnn nل جnn nزء من حnn nديثكم وسnn nلوككم يكشnn nف عناصnn nر عnn nدم اإليمnn nان بالمسnn nيح الnn nتي تحملونهnn nا في داخلكم .إن دوافعكم
وأه nnدافكم لم nnا تفعلون nnه يس nnودها ع nnدم اإليم nnان؛ ح nnتى ذل nnك الش nnعور ال nnذي ينبعث من النظ nnرة في عي nnونكم يش nnوبه ع nnدم اإليم nnان
بالمسnnيح .بكلمnnات أخnnرى ،إن كnnل منكم يحمnnل معnnه عناصnnر عnnدم اإليمnnان طيلnnة الnnوقت .هnnذا يعnnنيَّ ،أنه في كnnل لحظnٍ nة ،أنتم في

ِ
وبناء عليه ،أقول إن البصمات الnnتي
تجسد.
الم ّ
خطر خيانة المسيح ،ألن الدم الذي يسري في جسدكم مختلط بعدم اإليمان باهلل ُ
ً
ترسخون أقnnدامكم على األرض
تتركونها على طريقكم لإليمان باهلل غير راسخة .في رحلتكم عبر طريق اإليمان باهلل ،أنتم ال ّ
ِ
تطبقوهnا في الحnال .هnذا هnو
– بل باألحرى ّ
تقدمون عبادة شكليَّة .أنتم ال تصدقون كلمة المسيح تمام التصnديق وال يمكنكم أن ِّ
سnnبب َّأنه ليس لكم إيمnnان بالمسnnيح ،ودائمًا لnnديكم تصnّ nورات عنnnه وهnnو سnnبب آخnnر يجعلكم ال تؤمنnnون بالمسnnيح .تظلnnون دائمًا
دائما في عمل المسnيح
دائما تصورات حوله .وتتشككون ً
متشككين في عمل المسيح ،وسبب آخر لعدم إيمانكم به هو أن لديكم ً
رأيا في أي عمل يفعلnه المسnnيح ،وال تقnnدرون على فهم عملnه بشnnكل
وتسمحون بأن تقع كلمة المسيح على آذان َّ
صماء ،ولديكم ً

تصوراتكم ًأيا كان التفسير الذي تتلقونه ،وهلم جرا – هذه كلهnnا عناصnnر عnnدم اإليمnnان
صحيح ،ولديكم صعوبة في التخّلي عن ّ

المختلطة في قلnوبكم .ومnع َّأنكم تتبعnون عمnل المسnيح ولم َّ
تتخلفnوا أب ًnدا ،إاَّل َّأنكم تضnمرون الكثnير من العصnيان المختلnط داخnل
قلوبكم ،وهذا العصيان يشnوب إيمnانكم باهلل .ربمnا ال توافقونnني ،لكن إن كنت ال تسnتطيع إدراك نوايnاك الخاصnة منهnnا ،فسnnوف
ِ
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 ً
إن بعض الناس ال يفرحون بالحق ،فما بالك بالدينونةَّ .إنهم باألحرى يفرحون بالسلطة والغنى؛ ويوصف هnnؤالء النnnاس

بأنهم ساعون إلى السلطةَّ .إنهم ال يبحثون سوى عن تلك الطوائف ذات التأثير في العالم وعن هؤالء الرعnnاة والمعّلمين الnnذين
ي nnأتون من المعاه nnد الديني nnة n.على ال nnرغم من َّأنهم قبل nnوا طري nnق الح nnق ،إاَّل َّأنهم يظّل nnون متش nnككين وغ nnير ق nnادرين على تك nnريس
أنفسnnهم تكري ًسnا كnnاماًل َّ .إنهم يتحnَّ nدثون عن التضnnحية من أجnnل هللا ،لكن عيnnونهم تر ِّكnnز على الرعnnاة والمعلمين الكبnnار ،وهnnا هnnو
جانبا .إن قلnوبهم ال تهتم سnوى بالشnهرة والnثروة والمجnدَّ .إنهم ال يؤمنnون على اإلطالق ب َّ
nأن مثnل هnذا الشnخص
نحى ً
المسيح ُم ّ
الهزيnnل قnnادر على إخضnnاع كثnnيرينَّ ،
وأن هnnذا الشnnخص العnnادي للغايnnة قnnادر على تكميnnل اإلنسnnانَّ .إنهم ال يؤمنnnون مطلقًا بnnأن

هnnؤالء النكnnراء غnnير الموجnnودين المطnnروحين في الnnتراب وطين الحمnnأة هم أنnnاس اختnnارهم هللاَّ .إنهم يؤمنnnون َّ
بأنه إذا كnnان مثnnل

ه nnؤالء الن nnاس هم أه nnداف لخالص هللا ،إ ًذا النقلبت الس nnماء واألرض رأ ًس nا على عقب ،والس nnتهزأ جمي nnع الن nnاس من ذل nnكَّ .إنهم
ِ
يؤمنون َّ
كملهم ،فسيصnnبح أولئnnك النnnاس العظمnnاء هللا نفسnnه .إن وجهnnات نظnرهم
بأنه إذا اختار هللا مثل هؤالء غير الموجودين ُلي ّ
م َّ
ألنهم ال يعطnnون قيم ً nة إاَّل للمنصnnب
لطخnnة بعnnدم اإليمnnان؛ وفي الواقnnع ،بعيnً nدا عن عnnدم اإليمnnانَّ ،إنهم حيوانnnات غnnير متعِّقلnnةّ ،
ُ
والهيبة والسلطة؛ وما ينال احترامهم الكبير هي المجموعات الكبيرة والطوائnnفَّ .إنهم ال يحnnترمون على اإلطالق أولئnnك الnnذين
يقودهم المسيح؛ فهم ببساطة خائنون قد تجاهلوا المسيح والحق والحياة.
إن ما يعجبك ليس هو اتّضاع المسيح ،بل أولئك الرعnاة الكnnاذبون ذوو المراكnnز البnnارزةَّ .إنك ال تحب جمnnال المسnnيح أو
حكمته ،لكن تحب هؤالء المستهترين الذين يرتبطون بالعnnالم الفاسnدَّ .إنك تسnnتهزئ بnnألم المسnيح الnذي ليس لnه أين يسnند رأسnnه،

بnnل تُعجب بتلnnك الجثث الnnتي تخطnnف التقnnدمات وتعيش في الفجnnورَّ .إنك لسnnت راغبًا في أن تعnnاني مnnع المسnnيح ،لكنnnك بسnnعادة
تnnرتمي في أحضnnان أضnnداد المسnnيح غnnير المبnnالين مnnع َّأنهم ال يمnّ nدونك سnnوى بالجسnnد وبnnالكالم وبالسnnيطرة .حnnتى اآلن ال يnnزال

تمسكك بموقف تجnد فيnه أن عمnل المسnيح
قلبك يميل إليهم ،وإلى شهرتهم ،وإلى مكانتهم ،وإلى تأثيرهم ،وما زلت
مستمرا في ُّ
ً
يصعب ابتالعه وأنك غير راغب في قبوله .هnnذا هnو السnبب في قnnولي َّإنه ينقصnnك اإليمnان لالعnتراف بالمسnnيح .إن السnبب في
ِ
nارا آخnر .فهنnاك سلسnلة من الصnور النبيلnة تطفnو إلى األبnد في قلبnك؛
اتّباعك له إلى هnذا اليnوم يرجnع كليً nة إلى َّإنك ال تملnك خي ً
وال يمكنك أن تنسى كل كلمة قالوها وكnل فعnnل ّأدوه ،وال حnnتى كلمnnاتهم وأيnاديهم المnnؤثرةَّ .إنكم تقnِّ nدرونهم في قلnnوبكم كمتفnnوقين

دائما .لكن ليس األمر كذلك بالنسبة لمسnيح اليnوم .فهnو غnير هnام في قلبnك دائمًا وغnير مسnتحق للمخافnة دائمًا،
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 n،وخائنين للحق .مثل هؤالء البشnnر لن ينnnالوا َقّ n
قبول المسيح .هnل عnرفت اآلن أي قnnدر من عnnدم اإليمnnان داخلnك ،وأي قnدر من الخيانnnة للمسnيح لnديك؟ إنnني أحثnك على اآلتي:

nاترا .يجب أن تفهم َّ
أن هللا ال
بم nnا َّأنك ق nnد اخ nnترت طري nnق الح nnق ،إذن يجب أن تك nِّ nرس نفس nnك بص nnدق؛ فال تك nnون م ً n
nترددا أو ف ً n
ينتمي إلى الع nnالم أو إلى أي ش nnخص بعين nnه n،لكن إلى ك nnل ال nnذين يؤمن nnون ب nnه حقًا ،وإلى جمي nnع ال nnذين يعبدون nnه ،ولكnnnل أولئnnnك
المكرسين والمخلصين له.
َّ

في ال nnوقت الح nnالي ،ال تزال nnون تحتفظ nnون ب nnالكثير من ع nnدم اإليم nnان داخلكم .ح nnاولوا النظ nnر بج nnد داخ nnل أنفس nnكم وس nnوف

تجnnدون بالتأكيnnد إجnnابتكم .عنnnدما تجnnد اإلجابnnة الحقيقيnnة ،سnnوف تعnnترف حينئnذَّ n
بأنك غnnير مnnؤمن باهلل ،بnnل َّإنك بnnاألحرى شnnخص
ِ
ويجدف عليnه ،ويخونnه ،وشnخص غnير مخلص لnه .حينئnذ سnوف تnدرك أن المسnيح ليس إنسnان ،بnل هللا .وعنnدما يnأتي
يخدعه،
ّ
ذلnnك اليnnوم ،سnnوف تتَّقي المسnnيح ،وتخافnnه وتحبnnه بnnالحق .حاليًا ،ثالثnnون بالمائnnة من قلnnوبكم فقnnط يملؤهnnا اإليمnnان ،بينمnnا السnnبعين
بالمائnnة األخnnرى يملؤهnnا الشnnكَّ .
وآراء
إن أي فعnnل قnnام بnnه المسnnيح أو أي جملnnة تحnَّ nدث بهnnا يمكن أن تجعلكم تشnِّ nكلون تصnّ nورات
ً
التصورات واآلراء من عnدم إيمnانكم الكامnل بnه .فnأنتم ال تُعجبnون إال باهلل غnير المnرئي في السnماء وال تخnافون
عنه .تنشأ هذه
ّ
ضnا عnدم إيمnان؟ َّإنكم ال تشnnتاقون إاَّل هلل الnذي عمnnل في الماضnي،
سnواه ،وال تق ّnدرون المسnnيح الحي على األرض .أليس هnnذا أي ً
َّ
لكنكم ال تقبلnون مسnيح اليnوم .كnل هnذا هnو "اإليمnان" الممnتزج دائمًا في قلnوبكم ،الnتي تفتقnر لإليمnان بمسnيح اليnوم .إنnني ال أقلnل

من قدركم بأي شكلَّ ،
ألنه يوجد الكثير من عدم اإليمان داخلكم ،والكثnير منكم نجس ويجب قطعnه .هnذه النجاسnات هي عالمnة
على َّأنه ليس لديكم إيمان على اإلطالق؛ وهي عالمة على َّأنكم قد َّ
تخليتم عن المسيح ،وصارت لكم عالمة كخnائنين للمسnيح.
ربحnوا من ِقَبnnل المسnnيح ،وعnnائق يمنعكم من التوافnnق مnnع
َّإنهnnا بمثابnnة حجnnاب يحجب معnnرفتكم بالمسnnيح ،وحnnاجز يمنعكم من أن تُ َ
المسnnيح ،ودليnnل على أن المسnnيح ال ُيnnز ّكيكم .اآلن قnnد حnnان الnnوقت لتفحصnnوا كnnل جnnوانب حيnnاتكم! وعنnnدما تفعلnnون هnnذا سnnوف
تستفيدون بكل طريقة يمكنكم تخيُّلها!

المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق
إن عمل األيام األخيرة هو فرز الجميع وفًقا لنوعهم واختتnام خطnة التnدبير اإللهي ،ألن الnوقت قnريب ويnوم هللا قnnد جnاء.

يأتي هللا بجميع َمن يدحلون ملكوته ،أي كل الذين بقوا أوفياء له حتى النهايnة ،إلى عصnر هللا نفسnnه .ولكن حnتى مجيء عصnر
هللا نفسnnه ،فnnإن العم nnل الnnذي س nnيقوم بnnه هللا ال يكمن في مراقبnnة أعمnnال اإلنسnnان وفحص حياتnnه ،إنمnnا في إدان nnة تم nّ nرده ،ألن هللا
nيطهر كnnل َم ْن يحضnر أمnام عرشnه .فكnل الnnذين اقتفnnوا أثnر خطnوات هللا حnnتى هnذا اليnnوم ،هم الnnذين يnأتون أمnام عرشnnه .وبnnذلك
س ِّ
فإن كل َم ْن يقبل عمل هللا في مرحلته األخnيرة ينnال التطهnير اإللهي؛ بمعnنى آخnر ،كnل َم ْن يقبnل عمnل هللا في مرحلتnه األخnيرة
يكون هدف دينونة هللا.

"الدينونnnة" الnnتي تحnّ nدثنا عنهnnا من قبnnل – أي الدينونnnة الnnتي سnnتبدأ بnnبيت هللا – تشnnير إلى دينونnnة هللا اليnnوم لمن يnnأتون أمnnام
عرشnnه في األيnnام األخnnيرة .ربمnnا يوجnnد أولئnnك الnnذين يؤمنnnون بهnnذه التخي ٍ
الغ ْي َّبية nمثnnل أن هللا في األيnnام األخnnيرة سnnيقيم مائnnدة
الت َ
ُ
غطاه بغطٍ n n
كبnn nيرة في السnn nماوات م َّ
nاء أبيض ،ثم يجلس على عرشnn nه العظيم وأمامnn nه جميnn nع البشnn nر سnn nاجدين على األرض ليبnn nدأ
ُ
nاء علي nnه َمن يص nnعد إلى الس nnماء ومن ُيط nnرح في بح nnيرة الن nnار والك nnبريت .مهم nnا كnnnانت التخيالت
بكش nnف خطاي nnاهم ويق nnرر بن ً n
البشnnرية ،ال يمكنهnnا تغيnnير جnnوهر عمnnل هللا .فتخيالت اإلنسnnان ليسnnت إال من بنnnات أفكnnاره ووليnnدة عقلnnه وزبnnدة مnnا اسnnتنتجه ممnnا
صnوراته رائعnnة فهي ليسnnت أكnnثر من مجnnرد تصnnوير عnnاجز عن أن يكnnون بnnديالً لخطnnة
سnnمعه ورآه .لnnذلك أقnnول ،مهمnnا كnnانت ت ّ
عم nnل هللا؛ في نهاي nnة األم nnر ،الش nnيطان ق nnد أفس nnد اإلنس nnان ،فكي nnف يمكن nnه أن يفهم أفك nnار هللا بص nnورة كامل nnة؟ فه nnو يتص nّ nور عم nnل

يتمم عمل الدينونnة بنفسnnه ،إ ًذا فهnnو أمnر خnارج نطnاق قيnnاس البشnر
الدينونة nاإللهية على أنه ٌ
أمر ٌ
رائع ،ويؤمن أنه طالما أن هللا ّ
وتهتز له األرض ،وإال كيف يكون عمالً للدينونة nيعمله هللا؟ يؤمن اإلنسnnان أنnnه طالمnnا أن
تضج به السماوات
أمر
ُّ
ّ
واستيعابهمٌ ،

هذا هو عمل الدينونة n،فال ُب ّnد أن يتجّلى جالل هللا ومهابتnه على نحnو خnاص أثنnاء عملnه ،وأن من ُيnدانون ال ُب ّnد وأنهم ينوحnون
nيرا ...فالكnل يتص ّnور أن دينونnة هللا معجزيnة .ولكن
nترجون الرحمnة .يبnدو هnذا مش ً
بالnدموع جnاثين على ركبهم ي ّ
nهدا مnذهالً ومث ً

هnnل تعلمnnون أنnnه في الnnوقت الnnذي بnnدأ هللا فيnnه عمnnل الدينونnnة بين البشnnر منnnذ مnnدة طويلnnة كنتم أنتم ال تزالnnون قnnابعين في ملجئكم
nدة
ضnا جديً n
اآلمن؟ هل تعلمون أن الوقت الذي تظنون أن هللا قد بدأ فيه عمل الدينونة رسميًّا هو الوقت الnnذي يصnنع فيnه هللا أر ً
جديدة؟ في هnذا الnوقت ربمnا يمكنكم فقnط فهم معnنى الحيnاة ،ولكن عمnل العقnاب اإللهي المجnرد من الرحمnة سnيطرحكم،
وسماء
ً
ً
فجأة أن عمل دينونة nهللا قد انتهى.
أنتم أيها النائمون في ُسبات ،في الجحيم .وقتها فقط ستدركون ً

دعونnnا ال نهnnدر وقتنnnا الثمين ونتحnَّ nدث عن هnnذه الموضnnوعات البغيضnnة المقيتnnة ،بnnل لنتحnnدث عمnnا ُيشnِّ nكل الدينونnnة .حين
تُnذكر كلمnnة "دينونnnة" من المحتمnnل أنكم تفكnnرون في الكلمnات الnتي قالهnا يهnوه لكافnnة األمnاكن ،وكلمnات التnوبيخ الnتي قالهnا يسnوع
الرغم من ِحَّدِتها ،لم تكن هذه الكلمات هي دينونة من هللا على اإلنسان ،إنما كانت فقnnط كلمnnات قالهnnا هللا في
للفريسيين .وعلى ّ
سيتفوه بها المسيح وهnnو يnnدين اإلنسnnان في األيnnام
متنوعة ،أي في سياقات مختلفة؛ هذه الكلمات ليست مثل الكلمات التي
ّ
بيئات ّ
صnا كلماتnه
وم ّ
مح ً
األخيرة .ففي األيام األخيرة ،سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم اإلنسان ،كاش ًnفا جnوهره ُ
ص nا هلل،
وأعمالnnه .تضnnم هnnذه الكلمnnات حقnnائق متنوعnnة ،مثnnل واجب اإلنسnnان ،وكيnnف يجب عليnnه طاعnnة هللا ،وكيnnف يكnnون ُمخل ً
موجهnة إلى
ضnا حكمnة هللا وشخصnيته ،ومnا إلى ذلnك .هnذه الكلمnات جميعهnا َّ
وكيف يجب أن يحيا بحسnب الطبيعnة البشnرية ،وأي ً
تعبnnر عن كيفيnnة تجسnnيد
جnnوهر اإلنسnnان وشخصnnيته الفاسnnدة؛ وبnnاألخص تلnnك الكلمnnات الnnتي تكشnnف كيفيnnة ازدراء اإلنسnnان هلل ّ

اإلنسان للشيطان وكونه قوة معادية هلل .في قيnام هللا بعمnل الدينونnة n،ال يكتفي بتوضnيح طبيعnة اإلنسnان من خالل بضnع كلمnات
وحسnب ،إنمnnا يكشnفها ويتعامnل معهnا ويهّ nذبها على المnnدى البعيnد .وال يمكن االستعاضnة عن طnرق الكشnف والتعامnل والتهnذيب

هnnذه بكلمnnات عاديnnة ،بnnل بnnالحق الnnذي ال يمتلكnnه اإلنسnnان على اإلطالق .تُعnnد الوسnnائل من هnnذا النnnوع دون سnnواها دينونnnة ،ومن
خالل دينون nة nمثnnل هnnذه وحnnدها يمكن إخضnnاع اإلنسnnان واقتناعnnه اقتناعًا كnnامالً بالخضnnوع هلل؛ ال بnnل ويمكنnnه اكتسnnاب معرفnnة
ضn nا .يس nnمح عم nnل
حقيقي nnة عن هللا .ي nnؤدي عم nnل الدينون nnة إلى تع nُّ nرف اإلنس nnان على الوج nnه الحقيقي هلل وعلى حقيق nnة تم nّ nرده أي ً
الدينونة nلإلنسان باكتساب فه ٍم أعمق لمشيئة هللا وهدف عمله واألسرار التي يصnعب على اإلنسnان فهمهnا .كمnا يسnمح لإلنسnان
بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجnذور فسnاده ،إلى جnانب اكتشnاف قبحnه .هnذه هي آثnار عمnل الدينونnة n،ألن جnوهر هnذا العمnل

فعليا إظهار حق هللا وطريقه وحياته لكل المؤمنين به ،وهذا هو عمل الدينونة الذي يقnnوم بnnه هللا .إن كنتم ال تعتnnبرون هnnذه
هو ً
الحقnnائق ذات أهميnnة وال تفكnnرون إال في ُّ
تجنبهnnا أو إيجnnاد مخnnرج بعيnnد عنهnnا ،فnnدعوني أقnnول لكم إنكم خطnnاة بشnnعون .إن كنتم

تؤمنnn nون باهلل ،ولكن ال تسnn nعون إلى معرفnn nة حnn nق هللا أو مشnn nيئته ،وال تحبnn nون الطريnn nق الnn nذي يقnِّ n nربكم إلى هللا ،فnn nأقول لكم إنكم
التهرب من الدينونة ،وإنكم ألعوبة وخائنون تهربون من العnnرش العظيم األبيض .لن يعفnnو هللا عن أي متمnّ nرد هnnارب
تحاولون ُّ
طهnnروا بnاألكثر ،سnيحيون في ملكnوت هللا
من وجهnه ،فأولئnك ينnnالون عقابًا أكnnثر شnدة .أمnا الnnذين يnأتون أمnام هللا للدينونnnة ،وقnnد ت ّ
األمر في المستقبل.
إلى األبد .بالطبع سيحدث هذا
ُ

إن الدينونnnة هي عمnnل هللا ،لnnذلك من الطnnبيعي أن يقnnوم بهnnا هللا بنفسnnه ،إذ ال يمكن إلنسnnان أن ينnnوب عنnnه في هnnذا العمnnل.
ِ
تجسدة ليتمم هnnذا
الم ّ
وحيث أن الدينونة هي إخضاع الجنس البشري بواسطة الحق ،فال شك أن هللا ال يزال يظهر في الصورة ُ
nق ُليعّلم البشnnر الموجnnودين على األرض ويجعلهم يnnدركون
nيح الحَّ n
العمnnل بين البشnnر .أي إنnnه في األيnnام األخnnيرة سيسnnتخدم المسُ n

كاف nnة الحق nnائق .وه nnذا هnnو عم nnل دينون nnة هللا .يش nnعر العدي nد nمن الن nnاس بالس nnوء فيم nnا يخص التج ّس nد الث nnاني هلل ،إذ يص nnعب عليهم
غالبا ما يتخطى التوقعnات البشnرية،
تصديق أن هللا سيصير ً
جسدا ليتمم عمل الدينونة n.ومع ذلك يجب أن أخبركم أن عمل هللا ً
دودا على األرض ،بينمnnا هللا هnnو الكnnائن األعظم الnnذي يمأل الكnnون؛
ويصnُ nعب على العقnnل البشnnري قبولnnه؛ ألن البشnnر ليسnnوا إال ً

والعقل البشري يشبه حفرة م ٍ
nاء قnذر ال تنمnو فيnه إال اليرقnات؛ في حين أن كnل مرحلnة من مراحnل العمnل الnتي تضnبطها أفكnار

هللا هي ُخالصnnة حكمتnnه .يnnرغب اإلنسnnان باسnnتمرار في أن يقnnاوم هللا ،و ِمن الواضnnح َم ْن سnnيعاني الخسnnارة في النهايnnة .أحثكم
جميعًا أال تنظ nnروا ُب ُع ْج ٍب إلى أنفس nnكم .إن ك nnان يمكن آلخ nnرين قب nnول دينون nة nهللا ،فلم nnاذا ال يمكنكم أنتم قبوله nnا؟ ه nnل أنتم أرف nnع

ضnا؟ إن لعمnل هللا
مقام ا منهم؟ إن كان باستطاعة آخرين أن يحنوا رؤوسهم أمام الحق ،فلماذا ال يمكنكم القيام بالشnيء نفسnه أي ً
ً
مجددا من أجل "مساهمتكم" التي قدمتموها ،وستشعرون بندم ال حد لnnه
يكرر هللا عمل الدينونة
ً
قوة دافعة ال يمكن إيقافها ،ولن ّ
إذا أضnnعتم مثnnل هnnذه الفرصnnة الجيnnدة .إن كنتم ال تصnnدقون كلمnnاتي ،فعليكم انتظnnار العnnرش العظيم األبيض في السnnماء ليnnدينكم!

يجب عليكم أن تعرفوا أن بني إسnرائيل جميعهم عصnوا يسnوع ورفضnوه ،وال تnزال حقيقnة فnداء يسnوع للبشnرية ُيك َnر ُز بهnا إلى
أقاصي المسكونة .أليس هذا واقع صنعه هللا منذ زمن بعيد؟ nإن كنتم ال تزالnون بانتظnار يسnوع لكي يأخnذكم إلى السnماء ،أقnول
[أ]
nزيفين مثلكم ،خ nnائنين للح nnق وال يس nnعون إاّل إلى البرك nnات .على
لكم إنكم غص nnن عني nnٌ nد وميت .لن يع nnترف يس nnوع بمؤم nnنين nم ّ n
النقيض من هذا ،سيطرحكم هللا بال رحمة في بحيرة النار لتحترقوا لعشرات اآلالف من السنين.

هnnل تnnدركون اآلن ماهيnnة الحnnق والدينونnnة؟ إن أدركتم هnnذا فأنnnا أحثكم على أن تخضnnعوا بطاعnnة للدينونnnة ،وإال فلن تنnnالوا
الفرصة أبداً كي تُز ّكوا من قبل هللا أو تدخلوا ملكوتnه .أمnا أولئnك الnذين يقبلnون الدينونnة nفقnط ولكن ال يمكن أب ًnدا تطهnيرهم ،أي
ال nnذين يهربnnون في منتصnnف عمnnل الدينونnnة n،س nnيمقتهم هللا ويرفض nnهم إلى األب nnد .خطايnnاهم أكnnثر وأعظم من خطايnnا الفريسnnيين؛
nديا أكnثر شnدة .لن
وتمردوا عليه .أولئك األشnخاص الnذين ليسnوا أهالً حnتى ألن يnؤدوا الخدمnة سnينالون عقابًا أب ً
ألنهم خانوا هللا ّ
والء بالكلمnات وخnان هللا بعnد ذلnك .فمث ُnل هnؤالء سnينالون عقnاب الnروح والنفس والجسnد .أوليس
يعفnو هللا عن أي خnائن أظهnر ً

البارة؟ أوليس هذا هnnو الهnnدف اإللهي من دينونnnة اإلنسnnان وإظهnnار حقيقتnnه؟ إن هللا في وقت
هذا بالتحديد
ً
استعالنا لشخصية هللا ّ
مكانا يضج باألرواح الشريرة ،ويسمح لتلك األرواح الشريرة بسnحق
الدينونة nيودع جميع من قاموا بمثل هذه األعمال األثيمة ً
nزيفين الخnnائنين،
nدون هللا في أسnnفار هnnؤالء المؤمnnنين المّ n
أجسnnادهم لتفnnوح منهnnا روائح الجثث الكريهnnة ،وهnnذا عقnnابهم العnnادلُ .يّ n
ِ
لتنجس
والرسnَ nل والعnnاملين الكذبnnة n،كnَّ nل مnnا اقnnترفوه من خطايnnا؛ وعنnnدما يحين الnnوقت المناسnnب يلقي بهم وسnnط األرواح النجسnnة ّ

nادا من جديnnد وال يnرون النnnور أبnً nدا .أولئnnك المnراؤون الnذين يخnnدمون لبعض
أجسnادهم كمnnا يحلnnو لهnا ،فال يعnnودون يأخnnذون أجس ً
nزءا
الnوقت ،ولكنهم ال يسnتطيعون البقnاء أوفيnاء حnتى النهايnة ،يحسnبهم هللا من بين األشnرار ليسnلكوا في مشnورتهم ويصnبحوا ج ً

من جماعتهم المتم ّnردة ،وفي النهايnnة يبيnnدهم هللا .ال يبnالي هللا بأولئnك األشnخاص الnذين لم يكونnوا أوفيnnاء أبnً nدا للمسnnيح ولم يبnnذلوا
nتمروا في البقnnاء على األرض ،ولن
أي جهnnد ُيnnذكر ،بnnل ويطnnرحهم جانبًا ،إذ أن هللا سnnيبيدهم جميعًا مnnع ّ
تغيnnر العصnnر .لن يسّ n

ي nnدخلوا ملك nnوت هللا .أولئ nnك األش nnخاص ال nnذين لم يكون nnوا ق nnط أوفي nnاء هلل ،ولكن أج nnبرتهم الظ nnروف على التعام nnل مع nnه بص nnورة
روتينيةُ n،يحسبون من بين األشخاص الذين قدموا خدمة لشعب هللا ،ولن ينجوا سnوى عnدد صnغير منهم ،بينمnا سnيهلك األغلبيnة
مnnع أولئnnك غnnير المnnؤهلين حnnتى ألداء الخدمnnة .وفي النهايnnة ُسnيدخل هللا إلى ملكوتnnه من تحّلnnوا بفكnnره ،أي شnnعبه وأبنnnاءه والnnذين

فعينهم ليكونnnوا كهن ً nة .سnnيكون هnnؤالء هم ثمnnرة عمnnل هللا .أمnnا أولئnnك األشnnخاص الnnذين ال ينnnدرجون تحت أيnnة فئnnة سnnبق
سnnبق ّ
علي قولnه؛ الطريnق الnذي
ويمكنكم تخيُّل نهايتهم .لقnد قلت لكم بالفعnل كnل مnا يجب َّ
فسيحسبون مع غير المؤمنينُ n،
فوضعها هللا ُ
ستختارونه هو قراركم الخاص .ومnا عليكم إدراكnه هnو أن عمnل هللا ال ينتظnر أب ًnدا من يتخّلفnون عن اللحnاق بnه ،وشخصnية هللا
البارة ال تُظهر أية رحمة ألي إنسان.
الحواشي:

[أ] غصن ميت :تعبير صيني يعني "ال يمكن إصالحه".

عظيما بين الناس
أمرا
هل علمت؟ لقد صنع هللا ً
ً

nيرا من العمnل .لقnد جnاء إلى
لقد وّلى العصر القديم وجاء العصnر الجديnد n،وعامًا بعnد عnام ،ويومًا بعnد يnوم ،صnنع هللا كث ً
العالم ثم غادره بعد ذلك .واستمرت هذه الدورة أجياالً عديدة n.وفي يومنا هnذا يسnتمر هللا – كمnا فعnل فيمnا مضnى – في العمnل

يكمله بعد؛ nألنه لم يسترح حتى هذا اليnnوم .ومنnnذ زمن الخلnق إلى هnnذا اليnnوم ،أنجnز الكثnnير
الذي ال ُب ّد أن يعمله ،العمل الذي لم ّ
من العمل ،ولكن هل كنت تعلم أن العمل الذي يعمله هللا اليوم يفnوق عملnه في الماضnي ،كمnا أنnه أوسnع نطاقًا؟ ولهnذا أقnول إن
هللا قnnد عمnnل عمالً عظيمًا بين النnnاس .وعمnnل هللا كلnnه بnnالغ األهميnnة ،سnnواء بالنسnnبة إلى اإلنسnnان أو إلى هللا؛ ألن كnnل جnnانب من
يخص اإلنسان.
جوانب عمله
ّ

وبما أنه ال يمكن رؤية عمل هللا أو اإلحساس به ،فضالً عن أن العالم ال يمكنه أن يراه ،فكيف يمكن إ ًذا أن يكnون شnيًئا

عظيما؟ بالتأكيد ال أحد ينكnر أن كnل عمnل هللا يمكن اعتبnاره عظيمnاً ،ولكن لمnاذا أقnول
يعد
عظيما؟ ما هي طبيعة الشيء الذي ّ
ً
ً
إن العمnnل الnذي يصnnنعه هللا في هnnذا اليnnوم هnnو كnذلك؟ عنnدما أقnول إن هللا قnnد عمnل عمالً عظيمًا ،فال شnك أن ذلnnك ينطnnوي على
كثير من األسرار التي لم يدركها اإلنسان حتى اآلن .لنتحدث عنها اآلن.

ُولnnد يسnnوع في مnnذود nفي وقت لم يكن يحتمnnل وجnnوده ،غnnير أن العnnالم لم يسnnتطع الوقnnوف في طريقnnه ،وعnnاش بين النnnاس
لمnnدة ثالثnnة وثالثين عامًا في عنايnnة هللا .وفي تلnnك الس nnنين العدي nnدة من حياتnnه تعnnرض لم nnرارة العnnالم ،وذاق بnnؤس الحي nnاة على
الخط nnاة ال nnذين ك nnانوا يعيش nnون تحت ُمل nnك
األرض.
nداء لجمي nnع ُ
ّ
وتحمnnل المس nnؤولية الثقيل nnة بص nnلبه لف nnداء البش nnر جميعًا .وك nnان ف ً n
ضnا بدايnnة عهnد جديnnد .فاهلل يnأتي
الشيطان،
وأخيرا عاد جسده الذي قام إلى موضع راحته .وبnدأ اآلن عمnnل هللا الجديnnد ،وهnnذه أي ً
ً
إلى بيته بأولئك المفديين ليبدأ عمله الجديد nفي الخالص .والعمل الخالصي هذه المرة أكnnثر شnموالً ممnا كnان عليnه في األزمنnة
الماضية؛ إذ لن يكون من خالل عمل الروح القدس في اإلنسان للسماح له بالتغيير بنفسه ،كما لن يتم من خالل ظهور يسوع

بجسnnده بين النnnاس ،وبnnالطبع لن يتم بطريقnnة أخnnرى ،بnnل سnnيتم هnnذا العمnnل ويوجnnه من قبnnل هللا المتج ّس nد نفسnnه .ويتم هnnذا لقيnnادة
اإلنسان إلى عمnل جديnد .أليس هnذا أم ًnرا عظيمًا؟ هللا ال يفعnل هnذا العمnل من خالل مجموعnة من البشnر أو من خالل النبnوات،

عظيما وال يمكن أن يجلب النشnوة لإلنسnان .ومnع ذلnك سnأقول لnك إن عمnل
أمرا
بل يفعله بنفسه .قد يقول البعض إن هذا ليس ً
ً
هللا ليس هذا فحسب ،بل هو شيء أعظم وأكثر من ذلك.

في هذه المرة يأتي هللا ليقnnوم بعمnnل ليس في جسnnد روحnاني ،بnل في جسnد عnادي جnً nدا ،وليس هnو جسnد التجسnد الثnاني هلل
أيضا الجسد الذي يعnود بnه هللا ،فهnو جسnد عnادي ج ًnدا ،ال يمكنnك أن تnرى فيnه أي شnيء يختلnف عن اآلخnرين،
فحسب ،بل هو ً
ولكن يمكنك أن تتلقى منه الحقائق التي لم تكن قد سمعتها من قبل على اإلطالق .وهذا الجسد الضئيل هو تجسيد لجميnnع كالم

الح nnق ال nnذي من هللا ،وال nnذي يت nnولى عم nnل هللا في األي nnام األخ nnيرة ،وه nnو تعب nnير عن شخص nnية هللا كله nnا لإلنس nnان لكي يص nnل إلى
nيرا في أن تفهم هللا الnnذي في السnnماء؟ أال
nيرا في أن تnnرى هللا الnnذي في السnnماء؟ أال تnnرغب كثً n
معرفتnnه .أال تسnnاورك الرغبnnة كثً n
كثيرا في أن ترى غاية البشرية؟ سوف يخبرك هو عن كل هذه األسرار التي لم يسnتطع إنسnان أن يخnبرك عنهnا،
تكن ترغب ً
بnnل إنnnه حnnتى سnnيخبرك بالحقnnائق الnnتي ال تفهمهnnا .إنnnه بابnnك للnnدخول إلى الملكnnوت ،ودليلnnك إلى العصnnر الجديnnد n.يكمن في هnnذا

الجسد العادي العديد nمن األسرار التي يصعب إدراكها .قnnد تبnnدو أفعالnnه غامضnnة لnك ،ولكن هnدف كnل العمnل الnnذي يعملnه يكفي

ألن تnnرى أنnnه ليس مجnnرد جسnnد بسnnيط كمnnا يعتقnnد اإلنسnnان؛ ذلnnك أنnnه يمثnnل إرادة هللا وكnnذلك العنايnnة الnnتي يبnnديها هللا للبشnnرية في
األيnnام األخnnيرة .ومnnع أنnnه ال يمكنnك nأن تسnnمع الكالم الnnذي ينطnnق بnnه ،والnnذي تهnnتز لnnه السnnماوات واألرض ،أو تnnرى عينيnnه مثnnل
اللهب المتّقnnد ،ومnnع أنnnك ال تسnnتطيع أن تشnnعر بالتnnأديب بقضnnيبه الحديnnدي n،فnnإن بإمكانnnك أن تسnnمع من كالمnnه غضnnب هللا ،وتعلم
أن هللا يظهر الشفقة على اإلنسان .يمكنك أن ترى شخصية هللا البارة وحكمته ،كما أنك تnnدرك كnnذلك االهتمnnام والعنايnnة من هللا
لجميع البشر .يتمثل عمل هللا في األيام األخnيرة في أن يسnمح لإلنسnان بnأن يnرى اإللnه الnذي في السnماء يعيش بين النnاس على
وجه األرض ،ويم ّكن اإلنسان من معرفة هللا وطاعته واتقائه ومحبته .وهذا ما جعله يعود إلى الجسد مرة أخرى .ومع أن مnnا
يراه اإلنسان اليوم هو إله يشبه اإلنسnان ،إلnه لnه أنnف وعينnان ،وإلnه عnادي ،فسnوف يnريكم هللا في النهايnة أنnه بnدون وجnود هnذا
الرجnnل سnnتتعرض السnnماء واألرض لتغnnير هائnnل ،وبnnدون هnnذا اإلنسnnان سnnوف تصnnبح السnnماء معتمnnة وتغnnدو األرض في حالnnة
جميعا في مجاعة وأوبئة .وسوف يريكم أنكم لوال الخالص باهلل المتج ّسnد في األيnnام األخnnيرة ألهلnك هللا
فوضى ،ويعيش البشر
ً
الخطnnاة وجثثًا على الnnدوام .عليكم أن
الناس
جميعا في جهنم منذ أمد طويل ،ولوال وجود هذا الجسد لكنتم إ ًذا وإلى األبد أوائل ُ
ً

تعلمnnوا أنnnه لnnوال وجnnود هnnذا الجسnnد لnnواجهت البشnnرية كلهnnا كارثnnة حتميnnة ،ولوجnnدتم أنnnه من الصnnعب النجnاة من عقnاب هللا األشnnد

للن nnاس في األي nnام األخ nnيرة .ل nnوال ميالد ه nnذا الجس nnد الع nnادي لكنتم جميعًا في ح nnال ال تحظ nnون فيه nnا بالحي nnاة وال ب nnالموت مهم nnا
طلبتموهما ،ولوال وجود هذا الجسد لمnا كنتم قnادرين في هnذا اليnوم على تلقي الحقيقnة والمثnول أمnام عnرش هللا ،بnل لعnاقبكم هللا
بسبب خطاياكم الفظيعة .هل تعلمون؟ لوال عودة هللا إلى الجسد ،لمnnا أتيحت ألحnnد فرصnnة للخالص ،ولnnوال مجيء هnnذا الجسnnد،
nيرا من ه nnذا
ألنهى هللا ه nnذا العص nnر الق nnديم .وعلي nnه ،فه nnل م nnا زال بإمك nnانكم رفض التجس nnد الث nnاني هلل؟ وم nnا دمتم تس nnتفيدون كث ً n
اإلنسان العادي ،فلماذا إ ًذا ال تسارعون إلى قبوله؟
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 كبnnير لكم ،ومnnا إذا كnnان هللا قnnد صnnنع عمالً
ً
عظيمًا .لكنnnني ال بnnد أن أقnnول لكم إن النnnاس في زمن نnnوح كnnانوا يnnأكلون ويشnnربون ويnnتزوجون ويزوجnnون إلى حnnد لم يكن هللا

يطيnnق رؤيتnnه ،ولnnذلك أنnnزل طوفانًا عظيمًا دمnnر البشnnرية ولم يnnترك سnnوى عائلnnة نnnوح المكونnnة من ثمانيnnة أفnnراد وجميnnع أنnnواع
الم ْخلصnnون لnnه حnnتى النهايnnة .ومnnع أن كال الزمnnنين شnnهدا
الطيnnور والحيوانnnات .أمnnا في األيnnام األخnnيرة فكnnل الnnذين يبقيهم هللا هم ُ

دمnnر هللا جميnnع
فسً n
nادا عظيمًا ال يطيnnق هللا رؤيتnnه ،وكnnان اإلنسnnان في كال العصnnرين فاسnً nدا جnً nدا حnnتى إنnnه أنكnnر ربوبيnnة هللا ،لnnذا ّ
البشر في زمن نوح .لقد أغضب الناس هللا في كال العصرين إلى حد كبير ،ومع ذلك صبر هللا على الناس في األيام األخnnيرة
وحتى اآلنِ .ل َم ذلك؟ ألم يخطر ذلك ببالكم؟ إن كنتم حًقا ال تعلمون ،فnدعوني إ ًذا أخnبركم .السnبب وراء تف ُّ
ضnل هللا على النnاس
nدمر النnnاس
يتحمnnل أن يّ n
في األيnnام األخnnيرة ليس أنهم أقnnل فسnnاداً من النnnاس في زمن نnnوح ،أو أنهم تnnابوا إلى هللا ،وال أن هللا ال ّ
في األيام األخnيرة حيث تقnدمت التكنولوجيnا ،بnل إن لnدى هللا عمالً يفعلnه في جماعnة من النnاس في األيnام األخnيرة ،وسnيتم فعnل

هذا من قبل هللا المتجسد نفسه .إضافة إلى ذلك ،سوف يختار هللا جزءاً من هذه الجماعة هدفاً لخالصه ،وثمرة لخطnnة تnnدبيره،

nيرا لعمليnnة
ويnأتي بهnؤالء معnه إلى العصnر التnالي .لnذلك ،مهمnا يكن األمnnر ،فقnد كnان هnnذا الثمن الnnذي يدفعnه هللا هnو تمامًا تحضً n
تجسده في األيnام األخnيرة .الحقيقnة الnتي وصnلتم لهnا هnذا اليnوم هي بفضnل هnذا الجسnد ،ومnا أتيحت لكم الفرصnة للعيش إال ألن
ّ

هللا يعيش في الجسnnد .وكnnل هnnذه البركnnات الnnتي نلتموهnnا هي بسnnبب هnnذا اإلنسnnان العnnادي .ليس هnnذا فحسnnب ،بnnل إن كnnل أمnnة في

نهايnnة المطnnاف سnnتعبد هnnذا اإلنسnnان العnnادي ،كمnnا تقnnدم الشnnكر لهnnذا الرجnnل العnnادي وتطيعnnه ،ألن الطريnnق والحnnق والحيnnاة الالتي
جاء بها هي التي خلصت البشر جميعًا ،وهnدأت الصnnراع بين هللا واإلنسnnان ،وقللت المسnافة بينهمnnا ،وأوجnnدت صnلة بين أفكnnار

nديرا بnأن تثnق بnه وتعبnده؟ أال يصnلح جسnد
هللا واإلنسان .وهو ً
أيضا الذي ّ
مجد هللا بمزيnد من المجnد .أليس رجnل عnادي كهnذا ج ً
nيرا عن هللا بين النnاس؟ أليس هnذا الرجnل الnذي
عادي مثل هذا أن ُيدعى المسيح؟ أال يسnتطيع هnذا الرجnل العnادي أن يكnون تعب ً
جديرا بحبكم وبأن تتمسكوا به؟ فإذا رفضتم َم ْن نطnق بnالحق من فمnه وكnرهتم وجnوده
يساعد البشر على الخالص من الضيقة ً
بينكم ،فماذا سيكون مصيركم؟
يتم عمل هللا كله في األيnnام األخnnيرة عن طريnnق هnذا الرجnل العnادي ،حيث سnيمنحك كnل شnيء ،كمnا يمكنnnه باإلضnافة إلى
ذلnnك أن يقnّ nرر كnnل مnnا يتعلnnق بnnك .فهnnل يمكن أن يكnnون رجnnل كهnnذا كمnnا تعتقnnدون :رجnnل بسnnيط جnً nدا إلى درجnnة أنnnه غnnير جnnدير
بالnnذكر؟ أليس الحnnق الnnذي لديnnه كٍ n
nاف إلقنnnاعكم تمامًا؟ وهnnل ال تكفي ّبينnnة أفعالnnه لكي تقتنعnnوا تمامًا؟ أم أن السnnبيل الnnذي يهnnديكم

إليه nnا غ nnير جnnديرة ب nnأن تتبعوهnnا؟ مnnا الnnذي يجعلكم تش nnعرون بالكراهيnnة تجاه nnه واس nnتبعاده والتملص من nnه؟ إن nnه هnnو الnnذي ينط nnق
يقدم الحق ،وهو الذي يم ّكنكم من إتاحة سبيل للتحرك .فهnل مnا زلتم ال تسnتطيعون أن تجnدوا آثnار عمnnل هللا
بالحق ،وهو الذي ّ
زكى هللا
ضnnمن هnnذه الحقnnائق؟ لnnوال عمnnل يسnnوع لمnnا نnnزلت البشnnرية من على الصnnليب ،ولكن لnnوال التج ُّس nد في هnnذا اليnnوم لمnnا ّ

أولئك الذين نزلوا من على الصnليب أو لمnا دخلnوا في العصnر الجديnد .ولnوال قnدوم هnذا الرجnل العnادي لمnا أتيحت لكم الفرصnة

إ ًذا ،ولم nnا كنتم أهالً لرؤي nnة الوج nnه الحقيقي هلل؛ ألن nnه ك nnان ينبغي أن تتعرض nnوا جميعًا للهالك من nnذ أم nnد بعي nnد .لق nnد غف nnر هللا لكم
وأظهر لكم رحمته بسبب مجيء التجسد الثاني هلل .وبغض النظر عن هذا ،فإن الكلمات الnnتي يجب أن أودعكم بهnnا في النهايnnة

المتجسد – ذو أهمية حيوية لكم .هذا هnو األمnر العظيم الnذي صnنعه هللا بالفعnل
هي ما يلي :هذا الرجل العادي – الذي هو هللا
ّ
بين الناس.

وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية
إن طريnnق الحيnاة ليس بالشnيء الnnذي يسnnتطيع أي شnnخص أن يقتنيnnه ،وال هnnو بالشnيء الnnذي يمكن للجميnnع الحصnnول عليnnه
بسهولة ،ذلك ألن مصدر الحياة الوحيد هnو هللا ،وهnذا يعnني أن هللا وحnده هnو الnذي يملnك مnادة الحيnاة ،وال يوجnد طريnق للحيnاة
أتم أعمnاالً كثnnيرة تشnnمل
دون هللا نفسه ،فاهلل إ ًذا هو مصدر الحياة وينبوع مائها الحي الذي ال ين ُ
ضnب .منnذ أن خلnق هللا العnالمّ ،
حيوية الحياة ،وقام بأعمال كثيرة تجلب لإلنسان الحيnاة ،ودفnع ثمنًا باهظًا حnتى يفnوز اإلنسnان بالحيnاة ،ألن هللا ذاتnه هnو الحيnاة
األبديnة n،وهnو نفسnه الطريnnق لقيامnnة اإلنسnان .ال يغيب هللا مطلقًا عن قلب اإلنسnان ،بnnل إنnnه موجnود معnnه على الnدوام .إنnnه القnnوة
ومعين ثري لوجnnوده بعnnد والدتnnه .يهب اإلنسnان والدة جديnnدة ،ويمنحnnه القnnدرة
التي تغذي nحياة اإلنسانُ ،
وكنه الوجود البشريَ ،
على أن يnnؤدي دوره في الحيnnاة على أكمnnل وجnnه وبكnnل مثnnابرة .ظnnل اإلنسnnان يحيnnا جيالً بعnnد جيnnل بفضnnل قnnدرة هللا وقnnوة حياتnnه
الnnتي ال تنضnnب ،وكnnانت قnوة حيnnاة هللا طnnوال هnnذه المnnدة هي ركnnيزة الوجnود اإلنسnnاني الnnتي دفnnع هللا من أجلهnnا ثمنًا لم يدفعnnه أي
إنس ٍ
nان عnادي .لقnوة حيnاة هللا القnدرة على السnمو فnوق أي قnوة ،بnل والتفnوق على أي قnوة؛ فحياتnه أبديnة وقوتnه غnير عاديnة ،وال

يمكن ألي مخلnوق أو عnnدو قهnnر ق ّnوة حياتnnه .قnوة حيnاة هللا موجnودة وتلمnnع بأشnعتها البراقnnة ،بغض النظnر عن الزمnان والمكnان.
تبقى حيnnاة هللا إلى األبnnد دون أن تتغnnير مهمnnا تغيَّرت السnnماء واألرض .الكnnل يمضnnي ويnnزول وتبقى حياتnnه ألنnnه مصnnدر وجnnود
أيضا تسnnتمد وجودهnnا من قnوة حياتnه .ال
األشياء وأصل وجودها .فاهلل أصل حياة اإلنسان ،وسبب وجود السماء ،بل واألرض ً
nوق يتنفس ،وال يفلت من حnnدود سnnلطانه مnnا يتحnnرك .هكnnذا يخضnnع الكnnل – كnnان من كnnان – لسnnيادة هللا،
يعلnnو فnnوق سnnيادته مخلٌ n
ويحيا الجميع بأمره ،وال يفلت من سيطرته أحد.

ربما ترغب اآلن في الحصول على الحياة ،أو ربما ترغب في إدراك الحق .أياً كانت حالتك ،فأنت ترغب في أن تجnnد

كنت ترغب في الوصول إلى حياة أبديnnة n،عليnnك
حياة أبدية .إذا َ
هللا ،ذاك اإلله الذي تستطيع االعتماد عليه ،والقادر أن يمنحك ً
تتغيnnر ،وأنnnه وحnnده َم ْن
أوالً أن تدرك مصدرها ،وأن تعرف مكان وجود هللا .لقد
ُ
ذكرت سابًقا أن هللا وحnnده هnnو الحيnاة الnnتي ال ّ

يملnnك طريnnق الحيnnاة .ولمnnا كnnانت حياتnnه غnnير قابلnnة للتغيnnير ،فإنهnnا أبديnnة ،وألنnnه وحnnده طريnnق الحيnnاة ،فهnnو نفسnnه طريnnق الحيnnاة

األبديnnة n.ولهnnذا عليnnك أن تnnدرك أوالً مكnnان وجnnود هللا ،وكيفيnnة الوصnnول إلى طريnnق الحيnnاة األبديnnة n.دعنnnا اآلن نسnnتعرض هnnذين
كل على حدة.
الموضوعين ٌّ

جادا في بحثك عنه ،أجب أوالً عن هذا السnnؤال :أين
كنت ترغب حقاً في الوصول إلى طريق الحياة األبديةn،
وكنت ً
َ
إذا َ
يوجnnد هللا اليnnوم؟ ربمnnا تجيب دون أي شnnك أن هللا يسnnكن السnnماء ،فهnnو ال يعيش في منزلnnك ،أليس كnnذلك؟ وربمnnا تقnnول إن هللا
موجود بكل تأكيد بين كل األشياء ،أو تقول إن هللا يحيا في قلب كل إنسان ،أو إنه موجود في عnnالم الnnروح .ال أنكnnر عليnnك أيًّا
ض nا ليس
nحيحا تمامًا ،لكنnnه أي ً
من تلnnك اإلجابnnات ،لكن دعnnني أوضnnح األمnnر لnnك .القnnول بnnأن هللا يحيnnا في قلب اإلنسnnان ليس صً n
nزكى من
تماما؛ ذلك ألنه يوجد من بين المؤمنين به َم ْن كان إيمانه
وم ْن كان إيمانه غnnير مسnnتقيم ،ويوجnnد َم ْن تّ n
مستقيماَ ،
ً
خطأ ً
ِ
ِ
يكملnnه هللا ،كمnnا أنnnه يوجnnد َم ْن
هللا ،كمnnا أنnnه يوجnnد َم ْن لم يّ n
nتزك منnnه ،ويوجnnد َم ْن ُيسnر هللا ،كمnnا يوجnnد َم ْن ُيرذلnnه هللا ،ويوجnnد َم ْن ّ
يرفضnnnه .ل nnذلك أق nnول إن هللا ال يعيش إال في قل nnوب ِقَّلة من الن nnاس ،وأولئ nnك – من دون ش nnك – هم ال nnذين يؤمنnnnون بnnnه إيمانًا
ِ
يكمَلهم .هم الnnذين يقnnودهم هللا ،وألن هللا يقnnودهم ،فهم أولئnnك
صnnادًقا ،أولئnnك الnnذين يnnزكيهم هللا ،صnnانعو مسnّ nرته وأولئnnك الnnذين ّ
nتقيما ،ال nnذين ال ي nnز ّكيهم هللا ،إنم nnا
ال nnذين س nnمعوا عن طري nnق الحي nnاة األبدي nnة ورأوه .أم nnا أولئ nnك ال nnذين ال يؤمن nnون باهلل إيمانًا مس ً n
يزدريهم ،وأولئك الذين يبيدهم هللا ،هؤالء عتيnnدون أن ُيرَفضnوا من ِقَبnnل هللا ،وأن يظلnnوا محnرومين من طريnnق الحيnاة ،جnاهلين

بمكnnان وجnnود هللا .وبالمقابnnل ،أولئnnك الnnذين يسnnكن هللا قلnnوبهم يعرفnnون مكانnnه .هم الnnذين يهبهم هللا طريnnق الحيnnاة األبديnnة وأولئnnك

أيضا .ليس في عnالم الnروح وفnوق كnل األشnnياء
الذين يتبعون nهللا .هل
َ
عرفت اآلن أين يوجد هللا؟ إنه في قلب اإلنسان وبجانبه ً
فحسnnب ،إنمnnا بnnاألكثر موجnnود على األرض حيث يعيش اإلنسnnان .لnnذلك فnnإن مجيء األيnnام األخnnيرة قnnد نقnnل عمnnل هللا إلى دائnnرة
ض nا بين البشnnر .بهnnذه الطريقnnة
جديnnدة .الnnرب يملnnك على كnnل شnnيء في الكnnون ،وهnnو عمُ n
nاد قلب اإلنسnnان ،وبnnاألكثر موجnnود أي ً
وحnnدها يسnnتطيع هللا أن يقnnدم طريnnق الحيnnاة للبشnnرية ،وأن يnnأتي باإلنسnnان إلى طريnnق الحيnnاة .لقnnد أتى هللا إلى األرض وهnnا هnnو
يعيش بين البشر لعل اإلنسان يعرف طريق الحياة وينال الوجود .وفي الوقت نفسه ،يضبط هللا كل مnا في الكnون لعلnه يتعnاون
كنت تق ّnر فقnط بمبnnدأ وجnnود هللا في السnماء وفي قلب اإلنسnان ،لكنnnك ال تقnّ nر بحقيقnnة وجnوده بين
مع تnnدبيره بين البشnر .لnذلك إذا َ
البشر ،فلن تدرك الحياة ولن تصل إلى طريق الحق.
هللا نفسه هو الحق والحياة ،والحق والحياة متالزمان .لذلك فإن َم ْن ال يسnتطيع أن يصnل إلى الحnق لن يصnل مطلقًا إلى
الحياة .فبدون إرشاد الحق ودعمه وعنايته لن تصnل إال إلى مجnرد حnروف وعقائnد ال بnل إلى المnوت نفسnه .حيnاة هللا موجnودة
دائمًا ،وحقnnه وحياتnnه متالزمnnان .إذا تعnnذر عليnnك العثnnور على مصnnدر الحnnق ،فلن تصnnل إلى طعnnام الحيnnاة ،وإذا تعnnذر عليnnك أن
تصل إلى طعnام الحيnاة ،فبالتأكيnد لن تnدرك الحnق ،حينئ ٍnذ ،وبعي ًnدا nعن التصnورات والمفnاهيم النظريnة ،يصnبح جسnدك كلnه لحمًا
nاةَّ ،
فحس nnب ،لحم nاً نتنًا .اعلم َّ
وأن س nnجالت الت nnاريخ ال تُك nَّ nرم ك nnالحق ،وعقائ nnد الماض nnي ال يمكن
أن كلم nnات الكتب ال تُعتََبnnر حي ً n
يعبnnر عنnnه هللا عنnnدما يجيء إلى األرض ويعيش بين البشnnر هnnو الحnnق
اعتبارهnnا تسnnجيالً للكالم الnnذي يتكلم بnnه هللا اليnnوم .إن مnnا ّ
طَّبْق َت الكلم nnات الnnتي نط nnق بهnnا هللا في العصnnور السnnالفة على حياتنnnا الي nnوم
والحيnnاة وإرادة هللا ومنهجnnه الحnnالي في العمnnل .إذا َ

ٍ
nير في اإلرث التnاريخي ،ذلnك ألنnك تnؤمن دائمًا باآلثnار الباقيnة لعمnل هللا
تصبح كعالم اآلثار ،ويكون أفضل وصف لnك أنnك خب ٌ
الظل الذي تركه هللا في عمله السابق بين البشر ،كما وتؤمن فقnnط بnnالمنهج الnnذي
أتمه في األزمنة الماضية،
ّ
وتصدق فقط ّ
الذي ّ
َّ
سلمه هللا لمن تبعه في األزمنة الماضية .فnأنت ال تnؤمن بمسnار عمnل هللا اليnوم وسnماته المجيnدة ،كمnا وال تnؤمن بالطريقnة الnتي
البع nnد عن الواق nnع .إذا كنت ُمتم ّسً nnكا اآلن
يس nnتخدمها هللا اآلن في التعب nnير عن الح nnق .ل nnذلك ف nnأنت – بال ش nnك – ح nnالم بعي nد nك nnل ُ
بكلم ٍ
nات ال تقnnدر أن تحnيي اإلنسnnان ،فnأنت غص ٌnن يnnابس ميnؤوس منnnه[،أ] ذلnnك ألنnnك محافnظ أكnثر من الالزم ومعانnد جnداً ومنغلnnق
تماماً أمام المنطق!

ويدعى المسيح ،لذلك فإن المسnnيح القnادر أن يعطي الحnnق للنnnاس اسnnمه هللا .ال مبالغnnة في هnnذا ،حيث إن
يصير هللا ً
جسدا ُ
للمس nnيح نفس ج nnوهر هللا وشخص nnيته وحكمت nnه في عمل nnه ،ال nnتي هي أم nnور ال يمكن إلنس nnان أن يبلغه nnا .ل nnذلك ف nnإن أولئ nnك ال nnذين

يnدعون أنفسnهم ُمسnحاء لكنهم ال يسnتطيعون أن يعملnوا عمnل هللا كnاذبون .ليس المسnيح صnورة هللا على األرض فحسnبَّ ،
ولكنه
ض nا الجسnnد الخnnاص الnnذي يتّخnnذه هللا أثنnnاء تنفيnnذ عملnnه وإتمامnnه بين البشnnر .وهnnذا الجسnnد ليس جسnً nدا يمكن أن يحnnل محلnnه أي
أي ً
إنس ٍ
nان عnادي ،لكنnه جسnد يسnتطيع إنجnاز عمnل هللا على األرض بشnكل كامnل ،والتعبnير عن شخصnية هللا ،وتمثيلnه تمnثيالً حس ًnنا
وإم nnداد nاإلنس nnان بالحي nnاة .ع nnاجالً أم آجالً ،س nnوف يس nnقط أولئ nnك ال nnذين ينتحل nnون شخص nnية المس nnيح ،ألنهم ورغم ادع nnائهم ب nnأنهم

المسيح ،إال أنهم ال يملكون شيًئ ا من جوهر المسيح .لذلك أقول أن اإلنسان ال يستطيع تحديد حقيقة المسيح ،ألن هللا نفسه هnnو
الذي يقررها .وهكذا ،إذا كنت تنشnد طريnق الحيnاة حقًا ،فال بnد أن تعnترف أوالً أن هللا بمجيئnه إلى العnالم يمنح اإلنسnان طريnق

الحيnnاة ،وأنnnه سnnيأتي إلى األرض في األيnnام األخnnيرة ليمنح اإلنسnnان ذلnnك الطريnnق .ليس هnnذا أمnً nرا من الماضnnي ،فأحداثnnه تجnnري
اليوم.
مسnnيح األيnnام األخnnيرة يهب الحيnnاة ،وطريnnق الحnnق األبnnدي .هnnذا الحnnق هnnو الطريnnق الnnذي يسnnتطيع اإلنسnnان من خاللnnه أن
ويnز ّكى منnه .إن لم تَ ْسَ nع نحnو طريnق الحيnاة الnذي
يحصل على الحيnاة ،فهnو السnبيل الوحيnد الnذي من خاللnه يعnرف اإلنس ُ
nان هللاَ ُ
أبدا تزكية يسوع ،ولن تكnون أهالً لnدخول ملكnnوت السnموات ،ألنnnك سnnتكون حينهnnا ألعوبnnة
يقدمه مسيح األيام األخيرة ،فلن تنال ً

يكبلهم التnnاريخ لن يتم ّكنnnوا مطلقًا من بلnnوغ الحيnnاة ولن
nيرا للتnnاريخ .أولئnnك الnnذين تتحكم فيهم الشnnرائع والحnnروف والnnذين ّ
وأسً n
nاء عكnً nرا تشnّ nبثوا بnnه آلالف السnnنين ،وليس مnnاء الحيnnاة
يسnnتطيعوا الوصnnول إلى طريnnق الحيnnاة األبnnدي n،فكnnل مnnا لnnديهم ليس إال مً n
المتnnدفق من العnnرش .أولئnnك الnnذين ال يnnرويهم مnnاء الحيnnاة سnnيبقون جثثًا إلى األبnnد ،ألعوبnnة للشnnيطان وأبنnnاء للجحيم .كيnnف لهم
حينnnذاك أن يعnnاينوا هللا؟ لnnو كnnان كnnل مnnا تفعلnnه هnnو محاولnnة التشnnبث بالماضnnي ،واإلبقnnاء على األشnnياء كمnnا هي بnnالوقوف جامnً nدا،

وعnnدم محاولnnة تغيnnير الوضnnع الnراهن وتnnرك التnnاريخ ،أفال تكnnون دائمًا ضnnد هللا؟ إن خطnnوات عمnnل هللا هائلnnة وجبnnارة كnnاألمواج
nاكنا ،ال بnnل تتم ّس nك بحماقتnnك دون فعnnل
دويnnة ،لكنnnك في المقابnnل ،تجلس وتنتظnnر الnnدمار دون أن تحnnرك سً n
الم ّ
العاتيnnة والرعnnود ُ
ٍ
الح َnمnل؟ كيnnف تnnبرر أن يكnnون هللا الnnذي
شnnيء ُيَ n
nذكر .بnnأي وجnnه – وأنت على هnnذه الحnnال – يمكن اعتبnnارك شخصً nا يقتفي أثnnر َ
عصر ٍ
ٍ
جديد؟ وكيnف لهnا أن ترشnدك
متجد ًدا ال يشيخ مطلًقا؟ وكيف يمكن لكلمات ُكتُِب َك العتيقة أن تَ ْعُبر بك إلى
إلها
ّ
تتمسك به ً
تتبnع عمnل هللا؟ وكيnف لهnا أن تnرتقي بnك إلى السnماء؟ مnا تمسnكه في يnديك ليس إال كلمnات ال تسnتطيع أن تق ّnدم
في السعي نحnو ّ
nزاء مٍ n
لnnك سnnوى عٍ n
nؤقت ،وتفشnnل في إعطائnnك حقnnائق قnnادرة أن تمنحnnك الحيnnاة .إن الكتب المقدسnnة الnnتي تقرؤهnnا ال تقnnدر إال أن
تجعلك فصيح اللسان ،لكنها ليست كلمات الحكمة القادرة أن تساعدك على فهم الحياة البشرية ،ناهيnnك عن فهم الطnnرق القnادرة
للتأمل؟ أال تسمح لك بفهم الغوامض الموجودة فيهnا؟ هnnل تسnتطيع
على الوصول بك إلى الكمال .أال تعطيك هذه المفارقة ً
سببا ّ

أن تق nnود نفس nnك بنفس nnك لتص nnل الس nnماء حيث تلقى هللا؟ ه nnل تس nnتطيع من دون مجيء هللا أن تأخ nnذ نفس nnك إلى الس nnماء لتس nnتمتع
بسnnعادة ِ
العشnَ nرة معnnه؟ أمnnا زلت تحلم حnnتى اآلن؟ أشnnير عليnnك إذاً أن تنفض عنnnك أحالمnnك ،وأن تنظnnر إلى َم ْن يعمnnل 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 الحيnاة من دون االعتمnاد على الحnق الnذي نطnق بnه المسnيح ُهم أسnخف َم ْن على
يقدمnnه المسnnيح هم تnnائهون في األوهnnام .لnnذلك أقnnول إن أولئnnك الnnذين ال
األرض ،وأولئnnك الnnذين ال يقبلnnون طريnnق الحيnnاة الnnذي ّ

يقبل nnون مس nnيح األي nnام األخ nnيرة س nnوف ُير َذل nnون من هللا إلى األب nnد .المس nnيح ه nnو بواب nnة اإلنس nnان الوحي nnدة إلى الملك nnوت في األي nnام
يكمnnل هللا أحnً nدا إال بالمسnnيح .إن كنت تnnؤمن باهلل ،عليnnك أن تقبnnل كلماتnnه وتطيnnع
األخnnيرة ،الnnتي ال يسnnتطيع أحnnد أن يتجنبهnnا .لن ّ
الم َّ
قد َمnة إليnك .يnأتي المسnيح في األيnام
طريقه .يجب أاّل ينحصر تفكيرك في نيل البركات من دون قبول الحق .أو قبول الحياة ُ
حقيقيا .إن عمله إنمnا هnnو من أجnل وضnnع نهايnة للعصnnرالقديم ودخnول العصnر
إيمانا
األخيرة حتى ينال الحياة كل َم ْن يؤمن به ً
ً

كنت غير قادر على االعnnتراف
الجديد n،وعمله هو السبيل الوحيد الذي يجب أن يسلكه كل من يريد دخول العصر الجديد .إذا َ
بnnه ،ال بnnل من الرافضnnين لnnه أو المجnّ nدفين عليnnه أو حnnتى من الnnذين يضnnطهدونه n،فnnأنت عتيnٌnد أن تحnnرق بنnnار ال تُطفnnأ إلى األبnnد،
عبnnر عن الnnروح القnnدس وعن هللا ،هnnو َم ْن أوكnnل إليnnه هللا إتمnnام عملnnه على
ولن تnnدخل ملكnnوت هللا .لهnnذا فالمسnnيح نفسnnه هnnو من ُي ّ
األرض؛ لذلك أقول إنك إن لم تقبل كل ما عمله مسيح األيام األخيرة ،تكون مجnدًفا على الnروح القnدس .والعقوبnة الnتي تنتظnر

َم ْن يجnnدف على الnnروح القnnدس واضnnحة للجميnnع .كnnذلك أقnnول لnnك إنnnك إن قnnاومت مسnnيح األيnnام األخnnيرة وأنكرتnnه ،فلن تجnnد َم ْن
nاعدا ،لن تحص nnل على فرص nnة أخ nnرى لتن nnال تزكي nnة هللا ،وح nnتى ل nnو
ض nا أق nnول إن nnك من الي nnوم فص ً n
يحم nnل تبع nnات ذل nnك عن nnك .وأي ً
ومن تنكnnره ليس كائنًا
حاولت أن تصلح أخطاءك ،فلن تعnاين وجnnه هللا مnnرة أخnرى ُمطلقًا .ألن الnذي تقاومnnه ليس إنس ً
َ
nانا عاديًا َ
اقترفت جريمة شنعاء .لذلك ،فنصيحتي
صغيرا ،إنما
ال قيمة له ،بل هو المسيح .هل تدرك هذه النتيجة؟ أنت لم ترتكب خطأ
َ
ً

nادر أن يمنحnك الحيnاة ،وال شnيء غnير الحnق يسnمح لnك
نقدا
لكل واحد هي أال تقاوم الحق أو تبديً n
مستهترا ،ألن الحق وحده ق ٌ
ً
بأن تُوَل ُد من جديد وأن تعاين وجه هللا.
الحواشي:
غصن يابس :مصطلح صيني يعني "تتعذر مساعدتك".
[أ]
ٌ

َأع ِد ْد ما يكفي من األعمال الصالحة من أجل غايتك
ْ

ٍ
ض nا ،ولكن ال يسnnعني إال أن أشnnعر بnnأن
قمت بnnالكثير من العمnnل بينكم
ُ
لقnnد ُ
ونطقت ،بطبيعnnة الحnnال ،بعnnدد من األقnnوال أي ً
كلماتي وعملي لم تحققا كلي ًة الغnرض من عملي في األيnام األخnيرة .ذلnك أن عملي ،في األيnام األخnيرة ،ليس من أجnل شnخص
ٍ
فلعدد ال ُيحصnى من األسnباب – ربمnا لنnدرة الnوقت أو
بعينه أو مجموعة بعينها ،لكنه إلظهار شخصيتي المتأصلة .ومع ذلك،
ِ
nدما نحnnو خطnnتي الجديnnدة وعملي
جnnدول العمnnل العصnnيب – لم تم ّكن شخصnnيتي اإلنسnnان من معرفnnتي في شnnيء .لnnذا ،أمضnnي قً n

األخير لفتح صفحة جديدة من عملي حتى يتسنى لكnnل َم ْن يnnراني أن يضnnرب على صnnدره وينتحب من البكnnاء بال توقnnف ألجnnل
وجnnودي .هnnذا ألنnnني أجلب نهايnnة البشnnرية إلى العnnالم ،ومن هnnذا المنطلnnق ،أكشnnف عن شخصnnيتي الكاملnnة أمnnام البشnnرية ،حnnتى
أتيت إلى األرض
يتسnnنى لكnnل َم ْن يعرفnnني ولكnnل َم ْن ال يعرفnnني أن تُسnnر عينnnه ويnnرى أنnnني جئت حقًا إلى عnnالم البشnnر وأنnnني ُ
حيث يكثر كل شيء .هذه هي خطتي ،وإنه "اعترافي" الوحيد منذ أن خلقت البشر .أتمنى أن تولnوا اهتمnامكم الكامnnل تجnاه كnnل

تحرك من تحركاتي؛ألني سأحكم قبضتي من جديد على البشر وعلى كل أولئك الذين يعارضونني.
علي القي nnام ب nnه ،ول nnذا أس nnلك ط nnريقي بين الن nnاس وأتنق nnل بين الس nnماء
جنبًا إلى جنب م nnع الس nnماء ،أب nnدأ العم nnل ال nnذي يجب َّ
واألرض دون أن ي nnدرك حرك nnاتي أو يالح nnظ كلم nnاتي أح nnد .ل nnذا ال ت nnزال خط nnتي تتق nnدم بسالس nnة .ك nnل م nnا في األم nnر أن جمي nnع
حواسnnكم أصnnبحت مخnnدرة جnً nدا حnnتى إنكم ال تعرفnnون عن خطnnوات عملي شnnيًئا .ولكن سnnيأتي بالتأكيnnد يnnوم سnnتتحققون فيnnه من
ني nnتى .والي nnوم ،ف nnإنني أعيش معكم وأش nnارككم في المعان nnاة .لق nnد تفهمت من nnذ وقت طوي nnل الموق nnف ال nnذي يتخ nnذه البش nnر م nnني .ال
أرغب في تقديم مزيد من التوضيح ،ناهيك عن إعطاء أمثلة أخرى لموضوع مؤلم لكي تشعروا بnnالهوان .إن رغبnnتي الوحيnnدة
هي أن تحnnافظوا على كnnل مnnا قمتم بnnه في قلnnوبكم حnnتى نتمكن من مراجعnnة حسnnاباتنا في اليnnوم الnnذي نلتقي فيnnه مnnرة أخnnرى .ال
ضnا أن تكونnوا منفتحين وأن
زورا؛ ألنnني كنت دائمnاً أتصnرف بعnدل وإنصnاف وشnرف .بnالطبع ،أتمnنى أي ً
أريnد أن أتهم أحnدكم ً
تتمتعوا برحابة الصدر وال تفعلوا شيًئ ا يخالف السماء واألرض ويخnالف ضnnميركم .هnذا هnو الشnيء الوحيnnد الnnذي أطلبnnه منكم.

nاء فادحnnة ،ويشnnعرون بnnالخزي في أنفسnnهم؛ ألنهم لم يقnnدموا عمالً
يشnnعر كثnnير من النnnاس بnnالقلق وعnnدم الرضnnا الرتكnnابهم أخطً n
مم ْن يnتردى حnالهم من سnيئ إلى أسnوأ ،بعيnداً عن الشnعور بnالخزي من جnراء
صالحا
ً
واحدا قط .ومع ذلك ،هناك ً
ً
أيضا العديnد َ

خطايnnاهم ،ويمزقnnون تمامًا القنnnاع الnnذي يخفي مالمحهم البشnnعة  -الnnتي لم تنكشnnف بعnnد بالكامnnل  -الختبnnار شخصnnيتي .أنnnا ال

علي أن أق nnوم ب nnه ،س nnواء أك nnان جم nnع المعلوم nnات أم
أهتم ،وال ألتفت بعناي nnة ،ألفع nnال أي ش nnخص ،ب nnل أق nnوم بالعم nnل ال nnذي يجب َّ
التج nnوال في األرض أم القي nnام بش nnيء يهم nnني .في األوقnnات الرئيس nnية ،سأشnnرع في عملي بين الن nnاس كم nnا كnnان مخططًا لnnه في
البداية n،دون تأخير أو تقديم ثانية ،وبكل سnهولة وسnرعة .ومnnع ذلnك ،فمnnع كnnل خطnوة في عملي تتم تنحيnnة بعض النnnاس جانبًا؛
nواء عن قصnnد أم عن
ألني أحتقnnر طnnرقهم المصnnطنعة وخضnnوعهم المتكلnnف .من المؤكnnد أن أولئnnك الnnذين أمقتهم سnُ nي َ
هملون ،سً n
غ nnير قص nnد .باختص nnار ،أري nnد من ك nnل أولئ nnك ال nnذين أحتق nnرهم أن يبتع nnدوا ع nnني .وغ nnني عن الق nnول أن nnني لن أبقي األش nnرار في
فلدي خطتي الخاصة.
منزلي ،وألن يوم عقوبة اإلنسان قريب ،فال أتعجل لطرح كل هؤالء األرواح الخسيسة؛ َّ
اآلن حnnان الnnوقت الnnذي أضnnع فيnnه نهايnnة كnnل شnnخص ،وليس نهايnnة المرحلnnة الnnتي بnnدأت فيهnnا عمnnل اإلنسnnان .أنnnا 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 وسnتكون كلهnا وفnnق الطريقnة الnتي حnَّ nددتها .إنnني ال أحnnدد مصnير
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 كnnل أولئnnك الnnذين ال يتبعnون nمشnيئة هللا سnُ nيعاَقبون ،وهnذه حقيقnة
nيرا واح ًnدا على
ثابتة .لذا ،فإن كnل أولئnك الnذين ُيعnاقبون إنمnا ُيعnاقبون لnبر هللا وعقابًا لهم على أعمnالهم الشnريرة .لم أحnدث تغي ً
خط nnتي منnnذ ب nnدايتها .ك nnل مnnا في األمnnر أن أولئnnك الnnذين أوجههم بكلمnnاتي ،بق nnدر مnnا يتعل nnق األمnnر باإلنسnnان ،يتضnnاءل ع nnددهم،

كأولئnnك الnnذين أزكيهم حقًا .ومnnع ذلnnك ،فأنnnا أؤكnnد أن خطnnتي لم تتغnnير قnnط؛ بnnاألحرى ،إن إيمnnان اإلنسnnان ومحبتnnه همnnا اللnnذان
يتغيران على الدوام ،ويتضاءالن باستمرار ،إلى الحnد الnذي يمكن فيnه لكnل إنسnان أن ينتقnل من التملnق لي إلى الnبرودة تجnاهي

باردا ،حتى أشnعر باالسnتياء واالشnمئزاز ،وأخnيراً ُأنnزل العقوبnة .ومnع ذلnك،
حارا وال ً
أو حتى نبذي n.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
غnnني عن القnnول إنnnني قnnد اخnnترت بيئnnة مختلفnnة ألعيش فيهnnا ،وهnnو األفضnnل تجنبnاً ألذى كلمnnاتكم الخبيثnnة والتخلص من سnnلوككم
ّ
علي أن أحثكم على االبتعnاد
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عن القيام بما ال يتفق مع الحق .باألحرى ،يجب عليكم فعل مnا يرضnي الجميnع ،ومnا يجلب المنفعnة لكnل النnاس ،ومnا هnو مفيnد
لمصيركم ،وإال فلن يوجد َم ْن يعاني في خضم المعركة غيرك.
ويعnد حلnول العقوبnة على األشnرار على وجnه التحديnد دليالً على
تجب رحمتي ألولئك الnذين يحبونnني وينكnرون ذواتهمُ .
شخصيتي البارة ،بل وأكثر من ذلnك ،أنهnا شnهادة على غضnبي .عنnدما تحnل الكارثnة ،ستصnيب المجاعnة والطnاعون كnل أولئnك
الذين يعارضونني وسيبكي هnؤالء .إن الnذين ارتكبnوا كnل أنnواع الشnرور ،ولكن اتبعnوني لعnدة سnنوات ،لن يفلتnوا من دفnع ثمن
أيضا للعيش في حالة مستمرة من الذعر والخوف؛ إذ يقعون في كارثة قلمnا يشnاهد مثلهnnا على مnnر ماليين
خطاياهم؛ وسيأتون ً
من الس nnنين .وس nnوف يبتهج من أتب nnاعي أولئ nnك ال nnذين أظه nnروا ال nnوالء لي وح nnدي ،وس nnيهللون لق nnدرتي ،ويش nnعرون بطمأنين nnة ال
تُوص nnف ويعيش nnون في بهج nnة لم أمنحه nnا أح nً nدا من البش nnر من قب nnل ق nnط؛ ألن nnني أق nّ nدر األعم nnال الص nnالحة للن nnاس وأك nnره أعم nnالهم
الش nnريرة .من nnذ أن ب nnدأت أول م nnرة في قي nnادة البش nnر ،كنت أتطل nnع بش nnغف إلى الف nnوز بمجموع nnة من الن nnاس لهم أس nnلوب تفك nnيري
أنس قnط أولئnك الnذين لم يكونnوا يحملnون أسnلوب تفكnيري نفسnه؛ فقnد حملت لهم البغض في قلnبي منتظ ًnرا فقnط فرصnة
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 َّnرد عقnاب اإلنسnانَّ ،
ضnا من أجnل تnرتيب مصnير اإلنسnان ،بnل األكnثر من
وإنمnا أي ً
قمت بnnه هnnو
قمت بnnه .أريnnد من كnnل إنسnnان أن يnnرى أن كnnل مnnا ُ
ذلnnك َّأنه من أجnnل الحصnnول على اعnnتراف من الجميnnع بكnnل مnnا ُ

صنع اإلنسان ،ناهيك عن الطبيعnnة ،الnnتي أخnرجت البشnnرية.
حق ،وأن كل ما ُ
قمت به هو تعبير عن شخصيتي؛ وليس هو من ُ
 ،ناهيك عن الطبيعة ،التي أخرجت البشر .على النقيض من ذلك ،أنا هو الذي ي ِ
طعم كل حي في الخليقة .بnnدون وجnnودي ،لن
ُ
تالقي البشnnرية سnnوى الهالك والخضnnوع لnnويالت الكnnوارث .لن يnnرى أي إنسnnان مnnرة أخnnرى الشnnمس البهيَّة والقمnnر الجميnnل أو
العالم األخضر؛ ولن يواجه البشر سوى الليل البارد ووادي ظل المnوت الnذي ال يnرحم .أنnا هnو خالص البشnرية الوحيnد .إنnني

األمnnل الوحيnnد للبشnnرية ،بnnل وأكnnثر من ذلnnك ،أنnnا هnnو الnnذي يسnnتند إليnnه وجnnود البشnnرية كّلهnnا .الوحيnnد للبشnnرية .أنnnا األمnnل الوحيnnد
للبشnnرية ،بnnل وأكnnثر من ذلnnك ،أنnnا هnnو الnnذي تسnnتند nإلى وجnnوده البشnnرية كلهnnا .بnnدوني ،ستصnnل البشnnرية على الفnnور إلى طريnnق

أنجزت العمnnل
مسدود .بدوني ،ستعاني البشرية كارثة وتطاردها كل أنواع األشباح ،على الرغم من أن أحداً ال يبالي بي .لقد
ُ
الذي لم يكن في مقدور أحد غيري القيام بnnه ،وأملي الوحيnnد أن يسnتطيع اإلنسnان أن يفي بال َnد ْين لي ببعض األعمnال الصnالحة.

جدا ،فإنني سأنهي رحلتي في عالم البشnnر وأبnnدأ الخطnnوة
بالد ْين هم عدد قليل ً
على الرغم من أن أولئك الذين يستطيعون الوفاء َ
التاليnnة من عملي الnnذي بدأتnnه n،ألن كnnل مnnا عنnnدي من االنnnدفاع جيئnnة وذهابnاً في وسnnط اإلنسnان خالل هnnذه السnnنوات العديnnدة nكnان
مثم ًnرا ،وأنnا سnعيد بnnه جnً nدا .إن مnا يهمnnني ليس عnدد النnاس بnل أعمnnالهم الصnالحة .على أي حnال ،أتمnنى أن تُع ِّnدوا مnا يكفي من
األعمnnال الصnnالحة من أجnnل مصnnيركم .وعندئnٍ nذ سnnأكون راضnً nيا ،وإال فلن يفلت أحnnد منكم من الكارثnnة الnnتي سnnتحل عليكم .تنبnnع
الكارثnnة مnnني وبnnترتيب مnnني بnnالطبع .إذا لم تسnnتطيعوا أن تبnnدوا صnnالحين في عيnnني ،فلن تفلتnnوا من معانnnاة الكارثnnة .في خضnnم
الضيق ،لم تكن أعمnالكم وأفعnالكم مناسnبة تمامًا ،بسnبب فnراغ إيمnانكم ومحبتكم من معانيهمnا ،ولم تظهnروا أنفسnكم إال خجnولين
أو قاسيين .فيما يتعلق بهذا ،سأقوم فقط بالحكم على الخnnير أو الشnر .سnnيظل اهتمnnامي منص ًnبا على الطريقnة الnتي يتصnnرف بهnا
ِ
أحدد نهايتكم على أساسه .ومع ذلك ،يجب أن أوضح هذا :لن أمنح مزيnً nدا من الرحمnnة
ويعبر بها عن نفسه ،وهو ما ّ
كل منكم ِّ
nدي
ألولئnك الnnذين لم يظهnnروا لي أي ذرة من الnوالء في أوقnات الشnnدة ،ألن رحمnnتي تسnع هnnذا فحسnب .عالوة على ذلnك ،ليس ل َّ
أي ود ألي أحnnد سnnبق وأن خnnانني ،وال أحب مطلق nاً أن أخالnnط الnnذين يخونnnون مصnnالح أصnnدقائهم .هnnذه هي شخصnnيتي ،بغض

علي أن أخnبركم بهnذا :كnل َم ْن يكسnر قلnبي لن ينnال مnني رأفnة مnرة ثانيnة ،وكnل َم ْن
النظnر عن الشnخص الnذي قnد أكونnه .يجب َّ
آمن بي سيبقى إلى األبد في قلبي.

معرفة عمل هللا اليوم
تعnnني معرفnnة عمnnل هللا في هnnذه األزمنnnة ،إلى حnnد كبnnير ،معرفnnة ماهيnnة الخدمnnة الرئيسnnية هلل المتج ّسnد في األيnnام األخnnيرة،
nرت من ذي قبnnل في كالمي أن هللا أتى إلى األرض (في األيnnام األخnnيرة) ليقnnدم مثnnاالً
ومnnا الnnذي جnnاء لعملnnه على األرض .ذكُ n

ُيحتnnذى بnnه قبnnل أن يغnnادر .كيnnف يقnnدم هللا هnnذا المثnnال الnnذي ُيحتnnذى بnnه؟ من خالل النطnnق بnnالكالم والعمnnل والتحnnدث في جميnnع
أرجnnاء المعمnnورة .هnnذا هnnو عمnnل هللا في األيnnام األخnnيرة؛ أن يتحnnدث فقnnط ،حnnتى تصnnبح األرض عالمًا من الكالم ،وحnnتى ُيnّ nزِّو َد

nيره بكالمnnه n،وحnnتى تفيnnق روح اإلنسnnان وتتجلى لnnه الnnرؤى .في األيnnام األخnnيرة ،أتى هللا المتجسnnد إلى األرض
كnَّ nل شnnخص وينَ n
لينط nnق ب nnالكالم في المق nnام األول .عن nnدما ج nnاء يس nnوع ،نش nnر إنجي nnل ملك nnوت الس nnماء وأنج nnز عم nnل ف nnداء الص nnلب ،وأنهى عص nnر
النnnاموس وأبطnnل كnnل األشnnياء القديمnnة .أسnnدل مجيء يسnnوع السnnتار على عصnnر النnnاموس وأعلن عن بدايnnة عصnnر النعمnnة .وقnnد
وضع مجيء هللا المتجسد في األيام األخيرة نهاية لعصر النعمة .لقد جnاء في المقnام األول لينطnق بكالمnه ويسnتخدمه في جعnل
اإلنسnnان كnnامالً ،وتنnnويره واسnnتنارته ،ومحnnو مكnnان اإللnnه المبهم في قلب اإلنسnnان .ليسnnت هnnذه مرحلnnة العمnnل الnnتي نفnnذها يسnnوع

وأتم عمnnل فnnداء الصnnلب.
عنnnدما جnnاء .عنnnدما جnnاء يسnnوع ،أجnnرى العديnnد من المعجnnزات؛ فشnnفى المرضnnى ،وأخnnرج الشnnياطينَّ ،

ونتيجة لذلك ،يعتقد اإلنسان وفق تصوراته أن هذه هي الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها هللا؛ ألنه عندما جاء يسوع ،لم ينفnnذ

صلب ،لقد شفى المرضى وأخرج الشnnياطين ونشnر إنجيnل ملكnnوت
عمل محو صورة هللا المبهم من قلب اإلنسان ،وعندما جاء ُ
السماء .من جهة ،يزيnnل تجسnد هللا في األيnام األخnnيرة المكnnان الnذي شnnغله اإللnnه المبهم في تصnور اإلنسnان ،حnnتى ال تعnود هنnnاك
ص nnورة لإلل nnه المبهم في قلب اإلنس nnان .من خالل كالم nnه وعمل nnه الفعل nnيين وحركت nnه في جمي nnع أرج nnاء األرض والعم nnل الحقيقي

والطnnبيعي الnnذي ينفnnذه على نحnnو اسnnتثنائي بين البشnnر ،يعnِّ nرف اإلنسnnان بحقيقnnة هللا ويمحnnو مكnnان اإللnnه المبهم في قلب اإلنسnnان.
ومن جه nnة أخ nnرى ،يس nnتخدم هللا الكالم ال nnذي ينط nnق ب nnه جس nُ nدهُ ليجع nnل اإلنسnnان ك nnامالً وينجnnز ك nnل شnnيء .ه nnذا ه nnو العم nnل ال nnذي
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.
nأت ليش nnفي المرض nnى وال ليخ nnرج الش nnياطين وال ليج nnري المعج nnزات ،ولم ي ِ n
إن nnه لم ي ِ n
nأت لينش nnر بش nnارة التوب nnة وال ليمنح

اإلنسnnان الفnnداء؛ ذلnnك ألن يسnnوع نفnnذ هnnذا العمnnل بالفعnnل وال يكnِّ nرر هللا العمnnل نفسnnه .اليnnوم ،جnnاء هللا ليضnnع نهايnnة لعصnnر النعمnnة
ويطnرح كnnل ممارسnnات عصnnر النعمnnة جانبًا .جnnاء اإللnnه العملي ليظهnnر أنnnه حقيقي في المقnام األول .عنnnدما جnnاء يسnnوع ،تحnnدث

ضnا بnnالنبوءات ليقنnnع
بكلمات يسيرة؛ أظهر أوالً معجزات وأتى بآيات وعجائب وشفى المرضى وأخرج الشnnياطين أو تحnnدث أي ً
nبين لإلنسnnان أنnnه كnnان هللا حقًا وأنnnه كnnان إلهًا نزيهًا .وفي النهايnnة ،أكمnnل عمnnل الصnnلب .ال يnnأتي إلnnه اليnnوم باآليnnات
اإلنسnnان وليِّ n
nزءا من هللا ،غnير أن
والعجائب وال يشفي المرضى وال يخرج الشياطين .عنnدما جnاء يسnوع ،كnان العمnل الnذي قnام بnه يمثnل ج ً
هللا جاء في هذا الوقت لينفذ مرحلة العمل المستحقة؛ ألن هللا ال يكرر العمل نفسه؛ فهnnو اإللnه الجديnد nدومًا ولم يكن قnnديماً قnط،

ولذا فكل ما تراه اليوم هو كالم اإلله العملي وعمله.
لقnnد جnnاء هللا المتجسnnد في األيnnام األخnnيرة في المقnnام األول لينطnnق بكالمnnه ،وليnnبين كnnل مnnا هnnو ضnnروري لحيnnاة اإلنسnnان،
وليشير إلى ما ينبغي على اإلنسnان الnnدخول فيnnه ،وليnnبين لإلنسnان أفعnال هللا ،وليظهnnر لإلنسnان حكمnة هللا وقدرتnه وروعتnnه .من
خالل الطرق العديدة التي يتكلم بها هللا ،يبصر اإلنسان تفوق هللا وعظمة هللا ،باإلضافة إلى تواضع هللا وخفائه .يرى اإلنسnnان
أن هللا رفيnnع لكنnnه متواضnnع ومسnnتتر ،ويمكن أن يصnnبح أكnnثر الجميnnع تواضnً nعا .يnnأتي بعض كالمnnه مباشnرة من منظnnور الnnروح،
وبعض كالمه يأتي مباشnرة من منظnور اإلنسnان ،وبعض كالمnه يnأتي من منظnور األقنnnوم الثnnالث .ومن هنnا يمكن مالحظnة أن
شاسعا ،وأنها تتم من خالل الكالم الذي يسمح لإلنسان برؤيته .إن عمل هللا في األيام األخnnيرة
طريقة عمل هللا تختلف اختالًفا
ً
طnnبيعي وحقيقي ،ومن ثم تخضnnع جماعnnة النnnاس في األيnnام األخnnيرة ألعظم التجnnارب على اإلطالق .نظnً nرا للحالnnة الطبيعيnnة هلل
وحقيقتnnه ،فقnnد خnnاض النnnاس جميعًا وسnnط هnnذه التجnnارب؛ وانحnnدر اإلنسnnان إلى تجnnارب هللا بسnnبب الحالnnة الطبيعيnnة هلل وحقيقتnnه.

بجnل العمnnل وفقًا لتصnnورات اإلنسnnان ،فتبعnnه
أثنnnاء عصnnر يسnnوع ،لم تكن هنnnاك تصnnورات أو تجnnارب .حيث كnnان يسnnوع يnnأتي ُn
النnnاس ،دون أن تكnnون لnnديهم تصnnورات عنnnه .إن تجnnارب اليnnوم أعظم ممnnا واجهnnه اإلنسnnان من قبnnل ،وعنnnدما يقnnال إن هnnؤالء
الن nnاس ق nnد خرج nnوا من الض nnيقة العظيم nnة ،ف nnإن ه nnذه هي الض nnيقة ال nnتي ُيش nnار إليه nnا .الي nnوم ،يتح nnدث هللا ليخل nnق اإليم nnان والمحب nnة
والصnnبر والطاعnnة في هnnؤالء النnnاس .يnnأتي الكالم الnnذي ينطnnق بnnه هللا المتجسnnد في األيnnام األخnnيرة وفقًا لجnnوهر طبيعnnة اإلنسnnان،
ووفًقا لسلوك اإلنسان ،ووفًقا لما ينبغي أن يدخل إليه اإلنسان اليوم .إن طريقته في التحدث [ ]1حقيقية وطبيعية على حد سواء:
فهم اليnnوم .إذا كnnان
إنه ال يتحدث عن الغد وال يعود بنظره إلى األمس؛ إنه ال يتحدث إال عما ينبغي أن ُي َ
مارس ُ
دخل إليه ُ
وي َ
وي َ
يوجد ،في يومنا هذاَ ،م ْن
المعجزات ،وإذا كان هذا

قادرا على إظهار اآليات والعجائب ،وإخnراج الشnياطين وشnفاء المرضnى واإلتيnان بالعديnد من
يكون ً
الشخص يدعي أنه يسوع الذي جاء ،فسيكون هذا تزييفًا من األرواح الشnnريرة وتقليnً nدا منهnnا ليسnnوع.

تذكر هذا! ال ِّ
يكر ر هللا العمل نفسه .لقد اكتملت بالفعل مرحلة عمل يسوع ،ولن يباشر هللا مرحلة العمل هذه مرة أخرى أبnً nدا.
إن عمnnل هللا متعnnارض مnnع تصnnورات اإلنسnnان؛ فعلى سnnبيل المثnnال ،تنبnnأ العهnnد القnnديم بمجيء مسnnيح ،لكن األمnnر انتهى بمجيء
مجددا .لقد جاء يسوع بالفعل مرة واحدة ،وسيكون من الخطأ أن يnnأتي يسnnوع
يسوع ،لذا سيكون من الخطأ مجيء مسيح آخر
ً
مnرة أخnرى في هnnذا الزمnnان .يوجnد اسnم واحnد لكnل عصnر ،ويتمnnيز كnل اسnم بالعصnر .وفnق تصnnورات اإلنسnان ،يجب على هللا
nبيها بيسnnوع،
دائمًا أن يظهnnر اآليnnات والعجnnائب ،ويجب دائمًا أن يشnnفي المرضnnى ويخnnرج الشnnياطين ،ويجب دائمًا أن يكnnون شً n
غnnير أن هللا في هnnذا الزمnnان ليس هكnnذا على اإلطالق .إذا كnnان هللا ،في األيnnام األخnnيرة ،سيسnnتمر في إظهnnار اآليnnات والعجnnائب
وال يnnزال يخnnرج الشnnياطين ويشnnفي المرضnnى  -إذا فعnnل مnnا أتى بnnه بالفعnnل يسnnوع من األعمnnال نفسnnها  -فnnإن هللا يكnnون بnnذلك

ِّ
يكرر العمل نفسه ،ولن يكون لعمل يسوع أي أهمية أو قيمة .وهكذا ،ينفnذ هللا مرحلnة واحnدة من العمnل في كnل عصnر .مnا إن
تكتمل كل مرحلة من العمل ،حتى تقلدها األرواح الشريرة ،وبعد أن يبدأ الشnيطان بnأن يحnذو حnذو هللا ،يتحnول هللا إلى طريقnة
مختلفة ،ومnا إن يكمnل هللا مرحلnة من عملnه ،حnتى تقلnدها األرواح الشnريرة .عليكم أن تفهمnوا هnذا .لمnاذا يكnون عمnل هللا اليnوم
مختلفًا عن عمnnل يسnnوع؟ لمnnاذا ال يظهnnر هللا اليnnوم اآليnnات والعجnnائب وال يخnnرج الشnnياطين وال يشnnفي المرضnnى؟ إذا كnnان عمnnل
يسوع هو العمل نفسه الذي تم في عصر الناموس ،فهل كnان يمثnل إلnه عصnر النعمnة؟ أكnان يمكنnه تتميم عمnل الصnلب؟ لnو أن
يسnnوع ،كمnnا في عصnnر النnnاموس ،دخnnل الهيكnnل وحافnnظ على السnnبت ،لم يكن ليضnnطهده أحnnد وآلمن بnnه الجميnnع .إذا كnnان األمnnر
أتم يسوع عمل الفداء؟ ماذا ستكون الغاية إن كان هللا المتجسnnد في األيnnام األخnnيرة
كذلك ،فهل كان في اإلمكان أن ُيصلب؟ هل َّ
nزءا من
ُيظهر آيات وعجائب ،مثل يسوع؟ فقط إذا كان هللا يأتي بجزء آخnر من عملnه في األيnnام األخnيرة ،جnزء واحnnد يمثnnل ج ً

خطة تدبيره ،يمكن لإلنسان أن يكتسب معرفة أعمق هلل ،وعندها فقط يمكن أن تكتمل خطة تدبير هللا.
في األيnnام األخnnيرة ،أتى هللا لينطnnق بكالمnnه في المقnnام األول .إنnnه يتكلم من منظnnور الnnروح ومن منظnnور اإلنسnnان وكnnذلك
nتخدما طريقnة واحnnدة لفnترة من الnزمن ،ويسnتخدم طnرق التحnدث لتغيnnير تصnورات
بصيغة الغائب؛ إنه يتكلم بطرق مختلفnة ،مس ً
اإلنسnnان ومحnnو صnnورة اإللnnه المبهم من قلب اإلنسnnان .هnnذا هnnو العمnnل الرئيسnnي الnnذي نفnnذه هللا .بمnnا أن اإلنسnnان يعتقnnد أن هللا قnnد
جاء ليشnفي المرضnى ويخnرج الشnياطين ويجnري المعجnزات ويمنح البركnات الماديnة لإلنسnان وينفnذ هnذه المرحلnة من العمnل -
عمnل التnوبيخ والدينونnة  -حnتى يمحnو هnذه األمnور من تصnورات اإلنسnان ،بحيث يعnرف اإلنسnان حقيقnة هللا وحالتnه الطبيعيnة،
وبحيث تنمحي صورة يسوع من قلبه وتحل محلها صورة جديدة عن هللا .ما إن تصبح صورة هللا داخل اإلنسان قديمة n،حnnتى
صنما .عنnدما جnاء يسnوع ونفnذ تلnك المرحلnة من العمnل ،لم يمثnل الصnورة الكليnة هلل ،إنمnا نفnذ بعض اآليnات والعجnائب،
تصير
ً
ومثل جزءا واح ًnدا من هللا .لم يسnتطع أن يمثnل كnل صnفات هللا ،لكنnه َّ
وتحدث ببعض الكلمات ،وصلب في نهاية المطافَّ ،
مثل
ُ
ً
nزءا واحnً nدا فقnnط
ج
nذ
n
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 العمnل الnذي نفnذه هللا أثنnاء هnذه المرحلnة هnو بصnورة رئيسnية تقnديم الكالم من أجnل حيnاة اإلنسnان،
والكش nnف عن ج nnوهر طبيع nnة اإلنس nnان والشخص nnية الفاس nnدة لإلنس nnان ،والقض nnاء على التص nnورات الديني nnة ،والتفك nnير اإلقط nnاعي،
والتفكnnير الnذي عفnا عليnه الnزمن ،باإلضnافة إلى معرفnnة اإلنسnان وثقافتnnه .يجب أن يتم الكشnف عن كnل هnnذا وتطهnnيره من خالل
كالم هللا .في األيnnام األخnnيرة ،يسnnتخدم هللا الكالم وليس اآليnnات والعجnnائب ليجعnnل اإلنسnnان كnnامالً .إنnnه يسnnتخدم كالمnnه في كشnnف
اإلنسnnان ودينون nnة اإلنسnnان وت nnوبيخ اإلنسnnان وجع nnل اإلنسnnان كnnامالً ،حnnتى يnnرى اإلنسnnان في كالم هللا حكم nnة هللا ومحبتnnه ويفهم

وجnه يهnnوه موسnnى للخnnروج من مصnnر
شخصnnية هللا ،بحيث يبصnnر اإلنسnnان أفعnnال هللا من خالل كالم هللا .في عصnnر النnnاموسnّ ،
بكالمnnه وتكلم ببعض الكلمnnات لبnnني إسnnرائيل .في ذلnnك الnnوقت ،كnnان جnnزء من أفعnnال هللا جليًا ،لكن ألن مقيnnاس اإلنسnnان كnnان
nدودا ولم يكن هنnnاك من شnnيء يجعnnل معرفتnnه كاملnnة ،اسnnتمر هللا في التحnnدث والعمnnل .في عصnnر النعمnnة ،رأى اإلنسnnان مnnرة
محً n
ويصnلب،
nادرا على أن يظهnر اآليnات والعجnائب ويشnفي المرضnى ويخnرج الشnياطين ُ
جزءا من أفعnال هللا .كnان يسnوع ق ً
أخرى ً
وقnnام بعnnدها بثالثnnة أيnnام من بين األمnnوات ،وظهnnر في الجسnnد أمnnام اإلنسnnان .لم يعnnرف اإلنسnnان عن هللا أكnnثر من هnnذا .يعnnرف
يعينnnه
اإلنسnnان بقnnدر مnnا يظهnnره هللا لnnه ،وإذا لم يكن هللا قnnد أظهnnر لإلنسnnان شnnيًئا أكnnثر من ذلnnك ،فسnnيكون هnnذا هnnو الحnnد الnnذي ّ
nدريجيا على جnnوهر هللا.
nان هلل .وهكnnذا ،يسnnتمر هللا في العمnnل ،حnnتى تصnnبح معرفnnة اإلنسnnان بnnه أعمnnق ،وحnnتى يتعnnرف تn
اإلنسُ n
ً

يستخدم هللا كالمه في األيام األخيرة ليجعل اإلنسان كامالً .يميط كالم هللا اللثام عن شخصيتك الفاسnnدة ،وتحnnل حقيقnnة هللا محnnل

تص nnوراتك الديني nnة .لق nnد ج nnاء هللا المتجس nnد في األي nnام األخ nnيرة لتحقي nnق الكلم nnات "الكلم nnة ص nnار جس nً nدا ،والكلم nnة ح nnل في الجس nnد،
والكلمnnة ظهnر في الجسnnد" ،وإذا لم تكن لnnديك معرفnnة دقيقnnة بهnnذا ،فسnnتظل غnnير قnادر على الصnnمود .وفي األيnnام األخnnيرة ،ينnnوي

هللا في المقnnام األول إنجnnاز مرحلnnة العمnnل الnnتي يظهnnر فيهnnا الكلمnnة في الجسnnد ،وهnnذا جnnزء واحnnد من خطnnة تnnدبير هللا .ومن ثم،
يجب أن تكnnون معnnرفتكم واضnnحة؛ فبغض النظnnر عن كيفيnnة عمnnل هللا ،لن يسnnمح هللا لإلنسnnان بnnأن يقيnnده .إذا لم يِ n
nأت هللا بهnnذا
العمل في األيام األخيرة ،فلن تتخطى معرفة اإلنسان هذا الحد .ستعرف فقط أن هللا يمكن أن ُيصلب ،ويمكنه أن يدمر سدوم،
وأن يسوع يمكن أن يقوم من بين األموات ويظهر لبطnnرس ...لكنnnك لن تقnnول أبnً nدا إن كالم هللا يمكن أن ينجnnز كnnل هnnذا ويمكن
أن ي ِ
خضع اإلنسان .يمكنnnك أن تتحnnدث بهnnذه المعرفnnة فقnط من خالل اختبnار كالم هللا ،وكلمnnا اختnnبرت عمnل هللا أكnnثر ،أصnبحت
ُ
nان هللاَ من خالل اختبnnار عملnnه،
معرفتك به أعمق .عندها فقط ستتوقف عن تحديد nهللا بحدود تصوراتك الخاصnnة .يعnnرف اإلنسُ n
وال توجد طريقة صحيحة أخرى لمعرفة هللا .اليوم ،هناك العديد من الناس الذين ال يفعلون سوى االنتظnnار حnnتى يnnروا اآليnnات

والعجائب ووقت وقوع الكارثة .هnل تnؤمن باهلل أم أنnك تnؤمن بوقnوع الكارثnة؟ إذا انتظnرت حnتى تقnع الكارثnة فسnيكون قnد فnات
األوان ،وإذا لم يnnنزل هللا الكارثnnة ،أفال يكnnون هnnو هللا؟ هnnل تnnؤمن باآليnnات والعجnnائب أم أنnnك تnnؤمن باهلل نفسnnه؟ لم يظهnnر يسnnوع
اآليnnات والعجnnائب عنnnدما سnnخر منnnه اآلخnnرون؛ ألم يكن هnnو هللا؟ هnnل تnnؤمن باآليnnات والعجnnائب أم أنnnك تnnؤمن بجnnوهر هللا؟ إن
أفكار اإلنسان حول اإليمان باهلل خطأ! تكلم يهnوه بالعديnد من الكلمnات في عصnر النnاموس ،لكن حnتى اليnوم لم يتحقnق بعضnها.
هل يمكنك أن تقول إن يهوه لم يكن هللا؟
nحا لكم جميعn nاً ،في األي nnام األخ nnيرة ،أن حقيق nnة "الكلم nnة ص nnار جس nً nدا" ينجزه nnا هللا بالدرج nnة
الي nnوم ،ينبغي أن يك nnون واض ً n
األولى .فمن خالل عمل هللا على األرضُ ،ي ِّ
عرف اإلنسان به ويشترك معه ويريه أفعاله الحقيقية .إنه ُيnnري اإلنسnnان بوضnnوح
أنه قادر على إظهار اآليات والعجائب ،وأن هناك أوقاتاً يعجز فيها عن القيام بذلك n،وهذا يعتمد nعلى العصر .من هنnا يمكنnك
يغير من أسلوب عملnnه وفقًا لعملnnه ووفقًا للعصnnر.
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 عصnnر يسnnوع ألن عملnnه في

مختلفا .ال يأتي هللا بذلك العمل اليوم ،ويؤمن بعض الناس بأنه غnير قnادر على إظهnار اآليnات والعجnائب ،أو
ذلك العصر كان
ً
يظنnون كnذلك أنnه إذا لم يظهnر اآليnات والعجnائب ،فإنnه ال يكnون هnو هللا .أليسnت تلnك مغالطnة؟ إن هللا قnادر على إظهnار اآليnات
والعجnnائب ،لكنnnه يعمnnل في عصnnر مختلnnف ،ولnnذا فإنnnه ال يnnأتي بمثnnل هnnذا العمnnل .بمnnا أن هnnذا عصnnر مختلnnف ،وألن هnnذه مرحلnnة
ضnا .إن إيمnان اإلنسnان باهلل ليس إيمانًا باآليnات والعجnائب،
مختلفnnة من عمnnل هللا ،فnnإن األفعnال الnتي يجّليهnا هللا تكnون مختلفnnة أي ً
وال إيمانًا بnالمعجزات ،لكنnه إيمnان بعملnه الحقيقي في العصnر الجديnد .يتعnرف اإلنسnان على هللا من خالل الطريقnة الnتي يعمnل
هللا بهnnا ،وتثمnnر هnnذه المعرفnnة في اإلنسnnان اإليمnnان باهلل ،وهnnو مnnا يعnnني اإليمnnان بعمnnل هللا وأفعالnnه .في هnnذه المرحلnnة من العمnnل،
كنت
وبصورة رئيسية ،يتحدث هللا .ال تنتظر أن ترى اآليات والعجnائب؛ فلن تراهnا! ذلnnك ألنnك لم تولnnد في عصnر النعمnة .لnnو َ
ُولدت حينها ،لكان بإمكانك أن ترى اآليات والعجائب ،لكنك ُولدت في األيام األخيرة ،ولذا ال يمكنك أن ترى سوى حقيقة هللا
وحالتnnه الطبيعيnnة n.ال تتوقnnع أن تnnرى يسnnوع الخnnارق للطبيعnnة في األيnnام األخnnيرة .فnnأنت غnnير قnnادر إال على رؤيnnة اإللnnه 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 .تختلnnف األفعnnال
جزءا
جزءا
ً
ً
واحدا من شخصية هللا ،ويمثل ً
بسيط من أفعاله ،ويمثل العمل في كل عصر ً
التي يجّليها باختالف العصnر الnذي يعمnل فيnه ،لكن جميعهnا تكسnب اإلنسnان معرفnة أعمnق باهلل وإيمانًا باهلل أكnثر واقعيnة وأكnثر

صدًقا .يؤمن اإلنسان باهلل بسnبب جميnع أفعnال هللا؛ وألن هللا رائnع ج ًnدا وعظيم ج ًnدا ،وألن هللا قnدير ،وألنnه ال ُيسnبر غnوره .إذا
آمنت باهلل ألن nnه ق nnادر على اإلتي nnان باآلي nnات والعج nnائب وش nnفاء المرض nnى وإخ nnراج الش nnياطين ،ف nnإن رؤيت nnك يجانبه nnا الص nnواب،

أيضا قادرة على القيام بمثل هذه األمور؟" أال يجعnnل هnnذا األمnnر صnnورة هللا
وسيقول بعض الناس لك "أليست األرواح الشريرة ً
ملتبسnnة مnnع صnnورة الشnnيطان؟ اليnnوم ،يرجnnع سnnبب إيمnnان اإلنسnnان باهلل إلى أفعالnnه العديnnدة والطnnرق العديnnدة nالnnتي يعمnnل ويتحnnدث
بها .يستخدم هللا أقواله لي ِ
خضع اإلنسان ويجعله كnامالً .يnؤمن اإلنسnان باهلل بسnبب أفعالnه العديnدة n،وليس ألنnه قnادر على إظهnار
ُ
اآليات والعجائب ،ويفهمه اإلنسان فقط؛ ألنه يnرى أفعالnnه .فقnط من خالل معرفnnة أفعnال هللا الحقيقيnة وكيnف يعمnل ومnا الحكمnnة
من الطرق التي يستخدمها وكيف يتحدث وكيف يجعل اإلنسnان كnامالً – من خالل معرفnة هnذه الجnوانب فقnط – يمكنnك إدراك

حقيقة هللا وفهم شخصnيته .معرفnة مnاذا يحب ومnاذا يبغض وكيnف يعمnل في اإلنسnان .من خالل فهم مnا يحبnه هللا ومnا يبغضnه،

تقدما في حياتك .باختصار ،عليك أن تكتسnnب
يمكنك التمييز بين ما هو إيجابي وما هو سلبي ،ومن خالل معرفتك باهلل تحرز ً
ِ
تصحح أفكارك حول اإليمان باهلل.
معرفة بعمل هللا ،وعليك أن
ّ

الحواشي:
[ ]1يذكر النص األصلي "به".

هل عمل هللا بسيط كما يتصور اإلنسان؟
بقبولnnك لعمnnل هللا في األيnnام األخnnيرة وقبnnول كnnل عمnnل خطتnnه فيnnك ،عليnnك كمٍ n
nؤمن باهلل أن تفهم اليnnوم أن هللا قnnد أعطnnاك
جمل عمل هللا في كل الكون على هذه الجماعة من الناس .لقد كnّ nرس كnnل جهnnوده
تمجيدا
بالفعل
ً
وخالصا عظيمين n.لقد تر ّكز ُم ُ
ً
nحيا ألجلكم بك nnل ش nnيء ،وق nnد اس nnتعاد عم nnل ال nnروح في ك nnل أرج nnاء الك nnون وأعط nnاكم إي nnاه .ل nnذلك أق nnول إنكم محظوظ nnون.
ُمض ً n
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 وأكnثر من ذلnك ،أنتم ورثnة مجnده .ربمnا
خطته
ً
استعالنا ً
جليا ً
ِ
ِ
تتذكرون جميعكم هذه الكلماتِ ِ َّ ِ َّ :
ِ
nل َم ْnج ٍد ََأب ِnديًّا" .كلكم قnد سnمعتم هnذا القnول في
"َألن خف َة ضnيَقتَنا اْل َو ْقتَّي َة تُْنشُnئ َلَنnا َأ ْكثَ َnر َفَnأ ْكثَ َر ثَق َ
الماضnnي ،لكن ال أحnnد منكم يفهم المعnnنى الحقيقي للكلمnnات .أمnnا اليnnوم فتعرفnnون جيnً nدا أهميتهnnا الحقيقيnnة .هnnذه هي الكلمnnات الnnتي
المبتلين بوحشnnية من التnnنين العظيم األحمnnر في األرض الnnتي يقطنهnnاَّ .
إن
سnnيحققها هللا في األيnnام األخnnيرة ،وسnnتتحقق في أولئnnك ُ
ِ
ض المؤمنnnون باهلل في هnذه األرض إلى اإلذالل واالضnطهاد .ولهnnذا
nدوه .لnذلك يتعnّ nر ُ
التnnنين العظيم األحمnnر يضnطه ُد هللاَ وهnو عّ n
أرض تُ ِ
ٍ
عانnُ nده ،فهnnو يواجnnه عائقًا
الس nnبب ستص nnبح ه nnذه الكلمnnات حقيقnnة فيكم أيتهnnا الجماع nnة من الن nnاس .وألن عمnnل هللا يتم في
ضnا
قاسيا ،كما وال يمكن تحقيق الكثير من كلمات هللا في الوقت المناسب ،ومن َّ
ثم ينال الناس التنقية بسبب كلمات هللا .هnnذا أي ً
ً
ِ
أن يقnوم هللا بتنفيnذ عملnه في أرض التnنين العظيم األحمnر ،لكنnه ُيتَ ّم َم من خالل هnذه
nاق للغايnة ْ
أحد جوانب المعاناة .إنه ألم ٌnر ش ٌ
ِ
ِ
nل هnnذه الجماعnnة من النnnاس .ويقnnوم
المعانnnاة مرحلً nة من عملnnه ُليظ nه َر حكمتnnه وأعمالnnه العجيبnnة .إن هللا ينتهnُ nز هnnذه الفرصnnة ُلي َك ّnم َ
ليتمجد من
بعمله في التطهير واإلخضاع بسبب معاناة الناس ومقnnدرتهم ،وكnnل شخصnnيتهم الشnnيطانية في هnnذه األرض النجسnnة،
َّ

هnnذا األمnnر ويكسnnب أولئnnك الnnذين يشnnهدون ألعمالnnه .هnnذا هnnو المغnnزى الكامnnل لكnnل تضnnحيات هللا الnnتي قnّ nدمها لهnnذه الجماعnnة من
الناس ،وهذا يعني أن هللا يقوم بعمل اإلخضاع فقط من خالل أولئnnك الnذين يعاندونnnه .فإظهnار ق ّnوة هللا العظيمnة تكمن في القيnام
بذلك فقط .بعبارة أخرى ،أولئك الذين في األرض النجسnnة هم وحnnدهم َم ْن يسnnتحقون أن يرثnnوا مجnد هللا ،وهnذا وحnnده يمكنnnه أن
تمجد في األرض النجسnnة ومن أولئnnك الnnذين يعيشnون فيهnا .هnذه هي إرادة هللا.
إن هللا قnد َّ
يعلن عن قوة هللا العظيمة .لهذا أقول ّ

يتمجnد فقnnط بين مضnnطهديه من الفريسnnيين .مnnا كnnان ليسnnوع أن
nادرا على أن ّn
وهnnذا يشnnابه تمامًا مرحلnnة عمnnل يسnnوع ،إ ْذ كnnان قً n
يتمجد أبnً nدا لnnوال هnnذا االضnnطهاد ولnnوال خيانnnة يهnnوذا .حيثمnnا يعمnnل هللاُ في
يتعnّ nرض للسnnخرية واالفnnتراء أو حnnتى الصnnلب وال أن َّ
يكسب من ينوي كسبهم .هذه هي خطة عمل هللا ،وهذا هو تدبيره.
يتمجد هناك ،وهناك
كل عصر ويقوم بعمله في الجسدَّ ،
ُ

أتمه هللا في الجسnد ينقسnم بحسnب مخططnه الnذي أع ّnده آلالف السnنين إلى قسnمين :األول هnو عمnل صnلب
إن العمل الذي ّ
سيتمجد من خالله .هذا هو تnnدبير هللا.
يتمجد به؛ واآلخر هو عمل اإلخضاع والتكميل في األيام األخيرة ،والذي
َّ
المسيح الذي َّ

طا .أنتم جميعكم ورثnnة ثقnل مجnnد هللا األبnدي غnير المحnدود ،وهnnذا قnnد رتََّبnnه
عمل هللا أو إرساليته لكم أم ًnرا بسnnي ً
هكذا ،ال تعتبروا َ
أح ُnد قسnمي مجnده فيكم ،وقnد ُو ِه َب لكم قس ٌnم من ك ّnل مجnد هللا ليكnون مnيراثكم .هnذا هnو تمجي ُnد هللا
هللا بطريقnة خاصnة .قnد ُأظ ِnه َر ّ
سلفا منذِ n
القدم .انظروا إلى عظمة العمnnل الnnذي صnnنعه هللا في األرض الnnتي يسnnكن فيهnnا التnnنين nالعظيم
وهذه هي خطته المحددة ً
األحمnnر ،فلnو ُنِقnnل هnnذا العمnnل إلى مكnnان آخnر ألنتج ثمnً nرا عظيمًا منnnذ زمن بعيnnد ولكnnان من السnnهل على اإلنسnnان قبولnnه؛ فرجnال

جدا قبول مثل هذا العمل ،ألن مرحلnة عمnل يسnnوع تمّثnل سnابق ًة ال مثيnnل لهnا .هnذا
الدين المؤمنون باهلل في الغرب
يسهل عليهم ً
ُ
هو السبب في أن هللا غير قادر على تحقيق هذه المرحلة من عمل التمجيnد في مكnان آخnر .أي طالمnا أن هنnاك تعاونًا من كnل
البشnnر واعترافًا من جميnnع األمم ،ال مكnnان إ ًذا لمجnnد هللا أن يحnّ nل فيnnه .وهnnذه هي بالضnnبط األهميnnة االسnnتثنائية الnnتي تحتلهnnا هnnذه
المرحل nnة من العم nnل في ه nnذا البل nnد .ال يوج nnد بينكم رج nٌ nل واح nٌ nد يتمتّ nُ nع بحماي nnة الق nnانون .ب nnل ب nnالحري تع nnاقبون بالق nnانون .وتكمن
الصnnعوبة األكnnبر في أن ال أحnnد يفهمكم ،سnواء كnnانوا أقnnاربكم أو والnnديكم أو أصnnدقاءكم أو زمالءكم .ال أحnnد 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 كnnان لموسnnى
للناس ،وهذا هو مجد هللاّ .
وبطnnرس .ال يمكن الحصnnول على البركnnات في غضnnون يnnوم أو يnnومين ،إنمnnا يجب اكتسnnابها بكثnnير من التضnnحية .بمعnnنى أنnnه

يجب أن يكون لديكم الحب النقي واإليمان العظيم والحقائق الكثيرة التي يطلب منكم هللا إدراكها .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن
ّ
تكونnnوا قnnادرين على ِ
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nذمر ،وأن تطيعnوا حnتى المnوت.
منكم ،وكnذلك تغيnير شخصnيتكم الحياتيnة .يجب معالجnة فسnادكم ،وأن تقبلnوا تnرتيب هللا بnدون ت ّ
هnnذا مnnا يجب أن تحققnnوه .هnnذا هnnو الهnnدف النهnnائي لعمnnل هللا ،ومطnnالب هللا من هnnذه الجماعnnة من النnnاس .كمnnا يمنحكم هللا ،كnnذلك

nرارا
ينبغي أن يطالبكم بما يليق .ولذلك ،هناك ٌ
nرارا وتكً n
nوم بعملnnه مً n
سبب وراء عمل هللا كله ،ومن هذا يمكننا أن نرى لماذا يقُ n
nايير عاليnnة ومتطلبnnات صnnارمة .وعليnnه يجب أن تمتلnnؤوا إيمانًا باهلل .باختصnnار ،يقnnوم هللاُ بكnnل عملnnه ألجلكم ،لكي تكونnnوا
بمعَ n

nول على ميراثnnه .ال يقnnوم بهnnذا من أجnnل مجnnد هللا وحnnده ،إنمnnا من أجnnل خالصnnكم ،وتكميnnل جماعnnة النnnاس هnnذه
مسnnتحقين الحصَ n
أحض الكثير من الجهلnة فاقnدي البصnيرة واإلحسnاس
المتألمة بشدة في األرض النجسة .عليكم أن تفهموا إرادة هللا .ولذا فإنني ُّ
nان ،وعnانى في الماضnي الكثnير من
تحمnل هللا بالفعnل كnل األلم الnذي لم يتحملnه إنس ٌ
قnائاًل  :ال ّ
تجربnوا هللا وال تقnاوموه أكnثر .لقnد ّ
ض nا عن اإلنس nnان .م nnا ال nnذي ال يمكنكم التخلي عن nnه؟ م nnا ال nnذي يمكن أن يك nnون أك nnثر أهمي nnة من إرادة هللا؟ م nnا ال nnذي
اإلذالل عو ً

يمكنnnه أن يسnnمو على محبnnة هللا؟ إنهnnا لمهمٌ nة مضnnنية جnً nدا أن يقnnوم هللا بعملnnه في هnnذه األرض النجسnnة .إذا كnnان اإلنسnnان يتعnَّ nدى
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 ٍّ
ِ
nل حnnتى يحّقnnق عملnnه .هnnذه هي شخصnnية هللا :لن
بnnوقت؛ عملnnه ومجnnده يأتيnnان في المقnnام األول .لnnذلك ،مهمnnا طnnال الnnوقت ،لن َيكّ n
يهnnدأ حnnتى يتحقnnق عملnnه .وال يمكن لعمnnل هللا أن يقnnترب من نهايتnnه إال عنnnدما يحين الnnوقت الnnذي يحقnnق فيnnه القسnnم الثnnاني من

َّ
أبدا ،ولن تبتعnnد يnnده
يومه ً
مجده .إذا لم يتمكن هللا من االنتهاء من القسم الثاني من عمل تمجيده في كل أنحاء الكون ،فلن يأتي ُ
عن ُمختاري nnه ،ولن يح nَّ nل مج nnده على إس nnرائيل أب nً nدا ،ولن تكتم nَ nل خطت nnه على اإلطالق .يجب أن تفهم nnوا إرادة هللا وتعلم nnوا أن
عمل هللا ليس باألمر البسيط كخلق السموات واألرض وكل األشياء .فعمل اليوم يتجلى في تغيnnير أولئnnك الnnذين َف َسnدوا ،وفقnnدوا
ِ
ِ
nيطان فيهم ،وليس خلnnق آدم وحnnواء أو النnnور وكnnل أنnnواع النباتnnات
nل الشُ n
ثم َع nم َ
اإلحسnnاس تمامًا ،وتطهnnير أولئnnك الnnذين ُخلقnnوا ّ

nك هلل ومج َnده .على اإلنسnان أال يعتقnد
والحيوانات .عمله اآلن هو في تطهير كnل مnا قnد أفسnده الشnيطان ُليسnتعادوا ويصnبحوا مل َ
nق الس nnماوات واألرض وك nnل م nnا س nnيكون ،وه nnو ال يش nnابه عم nnل ِ
أن عماًل كه nnذا ه nnو أم nnر بس nnيط كخل ِ n
لعن الش nnيطان وطرح nnه في

الهاويnnة السnnحيقة ،إنمnnا هnnو لتغيnnير اإلنسnnان ،وتحويnnل مnnا هnnو سnnلبي إلى إيجnnابي والقتنnnاء ُملكnnه البعيnnد عنnُ nه .هnnذه هي حقيقnnة هnnذه
nثر من الالزم .ال يشnnبه عمnnل هللا أي عمnnل عnادي .وال يمكن
المرحلة من عمل هللا .عليكم أن تnnدركوها وأال تَُب ِّسَ n
طوا األمnnور أك َ

يخلق األشياء كلهnا ويفنيهnا خالل هnnذه المرحلnnة من عمnnل .هnnو بnاألحرى
تصور روعته أو إدراك حكمته .فاهلل ال
ُ
لعقل اإلنسان ّ
يغيَّر كل خليقته وينّقي كل ما قد دنسه الشيطان .لذلك ،سnيبتدئ nهللا ُعماًل عظيمًا ،وهnذه هي األهميnة النهائيnة لعملnه .هnل تعتقnد

جدا؟
بعد سماعك لهذه الكلمات أن عمل هللا بسيط ً

الذين يعرفون عمل هللا اليوم هم الوحيدون الذين قد يخدمون هللا
تحب هللا وتغnnوص في
كي تشهد هلل وتُخزي التنين العظيم األحمر ،يجب أن يكون لديك مبدأ وشرط :في قلبك عليك أن ّ
كالمnnه .إن لم تغص في كالم هللا ،فلن يكnnون لnnديك أي وسnnيلة تخnnزي بهnnا الشnnيطان .ومnnع تقnّ nدم مسnnيرة نمnّ nوك في الحيnnاة ،تكفnnر
بnnالتنين العظيم األحمnnر وتذّلnnه ّأيمnnا إذالل ،وعندئnٍ nذ فقnnط ُيخnnزى الشnnيطان فعالً .كّلمnnا كنت على اسnnتعداد أكnnبر لتطnnبيق كالم هللا،
بnnرهنت أكnnثر عن حبnnك هلل واحتقnnارك للتnnنين العظيم األحمnnر .وكّلمnnا أطعت كالم هللا ،بnnرهنت أكnnثر عن توقnnك إلى الحقيقnnة .إن
األشnخاص الnnذين ال يتوقnnون إلى كالم هللا هم أشnخاص بال حيnnاة .وأمثnnال هnnؤالء هم الnnذين يخرجnون عن كالم هللا وينتمnnون إلى

الدين n.إن األشخاص الnذين يؤمنnون ًّ
حقا باهلل لnديهم معرفnة أعمnق بكالم هللا من خالل أكnل وشnرب كالمnه .إن لم تَتُ ْnق إلى كالم
هللا ،فال يمكنك أن تأكل وتشرب ًّ
حقا كالم هللا .وإن لم تكن لديك معرفة بكالم هللا ،فما من وسيلة تشهد بها هلل أو ترضيه.
استنادا إلى كالمه وعمله اليوم ،بدون أي تحريnnف أو
تتعرف إلى هللا
ً
يإيمانك باهلل ،كيف يجب أن تعرف هللا؟ ينبغي أن ّ
مغالطة .وقبnل كnل شnيءآخر ،عليnك معرفnة عمnل هللا .هnذا هnو أسnاس معرفnة هللا .إن كnل تلnك المغالطnات المتنوعnة الnتي تفتقnر
إلى قبول خالص لكالم هللا هي مفاهيم دينية n.إنها قبnول مح ّnرف وخnاطئ .إن أفضnل مهnارة تتحّلى بهnا الشخصnيات الدينيnة nهي
إن تم ّسn nكت ب nnاألمور الnnnتي
أخnnnذ كالم هللا ال nnذي ك nnان مقب nnوالً في الماض nnي ومقارنت nnه بكالم هللا الي nnوم .عن nnدما تخ nnدم إل nnه الي nnومْ ،

فستسبب خدمتك مقاطع ًة وستكون ممارستك قديمة nوال تمّثnل أكnnثر من احتفnال ديnnني .إن
استُنيرت بالروح القدس في الماضي،
ّ
طبقت ه nnذا الن nnوع من المعرف nnة الي nnوم ،ف nnإن
اعتق nnدت أن ال nnذين يخ nnدمون هللا عليهم أن يتحّلnnوا ظاهريًّا بالتواض nnع والص nnبر ،وإن ّ

أداء زائفًا .وتشnnير "المفnnاهيم الدينيnnة" إلى األمnnور الnnتي أصnnبحت قديمnnة
معرفnnة كهnnذه هي مفهnnوم ديnnني وممارسnnة كهnnذه أصnnبحت ً
طِّبقت هnذه األمnور
nرة) .وإذا ُ
وعتيقة (بما في ذلك قبول الكلمات التي سnبق هلل أن قالهnا والنnور الnذي كشnفه الnروح القnدس مباش ً
اليوم ،فهي تمّثل مقاطعة لعمل هللا وال تعود بأي فائnدة لإلنسnان .إذا كnان اإلنسnان غnير قnادر على تطهnير ذاتnه من هnذه األمnور
nيرا أمnام خدمتnه هلل .إن النnاس الnذين لnديهم مفnاهيم دينيnة ال يمكنهم أب ًnدا
التي تنتمي إلى المفnاهيم الدينيnة n،فسnوف تش ّnكل عائقًا كب ً
أن يواكبnnوا خطnnوات عمnnل الnnروح القnnدس ،فهم يتnnأخرون بخطnnوة واحnnدة ثم بnnاثنتين؛ ألن هnnذه المفnnاهيم الدينيnnة تجعnnل اإلنسnnان
ٍ
متعاليًا ومتعجرفًا بشٍ n
يحن إلى مnnا قالnnه ومnnا فعلnnه في الماضnnي .إذا كnnان عتيقًا فسnnوف ُيزيلnnه .هnnل أنت
nكل ملحnnوظ .إن هللا ال ّ
تمسكت بالكالم الذي قاله هللا في الماضي ،فهل هذا ُيثبت أنك تعnnرف عمnnل
متأ ّكد من أنك قادر على التخلي عن مفاهيمك؟ إذا ّ
تتمسك بنوره في الماضي ،فهل هذا ُيثبت أنnnك
هللا؟ إذا كنت غير قادر على قبول نور الروح القدس اليوم،
ً
وعوضا عن ذلكّ ،
صnا
تسnnير على خطى هللا؟ هnnل مnnا زلت غnnير قnnادر على التخلي عن المفnnاهيم الدينيnnة؟ إذا كnnان األمnnر كnnذلك ،فسnnوف تصnnبح شخ ً

يعارض هللا.

ضnا عن ذلnnك،
إذا اسnnتطاع اإلنسnnان التخّلي عن المفnnاهيم الدينيnnة n،فلن يلجnnأ إلى عقلnnه لقيnnاس كالم هللا وعملnnه اليnnوم ،وعو ً
مباشرة .وعلى الرغم من أن عمل هللا اليnوم يختلnف بوضnوح عن عملnه في الماضnي ،يمكنnك nالتخلي عن وجهnات
سوف ُيطيع
ً

قادرا على اكتساب مثل هذه المعرفة ،أي أنك تضع األولوية لعمnnل هللا
نظر الماضي وإطاعة عمل هللا اليوم
ً
مباشرة .إذا كنت ً
ويطيnnع هللا وقnnادر على إطاعnnة عملnnه
اليnnوم بغض النظnnر عن طريقnnة عملnnه في الماضnnي ،فnnأنت شnnخص قnnد تخّلى عن مفاهيمnnه ُ
وكالمه والسير على خطاه .وبهذا ،ستكون شخصا يطيع هللا ًّ
حقا .فأنت ال تحّلل أو تفحص عمل هللا؛ كما لnو كnان هللا قnد نسnي
ً

أيضا قد نسيته .الحاضر هو الحاضnر ،والماضnي هnو الماضnي .وبمnا أن هللا اليnوم قnد وضnع جانبًا مnا فعلnه
عمله السابق وأنت ً
ٍ
ص nا ُيطي nnع هللا تمامًا وق nnد تخّلى نهائيًّا عن مفاهيم nnه
في الماض nnي ،ال ينبغي علي nnك أن تتوق nnف عن nnده .وعندئ nn nذ فق nnط ،س nnتكون شخ ً
الدينية.
ضnا عمnnل عnnتيق وقnnديم.
دائما في عمل هللا ،إ ًذا ،يوجد عمل جديد .وبالتnnالي ،ثمnnة أي ً
ً
ونظرا إلى أنه توجد تطورات جديدة ً
إن هذا العمل القديم والجديد ليس متناقضا بل متكامالً .فكل خطوة ِ
ونظرا إلى أنه ثمة عمل جديد ،ال شك في
لألخيرة.
لة
مكم
ً
ً
ّ
أنه ينبغي إزالة األشياء القديمة .وعلى سبيل المثال ،إن بعض ممارسات اإلنسان القديمة العهد واألقوال المألوفة الnnتي تnnترافق
مع سnنوات عديnدة nمن االختبnارات والتعnاليم قnد شّ nكلت جميnع أنnواع المفnاهيم في عقnل اإلنسnان .ولكن مnا سnاهم بشnكل أكnبر في
تشnnكيل هnnذه المفnnاهيم لnnدى اإلنسnnان هnnو أن هللا لم يكشnnف تمامًا لإلنسnnان عن وجهnnه الحقيقي وشخصnnيته المتأصnnلة حnnتى اآلن،
باإلض nnافة إلى انتش nnار النظري nnات التقليدي nnة على م nnر الس nnنوات من nذ nالعص nnور القديم nnة .إن nnه لمن المنص nnف الق nnول إن nnه ،في خالل
ٍ
وتطو ٍر مسnnتمر لمعرفnnة لnدى اإلنسnان تنطnnوي على كnnل أنnواع
تشكيل
مسيرة إيمان اإلنسان باهللّ ،أدى تأثير مفاهيم متنوعة إلى
ّ
المفاهيم عن هللا .ونتيج ًة لذلك ،فإن العديد nمن األشخاص المتدينين nالذين يخnnدمون هللا قnnد أصnnبحوا أعnnداءه .وهكnnذا ،كلمnا كnانت
مفاهيم الناس الدينية أقnوى ،عارضnوا هللا أكnثر وأصnبحوا أعnداء لnه أكnثر .إن عمnل هللا دائمًا جديnد وغnير قnديم أب ًnدا ،وال يشّ nكل
أبnً nدا عقيnnدة ،بnnل يتغnnير ويتجnnدد باسnnتمرار بقnnدر أكnnبر أو أقnnل .وهnnذا العمnnل هnnو تعبnnير عن شخصnnية هللا نفسnnه المتأصnnلة .كمnnا أنnnه

تغيnnر
تعبير عن مبدأ متأصل في عمل هللا وإحدى الوسائل التي يحقق هللا من خاللها تدبيره .لو لم يعمل هللا بهذه الطريقة ،لما ّ

اإلنسnnان أو تم ّكن من معرف nnة هللا ولم nnا ك nnان الش nnيطان ق nnد ُهnnزم .ول nnذلك ،تطnnرأ باس nnتمرار تغي nnيرات على عمل nnه تب nnدو عشnnوائية،
ولكنه nnا في الواق nnع منتظم nnة .إال أن الطريق nnة ال nnتي ي nnؤمن به nnا اإلنس nnان باهلل مختلف nnة تمامًا .فاإلنس nnان يتمس nnك بالعقائ nnد واألنظم nnة
القديمة والمألوفة .وبقدر ما تكون قديمة ،بقدر ما يستسnnيغها .كيnnف يمكن إلنسnnان ذي عقnٍ nل جاهnل ومتصّnلب كالصnخر أن يقبnل

nديما أبnً nدا؛
هذا القدر الكبير من كالم هللا وعمله الجديد الذي ال يمكن إدراكnnه؟ يمقت اإلنسnnان هللا الnذي يتجnnدد دائمًا وال يصnبح ق ً
nدو
يفضله ،أصبح اإلنسان ع ًّ
فهو ال يحب سوى هللا القديم الطراز والشائب والجامد .وبالتالي ،بما أن لكل من هللا واإلنسان ما ّ

هللا .وال يnnزال كثnnير من هnnذه التناقضnnات موجnnوداً حnnتى اليnnوم ،في وقت كnnان هللا فيnnه يقnnوم بعمnnل جديnnد لمnnا يقnnارب السnnتة آالف

تعنت اإلنسان أو عدم جnواز انتهnاك مراسnيم هللا اإلداريnة من قبnل
سنة .وقد باتت ،إ ًذا ،هذه التناقضات مستعصية ،ربما بسبب ّ
اإلنسnان .إال أن هnnؤالء رجnال ونسnاء الnدين مnnا زالnوا يتمسnnكون بnالكتب والوثnnائق القديمnة nالعفنnnة ،في حين أن هللا يواصnل عمnnل

nدوين ال
تnدبيره غnير المكتمnل كمnا لnو لم يكن لديnه أحnد بجانبnه .وعلى الnرغم من أن هnذه التناقضnات تجعnل من هللا واإلنسnان ع ّ
يمكن حnتى التوفيnق بينهمnا n،ال يكnترث هللا لهnذه التناقضnات كمnا لnو أنهnا ،رغم وجودهnا ،غnير موجnودة .إال أن اإلنسnان مnا زال
يتمسnك بمعتقداتnnه ومفاهيمnnه وال يتخّلى عنهnnا أب ًnدا .ولكن ،ثمnة أمnر بnnديهي .فعلى الnnرغم من أن اإلنسnان ال يحيnnد عن وضnnعيته،
يغيnnر دائمًا وضnnعيته بحسnnب البيئnnة .وفي النهايnnة ،إن اإلنسnnان هnnو الnnذي سnُ nيهزم بnnدون
تبقى قnnدما هللا في حركnnة مسnnتمرة ،وهnnو ّ
ضnا بطnل أولئnك الnذين ُهزمnوا من البشnر
معركة .وفي الوقت نفسه ،إن هللا هو العدو األكnبر لكnل أعدائnه الnذين ُهزمnوا ،وهnو أي ً
nتمد مفاهيمnnه من هللا؛ ألن العدي nد nمنهnnا
والnnذين لم ُيهزمnnوا بعnnد .من يسnnتطيع أن يتنnnافس مnnع هللا وينتصnnر؟ يبnnدو أن اإلنسnnان يسّ n

أبصر النور نتيج ًة لعمل هللا .ومع ذلك ،ال يغفر هللا لإلنسان بسبب هذا ،كما أنه ال ُيغدق مديحه على اإلنسان الnذي ينتج دفعnة
ضnا عن ذلnك ،يشnعر باالشnمئزاز الشnديد nمن مفnاهيم اإلنسnان
تلو األخرى من منتجات "من أجل هللا" تخnرج عن عمnل هللا .وعو ً

ومعتقداتnnه القديمnnة والتقيnnة ،بnnل ويتجاهnnل تnnاريخ ظهnnور هnnذه المفnnاهيم للمnnرة األولى ،وال يتقبnnل أبnً nدا أن تكnnون كnnل هnnذه المفnnاهيم
ناتجnnة من عملnnه؛ ألن مفnnاهيم اإلنسnnان ينشnnرها اإلنسnnان؛ ومصnnدرها هnnو أفكnnار اإلنسnnان وعقلnnه وليس هللا ،بnnل الشnnيطان .لطالمnnا

nديما وميتًا ،ومnnا يجعnnل هللا اإلنسnnان متم ّس ً nكا بnnه ليس أبnnديًّا وغnnير قابnnل للتغيnnير ،بnnل
قصnnد هللا أن يكnnون عملnnه جديnً nدا وحيًّا ،ال قً n
nديما .أمnnا
يتغnnير وفnnق العصnnر والفnnترة؛ هnnذا ألنnnه إلnnه يجعnnل اإلنسnnان يعيش ويتجnnدد ،ال شnnيطان يجعnnل اإلنسnnان يمnnوت ويصnnبح قً n

زلتم ال تفهمون ذلك؟ لديك مفاهيم عن هللا وال تستطيع التخلي عنها؛ ألنك منغلnnق في تفكnnيرك .وهnnذا ال يعnnود إلى أن عمnnل هللا

إن مnا يجعلnnك غnnير قnادر
يفتقnnر إلى المنطnق أو ألنnnه ال يتماشnى مnع الرغبnnات البشnرية ،أو إلى أن هللا مهمnnل دائمًا في واجباتnهّ .
على التخلي عن مفاهيم nnك هnn nو افتق nnارك الش nnديد إلى الطاع nnة ،وإلى أن nnك ال تشnn nبه البتّ nnة مخلوقnn nات هللا ،وليس ألن هللا يصnّ nnعب
دائما حسنة :فهو
األمور عليك .وكل هذا
َ
تسببت به أنت وال عالقة هلل به .كل المعاناة والمأساة سببها اإلنسان .إن مقاصد هللا ً

تمي nnز األل nnف من
ال ي nnرغب في أن يجعل nnك تنتج مف nnاهيم ،ولكن nnه ي nnرغب في أن تتغ nnير وتتج nnدد م nnع م nnرور ال nnزمن .م nnع أن nnك ال ّ
العصnn nا ،فnn nأنت تبقى غارقًا إمnn nا في الفحص أو في التحليnn nل .هnn nذا ال يعnn nني أن هللا ُيصnّ n nعب األمnn nور ،بnn nل أنت من ال يتّقي هللا،
يتجرأ مخلوق صغير على أخذ جزء تافه مما سبق هلل أن منحه إياه ،فيعكسه ليهاجم بnnه هللا ،أليس هnnذا
ُ
وعصيانك كبير للغايةّ .
ليعبnnر عن وجهnnات نظnnره أمnnام هللا ،ناهيnnك
عصnnياناً من اإلنسnnان؟ ومن اإلنصnnاف القnnول إن اإلنسnnان غnnير مؤهnnل على اإلطالق ّ
عن ابتكnار أي ِح َك ٍم عديمnة القيمnة وفاسnدة ونتنnة يشnعر بهnا ،وهnذا أق ّnل مnا يقnال عن تلnك المفnاهيم المتعّفنnةَ .أوليسnت حnتى أكnثر
من عديمة القيمة؟
إن الذي يخدم هللا ًّ
حقا هو الذي يبحث عن قلب هللا ،ويصلح ألن يستخدمه هللا ،وقnادر على التخلي عن مفاهيمnه الدينيnة.
إذا كنت تnnرغب في أن يكnnون أكلnnك وشnnربك لكالم هللا مثمnً nرا ،فعليnnك إ ًذا أن تتخلى عن مفاهيمnnك الدينيnnة .وإذا كنت تnnرغب في
خدمة هللا ،فمن الضروري أكثر حتى أن تتخلى أوالً عن مفاهيمnك الدينيnة nوتطيnع كالم هللا في كnل مnا تفعلnه .هnذا مnا ينبغي أن

يتحلى بnn nه من يخnn nدم هللا .إذا كنت تفتقnn nر إلى هnn nذه المعرفnn nة ،فبمجnn nرد أن تخnn nدم ،سnn nوف تسnn nبب مقاطعnn nات واضnn nطرابات ،وإذا

nددا .خnnذ الnnوقت الحاضnر على
أرضا ال محالة ولن تستطيع النهnوض مجً n
استمررت في التمسك بمفاهيمك ،فسوف يطرحك هللا ً
سبيل المثال .إن الكثير من األقوال والعمل اليوم غير مطابق للكتاب المقدس وللعمل الذي قnام بnه هللا في السnابق .وإن لم تكن
لديك الرغبة في الطاعة ،فقد تسقط في أي وقت .إن كنت ترغب في الخدمة وفًقا إلرادة هللا ،فعليك أوالً التخلي عن مفاهيمك
الدينية nوتصويب وجهnات نظnرك؛ فnالكثير ممnا ُيقnال في المسnتقبل لن يكnون مطابقًا لمnا قيnل في الماضnي ،وإن كنت اآلن تفتقnر

nخت فيnnك إحnnدى طnnرق عمnnل هللا ولم تتخnَّ nل
إلى اإلرادة للطاعnnة ،فسnnوف تعجnnز عن السnnير في الnnدرب الnnذي ينتظnnرك .إن ترسَ n
أبدا ،فستصبح هذه الطريقة مفهومك الديني .إذا كانت ماهيnة هللا هي مnا تر ّسnخ فيnك ،تكnون قnد ربحت الحقيقnة ،وإن كnان
عنها ً

كالم هللا وحقيقتnnه قnnادرين على أن يصnnبحا حياتnnك ،فلن يعnnود لnnديك مفnnاهيم عن هللا بعnد nاآلن .إن الnnذين يملكnnون معرفnnة حقيقيnnة
يتقيدوا بالعقيدة.
باهلل ،لن تكون لديهم مفاهيم ولن ّ
اصح من خالل طرح األسئلة التالية على نفسك:
ُ
 .1هل تتداخل المعرفة في داخلك مع خدمتك هلل؟
 .2كم عnnدد الممارسnnات الدينيnة nفي حياتnnك اليوميnnة؟ إذا لم تظهnnر إال بمظهnnر التقnnوى ،فهnnل هnnذا يعnnني أنnnك اكتسnnبت نمnًّ nوا

ونضوجا في حياتك؟
ً

 .3عندما تأكل وتشرب كالم هللا ،هل أنت قادر على التخلي عن مفاهيمك الدينية؟
 .4هل أنت قادر على الصالة بمعزل عن االحتفاالت الدينية؟

 .5هل تصلح ألن يستخدمك هللا؟
 .6إلى أي مدى تتضمن معرفتك باهلل المفاهيم الدينية؟

تعرف على أحدث عمل هلل واتبع خطى هللا
ّ
عليكم اآلن أن تسعوا إلى أن تصبحوا شعب هللا ،وأن تبدأوا الدخول الكامل إلى الطريق الصحيح .أن تكونnnوا شnnعب هللا
رسميا الدخول في تدريب الملكnnوت ،ويجب أن تتوقnnف حيnnاتكم المسnnتقبلية عن
يعني الدخول إلى عصر الملكوت .اليوم تبدأون
ً
التواني واإلهمال التي كانت عليهما من قبnnل؛ فهnnذه الحيnاة غnير قnادرة على تحقيnق المعnnايير الnتي يطلبهnnا هللا .إن كنت ال تشnعر
لحة ،فهذا يدل على أنك ال ترغب في تحسين نفسك ،وأن سعيك مشnَّ nوش ومرتبnnك ،وأنnnك غnnير قnادر على تتميم
بأي ضرورة ُم َّ
إرادة هللا .الدخول في تnدريب الملكnوت يعnني البnدء في حيnاة شnعب هللا – هnل أنت على اسnتعداد لقبnول مثnل هnذا التnدريب؟ هnل
لحة لألم nnر؟ ه nnل أنت على اس nnتعداد للعيش وف nnق ت nnأديب هللا؟ ه nnل أنت على اس nnتعداد
الم َّ
أنت على اس nnتعداد للش nnعور بالض nnرورة ُ
للعيش في ظnnل تnnوبيخ هللا؟ عنnnدما تnnأتي عليnnك كلمnnات هللا وتجربnnك ،كيnnف ستتصnnرف؟ ومnnاذا سnnتفعل عنnnدما تواجnnه كnnل أنnnواع
الحقnnائق؟ في الماضnnي ،لم يكن تركnnيزك على الحيnnاة .واليnnوم ،يجب عليnnك الnnدخول في حقيقnnة الحيnnاة ،ومتابعnnة التغيnnيرات الnnتي
تطnnرأ على أسnnلوب حياتnnك .هnnذا مnnا يجب أن يحققnnه شnnعب الملكnnوت .يجب على جميnnع أولئnnك الnnذين هم شnnعب هللا أن يمتلكnnوا
الحياة ،وأن يقبلوا تدريب الملكوت ،ويتابعوا التغييرات التي تطرأ على أسلوب حياتهم .هذا ما يطلبه هللا من شعب 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 يتجnه قلبnك بالكامnل إلى هللا ،وتعيش حيnاة روحيnة عاديnة ،فسnتعيش
في عnnالم الحري nnة ،مم nnا يعnnني أنnnك سnnتعيش تحت رعاي nnة محبnnة هللا وفي حمايتهnnا .وعن nnدما تعيش تحت رعاي nnة هللا وفي حمايتnnه
فحينها فقط سوف تنتمي إلى هللا.
 .4يجب أن يقتنيهم هللا.
 .5يجب أن ُيستعلن فيهم مجد هللا على األرض.
كنت غnnير راغب في قبnnول هnnذه التكليفnnات،
هnnذه النقnnاط الخمس هي تكليفnnاتي لكم .إن كالمي َّ
موجه إلى شnnعب هللا ،وإذا َ
ٍ
nادرا على تتميم مشnيئة هللا .تبnnدأون اليnnوم في قبnول تكليفnات هللا،
فلن أجnnبرك عليهnا ،ولكن إذا قبلتهnnا حقًا ،فعندئnnذ سnوف تكnون ق ً
والسnnعي لتصnnبحوا شnnعب الملكnnوت ولتحققnnوا المعnnايير المطلوبnnة لتكونnnوا أهnnل الملكnnوت .هnnذه هي الخطnnوة األولى للnnدخول .إذا

nادرا على تحقيقه nnا ،فس nnتكون
َ
كنت ت nnرغب في تتميم إرادة هللا تتميمًا ك nnامالً ،فعلي nnك قب nnول ه nnذه التكليف nnات الخمس nnة ،وإذا كنت ق ً n
بحسب قلب هللا وستستفيد بالتأكيد منها بواسطة هللا .المهم اليوم هو الnnدخول في تnnدريب الملكnوت .يتضnnمن الnnدخول في تnnدريب
الملكوت الحيnاة الروحيnة .لم يكن هنnاك أي حnديث عن الحيnاة الروحيnة في السnابق ،ولكن اليnوم ،عنnدما تبnدأ في دخnول تnدريب
رسميا في الحياة الروحية.
الملكوت ،فإنك تدخل
ً

أي نوع من الحياة تكون الحياة الروحية؟
إن الحياة الروحية هي الحياة التي يتجه فيهnا قلبnnك بكاملnnه إلى هللا ،ويسnتطيع أن يكnون يقظًا لمحبnnة هللا .إنهnا الحيnnاة الnnتي
قادرا على فهم إرادة هللا اليوم ،وتسترشد بنور الروح القدس اليnnوم
تعيش فيها بكلمات هللا ،وال يشغل قلبك شيء آخر ،وتكون ً
للقيام بواجبك .هذه الحياة بين اإلنسان وهللا هي الحياة الروحية.
nق في عالقتnnك مnnع هللا – وربمnnا أنهnnا حnnتى قnnد انقطعت – وأنت
إذا كنت غnnير قnnادر على اتبnnاع نnnور اليnnوم ،فقnnد حnnدث شٌ n
بدون حياة روحية عادية .إن العالقة العادية مع هللا مبنية nعلى أساس قبول كالم هللا اليوم .هل لnديك حيnاة روحيnnة عاديnة؟ هnل
nادرا على اتبnnاع نnnور الnnروح القnnدس اليnnوم،
لnnديك عالقnnة عاديnnة مnnع هللا؟ هnnل أنت شnnخص يتبnnع عمnnل الnnروح القnnدس؟ إذا كنت قً n
ويمكنnnك فهم إرادة هللا من داخnnل كلماتnnه ،والnnدخول إلى هnnذه الكلمnnات ،فnnأنت إ ًذا شnnخص يتبnnع فيض الnnروح القnnدس .إذا كنت ال

تتبnnع فيض الnnروح القnnدس ،فnnأنت بال شnnك شnnخص ال يسnnعى إلى الحقيقnnة .ليس لnnدى الnnروح القnnدس أي فرصnnة للعمnnل في أولئnnك

أبدا استحضار قوتهم ،وهم دائمًا سnلبيون .هnل
الذين ال يرغبون في تحسين أنفسهم ،ونتيجة لذلك ،فإن هؤالء الناس ال يمكنهم ً
تتبnnع فيض الnnروح القnnدس اليnnوم؟ هnnل أنت وسnnط فيض الnnروح القnnدس؟ هnnل خnnرجت من حالnnة سnnلبية؟ كnnل أولئnnك الnnذين يؤمنnnون
بكلمات هللا ،والذين يأخذون عمل هللا كأساس ،ويتبعون نور الروح القnدس اليnnوم ،هم جميعًا في فيض الnnروح القnnدس .إن كنت
عما يقولnnه ،فnnأنت شnnخص
تnnؤمن أن كلمnnات هللا صnnادقة وصnnحيحة بصnnورة قاطعnnة ،وإن كنت تnnؤمن بكلمnnات هللا بغض النظnnر َّ
يسعى إلى الدخول إلى عمل هللا ،وبهذه الطريقة أنت تتمم إرادة هللا.

لكي تnnدخل في فيض الnnروح القnnدس ،فيجب أن تكnnون لnnديك عالقnnة عاديnnة مnnع هللا ،ويجب عليnnك أوالً تخليص نفسnnك من

حالتnnك السnnلبية .بعض النnnاس يتبعnnون األغلبيnnة دائمًا ،وقnnد ضnnلت قلnnوبهم بعيnً nدا nجnً nدا عن هللا .ليس لnnدى هnnؤالء النnnاس رغبnnة في
تحسين أنفسهم ،والمعايير التي يتبعونهnnا منخفضnة للغايnة .إن إرادة هللا هي السnnعي وراء محبnnة هللا واقتنnnاء هللا لnك .هنnاك أنnاس
يسnnتخدمون ضnnميرهم فقnnط لnnيردوا محبnnة هللا ،لكن هnnذا ال يكفي إلرادة هللا .كلمnnا ارتفعت المعnnايير الnnتي تسnnعى في إثرهnnا ،كنت
أشخاصا عاديين تسعون وراء محبة هللا ،فإن دخولكم إلى الملكnnوت لتصnnبحوا من شnعب هللا
أكثر مالءمة إلرادة هللا .وبصفتكم
ً
هو مستقبلكم الحقيقي ،وحياة بالغة القيمة واألهمية .ال أحد مبnnارك أكnثر منكم – لمnاذا أقnول هnذا؟ ألن أولئnnك الnnذين ال يؤمنnون
باهلل يعيشون من أجل الجسد ،ويعيشون من أجل الشnيطان ،لكنكم تعيشnون اليnnوم من أجnل هللا ،وتعيشnnون لتنفيnذ إرادة هللا .لهnnذا
الس nnبب أق nnول إن حي nnاتكم بالغ nnة األهمي nnة .ه nnذه المجموع nnة فق nnط من الن nnاس ،ال nnذين اخت nnارهم هللا ،ق nnادرة على عيش حي nnاة بالغ nnة
األهمية :وال أحد آخر على األرض قادر على عيش حياة لهnا هnnذه القيمnة والمعnnنى ،ألن هللا اختnاركم وأنهضnnكم ،وعالوة على
ذلك ،بسبب حب هللا لكم ،فقد أدركتم الحياة الحقيقية ،وتعرفون كيف تعيشون حياة ذات قيمة قصوى .هnذا ليس بسnبب سnعيكم
مانحا إياكم الحظ الطيب لتnأتوا
روحكم ،وروح هللا هو َم ْن لمس قلبكمً ،
على رؤي nnة م nnا ه nnو جمي nnل عن هللا ،ولم nnا ك nnان ممكنًا ل nnك أن تحب هللا،

الجيد ،ولكن بسبب نعمة هللا؛ إنه هللا هو َم ْن فتح عيني
ّ
ٍ
nادرا
أمام nnه .إذا لم ين nnيرك روح هللا ،فعندئ nnذ لم nnا كنت ق ً n
فتلمس
ويرج nnع األم nnر برمت nnه إلى أن روح هللا ق nnد لمس قلب nnك فاتج nnه إلى هللا .في بعض األحي nnان ،عن nnدما تس nnتمتع بكلم nnات هللاُ ،
جانبا .إذا
روحك ،وتشعر أنك ال يسعك سوى أن تحب هللا ،وأن هناك قوة كبيرة داخلك ،وأنه ال يوجد شيء ال يمكنك تنحيته ً

كنت تشnnعر بهnnذا ،فعندئ nnذ يكnnون روح هللا قnnد لمسnnك ،واتجnnه قلبnnك كnnامالً إلى هللا ،وسnnوف تصnnلي إلى هللا وتقnnول" :يnnا هللا! لقnnد

واحدا من شعبك .سوف أبذل أي شnnيء وأعطي أي
فخرا ،وأنه لشيء مجيد لي أن أكون
ً
عينتنا واخترتنا حًقا .يمنحني مجدك ً
شnnيء لتتميم إرادتnnك ،وسnnوف أكnِّ nرس كnnل سnnنوات حيnnاتي وجهnnودي طيلnnة عمnnري لnnك ".عنnnدما تصnnلي هكnnذا ،سnnتحظى بحب ال

ينقط nnع هلل وطاع nnة حقيقي nnة ل nnه في قلب nnك .ه nnل س nnبق ل nnك أن م nnررت به nnذه التجرب nnة؟ غالبًا عن nnدما يلمس روح هللا الن nnاس ،ف nnإنهم
يكونnnون مسnnتعدين nبشnnكل خnnاص لتكnnريس أنفسnnهم هلل في صnnلواتهم" :يnnا هللا! أتمnnنى أن أنظnnر يnnوم مجnnدك ،وأتمnnنى أن أعيش من
أجلnn nك – ال شnn nيء أكnn nثر اسnn nتحقاًقا أو معnn nنى من أن أعيش من أجلnn nك ،وليس لnn nدي أدنى رغبnn nة في العيش من أجnn nل الشnn nيطان
والجسnnد .أنت تنهضnnني بتمكيnnني من أن أعيش لnnك اليnnوم ".عنnnدما تصnnلي بهnnذه الطريقnnة ،ستشnnعر أنnnه ال يسnnعك سnnوى أن تعطي
قلبnnك هلل ،وأنnnه عليnnك أن تقتnnني هللا ،وأنnnك كنت سnnتكره أن تمnnوت دون أن تقتnnني هللا وأنت على قيnnد الحيnnاة .بعnnد أن تصnnلي مثnnل
ه nnذه الص nnالة ،سيص nnير في داخل nnك ق nnوة ال تنض nnب ،ولن تع nnرف من أين ت nnأتي؛ س nnتكون هن nnاك ق nnوة ال ح nnدود له nnا في داخل nnك،
وسيكون لديك إحساس كبير بnأن هللا رائnع ،ويسnتحق المحبnة .هnذا هnو الnوقت الnذي سnيكون هللا قnد لمسnك فيnه .كnل أولئnك الnذين
اختبروا هnذا قnد لمسnهم هللا .وبالنسnبة ألولئnك الnذين يلمسnهم هللا من وقت آلخnر ،تحnدث تغnيرات في حيnاتهم ،وهم قnادرون على
اتخnnاذ قnnرارهم ومسnnتعدون القتنnnاء هللا بشnnكل كامnnل ،ولnnديهم محبnnة أقnnوى هلل في قلnnوبهم ،وقnnد تnnوجهت قلnnوبهم تمامًا إلى هللا ،وال
يعnيرون أي اهتمnام للعائلnة أو للعnالم أو للعالقnات أو لمسnتقبلهم ،وهم على اسnتعداد لتكnريس جهnود حيnاتهم هلل .كnل أولئnك الnذين
ِ
يكملهم هللا.
لمسهم روح هللا هم أناس يبحثون عن الحقيقة ،ولديهم رجاء في أن ّ
هل اتجهت بقلبك إلى هللا؟ هل لمس روح هللا قلبك؟ إذا لم تكن قد مررت بهذا االختبار من قبل ،وإذا لم تكن قد صnليت
أبدا ،فهذا يدل على أن هللا ليس له مكان في قلبك .جميع أولئnك الnذين يسترشnدون بnروح هللا والnذين لمسnهم روح
بهذه الطريقة ً
جادا مثلnnك
هللا لديهم عمل هللا ،وهو ما ُيظهر أن كلمات هللا ومحبة هللا قد َّ
ترسخت في داخلهم .بعض الناس يقولون" :أنا لست ً

في صnnلواتي ،ولم يلمسnnني هللا .أحيانًا– عنnnدما أتأمnnل وأصّnلي – أشnnعر أن هللا رائnnع ،وأن هللا لمس قلnnبي" .ال يوجnnد مnnا هnnو أهم

من قلب اإلنسnnان .عنnnدما يتجnnه قلبnnك إلى هللا ،فnnإن كيانnnك بأكملnnه سnnوف يتجnnه إلى هللا ،وفي ذلnnك الnnوقت سnnوف يكnnون قلبnnك قnnد

مر معظمكم بمثل هذه الخبرة – وكل ما في األمر أن عمق تجاربكم ليست هي نفسnnها .بعض النnnاس يقولnnون:
لمسه روح هللاَّ .
"أنا ال أردد الكثير من كلمات الصالة ،أنا فقط أستمع إلى شnركة اآلخnnرين وتnزداد القnوة في داخلي ".وهnذا يnدل على أن هللا قnد

لمسك في الداخل .عنnدما يسnتمع النnاس الnذين لمسnهم هللا في الnداخل إلى شnركة اآلخnرين فnإنهم ُيلهمnون؛ إذا ظnل قلب الشnخص

تماما عندما يستمع إلى كلمات ُملهمة ،فهذا يثبت أن عمل الروح القnدس ليس في داخلnه .ال يوجnد اشnتياق بnداخلهم،
غير متأثر ً
ثم هم بnدون عمnل الnروح القnدس .إذا كnان الشnخص قnد لمسnه هللا ،فسnيكون لديnه رد
ممnا يثبت أنnه ليس لnديهم أي عزيمnة ،ومن َّ
فعل عندما يستمع إلى كالم هللا .وإذا لم يكن قد لمسnه هللا ،فإنnه لم يتفاعnل مnع كالم هللا ،وليس لديnه أي عالقnة معnه ،وهnو غnير
قادر على نوال االستنارة .إن أولئك الذين سمعوا كالم هللا ولم يستجيبوا هم أناس لم يلمسهم هللا – إنهم أناس بال عمnnل للnnروح
القدس .جميع أولئك القادرين على قبول النور الجديد قد لمسهم عمل الروح القدس وامتلكهم.
ِقس نفسك:
 .1هل أنت في قلب العمل الحالي للروح القدس؟
 .2هل اتجه قلبك إلى هللا؟ هل لمسك هللا؟
ترسخت كلمات هللا في داخلك؟
 .3هل َّ
 .4هل ممارستك مبنية على أساس متطلبات هللا؟
 .5هل تعيش في ظل توجيه النور الحالي للروح القدس؟

 .6هل تحكم قلبك تصورات قديمة n،أم تحكمه كلمات هللا اليوم؟
بعnnد سnnماع هnnذه الكلمnnات ،مnnا رد فعلكم؟ بعnد nاإليمnnان طnnوال هnnذه السnnنوات ،هnnل تحفnnظ كلمnnات هللا على أنهnnا حياتnnك؟ هnnل
حدث تغيير في شخصيتك القديمة الفاسدة؟ هل تعرف ،بحسب كلمات هللا اليnوم ،معnنى أن يكnون لnديك حيnاة ،ومعnنى أن تكnون
بال حيnnاة؟ هnnل هnnذا واضnnح لكم؟ من األهميnnة بمكnnان في اتبnnاع هللا أن كnnل شnnيء يجب أن يكnnون وفقًا لكلمnnات هللا اليnnوم :سnnواء
أكنت تسعى إلى الدخول في الحياة أم تحقيق إرادة هللا ،فيجب أن يتمركز كل شيء حول كلمات هللا اليوم .إذا كان مnnا تشnnارك
به وتسعى له ال يتمركز حول كلمات هللا اليوم ،فأنت غnريب عن كالم هللا ،ومحnروم تمامًا من عمnnل الnروح القnnدس .مnnا يريnده
هللا هم أنnاس يتبعnون خطnاه .ال يهم كم هnو رائnع ونقي مnا فهمتnه من قبnل ،فاهلل ال يريnده ،وإذا كنت غnير قnادر على طnرح مثnل
جانبا ،فعندئذ nستكون عائًقا هائالً لدخولك في المستقبل .كل أولئك القادرين على اتباع النور الحالي للروح القدس
هذه األشياء ً
ض nا خطى هللا ،ومnnع ذلnnك لم يتمكنnnوا من اتباعهnnا حnnتى اليnnوم .هnnذه بركnnة أهnnل
مبnnاركون .اتبnnع النnnاس في العصnnور الماضnnية أي ً
األيام األخيرة .أولئك الذين يمكن أن يتبعوا العمل الحnالي للnروح القnدس ،والnذين يقnدرون على اتبnاع خطى هللا ،بحيث يتبعnونn
هللا أينما يقودهم – هؤالء هم الناس الذين يباركهم هللا .أولئك الذين ال يتبعون العمل الحالي للروح القnدس لم يnدخلوا إلى عمnل
كلمnnات هللا ،وبغض النظnnر عن مقnnدار مnnا يعملnnون ،أو مnnدى معانnnاتهم ،أو مnnدى مnnا مnnروا بnnه ،فال شnnيء من ذلnnك يعnnني شnnيًئا هلل،
وه nnو لن ُيث nnني عليهم .الي nnوم ،ك nnل أولئ nnك ال nnذين يتبع nnون كلم nnات هللا الحالي nnة هم في فيض ال nnروح الق nnدس؛ وأولئ nnك الغرب nnاء عن

كلمات هللا اليوم هم خارج فيض الروح القدس ،ومثل هؤالء الناس ال يثني عليهم هللا .إن الخدمة المنفصnلة عن الكالم الحnالي

لل nnروح الق nnدس هي خدم nnة الجس nnد والتص nnورات ،وهي غ nnير ق nnادرة على أن تك nnون متفق nnة م nnع إرادة هللا .إذا ع nnاش الن nnاس وس nnط
المفnnاهيم الدينيnnة ،فعندئnnٍ nذ ال يسnnتطيعون فعnnل أي شnnيء يتناسnnب مnnع إرادة هللا ،وحnnتى لnnو أنهم يخnnدمون هللا ،فnnإنهم يخnnدمون في
تماما على الخدمnة وفقًا إلرادة هللا .أولئnك الnذين ال يسnتطيعون اتبnاع عمnل الnروح
وسط خيالهم وتصوراتهم ،وهم غير قادرين ً
القدس ال يفهمون إرادة هللا ،والذين ال يفهمnون إرادة هللا ال يسnتطيعون أن يخnدموا هللا .يريnد هللا الخدمnة الnتي بحسnب قلبnه؛ وال
يري nnد الخدم nnة ال nnتي من التص nnورات والجس nnد .إذا ك nnان الن nnاس غ nnير ق nnادرين على اتب nnاع خط nnوات عم nnل ال nnروح الق nnدس ،فعندئ nnٍ nذ
ثم فnإن أولئnك
يعيشnون في وسnط التصnورات ،وتتوقnف خدمnة هnؤالء األشnخاص وتتعطnل .تتعnارض هnذه الخدمnة مnع هللا ،ومن َّ

الnnذين ال يسnnتطيعون اتبnnاع خطى هللا غnnير قnnادرين على خدمnnة هللا؛ وأولئnnك الnnذين ال يسnnتطيعون اتبnnاع خطى هللا يعارضnnون هللا

بك nnل تأكي nnد ،وهم غ nnير ق nnادرين على أن يكون nnوا منس nnجمين م nnع هللا .إن "اتب nnاع عم nnل ال nnروح الق nnدس" يع nnني فهم إرادة هللا الي nnوم،
والقnnدرة على التصnnرف وفقًا لمطnnالب هللا الحاليnnة ،والقnnدرة على طاعnnة هللا اليnnوم واتباعnnه ،والnnدخول وفقًا ألحnnدث كالم من هللا.
هذا فقط هو الشخص الذي يتبع عمل الروح القدس وهو في فيض الnروح القnnدس .هnnؤالء النnnاس ليسnوا فقnط قnادرين على تلقي
ض nا معرفnnة شخصnnية هللا من آخnnر عمnnل هلل ،ويمكنهم معرفnnة تصnnورات اإلنسnnان وعصnnيانه،
مnnدح هللا ورؤيnnة هللا ،بnnل يمكنهم أي ً
وطبيعnnة اإلنسnnان وجnnوهره ،من آخnnر عمnnل لnnه؛ وعالوة على ذلnnك ،فهم قnnادرون على إحnnداث تغيnnيرات تدريجيnnة في شخصnnيتهم
أثن nnاء خ nnدمتهم .مث nnل ه nnؤالء الن nnاس هم فق nnط الق nnادرون على اقتن nnاء هللا ،وهم َم ْن وج nnدوا حقًا الطري nnق الص nnحيح .أولئ nnك ال nnذين
ُيقصيهم عمل الروح القدس هم أشخاص غير قnادرين على اتبnاع آخnر عمnل هلل ،والnذين يتمnردون ضnد آخnر عمnل هلل .إن مثnل

ه nnؤالء الن nnاس يعارض nnون هللا عالني nnة ألن هللا ق nnد ق nnام بعم nnل جدي nnد n،وألن ص nnورة هللا ليس nnت هي نفس nnها ال nnتي في تص nnوراتهم –
حكما على هللا ،مما يؤدي إلى كرههم ورفضnهم من هللا .إن امتالك معرفnة
ونتيجة لذلك فهم يعارضون هللا عالنية ويصدرون ً
أح nnدث عم nnل هلل ليس أم nً nرا س nnهالً ،لكن إذا اس nnتطاع الن nnاس أن يطيع nnوا عم nnل هللا وأن يس nnعوا إلى عم nnل هللا عن قص nٍ nد ،فعندئn nذn
ستكون لnديهم فرصnة رؤيnة هللا ،وفرصnة نnوال أحnدث إرشnاد من الnروح القnدس .أولئnك الnذين يعارضnون عمnل هللا عن عم ٍnد ال

يستطيعون تلقي استنارة الروح القدس أو إرشاد هللا؛ وهكذا ،يعتمد ما إذا كان الناس يستطيعون تلقي آخر عمnل هلل على نعمnة
هللا ،ويعتمد nعلى سعيهم ،ويعتمد على نواياهم.
كnnل أولئnnك القnnادرين على طاعnnة الكالم الحnnالي للnnروح القnnدس مبnnاركون .ال يهم كيnnف اعتnnادوا أن يكونnnوا ،أو كيnnف كnnان
الnnروح القnnدس يعمnnل في داخلهم – أولئnnك الnnذين نnnالوا أحnnدث عمnnل هم المبnnاركون بnnاألكثر ،وهnnؤالء غnnير القnnادرين على اتبnnاع
أحnدث عمnل اليnوم يتم إقصnاؤهم .يريnد هللا هnؤالء القnادرين على قبnول النnور الجديnد ،ويريnد هnؤالء الnذين يقبلnون آخnر عمnل لnه
ويعرفونه .لماذا ُي قال أنه يجب أن تكونوا كعذراء عفيفة؟ ألن العذراء العفيفة قادرة على البحث عن عمل الروح القدس وفهم
األشnnياء الجديnnدة n،وعالوة على ذل nnك ،قnnادرة على تنحي nnة مفnnاهيم قديم nة nجانبًا ،وطاعnnة عمnnل هللا الي nnوم .عيَّن هللا هnnذه الفئnnة من
الناس الذين يقبلون أحدث عمل اليوم قبل بnnدء األزمنnة ،وهم المبnnاركون بnاألكثر بين النnnاس .أنتم تسnمعون صnوت هللا مباشnرة،
وت nnرون ظه nnور هللا ،وهك nnذا ،في الس nnماء وعلى األرض ،وعلى م nnر العص nnور ،لم يوج nnد َم ْن ه nnو مب nnارك أك nnثر منكم ،أنتم ه nnذه
المجموعة من الناس .كل هذا بسبب عمل هللا ،وبسبب تعيين nهللا واختياره ،وبسnبب نعمnة هللا؛ إذا لم يتكلم هللا وينطnق بكلماتnه،
فهل كانت ظروفكم ستكون كما هي عليnه اليnوم؟ ولهnذا يعnود كnل المجnد والحمnد هلل ،كnل هnذا ألن هللا يستنهضnكم .مnع أخnذ هnذه
سلبيا؟ هل ال تزال قوتك غير قادرة على النهوض؟
األمور في االعتبار ،هل يمكنك أن تظل ً
nادرا على قب nnول
nادرا على قب nnول دينون nnة كالم هللا وتوبيخ nnه وس nnحره وتنقيت nnه ،وعالوة على ذل nnك ،أن تك nnون ق ً n
أن تك nnون ق ً n
ثم يجب أال تكnnون حزينًا جnً nدا عنnnد توبيخnnك .ال يمكن ألحnnد أن يسnnلب
تكليفnnات هللا ،فهnnو معيَّن من هللا في بدايnnة الزمnnان ،ومن َّ
العمnnل الnnذي تم فيكم ،والبركnnات الnnتي تم منحهnnا لكم ،وال يمكن ألحnnد أن ينnnتزع كnnل مnnا أخnnذتموه .ال يطيnnق المتnnدينون المقارنnnة

معكم .ليس لnnديكم خnnبرة كبnnيرة في الكتnnاب المقnnدس ،وغnnير متبnnنين nنظريnnة دينيnnة n،ولكن ألن هللا قnnد عمnnل في داخلكم ،فقnnد نلتم
أكثر من أي شخص على مر العصور – وهذه هي أكبر بركة لكم .وبسبب هذا ،يجب أن تكونوا أكnثر تكري ًسnا هلل ،بnل وأكnثر
nخا في المكnnان
والء هلل .ألن هللا يستنهضnnك ،فعليnnك بتعزيnnز جهnnودك ،وأن ِّn
تجه ز قامتnnك لقبnnول تكليفnnات هللا .يجب أن تقnnف راسً n
ً

ال nnذي أعط nnاك هللا إي nnاه ،وتس nnعى ألن تص nnبح واح nً nدا من ش nnعب هللا ،وتقب nnل ت nnدريب الملك nnوت ،ويربح nnك هللا ،وتص nnبح في نهاي nnة
المطاف شهادة مجيnدة هلل .كم تمتلnك من هnذه القnرارات؟ إذا كنت تملnك مثnل هnذه القnرارات ،فسnيربحك هللا في النهايnة بالتأكيnد،

وسnnوف تصnnبح شnnهادة مجيnnدة هلل .يجب أن تفهم أن التكليnnف الرئيسnي هnو أن يقتنيnnك هللا وأن تصnnبح شnnهادة مجيnnدة هلل .هnذه هي
إرادة هللا.
إن كلمات الروح القدس اليnوم هي ديناميnات عمnل الnروح القnدس ،واسnتنارة الnروح القnدس المسnتمرة لإلنسnان خالل هnذه
الفnnترة هي اتجnnاه عمnnل الnnروح القnnدس .ومnnا االتجnnاه في عمnnل الnnروح القnnدس اليnnوم؟ إنnnه قيnnادة الشnnعب إلى عمnnل هللا اليnnوم ،وإلى
حياة روحية عادية .توجد عدة خطوات للدخول في حياة روحية عاديةn:
 .1أوالً ،يجب أن تسnnكب قلب nnك في كلمnnات هللا .يجب أال تطلب كلمnnات هللا في الماضnnي ،ويجب أال تدرسnnها أو تقارنه nnا

بكلمات اليnوم .بnدالً من ذلnك ،يجب أن تسnكب قلبnك بالكامnل في كلمnات هللا الحاليnة .إذا كnان هنnاك أنnاس مnا زالnوا يرغبnون في

قnnراءة كلمnnات هللا ،أو الكتب الروحيnnة ،أو غيرهnnا من روايnnات الوعnnظ من الماضnnي ،والnnذين ال يتبعnnون كلمnnات الnnروح القnnدس
كنت على اسnتعداد nلقبnnول نnور الnروح القnnدس اليnوم ،فعليnnك سnكب
اليوم ،فإنهم أكثر الناس حماق ًة؛ يمقت هللا هؤالء الناس ،وإن َ
قلبك بالكامل في أقوال هللا اليوم .هذا هو أول شيء يجب عليك تحقيقه.
nاء على أسnnاس الكلمnnات الnnتي قالهnnا هللا اليnnوم ،وأن تnnدخل في كلمnnات هللا وتشnnترك مnnع هللا ،وتأخnnذ
 .2يجب أن تصnnلي بنً n

قراراتك أمام هللا ،وتحدد ما المعايير التي ترغب في السعي إلنجازها.
 .3يجب أن تسnnعى للnnدخول العميnnق إلى الحقيقnnة على أسnnاس عمnnل الnnروح القnnدس اليnnوم .ال تتمسnnك باأللفnnاظ والنظريnnات
البالية من الماضي.
 .4يجب أن تسعى ليلمسك الروح القدس ،وتدخل إلى كلمات هللا.
 .5يجب عليك السعي للدخول في الطريق الذي يسلكه الروح القدس اليوم.
وكيnnف تسnnعى ليلمسnnك الnnروح القnnدس؟ المهم هnnو العيش في كلمnnات هللا الحاليnnة ،والصnnالة على أسnnاس متطلبnnات هللا .إذا
nاء على الكلمnnات الnnتي يقولهnnا هللا اليnnوم،
صnnليت بهnnذه الطريقnnة ،فمن المؤكnnد أن الnnروح القnnدس سيلمسnnك .إن َ
كنت ال تسnnعى بنً n
فسعيك بال ثمر .يجب أن تصلي وتقول" :يnا هللا! أنnnا أعارضnnك ،وأنnا مnnدين لnnك بnالكثير؛ أنnا ع ٍ
nاص جnً nدا ،وغnير قnادر أب ًnدا على
إرضnnائك .يnnا هللا ،أرغب في أن تخلصnnني ،وأرغب في أن أخ nnدمك ح nnتى النهاي nnة ،وأرغب في المnnوت من أجلnnك .أنت تnnدينني
وتوبخnnني ،وال أتnnذمر؛ أنnnا أعارضnnك وأسnnتحق المnnوت ،حnnتى يnnرى جميnnع النnnاس شخصnnيتك الصnnالحة في مnnوتي ".عنnnدما تصnnلي
من داخل قلبك بهnذه الطريقnة ،فسnوف يسnمعك هللا ،وسnوف يرشnدك؛ إذا كنت ال تصnلي على أسnاس كالم الnروح القnدس اليnوم،
فليس هناك احتمال أن يلمسك الروح القدس .إذا صليت وفًقا إلرادة هللا ،ووفًقا لما يشnاء هللا أن يفعلnه اليnوم ،فسnوف تقnول" :يnا

مخلصا لتكليفاتك ،وأنا على استعداد لتكريس حياتي كلهnnا لمجnnدك ،حnتى يتسnnنى لكnnل مnnا
هللا! أتمنى أن أقبل تكليفاتك وأن أكون
ً
أقnnوم بnnه أن يصnnل إلى معnnايير شnnعب هللا .أرجnnو أن تلمس قلnnبي .وأتمnnنى لروحnnك أن ينnnيرني دائمًا ،وأن تجعnnل كnnل مnnا أقnnوم بnnه
عnار على الشnيطان ،وأن تقتنيnني في نهايnة المطnاف ".إذا كنت تصnلي بهnذه الطريقnة ،متمرك ًnزا حnول إرادة هللا ،فعندئ ٍnnذ سnيعمل
حتما فيك .ال يهم كم عدد كلمnnات صnالتك – فمnا هnو أساسnي هnو مnا إذا كنت تnnدرك إرادة هللا أم ال .ربمnnا اجتnاز
الروح القدس ً
جميعكم الخ nnبرة التالي nnة :في بعض األحي nnان ،أثن nnاء الص nnالة في تجم nnع م nnا ،تص nnل دينامي nnات عم nnل ال nnروح الق nnدس إلى ذروته nnا،

وتؤدي إلى استنهاض قوة كل فرد .يصرخ بعض النnاس بمnرارة ويبكnون وهم يصnلون ،ويغلبهم النnدم أمnام هللا ،ويظهnر بعض
الناس عزمهم ،ويقدمون تعهدات .هذا هو التأثير الذي يتحقق من خالل عمnل الnروح القnدس .من المهم اليnوم أن يسnكب جميnع
كنت ال تnnزال متمسnnكا بمnnا ح nnدث من قبnnل ،فلن
الن nnاس قل nnوبهم في كلمnnات هللا .ال تر ّكnnز على الكلم nnات الnnتي قيلت من قبnnل؛ إذا َ
يعمل الروح القدس في داخلك .هل ترى مدى أهمية هذا؟
هل تعرفون الطريق الذي يسير فيه الروح القnدس اليnوم؟ النقnاط العديnدة nالمnذكورة أعاله هي مnا ينبغي أن يحققnه الnروح
القدس اليوم وفي المستقبل؛ هي الطريق الذي يسnلكه الnروح القnدس ،والnnدخول الnnذي يجب أن يسnnعى إليnnه اإلنسnان .في دخولnnك
nادرا على قبnnول دينونnnة كالم هللا وتوبيخnnه؛ يجب أن
إلى الحيnnاة ،يجب أن تسnnكب قلبnnك في كلمnnات هللا على األقnnل ،وأن تكnnون قً n
يتnوق قلبnك إلى هللا ،يجب أن تسnnعى للnnدخول بعمnnق إلى الحقيقnة واألهnداف الnnتي يطلبهnا هللا .عنnدما تمتلnnك هnذه القnوة ،فهnnذا يnnدل
على أن هللا قد لمسك ،وبدأ قلبك في التوجه إلى هللا.
إن الخط nnوة األولى في ال nnدخول إلى الحي nnاة هي أن تس nnكب قلب nnك بالكام nnل في كلم nnات هللا ،والخط nnوة الثاني nnة هي قب nnول أن
nادرا على االشnnتياق
يلمسnnك الnnروح القnnدس .مnnا التnnأثير الnnذي يجب تحقيقnnه من خالل قبnnول لمسnnة الnnروح القnnدس لnnك؟ أن تكnnون قً n
nادرا على التعnاون مnع هللا في سnلوك إيجnابي .اليnوم ،أنت تتعnاون مnع هللا ،وهnذا
للسعي لحقيقة أعمnق واستكشnافها ،وأن تكnون ق ً

يعني أن هناك هدًفا لسعيك ولصلواتك ولشركتك في كلمات هللا ،وتقوم بواجبك وفًقا لمتطلبات هللا – هnذا فقnط هnو التعnاون مnع

هللا .إذا كنت ال تتحnnدث إال عن تnnرك هللا يتصnnرف ،دون أن تقnnوم أنت بnnأي فعnnل ،وال تصnnلي وال تسnnعى ،فهnnل يمكن أن ُيسnnمى

ه nnذا تعاونًا؟ إذا لم يكن ل nnديك أي تع nnاون في داخل nnك ،وكنت محرومًا من الت nnدريب لل nnدخول اله nnادف ،ف nnأنت ال تتع nnاون .بعض

الناس يقولون" :يعتمد كل شيء على تعيين هللا ،وهو كل ما يتم بواسطة هللا نفسه؛ إذا لم يفعل هللا ذلك ،فكيف يتسnnنى لإلنسnان
فعله؟" إن عمل هللا عادي ،وليس خارًقا بأي شكل من األشكال ،ومن خالل سعيك النشط فحسب يعمل الnروح القnnدس ،ألن هللا
ال يجبر اإلنسان – يجب أن تعطي هللا الفرصة ليعمل ،وإذا كنت ال تسnnعى أو تnnدخل ،وإذا لم يكن هنnnاك أدنى شnوق في قلبnnك،
عنnnدها ال يوجnnد أمnnام هللا فرصnnة ليعمnnل .بnnأي طريقnnة يمكن nك nالسnnعي ليلمسnnك هللا؟ من خالل الصnnالة واالقnnتراب إلى هللا .ولكن
nتعبدا للجسnد:
nرارا ،فلسnت مس ً
األهم من ذلك ،تذكر أنه يجب أن يكون على أساس الكلمات التي يقولها هللا .عندما يلمسك هللا م ً
الnnزوج والزوجnnة واألوالد والمnnال – جميعهم غnnير قnnادرين على تكبيلnnك n،وأنت فقnnط تريnnد السnnعي للحقيقnnة والعيش أمnnام هللا .في
شخصا يعيش في عالم الحرية.
هذا الوقت ،سوف تكون
ً

العمل في عصر الناموس
لقnnد أسnnهم العمnnل الnnذي قnnام بnnه يهnnوه على بnnني إسnnرائيل في إقامnnة مكnnان المنشnnأ األرضnnي هلل وسnnط البشnnرية ،وهnnو أيض nاً

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

nعبا وجnnده مناسnً nبا لكي يقيnnد نطnnاق عملnnه .إسnnرائيل هي المكnnان الnnذي خلnnق هللا فيnnه آدم وحnnواء ،ومن تnnراب ذلnnك المكnnان خلnnق
شً n
ضnا أحفnاد آدم ،كnانوا
يهوه اإلنسان ،وصار هذا المكان قاعدةً 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 الnnذي اتخnnذ
مركزا له ،ثم انتشر تدريجيًّا إلى الشعوب األممية .ووفقًا لهnذا المبnدأ يعمnل في كnل الكnون لتأسnيس نمnوذج ثم توسnيعه
إسرائيل
ً
nوهب لهnnؤالء النnnاس سnnوى َنَفس
حnnتى يحصnnل كnnل النnnاس في الكnnون على بشnnارته .كnnان بنnnو إسnnرائيل األوائnnل أحفnnاد نnnوح ،ولم ُيَ n

يه nnوه ،وفهم nnوا م nnا يكفي لالعتن nnاء باحتياج nnات الحي nnاة األساس nnية ،لكنهم لم يعرف nnوا م nnا ن nnوع اإلل nnه ال nnذي يمثل nnه يه nnوه ،أو مش nnيئته
لإلنس nnان ،فضn nالً عن أنهم لم يعرف nnوا كي nnف يقدس nnون رب الخليق nnة كله nnا .أم nnا فيم nnا يتعل nnق بم nnا إذا ك nnانت هن nnاك قواع nnد وق nnوانين

ليطيعوها ،وما إذا كnان هنnاك عمnل ينبغي على الكائنnات المخلوقnة أن تقnوم بnه للخnالق :لم يعnرف أحفnاد آدم هnذه األمnور ،وكnل

مnnا عرفnnوه ه nnو أنnnه يتعين nعلى الnnزوج أن يعnnرق ويعم nnل إلعالnnة أسnnرته ،وأن الزوج nnة عليهnnا أن تخض nnع لزوجهnnا وتسnnتمر في
اإلنجاب للحفاظ على الجنس البشري الذي خلقه يهوه .بمعنى آخر ،هذا الشعب ،الذي كnان ال يملnnك سnnوى َنَفس يهnnوه وحياتnnه،
لم يعرف شيًئ ا عن اتباع شرائع هللا أو كيفية إرضاء رب الخليقة كلها ،لقد فهمnوا القليnل ج ًّnدا عن ذلnك .لnذلك وحnتى رغم عnدم

nادرا مnا كnانت تظهnر الغnيرة أو الخصnومات بينهم ،لم تكن لnديهم معرفnة أو فهم
وجود اعوجاج أو خداع في قلوبهم ،ومnع أنnه ن ً
عن يهوه ،رب الخليقة كلها؛ مnا عnرف هnؤالء األجnداد لإلنسnان سnوى أن يnأكلوا من نعم يهnوه ويتمتعnوا بهnا ،ولكنهم لم يعرفnوا

كيnف يقدسnونه؛ لم يعرفnnوا أن يهnوه هnو الnذي يجب أن يعبnدوه بnnركب منحنيnة ،فكيnف يمكن أن ُيطلnق عليهم أنهم مخلوقاتnnه؟ إن
كان األمر كذلك ،فماذا عن الكلمات القائلة" :يهوه هو رب الخليقnة كلهnا" و"خلnق اإلنسnان لكي ُيظهnَ nره اإلنسnnان ويمجnده ويمثلnه"
أليسnnت كلمnnات تُقnnال بال جnnدوى؟ كيnnف يمكن ألنnnاس ال يnnوقرون يهnnوه أن يصnnيروا شnnهوداً على مجnnده؟ كيnnف يكونnnون مظnnاهر

nالحا في يnدي الشnيطان ،الشnرير؟ ألن تصnير هnذه الكلمnات
لمجده؟ أال يصبح قnول يهnوه" :خلقت اإلنسnان على صnورتي" 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 نnnوح ،بnnل لم يبnnدأ رسnnمياً بإرشnnاد بnnني إسnnرائيل – الnnذين كnnانوا من نسnnل نnnوح وأيضnاً آدم – إال بعnد nأن دمnnر

nادا لكnل شnعب إسnرائيل حينمnا كnانوا يعيشnون حيnاتهم على جميnع أرض
الطوفان العالم .لقد قدم عملnه وأقوالnه في إسnرائيل إرش ً
ضnا
قادرا على نفخ الروح في اإلنسان ،حnnتى يمكن لإلنسnان أي ً
إسرائيل ،وبهذه الطريقة أوضحت للبشرية أن يهوه لم يكن فقط ً

nاة منnه وينهض من الnتراب ليصnير كائنnاً بشnرياً مخلوقًا ،بnل كnان يمكنnه أيضnاً أن يحnول البشnرية إلى رمnاد ويلعنهnا
أن ينnال حي ً
ضnا أن يهnوه يسnتطيع إرشnاد حيnاة اإلنسnان على األرض والتحnدث والعمnل بين البشnرية
لحكمهnا .لnذلك رأوا أي ً
ويسnتخدم عصnاه ُ
بحسب ساعات النهار والليل .لقnnد قnام بالعمnل فقnط لكي تسnnتطيع مخلوقاتnnه أن تعnnرف أن اإلنسnان جnاء من الnnتراب الnذي التقطnnه

وأيضا أنه هو من خلق اإلنسان .ليس هذا فحسب ،ولكن العمnل الnذي بnدأه في إسnرائيل كnان ُيقصnد بnه أن تنnال الشnعوب
يهوه،
ً
واألمم األخnnرى (الnnتي لم تكن في الواقnnع منفصnnلة عن إسnnرائيل ،بnnل منبثقnnة عن بnnني إسnnرائيل ،ولكنهnnا كnnانت منحnnدرة من آدم
وحواء) بشارة يهوه من إسرائيل ،كي يمكن لكافة الكائنات المخلوقnة في الكnون أن تبجnل يهnوه وتنظnر إلى عظمتnه .لnو لم يبnدأ
يهوه عمله في إسرائيل  -بل بدالً من ذلك ،وبعد أن خلق الجنس البشري ،ترك البشر يعيشون حياة رغnnد على األرض ،فإنnnه
أبدا معرفة األمور التي ال يراهnا؛ بمعnنى
في تلك الحالة،
ونظرا لطبيعة اإلنسان الجسدية( ،الطبيعة تعني أن اإلنسان ال يمكنه ً
ً
آخر لن يعرف أن يهوه هو من خلق البشرية ،فضnالً عن أنnه لن يعnرف لمnاذا خلقهnا)  -لمnا عnرف أب ًnدا أن يهnوه هnو من خلnق
البشرية أو أنه رب الخليقة كلهnا .لnو أن يهnوه خلnق اإلنسnان ووضnعه على األرض ،ثم نفض يديnه من األمnر وغnادر ،بnدالً من

البقاء وسط البشرية إلعطائهم اإلرشاد لمدة من الوقت ،لعادت البشرية كافnnة في تلnnك الحnnال إلى العnnدم؛ حnnتى األرض والسnnماء
وكل األشياء التي ال تحصى والتي هي من صنعه ،وكل البشnرية ،كnانت سnتعود إلى العnدم ،باإلضnافة إلى أنهnnا كnانت ستسnحق
من قبل الشيطان .وبهnذه الطريقnة فnإن أمنيnة يهnوه بnأن "يكnون لnه موضnع مقnدس ،موضnع يقnف فيnه على األرض وسnط خليقتnه"
كnnnانت س nnتتحطم .وعلي nnه فإن nnه بع nnد أن خل nnق البش nnر ،اس nnتطاع أن يظ nnل باقيًا وس nnطهم ليرش nnدهم في حي nnاتهم ،وليتكلم معهم من
وسnnطهم ،وكnnل هnnذا كnnان بهnnدف تحقيnnق رغبتnnه ،وإنجnnاز خطتnnه .لقnnد كnnان ُيقصnnد من العمnnل الnnذي قnnام بnnه في إسnnرائيل فقnnط تنفيnnذ

الخطnة الnتي أعnدها قبnل خلقnه لكnل األشnياء ،ولnذلك فnإن عملnه في البدايnة بين بnني إسnرائيل وخلقnه لكnل األشnياء لم يكونnا أمnرين

وأيضا كانا بهدف تعميق معنى خلقه للبشnnرية .لقnnد
متعارضين مع بعضهما ،ولكن كان كالهما من أجل تدبيره وعمله ومجده،
ً
أرشnnد حيnnاة الجنس البشnnري على األرض لمnnدة ألفي عnnام بعnnد نnnوح وفي تلnnك األثنnnاء َّ
علم البشnnر أن يفهمnnوا كيnnف يبجلnnون يهnnوه
رب الخليق nnة كله nnا ،وكي nnف ي nnديرون حي nnاتهم ويس nnتمرون في العيش ،وقب nnل أي ش nnيء عّلمهم كي nnف يتص nnرفون كشnnnاهد ليهnnnوه،
ويقدمون له الطاعة والتقديس بل ويسبحونه بالموسيقى كما فعل داود وكهنته.

قبnل األلفي عnام الnتي كnان يقnوم فيهnا يهnوه بعملnه ،لم يكن اإلنسnان يعnرف شnيًئا ،وانnزلقت كnل البشnرية تقريبًا في الفسnاد،
وحتى ما قبل وقت دمار العالم بالطوفان ،كانت البشرية قد وصلت إلى غياهب الفسوق والفسnاد الnذي كnانت قلnوبهم فيnه خاليnة
من يهnnوه ،وحnnتى أكnnثر خلnً nوا من طريقnnه .لم يفهم البشnnر أبnً nدا العمnnل الnnذي كnnان سnnيقوم بnnه يهnnوه؛ إذ افتقnnروا إلى المنطnnق ،فضnالً
عن افتقnnارهم إلى المعرفnnة ،وكnnانوا على جهnnل تnnام باإلنسnnان ،وهللا ،والعnnالم والحيnnاة ومnnا شnnابه ،وكnnأنهم آلnnة تتنفس .وانخرطnnوا
على األرض في العديnnد من الفتن ،مثnnل الحيnnة ،وقnnالوا العديnnد من األمnnور المسnnيئة ليهnnوه ،ولكن ألنهم كnnانوا جهnnاالً لم يnnوبخهم

يه nnوه أو ي nnؤدبهم .ولم يظه nnر يه nnوه رس nnمياً لن nnوح إال بع nnد الفيض nnان عن nnدما بل nnغ ن nnوح  601عامn nاً من العم nnر ،حيث أرش nnده ه nnو

وعائلته ،ووجnه الطيnور والnدواب الnتي نجت من الطوفnان مnع نnوح وذريتnه ،حnتى نهايnة عصnر النnاموس ،وذلnك طnوال 2500

ع nnام .ك nnان يعم nnل في إس nnرائيل؛ بمع nnنى آخ nnر ك nnان يعم nnل رس nnميًّا في إس nnرائيل لم nnدة  2,000ع nnام ،وعم nnل في ال nnوقت ذات nnه في
إسرائيل وخارجها لمدة  500عام ،بإجمالي  2,500عام .أثناء تلك الفترة ،أرشد بني إسnرائيل بnnأنهم لكي يخnnدموا يهnnوه ينبغي

عليهم أن يبنوا هيكالً ،ويتسربلوا بأثواب الكهنة ،ويمشوا بال أحذيnة داخnل الهيكnل عنnد الفجnر ،خشnي َة أن تلطخ أحnذيتهم الهيكnل
nار من السnnماء من أعلى الهيكnnل وتحnnرقهم فيموتnnوا .قnnاموا بتنفيnnذ واجبnnاتهم وخضnnعوا لخطnnط يهnnوه ،وصnnلوا ليهnnوه في
فتُر َسnل نٌ n

الهيكل ،وبعد استالم إعالن يهوه ،أي بعد أن تكلم يهوه ،قادوا الجمnnوع وعلمnnوهم أنهم يجب أن يبجلnnوا يهnnوه ،إلههم .وأخnnبرهم

nذبحا ،وفي الnnوقت المحnnدد من قبلnnه ،أي الفصnnح ،كnnان عليهم أن ُيعnّ nدوا أبكnnار عجnnول وتيnnوس
يهnnوه أن عليهم أن يبنnnوا هيكالً ومً n
لوضnnعها على المnnذبح nكnnذبائح تقnnدم ليهnnوه لتقييnnدهم ووضnnع تبجيnnل يهnnوه في قلnnوبهم .صnnارت طnاعتهم لهnnذا النnاموس هي مقيnnاس
أيض ا يوم السبت لهم ،وهو اليوم السابع من خلقه ،وجعل اليوم الذي يلي السnnبت أول يnnوم ،يومnاً
والئهم ليهوه .وخصص يهوه ً
لتسبيح يهnوه ،وتقnديم الnذبائح لnه ،وعnزف الموسnيقى لnه .في هnذا اليnوم ،كnان يهnوه يnدعو كnل الكهنnة لتقسnيم الnذبائح على المnذبح
لكي يأك nnل الش nnعب ،ويس nnتمتعوا بال nnذبائح على م nnذبح يه nnوه .وقnnال يه nnوه إنهم مب nnاركون ألنهم شnnاركوا جnnزءاً مع nnه ،وأنهم ش nnعبه

المختnnار (وهnnذا كnnان عهnnد يهnnوه مnnع بnnني إسnnرائيل) .لهnnذا السnnبب ،ال يnnزال شnnعب إسnnرائيل يقnnول إلى هnnذا اليnnوم إن يهnnوه إلههم
وحدهم وليس إله الشعوب األخرى.
أنزل يهوه العديد من الوصايا لموسى لينقلهnا إلى بnني إسnرائيل الnnذين تبعnوه خnارج مصnر أثنnاء عصnر النnاموس .أعطى

يهnnوه هnnذه الوصnnايا إلى بnnني إسnnرائيل ولم يكن لهnnا عالقnnة بالمصnnريين؛ إذ كnnانت تهnnدف لتقييnnد بnnني إسnnرائيل .اسnnتخدم الوصnnايا
ليطnnالبهم؛ حيث إن مراعnnاتهم للسnnبت من عدمnnه n،واحnnترامهم ألبnnويهم من عدمnnه n،وعبnnادتهم لألوثnnان من عnnدمها ،ومnnا إلى ذلnnك:
ضnا منهم ،وبعضnهم ُرجم حnتى
كانت هي المبادئ التي من خاللها ُيحكم عليهم إن كانوا خط ً
nرارا .أصnابت نnار يهnوه بع ً
nاة أم أب ً
المnnوت ،وبعضnnهم نnnال بركnnة يهnnوه ،وكnnان هnnذا يتحnnدد وفقًا لطnnاعتهم للوصnnايا من عnnدمها .أولئnnك الnnذين لم يراعnnوا السnnبت كnnانوا
ُيرجمnnون حnnتى المnnوت ،وأولئnnك الكهنnnة الnnذين لم يراعnnوا السnnبت كnnانت تصnnيبهم نnnار يهnnوه ،أمnnا الnnذين لم يحnnترموا آبnnاءهم فكnnانوا

جميعا موضع إشادة من يهوه .لقد وضع يهnnوه وصnnاياه وشnnرائعه كي ينصnnت
أيضا ُيرجمون حتى الموت .وكانت هذه األشياء
ً
ً
النnnاس لكلمتnnه ويطيعوهnnا وال يتمnnردوا ضnnده إذ يقnnودهم في حيnnاتهم .اسnnتخدم هnnذه الشnnرائع ُليبقي الجنس البشnnري حnnديث الnnوالدة

nاء على العمnnل الnذي قnام بnه يهnوه،
تحت السيطرة ،وهو الجنس الذي سيرسي أساس عمله المستقبلي بصورة أفضل .وعليه ،بن ً
ُأطلnق على أول عصnر "عصnر النnاموس" .على الnرغم من أن يهnوه قnال الكثnير من األقnوال وقnام بnالكثير من العمnل ،فقnد أرشnد
الناس فقnط بصnورة إيجابيnة ،وعلم هnؤالء النnاس الجهلnة كيnف يكونnون إنسnانيين n،وكيnف يحيnون ،وكيnف يفهمnون طريnق يهnوه.

كnnان العمnnل الnnذي يقnnوم بnnه في الغnnالب يهnnدف إلى جعnnل النnnاس يحnnافظون على طريقnnه ويتبعnnون شnnرائعه .كnnان العمnnل يتم على
مهتما إالّ باسnnتخدام الشnnرائع
النnnاس الفاسnnدين بصnnورة ضnnئيلة ،ولم يمت nد nإلى تغيnnير شخصnnيتهم أو مسnnيرتهم في الحيnnاة .لم يكن ًّ
لتقييد nالشعب والسيطرة عليه .كان يهوه بالنسبة إلى بني إسnرائيل آنnذاك مجnرد إلnه في الهيكnل ،إلnه في السnماوات .كnان عمnود

سnحاب وعمnnود نnnار .كnnل مnا طلبnnه يهnnوه منهم هnnو طاعnnة مnا يعرفnnه النnاس اليnnوم "بشnnرائعه ووصnاياه" – ويمكن للمnnرء أن يطلnnق
عليها قواعد؛ ألن مnا فعلnه يهnوه لم يكن يهnدف إلى تغيnيرهم ،بnل كnان يهnدف إلى إعطnائهم المزيnد من األشnياء الnتي كnان ينبغي
على اإلنسان أن يملكها ،وإرشادهم بأقوالnه من فمnه؛ ألنهم بعnدما ُخلقnوا ،لم يكن لnديهم أي شnيء ممnnا ينبغي أن يملكnوه .وهكnذا
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 العمnnل الnذي قnام بnه
يهوه في إسرائيل كnان فقnط من أجnل إرشnاد البشnرية وجعلهnا تتعnرف على خالقهnا .لم يخضnعهم أو يغnيرهم لكنnه فقnط أرشnدهم.
هnnذا هnnو مجمnnل عمnnل يهnnوه في عصnnر النnnاموس .إنهnnا الخلفيnnة والقصnnة الحقيقيnnة وجnnوهر عملnnه في كnnل أرض إسnnرائيل ،وبدايnnة
عمله الذي امتد لستة آالف عام ،إلبقاء البشرية تحت سيطرة يد يهوه .ومن هذا انبثق المزيد من العمnnل في خطnnة تnnدبيره ذات

الستة آالف عام.

القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء
تتك nnون خط nnة ت nnدبيري الكامل nnة ،ال nnتي تمت nد nلس nnتة آالف ع nnام ،من ثالث مراح nnل ،أو ثالث nnة عص nnور :عص nnر الن nnاموس في
أيض ا عصر الفداء)؛ وعصر الملكوت في األيام األخيرة .يختلف عملي في هذه العصور الثالثnnة
البداية؛ nوعصر النعمة (وهو ً
من حيث المحتوى وفقًا لطبيعnة كnل عصnر ،ولكنnه يتوافnق في كnل مرحلnة مnع احتياجnات اإلنسnان ،أو ألكnون أكnثر تحدي ًnدا n،يتم

العم nnل وفقًا للحي nnل ال nnتي يسnnتخدمها الش nnيطان في الح nnرب الnnتي أشnnنها عليnnه .اله nnدف من عملي هnnو هزيمnnة الش nnيطان ،وإظهnnار

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

تعليم خليق nnتي التمي nnيز بين الخ nnير والش nnر ،ومعرف nnة أني أن nnا ح nnاكم ك nnل األش nnياء ،ولكي ت nnرى بوض nnوح أن الش nnيطان هnnnو عnnnدو
اإلنسانية ،وأوضع الوضعاء وهو الشرير ،وليميزوا بيقين مطلق بين الخير والشnر ،والحnق والزيnف ،والقداسnة والnدنس ،وبين

ما هو عظيم وما هو حقير .بهذه الطريقة ستصير البشرية الجاهلة قادرة على تقديم الشهادة لي بأني لسnnت من أف َسَ nد البشnnرية،
وأني أنا وحدي – رب الخليقnة – من أسnتطيع تخليص البشnرية ،واإلنعnام على البشnnر بأشnnياء من أجnل اسnتمتاعهم؛ وسnnيعرفون
علي فيمnا بعnد .تنقسnم خطnة تnدبيريn
انقلب َّ
أني أنا حاكم كnل األشnياء وأن الشnيطان مجnرد واحnد من الكائنnات الnتي خلقتهnا وأنnه َ
ذات السnn nتة آالف عnn nام إلى ثالث مراحnn nل لتحقيnn nق النتيجnn nة التاليnn nة :تمكين خليقnn nتي من أن تكnn nون شnn nاهدةً لي ،وتفهم مشnn nيئتي،
وتعnnرف أني أنnnا الحnnق .وهكnnذا أثنnnاء مرحلnnة العمnnل األولي في خطnnة تnnدبيري ذات السnnتة آالف عnام ،قمت بعمnnل النnاموس ،وقnnد

كnnان هnnو العمnnل الnnذي قnnاد بnnه يهnnوه شnnعبه .بnnدأت المرحلnnة الثانيnnة عمnnل عصnnر النعمnnة في قnnرى اليهوديnnة n.يمثnnل يسnnوع كnnل عمnnل
صلب ليكمل عمل الفداء ،وينهي عصnر
وصلب على الصليب ،وافتتح ً
أيضا عصر النعمةُ .
عصر النعمة؛ إذ تجسد في الجسد ُ
nدعى "بالقائnnد األعلى" و"ذبيحnة الخطيئnة" و"الفnادي" .وهكnnذا اختلnف عمnnل يسnوع في
النnnاموس ويبnدأ عصnر النعمnة ،وهكnnذا كnان ُي َ

محت nnواه عن عم nnل يه nnوه ،على ال nnرغم من أن مب nnدأهما واح nnد .ب nnدأ يه nnوه عص nnر الن nnاموس ،وأس nnس القاع nnدة الرئيس nnية ،أي نقط nnة
األصnnل ،لعملnnه على األرض ،وأصnnدر النnnاموس والوصnnايا .كnnان هnnذان اثnnنين من إنجازاتnnه ،وهمnnا يمثالن nعصnnر النnnاموس .لم
يكن العمل الذي قام بnه يسnوع في عصnر النعمnة هnو إصnدار النnاموس بnل تتميمnه ،وبالتnالي الnدخول إلى عصnر النعمnة واختتnام
عصر الناموس الذي قد استمر أللفي عام .كان الرائnد الnذي أتى لكي يبnدأ عصnر النعمnة ،ومnع ذلnك يكمن الجnزء الرئيسnي من
ضnا ذات شnقين :افتتnاح عصnر جديnد ،وإتمnام عمnل الفnداء من خالل صnلبه .ثم رحnل.
عمله في الفداء .وهكذا كnانت إنجازاتnه أي ً
ومنذ ذلك الوقت ،انتهى عصر الناموس وبدأ عصر النعمة.
كnnان العمnnل الnnذي قnnام بnnه يسnnوع متوافقًا مnnع احتياجnnات اإلنسnnان في ذلnnك العصnnر .وكnnانت مهمتnnه فnnداء البشnnرية وغفnnران
ذنوبه nnا ،ول nnذا ك nnانت شخص nnيته تتس nnم كليًّا بالتواض nnع والص nnبر والمحب nnة والتق nnوى والحلم والرحم nnة واإلحس nnان .لق nnد أغ nnدق على
البش nnرية بركت nnه وأس nnبغ عليه nnا نعمت nnه ،وك nnل األش nnياء ال nnتي يمكن أن تس nnتمتع به nnا ،ومتّعه nnا بالس nnالم والس nnعادة ،وبرفق nnه ومحبت nnه
ورحمته وإحسانه .وفي ذلك الزمان ،لم يتلق البشnر إال الكثnير من األشnياء الnتي يمكنهم االسnتمتاع بهnا :فnنزل السnالم والسnكينة

على قلnnوبهم ،وغشnnيت السnnلوى أرواحهم ،وكnnان المخّلص يسnnوع يمnّ nدهم بnnالقوت .وكnnان تمكنهم من الحصnnول على تلnnك األشnnياء
نتيجnnة للعصnnر الnnذي عاشnوا فيnnه .ففي عصnnر النعمnnة ،كnnان اإلنسnnان قnnد خضnnع لفسnnاد الشnnيطان ،ولnnذلك ،وحnnتى يحقnnق عمnnل فnnداء
َّ
وصبرا غير محدودين n،وفوق ذلnك ،ذبيحnة كافيnة للتكفnير
وحلما
فيضا من النعمة،
البشرية جمعاء النتيجة المرجوة ،فقد تطل َب ً
ً
ً

عن خطايnا البشnرية .ومnا رأتnه البشnرية في عصnر النعمnة كnان ذبيحnتي للتكفnير عن خطايnا اإلنسnان ،وتلnك الذبيحnة هي يسnوع.
وحليما ،وكل ما رأوه هو رحمnnة يسnnوع وإحسnnانه ،كnnل ذلnnك ألنهم ولnnدوا 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 االفتnnداء عnnبر التمتnnع بحلم يسnnوع
عليهم بالنفع .فبتلك الطريقة ،من خالل التنعم بالنعمة تُغفر خطاياهم ،ويحظون ً
وص nnبره .بnnذلك فقnnط اسnnتحقوا الغفnnران والتمت nnع بنعم nة nيسnnوع الوفnnيرة ال nnتي أس nnبغها عليهم مصnnداًقا لقnnول يسnnوعَ" :لم ِ
آت لف nnداء
ْ
طاة ،لينال الخطاة مغفرة خطايnاهم" .ولnو أن يسnوع قnد تجسnد في شخصnية من صnفاتها الدينونnة وإنnزال اللعنnات
الخ َ
اَألب َرار َب ْل ُ
ْ
والسnخط وعnدم التسnامح مnع آثnnام اإلنسnان ،لمnا حظي اإلنسnان بفرصnnة الفnداء ولظnل أسnير الخطيئnnة إلى أبnد اآلبnnدين .ولnو حnnدث

هnnذا لتnnوقفت خطnnة تnnدبير هللا ذات السnnتة آالف عnnام عنnnد عصnnر النnnاموس ،وألمتnnد عصnnر النnnاموس لسnnتة آالف عnnام ،ولnnزادت
اإلنسان قد ُخلق عبثًا .كان البشر سيتمكنون فقط من خدمnnة يهnnوه تحت
عددا وأشد فداحة ،ولكان
خطايا اإلنسان فصارت أكثر ً
ُ
الناموس ،ولكن خطاياهم كnانت سnتتجاوز خطايnا البشnر األوائnل .كلمnا أحب يسnوع البشnرية وغفnر لهnا خطاياهnا ومنحهnا رحمnة
وحنانا ،زادت قدرة البشرية على نيل الخالص ،وأن تُدعى الخnراف الضnالة الnتي أعnاد يسnوع شnراءها بثمن باهnظ .لم يسnتطع
ً
الشnnيطان التnnدخل في هnnذا العمnnل ألن يسnnوع عامnnل أتباعnnه كnnأم حانيnnة تضnnع طفلهnا في حضnnنها .لم يغضnnب عليهم أو يnnرذلهم بnnل
nرف عن حمnnاقتهم وجهلهم لدرجnnة قولnnه" :اغفnnر
َّ
كnnان ممتلًئا بnnالعزاء؛ لم يnnثر غضnً nبا بينهم أبnً nدا ،بnnل احتمnnل خطايnnاهم
وغض الطَ n
لآلخرين سبعين مرة سبع مرات" .وبذلك غnير قلبnه قلnوب اآلخnرين .بهnذه الطريقnة نnال النnاس غفnران الخطايnا من خالل طnول
أناته.
على الnnرغم من أن يسnnوع في تجسnnده كnnان بال عاطفnnة مطلقًا ،إال أنnnه كnnان دائمًا يعnnزي تالميnnذه ،ويعnnولهم ،ويسnnاعدهم،
ويمدهم بالقوت .ومهما كان حجم العمل الكثnير الnذي قnام بnه والمعانnاة الكثnيرة الnتي احتملهnا ،لم يطلب أب ًnدا مطnالب مفرطnة من
nبورا ومحتمالً خطايnnاهم ،لدرجnnة حnnتى أن النnnاس في عصnnر النعمnnة أطلقnnوا عليnnه بمحبnnة لقب" :يسnnوع
النnnاس ،بnnل كnnان دائمًا صً n

المخلص المحبوب" .كانت الرحمة واإلحسnان همnا ماهيتnه ومnا لديnnه بالنسnnبة للنnاس آنnذاك ،كnnل النnnاس .لم يتnnذكر أب ًnدا تجnاوزات
nيرا مnnا أغnnدق عليهم الطعnnام والشnnراب
النnnاس ،ومعاملتnnه لهم لم تكن مبنيnnة على تجnnاوزاتهم .وألن هnnذا كnnان عصnً nرا مختلفًا ،كثً n

ج ا األرواح الشnnريرة ،ومقيمًا المnnوتى .ولكي
nافيا المرضnnى ،ومخر ً
بnnوفرة لكي يnnأكلوا حnnتى الشnnبع .عامnnل كnnل أتباعnnه بنعمnnة ،شً n
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 nيمكن أن يعnودوا إلى الحيnاة .بهnذه الطريnق تحمnل بصnمت وقnام بعمnل الفnداء في وسnطهم .حnتى قبnل أن يسnمر

على الصnnليب ،حمnnل يسnnوع بالفعnnل خطايnnا البشnnرية وصnnار ذبيحnnة خطيئnnة ألجلهnnا .حnnتى قبnnل أن ُيصnnلب ،كnnان قnnد فتح طريقًا
ضحيا بذاته من أجل الصليب ،وأنعم على البشnnرية بكnnل رحمتnnه
للصليب لكي يفدي البشرية .وفي النهاية ُس ّمر على الصليب ُم ً
nامحا مnع البشnرية ولم يكن قnط منتقمًا ،بnل غفnر خطايnا النnاس وحثهم على التوبnة وعّلمهم أن
وإحسانه وقداسته .كnان دائمًا متس ً
يقتنوا الصبر وطول األناة والمحبة ،وأن يحذوا حذوه ويبذلوا أنفسهم من أجل الصليب .فاقت محبته لإلخوة واألخnnوات محبتnnه

لمريم .وكان العمل الnذي قnام بnه في المقnام األول هnو شnفاء النnاس وإخnراج األرواح الشnريرة ،وكnان كلnه من أجnل الفnداء الnذي
قدمnnه .أينمnnا ذهب ،كnnان يعامnnل جميnnع من اتبعnnوه بنعمnnة n.لقnnد أغnnنى الفقnnراء ،وجعnnل العnnرج يمشnnون ،والعميnnان يnnرون ،والصnnم
ّ
nبورا،
والمعnوزين والخطnاة لكي يجلسnوا على نفس المائnدة معnه ،ولم يتجنبهم بnnل كnان دائمًا صً n
يسمعون؛ إنه حتى دعا األدنيnاء ُ
ين ِفي اْلب ِري ِ
التّسع َة و ِ
احدا ِم ْنهاَ ،أالَ ي ْتر ِ
ان ِم ْن ُكم َله ِمَئ ُة خر ٍ
وف ،وَأض َ ِ
ضِ n
التّ ْس ِع ِ
"َأي ِإ ْن َس ٍ
َألج ِل ال َّ
ال َحتَّى
َّةَ ،وَيْ nذ َه ُب ْn
وقالُّ :
َ َ
َُ ُ
ْ ُ
َّ
َُ
اع َو ً َ
ك َْ َ
ِ ِ
وجهnnاالً،
َي ِجnَ nدهُ؟ َوِإ َذا َو َجnَ nدهُ َي َ
ض ُ nع ُه َعَلى َم ْنكَب ْيnnه َف ِرحً ا" .لق nnد أحب أتباع nnه كم nnا تحب النعج nnة حمالنه nnا .وم nnع أنهم ك nnانوا حمقى ّ

nأنا في المجتمnnع ،اعتnnبر هnnؤالء الخطnnاة – البشnnر الnnذين يحتقnnرهم اآلخnnرون – كحدقnnة
nاة في عينيnnه ،وكnnانوا أقnnل النnnاس شً n
وخطً n
عينnnه .ألنnnه أحبهم ،أسnnلم حياتnnه من أجلهم كحمnnل ُيقnnدم ذبيحً nة على المnnذبح .جnnال بينهم كمnnا لnnو كnnان خnnادمهم ،وجعلهم يسnnتغلونه

المخّلص المحبوب ،أما للفريسيين ،الذين كانوا يعظون الشnnعب
ويذبحونه ،وخضع لهم بال شروط .كان في نظر أتباعه يسوع ُ
nتياء .لم يقم بnالكثير من العمnل بين الفريسnيين ،بnل كnان
من فوق منابر عالية ،فلم ُيظهnر أيnة رأفnة أو رحمnة ،بnل اشnمئزازاً واس ً

يعظهم وينتهnnرهم من حين إلى آخnnر؛ لم يكن يجnnول في وسnnطهم ويقnnوم بعمnnل الفnnداء ،وال قnnام بعمnnل آيnnات وعجnnائب بينهم .أنعم
على جميع أتباعه بكل رأفتnه ورحمتnه ،واحتمnل من أجnل هnؤالء الخطnاة حnتى النهايnة حين ُسnمر على الصnليب وقاسnى كnل ُذ ّل
حتى فدى كل البشرية بالتمام .كان هذا مجمل عمله.
بnnدون فnnداء يسnوع ،لكnnانت البشnnرية قnnد عاشnnت إلى األبnnد في الخطيnnة ،وصnnار البشnnر أبنnnاء خطيnnة ،وأحفnnاد الشnnياطين .ولnو
nكنا لnnه .لكن عمnnل الفnnداء تطّلب إظهnnار
ذهبت البشnnرية في هnnذا الطريnnق ،لكnnانت األرض بأسnnرها ستصnnير مnnأوى للشnnيطان ومسً n
كمل
رأف nnة ورحم nnة تجnnاه البش nnرية؛ به nnذه الوس nnيلة وح nnدها اس nnتطاعت البشnnرية ني nnل الغفnnران ،وف nnازت في النهاي nnة بحقهnnا في أن تُ َّ

nدما .لnو لم يكن
وتُربح بالتمnام .بnnدون هnذه المرحلnة من العمnnل ،لمnا حققت خطnnة التnnدبير الnتي تمتnnد على مnدى سnتة آالف عnام تق ً
صn nلب ،وإنم nnا فق nnط ش nnفى الن nnاس وط nnرد األرواح الش nnريرة منهم ،لم nnا اس nnتطاع الن nnاس الحص nnول على غفnnnران تnnnام
يسnnnوع ق nnد ُ
لخطاياهم .في الثالث سنوات ونصnف الnتي قضnاها المسnيح في القيnام بعملnه على األرض ،أكمnل فقnط نصnف عمnل الفnداء؛ ثم،

ص nلب على الصnnليب وصnnار في ش nnبه جس nnد الخطي nnة ،بع nnد أن ُأس nnلم للشnnرير ،أكم nnل عمnnل الصnnلب وتسnّ nيد على مص nnير
بعnnد أن ُ
ويحتقnnر
عاما ونصف العام على األرضُ ،
البشرية .فقط بعدما ُأسلم ليد الشيطان ،فدى البشرية .كان يعاني لمدة ثالثة وثالثين ً
صnلب بكيانnnه الكلي – الnnذي هnnو جسnnد قnnدوس
ويشnnتم ُ
ُ
وينبnnذ ،حnnتى أنnnه لم يكن لnnه موضnnع ليسnnند فيnnه رأسnnه وال مكnnان راحnnة؛ ثم ُ
ِ
وتحمل كل صنوف المعاناة .سخر منه الذين في السلطة وعذبوه ،وبصnnق الجنnnود في وجهnnه؛
وس ّمر على الصليب،
ّ
وبريء – ُ
ومع ذلك ظل صامتًا وتحمل حتى النهاية ،وخضع بال شروط حتى الموت ،وفي تلك اللحظnnة فnnدى البشnnرية بأسnnرها .بعnnد ذلnnك
فقط ُسمح له بالراحة .ال يمثل العمل الذي قام به يسوع إال عصnر النعمnة؛ وال يمثnل عصnر النnاموس ،وال هnو بnديل عن عمnل
األيام األخيرة .هذا هو جوهر عمل يسوع في عصر النعمة ،العصر الثاني الذي اجتاز الناس فيه – أي عصر الفداء.

سر التجسد ()4
ينبغي عليكم أن تعرفوا القصة الداخليnة وخلnق الكتnاب المقnدس .هnذه المعرفnة ال يملكهnا الnذين لم يقبلnوا عمnل هللا الجديnد.
دائما يدققون فيما تم التنبnؤ
إنهم ال يعرفون .اشرح لهم هذه األمور الجوهرية ،ولن يتحذلقون معك بشأن الكتاب المقدس .إنهم ً
به :هل تحققت هذه العبارة؟ هل تحققت تلك العبارة؟ قبولهم للبشارة هو وفقًا للكتnاب المقnnدس؛ يكnnرزون بالبشnارة وفقًا للكتnnاب
المقnnدس .يعتمnnدون على كلمnnات الكتnnاب المقnnدس ليؤمنnnوا باهلل؛ بnnدون الكتnnاب المقnnدس ،لن يؤمنnnوا باهلل .هnnذا هnnو األسnnلوب الnnذي
nرة أخnnرى ويطلبnnون تفسnnيرات ،يمكنnك nأن تقnnول:
يعيشnnون بnnه مnnدققين في الكتnnاب المقnnدس .عنnnدما يnnدققون في الكتnnاب المقnnدس مً n
"دعونnا أوالً أال نتحقnnق من كnnل عبnارة .بnل لننظnر إلى كيnnف يعمnnل الnروح القnnدس .لنقارنnه مnع الحnق لnnنرى مnا إذا كnان الطريnnق
الذي نسيره يتوافق مع عمل الروح القدس أم ال ،ونستخدم عمل الروح القدس للتحقق من صحة هذا الطريق .فيمnnا يتعلnnق بمnnا

إذا كانت هذه العبارة تحققت أم ال أو تلك العبارة تحققت أم ال ،ال يجب علينا نحن البشnnر أن نتnnدخل في هnnذا .من األفضnnل لنnnا
بدالً من ذلك أن نتكلم عن عمل الروح القnدس وآخnر عمnل يقnnوم بnnه هللا اآلن .يتكnnون الكتnnاب المقnدس من كلمnات هللا الnتي قالهnا
األنبيnnاء وكلمnnات كتبهnnا رجnnال اسnnتخدمهم هللا آنnnذاك؛ هللا فقnnط هnnو من يسnnتطيع أن يشnnرح تلnnك الكلمnnات ،والnnروح القnnدس هnnو من

يمكنه فقط الكشف عن معنى تلك الكلمات ،وهللا وحده هو من يمكنnه أن يفnnك الختnnوم السnبعة ويفتح السnفر .أنت لسnت هللا ،وأنnnا
لست هللا ،لذلك من يجرؤ أن يفسر كلمات هللا؟ هل تجرؤ على تفسير تلك الكلمات؟ حnتى لnو كnان األنبيnاء إرميnا ويوحنnا وإيليnا
هنا ،لما كانوا سيجرؤون على ذلك ،فهم ليسوا الخروف .وحده الخروف يمكنه فك الختnnوم السnnبعة وفتح السnفر ،وال أحnد آخnر
يسnnتطيع تفسnnير كلماتnnه .ال أجnnرؤ على اغتصnnاب اسnnم هللا ،فضnالً عن أني ال أجnnرؤ على تفسnnير كلماتnnه .يمكنnnني فقnnط أن أطيnnع
هللا .هل أنت هللا؟ ال يجرؤ أحد من مخلوقات هللا أن يفتح السفر ِ
أيضا.
فسر تلك الكلمات ،وكذلك أنا ال أجرؤ على تفسيرها ً
ُ
وي ّ
من األفضnnل أال تحnnاول تفسnnيرها .وال واحnnد منnnا سيفسnnرها .دعونnnا نتكلم عن عمnnل الnnروح القnnدس؛ هnnذا هnnو مnnا يمكن لإلنسnnان
فعله .أعرف القليل من عمل يهوه ويسوع ،ولكن حيث أني لم أختnnبر هnnذا العمnل بصnورة شخصnية ،يمكنnني فقnط أن أتكلم عنnnه
في نطاق صnغير .بالنسnبة لمعnنى الكلمnات الnتي قالهnا إشnعياء ويسnوع آنnذاك ،لن أقnدم تفسnيرات .أنnا ال أدرس الكتnاب المقnدس؛
nغيرا ،ولكن أليس من الصnائب أن الخnروف وحnده هnو
nفرا ص ً
بل أتبع عمل هللا الحالي .أنت في الواقع تعتبر الكتاب المقدس س ً
من يمكنnnه فتحnnه؟ باسnnتثناء الخnnروف ،من يمكنnnه أن يفعnnل هnnذا؟ أنت لسnnت الخnnروف ،وأنnnا لسnnت أجnnرؤ أن أدعي أني هللا ،لnnذلك
دعونnnا ال نحلnnل وال نnnدقق في الكتnnاب المقnnدس .من األفضnnل أن ننnnاقش العمnnل الnnذي يقnnوم بnnه الnnروح القnnدس ،أي العمnnل الحnnالي
الnnذي يقnnوم بnnه هللا بنفسnnه .دعونnnا نلقي نظnnرة على مبnnادئ وجnnوهر عمnnل هللا ،ثم بعnnد ذلnnك نفحصnnها لnnنرى إن كnnان الطريnnق الnnذي
nائبا وبهnnذه الطريقnnة نتأكnnد منnnه" .إذا كنتم تكnnرزون بالبشnnارة ،وبnnاألخص ألولئnnك النnnاس الموجnnودين في
نسnnيره في يومنnnا هnnذا صً n
العالم الديني ،يجب أن تفهموا أن الكتاب المقnدس وتلمnوا بقصnته الداخليnة ،وإال لن يمكنكم الكnرازة بالبشnارة .بمجnرد أن تnدرك
nادرا على ربح
الصورة األكبر ،وال تدقق في كلمات الكتnاب المقnدس الميتnة n،وتتكلم فقnط عن عمnnل هللا وحnق الحيnاة ،ستصnnير ق ً
أولئك الذين يسعون بقلب حقيقي.
ينبغي عليكم أن تفهمnوا عمnل يهnوه والشnرائع الnتي وضnعها والمبnادئ الnتي يقnود بهnا حيnاة اإلنسnان ومحتnوى العمnل الnذي
قام به في عصر الناموس ،والهnدف الnذي وضnع من أجلnه الشnرائع ،وأهميnة عملnه ألجnل عصnر النعمnة ،والعمnل الnذي يقnوم بnه
في المرحلnة األخnيرة .المرحلnة األولى هي عمnل عصnر النnاموس ،والمرحلnة الثانيnة هي عمnل عصnر النعمnة ،والمرحلnة الثالثnة
هي عمnل األيnام األخnيرة .يجب عليكم أن تفهمnوا هnذه المراحnل من عمnل هللا .من البدايnة إلى النهايnة هنnاك ثالث مراحnل عمnل
في المجمnnل .مnnا هnnو جnnوهر كnnل مرحلnnة من مراحnnل العمnnل؟ كم عnnدد المراحnnل المنفnnذة في عمnnل خطnnة التnnدبير ذات السnnتة آالف
عام؟ كيف يتم تنفيذ كل مرحلة ،ولمnاذا يتم تنفيnذ كnل مرحلnة بطريقتهnا الخاصnة؟ هnذه كلهnا أسnئلة حاسnمة .إن عمnل كnل عصnر
هو عمل تمثيلي .ما هو العمل الذي قام به يهوه؟ لماذا قام به؟ لماذا ُس ِّمي يهوه؟ ما العمل الذي نفذه يسوع في عصnر النعمnnة،
َ
وكيف نفذه؟ أي جانب من جوانب شخصية هللا ُم َمَّثل في كل مرحلة من العمل وكل عصر؟ أية جوانب من شخصيته ظهnnرت
في عصر الناموس؟ وفي عصر النعمة؟ وبعد ذلك في العصر األخير؟ هذه األسئلة الجوهرية هي األسئلة التي يتوجب عليكم

فهمها .لقد انكشفت شخصية هللا كلها على مnدار خطnة التnدبير ذات السnتة آالف عnام .لم تنكشnف فقnط في عصnر النعمnة n،وفقnط
في عصnnر النnnاموس ،أو حnnتى أقnnل من هnnذا ،فقnnط في فnnترة األيnnام األخnnيرة .العمnnل الnnذي يتم في األيnnام األخnnيرة يمثnnل الدينونnnة
والغضnnب والتnnوبيخ .العمnnل الnnذي يتم في األيnnام األخnnيرة ال يمكن أن يحnnل محnnل عمnnل عصnnر النnnاموس وعمnnل عصnnر النعمnnة.
ولكن ،تت nnداخل المراح nnل الثالث في كي nnان واح nnد وهي جميعًا عم nnل ق nnام ب nnه هللا .ينقس nnم تنفي nnذ ه nnذا العم nnل بص nnورة طبيعي nnة إلى
عصور متفرقة .العمل الnذي يتم في األيnام األخnيرة يختتم كnل شnيء؛ والعمnل الnذي تم في عصnر النnاموس هnو البدايnة؛ والعمnل
الnnذي تم في عصnnر النعمnnة هnnو الفnnداء .بالنسnnبة لnnرؤى العمnnل في خطnnة التnnدبير ذات السnnتة آالف عnnام ،ال يمكن ألحnnد الحصnnول
دائما .في األيام األخيرة ،يتم عمل الكلمnnة فقnnط لإلرشnnاد إلى عصnnر الملكnnوت
على البصيرة أو الفهم .ظلت تلك الرؤى
ً
أسرارا ً

ولكنnnه ال يمثnnل كnnل العصnnور .األيnnام األخnnيرة ليسnnت إال أيامًا أخnnيرة وليسnnت أكnnثر من مجnnرد عصnnر الملكnnوت ،وهnnو ال يمثnnل
عصر النعمة وال عصر النnاموس .األيnnام األخnnيرة هي مجnرد زمن فيnه ينكشnف عمnل خطnة التnدبير nذات السnتة آالف عnام لكم.
هnnذا هnnو كشnnف السnnتار عن السnnر .ال يمكن إلنسnnان أن يكشnnف السnnتار عن سnnر مثnnل هnnذا .ال يهم مnnدى عظمnnة فهم اإلنسnnان عن
الكتاب المقدس ،ال يزال مجرد كلمات ،ألن اإلنسان ال يفهم جوهر الكتاب المقدس .حين يقرأ إنسان الكتاب المقnnدس ،قnnد ينnnال
بعض الحقnnائق ،ويفسnnر بعض الكلمnnات ويnnدقق في بعض الفقnnرات واألقnnوال الشnnهيرة ،ولكنnnه لن يسnnتطيع أبnً nدا اسnnتخراج المعnnنى
المتضnnمن في تلnnك الكلمnnات ،ألن كnnل مnnا يnnراه اإلنسnnان هnnو كلمnnات ميتnnة وليس مشnnاهد من عمnnل يهnnوه ويسnnوع ،واإلنسnnان غnnير
قnادر على فnك طالسnم سnر هnذا العمnل .لnذلك ،فnإن سnر خطnة التnدبير ذات السnتة آالف عnام هnو أعظم األسnرار وأكnثر األسnرار
المسnnتترة واإلنسnnان غnnير قnnادر على اسnnتيعابه .ال أحnnد يمكنnnه فهم مشnnيئة هللا مباشnnرة ،مnnا لم يفسnnره هللا بنفسnnه ويعلنهnnا لإلنسnnان،
أبدا بأولئك الذين في العالم الديني؛ إن لم
فيما عدا ذلك تظل مشيئته مستترة عن اإلنسان وتظل أسرار مخفية لألبد .ال تهتموا ً
ضnا من كnل نبnوات األنبيnاء .هnو أعظم سnر منnذ
تُخبروا اليوم ،لن تفهموا .هذا العمل الnذي امتnد لسnتة آالف عnام هnو أكnثر غمو ً
الخلق ،ولم يكن هناك أي نبي سابق استطاع أب ًnدا أن يفهمnه ،ألن طالسnم هnذا السnر سnتُفك في العصnر األخnير ولم تنكشnف أب ًnدا
سيخضnعون جميعًا من قبnل هnذا السnر.
من قبل .إن كنتم تفهمون هذا السر واستطعتم أن تنالوه ،فإن أولئك األشخاص الدينيينُ n

ضnا بالنسnnبة لnnه .عنnnدما
ضnا األكnnثر غمو ً
هnnذه فقnnط هي أعظم الnnرؤى ،الnnتي يجب على اإلنسnnان أن يتnnوق لفهمهnnا بشnnدة ،ولكنهnnا أي ً
كنتم في عصر النعمة ،لم تعرفوا العمل الذي قام به يسnnوع وال يهnnوه .ال يفهم النnاس أسnnباب وضnع يهnnوه للشnرائع ولمnاذا طلب

من الشعب االلnnتزام بهnnا أو لمnاذا تم بنnnاء الهيكnnل ولم يفهم النnاس لمnاذا خnرج بنnnو إسnرائيل من مصnnر إلى البريnة ثم إلى كنعnان.
حتى هذا اليوم لم تنكشف هذه األمور.
العمل في األيام األخيرة هو آخر مرحلة من الثالث مراحل .إنه عمل عصر جديد وال يمثل خطة التدبير الكلية .تنقسnnم
خطة التدبير ذات الستة آالف عام إلى ثالث مراحل من العمل .ال يمكن لمرحلة وحدها أن تمثل عمل الثالثnnة عصnnور ،ولكن
واحدا من كل .ال يمكن أن يمثnnل اسnم يهnوه شخصnية هللا الكليnnة .حقيقnة أنnnه نفnذ العمnل في عصnر النnاموس
جزءا
ً
المرحلة تمثل ً
ال تثبت أن هللا يمكن أن يكون فقط هللا بموجب الناموس .لقnد س ّnن يهnوه الشnرائع لإلنسnان وسnلمه الوصnايا ،وطلب من اإلنسnان

أن يبني هيكالً ومذابح؛ العمل الذي قام به يمثل فقط عصر الناموس .ال يثبت العمل لذي قnام بnnه هللا أنnnه اإللnه الnnذي يطلب من

اإلنسان الحفاظ على الشريعة ،وأنه إله الهيكل ،أو إله أمام المذبح .ال يمكن أن نقول هذا .العمل بموجب النnnاموس يمكنnnه فقnط

عرف هللا فيقول" :هللا إلnnه الهيكnnل .ولكي نخnnدم
سي ّ
تمثيل عصر واحد .لذلك ،إن قام هللا بعمل عصر الناموس فقط ،فإن اإلنسان ُ
هللا علينnnا أن نلبس الحلnnة الكهنوتيnة nونnnدخل الهيكnnل ".إن كnnان العمnnل في عصnnر النعمnnة قnnد تم تنفيnnذه والعمnnل في عصnر النnnاموس
ومحب .إن لم يتم تنفيnnذ العمnnل في عصnnر النnnاموس،
اسnnتمر حnnتى الnnوقت الحاضnnر ،لمnnا عnnرف اإلنسnnان أن هللا أي ً
ضnا إلnnه رحيم ُ
وتم تنفيذ فقط عمل عصر النعمة ،لعرف اإلنسان أن هللا يمكنه فقط فداء اإلنسان وغفران خطاياه .كnnان سnnيعرف اإلنسnnان فقnnط
أن هللا قnnدوس وبnريء ،وأنnه يمكنnه التضnحية بنفسnnه ويمكنnه أن ُيصnnلب من أجnnل اإلنسnان .كnان اإلنسnان سnيعرف فقnط هnذا ولن
nزءا من شخصnnية هللا .يمثnnل عصnnر النnnاموس بعض الجnnوانب ،ويمثnnل
يفهم كnnل األمnnور األخnnرى .لnnذلك فnnإن كnnل عصnnر يمثnnل جً n

عصر النعمة بعض الجوانب ،ويمثل هذا العصر بعض الجوانب .يمكن أن تنكشف شخصية هللا بالكامل من خالل الجمnnع بين

الثالث مراحل كلها .عندما يعرف اإلنسان الثالث مراحnnل كلهnا يمكنnnه وقتهnا فقnط أن ينالهnnا كليًّا .ال يمكن محnnو أيnة من الثالث
مراحل .أنت فقط ترى شخصية هللا في صورتها الكلية بمجرد أن تعرف هذه المراحل الثالث من العمل .إكمال هللا لعمله في
عصnnر النnnاموس ال يثبت أنnnه هnnو فقnط اإللnnه بمnnوجب النnاموس ،وإكمالnه لعمnnل الفnnداء ال يوضnح أنnnه هللا الnذي سnnيظل دومًا يفnدي

البشرية .هذه جميعها استنتاجات بشرية .لقد انتهى عصر النعمة ،لكن ال يمكنnك أن تقnول إن هللا ينتمي إلى الصnليب فقnط وأن
الص nnليب وح nnده يمث nnل خالص هللا .إن فعلت ه nnذا ،ف nnأنت تض nnع تعريفًا هلل .في ه nnذه المرحل nnة ،يق nnوم هللا بص nnورة رئيس nnية بعم nnل
الكلمnnة ،ولكن ال يمكنnnك أن تقnnول إن هللا لم يكن رحيمًا أبnً nدا على اإلنسnnان وأن كnnل مnnا جnnاء بnnه هnnو التnnوبيخ والدينونnnة .يكشnnف
عمnnل األيnnام األخnnيرة عمnnل يهnnوه ويسnnوع وكافnnة األسnnرار الnnتي ال يفهمهnnا اإلنسnnان .يتم هnnذا ليكشnnف عن مصnnير ونهايnnة البشnnرية
وليختتم كل عمل الخالص بين البشر .إن مرحلnة العمnnل هnnذه في األيnام األخnnيرة تختتم كnnل شnيء .كnnل األسnرار الnnتي لم يفهمهnا
nحا في قلبnnه .وقتهnnا فقnnط يمكن تقسnnيم البشnnر وفقًا
اإلنسnnان يجب أن تُفnnك طالسnnمها لكي ينnnال اإلنسnnان بصnnيرة عنهnnا وفهمًا واضً n
ألنnnواعهم .بعnnد اكتمnnال خطnnة التnnدبير ذات السnnتة آالف عnnام فقnnط سnnيفهم اإلنسnnان شخصnnية هللا في صnnورتها الكليnnة ،ألن تnnدبيره
سnnينتهي وقتهnnا .اآلن بعnnد أن اختnnبرتم عمnnل هللا في عصnnره األخnnير ،مnnا هي شخصnnية هللا؟ هnnل تجnnرؤ أن تقnnول إن هللا هnnو اإللnnه
الذي يقول كلمات فقط؟ لن تجرؤ على الوصول لهذا االستنتاج .يقول البعض إن هللا هو اإلله الذي يكشف األسرار ،وإنnnه هnnو
الحم nnل ال nnذي س nnيفك الخت nnوم الس nnبعة .ال أح nnد يج nnرؤ على الوص nnول له nnذا االس nnتنتاج .وهن nnاك البعض يقول nnون إن هللا ه nnو الجس nnم
المتجسد .ال يزال هذا غير صحيح .يقول البعض إن هللا المتجسد يقول فقط كلمات وال يصنع آيات وعجائب .فضالً عن أنnnك

ال تجرؤ على التحدث بهnذه الطريقnة ،ألن يسnوع صnار جس ًnدا وصnنع آيnات وعجnائب ،لnذلك أنت ال تجnرؤ على وضnع تعريnف
هلل باستخفاف .كل العمل الذي تم على مدار خطة التدبير ذات الستة آالف عام أوشك على االنتهاء اآلن فحسnnب .فقnnط بعnnد أن
nادرا على معرفnnة شخصnnية هللا كلهnnا وصnnفاته وكيانnnه.
انكشnnف كnnل هnnذا العمnnل لإلنسnnان وتم تنفيnnذه بين البشnnر ،صnnار اإلنسnnان قً n
عنnnدما يتم عمnnل هnnذه المرحلnnة بالكامnnل ،ستنكشnnف كnnل األسnnرار الnnتي لم يفهمهnnا اإلنسnnان ،وكnnل الحقnnائق الnnتي لم تكن مفهومnnة
ستتضnح ،وسnتعلم البشnرية مصnيرها وطريقهnا المسnتقبلي .هnذا هnو كnل العمnل الnذي سnيتم في هnذه المرحلnة .على الnرغم من أن
ض nا طريnnق الصnnليب والمعانnnاة ،فnnإن مnnا يمارسnnه اإلنسnnان اليnnوم ويأكلnnه ويشnnربه
الطريnnق الnnذي يسnnير فيnnه اإلنسnnان اليnnوم هnnو أي ً
تماما عن إنسان الناموس وإنسان عصر النعمة .ما هو مطلnوب من اإلنسnان اليnوم يختلnف عمnا كnان مطلوبًا
ويتمتع به يختلف ً

مطلوبا منه في عصر الناموس .وماذا كان مطلوب من اإلنسnnان بمnnوجب النnاموس
من اإلنسان في الماضي ويختلف عما كان
ً
حين كان يتم العمل في إسnnرائيل؟ لم يكن مطلوبًا منهم إال حفnظ السnnبت وشnnرائع يهnوه .لم يكن ينبغي أن يعمnnل أحnد في السnبت
أو يتعدى على شرائع يهوه .ولكن األمnnر ليس كnذلك اآلن .في السnبت ،يعمnل البشnnر ويجتمعnnون ويصnnلون كالعnnادة ،وال تُفnرض

عليهم قيnود .أولئnك الnذين عاشnوا في عصnر النعمnة كnان يجب عليهم أن يتعمnدوا؛ nوليس هnذا فحسnب ،بnل كnان مطلوبًا منهم أن
يصnnوموا ويكسnnروا الخnnبز ويشnnربوا الخمnnر ويغطnnوا رؤوسnnهم ويغسnnلوا أرجnnل اآلخnnرين .اآلن تم محnnو هnnذه القواعnnد وتم وضnnع
مطnnالب أك nnبر من اإلنسnnان ،ألن عم nnل هللا يص nnير أكnnثر عمقًا ودخ nnول اإلنسnnان يصnnل إلى مس nnتوى أعلى .في الماضnnي ،وضnnع
يسnnوع يnnده على النnnاس وصnnلى ،ولكن اآلن كnnل شnnيء قnnد قيnnل ،مnnا فائnnدة وضnnع األيnnدي؟ يمكن للكلمnnات وحnnدها أن تحقnnق نتnnائج.
عندما وضع يده على اإلنسان في الماضي ،كان لبركة اإلنسان وشفائه .كانت هذه هي الطريقnة الnتي يعمnnل بهnnا الnروح القnدس
آن nnذاك ،ولكن األم nnر ليس ك nnذلك اآلن .اآلن يس nnتخدم ال nnروح الق nnدس الكلم nnات في عمل nnه لتحقي nnق نت nnائج .لق nnد أوض nnح كلمات nnه لكم،
وينبغي عليكم فقط أن تمارسوها .كلماته هي مشيئته وتوضح العمل الذي سيقوم به .من خالل كلماته ،يمكنك أن تفهم مشnnيئته
nرة دون الحاجnnة لوضnnع أيnnدي n.قnnد يقnnول البعض" :ضnnع يnnدك
ومnnا يطلب منnnك تحقيقnnه .مnnا عليnnك سnnوى أن تمnnارس كلماتnnه مباشً n
علي كي أنnnال بركتnnك وأشnnترك معnnك ".هnnذه كلهnnا ممارسnnات سnnابقة عتيقnnة الطnnراز تم منعهnnا اآلن ،ألن العصnnر
علي! ضnnع يnnدك َّ
َّ

تغnnير .يعمnnل الnnروح القnnدس وفقًا للعصnnر ،وليس وفقًا إلرادة شnnخص مnnا أو القواعnnد الموضnnوعة .لقnnد تغnnير العصnnر ،والعصnnر
الجديnnد يجب أن يnnأتي معnnه بعمnnل جديnnد .هnnذا صnnحيح بالنسnnبة لكnnل مرحلnnة من مراحnnل العمnnل ،لnnذلك عملnnه ال يتكnnرر أبnً nدا .في

عصnnر النعمnnة ،قnnام يسnnوع بnnالكثير من هnnذا العمnnل مثnnل شnnفاء المرضnnى وطnnرد األرواح الشnnريرة ووضnnع األيnnدي nعلى النnnاس
والصnnالة لهم ومبnnاركتهم .ولكن االسnnتمرار في فعnnل نفس الشnnيء ال يخnnدم أي هnnدف اليnnوم .عمnnل الnnروح القnnدس بهnnذه الطريقnnة
آنnnذاك ،ألنnnه كnnان عصnnر النعمnnة وقnnد رأى اإلنسnnان مnnا يكفي من النعمnnة للمتعnnة .لم يكن على اإلنسnnان أن يnnدفع أي ثمن وكnnان
nدما؛ من خالل
nاملون بسnnماحة .اآلن قnnد تغnير العصnر وعمnnل هللا مضnى قً n
بإمكانه نيل النعمة طالما لديه إيمnان .الجميnع كnانوا ُيعَ n
توبيخه ودينوته n،ستتم إزالة تمرد اإلنسان واألمور غnير النقيnة الnتي بداخلnه .ألنهnا كnانت مرحلnة الفnداء ،كnان على هللا أن يقnوم
ظهرا لإلنسان نعمة كافية ليتمتع بها ،لكي يستطيع اإلنسان أن ُيفتدى من الخطيnة ،ومن خالل النعمnة تُغفnر لnه
بعمل مثل هذا ُم ً
ض nا
خطايnnاه .تتم هnnذه المرحلnnة لكي تكشnnف اإلثم الموجnnود داخnnل اإلنسnnان من خالل التnnوبيخ والدينونnnة والكلمnnات الالذعnnة ،وأي ً
التأديب وإعالن الكلمات ،لكي يخلص اإلنسان فيمnا بعnد n.هnذا العمnل أعمnق من الفnداء .في عصnر النعمnة ،تمتnع اإلنسnان بنعمnة

كافيnnة وقnnد اختnnبر هnnذه النعمnnة بالفعnnل ،لnnذلك لم يعnnد على اإلنسnnان التمتnnع بهnnا .عمnnل مثnnل هnnذا قnnد عفnnا عليnnه الnnزمن ولم يعnnد يتم.
وينقى ،تتغ nnير شخص nnيته .أليس ه nnذا بس nnبب الكلم nnات ال nnتي
اآلن ،يخلص اإلنس nnان بدينون nnة الكلم nnة .بع nnدما ُيnnدان اإلنس nnان وي nnوبخ ُ
أقولهnnا؟ تتم كnnل مرحلnnة وفقًا لتقnnدم كافnnة البشnnرية ووفقًا للعصnnر .كnnل عمnnل لnnه أهميتnnه؛ وهnnو ُيعمnnل من أجnnل خالص اإلنسnnان
النهائي ،ولكي يكون للبشرية مصير جيد في المستقبل ،ولكي يتم تقسيم البشر حسب نوعهم في النهاية.

عمnnل األيnnام األخnnيرة هnnو قnnول كلمnnات .يمكن أن تحnnدث تغnnيرات عظيمnnة في اإلنسnnان من خالل الكلمnnات .التغnnيرات الnnتي
تؤثر اآلن في هؤالء الناس من جراء قبول هذه الكلمات أعظم من تلك التغيرات التي أثرت في األنnnاس في عصnnر النعمnnة من
جراء قبول تلك اآليات والعجnائب .ألن ،في عصnر النعمnة ،الشnياطين خnرجت من اإلنسnان من خالل وضnع األيnدي والصnالة،
ولكن الشخصnnيات الفاسnnدة داخnnل البشnnر ظلت كمnnا هيُ .شnفي اإلنسnnان من مرضnnه ونnnال غفnnران خطايnnاه ،ولكن العمnnل المتعلnnق
بكيفية التخلص من شخصيته الشيطانية الفاسnnدة لم يتم بداخلnnه .نnال اإلنسnnان الخالص وغفnران خطايnnاه من خالل إيمانnnه ،ولكن
طبيعة اإلنسان الخاطئة لم تتم إزالتها وظلت بداخله كمnا هي .لقnد ُغِفnرت خطايnا اإلنسnان من خالل هللا المتجسnnد ،ولكن هnذا ال

nادرا على
يعني أن اإلنسان بال خطية بداخله .يمكن أن تُغفر خطايnا اإلنسnnان من خالل ذبيحnnة الخطيnnة ،ولكن لم يكن اإلنسnان ق ً
nددا أو كي nnف يمكن nnه التخلص من طبيعت nnه الخاطئ nnة تمامًا ويتغ nnيرُ .غف nnرت خطاي nnا
ح nnل المش nnكلة المتعلق nnة بكيفي nnة أال يخطئ مج ً n
اإلنس nnان بس nnبب عم nnل ص nnلب هللا ،ولكن اس nnتمر اإلنس nnان في العيش بالشخص nnية الش nnيطانية الفاس nnدة القديم nnة .وعلي nnه ،يجب على
اإلنسnnان أن ينnnال الخالص بالكامnnل من الشخصnnية الشnnيطانية الفاسnnدة لكي يتم محnnو طبيعتnnه الخاطئnnة بالكامnnل وال تعnnود تظهnnر
أبدا ،وهكذا تتغير شخصية اإلنسان .هذا يتطلب من اإلنسان أن يفهم طريق النمو في الحياة ،وطريق الحياة ،والطريق لتغيnnير
ً
شخصnnيته .كمnnا يحتnnاج اإلنسnnان أن يتصnnرف وفقًا لهnnذا الطريnnق ،لكي تتغnnير شخصnnيته تnnدريجيًّا ويمكنnnه أن يعيش تحت بريnnق
النnnnور ،وأن يق nnوم بك nnل األش nnياء وفقًا لمش nnيئة هللا ،ح nnتى َّ
يتخلص من شخص nnيته الش nnيطانيَّة الفاس nnدة ،ويتح nَّ nرر من ت nnأثير ظلمnnnة

صnا كnامالً .عنnدما كnان يسnnوع يقnوم بعملnه ،كnnانت
الشnnيطان ،وبهnذا يخnرج بالكامnnل من الخطيئnnة .وقتهnا فقnط سnnينال اإلنسnان خال ً
خيnnر قnnد
معرفnnة اإلنسnnان بيسnnوع ال تnnزال مبهمnnة وغnnير واضnnحة .آمن اإلنسnnان دائمًا أنnnه ابن داود وأعلن أنnnه نnnبي عظيم وسnnيد ِّ
فدى اإلنسان من خطاياه .وعلى أساس اإليمnان نnال البعض الشnفاء فقnط من خالل لمس هnدب ثوبnه؛ اسnتطاع األعمى أن يnرى

وحnnتى الميت اسnnتعاد الحيnnاة .ومnnع ذلnnك لم يسnnتطع اإلنسnnان اكتشnnاف الشخصnnية الشnnيطانية الفاسnnدة المتأصnnلة بعمnnق داخلnnه وال
عnnرف كيnnف يتخلص منهnnا .نnnال اإلنسnnان الكثnnير من النعمnnة ،مثnnل سnnالم وسnnعادة الجسnnد ،وبركnnة أسnnرة كاملnnة على أسnnاس إيمnnان
شخص واحد ،وشفاء مnرض ،وخالفnnه .كnانت البقيnة هي أعمnnال اإلنسnان الصnالحة ومظهnnره التقي؛ إن اسnnتطاع إنسnان أن يحيnا
nالحا .مؤمنnnون مثnnل هnnؤالء فقnnط هم من بإمكnnانهم دخnnول السnnماء بعnnد المnnوت ،مnnا يعnnني أنهم نnnالوا
مثnnل هnnذا ،فكnnان ُيعnnد مؤمنًا صً n

الخالص .ولكن في حي nnاتهم لم يفهم nnوا طري nnق الحي nnاة على اإلطالق .لق nnد ك nnانوا يرتكبnn nون خطاي nnا ،ثم يعnn nترفون بهnn nا في دورة
ص nا
مسnnتمرة دون أي مسnnار باتجnnاه شخصnnية متغnnيرة؛ كnnانت هnnذه هي حالnnة اإلنسnnان في عصnnر النعمnnة .هnnل نnnال اإلنسnnان خال ً

تطهر هذه المرحلnnة اإلنسnnان بواسnnطة الكلمnnة،
كامالً؟ ال! لذلك بعد اكتمال هذه المرحلة ،ال يزال هناك عمل الدينونة والتوبيخِّ n.
ثم تهبه طريًقا ليتبعه .ال يمكن أن تكون هذه المرحلة مثمرة وذات مغزى ،لو أنها اسnnتمرت في طnرد األرواح الشnnريرة،
ومن ّ
ألن طبيعnnة اإلنسnnان الخاطئnnة لن يتم التخلص منهnnا وسnnيقف اإلنسnnان عنnnد غفnnران الخطايnnا فقnnط .من خالل ذبيحnnة الخطيnnة ،نnnال
اإلنسnnان غفnnران خطايnnاه ،ألن عمnnل الصnnلب قnnد انتهى بالفعnnل وقnnد غلب هللا إبليس .لكن شخصnnية اإلنسnnان الفاسnnدة تظnnل بداخلnnه
وال زال اإلنسnان يخطئ ويقnاوم هللا؛ لم يnربح هللا البشnرية .لهnذا السnبب في هnذه المرحلnة من العمnل يسnتخدم هللا الكلمnة ليكشnف
ضnا،
nارا أي ً
عن شخصية اإلنسان الفاسدة وليطلب من اإلنسان الممارسة .هnذه المرحلnة ذات مغnزى أكnثر من سnابقتها وأكnثر إثم ً
nرة وتمكن شخصnية اإلنسnان من أن تتجnدد بالكامnل؛ هnذه المرحلnة من العمnل
ألن اآلن الكلمة هي التي تدعم حياة اإلنسnان مباش ً
أكثر شمولية .لهذا فإن التجسد في األيام األخيرة قد أكمل أهمية تجسد هللا وأنهى بالكامل خطة تدبير هللا لخالص اإلنسان.

nرة من خالل ال nnروح أو ك nnروح ،ألن روح nnه ال يمكن لإلنس nnان أن يلمس nnه أو ي nnراه ،وال
ال يتم خالص هللا لإلنس nnان مباش ً n
nرة بأسnلوب الnروح ،لمnا اسnتطاع اإلنسnان أن ينnnال خالصnnه .ولnو
يمكن لإلنسان االقتراب منه .إن حnاول تخليص اإلنسnان مباش ً

لم يتسnnربل هللا بالشnnكل الخnnارجي لإلنسnnان المخلnnوق ،لمnnا اسnnتطاع البشnnر أن ينnnالوا هnnذا الخالص .ألن اإلنسnnان ال يمكنnnه بأيnnة

nانا من الخليقnnة،
وسnnيلة االقnnتراب منnnه ،بالضnnبط مثلمnnا لم يسnnتطع أحnnد االقnnتراب من سnحابة يهnnوه .فقnnط من خالل صnnيرورته إنس ً
أي وضnع كلمتnnه في الجسnnد ،يسnnتطيع أن يعمnnل عمnnل الكلمnnة بصnnورة شخصnnية في كnnل من يتبعnnه n.وقتهnnا فقnnط يمكن لإلنسnnان أن
يسnnمع كلمتnnه ويراهnnا وينالهnnا ،ومن خالل هnnذا يخلص بالتمnnام .لnnو لم يصnnر هللا جسnً nدا ،لمnnا اسnnتطاع أي إنسnnان ذو جسnnد أن ينnnال
مباشرة بين البشر ،لتعذب اإلنسان واستحوذ عليnnه إبليس كأسnnير بالتمnnام ألن
مثل هذا الخالص العظيم .إن كان روح هللا يعمل
ً

اإلنسnnان غnnير قnnادر على االرتبnnاط باهلل .كnnان الغnnرض من التج ّسnد األول هnnو فnnداء اإلنسnnان من الخطيئnnة ،فدائnnه من خالل جسnnد
يسوع ،أي َّأنه خّلص اإلنسان من الصليب ،ولكن الشخصnnية الشnnيطانيَّة الفاسnnدة ال تnزال بnداخل اإلنسnnان .لم يعnnد التج ّسnد الثnاني

لمن
صnا كnاماًل  .هnذا يتم حnتى يمكن َ
بمثابة ذبيحnة خطيئnة بnل الهnدف منnه هnو خالص أولئnك الnذي نnالوا الفnداء من الخطيئnة خال ً
nيرا في شخصnn nيتهم،
nارا بصnn nورة كاملnn nة ،ومن خالل إحnn nرازهم تغيً n n
نnn nالوا الغفnn nران أن يخلصnn nوا من خطايnn nاهم ويصnn nيروا أطهً n n

يتحرروا من تnأثير ظلمnة الشnيطان ويعnودوا أمnام عnرش هللا .بهnذه الطريقnة فقnط يمكن لإلنسnان أن يتقnدس بالتمnام .بعnدما انتهى
َّ
عصر النnاموس ،بnدأ هللا عمnل الخالص في عصnر النعمnة ،الnذي يسnتمر حnتى األيnام األخnيرة ،عنnدما يقnوم هللا ،من خالل إدانnة
nيرا ك nnاماًل  .وحيئئ nnٍ nذ فق nnط س nnيختتم هللا عم nnل الخالص وي nnدخل إلى
الجنس البش nnري وتوبيخ nnه على تم nّ nرده ،بتطه nnير البش ّ n
nرية تطه ً n
الراحnnة .لnnذلك ،في مراحnnل العمnnل الثالث ،صnnار هللا جسnً nدا مnnرتين فقnnط لينفnnذ عملnnه بين البشnnر بنفسnnه .هنnnاك مرحلnnة واحnnدة من

الثالث مراحل عمل تقود البشر في حياتهم ،بينما المرحلتان األخرتان هما عمل الخالص .فقط إن صnnار هللا جسnً nدا ،يمكنnnه أن
يعيش جنبًا إلى جنب مnnع اإلنسnnان ،ويختnnبر آالم العnnالم ،ويعيش في جسnnد عnnادي .فقnnط من خالل هnnذه الطريقnnة يمكنnnه أن يعnnول
nرة من خالل
البشر خليقته بكلمة عملية يحتnاجون إليnه .ينnال اإلنسnان الخالص الكامnل من هللا من خالل تجسnد هللا ،وليس مباش ً
صلواتهم إلى السماء .ألن اإلنسان مخلوق من جسد؛ فهو غير قادر على رؤيnnة روح هللا وباألقnnل االقnnتراب منnnه .كnnل مnnا يمكن
صnا
المتج ّسnد؛ فقnط من خاللnه يمكن لإلنسnان أن يفهم كnل الكلمnات وكnل الحقnائق ،وينnال خال ً
أن يرتبط به اإلنسان هو جسnم هللا ُ
كامالً .التجسد الثاني يكفي للتخلص من خطايا اإلنسان وتطهيره بالتمام .لnذلك ،س ُnينهي التجسnد الثnاني كnل عمnل هللا في الجسnد
nرة أخnرى من أجnل
ويكمل مغزى تجسد هللا .بعد ذلك ،سينتهي عمل هللا في الجسnnد كليًّا .بعnد التجسnد الثnnاني لن يصnير جس ًnدا مً n

عمله .ألنه تnدبيره الكلي سnيكون قnد انتهى .في األيnام األخnيرة ،سnيكون تجسnده قnد ربح شnعبه المختnار بالتمnام ،وكnل البشnر في
األيام األخيرة سينقسمون بحسب نوعهم .لن يعود يقnوم بعمnل الخالص ،ولن يعnود في الجسnد لتنفيnذ أي عمnل .في عمnل األيnام
األخيرة ،الكلمة أقدر من إظهار اآليات والعجائب ،وسلطان الكلمnة يتخطى تلnك اآليnات والعجnائب .تكشnف الكلمnة كnل السnمات
الفاسnnدة في قلب اإلنسnnان .أنت غnnير قnnادر على تمييزهnnا بنفسnnك .عنnnدما تنكشnnف لnnك من خالل الكلمnnة ،سnnتدرك األمnnر بصnnورة
قادر ا على إنكارها ،وستقتنع بالتمام .أليس هذا هو سلطان الكلمة؟ هذه هي النتيجة التي يحققها عمل الكلمnnة
طبيعية؛ لن تكون ً
الحnnالي .لnnذلك ال يمكن لإلنسnnان أن يخلص بالتمnnام من خطايnnاه من خالل شnnفاء المnnرض وطnnرد األرواح الشnnريرة وال يمكن أن
يصnnير كnnامالً بالتمnnام من خالل إظهnnار اآليnnات والعجnnائب .إن سnnلطان شnnفاء المnnرض وطnnرد األرواح الشnnريرة يعطي اإلنسnnان

منتميا للشيطان والسمات الشيطانية الفاسnدة ال تnزال باقيnة داخnل اإلنسnان .بمعnنى آخnر،
نعم ًة فقط ،ولكن جسد اإلنسان ما زال
ً
ما لم يتطهر ما زال ينتمي للخطية والدنس .فقط بعد أن يتطهnر اإلنسnان بواسnطة الكلمnات يمكن عنnدها أن يربحnه هللا ويصnnير
nدي الش nnيطان
مقد ًسnnا .عن nnدما ُ
طnnردت األرواح الش nnريرة من اإلنس nnان ون nnال الف nnداء ،لم يعن ه nnذا إال أن اإلنس nnان ق nnد تح nّ nرر من ي ّ n
فاسدا .ال يnnزال هنnnاك دنس ومعارضnnة وتمnnرد داخnل اإلنسnnان؛ لقnnد
ورجع إلى هللا .ولكنه لم يتطهر أو يتغير من قبل هللا ،وبقي ً
عاد اإلنسان إلى هللا فقط من خالل الفnداء ،ولكنnnه لم يعرفnه وال يnزال يقاومnnه ويخونnه .قبnل أن ُيفتnnدى اإلنسnان ،كnان العديnnد من
سnnموم الشnnيطان قnnد ُز ِر َعت بالفعnnل في داخلnnه .وبعnnد آالف السnnنوات من إفسnnاد الشnnيطان ،صnnارت هنnnاك طبيعnnة داخnnل اإلنسnnان
تقاوم هللا .لذلك ،عندما افتُدي nاإلنسان ،لم يكن األمر أكثر من مجرد فnnداء ،حيث تم شnراء اإلنسnnان بثمن نفيس ،ولكن الطبيعnnة

السnامة بداخلnه لم تُمح .لnذلك يجب على اإلنسnان الnذي تلnوث كثnيرا أن يخضnع للتغيnير قبnل أن يكnون مس ًّ
nتحقا أن يخnدم هللا .من
َ
ً
nادرا
خالل عمnnل الدينونnnة والتnnوبيخ هnnذا ،سnnيعرف اإلنسnnان الجnnوهر الفاسnnد والnnدنس الموجnnود بداخلnnه معرفًة كاملnnة ،وسnnيكون قً n

والتطه ر .بهذه الطريقة فقط يمكن لإلنسان أن يستحق العودة أمام عرش هللا .الهدف من كل العمل الذي يتم
تماما
ُّ
على التغير ً
ضnا التنقيnة ،يمكن لإلنسnان أن
في الوقت الحاضر هو أن يصير اإلنسان نقيًّا ويتغnير؛ من خالل الدينونnة والتnوبيخ بالكلمnة ،وأي ً
طاهرا .بnدالً من اعتبnار هnذه المرحلnة من العمnل مرحلَ nة خالص ،سnيكون من المالئم أن نقnول إنهnا
يتخلص من فساده ويصير
ً
ضnا المرحلnة الثانيnة للخالص .يnربح هللا اإلنسnان من خالل
عمل تطهير .في الواقع ،هذه المرحلnة هي مرحلnة إخضnاع وهي أي ً

الدينونnة nوالتnوبيخ بالكلمnة؛ ومن خالل اسnتخدام الكلمnة لتنقيnة وإدانnة وكشnف كnل النجاسnات واألفكnار والnدوافع واآلمnال الفرديnة
وغِف َرت له خطاياه ،فكأنمnا هللا ال يnذكر تعدياتnه وال يعاملnه بحسnب تعدياتnه.
داخل قلب اإلنسان بالتمام .رغم أن اإلنسان افتُدي ُ
لكن عنnnدما يعيش اإلنسnnان بحسnnب الجسnnد ،وال يكnnون قnnد تحnnرر من خطايnnاه ،فإنnnه ال محnnال يواصnnل ارتكnnاب الخطيnnةُ ،مظهnً nرا
فسnاد الطبيعnة الشnيطانية بال توقnف .هnذه هي الحيnاة الnتي يحياهnا اإلنسnان ،دورة ال تنتهي من الخطيnة والغفnران .غالبيnة النnاس

مساء .وبذلك ،حnnتى لnnو كnانت ذبيحnة الخطيnnة ذات مفعnول أبnnدي لإلنسnان ،فإنهnا لن تسnnتطيع أن
نهارا ،وتعترف بخطئها
تخطئ ً
ً
تخلص اإلنس nnان من الخطي nnة .لم يكتم nnل إال نص nnف عم nnل الخالص ،ألن شخص nnية اإلنس nnان م nnازالت فاس nnدة ،على س nnبيل المث nnال
عنnnدما عnnرف النnnاس أنهم جnnاؤوا من نسnnل مnnوآب ،قnnالوا كلمnnات شnnكوى ،ولم يعnnودوا يطلبnnون الحيnnاة ،وصnnاروا سnnلبيين بصnnورة
كبnيرة .أال يوضnح هnذا أنهم مnا زالnوا غnير قnادرين على الخضnوع بالتمnام تحت سnيادة هللا؟ أليسnت هnذه هي بالتحديnد الشخصnية
الشيطانية الفاسدة؟ عندما لم تخضع للتوبيخ n،ارتفعت يداك فوق الجميع ،حnتى يسnوع نفسnnه .وصnرخت بصnوت ع ٍ
nال" :كن ابنًا
حميما هلل! نحن نفضل الموت عن الخضnوع إلبليس! تمnرد ضnد إبليس القnديم! تمnرد ضnد التnنين العظيم
محبوبا هلل! كن صديًقا
ً
ً
األحم nnر! ليس nnقط الت nnنين العظيم األحم nnر بالكام nnل من الق nnوة! ليكملن nnا هللا!" ك nnانت ص nnرخاتك أعلى من الجمي nnع .ولكن بع nnدها أتت
ومرة أخرى انكشفت شخصية الناس الفاسدة .ثم توقفت صرخاتهم ،ولم يعد لديهم عزم .إنها أعمnnق من الخطيnnة
أزمنة التوبيخ
ً

التي زرعها الشيطان ،وتأصلت داخل اإلنسان .ليس من السهل على اإلنسان أن يفطن إلى خطاياه؛ فهو ال يسnnتطيع أن يnnدرك
طبيعته المتأصلة في داخلnه .ال يتحقnق مثnل هnذا التnnأثير إال من خالل الدينونnة nبالكلمnnة .وبهnذا وحnnده يسnnتطيع اإلنسnان أن يتغnير
nاعدا ".وهكnnذا صnnرخ اإلنسnnان في الماضnnي ألنnnه لم يكن لديnnه فهم عن شخصnnيته الفاسnnدة األصnnلية.
تn
nدريجيا من تلnnك النقطnnة فصً n
ً
هnnذه هي النجاسnات بnnداخل اإلنسnان .على مnnر تلnnك المnnدة الطويلnnة من الدينونnnة والتnnوبيخ ،عnnاش اإلنسnnان في جnو من التnnوتر .ألم
أيضا بصوت مرتفع للغاية قبل تجربة[أ] عمال الخدمة؟ "ادخلوا الملكوت!
يتم تحقيق هذا كله من خالل الكلمة؟ ألم تصرخ أنت ً
nددا.
كل من يقبلون هذا االسم سيدخلون الملكوت! الجميع سيشتركون مع هللا!" عندما أتت تجربة عمال الخدمة ،لم تصرخ مج ً
في البداية ،صرخ الجميع" :يا هللا! أينما تضعني ،سأخضع لقيادتك ".عند قراءة كلمnnات هللا" ،من سnnيكون رسnnولي بnnولس؟" قnال

اإلنسnn nان" :أن nn nا راغب!" ثم رأى الكلم nn nات" ،وم nn nاذا عن إيم nn nان أي nn nوب؟" فق nn nال" :أرغب في أخ nn nذ إيم nn nان أيnn nوب ي nn nا هللا ،أرجnn nوك
اختبرني!" عندما جاءت تجربة عمnال الخدمnة ،انهnار على الفnور وبالكnاد اسnتطاع الوقnوف ثانيً nة .بعnد ذلnكَّ ،قلت النجاسnات في
قلب اإلنسnnان بالتnnدريج .ألم يتحقnnق هnnذا من خالل الكلمnnة؟ لnnذلك مnnا قnnد اختnnبرتموه في الحاضnnر هnnو النتnnائج الnnتي حققتهnnا الكلمnnة،

وهي أعظم حnnتى من تلnnك الnnتي تحققت من خالل صnnنع يسnnوع لآليnnات والعجnnائب .إن مجnnد هللا وسnnلطانه الnnذي تnnراه لم ُيnَ nر فقnnط
من خالل الص nnلب وش nnفاء المرض nnى وط nnرد األرواح الش nnريرة ب nnل من خالل دينونت nnه بالكلم nnة .ه nnذا يوض nnح ل nnك أن س nnلطان هللا
ص nنع اآليnnات وشnnفاء المرضnnى وطnnرد األرواح الشnnريرة ،بnnل أن دينونnnة الكلمnnة أكnnثر قnnدرة على تمثيnnل
وقوتnnه ليسnnت فقnnط في ُ
سلطان هللا والكشف عن قدرته.
ض nا رؤيتnnه – هي النتnnائج الnnتي تم
مnnا حققnnه اإلنسnnان اليnnوم – قامnnة اإلنسnnان اليnnوم ومعرفتnnه ومحبتnnه ووالؤه وطاعتnnه وأي ً
nامدا ح nnتى ه nnذا اليnnوم ،فه nnذا تحقnnق من
nادرا على أن يك nnون ل nnديك والء وأن تبقى صً n
تحقيقهnnا من خالل دينون nnة الكلمnnة .كون nnك قً n
خالل الكلمة .يnرى اإلنسnان اآلن أن عمnل هللا المتجسnد هnو في الواقnع غnير عnادي .بnه الكثnير ممnا ال يسnتطيع اإلنسnان تحقيقnه؛

وهو مليء باألسnرار والعجnائب .لnذلك ،قnد خضnع العديnد n.لم يخضnع البعض أب ًnدا ألي إنسnان منnذ يnوم والدتهم ،ومnع ذلnك حين
يرون كلمات هللا في هذا اليnnوم ،يخضnnعون بالتمnام دون أن يالحظnnوا أنهم فعلnوا ذلnnك ،وال يnدققون أو يتفحصnون أو يقولnnون أي
nرة م nnع البش nnر،
ش nnيء آخ nnر .لق nnد س nnقط البش nnر تحت الكلم nnة ويرق nnدون خاض nnعين تحت الدينون nnة بالكلم nnة .إن تكلم روح هللا مباش ً n
لخضع البشر كافة لصnوته ،وسnقطوا على وجnوههم دون كلمnات من الnوحي ،مثلمnا سnقط بnولس على األرض من النnور عنnدما
nافرا إلى دمشnnق .إن اسnnتمر هللا في العمnnل بهnnذه الطريقnnة ،لمnnا اسnnتطاع اإلنسnnان أبnً nدا أن يعnnرف فسnnاده من خالل دينونnnة
كnnان مسً n
الكلمة ويحصل على الخالص .فقط من خالل صnnيرورته جس ًnدا يسnتطيع أن يقnnدم كلماتnه بصnورة شخصnية آلذان الجميnnع ،فقnnط
من خالل صيرورته جسداً يسnتطيع أن يقnدم كلماتnه بصnورة شخصnية آلذان الجميnع ،هnذه فقnط هي النتيجnة الnتي حققتهnا كلمتnه،

بnدالً من ظهnور الnروح الnذي يخيnnف اإلنسnان فيخضnع .فقnط من خالل هnnذا العمnnل العملي غnير العnادي يمكن لشخصnية اإلنسnان

القديمة ،المستترة عميًقا بداخله للعديد من السنوات ،أن تنكشف فيدركها اإلنسان ويغيرها .هذا هnnو العمnnل العملي هلل المتجسnnد؛
إنه يتكلم وينفذ الدينونة بأسلوب عملي لتحقيق نتائج الدينونة على اإلنسان بالكلمة .هذا هو سلطان هللا المتجسد ومغnnزى تجسnnد

هللا .يتم هnnذا العمnnل إلعالن سnnلطان هللا المتجسnnد ،والنتnnائج الnnتي يقnnوم عمnnل الكلمnnة بتحقيقهnnا ،والnnروح الnnذي أتى في جسnnد؛ إنnnه
يnبين سnلطانه من خالل الدينونnة على اإلنسnان بالكلمnة .على الnرغم من أن جسnده لnه الشnكل الخnارجي للطبيعnة البشnرية العاديnة
سلطانا ،وأنه هو هللا بذاته وأن كلماته هي تعبير
والطبيعية ،فإن النتائج التي تحققها كلماته هي التي توضح لإلنسان أنه مليء
ً
عن هللا بذاتnnه n.هnnذا يوضnnح للنnnاس كافnnة أنnnه هnnو هللا بذاتnnه n،هللا بذاتnnه الnnذي صnnار جسnً nدا ،وال يمكن ألحnnد اإلسnnاءة إليnnه .ال أحnnد
يستطيع أن يتخطى دينونته nبالكلمة ،وال قوى الظلمة يمكنها أن تسود على سلطانه .يخضع اإلنسان له بالكامل ألنه هو الكلمة

الصnnائر جسnً nدا ،وبسnnبب سnnلطانه وبسnnبب دينونتnnه بالكلمnnة .العمnnل الnnذي تحقnnق بجسnnمه المتجسnnد هnnو السnnلطان الnnذي يمتلكnnه n.إنnnه
nلطانا ،وهnnو قnnادر على تنفيnnذ عمnnل بين البشnnر بأسnnلوب عملي ،وهnnو مnnرئي
ض nا أن يتملnnك سً n
يصnnير جسnً nدا ألن الجسnnد يمكن nه nأي ً
nرة ،ونتائجnnه
وملمnnوس بالنسnnبة لإلنسnnان .هnnذا العمnnل أكnnثر واقعيnnة من أي عمnnل قnnام بnnه روح هللا الnnذي يملnnك كnnل السnnلطان مباشً n
ض nا .هnnذا ألن جسnnم هللا المتجسnnد يمكن nه nالتحnnدث والقيnnام بالعمnnل بطريقnnة عمليnnة :الشnnكل الخnnارجي لجسnnده ال يملnnك
واضnnحة أي ً

nلطانا ،ولكن هnnذا السnnلطان غnnير مnnرئي ألحnnد .عنnnدما يتكلم ويعمnnل ،ال
nلطانا ويمكن لإلنسnnان االقnnتراب منnnه .يحمnnل جnnوهره سً n
سً n
استحسانا لعمله الفعلي .وكnل هnذا العمnل يمكنnه تحقيnق نتnائج .حnتى على
يستطيع اإلنسان تمييز وجود سلطانه؛ وهذا أمر أكثر
ً
nلطانا أو يnرى أنnه ال يمكن اإلسnاءة إليnه أو النظnر لغضnبه ،من خالل سnلطانه
الرغم من أنه ال يوجد إنسnان يnدرك أنnه يحمnل س ً
وغضبه المستترين وحديثه العلني ،يحقق نتائج كلمته المرجوة .بمعnنى آخnnر ،من خالل نnبرة صnوته وصnرامة خطابnه وحكمnة

يتمم هnnدف
ثم ّ
كلماته كلها ،يقتنع اإلنسان بشدة .بهذه الطريقة يخضع اإلنسان لكلمnnة هللا المتجسnnد ،الnnذي يبnnدو بال سnلطان ،ومن ّ
هللا في خالص اإلنسان .هناك أهمية أخرى لتجسده :أن يتكلم بصورة أكثر واقعية وأن يدع واقعية كلماته تnnؤثر على اإلنسnnان
لكي يشnnهد عن قnnوة كلمnnة هللا .لnnذلك فnnإن هnnذا العمnnل ،لnnو لم يتم من خالل التجسnnد ،لمnnا حقnnق أقnnل نتnnائج ولمnnا اسnnتطاع تخليص
جسدا ،كان سيظل الروح غnير المnرئي وغnير الملمnوس بالنسnبة لإلنسnان .اإلنسnان مخلnوق من
الخطاة بالكامل .لو لم يصر هللا ً
جسnnد ،وهللا واإلنسnnان كnnل منهمnnا ينتمي لعnnالمين مختلفين وهمnnا مختلفnnان في الطبيعnnة n.روح هللا ال ُيقnnارن مnnع اإلنسnnان المخلnnوق

ثم فnnإن روح هللا يجب أن
عالوة على أن اإلنسnnان ال يمكن أن يصnnير رو ً
من جسnnد ،وال يمكن تأسnnيس عالقnnة بينهمnnا؛n
ح ا .ومن َّ
ً
nانا من الخليقnnة ،ويقnnوم
يصnnير من المخلوقnnات ويقnnوم بعملnnه األصnnلي .يمكن هلل أن يصnnعد إلى أعلى مكnnان ويتضnnع ويصnnير إنسً n
بالعمل ويحيا بين البشر ،ولكن اإلنسان ال يمكنه الصعود إلى أعلى مكnان وال يمكنnه nأن يصnير رو ًح ا فضnالً عن أنnه ال يمكنnه

الnnنزول إلى أدنى مكnnان .لnnذلك يجب أن يصnnير هللا جسnً nدا لينفnnذ عملnnه .مثلمnnا حnnدث في التجسnnد األول ،وحnnده جسnnم هللا المتجسnnد
كان يمكنه أن يفدي اإلنسان من خالل الصnلب ،ولكن لم يكن ممكنًا أن ُيصnلب روح هللا كذبيحnة خطيnة عن اإلنسnان .أمكن هلل

مباشرة ليكون ذبيحة خطية من أجل اإلنسان ولكن ال يمكن لإلنسان أن يصعد إلى السماء ليأخذ ذبيحة خطيnnة
جسدا
ً
أن يصير ً
قnnد أعnnدها هللا لnnه .وعليnnه ،يجب على هللا أن يرتحnnل جيئnnة وذهابًا بين السnnماء واألرض بnnدالً من أن يجعnnل اإلنسnnان يصnnعد إلى
السماء ليأخذ هذا الخالص ،ألن اإلنسان قد سقط وال يمكنه الصعود إلى السماء ،فضالً عن عnnدم إمكانيnnة حصnوله على ذبيحnnة

خطيnnة .لnnذلك كnnان من الضnnروري أن يnnأتي يسnnوع بين البشnnر ويقnnوم بالعمnnل الnnذي ال يمكن ألي إنسnnان ببسnnاطة تحقيقnnه بصnnورة
شخصnnية .في كnnل مnnرة صnnار فيهnnا هللا جسnً nدا ،كnnان من الضnnروري بشnnكل مطلnnق أن يفعnnل هnnذا .لnnو تم تنفيnnذ أيnnة من المراحnnل

مباشرة من قبل روح هللا ،لما استطاع تحمل إهانات التجسد.
ً

في هذه المرحلة األخيرة للعمل ،يتم تحقيق النتnائج من خالل الكلمnة .من خالل الكلمnة يفهم اإلنسnان العديnد من األسnرار
ويفهم عمnn nل هللا عnn nبر األجيnn nال الماضnn nية؛ من خالل الكلمnn nة يسnn nتنير اإلنسnn nان بnn nالروح القnn nدس؛ من خالل الكلمnn nة يفهم اإلنسnn nان
ضnا عمnل أنبيnاء ورسnل األزمنnة القديمnة ،والمبnادئ الnتي كnانوا يعملnون
األسرار التي لم يفك أجيال الماضي طالسnمها أب ًnدا ،وأي ً
ضnا تمnرد اإلنسnان ومقاومتnه ،ويعnرف جnوهره الخnاص .من
ضnا شخصnية هللا نفسnه وأي ً
بها؛ من خالل الكلمة يعnرف اإلنسnان أي ً

ض nا
خالل خطnnوات العمnnل هnnذه وكnnل الكلمnnات الnnتي قيلت ،يعnnرف اإلنسnnان عمnnل الnnروح القnnدس وعمnnل جسnnد هللا المتجسnnد ،وأي ً

أيضا معرفتك بعمل تبدير هللا على مدار ستة آالف عام من خالل الكلمة .ألم تكن معرفة أفكnnارك
شخصيته الكلية .لقد ربحت ً
ض nا تم تحقيقهnnا من خالل الكلمnnة؟ في المرحلnnة السnnابقة ،صnnنع يسnnوع اآليnnات والعجnnائب،
السnnابقة ونجاحnnك في التخلي عنهnnا أي ً
أيضا من خالل الكلمة؟ لذلك فإن الكلمnnات الnnتي
ولكن األمر مختلف في هذه المرحلة .ألم يكن فهمك عن سبب فعله هذا تحقق ً

قيلت في هذه المرحلة تتجاوز العمل الذي قام به رسل وأنبياء األجيال السابقة .حتى النبوات التي قnدمها األنبيnاء لم يمكنهnا أن
تحقق نتائج مثل هذه .النبnوات الnتي قالهnا األنبيnاء ،عمnا سnيحدث في المسnتقبل ،ولكنهnا لم تتطnرق للعمnل الnذي كnان يقnوم بnه هللا
آن nnذاك .لم يتكلم nnوا ليق nnودوا البش nnر في حي nnاتهم ،أو لي ِ
نع ُمnnوا بالحق nnائق على البش nnر أو يكش nnفوا األس nnرار لهم ،فضn nالً عن أنهم لم
ُ
ِ
يتكلموا لإلنعام بالحياة .في الكلمات التي تُقال في هذه المرحلة ،توجد نبوة وحقيقة ،ولكنها بصورة رئيسnnية تُنعم على اإلنسnان
بالحياة .الكلمات التي تُقال في الحاضر مختلفة عن نبوات األنبياء .هذه مرحلة من العمل ليست من أجل النبوات بل من أجnnل
حيnnاة اإلنسnnان ،لتغيnnير شخصnnية حيnnاة اإلنسnnان .كnnانت المرحلnnة األول هي عمnnل يهnnوه لتمهي nد nالطريnnق لإلنسnnان ليعبnnد هللا على
األرض .كnnانت هي عمnnل البدايnnة إليجnnاد مصnnدر الحيnnاة على األرض .آنnnذاكَّ ،
علم يهnnوه بnnني إسnnرائيل كيnnف يحفظnnون السnnبت
بعضا .وكان ذلك بسبب أن البشر آنذاك لم يفهمnnوا ممnnا يتكnnون اإلنسnان ،ولم
ويحترمون آبائهم ويعيشون في سالم مع بعضهم ً
يفهموا كيف يحيون على األرض .كان من الضروري بالنسبة له في مرحلة العمل األولى أن يقnود البشnر في حيnاتهم .كnل مnا
تكّلم بnnه يهnnوه لهم لم تعرفnnه البشnnرية من قبnnل ولم يكن في حnnوزتهم .في ذلnnك الnnوقت نهض العديnnد من الرسnnول ليقولnnوا نبnnوات،

جسدا ،هnnو تكلم إلى كافnnة
جزءا من العمل .في المرحلة األولى ،لم يصر هللا ً
وجميعها تمت تحت قيادة يهوه .كان هذا ببساطة ً
األسباط واألمم من خالل األنبياء .عندما قام يسوع بعمله في ذلك الوقت ،لم يتكلم بمقدار ما هnو حاصnل في الnوقت الحاضnر.

أبدا في األجيال والعصور السابقة .على الnرغم من أن إشnnعياء ودانيnnال ويوحنnnا قnnدموا
إن عمل الكلمة في األيام األخيرة لم يتم ً
تماما عن الكلمات التي تُقال اليوم .ما قالوه كان نبوات فقط ،ولكن كلمات اليوم
العديد من النبوات ،كانت تلك النبوات مختلفة ً
ليست كذلك .إن حولت كل ما أقوله اآلن إلى نبوات ،هnل سnتفهمون؟ بnافتراض أن مnا أتكلم بnه كnان عن أمnور بعnدما أكnون قnد

رحت ،كيف يمكنك nأن تفهم؟ إن عمل الكلمة لم يتم أبnً nدا في زمن يسnnوع أو في عصnر النnاموس .ربمnnا يقnول البعض" :ألم يقnل
ض nا في زمن عملnnه؟ باإلضnnافة إلى شnnفاء المرضnnى وطnnرد األرواح الشnnريرة وصnnنع اآليnnات العجnnائب ،ألم يقnnل
يهnnوه كلمnnات أي ً
أيضا كلمات في زمانه؟" هناك اختالفات في كيفية قول الكلمات .مnا هnو جnوهر الكلمnات الnnتي نطnق بهnnا يهnوه؟ لقnد كnان
يسوع ً
nورا روحيnة في الحيnاة .لمnاذا ُيقnال إن كلمnات يهnوه كnانت
يقnود البشnر فقnط في حيnاتهم على األرض ،وهnذا األمnر لم يتضnمن أم ً

تُعلن في األم nnاكن كاف nnة؟ كلم nnة "تُعّلم" تش nnير إلى الق nnول الص nnريح واإلرش nnاد المباش nnر .لم يق nnدم لإلنس nnان حي nnاةً ،ب nnل أخ nnذ ببس nnاطة
اإلنسان من يده َّ
وعل َمه كيnف يتقيnه .لم تكن هنnاك أمثلnة .لم يكن عمnل يهnوه في إسnرائيل يتعامnل مnع اإلنسnان أو يؤدبnه أو يقnدم

المن من البرية .كل صباح قبnnل شnروق الشnnمس،
دينونة
ً
وتوبيخا؛ كان يقود .طلب يهوه من موسى أن يخبر شعبه أن يجمعوا َ
nالمن لليnnوم الnnذي يليnnه ،وإال صnnار ُمتَعفنًا .لم ُيعِّلم
المن الnnذي يكفي فقnnط ُليؤكnnل ذلnnك اليnnوم .لم يمكن االحتفnnاظ بَ n
كnnانوا يجمعnnون َ
اإلنسان أو يكشف له عن طبيعته n،لم يكشnف أفكnاره ومعتقداتnه .لم يغnير البشnر بnل قnادهم في حيnاتهم .كnان اإلنسnان آنnذاك مثnل
طفل؛ لم يكن يفهم شيًئا ولم يمكنه nسوى القيام بالحركات البسيطة الرئيسية؛ لذلك ،قام يهوه فقط بسن الشرائع لقيادة الشعب.
إن كنت تnnرغب في نشnر البشnارة لكي يسnnتطيع كnnل من يطلبnnون بقلب حقيقي الحصnول على معرفnة عن العمnnل الnذي يتم
اليوم ويقتنعون بالكامل ،فعليك أن تفهم القصة الداخلية وجوهر وأهمية العمل الnnذي يتم في هnnذه المرحلnnة .من خالل اإلنصnnات
ض nا العالقnnة واالختالفnnات بين
ض nا كnnل العمnnل الnnذي يتم اليnnوم ،وأي ً
لمشnnاركتك ،يمكنهم أن يفهمnnوا عمnnل يهnnوه وعمnnل يسnnوع وأي ً
مراحل العمل الثالث ،لذلك بعnدما ينصnتون ،سnيرون أن وال مرحلnة من المراحnل الثالث تعيnق األخnرتين .في الواقnع ،جميعهnا
ضnا،
تمت بنفس الروح .مع أنهم علموا في عصور مختلفة ،واختلف محتوى العمل الnذي نّفnذوه ،واختلnف الكالم الnذي قnالوه أي ً
فإن المبادئ التي عملوا وفًقا لها هي نفسها ذات المبادئ .هذه األمور هي أعظم الرؤى التي ينبغي على جميع الناس فهمها.

الحواشي
[أ]ال يشتمل النص األصلي على كلمة "تجربة".

معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا
ينقسnnم عمnnل تnnدبير nالبشnnر إلى ثالث مراحnnل؛ ممnnا يعnnني أن عمnnل خالص البشnnر ينقسnnم إلى ثالث مراحnnل .ال تشnnمل هnnذه
المراحnnل الثالث عمnnل خلnnق العnnالم ،لكنهnnا بnnاألحرى تمثnnل المراحnnل الثالث للعمnnل في عصnnر النnnاموس وعصnnر النعمnnة وعصnnر
الملكnnوت .كnnان عمnnل خلnnق العnnالم عمالً يهnnدف إلى خلnnق البشnnر أجمعين .فلم يكن عمnnل خالص البشnnر ،وال يمت لعمnnل خالص

ثم فلم تكن هنnاك حاجnnة لتنفيnذ عمnnل خالص البشnر .بnnدأ عمnل
البشر بصلة ،ألن الشيطان لم ُيفسد البشر عند خلnق العnالم؛ ومن َّ
ض nا إال عن nnدما فس nnد البش nnر .وبعب nnارة
الخالص فق nnط عن nnدما فس nnد البش nnر بس nnبب الش nnيطان؛ ومن َّ
ثم لم يب nnدأ عم nnل ت nnدبير البش nnر أي ً

أخرى ،بدأ تدبير هللا لإلنسان نتيجة لعمل خالص البشnر ،ولم ينشnnأ نتيجnة عمnnل خلnق العnالم .لم يظهnر عمnnل التnدبير إال بعnnد أن

ثم فnnإن عمnnل التnnدبير يتضnnمن ثالثnnة أجnnزاء ال أربnnع مراحnnل أو أربعnnة عصnnور .هnnذا وحnnده
اكتسnب البشnnر شخصnnية فاسnnدة؛ ومن َّ

هnnو السnnبيل الصnnحيح لإلشnnارة إلى تnnدبير هللا للبشnnر .عنnnدما يوشnnك العصnnر النهnnائي على االنتهnnاء ،سnnيكتمل عمnnل تnnدبير البشnnر.

ويعني انتهاء عمل التدبير أن عمل الخالص لجميع البشر قد انتهى بالكامل وأن البشnرية قnد وصnnلت إلى نهايnة رحلتهnا .بnدون
عمnnل خالص جميnnع البشnnر ،لم يكن ليظهnnر عمnnل التnnدبير nولمnnا كnnان للمراحnnل الثالث للعمnnل من وجnnود .كnnان هnnذا تحديnً nدا nبسnnبب
انح nnراف البش nnرية ،وألن البش nnرية ك nnانت في أمس الحاج nnة إلى الخالص ،فق nnد ف nnرغ يه nnوه من خل nnق الع nnالم وب nnدأ عمnnnل عص nnر
النnnاموس .وعنnnدها فقnnط بnnدأ في عمnnل تnnدبير البشnnرية ،ممnnا يعnnني أنnnه بnnدأ عمnnل خالص البشnnرية عنnnدها فقnnط .ال يعnnني "تnnدبير
البشnnرية" توجيnnه حيnnاة البشnnر ،المخلnnوقين حnnديثًا ،على األرض (أي البشnnرية الnnتي لم تفسnnد بعnnد) ،بnnل يعnnني خالص البشnnر الnnذين

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

يتضnnمن عمnnل خالص البشnnر عمnnل خلnnق العnnالم ،ولnnذا فnnإن عمnnل تnnدبير البشnnر ال يتضnnمن عمnnل خلnnق العnnالم ،وإنمnnا يتضnnمن فقnnط
المراحل الثالث للعمل التي تنفصل عن خلق العالم .لفهم عمnل التnدبير n،من الضnروري أن تكnون على درايnة بتnاريخ المراحnل
الثالث للعم nnل  -ه nnذا مnnا يجب على كnnل فnnرد أن يك nnون على علم ب nnه ح nnتى يحصnnل على الخالص .باعتبnnاركم خليقnnة هلل ،يجب
ضn n nا على عملي nn nة خالص
عليكم إدراك أن هللا خل nn nق اإلنس nn nان ،ويجب عليكم التع nn nرف على مص nn nدر فس nn nاد البش nn nر والتع nn nرف أي ً
اإلنسان .إذا علمتم فقط كيف تعملون وفnق العقيnدة للفnوز برضnا هللا لكن ليس لnديكم معرفnة بالكيفيnة الnتي يخِّلص بهnا هللا البشnر

أو بمص nnدر فسnnاد البش nnرية ،فnnإن ه nnذا م nnا تفتقدون nnه باعتب nnاركم خليق nnة هللا .يجب علي nnك أال تكتفي بفهم ه nnذه الحقnnائق ال nnتي يمكن nكn
ممارستها ،وتظل جاهالً بالنطnاق األوسnع لعمnل تnدبير nهللا  -ففي هnذه الحالnة ،سnتكون غارقًا في الجمnود الفكnري .إن المراحnل

ض nا
الثالث للعمnnل هي القصnnة الكامنnnة في تnnدبير هللا لإلنسnnان ومجيء اإلنجيnnل إلى العnnالم كلnnه وأعظم سnnر بين جميnnع البشnnر وأي ً
هي أسnnاس نشnnر اإلنجيnnل .إذا ركnnزت فقnnط على فهم الحقnnائق البسnnيطة الnnتي ترتبnnط بحياتnnك ،ولم تعnnرف شnnيًئا عن هnnذا ،أعظم
لمنتَج معيب غير صالح لشيء سوى النظر إليه؟
األسرار والرؤى قاطبة ،ألن تكون حياتك مماثلة ُ

إذا حصر اإلنسان تركيزه على الممارسnة فقnط ونظnر إلى عمnل هللا ومعرفnة اإلنسnان كnأمر ثnانوي ،أفال يكnون كمثnل َم ْن
يجمnnع القليnnل بحكمnnة وينفnnق الكثnnير بسnnفه؟ فمnnا يجب عليnnك معرفتnnه ،يجب عليnnك أن تعرفnnه ،ومnnا يجب عليnnك ممارسnnته ،يجب
عليك أن تمارسه .عندها فقط ستكون الشخص الذي يعرف كيف ينشد الحقيقة .عندما يأتي اليوم الذي تنشnnر فيnnه اإلنجيnnل ،إذا

nادرا على أن تقnnول بnnأن هللا إلnnه عظيم وعnnادل ،ذلnnك أنnnه هللا العلي ،إلnnه ال ُيقnnارن بnnأي إنسnnان عظيم ،وال يعلnnو عليnnه
كنت فقnnط قً n
قادرا فقط على قول هذه الكلمات غnnير المترابطnnة والسnnطحية ،وكنت غnير قnادر تمامًا على التحnدث بكلمnnات
شيء ،...إذا كنت ً
ضnnا ش nnرح
ش nnديدة األهمي nnة ،وله nnا مض nnمون ،وإذا لم يكن ل nnديك م nnا تقول nnه عن معرف nnة هللا أو عم nnل هللا ،ولم يكن في مق nnدورك أي ً
ص nا مثلnnك يكnnون غnnير قnnادر على القيnnام بواجبnnه كمnnا ينبغي .إن تقnnديم الشnnهادة هلل
الحقيقnnة أو تقnnديم مnnا ينقص اإلنسnnان ،فnnإن شخ ً

nلحا بالحقيقnnة والnnرؤى الnnتي يمكن اسnnتيعابها .عنnnدما
ونشnnر إنجيnnل الملكnnوت ليس بnnاألمر الهين .يجب عليnnك أوالً أن تكnnون مسً n
وملما بحقيقة الجوانب المختلفة لعمل هللا ،ستتعرف بقلبك على عمل هللا ،وبغض النظر عما
تكون
ً
واضحا فيما يتعلق بالرؤى ً

يفعل هللا  -سواء أكان دينونnة nعادلnnة أم تنقيnة لإلنسnان  -فnأنت تملnnك أعظم رؤيnnة باعتبارهnا حجnر األسnاس لnك وتملnnك الحقيقnnة

nادرا على اتبnاع هللا حnتى النهايnة .عليnك أن تعnرف أنnه بغض النظnر عمnا يفعnل هللا ،فnإن
الصnحيحة لممارسnتها ،حينئnذ سnتكون ق ً
الهدف من عمل هللا ال يتغير ،ومحور عمله ال يتغير ،ومشيئته تجاه اإلنسnان ال تتغnnير .بغض النظnر عن حnدة كلماتnه ،وبغض
النظnnر عن مnnدى انعكاسnnها على البيئnnة ،فnnإن مبnnادئ عملnnه لن تتغnnير ،ونيتnnه في خالص اإلنسnnان لن تتغnnير n.شnnريطة أال يكnnون
اإلعالن عن نهايnnة اإلنسnnان أو مصnnير اإلنسnnان وأال يكnnون عمnnل المرحلnnة األخnnيرة أو عمnnل إنهnnاء خطnnة هللا الكاملnnة في التnnدبير،
وشnريطة أن يكnون هnذا اإلعالن في الnnوقت الnnذي يعمnل فيnه في اإلنسnnان ،عنnدها لن يتغnير محnnور عملnnه :سnnيكون دائمًا خالص
البشnnرية .ينبغي أن يكnnون هnnذا هnnو األسnnاس الnnذي يسnnتند إليnnه إيمnnانكم باهلل .إن الهnnدف من المراحnnل الثالث للعمnnل هnnو خالص
البشnnرية كافnnة  -ممnnا يعnnني اكتمnnال خالص اإلنسnnان من ُملnnك الشnnيطان .على الnnرغم من أن لكnnل مرحلnnة من المراحnnل الثالث
nزءا من عمnnل خالص البشnnرية وعمالً مختلفًا للخالص ُي َّنفذ وفnnق
للعمnnل هnnدًفا ومnnدلوالً مختلفًا ،إال أن كnnل مرحلnnة منهnnا تُعnnد جً n
مطالب البشر .ما إن تكون على دراية بالهnدف من المراحnل الثالث للعمnل هnذه ،فسnتكون على درايnة بطريقnة تقnدير داللnة كnل
مرحلة من مراحل العمل ،وستدرك كيف تعمل لتلبي رغبة هللا .إذا استطعت أن تصnnل إلى هnnذه النقطnnة ،فسيصnnبح هnnذا ،أعظم
الnرؤى جميعهnا ،أسnاس إيمانnك باهلل .يجب عليnك أال تسnلك الطnرق اليسnيرة للممارسnة أو الحقnائق العميقnة فقnط ،بnل يجب عليnك
أن تجمع بين الرؤى والممارسة ،بحيث توجد الحقnائق الnتي يمكن تطبيقهnا والمعرفnة المسnتندة إلى الnرؤى .عنnدها فقnط سnتكون
الشخص الذي ينشد الحقيقة بالكلية.
إن المراحل الثالث للعمل هي محور التدبير الكامل هلل ،وفيهnnا تظهnر شخصnnية هللا وماهيتnnه .إن أولئnnك الnذين ال يعرفnون

يعبر بها هللا عن شخصيته وال يعرفون الحكمة من عمل هللا،
المراحل الثالث لعمل هللا غير قادرين على إدراك الطريقة التي ِّ
فيظل nnون جnnاهلين بالعدي nnد من الط nnرق ال nnتي يخِّلص به nnا البش nnر وبمش nnيئته تجnnاه البشnnرية قاطب nnة .إن المراح nnل الثالث للعم nnل هي

التعبnير الكامnل عن عمnل خالص البشnرية .سnيجهل أولئnك الnذين ال يعرفnون المراحnل الثالث للعمnل الطnرق والمبnادئ المختلفnة

nارما فقnnط بالعقيnnدة الnnتي ترسnnخ من مرحلnnة واحnnدة من العمnnل هم الnnذين
لعمnnل الnnروح القnnدس؛ فأولئnnك الnnذين يلnnتزمون التزامًا صً n
ِ
يحجمون هللا بالعقيدة وإيمانهم باهلل إيمان غامض وغير َّ
مؤكد .ومثل هؤالء لن ينالوا خالص هللا .يمكن للمراحل الثالث لعمل
ّ

هللا وح nnدها أن تع nnبر عن شخص nnية هللا كلي nnة وتع nnبر تمامًا عن ني nnة هللا في خالص البش nnرية بالكام nnل والعملي nnة الكامل nnة لخالص
البشرية .هذا دليnل على أنnه قnد هnزم الشnيطان وظفnر بالبشnرية ،وهnو دليnل على انتصnار هللا وتعبnير عن الشخصnية الكاملnة هلل.
أولئك الذين ال يفهمون غير مرحلة واحدة فقط من المراحل الثالث لعمل هللا يعرفون فقnnط جانبًا من جnnوانب شخصnnية هللا .في

تصnnور اإلنسnnان ،من اليسnnير أن تصnnبح هnnذه المرحلnnة المنفnnردة من العمnnل عقيnnدة ،فيصnnبح من األرجح أن ينشnئ اإلنسnان قواعnnد
عن هللا وأن يستخدم اإلنسان هذا الجزء المنفnرد من شخصnية هللا باعتبnاره تمnثيالً عن الشخصnية الكاملnة هلل .عالوة على ذلnك،

nارما في نطاقnات
يختلط كثير من خيال اإلنسان بداخلnه ،بحيث ِّ
يقيnnد شخصnية هللا وحكمتnnه فضnالً عن مبnnادئ عمnل هللا تقيي ًnدا ص ً

محnnددة ،واإليمnnان بأنnnه إذا كnnان هللا مثnnل هnnذا ،فسnnيبقى هكnnذا طnnوال الnnوقت ولن يتغnnير أبnً nدا .إن الnnذين يعرفnnون المراحnnل الثالث
للعمnnل ويقnnدرونها هم فقnnط الnnذين يمكنهم معرفnnة هللا معرفnnة كاملnnة ودقيقnnة .على األقnnل ،لن ِّ
يعرفnnوا هللا بأنnnه إلnnه بnnني إسnnرائيل أو

سيس َّnمر على الصnليب إلى األبnد من أجnل اإلنسnان .إذا تعnرفت على هللا من خالل مرحلnة واحnnدة
اليهnnود ،ولن يnnروه اإللnnه الnnذي ُ
فلم يسnِّ nمر
من مراحnnل عملnnه ،فسnnتكون معرفتnnك ضnnحلة جnً nدا جnً nدا .فمnnا معرفتnnك إال قطnnرة في بحnnر .فnnإذا لم يكن األمnnر كnnذلكَ ،
العديnnد من ح َّnراس الnدين هللاَ على الصnليب حيًا؟ أليس هnذا ألن اإلنسnان يحصnر هللا في نطاقnات معينnة؟ أال يعnارض الكثnير من
طلnnون عمnnل الnnروح القnnدس ألنهم ال يعرفnnون العمnnل المختلnnف والمتنnnوع هلل ،وعالوة على ذلnnك ،ألنهم ال يملكnnون
النnnاس هللا ويع ِّ
سوى القليل من المعرفة والعقيnدة ويقيسnون بهمnا عمnل الnروح القnدس؟ على الnرغم من أن خnبرات هnؤالء األشnخاص سnطحية،

إال أنهم متغطرسnnون ومنغمسnnون في ذواتهم ،وينظnnرون إلى عمnnل الnnروح القnnدس بnnازدراء ،ويتجnnاهلون تnnأديب الnnروح القnnدس،
وعالوة على ذل nnك ،يطلقnnون حججهم القديم nnة التافه nnة لتأكي nد nعمnnل الnnروح القnnدس .كمnnا أنهم يق nnدمون على العمnnل وهم مقتنعnnون
تمامًا بتعلمهم ومع nnرفتهم وأنهم ق nnادرون على الس nnفر في أرج nnاء الع nnالم .أليس ه nnؤالء الن nnاس هم ال nnذين ازدراهم ال nnروح الق nnدس
ورفضهم ،وألن يسnتبعدهم العصnر الجديnد؟ أليسnوا هم بمحnدودي النظnر الnذين يnأتون أمnام هللا ويعارضnونه علنًا ويحnاولون فقnط
إظهار براعتهم؟ إنهم يحاولون ،بمعرفة هزيلة فقط بالكتاب المقnnدس ،اعتالء "األوسnاط األكاديميnnة" في العnالم ،وبعقيnnدة سnطحية
فقnnط تعليم النnnاس ،ويحnnاولون معارضnnة عمnnل الnnروح القnnدس ،ويحnnاولون جعلnnه يتمحnnور حnnول فكnnرهم الخnnاص ،وجعلnnه محnnدود
النظر مثلهم ،ويحاولون إلقnاء نظnرة واحnدة سnريعة على  6000عnام من عمnل هللا .ليس لnدى هnؤالء النnاس أي منطnق للحnديث
به .في الحقيقnة ،كلمnا زادت معرفnة النnاس باهلل ،تمهلnوا في الحكم على عملnه .عالوة على ذلnك ،إنهم يتحnدثون فقnط عن القليnل
من معرفتهم بعمل هللا اليوم ،لكنهم غير متسرعين في أحكامهم .كلما قلت معرفة الناس باهلل ،زاد جهلهم واعتزازهم بأنفسهم،
وأعلنوا عن ماهية هللا باستهتار أكبر -ومع ذلك فnإنهم يتحnدثون من منطلnق نظnري بحت ،وال يقnدمون أي دليnل ملمnوس .مثnل
هؤالء الناس ال قيمة لهم على اإلطالق .إن أولئك الذين ينظرون إلى عمل الروح القnnدس باعتبnاره لعبnة هم أنnاس تnnافهون! إن
أولئnnك الnnذين ال يعبnnأون بمواجهnnة العمnnل الجديnد nللnnروح القnnدس ،والnnذين يتسnَّ nرعون في إصnnدار األحكnnام ،والnnذين يطلقnnون العنnnان
لغريnnزتهم الطبيعيnnة إلنكnnار صnnحة عمnnل الnnروح القnnدس ويحطnnون من شnnأنه ويجnِّ nدفون عليnnه  -أال يجهnnل مثnnل هnnؤالء األشnnخاص
عnnديمو االحnnترام عمnnل الnnروح القnnدس؟ عالوة على ذلnnك ،أليسnnوا متغطرسnnين ومتكnnبرين بطnnبيعتهم وصnnعبي المnnراس؟ حnnتى إذا
جاء اليوم الذي يقبل فيه هؤالء العمل الجديد للروح القnnدس ،فلن يسnامحهم هللا .إنهم ال ينظnرون فقnط إلى أولئnnك الnnذين يعملnون
من أج nnل هللا نظ nnرة دوني nnة ،وإنم nnا أيض nاً يج nِّ nدفون على هللا نفس nnه .لن ُيغف nnر له nnؤالء المتعص nnبين n،س nnواء في ه nnذا العص nnر أو في
العصnn nر القnn nادم وسnُ n nيطرحون في الجحيم إلى األبnn nد! هnn nؤالء األشnn nخاص عnn nديمو االحnn nترام ،الnn nذين يطلقnn nون العنnn nان ألهnn nوائهم،

بأنهم يؤمنون باهلل ،وكلما أكثروا من فعلهم هذا ،ازداد احتمال مخالفتهم لمراسيم هللا اإلدارية .أال ُيعد جميع هnnؤالء
يتظاهرون ّ
أحدا قطَّ ،أنهم سائرون على هnذا الnدرب؟ أال يعارضnون هللا يومًا بعnد يnومٍ،
المتغطرسين ،المنفلتين بالفطرة ،والذين لم يطيعوا ً

أبدا؟ واليوم ،يجب عليكم أن تفهموا السبب رواء حتمية معرفتكم بأهميnnة المراحnnل الثالث
ذاك الذي هو
ّ
دائما وال يشيخ ً
متجدد ً
لعمnnل هللا .مnnا أقولnnه مفيnnد لكم وليس مجnnرد كالم فnnارغ .وإن كنتم ببسnnاطة تقرأونnnه باسnnتعجال ،أفلن يكnnون جميnnع عملي الشnnاق
ٍ
كل منكم طبيعته الخاصة .إن أكثركم يجيدون الجدال والرد بإجابات األسئلة النظريnnة الnnتي تتناقلهnnا
غير مجد؟ يجب أن يعرف ٌ
ألسnn nنتكم ،لكن ليس لnn nديكم مnn nا تقولونnn nه للnn nرد على األسnn nئلة الnn nتي تnn nدور حnn nول الجnn nوهر .حnn nتى اليnn nوم ،ال تزالnn nون منغمسnn nين nفي
المحادثات التافهة وغير قادرين على تغيير طبيعتكم القديمة وليس لدى معظمكم النية في تغيير الطريقة التي يسعى بها لبلnnوغ
الحقيقnnة العليnnا ،وتعيشnnون حيnnاتكم بفتnnور فقnnط .كيnnف يسnnتطيع هnnؤالء النnnاس اتبnnاع هللا حnnتى النهايnnة؟ حnnتى إذا وصnnلتم إلى نهايnnة

الطريق ،فما الفائدة التي ستعود عليكم؟ من األفضnل تغيnير أفكnاركم قبnل فnوات األوان ،فإمnا السnعي بحnق أو التخلي عن األمnر
مبكرا .مع مرور الوقت ،ستصبحون طفيليين عالة على غيركم  -فهل أنتم على استعداد nلتأدية هذا الدور المتدني الوضيع؟
ً
إن المراحnnل الثالث للعمnnل سnnجل لعمnnل هللا الكامnnل وهي سnnجل لخالص هللا للبشnnرية ،وليسnnت من نسnnج الخيnnال .إذا كنتم
ترغبون حًقا في طلب معرفة شخصnية هللا الكاملnة ،فعليكم معرفnة المراحnل الثالث للعمnل الnتي نف َّnذها هللا ،واألكnثر من ذلnك أن

عليكم أال تُسnnقطوا أي مرحلnnة منهnnا .هnnذا هnnو الحnnد األدنى الnnذي يجب على الnnذين ينشnnدون معرفnnة هللا تحقيقnnه .ال يمكن لإلنسnnان
بنفسnnه أن يتوصnnل إلى معرفnnة حقيقيnnة باهلل .فهي ليسnnت بالشnnيء الnnذي يمكن لإلنسnnان أن يتخيلnnه بنفسnnه ،وال هي نتيجnnة تفضnnيل

خاص من الروح القدس لشخص ما .بل إنها معرفة تنتج عن اختبار اإلنسnان لعمnل هللا ،وهي معرفnة باهلل تتبnع اجتيnاز اختبnار
nاء على نnnزوة وال هي بالشnnيء الnnذي يمكن تلقيnnه بnnالتعلم .إنهnnا مرتبطnnة
حقnnائق عمnnل هللا .وال يمكن لهnnذه التجربnnة أن تتحقnnق بنً n
ارتباطًا وثيقًا بالتجرب nnة الشخصnn nية .إن خالص هللا للبش nnر ه nnو ج nnوهر ه nnذه المراح nnل الثالث من العمnn nل ،ولكن ضnn nمن عمnnnل
الخالص ،هنnnاك العدي nد nمن أسnnاليب العمnnل والوسnnائل الnnتي ُيعبَّر بهnnا عن شخصnnية هللا .هnnذا مnnا يمثnnل تحديnnده الصnnعوبة األكnnبر
بالنسnnبة لإلنسnnان ،ومن الصnnعب على اإلنسnnان اسnnتيعابه .يnnدخل ضnnمن المراحnnل الثالث للعمnnل التميnnيز بين العصnnور والتغnnيرات
التي تطرأ على عمل هللا والتغيرات التي تطرأ على مكان العمnل والتغnيرات الnتي تطnرأ على المسnتفيد من العمnل وهكnذا .على
وجه الخصوص ،يعد الفرق في طريقة عمل الروح القدس ،باإلضافة إلى التغييرات التي تطرأ على شخصية هللا أو هيئتnnه أو

عبnnر فقnnط عن
nزءا من المراحnnل الثالث للعمnnل .يمكن لمرحلnnة واحnnدة من العمnnل أن تُ ِّ
اسnnمه أو هويتnnه أو أي تغيnnيرات أخnnرى ،جً n
جnnزء واحnnد محnnدود وفي نطnnاق معين .ال يشnnمل ذلnnك التميnnيز بين العصnnور أو التغnnيرات الnnتي تطnnرأ على عمnnل هللا فض nالً عن

الجوانب األخرى .هذه حقيقة واضحة بجالء .إن المراحل الثالث للعمل هي مجمnل عمnل هللا في خالص البشnرية .يجب على

اإلنسnnان معرفnnة عمnnل هللا وشخصnnية هللا في عمnnل الخالص ،وبnnدون هnnذه الحقيقnnة ،تكnnون معرفتnnك باهلل مجnnرد كلمnnات جوفnnاء،
وليس nnت أك nnثر من كرس nnي للكنيس nnة البابوي nnة .ال يمكن لمث nnل ه nnذه المعرف nnة أن تقن nnع اإلنسnnان أو تُخض nnعه ،فمث nnل ه nnذه المعرف nnة ال

تتماشى مع الواقع وال تمثل الحقيقة ،فقد تكون وفيرة للغاية وتألفها األذن ،لكنها إذا كانت مخالفnة لشخصnية هللا المتأصnلة ،فلن
يخِّلصك هللا .ال يقتصر األمnر على أنnه لن يثnني على معرفتnnك ،بnل سnينتقم منnك لكونnnك خاطئnاً تجnِّ nدف عليnnه .إن كلمnnات معرفnnة
هللا ال ُي َّ
تحدث بها بسهولة .على الnnرغم من أنnك قnد تكnون متحnدثًا لبقًا وفصnnيح اللسnان ،ويمكن لكلماتnnك أن تحي المnوتى وتميت
األحيnnاء ،إال أنnnك ال تnnزال بعيnً nدا عن العمnnق عنnnدما يتعلnnق األمnnر بالحnnديث عن معرفnnة هللا؛ فاهلل ليس شخصnاً يمكنnnك الحكم عليnnه
بان nnدفاع ،أو مدح nnه على نح nnو عرض nnي ،أو تش nnويه س nnمعته بال مب nnاالة .إن nnك تث nnني على أي ش nnخص وك nnل ش nnخص ،لكن nnك تنتقي
الكلمات الصحيحة التي تصف عدالnة هللا وعظمتnه البالغnة  -وهnذا هnو الnدرس الnذي يتعلمnه كnل خاسnر .على الnرغم من وجnود
العديnد nمن المتخصصnnين اللغnويين القnادرين على وصnف هللا ،إال أن الدقnnة الnnتي يتحرونهnnا عنnnد وصnفه ال تعكس غnير جnزء من
المائة من الحقيقة التي يتحدث بها الناس الذين ينتمnون إلى هللا وليس لnديهم سnوى عnدد محnدود من المفnردات ،ومnع ذلnك لnديهم
ثم يمكن مالحظnnة أن معرفnة هللا تكمن في الدقnnة والواقعيnة ،وليسnت في براعnnة الكلمnات أو ثnراء المفnردات،
تجربnnة ثريnnة .ومن َّ
وإن معرفnnة اإلنسnnان ومعرفnnة هللا غnnير مnnرتبطين تمامًا .إن العnnبرة من معرفnnة هللا أرقى من أي علم من العلnnوم الطبيعيnnة الnnتي

عرفتها البشرية .إنهnا عnnبرة ال يسnnتطيع بلوغهnا إال عnدد محnnدود ج ًnدا من الnnذين ينشnدون معرفnnة هللا وال يمكن ألي شnخص لديnه
ثم يجب عليكم عnnدم النظnر إلى معرفnnة هللا ومناشnnدة الحقيقnnة كمnnا لnnو كnnان في إمكnان طفnnل
الموهبnnة فحسnnب أن يحظى بهnnا .ومن َّ

صnnغير أن يحظى بهمnnا .ربمnnا كنت ناجحً ا تمامًا في حياتnnك العائلي nnة ،أو حياتnnك المهنيnnة n،أو في زواج nnك ،ولكن عن nnدما يتعل nnق
األمر بالحقيقة ،والعبرة من معرفnة هللا ،فليس لnnديك مnا تثبتnه nلنفسnnك ألنnك لم تحِّقnق فيnه شnnيًئا .يمكن القnnول إن ممارسnة الحقيقnnة

أمر صعب للغاية وإن معرفة هللا تمثل معضلة أكبر بالنسبة إليكم .هذه هي الصعوبة التي تواجهك وهي نفسها الصnnعوبة الnتي
واجهتهnnا البشnnرية كلهnnا .من بين أولئnnك الnnذين لnnديهم بعض اإلنجnnازات في سnnبيل معرفnnة هللا ،ال يكnnاد يكnnون هنnnاك َم ْن يnnرقى إلى
nروريا أو مnnا مnدى اعتبnار معرفnة
المستوى القياسي .ال يعرف اإلنسان ما الذي تعنيnnه معرفnnة هللا أو َلم تُعnد معرفnnة هللا أمnً nرا ض
ً
شديدا ،وببساطة شديدة هذا هو أكبر لغز واجهته البشرية ،وال أحnnد يسnnتطيع اإلجابnnة عن هnnذا
هللا .هذا ما يربك البشرية
ً
إرباكا ً
السnؤال ،وال أحnnد على اسnnتعداد لإلجابnnة عنnnه ،ألنnnه ،حnتى اآلن ،لم يحnرز أحnnد من بين البشnر أي نجnاح في دراسnة هnnذا العمnل.
ربمnا تظهnnر على التnوالي فئnة من المnnواهب الnتي تعnnرف هللا عنnnدما تتعnnرف البشnرية على لغnز المراحnnل الثالث للعمnnل .بnالطبع،
آمnل أن تكnون هnذه هي الحالnة ،بnل وأكnثر من ذلnك ،فأنnا في سnبيلي للقيnام بهnذا العمnل ،وأتمnنى أن أرى ظهnور المزيnد من هnذه
المواهب في المستقبل القريب .وسيصبح هؤالء هم الnnذين يشnهدون بهnnذه المراحnل الثالث من العمnل وبطبيعnة الحnال سnnيكونون
أيضا أول َم ْن يشهد بهذه المراحل الثالث من العمل .إذا لم تكن هناك مواهب من هذا القبيnnل ،في اليnnوم الnnذي ينتهي فيnnه عمnnل
ً
ٍ
هللا ،أو عنnnدما يكnnون هنnnاك واحnnد أو اثنnnان منهnnا فقnnط ،وقnnد قبلnnوا شخصnnياً أن يكملهم هللا المتجسnnد ،فعندئnn nذ ال يكnnون هنnnاك شnnيء
وأسفا من هذا  -على الرغم من أن هnذا هnو السnيناريو األسnوأ فقnط .أيnا كnان الحnال ،مnا زلت آمnل أن يتمكن أولئnك
أكثر حزناً ً
الذين يسعون حًقا من الحصول على هذه البركة .منذ بداية الnnزمن ،لم يكن هنnاك مثnnل هnnذا العمnل قnnط ،ولم يشnnهد تnاريخ تطnnور

البشnnرية مثnnل هnnذا التعهnnد n.إذا كنت حقًا تسnnتطيع أن تصnnبح من أوائnnل الnnذين يعرفnnون هللا ،أفال يكnnون هnnذا أشnnرف وسnام بين كnnل

الخليقة؟ هل سيشيد هللا بأي مخلوق أكثر من البشر؟ ليس من اليسير تحقيق مثل هذا العمل ،لكنه سيحصnnد المكافnnآت في نهايnnة
المطاف .وبغض النظر عن نوع القادرين على بلوغ معرفnnة هللا أو جنسnnيتهم ،فسيحصnnلون ،في النهايnnة ،على أعظم تكnnريم من
ضnا عمnل المسnتقبل؛ إنnه العمnل األخnير
هللا ،وسيكونون هم وحدهم الذين يتمتعون nبسnلطان هللا .هnذا هnو عمnل الحاضnر ،وهnو أي ً
واألسمى الذي يتحقق في  6000عام من العمل وهو طريق العمل الذي يكشف عن الفئة التي ينتمي إليها اإلنسان .من خالل
عمل تعريف اإلنسان باهللُ ،يكشف عن األصناف المختلفة لإلنسان :فأولئك الذين يعرفون هللا مؤهلون لتلقي بركات هللا وقبول
وعnوده ،بينمnا أولئnك الnnذين ال يعرفnnون هللا غnnير مnؤهلين لتلقي بركnات هللا وقبnnول وعnnوده .وأولئnك الnذين يعرفnnون هللا هم أوليnnاء
هللا ،وأولئ nnك ال nnذين ال يعرف nnون هللا ال يمكن تس nnميتهم بأولي nnاء هللا؛ فيمكن ألولي nnاء هللا أن ين nnالوا أيًا من برك nnات هللا ،لكن أولئ nnك
ال nnذين ليس nnوا أولي nnاء هلل ال يس nnتحقون أي ش nnيء من عمل nnه .س nnواء أك nnانت ض nnيقات أم تنقي nnة أم دينون nnة n،فكله nnا من أج nnل الس nnماح
لإلنسnnان أن يبلnnغ معرفnnة هللا في نهايnnة المطnnاف وبحيث يمكن لإلنسnnان أن يخضnnع هلل .هnnذا هnnو األثnnر الوحيnnد الnnذي سnnيتحقق في
نهاية المطnاف .ال شnيء من المراحnل الثالث للعمnل مسnتتر ،وهnذا مفيnد لمعرفnة اإلنسnان باهلل ،ويسnاعد اإلنسnان على الحصnول
على معرفة كاملة وشاملة هلل .فكل هذا العمل يعود بالفائدة على اإلنسان.
إن عم nnل هللا نفس nnه يمث nnل الرؤي nnة ال nnتي يجب أن يعرفه nnا اإلنس nnان ،ذل nnك أن عم nnل هللا ال يمكن لإلنس nnان أن يحقق nnه وال أن
يمتلكnnnه .إن المراح nnل الثالث للعم nnل هي مجم nnل ت nnدبير هللا ،وليس هن nnاك من رؤي nnة أك nnبر يجب على اإلنس nnان معرفتهnnnا .إذا لم
يعnnرف اإلنسnnان هnnذه الرؤيnnة القويnnة ،فلن يكnnون من السnnهل معرفnnة هللا ولن يكnnون من السnnهل فهم مشnnيئة هللا ،وعالوة على ذلnnك
nادرا على الوصnnول إلى هnnذا
سيصnnبح الطريnnق الnnذي يسnnلكه اإلنسnnان شnnاًقا على نحnnو متزايnnد .بnnدون رؤى ،لن يكnnون اإلنسnnان قً n
الحد .إنها الرؤى التي حمت اإلنسان حتى اليوم ،والتي أمدت اإلنسان بnnأعظم حمايnnة .في المسnnتقبل ،يجب أن تصnnبح معnnرفتكم
أعمnnق ،ويجب أن تعرفnnوا مجمnnل مشnnيئته وجnnوهر عملnnه الحكيم في المراحnnل الثالث للعمnnل .فقnnط هnnذه هي قnnامتكم الحقيقيnnة .ال
مكمnل للمرحلnnتين السnnابقتين ،ممnnا يعnnني أنnnه من المسnnتحيل اكتمnnال
تnnأتي المرحلnnة األخnnيرة من العمnnل منفصnnلة ،وإنمnnا هي جnnزء ِّn
عمnnل الخالص بالكامnnل من خالل القيnnام بمرحلnnة واحnnدة فقnnط من المراحnnل الثالث للعمnnل .على الnnرغم من أن المرحلnnة األخnnيرة

من العمل قادرة على تخليص اإلنسnان كليnة ،إال أن هnذا ال يعnني أنnه من الضnروري تنفيnذ هnذه المرحلnة الوحيnدة بمفردهnا فقnط
وأن المرحل nnتين الس nnابقتين للعم nnل غ nnير مطلوب nnتين لتخليص اإلنس nnان من ت nnأثير الش nnيطان .ال يمكن اعتب nnار مرحلnnnة واحnnnدة من
المراح nnل الثالث هي الرؤي nnة الوحي nnدة ال nnتي يجب أن تعرفه nnا ك nnل البش nnرية ،ألن مجم nnل عم nnل الخالص يع nnني المراح nnل الثالث
للعمل ال مرحلة واحدة من بينها .طالما لم ُينجز عمل الخالص ،فلن يكتمل تدبير هللاُ .يعبَّر عن ماهية هللا وشخصيته وحكمته
تعبnر
في مجمل عمnل الخالص الnذي لم ُيكشnف لإلنسnان عنnه في البدايnة n،ولكن جnاء التعبnير عنnه بالتnدريج في عمnل الخالصِّ .

ك nnل مرحل nnة من مراح nnل عم nnل الخالص عن ج nnزء من شخص nnية هللا ،وج nnزء من ماهيت nnه؛ إذ ال يمكن لك nnل مرحل nnة من مراح nnل
العمل أن تعبر عن ماهيnة هللا على نحnو مباشnر وكامnل .وعلى هnذا النحnو ،ال يمكن الفnراغ من عمnل الخالص بالكامnل إال بعnد
ثم فnإن معرفnnة اإلنسnان الكاملnة باهلل ال تنفصnnل عن المراحnل الثالث لعمnل هللا .إن مnا
اكتمnال المراحnnل الثالث من العمnnل ،ومن َّ

ينالnnه اإلنسnnان من مرحلnnة واحnnدة من العمnnل هnnو مجnnرد شخصnnية هللا الnnتي ُيعبَّر عنهnnا في جnnزء واحnnد من عملnnه ،وال يمكن أن
تمثnnل الشخصnnية والماهيnnة الnnتي ُيعبَّر عنهnnا في المراحnnل السnnابقة أو الالحقnnة؛ ذلnnك أن عمnnل تخليص البشnnرية ال يمكن أن ينتهي
تدريجيا وفًقا لمستوى تطور اإلنسnnان في أوقnnات وأمnnاكن
على الفور خالل فترة واحدة ،أو في مكان واحد ،وإنما يصبح أعمق
ً
مختلفnة .إنnه العمnل الnذي يتم على مراحnل ولم يكتمnل في مرحلnة واحnدة .وهكnذا تتبلnور حكمnة هللا الكاملnة في المراحnل الثالث،
وليس في مرحلة فردية واحدة .تكمن ماهيته الكاملة وحكمته الكاملة في هذه المراحل الثالث ،وتضم كل مرحلة ماهيتnnه وتُعnnد

المعبَّر عنها في هnnذه المراحnnل الثالث .تحظى كnnل
سجالً للحكمة من عمله .يجب على اإلنسان أن يعرف الشخصية الكاملة هلل ُ
ماهية هللا هذه على األهمية القصnوى لجميnnع البشnرية ،وإذا لم يكن لnnدى البشnرية هnذه المعرفnnة عنnnد عبnادة هللا ،فلن يختلفnوا عن
أولئnnك الnnذين يعبnnدون بnnوذا .إن عمnnل هللا بين البشnnر ليس خافيًا على اإلنسnnان ،ويجب أن يكnnون معلومًا لجميnnع َم ْن يعبnnدون nهللا.
بمnnا أن هللا قnnد َنَّفذ المراحnnل الثالث لعمnnل الخالص بين البشnnر ،فيجب على اإلنسnnان أن يعnnرف تأويnnل مnnا كnnان ومnnا يكnnون خالل
المراحل الثالث للعمل .هذا ما يجب على اإلنسان أن يفعله .ما يخفيه هللا عن اإلنسان هnnو مnnا ال يسnnتطيع اإلنسnان تحقيقnnه ومnا

ال يجب على اإلنسان معرفته ،في حين أن ما أظهnnره هللا لإلنسnان هnو مnnا يجب عليnnه معرفتnnه ومnا يجب أن يحصnnل عليnه .تُ َّنفذ
كnnل مرحلnnة من مراحnnل العمnnل الثالث فnnور تأسnnيس المرحلnnة السnnابقة؛ وال تُ َّنفذ على نحnnو مسnnتقل بمعٍ n
nزل عن عمnnل الخالص.

على الnnرغم من وجnnود اختالفnnات كبnnيرة في العصnnر الnnذي يجnnري فيnnه العمnnل ونnnوع العمnnل ،إال أن جnnوهره ال يnnزال هnnو خالص
البشرية ،وكل مرحلة من مراحل عمل الخالص أعمق من التي سnnبقتها.تسnnتمد كnnل مرحلnnة من العمnل اسnnتمراريتها من تأسnيس

nديما مطلقًا عن
المرحلnnة األخnnيرة الnnتي لم ُتلnَ nغ ،وبهnnذه الطريقnnةُ ،ي ِّ
عبnnر هللا باسnnتمرار في عملnnه الnnذي يكnnون دومًا جديnً nدا وليس قً n
جnnانب من شخصnnيته الnnتي لم ُيعبَّر عنهnnا من قبnnل لإلنسnnان ،ويكشnnف دومًا لإلنسnnان عن عملnnه الجديnnد وماهيتnnه الجديnnدة ،وحnnتى

على الnnرغم من مقاومnnة حnَّ nراس الnnدين القnnدامى لهnnذا بكnnل قnnوة ومعارضnnتهم لnnذلك صnراحة ،إال أن هللا دائمًا مnا يقnnدم على العمnnل
ضnا فnإن
الجديد الذي نوى القيام به.
nيرا ،وبسnnبب هnذا دائمًا مnا يجnد معارضnnة من اإلنسnان .ولnnذلك أي ً
ودائما ما يكون عملnnه متغ ً
ً
دائما مnا يقnوم بالعمnل الnذي لم
دائما ما تتغير وفًقا للعصر الذي يجري فيه عمله والمتلقين له .عالوة على ذلك ،فإنه ً
شخصيته ً

متعارضا مع العمل الnذي قnام بnه من قبnل ،ليتعnارض معnه .يسnتطيع
يقم به من قبل ،حتى عند القيام بالعمل الذي يبدو لإلنسان
ً
اإلنسان فقط قبول نوع واحد من العمل أو طريقة واحnدة للتنفيnذ .ويصnعب على اإلنسnان قبnول العمnل ،أو طريnق التنفيnذ ،الnذي
ال يتماشnى معnه أو األعلى منnه  -لكن الnروح القnدس دائمًا مnا يقnوم بعمnل جديnد n،وهكnذا تظهnر جماعnة تلnو أخnرى من الخnبراء
الدينيين تعارض العمل الجديد nهلل .لقد أصnبح هnؤالء خnبراء ألن اإلنسnان ليس لديnه على وجnه التحديnد علم بالكيفيnة الnتي يكnون
بهnا هللا دائمًا جدي ًnدا وليس بقnديم ،وليس لديnه معرفnة بمبnادئ عمnل هللا ،وفnوق كnل ذلnك ،ليس لديnه معرفnة بnالطرق العديnدة الnتي

يخِّلص بها هللا اإلنسان .على هذا النحو ،ال يستطيع اإلنسان معرفة ما إذا كnان هnو العمnnل الnذي يnأتي من الnnروح القnnدس أم أنnnه
عمل هللا نفسnه .يتشnبث كثnير من النnاس بموقnف حيnال ذلnك ،فnإن كnان العمnل موافقًا للكلمnات الnتي جnاء بهnا من قبnل قبلnوه ،وإن

كnnانت هنnnاك أوجnnه اختالف مnnع العمnnل الnnذي يسnnبقه عارضnnوه ورفضnnوه .واليnnوم ،أال تلnnتزمون جميعًا بهnnذه المبnnادئ؟ لم يظهnnر
للمراحل الثالث من عمل الخالص أي أثnnر عظيم عليكم ،وهنnاك َم ْن يؤمنnون بnأن المرحلnتين السnابقتين من العمnnل تمثالن عبًئا
ليس من الضnروري معرفتnه ببسnاطة .إنهم يظنnون أنnه ينبغي عnدم الكشnف عن هnذه المراحnل الثالث للعامnة ويجب أن تnتراجع
في أقرب وقت ممكن حتى ال يشعر الناس بالجهد من المرحلتين السnابقتين من المراحnل الثالث للعمnل .يعتقnد معظم النnاس أن
التعري nnف بمرحل nnتي العم nnل الس nnابقتين خط nnوة أبع nnد من الالزم ،وال تس nnاعد على معرف nnة هللا  -ه nnذا ه nnو م nnا تعتقدون nnه أنتم .ف nnأنتم
تعتقدون اليوم أنه من الصواب العمل بهnnذه الطريقnة ،ولكن سnيأتي اليnnوم الnnذي تnدركون فيnnه أهميnة عملي :اعلمnوا أنnnني ال أقnnوم
بأي عمل غnnير ذي أهميnة .فمعnnنى أنnnني أعلن عن المراحnل الثالث للعمnل أمnامكم ،أنnnه يجب أن تكnnون مفيnnدة لكم؛ وبمnnا أن هnذه
المراحnnل الثالث من العمnnل تصnnب في جnnوهر التnnدبير الكامnnل هلل ،لnnذا يجب أن تصnnبح محnnور اهتمnnام الجميnnع في جميnnع أنحnnاء
الكnnون .ويومًا مnnا ،سnnتدركون جميعًا أهميnnة هnnذا العمnnل .اعلمnnوا أنكم تعارضnnون عمnnل هللا أو تسnnتخدمون تصnnوراتكم الخاصnnة
لقياس عمل اليوم ،ذلك ألنكم ال تعلمnون مبnادئ عمnل هللا وألنكم ال تأخnذون عمnل الnروح القnدس مأخnذ الجnد بالقnدر الكnافي .إن
معارضnnتكم هلل وعnnرقلتكم لعمnnل الnnروح القnnدس سnnببها تصnnوراتكم وغطرسnnتكم المتأصnnلة .ليس ألن عمnnل هللا خطnnأ ،لكن ألنكم
عصnnاة جnً nدا بnnالفطرة .ال يمكن لبعض النnnاس ،بعnnد اكتشnnاف إيمnnانهم باهلل ،القnnول من أين جnnاء اإلنسnnان على وجnnه اليقين ،لكنهم
يجnرؤون على إلقnاء الخطب العامnnة ِّ
ليقيمnون أوجnnه الصnواب والخطnأ في عمnnل الnروح القnدس .حnnتى أنهم يعظnون الرسnnل الnnذين
ن nnالوا العم nnل الجدي nnد لل nnروح الق nnدس ،فيعِّلق nnون ويتح nnدثون بح nnديث في غ nnير محل nnه؛ فبش nnريتهم ض nnحلة للغاي nnة وليس ل nnديهم أدنى
إحسnnاس بهم .ألن يnnأتي اليnnوم الnnذي يnnرفض فيnnه عمnnل الnnروح القnnدس هnnؤالء النnnاس ويحnnرقهم في نnnار الجحيم؟ إنهم ال يعرفnnون

ضnا توجيnnه هللا في عملnnه .كيnnف يمكن لمثnnل هnؤالء النnاس غnير المنطقnيين أن يعرفnnوا
عمل هللا لكنهم ينتقدون عمله ويحاولون أي ً
هللا؟ يتجه اإلنسان لمعرفة هللا أثناء البحث عنه وتجربته؛ وليس من خالل انتقnاده بnnدافع أن يnnأتي لمعرفnnة هللا من خالل اسnnتنارة
الnnروح القnnدس .كلمnnا كnnانت معرفnnة النnnاس باهلل دقيقnnة أكnnثر ،كnnانت معارضnnتهم لnnه أقnnل .وعلى النقيض من ذلnnك ،كلمnnا قnَّ nل عnnدد
األش nnخاص ال nnذين يعرف nnون هللا ،زاد احتم nnال معارض nnتهم ل nnه .إن تص nnوراتك وطبيعت nك nالقديم nnة وطبيعت nnك البش nnرية وشخص nnيتك
nدهورا ومنحطًا أكnnثر ،كنت أشnnد عnnداوة
ونظرتnnك األخالقيnnة هي "الوقnnود" الnnذي يشnnعل بnnداخلك مقاومnnة هللا ،كلمnnا كنت فاسnً nدا ومتً n
هلل .إن أولئ nnك ال nnذين ل nnديهم تص nnورات بالغ nnة الخط nnورة ول nnديهم شخص nnية ت nnرى أنه nnا أك nnثر ب nً nرا من اآلخ nnرين ،هم أل nnد أع nnداء هلل

المتجسnnد وأولئnnك هم أضnnداد المسnnيح .إذا لم تخضnnع تصnnوراتك للتصnnحيح ،فسnnتكون دومًا ضnnد هللا؛ ولن تكnnون متوافقًا مnnع هللا،
ٍ
بمعزل عنه.
دوما
وستكون ً
يمكن nnك فق nnط من خالل نب nnذ تص nnوراتك القديم nnة أن تحص nnل على المعرف nnة الجدي nnدة n،وليس بالض nnرورة أن تك nnون معرفت nnك

القديمة عبارة عن تصورات قديمة .تشير "التصورات" إلى األشياء التي َّ
ظن اإلنسان أنها غير متماشية مع الواقع .فnإذا كnانت
المعرفة القديمة قد عفا عليها الزمن بالفعل ووقفت حجر عثرة أمام دخول اإلنسان إلى العمل الجديnnد ،فnإن هnذه المعرفnnة تكnnون
nادرا على انتهnnاج المنهج الصnnحيح نحnnو هnnذه المعرفnnة وكnnان بإمكانnnه معرفnnة هللا من عnnدة
أي ً
nورا .أمnnا إذا كnnان اإلنسnnان قً n
ضnا تصً n
جnوانب مختلفnة عن طريnق الجمnع بين القnديم والحnديث ،فnإن المعرفnة القديمnة تصnبح عونًا لإلنسnان وأسا ًسnا يسnتطيع من خاللnه

الnnدخول إلى العصnnر الجديnnد .تتطلب منnnك العnnبرة من معرفnnة هللا أن تتقن العديnnد من المبnnادئ :كيnnف تسnnلك طريnnق معرفnnة 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 كأسnاس للnدخول إلى العnnبرة من معرفnnة هللا ،فستصnnبح معرفتnnك أعمnnق وأعمnق .إذا
كnnانت لnnديك معرفnnة واضnnحة بالمراحnnل الثالث للعمnnل  -أي بخطnnة تnnدبير nهللا الكاملnnة  -وإذا كنت تسnnتطيع أن تربnnط المرحلnnتين
السnابقتين من عمnnل هللا بالمرحلnnة الحاليnnة ربطًا محكمًا ،ويمكنnك أن تnnرى أن َم ْن قnام بالعمnnل إلnه واحnد ،فلن يكnnون لnnديك أسnاس
أكثر ثباتًا من هذا .إن المراحل الثالث للعمل نفذها إله واحد؛ هnnذه هي الرؤيnnة األكnnبر وهnذا هnو السnبيل الوحيnد لمعرفnnة هللا .لم

يكن باإلمكان القيام بالمراحnل الثالث للعمnnل إال من خالل هللا نفسnه ،وال يمكن ألي إنسnان أن يقnnوم بمثnnل هnذا العمnnل نيابnnة عنnnه

 وهnnذا يعnnني أن هللا وحnnده يسnnتطيع أن يقnnوم بعملnnه منnnذ البدايnnة وحnnتى اليnnوم .على الnnرغم من أن المراحnnل الثالث لعمnnل هللا قnnدُنفذت في عصور وأماكن مختلفة ،وعلى الرغم من أن عمل كل منهnا مختلnnف ،إال أن العمnل كلnه ينفnnذه إلnnه واحnد .من بين كnل
nادرا على
الnnرؤى ،تُعnnد هnnذه هي أعظم رؤيnnة يجب أن يعرفهnnا اإلنسnnان ،وإذا كnnان بإمكnnان اإلنسnnان أن يفهمهnnا تمامًا ،فسnnيكون قً n
الوقnnوف بثبnnات .تُعnnد أكnnبر معضnnلة تواجnnه األديnnان الطوائnnف الديني nة nالمختلفnnة اليnnوم هي أن أصnnحابها ال يعرفnnون عمnnل الnnروح
الق nnدس ،وأنهم غ nnير ق nnادرين على التمي nnيز بين عم nnل ال nnروح الق nnدس والعم nnل ال nnذي ال ي nnأتي من ال nnروح الق nnدس  -ول nnذا ف nnإنهم ال
يستطيعون القول إن كانت مرحلة العمل هذه يقوم بهnnا يهnوه هللا مثnل المرحلnتين السnابقتين من العمnnل أم ال .على الnnرغم من أن
الناس يتبعون هللا ،إال أن أكثرهم ال يزالون غير قادرين على القول بأنه هو الطريق الصحيح .يساور اإلنسnان القلnnق حnnول مnnا
إذا كnnان هnnذا الطريnnق هnnو الطريnnق الnnذي يقnnوده هللا بنفسnnه ،ومnnا إذا كnnان تجسnnد هللا حقيقnnة ،وال يnnزال معظم النnnاس ال يجيnnدون
التمييز عندما يتعلق األمر بمثل هذه األمور .إن أولئك الnذين يتبعnnون هللا غnnير قnادرين على تحديnnد الطريnnق ،ولnذا فnإن للرسnائل
ثم يnnؤثر هnnذا في دخnnول
الشnnفهية أثnnر جnnزئي فقnnط في هnnؤالء النnnاس ،وهي غnnير قnnادرة على أن تكnnون فعالnnة بشnnكل كامnnل ،ومن َّ

الحيnnاة عنnnد هnnؤالء النnnاس .إذا كnnان اإلنسnnان يسnnتطيع أن يnnرى في المراحnnل الثالث للعمnnل الnnتي قnnام هللا فيهnnا بالعمnnل بنفسnnه في
أوقnات مختلفnة ،وفي أمnاكن مختلفnة ،وفي أنnاس مختلفين ،إن كnان يسnتطيع رؤيnة هnذا ،فعندئnٍ nذ سnيرى اإلنسnان أنnه ،على الnرغم
nحيحا
من أن العمل مختلف ،إال أن الذي يقوم به كله إله واحnد ،وبمnا أن الnذي يقnوم بالعمnل كلnه إلnه واحnد ،فال بnد أن يكnون ص ً

وبدون أخطاء ،وأنه على الرغم من تعارضه مnع تصnورات اإلنسnان ،إال أنnه ليس هنnاك َم ْن ينكnر أنnه عمnل إلnه واحnد إذا كnان
اإلنسان يستطيع أن يقول على وجnه اليقين إنnnه عمnل إلnnه واحnnد ،فnإن تصnورات اإلنسnان ستصnبح مجnرد تفاهnات ،وغnير جnnديرة
nائرا
بالذكر .ألن رؤى اإلنسان غير واضحة ،وألن اإلنسان ال يعرف إال يهوه باعتباره هللا ،ويسوع باعتباره الnnرب ،ويقnnف حً n

كرسnnين لعمnnل يهnnوه ويسnnوع ،ومحnnاطين بتصnnورات حnnول عمnnل اليnnوم،
بشnnأن هللا المتجسnnد اليnnوم ،فال يnnزال العدي nد nمن النnnاس ُم َّ
ودائما ما يساور الشك معظم الناس وال يأخnnذون عمnnل اليnوم على محمnnل الجnnد .ال يحمnل اإلنسnان أي تصnورات تجnاه مرحلnnتي
ً
العمnnل األخnnيرتين اللnnتين كانتnnا غnnير مرئيnnتين .وذلnnك أن اإلنسnnان ال يفهم واقnnع المرحلnnتين األخnnيرتين من العمnnل ،ولم يشnnهدهما

بنفسnnه .والسnnبب في عnnدم إمكانيnnة رؤيتهمnnا أن اإلنسnnان يتخيnnل وفnnق مnnا يحب؛ وبغض النظnnر عمnnا توصnnل إليnnه ،فال توجnnد أي
حقائق إلثبات ذلك وال يوجد أحد يتولى تصحيحه .يطلق اإلنسnان لغريزتnnه الطبيعيnة العنnان متخليًا عن الحnnذر ممnnا قnد تnأتي بnnه
ثم تصnnبح تصnnورات اإلنسnnان "حقيقnnة" بغض النظnnر عن
الريnnاح ومطلقًا لخيالnnه العنnnان ألنnnه ال توجnnد حقnnائق إلثبnnات ذلnnك ،ومن َّ

وجnnود مnnا يثبتهnnا .هكnnذا يnnؤمن اإلنسnnان باإللnnه الnnذي يتصnnوره في ذهنnnه ،وال يسnnعى إللnnه الواقnnع .إذا كnnان للشnnخص الواحnnد نnnوع

واحد من االعتقاد ،فسيكون هناك مائة نوع من االعتقnاد من بين مائnة شnخص .يمتلnك اإلنسnان مثnل هnذه المعتقnدات ألنnه لم يnر
حقيقة عمل هللا ،ألنه لم يسمعها إال بأذنيه ولم يبصرها بعينيnه n.لقnد سnمع اإلنسnان األسnاطير والقصnص  -ولكن نnادراً مnا سnمع
بمعرفة حقائق عمل هللا .ولذلك فإن الذين مر على إيمانهم عام واحnد هم فقnط يؤمنnون باهلل وفnق تصnوراتهم الخاصnة ،وينطبnق

الش nnيء نفس nnه على أولئ nnك ال nnذين آمن nnوا باهلل ط nnوال حيnnاتهم .إن أولئ nnك ال nnذين ال يس nnتطيعون رؤي nnة الحقnnائق لن يتمكن nnوا أب nnداً من

حرر نفسnه من قيnود تصnnوراته القديمnة ،وأنnnه دخnل منطقnnة جديnدة.
الهروب من عقيدة بها تصورات عن هللا .يعتقد اإلنسان أنه ّ
أال يعلم البشر أن المعرفة التي لدى َم ْن ال يستطيعون رؤية وجه هللا الحقيقي ليست إال تصورات وهرطقnnة؟ يظن اإلنسnnان أن

تصوراته صحيحة وبدون أخطnاء ويظن أن هnnذه التصnورات تnأتي من هللا .واليnوم ،عنnnدما يشnهد اإلنسnان عمnnل هللا ،فإنnnه يطلnق

ويص ِnبح
التصورات التي تراكمت على مر سنوات عديدة .أصبحت تصورات الماضي وأفكاره عقبة أمام عمل هذه المرحلةُ ،

من الصعب على اإلنسان أن يتخلى عن هذه التصورات ويدحض مثل هذه األفكار .لقnد أصnبحت التصnورات تجnاه هnذا العمnل
nداء مستعصnً nيا
التnnدريجي لnnدى العديnد nمن أولئnnك الnnذين اتبعnnوا هللا حnnتى اليnnوم أكnnثر خطnورة ،وقnnد كnَّ nون هnnؤالء النnnاس بالتnnدريج عً n
تجاه هللا المتجسد ،ومصدر هذه الكراهية تصورات اإلنسان وتخيالتnه .يرجnع السnبب في هnذا تحدي ًnدا nإلى أن الحقnائق ال تسnمح
لإلنسnnان بnnأن يطلnnق العنnnان لخيالnnه ،وعالوة على ذلnnك ال يمكن لإلنسnnان أن يدحضnnها بسnnهولة ،وال تحتمnnل تصnnورات اإلنسnnان

وخياالته وجود الحقائق ،فضnالً عن أن اإلنسnان ال يفكnnر في صnحة الحقnائق ودقتهnnا ،ويطلnق فقnط تصnnوراته على نحnو أحnادي،
ظف خياله ،ذلك أن تصورات اإلنسان وخياالته أصبحت في عداوة مع عمل اليوم ،العمnل الnnذي ال يتماشnى مnnع تصnورات
ويو ِّ

اإلنسان .يمكن القول فقط بأنه قصور في تصورات اإلنسnان وال يمكن القnول بأنnه قصnnور في عمnnل هللا .قnnد يتخيnل اإلنسnnان مnا
يشnnاء ،لكنnnه ليس حnً nرا في مناقشnnة أي مرحلnnة من مراحnnل عمnnل هللا أو أي شnnيء منهnnا؛ فحقيقnnة عمnnل هللا ال يمكن لإلنسnnان أن
ينتهكهnnا .يمكن nك nأن تطلnnق لخيالnnك العنnnان ،بnnل ويمكنnnك تnnأليف القصnnص الجميلnnة حnnول عمnnل يهnnوه ويسnnوع ،لكن ليس بإمكانnnك
ض nا ويجب عليكم فهم
دحض الحقيقnnة الكامنnnة وراء كnnل مرحلnnة من مراحnnل عمnnل يهnnوه ويسnnوع؛ إنnnه مبnnدأ ومرسnnوم إداري أي ً
أهمي nnة ه nnذه األم nnور .يعتق nnد اإلنس nnان أن ه nnذه المرحل nnة من العم nnل ال تتواف nnق م nnع تص nnورات اإلنس nnان ،وأن ه nnذا ليس ه nnو الح nnال
بالنسبة لمرحلتي العمل السابقتين .يعتقnد اإلنسnان في تصnnوره أن عمnnل المرحلnتين السnابقتين ليس بالتأكيnnد هnو نفسnnه عمnل اليnوم
 لكن ه nnل فك nnرت في أن مب nnادئ عم nnل هللا كله nnا واح nnدة وأن عمل nnه دائمًا عملي وأن nnه س nnيكون هن nnاك دائمًا ،بغض النظ nnر عنالعصnnر ،سnnواد عظيم من النnnاس الnnذين يقnnاومون حقيقnnة عملnnه ويعارضnnونها؟ إن كnnل أولئnnك الnnذين يقnnاومون هnnذه المرحلnnة من
العمnnل ويعارضnnونها كnnانوا بال شnnك سيعارضnnون هللا في الماضnnي ،ألن مثnnل هnnؤالء النnnاس سnnيكونون دائمnاً أعnnداء هلل .إن الnnذين

يعلمون حقيقة عمل هللا سينظرون إلى المراحل الثالث للعمnnل على أنهnا عمnnل إلnه واحnnد وسnيتخلون عن تصnوراتهم .أولئnك هم
الذين يعرفون هللا وأولئك هم الذين يتبعون هللا حًقا .عندما يوشك تnدبير هللا الكامnل على االنتهnnاء ،سيص ِّnنف هللا كnnل شnيء وفnق
النوع .إن اإلنسان من صنع يدي nالخالق ،وفي النهاية يجب أن يعيد اإلنسان بالكامل تحت سnnيادته؛ وتلnnك هي خاتمnnة المراحnnل

الثالث للعم nnل .إن مرحل nnة العم nnل في األي nnام األخ nnيرة ،والمرحل nnتين الس nnابقتين في إس nnرائيل واليهودي nnة n،هي خط nnة ت nnدبير هللا في

الكون كلnه .ال أحnد يسnتطيع أن ينكnر هnذا ،وهnذه هي حقيقnة عمnل هللا .على الnرغم من أن النnاس لم يختَِبnروا أو يشnهدوا الكثnير
من هذا العمل ،إال أن الحقائق ال تزال هي الحقائق ،وهذا ما ال يمكن ألحد من البشر إنكارهَ .سَي َقبل جميع الذين يؤمنnnون باهلل

في كnnل بقعnnة من الكnnون المراحnnل الثالث للعمnnل .إذا كنت ال تعلم إال مرحلnnة واحnnدة بعينهnnا من العمnnل وال تسnnتوعب المرحلnnتين

األخريين من العمل وال تسnتوعب عمnل هللا في الماضnي ،فnأنت غnير قnادر على الحnديث عن الحقيقnة الكاملnة لخطnة هللا الكاملnة
ثم فأنت ال تصلح للشهادة هلل .بغض
للتدبير nومعرفتك باهلل أحادية الجانب ،ألن في إيمانك باهلل أنت ال تعرفه وال تفهمه ،ومن َّ

النظnnر عمnnا إذا كnnانت معnnرفتكم الحاليnnة بهnnذه األمnnور عميقnnة أم سnnطحية ،فيجب أن تكnnون لnnديكم المعرفnnة في النهايnnة ويجب أن

تكون nnوا مقتنعين تمامًا ،وس nnيرى جمي nnع الن nnاس مجم nnل عم nnل هللا ويخض nnعون لس nnيادة هللا .في نهاي nnة ه nnذا العم nnل ،س nnتتحد جمي nnع
الديانات في ديانة واحدة ،وستعود جميع الخليقة تحت سيادة الخالق ،وستعبد nجميع الخليقة اإلله الحق الواحد ،وسnتذهب جميnع
مجددا.
األديان الشريرة ُسدى ،ولن تظهر
ً

َلم هnnذه اإلشnnارة المسnnتمرة إلى المراحnnل الثالث للعمnnل؟ إن تعnnاقب العصnnور والتطnnور االجتمnnاعي وتغnnير وجnnه الطبيعnnة
تسnتتبع كnnل هnذه حnدوث تغnيرات في المراحnnل الثالث للعمnnل .تتغnnير البشnرية في الnnوقت المناسnب بمnا يتماشnى مnع عمnل هللا وال
تتطور من تلقاء نفسها .إن ذكر المراحل الثالث لعمnل هللا يهnدف إلى إحضnار جميnع المخلوقnات والنnاس من كnل ديانnة وطائفnة
تحت سيادة إله واحد .بغض النظر عن الدين الذي تنتمي إليه ،فستخضع مع الجميع تحت سيادة هللا في نهايnnة المطnnاف .يمكن
هلل وحده أن ينفnذ هnذا العمnل بنفسnه؛ وال يمكن ألي زعيم ديnني أن يقnوم بnه .هنnاك العديnد nمن األديnان الكnبرى في العnالم ،ولك ٍnل
منهnا قائnد أو زعيم ،وينتشnر األتبnاع في مختلnف الnدول والمنnاطق في جميnع أرجnاء العnالم؛ ففي كnل بلnد ،سnواء أكnانت كبnيرة أم
صnnغيرة ،أدي nnان مختلفnnة .وم nnع ذل nnك ،بغض النظnnر عن ع nnدد األديnnان الموج nnودة في جميnnع أنحnnاء الع nnالم ،فجمي nnع َم ْن في الك nnون
موجود بتوجيnه من إلnه واحnد في نهايnة األمnر ،ووجnودهم ال يخضnع ألي قnادة أو زعمnاء دينnيين n.وهnو مnا يعnني أن البشnرية ال
ضnا
تُ َّ
وجه بقائد أو زعيم ديني معين ،وإنما تُقاد البشرية كلها بالخالق الذي خلق السماء واألرض وكل شnnيء وخلnnق اإلنسnnان أي ً
— وهnnذه حقيقnnة .على الnnرغم من أن العnnالم يعج بالعديnnد من األديnnان الكnnبرى ،بغض النظnnر عن مnnدى عظمتهnnا ،إال أنهnnا كلهnnا
موجnnودة تحت سnnيادة الخnnالق ،وال يمكن ألي منهnnا أن يتجnnاوز نطnnاق هnnذه السnnيادة .إن نمnnو البشnnرية والتقnnدم االجتمnnاعي وتطnnور
العلوم الطبيعية  -هو جnزء ال يتجnّ nزأ من ترتيبnnات الخnالق .وال ُيعnnد هnذا العمnnل شnnيًئا يمكن ألي زعيم ديnnني بعينnnه أن يقnوم بnnه.
إن الزعمnnاء الnnدينيين هم مجnnرد قnnادة لnnدين بعينnnه ،وال يمكن أن يمثلnnوا هللا أو الواحnnد الnnذي خلnnق السnnماء واألرض وكnnل شnnيء.
يمكن للزعماء الدينيين قيادة جميnع من يnدينون nبالnدين كلnه ،لكن ال يمكنهم السnيطرة على جميnع الخليقnة تحت السnماء — وهnذه
حقيقnnة ُمعnnترف بهnnا عالميًا .الزعمnnاء الnnدينيون هم مجnnرد قnnادة ،وال يمكنهم الوقnnوف على قnnدم المسnnاواة مnnع هللا (الخnnالق) .كnnل
جميعا إلى يدي الخالق .كان البشر في األصل من صنع هللا ،وبغض النظnnر عن
شيء في يدي nالخالق ،وفي النهاية سيعودون
ً

الnnدين ،سnnيعود كnnل إنسnnان تحت سnnيادة هللا  -وهnnذا أمnnر ال مفnnر منnnه .هللا وحnnده هnnو األعلى بين جميnnع األشnnياء ،والحnnاكم األعلى
ضnا تحت سnnيادته .بغض النظnر عن مnnدى رفعnة مكانnة اإلنسnان ،إاَّل َّأنه ليس في إمكانnه
بين جميع المخلوقnات يجب أن يعnnود أي ً
أن يقود البشرية إلى مصير مناسب ،وال يسnتطيع أحnد أن يص ِّnنف جميnع األشnياء وفقًا للنnوع .خلnق يهnوه بنفسnه البشnر وص َّnنف
كل واحد على حسب النnوع ،وعنnnدما يحين وقت النهايnة سnيظل يقnوم بعملnه بنفسnه ،ويصnِّnنف كnnل األشnnياء حسnب النnnوع — وال
يمكن لهذا أن يحدث بمعnزل عن هللا .إن المراحnل الثالث للعمnل الnتي ُنِّفnذت من البدايnة وحnتى اليnوم نفnذها كلهnا هللا بنفسnه ،فقnد

نفnnذها اإللnnه الواحnnد .إن حقيقnnة المراحnnل الثالث للعمnnل هي حقيقnnة قيnnادة هللا لجميnnع البشnnر ،حقيقnnة ال يمكن ألحnnد إنكارهnnا .في

سيص َّnنف كnnل شnيء حسnب النnnوع ويعnnود تحت سnnيادة هللا ،ألنnnه في جميnع أنحnاء الكnون بأكملnnه ال
نهاية المراحnnل الثالث للعمnnلُ ،

يوج nnد س nnوى ه nnذا اإلل nnه

الواح nnد ،وليس هن nnاك أي أدي nnان أخ nnرىَ .م ْن لم يكن بمق nnدوره خل nnق الع nnالم لن يك nnون بمق nnدوره أن ينهي
خلnnق العnnالم هnnو َم ْن سnnينهيه بكnnل تأكيnnد ،وهكnnذا إذا كnnان أحnnدهم غnnير قnnادر على إنهnnاء العصnnر ويمكنnnه

العnnالم ،في حين أن َم ْن
إلها بكل تأكيد ،ولن يكnnون رب البشnnر بكnnل تأكيnnد n،فسnnيكون غnnير قnnادر على
بالكاد مساعدة اإلنسان على تنمية عقله ،فلن يكون ً
القيnnام بمثnnل هnnذا العمnnل العظيم؛ فهنnnاك واحnnد فقnnط هnnو َم ْن يسnnتطيع تنفيnnذ هnnذا العمnnل؛ وكnnل َم ْن ال يكnnون بمقnnدورهم القيnnام بهnnذا
العمل هم بالتأكيnد أعnداء من دون هللا .جميnع الnديانات الشnريرة غnير متوافقnة مnع هللا ،وبمnا أنهnا غnير متوافقnة مnع هللا ،فإنهnا إ ًذا

في عداء مع هللا .كل عمل يقوم به هذا اإلله الحق الواحد ،والكون بأكمله يnأتمر بnnأمر هnذا اإللnnه الواحnد .بغض النظnnر عمnا إذا
كان يعمل في إسرائيل أو الصين ،وبغض النظر عما إذا كان ينفذ العمل بالروح أو الجسد ،فإن كل شnيء يقnnوم بnnه هللا بنفسnnه،

تحديدا إلى أنه إله كل البشر وأنه يعمل بحريnnة وغnnير مقيَّد بnnأي شnnروط
وال يمكن ألحد غيره القيام به .ويرجع السبب في هذا
ً
— وهnذه أعظم الnرؤى كلهnnا .باعتبnارك مخلوقًا من خليقnة هللا ،إذا أردت القيnام بمnnا يجب على المخلnnوق فعلnnه تجnاه هللا وفهمت

مش nnيئة هللا ،فيجب علي nnك أن تفهم عم nnل هللا ،ويجب أن تفهم مش nnيئة هللا للخليق nnة ،ويجب أن تفهم خطت nnه في الت nnدبير ،ويجب أن
تفهم كل داللة يحملها العمل الذي يقوم به .إن الذين ال يفهمون هذا غير مؤهلين ألن يكونوا خليقة هلل! فباعتبnnارك مخلوقًا هلل،
ض nا كيnnف تطnnورت البشnnرية حnnتى يومنnnا
إذا لم تفهم من أين جئت ،ولم تفهم تnnاريخ البشnnرية وكnnل عمnnل قnnام بnnه 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 يومنnnا هnnذا ،ومنnnذ

أبدا .ال يتوقف الnروح القnnدس عن العمnل أب ًnدا ،ولم يتوقnnف عن قيnnادة البشnرية قnnط ،ولم
أن خلق اإلنسان على األرض لم يتركه ً
يnnترك البشnnرية قnnط .لكن اإلنسnnان لم يnnدرك أن هنnnاك إلهًا ،ناهيnnك عن أن يعnnرف هللا ،فهnnل هنnnاك مnnا هnnو أكnnثر مهانnnة من هnnذا
لجميع خليقة هللا؟ يقود هللا بنفسه اإلنسان ،لكن اإلنسان ال يفهم عمل هللا .إنك مخلوق هلل ،لكنك ال تعي تاريخnnك ،وغnnير مnدرك
ثم فnأنت غnير قnادر على معرفnة هللا .فnإذا لم تعnرف
لك ْنه َم ْن يقnودك في رحلتnك ،فnأنت غافnل عن العمnل الnذي قnام بnه هللا ،ومن َّ
ُ
أبدا .واليوم ،يقود الخالق بنفسه جميع الناس مرة أخرى ،ويجعل جميع الناس ينظnnرون إلى
اآلن ،فلن تكون مؤهالً للشهادة هلل ً
واع — أفلسnnت أنت ذلnnك الشnnخص الnnذي لن ينnnال
حكمتnnه وقدرتnnه وخالصnnه وروعتnnه .ومnnع ذلnnك فإنnnك ال تnnزال غnnير مnnدرك أو ٍ
الخالص؟ إن الnذين ينتمnون nإلى الشnيطان ال يفهمnون كلمnات هللا ،أمnا الnذين ينتمnون إلى هللا فيمكنهم أن يسnمعوا صnوت هللا .إن

جميع َم ْن يدركون ما أقول ويفهمونه هم أولئك الذين سnينالون الخالص ويشnهدون هلل؛ وأمnا جميnع َم ْن ال يفهمnون مnا أقnول فال
يمكنهم الشnnهادة هلل وأولئnnك َم ْن سnnيتم القضnnاء عليهم .إن أولئnnك الnnذين ال يفهمnnون مشnnيئة هللا وال يnnدركون عمnnل هللا غnnير قnnادرين

على تحقيق معرفة هللا ،ولن يشnهد هnؤالء هلل .فnإذا كنت تnرغب في أن تشnهد هلل ،فعليnك أن تعnرف هللا ،وتتحقnق معرفnة هللا من

خالل عمnnل هللا .وإجمnnاالً ،إذا كنت تnnرغب في معرفnnة هللا ،فعليnnك أن تعnnرف عمnnل هللا :إن لمعرفnnة هللا أهميnnة قصnnوى .عنnnدما

تنتهي المراحnnل الثالث من العم nnل ،س nnتكون هن nnاك جماع nnة من الن nnاس يش nnهدون هلل ،جماع nnة من الن nnاس ال nnذين يعرف nnون هللا .ك nnل

ه nnؤالء الن nnاس س nnيعرفون هللا وس nnيكونون ق nnادرين على ممارس nnة الح nnق .إنهم س nnيمتلكون اإلنس nnانية والحس ،وس nnيعرفون جميعًا
وسيش ِّكل هnؤالء النnاس بلnورة عمnل تnدبير هللا في
المراحل الثالث لعمل هللا
نجز في النهايةُ ،
الخالصي .هذا هو العمل الذي ُ
سي َ
ّ
 6000عام ،وهم أقnnوى شnnهادة للهزيمnnة النهائيnnة للشnيطان .إن أولئnك الnnذين يسnتطيعون الشnnهادة هلل سnnيكونون قnادرين على تلقي
وعد هللا وبركته ،وسيكونون هم الجماعة التي تبقى في النهاية ،وسيملكون سلطان هللا ويشnnهدون هلل .ولعnnل جميعكم يمكنهم أن
يصيروا ضمن هذه الجماعة ،أو ربما نصف عددكم فقط أو القليل منكم — فهذا يعتمد nعلى رغبتكم وسعيكم.

َم ْن يعرفون هللا وعمله هم وحدهم َم ْن يستطيعون إرضاءه

يتضnnمن عمnnل هللا المتج ِّس nد جnnزئين .في المnnرة األولى الnnتي صnnار فيهnnا جسnً nدا ،لم يnnؤمن بnnه النnnاس أو يعرفnnوه ،وصnnلبوا
nرة أخnnرى على
ض nا لم يnnؤمن النnnاس بnnه ،وبnnاألحرى لم يعرفnnوه ،وصnnلبوا المسnnيح مً n
يسnnوع على الصnnليب .وفي المnnرة الثانيnnة أي ً
الصnnليب .أليس اإلنسnnان هnnو عnnدو هللا؟ إن كnnان اإلنسnnان ال يعرفnnه ،فكيnnف لnnه أن يكnnون خليnnل هللا؟ كيnnف يكnnون مnnؤهالً ليحمnnل

nت حيات nnك له nnذه األم nnور غ nnير
nهادة هلل؟ أليس االدع nnاء بمحب nnة هللا وخدم nnة هللا وتمجي nnد هللا جميعه nnا أك nnاذيب خادع nnة؟ إن كرس َ n
شً n
nاء؟ كيnnف يمكنnnك أن تكnnون خليnل هللا إن كنت ال تعnnرف َم ْن هnnو هللا؟ أليس هnnذا
الواقعية وغير العمليnnة ،أفال يضnيع مجهnودك هب ً

nردا؟ أليس خادعًا؟ كيnnف يمكن للمnnرء أن يكnnون خليnnل هللا؟ مnnا هي األهميnnة العمليnnة لكونnnك خليnnل هللا؟ هnnل
ضnا ومجً n
السnnعي غام ً
يمكنnnك أن تكnnون خليالً حميمًا لnnروح هللا؟ هnnل يمكنnnك أن تnnرى مnnدى عظمnnة ِ
ورفعnnة الnnروح؟ أن تكnnون خليالً حميمًا إللnnه غnnير
م nnرئي وغ nnير ملم nnوس ،أفليس ه nnذا ب nnاألمر الغnnامض والمج nnرد؟ م nnا هي األهمي nnة العملي nnة له nnذا الس nnعي؟ أليسnnت جميعه nnا أكnnاذيب

خادعة؟ إن ما تسعى إليnه هnو أن تكnnون خليnل هللا ،ومnع ذلnnك أنت في الواقnnع تnابع للشnnيطان ،ألنnك ال تعnnرف هللا ،ولكنnك تسnnعى

بحثًا عن "إله كل األشياء" غير المرئي وغير الملموس ،وتسعى وراء تصوراتك الشخصnية .إن تكلمنnnا بطريقnة غامضnة ،فهnذا
"اإلله" هو الشيطان ،وإن تكلمنا من وجهة نظر عملية فهذا "اإلله" هو أنت .أنت تسعى إلى أن تكnnون خليnnل نفسnnك الحميم ومnnع
nديفا؟ مnا هي قيمnة هnذا السnعي؟ إن لم ي ِ
صْ nر روح هللا جس ًnدا ،فعندئ ٍnnذ
ذلك تقول إنك تسعى إلى أن تكون خليل هللا ،أليس هnذا تج ً
َ
nوع غ nnير م nnادي n،وال يمكن
يك nnون ج nnوهر هللا ه nnو غ nnير م nnرئي ،وروح حي nnاة غ nnير ملم nnوس ،وبال هيئ nnة وع nnديم الش nnكل ،ومن ن ٍ n

nدرك مثnل هnذا؟ أليسnت هnnذه
لإلنسnان إدراكnه أو اسnتيعابه .كيnnف يمكن لإلنسnان أن يكnnون خليالً لnروح معنnوي وعجيب وغnير ُم َ
مزحة؟ هذا المنطق األحمق غير صالح وغير عملي .اإلنسان المخلوق له نوع متأصل مختلnnف عن روح هللا ،كيnnف يمكن أن
يصبح االثنان خليلين؟ إن لم يكن روح هللا قد ظهر في جسد ،وإن لم يصر هللا جس ًnدا واتضnع ليصnبح كمخلnوقَ ،لكnان اإلنسnان
وبعيدا عن أولئك المؤمnnنين األتقيnاء الnذين كnانت لnnديهم فرصnة ليكونnnوا أخالء
المخلوق غير مؤهل وغير قادر أن يكون خليله،
ً

هللا بع nnد دخ nnولهم الس nnماء ،لك nnان معظم الن nnاس ق nnد عج nnزوا عن أن يص nnيروا أخالء ل nnروح هللا .وإن ك nnان اإلنس nnان ي nnرغب في أن

يص nnير خليالً هلل في الس nnماء تحت إرش nnاد هللا المتج ّس nد ،أوليس ه nnو ب nnأحمق غ nnير بشnnري على نح nnو م nnذهل؟ ك nnل مnnا يس nnعى إلي nnه
اإلنسان هو "األمانة" تجاه إله غير مرئي ،وال يبدي أقل اهتمام لإلله الذي يمكن رؤيته ،ألنnnه من السnnهل جnًّ nدا السnnعي وراء إلnnه
غير مرئي – فاإلنسان بإمكانه فعل هnذا كيفمnا يشnاء .ولكن السnعي وراء هللا المnرئي ليس بnاألمر السnهل .اإلنسnان الnذي يسnعى
وراء إلnnه غnnامض هnnو بالتأكيnnد غnnير قnnادر على الحصnnول على هللا ،ألن األشnnياء الغامضnnة والمجnnردة يمكن لإلنسnnان تخيلهnnا وال
nاميا وممج nً nدا وتع nnذر عليكم الوص nnول إلي nnه ،فكي nnف لكم أن ت nnدركوا
يمكن nnه الحص nnول عليه nnا .إن ك nnان هللا ال nnذي أتى بينكم إلهًا س ً n
مشnnيئته؟ وكيnnف لكم أن تعرفnnوه وتفهمnnوه؟ إن قnnام فقnnط بعملnnه ،ولم يكن لديnnه تواصnnل عnnادي مnnع اإلنسnnانِ ،أو لم يمتلnnك طبيعnnة
بشرية عادية ولم يتمكن البشر الفانون من االقتراب منه ،فكيف لكم أن تعرفوه ،حتى لو قnام بnالكثير من العمnل ألجلكم ولكنكم
لم تتواص nnلوا مع nnه ولم تسnnتطيعوا رؤيت nnه؟ إن لم يكن له nnذا الجس nnد طبيع nnة بشnnرية عاديnnة ،لم nnا اس nnتطاع اإلنسnnان معرفnnة هللا بأيnnة
تجسد ،تأهل اإلنسان ألن يكون خليالً لهذا اإلله الظاهر في الجسد .أصnnبح اإلنسnان خليالً هلل ألن اإلنسnان
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 ً
أريnn nد أن أقولnn nه إن اإلنسnn nان ال يسnn nتطيع أن يكnn nون خليالً هلل بسnn nبب عمnn nل هللا فقnn nط ،ولكن بسnn nبب واقعيnn nة هللا المتج ِّس n nد وحالتnn nه
الطبيعية .فقnط ألن هللا يصnير جس ًnدا ،يحظى اإلنسnان بفرصnة ألداء واجبnه ،وفرصnة لعبnادة هللا الحقيقي .أليسnت هnذه هي أكnثر
حقيقnnة واقعيnnة وعمليnnة؟ اآلن ،هnnل مnnا زلت تnnرغب في أن تكnnون خليnnل هللا في السnnماء؟ فقnnط حين يتضnnع هللا لمnnدى معين ،أي

عنnnدما يصnnير هللا جسnً nدا ،يسnnتطيع اإلنسnnان أن يكnnون صnnديًقا حميمًا وخليالً لnnه .هللا روح :كيnnف يكnnون اإلنسnnان مnnؤهالً ليصnnبح
خليالً لهnnذا الnnروح السnnامي للغايnnة الnnذي يفnnوق اإلدراك؟ فقnnط حين يnnنزل روح هللا في الجسnnد ،ويصnnير كمخلnnوق بنفس المظهnnر

ربح منه فعليًّا .هو يتكلم ويعمل في الجسد ،ويشارك في أفراح اإلنسان
وي َ
الخارجي لإلنسان ،يستطيع اإلنسان أن يفهم مشيئته ُ
يطهره ويسnمح لnه بالحصnول
وأحزانه وضيقاته ،ويحيا في نفس العالم مثل اإلنسان ،ويحمي اإلنسان ويرشده ،ومن خالل هذا ّ

على خالصه وبركاتnه .بعnدما يحصnل اإلنسnان على هnذه األشnياء يفهم بnذلك ًّ
حقا مشnيئة هللا ،ووقتهnا فقnط يمكنnه أن يكnون خليالً
ُ
هلل .هذا فقط هو األمر العملي .إن كان هللا غير مرئي وغير ملموس لإلنسان ،كيف يمكن لإلنسان أن يكون خليلnnه؟ أليس هnnذا
تعليما أجوًفا؟
ً
يوجد العديد من الناس الذين ال يزالون يسعون في إيمانهم باهلل اليوم وراء ما هو غامض ومجرد .ليس لnnديهم اسnnتيعاب
لواقع عمل هللا اليوم ،وال يزالون يحيون بين الحروف والتعاليم .كما أن معظمهم لم يخوضnوا بعnnد في واقnnع العبnارات الجديnnدة
مم ْن يحبnnون هللا" ،و"خليnnل هللا" ،و"قnnدوة ومثnnال في محبnnة هللا" ،و"أسnnلوب بطnnرس"؛ بnnدالً من ذلnnك ،ال يnnزال
مثnnل "الجيnnل الجديnnد َ

nردا ،وال يزالnnون يتلمسnnون طnnريقهم في التعnnاليم ،وليس لnnديهم فهم عن واقnnع هnnذه الكلمnnات .حين يصnnير
ض nا ومجً n
مسnnعاهم غام ً
nاجزا عن أن تصnnير خليلnnه ،وال تnnزال
روح هللا جس ًnدا ،يمكنnك أن تnرى وتلمس عملnه في الجسnnد .ومnnع ذلnnك إن كنت ال تnزال ع ً

عاجزا عن أن تكون صديقه الحميم ،فكيnف إ ًذا يمكنnك أن تصnير صnديًقا حميمًا لnروح هللا؟ إن كنت ال تعnرف إلnه اليnوم ،كيnف
ً
يمكنnك nأن تصnnبح واحnً nدا من هnnذا الجيnnل الجديnnد الnnذي يحب هللا؟ أليسnnت هnnذه حروفًا وتعnnاليم جوفnnاء؟ هnnل أنت قnnادر على رؤيnnة

الnnnروح وإدراك مش nnيئته؟ أليس nnت ه nnذه كلم nnات فارغ nnة؟ ال يكفي أن تق nnول ببس nnاطة ه nnذه العب nnارات والمص nnطلحات ،وال يمكن nnك
إرض nnاء هللا من خالل الق nnرار فحس nnب .أنت مكت ٍ n
nف بق nnول ه nnذه الكلم nnات ،وتفع nnل ذل nnك إلش nnباع رغبات nnك ،وإرض nnاء ُمُثل nnك غ nnير
َ
عما تفعله ،سnتعجز عن إرضnاء
الواقعية ،وإرضاء تصوراتك وتفكيرك الشخصي .إن كنت ال تعرف إله اليوم ،فبغض النظر ّ
ضnا
شهوة قلب هللا .ما معنى أن تكون صديق هللا الحميم؟ هل ال َ
زالت ال تفهم هذا؟ حيث أن خليل هللا هو إنسان ،لnnذلك فاهلل أي ً
nانا .فقnط م ْن هم ِمن نفس النnوع يمكنهم تسnمية بعضnهم اآلخnر أصnدقاء ِ
أح َّماء ،وقتهnا
إنسان ،أي أن هللا صnار جس ًnدا ،صnار إنس ً
َ
فقط يمكن اعتبارهم ِ
أح َّماء .إن كان هللا من روح ،كيف يمكن لإلنسان المخلوق أن يكون خليله؟
إيمانnnك باهلل ،وسnnعيك للحnnق ،وحnnتى طريقnnة سnnلوكك جميعهnnا مبنيnnة على الواقnnع القائnnل إن جميnnع مnnا تفعلnnه يجب أن يكnnون

عمليًّا ،وال يجب أن تسnnعى وراء األمnnور الوهميnnة والخياليnnة .ال قيمnnة في السnnلوك بهnnذه الطريقnnة ،وإضnnافة إلى ذلnnك ،ال أهميnnة
لمثل هذه الحياة .ألن سعيك وحياتك ُيقضيان في مجnرد زيnف وخnداع ،وأنت ال تسnعى وراء أشnياء ذات قيمnة وأهميnة ،كnل مnا
تحصل عليه هو منطق وتعnاليم حمقnاء وليسnت هي الحnق .مثnل هnذه األشnياء ليس لهnا عالقnة بأهميnة وقيمnة وجnودك ،وسnتذهب
بnnك إلى عnnالم أجnnوف .بهnnذه الطريقnnة ،سnnتكون حياتnnك كلهnnا بال قيمnnة أو أهميnnة ،وإن لم تسnَ nع وراء حيnnاة ذات أهميnnة ،يمكنnnك أن
تعيش مئة عام بال جnدوى .كيnف يمكن أن ُيطلnق عليهnnا حيnاة بشnرية؟ أليسnت في الواقnع حيnاة أحnد الحيوانnات؟ بالمثnnل ،إن كنتم

تحاولون اتباع طريق اإليمان باهلل ،ولكن ال تحاولون السعي وراء هللا الذي يمكن رؤيته ،بل تعبدون إلهًا غnير ملمnوس وغnير

م nnرئي ،أليس مس nnعاكم بال طائ nnل؟ في النهاي nnة ،سيص nnبح س nnعيكم كوم nnة من الحط nnام .أي nnة منفع nnة لكم من ه nnذا الس nnعي؟ المش nnكلة
الكnnبرى مnnع اإلنسnnان هي أنnnه يحب فقnnط األشnnياء الnnتي ال يمكنnnه رؤيتهnnا أو لمسnnها ،األشnnياء الغامضnnة والعجيبnnة بصnnورة فائقnnة،
األشياء التي يتخيلها اإلنسان وال يمكن للبشر الحصول عليهnا .كلمnا كnانت هnذه األشnياء غnير واقعيnة ،خضnعت لتحليnل اإلنسnان
الذي يسعى وراءها غافالً عن أي شيء آخر ،ومحاوالً الحصول عليها .كلما كانت غير واقعية ،دقق فيها اإلنسان وفحصnnها،
وتمnnادى في تقnnديم أفكnnاره المفصnnلة عنهnnا .وعلى النقيض ،كلمnnا كnnانت األشnnياء واقعيnnة ،كلمnnا رفضnnها اإلنسnnان ،ولم يبِ n
nال بهnnا بnnل
ويزدريه nnا .أليس ه nnذا بالتحدي nnد ه nnو م nnوقفكم من العم nnل ال nnواقعي ال nnذي أق nnوم ب nnه الي nnوم؟ كلم nnا ك nnانت ه nnذه األش nnياء واقعي nnة ،ازداد
تحيزكم ضدها .ال تقضون وقتًا في فحصnها ،ولكنكم تتجاهلونهnا ببسnاطة؛ أنتم ال تكnترثون لهnذه المتطلبnات المباشnرة الواقعيnة،
وتتكتمnnون nعلى العدي nد nمن التصnnورات عن هللا األكnnثر واقعيnnة .أنتم ببسnnاطة عnnاجزون عن قبnnول واقعnnه وحالتnnه العاديnnة .بهnnذه
الطريق nnة ،أال تؤمن nnون وس nnط حال nnة ض nnبابية؟ ل nnديكم إيم nnان ال ي nnتزعزع في إل nnه الماض nnي الغ nnامض ،وال تهتم nnون بإل nnه الحاض nnر
المعظم،
الnnواقعي .أليس هnnذا ألن إلnnه البارحnnة وإلnnه اليnnوم من عصnnرين مختلفين؟ أليس أي ً
ض nا ألن إلnnه البارحnnة هnnو إلnnه السnnماء ُ
بينما إله اليوم هو إنسان صغير على األرض؟ أليس ألن هللا الذي عبده اإلنسان هnو نتnnاج تصnnوراته ،بينمnا إلnه اليnnوم هnnو جسnnد

حقيقي على األرض؟ حين قيnnل وُفعnnل الكnnل ،أليس ألن إلnnه اليnnوم هnnو واقعي جnًّ nدا لدرجnnة أن اإلنسnnان ال يسnnعى وراءه؟ ألن مnnا
يطلبه إله اليوم من اإلنسان هو بالتحديد أكثر األمور التي ال يرغب اإلنسان في فعلها ،والتي تجعله يشعر بالعار .أال ُيصnِّ nعب
مم ْن ال يسnعون وراء الواقnع يصnبحون أعnداء هللا
هذا األمور على اإلنسnان؟ أال يكشnف هnذا عن عيوبnه؟ بهnذه الطريقnة ،العديnدَ n
المتجسnnد ،يصnnبحون ضnnد المسnnيح .أليسnnت هnnذه هي الحقيقnnة الواضnحة؟ في الماضnي ،عنnnدما لم يكن هللا قnnد أتى في جسnٍ nد ،ربمnnا

كنت ستصبح شخصية روحيnة أو مؤمنًا ِ
ورعًا .بعnدما صnار هللا جس ًnدا ،أصnبح العديnد من المؤمnنين الnورعين ضnد المسnيح من
دون قصد .هل تعرف ماذا يحnدث هنnا؟ في إيمانnك باهلل ،ال تركnز على الواقnع أو تسnعى إلى الحnق ،ولكنnك مهnووس بأكnاذيب،
أليس هnذا هnو أوضnح مصnدر لعnداوتك هلل المتج ّسnد؟ هللا المتج ّسnد ُيnدعى المسnيح ،أليس إ ًذا كnل َم ْن ال يؤمنnون باهلل المتج ّسnد هم
ضد المسيح؟ وبذلك هل م ْن تؤمن به وتحبه ًّ
حقا هو هذا اإلله الظاهر في الجسد؟ هل هو حقًا اإللnnه الnnذي يعيش ويتنفس وهnnو
َ
األكثر واقعية والعادي على نحو فائق؟ ما هو الهدف من سعيك بالتحديد؟ هل هو في السماء أم األرض؟ هnnل هnو التصnnور أم

الحnnق؟ هnnل هnnو هللا أم كيnnان مnnا فnnائق للطبيعnnة؟ في الواقnnع ،الحnnق هnnو أكnnثر أقnnوال الحيnnاة المnnأثورة واقعيnnة ،وهnnو أعلى حكمnnة
موجودة بين البشرية بأسرها .ألنnه الشnرط الnذي جعnل هللا يخلnق اإلنسnان ،وهnو العمnل الشخصnي الnذي قnام بnه هللا ،لnذلك ُيطلnق

nهورا لشخصnية عظيمnة؛ بnل هnو قnول
nأثورا ُم ٌ
لخص من شnيء ،وهnو ليس اقتبا ًسnا مش ً
عليه قول الحياة المnأثور .إنnه ليس قnوالً م ً
ِ
المتأصلة.
للبشرية من سيد السماوات واألرض وسائر األشياء ،وليس هو بعض كلمات قام إنسان بتلخيصها ،بل هو حياة هللا
ّ
ولnذلك ُيnدعى أعظم جميnع أقnوال الحيnاة المnأثورةَّ .
إن سnعي اإلنسnان لتطnبيق الحnق هnو أداء لواجبnه ،أي السnعي السnتيفاء شnرط
هللا .جوهر هذا الشرط هو أكثر كnل الحقnائق واقعيً nة ،أكnثر من التعnاليم الجوفnاء الnتي ال يمكن ألي إنسnان تحقيقهnا .إن كنت ال

صnا يهnnاجم الحnق؟ كيnnف يمكن
تسnnعى وراء شnيء إال التعnnاليم الnnتي ال تحتnnوي على واقnnع ،ألسnت متمً n
nردا على الحnnق؟ ألسnnت شخ ً
تمردا متأصالً!
لشخص مثل هذا أن يسعى لمحبة هللا؟ َم ْن هم بال واقع ،هم من يخونون الحق ،وهم متمردون ً

بغض النظnnر عن كيفيnnة سnnعيك ،عليnnك أوالً أن تفهم العمnnل الnnذي يقnnوم بnnه هللا اليnnوم ،وينبغي عليnnك أن تعnnرف أهميnnة هnnذا

العمnnل .ينبغي عليnnك أن تفهم وتعnnرف العمnnل الnnذي يقnnوم بnnه هللا حين يnnأتي في األيnnام األخnnيرة ،ومnا الشخصnnية الnnتي يجلبهnnا ،ومnnا

سيكتمل في اإلنسان .إن كنت ال تفهم وال تعرف العمل الذي أتى هللا ليقوم به في الجسnد ،فكيnف يمكنnك أن تnدرك مشnيئته إ ًذا؟
أيضا باألمر البسnnيط .إن كnnان في
وكيف يمكنك أن تصير خليله؟ في الواقع أن تكون خليل هللا ليس باألمر المعقد ،ولكنه ليس ً
استطاعة اإلنسان أن يدرك ،فبإمكانه إ ًذا أن ُينّفذ ،وهكذا يكnون األمnر ليس معقnً nدا؛ إن لم يكن في اسnتطاعة اإلنسnان أن يnnدرك،
فسيكون األمر أكثر صعوبة؛ كما يصبح اإلنسان عرضة للسعي وسط الغمnnوض .في السnnعي إلى هللا ،إن لم يكن لnnدى اإلنسnnان

مكانتnه الnتي يقnف فيهnا ،وال يعnرف مnا هnو الحnق الnذي ينبغي عليnه أن يتمسnك بnه ،فهnذا يعnني أنnه بال أسnاس ،وليس من السnهل
مم ْن ال يفهمnnون الحnnق ،وهم غnnير قnnادرين على التميnnيز بين الخnnير والشnnر أو المحبnnة
عليnnه أن يبقى صً n
nامدا .اليnnوم يوجnnد العديnدَ n
والكراهية .ال يصمد أشخاص مثل هؤالء إال بالكاد .مفتاح اإليمان باهلل هو القدرة على ممارسة الحق ،واالهتمnnام بمشnيئة هللا،
ومعرفnnة عمnnل هللا في اإلنسnnان حين يnnأتي في الجسnnد والمبnnادئ الnnتي يتكلم بهnnا .ال تتبnnع الجمnnوع ،ويجب أن يكnnون لnnديك مبnnادئ
تتعلق باألمور التي تدخل فيها ،ويجب عليك أن تتمسك بتلك المبادئ .التمسك بهذه األمور وأنت مستنير من هللا يساعدك .إن
تثبت ،س nnتنحرف الي nnوم في اتج nnاه ،وتنح nnرف غ nً nدا في اتج nnاه آخ nnر ،ولن تحص nnل على أي ش nnيء واقعي أب nً nدا .اتباعnnnك لهnnnذا
لم ُ
nادة مnnا يتبعnnون آخnnرين :إن قnnال النnnاس هnnذا هnnو عمnnل الnnروح القnnدس،
األسnnلوب لن ينفnnع حياتnnك بشnnيءَ .من ال يفهمnnون الحnnق عً n
أيضا ستتشكك أو تقول إنه عمل روح
أيض ا ستقول إنه عمل الروح القدس؛ وإن قال الناس إنه عمل روح شرير ،فأنت ً
فأنت ً
قادرا على تمييز أي شيء بنفسك وال التفكير بنفسnnك .هnnذا الشnnخص بال مكانnnة،
دائما تكرر كالم اآلخرين ،ولست ً
شرير .أنت ً

nادة كلمnnات اآلخnnرين :اليnnوم ُيقnال إن هnnذا هnnو
تكرر عً n
وهو غير قادر على التمييز ،هذا الشخص هو صعلوك عديم القيمة! إنك ّ
عمل الروح القدس ،ولكن في يوم آخر يقول أحدهم إنه ليس عمل الروح القدس بnل أعمnال إنسnان ،ومnع ذلnك ال يمكنnك nتميnيز
هذا وحين تراهم يقولون هذا ،تقول نفس الشيء .إنه في الواقع عمل الnروح القnدس ،ولكنnnك تقnnول إنnه عمnnل إنسnان؛ ألم تصnبح

مم ْن يجدفون على عمل الروح القدس؟ ومن خالل هذا ،ألم تعارض هللا ألنك ال تستطيع التمييز؟ َم ْن يعرف ،قد يظهnnر
ً
واحدا َ

nرة
في يوم ما أحد الحمقى الذي سيقول" :هذا عمل روح شرير" ،وحين تسمع هذه الكلمات ،ستضل وتكرر كلمnات اآلخnرين م ً
nاجزا عن الثبnات على موقفnك ،وكnل هnذا ألنnك ال تمتلnك الحnق .اإليمnان باهلل
أخرى .في كل مرة يثnير أحnدهم تشوي ًشnا تصnبح ع ً

والسnnعي وراء معرفnnة هللا ليس بnnاألمر البسnnيط .همnnا أمnnران ال يمكن تحقيقهمnnا من خالل االجتمnnاع معًا وسnnماع عظnnة ببسnnاطة،

وال يمكن تكميلك بالشغف وحده .ينبغي أن تختبر وتعرف ويكون لديك مبادئ في أفعالك ،وتحصل على عمل الروح القnnدس.
nادرا على تميnnيز العديnnد من األمnnور وسnnتميز بين الخnnير والشnnر والnnبر واإلثم ،وبين مnnا هnnو من
حين تجتnnاز الخnnبرات ،سnnتكون قً n
nادرا على التميnnيز بين كnnل تلnnك األشnnياء ،ومن خالل هnnذا ،وبغض النظnnر عن
جسnnد ودم ومnnا هnnو من الحnnق .ينبغي أن تكnnون قً n
أبدا .هذه فقط هي قامتك الحقيقية.
الظروف ،لن تضل ً

معرفnnة عمnnل هللا ليسnnت بnnاألمر البسnnيط :يجب أن يكnnون لnnديك معnnايير وهnnدف في سnnعيك ،عليnnك أن تعnnرف كيnnف تطلب
nحيحا أم ال ،وإذا كnان هnذا هnnو عمnل هللا أم ال .مnا هnnو المبnnدأ األساسnي
الطريق الحق ،وكيف تقيس ما إذا كnان هnnذا الطريnnق ص ً
في طلب الطري nnق الح nnق؟ علي nnك أن تنظ nnر م nnا إذا ك nnان يوج nnد عم nnل لل nnروح الق nnدس في ه nnذا الطري nnق أم ال ،وم nnا إذا ك nnانت ه nnذه
وم ْن الnذي تُقnدم لnه الشnهادة ،ومnاذا تضnيف إليnك .التميnيز بين الطريnق الحnق والطريnق المزيnف
الكلمnات هي تعبnير عن الحnقَ ،
يحتاج العديد من أوجه المعرفة األساسية ،وأهمها هو معرفة إذا كان هذا هو عمل الروح القnnدس أم ال .جnوهر إيمnnان اإلنسnnان
باهلل هnnو اإليمnnان بnnروح هللا ،وحnnتى إيمانnnه باهلل المتج ِّسnد يرجnnع لسnnبب أن هnnذا الجسnnد هnnو تجسnnيد لnnروح هللا ،ممnnا يعnnني أن هnnذا
اإليم nnان ال ي nnزال إيمانًا في ال nnروح .هن nnاك اختالف nnات بين ال nnروح والجس nnد ،ولكن ألن ه nnذا الجس nnد أتى من ال nnروح ،وأن الكلم nnة
جسدا ،لذلك فإن ما يؤمن به اإلنسان ال يnزال جnوهر هللا المتأصnل .وعليnه ،في تميnيز مnا إذا كnان هnذا الطريnق الحnق 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 يوجnد حnق أم
طلب من اإلنسnnان حين خلقnnه هللا في
ال في هnnذا الطريnnق .هnnذا الحnnق ه nnو شخصnnية حيnnاة البشnnرية العاديnnة n،أي إن هnnذا هnnو مnnا ُ
البدايnة n،أي من كافnة البشnر العnاديين (بمnا في ذلnك الحس والبصnيرة والحكمnة اإلنسnانية والمعرفnة األساسnية للكينونnة البشnرية).

أي إن عليك أن تنظر ما إذا كان هnذا الطريnق يمكنnnه أن يأخnذ اإلنسnان إلى حيnاة البشnر العnاديين أم ال ،ومnا إذا كnان هnnذا الحnnق
الnnذي يتم اإلعالن عنnnه مطلوبًا وفقًا لواقnnع البشnnرية العاديnnة أم ال ،ومnnا إذا كnnان هnnذا الحnnق عمليًّا وواقعيًّا ،وإذا كnnان في وقتnnه
الصحيح أم ال .إن كان يوجnد حnق ،فهnو قnادر على أخnذ اإلنسnان عnبر خnبرات واقعيnة وعاديnة؛ ويصnبح اإلنسnان باإلضnافة إلى
ذلك أكثر طبيعية ،ويصبح الحس البشري لإلنسان أكثر كماالً ،وتصبح حياة اإلنسان في الجسnد وحياتnه الروحيnة أكnثر ترتيبًا،

وتصبح عواطف اإلنسان أكثر طبيعية .هذا هو المبدأ الثاني .ثمة مبدأ آخر وهو ما إذا كان لnnدى اإلنسnnان معرفnnة متزايnnدة عن
هللا أم ال ،وما إذا كان اختبار هذا العمل والحق يمكنه إلهام محبnة هللا فيnه ،ويقربnه من هللا أكnثر من ذي قبnل أم ال .هكnذا يمكن
nادرا
قيnnاس إن كnnان هnnو الطريnnق الحnق أم ال .األسnnاس أن يكnnون هnnذا الطريnnق واقعيًّا أكnnثر من كونnnه فائقًا للطبيعnnة ،وأن يكnnون قً n

فيس nnتنتج أن ه nnذا الطري nnق ه nnو الطري nnق الح nnق .ال أق nnول ه nnذه الكلم nnات
على إم nnداد حي nnاة اإلنسnnان .إن تطnnابق م nnع ه nnذه المب nnادئٌ ،
ألجعلكم تقبلnnون طرقًا أخnnرى في خnnبراتكم المسnnتقبلية ،وال كنبnnوءة عن وجnnود عمnnل في عصnnر جديnnد آخnnر في المسnnتقبل .أقnnول
هذه الكلمnات لكي تnتيقنوا أن طريnق اليnوم هnو الطريnق الحnق ،ولكي ال تكونnوا مرتnابين تجnاه عمnل اليnوم وتكونnوا غnير قnادرين
على الحصnnول على بصnnيرة نافnnذة عنnnه .مnnع أنnnه يوجnnد العدي nد nمن النnnاس الnnذين يمتلكnnون يقينًا ،إال أنهم ال يزالnnون تnnابعين في
nيرا،
حيرة؛ مثل هذا اليقين بال مبدأُ ،
محون عاجالً أم آجالً .حتى أولئك المتحمسونفي تبعيتهم ،يnnتيقنون قليالً ويتشnnككون كثً n
وسي َ
مما يوضح أنهم بال أساس .ألن مقدرتكم فقيرة للغاية وأساسكم ضحل للغاية ،قد ال يكnون لnديكم فهم عن التميnيز .هللا ال يكnnرر

طا مفرطnnة من اإلنسnnان ،وال يقnnوم بعمnnل يتخطى الحس البشnnري .كnnل مnnا
عملnnه ،وال يقnnوم بعمnnل غnnير واقعي ،وال يطلب شnnرو ً

يفعله هللا داخل نطاق الحس العادي لإلنسان ،وال يتخطى حس البشرية العادية ،وعملnه يكnون وفقًا لمتطلبnات اإلنسnان العnادي.
عاديا بدرجة أكبر ،وتصبح بشريته عادية بدرجة أكnnبر .يحصnnل اإلنسnnان على
إن كان هو عمل الروح القدس ،يصير اإلنسان ً
معرفnة متزايnدة عن شخصnيته الشnيطانية الفاسnدة ،وجnوهر اإلنسnان ،ويكnون لديnه اشnتياق أكnبر إلى الحnق .أي إن حيnاة اإلنسnان
nدريجيا ،وكnnل هnnذا يعnnني أن هللا
تنمnnو أكnnثر فnnأكثر ،وتصnnبح الشخصnnية الفاسnnدة لإلنسnnان قnnادرة على اكتسnnاب المزيnnد من التغnnير تn
ً
يصnnبح حيnnاة اإلنسnnان .إن وجnnد طريnnق يعجnnز عن كشnnف هnnذه األمnnور الnnتي تمثnnل جnnوهر اإلنسnnان ،ويعجnnز عن تغيnnير شخصnnية
nحيحا عن هللا ،بnnل ويقّلnnل من بشnnريته ويجعnnل حسnnه غnnير
اإلنسnnان ،ويعجnnز أي ً
ض nا عن اإلتيnnان بnnه أمnnام هللا أو إعطائnnه فهمًا صً n
طnnبيعي ،فمن المؤكnnد أن هnnذا الطريnnق ليس الطريnnق الحnnق ،وربمnnا يكnnون عمnnل روح شnnرير أو طريnnق قnnديم .باختصnnار ال يمكن
أن يكون هو عمل الروح القدس الحالي .لقد آمنتم باهلل طوال كل هذه السنوات ،ومع ذلك ليس لديكم القليل من المعرفة بشnnأن
مب nnادئ التمي nnيز بين الطري nnق الح nnق والطري nnق الباط nnل أو الس nnعي وراء الطري nnق الح nnق .معظم الن nnاس ح nnتى غ nnير مهتمين nبه nnذه
صnا يسnnعى وراء الطريnnق
األمnnور؛ يnnذهبون حيث تnnذهب األغلبيnnة ،ويكnnررون مnnا تقولnnه األغلبيnnة .كيnnف يمكن أن يكnnون هnnذا شخ ً
الحق؟ وكيف يمكن ألولئك النnاس إيجnاد الطريnق الحnnق؟ إن فهمت هnذه المبnnادئ المفتاحيnة المتعnnددة n،فمهمnا يحnدث ،لن تنخnدع.
قادرا على القيnnام بهnnذه التميnيزات؛ فهnذا مnا ينبغي على البشnnرية العاديnnة أن تمتلكnه n،ومnا
من الضروري اليوم أن يكون اإلنسان ً
ينبغي على اإلنسان العnادي أن يمتلكnه في خبراتnه .لnو أن اإلنسnان ال يnزال غnير قnادر على تميnيز أي شnيء في تبعيتnه ،وحسnه
اإلنساني ال يزال غير ناضج ،فاإلنسان أحمق للغاية ،وسعيه خاطئ ومنحرف .ال يوجد أدنى تمييز في سnnعيك اليnnوم ،صnnحيح
أنك تقnول إنnك وجnدت الطريnق الحnق ،فهnل اقتنيتnه؟ هnل اسnتطعت تميnيز أي شnيء؟ مnا هnو جnوهر الطريnق الحnق؟ في الطريnق
الحق ،أنت لم ِ
تقتن الطريق الحق ،ولم تحصل على أي شيء من الحnق ،أي أنnك لم تحقnق مnا طلبnه هللا منnك ،ولnذلك لم يحnدث

أي تغيير في فسادك .إن داومت على السعي في هذا الطريق ،ستُباد في النهاية .في تبعيتك nحnتى اليnوم ،يجب عليnك أن تnتيّقن
أن الطري nnق ال nnذي اتخذت nnه ه nnو الطري nnق الح nnق ،وال ينبغي أن يك nnون ل nnديك المزي nnد من الش nnكوك .العدي nnد من النnnnاس يتشnnnككون
ويتوقف nnون عن الس nnعي وراء الح nnق بس nnبب بعض األم nnور الص nnغيرة .أن nnاس مث nnل ه nnؤالء ليس ل nnديهم معرف nnة عن عم nnل هللا ،وهم
يتبعون هللا في حيرة .الناس الذين ال يعرفون عمل هللا عاجزون عن أن يكونوا ِ
أخالءه أو يحملnوا شnهادةً لnه .أنnا أنصnح أولئnك
الذين يسعون فقط وراء البركة ويسعون فقط وراء ما هو غامض ومجرد أن يسnعوا وراء الحnnق بأسnرع مnا يمكن ،لكي تكnnون

حياتهم ذات أهمية .ال تخدعوا أنفسكم أكثر من ذلك!

كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في تصوراته أن ينال إعالنات هللا؟
يمضي عمل هللا ُق ُد ًما ،وعلى الرغم من أن الهدف من عملnnه ال يتغnnير ،إال أن الوسnائل الnnتي يعمnل بهnا تتغnير باسnتمرار،
وكذلك من يتبعونه n.كلما كثُر عمل هللا ،كلمnا عnرف اإلنسnان هللا بصnورة أشnمل ،وكلمnا تغnيرت طبيعnة اإلنسnان وفقًا لعمnل هللا.
ولكن ألن عمnnل هللا دائم التغnnير ،فnnإن هnnؤالء الnnذين ال يعرفnnون عمnnل الnnروح القnnدس والحمقى الnnذين ال يعرفnnون الحnnق يصnnيرون
nديما بnل
أعداء هلل .لم يتوافق ً
nديما ،وال يكnرر عمالً ق ً
أبدا عمل هللا مع تصورات اإلنسnان ،ألن عملnه جديnد دائمًا ولم يكن أب ًnدا ق ً
ً
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على عمله في الماضي ،من الصعب ًّ
جدا على هللا أن ينفذ كل مرحلة من عمnل العصnر الجديnد n.يضnع اإلنسnان عوائnق عديnدة!n
ِ
فكر اإلنسnان قليnل الnذكاء! ال أحnد يعnرف عمnل هللا ،ومnع ذلnك جميعهم يضnعون تعريفًا لهnذا العمnل .بعي ًnدا عن هللا يفقnد اإلنسnان
الحيnnاة والحnnق وبركnnات هللا ،ومnnع ذلnnك ال يقبnnل اإلنسnnان ال الحيnnاة وال الحnnق ،وباألقnnل البركnnات األعظم الnnتي ينعم هللا بهnnا على

البشرية .كل البشر يبتغnون الحصnول على هللا ،وهم مnع ذلnك غnير قnادرين على التصnالح مnع أيnة تغnيرات في عمnل هللاَ .من ال
يقبلnnون عمnnل هللا الجديnnد يؤمنnnون بnnأن عمnnل هللا ال يتغnnير ،وأن عملnnه يبقى ثابتًا لألبnnد .في اعتقnnادهم ،كnnل مnnا يحتاجnnه اإلنسnnان
للحص nn nول على الخالص األب nn nدي من هللا ه nn nو الحف nn nاظ على الش nn nريعة ،وطالم nn nا أنهم يتوب nn nون ويعnn nترفون بخطاي nn nاهم ،س nn nيظلون
يرضون مشيئة هللا إلى األبد .رأيهم أن هللا يمكنه فقnط أن يكnون هللا الخnاص بالنnاموس وهللا الnذي ُسnمر على الصnليب من أجnل
ض nا أن هللا ال يجب عليnnه وال يمكنnnه تجnnاوز الكتnnاب المقnnدس .هnnذه اآلراء بالتحدي nد nكبلتهم بنnnاموس الماضnnي
اإلنسnnان؛ يnnرون أي ً
وقيدتهم بلوائح جامدة .والمزيد يؤمنون بأن أيًّا كnان عمnnل هللا الجديnد n،يجب أن يتأيnnد بnالنبوات وأنnه في كnnل مرحلnnة من العمnل،

ظهnر لهم إعالنnnات ،وإال فnnإن أي عمnnل آخnnر ال يمكن أن يكnnون من هللا .مهمnnة
ضnا أن تُ َn
كnnل الnnذين يتبعونnnه بقلب حقيقي يجب أي ً
معرف nnة اإلنس nnان هلل مهم nnة ليس nnت س nnهلة بالفع nnل ،باإلض nnافة إلى قلب اإلنس nnان األحم nnق وطبيعت nnه المتم nnردة المغ nnرورة والمهتم nnة
بال nnذات ،ثم أن nnه من األص nnعب بالنس nnبة لإلنس nnان قب nnول عم nnل هللا الجدي nnد n.اإلنس nnان ال ي nnدرس عم nnل هللا الجدي nnد بعناي nnة وال يقبل nnه
باتضاع؛ بل ،يتبنى اإلنسان موقف االزدراء وينتظر إعالنات وإرشاد هللا .أليس هذا سnلوك إنسnان يعصnى هللا ويقاومnnه؟ كيnnف
يمكن لبشر مثل هؤالء أن يحصلوا على تأييد هللا؟
في ذلك الوقت ،أعلن يسnوع أن عمnnل يهnوه لم َيnْ nر َق إلى مسnتوى عصnر النعمnة ،مثلمnnا أقnول أنnا اليnnوم إن عمnnل يسnوع لم
صnلب يسnوع ولمnا اسnتطاع
َي ْر َق إلى مستوى عمل اليوم .إن كان هناك فقط عصر الناموس ولم يكن هناك عصر النعمnة ،لمnا ُ
فداء الجنس البشري بأسره؛ إن كان هناك فقط عصر الناموس ،هل كان بإمكان البشرية أن تتطور وصوالً ليومنا هذا؟ يسnnير
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 لمnnدة سnnتة آالف عnnام ،ألن
ً
أبدا .لم يكن بإمكانه االستمرار في تأييnnد عمnل يتعلnق بالصnلب ،مnnرة ،ومnرتين،
قديما ً
دائما وليس ً
كافة البشر يعرفون أنه جديد ً
وثالث ُ ...يسnnمر في الصnnليب؛ فهnnذا تصnnور إنسnnان أحمnnق .ال يؤيnnد هللا نفس العمnnل ،وعملnnه دائم التغnnير وجديnد nدائمًا ،بقnnدر مnnا
أتحnn nدث إليكم يوميًّا بكلمnn nات جديnn nدة وأقnn nوم بعمnn nل جديnn nد .هnn nذا هnn nو العمnn nل الnn nذي أق nnوم بnn nه ،يكمن مفتاحnn nه في الصnn nفتين "جديnn nد"

و"عجيب"" .هللا ال يتغnnير n،وسnnيظل هللا هnnو هللا دائمًا"؛ في الواقnnع هnnذه المقولnnة صnnحيحة .جnnوهر هللا ال يتغnnير ،هللا دائمًا هnnو هللا،
أبدا أن يصير إبليس ولكن هذا ال يثبت أن عمله ثnnابت ومسnnتمر مثnnل جnوهره .أنت تعلن أن هللا هكnذا ،فكيnف يمكنnnك
وال يمكن ً
nديما أبnً nدا؟ ينتشnnر عمnnل هللا ويتغnnير باسnnتمرار ،وتُعلن مشnnيئة هللا دائمًا وتُعnnرف لإلنسnnان .إذ
أن تشnnرح أنnnه دائمًا جديnnد وليس قً n

يختبر اإلنسان عمل هللا ،تتغير طبيعته ومعرفته باستمرار .من أين إذن يظهر هذا التغيير؟ أال يأتي من عمnnل هللا دائم التغnnير؟
ض nا أن تتغnnير باسnnتمرار؟ هnnل يجب أن أخضnnع
إن كnnانت طبيعnnة اإلنسnnان قnnد تتغnnير ،لمnnاذا ال يسnnمح اإلنسnnان لعملي وكلمnnاتي أي ً
لقيود اإلنسان؟ أال تلجأ اآلن ببساطة للسفسطة؟
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِإ
َأن َتْلَب ُسوا ُق َّو ًة ِم َن
يم ِإَلى ْ
يموا في َمد َين nة ْ
ظهر يسوع للتالميذ nبعد قيامته وقال"َ :و َها ََأنا ُْأرس ُل َل ْي ُك ْم َم ْوع َد َأبي؛ َفَأق ُ
ُأور َشل َ
اَألع ِالي ".هل تعرفون كيف تُشرح هذه الكلمات؟ هل تلبسون قوته؟ هل فهمتم اآلن ما ُيدعى قوة؟ َّ
بشر يسوع بأن روح الحnnق
َ
َ
سكب على اإلنسان في األيام األخيرة .هذه هي األيام األخnيرة اآلن؛ هnل تفهمnون كيnف ينطnق روح الحnق بnالكالم؟ أين
سوف ُي َ
nاة ،وتُبقي على
يظهر ويعمل روح الحق؟ هل تلك األرواح النجسة والشnريرة هي روح الحnق؟ ليس بهnا عnدل وباألقnل تقnدم حي ً
شرائع الماضي دون ِفعل أدنى عمل جديد .هل هي روح الحق؟ هل هي لديها الحياة والحnق والطريnق؟ هnل هي تظهnر بشnكل

ُمنفصnnnل عن الع nnالم؟ أولئ nnك ال nnذين بينكم يل nnتزمون بالكت nnاب المق nnدس بح nnزم ويتم ّسn nكون بش nnدة بيس nnوع ،ه nnل تبعتم عمnnnل يس nnوع

سيولد
وكلماته؟ ما مدى أمانتكم تجاه يسوع؟ نبوة إشعياء ،أعظم سفر نبوة في العهد القديم ،لم يذكر ً
أبدا أن طفالً اسمه يسوع ُ
في زمن العهnnد الجديnnد ،بnnل قnnال فقnnط إن طفالً ذكnً nرا سnnيولد ويكnnون اسnnمه عمانوئيnnل .لمnnاذا لم يحnnدد اسnnم يسnnوع؟ ال يظهnnر هnnذا

االسم في أي موضع بالكتاب المقدس ،لماذا إ ًذا ما زلت تؤمن بيسوع؟ من المؤكد أنك لم َتر يسوع بعينيك قبnnل إيمانnnك بnnه؟ أم
أنك بدأت تؤمن بعدما رأيت رؤيnة؟ هnل أظهnر هللا لnك ًّ
حقا هnذه النعمnة؟ وأنعم عليnك بمثnل هnذه البركnة العظيمnة؟ مnا هnو أسnاس

إيمانك بيسوع؟ لماذا ال تnؤمن إ ًذا أن هللا صnار جس ًnدا في يومنnا هnذا؟ لمnاذا تقnول إن عnدم وجnود إعالن لnك من هللا يثبت أنnه لم
يِ
ص nر جسnً nدا؟ هnnل ينبغي أن يخnnبر هللا اإلنسnnان قبnnل أن يبnnدأ عملnnه؟ هnnل يجب عليnnه الحصnnول على موافقnnة اإلنسnnان أوالً؟ بشnnر
َ

ذكرا سيولد في مnذود ولكنnه لم يتنبnأ أب ًnدا عن أن مnريم سnتلد يسnوع .لمnاذا تnؤمن إ ًذا بيسnوع المولnود
إشعياء فقط وقال إن طفالً ً
من مnnريم؟ من المؤكnnد أن إيمانnnك ال ينتابnnه االرتيnnاب والحnnيرة! يقnnول البعض إن اسnnم هللا ال يتغnnير .لمnnاذا إ ًذا اسnnم يهnnوه أصnnبح
يسnnوع؟ كnnانت هنnnاك نبnnوات عن مجيء المسnnيا ،فلمnnاذا أتى شnnخص ُيnnدعى يسnnوع؟ لمnnاذا تغnnير اسnnم هللا؟ ألم يتم هnnذا العمnnل منnnذ
زمن بعيد؟ أال يمكن هلل اليوم أن يقوم بعمل جديnnد؟ عمnnل البارحnnة من الممكن أن يتغnnير ،وعمnnل يسnnوع من الممكن أن ُيسnnتكمل
عمل آخر إ ًذا؟ إن كان اسم يهوه قnnد تغnير إلى يسnوع ،أال يمكن السnم يسnnوع
عمل يسوع ٌ
من بعد عمل يهوه .أال يمكن أن يتبع َ
ض nا أن يتغ nnير؟ ه nnذا ليس أم nً nرا غ nnير اعتي nnادي ويعتق nnد الن nnاس ه nnذا[ ]1بس nnبب س nnذاجتهم .هللا س nnيظل هللا دائمًا .بغض النظ nnر عن
أي ً
التغيرات في عمله واسnمه ،تظnل طبيعتnه وحكمتnه غnير متغnيرتين nلألبnد .إن كنت تnؤمن أن هللا يمكن تسnميته فقnط باسnم يسnوع،

فأنت تعرف القليل .هل تجرؤ على التأكيد بnأن يسnوع هnو االسnم األبnدي هلل وأن هللا سnيظل دائمًا وأب ًnدا ُيnدعى يسnوع ،وأن هnذا
ض nا يختتم العصnnر األخnnير؟ من يمكن nه nأن
لن يتغnnير أبnً nدا؟ هnnل يمكنnnك أن تؤكnnد بيقين أن اسnnم يسnnوع اختتم عصnnر النnnاموس وأي ً
nاجزا عن الك nnرازة
يق nnول إن نعم nnة يس nnوع تختتم العص nnر؟ إن كنت ال تع nnرف ه nnذه الحق nnائق بوض nnوح اآلن ،ف nnأنت لس nnت فق nnط ع ً n
بالبشnnارة ،بnnل أنت ال تسnnتطيع الثبnnات .حين يnnأتي اليnnوم الnnذي تحnnل فيnnه كافnnة مصnnاعب أولئnnك النnnاس المتnnدينين nوتnnدحض كافnnة

مغالطاتهم ،هذا سيثبت أنك متيقن من هذه المرحلة من العمل وليس لديك أي شك .إن كنت ال تستطيع أن تدحض مغالطاتهم،
خزيا؟
سيلفقون لك التهم واالفتراء .أليس هذا ُم ً
جميع اليهود آنذاك قرؤوا من العهnد القnديم وعرفnوا من نبnوة إشnعياء أن طفالً ذك ًnرا سnيولد في مnذود .لمnاذا إ ًذا ،مnع هnذه
المعرفة ،اضطهدوا يسوع؟ أليس هnnذا بسnnبب طnبيعتهم العاصnnية وجهلهم بعمnnل الnروح القnnدس؟ وقتهnnا آمن الفريسnnيون بnأن عمnل
المتََنبnnأ عنnnه؛ إنسnnان اليnnوم يnnرفض هللا ألن عمnnل هللا المتجسnnد ال يتماشnnى مnnع
يسnnوع لم يكن يشnnبه مnnا عرفnnوه عن الطفnnل الnnذكر ُ
الكتاب المقدس .أليس جوهر عصnيانهم ضnد هللا هnو نفسnه؟ هnل يمكنnك أن تقبnل كnل عمnل الnروح القnدس بnدون سnؤال؟ إن كnان
ه nnو عم nnل ال nnروح الق nnدس ،فه nnو التي nnار الص nnحيح .يجب علي nnك أن تقبل nnه دون أدنى ش nnك ،ب nnدالً من انتق nnاء واختي nnار م nnا ُيقب nnل .إن
وتوخيت بعض الحذر تجاهه ،أليس هذا ًّ
مبرر؟ ما ينبغي عليك فعلnnه هnnو
حصلت على بعض المعرفة من هللا
حقا تصرًفا غير َّ
ً

قبnnول أي عمnnل طالمnnا أنnnه من الnnروح القnnدس ،دون الحاجnnة إلى دليnnل إضnnافي من الكتnnاب المقnnدس ،ألنnnك تnnؤمن باهلل لتتبnnع هللا،

وليس لتتحرى عنه .ال ينبغي أن تبحث عن دليnل إضnافي عnني ُليظهnر لnك أني أنnا إلهnك .بnل ينبغي عليnك أن تمnيز إن كنت ذا
منفعة لك أم ال؛ هnذا هnو المفتnاح .حnتى لnو اكتشnفت دليالً ال يقبnل الجnدل داخnل الكتnاب المقnدس ،فهnو ال يقnدر أن يجلبnك أمnامي

بالكامnnnل .أنت ش nnخص يحي nnا منحص nً nرا في ح nnدود الكت nnاب المق nnدس وليس أم nnامي؛ ال يمكن للكت nnاب المق nnدس أن يسnnnاعدك على
يعمnق محبتnnك لي .على الnnرغم من أن الكتnnاب المقnnدس قnnد تنبnnأ عن ميالد طفnnل ذكnnر ،لم يمكن ألحnnد أن يسnnتوعب
معرفnnتي وال ِّn
الشnخص الnذي سnnتتحقق فيnه النبnnوة ،ألن اإلنسnان لم يعnرف عمnnل هللا ،وهnnذا هnnو مnا جعnل الفريسnيين يقفnون ضnnد يسnوع .يعnرف
البعض أن عملي في صnnالح اإلنسnnان ،ومnnع ذلnnك يسnnتمرون في اإليمnnان بnnأن يسnnوع وأنnnا كيانnnان منفصnnالن كليًّا وغnnير متnnوافقين

بصورة مشتركة .آنذاك ،قال يسوع فقط لتالميذه سلسلة من العظnات في عصnر النعمnة ،مثnل كيفيnة السnلوك ،وكيفيnة االجتمnاع
وكيفية الطلبات في الصالة ،وكيفية التعامل مع آخرين ،وخالفه .العمل الذي قام بتنفيذه nكان عمل عصر النعمة ،وشnnرح فقnnط
كيnnف يجب أن يتصnnرف التالميnذ nومن تبعnnوه .قnnام فقnnط بعمnnل عصnnر النعمnnة ولم يقم بnnأي عمnnل من أعمnnال األيnnام األخnnيرة .حين
سnnن يهnnوه شnnريعة العهnnد القnnديم في عصnnر النnnاموس ،لمnnاذا لم يقم إ ًذا بعمnnل عصnnر النعمnnة؟ لمnnاذا لم يوضnnح مسnnبًقا عمnnل عصnnر
النعمnnة؟ ألم يكن بnnذلك سيسnnاعد في قبnnول النnnاس لnnه؟ هnnو فقnnط تنبnnأ بnnأن طفاًل ذكnً nرا سnnيولد وسnnيتولى السnnلطة ،لكنnnه لم ُي َّنفذ مسnnبًقا
عمل عصر النعمnة .إن عمnل هللا في كnل عصnر لnه حnدود واضnحة؛ إنnه يقnوم فقnط بعمnل العصnر الحnالي وال ينفnذ أب ًnدا المرحلnة
القادم nnة من العم nnل مس nnبًقا .فق nnط به nnذه الطريق nnة يمكن أن ي nnأتي عمل nnه التم nnثيلي لك nnل عص nnر في الطليع nnة .تكلم يس nnوع فق nnط عن

ضnا كيnnف تحمnnل الصnليب وتتحمnnل المعانnاة؛
عالمnات األيnام األخnيرة ،وكيnnف تصnnبر وكيnف تخُلص وكيnnف تتnوب وتعnترف ،وأي ً
أبدا عن كيفية دخول اإلنسان في األيام األخيرة أو كيفية سعيه لتحقيق مشيئة هللا .وعليnه ،أليس من المغالطnة أن
لكنه لم يتكلم ً
تبحث داخل الكتاب المقnدس عن عمnل هللا في األيnام األخnيرة؟ مnا الnذي يمكنnك nتميnيزه من مجnرد مسnك الكتnاب المقnدس بيnديك؟n

كارزا ،من يمكنه nمعرفة عمل اليوم مسبًقا؟
سواء كنت
مفسرا للكتاب المقدس أو ً
ً

وح ِلْل َكَناِئ ِ
"م ْن َل ُه ُأ ُذَن ِ
س ".هل سمعتم كلمات الروح القدس اآلن؟ لقد جاءت كلمnات هللا إليكم .هnل
انَ ،فْلَي ْس َم ْع َما َيُقوُل ُه ُّ
الر ُ
َ
سمعتموها؟ يقnوم هللا بعمnل الكلمnة في األيnام األخnيرة ،وتلnك الكلمnات هي من الnروح القnدس ،ألن هللا هnو الnروح القnدس ويمكن

جسدا؛ ولذلك ،فإن كلمات الروح القnدس ،كمnا قيلت في الماضnي ،هي كلمnات هللا المتجسnد اليnوم .هنnاك العديnد
أيضا أن يصير ً
ً
من الحمقى الnnذين يؤمنnnون بnnأن كلمnnات الnnروح القnnدس يجب أن تnnأتي من السnnماوات إلى أذن اإلنسnnان .أي شnnخص يفكnnر بهnnذه
nائر جسnً nدا .ال يمكن أن
الطريقnnة ال يعnnرف عمnnل هللا .في الواقnnع ،األقnnوال الnnتي يقولهnnا الnnروح القnnدس هي أقnnوال يقولهnnا هللا الصُ n
nرة إلى الشnnعب ،حnnتى في عصnnر النnnاموس .ألن يكnnون من غnnير
nرة إلى اإلنسnnان ،ويهnnوه لم يتكلم مباشً n
يتكلم الnnروح القnnدس مباشً n

المرجح باألحرى أن يفعل هذا في العصر الحالي؟ ألن هللا لكي يقول أقواالً لتنفيذ عمل ،يجب أن يصnnير جسnً nدا وإال لن يحقnnق
جسدا ال يعرفون الروح وال المبادئ الnتي يعمnل بهnا هللا .من يؤمنnون أن الnوقت
عمُله هدَفه .أولئك الذين ينكرون أن هللا صار ً
الحالي هو عصر الروح القدس ومع ذلnك ال يقبلnون عملnه الجديnد n،يعيشnون في إيمnان ضnبابي .سnلوك هnؤالء البشnر ال يجعلهم

nرة وينفnnذ عملnnه ،ومnnع ذلnnك ال يقبلnnون
يسnnتقبلون أبnً nدا عمnnل الnnروح القnnدس .أولئnnك الراغبnnون فقnnط أن يتحnnدث الnnروح القnnدس مباشً n
أبدا أن يخطو داخل العصر الجديد لنيل خالص كامل من هللا!
كلمات هللا المتجسد أو عمله ،لن يستطيعوا ً
الحواشي:
[ ]1مكتوبة "أي" في النص األصلي.

ِ
المتجسد
أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

صnnار هللا جسnً nدا ألن الهnnدف من عملnnه ليس روح الشnnيطان ،أو أي شnnيء غnnير مnnادي ،بnnل اإلنسnnان المخلnnوق من جسnnد،
والnnذي قnnد أفسnnده الشnnيطان .وألن جسnnد اإلنسnnان قnnد فسnnد ،فnnإن هnnذا على وجnه التحديnnد هnو السnnبب الnnذي ألجلnnه جعnnل هللا اإلنسnnان
الجسدي هnدف عملnnه؛ وإضnافة إلى ذلnnك ،ألن اإلنسnان هnو َم ْن يسnتهدفه nالفسnاد ،فقnد جعnل هللا اإلنسnnان الهnnدف الوحيnnد من عملnnه
على امتداد nجميع مراحل عمله الخالصي .اإلنسnان كnائن ف ٍ
nان من جسnد ودم ،وهللا هnو الوحيnد الnذي يسnتطيع أن يخّلصnه .بهnذه

الطريقnnة ،يجب على هللا أن يصnnير جسnً nدا يحمnnل نفس سnnمات اإلنسnان لكي يقnnوم بعملnnه ،حnتى يحقnق عملnnه أفضnnل النتnnائج .يجب

أن اإلنسان مخلوق من جسnnد ،وعnاجز عن ُّ
جسدا ليقوم بعمله ،والسبب في ذلك بالتحديد هو َّ
التغلب على الخطيnnة
أن يصير هللا ً
ِ
nيرا عن جnnوهر اإلنسnnان وهويتnnه ،إاَّل َّ
أن مظهnnره
والتجnُّ nرد من الجسnnد .ومnnع أن جnnوهر هللا المتج ّسnد وهويتnnه يختلفnnان اختالفًا كبً n
ميزون أي فnnرق بينnnه وبين
ومن يرونه ال ُي ِّ
مطابق لمظهر اإلنسان ،وله مظهر الشخص العادي ،ويحيا حياة الشخص العاديَ ،
الشخص العادي .هذا المظهر العادي وهذه الطبيعة البشرية العاديnnة يكفيانnه للقيnام بعملnه اإللهي في البشnnرية العاديnnة؛ إذ يسnمح

لnnه جسnnده بالقيnام بعملnnه في الطبيعnnة البشnرية العاديnnة ،ويسnnاعده على القيnnام بعملnnه بين البشnر ،وتسnاعده طبيعتnnه البشnnرية العاديnnة
أن طبيعتnه البشnرية تسnببت في الكثnير من االضnطراب بين البشnر ،إاَّل َّ
ضnا على تنفيnذ عمnل الخالص بين البشnر .مnع َّ
أن هnذا
أي ً

االضطراب لم يؤثر على التأثيرات العادية لعمله .باختصnار ،عمnل جسnده الطnبيعي ذو منفعnة عظمى لإلنسnان .ومnع َّ
أن معظم
اَّل
مؤثرا ،وتتحقق هذه التأثيرات بفضل طبيعته البشرية .ال شnnك في هnnذا.
الناس ال يقبلون طبيعته البشرية ،إ أن عمله ال يزال ً
من خالل عمل nnه في الجس nnد ،ين nnال اإلنس nnان عش nnرة أض nnعاف أو عش nnرات أض nnعاف األم nnور ف nnوق مnnا هnnو موج nnود في تص nّ nورات
نهائيا .وقد تجاوز التأثير الذي حققه عمله ،أي معرفnnة
اإلنسان عن طبيعته البشرية ،وسيقضي عمله على كل هذه التصورات ً
تصورات اإلنسان بمراحnل .ال توجnnد وسnيلة لتخيnnل العمnل الnnذي قnام بnnه في الجسnد أو قياسnnه ،ألن جسnnده ال يشnnبه
اإلنسان عنهّ ،
جسد أي إنسان جسداني؛ ومع أن مظهره الخارجي مطابق ،إاَّل أن جوهره ليس كذلك .يثير جسnnده العديnد nمن التصnّ nورات بين
ضnا أن ُيخضnnع أي إنسnnان
ضnا أن يسnnمح لإلنسnnان باكتسnnاب الكثnnير من المعرفnnة ،ويمكنnnه أي ً
البشnnر عن هللا ،ولكن جسnnده يمكن أي ً

مجرد إنسان ،بnل هnو هللا بمظهnر إنسnان خnارجي ،وال يمكن ألحnد أن يدركnه أو يفهمnه
مظهرا خارجيًّا
يملك
مشابها .ألنه ليس َّ
ً
ً
ِ
ويرحبون به .إن كان هللا ليس إاَّل
روحا غnnير مnرئي لإلنسnnان ،لكnnان
يحبه الجميع
فهما كاماًل  .هللا غير المرئي وغير الملموس ّ
ّ
ً
ً
من السnnهل على اإلنسnnان جnًّ nدا أن يnnؤمن باهلل .يمكن لإلنسnnان أن يطلnnق العنnnان لخيالnnه ،ويختnnار الصnnورة الnnتي يnnود أن يnnرى هللا
ويش ِnعر نفسnه بالسnعادة .بهnذه الطريقnnة ،ربمnا يفعnnل اإلنسnان أكnثر مnا يحبnه إلهnnه الخnاص ويرغبnnه من أجnل
عليهnا ليرضnي نفسnnه ُ
والء وتكري ًسnا منnه هلل ،وأن اآلخnرين مnا هم إاَّل كالب
اإلنسان ،بال أي تردد .إضاف ًة إلى ذلك ،يnؤمن اإلنسnان أن ال أحnد أكnثر ً
أمميَّة غnnير ُمخلصnnة هللُ .يمكن أن ُيقnnال إن هnnذا هnnو مnnا يسnnعى نحnnوه أولئnnك الnnذين إيمnnانهم باهلل ُمبهم ومبnnني على عقيnnدة؛ كnnل مnnا
يسعون نحوه هو نفس الشnnيء ،مnnع قليnnل من التن ّnوع .فالصnnور الموجnودة في مخيالتهم هلل مختلفnة فحسnnب ،ولكن جوهرهnا فعليًّا
نفس الشيء.

ال يبnnالي اإلنسnnان بإيمانnnه غnnير المكnnترث باهلل ،ويnnؤمن باهلل حسnnبما يحلnnو لnnه .هnnذه واحnnدة من "حقnnوق اإلنسnnان وحريَّاتnnه"،
ال nnتي ال يمكن ألح nnد أن يت nnدخل فيه nnا ،ألن اإلنسnnان ي nnؤمن بإله nnه الشخصnnي وليس بإل nnه أي شnnخص آخ nnر؛ إن nnه ملكيت nnه الخاص nnة،
وتقريبًا كnnل شnnخص يمتلnnك هnnذا النnnوع من الملكيَّة الخاصnnة .ينظnnر اإلنسnnان ألمالكnnه ككnnنز ثمين ،ولكن حين ينظnnر هلل ال يوجnnد
شnيء أكnnثر دنnاوة وعnnدم اسnnتحقاق ،ألنnه ال يوجnnد مؤشnر أوضnح لمعارضnnة هللا أكnnثر من هnnذه األمالك الخاصnnة لإلنسnان .بسnnبب
ِ
جسدا له شكل ملمnوس ،يمكن لإلنسnان أن يnراه ويلمسnهَّ .إنه ليس رو ًح ا بال هيئnnة ،بnل جسnد يمكن
عمل هللا
المتجسد يصير هللا ً
ّ
ضnا
لإلنسnان أن يتواصnل معnه ويnراه .مnع ذلnك ،معظم اآللهnة الnتي يnؤمن بهnا النnاس هي آلهnة ليس لهnا جسnد وال هيئnة ،وهي أي ً
ِ
عدوا لمعظم المؤمنين nباهلل ،والnذين ال يسnتطيعون قبnول حقيقnة تج ُّسnد هللا أصnبحوا،
بال شكل .بهذه الطريقة ،صار هللا
المتجسد ًّ
ّ
تصورات ليس بسبب طريقة تفكيره وليس بسبب عصيانه ،بnnل بسnnبب أمالكnnه الخاصnnة هnnذه.
بالمثل،
خصوما هلل .اإلنسان لديه ّ
ً

بهم غnnير الملمnnوس وغnnير المnnرئي وغnnير الموجnnود في الواقnnع هnnو الnnذي
الم َ
بسnnبب هnnذه األمالك يمnnوت معظم النnnاس ،وهnnذا اإللnnه ُ
المتج ِّسnد ،وبnnاألحرى ليس بسnبب إلnه السnماء ،بnل بسnnبب اإللnه الموجnود
يnدمر حيnاة اإلنسnان .تُفقnد حيnاة اإلنسnان ليس بسnبب هللا ُ
ِ
تجسد يأتي في جسد هو احتياجnات اإلنسnان الفاسnnد .فالسnبب هnnو احتياجnات
الم ّ
في مخيلة اإلنسان .السبب الوحيد الذي جعل هللا ُ

اإلنسnn nان وليس هللا ،وكnn nل تضnn nحياته ومعاناتnn nه هي من أجnn nل البشnn nرية ،وليس من أجnn nل منفعnn nة تعnn nود على هللا نفسnn nه .ال توجnn nد
إيجابيnnات وسnnلبيات أو مكافnnآت هلل؛ ولن يجnnني هللا حصnnاد مnnا في مسnnتقبل ،بnnل سnnيجني مnnا كnnان لديnnه في األصnnل .كnnل مnnا يفعلnnه
ِ
خالصا من أجل البشرية .ومnnع أن عمnnل
يقدمه
ويضحي به من أجل البشرية ليس من أجل الحصول على مكافآت عظيمة ،بل ّ
ّ
ً
تخيلهnnا ،إاَّل َّ
أن النتnnائج الnnتي يحققهnnا في النهايnnة تتجnnاوز العمnnل
هللا في الجسnnد ينطnnوي على العديnد nمن الصnnعوبات الnnتي ال يمكن ّ

nرة .عمnnل الجسnnد تسnnتتبعه الكثnnير من المشnnقات ،وال يمكن للجسnnد أن تكnnون لديnnه نفس هويnnة الnnروح
الnnذي يقnnوم بnnه الnnروح مباشً n
العظيمة ،وال يمكنه تنفيذ نفس األفعnال الخارقnة للطبيعيnة ،فضnاًل عن َّأنه ال يمكن أن يكnون لnه نفس سnلطان الnروح .ومnع ذلnك

nرة ،وهnذا الجسnد نفسnه
فإن جوهر العمل الذي يقوم به هذا الجسnد غnير الملحnوظ يفnوق بكثnير العمnل الnذي يقnوم بnه الnروح مباش ً
لم ْن سيخُلصون ،فإن قيمة الفائدة التي يحِّققها الروح أقل بكثير من تلك الnnتي يحِّققهnnا
هو اإلجابة على كافة احتياجات اإلنسانَ .
الجسد :عمل الروح قادر على تغطية الكون بأسره ،وعبر كافة الجبال واألنهار والبحيرات والمحيطnnات ،ومnnع ذلnnك فnnإن عمnnل

الجسnnد يرتبnnط بnnأكثر فاعليnnة بكnnل شnnخص يتصnnل بnnه .باإلضnnافة إلى هnnذا ،يمكن لإلنسnnان أن يفهم جسnnد هللا بصnnورته الملموسnnة
ضnا تعميnnق معرفnnة اإلنسnnان باهلل ،ويnnترك لnnدى اإلنسnnان انطباعًا أكnnثر عمقًا عن أعمnnال هللا
ويثnnق بnnه بصnnورة أفضnnل ،ويمكنnnه أي ً
الفعليnnة .إن عمnnل الnnروح م َّ
غلف باألسnnرار ،ومن الصnnعب على الكائنnnات الفانيnnة إدراكnnه ،ومن األصnnعب عليهم رؤيتnnه ،ولnnذلك
ُ

يمكنهم فقnnط االعتمnnاد على خيnnاالت جوفnnاء .ولكن عمnnل الجسnnد طnnبيعي ويعتمnnد على الواقعيnnة ،ويملnnك حكمnnة غنيnnة ،وهnnو واقnnع

nارا شخص ًnيا ،وال حاجnة لnه السnتخدام خيالnه
يمكن لعين اإلنسnان الجسnدية رؤيتnه؛ يمكن لإلنسnان أن يختnبر حكمnة عمnل هللا اختب ً
ِ
صب .هذه هي دّقة عمل هللا في الجسد والقيمة الحقيقية له .يمكن للروح فقط أن يقوم بعمل األشnnياء غnnير المرئيnnة لإلنسnان
الخ ْ
تخيلهnnا ،على سnnبيل المثnnال ،اسnnتنارة الnnروح ،وتحريnnك الnnروح ،وإرشnاد الnnروح ،ولكن ينظnnر اإلنسnnان الnnذي
والnnتي يصnnعب عليnnه ّ
يعتمد على عقله إلى هnذه األمnور على َّأنهnا ال تقnدم أي معnنى واضnحَّ .إنهnا ال تقnدم سnوى حركnة ،أو معnنى واس ًnعا ،وال يمكنهnا

تقnnديم إرشnnاد من خالل كلمnnات .مnnع ذلnnك فnnإن عمnnل هللا في الجسnnد مختلnnف اختالفًا عظيمًا :بnnه كلمnnات إرشnnاد دقيقnnة ،ومشnnيئة

يتلمس طريقه وال أن يستخدم خياله ،وال حتى أن يقnnوم بعمnnل
واضحة ،وأهداف واضحة منشودة .ولذلك ال يحتاج اإلنسان أن َّ
تخمينات .هذا هو وضوح العمل في الجسnد ،واختالفnه الكبnير عن عمnل الnروح .عمnل الnروح غnير مناسnب إاَّل لنطnاق محnدود،
وال يمكن أن يح nnل مح nnل عم nnل الجس nnد .يعطي عم nnل الجس nnد اإلنس nnان أه nnداًفا ض nnرورية ومح nnددة بدرج nnة أك nnبر ،وأك nnثر واقعي nnة،

ومعرفة ِّ
قيمة أكثر من عمل الروح .العمnل الnذي لnه قيمnة ُعظمى لإلنسnان الفاسnد هnو العمnل الnذي يقnدم كلمnات دقيقnة ،وأهnداف
ويلمس .فقnnط العمnnل الnnواقعي واإلرشnnاد في الnnوقت المناسnnب همnnا مnnا يناسnnبان
واضnnحة للسnnعي وراءهnnا ،والnnذي يمكن أن ُيnnرى ُ
أذواق اإلنسان ،وال شيء سوى العمnل الحقيقي يمكنnه أن يخِّلص اإلنسnان من فسnاده وشخصnيته المنحرفnة .ال يسnتطيع أحnد أن

يحقnnق هnnذا إاَّل هللا المتج ِّسnد؛ هللا المتج ِّسnد وحnnده هnnو الnnذي يسnnتطيع أن يخِّلص اإلنسnnان من شخصnnيته الفاسnnدة المنحرفnnة السnnابقة.
ِ
nردا ،لمnا
ومع أن الروح هو جوهر هللا
إن عمnل الnروح منف ً
المتأصل ،فإنه ال يمكن أن يتم عماًل مثل هnذا إاَّل من خالل جسnدهْ .
ّ
nؤثرا – هnnذا هnnو الحnnق الخnnالص .ومnnع أن معظم النnnاس قnnد أصnnبحوا أعnnداء هللا بسnnبب هnnذا الجسnnد ،فإنnnه
أمكن لعملnnه أن يكnnون مً n
nهودا لnnه.
حين ُينهي عمله ،لن يكف أولئك الذين كانوا يعادونه عن أن يصبحوا أعدائnnه فحسnب ،بnnل على العكس سيصnnبحون ش ً
nهود متوافقnnون معnnه وال ينفصnnلون عنnnه .سnnيعطي اإلنسnnان أن يعnnرف أهميnnة عملnnه في
سيصnnيرون الشnnهود الnnذين أخضnnعهم؛ شٌ n
الجسnnد من أجnnل البشnnر ،وسnnيعرف اإلنسnnان أهميnnة هnnذا الجسnnد لمعnnنى الوجnnود اإلنسnnاني ،ويعnnرف القيمnnة الحقيقيnnة لنمnnو حياتnnه،

إضافة إلى أنه سيعرف أن هذا الجسد سيصبح ينبوع حيnاة ال يطيnnق اإلنسnان االنفصnال عنnه .مnnع أن جسnnد التج ُّسnد الnnذي اتخnnذه
هللا ال يطابق على اإلطالق هويته ومكانته ،ويبدو لإلنسان أنه ال يتماشى مع مكانته الفعلية ،إاَّل َّ
أن هذا الجسد ،الnذي ال يحمnل

صورة هللا الحقيقية ،أو هويnة هللا الحقيقيnة ،يمكنnه أن يقnوم بالعمnل الnذي ال يقnدر روح هللا أن يعملnه بطريقnة مباشnرة .هnذه هي
لتجسد هللا ،وهذه هي األهمية والقيمة الحقيقيتين اللتين يعجز اإلنسان عن تقديرهما واإلقرار بهمnnا.
األهمية والقيمة الحقيقيتين ُّ

عما يرون nnه أو يفك nnرون ب nnه ،ف nnإن األهمي nnة
م nnع أن كاف nnة البش nnر ينظ nnرون بس nnمو إلى روح هللا وبت nٍّ n
nدن إلى جس nnده ،فبغض النظ nnر َّ
والقيمnnة الحقيقيnnتين للجسnnد تتجnnاوزان بكثnnير أهميnnة الnnروح وقيمتnnه .بnnالطبع هnnذا فقnnط فيمnnا َّ
يتعلق بالبشnnرية الفاسnnدة .لكnnل شnnخص

يس nnعى إلى الح nnق ويش nnتاق لظه nnور هللا ،ف nnإن عم nnل ال nnروح يمكن nnه فق nnط أن يق nِّ nدمتحفيز أو إعالن ،وإحس nnاس باإلعج nnاب ال يمكن
تفس nnيره وال تخيل nnه ،وإحس nnاس ب nnأن ه nnذا عظيم ومتع ٍ n
nال وب nnديع ،وم nnع ذل nnك ال يمكن تحقيق nnه أو الحص nnول علي nnه بالكام nnل .يمكن
ّ

لإلنسnnان وروح هللا أن ينظnnر كnnل منهمnnا لآلخnnر من بعيnnد n،كمnnا لnnو كnnانت هنnnاك مسnnافة كبnnيرة بينهمnnا ،وال يمكنهمnnا أبnً nدا أن يكونnnا
متمnnاثلين ،كمnnا لnnو كnnان هنnnاك خnnط فاصnnل غnnير مnnرئي يفصnnل بينهمnnا .في الواقnnع ،هnnذا وهم يعطيnnه الnnروح لإلنسnnان ،ألن الnnروح

واإلنسnnnان ليس nnا من نفس الن nnوع ،ال nnروح واإلنس nnان ال يمكن أب nً nدا أن يتعايش nnا في الع nnالم ذات nnه ،ألن ال nnروح ال يملnnnك شnnnيًئا ممnnnا
nرة .عمnل
لإلنسان .لذلك ال يحتاج اإلنسان إلى الروح ،ألن الروح ال يمكنه القيnام بالعمnل الnذي يحتnاج إليnه اإلنسnان بشnدة مباش ً
الجسnn nد يقnِّ n nدم أهnn nداًفا واقعيnn nة لإلنسnn nان لكي يسnn nعى وراءهnn nا ،ويقnِّ n nدم كلمnn nات واضnn nحة ،وإحسا ًس n nا َّ
بأنه (أي هللا المتج ِّس n nد) حقيقي
وطبيعيَّ ،
وأنه متَّضع وعادي .ومnع َّ
أن اإلنسnان قnد يتَّقيnه ،إاَّل َّأنه من السnهل على معظم النnاس أن يتعّلقnوا بnه :فيمكن لإلنسnان
أن يرى وجهه ،وأن يسمع صوته ،وال يحتاج إلى أن ينظnر إليnه من بعيnnد .يمكن لإلنسnان الوصnول إلى هnnذا الجسnnد؛ فهnnو ليس

ببعيد n،وال غير ُمدرك ،بل مرئي وملموس ،ألن هذا الجسد موجود في العالم نفسه الذي يوجد فيه اإلنسان.

غيnر كnل من يعيشnون في الجسnnد شخصnnيتهم يحتnاجون إلى أهnnداف يسnعون وراءهnا ،ومعرفnة هللا تحتnاج شnهادة عن
لكي ُي ِّ
ِ
اَّل
تجسد ،وال يمكن إنجnnاز كليهمnnا إاَّل من خالل
الم ّ
األفعال الواقعية هلل ووجهه الحقيقي .وال يمكن تحقيق كليهما إ من خالل هللا ُ
الجسnد الحقيقي والعnادي .لهnnذا السnnبب فnإن التج ُّسnد ضnروري ،ولهnnذا تحتnاج إليnه كnل البشnرية الفاسnدة .حيث َّ
إن النnnاس مطلnوب

بهم nn nة والخارق nn nة للطبيع nn nة n،وحيث َّإنه مطل nn nوب منهم أن
الم َ
منهم أن يعرف nn nوا هللا ،فيجب أن تختفي من قل nn nوبهم ص nn nور اآلله nn nة ُ
يتخلص nnوا من شخص nnيتهم الفاس nnدة ،عليهم أواًل أن يعرف nnوا شخص nnيتهم الفاس nnدة .لnnو أن اإلنس nnان ق nnام بالعم nnل ُّ
َّ
للتخلص من ص nnور

بهمة من قلوب الناس فحسب ،فسوف يفشل في تحقيق التأثير السليم ،ذلك َّ
المبهمة في قلوب النnnاس
الم َ
ألن صور اآللهة ُ
اآللهة ُ
ال يمكن الكشف عنها أو التخّلص منها أو طردها بالكامل من خالل الكلمات وحدها .فحتى مnnع القيnnام بهnnذا ،سnnيظل في النهايnة
من غير الممكن ُّ
التخل ص من هذه األشياء المتأصلة في الناس .وحده هللا العملي والصورة الحقيقيnة هلل همnا اللnذين يمكنهمnا أن

nدريجيا ،وبهnnذه الطريقnnة وحnnدها يمكن تحقيnnق
يحاّل محnnل هnnذه األشnnياء المبهمnnة والخارقnnة للطبيعnnة ليسnnمحا للنnnاس بمعرفتهمnnا تn
ً
التأثير المطلوب .يقر اإلنسان بأن اإلله الذي كان يطلبه في األزمنnة الماضnية هnو إلnه ُمبهم وخnارق للطبيعnة .مnا يمكنnه تحقيnق
المتج ِّس nد .تتعnَّ nرى تصnّ nورات اإلنسnnان حين يقnnوم هللا
هnnذا األثnnر ليس القيnnادة المباشnnرة للnnروح ،وال تعnnاليم إنسnnان معيَّن ،بnnل هللا ُ
ِ
ِ
بهم الخnnارق للطبيعnnة الموجnnود في مخيلnnة
الم َ
الم ّ
الم ّ
تجسد هي نقيض اإلله ُ
تجسد بعمله رسميًّا ،ألن الحالة الطبيعية والحقيقية هلل ُ
ُ
ِ
اَّل
المتج ّس nد .فبnnدون المقارنnnة مnnع هللا
اإلنسnnان .ال يمكن أن تنكشnnف التصnّ nورات األصnnلية لإلنسnnان إ من خالل مقارنتهnnا مnnع هللا ُ
ِ
بهم nة nب nnدون مقارنته nnا م nnع
الم َ
المتج ّسnnد ،ال يمكن أن تنكش nnف تص nُّ nورات اإلنس nnان .بعب nnارة أخ nnرى ،ال يمكن أن تنكش nnف األش nnياء ُ
ُ
ِ
الحقيقnة .ال أحnد يسnتطيع اسnتخدام الكلمnات للقيnام بهnذا العمnل ،وال أحnد يقnدر على التكّلم عن هnذا العمnل ُمسnتخد ًما الكلمnات .هللا
وحده يمكنه بنفسه القيام بعملnه ،وال أحnد آخnر يسnتطيع القيnام بهnذا العمnل نيابً nة عنnه .مهمnا كnان غnنى لغnة اإلنسnان ،فهnو عnاجز
عن النطnق بالحالnة الحقيقيnة والطبيعيnة هلل .ال يمكن لإلنسnان أن يعnرف هللا على نحnو عملي أكnثر ،أو أن يnراه بصnورة أوضnح

إن لم يعم nnل هللا بص nnورة شخص nnية بين البش nnر ويظه nnر ص nnورته وكيان nnه لهم على نح nnو كام nnل .ه nnذا الت nnأثير ال يمكن تحقيق nnه من

ض nا على تحقيnnق هnnذا التnnأثير .يمكن هلل أن ُيخِّلص اإلنسnnان الفاسnnد من
خالل أي إنسnnان جسnnداني .بnnالطبع ،ال يقnnدر روح هللا أي ً
تnnأثير إبليس ،ولكن هnnذا العمnnل ال يمكن تحقيقnnه تحقيقًا مباشnً nرا من ِقَبnnل روح هللا؛ بnnل يمكن أن يتم فقnnط من خالل الجسnnد الnnذي
ِ
وأيضا إلnnه يملnnك
أيضا هللا ،هو إنسان يملك طبيعة بشرية عادية
ً
تجسد .هذا الجسد هو إنسان وهو ً
الم ّ
يلبسه روح هللا ،جسد هللا ُ
nيرا عن الnnروح ،إاَّل َّأنه ال يnnزال هnnو هللا
الهوتًا كnnاماًل  .وعليnnه ،حnnتى لnnو أن هnnذا الجسnnد ليس هnnو روح هللا ،ويختلnnف اختالفًا كبً n
ِ
ِ
المسnَّ nمى الnnذي ُيطلnnق عليnnه ،فهnnو في النهايnnة ال
المتج ّسnد نفسnnه الnnذي ُيخّلص اإلنسnnان ،والnnذي هnnو الnnروح وأي ً
ضnا الجسnnد .ال يهم ُ
ُ
ِ
ضnا عمnnل روح هللا؛ كnnل مnnا في
يnnزال هللا نفسnnه الnnذي ُيخّلص البشnnرية .ألن روح هللا ال يتجnَّ nزأ عن الجسnnد ،وعمnnل الجسnnد هnnو أي ً
األم nnر أن ه nnذا العم nnل ال يتم باس nnتخدام هويَّة ال nnروح ،ب nnل باس nnتخدام هويَّة الجس nnد .العم nnل ال nnذي يحت nnاج إلى أن يق nnوم ب nnه ال nnروح

nرة بواس nnطة الnnnروح ،وال
nرة ال يحت nnاج إلى التج ُّسn nد ،والعم nnل ال nnذي يحت nnاج إلى أن يق nnوم ب nnه الجس nnد ال يمكن أن يتم مباش ً n
مباشً nn
ِ
اَّل
تجسد .هذا هو المطلوب من أجnل هnnذا العمnل ،وهnو المطلnوب من البشnرية الفاسnدة .في المراحnل
الم ّ
يستطيع أن يقوم به إ هللا ُ
ِ
َّ
المتج ِّس nد،
الثالث لعمnnل هللا ،هنnnاك مرحلnnة واحnnدة فقnnط تُ َّنفذ مباشً n
nرة بواسnnطة الnnروح ،والمرحلتnnان الباقيتnnان تُنفذان من قَبnnل هللا ُ
مباشرة .عمل عصر الناموس الذي قام بnnه الnnروح لم يتضnnمن تغيnnير شخصnnية اإلنسnان الفاسnnدة ،ولم يكن
وليس بواسطة الروح
ً
له أية عالقة بمعرفة اإلنسان باهلل .ولكن عمل جسد هللا في عصر النعمة وعصر الملكوت ،يتض َّnمن شخصnية اإلنسnان الفاسnدة

ومعرفتnn nه باهلل ،وهnn nو جnn nزء هnn nام وحيnn nوي من عمnn nل الخالص .لnn nذلك فnn nإن البشnn nرية الفاسnn nدة في أمس احتيnn nاج إلى خالص هللا
ِ
ِ
المتج ِّسn nد ليرعاه nnا ،وي nnدعمها ،ويرويهnnnا،
المتج ّسn nد المباش nnر .تحت nnاج البش nnرية إلى هللا ُ
المتج ّس nnد ،وأك nnثر احتياجً ا إلى عم nnل هللا ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
nداء أعظم من قَبnnل هللا المتج ّس nد .هللا في الجسnnد وحnnده يمكنnnه أن
ويطعمهnnا ،ويnnدينها ّ
ُ
ويوبِخهnnا ،وتحتnnاج إلى مزيnnد من النعمnnة وفً n
التجسد اليوم وفي األزمنة الماضية.
يكون خليل اإلنسان ،وراعي اإلنسان ،والعون الحاضر لإلنسان ،وكل هذا هو ضرورة
ُّ

أفسnnد إبليس اإلنسnnان ،الnnذي هnnو أسnnمى سnnائر مخلوقnnات هللا ،لnnذلك يحتnnاج اإلنسnnان إلى خالص هللا .هnnدف خالص هللا هnnو
َّ
ص هnnو جسnnد اإلنسnnان وروحnnه ،وليس الشnnيطان .إبليس سnnيبيده هللا ،أمnnا اإلنسnnان فهnnو
اإلنسnnان ،وليس إبليس ،ومnnا يجب أن ُيخل ُ
هnnدف خالص هللا ،وجسnnد اإلنسnnان قnnد فسnnد بفعnnل إبليس ،لnnذلك أول مnnا يجب أن َيخُلص هnnو جسnnد اإلنسnnان .فسnnد جسnnد اإلنسnnان

بصورة عميقة إلى أبعد الحدود ،وأصبح شيًئا يقاوم هللا ،لدرجnة َّأنه يعnارض وجnود هللا وينكnnره عالنيً nة .هnذا الجسnد الفاسnد هnو
ببسnnاطة جnnامح للغايnnة ،وال يوجnnد شnnيء أصnnعب من التعامnnل مnnع شخصnnية الجسnnد الفاسnnدة أو تغييرهnnا .يnnأتى إبليس داخnnل جسnnد
ثم فق nnد أص nnبح اإلنس nnان
اإلنس nnان ليث nnير التش nnويش ،ويس nnتخدم جس nnد اإلنس nnان للتش nnويش على عم nnل هللا ،وتعطي nnل خط nnة هللا ،ومن ّ
التحدي ويأتى في جسnٍ nد للقيnnام
خضع .لهذا السبب ينهض هللا لمواجهة
شيطانا،
ًّ
ّ
ً
وعدوا هلل .لكي َيخُلص اإلنسان ،عليه أواًل أن ُي َ
بالعمل الذي ينوي القيام به ،ومصارعة الشيطانَّ .
تمرد عليnnه
إن هدفه هو خالص البشرية ،التي فسدت ،وهزيمة إبليس الذي َّ

ويخّلص البشرية الفاسnدة في نفس الnوقت .وبnذلك يح ّnل هللا مشnكلتين
وإبادتهَّ .إنه يهزم إبليس من خالل عمل إخضاع اإلنسانُ ،
َّ
ويتكلم في الجسnnد ،وينِّفnnذ كnnل العمnnل في الجسnnد من أجnnل تواصnnل أفضnnل مnnع اإلنسnnان وإخضnnاع
دفعً nة واحnnدة .يعمnnل في الجسnnد،
أفضnل لإلنسnان .في آخnر مnرة يصnير هللا فيهnا جس ًnدا ،س ُnيختَتم عملnه في األيnام األخnيرة في الجسnد .سيص ِّnنف جميnع البشnر وفقًا
ضnا يختتم كnnل عملnnه في الجسnnد .بعnnدما ينتهي كnnل عملnnه على األرض ،سnnيغدو منتصnً nرا
للنnnوع ،ويختتم خطnnة تnnدبيره الكليَّة ،وأي ً
سيخضnnع هللا البشnnرية بالتمnnام ،ويربحهnnا بصnnورة كاملnnة .أال يعnnني هnnذا أن تnnدبيره
nارا كnnاماًل  .من خالل عملnnه في الجسnnدُ ،
انتصً n
ظافرا ،لن يكnnون لnnدى إبليس
الكلي سينتهي؟ حين يختتم هللا عمله في الجسد ،عندما يكون قد هزم إبليس هزيمة ساحقة وصار ً
ّ
جسد األول هلل هو الفداء وغفران خطايا اإلنسان .اآلن العمل هو إخضاع البشnnرية
فرصة أخرى إلفساد اإلنسان .كان عمل التَ ُّ
يعد لدى إبليس أية وسيلة للقيnnام بعملnnه ،وسيخسnر خسnارة نهائيnة ،ويصnnير هللا غالبًا غلبnة كاملnة .هnnذا
واقتناؤها بالتمام ،لكي ال ُ

nرة بواسnطة
هو عمل الجسد ،وهو العمل الذي يقوم به هللا نفسnه .لقnد تم العمnل َّ
األولي للمراحnل الثالث الخاصnة بعمnل هللا مباش ً
المتج ِّسnد ،وليس بواسnnطة الnروح
الروح ،وليس بواسطة الجسدَّ .
أما العمل النهائي للمراحل الثالثمن عمnnل هللا فيتم بواسnnطة هللا ُ

ضnا قnnام بnnه هللا في الجسnnد .على امتnnداد nعمnnل التnnدبير الكلي ،كnnان أهم عمnnل هnnو
مباشً n
nرة .عمnnل الفnnداء في المرحلnnة المتوسnnطة أي ً
ّ
ثم اسnتعادة المخافnة األصnليَّة هلل
خالص اإلنسان من تأثيرالشيطان .العمل الرئيسي هو اإلخضاع الكامnل لإلنسnان الفاسnد ،ومن ّ
في قلب اإلنسان الخاضع ،والسماح له بالوصول لحياة عادية ،أي الحياة العادية لمخلوق من مخلوقات هللا .هذا العمل حيوي،

وهnnو جnnوهر عمnnل التnnدبير .في مراحnnل عمnnل الخالص الثالث ،كnnانت مرحلnnة عمnnل عصnnر النnnاموس األولى بعيnnدة عن جnnوهر
خطة التدبير؛ كان بها ظهور طفيف فقط لعمل الخالص ،ولم تكن بداية عمل خالص هللا لإلنسان من ُملك الشيطان .المرحلة
nرة من ِقَبnnل الnnروح ،ألنnnه ،بمnnوجب النnnاموس ،لم يعnnرف اإلنسnnان إاَّل أن يلnnتزم بالنnnاموس ،ولم يكن
األولى من العمnnل تمت مباشً n
لديnnه المزيnnد من الحnnق ،وألن العمnnل في عهnnد النnnاموس بالكnnاد تضnnمن تغnnيرات في شخصnnية اإلنسnnان ،فض nاًل عن َّأنه لم ير ِّكnnز

على عمnnل خالص اإلنسnnان من ُملnnك الشnnيطان .لnnذلك أكمnnل روح هللا هnnذه المرحلnnة من العمnnل الnnتي هي في غايnnة من البسnnاطة،
طا بجnnوهر التnnدبير ،ولم يكن لهnnا
والnnتي لم تهتم بشخصnnية اإلنسnnان الفاسnnدة .لم يكن لهnnذه المرحلnnة من العمnnل سnnوى ارتباطًا بسnnي ً

nيرا بعمnnل خالص اإلنسnnان الرسnnمي ،لnnذلك لم تتطلب أن يصnnير هللا جسnً nدا للقيnnام بعملnnه شخصnً nيا .العمnnل الnnذي قnnام بnnه
ارتباطًا كبً n
الnnروح ضnnمني وصnnعب اإلدراك ،وهnnو مهيب ويصnnعب على اإلنسnnان الوصnnول إليnnه؛ الnnروح ال يناسnnبه القيnnام بعمnnل الخالص

مباشرة .األنسب لإلنسان هnو تحويnل عمnل الnروح إلى منهnاج قnريب منnه ،أي َّأنه من
مباشرة ،وال يناسبه تقديم الحياة لإلنسان
ً
ً
َّ
ص nا عاديًا وطبيعيًّا للقيnnام بعملnnه .هnnذا يتطلب من هللا أن يتج َّس nد ليحnnل محnnل عمnnل الnnروح،
األنسnnب لإلنسnnان أن يصnnير هللا شخ ً
وبالنسnnبة لإلنسnnان ال توجnnد وسnnيلة أنسnnب من هnnذه ليعمnnل بهnnا هللا .من بين مراحnnل العمnnل الثالث هnnذه ،تَُنَّف ُذ مرحلتnnان بالجسnnد،
وهاتان المرحلتان هما المرحلتان الرئيسيتان لعمل التدبير .يكمnnل التج ُّسnدان كnل منهمnnا اآلخnر بطريقnة تبادليnة .أرسnت المرحلnة
لتجسد هللا أسا ًسnا للمرحلnة الثانيnة ،ويمكن أن ُيقnال أن مرحلnتي تج ُّسnد هللا يشِّ nكالن تجس ًnدا واح ًnدا كnاماًل  ،وهمnا متوافقتnان
األولى ُّ
ِ
المتجسدة َّ
مهمتان للغاية لعمل التnnدبير الكلي.
مع بعضهما البعض .هاتان المرحلتان من عمل هللا قام بهما هللا في هويته
ألنهما َّ
ّ
ّ
يمكن تقريبا أن يقال إنnه لnوال عمnل مرحلnتي تج ُّسnد هللاَ ،ل َّ
تعطل عمnل التnدبير الكلي ،وِلمnا كnان عمnل خالص البشnرية إاَّل حnديثًا
ُ
ً
ّ
َّن
أهمية هذا العمل مبنيَّة على احتياجات البشرية ،وحقيقة انحرافها ،وشدة عصnnيان الشnnيطان وتشويشnnه على العمnnلُ .يعي ُ
عبثيًّاّ .
الشnnخص المناسnnب للمهمnnة وفقًا لطبيعnnة العمnnل وأهميتnnه .حين َّ
يتعلق األمnnر بأهميnnة هnnذا العمnnل ،فمن حيث الطريقnnة الnnتي يجب

تبنيها للقيام بالعمل – سواء إتمام العمل مباشرةً بواسطة روح هللا ،أو بواسطة هللا المتج ِّسnد ،أو من خالل اإلنسnان – فnإن أول
وبناء على طبيعة العمل ،وطبيعnnة عمnnل الnروح في مقابnnل طبيعnnة الجسnnد،
األمور التي تُمحى هي العمل الذي يقوم به اإلنسان،
ً
nرة ،ويق ِّnدم المزيnد من
يتق َّnرر في النهايnة أن العمnل الnذي ّ
يؤديnه الجسnد أكnثر فائnدة لإلنسnان من العمnل الnذي يقnوم بnه الnروح مباش ً
المزايا .هذا هو فكر هللا آنذاك لتقرير ما إذا كان العمل يجب أن يتم بnnالروح أم بالجسnnد .هنnnاك أهميnnة وأسnnاس لكnnل مرحلnnة من
عينnة n.هnذا هnو الحnق وراء كnnل عمnnل
مراحل العملَّ .إنها ليست خياالت بال أساس ،وال تُ َّنفذ اعتباطًا ،بnل تنطnnوي على حكمnة ُم َّ
ِ
شخصيا بين البشر .وعليه،
المتجسد
هللا .على وجه التحديد n،يوجد المزيد من خطة هللا في هذا العمل العظيم الذي يقوم به هللا
ً
ّ
nل ماهيتnnه في كnnل عمnnل من أعمالnnه ،وكnnل فكnnرة من أفكnnاره ،وكnnل خnاطر من خnواطره في العمnnل؛ هnnذا هي
تظهnnر حكمnnة هللا ُn
وك ّ

تخيله nnا وتص nnديقها ،واألص nnعب
ماهي nnة هللا األك nnثر تماس nً nكا ونظامي nnة .ه nnذه األفك nnار والخ nnواطر الفص nnيحة يص nnعب على اإلنس nnان ّ
معرفتها .العمل الذي يقوم به اإلنسان يكون وفًقا لمبدأ عام ،وهو أمر م ٍ
nرض للغايnة بالنسnبة لإلنسnان .ولكن مقارنً nة بعمnل هللا،
ُ
يظهnnر ببس ٍ n
أن أعم nnال هللا عظيمnnة ومقي nnاس عم nnل هللا ضnnخم ،إاَّل َّ
nاطة اختالف هائnnل؛ فبnnالرغم من َّ
أن وراء تل nnك األعمnnال تقب nnع

العديد من الخطط والترتيبات الدقيقة والمحددة التي يصعب على اإلنسان تخيلهnا .ال تتم كnل مرحلnة من مراحnل عمnل هللا وفقًا
أيضا العديnد من األمnور الnتي ال يمكن التعبnير عنهnا بلغnة اإلنسnان ،وهي أمnور غnير مرئيnة لإلنسnان.
لمبدأ فحسب ،بل
َّ
تتضمن ً
ِ
طا لعمله .ال يعمل هللا بال أساس ،وال
المتجسد ،فإنه
عما إذا كان العمل هو عمل الروح أو عمل هللا
َّ
يتضمن خط ً
ّ
بغض النظر ّ
يغيnnر مظهnnره
nاء على أهدافnnه ،وحين يصnnير إنسً n
يقnnوم بعمnnل غnnير هnnام .حينمnnا يعمnnل الnnروح مباشً n
nانا (أي حين ِّ
nرة ،فإنnnه يعمnnل بنً n
ولم عليnه أن يصnير
بناء على غرضهَ .لم عليه أي ً
الخارجي) للعمل ،فإنه يفعل هذا ً
أيضا باألكثر ً
ضnا أن يغnير هويتnه طواعيً nة؟ َ
ومضطهدا؟
متدنيا
إنسانا يرونه
ً
ً
ً

َّ
nيرا ه nnو هللا
عمل nnه في الجس nnد ه nnو عم nnل ذو أهمي nnة قص nnوى ،وه nnو ُم ّ
وم ْن يختتم العم nnل أخ ً n
عب nnر عن nnه فيم nnا يتعلق بالعم nnلَ ،
المتج ِس nد ،وليس الnnروح .يnnؤمن البعض أن هللا قnnد يnnأتي لألرض ويظهnnر لإلنسnnان في ٍ
وقت مnnا ،ووقتهnnا سnnيدين بنفسnnه البشnnرية
ُ ّ

كافnnة ،ويختبره nnا واحnً nدا واح nً nدا دون إغفnnال أي فٍ n
nرد .أولئnnك ال nnذين يفكnnرون به nnذه الطريق nnة ال يعرف nnون ه nnذه المرحل nnة من عم nnل
nردا؛ ألن القيnnام بهnnذا ليس هnnو عمnnل الدينونnnة n.أليس
nردا فً n
التج ُّسnد .إن هللا ال يnnدين nاإلنسnnان واحnً nدا بواحnnد ،وال يختnnبر اإلنسnnان فً n

فسnnاد البشnnرية كّلهnnا واحnً nدا؟ أوليس جnnوهر اإلنسnnان واحnً nدا؟ مnnا ُيnnدان هnnو جnnوهر البشnnرية الفاسnnد ،جnnوهر اإلنسnnان الnnذي أفسnnده
الشnnيطان ،وكافnnة خطايnnا اإلنسnان .ال يnnدين هللا زالّت اإلنسnnان التافهnnة عديمnnة األهميnnة .إن لعمnnل الدينونnnة داللnnة تمثيليnnة n،وال ُي َّنفذ

على شخص محدد على وجه الخصوص؛ بل إنه عمل تُدان فيه جماعة من الناس لتمّثل دينونة البشرية كّلهnnا .من خالل تنفيnnذ
عمله بنفسه على مجموعة من الناس ،يستخدم هللا في الجسد عمله لتمثيل عمل البشnnرية جمعnnاء ،بعnnدها ينتشnnر العمnnل تnnدريجيًّا.

معينا من األشخاص أو جماعnة محnnددة من النnاس ،بnnل يnدين إثم البشnرية كّلهnا – مقاومnnة
نوعا ً
كذلك عمل الدينونة .ال يدين nهللا ً
اإلنسان هلل ،على سnبيل المثnال ،أو عnدم مخافnة اإلنسnان هلل ،أو التشnويش على عمnل هللا ،وخالفnه .مnا ُيnدان هnو جnوهر البشnرية
الذي يقاوم هللا ،وهذا العمnل هnو عمnل اإلخضnاع في األيnام األخnيرة .إن عمnل هللا المتج ِّسnد وكلمتnه اللnذان يشnهد عنهمnا اإلنسnان
تصوره اإلنسان أثناء األزمنnة الماضnية .العمnل الnذي
هما عمل الدينونة nأمام العرش العظيم األبيض في األيام األخيرة ،والذي َّ
يتم حاليًا من هللا المتج ِّس nد هnnو بالضnnبط الدينونnnة أمnnام العnnرش العظيم األبيض .إلnnه اليnnوم المتج ِّس nد هnnو هللا الnnذي يnnدين البشnnرية
جمnل كينونتnه .مnع أن نطnاق عملnه محnدود،
جمعnاء أثنnاء األيnام األخnيرة .هnذا الجسnد وعملnه وكلمتnه وشخصnيته الكليَّة يمثلnون ُم َ
يتضمن بطريقة مباشرة الكون بأسره ،إال أن جوهر عمل الدينونnnة هnو دينونnnة مباشnرة لكnل البشnرية؛ هnو عمnnل ال يتم فقnnط
وال
َّ
في الصnnين ،أو لعnnدد صnnغير من النnnاس .أثنnnاء عمnnل هللا في الجسnnد ،ومnnع أن نطnnاق هnnذا العمnnل ال يتضnَّ nمن الكnnون كلnnه ،إاَّل َّأنه

يمِثّnل عمnل الكnون كّلnه ،وبعnدما يختتم العمnل داخnل نطnاق عمnل جسnده ،سيوسnع هnذا العمnل في الحnال ليشnمل الكnون كّلnه ،بنفس
ِ
عمnا إذا كnان العمnل هnو عمnnل الnnروح أم
الطريقة التي انتشر بها إنجيل يسوع عبر الكون عقب قيامتnه وصnnعوده .بغض النظnر ّ
الجسد ،فهو عمل ُي َّنفذ داخل نطاق محدودَّ ،
ولكنه يمثل عمل الكون كله .أثناء األيام األخnnيرة ،يظهnnر هللا ليقnnوم بعملnnه باسnnتخدام
ِ
عمnnا إذا كnان رو ًح ا أم
هويَّته
المتجسدة ،وهللا في الجسد هو هللا الذي يدين اإلنسان أمام العرش العظيم األبيض .وبغض النظر ّ
ّ
جسnً nدا ،فَّ n
nاء على عملnnه ،وليس وفقًا
nإن َمن يقnnوم بعمnnل الدينونnnة هnnو هللا الnnذي يnnدين البشnnرية في األيnnام األخnnيرة .هnnذا ُيعnnرف بنً n
لمظهره الخارجي أو عوامل أخرى متعددة .ومع أن اإلنسان لديه تص ّnورات عن هnذه الكلمnnات ،ال يمكن ألحnد أن ينكnر حقيقnnة
ِ
عما يفكر فيه اإلنسان بشnأن هnذه الحقnائق ،فهي في النهايnة تظnل
تجسد للبشرية كّلها وإخضاعه لها .بغض النظر ّ
الم ّ
دينونة هللا ُ

حقائق .ال يمكن أن يقول أحدهم" :إن هللا يقوم بالعمل ،ولكن الجسد ليس هللا" .هnذا هnراء ،ألن هnذا العمnnل ال يمكن أن يقnnوم بnnه
إاَّل هللا في الجسnnد .حيث إن هnnذا العمnnل قnnد اكتمnnل بالفعnnل ،لن يظهnnر بعnnده عمnnل دينونnnة هللا لإلنسnnان ثانيً nة؛ التج ّسnد الثnnاني هلل قnnد
اختتم بالفعnnل عمnnل التnnدبير الكلي ،ولن تكnnون هنnnاك مرحلnnة رابعnnة من عمnnل هللاَّ .
ألن َم ْن ُيnnدان هnnو اإلنسnnان ،اإلنسnnان المخلnnوق
ّ

nرة ،فnnإن عمnnل الدينونnة nال ُي َّنفذ داخnnل العnnالم الnnروحي بnnل بين البشnnر .ال
المدانnnة مباشً n
من جسnnد وقnnد فسnnد ،وليس روح الشnnيطان ُ
nرة بتنفيnذ nالدينونnة n،لمnا
أحد مالئم ومؤهل أكثر من هللا في الجسد للقيام بعمل دينونة nفساد جسد اإلنسnnان .إن قnام روح هللا مباش ً

ك nnانت ستش nnمل الجمي nnع .إض nnاف ًة إلى َّأنه ك nnان سيص nnعب على اإلنس nnان قب nnول ه nnذا العم nnل ،ألن ال nnروح غ nnير ق nnادر على مواجه nnة
وجها لوجه ،ولهذا السبب ،لما كnانت ستصnبح التnأثيرات فوريnة ،ولمnا اسnتطاع اإلنسnان أن يnرى شخصnية هللا الnتي بال
اإلنسان ً
nوحا .ال يمكن أن يصnnبح الشnnيطان مهزومًا هزيمnة كاملnة إاَّل إذا أدان هللا في الجسnد فسnاد البشnرية .بعnد
عيب بدرجة أكnnثر وض ً
nرة؛ هnذه هي عالمnة قداسnته
أن اتخذ هللا نفس الطبيعة البشرية الnتي لإلنسnان ،يسnتطيع هللا في الجسnد أن يnدين إثم اإلنسnان مباش ً
ِ
المؤهَّل ليnدين اإلنسnان بحكم مكانتnه ،ألنnه يملnك الحnق والnبر ،ولnذلك هnو قnادر أن يnدينn
المتأ ّ
صnلة فيnه ،وروعتnه .هللا وحnده هnو ُ
اإلنسان .أولئك الذين ليس لnديهم الحnق والnبر ال يصnلحون إلدانnة اآلخnرين .إن كnان روح هللا قnد قnام بهnذا العمnل ،لمnا كnان ُيعnدn
ِ
ص nل ًة ،ومنتص nnر على
انتصً n
nارا على الش nnيطان .الnnروح في األص nnل أس nnمى من المخلوق nnات الفاني nnة ،وروح هللا ق nnدوس قداس ً nة متأ ّ
مباشرة ،لمnا اسnتطاع أن يnnدين كnnل عصnnيان اإلنسnان ،ولمnا اسnتطاع الكشnف عن إثم اإلنسnان.
الجسد .إن قام الروح بهذا العمل
ً
تصورات اإلنسان عن هللا ،ولم يكن لدى اإلنسان أب ًnدا أيnة تصnّ nورات عن الnروح ،لnذلك
ألن عمل الدينونة ُي َّنفذ ً
أيضا من خالل ّ
فnnإن الnnروح غnnير قnnادر على الكشnnف عن إثم اإلنسnnان بدرجnnة أفضnnل ،ناهيnnك عن َّأنه ال يقnnدر على كشnnف مثnnل هnnذا اإلثم كشnً nفا
كnnاماًل  .هللا المتج ِّس nد هnnو عnnدو كnnل من ال يعرفونnnه .من خالل دينونnnة لتصnّ nورات اإلنسnnان ومعارضnnته هلل ،يكشnnف كnnل عصnnيان
nرة ِمن ِقَبnnل
البشnnرية .آثnnار عملnnه في الجسnnد واضnnحة أكnnثر من آثnnار عمnnل الnnروح ،وعليnnه فnnإن دينونnnة كnnل البشnnرية ال تُ َّنفذ ُمباشً n
ِ
المتج ِّس nد ويلمسnnه ،وهللا في الجسnnد يمكنnnه أن ُيخضnnع اإلنسnnان
المتج ّس nد .يمكن لإلنسnnان أن يnnرى هللا ُ
الnnروح ،بnnل هي عمnnل هللا ُ
nدريجيا من المقاوم nnة إلى الطاع nnة ،ومن االضnnطهاد إلى
nوعا ك nnاماًل  .في عالق nnة اإلنس nnان باهلل في الجس nnد ،ينتق nnل اإلنسnnان ت n
خض ً n
ً
المتج ِّس nد .ال َيخُلص اإلنس nnان إاَّل من
القب nnول ،ومن التص nّ nور إلى المعرف nnة ،ومن ال nnرفض إلى المحب nnة .ه nnذه هي آث nnار عم nnل هللا ُ
اَّل
المتج ِّسnد أثنnnاء مقاومnة اإلنسnnان لnه ،وينnnال
خالل قبnnول دينونnة nهللا ،وال يعرفnnه تnnدريجيًّا إ من خالل كلمnnات فمnnهُ ،
ويخضnعه هللا ُ

منه اإلمداد nبالحياة أثناء قبول توبيخه .كل هذا العمل هو عمل هللا في الجسد وليس عمل هللا بهويتnnه كnnروح .العمnnل الnnذي يقnوم
ِ
التجسد .فسnnاد
تجس د هو العمل األعظم واألعمق ،والجزء الحيوي من المراحل الثالث من عمل هللا هو مرحلتا عمل
ُّ
الم ّ
به هللا ُ
اإلنسnnان العميnnق هnnو عnnائق عظيم أمnnام عمnnل هللا المتج ِسnد .إن العمnnل َّ
المنفذ على النnnاس في األيnnام األخnnيرة ،على وجnnه التحديnnد،
ّ
جدا .ومnع ذلnك في نهايnة هnذا العمnل ،سnيحقق
هو عمل بالغ الصعوبة ،فالبيئة معادية ،وقدرة كل نوع من أنواع الناس ضعيفة ً
التnnأثير السnnليم دون عnnثرات؛ هnnذا هnnو تnnأثير عمnnل الجسnnد ،وهnnذا هnnو التnnأثير الnnذي ُيحnnدث اقتناعًا أكnnبر ِم َّما يحدثnnه عمnnل الnnروح.
المتج ِّسn nد .العم nnل األك nnثر أهمي nnة واألك nnثر
س nnتُختتم المراح nnل الثالث لعم nnل هللا من خالل الجس nnد ،ويجب أن تُختتم من خالل هللا ُ
حيويnnة ُيعم nnل في الجس nnد ،وخالص اإلنسnnان يجب أن يتم من خالل هللا في الجسnnد بنفسnnه .ومnnع أن البشnnرية كلهnnا تش nnعر َّأنه ال
عالقة بين هللا في الجسد واإلنسان ،إال أن هذا الجسد في الواقع َّ
يتعلق بمصير كل البشرية ووجودها.
وموجهnة للبشnرية بأسnرها .ومnnع أنnه يتمم عملnnه في الجسnد،
كل مرحلة من مراحل عمل هللا هي من أجل البشرية كافnnة،
َّ

موجه ا لكافة البشرية؛ فهو إله البشرية جمعاء ،وهو إله كل الكائنات المخلوقnة وغnير المخلوقnة .ومnع أن عملnه
إاَّل َّأنه ال يزال
ً
ضnا محnدود ،إاَّل َّأنه في كnل مnرة يصnير فيهnا جس ًnدا ليقnوم بعملnه ينتقي
في الجسد يقع داخل نطاق محدود ،والهnدف من عملnه أي ً
تمثيليا بدرجnة عاليnة؛ فهnو ال يختnار مجموعnة من النnاس البسnطاء العnاديين ليعمnل فيهم ،بnل بnاألحرى يختnار كهnدف
لعمله هدًفا
ً
لعملnnه جماعnnة من النnnاس قnnادرة على أن تمِثّnnل عملnnه في الجسnnد .تُنتَقى هnnذه المجموعnnة من النnnاس ألن نطnnاق عملnnه في الجسnnد
ِ
صnا لعملnه في الجسnد .انتقnاء هللا ألهnداف عملnه ليس بال أسnاس،
محدود ،وتُ َّ
الم ّ
تجسد ،وتُختار خصي ً
جهز بطريقة خاصة لجسده ُ

nادرا على تمثيnل البشnرية كّلهnا .على
بnل وفقًا لمبnدأ :يجب أن يكnون هnدف العمnل مفي ًnدا لعمnل هللا في الجسnد ،ويجب أن يكnون ق ً
nينيون قnnادرون على تمثيnnل
سnnبيل المثnnال ،كnnان اليهnnود قnnادرين على تمثيnnل البشnnرية كّلهnnا في قبnnول فnnداء يسnnوع الشخصnnي ،والصّ n
ِ
ضnا أسnاس لتمثيnل
المتج ّسnد .يوجnد أسnاس لتمثيnل اليهnود لكnل البشnرية ،وهنnاك أي ً
البشرية كّلها في قبول اإلخضاع الشخصي هلل ُ
شnnعب الصnnين للبشnرية كّلهnnا في قبnnول إخضnاع هللا الشخصnnي .ال شnnيء يكشnnف أهميnnة الفnnداء أكnnثر من عمnnل الفnnداء الnnذي تم بين

شمولية عمل اإلخضاع ونجاحه أكثر من عمل اإلخضاع بين شعب الصnnين .يبnnدو كمnnا لnnو كnnان عمnnل
اليهود n،وال شيء يكشف
ّ
ِ
تجسد وكلمته ال يسnتهدفان سnوى مجموعnة صnغيرة من النnاس ،ولكن في الواقnع ،إن عملnه بين هnذه المجموعnة الصnغيرة
الم ّ
هللا ُ
هو عمل في الكnون بأسnره ،وكلمتnه موجهnة للبشnرية كّلهnا .بعnد أن ينتهي عملnه في الجسnد ،سnيبدأ أولئnك الnذين يتبعnوه في نشnر

العمل الذي قام به بينهم .أفضل شيء بشnأن عمnل هللا في الجسnnد هnnو َّأنه يمكن هلل أن يnnترك تشnجيعات وكلمnات دقيقnة ،وإرادتnnه

الدقيقة من نحو البشرية لمن يتبعونه n،لذلك يمكن ألتباعه بعnد ذلnك أن ينقلnوا كnل كلماتnnه ومشnيئته على نحnو أكnnثر دّقnnة وواقعيnة

للبشرية جمعاء لكل الذين يقبلون هذا الطريقَّ .
إن عمل هللا في الجسد بين البشnnر هnو وحnده الnnذي بnnالحق يتمم حقيقnة وجnود هللا

وحيات nnه بينهم .ه nnذا العم nnل وح nnده ه nnو م nnا يش nnبع رغب nnة اإلنس nnان في رؤي nnة وج nnه هللا ،والش nnهادة عن عم nnل هللا ،وس nnماع كلم nnة هللا
ض nا عصnnر إيمnnان البشnnرية باإللnnه
وينهي أي ً
المتج ّس nد العصnnر الnnذي لم يظهnnر فيnnه إال ظnnل يهnnوه للبشnnريةُ ،
الشخصnnيةُ .ينهي هللا ُ
nرورا.
بهم .وعلى وجه الخصوص يأتي عمل آخnر مرحلnة لتج ّسnد هللا بالبشnرية جمعnاء إلى عصnر أكnnثر واقعيnnة وعمليnnة وس ً
الم َ
ُ
َّإن ُه ال يختتم عصر الناموس والعقيدة فحسب؛ بل األهم من ذلك َّأنه يكشف للبشرية عن هللا الحقيقي والعادي ،البار والقnnدوس،
ويظهر غاية البشرية وأسرارها ،الذي خلق البشnرية ،والnnذي سnnينهي عمnnل التnnدبير n،والnnذي
الذي يكشف عن عمل خطة التدبير ُ
ظ nnل ُمحتجبًا آلالف الس nnنينُ .ينهي عص nnر الغم nnوض تمامًا ،ويختتم العص nnر ال nnذي ابتغت في nnه البش nnرية جمع nnاء طلب وج nnه هللا

ولكنهnnا لم تقnnدر أن تنظnnره ،وينهي العصnnر الnnذي فيnnه خnnدمت البشnnرية جمعnnاء الشnnيطان ،ويقnnود البشnnرية كّلهnnا إلى عصnnر جديnnد

كليًّا .كل هذا هو نتاج عمل هللا في الجسnد بnداًل من روح هللا .حين يعمnل هللا في جسnده ،لن يعnود أولئnك الnذين يتبعونnه يسnعون
ِ
صnل َم ْن
الم َ
بهم .حين ينشnnر هللا عملnnه في الجسnnد ،سيو ّ
وراء هnnذه األمnnور المبهمnnة الغامضnnة ،وسnnيتوقفون عن تخمين مشnnيئة هللا ُ
يتبعونه العمل الnذي قnام بnه في الجسnد إلى كnل الnديانات والطوائnف ،وس َّ
nيتكلمون بكnل كلماتnه في آذان البشnرية بأسnرها .كnل مnا
nورا رآه nnا اإلنس nnان وس nnمعها شخص nً nيا ،س nnتكون حق nnائق ،وليس nnت
يس nnمعه أولئ nnك ال nnذين قبل nnوا بش nnارته س nnيكون حق nnائق عمل nnه ،وأم ً n
ضnا األدوات الnتي يسnتخدمها لنشnر العمnل .بnدون وجnود حقnائق،
هرطقة .هذه الحقائق هي الnدليل الnذي ينشnر بnه عملnه ،وهي أي ً

لما انتشرت بشارته عبر جميع الدول وإلى كافnة األمnnاكن؛ لم يكن ممكنًا أب ًnدا في ظnل غيnاب الحقnائق ووجnود تخيالت اإلنسnان
ِ
المتجسد بعمل إخضnاع الكnون بأسnره .الnروح غnnير مnnرئي وغnnير محسnوس لإلنسnان ،وعمnل الnروح غnير قnادر
فقط أن يقوم هللا
ّ
على تnnرك أي دليnnل إضnnافي أو حقnnائق إضnnافية عن عمnnل هللا لإلنسnnان .لن يnnرى اإلنسnnان أبnً nدا وجnnه هللا الحقيقي وسnnوف يnnؤمن

دائمًا بإلnnه مبهم غnnير موجnnود .لن يnnرى اإلنسnnان أبnً nدا وجnnه هللا ،ولن يسnnمع أبnً nدا الكلمnnات الnnتي يقولهnnا هللا شخصnً nيا .في النهايnnة،
ِ
صn nلة وعمل nnه أن يجس nnدهما
ّ
تخيالت اإلنس nnان جوف nnاء وال يمكنه nnا أن تح nnل مح nnل وج nnه هللا الحقيقي؛ ال يمكن لشخص nnية هللا المتأ ّ
اإلنس nnان .إن هللا غ nnير الم nnرئي في الس nnماء وعمل nnه ال يمكن أن يجيئ nnا إلى األرض إاَّل من خالل هللا المتج ِّس nد ال nnذي يق nnوم بعمل nnه
المثلى التي يظهر بها هللا لإلنسان ،وفيها يnرى اإلنسnان هللا ويعnرف وجهnه الحقيقي ،وال
ً
شخصيا بين البشر .هذه هي الطريقة ُ
يمكن تحقي nnق ه nnذا من خالل إل nnه غ nnير متج ِّس nد .بع nnد أن َّنفذ هللا عمل nnه ح nnتى ه nnذه المرحل nnة ،حق nnق عمل nnه بالفع nnل الت nnأثير األمث nnل،
والنجاح الكامل .إن عمل هللا الشخصي في الجسد قnد أنهى بالفعnل تسnعين بالمئnة من عمnل تnدبيره الكلي ،حيث ق َّnدم هnذا الجسnد
ّ
صnا لكnل عملnه ،وأعلن كnل عملnه ،وقnام بعمnل التجديnد األخnير الشnامل لكnل هnذا العمnل .لnذلك ،لن
بداي ًة أفضل لكل عملnه ،وتلخي ً

يكون هنnاك إلnه متج ِّسnد آخnر ليقnوم بمرحلnة رابعnة من عمnل هللا ،ولن يكnون هنnاك المزيnد من العمnل المعجnزي في تج ُّسnد ثnالث
هلل.
كل مرحلة من مراحل عمل هللا في الجسد تمِثّل عمله للعصر كّله ،وال تمِثّل فترة محددة مثل عمل اإلنسان .ولذلك فإن
نهايnة عمnل تج ّسnده األخnير ال تعnني أن عملnه قnnد وصnل إلى نهايnة كاملnnة ،ألن عملnه في الجسnnد يمِثّnnل العصnر بأكملnnه ،وال يمِثّnnل
فقط الفترة التي يقوم فيها بعمله في الجسد .إنه ينهي فحسب عمله في العصر كّله أثناء الوقت الذي هو فيه في الجسد ،وبعnnده
سينتش nnر عمل nnه في األم nnاكن كاف nnة .بع nnد أن يتمم هللا المتج ِّسn nد خدمت nnه ،س nnيو ِكل ألولئ nnك ال nnذين يتبعونn nه nبعمل nnه المس nnتقبلي .به nnذه
سي َّنفذ على نحو متواصل .ال يعتnبر عمnnل عصnnر التج ُّسnد بأكملnه عماًل ُمكتماًل إاَّل حينمnا ينتشnnر
الطريقة ،فإن عمله للعصر كّله ُ
ِ
nتمرون في عملnnه هم األشnخاص الnnذين يسnتخدمهم.
عnبر الكnnون بأسnnره .يبnدأ عمnnل هللا المتج ّسnد عصnً nرا جدي ًnدا ،وأولئnnك الnnذين يس ّ
فالعمل الذي يقوم به اإلنسان كّله في نطاق خدمة هللا في الجسد ،وهذا العمnnل يعجnز عن الخnروج عن هnذا النطnاق .إن لم ي ِ
nأت
ِ
المتجسد ليقوم بعمله ،ال يستطيع اإلنسان أن ُينهي العصر القديم ،وال يستطيع أن يعلن عن عصر جديد .العمل الnnذي يقnnوم
هللا
ّ
ِ
ِ
ويتمم العمnnل
بnnه اإلنسnnان هnnو فقnnط داخnnل نطnnاق واجبnnه الممكن بشً n
nريا ،وال يمثّnnل عمnnل هللا .هللا المتج ّسnد وحnnده بإمكانnnه أن يnnأتي ّ
أتكلم عنnnه َّ
الذي ينبغي عليه القيام به ،وال أحد يستطيع القيام بهnnذا العمnل نيابً nة عنnه .بnالطبع مnا َّ
يتعلق بعمnل التج ُّسnد .هnذا اإللnه
المتج ِّسnد يقnnوم أواًل بتنفيnnذ خطnوة من العمnل ال تتوافnق مnع تصnّ nورات اإلنسnان ،وبعnnدها يقnnوم بالمزيnد من العمnnل الnذي ال يتوافnق
ُ
تصورات اإلنسان .هدف العمل هnو إخضnاع اإلنسnان .فمن ناحيnة ،ال يتماشnى تج ُّسnد هللا مnع تص ّnورات اإلنسnان ،باإلضnافة
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 الnذين لnديهم تص ّnورات وافnرة عنnه .بغض النظnر عن كيفيnة معnاملتهم لnه ،بمج َّnرد أن

يتمم خدمته ،سيصبح جميnع البشnر خاضnعين لسnيادته .ال تظهnر حقيقnة هnذا العمnل بين شnعب الصnين فحسnب ،بnل تُص ّnور كيnف
ّ
أن البشرية كّلها ستُخضع .التأثيرات التي يتم تحقيقها على هnؤالء النnاس هي نnذير للتnأثيرات الnnتي سnيتم تحقيقهnا على البشnnرية
جمعاء ،وسnتتفوق تnأثيرات العمnل الnnذي يقnوم بnه في المسnتقبل على التnأثيرات على هnnؤالء النnnاس على نحnو متزايnnد .ال يتضnَّ nمن

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 .مnا يnراه النnاس هي أمnور حقيقيnة وأصnيلة ،ومnا ينالnه اإلنسnان هnو معرفnة وحnق
ً
حقيقيين .حينما ينتهي العمل ،سيكون لnnدى اإلنسnان معرفnnة جديnدة عن هللا ،ولن يعnود لnnدى َم ْن يطلبnnون هللا بح ٍ
nق أيnة تصnّ nورات
ِ
ضnا تnأثير عملnه في إخضnاع البشnرية كّلهnا ،ألن ال شnيء أكnثر
عنه .هnذا ليس فقnط تnأثير عملnه على شnعب الصnين ،بnل يمثّnل أي ً
فائnnدة لعمnnل إخضnnاع البشnnرية جمعnnاء من هnnذا الجسnnد ،وعمnnل هnnذا الجسnnد ،وكnnل مnnا َّ
يتعلق بهnnذا الجسnnد .هي أمnnور نافعnnة لعملnnه
سيخضع البشرية جمعnاء ويقتنيهnا .ال يوجnد عمnل أفضnل يمكن من خاللnه لكnل البشnرية
اليوم ،ولعمله في المستقبل .هذا الجسد ُ
محدودا ،وحين يقوم هللا بعمله فهnnو ال يتحnَّ nدث 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 البشnر ،وليسnnت فقnط
َّ
ويتكلم إليهnا .ولهnذا
نهاية شخص محددَّ .إنه ال ُيحابي أح ًnدا بمعاملnة خاصnة ،وال يخnدع أح ًnدا ،بnل يعمnل من أجnل البشnرية كّلهnا
فnnإن هnnذا اإللnnه المتج ِّس nد قnnد صnَّ nنف بالفعnnل البشnnرية كّلهnnا وفقًا للنnnوع ،وقnnد أدان بالفعnnل البشnnرية كّلهnnا ،وأعnَّ nد غاي ً nة مناسnnب ًة لكnnل
البشnnرية .ومnnع أن هللا يقnnوم بعملnnه في الصnnين فقnnط ،إاَّل َّأنه في الواقnnع قnnرر بالفعnnل العمnnل في الكnnون بأسnnره .ال يمكنnnه االنتظnnار

ٍ
nأخرا ج ًّnدا؟ لnدى هللا اآلن
حتى ينتشر عمله بين البشnرية جمعnاء قبnل أن يق ّnدم أقوالnه وترتيباتnه خطnوة بخطnوة .ألن يكnون هnذا مت ً
كnnل المقnnدرة على إكمnnال العمnnل المسnnتقبلي ُمقnَّ nد ًما .ألن العامnnل هnnو هللا في الجسnnد ،فإنnnه يقnnوم بعمnnل غnnير محnnدود داخnnل نطnnاق

محدود ،وبعد ذلك سيجعل اإلنسnان يnؤدي الnواجب الnذي ينبغي عليnه أداؤه؛ هnذا هnو مبnدأ عملnه .ال يمكنnه أن يحيnا مnع اإلنسnان
يتكهن بعملnnه
إاَّل لمnnدة محnnددة ،وال يمكنnnه أن يصnnطحب اإلنسnnان حnnتى اختتnnام عمnnل العصnnر الجديnnد بأكملnnه .ألنnnه هnnو هللا ،فإنnnه َّ
المسnnتقبلي سnً nلفا .بعnnد ذلnnك سيصnِّnنف كافnnة البشnnرية وفقًا للنnnوع بواسnnطة كلماتnnه ،وسnnتدخل البشnnرية بأسnnرها إلى عملnnه التnnدريجي
وفقًا لكلمات nnه .ال أح nnد س nnيهرب ،والك nnل سيتص nَّ nرف وفقًا له nnذا .ل nnذلك ،في المس nnتقبل ،كلمات nnه هي ال nnتي سترش nnد العص nnر ،وليس
الروح.

مباشرة بروح هللا ،لما حقق أي تأثيرات .حتى لو كnnان
عمل هللا في الجسد يجب أن ُيعمل في الجسد .إن كان العمل يتم
ً
يتم بالروح ،لما كان له أهمية كبيرة ،وسيكون في النهاية غير ُم ِقنع .كافة المخلوقات تبغي معرفة مnا إذا كnnان عمnل الخnالق ذا
أهمية أم ال ،وما الذي يمِثّله ،ومن أجل َم ْن يقوم به ،وما إذا كان عمل هللا كامل السلطان والحكمة أم ال ،وما إذا كان ذا قيمnnة
وأهميnة عظمى .العمnل الnذي يقnوم بnه هnو من أجnل خالص كnل البشnرية ،ومن أجnل هزيمnة الشnيطان ،وحمnل شnهادة لنفسnه بين
كافة الكائنات .وعليnه ،فnإن العمnل الnذي يقnوم بnه يجب أن يكnون ذا أهميnة عظيمnة .فسnد جسnد اإلنسnان بفعnل الشnيطان ،وأصnبح
nأذى بش ٍ
اإلنسnان أعمى بدرجnة عميقnة ،وت َّ
nدة .السnnبب األساسnي الnذي يجعnل هللا يعمnل شخص ًnيا في الجسnد هnو أن هnnدف خالصnnه
ضnا يسnتخدم جسnد اإلنسnان للتشnويش على عمnل هللا .في الواقnع إن المعركnة
هو اإلنسnان ،المخلnوق من جسnد ،وألن الشnيطان أي ً

ضnا هnو هnدف خالص هللا .بهnذه الطريقnة ،فnإن عمnل هللا
مع الشيطان هي عمل إخضnاع اإلنسnان ،وفي الnوقت ذاتnه ،اإلنسnان أي ً
ِ
nيدا للشnnيطان ،وأصnnبح هnnو الهnnدف الnnذي سnnيهزمه هللا.
المتج ّسnد ضnnروري .أفسnnد الشnnيطان جسnnد اإلنسnnان ،وأصnnبح اإلنسnnان تجسً n
ُ
بهnnذه الطريقnnة ،فnnإن عمnnل الnnدخول في معركnٍ nة مnnع الشnnيطان وخالص البشnnرية يحnnدث على األرض ،ويجب على هللا أن يصnnير

nانا ليقاتnnل الشnnيطان .هnnذا عمnnل ذو طnnابع عملي ألقصnnى درجnnة .حينمnnا يعمnnل هللا في الجسnnدَّ ،
فإنه يقاتnnل الشnnيطان بالفعnnل في
إنسً n
الجسد .حينما يعمل في الجسدَّ ،
فإنه يقوم بعمله في العالم الروحي ،ويجعل كnل عملnه في العnالم الnروحي واقعيًّا على األرض.

أيضا اإلنسnnان) ،الnnذي هnnو
وم ْن ُيهزم هو تجسيد الشيطان (وهذا بالطبع هو ً
َم ْن ُي َ
خضع هو اإلنسان؛ اإلنسان الذي يعصي هللا؛ َ
nانا لnه مظهnر
ضnا اإلنسnان .بهnذه الطريقnة ،من الضnروري هلل أن يصnير إنس ً
وم ْن سnيخُلص في النهايnة هnو أي ً
في عداوة مnع هللاَ ،
قادرا على مصارعة الشيطان في معركة واقعية ،وإخضاع اإلنسnان الnnذي يعصnnاه والnnذي لnnه نفس
مخلوق خارجي ،لكي يكون ً
المظهر الخارجي ،ويخِّلص اإلنسان الذي له نفس المظهر الخارجي وقnد ت َّ
nأذى بفعnل الشnيطان .إن عnدوه هnو اإلنسnان ،وهnدف
ُ
إنسانا ،وبهnnذه الطريقnnة ،يصnnبح عملnnه أكnnثر
إخضاعه هو اإلنسان ،وهدف خالصه هو اإلنسان الذي خلقه .لذلك البد أن يصير
ً

nادر على تخليص البشnnرية .ومnnع أن هnذا الجسnد
قادر على هزيمnnة الشnيطان وإخضnاع البشnرية ،باإلضnافة إلى َّأنه ق ٌ
سهول ًةَّ .إنه ٌ
اَّل
nانيا فحسnnب ،بnnل هnnو جسnnد إنسnاني وإلهي معًا .هnnذا هnnو اختالفnnه
عnادي وواقعي ،إ َّأنه ليس الجسnnد الشnnائع؛ َّإنه ليس جسnً nدا إنس ً

عن اإلنسان ،وهذه هي عالمة هويَّة هللا .جسد مثل هذا فحسب يمكنه القيام بالعمل الnذي ينnوي هللا القيnام بnه ،وإتمnام خدمnة هللا

في الجسnnد ،وإكمnnال عملnnه بالتمnnام بين البشnnر .لnnو لم يكن األمnnر كnnذلك ،لكnnان عملnnه بين البشnnر دائمًا أجوفًا ومعيبًا .ومnnع أن هللا
يمكن nnه مص nnارعة روح الش nnيطان واالنتص nnار ،إاَّل أن الطبيع nnة القديم nnة لإلنس nnان الفاس nnد ال ُيمكن أن تتب nَّ nدد ،وال nnذين يعص nnون هللا
أبدا أن يخضعوا لسيادته ،أي َّأنه لن يسnتطيع أب ًnدا إخضnاع البشnريةِ ،
وربحهnا جمعnاء .لnو كnان عملnه على
ويقاومونه ال يمكنهم ً
األرض ال يمكن أن يتم ،لمnnا انتهى تnnدبيره أبnً nدا ،ولمnnا اسnnتطاعت البشnnرية جمعnnاء أن تnnدخل إلى الراحnnة .إن لم يسnnتطع هللا أن
أبدا لهذا العمل التدبيري n،وعليه لكاناختفى مجد هللا .ومع أنnnه ليس
يدخل إلى الراحة مع كافة مخلوقاته ،لما كانت هناك نتيجة ً
لجسده سnلطان ،إاَّل َّ
التوجه الحتمي لعملnه .بغض النظnر َع َّما إذا كnان
أن العمnل الnذي يقnوم بnه سnيكون قnد حقnق تnأثيره .هnذا هnو
ُّ
nلطانا أم ال ،طالمnnا َّأنه قnادر على القيnnام بعمnnل هللا نفسnnه ،فهnو هللا بذاتnه n.بغض النظnر عن كnnون هnnذا الجسnnد عاديًا
جسده يملك س ً

مجرد إنسان .السبب وراء قدرة هذا الجسد
وطبيعيًّا ،يمكنه القيام بالعمل الذي ينبغي عليه فعله ،ألن هذا الجسد هو هللا وليس َّ

على القيnام بالعمnnل الnذي ال يقnnدر إنسnان أن يقnوم بnه هnو َّ
أن جnوهره الnnداخلي ال يشnبه جnوهر أي إنسnان .والسnبب وراء إمكانيnnة

هويتnه المختلفnة عن هويnة أي إنسnان .هnذا الجسnد هnام ج ًّnدا للبشnرية َّ
ضnا هللا ،ألنnه يسnتطيع
تخليصnه لإلنسnان هnو َّ
ألنه إنسnان وأي ً
القيnnام بالعمnnل الnnذي ال يسnnتطيع أي إنسnnان مخلnnوق من جسnnد أن يفعلnnه ،وألن بإمكانnnه تخليص اإلنسnnان الفاسnnد ،الnnذي يعيش معnnه
على األرض .ومع َّأنه مطnابق لإلنسnان ،إال أن هللا المتج ِّسnد أكnثر أهميnة للبشnرية من أي إنسnان ذي قيمnة ،ألنnه يسnتطيع القيnام
أن يشnnهد هلل نفسnnه ،وأكnnثر قnnدرة من
nدرة من روح هللا على ْ
nرة ،وهnnو أكnnثر قً n
بالعمnnل الnnذي ال يسnnتطيع روح هللا القيnnام بnnه مباشً n
روح هللا على أن يnnربح البشnnرية بالتمnnام .ونتيج ً nة لnnذلك ،مnnع أن هnnذا الجسnnد عnnادي وطnnبيعي ،إاَّل َّ
أن إسnnهامه للبشnnرية وأهميتnnه

للوجود البشري تجعله ثمين القيمة ،وال يمكن ألي إنسان قياس القيمة واألهمية الحقيقيتين لهذا الجسد .ومع أن هnnذا الجسnnد ال
nرة تnnدمير الشnnيطان ،إاَّل َّ
أن بإمكانnnه اسnnتخدام عملnnه إلخضnnاع البشnnرية وهزيمnnة الشnnيطان ،وجعnnل الشnnيطان يخضnnع
يمكنnnه مباشً n
nرة ،ولكن nnه يص nnبح
ويخّلص البش nnريةَّ .إنه ال ي nnدمر الش nnيطان مباش ً n
بالتم nnام لس nnيادته .ألن هللا تج ّس nد ،اس nnتطاع أن يه nnزم الش nnيطان ُ
جسدا للقيام بعمل إخضاع البشرية التي أفسدها الشnيطان .بهnذه الطريقnة هnو أقnدر على أن يشnهد لنفسnه بين المخلوقnات ،وأقnدر
ً
ِ
ِ
nهادة أعظم ،وه nnو أك nnثر إقناعًا من ال nnدمار المباش nnر
المتج ّس nد على الش nnيطان يق nّ nدم ش ً n
على تخليص اإلنس nnان الفاس nnد .انتص nnار هللا ُ
للشnnيطان من خالل روح هللا .هللا في الجسnnد أكnnثر قnnدرة على مسnnاعدة اإلنسnnان أن يعnnرف الخnnالق ،وأكnnثر قnnدرة على أن يشnnهد
لنفسه بين المخلوقات.

ِ
كمالن معنى التجسد
ُّ
التجسدان ُي ّ

ذكرا ،لكن عندما يأتي هللا هذه
قديما عندما جاء يسوع ،كان ً
كل مرحلة من العمل الذي يقوم به هللا لها أهميتها العمليةً .
المرة يكون أنnثى .من خالل هnذا يمكنnك أن تnرى أن هللا قnد خلnق الرجnل والمnرأة من أجnل عملnه ،وهnو ال يفnرق بين الجنسnين.
عندما يأتي روحه ،يمكنه أن يلبس أي نوع جسد حسب مشيئته وذلك الجسnnد سnnيمثله .سnواء كnان رجالً أم امnرأة ،يمكن للجسnnد

أن يمثل هللا طالما أنnه هnو جسnمه المتجسnد .لnو ظهnر يسnوع في صnورة أنnثى عنnدما أتى ،أو بمعnنى آخnر ،لnو كnان طفلnة وليس

طفالً ،هي الnnتي ُحِبnَ nل بهnnا من الnnروح القnnدس ،لكnnانت مرحلnnة العمnnل اكتملت بنفس الطريقnnة ذاتهnnا .لnnو كnnان الحnnال كnnذلك ،فnnإ ًذا
مرحلnnة العمnnل الحاليnnة كnnان يجب أن يكملهnnا رجnnل ،ولكن العمnnل كnnان سnnيكتمل كلnnه بالمثnnل .العمnnل الnnذي يتم في كnnل مرحلnnة لnnه
أهمية مساوية؛ وال يتم تكرار أية مرحلة من العمل وال تتعارض مرحلnnة مnع أخnرى .في ذلnك الnnوقت ،عنnدما كnان يقnnوم يسnnوع
nذكورا في هnnذه
المَ nذكر .فلمnnاذا إ ًذا االبن الوحيnnد ليس مً n
بعملnnه كnnان ُيnnدعى "االبن الوحيnnد" وكلمnnة ابن تشnnير ضnnمنيًّا إلى الجنس ُ
nيرا في الجنس بخالف الوضnع مnnع يسnوع .ال يفnرق هللا بين الجنسnnين .يقnnوم بعملnnه
المرحلnة؟ هnnذا ألن شnروط العمnل تطلبت تغيً n

كمnnا يحلnnو لnnه ،وال يخضnnع أليnnة قيnnود أثنnnاء أداء عملnnه ،لكنnnه حnnر بصnnورة خاصnnة .مnnع ذلnnك ،كnnل مرحلnnة من العمnnل لهnnا أهميتهnnا

العمليnnة الخاصnnة .صnnار هللا جسnً nدا مnnرتين ،وال حاجnnة للقnnول إن تجسnnده في األيnnام األخnnيرة هnnو آخnnر مnnرة يتجسnnد فيهnnا .لقnnد جnnاء
جسدا في هذه المرحلة لكي يقوم بعملnnه بشnكل شخصnي لكي يشnnهده اإلنسnان ،لكnان اإلنسnان قnnد
ليكشف كل أعماله .لو لم يصر ً

تمسnnك لألبnnد بفكnnر أن هللا ذكnnر فقnnط ،وليس أنnnثى .قبnnل هnnذا ،آمنت كnnل البشnnرية أن هللا ذكnnر فقnnط وأن األنnnثى ال يمكن أن تُnnدعى

هللا ،ألن البشرية كلها اعتnبرت أن للرجnل سnلطة على المnرأة .آمنت البشnرية أن المnرأة ال يمكنهnا أن تتقلnد السnلطة ،بnل الرجnل

فقnnط .ومnnا زاد على ذلnnك ،قnnالوا حnnتى إن الرجnnل هnnو رأس المnnرأة وأن المnnرأة يجب أن تطيnnع الرجnnل وال يمكن أن تتخطnnاه .في
الماضnnي ،عنnnدما كnnان ُيقnnال إن الرجnnل هnnو رأس المnnرأة ،كnnان هnnذا موجهًا آلدم وحnnواء اللnnذين خnnدعتهما الحيnnة ،وليس للرجnnل

والمnnرأة كمnnا خلقهمnnا يهnnوه في البدايnnة .بالتأكيnnد يجب على المnnرأة أن تطيnnع زوجهnnا وتحبnnه ،ويجب على الnnزوج أن يتعلم كيnnف
يع nnول وي nnدعم أس nnرته .ه nnذه شnnرائع ومراس nnيم س nnنها يه nnوه ويجب على البش nnر االل nnتزام به nnا في حي nnاتهم على األرض .قnnال يه nnوه
للمرأةِ ِ ْ :
ود َعَل ْي ِك ".قnال هnذا فقnط لكي يسnتطيع البشnر (أي كnل من الرجnل والمnرأة) أن يعيشnوا
ون ِل َز ْو ِج َكَ ،و ُه َو َي ُس ُ
"اشتَياُقك َي ُك ُ
حيnnاتهم الطبيعيnnة تحت سnnيادة يهnnوه ،وفقnnط لكي يكnnون لحيnnاة البشnnر بنيnnة ثابتnnة وال تخnnرج خnnارج نطnnاق ترتيبهnnا السnnليم .لnnذلك،
وضع يهوه قواعد مناسبة عن كيفية سلوك الرجل والمرأة ،لكن هذا كان يتعلق فقnط بكافnة المخلوقnات الحيnة على األرض ولم
يكن لnه عالقnة بجسnم هللا المتجسnد .كيnف يمكن أن يكnون هللا مثnل خليقتnه؟ كnانت كلماتnه موجهnة فقnط نحnو البشnرية الnتي خلقهnا؛
كان هدفها هو أن يحيا البشر الحياة الطبيعية التي أسس لها قواعد للرجل والمرأة .في البدايnnة n،عنnnدما خلnnق يهnnوه البشnر ،خلnnق
ضnا إمnnا في صnnورة ذكnnر أو أنnnثى .لم يقnnرر عملnnه على
نnnوعين منهمnnا ،الnnذكر واألنnnثى؛ ولكن جسnnمه المتجسnnد كnnان يتم تميnnيزه أي ً
أساس الكلمات التي قالها آلدم وحواء .المرتان اللتان صnار فيهمnnا جس ًnدا تم تحديnnدهما كليًّا وفقًا لفكnره عنnnدما خلnق البشnر ألول
ِ
nاء على الnذكر واألنnثى قبnل أن يفسnدا .لnو أخnذ البشnر الكلمnات الnتي قالهnا يهnوه آلدم وحnواء
مرة ،أي أنه أكمnل عمnل تجسnديه بن ً
ضnا أن يحب زوجتnه؟ بهnnذه الطريقnة ،هnnل
اللذين ُأغويا من الحيnة وطبقوهnا على عمnnل تجسnد هللا ،أمnا كnnان ينبغي على يسnnوع أي ً
nادرا على إكمnnال عملnnه؟ لnnو كnnان من الخطnnأ أن يكnnون جسnnم هللا
كnnان هللا سnnيظل هnnو هللا؟ ولnnو كnnان األمnnر كnnذلك ،هnnل سnnيظل قً n
ضnا من الخطnأ الفnادح أن يخلnق هللا المnرأة؟ لnو أن الرجnل مnا زال يnؤمن أنnه من الخطnأ أن يتجسnد هللا
المتجسد أنnثى ،ألم يكن أي ً

nادرا أن يحب زوجتnnه ،على نفس القnnدر من خطnnأ التجسnnد الحnnالي؟
كnnأنثى ،ألم يكن يسnnوع إ ًذا ،الnnذي لم يnnتزوج ولnnذلك لم يكن قً n
حيث أنnnك تسnnتخدم الكلمnnات الnnتي قالهnnا يهnnوه لحnnواء لتقيس حقيقnnة تجسnnد هللا في اليnnوم الحnnالي ،يجب عليnnك أن تسnnتخدم الكلمnnات
التي قالها يهوه آلدم لتدين nالرب يسوع الذي صار جس ًnدا في عصnر النعمnة .أليسnا نفس الشnيء؟ حيث أنnك تأخnذ مقيnاس الnرب
يسوع وفًقا لمثال الذكر الذي لم تغويه الحية ،فال يجب عليك أن تnnدين حقيقnة تجسnnد اليnوم وفقًا للمnnرأة الnnتي أغوتهnnا الحيnnة .هnnذا
طا
جسدا مرتين ،كان جنس جسده مرتب ً
ُ
ظلم! إن أصدرت هذا الحكم ،فهذا يثبت أنك تجردت من أحاسيسك .عندما صار يهوه ً
بالرجnnل والمnnرأة اللnnذين لم تغويهمnnا الحيnnة؛ لقnnد صnnار جسnً nدا مnnرتين وفقًا للرجnnل والمnnرأة اللnnذين لم تغويهمnnا الحيnnة .ال يجب أن
تظن أن ذكورة يسوع كانت هي نفسها ذكورة آدم الذي أغوته الحيnة .يسnوع وآدم مختلفnان تمامًا ،وكالهمnا ذكnران من طبيعnة

مختلفnnة .بالتأكيnnد ال يمكن أن تثبت ذكnnورة يسnnوع أنnnه رأس كnnل النسnnاء فقnnط وليس الرجnnال ،أليس كnnذلك؟ أليس هnnو ملnnك اليهnnود
ض n nا .إنnn nه رب كnn nل
كلهم (بمnn nا في ذلnn nك الرجnn nال والنسnn nاء)؟ إنnn nه هnn nو هللا بذاتnn nه n،وليس فقnn nط رأس المnn nرأة لكنnn nه رأس الرجnn nل أي ً

nديفا؟ يسnوع ذكnر
المخلوقات ورأسهم
جميعا .كيف يمكنك أن تحدد أن ذكورة يسوع هي رمnز لnرأس المnرأة؟ أال يكnون هnذا تج ً
ً
لم يفسد .إنه هو هللا؛ هnnو المسnnيح؛ هnو الnرب .كيnف يمكنnه أن يكnnون ذك ًnرا مثnnل آدم الnذي فسnnد؟ يسnوع هnو جسnد لبسnnه روح هللا

nادرا أن
األقدس .كيف يمكنك أن تقول إنه إله يملك ذكورة آدم؟ في تلك الحالة ،أال يكون كل عمل هللا خاطًئا؟ هل كان يهوه قً n
ُيدمج ذكورة آدم الnذي أغوتnه الحيnة بnداخل يسnوع؟ أليس تجسnد الnوقت الحnالي هnو مثnال آخnر على عمnل هللا المتجسnد المختلnف
في الجنس عن يسوع ولكنه مشابه لnnه في الطبيعnة؟ هnل مnا زلت تجnرؤ أن تقnول إن هللا المتجسnد ال يمكن أن يكnnون أنnnثى ،ألن
المرأة أغوتها الحية أوالً؟ هل ما زلت تجرؤ أن تقول إن المnرأة هي األكnثر نجاسnة وهي مصnدر فسnاد البشnرية لnذلك ليس من

جسدا في صورة أنثى؟ هل ال زالت تجرؤ أن تصر على القول بإن "المرأة يجب أن تطيnnع دائمًا الرجnnل
الممكن أن يصير هللا ً
وال يجب أن تظه nnر هللا أو تمثل nnه بص nnورة مباش nnرة"؟ لم تفهم في الماض nnي ،لكن ه nnل يمكن nnك أن تس nnتمر اآلن في التج nnديف على
عم nnل هللا ،وب nnاألخص جس nnم هللا المتجس nnد؟ إن كنت ال تس nnتطيع أن ت nnرى ه nnذا بوض nnوح كام nnل ،من األفض nnل أن ت nnراقب لس nnانك،
خشnnي َة أن تنكشnف حماقتnnك وجهلnك ويتعnرى قبحnnك .ال تظن أنnك تفهم كnnل شnيء .أقnnول لnك إن كnnل مnا قnnد رأيتnه واختبرتnnه غnnير

ٍ
جزءا من ألف من خطة تدبيري .فلماذا إ ًذا تتصرف بكبرياء؟ قلة موهبتك ومعرفتك الضnئيلة غnير كافيnnة
كاف لتفهم ولو حتى ً
ليستخدمها يسوع في حتى ثانية واحدة من عمله! ما هو كم الخnبرة الnذي لnnديك فعليًّا؟ كnnل مnا رأيتnه وكnل مnا سnمعته في حياتnnك
nرورا،
وكل ما تخيلته أقل من العمل الذي أقوم به في لحظة! من األفضل أال تتصيد األخطاء وتجnnدها! ال يهم كم قnnد تكnnون مغً n

أنت مجnnرد مخلnnوق أقnnل من نملnnة! كnnل مnnا تحملnnه داخnnل بطنnnك أقnnل ممnnا تحملnnه النملnnة بnnداخل بطنهnnا! ال تظن أنnnه لمجnnرد أنnnك

حصnلت على بعض المعرفnة واألقدميnة nفnإن هnذا يعطيnك الحnق في اإليمnاء بشراسnة والتكلم بغطرسnة .أليسnت خبرتnك وأقnدميتكn
nاء على
هي نتاج الكلمات التي قد نطقتها أنا؟ هل تؤمن أنها مقابل عملك وتعبك؟ اليوم ،أنت رأيت أنني قد صnرت جس ًnدا ،وبن ً
صرت أنت مليًئا بهذه التصnورات الغنيnة ،وجمعت مفnاهيم ال حصnر لهnا منهnا .لnو لم يكن من أجnل تجسnدي ،حnتى لnو
هذا فقط
َ

امتلكت مnnواهب غnnير عاديnnة ،لن يكnnون لnnديك العديnnد من التصnnورات؛ أو ليس من هnnذا قnnد جnnاءت مفاهيمnnك؟ لnnو لم يصnnر يسnnوع

جسnً nدا في تلnnك المnnرة األولى ،هnnل كنت سnnتعرف حnnتى عن التجسnnد؟ أليس هnnذا بسnnبب أن التجسnnد األول أعطnnاك المعرفnnة الnnتي
جعلتك تحاول بوقاحة الحكم على التجسد الثاني؟ لماذا بnدالً من أن تكnون تابعًا مطيعًا ،تخضnع التجسnد الثnاني للدراسnة؟ عنnدما

دخلت إلى هذا التيار وجئت أمام هللا المتجسد ،هل سnمح لnnك بnأن تnnدرس هnnذا؟ من الجيnnد بالنسnبة لnnك أن تnnدرس تnاريخ عائلتnك،

nت أعمى؟ أال تجلب لنفسnnك
لكن إن حاولت دراسة "تاريخ عائلة" هللا ،هل سيسمح لك إلnه اليnوم أن تقnوم بدراسnnة مثnل هnذه؟ ألس َ
الخزي؟
لnnو أن عمnnل يسnnوع تم فقnnط دون أن يتم تكميلnnه من خالل عمnnل هnnذه المرحلnnة في األيnnام األخnnيرة ،لظnnل اإلنسnnان متمسnً nكا

وحيدا ،وأن أي شخص يأتي فيما بعد باسم آخر لن يكnون االبن
ابنا
لألبد بفكرة أن يسوع وحده هو ابن هللا الوحيد ،أي أن هلل ً
ً
الوحيnد هلل ،فضnالً عن أنnه لن يكnون هللا نفسnه .يعتقnد اإلنسnان أنnه لnو أي شnخص بمثابnة ذبيحnة خطيnة أو تقلnد السnلطة نيابً nة عن

هللا ويفnnدي كnnل البشnnرية ،هnnو ابن هللا الوحيnnد .هنnnاك البعض يؤمنnnون أنnnه طالمnا أن الوحيnnد الnnذي يجيء هnnو ذكnnر ،يمكن اعتبnnاره
ابن هللا الوحيد وممثله ،وهناك حتى أولئك الذين يقولون إن يسوع هو ابن يهوه ،وابنnه الوحيnد n.أليسnت هnذه بجديnة فكnرة مبnالغ

فيها لدى اإلنسان؟ لو لم تتم مرحلة العمل هذه في العصnر األخnير ،السnتُترت البشnرية جمعnاء تحت الظnل المظلم عنnدما يتعلnق
األمر باهلل .لو كان هذا هو الحnال ،كnnان سnيعتقد الرجnل أنnnه أعلى من المnرأة ،ولمnا اسnnتطاعت النسnاء أب ًnدا رفnnع رؤوسnهن ،ولن

تسnتطيع امnرأة واحnnدة أن تخُلص .يnؤمن النnاس دائمًا أن هللا ذكnر ،وأنnه احتقnر المnرأة دائمًا ولم يمنحهnnا خالصnnها .إن كnان هnnذا

ضnا ،فرصnة أب ًnدا في الخالص؟ ألن يكnون إ ًذا خلnق يهnوه للمnرأة ،أي
هو الحال ،ألن يكون للنساء الالتي
خلقهن يهnوه وفس ّ
ّ
nدن أي ً
خلقه لحواء ،بال هدف؟ وألن تفنى النساء لألبد؟ لهذا السبب ،تتم هذه المرحلة من العمل في األيام األخnيرة بهnدف خالص كnل

البشnnرية ،وليس فقnnط المnnرأة لnnو كnnان على أحnnد أن يعتقnnد أن هللا كnnان سيصnnير متج ّسً nدا كnnامرأة ،وأن هnnذا فقnnط من أجnnل خالص
المرأة فإن ذلك الشخص هو في الحقيقة أحمق!
إن العمnnل الnnذي يتم في الnnوقت الحاضnnر قnnد دفnnع عمnnل عصnnر النعمnnة لألمnnام؛ أي أن العمnnل بمnnوجب خطnnة التnnدبير الكليnnة
nدما .لمnاذا أقnول
nدما .على الnرغم من أن عصnر النعمnة قnد انتهى ،إال أن عمnل هللا قnد حقnق تق ً
ذات الستة آالف عnام قnد مضnى ق ً
وتكرارا إن هذه المرحلة من العمل تُْبنى على عصر النعمة وعصر الناموس؟ هذا يعني أن عمnل اليnوم هnو اسnتمرارية
مرارا
ً
ً
للعمnnل الnnذي تم في عصnnر النعمnnة وهnnو تقnnدم عن العمnnل الnnذي تم في عصnnر النnnاموس .الثالث مراحnnل متداخلnnة بصnnورة لصnnيقة

ضnا إن هnذه المرحلnة من العمnل تُْبnنى
وكل واحدة منهnا مرتبطnة في سلسnلة مربوطnة بإحكnام بالمرحلnة الnتي تليهnا .لمnاذا أقnول أي ً
على المرحلة التي قام بها يسوع؟ بافتراض أن هذه المرحلة من العمل ليست مبنيnnة على العمnل الnnذي قnnام بnnه يسnوع ،لكnان من

الnnواجب أن تحnnدث عمليnnة صnnلب ثاني ً nة في هnnذه المرحلnnة ،ولكnnان عمnnل فnnداء المرحلnnة السnnابقة تم مnnرة أخnnرى .سnnيكون هnnذا بال
nدما وسnnما مسnnتوى العمnnل لدرجnnة أعلى من قبnnل.
مغnnزى .لnnذلك األمnnر ليس أن العمnnل قnnد اكتمnnل بالتمnnام ،بnnل العصnnر قnnد مضnnى قً n

يمكن أن ُيق nnال إن ه nnذه المرحل nnة من العم nnل مبني nnة على أس nnاس عص nnر الن nnاموس وص nnخرة عم nnل يس nnوعُ .يب nnنى العم nnل مرحلً n nة
بمرحلة ،وهذه المرحلة ليست بداية جديدة .فقط الجمع بين مراحل العمل الثالث يمكن اعتبnnاره خطnnة التnnدبير ذات السnnتة آالف
عام .العمل في هذه المرحلة يتم على أساس عمnnل عصnnر النعمnnة .لnو لم تكن هاتnان المرحلتnان مرتبطnتين n،فلمnاذا ال يتم تكnnرار

nرة؟ لnو كnان عمnل
الصلب في هذه المرحلة؟ لمnاذا ال أحمnل خطايnا اإلنسnان؟ بnل بnداًل من ذلnك جئت ألدين وأوبخ اإلنسnان مباش ً
الحَبnnل من الnnروح القnnدس لم يتبnnع الصnnليب ،لمnnا كنت مnnؤهالً لدينونnnة
دينونnnتي nوتnnوبيخي لإلنسnnان ومجيnnئي الnnذي ليس من خالل َ
وتوبيخ اإلنسان .ألني بالتحديد nواحد مع يسوع فإني ِ
مباشرة .العمnل في هnnذه المرحلnnة مبnني بالكامnnل
آت ألوبخ اإلنسان وأدينه
ً
على العمnnل في المرحلnnة السnnابقة .لهnnذا السnnبب فnnإن عمالً من هnnذا النnnوع فقnnط هnnو الnnذي يمكنnnه أن يجلب اإلنسnnان إلى الخالص،
خطوة بخطوة .يسوع وأنا أتينا من روح واحد .حتى لو كنnا غnير مnرتبطين في جسnدينا ،إال أن روحنnا واحnد؛ على الnرغم من

أن محتnوى مnا نفعلnه والعمnل الnذي نقnوم بnه مختلnف ،إال أننnا متشnابهان في الجnوهر؛ جسnدانا يتخnذان أشnكاالً مختلفnة ،ولكن هnذا

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

أيضا مختلفة .لهذا ما يراه اإلنسان ويفهمه هذا اليوم ليس مثnل الماضnي؛ هnذا بسnبب تغnير العصnر .لهnذا همnا مختلفnان
لإلنسان ً
في جنس وشكل جسديهما ،ولم يولدا من نفس العائلة ،وال في نفس الحقبة الزمنية ،ومع ذلك روحهما واحnnد .ألن مnnا يتشnnترك
فيه جسداهما ليس الدم أو صnلة قرابnة من أي نnوع ،وال يمكن إنكnار أن تجسnد هللا كnان في حقبnتين زمنيnتين مختلفnتين .كونهمnا
جسمي تجسد هللا ،فهذه حقيقة ال يمكن دحضnها ،على الnرغم من أنهمnا ليسnا من نفس الnدم وال يشnتركان في لغnة بشnرية واحnدة
(األول ذكnnر يتحnnدث بلغnnة اليهnnود واألخnnرى أنnnثى تتحnnدث فقnnط الصnnينية) .لهnnذه األسnnباب عاشnnا في بلnnدين مختلفين للقيnnام بالعمnnل
ضnا .على الnnرغم من أنnه لهمnnا نفس الnروح ،والجnوهر ،ال توجnnد أوجnه
الnnواجب عليهمnا القيnام بnه ،وفي فnترات زمنيnة مختلفnnة أي ً
شnnnبه مطلقًا بين المظه nnرين الخ nnارجيين لجس nnديهما .ك nnل م nnا يش nnتركان في nnه ه nnو نفس الطبيع nnة البش nnرية ،لكن بالنسnnnبة للمظهnnnر
الخ nnارجي وظ nnروف والدتهم nnا ،مختلف nnان .ه nnذه األم nnور ليس له nnا ت nnأثير على عملهم nnا أو المعرف nnة ال nnتي يحص nnل عليه nnا اإلنس nnان
بشأنهما ،ألنهما في التحليل النهائي ،لهمnnا نفس الnnروح وال يمكن ألحnnد أن يفصnnلهما .على الnرغم من أن ال صnلة دم تربطهمnnا،
إال أن كيانيهما مسؤوالن عن روحهما ،وهو الذي يخصnnص لهمnا عمالً مختلفًا في حقب زمنيnة مختلفnnة ،وجسnnداهما من سnnاللة

مختلفnnة .بالمثnnل فnnإن روح يهnnوه ليس أب روح يسnnوع ،وروح يسnnوع ليس ابن روح يهnnوه :همnnا واحnnد ونفس الnnروح .بالضnnبط

مثل هللا المتجسnد اليnوم ويسnوع .على الnرغم من أنnه ال تربطهمnا صnلة دم ،إال أنهمnا واحnد؛ هnذا ألن روحيهمnا واحnد .يمكن هلل
ض nا إن nnزال اللعن nnات على اإلنس nnان؛ وفي
ض nا عم nnل الدينون nnة الب nnارة وت nnوبيخ اإلنس nnان ،وأي ً
أن يق nnوم بعم nnل الرحم nnة واللط nnف ،وأي ً
nادرا
النهاية ،يمكنه أن يقوم بعمل تدمير nالعالم وعقاب األشرار .أال يفعل كل هذا بنفسه؟ أليست هذه هي كلية قnدرة هللا؟ كnان ق ً
ضnا على قيnnادة بnnني إسnnرائيل األوائnnل ليعيشnnوا حيnnاتهم على
nادرا أي ً
على سnnن التشnnريعات لإلنسnnان وإصnnدار الوصnnايا لnnه ،وكnnان قً n
جميعا تحت سيادته .عnnاش على األرض مnnع شnnعب إسnnرائيل لمnnدة ألفي عnnام
األرض وإرشادهم لبناء الهيكل والمذابح n،وإبقائهم
ً

بجلوا يهوه وحفظوا وصاياه .كان هذا هو العمل الذي تم
معتمدا على سلطانه .لم يتجرأ بنو إسرائيل على عصيانه؛ وجميعهم َّ
ً
nاء على سnnلطانه وكليnnة قدرتnnه .ثم ،في عصnnر النعمnnة ،جnnاء يسnnوع ليفnnدي كnnل البشnnرية السnnاقطة (وليس بnnني إسnnرائيل فقnnط).
بنً n

دائما ُمحبًّا لإلنسnان ،ألنnnه قnnد
أظهر رحمته ولطفه لإلنسان .يسوع الذي رآه اإلنسان في عصر النعمة كان مليًئا باللطف وكان ً
nادرا على غفnران خطايnا اإلنسnان حnnتى فnnدى صnليبه كnل البشnرية من الخطيnة بالتمnام.
أتى لخالص البشnرية من الخطيnة .كnان ق ً

صnلب عن خطايnnاه
أثنnاء هnذه الفnترة ،ظهnر هللا أمnام اإلنسnان بالرحمnnة واللطnف؛ أي أنnه صnار ذبيحnة خطيnة من أجnل اإلنسnان و ُ
ِ
وم ِحبًّا .وكnل من تبعnوا يسnوع في عصnر النعمnة كnذلك سnعوا لكي
لكي يصير مغف ً
ومحتمالً ُ
nورا لnه لألبnد .كnان رحيمًا وعطوفًا ُ
ِ
حبين في كnnل األمnnور .كnnانوا طnnويلي األنnnاة ولم يnnردوا اإلسnnاءة أبnً nدا حnnتى عنnnدما ُيضnnربون أو ُيشnnتمون أو
وم ِّ
يكونnnوا محتملين ُ
ُي رجمون .ولكن أثناء المرحلة األخيرة لم يعد األمر كذلك .بالمثل ،مع أن روحيهما واحد ،إال أن عمnnل يسnnوع ويهnnوه لم يكونnnا

تمام ا .لم يكن عمل يهوه هو إنهاء العصر بل توجيهه ،وتوجيه حياة البشرية على األرض .غير أن العمل الموجnnود
متطابقين ً
اآلن هو إخضاع أولئك الموجودين في الشعوب األممية الذين فسدوا بعمق ،وقيnnادة ليس فقnnط عائلnnة الصnnين ،بnل العnالم بأسnره.

قnnد يتضnnح لnnك أن هnnذا العمnnل يتم في الصnnين فقnnط ،لكنnnه في الواقnnع قnnد بnnدأ بالفعnnل في التوسnnع للخnnارج .لمnnاذا يسnnعى األجnnانب،
nاهزا للعمnnل ،والكلمnnات الnnتي تُقnnال اآلن موجهnnة
nرارا وراء الطريnnق الصnnحيح؟ هnnذا ألن الnnروح قnnد صnnار بالفعnnل جً n
nرارا وتكً n
مً n
ألولئك للناس عبر الكnون .وبهnذا فnإن نصnف العمnل جnاري بالفعnل إتمامnه .منnذ خليقnة العnالم إلى الnوقت الحاضnر ،قnد قnام روح
هللا بتشnnغيل هnnذا العمnnل العظيم ،وقnnام بعمnnل مختلnnف في عصnnور وشnnعوب مختلفnnة .يnnرى شnnعب كnnل عصnر شخصnnية مختلفnnة لnnه،
والnnتي تنكشnnف بصnnورة طبيعيnnة من خالل العمnnل المختلnnف الnnذي يقnnوم بnnه .إنnnه هnnو هللا ،المليء بالرحمnnة واللطnnف؛ هnnو ذبيحnnة
ضnا دينونnة nاإلنسnان وتوبيخnه ولعنتnه .يمكنnه أن يقnود اإلنسnان ليحيnا
الخطيnة من أجnل اإلنسnان وهnو راعي اإلنسnان ،لكنnه هnو أي ً
ضnا قnnادر على إخضnnاع البشnnرية،
ضnا أن يفnnدي البشnnرية الفاسnnدة من الخطيnnة .اليnnوم ،هnnو أي ً
على األرض أللفي عnnام ،ويمكنnnه أي ً

سيس nnحق ك nnل م nnا ه nnو نجس وآثم داخ nnل
ال nnتي ال تعرف nnه ،وإخض nnاعها تحت س nnيادته ،لكي يخض nnع ل nnه الك nnل بالتم nnام .في النهاي nnة َ
اإلنسnnان ع nnبر الك nnون ،ليظه nnر لإلنسnnان أن nnه ليس فق nnط إلهًا رحيمًا ومحبًّا ،وليس فق nnط إل nnه الحكم nnة والعجnnائب ،وليس فقnnط إلهًا

ضnا اإللnه الnذي يnدين اإلنسnان .بالنسnبة لألشnرار الnذين يعيشnون بين البشnر ،هnو دينونnة nوعقnاب ونnار؛ بالنسnبة
قدوسا ،بل هnو أي ً
ً
ضnا تعزيnة وسnند وإمnداد بالكلمnات والمعاملnة والتهnذيب .وبالنسnبة ألولئnك الnذين
للnذين س ُnي َّ
كملون ،هnو ضnيقة وتنقيnة وتجربnة وأي ً

nديرا؟ إنnnه قnnادر على القيnnام بnnأي وكnnل عمnnل ،ليس فقnnط الصnnلب كمnnا
سnُ nيبادون ،هnnو عقnnاب وأي ً
ض nا انتقnnام .أخnnبروني ،أليس هللا قً n
تتخيnل .أنت تفكnر في هللا باحتقnار شnnديد! هnل تnnؤمن أن كnnل مnا يسnnتطيع فعلnnه هnو فnnداء البشnرية جمعnاء من خالل صnلبه وكفى؟
وبعnnد ذل nnك س nnتتبعه حnnتى الس nnماء لتأكnnل من ثمnnر شnnجرة الحي nnاة وتشnnرب من نهnnر الحيnnاة؟  ...ه nnل يمكن أن يكnnون األمnnر به nnذه
البسnnاطة؟ أخnnبرني ،مnnا الnnذي قnnد حققتnnه؟ هnnل لnnديك حيnnاة يسnnوع؟ في الواقnnع قnnد فnnداك ،ولكن الصnnلب كnnان عمnnل يسnnوع نفسnnه .مnnا

الnnواجب الnnذي أديتnnه كإنسnnان؟ لnnديك فقnnط تقnnوى خارجيnnة لكنnnك ال تفهم طريقnnه .هnnل هnnذه هي الطريقnnة الnnتي تُظهnnره بهnnا؟ لnnو لم
تحصل على حياة هللا أو تnرى كليnة شخصnيته البnارة ،فال يمكنnك nأن تnدعي أنnك تملnك حياتnه ،وأنت لسnت مس ًّ
nتحقا أن تمnر عnبر
بوابة ملكوت السماء.
أيضا .باإلضافة إلى أنه جسد ُم َم َnج د .على الnرغم من أنكم لم تnروا
أيضا أن يصير ً
جسدا ً
روحا فقط ،بل يمكنهً n
هللا ليس ً
ص nلب ،صnnار جسnً nدا ُم َم َnج ًnدا .هnnو روح
يسnnوع ،إال أن بnnني إسnnرائيل رأوه ،أي اليهnnود آنnnذاك .كnnان أول جسnnم متجسnnد ،وبعnnدما ُ
ض nا أن يصnnير هللا
شnnامل ويمكنnnه القيnnام بالعمnnل في كnnل مكnnان .يمكنnnه أن يكnnون يهnnوه أو يسnnوع أو المسnnيا؛ في النهايnnة يمكنnnه أي ً
ضnا الرحمnnة واللطnف .كnل العمnل الnnذي قnام بnnه قnادر على
القدير .هو البر والدينونة والتوبيخ؛ هnو اللعنnnة والغضnب؛ لكنnه هnو أي ً
تمثيله .ما هو أسلوب هللا في رأيك؟ لن تقدر على الشnرح .كnل مnا يمكنnك أن تقولnه" :ال أسnتطيع شnرح أسnلوب هللا ".ال تسnتنتج

أن هللا هnو إلnnه الرحمnة واللطnف لألبnد ،ألنnnه قnام بعمnnل الفnداء في مرحلnnة واحnدة .هnل يمكنnnك أن تكnnون متيقنًا أنnnه فقnط إلnه رحيم
ورحيما ،لمnاذا سnينهي العصnر في األيnام األخnيرة؟ لمnاذا س ُnينزل العديnد nمن الكnوارث؟ إن كnان ،كمnا
إلها محبًّا
ومحب؟ إن كان ً
ً
رحيما ومحبًّا تجاه اإلنسان حتى النهاية ،حتى في المرحلة األخيرة ،فلماذا سينزل الكوارث من السماوات؟ إن كnnان
إلها
تظنً ،
ً

nردا من السnماوات؟ لمnاذا يسnمح لإلنسnان بالمعانnاة من المجاعnة
يحب اإلنسان كنفسه وكابنه الوحيد ،فلماذا سيرسل ضnربات وب ً
والوباء؟ لماذا يسمح لإلنسان بالمعاناة من هذه الكوارث؟ فيما يتعلق بأسلوب هللا ،ال أحnnد من بينكم يجnnرؤ على القnnول وال أحnnد
متيقنا أنه الروح؟ هnل تجnnرؤ أن تقnnول إنnه ليس إال جسnد يسnوع؟ هnل تجnرؤ أن تقnnول إنnnه
يستطيع الشرح .هل يمكنك أن تكون ً
سيصلب لألبد من أجل اإلنسان؟
إله ُ

االختالف الجوهري بين هللا المتجسد وبين األناس الذين يستخدمهم هللا
للعديnnد من السnنين كnان روح هللا يبحث بال توقnف إذ يnذهب للعمnل في األرض .على مnر العصnور قnد اسnتخدم هللا العديnد
من األنnnاس للقيnnام بعملnnه .ومnnع ذلnnك روح هللا ال يnnزال ليس لnnه مكnnان راحnnة مناسnnب .لnnذلك يقnnوم هللا بعملnnه ،ويتحnnرك في أنnnاس
مختلفين بال توقف ،وإجمااًل  ،يستخدم الناس للقيام بهnذا .أي أنnه في كnل هnذه السnنين العديnدة n،لم يتوقnف عمnل هللا أب ًnدا ،بnل ظnل
nدما في اإلنسnnان إلى هnnذا اليnnوم .على الnnرغم من أن هللا قnnد قnnال العديnnد من الكلمnnات وقnnام بnnالكثير من العمnnل ،ال يnnزال
يمضnnي قً n
وأيضا ألن ليس لnه شnكل ملمnوس .ولهnذا كnان على هللا أن يكمnل هnذا
أبدا لإلنسان
اإلنسان ال يعرف هللا ،هذا ألن هللا لم يظهر ً
ً
العمnnل – جnnاعالً كnnل البشnnر يعرفnnون األهميnnة العمليnnة هلل العملي .للوصnnول لهnnذه النتيجnnة ،يجب على هللا أن يكشnnف عن روحnnه

بصnnورة ملموسnnة للبشnرية ويقnnوم بعملnnه في وسnnطهم .أي أنnnه فقnnط عنnnدما يتقلnnد روح هللا صnورة جسnnدية ،ويلبس جسnً nدا وعظمًا،

nارة أخnnرى يحجبهnnا ،فقnnط عنnnدها سnnيكون
ويظهnnر تnnارةً نفسnnه وتً n
nاحبا إيnnاهم في حيnnاتهمُ ،
ويمشnnي بصnnورة مرئيnnة بين النnnاس ،مصً n
nادرا على اإلكمnال التnام لعملnه .بعnد القيnام
الناس قادرين على الوصول لفهم أعمق عنnه .إن بقي هللا في الجسnد فقnط ،لمnا كnان ق ً

بالعمل في الجسد لمدة من الزمن ،وإتمام الخدمة التي تحتnاج إلى اإلتمnام في الجسnد ،سnيرحل هللا عن الجسnد ويعمnل في العnالم
الروحي في صورة جسد بالضبط كما فعل يسوع بعد أن قام بعمله لمدة من الزمان في طبيعة بشرية عادية وأكمل كل العمnnل

الذي توجب عليه إكماله .ربما تتذكرون هnnذه الفقnرة من "الطريnق " :")5(...أذكnر أبي يقnnول لي" :على األرض ،اسnع فقnط إلى
تتميم مشيئة أبيك وأكمnل إرسnاليته .وال تنشnغل بشnيء آخnر" .مnا الnذي تnراه في هnذه الفقnرة؟ عنnدما يnأتي هللا إلى األرض ،يقnوم
فقط بعمله في الالهوت .هذا هو ما ائتمن الروح السماوي هللا المتجسد عليه .عنnدما يnأتي ،يnذهب فقnط ليتحnدث في كnل مكnان،
ويقول أقواله بطرق مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة .هو يأخذ معونة اإلنسان وتعليمnه كأهnnداف رئيسnية لnه ومبnnدأ عمnnل ،وال
يشغل نفسه بأمور مثل العالقات الشخصية أو تفاصيل حيnاة النnاس .خدمتnه الرئيسnية هي التكلم من أجnل الnروح .عنnدما يظهnر
روح هللا في جسnnد ملمnnوس ،فإنnnه يعين حيnnاة اإلنسnnان ويعلن الحnnق .هnnو ال يتnnورط في عمnnل اإلنسnnان ،أي ،أنnnه ال يشnnارك في
عمل البشرية .ال يمكن للبشnر القيnnام بالعمnnل اإللهي ،وال يشnnترك هللا في العمnل البشnري .في كnل السnنوات منnذ أن جnاء هللا إلى
هذه األرض ليقوم بعمله ،كnان يقnوم بnه دائمًا من خالل النnاس .لكن هnؤالء النnاس ال يمكن اعتبnارهم هللا المتجسnد ،بnل هم فقnط
nرة من منظnnوره اإللهي ،ويرسnnل صnnوت روحnnه ويعمnnل نياب ً nة عن
أنnnاس اسnnتخدمهم هللا .لكن إلnnه اليnnوم يمكنnnه أن يتحnnدث مباشً n
الnnروح .كnnل أولئnnك النnnاس الnnذين اسnnتخدمهم هللا عnnبر العصnnور هم بالمثnnل حnnاالت لعمnnل روح هللا داخnnل جسnnد متجسnnد ،فلمnnاذا ال
أيضا كان روح هللا العامل في الجسnnد؛
أيضا روح هللا العامل
ً
مباشرة في الجسد ،ويسوع ً
يمكن تسميتهم هللا؟ لكن إله اليوم هو ً
كالهمnnا ُيnnدعى هللا .فمnnا الفnnرق إ ًذا؟ على مnnر العصnnور ،النnnاس الnnذين اسnnتخدمهم هللا قnnادرون على التفكnnير والمنطnnق الطnnبيعي.
جميعهم يعرفون مبادئ السلوك البشري .لديهم أفكار بشرية عادية ،وهم مؤهلnون بكnل األمnور الnتي ينبغي على النnاس العاديnة

أن تكون مؤهلة بها .معظمهم لديهم موهبnة اسnتثنائية وذكnاء فطnري .في العمnل على هnؤالء النnاس ،يسnتخدم روح هللا مnواهبهم
الnnتي هي عطايnnا من هللا .يوظnnف روح هللا مnnواهبهم ويسnnتخدم نقnnاط قnnوتهم في خدمnnة هللا .مnnع ذلnnك جnnوهر هللا يخلnnو من األفكnnار

والمعتق nnدات وغ nnير مل nnوث بنواي nnا بش nnرية ،ب nnل ويفتق nnر إلى م nnؤهالت البش nnر الع nnاديين n.أي أن nnه ح nnتى غ nnير ملم بمب nnادئ الس nnلوك
البشnnري .هكnnذا يكnnون األمnnر عنnnدما يnnأتي إلnnه اليnnوم لألرض .عملnnه وكلماتnnه ال تشnnوبها النوايnnا والفكnnر البشnnري ،بnnل هي إظهnnار
nرة نياب ً nة عن هللا .هnnذا يعnnني أن الnnروح يتكلم مباشnnرة ،أي أن الالهnnوت يعمnnل العمnnل
مباشnnر لمقاصnnد الnnروح ،وهnnو يعمnnل مباشً n
nرة ،وهnو بال
مباشرة ،من دون أن يختلط ولو بنية واحدة من نوايnا اإلنسnان .بعبnارة أخnرى ،هللا المتجسnnد يجسnnد الالهnوت مباش ً
معتقدات أو أفكار بشرية ،وال يفهم مبادئ السلوك البشري .لnو كnان الالهnوت فقnط هnو الnذي يعمnل (أي لnو كnان هللا فقnط يعمnل

بنفسnnه) ،لمnnا كnnانت هنnnاك طريقnnة لتنفيnnذ عمnnل هللا على األرض .لnnذلك عنnnدما يnnأتي هللا على األرض ،ينبغي أن يكnnون لnnه عnnدد
صnnغير من النnnاس الnnذين يسnnتخدمهم للعمnnل داخnnل البشnnرية ارتباطًا بالعمnnل الnnذي يقnnوم بnnه هللا في الالهnnوت .بمعnnنى آخnnر ،إنnnه
مباشرة مnnع عمnnل الالهnnوت .هكnnذا
يستخدم العمل البشري ليدعم عمله الالهوتي .وإال لما كانت هناك طريقة لإلنسان ليتواصل
ً
ضnا العديnد nمن
كان األمر مع يسوع وتالميذه n.أثناء زمانه في العالم ،ألغى يسوع الشرائع القديمة وأسس وصايا جديدة .قnال أي ً

الكلمnnات .هnnذا كلnnه كnnان يتم في الالهnnوت .اآلخnnرون ،مثnnل بطnnرس وبnnولس ويوحنnnا ،أرسnnوا جميعًا عملهم التnnالي على أسnnاس
قبnnة جديnnدة وألغى
بح َ
كلمnnات يسnnوع .أي أن هللا كnnان ينشnnر عملnnه في ذلnnك العصnnر ويسnnتهل بدايnnة عصnnر النعمnnة؛ أي أنnnه جnnاء ُ
ض nا تمم الكلمnnات القائلnnة بnnأن "هللا هnnو البدايnnة والنهايnnة ".بمعnnنى آخnnر ،يجب على اإلنسnnان أن يقnnوم بالعمnnل اإلنسnnاني
القديمnnة وأي ً

على أساس العمل الالهوتي .بعدما قال يسوع كل مnnا يحتnاج أن يقولnnه وأنهى عملnه على األرض ،غnادر البشnر .بعnnد ذلnnك ،قnام

المعبَّر عنهnا في كلماتnه ،ومارسnوا وفقًا للحقnائق الnتي قالهnا .كnان هnؤالء هم
كnل البشnر ،في العمnل ،بنفس الشnيء وفقًا للمبnادئ ُ
كل البشر العاملين مع يسوع .لو كان يسوع وحده هو من يقوم بالعمل ،بغض النظر عن كم الكلمات الnتي قالهnnا ،لمnا اسnتطاع
الناس إلى اآلن التواصnل مnع كلماتnه ،ألنnه كnان يعمnل في الالهnوت وقnال فقnط كلمnات الالهnوت ،ولم يسnتطع أن يشnرح األمnور
إلى الدرجnة الnتي يمكن للنnاس العnاديين فهم كلماتnه من خاللهnا .وعليnه كnان ينبغي أن يكnون لnه رسnل وأنبيnاء يnأتون بعnد إكمالnه
nتخدما الجسnد المتجسnد ليتكلم ويعمnل إلكمnال عمnل الالهnوت ،وبعnد ذلnك
لعمله .هذا هو المبدأ الذي يعمnل بnه هللا المتجسnد – ُمس ً
يسnتخدم القليnnل ،أو ربمnا المزيnد n،من النnاس الnnذين هم بحسnب قلب هللا إلكمnnال عملnه .أي أن هللا يسnnتخدم أنا ًسnا على حسnب قلبnnه
ليقوموا بعمل الرعاية في البشرية حتى يستطيع كل الناس بلوغ الحق.

لnnو ،في صnnيرورته جسnً nدا ،قnnام هللا فقnnط بعمnnل الالهnnوت دون أن يحصnnل إضnnاف ًة على القليnnل من النnnاس الnnذين هم بحسnnب
قلب هللا ليعملوا معه ،لما كانت هناك طريقة لإلنسان كي يفهم مشnيئة هللا أو يتواصnل معnnه .يجب أن يسnnتخدم هللا ُأنا ًسnا عnاديينn

بحسnnب قلبnnه إلكمnnال هnnذا العمnnل ،وحراسnnة ورعايnnة الكنnnائس ،للوصnnول إلى مسnnتوى يمكن لعمليnnات اإلنسnnان المعرفيnnة وعقلnnه

nددا من النnnاس الnnذين على حسnnب قلبnnه "لترجمnnة" العمnnل الnnذي يقnnوم بnnه داخnnل الهوتnnه ،لكي
مجاراتnnه .بمعnnنى آخnnر يسnnتخدم هللا عً n
يكnون ُمعلنًا ،أي يتحnول من اللغnة اإللهيnة إلى لغnة بشnرية ،لكي تسnتطيع النnاس أن تفهمnه كلnه وتسnتوعبه .لnو لم يفعnل هللا هnذا،

لمnnا اسnnتطاع أحnnد أن يفهم لغnnة هللا الالهوتيnnة ،ألن النnnاس الnnذين على حسnnب قلبnnه ،هم ،في المقnnام األول ،أقليnnة صnnغيرة ،وقnnدرة
اإلنسnان على االسnnتيعاب ضnعيفة .لهnnذا يختnار هللا هnnذه الطريقnnة فقnnط حين يعمnل في الجسnد المتجسnnد .لnو كnان هنnnاك فقnnط العمnnل
الالهnnوتي ،لمnnا كnnانت هنnnاك وسnnيلة تجعnnل اإلنسnnان يفهم هللا أو يتواصnnل معnnه ،ألن اإلنسnnان ال يفهم لغnnة هللا .اإلنسnnان قnnادر على

فهم هnnذه اللغnnة فقnnط من خالل وسnnاطة النnnاس الnnذين هم على حسnnب قلب هللا والnnذين يوضnnحون كلماتnnه .مnnع ذلnnك ،لnnو كnnان هنnnاك
فقnnط أولئnnك النnnاس الnnذين يعملnnون داخnnل الطبيعnnة البشnnرية ،لكnnان العمnnل حافnnظ فقnnط على حيnnاة اإلنسnnان الطبيعيnnة؛ ولمnnا اسnnتطاع
تغيير شخصيته .ولما أمكن أن تكون هناك نقطة بداية لعمل هللا؛ كانت سnnتبقى نفس األغnاني القديمnnة ،ونفس التفاهnات القديمnnة.
فقnnط من خالل وسnnاطة هللا المتجسnnد ،الnnذي يقnnول كnnل مnnا ينبغي أن ُيقnnال ويفعnnل كnnل مnnا ينبغي أن ُيفعnnل أثنnnاء فnnترة تجسnnده ،الnnتي

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 يعملnون داخnل الطبيعnة البشnرية هم أنnاس يسnتخدمهم هللا.
هذا يعني أن هللا المتجسد مختلف جوهريًّا عن الناس الذين يستخدمهم هللا .هللا المتجسد قnnادر على القيnnام بعمnnل الالهnnوت ،بينمnnا
الناس الذين يستخدمهم هللا ليسوا كnnذلك .في بدايnnة كnل عصnر ،يتحnدث روح هللا شخصnnيًّا ليفتتح العصnر الجديnد nويnأتي باإلنسnان
إلى بدايnnة جديnnدة .عنnnدما ينتهي من التحnnدث ،فهnnذا يشnnير إلى أن عمnnل هللا في إطnnار الالهnnوت قnnد انتهى .لnnذلك ،يتبnnع كnnل النnnاس
أيضا المرحلة التي يnnأتي هللا فيهnnا باإلنسnnان
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.
يأتي هللا إلى األرض ليس من أجل إكمال طبيعته البشرية العادية .ال يأتي لكي يقوم بعمل الطبيعة البشnnرية العاديnnة ،بnnل

فقط ليقوم بعمل الالهوت في طبيعnة بشnرية عاديnة n.مnا يقولnه هللا في طبيعتnه البشnرية العاديnة ليس كمnا يتخيلnه اإلنسnان .يع ِّnرف

اإلنسnnان "الطبيعnnة البشnnرية العاديnnة" على أنهnnا امتالك زوجnnة أو زوج أو أبنnnاء أو بنnnات .هnnذا دليnnل على أن المnnرء هnnو شnnخص
عnnادي .لكن هللا ال يnnرى األمnnر هكnnذا .إنnnه يnnرى الطبيعnnة البشnnرية العاديnnة على أنهnnا امتالك أفكnnار بشnnرية عاديnnة وحيnnاة بشnnرية
عادي nnة وال nnوالدة من أن nnاس ع nnاديين .لكن حيات nnه الطبيعي nnة ال تض nnمن امتالك زوج nnة أو زوج أو أبن nnاء بالطريق nnة ال nnتي يفهم به nnا
اإلنسnnان الحيnnاة الطبيعيnnة .أي أنnnه بالنسnnبة لإلنسnnان فnnإن الطبيعnnة البشnnرية العاديnnة الnnتي يتحnnدث عنهnnا هللا هي مnnا يعتnnبره اإلنسnnان
تماما مثل يسوع الnnذي كnnان لnnه الشnnكل
ً
غياب ا للطبيعة البشرية ،والتي تكاد تفتقر إلى المشاعر وتتجرد من االحتياجات البشريةً ،
الخnnارجي للشnnخص العnnادي ،وأخnnذ لنفسnnه مظهnnر الشnnخص العnnادي ،ولكن في جnnوهره لم يكن يملnnك تمامًا كnnل مnnا ينبغي على
الشnnخص العnnادي أن يملكnnه .من هnnذا يمكن أن نnnرى أن جnnوهر هللا المتجسnnد ال يشnnمل كليnnة الطبيعnnة البشnnرية العاديnnة ،بnnل فقnnط
جزءا من األشياء التي يجب أن يتحلى بهnا النnاس ،لكي يnدعم روتين الحيnاة البشnرية العاديnة ويnؤازر قواهnا العقليnة .لكن
يشمل ً
المتج ِّسnد .ومnnع ذلnnك هنnnاك أولئnnك
هnnذه األمnnور ال تتعلnnق بمnnا يعتnnبره اإلنسnnان طبيعnnة بشnnرية عاديnnة .إنهnnا مnnا يجب أن يمتلكnnه هللا ُ
الذين يتمسكون بفكرة أن هللا المتجسد يمكن أن ُيقال إنه يملك الطبيعnة البشnرية العاديnة فقnط إن كnnان لديnه زوجnnة وأوالد وبنnات

صnا عاديًا .أسnnألك إ ًذا" :هnnل هلل زوجnnة؟ هnnل من الممكن أن يكnnون هلل زوج؟
وأسnnرة .بnnدون هnnذه األشnnياء ،يقولnnون ،إنnnه ليس شخ ً
هnل يمكن أن يكnnون هلل أطفnال؟" أليسnnت هnذه مغالطnات؟ مnع ذلnnك ال يمكن أن ينهض هللا المتجسnnد من شnقوق الصnخور أو يهبnط
من السnnماء .يمكنnnه فقnnط أن ُيولnnد في أسnnرة عاديnnة .لهnnذا السnnبب لnnه أبnnوان وأخnnوات .هnnذه هي األمnnور الnnتي ينبغي أن تكnnون في
تجسد .كانت هذه هي الحالة مع يسوع .كان ليسوع أب وأم وأخnوات وإخnوة .كnل هnذا كnان
الم ّ
الطبيعة البشرية العادية التي هلل ُ
طبيعيًّا .لكن لnو كnnانت لديnnه زوجnnة وأبنnnاء وبنnnات ،لمnnا كnnانت طبيعتnnه هي الطبيعnnة البشnرية العاديnnة الnnتي قصnnد هللا أن يملكهnnا هللا

المتجسد .إن كان هذا هو الحال ،لما استطاع القيام بالعمل نياب ًة عن الالهوت .ألنه لم يملك زوجة أو أبناء تحدي ًnدا n،ومnع ذلnnك
nادرا على القيnnام بعمnnل الالهnnوت .لتوضnnيح هnnذا بصnnورة أكnnبر ،مnnا
ُولnnد من أنnnاس عnnاديين وفي أسnnرة عاديnnة n،فهnnو لnnذلك كnnان قً n
nانا عاديًّا هnnو الشnnخص المولnnود في أسnnرة عاديnnة .شnnخص مثnnل هnnذا فقnnط هnnو المؤهnnل للقيnnام بعمnnل الالهnnوت .من
يعتnnبره هللا إنسً n
ناحية أخرى ،لو كان الشخص لديه زوجة وأبناء أو زوج ،لما استطاع هذا الشخص القيام بالعمل الالهوتي ،ألنه كان سيملك

فقط طبيعة بشرية عادية التي يشترطها البشر وليست الطبيعة البشnرية الnتي يشnترطها هللا .مnا يnراه هللا ومnا يفهمnه البشnر غالبًا
تماما .في هnذه المرحلnة من عمnل هللا هنnاك الكثnير من األمnور الnتي تتعnارض وتتبnاين بصnورة كبnيرة مnع
أمرا
ً
ما يكون ً
مختلفا ً
أفكnnار النnnاس .يمكن أن نقnnول إن هnnذه المرحلnnة من عمnnل هللا تتكnnون بالكامnnل من الالهnnوت العملي العامnnل ،مnnع وجnnود الطبيعnnة
داعما .ألن هللا يأتي إلى األرض ألداء عملnه بنفسnه بnدالً من السnماح لإلنسnان بالقيnام بnه ،لهnذا السnبب
دورا
البشرية التي تلعب ً
ً

تجسnد في الجسnد (في شnخص عnادي غnير كامnل) للقيnام بعملnه .إنnه يسnتغل هnذا التجسnد لتقnديم عص ٍnر جدي ٍnد للبشnرية ،وإخبارهnا
بخطnnوة عملnnه التاليnnة ،وطلب الممارسnnة منهم وفقًا للطريnnق الموصnnوف في كلماتnnه .بهnnذا يختتم هللا عملnnه في الجسnnد ،وهnnو على
nزءا
وشnnك مغnnادرة البشnرية ،وعnnدم السnnكنى فيمnا بعnnد في جسnnد الطبيعnة البشnرية العاديnة ،بnnل التحnرك بعيnً nدا عن اإلنسnان ليبnnدأ ج ً
nتخدما بش nً nرا بحس nnب قلبnnnه ،ولكن في
آخnnnر من عمل nnه .ثم يس nnتمر في عمل nnه على األرض بين ه nnذه المجموع nnة من الن nnاسُ ،مس ً n
طبيعتهم البشرية.
ال يمكن أن يبقى هللا المتجسnnد مnnع اإلنسnnان لألبnnد ألن هللا لديnnه الكثnnير من العمnnل ليقnnوم بnnه .ال يمكنnnه أن يتقيnnد في الجسnnد؛
عليه أن يترك الجسد ليقnوم بالعمnل الnواجب عليnه القيnام بnه ،حnتى ولnو كnان يقnوم بهnذا العمnل في صnورة جسnد .عنnدما يnأتي 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 عملnه ،يnذهب ويnترك اإلنسnان .ال يوجnد مفهnوم للعمnر بالنسnبة لnه ،هnو ال يعnد nأيامnه بحسnب دورة الحيnاة البشnرية؛
بnnل ،ينهي حياتnnه في الجسnnد وفقًا لخطnnوات عملnnه .قnnد يكnnون هنnnاك من يشnnعرون أن هللا ،في مجيئnnه في الجسnnد ،يجب أن يبلnnغ
nجا ،ويصnnل لعمnnر كبnnير ،ويرحnnل فقnnط عنnnدما يخnnور جسnnده .هnnذا هnnو تخيnnل اإلنسnnان؛ هللا ال يعمnnل
مرحلnnة معينnnة n،ويصnnير ناضً n
هكذا؛ فهو يأتي في الجسnد فقnط ليقnوم بالعمnل المفnترض عليnه القيnام بnه ،وال يعيش حيnاة إنسnان عnادي مولnود من أبnوين وينمnو
ويكون أسرة ويبدأ وظيفة وينجب أطفاالً ويختبر نجاحnات وسnقطات الحيnاة – هnذه جميعهnا أنشnطة شnخص عnادي .عنnدما يnأتي

هللا إلى األرض ،فه nnذا يع nnني أن روح هللا يلبس الجس nnد ،ي nnأتي في الجس nnد ،ولكن هللا ال يحي nnا حي nnاة اإلنس nnان الع nnادي .ي nnأتي فق nnط
nزءا واح ًnدا من خطnة تnnدبيره .بعnد ذلnك سnيترك البشnرية .عنnدما يnأتي في الجسnnد ،ال يكمnل روح هللا الجسnnد ذا الطبيعnnة
ليحقnق ج ً
البشnnرية .بnnل في الnnوقت الnnذي حnدده هللا مسnبًقا ،يعمnل الالهnوت مباشnرة .ثم بعnد القيnام بكnل العمnnل الnذي يتnnوجب عليnnه القيnام بnه

ضnا حيnnاة هللا المتجسnnد ،بغض
وإكمnnال خدمتnnه بالتمnnام ،يكnnون عمnnل روح هللا في هnnذه المرحلnnة قnnد تم ،وفي هnnذه اللحظnnة تنتهي أي ً
النظnnر عمnnا إذا كnnان الجسnnم المتجسnnد عnnاش دورة الحيnnاة الطويلnnة أم ال .أي أنnnه أيًّا كnnانت مرحلnnة الحيnnاة الnnتي يصnnل إليهnnا الجسnnم
المتجسnnد ،وأيًّا كnnانت المnnدة الnnتي يعيشnnها على األرض ،كnnل شnnيء محnnدد من قبnnل عمnnل الnnروح .وال يتعلnnق بمnnا يعتnnبره اإلنسnnان
طبيعnnة بشnnرية عاديnnة .لنتخnnذ يسnnوع كمثnnال :عnnاش في الجسnnد لمnnدة ثالثnnة وثالثين عامًا ونصnnف .من حيث دورة حيnnاة جسnnمه

البشnnرية ،لم ينبnِ nغ أن يمnnوت في ذلnnك العمnnل ،ولم يكن ينبغي أن يرحnnل .ولكن لم يكن هnnذا ضnnمن أدنى اهتمnnام لnnروح هللا .كnnان

عمله قد انتهى ،وعند تلك النقطة ُأخذ جسده ،واختفى مع روحه .هذا هو المبدأ الnnذي يعمnnل هللا بnه في الجسnnد .وعليnه ،فnإن هللا

المتجسد بال طبيعnة بشnرية عاديnة بnالمعنى الnدقيق للكلمnة .أكnرر ،هnو ال يnأتي إلى األرض ليعيش حيnاة كيnان بشnري عnادي .ال
يؤسnnس حيnnاة بشnnرية عاديnnة ثم يبnnدأ العمnnل ،بnnل طالمnnا أنnnه ولnnد في أسnnرة بشnnرية عاديnnة ،هnnو قnnادر على القيnnام بالعمnnل الالهnnوتي،

العمnل غnير المشnوب بالمقاصnد البشnرية ،والnذي ليس من جسnد ،والnذي بالتأكيnد ال َّ
يتبنى طnرق المجتمnع أو ينخnرط في األفكnار
أو التصورات البشرية ،فضالً عن أنه غير مرتبط بفلسفات الحياة البشرية .هnذا هnو العمnل الnذي ينnوي هللا المتجسnد القيnام بnه،

ضn nا األهمي nnة العملي nnة لتجس nnده .ي nnأتي هللا في الجس nnد بص nnورة رئيس nnية ليق nnوم بمرحل nnة من العم nnل ينبغي أن يق nnوم به nnا في
وهي أي ً
الجسد ،دون اجتياز عمليات أخرى تافهة ،أما بالنسبة لخبرات اإلنسان العادي فهو ال يملكهnا .العمnل الnnذي يحتnnاج هللا المتجسnnد
إلى القيام به ال يتضمن خبرات بشرية عادية .لnذلك يnأتي هللا في الجسnد من أجnل تحقيnق العمnل الnذي يتnوجب عليnه تحقيقnه في
ضnا أهميnة تجسnnده.
الجسد .وال يبالي بأي شيء آخر .ال يجتnاز في العديnد nمن العمليnات التافهnة .بمجnرد أن يتم عملnnه ،تنتهي أي ً
إنهاء هذه المرحلnة يعnني أن العمnل الnذي يتnوجب عليnه القيnام بnه في الجسnد قnد انتهى ،وخدمnة جسnده قnد اكتملت .لكنnه ال يمكن
أن يظ nnل يعم nnل في الجس nnد إلى أج nnل غ nnير مس nnمى .ينبغي علي nnه أن يتح nnرك إلى مك nnان آخnnر للعم nnل ،مك nnان خnnارج جس nnده .به nnذه

الطريقة فقط ُيمكن أن يصير عملnnه أكnثر اكتمnاالً بالتمnnام ،ويتوسnع توسnً nعا أفضnل .يعمnل هللا وفقًا لخطتnه األصnnلية .وهnو يعnرف
العمل الذي يحتاج القيام به والعمل الذي سيقوم به بوضوح كما يعرف كف يده .يقود هللا كل فرد ليسير في الطريnق الnذي قnد
حدده مسبًقا بالفعل .ال أحد يمكنه nالهروب من هذا .فقط أولئك األشخاص الذين يتبعون إرشاد الروح القدس سيكونون قnادرين
على الnnدخول إلى الراحnnة .ربمnا في العمnل القnادم لن يكnnون هللا هnnو من يتكلم في الجسnnد ليرشnد اإلنسnان ،بnل الnروح يرشnnد حيnاة
nادرا على لمس هللا والنظnnر إليnnه ،والnnدخول بالتمnnام إلى الواقعيnnة الnnتي
اإلنسnnان في شnnكل ملمnnوس .وقتهnnا فقnnط سnnيكون اإلنسnnان قً n
يتطلبها هللا لكي يكمله هللا العملي .هnذا هnو العمnل الnذي ينnوي هللا تحقيقnه ،ومnا خطnط لnه منnذ أمnد بعيnد .ينبغي عليكم من خالل
هذا أن تبصروا الطريق الذي ينبغي أن تسلكوه!

المتجسد وواجب اإلنسان
وجه االختالف بين خدمة هللا
ّ

يجب عليكم أن تتعرفnوا على رؤيnة عمnل هللا وأن تnدركوا االتجnاه العnام لعملnه .هnذا هnو الnدخول بطريقnة إيجابيnة؛ فحالمnا
تتقن حقائق الرؤيnة اتقانًا دقيقًا ،سnيكون دخولnك آمنًا ،وبغض النظnر عن كيفيnة تغيnير عمnل هللا ،سnتبقى ثابتnاً في قلبnك ،متفهمًا

nتتعمق كnُّ nل خnnبرة ومعرفnnة داخلnnك وتصnnبح أكnnثر نقnnاوة .وحالمnnا
للرؤيnnة ،وسnnيكون لnnدخولك وسnnعيك هٌ n
nدف .وبهnnذه الطريقnnة ،سّ n
تسnnتوعب الصnnورة األكnnبر كاملnnة ،لن تعnnاني من خسnائر في الحيnnاة ولن تضnnل .إذا لم تتعnّ nرف على خطnnوات العمnnل هnnذه فسnnوف

تتكبnد nخسnnارة في كnnل منهnnا .ال يمكنnnك الnnتراجع في غضnnون أيnnام قليلnnة ،ولن تتمكن nحnnتى من الشnnروع في المسnnار الصnnحيح في

nير من الnnدخول بطريقnnة إيجابيnnة من مثnnل هnnذه الممارسnnات
nدر كبٌ n
غضnnون بضnnعة أسnnابيع .ألن يnnؤدي هnnذا إلى التعطيnnل؟ يحnnدث قٌ n
أيضا فهم الكثير من النقاط التي تتعلق برؤية عمله ،كأهميnnة عملnnه في اإلخضnnاع ،وطريnnق نيnnل
التي عليكم إتقانها ،كما وعليك ً
الكمnnال مسnnتقبالً ،ومnnا يجب أن يتحقnnق من خالل اختبnnار التجnnارب والمحن ،وأهميnnة الدينونnnة والتnnوبيخ ،ومبnnادئ عمnnل الnnروح
الق nnدس ،ومب nnادئ التكمي nnل واإلخض nnاع .ه nnذه كله nnا حق nnائق الرؤي nnة .أم nnا البقي nnة فهي مراح nnل العم nnل الثالث في عص nnر الن nnاموس،

ض nا هي حقnnائق متعلقnnة بالرؤيnnة ،وهي أساسnnية ومهمnnة
وعصnnر النعمnnة ،وعصnnر الملكnnوت ،وكnnذلك الشnnهادة المسnnتقبلية .هnnذه أي ً
صٌ nل بدرجnnة أكnبر .إذا
للغاية .وفي الوقت الحالي ،يوجد الكثير مما يجب عليكم الnnدخول فيnه وممارسnته ،وهnو اآلن مnnرتّ ٌب ومف ّ
لم تكن لnnديك معرفnnة بهnnذه الحقnnائق ،فهnnذا دليnnل على أنnnك لم تnnدخل بعnnد .إن معرفnnة اإلنسnnان بالحقيقnnة تكnnون في معظم األحيnnان

ضnnحلة جnً nدا ،إذ ال يقnnدر اإلنسnnان على ممارسnnة حقnnائق جوهريnnة بعينهnnا وال يعnnرف حnnتى كيفيnnة التعامnnل مnnع المسnnائل التافهnnة.
والسبب في عدم قدرة اإلنسان على ممارسة الحق يرجع إلى شخصnيته الnتي يغلب عليهnا العصnيان ،وألن معرفتnه بعمnل اليnوم
عظيم جnً nدا ،ومnnا زلت
ثم ،فnnإن تكميnnل اإلنسnnان ليس بالمهمnnة السnnهلة .إن عصnnيانك
هي سnnطحية وأحاديnnة الجnnانب للغايnnة .ومن َّ
ٌ
تحتفnnظ بnnالكثير من ذاتnnك القديمnnة n،وغnnير قnnادر على الوقnnوف في جnnانب الحnnق ،وغnnير قnnادر على ممارسnnة حnnتى أكnnثر الحقnnائق
صnالً وهادفًا ،فسnnيكون
ضnعوا بعnد .إذا لم يكن دخولnك ُمف َّ
وضوحا .ال يمكن خالص مثل هؤالء الناس ،وهم أولئnك الnذين لم ُيخ َ
ً
يتحل دخولك بالقدر األدنى من الواقعية ،فسيكون سعيك بال جدوى .وإذا كنت غير مدرك لجوهر الحق،
نموك بطيًئا .فإذا لم
ّ

فسnتبقى على حالnك .يتحقnق النمnو في حيnاة اإلنسnان والتغيnيرات في شخصnيته من خالل الnدخول إلى الحقيقnة ،ويتحقnق بnاألكثر
صnلة أثنnاء دخولnnك،
المف َّ
من خالل الدخول في خبرات ُمف َّ
صnلة .وسnnتتغير شخصnيتك بسnرعة إذا كnان لnnديك الكثnnير من الخnnبرات ُ
والكثير من المعرفة والدخول الفعليين .حتى وإن لم تكن لnديك فكnnرة واضnحة للغايnnة حnول الممارسnة في الnوقت الnراهن ،يجب

nادرا على الnدخول ،ولن
أن تكون لك على األقل فكرة واضحة عما يخص رؤية العمnل .وإذا لم يكن األمnر كnذلك ،فلن تكnون ق ً
فهما أعمق للحق وتدخل بعمق أكnثر فقnط إذا أنnارك
تكون ً
قادرا على القيام بذلك ما لم تكن لديك معرفة بالحق أوالً .ستكتسب ً

تتعرفوا على عمل هللا.
الروح القدس في خبرتك .عليكم أن ّ
في البدايnة ،خnدم بنnو إسnرائيل بعnد خلnق البشnرية كأسnاس للعمnل ،وكnانت إسnرائيل كلهnا أسnاس عمnل يهnوه على األرض.
تجّلى عمل يهوه في القيادة المباشرة لإلنسان ورعايته من خالل وضع نواميس تُم ِّك ُن اإلنسnان من عيش حيnاة طبيعيnة وعبnادة
يهوه على األرض بأسلوب طبيعي .كان هللا في عصر الناموس غير مرئي أو ملموس من ِقَبل اإلنسان .كان فقط يقود النnnاس
ال nnذين أفس nnدهم الش nnيطان أوالً ،وك nnان هن nnاك ُلي َعِّل َم وي nnرعى ه nnؤالء األش nnخاص ،ل nnذلك ك nnانت األق nnوال ال nnتي تف nّ nوه به nnا تخص فق nnط
التشريعات والفرائض والمعرفة العامة لعيش الحي ٍ
nاة كإنسnان ،ولم يتكلم على اإلطالق بحقnائق تnدعم حيnاة اإلنسnان .لم يكن بنnو
إسnnرائيل تحت قيnnادة هللا فاسnnدين للغايnnة بسnnبب الشnnيطان .كnnان عمnnل ناموسnnه هnnو فقnnط المرحلnnة األولى في عمnnل الخالص ،بnnل
وبداية عمل الخالص ،ولم يكن له أية عالقة من الناحية العملية بالتغييرات في حياة شخصية اإلنسان .لذلك ،لم تكن له حاجة
طا ،أي أداة يتواصnnل من خاللهnnا مnnع اإلنسnnان.
في بدايnnة عمnnل الخالص لكي يأخnnذ جسnً nدا لعملnnه في إسnnرائيل .لهnnذا تطّلب وسnnي ً
أناس تكّلموا وعملوا نيابة عن يهوه ،وبهذه الطريقة عمل بنو البشر واألنبياء بين الناس .عمnل بنnو
وهكذا ،قام بين المخلوقات ٌ

ضnا ككهنnة وسnط
البشر بين الناس باسم يهوه ،وكانت حقيقة دعوة يهوه لهم تعني ّأنهم وضnعوا النnواميس نيابnة عنnه وخnدموا أي ً
بnني إسnرائيل .كnان هnؤالء النnاس كهنnة محروسnين ومحمnيين من يهnوه ،وقnد عمnل فيهم بروحnه .كnانوا قnادة بين النnاس وخnدموا
يهnnnوه مباش nnرة ،وك nnان األنبي nnاء ،من ناحي nnة أخ nnرى ،هم أولئ nnك المكرس nnون لمخاطب nnة الن nnاس نياب nnة عن يه nnوه في جميnnnع البلnnnدان
تنبnnأ بعملnnه .سnnواء أكnnانوا من بnnني البشnnر أم األنبيnnاء ،جميعهم ُأقيمnnوا بnnروح يهnnوه نفسnnه وكnnان عمnnل
والقبائnnل .وكnnانوا أي ً
ضnا من ّ
ألن يهnوه أقnامهم وليس ألنهم كnانوا الجسnد الnذي تجسnد فيnه
يهوه فيهم .كانوا من مّثل يهوه بين الناس مباشرة .وقد عملnوا فقnط ّ
الروح القدس ذاته .لذلك ،مع أن بني البشر واألنبياء هnؤالء قnد تكلمnnوا وعملnوا نيابnnة عن هللا ،لم يكونnوا جسnnد هللا المتج ِّسnد في
عصnر النnاموس .حnدث العكس تمامًا في عصnر النعمnة وفي المرحلnة األخnيرة ،ألن عمnل خالص اإلنسnان ودينونتnه nقnد نّفnذهما
هللا المتجسnد نفسnه ،ولهnذا لم توجnد حاجnة إلقامnة األنبيnاء وبnني البشnر مnرة أخnرى للعمnل نيابnة عنnه .ال توجnد في نظnر اإلنسnان
فروقnnات جوهريnnة بين جnnوهر عملهم ووسnnائله .ولهnnذا السnnبب يخلnnط اإلنسnnان دائمًا بين عمnnل هللا المتج ِّسnد وعمnnل األنبيnnاء وبnnني
البشnnر .فقnnد كnnان ظهnnور هللا المتج ّسnد في األسnnاس هnnو نفسnnه ظهnnور األنبيnnاء وبnnني البشnnر ،بnnل وكnnان هللا المتج ّسnد عاديًا وواقعيًا

بدرجة أكبر من األنبيnاء .لهnذا ال يقnدر اإلنسnان تمامًا على التميnيز بينهمnا .فاإلنسnان يركnز على المظnاهر فحسnب ،غnير مnدرك

تماما أنه يوجد فرق كبير بينهما مع أن كالهما يقوم بالتكّلم والعمل .وبما أن قدرة اإلنسnnان على التميnnيز متواضnnعة للغايnnة ،فال
ً
يسnnتطيع اإلنسnnان تميnnيز القضnnايا األساسnnية ،وهnnو أضnnعف حnnتى من تميnnيز أمnnر ُمعّقnnد للغايnnة .إن عمnnل األنبيnnاء وأقnnوالهم الnnتي
استخدمها الروح القدس قnامت بnواجب اإلنسnان ،مؤديnة وظيفتnه كمخلnوق ،وفعلت مnا يجب على اإلنسnان فعلnه .إال أن كلمnة هللا
المتجسد وعمله كانا لتأدية خدمته .مع أن شكله الخnارجي كnان مثnل كnائن مخلnوق ،إال أن عملnه لم يتمثnل في أداء وظيفتnه إنمnا
ّ
في خدمتهُ .ي ستخدم مصطلح "واجب" في إشارة إلى المخلوقات ،في حين أن مصطلح "خدمة" يستخدم في إشnnارة إلى جسnnد هللا
المتج ّسnد .يوجnnد اختالف جnnوهري بين االثnnنين n،وال يمكن اسnnتبدال أحnnدهما بnnاآلخر .يتمثnnل عمnnل اإلنسnnان فقnnط في أداء واجبnnه،
الرس nnل ومأل الكث nnير من
في حين أن عم nnل هللا ه nnو ت nnدبير خدمت nnه وإتمامه nnا .ل nnذلك ،م nnع أن ال nnروح الق nnدس اس nnتخدم العدي nnد من ُ

األنبيnnاء ،إال أن عملهم وأقnnوالهم كnانت فقnnط لتنفيnnذ واجبهم كمخلوقnnات .مnnع أن نبnnوءاتهم قnnد تكnnون أعظم من طريnnق الحيnnاة الnnذي
ِ
nموا من بشnرية هللا المتج ِّسnد ،إال أنهم كnانوا يnnؤدون واجبهم فحسnب ،ولم
تحدث عنه هللا
المتجسد ،وحتى بشريتهم كانت أكثر س ًّ
ّ
أمر يمكن لإلنسnان تحقيقnnه .إال أن الخدمnnة الnnتي يؤديهnnا
يكونوا ّ
يؤدون خدمتهم .يشير واجب اإلنسان إلى وظيفة اإلنسان ،وهو ٌ
هللا المتج ِّس nد ترتبnnط بتnnدبيره n،وهnnذا ال يمكن لإلنسnnان تحقيقnnه .سnnواء أكnnان هللا المتج ِّس nد يتكلم أم يعمnnل أم ُيظ ِه nر العجnnائب ،فهnnو

يقوم بالعمل العظيم في إطار تدبيره n،وال يمكن لإلنسان القيام بهnnذا العمnnل بnnدالً منnه .يتمثnnل عمnل اإلنسnان فقnnط في تنفيnnذ واجبnnه

كمخلnnوق في مرحلnnة معينnnة من مراحnnل عمnnل تnnدبير هللا .بnnدون تnnدبير هللا ،أي إذا لم تكن خدمnnة هللا المتج ّس nد موجnnودة ،سnnينتفي
ضnا .إن عمnnل هللا في القيnnام بخدمتnnه هnnو تnnدبير اإلنسnnان ،في حين أن تنفيnnذ اإلنسnnان لواجبnnه يتمثnnل في الوفnnاء
واجب المخلnnوق أي ً

بالتزامات nnه تلبي ً nة لمط nnالب الخ nnالق وال يمكن اعتب nnاره ب nnأي حnnال من األح nnوال تأدي nnة لخدم nnة الشnnخص ذات nnه .من جه nnة ج nnوهر هللا
ِ
فيعnnد عملnه هnو
عمل هللا هو تدبيره n،أما من جهة هللا
المتجسد الذي يلبس الشكل الخnارجي لمخلnوقُ ،
المتأصل ،أي ُ
روحهُ ،يعد ُ
ّ
نجز خدمته هو ،وكnل مnا يسnتطيع فعلnه اإلنسnان هnو أن يق ّnدم أفضnل
تأدية خدمتهً .أيا كان العمل الذي يقوم به هللا ،فهو يعمله ُلي َ
ما لديه في نطاق تدبير هللا وتحت قيادته.
إن تأدية اإلنسان لواجبه هي في الواقع إنجاز كل ما هو متأصل فيnnه ،أي لكnnل مnا هnnو ممكن لإلنسnان .وحينهnnا يكnnون قnnد
تدريجي ا من خالل الخبرة المتواصلة وعملية اختباره للدينونة ،وهذه العيوب ال
أتم واجبه .تتقّلص عيوب اإلنسان أثناء خدمته
َّ
ً
nودا
يتنحnون ويnتراجعون خوفًا من القصnور الnذي قnد يكnون موج ً
تعيق واجبه أو تؤثر فيه .أولئك الذين يتوقفون عن الخدمnة أو ّ

عما يجب التعبnير عنnه أثنnاء الخدمnة أو أن يحقnق مnا
في الخدمة هم األكثر ُج ًبنا بين كل الناس .إذا لم يستطع اإلنسان أن ّ
يعبر ّ
أساسا تحقيقه ،وبدالً من ذلك يخادع ويتهاون ،فقد خسnر الوظيفnة الnتي على المخلnوق أن يتحلى بهnاُ .يعnد nهnذا النnوع 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 ،والقيnnام بعمnnل هللا

نفسnnه ،أو تمثيnل هللا ،فهnو حتمًا ليس باهلل ،ألنnnه ال يملnك جnوهر هللا ،ومnا يمكن هلل تحقيقnه بحسnب طبيعتnه غnnير موجnود في هnnذا

وجnد ككٍ n
nائن مخلnnوق وال
nانا بعnnد ،وال يسnnتحق أن ُي َn
اإلنسnان .إذا فقnnد اإلنسnnان مnnا يمكن أن يحققnnه بطبيعتnnه ،فال يمكن اعتبnnاره إنسً n
أن يأتي أمام هللا ويخدمnه .وهnو بnاألكثر غnير مسnتحق الحصnول على نعمnة هللا أو حراسnته وحمايتnه أو جعلnه كnامالً .الكثnيرون

روجnnون بوقاحnnة فكnnرة أن
مم ْن فقnnد هللاُ ثقتnnه بهم يسnnتمرون في فقnnدان نعمتnnه n.فهم ال يكتفnnون بعnnدم احتقnnار آثnnامهم فحسnnب ،بnnل ُي ّ
َ
العصاة حتى وجود هللا .كيف يمكن لمثل هذا اإلنسان وهو في مثل هnnذا العصnnيان أن
طريق هللا غير صحيح ،كما ينكر أولئك ُ
يحظى بامتياز التمتّع بنعمة هللا؟ إن الناس الذين فشلوا في القيام بواجبهم ما زالnوا متم ّnردين nج ًnدا ضnد هللا ويnدينون nبnالكثير لnه،
nديرا بnnأن ُي َك َّمل؟ أال يسnnبق هnnذا األمnُ nر
ومnnع ذلnnك يلقnnون بnnاللوم عليnnه قnnائلين إنnnه مخطئ .كيnnف يمكن لهnnذا اإلنسnnان أن يكnnون جً n
إقصاءه ومعاقبته؟ اإلنسان الذي ال يقnوم بواجبnه أمnام هللا مnذنب بالفعnل بأبشnع الجnرائم ،حnتى أن المnوت ُيعnد عقوبnة غnير كافيnة
لهnا ،ومnع ذلnك لnدى اإلنسnان الوقاحnة ليجnادل هللا ويش ِّnبه نفسnه بnه .مnا الفائnدة من تكميnل إنسnان كهnذا؟ إذا فشnل اإلنسnان في أداء

واجبnnه ،يجب أن يشnnعر بالnnذنب والمديونيnnة n.يجب عليnnه أن يحتقnnر ضnnعفه وعnnدم جnnدواه ،وعصnnيانه وفسnnاده ،وإضnnافة إلى ذلnnك،
يجب أن يبnnذل حياتnnه ودمnnه من أجnnل هللا .عنnnدها فقnnط يكnnون مخلوقًا ُي ِح ّب هللا فعالً .وفقnnط هnnذا الصnnنف من البشnnر يسnnتحق أن
ُي َك ِّمَلnnه هللا ويتمت nnع بوع nnده وبركات nnه .ومnnاذا عن الغالبي nnة منكم؟ كي nnف تع nnاملون هللا ال nnذي يحي nnا بينكم؟ كي nnف ت nnراكم قمتم ب nnواجبكم
أمامه؟ هل قمتم بكل ما قnد طnالبكم بnه ،حnتى وإن كnان على حسnاب حيnاتكم الشخصnية؟ مnا الnذي ضnحيتم بnه؟ ألم تحصnلوا على

الكثnnير مnnني؟ هnnل تسnnتطيعون التميnnيز؟ مnnا مnnدى إخالصnnكم لي؟ كيnnف تnnراكم خnnدمتموني؟ ومnnاذا عن كnnل مnnا قnnد منحتكم إيnnاه ومnnا
قمت بnnه ألجلكم؟ هnnل عملتم بموجبهnnا جميعًا؟ هnnل حكمتم جميعكم فيهnnا وقارنتموهnnا بقلnnة الضnnمير الnnذي فيكم؟ َم ْن الnnذي يسnnتحق
كرسnnت نفسnي
أقوالكم وأفعالكم؟ هل يمكن أن تستحق تضحيتكم الصغيرة هذه كل ما قد منحتكم إياه؟ ليس َّ
لدي خيار آخر وقnد ّ
nكوكا أثيمnnة عnnني .هnnذا هnnو مقnnدار واجبكم ،وظيفتكم الوحيnnدة .أليس كnnذلك؟ أال
لكم بالكليnnة ،ومnnع ذلnnك أنتم فnnاترون وتحملnnون شً n

تتممnnوا على اإلطالق واجب المخلnnوق؟ كيnnف يمكن اعتبnnاركم كائنnnات مخلوقnnة؟ أال تعرفnnون جليًا مnnا تُ َعِّبرون
تعرفnnون أنكم لم ّ

عنnnه وتحيnnوه؟ لقnnد أخفقتم في القيnnام بnnواجبكم ،ومnnع ذلnnك تسnnعون إلى الحصnnول على سnnماحة هللا ونعمتnnه الجزيلnnة .لم تُهيَّأ نعم ٌ nة
nحون بكnnل سnرور .ال يسnnتحق األشnخاص العnnاديون
كهذه ألشخاص مثلكم ال قيمة لهم أو أساس ،إنما لمن ال يطلبون شnnيًئا ويض ّ
nاب الالمتنnnاهي!
nامكم المشnق ُة والعق ُ
والتافهون الذين هم على منوالكم التمتّع بنعمة السماء على اإلطالق .يجب فقnط أن ترافَ n
nق أيَ n
إذا لم تسnn nتطيعوا أن تكونnn nوا مخلصnn nين لي ،فسnn nتكون المعانnn nاة مصnn nيركم .وإذا لم تسnn nتطيعوا أن تكونnn nوا مسnn nؤولين عن كالمي
وعملي ،فس nnيكون العق nnاب من نص nnيبكم .ال عالق nnة لكم بأي nnة نعم nnة وبرك ٍ n
nات وحي nnاة رائع nnة في الملك nnوت .ه nnذه هي النهاي nnة ال nnتي

تسnnتحقونها وعاقبnnة أعمnnالكم! ولم يقتصnر األمnnر على عnnدم محاولnnة هnؤالء النnnاس الجهلnnة والمتعجnnرفين بnnذل قصnnارى جهnnدهم أو
القيnnام بnnواجبهم ،ولكن بnnدالً من ذلnnك مnّ nدوا أيnnديهم طnnالبين النعمnnة ،كمnnا لnnو أنهم يسnnتحقون مnnا يطلبونnnه .وإذا فشnnلوا في الحصnnول
nادا .كيnف يمكن اعتبnار هnnؤالء النnاس عقالء؟ أنتم ذوو مقnnدرة ضnعيفة وال عقnل لكم ،وال
على مnnا يطلبونnه ،يصnبحون أكnnثر إلح ً

nيرا .إن إخفnnاقكم في الnnرد
تسnnتطيعون القيnnام بnnالواجب الnnذي عليكم القيnnام بnnه أثنnnاء عمnnل التnnدبير .لقnnد تّ n
nدنت فعالً قيمتكم تnnدنيًّا كبً n
بالمث nnل على استحس nnاني ال nnذي أظهرت nnه لكم ه nnو بالفع nnل عم nnل عص nnيان ش nnديد n،يكفي إلدانتكم وإظه nnار جبنكم ،وع nnدم كف nnاءتكم،
ودنnnاءتكم وعnnدم أهليتكم .كيnnف يمكن أن تكونnnوا مnnؤهلين إلبقnnاء أيnnديكم ممnnدودة بعnnد؟ أنتم غnnير قnnادرين على تقnnديم أي مسnnاعدة
لعملي ،وع nnاجزون عن الnn nوالء ،وغnn nير قnn nادرين على الشnn nهادة لي .هnn nذه بالفعnn nل أخطnn nاؤكم وإخفاق nnاتكم ،ولكنكم بnn nدالً من ذلnn nك،

وتتذمرون مني قائلين بأنني ظnالم .أهكnذا يكnون إخالصnكم؟ أهكnذا تكnnون محبتكم؟ مnnا الnnذي يمكنكم
تهاجمونني ،وتفترون علي،
ّ
أن ال ألقي بnnاللوم عليكم هnnو بالفعnnل أحnnد
فعلnnه بعnnد ولم تفعلnnوه؟ كيnnف تnnراكم سnnاهمتم في إتمnnام العمnnل كلnnه؟ وكم تnnراكم أنفقتم؟ ْ

nذمرون مnني في الخفnاء .هnل لnديكم أدنى مسnحة
أعمnال السnماحة العظيمnة ،ومnع ذلnك ال زلتم تقnدمون لي األعnذار بال خجnل وتت ّ
عقل اإلنسان ومفاهيمه ،إال أن عليك القيام بواجبك وإظهار والئك .إن الشnnوائب
من اإلنسانية؟ مع أن واجب اإلنسان قد أتلفه ُ
في عمل اإلنسان هي مسألة تتعلق بمقدرته ،في حين أنه إذا لم يقم اإلنسان بواجبه ،فهnذا ُيظهnر عصnيانه .ال توجnد عالقnة بين
واجب اإلنسnn nان ومnn nا إذا كnn nان مباركً ا أو ملعونًا .على اإلنسnn nان أن يnn nؤدي واجبnn nه .إنnn nه واجبnn nه الملnn nزم ويجب أال يعتم n nد nعلى

كمل بعnnد الدينونnnة.
nارك بnnالخير عنnnدما ُي َّ
التعويض أو الظروف أو األسباب .عندها فقط يكون عامالً بواجبه .يتمتع nاإلنسان المبَ n
يتلقى اإلنسnnان الملعnnون العقnnاب عنnnدما تبقى شخصnnيته من دون تغيnnير بعnnد التnnوبيخ والدينونnnة n،بمعnnنى أنnnه لن ُي َك َّمل .يجب على
اإلنسان ككائن مخلوق أن يقوم بواجبه ،وأن يفعل ما يجب عليnه فعلnه ،وأن يفعnل مnا يسnتطيع فعلnه ،بغض النظnر عمnا إذا كnان

سيَب َارك .هذا هو الشرط األساسي لإلنسnان الnذي يبحث عن هللا .يجب أال تقnوم بواجبnك لتتبnارك فحسnب ،وعليnك أال
لعن أو ُ
ُ
سي َ
قادرا على إتمام واجبه ،فهذا يعني أنnnه
لعن .اسمحوا لي أن أقول لكم هذا األمر :إذا كان اإلنسان ً
ترفض إتمامه خوًفا من أن ُت َ

nام بnه .وإذا كnان اإلنسnان غnير قnادر على القيnام بواجبnه ،فهnذا ُيظ ِnه ُر عصnيانه .ودائمًا من خالل عمليnة إتمnام
يقوم بما عليnه القي ُ
nلت على
تدريجيا ،ومن خالل هnذه العمليnة ُيظ ِnه ُر إخالصnه .وهكnذا ،كلمnا
يتغير اإلنسان
تمكنت من القيnام بواجبnك ،حص َ
َ
واجبه ّ
ً
مزيد من الحقائق ،ويصnبح تعبnيرك كnذلك أكnثر واقعيnة .أمnا أولئnك الnذين يتقاعسnون عن القيnام بnواجبهم وال يبحثnون عن الحnق

فسيبادون في النهاية ،ألن هؤالء الناس ال يقومون بواجبهم في ممارسة الحق ،وال يمارسونه في إتمnnام واجبهم .هnnؤالء النnnاس
ُ
يعبرون عنه.
ما
هو
الشر
إنما
فحسب،
ا
نجس
ليس
يظهرونه
فما
نون.
لع
ي
وسوف
حالهم
على
يبقون
الذين
هم
ّ
ّ
َُ
ً
nف عن إشnnعياء؟ وكيnnف اختلnnف عن دانيnnال؟ هnnل كnnان نبيًا؟
تكلم يسnnوع في عصnnر النعمnnة أي ً
ضnا وفعnnل الكثnnير .كيnnف اختلَ n
تفوه nnوا بكالمٍ ،وب nnدا كالمهم ،كث nnيره أو قليل nnه،
ولم nnاذا قي nnل عن nnه إن nnه المس nnيح؟ م nnا أوج nnه االختالف بينهم؟ ك nnانوا جميعهم أنا ًسn nا ّ
لإلنسnان كأنnه الكالم نفسnه .كلهم تحnدثوا وعملnوا .تنبnأ أنبيnاء العهnد القnديم بنبnوءات ،واسnتطاع يسnوع أن يnأتي ِ
بالمثnلِ .ل َم األمnر
على هذا النحو؟ إن التمييز هنا يعتمد على طبيعة العمل .لكي تميز هnذا األمnر ،ال يمكنnك nالنظnر إلى طبيعnة الجسnد وعليnك أال

تفكnnر في عمnnق كلمnnات المnnرء أو سnnطحيتها .إنمnnا عليnnك دائمnاً النظnnر أوالً لعملnnه والنتnnائج الnnتي يحققهnnا عملnnه في اإلنسnnان ،إذ لم
nخاص مثnل إشnعياء ودانيnال مجnرد
تُشِبع النبوءات التي تكلم عنهnا األنبيnاء آنnذاك حي َ
nاة اإلنسnان ،وكnانت الرسnائل الnتي تلقاهnا أش ٌ

ألي من كnnان القيnnام بnnذاك العمnnل ،فهnnو غnnير ممكن
نبnnوءات ولم تكن طريnnق الحيnnاة .لnnوال الnnوحي المباشnnر من يهnnوه ،لمnnا أمكن ٍّ
كثيرا ،لكن أقواله كnانت طريnnق الحيnاة الnnتي يمكن لإلنسnان أن يجnد من خاللهnا سnبيالً لممارسnnتها .هnذا
للبشر .تكلم يسوع ً
أيضا ً

يغيnnر انحرافnnات اإلنسnnان .ثالثnاً،
يعnnني أوالً ،أن بإمكnnان يسnnوع أن ُيشnnبع حيnnاة اإلنسnnان ،ألن يسnnوع هnnو الحيnnاة .ثانيnاً ،يمكنnnه أن ّ
أمكن لعملnnه أن ُينجح عمnnل يهnnوه ليكمnل العصnnر .رابعًا ،يمكن ليسnnوع اسnnتيعاب احتياجnات اإلنسnان الداخليnnة وأن يفهم مnا يفتقnر
جديدا ويختتم القديم .ولهذا السبب ُد ِعي يسوعُ هللاَ والمسيح .وهو ليس مختلnnف عن
إليه اإلنسان.
عهدا ً
وخامسا ،يمكنه أن يبدأ ً
ً
َ
أيضا .خذ إشعياء فيما يخص عمل األنبيnnاء مثnnاالً .أوالً ،لم يتمكن إشnnعياء من
إشعياء فحسب ،إنما عن جميع األنبياء اآلخرين ً
إشnباع حيnاة اإلنسnان .ثانيًا ،لم يتمكن من بnدء عهnد جديnد .كnان يعمnل تحت قيnادة يهnوه وليس لبnدء عهnد جديnد .ثالثًا ،مnا تحnدث
البعض حnnتى بعnnد أن اسnnتمعوا إليهnnا .هnnذه
عنnnه بنفسnnه تجnnاوز إدراكnnه .كnnان يتلقى اإلعالنnnات مباشnnرة من روح هللا ،ولم يفهمهnnا
ُ
نج ز باسnnم
الم َn
األمُ n
nور القليلnnة وحnnدها تكفي إلثبnnات أن أقnnوال إشnnعياء لم تكن سnnوى نبnnوءات ،ولم تكن سnnوى أحnnد جnnوانب العمnnل ُ
يهوه فحسnب .ومnع ذلnك ،فهnو ال يسnتطيع أن يمّثnل يهnوه تمnثيالً كnامالً .كnان خnادم يهnوه وأداة لعملnه .كnان يقnوم بالعمnل فقnط في

إطار عصر الناموس وفي نطاق عمل يهnوه ،ولم يعمnل بعnد عصnر النnاموس .أمnا عمnل يسnوع فكnان مختلفًا .لقnد تجnاوز نطnاق
عمل يهوه .كان يعمل كاهلل المتجسد وخضع للصلب ليخّلص كnnل البشnرية .وهnnذا يعnnني أنnnه قnام بعمnل جديnد خnارج العمnnل الnذي

قnnام بnnه يهnnوه .وكnnانت هnnذه بدايnnة عهnnد جديnnد .واألمnnر اآلخnnر هnnو أنnnه اسnnتطاع التحnnدث بمnnا ال يمكن لإلنسnnان تحقيقnnه .كnnان عملnnه

عمالً في إطnnار تnnدبير هللا وشnnمل كnnل البشnnرية .لم يعمnnل فقnnط في عnnدد قليnnل من النnnاس ،ولم يكن عملnnه لقيnnادة عnnدد محnnدود من
تجسد هللا ليكون إنسانا ،وكيnف أعطى الnروح إعالنٍ n
nات حينهnnا ،وكيnnف نnزل الnروح على إنس ٍ
nان ليقnوم بالعمnnل،
الناس .أما كيف َّ
ً
ِ
المتجسد .ولهnnذا،
تماما أن تكون هذه الحقائق دليالً على أنه هللا
ّ
فهذه أمور ال يستطيع اإلنسان رؤيتها أو لمسها .من المستحيل ً

حقيقيا .هذا ألن أمور الnnروح
أمور ملموسة لإلنسان .هذا فقط ُيعد
ال يمكن التمييز إال بالنظر إلى كالم هللا وعمله ،والتي هي ٌ
ً
جلياً إال من هللا نفسه ،وحتى جسnد هللا المتج ِّسnد ال يعnرف األشnnياء كلهnا .يمكنnك nفقnnط التحقnق
درك
ً
إدراكا ّ
غير مرئية منك وال تُ َ
ممnا إذا كnان هnو هللا من العمnل الnnذي قnام بnnه .فمن خالل عملnه ،يمكن مالحظnnة أنnه أوالً قnادر على فتح عهnnد جديnد .وثانيnاً ،هnو
قادر أن يشبع حياة اإلنسnان ويريnه الطريnق ليتبعnه .هnذا ك ٍ
nاف ليثبت أنnه هللا نفسnه .على أقnل تقnدير ،يمكن للعمnل الnذي يقnوم بnه
ُ
ِ
nكن فيnه .وبمnا أن العمnل الnذي قnام بnه هللا المتج ّسnد
أن يمّثل روح هللا تمامًا ،ويمكن أن ُيnرى من عمnل مثnل هnذا أن روح هللا يس ُ
أساسا لبnدء عهnد وعمnل جديnدين n،ولفتح عمnل جديnد ،فهnذه األمnور القليلnة وحnدها كافيnة لتثبت أنnه هللا نفسnه .وهnذا مnا يمnيز
كان ً
يسnnوع عن إشnnعياء ودانيnnال واألنبيnnاء اآلخnnرين العظnnام .كnnان إشnnعياء ودانيnnال واآلخnnرون جميعًا طبقnnة من األشnnخاص المثقفين
ِ
أيضا واسع االطالع وال تنقصه الفطنة،
أناسا غير عاديين تحت قيادة يهوه .وكان جسد هللا
المتجسد ً
ّ
ورفيعي المستوى .كانوا ً
تميnز أي طبيعnnة خاصnة
لكن طبيعته البشnرية كnnانت عاديnnة على نحnو خnاص .كnان إنس ً
nانا عاديًا ،ولم تسnnتطع العين المجnردة أن ّ
لبشريته أو اكتشnاف أي أم ٍnر فيهnnا يختلnف عن طبيعnة اآلخnnرين .لم يكن خارقًا للطبيعnة أو فري ًnدا على اإلطالق ،ولم يتحnَّ nل بnأي

معرف nnة أو نظري nnة أو تعلي ٍم س nnام .لم يكتس nnب الحي nnاة ال nnتي تح nnدث عنه nnا والطري nnق ال nnذي س nnار في nnه من خالل إدراك nnه لنظري nnة أو

معرفة معينة n،أو من خالل تجربة الحياة والتنشئة األسرية .باألحرى ،كnانت هnnذه كلهnا العمnnل المباشnnر للnروح ،الnذي هnnو عمnل
ِ
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 بآيnات وعجnائب ،أن يكnون هللا

ِ
عاديا ،فكيف ُيقال إ ًذا إنه صار جسnً nدا؟ أن
المتجسد ليس
بالتأكيد n.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 ِّسnد إلى
ً
ً
ً
ً
التجسد .إال أن األمر لم يكن كnذلك مnع األنبيnاء وبnني البشnر .كnانوا
أن يكون له جسد طبيعي ،وكان هذا ببساطة إلكمال أهمية
ّ
خدمين من الnروح القnدس .وكnانت بشnريتهم في نظnر اإلنسnان لهnا عظمتهnا الخاصnة ،إذ قnاموا بnالكثير من
ومسnتَ َ
أنا ًسnا موهnوبين ُ
nان مثnnل هللا .ال ُبnَّ nد وأنكم جميعًا تفهمnون اآلن كnل
األعمال التي تجاوزت الطبيعة البشnرية العاديnة .لهnذا السnبب ،اعتnبرهم اإلنس ُ

هnnذه األمnnور بوضnnوح ،فهnnذا هnnو األمnnر األكnnثر حnnيرة لكnnل البشnnر في العصnnور الماضnnية .والتج ّسnد ،فضnالً عن ذلnnك ،هnnو األكnnثر
ِ
تقبلnه .مnا أقولnه يفضnي إلى إتمnام وظيفتكم وفهمكم
ً
غموضا بين كnل األشnياء ،وهللا المتج ّسnد هnو أصnعب مnا يمكن على اإلنسnان ّ

لسnّ nر التج ّس nد .هnnذا كلnnه مرتبnnط بتnnدبير nهللا ،مرتبnnط بالرؤيnnة .إن فهمكم لهnnذا األمnnر سnnيعود عليكم بفائnnدة أكnnبر لتحظnnوا بمعرفnnة
الرؤية ،أي بعمل التدبير n.وبهnذه الطريقnة ،ستكتسnبون الكثnير من الفهم للnواجب الnذي على النnاس بnأنواعهم المختلفnة القيnام بnه.
nيرا ،ألن حيnاتكم في الnوقت الحاضnر تفتقnر
مع أن هذه األقوال ال تُظهر لكم الطريق مباشرة ،إال أنهnnا ال تnnزال تنفnnع دخnnولكم كثً n
nيرا ،وستصnnبح هnnذه عقبnnة كبnnيرة تعnnترض دخnnولكم .إذا لم تكونnnوا قnnادرين على فهم هnnذه األمnnور ،فلن يوجnnد دافnnع
إلى الرؤيnnة كثً n
يقودكم إلى الدخول .وكيف يمكن لمثل هذا السعي أن يم ّكنكم من تحقيق واجبكم على أفضل وجه؟

عمل هللا وعمل اإلنسان
مnnا هnnو مقnnدار عمnnل الnnروح القnnدس ومقnnدار الخnnبرة البشnnرية المتضnَّ nمنة في عمnnل اإلنسnnان؟ حnnتى اآلن ،يمكن أن ُيقnnال إن
الناس ما زالت ال تفهم هذه األسئلة ،وهذا كله بسبب أن الناس ال تفهم مبادئ عمل الروح القدس .عمnل اإلنسnnان الnnذي أتحnدث
عنه يشnير بnالطبع إلى عمnل أولئnك الnذين لnديهم عمnل الnروح القnدس أو أولئnك الnذين يسnتخدمهم الnروح القnدس .أنnا ال أشnير إلى
العمل الناتج عن مشيئة اإلنسان ،بل إلى عمل الرسل والعاملين واإلخوة واألخوات العاديين داخل نطnاق عمnل الnروح القnدس.
هنا ال يشير عمل اإلنسان إلى عمل هللا المتجسد ،بnل إلى نطnاق ومبnادئ عمnل الnروح القnدس على النnاس .وبينمnا هnذه المبnادئ
هي مبادئ ونطاق عمل الروح القدس ،إال أنهnnا ليسnت هي نفس مبnnادئ ونطnاق عمnnل هللا المتجسnد .عمnnل اإلنسnان يحتnوي على
جوهر اإلنسان ومبادئه ،بينما يحتوي عمل هللا على جوهر هللا ومبادئهn.
المسnتخدم ،هnnو عمnل الnروح القnدس.
إن العمnnل في تيnnار الnروح القnدس ،سnواء كnnان عمnل هللا الشخصnي أو عمnnل اإلنسnان ُ
المكثَّف .على أيnnة حnnال ،جميعهnnا روح
جnnوهر هللا نفسnnه هnnو الnnروح ،ويمكن أن ُيطلnnق عليnnه الnnروح القnnدس أو الnnروح السnnباعي ُ

هللا .كل ما في األمر فقط هو أن روح هللا ُيnدعى بأسnماء مختلفnة أثنnاء عصnور مختلفnة .ولكن جوهرهnا ال يnزال واح ًnدا .لnذلك،
ِ
المسnnتخدمين هnnو
فإن عمل هللا نفسه هو عمل الروح القدس؛ عمل هللا
ّ
المتجسد ليس أقل من الروح القدس العامل .عمل البشnnر ُ

ضnا عمnnل الnnروح القnnدس .كnnل مnnا في األمnnر هnnو أن عمnnل هللا هnnو التعبnnير الكامnnل للnnروح القnnدس ،وال يوجnnد أختالف ،في حين
أي ً
المسnnتخدمين بnnأمور بشnnرية عديnnدة n،وهnnو ليس التعبnnير المباشnnر للnnروح القnnدس ،ناهيnnك عن التعبnnير الكامnnل.
يختلnnط عمnnل البشnnر ُ

يتنوع عمل الروح القدس وال تحده أية ظروف .يتنnوع العمnل في األنnاس المختلفين ،وينقnل مnواد عمnل مختلفnة .يختلnف العمnل

أيضا في العصور المختلفnnة ،وكnذلك العمnل في الnnدول المختلفnة .بالتأكيnnد على الnرغم من أن الnروح القnدس يعمnل بطnرق عديnدةn
ً
مختلفnnnة ووفقًا لمب nnادئ مختلف nnة ،بغض النظ nnر عن كي nnف يتم العم nnل أو نوعي nnة الن nnاس ال nnذين يتم عليهم العم nnل ،الجnnnوهر دائمًا
مختلnnف ،والعمnnل الnnذي يقnnوم بnnه على أنnnاس مختلفnnة كلnnه لnnه مبnnادئ وجميعnnه يمكن أن يمثnnل جnnوهر هnnدف العمnnل .هnnذا ألن عمnnل
الروح القnدس محnدد للغايnة في النطnاق ومحسnوب تمامًا .العمnل الnذي يتم في الجسnم المتجسnد يختلnف عن العمnل الnذي يتم على

ض nا على حسnnب إمكانيnnات النnnاس المختلفnnة .العمnnل الnnذي يتم في الجسnnم المتجسnnد ال يتم على النnnاس،
النnnاس ،ويختلnnف العمnnل أي ً
والعم nnل الnnذي يتم في الجسnnم المتجسnnد ليس هnnو نفس العم nnل الnnذي يتم على النnnاس .باختصnnار ،بغض النظnnر عن كي nnف يعم nnل،
فالعمnnل على أهnnداف مختلفnnة غnnير متشnnابه أبnً nدا ،والمبnnادئ الnnتي يعمnnل بهnnا تختلnnف وفقًا لحالnnة وطبيعnnة النnnاس المختلفين .يعمnnل
الروح القدس على أناس مختلفين وفًقا لطبيعتهم nالمتأصلة وال يضع مطالب عليهم خارج نطاق جوهرهم المتأصnل ،وال يعمnل

عليهم بما يتجاوز إمكانياتهم الفعلية .لذلك ،فإن عمل الروح القدس على اإلنسان يسمح للناس أن ترى جوهر هدف العمnnل .ال

يتغير جوهر اإلنسان المتأصل؛ اإلمكانيnnات الفعليnة لإلنسnان محnدودة .سnواء اسnnتخدم الnروح القnnدس النnnاس أو عمnnل عليهم ،فnإن
المسnتخدمين،
دائما وفًقا لحnدود إمكانيnات النnاس لكي يمكنهم االنتفnاع منnه .عنnدما يعمnل الnروح القnدس على البشnر ُ
العمل يكون ً
يتم توظيnnف مnnواهبهم وقnnدراتهم الفعليnnة وال يتم االحتفnnاظ بnnأي شnnيء .يبnnذلون كnnل مnnا لnnديهم من إمكانيnnات فعليnnة لخدمnnة العمnnل.
nتخدما األجnnزاء المتnnوفرة من اإلنسnnان بهnnدف تحقيnnق نتnnائج العمnnل .في المقابnnل ،العمnnل الnnذي يتم في
يمكن أن ُيقnnال إنnnه يعمnnل ُمسً n
الجسnnم المتجسnnد هnnو تعبnnير مباشnnر عن عمnnل الnnروح وال يختلnnط باألفكnnار والمفnnاهيم البشnnرية ،وال يمكن لخnnبرة اإلنسnnان وحالتnnه
الداخلية ومواهبه الوصول إليه .إن عمل الروح القnدس الضnخم يهnدف كلnه لمنفعnة وبنيnnان اإلنسnان .لكن يمكن أن ُيكمnnل بعض
كملnnوا ومن الصnnعب أن ينnnالوا
النnnاس في حين ال يملnnك آخnnرون الشnnروط المناسnnبة من أجnnل التكميnnل ،بمعnnنى أنهم ال يمكن أن ُي َّ

الخالص ،وعلى الرغم من أنهم قد يكونوا نالوا عمل الnروح القnnدس ،إال أنهم في النهايnnة سnُ nيبادون .أي أنnnه على الnnرغم من أن
nيكملون بالكامnل ،ألن الطريnق الnذي
عمل الروح القدس هو لبنيان الناس ،فهذا ال يعني أن كnل من نnالوا عمnل الnروح القnدس س َّ

يسnnلكه العديnnد من النnnاس ليس هnnو طريnnق التكميnnل .لnnديهم فقnnط عمnnل الnnروح القnnدس من جnnانب واحnnد ،وليس التعnnاون البشnnري

كملين.
الم َّ
الشخصي والسعي البشري الصnحيح .بهnذه الطريقnة ،يصnير عمnل الnروح القnدس على هnؤالء النnاس هnو عمnل خدمnة ُ

nرة .يمكن أن يتم التعبnnير عنnnه فقnnط من خالل مسnnاعدة البشnnر الnnذين
ال يمكن للنnnاس أن تnnرى أو تلمس عمnnل الnnروح القnnدس مباشً n
لديهم موهبة العمل ،مما يعني أن عمل الروح القدس ُيقدم لألتباع من خالل تعبير من البشر.
ُينجnز عمnل الnروح القnدس ويكتمnل من خالل أنnواع عديnدة من النnاس وظnروف عديnدة مختلفnة .على الnرغم من أن عمnل
هللا المتجسnnد يمكن أن يمثnnل عمnnل العصnnر بأكملnnه ،ويمكن أن يمثnnل دخnnول النnnاس في عصnnر بأسnnره ،إال أن العمnnل على دخnnول
فصل للناس ال يزال يحتاج أن يتم من خالل البشnر الnذين يسnتخدمهم الnروح القnدس وليس هللا المتجسnد .لnذلك ،فnإن عمnل هللا،
ُم َّ

أو خدمnnة هللا ،هnnو عمnnل جسnnم هللا المتجسnnد وال يمكن أن يقnnوم بnnه إنسnان بnnدالً منnnه .يكتمnnل عمnnل الnnروح القnnدس من خالل العديnدn

من أن nnواع الن nnاس المختلف nnة وال يمكن أن يتحق nnق أو يتض nnح بالتم nnام فق nnط من خالل ش nnخص واح nnد معين n.أولئ nnك ال nnذين يق nnودون

ض nا تمثيnnل عمnnل الnnروح القnnدس بالكامnnل؛ يمكنهم فقnnط القيnnام ببعض عمnnل القيnnادة .بهnnذه الطريقnnة يمكن أن
الكنnnائس ال يمكنهم أي ً
المسnnتخدمين ،وعمnnل كnnل أولئnnك الnnذين في تيnnار
ينقسnnم عمnnل الnnروح القnnدس إلى ثالثnnة أجnnزاء :عمnnل هللا الخnnاص ،عمnnل البشnnر ُ
المسnnتخدمين هnnو قيnnادة جميnnع أتبnnاع هللا من خالل
الnnروح القnnدس .بين الثالثnnة ،عمnnل هللا هnnو قيnnادة العصnnر بأسnnره؛ وعمnnل البشnر ُ
المرسnلين أو اسnتقبال إرسnاليات بحسnب عمnل هللا نفسnه ،وهnؤالء البشnر هم الnذين يتعnاونون مnع عمnل هللا؛ العمnل الnذي يقnوم بnه

الروح القدس على هnؤالء الموجnودين في التيnار هnو الحفnاظ على كnل عملnه الخnاص ،أي الحفnاظ على التnدبير الكلي وشnهادته،
ِ
يكمل أولئnك الnذين يمكن تكميلهم .هnذه األجnزاء الثالثnة هي عمnل الnروح القnدس الكامnل ،ولكن بnدون عمnل هللا
وفي الوقت ذاته ّ
ِ
ضnا عمnnل
نفسnnه ،لكnnان عمnnل خطnnة التnnدبير الكليnnة ستصnnير خاملnnة .يتضnnمن عمnnل هللا نفسnnه عمnnل البشnnرية جمعnnاء ،وهnnو يمثّnnل أي ً
العصر ِ
بأسره .بمعنى أن عمل هللا يمِثّل حركnة كnل عمnل الnروح القnدس واتّجاهnه ،في حين أن عمnل الرسnل يتبnع عمnل هللا وال
يقود العصر ،وال يمثل اتجاه عمل الروح القدس في العصر بأسnره .هم يفعلnون فقnط مnا ينبغي على اإلنسnان فعلnه ،وهnو مnا ال

يتضمن إطالًقا عمل التnدبير .عمnل هللا الخnاص هnو المشnروع الnذي يشnمله عمnل التnدبير .عمnل اإلنسnان هnو مجnرد واجب على
البشر المستخدمين وليس لnه عالقnة بعمnل التnدبير n.بسnبب هويnات وتمnثيالت العمnل المختلفnة ،وعلى الnرغم من أن كليهمnا عمnل
الnnروح القnnدس ،إال أن هنnnاك اختالفnnات جوهريnnة وواضnnحة بين عمnnل هللا نفسnnه وبين عمnnل اإلنسnnان .باإلضnnافة إلى تنnnوع حnnدود
العمل الذي يقوم به الروح القدس على أهداف العمل التي لها هويات مختلفة .هذه هي مبادئ ونطاق عمل الروح القدس.
يمثل عمل اإلنسان خبرته وطبيعته البشرية .إن ما يقدمه اإلنسان والعمل الذي يقوم به يمثالنnه n.رؤيnnة اإلنسnان ومنطقnnه
ض nمنة في عمnnل اإلنسnnان .وعلى وجnnه الخصnnوص خnnبرة اإلنسnnان قnnادرة أكnnثر على تمثيnnل
وعقالنيتnnه وخيالnnه الغnnني جميعهnnا ُمتَ َ
عمله ،وما قد اختبره الشخص سيكون هو مكونات عمله .يمكن أن يعبر عمل اإلنسان عن خبرته .عندما يختnnبر بعض النnnاس
في حالة سلبية ،تتكون معظم شركتهم من عناصر سلبية .وإن كnانت خnبرتهم إيجابيnة لفnnترة من الnزمن وكnان لnnديهم منافnذ على
الجانب اإليجابي ،فإن شركتهم تكون مشجعة للغاية ،وسnيكون النnاس قnادرين على الحصnول على دعم إيجnابي منهم .إن صnار
حبط اآلخnرون الnnذين
العامل سلبيًّا لفترة من الزمنً ،
عادة ما ستحمل شركته عناصر سلبية .هذا النوع من الشركة ُمحبط ،وسnُ nي َ
يتبعون شركته بال وعي .تتغير حالة األتباع على حسب حالة القائد .ما بداخل العامل هو ما يعبر عنnnه ،وعمnnل الnروح القnnدس
غالبا ما يتغير مnع حالnة اإلنسnان .إنnه يعمnل وفقًا لخnبرة اإلنسnان وال يجnبر اإلنسnان بnل يضnع مطnالب عليnه وفقًا لمسnار خبرتnه
ً
العnnادي .أي أن شnركة اإلنسnnان تختلnnف عن كلمnnة هللا .مnnا يقدمnnه اإلنسnان في الشnnركة ينقnnل خبرتnnه ورؤيتnnه الفرديnnة ،ويعnnبر عمnnا
ي nnراه ويخت nnبره على أسnnاس عم nnل هللا .مس nnؤوليته هي اكتش nnاف مnnا ينبغي علي nnه ممارس nnته أو ال nnدخول في nnه ،بع nnد أن يعم nnل هللا أو
يتكلم ،ثم نقلnnه إلى األتبnnاع .لnnذلك يمثnnل عمnnل اإلنسnnان دخولnnه وممارسnnته .بnnالطبع هnnذا العمnnل مختلnnط بnnدروس وخnnبرة بشnnرية أو
بعض األفك nnار البش nnرية .ال يهم كي nnف يعم nnل ال nnروح الق nnدس ،س nnواء ك nnان يعم nnل على اإلنس nnان أو في هللا المتجس nnد ،دائمًا يع nnبر
العاملون عما هم عليه .على الnرغم من أن الnروح القnدس هnnو من يعمnnل ،إال أن العمnnل يتأسnس على ماهيnnة اإلنسnان المتأصnلة،
ألن ال nnروح الق nnدس ال يعم nnل بال أس nnاس .بمع nnنى آخ nnر ،ال يتم العم nnل من ال ش nnيء ،ب nnل دائمًا يتم وفقًا لظ nnروف فعلي nnة وأح nnوال
حقيقية .بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتغير شخصية اإلنسان ،ويمكن أن تتغير مفاهيمه وأفكاره القديمnnة .مnا يعnnبر عنnnه اإلنسnان
هو ما يراه ويختnبره ويمكنnه أن يتخيلnه .حnتى لnو كnانت العقائnد أو المفnاهيم ،فهي جميعهnا يمكن أن يصnل إليهnا تفكnير اإلنسnان.
بغض النظnnر عن حجم عمnnل اإلنسnnان ،ال يمكنnnه أن يتجnnاوز نطnnاق خبراتnnه ،ومnnا يnnراه ،ومnnا يمكنnnه تخيلnnه أو تصnnوره .مnnا يعnnبر

عبnnر هللا عن عملnnه لقيnnادة البشnnرية
عنnnه هللا هnnو ماهيتnnه ،وهnnذا بعيnnد عن منnnال اإلنسnnان ،أي بعيnد nعمnnا يمكن أن يصnnله بتفكnnيرهُ .ي ِّ
جمعاء ،وهذا ال َّ
يتعلق بتفاصيل خبرة بشرية ،بل يختص بتnدبيره الخnاص .يعnبر اإلنسnان عن خبرتnه بينمnا يعnبر هللا عن كيانnه
nاء
– وهذا الكيان هو شخصيته المتأصلة وهو بعيد عن منال اإلنسان .خبرة اإلنسان هي رؤيته ومعرفته التي حصnل عليهnnا بن ً
على تعبnnير هللا عن كيانnnه .هnnذه الرؤيnnة والمعرفnnة ُيطلnnق عليهnnا كيnnان اإلنسnnان .يتم التعبnnير عنهnnا على أسnnاس شخصnnية اإلنسnnان

أيضا عليها كيان اإلنسان .اإلنسان قادر على الشركة فيما يتعلnnق بمnnا يختnnبره ويnnراه.
المتأصلة وإمكانياته الفعلية؛ وهكذا ُيطلق ً
مnnا لم يختnnبره أو يnnراه أو ال يسnnتطيع ذهنnnه الوصnnول لnnه ،أي األشnnياء غnnير الموجnnودة بداخلnnه ،فهnnو غnnير قnnادر على أن يكnnون لnnه

شnnركة بشnnأنها .إن كnnان مnnا يعnnبر اإلنسnnان عنnnه ليس خبرتnnه ،فهnnو إ ًذا خيالnnه أو عقيدتnnه .باختصnnار ،ليسnnت هنnnاك أيnnة واقعيnnة في
أبدا مع أشياء في المجتمع ،لن تكون قادرا على أن تقدم مشاركته بوضوح بشأن العالقات الم َّ
ركبnnة في
كلماته .إن لم تتواصل ً
ً
ُ
المجتمع .إن لم تكن لnديك أسnرة بينمnا أنnاس آخnرون يتكلمnون عن قضnايا األسnرة ،لن تفهم أغلبيnة مnا يقولونnه .لnذلك ،مnا يقدمnه

اإلنسان في الشركة والعمnل الnذي يقnوم بnه يمثالن كيانnه الnداخلي .لnو أن أح ًnدا يقnدم شnركة عن فهمnه للتnوبيخ والدينونnة n،ولكنnك
ليس لديك خبرة في هذا األمر ،لن تجرؤ على إنكار معرفتnه ،فضnالً عن أنnك لن تكnون متأك ًnدا بشnأنها مئnة بالمئnة .هnذا ألن مnا

أبدا ،وال يمكن لعقلك أن يتخيله .يمكنك فقط أن تأخnnذ من معرفتnnه
أبدا ،شيء لم تعرفه ً
يتشارك بشأنه هو شيء لم تختبره أنت ً
طريًقا مستقبليًّا يتعلق بالتوبيخ والدينونة n.لكن هذا الطريق يمكن أن يكون فقط بمثابة فهم مبnnني على عقيnnدة وال يمكن أن يحnnل

محل فهمnك أو شخصnيتك .ربمnا تظن أن مnا يقولnه صnحيح للغايnة ،لكن عنnدما تختnبره تجnده غnير عملي في أمnور كثnيرة .ربمnا

تشعر أن بعض المعرفة التي تسمعها غير عملية بالكامل؛ وتخفي بداخلك مفnاهيم عنهnا في ذلnك الnوقت ،وعلى الnرغم من أنnك
تقبلها ،إال أنك تقبلها فقط على مضض .ولكن عندما تختبر ،فإن المعرفة التي تعطيك مفاهيم تصير طريقك للممارسnة .وكلمnnا
مارست ،فهمت القيمة الحقيقيnة والمعnنى الحقيقي لكلماتnه .بعnد أن تكnون قnد نلت خnبرة ،يمكنnك بعnدها التكلم عن المعرفnة الnتي
ينبغي أن تكون لديك عن األمور الnnتي قnد اختبرتهnnا .باإلضnافة إلى ذلnك ،يمكنnك nالتميnnيز بين أولئnnك الnnذين لnديهم معرفnة حقيقيnة
وعمليnnة وبين أولئnnك الnnذين لnnديهم معرفnnة مبنيnnة على عقيnnدة وعديمnnة القيمnnة .لnnذلك ،سnnواء كnnانت المعرفnnة الnnتي تتكلم عنهnnا وفقًا
للحnnق أم ال فهnnذا يعتمnnد بصnnورة كبnnيرة على إذا كnnانت لnnديك خnnبرة عمليnnة أم ال .حينمnnا يكnnون هنnnاك حnnق في خبرتnnك ،فسnnتكون
أيضا الحصول على تمييز وبصnnيرة ،وتعميnnق معرفتnnك ،وزيnnادة حكمتnnك
معرفتك عملية وذات قيمة .من خالل خبرتك ،يمكنكً n
ومنطقك السليم في ضبط نفسnك .المعرفnة الnتي يتحnدث عنهnا النnاس الnذين ال يملكnون الحnق هي عقيnدة ،بغض النظnر عن مnدى
سnموها .قnد يكnون هnذا النnوع من األشnخاص ذكيًّا للغايnة حين يتعلnق األمnر بnأمور الجسnد ،ولكنnه ال يمكنnه التميnيز عنnدما يتعلnق
األمر باألمور الروحية .وهnnذا ألن هnnؤالء النnnاس ليس لnnديهم خnnبرة على اإلطالق في األمnnور الروحيnnة .هnؤالء هم النnاس الnذين
لم يسnnتنيروا في األمnnور الروحيnnة وال يفهمnnون الnnروح .بغض النظnnر عن جnnانب المعرفnnة الnnذي تتحnnدث عنnnه ،طالمnnا أنnnه كيانnnك،
فهي خبرت nnك الشخص nnية ،ومعرفت nnك الحقيقي nnة .م nnا يقول nnه أولئ nnك الن nnاس ال nnذين يتح nnدثون فق nnط عن العقي nnدة ،أي ،أولئ nnك ال nnذين ال
يملكون الحق أو الواقع ،يمكن أن ُيطلق عليه كيانهم ،ألن عقيدتهم جاءت فقط من التأمل العميق وهي نتيجة تفكيرهم العميnnق،
ولكنه nnا مج nnرد عقي nnدة ،وليس nnت أك nnثر من خي nnال! تمث nnل خ nnبرات مختل nnف أن nnواع الن nnاس األم nnور الموج nnودة ب nnداخلهم .ك nnل أولئ nnك
األشnn nخاص الnn nذين بال خnn nبرة روحيnn nة ال يمكنهم التكلم عن معرفnn nة الحnn nق ،أو المعرفnn nة الصnn nحيحة عن مختلnn nف أنnn nواع األمnn nور
الروحية .ما يعبر عنه اإلنسان هو مnا بداخلnnه ،هnnذا أمnر مؤكnnد .إن كnان شnخص يnnرغب في الحصnول على معرفnة عن األمnور
الروحيnة والحnق ،عليnnه أن يحصnnل على خnnبرة حقيقيnnة .إن كنت ال تسnnتطيع التكلم بوضnوح عن المنطnق السnليم المتعلnق بالحيnاة
nاة للنnاس،
قادر ا على التكلم عن األمور الروحية؟ أولئك الذين بإمكانهم قيادة الكنائس وتقnديم حي ً
البشرية ،فكم باألحرى ستكون ً
nديرا وخnnبرة صnnحيحة
nحيحا لألمnnور الروحيnnة ،وتقً n
وقnnادرين أن يكونnnوا رسnالً للنnnاس ،يجب أن يملكnnوا خnnبرات فعليnnة ،وفهمًا صً n
للحق .وحدهم هؤالء النnاس مؤهلnون أن يكونnوا عnاملين ورسnالً يقnودون الكنnائس .وإال يمكنهم فقnط االتبnاع في مرتبnة أقnل وال

يمكنهم القيnnادة ،فضnالً عن أنهم لن يكونnnوا رسnالً قnادرين على إمnnداد النnnاس بالحيnnاة .هnnذا ألن وظيفnnة الرسnnل ليسnnت الجnnري وال
القتnnال؛ بnnل وظيفتهم هي خدمnnة الحيnnاة وقيnnادة التغnnيرات في الشخصnnية البشnnرية .إنهnnا وظيفnnة يؤديهnnا أولئnnك المعينnnون ليتحملnnوا

مسnnؤولية ثقيلnnة وليس شnnيًئا يمكن لكnnل النnnاس أن تفعلnnه .يمكن أن ُينفnnذ هnnذا العمnnل فقnnط من خالل أولئnnك الnnذين لnnديهم حيnnاة ،أي
أولئك الذين اختبروا الحق .ال يمكن أن ُينفذ من خالل أشخاص يستسلمون ،أو يهربون أو راغnnبين في اإلنفnnاق؛ أو أنnnاس ليس
لديهم خnnبرة الحnق ،الnذين لم ُيهّ nذبوا أو ُيnnدانوا ،هم غnnير قnادرين على أداء هnnذا النnوع من األعمnnال .األشnnخاص الnذين بال خnبرة،
أي األشnnخاص الnnذين بال واقعيnnة ،غnnير قnnادرين على رؤيnnة الواقnnع بوضnnوح ألنهم ال يملكnnون كيانًا في هnnذا الجnnانب .لnnذلك ،هnnذا

النnnوع من األشnnخاص ليس فقnnط غnnير قnnادر على القيnnام بعمnnل القيnnادة ،بnnل سnnيكون هnnدًفا لإلبnnادة إن لم يحصnnل على الحnnق لمnnدة
زمنيnnة طويلnnة .الرؤيnnة الnnتي تتحnnدث عنهnnا يمكن أن تثبت المصnnاعب الnnتي اختبرتهnnا في الحيnnاة ،واألمnnور الnnتي قnnد ُوّبِخت فيهnnا
ضnا على التجnnارب؛ األمnnور الnnتي يتنقى فيهnnا المnnرء ،واألمnnور الnnتي يكnnون المnnرء فيهnnا
والقضnnايا الnnتي ُأدنت فيهnnا .ينطبnnق هnnذا أي ً

nعيفا ،هnnذه هي األمnnور الnnتي يكnnون لnnدى المnnرء خnnبرات فيهnnا ،وهي األمnnور الnnتي يحصnل فيهnnا المnnرء على طnnرق .على سnnبيل
ض ً
بحا هلل ،يجب أن أشnبع
nكرا هللُ ،سً n
المثال ،إن عانى شخص من إحباطات في الزواج ،فإنه سيشnارك في معظم الnnوقت قnائاًل " :ش ً

شnnهوة قلب هللا وأقnnدم حيnnاتي بأسnnرها ،وأسnnلم زواجي بالكامnnل في يnnد هللا .أنnnا راغب في أن أتعه nد nبتقnnديم حيnnاتي كلهnnا هلل ".من

خالل الشnnركة ،كnnل شnnيء داخnnل اإلنسnnان ،ومن هnnو ،يمكن تمثيلnnه .إن وتnnيرة حnnديث الشnnخص ،ومnnا إذا كnnان يتحnnدث بصnnوت
مرتفع أو بهدوء ،وتلك األمور التي ليسnت هي مسnألة خnبرة ال يمكنهnا أن تمثnل مnا لديnه ومن هnو .يمكنهnا فقnط أن تحnدد مnا إذا
كانت شخصيته جيدة أم سيئة ،وما إذا كnانت طبيعتnه جيnدة أم سnيئة ،ولكن ال يمكنهnا أن تتسnاوى مnع إذا كnانت لديnه خnبرات أو
ال .قnnدرة الشnخص على التعبnير عن نفسnه عنnnدما يتحnدث أو مهnnارة أو سnرعة الخطnاب ،هي مجnرد مسnألة ممارسnnة وال يمكنهnnا
أن تحل محل خبرته .عندما تتحدث عن خبراتك الفردية ،فإن تتشارك بما تولي له األهمية وبكافnة األمnور الموجnودة بnداخلك.
خطابي يمثل كياني ،ولكن ما أقوله بعيnnد عن منnال اإلنسnان .مnnا أقولnnه ليس مnا يختnnبره اإلنسnان ،وهnو ليس شnnيًئا يمكن لإلنسnان
ضnا ليس شnيًئا يمكن لإلنسnان أن يلمسnه ،بnل هnو مnاهيتي .يقnر بعض النnاس فقnط بnأن مnا ُأشnارك بnه هnو مnا قnد
أن يnراه ،وهnو أي ً

اختبرته ،ولكنهم ال يقرون أنه تعبير مباشر للروح .بالطبع ،ما أقوله هو ما قد اختبرته .فأنا من ُقمت بأداء عمل التnدبير nعلى

مر ستة آالف عام .لقد اختبرت كل شيء من بداية خليقة البشnرية حnتى اآلن؛ كيnnف يمكن أال أتكلم عنهnnا؟ عنnدما يتعلnق األمnnر
nادرا على التحnnدث عنهnا بوضnnوح؟
بطبيعnة اإلنسnان ،فقnnد رأيتهnnا بوضnوح ،وقnد راقبتهnا منnذ مnnدة طويلnnة؛ كيnnف يمكن أال أكnnون ق ً
حيث أني رأيت جوهر اإلنسان بوضوح ،فإني مؤهالً لتوبيخ اإلنسان ودينونته ،ألن كnل البشnر قnnد جnاؤوا مnني ولكن الشnيطان

ضnا مؤهnل لتقnnييم العمnل الnnذي قnد قمت بnه .على الnرغم من أن هnذا العمnnل لم يتم بجسnnدي ،إال أنnnه
قد أفسدهم .من المؤكد أني أي ً
علي القيnام
التعبير المباشر من الروح ،وهذا هو ما لدي وما أنا عليه .لذلك أنا مؤهل للتعبnير عنnnه والقيnnام بالعمnل الnnذي ينبغي َّ

به .ما يقوله اإلنسnان هnو مnا قnد اختnبره ،هnو مnا قnد رآه ،ومnا يمكن لعقلnه أن يصnل إليnه ،ومnا يمكن لحواسnه أن تشnعر بnه .هnذا
ِ
عبnر عن العمnل الnذي قnد
هو ما يمكنه أن يتشارك به .الكلمات الnتي قالهnا جسnد هللا المتج ّسnد هي التعبnير المباشnر للnروح وهي تُ ِّ
يعبر عنnهَّ ،
يعبnر عن كيانnه ألن جnوهر الجسnد هnو الnروح ،وهnو يعnبر عن عمnل
ولكنه مnا زال ِّ
قام به الروح .لم يره الجسد أو ِّ

الروح .على الرغم من أن الجسد غير قادر على الوصول له ،إال أنnnه هnو العمnل الnnذي قnد قnام بnه الnnروح بالفعnnل .بعnnد التجسnد،
من خالل تعبnnير الجسnnد ،هnnو ي ِّ
مكن النnnاس من معرفnnة كيnnان هللا ويسnnمح للنnnاس بnnأن تnnرى شخصnnية هللا والعمnnل الnnذي قnnام بnnه .إن
ُ
وضوحا عما ينبغي أن يدخلوا فيه ومnnا ينبغي أن يفهمnnوه؛ وهnnذا يتضnnمن
عمل اإلنسان يتيح للناس أن تكون لديهم صورة أكثر
ً
قي nnادة الن nnاس نح nnو فهم واختب nnار الح nnق .عم nnل اإلنس nnان ه nnو م nnؤازرة الن nnاس؛ وعم nnل هللا ه nnو فتح ط nnرق جدي nnدة وعص nnور جدي nnدة
للبشرية ،والكشف للناس ما هو مجهول للفانين ،وتمكينهم nمن معرفة شخصيته .عمل هللا هو قيادة البشرية كافة.
إن عمل الروح القدس ينصب كله في تمكين الناس من الحصول على الفوائnnد؛ كلnnه يهnnدف لبنيnnان النnnاس؛ ال يوجnnد عمnnل
ال يفيد الناس .ال يهم ما إذا كان الحق عميقًا أو ضnحالً ،وال يهم شnnكل قnدرات أولئnnك الnnذين يقبلnون الحnnق ،مهمnnا كnان مnnا يفعلnnه

يمnnر من خالل البشnnر
الnnروح القnnدس ،كلnnه من أجnnل منفعnnة النnnاس .ولكن عمnnل الnnروح القnnدس ال يمكن أن يتم مباشً n
nرة؛ يجب أن ُ
الذين يتعاونون معه .فقط بهذه الطريقة يمكن الحصول على نتائج عمل الروح القدس .بالطبع حين يكون عمnnل الnnروح القnnدس
nيرا وليس عمnnل
مباشnً nرا ،فال يمكن أن يكnnون مغشو ًشnا على اإلطالق؛ ولكن عنnnدما يسnnتخدم اإلنسnnان كوسnnيط ،يكnnون مختلطًا كثً n
الnnروح القnnدس األصnnلي .بهnnذه الطريقnnة يتغnnير الحnnق بnnدرجات متفاوتnnة .ال يسnnتقبل التnnابعون المعnnنى األصnnلي للnnروح القnnدس بnnل
خلي nnط من عم nnل ال nnروح الق nnدس وخ nnبرة ومعرف nnة اإلنس nnان .الج nnزء ال nnذي يس nnتقبله األتب nnاع من عم nnل ال nnروح الق nnدس ه nnو الج nnزء
الص nnحيح .تتن nnوع المعرف nnة والخ nnبرة ال nnتي يناله nnا اإلنس nnان ألن الع nnاملين مختلف nnون .بمج nnرد أن يحص nnل الع nnاملون على اس nnتنارة

nاء على هnذه االسnتنارة واإلرشnاد .بnداخل هnذه الخnبرات تختلnط خnبرة اإلنسnان
وإرشnاد من الnروح القnدس ،يختnبرون بعnد ذلnك بن ً
وأيضا الطبيعة البشرية ،التي بواسطتها يحصnل اإلنسnان على المعرفnة والرؤيnnة الnتي ينبغي عليnnه الحصnول عليnnه .هnnذه
وعقله،
ً

دائما واحدة ألن الناس لnnديهم خnnبرات
هي طريقة الممارسة بعد أن يكون اإلنسان قد اختبر الحق .طريقة الممارسة هذه ليست ً
مختلفnnة واألشnnياء الnnتي يختبرهnnا النnnاس مختلفnnة .بهnnذه الطريقnnة ،فnnإن نفس اسnnتنارة الnnروح القnnدس ينتج عنهnnا معرفnnة وممارسnnات
nاء صnnغيرة أثنnnاء الممارسnnة بينمnnا يnnرتكب
مختلفnnة ألن أولئnnك النnnاس الnnذين نnnالوا االسnnتنارة مختلفnnون .يnnرتكب بعض النnnاس أخطً n
nاء كبnn nيرة ،بينمnn nا ال يفعnn nل آخnn nرون شnn nيًئا إال ارتكnn nاب األخطnn nاء .هnn nذا ألن قnn nدرات النnn nاس على الفهم تتنnn nوع وألن
البعض أخطً n n
ض nا .يفهم بعض النnnاس األمnnر بهnnذه الطريقnnة بعnnد سnnماع الرسnnالة ،ويفهم بعض النnnاس األمnnر بتلnnك
إمكانيnnاتهم الفعليnnة تتنnnوع أي ً
الطريق nnة بع nnد س nnماع الح nnق .يحي nnد بعض الن nnاس قليالً ،والبعض اآلخ nnر ال يفهم المع nnنى الص nnحيح للح nnق على اإلطالق .ل nnذلك،
فبحسب ما يفهمه المرء يقود اآلخرين؛ هذا صحيح بالضnبط ،ألن عملnه هnو مجnرد تعبnير عن كيانnه .النnاس الnذين ينقnادون من

ضnا على فهم صnحيح عن الحnnق .حnتى لnو هنnnاك أنnاس لnديهم
خالل أولئnك الnذين لnnديهم فهم صnحيح عن الحnق سيحصnnلون هم أي ً
أخطnاء في الفهم ،إال أنهم قلnة قليلnnة منهم ،وليس كnnل النnاس سnيكون لnnديهم أخطnاء .األنnاس الnnذين ينقnادون بواسnطة أولئnك الnذين
لnnديهم أخطnnاء في فهم الحnnق ،بال شnnك سnnيكونون على خطnnأ .سnnيكون هnnؤالء النnnاس خnnاطئين بكnnل مnnا تحملnnه الكلمnnة من معnnنى.
تعتمnد nدرجnnة فهم الحnnق بين األتبnnاع بصnnورة كبnnيرة على العnnاملين .بnnالطبع الحnnق من هللا صnnحيح وبال خطnnأ ،وهnnو قطعًا مؤكnnد.
ولكن العاملين ليسوا على صواب بالكامل وال يمكن أن ُيقال إنهم موثوق بهم بالكامل .لnو كnان لnدى العnاملين طريقnة لممارسnة
أيضا طريق للممارسة .إن لم يكن لدى العاملين طريقة لممارسnnة الحnnق ولكن
الحق بصورة عملية للغاية ،سيكون لدى األتباع ً

لnnديهم عقيnnدة فقnnط ،لن يكnnون لnnدى التnnابعين أيnnة حقيقnnة .يتم تحديnnد إمكانيnnة وطبيعnnة األتبnnاع بnnالميالد وليسnnت مرتبطnnة بالعnnاملين.

ولكن ح nnدود فهم األتب nnاع للح nnق ومعرف nnة هللا تعتم nد nعلى الع nnاملين (ه nnذا األم nnر ينطب nnق فق nnط على بعض الن nnاس) .أيًّا ك nnان ش nnكل
العامnnل ،سnnيكون شnnكل األتبnnاع الnnذين يقnnودهم مثلnnه .مnnا يعnnبر عنnnه العامnnل هnnو كيانnnه الشخصnnي ودون أي تَ َحُفnnظ .المطnnالب الnnتي
يفرضnnها على أتباعnnه هي نفسnnها الnnتي يnnرغب في تحقيقهnnا أو مnnا هnnو قnnادر على تحقيقnnه .يفnnرض معظم العnnاملين على أتبnnاعهم
مطالب مبنية على مnا يقومnون بnه هم بأنفسnهم على الnرغم من وجnود الكثnير من المطnالب الnتي ال يسnتطيع النnاس تحقيقهnا على
اإلطالق .ما ال يستطيع الناس تحقيقه يصير عقبة أمام دخولهم.
nيرا في عم nnل أولئ nnك ال nnذين خض nnعوا للته nnذيب والدينون nnة ،وتعب nnير عملهم أك nnثر دق nnة .أولئ nnك ال nnذين
هن nnاك أخط nnاء أق nnل كث ً n
المكملين ،والnnتي تُشِّ nكل
nاء كبnnيرة جnًّ nدا .فهنnnاك بسnnاطة كبnnيرة في عمnnل النnnاس غnnير ُ
يعتمnnدون nعلى البسnnاطة للعمnnل يرتكبnnون أخطً n
أيضا أن يختnnبروا التهnnذيب والدينونnnة
كبير ا أمام عمل الروح القدس .حتى أولئك الذين لديهم بالفطرة شروط العمل يجب ً
عائًقا ً

لكي يكونnnوا قnnادرين على تنفيnnذ عمnnل هللا .لnnو لم يجتnnازوا في هnnذه الدينونnnة ،وأيًّا كnnان البالء الحسnnن الnnذي يبلونnnه ،ال يمكن أن

جرد بساطة وصnالح بشnريين بالكامnل .عنnد القيnام بعمnل هللا ،فnإن عمnل أولئnك الnذين اجتnازوا
يكون وفًقا لمبادئ الحق بل هو ُم ّ
في التهذيب والدينونة ،يكون أكثر دقة من عمل أولئك الذين لم ُيدانوا .أولئك الذين لم يجتازوا في الدينونnة ال يعnبرون إال عن
الجسnnد واألفكnnار البشnnرية المختلطnnة بnnالكثير من الnnذكاء اإلنسnnاني والمnnواهب الفطريnnة .إنnnه ليس تعبnnير اإلنسnnان الnnدقيق عن عمnnل

هللا .النnn nاس الnn nذين يتبعnn nونهم يnn nأتون أمnn nامهم من خالل إمكانيnn nاتهم الفطريnn nة .ألنهم يعnn nبرون عن العدي n nد nمن الnn nرؤى والخnn nبرات
جدا عنnه ،فnإن عمnل هnذا النnوع من األشnخاص غnير
بعيدا ً
اإلنسانية ،التي هي في الغالب ال ترتبط بالمعنى األصلي هلل ،وتحيد ً
قادر على اإلتيان بالناس أمام هللا ،بل أمامهم هم .لذلك أولئك الذين لم يجتازوا الدينونة والتوبيخ غير مؤهلين لتنفيذ عمnnل هللا.
إن عمل العامل المؤهل يمكنه أن يرشد الناس للطريق الصحيح ويجعلهم يخوضون في عمق أكبر للحق .العمل الذي يقوم به

يمكنه أن يأتي بالناس أمام هللا .باإلضافة إلى ذلك فإن العمل الذي يقوم به قد يتنnوع من فnرد لفnرد وغnير مقيnnد بقواعnد ويسnمح
للن nnاس ب nnاإلطالق والحري nnة .باإلض nnافة إلى أن بإمك nnانهم النم nnو ت nnدريجيًّا في الحي nnاة ،والمض nnي بص nnورة أعم nnق في الح nnق .عم nnل
العامnnل غnnير المؤهnnل نnnاقص؛ عملnnه أحمnnق .يمكنnnه أن يرشnnد النnnاس فقnnط إلى القواعnnد؛ مnnا يطلبnnه من النnnاس ال يختلnnف من فnnرد
لفرد؛ ال يعمل وفًقا الحتياجات الناس الفعلية .في هذا النوع من العمل ،هناك العديد nمن القواعد والعقائnد ،وال يمكنnه أن يرشnد
النnnاس إلى الحقيقnnة أو الممارسnة الطبيعيnة للنمnnو في الحيnاة .يمكنnه فقnط أن ي ِّ
مكن النnاس من االلnnتزام بالقليnnل من القواعnnد عديمnnة
ُ
القيمnة .هnذا النnوع من اإلرشnاد يمكنnه nفقnط أن يضnلل النnاس .يقnود النnاس ليصnيروا على مnا هnو عليnه؛ يمكنهم أن يnأتي بnك لمnا
هnnو عليnnه ومnnا لديnnه .ولكي مnnا يتمكن األتبnnاع من أن يمnnيزوا مnnا إذا كnnان القnnادة مnnؤهلين أم ال ،المفتnnاح هنnnا يكمن في النظnnر إلى
الطري nnق ال nnذي يق nnودون إلي nnه ونت nnائج عملهم ،والنظ nnر إلى م nnا إذا ك nnان األتب nnاع يحص nnلون على مب nnادئ متوافق nnة م nnع الح nnق وأنهم
يحصnnلون على طnnرق ممارسnnة مناسnnبة لهم ليتغnnيروا أم ال .يجب عليnnك أن تمnnيز العمnnل المختلnnف ألنnnواع النnnاس المختلفnnة؛ وال
تابعا أحمق .هذا يؤثر على مسnألة دخولnك .إن كنت غnير قnادر على تميnيز أيnة قيnادة بشnرية لnديها طريnق
يجب عليك أن تكون ً
وأيnnة قيnnادة ليس لnديها طريnnق ،سnnتنخدع بسnهولة .كnnل هnذه لهnا تnأثير مباشnnر على حياتnك .هنnاك الكثnnير من األمnور الطبيعيnة في
عمnل النnاس غnnير المكملين؛ nالكثnnير من اإلرادة البشnرية مختلطnnة بهnا .كيانهnا طnnبيعي ،بحسnب مnا ُولnnدت بnه ،وليس حيnاة مnnا بعnد
االجتياز في المعاملة والواقعية بعد التغيير n.كيف يمكن لهذا النوع من األشnخاص أن يnnدعم أولئnnك الnذين يسnnعون وراء الحيnnاة؟
حيnاة اإلنسnان األصnلية هي ذكnاؤه وموهبتnه الداخليnة .هnذا النnوع من الnذكاء أو الموهبnة بعيnد كnل البعnد عن مطnالب هللا المحnددة
كمل اإلنسnnان ولم يتم تهnnذيب شخصnnيته الفاسnnدة والتعامnnل معهnnا ،سnnتكون هنnnاك فجnnوة كبnnيرة بين مnnا يعnnبر عنnnه
لإلنسnnان .إن لم ُي َّ
وبين الحnnق؛ سnnتمتزج بnnأمور مبهمnnة مثnnل خيالnnه والخnnبرة أحاديnnة االتجnnاه وخالفnnه .باإلضnnافة إلى أنهم بغض النظnnر عن كيnnف
يعمل ،يشعر الناس أن ليس هناك هدف كلي وال يوجد حق مناسب لدخول كل الناس .أغلبية المطالب المفروضnnة على النnnاس
تتطلب منهم أن يفعلnnوا مnnا يفnnوق قnnدرتهم وأن يفعلnnوا مnnا يسnnتحيل عليهم فعلnnه .هnnذا هnnو عمnnل اإلرادة البشnnرية .تتخلnnل شخصnnية
اإلنسان الفاسدة وأفكاره ومفاهيمه في كافة أجزاء جسده .لم يولد اإلنسان بغريزة ممارسة الحق ،وليس لديه غريزة فهم الحق
بصnnورة مباشnnرة .ومnnع وجnnود شخصnnية اإلنسnnان الفاسnnدة ،عنnnدما يعمnnل هnnذا النnnوع الطnnبيعي من األشnnخاص ،أليس هnnذا تعطيالً؟

ولكن اإلنسان الذي قد صار كاماًل لديه خnبرة الحnق الnتي ينبغي على النnاس فهمهnا ،ولديnه معرفnة عن شخصnيته الفاسnدة ،لnذلك

ض nا
فnnإن األمnnور المبهمnnة وغnnير الواقعيnnة في عملnnه تتنnnاقص تnnدريجيًّا ،ممnnا يعnnني أن الحnnق الnnذي يعnnبر عنnnه يصnnير أكnnثر دقnnة وأي ً

أكnnثر واقعيnnة .األفكnnار الموجnnودة في ذهن اإلنسnnان تحديnً nدا تعيnnق عمnnل الnروح القnnدس .لnnدى اإلنسnnان خيnال غnnني ومنطnnق معقnnول
وخبرة قديمnة في التعامnل مnع األمnور .إن لم تخضnع هnذه للتهnذيب والتقnويم ،تصnير جميعهnا عقبnات أمnام العمnل .لnذلك ال يمكن
أن يصل عمل اإلنسان ألكثر المستويات دق ًة ،وباألخص عمل الناس غير المكملين.
لعمل اإلنسان نطاق وحدود .شخص واحد قادر على أداء عمل مرحلة معينة nوال يمكنnnه أداء عمnnل العصnnر بأسnره ،وإال
سيقود الناس نحو القواعد .يمكن فقط أن يكون عمل اإلنسان قابالً للتطبيق في زمن أو مرحلة معينnnة n.هnnذا ألن خnnبرة اإلنسnnان

لها نطاق .ال يمكن ألحد أن يقارن عمnل اإلنسnان مnع عمnل هللا .طnرق ممارسnة اإلنسnان ومعرفتnه للحnق جميعهnا قابلnة للتطnبيق

في نطاق محدد .ال يمكنك nأن تقول إن الطريق الذي يسلكه اإلنسان هو مشيئة الروح القدس بالكامل ،ألن اإلنسان يمكنnه فقnط
أن يسnnتنير بnnالروح القnnدس وال يمكن أن يمتلئ بnnالروح القnnدس بالكامnnل .األمnnور الnnتي يختبرهnnا اإلنسnnان هي كلهnnا داخnnل نطnnاق
طبيعته البشرية وال يمكن أن تتجاوز حدود األفكnار الموجnودة في الnذهن البشnري العnادي .كnل أولئnك الnذين لnديهم تعبnير عملي
يختnnبرون داخnnل هnnذه الحnnدود n.عنnnدما يختnnبرون الحnnق ،عnnادة تكnnون خnnبرة حيnnاة بشnnرية عاديnnة تحت اسnnتنارة الnnروح القnnدس ،وال

يختnnبرون بطريقnnة تحيnnد عن الحيnnاة البشnnرية العاديnnة .إنهم يختnnبرون الحnnق مسnnتنيرين بnnالروح القnnدس على أسnnاس عيشnnهم حيnnاة
بشرية .باإلضافة إلى أن هذا الحق يتنوع من شخص آلخر ،وعمقnnه مرتبnط بحالnnة الشnخص .يمكن أن نقnول إن الطريnnق الnذي
يسلكونه هو طريق الحياة البشرية العاديnة إلنسnان يسnعى وراء الحnق ،وإن ذلnك هnو الطريnق الnذي سnار فيnه إنسnان عnادي لديnه
استنارة الروح القدس .ال يمكنك أن تقول إن الطريق الذي يسnلكونه هnو طريnق أخnذه الnروح القnدس .ألن النnاس الnذين يسnعون
ض nا ليس واح nً nدا .باإلض nnافة إلى أن nnه بس nnبب البيئ nnات
ليس nnوا متش nnابهين في الخ nnبرة البش nnرية العادي nnة ،ف nnإن عم nnل ال nnروح الق nnدس أي ً
المختلفnnة الnnتي يختبرونهnnا وألن نطnnاق خnnبرتهم ليس واحnً nدا ،وبسnnبب االمnnتزاج بين أفكnnارهم وعقلهم ،تختلnnط خnnبرتهم بnnدرجات
متنوعة .يفهم كل شخص الحق وفقًا لظروفnه المختلفnnة الفرديnة .وفهمهم عن المعnنى الحقيقي للحnnق ليس مكتمالً بnل هnnو مجnرد

جnnانب أو جnnوانب قليلnnة منnnه .النطnnاق الnnذي يختnnبر فيnnه اإلنسnnان الحnnق مبnnني دائمًا على ظnnروف األفnnراد المختلفnnة ولnnذلك ليس
واحدا .بهذه الطريقة ،المعرفة المعبر عنهnnا بنفس الحnق من أشnخاص مختلفين ليسnت متطابقnnة .أي أن خnnبرة اإلنسnnان دائمًا لهnا
ً
حدود وال يمكنهnا أن تمثnل بالكامnل مشnيئة الnروح القnدس ،وعمnل اإلنسnان ال يمكن أن يتم تصnوره على أنnه عمnل هللا ،حnتى لnو
ما كان يعبر عنه اإلنسnان متوافقًا بصnورة لصnيقة مnع مشnيئة هللا ،حnتى لnو أن خnبرة اإلنسnان وثيقnة الصnلة بعمnل التكميnل الnذي
يؤديه الروح القدس .يمكن لإلنسان فقط أن يكون خادمًا هلل ،ويقnوم بالعمnل الnذي ائتمنnه nعليnه هللا .يمكن لإلنسnان فقnط أن يعnبر
عن المعرفnnة باسnnتنارة الnnروح القnnدس والحقnnائق الnnتي حصnnل عليهnnا من خبراتnnه الشخصnnية .اإلنسnnان غnnير مؤهnnل وليسnnت لديnnه
الشروط الالزمة ليكnون مخر ًج ا للnروح القnدس .هnو ال يسnتحق أن يقnول إن عمnل اإلنسnان هnو عمnل هللا .لإلنسnان مبnادئ عملnه
البشnnرية ،وكnnل البشnnر لnnديهم خnnبرات مختلفnnة وظnnروف متنوعnnة .يتضnnمن عمnnل اإلنسnnان كnnل خبراتnnه بمnnوجب اسnnتنارة الnnروح
القدس .يمكن لهذه الخبرات فقط أن تمثل كيان اإلنسان وال تمثل كيان هللا أو مشيئة الروح القnدس .لnذلك الطريnق الnذي يمشnnيه
اإلنسان ال يمكن أن ُيقال إنه الطريق الذي يسnلكه الnروح القnدس ألن عمnل اإلنسnان ال يمكن أن يمثnل عمnل هللا وعمnل اإلنسnان
وخبرتnnه ليسnnا مشnnيئة الnnروح القnnدس الكاملnnة .عمnnل اإلنسnnان عرضnnة أن يتحnnول إلى قاعnnدة ،ووسnnيلة عملnnه تقتصnnر بسnnهولة على
ض nا
نطnnاق محnnدد غnnير قnnادر على قيnnادة النnnاس إلى طريnnق حnnر .يعيش معظم األتبnnاع داخnnل نطnnاق محnnدد n،وطريقnnة ممارسnnتهم أي ً

أيضا مقتصرة على أنواع قليلة وال يمكن أن تُقnارن مnع عمnل
دائما محدودة؛ وطريقة عمله ً
محدودة في نطاقها .خبرة اإلنسان ً
الnnروح القnnدس أو عمnnل هللا نفسnnه  -هnnذا ألن خnnبرة اإلنسnnان ،في النهايnnة ،محnnدودة .على الnnرغم من أن هللا يقnnوم بعملnnه ،ليسnnت
nورا على طريقnة واحnدة .ليسnت هنnاك قواعnد ألي عمnل يقnوم بnه هللا ،كnل
هناك قواعد لnه؛ ورغم أن العمnل يتم ،فإنnه ليس مقص ً
عمله حر .ال يهم كم الوقت الذي يقضيه البشnnر في اتباعnnه ،ال يمكنهم أن يستخلصnوا قnnوانين لطnرق عملnnه .على الnرغم من أن

عملnnه لnnه مبnnادئ n،إال أنnnه دائمًا يتم بطnnرق جديnnدة وبnnه تطnnورات جديnnدة دائمًا ،بعيnnدة عن منnnال اإلنسnnان .أثنnnاء فnnترة واحnnدة من
دائما الحصول على دخnnول
الزمن ،قد يكون لدى هللا عدة أنواع مختلفة من العمل وطرق مختلفة من القيادة ،مما يسمح للناس ً
جديnnد وتغيnnيرات جديnnدة .ال يمكن nك nاكتشnnاف قnnوانين عملnnه ألنnnه دائمًا يعمnnل بطnnرق جديnnدة .من خالل هnnذه الطريقnnة فقnnط يمكن
ألتباع هللا أال يقعوا في القواعد .يتجنب عمل هللا نفسه مفnاهيم النnاس دائمًا ويواجnnه مفnاهيمهم .وحnدهم أولئnك الnذين يتبعnnون هللا
ويسعون وراءه بقلب صادق هم من يمكن أن تتغnnير شخصnياتهم وهم القnادرون على العيش بحريnnة دون الخضnnوع أليnة قواعnد
أو التقيد بأية مفاهيم دينية .المطالب التي يطلبها عمل اإلنسان من الناس مبنية على خبرة اإلنسان الشخصية وما يسnnتطيع هnnو
ضnا محnnدودة للغايnnة .وهكnnذا يعيش األتبnnاع بال
نفسnnه تحقيقnnه .معيnnار هnnذه الشnروط محnnدود في نطnnاق معين ،وطnرق الممارسnnة أي ً
صnا لم يجnتز في تكميnل هللا
وعي داخل هذا النطاق المحدود؛ ومع مرور الوقت ،تصير هذه بمثابnة قواعnد وشnعائر .لnو أن شخ ً
الشخصي ولم ينل الدينونة nتولى قيادة العمل لفترة واحدة ،سيصير كnل أتباعnnه متnدينيين nوخnnبراء في مقاومnnة هللا .لnnذلك إن كnnان

قائدا مؤهالً ،يجب أن يجتاز الدينونة ويقبnل التكميnل .أولئnك الnذين لم يجتnازوا الدينونnة n،على الnرغم من أنnه قnد يكnون
الشخص ً
يعبرون عن أمور غير واقعية ومبهمة فقط .مع الوقت ،سيقودون النnnاس إلى قواعnnد مبهمnnة
لديهم عمل الروح القدس ،إال أنهم ّ
وفوق طبيعية .العمل الذي يؤديه هللا ال يتوافق مع جسد اإلنسان؛ وال يتوافق مع أفكار اإلنسان بل يقnnاوم مفاهيمnnه؛ وال يختلnnط

بلون ديني مبهم .نتائج عمله ال يمكن أن يحققها إنسان لم ُيكمل منه وهي بعيدة nعن منال الفكر اإلنساني.
العمnnل الموجnnود في ذهن اإلنسnnان يحققnnه اإلنسnnان بسnnهولة .على سnnبيل المثnnال ،الرعnnاة والقnnادة في العnnالم الnnديني يعتمnnدونn
سيصابون بعدوى مواهبهم ويتأثرون ببعض ممnnا هم
على مواهبهم ومراكزهم للقيام بعملهم .الناس الذين يتبعونهم لمدة طويلة ُ
عليه .هم يركزون على مnواهب وقnدرات ومعرفnة النnاس ،ويهتمnون ببعض األمnور الفائقnة للطبيعnة والعديnnد من العقائnد العميقnة
غnnnير الواقعي nnة (ب nnالطبع ه nnذه العقائ nnد العميق nnة ال يمكن الوص nnول إليه nnا) .ال يرك nnزون على التغ nnيرات في شخصnnnية النnnnاس ،بnnnل
يركnnزون على تnnدريب وعnnظ النnnاس وقnnدراتهم على العمnnل وتحسnnين معرفnnة النnnاس وإثnnراء عقائnnدهم الدينيnnة n.ال يركnnزون على
مقدار تغير شخصية الناس ومقدار فهمهم للحق .ال يشغلون أنفسهم بجوهر الناس ،فضالً عن أنهم ال يحاولون معرفnnة حnnاالت

الن nnاس العادي nnة وغ nnير العادي nnة .ال يواجه nnون مف nnاهيم الن nnاس وال يكش nnفون أفك nnارهم ،فضn nالً عن أنهم ال يص nnلحون نقائص nnهم أو
فسادهم .معظم الناس الnnذين يتبعnونهم يخnnدمون بمnواهبهم الطبيعيnnة ،ومnا يعnnبرون عنnnه هnnو المعرفnnة والحnق الnnديني المبهم ،وهي

nاة .في الواق nnع ج nnوهر عملهم ه nnو رعاي nnة الموهبnnnة ،ورعايnnnة
أمnnnور ال تتالمس م nnع الواق nnع وع nnاجزة تمامًا عن منح الن nnاس حي ً n
الشخص الذي ليس لديه شيء ليكnون خري ًج ا موهوبًا من معهnد الهnوتي ثم بعnد ذلnك يnذهب للعمnل والقيnادة .في عمnل هللا الnذي
استمر ستة آالف عام ،هل يمكنك أن تجد أية قوانين فيnه؟ هنnnاك العديnد nمن القواعnد والقيnnود في العمnل الnnذي يقnوم بnه اإلنسnnان،
والعقnnل البشnnري عقائnnدي للغايnnة .لnnذلك مnnا يعnnبر عنnnه اإلنسnnان هnnو بعض المعرفnnة واإلدراك داخnnل حnnدود خبراتnnه كلهnnا .اإلنسnnان
غير قادر على التعبير عن أي شيء بخالف ذلك .خبرات اإلنسان ومعرفته ال تنبع من مواهبه الداخلية أو غريزتnnه؛ بnnل تنبnnع
بسnnبب إرشnnاد هللا ورعايتnnه المباشnnرة .لnnدى اإلنسnnان فقnnط االسnnتعداد nلقبnnول هnnذه الرعايnnة وليس االسnnتعداد nللتعبnnير المباشnnر عن
nاء يقبnnل المnnاء من المصnnدر؛ هnnذه هي الغريnnزة
ماهيnnة الالهnnوت .اإلنسnnان غnnير قnnادر أن يكnnون المصnnدر ،يمكنnnه فقnnط أن يكnnون إنً n
البشnnرية ،وهي االسnnتعداد الnnذي ينبغي أن يكnnون لnnدى المnnرء ككnnائن بشnnري .إن فقnnد الشnnخص االسnnتعداد nلقبnnول كلمnnة هللا وفقnnد
ضnا مnا هnو أكnثر قيمnة ،ويفقnد واجبnه كإنسnان مخلnوق .إن لم يكن لnدى الشnخص معرفnة
الغريزة البشرية ،فذلك الشخص يفقnد أي ً
أو خnبرة بكلمnة هللا أو عملnه ،فnإن هnnذا الشnخص يفقnد واجبnه ،أي الnواجب الnnذي ينبغي عليnnه أداؤه ككيnnان مخلnوق ،ويفقnnد كرامnnة
nرة بواسnnطة
الكيnnان المخلnnوق .إن فطnnرة هللا هي أن يعnnبر عن ماهيnnة الالهnnوت سnnواء كnnان يتم التعبnnير عنnnه في الجسnnد أو مباشً n
الروح؛ هذه هي خدمة هللا .يعبر اإلنسان عن خبراته أو معرفته الشخصية (أي أنه يعبر عما هو عليه) أثنnاء عمnل هللا أو بعnد
ذلnnnك؛ ه nnذه هي غري nnزة اإلنس nnان وواجب nnه ،وه nnو م nnا يجب على اإلنس nnان تحقيق nnه .على ال nnرغم من أن تعب nnير اإلنسnnnان يتصnnnف
بالقص nnور فيم nnا يتعل nnق بم nnا يع nnبر عن nnه هللا ،وهن nnاك الكث nnير من القواع nnد فيم nnا يع nnبر عن nnه اإلنس nnان ،يجب على اإلنس nnان أن ي nnؤدي
ال nnواجب ال nnذي ينبغي علي nnه أداؤه ويفع nnل م nnا يت nnوجب علي nnه فعل nnه .يجب على اإلنس nnان أن يفع nnل ك nnل م nnا يمكن للبش nnر فعل nnه ألداء
واجبه ،وال يجب أن يكون هناك حتى أدنى تحفظ.
ضnا الحكمnة والقواعnد المتراكمnة .إن ذلnك
بعnد العمnل لسnنوات س ُnي ِّ
لخص اإلنسnان بعض خnبرة هnذه السnنين من العمnل ،وأي ً
الnnذي يعمnnل لمnnدة طويلnnة يعnnرف كيnnف يشnnعر بحركnnة عمnnل الnnروح القnnدس ويعnnرف مnnتى يعمnnل الnnروح القnnدس ومnnتى ال يعمnnل؛
ويعnnرف كيnnف يكnnون في شnnركة بينمnnا يحمnnل عبًئا مnnا ،وهnnو على درايnnة بحالnnة عمnnل الnnروح القnnدس العاديnnة وحالnnة نمnnو النnnاس

العاديnnة في الحيnnاة .شnnخص مثnnل هnnذا قnnد عمnnل لسnnنوات ويعnnرف عمnnل الnnروح القnnدس .أولئnnك الnnذين قnnد عملnnوا لسnnنوات يتكلمnnون

وتأن؛ حتى عندما ال يكون لديهم شيء ليقولوه يكونوا هادئين .من الnnداخل ،يمكنهم االسnnتمرار في الصnnالة وطلب عمnnل
بيقينية ٍّ
الnnروح القnnدس؛ فهم محنكnnون في العمnnل .الشnnخص الnnذي قnnد عمnnل لمnnدة طويلnnة ولديnnه العديnد nمن الnnدروس والخnnبرة لديnnه الكثnnير
بداخله ما يعيق عمل الروح القدس؛ هذا هو عيب عمله طويل األمد .الشخص الذي قnد بnدأ العمnل للتnو ،لم ينnل بعnد درو ًسnا أو
خnnبرة بشnnرية ،وبnnاألخص يكnnون في حnnيرة بشnnأن كيفيnnة عمnnل الnnروح القnnدس .ومnnع ذلnnك ،أثنnnاء مسnnار العمnnل ،يتعلم بالتnnدريج أن
يشعر بكيفية عمل الروح القدس ويصير على دراية بما ينبغي عليه أن يفعله ليحصل على عمnnل الnnروح القnnدس ومnnا ينبغي أن
يفعلnnه ليلمس النقnnاط الحيويnnة لآلخ nnرين .وهnnو يعnnرف المعرفnnة المش nnتركة الnnتي ينبغي على أولئ nnك الnnذين يعمل nnون أن يمتلكوهnnا.
بم nnرور ال nnوقت ،يتمكن من معرف nnة تل nnك الحكم nnة والمعرف nnة المش nnتركة بش nnأن العم nnل تقريبًا مثلم nnا يع nnرف ظه nnر ي nnده ،ويب nnدو أن nnه
يسnتخدمهما بسnnهولة أثنnاء العمnnل .لكن عنnدما يغnير الnروح القnدس الطريقnnة الnnتي يعمnل بهnnا ،يظnل متمسnً nكا بمعرفnnة عملnnه القديمnnة
وقواع nnد العم nnل القديم nnة ويع nnرف القلي nnل عن حرك nnة العم nnل الجدي nnدة n.تعطي nnه س nnنوات العم nnل واالمتالء بحض nnور وإرش nnاد ال nnروح
القnnدس المزيnnد والمزيnnد من دروس وخnnبرة العمnnل .تملnnؤه تلnnك األمnnور بثقnnة في ذاتnnه وهي ليسnnت كبريnnاء .بمعnnنى آخnnر ،يصnnير
ومقتنعا للغاية بالمعرفة المشتركة التي حصل عليها بشأن عمل الروح القnدس .بnاألخص ،تلnك األمnور
راضيا للغاية عن عمله
ً
ً
التي لم يحصل عليها أناس آخرون أو لم يدركوها تعطيه المزيد من الثقة في نفسه؛ يبدو أن عمnnل الnnروح القnnدس في داخلnnه ال
أبدا ،بينما ال يتأهل آخرون لهnذه المعاملnة الخاصnة .أشnخاص فقnط مثnل هnؤالء الnذين قnد عملnوا لسnنوات ولnديهم
يمكن أن ينطفأ ً
nيرا لقبولnnه عمnnل الnnروح القnnدس الجديnnد n.حnnتى لnnو
اسnnتخدام معقnnول للقيمnnة هم المؤهلnnون للتمتnnع بهnnا .تصnnير هnnذه األمnnور عائقًا كبً n

استطاع أن يقبل العمل الجديد ،فال يحnnدث هnذا بين ليلnة وضnحاها .بالتأكيnد يجتnnاز عnnبر الكثnير من المنعطفnات والمنحنيnnات قبnل

قبوله .يمكن أن يحدث هذا الموقف فقط تدريجيًّا بعد أن يتم التعامnل مnع مفاهيمnه القديمnة ويتم دينونnة شخصnيته القديمnة n.بnدون
االجتياز في هذه الخطوات ،ال يمكنه nاالستسالم وال يمكنه nأن يقبل بسهولة التعاليم والعمل الجديد nالذي ال يتوافق مnnع مفاهيمnnه
nادرا على الوصnول
القديمnة n.هnذا هnو أصnعب شnيء في التعامnل مnnع اإلنسnان ،وهnو ليس من السnهل تغيnnيره .إن كnان ،كعامnnل ،ق ً
ضnا عnدم التقيnد بخnبرة عملnه وقبnول العمnل الجديnد nفي ضnوء القnديم ،فهnو إنسnان
لفهم عمnل الnروح القnدس وتلخيص حركتnه ،وأي ً

غالب ا ما يعمل البشر لسنوات عديدة دون القدرة على تلخيص خبرة عملهم أو عدم التعnnرض لعnائق قبnnول
حكيم وعامل مؤهلً .
العمnn nل الجديnn nد بعnn nد تلخيص حكمnn nة وخnn nبرة عملهم وال يمكنهم فهم العمnn nل القnn nديم والجديnn nد بصnn nورة سnn nليمة أو معاملتهnn nا بشnn nكل

صحيح .البشر ًّ
حقا يصعب التعامل معهم! معظمكم هكذا! أولئك الذين اختبروا سنوات من عمل الروح القدس يجدون أنnnه من

دائما مفعمون بمفnاهيم وجnدوا أنnnه من الصnعب التخلي عنهnnا ،بينمnnا اإلنسnان الnذي قnد بnnدأ للتnnو
الصعب قبول العمل الجديد n،وهم ً
العمnnل يفتقnnر إلى المعرفnnة المشnnتركة عن العمnnل وال يعnnرف حnnتى كيnnف يتعامnnل مnnع بعض األمnnور شnnديدة البسnnاطة .أنتم – أيهnnا

الناس – كائنات صعبة ًّ
nادة مnا
حقا! أولئك الذين لديهم بعض األسبقية فخورون ومغرورون حتى أنهم نسnوا من أين جnاؤوا .ع ً
nدن لمن هم أصnnغر سnً nنا ،ومnnع ذلnnك هم غnnير قnnادرين على قبnnول العمnnل الجديnnد والتخلي عن المفnnاهيم الnnتي جمعوهnnا
ينظnnرون بتٍّ n
واحتفظnnوا بهnnا على مnnر السnnنين .على الnnرغم من أن أولئnnك الشnnباب الجهnnال قnnادرون على قبnnول القليnnل من عمnnل الnnروح القnnدس

عادة ما يتحيرون وال يعرفnون مnnا ينبغي فعلnه عنnnد مواجهnnة المشnكالت .على الnرغم من
الجديد وهم متحمسون للغاية ،إال أنهم ً
أنهم متحمس nnون ،إال أنهم جه nnال للغاي nnة .ل nnديهم معرف nnة قليل nnة فق nnط عن عم nnل ال nnروح الق nnدس وغ nnير ق nnادرين على اس nnتخدامها في
ص nا يمكن
حياتهم؛ هي مجرد عقيدة بال منفعة على اإلطالق .هناك العديد nمن الناس مثلكم؛ كم منهم مؤهل لالستخدام؟ كم شخ ً
أن يطيع استنارة الروح القدس وإضاءته وينجح في تميم مشيئة هللا؟ يبدو أن الذين بينكم ،الذين ظلوا تابعين حnتى اآلن ،كnانوا

مطيعين للغاي nnة ،ولكن في الواق nnع ،لم تتخل nnوا عن مف nnاهيمكم ،م nnا زلتم تبحث nnون في الكت nnاب المق nnدس ،وتؤمن nnون ب nnالغموض ،أو
تتجولون بين المفاهيم .ال يوجد من يتحرى بدقة عمل اليnوم الفعلي أو يتعمnق فيnه .تقبلnون طريقnة اليnوم بمفnاهيمكم القديمnة n،مnا
الnذي يمكنكم الحصnول عليnه من هnذا المعتقnد؟ يمكن أن ُيقnال إن فيكم تختnبئ الكثnير من المفnاهيم الnتي لم تنكشnف وإنكم تبnذلون
nودا فائقًا إلخفائهnا وال تكشnفوها بسnnهولة .أنتم ال تقبلnون العمnل الجديnد nبصnدق وال تخططnnوا للتخلي عن مفnاهيمكم القديمnnة؛
مجه ً

لديكم العديد nمن الفلسفات الحياتية البشعة .ال تتخلون عن مفاهيمكم القديمة وتتعاملون على مضnض مnnع العمnل الجديnد n.قلnوبكم
جدا ،وأنتم ببساطة ال تقبلون خطوات العمل الجديد nبقلوب ُمخلصة .هnnل يمكن لمسnnتهترين مثلكم أن يقومnnوا بعمnnل نشnر
خاطئة ً
البشارة؟ هnل أنتم قnادرون على تنفيnذ عمnل نشnرها للكnون بأسnره؟ إن ممارسnتكم هnذه تمنعكم من تغيnير شخصnيتكم ومن معرفnة
هللا .إن استمررتم هكذا ،ستتم إبادتكم.
عليكم أن تعرفوا كيفية تمييز عمل هللا عن عمل اإلنسnnان .مnا الnذي يمكنnnك أن تnnراه من عمnل اإلنسnان؟ هنnاك الكثnير من

ضnا عمnnا هnnو
عناصnnر الخnnبرة البشnnرية في عمnnل اإلنسnnان؛ مnnا يعnnبر عنnnه اإلنسnnان هnnو مnnا هnnو عليnnه .عمnnل هللا الشخصnnي يعnnبر أي ً
عليه ،ولكن ما هnو عليnه يختلnف عمnا هnو اإلنسnان عليnه .مnا هnو اإلنسnان عليnه يمثnل خnبرة وحيnاة اإلنسnان (مnا يختnبره اإلنسnان
ويواجهnnه في حياتnnه أو الفلسnnفات الحياتيnnة الnnتي لديnnه) ،والنnnاس الnnتي تعيش في بيئnnات مختلفnnة تعnnبر عن كيانnnات مختلفnnة .سnnواء
كnnانت لnnديك خnnبرات اجتماعيnnة أم ال وكيnnف تعيش فعليًّا وتختnnبر في أسnnرتك ،جميعهnnا يمكن رؤيتهnnا فيمnnا تعnnبر عنnnه ،بينمnnا ال
يمكنك أن ترى من عمل هللا المتجسد إن كnانت لديnه خnبرات اجتماعيnة أم ال .إنnه على درايnة بجnوهر اإلنسnان جي ًnدا ،يمكنnه أن
يكشnnف كnnل أنnnواع الممارسnnات المتعلقnnة بكnnل أنnnواع النnnاس .إنnnه حnnتى أفضnnل في كشnnف الشخصnnية اإلنسnnانية الفاسnnدة والسnnلوك
العاصnnي .ال يعيش بين النnnاس األرضnnيين ،لكنnnه يnnدري بطبيعnnة الفnnانين وكnnل فسnnاد البشnnر الفnnانيين .هnnذا هnnو مnnا هnnو عليnnه .على
الرغم من أنه ال يتعامل مع العالم ،إال أنه يعرف قواعد التعامل مع العالم ،ألنه يفهم بالتمام الطبيعة البشرية .إنه يعرف عمل
الروح الذي ال يمكن لعيون اإلنسان أن تnراه وال يمكن آلذان اإلنسnان أن تسnnمعه ،في الحاضnر والماضnي .يتضnnمن هnnذا حكمnة
ضnا صnار خفيًا عنهم.
عجبا يجده الناس صnعب الفهم .هnذا هnو مnا هnو عليnه ،لقnد صnار ُمعَلنًا للنnاس وأي ً
ليست فلسفة حياتية أو ً
استثنائيا ،بل السمات األصيلة وكيان الروح .هو ال يسافر حnول العnالم ولكنnه يعnnرف كnل جnزء فيnه.
شخصا
ما يعبر عنه ليس
ً
ً

إنnnه يتواص nnل مnnع "أشnnباه اإلنسnnان" الnnذين ليس ل nnديهم أي nnة معرفnnة أو بص nnيرة ،لكن nnه يع nnبر بكلم nnات أعلى من المعرف nnة وأعلى من
الرجnnال العظمnnاء .يعيش بين جماعnnة متبلnnدة وفاقnnدة الحس ليس لnnديها طبيعnnة بشnnرية وال تفهم األعnnراف والحيnnاة البشnnرية ،لكنnnه
يسnnnتطيع أن يطلب من البش nnرية أن تعيش حي nnاة بش nnرية عادي nnة ،وفي ال nnوقت ذات nnه يكش nnف أس nnاس البش nnرية وطبيعتهnnnا البشnnnرية
المتدنيnnة .كnnل هnnذا هnnو مnnا هnnو عليnnه ،أسnnمى من أي شnnخص من لحم ودم .بالنسnnبة إليnnه ،من غnnير الضnnروري أن يختnnبر حيnnاة
اجتماعية معقدة ومربكة ودنيئة لكي يقوم بالعمل الذي يحتnاج أن يقnوم بnه وأن يكشnف بصnورة شnاملة جnوهر البشnرية الفاسnدة.
إن الحياة االجتماعية الدنيئة ال تهذب جسده .عمله وكلماته يكشفان فقط عصيان اإلنسان وال يقدمان لإلنسnان خnبرة أو درو ًسnا

من أجnnل التعامnnل مnnع العnnالم .إنnnه ال يحتnnاج أن يتحnnرى عن المجتمnnع أو أسnnرة الشnnخص عنnnدما يمnnد اإلنسnnان بالحيnnاة .إن كشnnف

nيرا عن خnnبرات جسnnده؛ بnnل هي لكشnnف إثم اإلنسnان بعnnد معرفnnة طويلnnة لعصnnيان اإلنسnان وكراهيnnة
اإلنسnان ودينونتnnه ليسnnت تعبً n
فساد البشرية .العمل الذي يقوم به كله لكشف شخصيته اإلنسان والتعبير عن كيانه .وحده هو من يمكنه أن يقوم بهnnذا العمnnل،
وهو شيء ال يمكن للشخص الذي من لحم ودم تحقيقه .فيما يتعلق بعمله ،ال يمكن لإلنسان أن يعرف أي نوع من األشخاص
ضnا غnير قnادر
هو .كما ليس باسnتطاعة اإلنسnان تصnنيفه كشnخص مخلnوق على أسnاس عملnه .كمnا أن ماهيتnه تجعnل اإلنسnان أي ً
على تصنيفه ككائن مخلnوق .يمكن لإلنسnان فقnط أن يعتnبره غnير بشnري ،ولكنnه ال يعnرف في أي تصnنيف يضnعه ،لnذلك ُيجnبر

اإلنسnnان أن يضnnعه في قائمnnة تصnnنيف هللا .ليس من غnnير المعقnnول أن يقnnوم اإلنسnnان بهnnذا ،ألنnnه قnnد قnnام بnnالكثير من العمnnل بين
الناس ال يقدر إنسان على القيام به.
العمل الذي يقnوم بnه هللا ال يمثnل خnبرة جسnده؛ العمnل الnذي يقnوم بnه اإلنسnان يمثnل خnبرة اإلنسnان .يتكلم كnل شnخص عن
nرة ،بينم nnا يمكن لإلنس nnان فقnnط أن يع nnبر عن الخ nnبرة المقابل nnة بع nnد اختب nnار
خبرت nnه الشخص nnية .يمكن هلل أن يع nnبر عن الح nnق مباش ً n
يعبnر عن ماهيتnه في أي وقت وأي مكnان.
الحق .عمل هللا ليس له قواعد وال يخضع لnزمن أو قيnود جغرافيnة .يسnتطيع هللا أن ِّ

nادرا على العم nnل وغ nnير ق nnادر على التعب nnير عن
إن nnه يعم nnل بحس nnب م nnا يس nّ nره .لعم nnل اإلنس nnان ش nnروط وس nnياق؛ وإال لن يك nnون ق ً n
معرفته هلل أو خبرته بالحق .عليك فقط أن تقارن االختالفات بينهما لتعرف إذا كnان هnذا هnو عمnل هللا أم عمnل اإلنسnان .لnو لم
يكن هنnnاك عمnnل يقnnوم بnnه هللا نفسnnه وكnnان هنnnاك عمnnل اإلنسnnان فقnnط ،سnnتعرف ببسnnاطة أن تعnnاليم البشnnر عاليnnة ،وخnnارج نطnnاق

اسnnتطاعة أي شnخص آخnر؛ وأسnلوب كالمهم ومبnادئهم في التعامnل مnnع األمnnور وأسnلوبهم المحنnك الثnnابت في العمnnل كلهnا أمnnور
بعي nnدة عن من nnال اآلخ nnرين .جميعكم تعجب nnون به nnؤالء الن nnاس ال nnذين ل nnديهم بش nnرية س nnامية ،لكن nnك ال تس nnتطيع أن ت nnرى من عم nnل
ض nا غnnير قابnnل للقيnnاس بالنسnnبة
وكلمnnات هللا سnnمو الجnnانب البشnnري .وإنمnnا ،هnnو عnnادي ،وعنnnدما يعمnnل يكnnون عاديًا وواقعيًّا وأي ً
للفnnانين ،ممnnا يجعnnل النnnاس يشnnعرون بنnnوع من التبجيnnل لnnه .ربمnnا خnnبرة الشnnخص في عملnnه تكnnون عاليnnة أو ربمnnا يكnnون خيالnnه
ومنطقnnه تحديnً nدا nعاليًا ،وبشnnريته جيnnدة بشnnكل خnnاص؛ هnnذه أمnnور يمكنهnnا أن تحصnnل فقnnط على إعجnnاب النnnاس ،ولكنهnnا لن تثnnير
رهبتهم وخوفهم .جميع الناس يعجبون بأولئك األشnخاص الnnذين لnديهم قnدرة على العمnل ولnnديهم خnبرة خاصnة وعميقnة ويمكنهم
أبدا إثارة الرهبة ،فقط اإلعجاب والحسد .ولكن الناس الذين قد اختبروا عمل هللا ال يعجبnnون
ممارسة الحق ،ولكنهم ال يمكنهم ً
باهلل ،بل يشعرون أن عمله بعيد nعن منnال اإلنسnان وصnعب الفهم ،وهnو جديnد ورائnع .حين يختnبر النnاس عمnل هللا ،تكnون أول
معرفة لهم عنnه أنnه ال يسnبر لnه غnور ،أنnه حكيم ورائnع ،ويبجلونnه بال وعي ويشnعرون بغمnوض العمnل الnذي يقnوم بnه ،وكيnف
أنnnه ال يمكن لعقnnل اإلنسnnان الوصnnول إليnnه .يريnnد النnnاس فقnnط أن يكونnnوا قnnادرين على اسnnتيفاء شnnروطه ،وإرضnnاء رغباتnnه؛ ال
يرغبnnون في تجnnاوزه ،ألن العمnnل الnnذي يقnnوم بnnه يتجnnاوز فكnnر وخيnnال اإلنسnnان وال يمكن لإلنسnnان أن يقnnوم بnnه بnnدالً منnnه .حnnتى
اإلنسnnان نفسnnه ال يعnnرف عيوبnnه الخاصnnة ،بينمnnا هللا قnnد افتتح طريقًا جديnً nدا وجnnاء باإلنسnnان إلى عnnالم أجnnدد وأكnnثر جمnnاالً لكي
تستطيع البشرية أن تحقnق هnذا التقnدم وتحصnل على هnذه البدايnة الجديnدة .مnا يشnعر بnه اإلنسnان نحnوه ليس إعجابًا أو بnاألحرى
ليس فق nnط مج nnرد اإلعج nnاب .خ nnبرتهم األعم nnق هي الرهب nnة والمحب nnة ،وش nnعورهم ه nnو أن هللا رائ nnع في الحقيق nnة .يق nnوم بعم nnل ال
nعورا ال
nورا ال يسnتطيع اإلنسnان أن يقولهnا .النnاس الnذين اختnبروا عملnه دائمًا يختnبرون ش ً
يستطيع اإلنسان القيام بnه ،ويقnول أم ً
nادة يشnnعرون بجمالnnه ،ويشnnعرون أن عملnnه حكيم ورائnnع
يوصnnف .وبشnnكل خnnاص النnnاس ذوو الخnnبرات األعمnnق يحبnnون هللا .عً n

للغاية ،ومن ثم فإن هذا يولد قوة غnير محnدودة بينهم n.إنهnا ليسnت مشnاعر الخnوف وال المحبnة أو االحnترام الnتي تnأتي عرض ًnيا،

بnnل شnnعور عميnnق برحمnnة هللا وتسnnامحه مnnع اإلنسnnان .لكن النnnاس الnnذين قnnد اختnnبروا توبيخnnه ودينونتnnه يشnnعرون أنnnه مهيب وال

ضnا غnير قnادرين على فهمnه؛ كnل النnاس الnذي يبجلونnه
يمكن اإلساءة إليه .حتى الناس الذين قnد اختnبروا العديnد nمن عملnه هم أي ً
ًّ
حقا يعرفnnون أن عملnnه ال يتماشnnى مnnع مفnnاهيم النnnاس ،بnnل يسnnير دائمًا ضnnدها .إنnnه ال يحتnnاج إعجnnاب النnnاس الكامnnل أو تقnnديمهم
مظهnnر الخضnnوع لnnه ،بnnل أن يكnnون لnnديهم تبجيnnل وخضnnوع حقيقيnnان .في الكثnnير من عملnnه ،أي شnnخص لnnه خnnبرة حقيقيnnة يشnnعر
بتبجيnل لnه ،وهnذا التبجيnل أكnبر من اإلعجnاب .لقnد رأى النnاس شخصnيته بسnبب عمnل توبيخnه ودينونتnه ،ولnذلك هم يبجلونnه في
وي طاع ،ألن كيانه وشخصيته ليسا مثل الكيان المخلوق ،وهما أسمى من كل الكيانات المخلوقnnة .هللا
قلوبهم .هللا موجود َّ
ليبجل ُ
كيان غير مخلوق ،وهو وحnده مسnتحق التبجيnل والخضnوع؛ اإلنسnان غnير مؤهnل لnذلك .لnذلك ،كnل النnاس الnذين اختnبروا عملnه

وعرفnnوه ًّ
حقا فnnإنهم يتقونnnه .ولكن أولئnnك الnnذين لم يتخلnnوا عن مفnnاهيمهم عنnnه ،أي أولئnnك الnnذين ال يعتبرونnnه هللا ببسnnاطة ،ليس
لnnديهم أي تبجيnnل نحnnوه ،وحnnتى على الnnرغم من أنهم يتبعونnnه إال أنهم لم ُيخضnnعوا؛ إنهم أنnnاس عصnnاة بطبعهم .يقnnوم هللا بعملnnه
لتحقيق نتيجة وهي أن تبجل كل الكيانات المخلوقة الخالق وتعبده وتخضع لسيطرته بال شروط .هذه هي النتيجة النهائية التي

يهnnدف كnnل عملnnه لتحقيقهnnا .إن لم يبجnnل أولئnnك النnnاس الnnذين اختnnبروا مثnnل هnnذا العمnnل هللا ،ولnnو قليالً ،وإن كnnان عصnnيانهم في

الماضnnي لم يتغnnير مطلقًا ،فnnإ ًذا هnnؤالء النnnاس سnُ nيبادون بالتأكيnnد .إن كnnان موقnnف الشnnخص تجnnاه هللا هnnو فقnnط اإلعجnnاب وإظهnnار
االحnnترام من على بعnnد وليس محبتnnه ولnnو قليالً ،هnnذا هnnو مnnا يصnل إليnnه الشnnخص الnnذي ليس لديnnه قلب يحب هللا ،وهnnذا الشnخص

كمل .إن لم يسnnتطع مثnnل هnnذا العمnnل الحصnnول على محبnnة الشnnخص الحقيقيnnة ،فهnnذا يعnnني أن
يفتقnnر إلى الشnnروط الالزمnnة لكي ُي َّ
هذا الشخص لم يربح هللا وال يسعى وراء الحق بصورة أصيلة .الشخص الذي ال يحب هللا وال يحب الحق ال يمكنnnه أن يnربح
هللا فضالً عن أنه لن ينال تأييد هللا .أناس مثل هؤالء ،بغض النظر عن كيف اختnnبروا عمnnل الnروح القnnدس وبغض النظnnر عن

كيnف اختnnبروا الدينونnnة n،مnا زالnnوا غnير قnادرين على تبجيnل هللا .هnؤالء النnاس ذوي الطبيعnة غnnير القابلnة للتغيnnير ،والnnذين لnديهم

وسيعاقبون مثل أولئnnك الnnذين يفعلnnون الشnر
سيبادون ،ويصيرون هدًفا للعقابُ ،
شخصية شريرة للغاية .كل الذين ال يبجلون هللا ُ
أمورا آثمة.
وسيعانون أكثر من أولئك الذين يفعلون ً

هللا هو رب الكل
مرحل nnة واح nnدة من عم nnل العص nnرين الس nnابقين ح nnدثت في إس nnرائيل؛ األخ nnرى ح nnدثت في اليهودي nnة n.وبص nnورة عام nnة ،وال
مرحل nnة من ه nnذا العم nnل غ nnادرت إس nnرائيل؛ تم تنفي nnذ مرحل nnتي العم nnل فيم nnا بين الش nnعب المخت nnار األول .ل nnذلك من منظ nnور ب nnني
إسnرائيل ،هللا يهnnوه هnو إلnnه بnني إسnرائيل فقnط .بسnبب عمnnل يسnوع في اليهوديnnة ،وبسnبب إكمالnnه لعمnل الصnلب ،فnإن يسnوع هnو
فادي الشعب اليهودي من منظور اليهود .هو ملك اليهود وحدهم ،وليس أي شعب آخر؛ هو ليس الرب الnnذي يفnnدي اإلنجلnnيز،
وال الرب الذي يفدي األمريكيين n،لكنه الرب الnذي يفnدي بnني إسnرائيل ،ويفnدي اليهnود الموجnودين في إسnرائيل .في الواقnع هللا
هو سيد كل األشياء .هو إله كل الخليقة .هو ليس إله بني إسرائيل فحسب ،وليس إله اليهود فحسب ،بل هو إلnnه الخليقnnة كلهnnا.
المرحلتان السابقتان من عملnه حnدثتا في إسnرائيل ،وبهnذه الطريقnة ،تشnكلت بعض المفnاهيم داخnل النnاس .يعتقnد النnاس أن يهnوه

كان يعمل في إسرائيل وأن يسوع نفسه َّنفذ عمله في اليهودية - nباإلضافة إلى ذلك ،فإنه من خالل التجسnnد عمnل في اليهوديnة
– وعلى أي حnnال لم يمتnnد العمnnل فيمnnا وراء إسnnرائيل .لم يكن يعمnnل مnnع المصnnريين؛ لم يكن يعمnnل مnnع الهنnnود؛ كnnان يعمnnل فقnnط
مع بني إسرائيل .وهكnذا ك َّnون النnاس مفnاهيم متنوعً nة؛ باإلضnافة إلى ذلnك قnاموا بتخطيnط عمnل هللا داخnل نطnاق محnدد .يقولnون
إنnه حين يعمnل هللا يجب أن ُينفnذ العمnل وسnط شnعبه المختnار وفي إسnرائيل؛ وفيمnا عnدا بنnو إسnرائيل ليس لnدى هللا جهnة أخnرى

تسnتقِبل عملnnه ،وليس لديnه نطnاق آخnر لعملnه؛ وهم على وجnnه الخصnوص متشnددون nفي "تnأديب" هللا المتجسnnد ،وال يسnمحون لnnه
بالتحرك خارج نطاق إسرائيل .أليست هذه كلها تصورات بشرية؟ لقد خلnق هللا كnnل السnnماوات واألرض وكnل األشnnياء ،وخلnق
كnnل الخليقnnة؛ كيnnف يمكنnnه أن يحnnد عملnnه على إسnnرائيل فقnnط؟ في تلnnك الحالnnة مnnا منفعnnة أن يخلnnق كnnل خليقتnnه؟ لقnnد خلnnق العnnالم
بأسره؛ لقnد نفnذ خطnة تnدبيره ذات السnتة آالف عnام ليس فقnط في إسnرائيل بnل في كnل شnخص في الكnون .سnواء كnانوا يعيشnون
جميعا .ال أحد يستطيع
في الصين أو الواليات المتحدة أو المملكة المتحدة أو روسيا ،فإن كل األشخاص أحفاد آدم؛ خلقهم هللا
ً
اله nnروب من نط nnاق خليق nnة هللا ،وال ش nnخص يمكن nnه اله nnروب من لقب "حفي nnد آدم" .جميعهم خليق nnة هللا ،وجميعهم أحف nnاد آدم؛ هم
ض nا األحفnnاد الفاسnnدين آلدم وحnnواء .ليس فقnnط بنnnو إسnnرائيل هم خليقnnة هللا ،بnnل كnnل النnnاس؛ على الnnرغم من ذلnnك ،بعض من
أي ً

الخليقnة قnد ُلعنnوا ،والبعض اآلخnر نnال البركnة .هنnاك الكثnير من األمnور المرغnوب فيهnا في بnني إسnرائيل؛ عمnل هللا معهم أوالً

فسادا .الصينيون أصnاغر بالمقارنnnة معهم وال يمكنهم حnتى أن يتمنnوا أن يتسnnاووا معهم؛ ولnذلك عمnل هللا أوالً
ألنهم أقل الناس ً
وس nnط ش nnعب إس nnرائيل ،وتم تنفي nnذ مرحل nnة عمل nnه الثاني nnة فق nnط في اليهودي nnة n.ونتيجً n nة له nnذا ،ك nnون الن nnاس العديn nد nمن التص nnورات

والقواعد .في الواقع ،إن كان يسلك حسب التصورات البشرية ،لكان إلهًا لبnnني إسnnرائيل فقnnط؛ بهnnذه الطريقnnة لم يكن سيسnnتطيع

إلها لبني إسرائيل وليس إله الخليقnة كلهnا .قnالت النبnوات إن اسnم يهnوه
توسيع عمله ليشمل الشعوب األممية ،ألنه كان سيصير ً
عظيما في الشعوب األممية وإن اسمه سينتشر بينهم ،لماذا قnالت النبnnوات هnذا؟ إن كnان هللا هnو إلnه بnني إسnرائيل فقnط،
سيكون
ً

عالوة على أنه لم يكن سيوسع هذا العمل ،ولم يكن سيقدم هذه النبوة .وحيث أنه قدم هذه النبnnوة،
لكان عمل في إسرائيل فقط.
ً
احتnnاج أن يوسnnع عملnه للشnعوب األمميnة ولكnnل أمnة ومكnnان .حيث أنnه أعلن هnnذا ،فهnو سnnيفعله .هnذه هي خطتnه ،ألنnه هnو الnرب
الnnذي خلnnق السnماوات واألرض وكnل األشnnياء وهnو إلnه الخليقnnة كلهnا .بغض النظnر عمnا إذا كnان يعمnnل مnnع بnnني إسnرائيل أو في
كnل اليهوديnة ،العمnل الnذي يقnوم بnه هnو عمnل الكnون بأسnره والبشnرية كافnة .العمnل الnذي يقnوم بnه اليnوم في شnعب التnنين العظيم
األحمر – شعب أممي – ال يزال عمل البشرية جمعnاء .قnnد تكnnون إسnرائيل هي أسnاس عملnnه على األرض؛ وبالمثnل قnد تصnير
ضn nا قاع nnدة عمل nnه بين الش nnعوب األممي nnة .ألم يتمم اآلن النب nnوة القائل nnة ب nnإن "اس nnم يه nnوه سيص nnير عظيمًا في الش nnعوب
الص nnين أي ً
األمميnnة"؟ تشnnير خطnnوة عملnnه األولى بين الشnnعوب األمميnnة إلى هnnذا العمnnل الnnذي يقnnوم بnnه في شnnعب التnnنين العظيم األحمnnر .ألن
تماما مع التصورات البشnرية؛ هnnؤالء النnnاس هم األكnnثر
عمل هللا المتجسد في هذه األرض وبين هذا الشعب الملعون يتعارض ً
للهجnnر من أنnnاس آخnnرين ،لكن إن
وضnnاع ًة وبال أي اسnnتحقاق .إنهم النnnاس الnnذين هجnnرهم يهnnوه في البدايnnة .قnnد يتعnnرض النnnاس َ

هجnnرهم هللا ،سnnيكونون بال مكانnnة ،وسnnينالوا أقnnل قnnدر من االسnnتحقاق .كجnnزء من الخلnnق ،فnnإن احتالل إبليس أو هجnnر اآلخnnرين
nزءا من الخليقnnة ،فهnnذا يشnnير إلى أن مكانتnnه أو مكانتهnnا هي األدنى .لقnnد ُل ِع َن
هي أمnnور موجعnnة ،ولكن إن هجnnر رب الخليقnnة جً n
أحفnnاد مnnوآب ،وولnnدوا في هnnذه الدولnnة غnnير المتطnnورة؛ بال شnnك ،أحفnnاد مnnوآب هم أحnnط الشnnعوب مكانnnة تحت سnnلطان الظلمnnة.
وألن هnnؤالء النnnاس كnnانوا وضnnيعي المكانnnة في الماضnnي ،فnnإن العمnnل الnnذي يتم بينهم هnnو األكnnثر قnnدرة على تحطيم التصnnورات

ضnا العمnل األكnثر منفعnة لخطnة تnدبيره ذات السnتة آالف عnام .عملnه بين هnؤالء النnاس هnو الفعnل األكnثر قnدرة
البشnرية ،وهnو أي ً
على تحطيم التصورات البشرية؛ فهو بهذا ي ِ
عصرا؛ ويحطم كل التصnورات البشnرية؛ بهnذا هnو ينهي عمnل عصnر النعمnة
طلق
ُ
ً
بأسnnره .تم تنفيnnذ عملnnه األولي في اليهوديnnة n،داخnnل نطnnاق إسnnرائيل؛ أمnnا في الشnnعوب األمميnnة لم يقم بnnأي عمnnل يتعلnnق بnnإطالق
عصر من أي نوع .ليس فقط أن المرحلة األخيرة من عمله يتم تنفيذها بين أناس الشعوب األمميnnة؛ nبnnل يتم تنفيnnذها بين أولئnnك
الناس الملعونين .هذه النقطة هي الدليل األكثر قدرة على إذالل إبليس؛ وهكذا "يصير" هللا إله كل الخليقة في الكون ورب كnnل
األشياء ،وهدف العبادة لكل شيء فيه حياة.
هن nnاك اآلن بعض الن nnاس ال يزال nnون ال يفهم nnون م nnا ن nnوع العم nnل الجدي nnد ال nnذي أطلق nnه هللا .لق nnد ص nnنع هللا بداي nnة جدي nnدة في
عصرا آخر وأطلق عمالً آخnر ،وهnو يعمnل بين أحفnاد مnوآب .أليس هnذا هnو عملnه األجnدد؟ ال أحnد عnبر
الشعوب األممية وبدأ
ً
وعجب هللا وتع nnذر إمكاني nnة فهم هللا وعظمت nnه
العص nnور اخت nnبر ه nnذا العم nnل ،وال أح nnد سnnمع عن nnه ،ولم يق nnدره أح nnد .إن حكم nnة هللا ُ
وقداس nnته تعتمn nد nجميعًا على ه nnذه المرحل nnة من العم nnل في األي nnام األخ nnيرة ،لكي تظه nnر بوض nnوح .أال يحطم ه nnذا العم nnل الجدي nnد

التصnورات البشnرية؟ ال زال هنnاك َمن يفكnرون هكnذا" :بمnا أن هللا لعن مnوآب وقnال إنnه سnيهجر أحفnاد مnوآب ،كيnف يمكنnه أن
طردوا خارج إسnرائيل؛ دعnnاهم بنnnو إسnرائيل "الكالب
يخلصهم اآلن؟" لقد كانوا أولئك الناس من الشعوب األممية الذين ُلعنوا و ُ
األممية" .في منظور كل شخص ،هم ليسوا فقnط مجnرد كالب أمميnة ،بnnل األسnوأ أنهم أبنnاء الهالك؛ أو بمعnnنى آخnر ،هم ليسnوا

nزءا من شnعب إسnرائيل؛ لقnnد
شعب هللا المختار .على الرغم من أنهم ُولدوا في األصل داخnل نطnاق إسnرائيل ،إال أنهم ليسnوا ج ً
أيضا إلى الشعوب األمميnة .هم أكnثر النnاس وضnاع ًة .بالتحديnد nألنهم األكnثر وضnاعة بين البشnرية ،قnام هللا بتنفيnذ عمnل
ُ
طردوا ً

إطالق عصر جديد بينهم ،ألنهم ممثلو البشرية الفاسدة .عمل هللا ليس بال انتقائيnة أو هnدف ،فnإن العمnل الnذي ينفnذه بين هnؤالء

جزءا من الخليقة ،وكذلك أحفاده .أي شnخص في هnnذا العnالم من
الناس اليوم هو ً
أيضا عمل يتم تنفيذه وسط الخليقة .كان نوح ً
لحم ودم هو جزء من الخليقة .عمل هللا موجه للخليقة كافة؛ وال يتم تنفيذه وفًقا لما إذا كان المرء ُلعن بعدما ُخلnق أم ال .عمnnل
تدبيره موجه للخليقة كافة ،وليس فقط للشعب المختار الذي لم يتعرض للعنة .حيث أن هللا يnnرغب في تنفيnnذ عملnه بين خليقتnه،
فهnnو بالتأكيnnد سnnينفذه حnnتى اكتمالnnه بنجnnاح؛ سnnيعمل بين أولئnnك النnnاس النnnافعين لعملnnه .لnnذلك ،فإنnnه يحطم كnnل التقاليnnد بعملnnه بين
"مَبnnارك" هي كلمnnات بال معnnنى! الشnnعب اليهnnودي nصnnالح للغايnnة ،وإسnnرائيل
"مnnوبَّخ"ُ ،
النnnاس؛ في نظnnره ،كلمnnات مثnnل" :ملعnnون"ُ ،
ضn nا .هم ش nnعب ذو إمكاني nnات وإنس nnانية جي nnدة .أطل nnق يه nnوه عمل nnه في البداي nnة بينهم ونف nnذ عمل nnه
ش nnعب هللا المخت nnار ليس س nnيًئا أي ً
ض nا جnnزء من
األولي ،ولكن لnnو اس nnتخدمهم كمس nnتقبلي عمnnل إخضnnاعه اآلن سnnيكون األمnnر بال مغnnزى .على ال nnرغم من أنهم أي ً
الخليقnnة ولnnديهم العدي nد nمن الجnnوانب اإليجابيnnة ،إال أن تنفيnnذ هnnذه المرحلnnة وسnnطهم سnnيكون أمnً nرا بال مغnnزى .لم يكن سnnيقدر أن

يخضnnع أي شnخص وال يقنnnع الخليقnnة كلهnnا .هnnذه هي أهميnnة تحويnnل عملnnه لهnnؤالء النnnاس من أمnnة التnnنين العظيم األحمnnر .المعnnنى
ضnا إنهnاؤه لعمnل عصnر النعمnة بأسnره .إن تم
األعمق هنا هو إطالقه لعصر ،وتحطيمnه لكnل القواعnد والتصnورات البشnرية وأي ً
تنفيnnذ عملnnه الحnnالي بين بnnني إسnnرائيل ،لكnnانت خطnnة تnnدبيره ذات السnnتة آالف عnnام ستوشnnك على االنتهnnاء ،وكnnان سnnيؤمن كnnل
شخص أن هللا هو إله بني إسرائيل وأن بني إسnرائيل فقnط هم شnعب هللا المختnار ،وأنهم من يسnتحقون فقnط أن يرثnوا بركnة هللا
ووعده .في األيnام األخnيرة يتجسnد هللا في الشnعب األممي للتnنين العظيم األحمnر؛ لقnد أتم عمnل هللا كإلnه الخليقnة كلهnا؛ لقnد أكمnل
خطة تدبيره كلها ،وسينهي الجزء المركزي من عملnه في شnعب التnنين العظيم األحمnر .جnوهر مراحnل العمnل الثالث هnذه هnو
خالص اإلنسان ،أي جعل الخليقnة كلهnا تعبnد nرب الخليقnة .لnذلك ،فnإن كnل مرحلnة من هnذا العمnل ذات مغnزى؛ بالتأكيnد ال يقnوم
هللا بش nnيء بال مع nnنى أو قيم nnة .من ناحي nnة ،تتش nnكل ه nnذه المرحل nnة من العم nnل من إطالق عص nnر وإنه nnاء عص nnرين س nnابقين؛ ومن
ناحيnnnة أخ nnرى تتش nnكل من تحطيم ك nnل التص nnورات البش nnرية وط nnرق اعتق nnاد ومعرف nnة اإلنس nnان القديم nnة n.ك nnان عمnnnل المرحلnnnتين
السابقتين يتم بحسب التصورات اإلنسnانية المختلفnة؛ ولكن هnذه المرحلnة تمحي تمامًا التصnورات اإلنسnانية ،وتخضnع اإلنسnانية
خضع هللا كل البشرية في الكون بأسره م ِ
بالكامل .سي ِ
ستخد ًما إخضاع أحفاد موآب والعمnل المنفnnذ بينهم .هnذه هي أعمnnق أهميnnة
ُ
ُ
لهذه المرحلة من عمله ،وهو الجانب األكnثر قيمnة في هnذه المرحلnة من العمnل .حnتى لnو كنت تعnرف اآلن أن مكانتnك وضnيعة
وأن nnك قلي nnل االس nnتحقاق ،س nnتظل تش nnعر أن nnك تالقيت م nnع أبهج األم nnور :لق nnد ورثت برك nnة عظيم nnة ،وحص nnلت على وع nnد عظيم،
ويمكنك إكمال عمل هللا العظيم هذا ،ويمكنك nأن ترى مالمح هللا الحقيقية وتعnرف شخصnية هللا المتأصnلة ،وتعمnل مشnيئته .لقnد
تم تنفي nnذ المرحل nnتين الس nnابقتين من عم nnل هللا في إس nnرائيل .ل nnو ك nnانت ه nnذه المرحل nnة الحالي nnة من عم nnل هللا يتم تنفي nnذها بين ب nnني
أيضا خطnة تnدبير هللا
إسرائيل في األيام األخيرة ،لما كانت كل الخليقة ستؤمن فقط أن بني إسرائيل هم شعب هللا المختار ،بل ً
لم تكن سnnتحقق التnnأثير المرغnnوب .أثنnnاء الفnnترة الnnتي تم تنفيnnذ مرحلnnتين من عملnnه في إسnnرائيل ،لم يتم تنفيnnذ أي عمnnل جديnnد ولم
يتم تنفي nnذ أي من أعم nnال هللا ال nnتي تطل nnق عصnً nرا في الش nnعوب األممي nnة .ه nnذه المرحل nnة من عم nnل إطالق العص nnر ُنف nَّ nذت أواًل في
الشعوب األممية ،إضافة إلى ذلكُ ،ن ِف َّذت أواًل بين أحفاد مnوآب ،وقnد أطلnق هnذا عص ًnرا كليًّا .لقnد حطم هللا أيnة معرفnة موجnودة
داخnnل التصnnورات البشnnرية ولم يسnnمح أليnnة منهnnا أن تسnnتمر في الوجnnود .في عمnnل إخضnnاعه ،حطم التصnnورات البشnnرية ،وتلnnك

الطرق المعرفية القديمة األولى لإلنسان .لقد جعnل النnاس ينظnرون أن مnع هللا ال توجnد قواعnد ،وال يوجnد فيnه شnيء قnديم ،وإن

العمل الnnذي يقnوم بnه ُمحnَّ nرر بالكامnل ،وح ّnر تمامًا ،وهnو على صnواب في أي شnيء يفعلnnه .يجب أن تخضnnع بالكامnnل ألي عمnل
يقnnوم بnnه بين الخليقnnة .أي عمnnل يقnnوم بnnه هnnو عمnnل ذو مغnnزى ويتم وفقًا لمشnnيئته وحكمتnnه وليس وفقًا لالختيnnارات والتصnnورات
البشnnرية .يقnnوم بتلnnك األشnnياء النافعnnة لعملnnه؛ إن كnnان شnnيء غnnير نnnافع لعملnnه ،لن يقnnوم بnnه ،ال يهم كيnnف يبnnدو جيnً nدا! إنnnه يعمnnل
ويختار المستقبل والموقع من أجل عمله وفًقا لمعنى وهدف عمله .ال يلتزم بقواعد الماضي وال يتبع الصnnيغ القديمnnة؛ nبnداًل من
ذلك ،يخطط عمله وفًقا ألهمية العمل؛ في النهاية يريد أن يحقق األثر الحقيقي والهدف المرتقب .إن كنت ال تفهم هذه األمور
اآلن ،لن يكون لهذا العمل أي تأثير عليك.

هل للثالوث وجود؟
ضnا االبن والnnروح القnnدس" إال بعnnد أن أصnnبح تج ُّسnد
لم يnnؤمن اإلنسnnان أنnnه "ال يوجnnد فقnnط اآلب في السnnماء ،لكن هنnnاك أي ً
يسوع حقيق ًة .هذا هو التصور التقليدي الذي يعتنقnه اإلنسnان ،أنnه ثمnة إلnه في السnماء هكnذا :ثnالوث وهnو اآلب واالبن والnروح

القدس ،إله واحد .كل البشرية لديها هذا التصور :هللا هو إله واحد ،لكنه يتكون من ثالثة أجزاء ،وكnnل مnا رسnnخه أولئnnك بشnnدة

واحدا إال بهnnذه األجnزاء الثالثnnة .فمن دون اآلب
في التصورات التقليديةَ nيعتبر 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 اعتقnnاداتهم –

َّ
معا يمكن اعتبارهم هللا ذاتnه.
أن ًأيا من اآلب وحده أو االبن وحده ال يمكن اعتباره هللا ذاته .فقط اآلب واالبن والروح القدس ً
واآلن ،يعتنق جميع المؤمنين المتnدينين بمن فيهم كnل تnابع منكم هnذا االعتقnاد ،لكن ليس بوسnع أحnد أن يوضnح مnا إذا كnان هnذا

nحيحا أم ال؛ ألنكم دومnاً في التب ٍ
nاس بشnأن أمnور هللا ذاتnه .وعلى الnرغم من أن هnذه عبnارة عن تصnورات ،فnإنكم ال
االعتقnاد ص ً
nيرا بالتصnnورات الدينيnnة n.لقnnد قبلتم تلnnك التصnnورات
nأثرا خطً n
تnnدرون مnnا إذا كnnانت صnnحيحة أم خاطئnnة؛ ألنكم أصnnبحتم متnnأثرين تً n

ٍ
ٍ
أيضا لهذا التnnأثير الضnnار؛
بعمق ،وقد تسرب هذا السم
الدينية nالتقليديةn
بعمق إلى داخلكم؛ ومن ثم ،فقد استسلمتم في هذا األمر ً
ذلك ألن الثالوث ببسnاطة غnير موجnود ،أي أن ثnالوث اآلب واالبن والnروح القnدس ببسnاطة غnير موجnود .هnذه كلهnا تصnورات

nدات خاطئnnة لديnnه .لطالمnnا ظnnل اإلنسnnان طnnوال هnnذه السnnنوات الكثnnيرة يعتقnnد في هnnذا الثnnالوث الnnذي
تقليدي nة nلnnدى اإلنسnnان ،ومعتقٌ n
تستحض nnره تص nnورات في ذهن اإلنس nnان اختلقه nnا اإلنس nnان ،لكن nnه لم يره nnا مطلقn nاً من قب nnل .ظه nnرت على امت nnداد ه nnذه الس nnنوات
شخص nnيات روحي nnة عظيم nnة تش nnرح "المع nnنى الحقيقي" للث nnالوث ،لكن ظلت ه nnذه التفس nnيرات للث nnالوث – بوص nnفه ثالث nnة أش nnخاص

متمnnايزين ومتحnnدين في الجnnوهر – مبهمnnة وغnnير واضnnحة ،وبnnات جميnnع النnnاس في حnnيرة بشnnأن "تnnركيب" هللا .لم يتمكن إنسnnان
nيرا جامعًا؛ فمعظم التفسnnيرات مقبولnnة من حيث التعليnnل وعلى الnnورق ،لكن ال أحnnد يفهم معناهnnا
عظيم مطلقًا من أن يقnnدم تفسً n
تماما؛ ذلك ألن هذا الثالوث العظيم الذي يحتفظ به اإلنسان في قلبه غnير موجnود؛ حيث لم يnر أحnد مطلقًا مالمح
فهما
ً
واضحا ً
ً

ظا بمnnا يكفي ليصnnعد إلى مسnnكن هللا لزيارتnnه حnnتى يفحص بنفسnnه األشnياء الموجnودة في مكnnان
أحد محظو ً
هللا الحقيقية ،ولم يكن ٌ
وجnnود هللا ،ويحnnدد بالضnnبط عnnدد عشnnرات اآلالف أو مئnnات الماليين من األجيnnال الموجnnودة في "بيت هللا" أو ليتحقnnق من عnnدد
ضnا الnروح القnدس،
األجزاء الnتي يتnألف منهnا الnتركيب األصnلي هلل .مnا يحتnاج أسا ًسnا إلى الفحص هnو :عصnر اآلب واالبن وأي ً
وظهور كل واحد منهم ،وكيف انفصلوا بالضبط ،وكيف ُجعلnوا واحnnداً .لألسnف ،لم يتمكن أحnد طnوال هnذه السnنين الكثnيرة من

اكتشnn nاف حقيقnn nة هnn nذه األمnn nور؛ فهي كلهnn nا ُمجnn nرد تخمينnn nات؛ ألن أحnً n nدا لم يصnn nعد مطلقًا إلى السnn nماء للزيnn nارة وعnn nاد "بتقريnn nر
استقصnnائي" ألجnnل البشnnرية جمعnnاء حnnتى يخnnبر كnnل أولئnnك المؤمnnنين nالمتnnدينين nالnnورعين الغيnnورين والمهتمين بالثnnالوث بحقيقnnة
nوع االبن يرافقnnه
األمر .بالطبع ،ال يمكن الرجوع باللوم على اإلنسان في رسم تلك التصورات ،فلماذا لم يجعل يهnnوه اآلب يسَ n

عنnnدما خلnnق البشnnر؟ لnnو كnnانت كnnل األمnnور في البدايnnة قnnد جnnرت باسnnم يهnnوه ،لكnnانت أفضnnل .إن كnnان ال بnnد من توجيnnه لnnومٍ ،فإنnnه
nردا .لnnو
والروح
االبن
يوجه إلى تلك الهفوة اللحظية التي لم
ِ
القدس أمامه وقت الخلق ،لكنه قnام بعملnnه منف ً
يستدع فيها يهوه هللاُ َ
َ
َ
nودا من البدايnnة وحnتى النهايnة وليس
معا ،أال يكونون بذلك قد أصبحوا
واحدا؟ لو ظل اسم يهوه وحnnده موج ً
ً
أنهم قد عملوا كلهم ً
سمى يهوه حينnnذاك ،أمnا يكnون هللا قnnد َّ
وفر على نفسnnه مكابnدة البشnرية لnnذلك االنقسnام؟
اسم يسوع من عصر النعمة ،أو لو ظل ُي َّ
وجه إلى ال nnروح الق nnدس ال nnذي ظ nnل آلالف
فلي َّ
ب nnالطبع ،ال يمكن أن يالم يه nnوه على ك nnل ه nnذا ،وإن ك nnان ال ب nnد من توجي nnه ل nnومٍُ ،
الس nnنين يواص nnل عمل nnه تحت اس nnم يه nnوه أو يس nnوع أو ح nnتى ال nnروح الق nnدس ،فحي ََّر وأرب nnك اإلنس nnان ح nnتى عج nnز اإلنس nnان عن أن
وأيضا دون اسم كاسم يسوع ،ولم يكن
تحديدا n.لو أن الروح القدس نفسه قد عمل دون هيئة أو صورة ،بل
يعرف َم ْن هو هللا
ً
ً
باستطاعة اإلنسان أن يلمسه أو يnراه ،بnل يسnمع أصnوات الرعnد فقnط ،أمnا كnان عم ٌnل من هnذا النnوع أكnثر فائnدة للبشnرية؟ فمnاذا
فع nل اآلن؟ لقnnد تnnراكمت تصnnورات اإلنسnnان َف َعَل ْت كجبnٍ nل ،واتسnnعت كnnالبحر حnnتى لم يعnnد إلnnه اليnnوم يسnnتطيع أن
يمكن إذن أن ُي َ

nائرا
تائها ً
لما لم يكن هناك سوى يهوه ويسوع والروح القدس بين االثنين ،كnnان اإلنسnnان حً n
يتحملها وأصبح ً
كليا .في الماضيّ ،
ضnا جnزء من هللاَ .م ْن يعnnرف َم ْن يكnnون
بالفعnل في كيفيnnة التعامnnل ،واآلن ُأضnnيف هللا القnدير الnnذي أصnnبح حnnتى ُيقnال عنnه إنnه أي ً

مختفيا تلك السنوات الطويلة؟ كيف يحتمل اإلنسان هذا؟ كان الثالوث وحده كافيًا
متحدا أو
هللا وفي أي أقنوم من الثالوث ظل
ً
ً
ليقضي اإلنسان في تفسيره عمره كله ،لكن اآلن أصnبح هنnاك "إلnه واحnد بأربعnة أقnانيم"؟ كيnف ُيف َّسnر ذلnك؟ هnل يمكنnك أنت أن
تفسره؟ أيها اإلخوة واألخوات! كيف ظللتم تؤمنون بإله كهذا حتى اليوم؟ إنني أخلع لكم قبعتي تقديراً لكم .كان الثالوث وحnnده

المربَّع األقnانيم .تم حثكم
ً
كافيا بالفعل لتحمله ،ومع ذلك ظل لديكم حتى اآلن هذا اإليمان غnير المnتزعزع في هnذا اإللnه الواحnد ُ
على الخnnروج ،لكنكم رفضnnتم .يnnا لnnه من أمnnر ال ُيصnَّ nدق! أنتم حقًا مدهشnnون! بإمكnnان شnnخص بالفعnnل أن يnnؤمن إلى هnnذا الحnnد
بأربعة آلهة دون أن يفهم شيًئا .أال تnرون في هnذا معجnزة؟ لم أكن أعnرف أنnه بوسnعكم اجnتراح معجnزة عظيمnة كهnذه! دعnوني

آب وال ابن ،وبالتأكيnnد ال يوجnnد مفهnnوم ألداة
أخبركم أن الثالوث في الحقيقة غير موجود في أي مكان في هذا الكnnون .ليس هلل ٌ
معا ،أعني الروح القدس .هذا كله أكبر مغالطة ،وهو ببساطة غير موجود في هnnذا العnnالم! بيnnد أن تلnnك
يستخدمها اآلب واالبن ً
المغالطnnة لهnnا أصnnل وليسnnت بال أسnnاس بالكليnnة؛ ألن عقnnولكم ليسnnت بسnnيطة إلى هnnذا الحnnد ،وأفكnnاركم ليسnnت بال منطnnق ،بnnل هي

مناسnبة وحاذقnnة للغايnة ،لدرجnة أنهnnا عصnnية حnnتى على أي شnnيطان .لكن لألسnف ،كnل هnnذه األفكnnار محض مغالطnات وال وجnود
لهnnا! إنكم لم تnnروا الحnnق الnnواقعي مطلقًا ،بnnل أنتم تخمنnnون وتتصnnورون فقnnط ،ثم تختلقnnون منهnnا قصnnة لتكسnnبوا بهnnا ثقnnة اآلخnnرين
بشnnكل مخnnادع ،وتهيمنnnوا بهnnا على حمقى البشnnر دون عقnٍ nل أو منطnnق ،حnnتى يؤمنnnوا "بتعnnاليمكم المتبحnnرة" العظيمnnة والمشnnهورة.
هل هذا حق؟ هل هذا نظام الحياة الذي يجب أن يحصل عليه اإلنسان؟ إنه كله ُهراء! ليست هناك كلمة واحدة مناسبة! طوال
قسما هكذا بواسطتكم ،وظnل ُيق َّسnم أكnثر فnأكثر مnع كnل جي ٍnل حnتى َّ
إن إلهًا واح ًnدا ُق ِّسnم صnراحة
هذه السنوات الطويلة ،ظل هللا ُم ً
إلى ثالث nnة آله nnة .واآلن أص nnبح ببس nnاطة من المس nnتحيل على اإلنس nnان أن يعيn nد nتجمي nnع هللا في واح nnد؛ ألنكم قس nnمتموه إلى قط nٍ nع
صnnغيرة جnً nدا! لnnوال عملي اآلني قبnnل أن يفnnوت األوان ،لكnnان من الصnnعب القnnول كم كنتم ستسnnتمرون بوقاحnnة على هnnذا النحnnو!
كنت قد
كيف مازال هو إلهكم إن كنتم تستمرون في تقسيمه على هذا النحو؟ أما زلتم تميزون هللا؟ أما زلتم ترجعون إليه؟ لو ُ

لحسnnن
تn
ُ
nزء من هللا .لكن ُ
nأخرت ،لربمnnا كنتم قnnد أعnnدتم "اآلب واالبن" ،يهnnوه ويسnnوع ،إلى إسnnرائيل وادعيتم أنكم أنتم أنفسnnكم جٌ n
قمت
nيرا جnnاء هnnذا اليnnوم الnnذي طالمnnا انتظرتnnه ،ولم يتوقnnف تقسnnيمكم هلل ذاتnnه إال بعnnد أن ُ
الحnnظ أن اآلن هnnو األيnnام األخnnيرة .أخً n

بيnnدي بهnnذه المرحلnnة من العمnnل .ربمnnا لnnوال هnnذا ،لكنتم تمnnاديتم ،بnnل حnnتى لوضnnعتم جميnnع الشnnياطين الموجnnودة بينكم على مnnذابح

لعبادتهnnا .هnnذه حيلتكم! وسnnيلتكم لتقسnnيم هللا! هnnل ستسnnتمرون في القيnnام بهnnذا اآلن؟ دعnnوني أسnnألكم :كم هنnnاك من آلهnnة؟ أي إلnnه

دائما؟ هnnل هnnو اآلب؟
دائما؟ أي منهم تؤمنون به ً
سيمنحكم الخالص؟ هل هو اإلله األول أم الثاني أم الثالث الذي تصلون إليه ً
أم االبن؟ أم هو الروح القدس؟ أخبرني بمن تؤمن؟ رغم أنك تقول مع كnnل كلمnة إنnك تnؤمن باهلل ،فnإن مnا تؤمنnnون بnه فعالً هnو
عقلكم أنتم! هللا ببساطة غير موجود في قلوبكم! لكن في عقولكم يوجد عدد من تلك "الثالوثات"! أال توافقون؟

إذا تم تقييم مراحل العمل الثالثة بحسب مفهوم الثالوث هذا ،فال بد إ ًذا من وجnnود ثالثnnة آلهnnة حيث إن العمnnل الnذي يقnوم

بnnه كnnل منهم ليس العمnnل نفسnnه الnnذي يقnnوم بnnه اآلخnnر .إن كnnان بينكم من يقnnول إن الثnnالوث موجnnود حقًا ،فاشnnرحوا إ ًذا مnnا الnnذي

يعنيه بالضبط إله واحد في ثالثة أقانيم .ما اآلب القدوس؟ ما االبن؟ ما الروح القدس؟ هل يهوه هو اآلب القدوس؟ هل يسnnوع

روحا؟ ألم يكن عمل يسوع هnnو عمnnل الnnروح
روحا؟ أليس جوهر االبن ً
أيضا ً
هو االبن؟ فما هو الروح القدس إ ًذا؟ أليس اآلب ً
روح كمثnn nل روح يسnn nوع؟ كم روحً ا يمكن أن تكnn nون هلل؟ وفقًا
القnn nدس؟ ألم يكن عمnn nل يهnn nوه في ذلnn nك الnn nوقت قnn nد تم بواسnn nطة ٍ
لتفسيرك ،فإن األقانيم الثالثة ،اآلب واالبن والروح القدس ،هي واحnnد؛ فnإن كnان األمnnر كnnذلك ،توجnnد ثالثnnة أرواحَّ ،
لكن وجnود

ثالثnnة أرواح يعnnني وجnnود ثالث nnة آله nnة ،وه nnذا يع nnني ع nnدم وجnnود إل nnه حقيقي واحnnد؛ فكيnnف مnnازال هnnذا الن nnوع من اآلله nnة يمتل nnك
ابن وكيnف يكnون هnو أبًا؟ أليسnت هnذه كلهnا تصnوراتك؟
قبلت بوجnود إلnه واحnد فقnط ،فكيnف يكnون لnه ٌ
الجnوهر األصnلي هلل؟ إذا َ
يوجnnد إلnnه واحnnد فقnnط ،وليس إال شnnخص واحnnد في هnnذا اإللnnه وروح واحnnدة هلل تمامًا كمnnا هnnو مكتnnوب في الكتnnاب المقnnدس أنnnه
"يوجد روح قدس واحد وإله واحد فقط ".بغض النظر عما إذا كان اآلب واالبن اللذان تتكلم عنهمnnا موجnnودين ،فليس هنnnاك إال
إله واحد في النهاية ،وجوهر اآلب واالبن والروح القدس الذين تؤمن بهم هnو نفسnه جnوهر الnروح القnدس .بعبnارة أخnرى ،هللا
وأيضا أن يكون فوق كل األشياء .روحه شnnامل وكلي الوجnnود .يسnnتطيع أن
روح لكنه قادر على أن يتجسد ويعيش بين الناس
ً
يك nnون في الجس nnد وأن يك nnون – في ال nnوقت ذات nnه – م nnالئ الك nnونَ .ل َّما ك nnان الن nnاس َّ
كلهم يقول nnون إن هللا ه nnو وح nnده اإلل nnه الواح nnد
nخص واح ٌnد فقnط ،وهnذا الnروح هnو روح هللا.
الحقيقي ،فإنه إ ًذا يوجد إله واحد غير منقسم بإرادة أحد! هللا ٌ
روح واح ٌnد فقnط وش ٌ
nوهرا ،واالبن
لnnو كnnان األمnnر كمnnا تقnnول ،اآلب واالبن والnnروح القnnدس ،أفال يكونnnون ثالثnnة آلهnnة؟ حيث يكnnون الnnروح القnnدس جً n

جوهرا آخر كذلك ،وبذلك يكونون ثالثة أشخاص متمايزين من مnnواد مختلفnة ،فكيnnف إ ًذا يكnون كnل واحnد
جوهرا آخر ،واآلب
ً
ً
ٍ
جزءا من إله واحد؟ الروح القدس روح ،هnذا يسnهل على اإلنسnان فهمnه .إن كnان األمnر كnذلك ،فnإن اآلب كnذلك من بnاب
منهم ً

ضnا روح بالتأكيnnد .فمnnا العالقnnة إ ًذا
روح؛ فهnnو لم يnnنزل على األرض ولم يتجسnnد .إنnnه يهnnوه هللا في قلب اإلنسnnان ،وهnnو أي ً
أولى ٌ
بينه وبين الروح القدس؟ هل هي عالقة بين ٍ
أب وابنه؟ أم أنها العالقة بين الروح القدس وروح اآلب؟ هل مnnادة كال الnnروحين
واحدة؟ أم أن الروح القدس هnو أداة لآلب؟ كيnف يمكن تفسnير ذلnك؟ ثم ،مnا العالقnة بين االبن والnروح القnدس؟ هnل هي عالقnة

بين روحين أم عالقة بين إنسان وروح؟ هذه كلها أمور ال يمكن أن يكون لهnnا تفسnnير! إذا كnnانوا كلهم رو ًح ا واحnً nدا ،فال مجnnال
ص nا متم nnايزين ،لك nnانت أرواحهم متفاوت nnة في الق nnوة ،وال
للح nnديث عن ثالث nnة أش nnخاص؛ ألن لهم روحً ا واح nً nدا .ول nnو ك nnانوا أشخا ً
يمكنهم – ببس nnاطة – أن يكون nnوا روحً ا واح nً nدا .إن ه nnذا المفه nnوم لآلب واالبن وال nnروح الق nnدس بمنتهى العبث! فه nnذا ُيج nِّ nزئ هللا
ٍ
لكل منهم حالة وروح؛ فكيnف يمكن إ ًذا أن يظnل رو ًح ا واح ًnدا وإلهًا واح ًnدا؟ أخnبروني ،هnل ُخِلَقت
ويقسمه إلى ثالثة أشخاصّ ،
فم ْن افت nnدى
الس nnموات واألرض وك nnل م nnا فيه nnا بواس nnطة اآلب أم االبن أم ال nnروح الق nnدس؟ البعض يق nnول إنهم خلقوه nnا معًا .إ ًذا َ
فم ْن هnو االبن في جnوهره؟
البشnnرية؟ أهnو الnروح القnدس أم االبن أم اآلب؟ البعض يقnnول إن االبن هnو َم ْن افتnدى البشnnرية .إ ًذا َ
ِ
تجسد يدعو هللا الذي في السnماء باسnم اآلب من منظnnور إنسnان مخلnnوق .أمnا تnدري أن يسnnوع ُوِل َnد
أليس هو ُّ
الم ّ
تجسد روح هللا؟ ُ
قلت ،فإنnnه يظnnل واحnً nدا مnnع هللا في السnnماء؛ ألنnnه
من َحَبnٍ nل عن طريnnق الnnروح القnnدس؟ في داخلnnه الnnروح القnnدس ،لnnذلك ،فمهمnnا َ

تجسد روح هللا .إن فكرة االبن هذه ببساطة غير حقيقية .إنه روح واحد ،وهو الذي يقوم بكل العمل؛ هللا ذاتnnه فقnط ،الnnذي هnو

فم ْن هو روح هللا؟ أليس هو الروح القدس؟ أليس الروح القدس هو الذي يعمل في يسnnوع؟ لnnو
روح هللا ،هو الذي يقوم بعملهَ .
لم يكن العمل قد تم بواسطة الروح القدس (الذي هو روح هللا) ،فهل كان عمله يمثل هللا ذاته؟ عندما نادى يسوع هللا الذي في
السماء في صالته باسnم اآلب ،كnان ذلnك فقnط من منظnور إنسnان مخلnوق؛ ذلnك فقnط ألن روح هللا ارتnدى جس ًnدا عاديًا وطبيعيًا
وكان له الغطاء الخارجي لكائن مخلnوق .حnتى إن كnان روح هللا داخلnه ،ظnل مظهnره الخnارجي مnع ذلnك مظهnر إنسnان عnادي.
بم ْن فيهم يس nnوع نفس nnه .وب nnالنظر إلى أن nnه ُيnnدعى ابن
بعب nnارة أخ nnرى ،إن nnه أص nnبح "ابن اإلنس nnان" ال nnذي تح nnدث عن nnه ك nnل البش nnرَ ،
اإلنسnnان ،فهnnو شnnخص (سnnواء كnnان رجالً أو امnnرأة ،فهnnو في كلتnnا الحnnالتين شnnخص لnnه شnnكل خnnارجي إلنسnnان) ُوِلnَ nد في أسnnرة

طبيعيnnة لنٍ n
nاس عnnاديين؛ nومن ثم ،كnnانت منnnاداة يسnnوع هلل الnnذي في السnnماء بnnاآلب كمثnnل مnnا نnnاديتموه أوالً أبًا؛ ألنnnه فعnnل ذلnnك من

منظ nn nور إنس nn nان من الخليق nn nة .ه nn nل م nn nا زلتم ت nn nذكرون الص nn nالة الرباني nn nة ال nn nتي علمه nn nا لكم يس nn nوع لتحفظوه nn nا؟ "أبان nn nا ال nn nذي في

ضnا ،فإنnه فعnل
السموات ،"...لقد طلب من كل إنسان أن يدعو هللا الذي في السماء باسم أب .ولما كان هnو ذاتnه قnد دعnاه أبًا أي ً
ذلnnك من منظnnور شnnخص يقnnف على قnnدم المسnnاواة معكم جميع nاً .وحيث إنكم دعnnوتم هللا الnnذي في السnnماء باسnnم اآلب ،فnnإن هnnذا
nاويا لكم وأنnnه إنسnnان اختnnاره هللا على األرض (هnnذا معnnنى ابن هللا) .إذا دعnnوتم هللا "أبًا" ،أليس
يوضnnح أن يسnnوع رأى نفسnnه مسً n
ظم سnnلطان يسnnوع على األرض ،فإنnnه لم يكن قبnnل الصnnلب سnnوى ابن اإلنسnnان يهيمن nعليnnه
هnnذا ألنكم مخلوقnnون؟ مهمnnا كnnان ِع َ
الروح القدس (الذي هو هللا) ،وأحد المخلوقين األرضnnيين ،ألنnه لم يكن قnnد أتم عملnnه بعnnد؛ ومن ثم ،لم تكن دعوتnه هلل الnذي في

السnnماء أبًا إال طاعnة وتواض ًnعا منnnهَّ .
لكن مخاطبتnه هلل (وهnnو الnnروح الnذي في السnnماء) بتلnnك الطريقnnة ال تثبت أنnnه ابن روح هللا
ٍ
أشخاص متمايزين
مختلف .إن وجود
شخص
مختلف ،وليس أنه
الذي في السماء .لكنها باألحرى توضح أن منظوره ببساطة
ٌ
ٌ
ٌ

مغالطة! كان المسيح قبل صلبه ابن اإلنسان خاضعاً لقيود الجسد ،ولم يكن يمتلك سnلطة الnروح بشnnكل كامnل ،لهnذا كnان يطلب
فقط إرادة هللا اآلب من منظور كائن مخلوق ،فهكذا صلى ثالث مرات في َج ْث َسْ nيمانيَ" :ل ْي َس َك َمnnا ُِأري ُnد ََأنnا َبnْ nل َك َمnا تُ ِريnُ nد َْأن َت".

لم يكن قبل وضnعه على الصnليب إال ملnك اليهnود .كnان المسnيح ابن اإلنسnان ،لكنnه لم يكن جسnداً ُم َّ
مجداً؛ ولهnذا السnبب دعnا هللاَ
أبًا من منظnnور كnnائن مخلnnوق .اآلن ال تسnnتطيع أن تقnول إن كnnل َم ْن يnnدعون هللا اآلب ُهم االبن .لnnو كnnان األمnnر كnnذلك ،أمnnا كنتم

تصnnبحون كلكم االبن بمجnnرد أن علمكم يسnnوع الصnnالة الربانيnnة؟ إن لم تقتنعnnوا بعnnد n،فnnأخبروني َم ْن هnnو ذاك الnnذي تدعونnnه أبًا؟
فم ْن هnnو اآلب ليسnnوع بالنسnnبة إليكم؟ بعnnد أن رحnnل يسnnوع ،لم تعnnد فكnnرة اآلب واالبن موجnnودة.
إذا كنتم تشnnيرون إلى يسnnوعَ ،
كانت هذه الفكرة مناسبة فقط للسنوات التي تجسد فيها يسوع ،أما في باقي األحnnوال األخnnرى ،فالعالقnnة كnnانت بين رب الخليقnnة

ومخلnnوق عنnnدما تnnدعون هللا اآلب .ال يوجnnد وقت تسnnتطيع فيnnه فكnnرة الثnnالوث من اآلب واالبن والnnروح القnnدس أن تصnnمد؛ فهي
نادرا ما تُرى على مر العصور وغير موجودة!
مغالطة ً
ربما يستدعي هnnذا إلى أذهnnان غالبيnnة النnnاس كالم هللا في سnفر التكnnوين" :نعمnnل اإلنسnان على صnورتنا كشnبهنا" .حيث إن
هللا يقول "نعمل" اإلنسان على "صورتنا" ،فإن "ضمير المتكلمين nالجمع" هنا يشير إلى اثنين أو أكثر؛ وحيث إنه يقnnول "نعمnnل"،

ٍ
nخاص متمnايزين ،ومن هnذه الكلمnات نشnأت فكnرة اآلب
فليس ثمnة إلnه واحnnد فقnط .بهnذه الطريقnnة بnدأ اإلنسnان يعتقnnد في فكnnرة أش

واالبن والروح القدس .فما هي صفة اآلب إذن؟ وما هي صفة االبن؟ وما هي صفة الروح القدس؟ هnnل من الممكن أن يكnnون
كون من ثالثة؟ وهل تكون صورة اإلنسان في هذه الحالة مشابهة لتلnnك الnnتي لآلب أم
إنسان اليوم قد ُخِل َق على صورة واحد ُم َّ
االبن أم الروح القدس؟ على صورة أي شخص من أشخاص هللا يكnون اإلنسnان؟ هnذه الفكnرة عن اإلنسnان ليسnت صnحيحة وال
معnnنى لهnnا! فهي ال تفعnnل أكnnثر من مجnnرد تقسnnيم إلnnه واحnnد إلى عnnدة آلهnnة .كnnان الnnوقت الnnذي كتب فيnnه موسnnى سnnفر التكnnوين بعnnد
nودا ،ولم يكتب موسnى الكتnاب المقnدس
خلnق اإلنسnان عقب خلnق العnالم ،لكن في البدايnة ،عنnدما بnدأ الكnون ،لم يكن موسnى 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 للعnnالم .لم يnnرد
في العهnnد القnnديم من الكتnnاب المقnnدس أي ِذ ْnك ر لآلب واالبن والnnروح القnnدس ،فقnnط ُذ ِكnَ nر إلnnه واحnnد حقيقي ،يهnnوه ،يقnnوم بعملnnه في
إسnnرائيل ،وقnnد ُد ِعي هnnذا اإللnnه بأسnnماء مختلفnnة مnnع تغيُّر األزمnnان ،لكن ليس بوسnnع هnnذا أن يثبت أن كnnل اسnnم يشnnير إلى شٍ n
nخص
ٍ
nدد ال ُيحصnى من األشnخاص في هللا؟ مnا هnو مكتnوب في العهnد القnديم
مختلف .لو كان الوضع كذلك ،أفال يكون هناك حينئ nnذ ع ٌ
هnnو عمnnل يهnnوه ،وهnnو مرحلnnة من عمnnل هللا ذاتnnه للبnnدء في عصnnر النnnاموس .كnnان ذلnnك عمnnل هللا بحسnnب الموجnnود وهnnو 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 َ
ضnا يختلnnف ،فكnnان ال بnnد أن يقnnوم بعملnnه في ممالnnك مختلفnnة .وهكnnذا ،اختلفت
ليسnnت متماثلnnة ،والعمnnل الnnذي يقnnوم بnnه هللا نفسnnه أي ً

أيضا الشخصية التي يمثلها .يعتقد اإلنسان أن يهوه هو اآلب ليسnوعَّ ،
لكن يسnnوع لم يعnnترف بnnذلك في واقnnع األمnر ،حيث قnال:
ً
في وأنا في اآلب؛ عندما يرى اإلنسان االبن ،فهو يnnرى
"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 .بمجnnرد

أن يشnرع اإلنسnان في التفسnnير ،تتعقnnد األمnnور بفكnرة األشnnخاص المتمnnايزين وكnnذلك بالعالقnnة بين آب وابن وروح .عنnnدما يتكلم

ٍ
كشخص أول ٍ
وثان وثالث؛ ليست
تجسيما هلل؟ حتى إن اإلنسان يرتب األشخاص
اإلنسان عن أشخاص منفصلين ،أما ُي َعد ذلك
ً
هذه كلها إال تصورات اإلنسان وال تسnتحق اإلشnارة إليهnا ،وهي غnير واقعيnة بnالمرة! إن سnألته" :كم إلهًا يوجnد؟" ،لقnال لnك إن

"م ْن هو اآلب؟" ،سnnيقول" :اآلب هnnو
هللا ثالوث مكون من اآلب واالبن والروح القدس ،اإلله الواحد الحقيقي .فإذا سألته ً
أيضاَ :
روح هللا في السnnماء .هnnو الضnnابط للكnnل ،وسnnيد السnnماء" ".فهnnل يهnnوه هnnو الnnروح؟" ،سnnيقول" :نعم!" .فnnإذا سnnألته حينئnٍ nذ" :من هnnو

االبن؟" ،س nnيقول إن يسnnوع ه nnو االبن ب nnالطبع" .فمnnا قصnnة يس nnوع إ ًذا؟ من أين أتى؟" ،س nnيقول" :يسnnوع ُوِلnَ nد من مnnريم من خالل
ضnا يمثnnل الnnروح القnnدس؟" يهnnوه هnnو الnnروح ،وهكnnذا
ضnا؟ أليس عملnnه أي ً
الحبnnل بnnالروح القnnدس" ".إ ًذا أليسnnت مادتnnه هي الnnروح أي ً
[ ]1
ص nا مختلفين؟
أي ً
ضnا مnnادة يسnnوع .اآلن في األيnnام األخnnيرة ،ال يعوزنnnا أن نقnnول إن الnnروح مnnازال يعمل ؛ فكيnnف يكونnnون أشخا ً
أليس األمر ببساطة أن روح هللا يقوم بعمل الnروح لكن من منnاظير مختلفnة؟" لهnذا ،ال يوجnد تميnيز بين األشnخاص؛ فيسnوع تم

الحمل به بواسطة الروح القدس ،وعمله – من دون شك – هو عمل الروح القدس بالضnnبط .إن يهnnوه في المرحلnة األولى من
العمل الذي قام به لم يتجسد أو يظهر لإلنسان؛ إذن ،لم َير اإلنسان شكله مطلقًا .بغض النظnnر عن عظمتnه أو طولnnه ،ظnل هnو
الnnروح ،هللا نفسnnه الnnذي خلnnق اإلنسnnان في البnnدء .كnnان هnnو روح هللا .عنnnدما تحnnدث إلى اإلنسnnان من بين السnnحاب ،كnnان مجnnرد
حينئذ فقط رأى اإلنسان للمnnرة
ٍn
جسدا في اليهودية،
روح .لم يشهد ٌ
أحد شكله إال في عصر النعمة عندما تجسد روح هللا واتخذ ً
األولى صnورة التجسnد كيهnnودي .لم يكن اإلحسnاس بيهnوه ممكنًا .لكنnnه كnان قnد ُحِبnَ nل بnnه من الnروح القnدس ،بمعnنى أنnnه ُحِبnَ nل بnnه
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 يسnnوع

هو يسوع ،االبن ،وكان الروح القدس هو الروح القدس ،فكيف يمكن لهما أن يكونnا واح ًnدا؟ لnnو كnان األمnnر كnذلك لتعnnذر القيnnام
بالعمnnل .الnnروح الموجnnود في يسnnوع والnnروح الnnذي في السnnماء وروح يهnnوه كلهnnا واحnnد .يجnnوز أن يطلnnق عليnnه الnnروح القnnدس
وروح هللا والnnروح الم َّ
ؤلف من سnnبعة أرواح ،والnnروح الكلي .يسnnتطيع روح هللا أن يقnnوم بعمnٍ nل كثnnير؛ فهnnو يسnnتطيع أن يخلnnق
ُ
العالم وأن يفنيه بإغراق األرض ،ويستطيع أن يفدي كل البشرية ،بل وأن ي ِ
خضع كل البشرية ويفنيها .هذا العمل يتم بواسطة
ُ

أي من أشnn nخاص هللا اآلخnn nرين في محلnn nه .يمكن أن ُينnn nادى روحnn nه باسnn nم يهnn nوه
هللا ذاتnn nه ،وال يمكن أن يكnn nون قnn nد تم بواسnn nطة ٍّ

ضnا.
ويسوع،
وأيضا باسم القدير .إنnnه الnرب والمسnnيح .كnnذلك يمكنnه أن يكnnون ابن اإلنسnان .إنnnه في السnnموات وعلى األرض أي ً
ً
إنnnه أعلى من األكnnوان وفnnوق البشnnر .إنnnه السnnيد الوحيnnد للسnnموات واألرض .من وقت الخلnnق وحnnتى اآلن ،ظnnل هnnذا العمnnل يتم
بواسطة روح هللا ذاته .سواء العمل الذي تم في السموات أم في الجسد ،الكل قد تم بواسطة روحه .جميnnع المخلوقnnات ،مnnا في
السماء أو مnا على األرض ،في قبضnة يnده القnديرة ،وكnل هnذا هnو عمnل هللا ذاتnه ،وال يمكن ألح ٍnد غnيره في محلnه أن يقnوم بnه.
ضnا هللا ذاتnnه ،وهnnو بين البشnnر جسnٌ nد لكنnnه يظnnل هللا ذاتnnه .رغم أنnnه قnnد ُيnnدعى بمئnnات اآلالف من
هnnو في السnnماء الnnروح ،لكنnnه أي ً
األسnnماء ،لكنnnه يظnل هnو ذاتnnه ،وكnnل العمل[ ]2هnnو تعبnnير مباشnر عن روحnnه .كnnان فnnداء البشnرية كلهnا من خالل صnnلبه هnnو العمnnل
أيضا المناداة على كل األمم واألراضي في األيام األخيرة .في جميع األزمnnان ،ال يمكن أن ُيnnدعى هللا
المباشر لروحه ،وكذلك ً
إال بالقnnدير واإللnnه الواحnnد الحقيقي الnnذي هnnو هللا الكامnnل ذاتnnه .ال وجnnود لألشnnخاص المتمnnايزين ،وبnnاألحرى لفكnnرة اآلب واالبن
والروح القدس! يوجد فقط إله واحد في السماء وعلى األرض!
تمتد خطnة تnدبير هللا سnتة آالف عnام ،وهي ُمق َّسَ nمة على ثالثnة عصnور بنnاء على االختالفnات في عملnه :المرحلnة األولى
هي عصر الناموس في العهد القديم ،والمرحلة الثانية هي عصر النعمة n،والمرحلة الثالثة – الnnتي تنتمي إلى األيnام األخnيرة –
هي عصnnر الملكnnوت .تتمثnnل في كnnل عصnnر شخصnnية مختلفnnة ،وهnnذا فقnnط بسnnبب االختالف في العمnnل ،أي في متطلبnnات العمnnل؛
فالمرحلة األولى أثناء عصر الناموس ُنِّفَ nذت في إسnرائيل ،والمرحلnة الثانيnة المتمثلnة في إتمnام عمnل الفnداء ُنِّفَ nذت في اليهوديnة.
ُوِلد يسوع لعمل الفداء من َحَب ٍل بالروح القدس وبوصفه االبن الوحيد .كل ذلك كان بسبب متطلبات ذلك العمnnل .أمnnا في األيnnام
عظيما بينها .إنه يرغب في إرشاد اإلنسان
األخيرة ،فإن هللا يرغب في امتداد عمله إلى األمم وإخضاع شعوبها ليصبح اسمه
ً
nروح واحnد .ورغم أنnه قnد يقnوم بnذلك من وجهnات نظnر مختلفnة ،تظnل طبيعnة
إلى فهم كل الحnق ودخولnهُ .ي َّنفذ كnل هnذا العمnل ب ٍ

nروح واحnnد.
العمnnل ومبادئnnه واحnnدة .بمجnرد أن تالحnnظ مبnnادئ وطبيعnnة العمnnل الnnذي قnnاموا بnnه ،سnnوف تعnnرف أنnnه قnnد تم جميعnnه بٍ n

لكن ربمnnا يقnnول البعض مnnع ذلnnك َّ
وهم في النهايnnة
إن" :اآلب هnnو اآلب ،واالبن هnnو االبن ،والnnروح القnnدس هnnو الnnروح القnnدسُ ،
واحدا" .فكيnف تجعلهم واح ًnدا؟ كيnف يمكن أن ُيجعnل اآلب والnnروح القnnدس واحnً nدا؟ إذا كnانوا اثnnنين في الجnوهر،
جعلون
ً
سوف ُي َ
"ج ْعلهما واحnداً" ،أليس هnذا ببسnاطة ربnط جnزأين منفصnلين
معا ،أما يظاّل ن جزأين؟ عندما تقول َ
فمهما كانت طريقة ارتباطهما ً
لجعلهما واحداً كامالً؟ ألم يكونا جnزأين قبnل أن ُيجعال كالً؟ لكnل روح مnادة ممnnيزة ،وال يمكن أن ُيجعnnل روحnان رو ًح ا واح ًnدا.

ال nnروح ليس ش nnيًئا ماديًا وه nnو غ nnير أي ش nnيء في الع nnالم الم nnادي .هك nnذا ي nnراه اإلنس nnان ،اآلب روح واح nnد ،واالبن روح آخ nnر،
أرواح مثلمnnا يمnnتزج ثالثnnة أكnnواب مnnاء في واحnٍ nد كامnٍ nل .أليس حينnnذاك ُيجعnnل الثالثnnة
والnnروح القnnدس آخnnر ،ثم يمnnتزج الثالث ُ nة
ٍ
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 هnو ابنnه الحnبيب؟" بالتأكيnد قيلت عبnارة "يسnوع هnو
ابن هللا الحnnبيب الnnذي بnnه ُي َسnر" بواسnnطة هللا ذاتnnه .كnnانت تلnnك شnnهادة هللا عن ذاتnnه ،لكن فقnnط من منظnnور مختلnnف ،وهnnو منظnnور

الnnروح الnnذي في السnnماء يشnnهد لذاتnnه في الجسnnد؛ فيسnnوع هnnو تجسnnده وليس ابنnnه الnnذي في السnnماء .هnnل تفهم؟ أال تشnnير كلمnnات

في" إلى أنهما روح واحد؟ ألم ينفصال بين السماء واألرض بسnnبب التجسnnد؟ إنهمnnا – في الواقnnع –
يسوع" :أنا في اآلب واآلب َّ
ال ي nnزاالن واح nً nدا ،ومهم nnا يكن ،فnnاألمر ببس nnاطة أن هللا يشnnهد لنفس nnه .إن nnه بسnnبب التغ nnير في ك nٍّ nل من العصnnر ومتطلبnnات العم nnل
أيضا االسم الذي يدعوه به اإلنسnان؛ فعنnدما جnاء ليقnوم بالمرحلnة األولى من العمnل ،لم
والمراحل المختلفة لخطة تدبيره ،تغير ً
يكن ُيnn nدعى إال بيهnn nوه راعي إسnn nرائيل ،وفي المرحلnn nة الثانيnn nة ،لم يكن ُيnn nدعى هللا المتجسnn nد إال الnn nرب والمسnn nيح .لكن في ذلnn nك
ال nnوقت ،لم ي nnذكر ال nnروح ال nnذي في الس nnماء س nnوى أن nnه االبن الح nnبيب ،ولم ي nnذكر ش nnيًئا عن أن nnه ابن هللا الوحي nnد .ببس nnاطة ه nnذا لم

يحnnدث .فكيnnف يكnnون هلل ابن وحيnnد؟ ألم يكن هللا ليصnnبح إنسnnاناً إذن؟ لق nnد ُدعي االبن الح nnبيب ألن nnه المتجسnnد ،ومن هنnnا جnnاءت
العالق nnة بين اآلب واالبن ال nnتي ك nnانت ببس nnاطة بس nnبب االنفص nnال بين الس nnماء واألرض .وق nnد ج nnاءت ص nnالة يس nnوع من منظ nnور

الجسnnد؛ فهnnو إذ كnnان قnnد اتخnnذ جسnً nدا ذا طبيعnnة بشnnرية عاديnnة ،قnnال من منظnnور هnnذا الجسnnد" :جسnnدي الخnnارجي لمخلٍ n
nوق ،وحيث
جسدا كي آتي إلى هذه األرض ،فأنا بعيد nكnل البعnnد عن السnnماء" .لهnnذا السnبب ،لم يكن يسnتطيع إال أن يصnلي إلى
إنني اتخذت ً

جهز بnه .ال يمكن القnول بأنnه ليس هللا لمجnرد
هللا اآلب من منظور الجسد؛ فهذا واجبه ،وما ينبغي على روح هللا المتجسnد أن ُي َّ
أنnnه يصnnلي إلى اآلب من جهnnة الجسnnد .رغم أنnnه ُيnnدعى ابن هللا الحnnبيب ،يظnnل هnnو هللا ذاتnnه؛ ألنnnه ليس إال تجسnnد الnnروح ،وتظnnل

مادتnnه هي الnnروح .بحسnnب مnnا يnnراه اإلنسnnان ،فإنnnه يتعجب لمnnاذا يصnnلي إذا كnnان هnnو هللا ذاتnnه؛ ذلnnك ألنnnه هللا المتجسnnد ،هللا الnnذي

يعيش في الجسد ،وليس الروح الذي في السnماء .بحسnب مnا يnراه اإلنسnان ،اآلب واالبن والnروح القnدس كلهم هللا .ال يمكن أن
ُيعتََبر أنه اإلله الواحد الحقيقي إال الثالثة كلهم كواحد ،وبهذه الطريقة تكون قوته فائقة العظمة .يظل هنnnاك َم ْن يقnول إنnnه بهnnذه
الطريقة وحدها يكون هللا هو الnروح المؤلnف من سnبعة .عنnدما صnلى االبن بعnد مجيئnه ،فهnذا هnو الnروح الnذي صnلى إليnه .إنnه
في الواقnnع كnnان يصnnلي من منظnnور كnnائن مخلnnوق .لمnnا لم يكن الجسnnد كnnامالً ،لم يكن كnnامالً إذ كnnانت لnnه مnnواطن ضnnعف كثnnيرة

عندما جاء في الجسد ،وقد قاسى متاعب كثيرة وهو يقوم بعمله في الجسد؛ لذلك السnnبب صnnلى إلى هللا اآلب ثالث مnnرات قبnnل
nردا على جبnٍ nل ،وصnnلى على مnركب الصnيد،
صلبه ،فضالً عن مرات كثيرة حتى قبل ذلك ،فقد صلى بين تالميnذه n،وصnnلى منف ً
وصلى بين كثيرين ،وصلى عند كسر الخبز ،وصلى عندما بnارك آخnرين .لمnاذا فعnل ذلnك؟ كnان الnروح هnو الnذي صnلى إليnه،

أي أنه كان يصلي إلى الروح ،إلى هللا الذي في السماء ،من منظور الجسد .لnذلك أصnبح يسnوع – من وجهnة نظnر اإلنسnان –
االبن في تل nnك المرحل nnة من العمnnل .لكنnnه في هnnذه المرحل nnة (الحاليnnة) لم يص nِّ nل .لمnnاذا؟ ألن مnnا يقnnوم بnnه اآلن هnnو عم nnل الكلمnnة
ودينونnnة وتnnأديب الكلمnnة .إنnnه ليس في حاجnnة إلى صnnلوات؛ ألن خدمتnnه هي أن يتكلم .لم يوضnnع على الصnnليب ،ولم ُيسnَّ nلم من

لم ْن يشغلون السلطة .إنه ببساطة يقnوم بعملnه والكnل مقnرر .عنnnدما صnلى يسnوع ،كnان يصnnلي هلل اآلب من أجnل نnnزول
اإلنسان َ
ملكوت السموات وإتمام مشيئة اآلب وتحقق العمل .أما في هذه المرحلة ،فإن ملكnوت السnماء قnد نnزل بالفعnل ،فهnل مnازال في
مزيد من عص ٍ
nور جديnدة ،هnل هنnاك إ ًذا حاجnة
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 تناقضnات كثnيرة في تفسnيرات اإلنسnان .إنهnا كلهnا – في الواقnع – تصnورات اإلنسnان ،ومن دون إخضnاعها لمزي ٍnد

من الفحص ،سوف تعتقدون كلكم بأنها صحيحة .أال تدرون أن فكرة هللا كثالوث ليست سوى تصور بشnري؟ ال توجnد معرفnة

دائما ما يشوبها ،وتوجد لدى اإلنسان أفكار كثيرة ،وهو ما ُيظ ِهر بوضوح أن المخلnnوق
كاملة ودقيقة لدى اإلنسان ،لكن هناك ً
ال يمكنه ببساطة أن يشرح عمل هللا .يوجد في فكر اإلنسان الكثير ،ومنبعه كله المنطق والفكر الذي يتعارض مnnع الحnnق .هnnل

بوسnnع منطقكم أن يحلnnل عمnnل هللا تحليالً دقيقًا؟ هnnل بوسnnعكم أن تnnدركوا عمnnل يهnnوه كلnnه؟ أفnnأنتم كبشnٍ nر َم ْن يسnnتطيع أن يnnدرك
حقيقته ،أم أن هللا ذاته هnو الnnذي يسnnتطيع أن يnnرى من األزل إلى األبnد؟ أفnأنتم َم ْن يسnتطيع أن يnرى من األزل القnnديم إلى األبnد
ٍ
حد أنتم مؤهلون لتفسير هللا؟ على أي أساس يقوم تفسيركم؟ هnnل أنتم
البعيد ،أم أن هللا هو َم ْن يستطيع ذلك؟ ما قولكم؟ إلى أي ّ
هللا؟ السnnموات واألرض وكnnل مnnا فيهnnا ُخِلَقت بواسnnطة هللا .ليس أنتم َم ْن صnnنع هnnذا ،فلمnnاذا تقnnدمون تفسnnيرات غnnير صnnحيحة؟

اآلن ،هnnل سnnتظلون تؤمنnnون بالثnnالوث؟ أال تnnرون أن هnnذا بnnات ُمر ِهقًا؟ من األفضnnل لكم أن تؤمنnnوا بإلnnه واحnnد ،ال ثالثnnة .من
ِ
نور".
نورا ،ألن "ح ْمل الرب ٌ
األفضل أن تكون ً

الهوامش:
[]1ال يشتمل النص األصلي على عبارة"مازال يعمل".
[ ]2ال يشتمل النص األصلي على عبارة "كل العمل".

الجزء الثاني ُمختارات من الكلمات األساسية هلل عن إنجيل الملكوت
َّ
َّ
المقدس؟
المقدس؟ ما هي العالقة بين هللا والكتاب
 .۱أيهما أعظم :هللا أم الكتاب
 .1لسنوات طويلةَّ ،
ظلت الوسائل التقليديnnة لإليمnnان (الخاصnnة بالمسnnيحية ،وهي واحnnدة من الnnديانات الرئيسnnية الثالث في
العnnالم) لnnدى النnnاس تتمثnnل في قnnراءة الكتnnاب المقnnدس؛ فاالبتعnnاد عن الكتnnاب المقnnدس ليس من اإليمnnان بnnالرب ،لكنnnه بدعnnة ،بnnل

كتبا أخرى ،ال ُب َّد أن يكون تفسير الكتاب المقدس هو األساس الذي تقوم عليnnه تلnnك الكتب.
وهرطقة ،وحتى عندما يقرأ الناس ً
ضnا ،ويجب أال تقnدس أي
وهذا يعني أنك إذا َ
قلت إنك تؤمن بالرب ،فال ُبnَّ nد أن تقnرأ الكتnnاب المقnnدس ،بnل وأن تأكلnnه وتشnربه أي ً

فعلت ذل nnك تخ nnون هللا .من nnذ أن ُو ِجnَ nد الكت nnاب
كت nnاب – دون الكت nnاب المق nnدس – ال يش nnتمل على الكت nnاب المق nnدس؛ حيث إن nnك إذا َ
المقدس ،ظل إيمان النnاس بnالرب متمثالً في اإليمnان بالكتnاب المقnدس ،وأصnبح من األفضnل أن تقnول إن النnاس تnؤمن بالكتnاب
المقدس بnدالً من أن تقnول إن النnاس تnؤمن بnالرب؛ وبnدالً من أن نقnول إنهم بnدأوا يقnرأون الكتnاب المقnدس ،أصnبح من األفضnل
أن نقول إنهم أصnبحوا يؤمنnون بالكتnاب المقnدس؛ وبnدالً من أن نقnول إنهم عnادوا إلى الnرب ،أصnبح من األفضnل أن نقnول إنهم

عnnادوا إلى الكتnnاب المقnnدس .وبهnnذه الطريقnnة ،أصnnبح النnnاس يعبnnدون nالكتnnاب المقnnدس كمnnا لnnو كnnان هnnو هللا ،أو كمnnا لnnو كnnان هnnو
واهب الحياة لهم ،وفقدانه يمثل لهم فقدان الحياة .ينظر الناس إلى الكتnnاب المقnnدس بنفس سnمو هللا ،بnnل إن هنnاك َم ْن يnnراه أكnnثر
nموا من هللا .إذا كnان النnnاس يفتقnnرون إلى عمnnل الnnروح القnnدس ،وال يسnnتطيعون الشnnعور باهلل ،فحnnتى لnnو اسnnتطاعوا االسnnتمرار
سً n

في الحيnnاة ،إال أنهم بمجnnرد أن يفقnnدوا الكتnnاب المقnnدس أو يفقnnدوا اإلصnnحاحات أو اآليnnات الشnnهيرة من الكتnnاب المقnnدس ،فسnnوف
يصير األمر كمnا لnو أنهم فقnدوا حيnاتهم .وهكnذا ،مnا إن يnؤمن النnاس بnالرب حnتى يبnدأون في قnراءة الكتnاب المقnدس ويحفظونnه
تأكيدا على حبهم للnnرب ِ
ظم إيمnnانهم .أولئnnك
وع َ
عن ظهر قلب ،وكلما زاد مقدار ما يحفظه الناس من الكتاب المقدس ،زاد ذلك ً
ال nnذين ق nnرأوا الكت nnاب المق nnدس ويمكنهم أن يخ nnبروا اآلخ nnرين ب nnه ُهم إخ nnوة وأخ nnوات أفاض nnل .لطالم nnا ك nnان إيم nnان الن nnاس ب nnالرب

وإخالصهم له طوال هذه السنوات ُيقاس بمدى فهمهم للكتاب المقدس .الغالبية ال يفهمون لماذا يجب أن يؤمنوا باهلل وال كيفيnnة
nوائيا عن مفnاتيح لفnك ألغnاز إصnحاحات الكتnاب المقnدس .لكن لم يسnع النnاس
اإليمان بnه ،وال يفعلnوا أكnثر من مجnرد البحث عش ً

مطلًقا في طريnق عمnل الnروح القnدس ،ولم يفعلnوا شnيًئا إال دراسnة الكتnاب المقnدس وتحليلnه بصnورة بائسnة ،ولم يعnثر أحnد على

أي عمل جديد للروح القدس خارج الكتnاب المقnدس ،بnل َّ
إن أح ًnدا لم يnبرح دفnتي الكتnاب المقnدس ،بnل لم يجnرؤ أحnد على ذلnك.
صnلوا إلى تفسnيرات كثnيرة وبnذلوا مجه ٍ
nودات كبnيرة بnل واختلفnوا
ظnل النnاس طnوال هnذه السnنوات يدرسnون الكتnاب المقnدس وتو َّ

في الnnرأي كثnnيرا حولnnه ودخلnnوا في سٍ n
nجال ال ينتهي بشnnأنه حnnتى أصnnبح لnnدينا اليnnوم أكnnثر من ألفي طائفnnة مختلفnnة ،كلهnnا تريnnد أن
ً
تجnnد تفسnnيرات خاصnnة للكتnnاب المقnnدس أو أن تكشnnف عن ألغnnاز أكnnثر عمقًا فيnnه .إنهم يريnnدون سnnبر أغnnواره ليعnnثروا في داخلnnه
ٍ
أحد غnnيرهم.
على خلفية عمل يهوه في إسرائيل أو خلفية عمل يسوع في اليهودية n،أو على مزيد من األسرار التي ال يعرفها ٌ
يعتمn nد nمنهج الن nnاس في التعام nnل م nnع الكت nnاب المق nnدس على الول nnع واإليم nnان ،لكن دون أن يتمكن أح nnد من استيض nnاح الم nnادة أو

التفاصيل الداخلية للكتاب المقدس بصورة كاملة؛ ولذلك ،ما زال الناس إلى اليوم لديهم شعور ال يوصف باالنجnnذاب السnnحري
تج nnاه الكت nnاب المق nnدس ،ب nnل واألك nnثر من ذل nnك أنهم مولع nnون ومؤمن nnون ب nnه .ب nnات الي nnوم ك nnل واح nnد ي nnرغب في اكتش nnاف النب nnوات
المتعلقnnة بعمnnل األيnnام األخnnيرة في الكتnnاب المقnnدس ،واكتشnnاف العمnnل الnnذي يتمnnه هللا في تلnnك األيnnام والعالمnnات المnnذكورة لأليnnام
األخnnيرة .بهnnذه الطريقnnة تصnnبح عبnnادتهم للكتnnاب المقnnدس أكnnثر حnnرارة ،وكلمnnا اقnnتربت األيnnام األخnnيرة ،أصnnبحوا أكnnثر تصnnديًقا

لنبوات الكتاب المقدس ،ال سيما تلك المتعلقة باأليام األخيرة .في ظل ذلك اإليمان األعمى بالكتاب المقدس وتلك الثقة فيnnه ،لم

تعnnد لnnديهم الرغبnnة في البحث عن عمnnل الnnروح القnnدس .إنهم يعتقnnدون – بحسnnب فهمهم – أن بوسnnع الكتnnاب المقnnدس وحnnده أن
يجلب عمnnل الnnروح القnnدس ،وأنnnه في الكتnnاب المقnnدس وحnnده يمكنهم أن يجnnدوا خطnnوات هللا ،وفيnnه وحnnده توجnnد خفايnnا عمnnل هللا،
وأن nnه بوس nnع الكت nnاب المق nnدس وح nnده دون ب nnاقي الكتب األخ nnرى أو األش nnخاص اآلخ nnرين أن يوض nnح ك nnل ش nnيء عن هللا وعمل nnه
الكامnnل ،وبوسnnعه أن يجلب عمnnل السnnماء إلى األرض ،وأن يبnnدأ العصnnور وينهيهnnا .في ظnnل وجnnود هnnذه المفnnاهيم ،لم يعnnد لnnدى
الناس أدنى ميل إلى البحث عن عمل الروح القدس .لذلك ،وبغض النظnر عن مقnدار العnون الnذي قدمnه الكتnاب المقnدس للنnاس
في الماضي ،أصبح اليnوم عقبnة تعnترض عمnل هللا األخnير؛ فمن دون الكتnاب المقnدس ،يسnتطيع النnاس أن يبحثnوا عن خطnوات

هللا في أي مكnnان آخnnرَّ ،
لكن اليnnوم ،أصnnبحت خطواتnnه محصnnورة في داخnnل الكتnnاب المقnnدس ،وأصnnبح نشnnر عملnnه األخnnير يواجnnه
ح ا َك َم ْن يصnnعد جبالً .هnnذا كلnnه بسnnبب إصnnحاحات الكتnnاب المقnnدس وآياتnnه المشnnهورة فضnالً عن
صnnعوبة مضnnاعفة ويسnnتلزم كفا ً
معبودا في عقول الناس وأحجيnnة في أدمغتهم ،وأصnnبحوا ببسnnاطة غnnير قnnادرين على
نبواته المختلفة .لقد أصبح الكتاب المقدس
ً

التصnnديق بأنnnه يمكن للنnnاس أن يجnnدوا هللا خnnارج الكتnnاب المقnnدس ،وبnnاألحرى غnnير مصnnدقين أن هللا يسnnتطيع أن يخnnرج خnnارج

نطاق الكتاب المقدس أثناء العمل النهائي وأن يبدأ من جديد .هذا أمر مستبعد nلدى النnnاس؛ فال يمكنهم أن يصnnدقوه أو حnnتى أن
يتصوره .لقد أصبح الكتاب المقدس عقبة كبيرة أمام قبول الناس لعمل هللا الجديد n،وبnnات يشّ nكل صnnعوبة في توسnnيع هللا لنطnnاق

هذا العمل الجديد.

من "بخصوص الكتاب المقدس ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"

أيضا أن كل كلمات الكتnاب
 .2اليوم ،يؤمن الناس أن الكتاب المقدس هو هللا وأن هللا هو الكتاب المقدس .لذلك يؤمنون ً
جميعا قيلت من قبل هللا .أولئnك الnذين يؤمنnnون باهلل يعتقnnدون أنnه على الnرغم
المقدس هي الكلمات الوحيدة التي قالها هللا ،وأنها
ً

من أن جميnnع أسnفار العهnnدين القnديم والجديnد السnتة والسnتين كتبهnnا ُأنnnاس ،إال أنهnا جميعًا مnوحى بهnا من هللا وهي سnجل ألقnnوال
الروح القدس .هذا هو التفسير الخاطئ للناس وال يتوافnق بالكامnل مnع الحقnائق .في الواقnع ،بخالف أسnفار النبnوة ،معظم العهnد
الق nnديم ه nnو س nnجل ت nnاريخي .بعض رسnnائل العه nnد الجدي nد nتnnأتي من خ nnبرات النnnاس ،وبعض nnها ي nnأتي من اس nnتنارة ال nnروح الق nnدس؛

وكتبت للكنnائس كتشnnجيع
رسnائل بnnولس على سnnبيل المثnnال جnاءت من عمnل إنسnان ،وكّلهnا كnانت نتيجnnة اسnnتنارة الnروح القnدسُ ،
ووعظ لإلخوة واألخnوات في الكنnائس .لم تكن كلمnات تكلم بهnا الnروح القnدس – لم يسnتطع بnولس أن يتكلم بالنيابnة عن الnروح
الق nnدس ،ولم يكن نبيًا ،فض nالً عن أن nnه لم ي nَ nر ال nnرؤى ال nnتي رآه nnا يوحنnnا .لق nnد كتب رس nnائله لكن nnائس أفس nnس وفالدلفي nnا وغالطي nnة
وكنائس أخرى ... .إن كانت الناس ترى أن رسائل وكلمات مثل رسائل وكلمnات بnولس هي أقnوال الnروح القnدس ،ويعبnدونها
تجديفا؟ كيف يمكن
كاهلل ،فال يمكن أن ُيقال إاَّل َّأنهم يفتقرون كل االفتقار إلى التمييز .وألصيغها بصورة أقسى ،أليس هذا إال
ً
إلنسnnان أن يتكلم نيابً nة عن هللا؟ وكيnnف ينحnnني النnnاس أمnnام سnnجالت رسnnائله وأقوالnnه كمnnا لnnو كnnانت كتابًا مقد ًسnا أو سnnماويًّا؟ هnnل
يمكن أن ينطق إنسان بكلمات هللا بال اكتراث؟ كيف يمكن إلنسان أن يتحدث نياب ًة عن هللا؟

من "بخصوص الكتاب المقدس ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .3والمزيnnد يؤمنnnون بnnأن أيًّا كnnان عمnnل هللا الجديnnد ،يجب أن يتأيnnد بnnالنبوات وأنnnه في كnnل مرحلnnة من العمnnل ،كnnل الnnذين
ظهnnر لهم إعالن nnات ،وإال ف nnإن أي عم nnل آخ nnر ال يمكن أن يك nnون من هللا .مهم nnة معرف nnة
يتبعونn nه nبقلب حقيقي يجب أي ً
ضn nا أن تُ َ
اإلنسان هلل مهمة ليست سهلة بالفعل ،باإلضافة إلى قلب اإلنسان األحمق وطبيعته المتمردة المغرورة والمهتمة بالذات ،ثم أنه
من األصعب بالنسnnبة لإلنسnان قبnnول عمnnل هللا الجديnnد .اإلنسnان ال يnدرس عمnل هللا الجديnد nبعنايnة وال يقبلnnه باتضnاع؛ بnnل ،يتبnnنى
اإلنسnnان موقnnف االزدراء وينتظnnر إعالنnnات هللا وإرشnnاده .أليس هnnذا سnnلوك إنسnnان يعصnnى هللا ويقاومnnه؟ كيnnف يمكن لبشnnر مثnnل
هؤالء أن يحصلوا على تأييد هللا؟
من "كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في تصوراته أن ينال إعالنات هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .4كان يسوع في زمانه يقود اليهnود وكnل الnذين تبعnوه بحسnب عمnل الnروح القnدس فيnه في ذلnك الnوقت .لم يتخnذ يسnوع
أساسا لما قام به ،لكنه تكلم بحسب عملnnه ،ولم يلتفت إلى مnا قالnه الكتnاب المقnnدس أو يبحث في الكتnnاب المقnدس
الكتاب المقدس ً
عن طريق يهدي تابعيه .لكنه شرع منذ بداية عمله في نشر طريق التوبة ،وهي الكلمة التي لم يرد لها ذكر مطلًقا في نبnnوات
العهد القديم .بل إنه لم يكتف فقط بعدم العمل بحسب الكتاب المقدس ،لكنه أنشأ طريًقا جديnً nدا وصnnنع عمالً جديnً nدا .كnnذلك ،فإنnnه

لم يش nnر إلى الكت nnاب المق nnدس في عظات nnه .لم يس nnتطيع أح nnد في عص nnر الن nnاموس أن يق nnوم بمعج nnزات ش nnفاء المرض nnى وإخ nnراج
الشnياطين الnتي قnام يسnوع بهnا .كمnا أن عملnه وتعاليمnه وسnلطانه وقnوة كلماتnه فnاقت قnدرة اإلنسnان في عصnر النnاموس؛ فيسnوع
بكnnل بسnnاطة قnnام بعملnnه الجديnnد n،ومnnع أن كثnnيرين اسnnتخدموا الكتnnاب المقnnدس في إدانتnnه – بnnل واسnnتخدموا العهnnد القnnديم حnnتى في
صلبه – فإن عمله فnاق العهnد القnديم .إن لم يكن كnذلك ،فلمnاذا صnلبوه على الصnليب؟ أليس ألن العهnد القnديم لم يnذكر شnيًئا عن
تعاليم nnه وعن قدرت nnه على ش nnفاء المرض nnى وإخ nnراج الش nnياطين؟ ك nnان الغ nnرض من عمل nnه أن ينش nnئ طريقًا جدي nً nدا ،ال أن يش nnن
مقصودا ضد الكتاب المقدس أو أن يسnتغنى عم ًnدا عن العهnد القnديم .إنnه ببسnاطة جnاء ليتمم خدمتnه ويقnدم العمnل الجديnد
هجوما
ً
ً
ألولئnnnك الnn nذين يش nnتاقون إليnn nه ويطلبون nnه ،لكنnn nه لم يجيء ليفس nnر العه nnد الق nnديم أو ليؤكnn nد عمل nnه .لم يكن عمل nnه بغnnnرض السnnnماح
باستمرار تطور عصر النnاموس ،إذ أن عملnه لم يهتم بمnا إذا كnان الكتnاب المقnدس يمثnل أسا ًسnا يعتمnد عليnه من عدمnه؛ فيسnوع
جnاء فقnnط ليتمم العمnnل الnnذي يجب عليnnه أن يفعلnnه .لnnذلك ،لم يفسnر نبnnوات العهnnد القnnديم أو يعمnnل بحسnب كلمnات عصnر النnnاموس
الخاصnnة بالعهnnد القnnديم ،لكنnnه تجاهnnل مnnا ذكnnره العهnnد القnnديم ،ولم يهتم بمnnا إذا كnnان ذلnnك متفقًا مnnع عملnnه أم ال ،ولم يلتفت إلى مnnا
عرفnnه اآلخnnرون عن عملnnه أو كيnnف أنهم أدانnnوه .لقnnد اسnnتمر فحسnnب في القيnnام بالعمnnل الnnذي كnnان عليnnه أن يقnnوم بnnه حnnتى مnnع
استخدام الكثيرون لنبnوات أنبيnاء العهnد القnديم في إدانتnه .بnدا األمnر للنnاس وكnأن عملnه من دون أسnاس ،وأن معظمnه متعnارض
م nnع أس nnفار العه nnد الق nnديم .أليس ه nnذا حمقًا؟ ه nnل نحت nnاج إلى تط nnبيق التع nnاليم على عم nnل هللا؟ وه nnل يجب أن تك nnون وفقًا لنب nnوات
األنبياء؟ في النهاية ،أيهما أعظم :هللا أم الكتاب المقnدس؟ لمnاذا يتحتم أن يكnون عمnل هللا وفقًا للكتnاب المقnدس؟ أمن الممكن أال
يكnnون هلل الحnnق في تجnnاوز الكتnnاب المقnnدس؟ أال يسnnتطيع هللا أن يبتعnnد عن الكتnnاب المقnnدس ويعمnnل عمالً آخnnر؟ لمnnاذا لم يحفnnظ

يسوع وتالميذه السبت؟ لو أنه كان ليحفظ السبت ويعمل بحسب وصايا العهد القديم ،فلماذا لم يحفظ يسوع السبت بعد مجيئnnه،

خمرا؟ أليس هذا كله غير موجnود في وصnايا العهnد القnديم؟
لكنه بدالً من ذلك غسل أرجل وغطى الرأس وكسر ً
خبزا وشرب ً
ل nnو ك nnان يس nnوع ُيك nِ nرم العه nnد الق nnديم ،فلم nnاذا تح nّ nدى ه nnذه التع nnاليم؟ يجب أن تع nnرف أيهم nnا ج nnاء أوالً ،هللا أم الكت nnاب المق nnدس! أال
أيضا؟
يستطيع رب السبت أن يكون رب الكتاب المقدس ً

الناموس أو األنبياء .مnا ِجئت ألنُقض بnل َ ِ
ثم ،فnإن مnا أكملnه قnد
 ...لذلك قال" :ال ت ُ
nل" .ومن َّ
ُ
ظّنوا ّأني ِج ُ
َ
ئت ألنُق َ
ض ّ َ
ُألك ّم َ
َ

كسر تعاليم كثيرة .لقد اجتاز في السبت مع تالميذه nبين الزروع ،فكانوا يقطفون السnnنابل ويأكلونهnnا ،ولم يحفnnظ السnnبت ،وقnال:
ِ
ابن اإلنس ِ
"ف َّ
nرجم
nان هnو َر ُّب ال َّسnبت أي ً
nإن َ
ضnا" .في ذلnك الnوقت ،وبحسnب شnرائع بnني إسnرائيل ،كnان كnل من ال يحفnظ السnبت ُي َ
ثم ،جnاء عمnل
حتى المnوت .لم يnدخل يسnوع الهيكnل أو يحفnظ السnبت ،ولم يعمnل يهnوه مثnل عملnه في زمnان العهnد القnديم؛ ومن َّ

nاميا عنهnnا وغnnير متوافnnق معهnnا .لم يعمnnل يسnnوع في عصnnر النعمnnة بحسnnب نnnاموس
يسnnوع متجً n
nاوزا لنnnاموس العهnnد القnnديم ومتسً n
العهnnد القnnديم ،بnnل خnالف تلnnك التعnاليم .مnا زال إلى اليnnوم هنnاك َم ْن يتمسnك بالكتnاب المقnnدس وال سnnيما بشnnريعة العهnد القnديم .أال

يتناقض ذلك مع عمل يسوع؟ البعض يقول" :الكتاب هو كتnnاب مقnnدس ويجب أن ُيقnرأ" .كمnnا يقnول البعض" :عمnل هللا يجب أن
حفnظ السnبت
يظل محفو ً
ظا إلى األبد ،وأن العهnد القnديم هnو عهnد هللا مnع بnني إسnرائيل وال يمكن االسnتغناء عنnه وال ُب َّnد من أن ُي َ
دائما!" أليسوا ُسخفاء؟ لماذا لم يحفظ يسوع السبت؟ هل كان يخطئ؟ َم ْن بوسعه أن يدرك جوهر تلك األمور؟
ً
من "بخصوص الكتاب المقدس ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .5لم تتعلق أقوال يسوع وعمله آنذاك بعقيدة ،ولم ينفذ عمله وفًقا لعمل ناموس العهد القديم ،بل وفقًا للعمnل الnذي يجب
القيام به في عصر النعمة .كان يعمل وفًقا للعمل الذي أحضره ،وفًقا لخطته الشخصية ،ووفًقا لخدمتnه .لم يعمnل وفقًا لنnاموس
العهد القديم .ال يوجد شيء مما فعله كان طبًقا لناموس العهد القديم ،ولم ِ
يأت ليعمل على تتميم كلمات األنبياء .لم يكن الهدف
من أيnnة مرحلnnة من مراحnnل عمnnل هللا تتميم نبnnوات األنبيnnاء القnnدامى ،ولم يِ n
nأت ليلnnتزم بعقيnnدة أو يحقnnق عن عمnnد نبnnوات األنبيnnاء
القدامى .ومع ذلك لم تعطل أفعاله نبوات األنبياء القدامى أو تشوش على العمل الذي قام به سابًقا .النقطة الملحوظة في عملnه
هي عnnدم االلnnتزام بأيnnة عقيnnدة ،والقيnnام بالعمnnل الnnذي ينبغي أن يقnnوم بnnه هnnو نفسnnه .لم يكن نبيًّا وال رائيًا ،بnnل عامnٌ nل أتى ليقnnوم

المفnnترض أن يقnnوم بnnه ،وقnnد أتى ليفتح عهnnده الجديnnد وينفnnذ عملnnه الجديnnد .من المؤكnnد أن يسnnوع حين أتى ليقnnوم
بالفعnnل بالعمnnل ُ
ضnا عمnnل الحاضnnر نبnnوات األنبيnnاء
ضnا العديnد nمن الكلمnnات الnnتي قالهnا األنبيnnاء القnnدامى في العهnnد القnnديم .يتمم أي ً
أتم أي ً
بعملnnه ،قnnد ّ

القدامى للعهد القديم .كnل مnا في األمnر أني لم أعnد أحمnل "تلnك الروزنامnة الصnفراء القديمnة" ،هnذا هnو كnل مnا في األمnر .وألنnه

يوجnnد المزيnnد من العمnnل الnnذي ينبغي أن أقnnوم بnnه ،يوجnnد المزيnnد من الكالم الnnذي ينبغي أن أقولnnه لكم .وهnnذا العمnnل وهnnذا الكالم
أعظم أهميً n nة من تفس nnير فق nnرات من الكت nnاب المق nnدس ،ألن عم nnل مث nnل ه nnذا ليس ل nnه أهمي nnة أو قيم nnة عظمى لكم ،وال يمكن أن
يسnاعدكم أو يغnnيركم .إنnnني أنnوي القيnام بعمnnل جديnnد ليس لتتميم أيnnة فقnرة من الكتnاب المقnدس .إن كnnان هللا قnnد جnاء إلى األرض
فق nnط لتتميم كلم nnات أنبي nnاء الكت nnاب المق nnدس الق nnدامى ،فمن أعظم إ ًذا؛ هللا المتج ِّس nد أم ه nnؤالء األنبي nnاء الق nnدامى؟ في النهاي nnة ،ه nnل
األنبياء مسؤولون عن هللا أم أن هللا مسؤول عنهم؟ كيف يمكنك تفسير هذه الكلمات؟
من "بخصوص األلقاب والهوية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .6يمضي عمnل هللا ُق ُnد ًما ،ومnnع أن الهnnدف من عملnه ال يتغnير n،إال أن الوسnائل الnتي يعمnnل بهnnا تتغnnير باسnnتمرار ،وكnذلك
من يتبعونه n.كلما كثُر عمل هللا ،كلما عرف اإلنسان هللا بصورة أشمل ،وكلمnnا تغnnيرت شخصnnية اإلنسnان وفقًا لعمnnل هللا .ولكن
nداء
ألن عمnnل هللا دائم التغnnير ،فnإن هnؤالء الnذين ال يعرفnnون عمnnل الnروح القnnدس والحمقى الnnذين ال يعرفnnون الحnق يصnnيرون أع ً
nديما بnل يتقnدم
nديما ،وال يك ِّnرر عمالً ق ً
هلل .لم يتوافnق قnط عمnل هللا مnع تصnورات اإلنسnان ،ألن عملnه جديnد دائمًا ولم يكن أب ًnدا ق ً
nاء
إلى األمnnام بعمnnل لم يقم بnnه من قبnnل أبnً nدا .حيث أن هللا ال يكnnرر عملnnه ،واإلنسnnان بصnnورة ثابتnnة يحكم على عمnnل هللا اليnnوم بنً n
على عمله في الماضي ،من الصعب ًّ
جدا على هللا أن ينف ِّذ كل مرحلة من عمnل العصnر الجديnد n.يضnع اإلنسnان عوائnق عديnدة!n
ِ
فكnnر اإلنسnnان قليnnل الnnذكاء! ال أحnnد يعnnرف عمnnل هللا ،ومnnع ذلnnك جميعهم يحnّ nدون هnnذا العمnnل .بعيnً nدا عن هللا يفقnnد اإلنسnnان الحيnnاة

والحق وبركات هللا ،ومع ذلك ال يقبل اإلنسnان ال الحيnnاة وال الحnق ،وباألقnnل البركnات األعظم الnتي ينعم هللا بهnnا على البشnرية.
كnل البشnر يبتغnnون الفnnوز باهلل ،وهم مnnع ذلnك غnير قnادرين على التصnالح مnع أيnnة تغnnيرات في عمnnل هللاَ .من ال يقبلnnون عمnل هللا
الجدي nnد يؤمن nnون ب nnأن عم nnل هللا ال يتغ nnير ،وأن عمل nnه يبقى ثابتًا لألب nnد .في اعتق nnادهم ،ك nnل م nnا يحتاج nnه اإلنس nnان للحص nnول على
الخالص األبدي من هللا هو الحفاظ على الشريعة ،وطالما أنهم يتوبون ويعترفون بخطاياهم ،سيظلون يرضون مشnnيئة هللا إلى
األبnnد .رأيهم أن هللا يمكنnnه فقnnط أن يكnnون اإللnnه الnnذي بحسnnب النnnاموس وهللا الnnذي ُسِّ nمر على الصnnليب من أجnnل اإلنسnnان؛ يnnرون
ض nا أن هللا ال يجب علي nnه وال يمكن nnه تج nnاوز الكت nnاب المق nnدس .ه nnذه اآلراء بالتحدي nد nكبَّلتهم بن nnاموس الماض nnي وقيَّدتهم بل nnوائح
أي ً
جامدة.

من "كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في تصوراته أن ينال إعالنات هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .7جميnع اليهnود آنnnذاك قnnرؤوا من العهnnد القnديم وعرفnوا من نبnnوة إشnعياء أن طفالً ذكnً nرا سnيولد في مnnذود .لمnاذا إ ًذا ،مnnع
هnnذه المعرفnnة ،اضnnطهدوا يسnnوع؟ أليس هnnذا بسnnبب طnnبيعتهم العاصnnية وجهلهم بعمnnل الnnروح القnnدس؟ وقتهnnا آمن الفريسnnيون بnnأن
ِ
تجسد ال يتماشى مع
الم ّ
المتََنبأ عنه؛ إنسان اليوم يرفض هللا ألن عمل هللا ُ
عمل يسوع لم يكن يشبه ما عرفوه عن الطفل الذكر ُ
الكتاب المقدس .أليس جوهر عصnيانهم ضnد هللا هnو نفسnه؟ هnل يمكنnك أن تقبnل كnل عمnل الnروح القnدس بnدون سnؤال؟ إن كnان
ه nnو عم nnل ال nnروح الق nnدس ،فه nnو التي nnار الص nnحيح .يجب علي nnك أن تقبل nnه دون أدنى ش nnك ،ب nnدالً من انتق nnاء واختي nnار م nnا ُيقب nnل .إن
وتوخيت بعض الحذر تجاهه ،أليس هذا ًّ
مبرر؟ ما ينبغي عليك فعلnnه هnnو
حصلت على بعض المعرفة من هللا
حقا تصرًفا غير َّ
ً

قبnnول أي عمnnل طالمnnا أنnnه من الnnروح القnnدس ،دون الحاجnnة إلى دليnnل إضnnافي من الكتnnاب المقnnدس ،ألنnnك تnnؤمن باهلل لتتبnnع هللا،

وليس لتتحرى عنه .ال ينبغي أن تبحث عن دليnل إضnافي عnني ُليظهnر لnك أني أنnا إلهnك .بnل ينبغي عليnك أن تمnيز إن كنت ذا
منفعة لك أم ال؛ هnذا هnو المفتnاح .حnتى لnو اكتشnفت دليالً ال يقبnل الجnدل داخnل الكتnاب المقnدس ،فهnو ال يقnدر أن يجلبnك أمnامي

بالكامnnnل .أنت ش nnخص يحي nnا منحص nً nرا في ح nnدود الكت nnاب المق nnدس وليس أم nnامي؛ ال يمكن للكت nnاب المق nnدس أن يسnnnاعدك على
ِ
يعمق محبتك لي ... .إن عمل هللا في كل عصر له حدود واضnحة؛ إنnه يقnوم فقnط بعمnnل العصnر الحnالي وال ينفnnذ
معرفتي وال ّ
أبدا المرحلة القادمة من العمل مسبًقا .فقط بهذه الطريقة يمكن أن يأتي عمله التمثيلي لكل عصر في الطليعة .تكلم يسوع فقط
ً
َّ
ضn nا كي nnف تحمnnnل الصnnnليب
عن عالم nnات األي nnام األخ nnيرة ،وكي nnف تتحلى بالص nnبر وكي nnف تخُلص وكي nnف تت nnوب وتع nnترف ،وأي ً
أبدا عن كيفية دخول اإلنسان في األيnnام األخnnيرة أو كيفيnnة سnnعيه إلى تحقيnnق مشnnيئة هللا .وعليnnه،
وتتحمل المعاناة؛ لكنه لم يتكلم ً
أليس من المغالطnnة أن تبحث داخnnل الكتnnاب المقnnدس عن عمnnل هللا في األيnnام األخnnيرة؟ مnnا الnnذي يمكنnnك تميnnيزه من مجnnرد مسnnك
كارزاَ ،م ْن يمكنه معرفة عمل اليوم مسبًقا؟
الكتاب المقدس بيديك؟ سواء أكان
مفسرا للكتاب المقدس أم ً
ً
من "كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في تصوراته أن ينال إعالنات هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .8لق nnد اس nnتخدم الفريس nnيون اليه nnود ش nnريعة موس nnى في إدان nnة يس nnوع .لم ينش nnدوا التواف nnق م nnع يس nnوع ذل nnك الزم nnان ،لكنهم
حرصوا على اتباع الشريعة حرفيًا حnتى أنهم س َّnمروا يسnوع الnبريء على الصnليب في النهايnة بعnد nأن اتهمnوه بمخالفnة شnريعة

العهد القديم وأنه ليس المسيا .ماذا كان جوهرهم؟ أليس أنهم لم ينشدوا طريق التوافق مع الحق؟ لقد اسَّ n
nتبد بهم االهتمnnام البnnالغ

بكnnل كلمnnة في الكتب َّ
المقدسnnة ،لكنهم لم يلتفتnnوا إلى إرادتي وخطnnوات عملي وأسnnاليبه .لم يكونnnوا ُأنا ًسnا يبحثnnون عن الحnnق ،بnnل
أناسا تشبَّثوا بالكلمات بطريقة جامnدة؛ لم يكونnوا أنا ًسnا يؤمنnون باهلل ،بnل أنا ًسnا يؤمنnون بالكتnاب المقnدس .لقnد كnانوا – في واقnع
ً
nذهبا بعي ًnدا
األمر – َّ
اسا للكتاب المقnدس .وفي سnبيل حمايnة مصnالح الكتnاب المقnدس ،ورفعnة شnأنه وحمايnة كرامتnه ،ذهبnوا م ً
حر ً

حتى إلى صلب يسوع الرحيم على الصليب ،وهو مnا فعلnوه لمجnرد الnدفاع عن الكتnاب المقnدس والحفnاظ على وضnع كnل كلمnة

من كلمات nnه في قلnnوب الن nnاس .لnnذلك ف َّ
الخطيnnة ح nnتى ي nnدينوا يس nnوع الnnذي لم يل nnتزم
ض nلوا أن يتن nnازلوا عن مسnnتقبلهم وعن ذبيح nnة
ّ
عبيدا لكل كلمة في الكتب المقدسة؟
بعقيدة الكتب المقدسة ويحكموا عليه بالموت .أليسوا بذلك ً
ومnnاذا عن النnnاس اليnnوم؟ لقnnد جnnاء المسnnيح لينشnnر الحnnق ،لكنهم يفضnnلون أن يلفظnnوه من بين البشnnر حnnتى يnnدخلوا السnnماء
وين nnالوا النعم nnة .إنهم يفض nnلون أن ينك nnروا مجيء الح nnق تمامًا ح nnتى يحم nnوا مص nnالح الكت nnاب المق nnدس ،وسيفض nnلون أن يس nِّ nمروا
المس nnيح العائ nnد في الجس nnد على الص nnليب م nnرة أخ nnرى ح nnتى يض nnمنوا الوج nnود األب nnدي للكت nnاب المق nnدس ... .يبحث اإلنس nnان عن
التوافق مع الكلمات ،مع الكتاب المقدسَّ ،
إلى في
طالبا طريق التوافق مع الحق .يرفع اإلنسnان نظnره َّ
لكن ً
أحدا ال يأتي أمامي ً
صnا بوجnودي في السnnماءَّ ،
لكن أحnً nدا ال يهتم بي متجس ًnدا ،ألني أنnا الnnذي أحيnا بين البشnر ببسnnاطة ليس
السnnماء ويهتم اهتمامًا خا ً
ٍ
منظر
لي أهمية كبيرة .أنظر إلى أولئك الذين ال ينشدون سوى التوافق مع كلمات الكتاب المقدس ومع إله غامض فأراهم في
ٍ
طق بها .مnا يعبnnدوه هnو إلnه يضnnع نفسnnه تحت
بائس .ذلك ألن ما يعبدوه هو
كنوزا ال ُين َ
كلمات ميتة وإله قادر على أن يمنحهم ً
nخاص كأولئnnك أن ينnnالوا مnnني؟ اإلنسnnان ببسnnاطة وضnnيع جnً nدا حnnتى أن
رحمnnة اإلنسnnان ،وليس لnnه وجnnود .مnnاذا إ ًذا يسnnتطيع أشٌ n

الكلمnn nات ال تصnn nفه .أولئnn nك الnn nذين يعnn nادونني ،الnn nذين يطلبnn nون مnn nني طلبnn nات ال تنتهي ،الnn nذين ليسnn nت فيهم محبnn nة الحnn nق ،الnn nذين
يقاومونني ،كيف يكونون في توافق معي؟

من "يجب أن تبحث عن طريق التوافق مع المسيح" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .9هنnnاك َم ْن يقولnnون إنهم يتوافقnnون معي ،لكنهم جميعًا يعبnnدون أوثانًا مبهمnnة؛ ومnnع أنهم يعnnترفون بnnأن اسnnمي قnnدوس،
كبرياء وإعجابًا بnالنفس ،ذلnك ألنهم جميعًا – من األسnاس – ضnnدي وغnير
معاكسا لي ،وكلمتهم مشحونة
فإنهم يسلكون طريًقا
ً
ً
متوافقين معي .يسعون في كل يوم إلى اقتفاء أثري في الكتnnاب المقnدس ويبحثnون عشnnوائيا عن فق ٍ
nرات "مناسnبة" يقرأونهnا دون
ً
نهاية ويتلونهnا كنص ٍ
nوص مقدسnة ،لكنهم ال يعرفnون كيnف يكونnون في توافnق معي أو مnا يعنيnه nأن يكونnوا في عnداوة معي ،بnل
ض n nا لم يnn nروه من قبnn nل وال
يكتفnn nون بقnn nراءة الكتب المقدسnn nة دون تnn nدبُّر .إنهم يضnn nعون داخnn nل حnn nدود الكتnn nاب المقnn nدس إلهًا غام ً
يستطيعون أن يروه ،ويخرجونه ليتطلعوا إليه في وقت فراغهم .يعتقدون أن وجودي ينحصر فقط في نطnاق الكتnnاب المقnnدس.
في نظnnرهم ،أنnnا والكتnnاب المقnnدس الشnnيء نفسnnه ،ومن دون الكتnnاب المقnnدس ال وجnnود لي ،كمnnا أنnnه من دوني ال وجnnود للكتnnاب
صn nا وفائقًا لك nnل كلم nnة من
المق nnدس .إنهم ال ينتبه nnون nإلى وج nnودي أو أعم nnالي ،لكنهم – ب nnدالً من ذل nnك – يوجه nnون اهتمامًا خا ً
كلمات الكتب المقدسة ،بل إن كثيرين منهم يعتقnدون بnnأنني يجب أال أقnوم بمnا أريnده إال إذا كnnانت الكتب المقدسnnة قnد تنبnأت بnه.
nدرا ُمَباَلغًا فيnnه من األهميnة لدرجnة يمكن معهnnا القnول بnnأنهم يnرون الكلمnات والتعبnيرات مهمnnة ج ًnدا
إنهم يولnون الكتب المقدسnة قً n
ٍ
ضnا.
إلى الحد الذي يجعلهم يستخدمون آيات من الكتاب المقدس ليقيسوا عليها كل كلمة أقولها ،بnل ويسnnتخدمونها في إدانnnتي أي ً
إنهم ال ينشnnدون طريnnق التوافnnق معي أو طريnnق التوافnnق مnnع الحnnق ،لكن بnnاألحرى طريnnق التوافnnق مnnع كلمnnات الكتnnاب المقnnدس،
ويعتقدون أن أي شيء ال يتوافق مع الكتاب المقدس ،دون استثناء ،ليس بعملي .أليس أولئك هم األبناء البررة للفريسيين؟
من "يجب أن تبحث عن طريق التوافق مع المسيح" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .10أولئnnك الnnذين ال يهتمnnون إال بكلمnnات الكتnnاب المقnnدس لكنهم ال يهتمnnون بnnالحق أو يفتشnnون عن آثnnار أقnnدامي ،فnnإنهم
ِ
علي إلى أبعnد الحnnدود .كيnnف يمكن ألولئnnك
وهم بnnذلك يج ِّnدفون َّ
ضدي ألنهم َيح ُّدونني بحسب الكتاب المقدس ويقيدونني داخلnnهُ ،
الن nnاس أن يقف nnوا أم nnامي؟ إنهم ال يع nnيرون اهتمامًا ألعم nnالي أو إرادتي أو للح nnق ،لكنهم يهتم nnون – ب nداًل من ذل nnك – بالكلم nnات،

الكلمات التي تقتل .كيف يكون أولئك في توافق معي؟
من "يجب أن تبحث عن طريق التوافق مع المسيح" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ضnا بعض
 .11الكتnnاب المقnnدس هnnو سnnجل تnnاريخي لعمnnل هللا في إسnnرائيل ويوثnnق العديnnد من نبnnوات األنبيnnاء القnnدامى وأي ً

أقوال يهوه في عمله في ذلnnك الnزمن .لnذلك يعتnبر النnاس كلهم هnذا الكتnاب مقد ًسnا (ألن هللا مقnnدس وعظيم) .بالتأكيnد هnnذا يرجnع
كلnnه إلى اتقnnائهم ليهnnوه وعبnnادتهم هلل .يشnnير النnnاس إلى هnnذا الكتnnاب بهnnذه الطريقnnة فقnnط ألن مخلوقnnات هللا مولعnnة بعبnnادة خالقهnnا،
ويوج nnد ح nnتى أنnnاس يطلقnnون على هnnذا الكت nnاب كتابًا س nnماويًّا .في الواق nnع ،هnnو مج nnرد سnnجل بشnnري .ولم يسnnميه يه nnوه بصnnورة
شخصيا في تكوينه .بمعنى آخر ،مؤلف هذا الكتاب ليس هللا بل البشر" .الكتاب المقدس" هnnو عنnnوان
شخصية ،ولم يرشد يهوه
ً
محnترم أطلقnه البشnر فقnط على هnذا الكتnnاب .لكن يهnnوه ويسnوع لم يقnررا هnnذا العنnnوان بعnد nأن تنnاقش كnnل منهمnا مnع اآلخnر؛ هnو
ليس أكnnثر من مجnnرد فكnnرة بشnnرية .ألن هnnذا الكتnnاب لم يكتبnnه يهnnوه وال يسnnوع .بnnل هnnو قصnnص العدي nد nمن األنبيnnاء والnnرائين
وجمعتهnnا أجيnnال الحقnnة في كتnnاب يحتnnوي على كتابnnات قديمnnة ،وقnnد بnnدا للنnnاس مقد ًسnا بصnnورة خاصnnة؛ كتnnاب
والرسnnل القnnدامىَّ ،
يعتقد الناس أنه يحتوي على العديد nمن األسرار العميقة صعبة اإلدراك ستكشف عنها األجيال المستقبلية.
من "بخصوص الكتاب المقدس ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .12العهnnد القnnديم هnnو عمnnل هللا في عصnnر النnnاموس ،حيث يسnnجل العهnnد القnnديم من الكتnnاب المقnnدس كnnل عمnnل يهnnوه أثنnnاء
عصر الناموس وعمل الخلق الذي أتمnه .يسnجل العهnد القnديم برمتnه عمnل يهnوه ،قبnل أن يختتم سnرد عمnل يهnوه بسnفر مالخي.
يسجل العهد القديم عملين قام بهما هللا :األول هو عمل الخلق ،والثاني هnو َسnن النnnاموس ،وكالهمnا يمثالن العمnل الnnذي قnام بnه
ثم ،فnnإن
يهnnوه .إن عصnnر النnnاموس يمثnnل العمnnل تحت اسnnم يهnnوه هللا ،وهnnو مجمnnل العمnnل الnnذي تم أسا ًسnا تحت اسnnم يهnnوه؛ ومن َّ
العهد القديم يسجل عمل يهوه ،بينما يسجل العهد الجديد عمل يسوع ،وهو العمل الnnذي تم أسا ًسnا تحت اسnم يسnnوع .أهميnnة اسnم
يسnnوع والعمnnل الnnذي أتمnnه ُمسnnجالن كلهمnnا تقريبًا في العهnnد الجديnnد n.أثنnnاء عصnnر النnnاموس في العهnnد القnnديم ،بnnنى يهnnوه الهيكnnل
والمذبح في إسرائيل ،وأرشد حياة بني إسnرائيل على األرض ليثبت أنهم كnانوا شnعبه المختnار والجماعnة األولى الnتي اختارهnا
على األرض الnnتي كnnانت حسnnب قلبnnه ،الجماعnnة األولى الnnتي تَّ n
nولى قيادتهnnا بنفسnnه ،وهnnذا يعnnني أن أسnnباط إسnnرائيل االثnnني عشnnر

تم عمnل يهnوه في عصnر النnاموس .أمnا المرحلnة الثانيnة
دائما يعمل فيهم إلى أن َّ
كانوا أوائل الذين اختارهم يهوه ،لذلك ظل هللا ً
من العمل فقد كانت عمnل عصnر النعمnة في العهnد الجديnد الnذي تم في سnبط يهnوذا ،أحnد أسnباط إسnرائيل االثnني عشnر ،ويرجnع
ِ
تجسد .لقد عمل يسوع فقط في أرض اليهودية ،ولم يعمل
الم ّ
السبب في أن نطاق العمل كان أصغر إلى أن يسوع كان هو هللا ُ
ٍ
سجل في العهnnد
إال لثالث
سنوات ونصف؛ لذلك ،فإن ما هو ُم َّ
الم َ
سجل في العهد الجديد nأقل ً
كثيرا من أن يتجاوز مقدار العمل ُ
سجَلة بصفة أساسية في األناجيل األربعة .إن الطريق الذي سnلكه ُأنnnاس عصnر النعمnة
القديم .أعمال يسوع في عصر النعمة ُم َّ
كان هو طريق أكثر التغيرات الظاهرية في شخصيتهم الحياتية التي ُس ِّجل معظمها في الرسائل.
من "بخصوص الكتاب المقدس ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"

ِ
عاما بعد صلب يسوع .قبل ذلك كان
 .13أسفار بشارة العهد الجديدُ nس ّجلت في مدة تتراوح ما بين عشرين إلى ثالثين ً
شعب إسرائيل يقرأ فقط العهد القديم .أي إنه في بداية عصر النعمة كnان النnاس يقnرؤون العهnد القnديم .وقnد ظهnر العهnد الجديnد
فقط أثناء عصر النعمة .لم يوجد العهد الجديnد حين كnان يسnوع يعمnل؛ قnام النnاس بتسnجيل عملnه بعnدما قnام وصnعد .وقتهnا فقnط
وأيضا سفر الرؤيا .فقط بعد ما يزيد عن  300عام من صnnعود
كان هناك أربع بشارات باإلضافة إلى رسائل بطرس وبولس
ً

المسيح إلى السماء ،حين قامت أجيnال متعاقبnة بمقارنnة سnجالتها ،ظهnر العهnد الجديnد .فقnط بعnد إكمnال هnذا العمnل ،ظهnر العهnد
موجودا من قبل ... .يمكن أن ُيقال إن ما سجلوه كnnان وفقًا لمسnnتواهم التعليمي والكnnوادر والمعnnايير البشnnرية.
الجديد؛ nولم يكن
ً
مnnا سnnجلوه كnnانت خnnبرات بشnnر ،وكnnل منهم كnnان لديnnه وسnnائله للتسnnجيل والمعرفnnة ،وكnnان كnnل سnnجل مختلفًا .لnnذلك إن كنت تعبnnد
الكتاب المقدس على أنه هللا ،فأنت جاهل وغبي بصورة كبرى!
من "بخصوص الكتاب المقدس ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .14كل ما هو ُمسجل في الكتnاب المقnدس محnدود وغnير قnادر على تمثيnل عمnل هللا كلnه .األناجيnل األربعnة بهnا أقnل من
مئnnة إصnnحاح تحتnnوي معًا على عnnدد محnnدود من األحnnداث ،مثnnل لعن يسnnوع لشnnجرة الnnتين ،وإنكnnار بطnnرس للnnرب ثالث مnnرات،
ويسnnوع الnnذي ظهnnر للتالميnnذ بعnnد صnnلبه وقيامتnnه ،وتعليم عن الصnnوم ،وتعليم عن الصnnالة ،وتعليم عن الطالق ،وميالد وسلسnnلة
أنسnnاب يسnnوع ،وتعnnيين يسnnوع للتالميnnذ ومnnا إلى ذلnnك .ومnnع ذلnnك يقnّ nدرها اإلنسnnان على أنهnnا كنnnوز ،حnnتى أنnnه يتحقnnق من صnnحة
عمل اليوم في ضوئها .إنهم حnتى يؤمنnون أن يسnوع لم يفعnل الكثnير في فnترة مnا بعnد ميالده .األمnر يبnدو كمnا لnو أنهم يؤمنnون
مضحكا؟
بأن هللا يستطيع فقط أن يفعل هذا القدر ،وليس هناك المزيد من العمل اإلضافي .أليس هذا
ً
التجسد ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

 .15لnn nذلك من خالل قnn nراءة الكتnn nاب المقnn nدس يمكن اكتسnn nاب العدي n nد nمن طnn nرق الحيnn nاة الnn nتي ال يمكن إيجادهnn nا في كتب
أخnnرى .هnnذه الطnnرق هي طnnرق حيnnاة عمnnل الnnروح القnnدس الnnذي اختnnبره األنبيnnاء والرسnnل في العصnnور الماضnnية ،والعدي nد nمن
الكلمات الثمينة ،والتي بإمكانها أن توفر مnا يحتاجnه النnاس .لnذلك ،يحب النnاس جميعًا أن يقnرؤوا الكتnاب المقnدس .وألن هنnاك
الكثnير من الخبايnا في الكتnاب المقnدس ،تختلnف آراء النnاس فيnه عن آرائهم عن كتابnات الشخصnيات الروحيnة العظيمnة .الكتnاب
المقدس هو سجل ومجموعة من خبرات ومعارف أناس خدموا يهوه ويسوع في العصر القديم والجديد ،لكي تستطيع األجيnnال
التالية أن تحصل على الكثير من االستنارة واإلضاءة وطرق الممارسة من خاللها .السبب في كون الكتاب المقnnدس أعلى من
كتابات أية شخصية روحية عظيمة هو أن كل كتاباتهم (أي الشخصيات) ُمستقاة من الكتاب المقnnدس ،وكافnة خnnبراتهم آتيnة من
الكتnnاب المقnnدس ،وجميعهم يشnnرحون الكتnnاب المقnnدس .وعليnnه ،فمnnع أن النnnاس يمكنهم اكتسnnاب اسnnتفادة من كتب أيnnة شخصnnية
ساميا وعميًقا لهم! مع أن الكتاب المقدس يجمع بعض أسفار
روحية عظيمة ،هم ال يزالون يعبدون الكتاب المقدس ،ألنه يبدو
ً
معا ،مثل الرسnائل البولسnية والبطرسnية ،ومnع إمكانيnة حصnول النnاس على مسnاعدة وعnون من هnذه األسnفار ،إال
كلمات الحياة ً
أن هذه األسفار تعود لتnاريخ قnديم ،وتنتمي لعصnر قnديم ،وال يهم مnدى جودتهnا؛ فهي فقnط مناسnبة لفnترة واحnدة ،وليسnت أبديnة.

وألن عمnnل هللا يتطnnور دائمًا ،فهnnو ال يمكن أن يقnnف ببسnnاطة عنnnد زمن بnnولس وبطnnرس أو يظnnل دائمًا في عصnnر النعمnnة الnnذي
صلب فيه يسوع .وعليه ،فإن هذه األسفار مناسبة فقط لعصر النعمة n،وليس لعصر ملكوت األيام األخيرة .بإمكانها فقط تقديم
ُ
شيء لمؤمني عصر النعمة وليس قديسي عصر الملكوت ،وبغض النظر عن مدى جودتها ،فهي ال تزال عتيقة .نفس الشnnيء
ينطبnnق على عمnnل يهnnوه في الخلnnق وعملnnه في إسnnرائيل :ال يهم مnnدى عظمnnة العمnnل ،فهnnو مnnا زال عتيقًا ،وسnnيمر عليnnه الnnزمن.
ضn nا مش nnابه :ه nnو عم nnل عظيم ،ولكن س nnيأتي ال nnوقت وينتهي؛ ال يمكن أن يظ nnل دائمًا في عم nnل الخليقnnnة وال عمnnnل
عمnnnل هللا أي ً
الصلب .ال يهم مدى إقناع عمل الصلب ،وال يهم مnnدى تnnأثيره في هزيمnnة الشnيطان ،فالعمnل ،في المقnام األول ،ال يnnزال عمالً،
عصورا؛ ال يمكن أن يبقى العمل دائمًا على نفس األسnاس ،وال يمكن أال تتغnير األزمنnة
والعصور ،في المقام األول ،ال تزال
ً
أبnً nدا ،ألنnnه كnnانت هنnnاك خليقnnة ،ويجب أن تكnnون هنnnاك أيnnام أخnnيرة .هnnذا أمnnر حتمي! لnnذلك ،اليnnوم فnnإن كلمnnات الحيnnاة في العهnnد

nاس
nاويم القديمnة الن َ
الجديnد – رسnائل الرسnل والبشnارات األربnع – أصnبحت أس ً
nفارا تاريخيnة ،وتقnاويم قديمnة n،وكيnف سnتأخذ التق ُ
إلى العصر الجديد؟ ال يهم مدى قnدرة هnذه التقnاويم على م ِّnد النnاس بالحيnاة ،وال يهم قnدرتها على قيnادة النnاس للصnليب ،أليسnت
عتيقة الطراز؟ أليست تخلو من القيمة؟

من "بخصوص الكتاب المقدس ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .16ال أحnnد يعnnرف حقيقnnة الكتnnاب المقnnدس أنnnه ليس إاّل سnnجل تnnاريخي لعمnnل هللا ،وشnnهادة عن المرحلnnتين السnnابقتين من
ّ
فهما عن أهداف عمل هللا .كل من قرأ الكتاب المقnدس يعnnرف أنnه يوثnق مرحلnتي عمnnل هللا أثنnnاء عصnر
عمل هللا ،وال يقدم لك ً

الناموس وعصر النعمة .يؤرخ العهد القديم تاريخ إسرائيل وعمل يهوه من وقت الخليقة حتى نهاية عصnر النnnاموس .ويسnجل

ضnا عمnل بnولس؛ أليسnت هnذه سnجالت تاريخيnة؟
العهد الجديد عمل يسوع على األرض ،وهو مذكور في األناجيnل األربعnة وأي ً
إظهار أمور الماضي في الحاضر يجعلها تاري ًخ ا ،بغض النظnر عن مnدى حقيقتهnا أو صnحتها ،هي ال تnزال تاري ًخ ا ،والتnاريخ
ال يمكنه معالجة الحاضر .ألن هللا ال ينظر إلى الوراء على التاريخ! وعليه ،إن كنت فقnط تفهم الكتnاب المقnدس وال تفهم شnيًئا

من العم nnل ال nnذي ين nnوي هللا فعل nnه الي nnوم ،وإن كنت ت nnؤمن باهلل ولكن ال تطلب عم nnل ال nnروح الق nnدس ،ف nnأنت ال تفهم م nnا مع nnنى أن

تطلب هللا .إن كنت تقرأ الكتاب المقدس لتدرس تاريخ إسnرائيل وتبحث في تnاريخ خلnق هللا لكnل السnماوات واألرض ،فnأنت ال
تؤمن باهلل .ولكن اليوم ،حيث إنك تؤمن باهلل ،وتسnnعى وراء الحيnاة ،ومعرفnnة هللا ،وال تسnعى وراء تعليم حnرفي أو عقائnد ميتnnة
أو فهم للتاريخ ،يجب عليnك أن تطلب مشnيئة هللا للnوقت الحاضnر ،وتبحث عن إرشnاد عمnnل الnروح القnدس .إن كنت عnالم آثnار
يمكنn nك nق nnراءة الكت nnاب المق nnدس ،لكن nnك لس nnت ك nnذلك ،أنت واح nnد من المؤم nnنين باهلل ،ومن األفض nnل ل nnك طلب مش nnيئة هللا لل nnوقت
الحاضر.
من "بخصوص الكتاب المقدس ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .17إذا كنت ترغب في أن ترى عمل عصر النnاموس وأن تnرى كيnف اتبnع بنnو إسnرائيل طريnق يهnوه ،فال ُب َّnد أن تقnرأ
العهد القديم .أما إذا أردت أن تفهم عمل عصر النعمة ،فال ُب َّد أن تقnرأ العهnد الجديnد n.لكن كيnnف تnnرى عمnnل األيnام األخnيرة؟ ال

بnد أن تقبnل قيnادة إلnه اليnوم وأن تnدرك عمnل اليnوم ألن هnذا هnو العمnل الجديnد nالnذي لم يسnبق أن سnجله أح ٌnد من قبnل في الكتnاب
َّن مختnارين آخnرين في الصnnين .إن هللا يعمnل في أولئnnك ،وهnnو يواصnnل عملnه على األرض،
المقدس .اليوم اتخnذ هللا جس ًnدا وعي َ

عمnnل من
ويستكمل عمل عصر النعمة .إن عمل اليوم هو طريق لم يسلكه اإلنسان من قبل ولم يره ٌ
أحد من قبل .إنه عمل لم ُي َ
تاريخا ،ألن اآلن هnnو اآلن ،ولم يصnnبح
قبل؛ فهو أحدث أعمال هللا على األرض ،لذلك فإن العمل الذي لم يحدث من قبل ليس
ً

ماضيا بعد .ال يعرف الناس أن هللا قد عمل عمالً أعظم وأحnnدث على األرض وخnارج إسnرائيل ،وأنnه قnد خnرج بالفعnnل خnارج
ً
عمل جديد وعجيب خnارج النبnوات ،وأنnnه عم ٌnل جديnد خnارج حnnدود
أنه
يعرفون
ال
إنهم
األنبياء.
نبوات
وخارج
إسرائيل
نطاق
ٌ
إسnnnرائيل ،وأن nnه عم nٌ nل ال يس nnتطيع الن nnاس أن ي nnدركوه وال أن يتخيل nnوه .كي nnف يمكن للكت nnاب المق nnدس أن يش nnتمل على سnnnجالت
صريحة عن هذا العمل؟ من عساه استطاع أن يسجل كل صnغيرة من عمnل اليnوم دونمnnا حٍ n
nذف قبnل أن يحnnدث؟ َم ْن بوسnعه أن
َْ
يسnجل هnnذا العمnnل األكnnثر عظمnnة وحكمnnة الnnذي يتحnnدى التقليnnد في الكتnnاب القnnديم البnnالي؟ إن عمnnل اليnnوم ليس تاري ًخ ا ،ولهnnذا ،إذا
أردت أن تسلك طريق اليوم الجديد ،فال بد أن تهجnر الكتnاب المقnدس وأن تتجnاوز كتب النبnوة أو التnاريخ في الكتnاب المقnدس.
َ
حينئ nٍ nذ فقnnط س nnوف تتمكن من الس nnير في الطري nnق الجدي nnد بص nnورة سnnليمة ،وس nnتتمكن من دخ nnول الحال nnة الجدي nnدة وإدراك العم nnل
الجديnnد .يجب أن تفهم لمnnاذا ُيطَلب منnnك اليnnوم أال تقnnرأ الكتnnاب المقnnدس ،ولمnnاذا يوجnnد عمnnل آخnnر منفصnnل عن الكتnnاب المقnnدس،

ولماذا ال يتطلع هللا إلى ممارسة أحدث وأكثر تفصيالً في الكتاب المقnدس ،ولمnاذا يوجnد – بnدالً من ذلnك – عمnل أعظم خnارج

الكتاب المقدس .هذا ما يجب أن تفهموه كله.

من "بخصوص الكتاب المقدس ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"

بمج ّnرد
 .18كان بإمكان هللا أن تكون لnه بدايٌ nة جديnدة للعمnل الكثnير الnذي يريnد أن يفعلnه واألشnياء الnتي يريnد أن يقولهnاُ .

أن تكnون لديnه بدايٌ nة جديnدة ،فهnو ال يnذكر عملnه السnابق م ّnر ًة أخnرى وال يواصnله .ألن هللا لnه مبادئnه في عملnه .عنnدما يريnد أن
ٍ
ٍ
ٍ
nتمر النnاس في
يبnدأ عمالً جدي ًnدا فإنnه يريnد أن ينقnnل البش ّ
nرية إلى مرحلnة جديnnدة من عملnه وينقnل عملnه إلى مرحلnnة أعلى .إذا اسّ n
nتمروا في التم ّسnك بهnا ،فإنnه لن يnذكر ذلnك أو يثnني عليnه .والسnبب في ذلnك هnو
التصرف وفًقا لألقوال أو اللوائح القديمة أو اس ّ
ّ

nرية بصnور ٍة جديnدة تمامًا
أنه جلب بالفعل عمالً ً
جديدا ودخل مرحل ًة جديدة من عمله .عندما يبدأ عمالً جدي ًnدا ،فإنnnه يظهnnر للبش ّ
ٍ
ٍ
وم ْن هnnو .وهnnذا
تماما بحيث يمكن للناس رؤية جوانب مختلفة من
ّ
شخصيته وما لديnnه َ
تماما وبطريقة جديدة ً
ومن زاوية جديدة ً

ويتحدث ال يتعّلق األمnnر بnnالحظر كمnnا
يتمسك هللا بالقديم أو يسلك الطريق المعتاد؛ عندما يعمل
ّ
أحد أهدافه في عمله الجديد n.ال ّ
الحريnnة والتح ّnرر .إنnnه
nرية سnوى
يتصور الناس .فعند هللا الجميع
ّ
حظر وال قيود – فهو ال يجلب للبش ّ
أحرار وطلقاء وال يوجد ٌ
ٌ
ّ
ٍ
ًّ
قدسها الناس ويعبدونها.
ي
التي
األوثان
عن
ا
تمام
مختلف
وهو
،
صلصال
من
ال
تمثا
أو
n
ة
دمي
ليس
إنه
ا.
حق
موجود
وإله
حي
ً
ٌ
ُّ
ٌ
إله ّ ٌ
ٌ
ً
nق والحيnاة .إنnnه
قدم للناس الحياة والنnnور
إنه ٌّ
حي ونابض بالحياة ،كما أن كلماته وعمله ُي ّ
ّ
والحريnة والتح ّnرر ،ألنnnه الطريnnق والح ّ
ٍ
ٍ
شيء في ٍ
أي من أعماله.
بأي
غير ُم ّقيد ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

 .19في ذلك الوقت ،أعلن يسوع أن عمل يهوه لم َي ْر َق إلى مستوى عصر النعمة ،مثلما أقول أنا اليوم إن عمل يسnnوع
ص nلب يسnnوع ولمnnا
لم َيnْ nر َق إلى مسnnتوى عمnnل اليnnوم .إن كnnان هنnnاك فقnnط عصnnر النnnاموس ولم يكن هنnnاك عصnnر النعمnnة n،لمnnا ُ
استطاع فداء الجنس البشري بأسnره؛ إن كnان هنnnاك فقnط عصnر النnاموس ،هnل كnان بإمكnnان البشnرية أن تتطnnور وصnnوالً ليومنnا

nانون عمnnل هللا الطnnبيعي؟ أليس هnnو وصnnف تnnدبيره لإلنسnnان داخnnل الكnnون بأسnnره؟
nدما؛ أليس التnnاريخ هnnو قُ n
هnnذا؟ يسnnير التnnاريخ قً n
قدما ،وكذلك عمل هللا ،ومشيئته تتغير باستمرار .من غير العملي أن يحتفnظ هللا بمرحلnة عمnل واحnد لمnدة سnتة
يمضي التاريخ ً

أبدا .لم يكن بإمكانه االستمرار في تأييد عمل يتعلnnق بالصnnلب،
قديما ً
دائما وليس ً
آالف عام ،ألن كافة البشر يعرفون أنه جديد ً
مnnرة ،ومnnرتين ،وثالثُ ...يسnnمر في الصnnليب؛ فهnnذا تصnnور إنسnnان أحمnnق .ال يؤيnnد هللا نفس العمnnل ،وعملnnه دائم التغnnير وجديnnد

دائما ،بقدر ما أتحnدث إليكم يوميًّا بكلمnات جديnدة وأقnوم بعمnل جديnد .هnذا هnو العمnل الnذي أقnوم بnه ،يكمن مفتاحnه في الصnفتين
ً
"جديد" و"عجيب".

من "كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في تصوراته أن ينال إعالنات هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .20لمnnا كnnان هنnnاك طريnnق أسnnمى ،فلمnnاذا تnnدرس ذلnnك الطريnnق المتnnدني القnnديم؟ ولمnnا كnnانت هنnnاك أقnnوال حديثnnة وعمnnل

أحدث ،فلماذا تعيش وسط سجالت تاريخية قديمة؟ بمقدور األقوال الحديثة أن تكفيك ،وهو ما ُيثِبت أن هذا هو العمل الجديد؛n
فليس بوسnnع السnnجالت القديم nة nأن تشnnبعك أو تلnnبي احتياجاتnnك الحاليnnة ،وهnnو مnnا ُيثِبت أنهnnا مجnnرد تnnاريخ وليسnnت عمnnل الnnوقت

الراهن .الطريق األسمى هو العمل األحدث ،ويظل الماضي – بغض النظر عن سnnمو طريقnnه – في ظnnل وجnnود العمnnل الجديnnد

nجل
يمثل تاريخ أفكار النnاس ،ويظnل يمثnل الطريnق القnديم مهمnا كnانت قيمتnه كمرجnع .يظnل الطريnق القnديم تاري ًخ ا رغم أنnه ُمس َّ

في "الكتnnاب المقnnدس" ،كم nnا يظnnل الطري nnق الجدي nnد ه nnو طري nnق ال nnوقت الnnراهن ح nnتى ولnnو لم يكن مسnnجالً في "الكت nnاب المقnnدس".

يستطيع هذا الطريق أن ُيخِّلصك وأن يغيرك ،ذلك ألنه عمل الروح القدس.
من "بخصوص الكتاب المقدس ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .21هللا نفس nnه ه nnو الح nnق والحي nnاة ،والح nnق والحي nnاة متالزم nnان .ل nnذلك فnnإن َم ْن ال يس nnتطيع أن يصnnل إلى الح nnق لن يص nnل
مطلًق ا إلى الحياة .فبدون إرشاد الحق ودعمه وعنايته لن تصل إال إلى مجرد حروف وعقائد ال بل إلى الموت نفسه .حياة هللا

موجnnودة دائمًا ،وحقnnه وحياتnnه متالزمnnان .إذا تعnnذر عليnnك العثnnور على مصnnدر الحnnق ،فلن تصnnل إلى طعnnام الحيnnاة ،وإذا تعnnذر
عليnك أن تصnل إلى طعnام الحيnاة ،فبالتأكيnد لن تnدرك الحnق ،حينئ ٍnذ n،وبعي ًnدا عن التصnورات والمفnاهيم النظريnة ،يصnبح جسnدك
nاةَّ ،
لحما فحسnب ،لحمnاً نتنًا .اعلم َّ
وأن سnجالت التnاريخ ال تُك َّnرم كnالحق ،وعقائnد الماضnي ال
أن كلمnات الكتب ال تُعتََبnر حي ً
كله ً

يعبnnر عنnnه هللا عنnnدما يجيء إلى األرض ويعيش بين البشnnر هnnو
يمكن اعتبارهnnا تسnnجيالً للكالم الnnذي يتكلم بnnه هللا اليnnوم .إن مnnا ّ
طَّبْق َت الكلمnnات الnnتي نطnnق بهnnا هللا في العصnnور السnnالفة على حياتنnnا
الحnnق والحيnnاة وإرادة هللا ومنهجnnه الحnnالي في العمnnل .إذا َ
ٍ
دائما باآلثار الباقية لعمnnل
اليوم تصبح كعالم اآلثار ،ويكون أفضل وصف لك أنك ٌ
خبير في اإلرث التاريخي ،ذلك ألنك تؤمن ً
أتمه في األزمنة الماضية ،وتص ّnدق فقnط الظ ّnل الnذي تركnه هللا في عملnه السnابق بين البشnر ،كمnا وتnؤمن فقnط بnالمنهج
هللا الذي ّ
الذي َّ
سلمه هللا لمن تبعه في األزمنة الماضية .فأنت ال تnؤمن بمسnار عمnل هللا اليnوم وسnماته المجيnدة ،كمnا وال تnؤمن بالطريقnة

البعnد عن الواقnع .إذا كنت ُمتم ّسً nكا اآلن
التي يستخدمها هللا اآلن في التعبير عن الحق .لذلك فأنت – بال شك – حnالم بعيnد كnل ُ
بكلم ٍ
nات ال تقnnدر أن تحnيي اإلنسnnان ،فnأنت غص ٌnن يnnابس ميnؤوس منnnه[،أ] ذلnnك ألنnnك محافnظ أكnثر من الالزم ومعانnد جnداً ومنغلnnق
تماماً أمام المنطق!

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

 .22مسيح األيام األخيرة يهب الحيnnاة ،وطريnق الحnق األبnnدي .هnnذا الحnnق هnو الطريnnق الnذي يسnnتطيع اإلنسnان من خاللnnه
ويnnز ّكى منnnه .إن لم تَ ْس َ nع نحnnو طريnnق الحيnnاة
أن يحصnnل على الحيnnاة ،فهnnو السnnبيل الوحيnnد الnnذي من خاللnnه يعnnرف اإلنسُ n
nان هللاَ ُ
الذي يقدمnه مسnيح األيnام األخnيرة ،فلن تنnال أب ًnدا تزكيnة يسnوع ،ولن تكnون أهالً لnدخول ملكnوت السnموات ،ألنnك سnتكون حينهnا

يكبلهم التnnاريخ لن يتم ّكنnnوا مطلقًا من بلnnوغ الحيnnاة
nيرا للتnnاريخ .أولئnnك الnnذين تتحكم فيهم الشnرائع والحnروف والnnذين ّ
ألعوبnnة وأسً n
nاء عكnً nرا تشnّ nبثوا بnnه آلالف السnnنين ،وليس مnnاء
ولن يسnnتطيعوا الوصnnول إلى طريnnق الحيnnاة األبnnدي ،فكnnل مnnا لnnديهم ليس إال مً n
الحيnnاة المتnnدفق من العnnرش .أولئnnك الnnذين ال يnnرويهم مnnاء الحيnnاة سnnيبقون جثثًا إلى األبnnد n،ألعوبnnة للشnnيطان وأبنnnاء للجحيم .كيnnف

لهم حينذاك أن يعاينوا هللا؟ لو كان كل ما تفعله هو محاولة التشبث بالماضي ،واإلبقاء على األشياء كما هي بnnالوقوف جامnً nدا،

وعnnدم محاولnnة تغيnnير الوضnnع الnراهن وتnnرك التnnاريخ ،أفال تكnnون دائمًا ضnnد هللا؟ إن خطnnوات عمnnل هللا هائلnnة وجبnnارة كnnاألمواج

nاكنا ،ال بnnل تتم ّس nك بحماقتnnك دون فعnnل
دويnnة ،لكنnnك في المقابnnل ،تجلس وتنتظnnر الnnدمار دون أن تحnnرك سً n
الم ّ
العاتيnnة والرعnnود ُ
ٍ
الح َnمnل؟ كيnnف تnnبرر أن يكnnون هللا الnnذي
شnnيء ُيَ n
nذكر .بnnأي وجnnه – وأنت على هnnذه الحnnال – يمكن اعتبnnارك شخصً nا يقتفي أثnnر َ
عصر ٍ
ٍ
جديد؟ وكيnف لهnا أن ترشnدك
متجد ًدا ال يشيخ مطلًقا؟ وكيف يمكن لكلمات ُكتُِب َك العتيقة أن تَ ْعُبر بك إلى
إلها
ّ
تتمسك به ً
تتبnع عمnل هللا؟ وكيnف لهnا أن تnرتقي بnك إلى السnماء؟ مnا تمسnكه في يnديك ليس إال كلمnات ال تسnتطيع أن تق ّnدم
في السعي نحnو ّ
nزاء مٍ n
لnnك سnnوى عٍ n
nؤقت ،وتفشnnل في إعطائnnك حقnnائق قnnادرة أن تمنحnnك الحيnnاة .إن الكتب المقدسnnة الnnتي تقرؤهnnا ال تقnnدر إال أن
تجعلك فصيح اللسان ،لكنها ليست كلمات الحكمة القادرة أن تساعدك على فهم الحياة البشرية ،ناهيnnك عن فهم الطnnرق القnادرة
للتأمل؟ أال تسمح لك بفهم الغوامض الموجودة فيهnا؟ هnnل تسnتطيع
على الوصول بك إلى الكمال .أال تعطيك هذه المفارقة ً
سببا ّ

أن تق nnود نفس nnك بنفس nnك لتص nnل الس nnماء حيث تلقى هللا؟ ه nnل تس nnتطيع من دون مجيء هللا أن تأخ nnذ نفس nnك إلى الس nnماء لتس nnتمتع
بسnnعادة ِ
العشnَ nرة معnnه؟ أمnnا زلت تحلم حnnتى اآلن؟ أشnnير عليnnك إذاً أن تنفض عنnnك أحالمnnك ،وأن تنظnnر إلى َم ْن يعمnnل اآلن ،إلى
َم ْن يقوم بعمل خالص اإلنسان في األيام األخيرة .وإن لم تفعل ،فلن تصل مطلًقا إلى الحق ولن تنال الحياة.
من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

nنما من الصلصnnال ال يتغnnير ،وإذا مnnا
 .23إذا مnnا أقnnدمتم على اسnnتخدام المفnnاهيم لتحديnnد هللا ووصnnفه ،كمnnا لnnو كnnان هللا صً n
nدودا هلل في الكت nnاب المق nnدس ،وأق nnدمتم على حص nnره في نط nnاق مح nnدد من العم nnل ،ف nnإن ذل nnك ي nnدل على أنكم أص nnدرتم
رس nnمتم ح ً n

أحكام ا على هللا ،وألن اليهود في عصر العهد القديم ،قد عمدوا ،في قلوبهم ،إلى أن يضفوا على هللا شكل الnnوثن ،وكnnأن هللا ال
ً
nنما
n
ص
nان
n
ك
nو
n
ل
nا
n
م
ك
nه
n
ل
nدوا
n
وتعب
هللا
nدموا
n
خ
وألنهم
هللا،
nده
n
ح
و
nو
n
ه
َّا
nي
n
س
الم
ى
nم
n
س
ي
nان
n
ك
ن
م
وأن
nط،
n
ق
ف
َّا
nي
n
س
الم
إال
ى
nم
n
س
ي
أن
ّ َْ
ّ
ّ
يمكن ُ ّ
ً
nاليا (بال حيnnاة) ،فقnnد سnّ nمروا يسnnوع وقتئnِ nذ على الصnnليب ،وحكمnnوا عليnnه بnnالموت – وبnnذلك حكمnnوا على يسnnوع الnnبريء
صلصً n
صnلب
nارما بnnالموت .وهكnnذا ُ
بnnالموت .لم يقnnترف هللا أي جريمnnة ،ومnnع ذلnnك ،لم يصnnفح اإلنسnnان عن هللا ،وحكم عليnnه حكمًا صً n
عرفnه وفقًا للكتnاب المقnدس ،وكnأن اإلنسnان قnد أدرك تnدبير هللا ،وكnأن
يسوع .لطالما اعتقnد اإلنسnان بnأن هللا ال يتغnير ،ولطالمnا َّ

nل مnnا يفعnnل هللا هnnو في متنnnاول يnnد اإلنسnnان .لقnnد بلnnغ النnnاس منتهى السnnخف ،فقnnد اسnnتحوذ عليهم الغnnرور في أقصnnى صnnوره،
ُnج ّ
الطنان nnة .بغض النظ nnر عن وف nnرة معرفت nnك باهلل ف ِnإ ّنني ،على ال nnرغم من ذل nnك ،أق nnول بأن nnك ال
ول nnديهم جميعًا ،مي nnل إلى البالغ nnة ّ

وأنك تدين هللا؛ والسبب في ذلك ّأنnnك عnnاجز تمامًا عن طاعnnة عمnnل هللا،
تعرف هللا ،وأن ليس ثمة أحد أكثر منك معارضة هللّ ،
وانتهاج طريق الكائن الذي جعله هللا كامالً.
من "ينبغي أن ُيعاَقب الشرير" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .24بالنس nnبة ل nnرؤى العم nnل في خط nnة الت nnدبير ذات الس nnتة آالف ع nnام ،ال يمكن ألح nnد الحص nnول على البص nnيرة أو الفهم.
nرارا دائمًا .في األيnnام األخnnيرة ،يتم عمnnل الكلمnnة فقnnط لإلرشnnاد إلى عصnnر الملكnnوت ولكنnnه ال يمثnnل كnnل
ظلت تلnnك الnnرؤى أسً n
أياما أخيرة وليست أكثر من مجرد عصر الملكوت ،وهو ال يمثل عصر النعمة وال عصnnر
العصور .األيام األخيرة ليست إال ً
الناموس .األيام األخيرة هي مجرد زمن فيه ينكشف عمل خطة التدبير ذات السnnتة آالف عnnام لكم .هnnذا هnnو كشnف السnnتار عن

السnnر .ال يمكن إلنسnnان أن يكشnnف السnnتار عن سnnر مثnnل هnnذا .ال يهم مnnدى عظمnnة فهم اإلنسnnان عن الكتnnاب المقnnدس ،ال يnnزال
مجرد كلمات ،ألن اإلنسnان ال يفهم جnوهر الكتnاب المقnدس .حين يقnرأ إنسnان الكتnاب المقnدس ،قnد ينnال بعض الحقnائق ،ويفسnر
بعض الكلم nnات وي nnدقق في بعض الفق nnرات واألق nnوال الش nnهيرة ،ولكن nnه لن يس nnتطيع أب nً nدا اس nnتخراج المع nnنى المتضnnnمن في تلnnnك

الكلمات ،ألن كل ما يراه اإلنسان هو كلمات ميتة وليس مشاهد من عمل يهوه ويسnوع ،واإلنسnnان غnير قnادر على فnnك طالسnم
سر هذا العمل .لذلك ،فإن سر خطة التدبير ذات الستة آالف عام هو أعظم األسnnرار وأكnnثر األسnnرار المسnnتترة واإلنسnان غnnير
قادر على استيعابه .ال أحد يمكنه فهم مشيئة هللا مباشرة ،ما لم يفسnره هللا بنفسnه ويعلنهnnا لإلنسnان ،فيمnا عnnدا ذلnnك تظnnل مشnيئته

أبدا بأولئك الذين في العالم الديني؛ إن لم تُخnبروا اليnوم ،لن تفهمnوا.
مستترة عن اإلنسان وتظل أسرار مخفية لألبد .ال تهتموا ً
ضnا من كnل نبnوات األنبيnاء .هnو أعظم سnر منnذ الخلnق ،ولم يكن هنnاك أي
هذا العمل الذي امتد لسnتة آالف عnام هnو أكnثر غمو ً

أبدا أن يفهمnnه ،ألن طالسnم هnذا السnر سnnتُفك في العصnر األخnير ولم تنكشnف أبnً nدا من قبnل .إن كنتم تفهمnnون
نبي سابق استطاع ً
سيخض nnعون جميعًا من قبnnل هnnذا السnnر .ه nnذه فقnnط هي أعظم
هnnذا السnnر واسnnتطعتم أن تن nnالوه ،فnnإن أولئnnك األشnnخاص الnnدينيين ُ
غموضا بالنسبة له.
أيضا األكثر
ً
الرؤى ،التي يجب على اإلنسان أن يتوق لفهمها بشدة ،ولكنها ً

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

الحواشي:
غصن يابس :مصطلح صيني يعني "تتعذر مساعدتك".
[أ]
ٌ

التجسد.
 .٢عن حقيقة
ُّ
التجسد هو َّ
أن هللا يظهnر في الجسnد ،ويnأتي ليعمnnل بين خليقتnnه من البشnnر في صnورة جسnnد .لnذلك ،لكي يتج َّسnد
 .1معنى
ُّ

هللا ،يجب أواًل أن يكnnون جسnً nدا ،جسnnد لnnه طبيعnnة بشnnرية عاديnnة؛ وهnnذا هnnو الشnnرط األساسnnي .في الواقnnع ،يشnnمل تج ُّس nد هللا أن
إنسانا.
جسدا ،يصير
ً
يعيش هللا ويعمل في الجسد ،وأن يصير هللا في جوهره ً
من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

جسدا؛ والعمل الnذي يقnوم بnnه في الجسnد هnو عمnnل الnnروح،
 .2يعني
ُّ
جسدا ،أي أن هللا يصير ً
التجسد أن روح هللا يصير ً
ِ
المتج ِّس nد
الnnذي يتحقnnق في الجسnnدُ ،
المتج ّس nد؛ أي أن جسnnد هللا ُ
ويعبَّر عنnnه بالجسnnد .ال أحnnد غnnير جسnnد هللا يمكنnnه أداء خدمnnة هللا ُ
وحده ،أي هذه الطبيعة البشرية العادية – وليس سواها – يمكنه التعبير عن العمل اإللهي.
من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .3المسnnيح بطبيعت nه nالبشnnرية العاديnnة هnnو جسnnد يحnَّ nل فيnnه الnnروح ،ويملnnك طبيعnnة بشnnرية عاديnnة ،إحسا ًس nا عاديًّا ،وفكnً nرا
nانا ،وصnnيرورة الnnروح جسnً nدا؛ ألوضnnح األمnnر ،حين يسnnكن هللا نفسnnه في جسnnد بطبيعnnة
بشnnريًّا" .الحلnnول" يعnnني صnnيرورة هللا إنسً n
يتجسد.
عبر من خالله عن عمله اإللهي – فهذا معناه أن َي َّ
حل أو َّ
وي ِّ
بشرية عاديةُ n،

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

ويدعى المسيح ،لذلك فإن المسيح القnادر أن يعطي الحnق للنnاس اسnمه هللا .ال مبالغnة في هnذا ،حيث
 .4يصير هللا ً
جسدا ُ
إن للمسnnيح نفس جnnوهر هللا وشخصnnيته وحكمتnnه في عملnnه ،الnnتي هي أمnnور ال يمكن إلنسnnان أن يبلغهnnا .لnnذلك فnnإن أولئnnك الnnذين

يnدعون أنفسnهم ُمسnحاء لكنهم ال يسnتطيعون أن يعملnوا عمnل هللا كnاذبون .ليس المسnيح صnورة هللا على األرض فحسnبَّ ،
ولكنه
ض nا الجسnnد الخnnاص الnnذي يتّخnnذه هللا أثنnnاء تنفيnnذ عملnnه وإتمامnnه بين البشnnر .وهnnذا الجسnnد ليس جسnً nدا يمكن أن يحnnل محلnnه أي
أي ً
إنس ٍ
nان عnادي ،لكنnه جسnد يسnتطيع إنجnاز عمnل هللا على األرض بشnكل كامnل ،والتعبnير عن شخصnية هللا ،وتمثيلnه تمnثيالً حس ًnنا
وإمداد nاإلنسان بالحياة.

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

المتج ّسnد يحمnل تعبnnير هللا .بمnnا َّ
أن هللا يصnnير جسnً nدا،
الم ّ
تجسد يحمل جوهر هللا ،وذاك الnnذي هnو هللا ُ
 .5ذاك الذي هو هللا ُ
ِ
ِ
nادرا على جلب
تم َمُ n
nه n.وحيث إن هللا يصnnير جسnً nدا ،فسnnوف ِّ
يعبnnر عن ماهيتnnه ،وسnnيكون قً n
فسnnوف ُينج nز العمnnل الnnذي يجب أن ُي ّ

المتج ّسnد؛ هnذا
الحق للبشر ،ومنحهم الحياة ،وإظهار الطريق لهم .الجسnد الnذي ال يحتnوي على جnوهر هللا هnو بالتأكيnد ليس هللا ُ
أمر ال شك فيه.
ٌ
من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

ِ
تجسد بالمسيح ،والمسيح هو الجسد الذي ارتداه روح هللا .هذا الجسد ال ُيشبه أي إنسان من جسnٍ nد .هnnذا
ُ .6ي َّ
الم ّ
سمى هللا ُ
االختالف هnو بسnnبب أن المسnnيح ليس من لح ٍم ودمٍ ،بnnل هnnو تَج ُّسnد الnnروح .لnه طبيعnnة بشnnرية عاديnnة والهnnوت كامnnل .الهوتnnه ال

يمتلكnnه أي إنسnnان .تحتفnnظ طبيعتnnه البشnnرية بكnnل أنشnnطته الطبيعيnnة في الجسnnد ،في الnnوقت الnnذي يضnnطلع فيnnه الهوتnnه بعمnnل هللا
نفسه.
من "جوهر المسيح هو الطاعة لمشيئة اآلب السماوي" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .7وألنه إنسان بجوهر هللا ،فهو أسمى من كل البشر المخلوقين وفوق أي إنسان يمكنه أن يؤدي عمل هللا .وعليه ،من
المتج ِّسnد بذاتnه –
بين كل أولئك الnذين لnديهم مظهnر بشnري مثnل مظهnره ،ومن بين كnل من لnديهم طبيعnة بشnرية ،هnو وحnده هللا ُ
وجميع المخلوقات األخرى هم بشر مخلوقون .ومع أن جميع البشر المخلوقين لديهم طبيعة بشرية ،إال أنهم ال يمتلكون سnnوى
ِ
تجسد مختلفَّ ،
فإنه ال يحمل في جسده طبيعة بشرية فحسب ،بل باألحرى يمتلك الهوتًا .يمكن أن تُnnرى
الم ّ
بشريتهم ،بينما هللا ُ
أما الهوتnnه فيصnnعب تصnّ nوره .وألن الهوتnnه ال ُيعبَّر عنnnه إال
طبيعته البشرية في المظهر الخارجي لجسده وفي حياته اليوميnnةَّ ،
يتخيلها الناس ،فمن الصعب للغاية على الناس أن يروه ... .منnnذ أن
حين يتَّخذ طبيعة بشرية ،وهي ليست خارقة للطبيعة كما ّ

اتحادا بين الطبيعة البشرية والالهوت .وهذا االتحاد ُيدعى هللا نفسه ،هللا بذاته على األرض.
جسدا ،يصير جوهره
ً
يصير هللا ً

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

 .8يمكن تقسيم حياتnه وعملnه في التج ُّسnد إلى مرحلnتين .المرحلnة األولى هي الحيnاة الnتي عاشnها قبnل أداء خدمتnه ،حيث

ع nnاش في أس nnرة بش nnرية عادي nnة ،في طبيع nnة بش nnرية كامل nnة ،يطي nnع األخالقي nnات والق nnوانين العادي nnة للحي nnاة اإلنس nnانية ،م nnع وج nnود
احتياجnnات إنسnnانية عاديnnة (المأكnnل ،الملبس ،المnnأوى ،النnnوم) ،وجnnوانب ضnnعف بشnnرية عاديnnة ،ومشnnاعر بشnnرية عاديnnة .بمعnnنى
آخ nnر ،أثن nnاء ه nnذه المرحل nnة األولى لم يعش كإل nnه ،ب nnل ع nnاش حي nnاة بش nnرية عادي nnة تمامًا ،منخرطًا في كاف nnة األنش nnطة اإلنس nnانية

الطبيعيnnة .المرحلnnة الثانيnnة هي الحيnnاة الnnتي عاشnnها بعnnد أن بnnدأ أداء خدمتnnه .ال يnnزال يسnnكن في طبيعnnة بشnnرية عاديnnة بمظهnnر
nاة خالصnnة من أجnل خدمتnه،
إنساني عادي ،ولم ُيظهر أية عالمة خارجية على أية قوة خارقة للطبيعة .ومnnع ذلnك فهnو يحيnnا حي ً
وآنnnذاك توجnnد طبيعتnnه البشnnرية العاديnnة بصnnورة كاملnnة من أجnnل خدمnnة العمnnل العnnادي لالهوتnnه؛ ألنnnه منnnذ ذلnnك الnnوقت نضnnجت
nادرا على أداء خدمتnnه .لnnذلك فnnإن المرحلnnة الثانيnnة من حياتnnه كnnانت ألداء خدمتnnه في
طبيعتnnه البشnnرية إلى مسnnتوى أصnnبح فيnnه قً n
طبيعتnnه البشnnرية؛ وهي حيnnاة تتّسnnم بكاًل من الطبيعnnة البشnnرية العاديnnة والهnnوت كامnnل .السnnبب وراء كونnnه قnnد عnnاش في طبيعnnة

بشnnرية عاديnnة كاملnnة أثنnnاء المرحلnnة األولى من حياتnnه هnnو أن طبيعتnnه البشnnرية لم تكن بعnnد مسnnاوية لعملnnه اإللهي الكلي ،لم تكن
ّ
تحمnnل مس nnؤولية خدمت nnه ،واس nnتطاع أداءه nnا .وحيث َّأنه
ناض nnجة بع nnد؛ لكن بع nnدما نض nnجت طبيعت nnه البش nnرية ،ص nnار ق ً n
nادرا على ّ

nأول مرحلnnة من حياتnnه كnnانت في طبيعnnة بشnnرية عاديnnة ،بينمnnا في المرحلnnة الثانيnnة ،حيث
يحتnnاج كجسnnد إلى أن ينمnnو وينضnnج ،فّ n
المتج ِّسnد الnnتي عاشnnها أثنnnاء خدمتnnه هي حيnnاة
كnnانت طبيعتnnه البشnnرية قnnادرة على االضnnطالع بعملnnه وأداء خدمتnnه ،فnnإن حيnnاة هللا ُ
ٍ
ِ
بحماسة منذ لحظة ميالده ،وقام بآيات وعجnnائب
تجسد قد بدأ خدمته
الم ّ
تجمع بين طبيعته البشرية والهوته الكامل .إن كان هللا ُ
فائقة للطبيعة ،لما كnان لnه جnوهر جسnدي .لnذلك ،فnإن طبيعتnه البشnرية موجnودة من أجnل جnوهره الجسnدي؛ فال يمكن أن يوجnد
nانا .بهnnذه الطريقnnة ،فnnإن الطبيعnnة البشnnرية لجسnnد هللا هي ملكيnnة
جسnnد بال طبيعnnة بشnnرية ،وشnnخص بال طبيعnnة بشnnرية ليس إنسً n
تجسد .إن قلنا "حين يصير هللا جس ًnداَّ ،
فإنه إلnه بصnورة كاملnة ،وليس هnو إنسnان البتَّة" فهnذا تجnديف ،ألن
الم ّ
جوهرية لجسد هللا ُ

nاكنا في الهوتnnه بمظهnnر
هnnذه العبnnارة ببسnnاطة ليس لهnnا وجnnود ،حالnnة تنتهnnك مبnnدأ التج ّسnد .حnnتى بعnnدما يبnnدأ أداء خدمتnnه ،يظnnل سً n

ضnا واح ًnدا وهnو السnماح لالهوتnه أن
بشري خارجي حين يقوم بعمله؛ كل ما في األمر هو أن طبيعته البشرية تخnدم حينهnا غر ً
يnnؤدي العمnnل في جسnnد عnnادي .لnnذلك فnnإن القnnائم بالعمnnل هnnو الهوتnnه السnnاكن في طبيعتnnه البشnnرية .إن الهوتnnه هnnو العامnnل ،وليس
طبيعته البشرية ،ومع ذلك فإنه الهوت محتجب داخل طبيعته البشريةَّ .
إن الهوته الكامل ،وليست طبيعته البشرية ،هو بصnفة
ِ
إلها يحيا
أساسية الذي يقوم بعمله ،ولكن ُمنّفذ العمل هو جسده .يمكن أن يقول المرء إنه إنسان وهو ً
أيضا هللا ،ألن هللا يصير ً
أيضا جوهر هللا.
في الجسد ،له مظهر بشري وجوهر بشري ،ولكن ً
من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .9توج nnد الطبيع nnة البش nnرية هلل المتجس nnد للحف nnاظ على العم nnل اإللهي الع nnادي في الجس nnد؛ يحف nnظ تفك nnيره البش nnري الع nnادي
طبيعته البشرية وكافة أنشطته الجسدية العادية .يمكن للمرء أن يقول إن تفكيره البشري العادي موجود لإلبقاء على كل عمnnل
هللا في الجسnد .لnو لم يكن لnدى هnnذا الجسnد عقnل بشnري عnnادي ،لمnا اسnnتطاع هللا العمnل في الجسnnد ،ولمnا كnان مnا يحتnnاج إلى أن
ِ
بشريا عاديًّا ،إاَّل َّ
أن عمله لم يتنجس بnnالفكر البشnnري؛ أي َّأنه
تجسد يملك عقاًل
يقوم به في الجسد قد تحقق ً
ً
الم ّ
أبدا .ومع أن هللا ُ
َّ
يتولى العمل في الطبيعة البشرية بعقل عnادي وفقًا للشnnرط األساسnي بnأن يملnnك طبيعnnة بشnnرية عاقلnة ،وليس من خالل ممارسnnة
التفكير البشري العادي .وبغض النظر عن مدى سمو أفكار جسده ،فعمله ال يحمnnل طnابع المنطnق أو التفكnير .بمعnنى آخnر ،ال
يدرك عقل جسده عمله ،بل هو تعبير مباشر عن العمل الالهnوتي في طبيعتnه البشnرية .كnل عملnه هnو الخدمnة الnتي يحتnاج إلى
ِ
صnلب
أن ّ
يتممهnnا ،وال يوجnnد فيهnnا مnnا يمكن لعقلnnه أن يدركnnه .على سnnبيل المثnnال ،شnnفاء المرضnnى ،وطnnرد األرواح الشnnريرة ،وال َ
هي أمور لم تكن من نتاج عقله البشري ،ولما استطاع أي إنسان له عقل بشري أن يحققها .بالمثل ،عمل اإلخضاع اليnوم هnو
المتج ِّسnد ،ولكنهnا ليسnت عمnل مشnيئة إنسnانية ،بnل هnو العمnل الnذي يجب على الهوتnه القيnام بnه ،فهnو
خدمة يجب أن يؤديهnا هللا ُ
ِ
nريا عاديًّا ،وطبيعnة بشnرية عاديnة،
المتج ّسnد أن يملnك عقاًل بش ً
عمل ال يقدر إنسان جسداني على القيnام بnه .لnذلك يجب على هللا ُ
ِ
ِ
المتجسد.
تجسد ،الجوهر الحقيقي هلل
ّ
الم ّ
ألنه يجب أن يؤدي عمله في الطبيعة البشرية بعقل عادي .هذا هو جوهر عمل هللا ُ
من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

nرية .ومن خالل التعبnير عن
المتج ّسnد عن
nريته ونقnل مشnيئة هللا إلى البش ّ
ألوهيnة هللا من خالل بش ّ
ّ
ّ .10
عبر ابن اإلنسان ُ
ض nا للنnnاس هللا الnnذي ال يمكن رؤيتnnه أو لمسnnه في العnnالم الnnروحي .كnnان مnnا رآه النnnاس هnnو هللا
مشnnيئة هللا وشخصnّ nيته ،كشnnف أي ً
ّ
هويnnة هللا ومكانتnnه وصnnورته وشخصnّ nيته ومnnا
nورا مثnnل ّ
المتج ّسnد جعnnل أمً n
نفسnnه ،ملمو ًسnا بلح ٍم وعظnnامٍ .ولnnذلك فnnإن ابن اإلنسnnان ُ
nرية .وحتّى مnع أن المظهnnر الخnارجي البن اإلنسnان كnانت لnه بعض القيnnود فيمnnا يتعّلnnق بصnورة هللا،
وم ْن هو ملموس ًة وبشّ n
لديه َ
ّ
هويnة هللا ومكانتnه ،إذ لم تكن توجnد سnوى بعض االختالفnات في شnكل
وم ْن هnو ّ
تمكنnا تمامًا من تمثيnل ّ
إاّل إن جوهره وما لديه َ
هويnnة هللا ومكانتnnه .ومnع ذلnnك ،عمnل
التعبnnيرّ .
بغض النظnnر عن ناسnnوت ابن اإلنسnان أو الهوتnه ،ال يمكننnnا إنكnار أنnnه كnان ُيمّثnnل ّ

بهويnnة ومكانnة ابن اإلنسnان ،وهnnذا أتnاح
nرية ّ
هللا خالل هذا الوقت من خالل الجسnnد وتح ّnدث من منظnور الجسnnد ووقnف أمnام البش ّ
nرة ثاقبnnة في الهوتnnه وعظمتnnه في
للنnnاس الفرصnnة لمقابلnnة واختبnnار الكلمnnات
الحقيقيnnة هلل وعملnnه بين البشnnر .كمnnا أتnnاح للنnnاس نظً n
ّ
وسط التواضع ،باإلضافة إلى اكتساب فه ٍم ّأولي وتعريف مبدئي ألصالة هللا وحقيقته.
ّ
ّ

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

nرية ،وفي
nرية ويتحnّ nدث اللغnnة البشّ n
المتج ّسnد يشnnبه تمامًا مظهnnر اإلنسnnان ،وأنnnه يتعّلم المعرفnnة البشّ n
 .11مnnع أن مظهnnر هللا ُ
عبnnر عن أفكnnاره من خالل طnnرق اإلنسnnان أو تعnnابيره ،إاّل أن الطريقnnة الnnتي يnnرى بهnnا البشnnر وجnnوهر األشnnياء
بعض األحيnnان ُي ّ

تختلف تمام االختالف عن الطريقة التي يnرى بهnا الفاسnدون البشnر وجnوهر األشnياء .فوجهnة نظnره والمكانnة الnتي يسnتند عليهnا

شيء بعيد المنnال عن ش ٍ
ضnا جnوهر هللا ،كمnا أن أفكnاره ومnا
nق ،والجسnد الnذي يلبسnه يملnك أي ً
nخص فاسnد .وهnذا ألن هللا هnو الح ّ
ٌ
nق والحيnnاة .هnnذه األحكnnام ليسnnت
nريته هي أي ً
أمnnا للفاسnnدين ،فnnإن مnnا ُي ّ
عبnnر عنnnه بشّ n
تُ ّ
عبnnر عنnnه في الجسnnد هnnو أحكnnام الحّ n
ضnا الحّ n
nقّ .

ٍ
طا ،أو حnnتى
المتج ّسnد عاديًّا ومألوفًا وبسnnي ً
لشnnخص واحnnد فقnnط ولكنهnnا للبشnnر جميعًا ... .بغض النظnnر عن مnnدى كnnون جسnnد هللا ُ
مدى النظرة الدونية التي تبناها الناس تجاهه ،إاّل إن أفكاره وموقفه تجاه البشر هي أشياء ال يمكن ٍ
ألحد أن يملكهnnا ،وال يمكن
ٌ
ٍ
األلوهيnnة ،ومن عل ّnو مكانتnه باعتبnnاره الخnالق .سnوف يnnرى البشnر دائمًا
ألحد أن ُيقّلnدها .سnوف يالحnnظ البشnnر دائمًا من منظnnور
ّ
nادي ومن منظ nnور ش ٍ n
من خالل ج nnوهر هللا وعقليت nnه .ال يمكن أن ي nnرى البش nnر على اإلطالق من مكان nnة ش ٍ n
nخص فاس nnد.
nخص ع ّ n
ٍ
والنظريnات
nرية والقواعnد
ّ
nياء مثnل المعرفnة البش ّ
nرية ،فnإنهم ينظnرون برؤيnة بش ّ
عندما ينظnر النnاس إلى البش ّ
nرية ويسnتخدمون أش ً

ٍ
أمnا عنnدما
البشرية
كمقياس .هذا في نطnاق مnا يمكن أن يnراه األشnخاص بnأعينهم؛ إنnه في نطnاق مnا يمكن أن ُيحّققnه الفاسnدونّ .
ٍ
ٍ
nياء ال يسnnتطيع
ينظر هللا إلى البشر ،فإنه ينظر برؤية ّ
إلهية ويستخدم جوهره وما لديه َ
وم ْن هو كمقياس .يشمل هذا النطnnاق أشً n

المتج ّسnد والبشnر .وهnذا االختالف ُيق ّnرره الجnوهران المختلفnان للبشnر وهللا،
nام بين هللا ُ
النnاس رؤيتهnا ،وهnذا مكمن االختالف الت ّ
والعلو اللذان يران منهما األشياء.
هويتهما ومكانتهما وكذلك المنظور
وهذان الجوهران المختلفان هما اللذان ُي ّ
حددان ّ
ّ

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

 .12الجسد الذي لبسnه روح هللا هnو جسnد هللاَّ .
إن روح هللا سnام وهnو قnدير وقnدوس وبnار .وكnذلك فnإن جسnده سnام قnدير
وقدوس وبار .إن جسد مثل هذا وحده قادر على فعل ما هو بار ومفيد للبشرية ،أي ما هو مقnnدس ومجيnnد وقnnدير ،وغnnير قnادر
على فعل ما ينتهك nالحق أو األخالق والعدالة ،بل وال حتى ما يخون روح هللا.
جدا :الخيانة ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"
"مشكلة خطيرة ً
من ُ

جسدا ،فإنه ُيحِّقق جوهره في جسده ،حتى يكون جسده كافيًا لالضnnطالع بعملnnه .لnذلك ،فnإن عمnnل
 .13عندما يصير هللا ً
المسnnيح أثنnnاء زمن التج ُّسnد يحnnل محnnل كnnل عمnnل لnnروح هللا ،ويوجnnد عمnnل المسnnيح في قلب كnnل عمnnل طnnوال زمن التج ُّسnد ،وال

يمكن خلطه بعمnل من أي عص ٍnر آخnر .وبمnا أن هللا يصnير جس ًnدا ،فإنnه يعمnل في هيئتnه الجسnدية؛ وألنnه يح ّnل في الجسnد ،فإنnه
يتعين nعليه القيام به .وسواء أكان روح هللا أم المسيح ،فكالهما هللا نفسه ،وهو يقوم بالعمnل الnذي
يكمل في الجسد العمل الذي ّ
يجب أن يقوم به ويؤدي الخدمة التي يجب أن يؤديها.

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

nرة من خالل الnnروح أو كnnروح ،ألن روحnnه ال يمكن لإلنسnnان أن يلمسnnه أو يnnراه،
 .14ال يتم خالص هللا لإلنسnnان مباشً n
nرة بأسnلوب الnروح ،لمnا اسnتطاع اإلنسnان أن ينnال خالصnه.
وال يمكن لإلنسnان االقnتراب منnه .إن حnاول تخليص اإلنسnان مباش ً
ولو لم يتسربل هللا بالشكل الخارجي لإلنسان المخلوق ،لما اسnتطاع البشnر أن ينnالوا هnذا الخالص .ألن اإلنسnان ال يمكنnه بأيnة

nانا من الخليقnnة،
وسnnيلة االقnnتراب منnnه ،بالضnnبط مثلمnnا لم يسnnتطع أحnnد االقnnتراب من سnحابة يهnnوه .فقnnط من خالل صnnيرورته إنس ً
أي وضnع كلمتnnه في الجسnnد ،يسnnتطيع أن يعمnnل عمnnل الكلمnnة بصnnورة شخصnnية في كnnل من يتبعnnه n.وقتهnnا فقnnط يمكن لإلنسnnان أن
يسnnمع كلمتnnه ويراهnnا وينالهnnا ،ومن خالل هnnذا يخلص بالتمnnام .لnnو لم يصnnر هللا جسnً nدا ،لمnnا اسnnتطاع أي إنسnnان ذو جسnnد أن ينnnال
مباشرة بين البشر ،لتعذب اإلنسان واستحوذ عليnnه إبليس كأسnnير بالتمnnام ألن
مثل هذا الخالص العظيم .إن كان روح هللا يعمل
ً
اإلنسان غير قادر على االرتباط باهلل.

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

جسدا ،كان سيظل الروح غير المرئي وغير الملموس بالنسبة لإلنسان .اإلنسان مخلوق من جسد،
 .15لو لم يصر هللا ً
وهللا واإلنس nnان ك nnل منهم nnا ينتمي لع nnالمين مختلفين وهم nnا مختلف nnان في الطبيع nnة .روح هللا ال ُيق nnارن م nnع اإلنس nnان المخل nnوق من

ثم فnn nإن روح هللا يجب أن
جسnn nد ،وال يمكن تأسnn nيس عالقnn nة بينهمnn nا؛
عالوة على أن اإلنسnn nان ال يمكن أن يصnn nير روحً ا .ومن َّ
ً
nانا من الخليقnnة ،ويقnnوم
يصnnير من المخلوقnnات ويقnnوم بعملnnه األصnnلي .يمكن هلل أن يصnnعد إلى أعلى مكnnان ويتضnnع ويصnnير إنسً n
بالعمل ويحيا بين البشر ،ولكن اإلنسان ال يمكنه الصعود إلى أعلى مكnان وال يمكنnه nأن يصnير رو ًح ا فضnالً عن أنnه ال يمكنnه

الnnنزول إلى أدنى مكnnان .لnnذلك يجب أن يصnnير هللا جسnً nدا لينفnnذ عملnnه .مثلمnnا حnnدث في التجسnnد األول ،وحnnده جسnnم هللا المتجسnnد
كان يمكنه أن يفدي اإلنسان من خالل الصnلب ،ولكن لم يكن ممكنًا أن ُيصnلب روح هللا كذبيحnة خطيnة عن اإلنسnان .أمكن هلل

مباشرة ليكون ذبيحة خطية من أجل اإلنسان ولكن ال يمكن لإلنسان أن يصعد إلى السماء ليأخذ ذبيحة خطيnnة
جسدا
ً
أن يصير ً
قnnد أعnnدها هللا لnnه .وعليnnه ،يجب على هللا أن يرتحnnل جيئnnة وذهابًا بين السnnماء واألرض بnnدالً من أن يجعnnل اإلنسnnان يصnnعد إلى
السماء ليأخذ هذا الخالص ،ألن اإلنسان قد سقط وال يمكنه الصعود إلى السماء ،فضالً عن عnnدم إمكانيnnة حصnوله على ذبيحnnة

خطيnnة .لnnذلك كnnان من الضnnروري أن يnnأتي يسnnوع بين البشnnر ويقnnوم بالعمnnل الnnذي ال يمكن ألي إنسnnان ببسnnاطة تحقيقnnه بصnnورة
شخصnnية .في كnnل مnnرة صnnار فيهnnا هللا جسnً nدا ،كnnان من الضnnروري بشnnكل مطلnnق أن يفعnnل هnnذا .لnnو تم تنفيnnذ أيnnة من المراحnnل
مباشرة من قبل روح هللا ،لما استطاع تحمل إهانات التجسد.
ً
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

لم ْن سيخُلصnnون ،فnnإن قيمnnة الفائnnدة الnnتي يحِّققهnnا الnnروح أقnnل بكثnnير من تلnnك الnnتي يحِّققهnnا الجسnnد :عمnnل الnnروح قnnادر
َ .16
على تغطية الكون بأسره ،وعبر كافة الجبال واألنهار والبحيرات والمحيطات ،ومع ذلك فإن عمل الجسد يرتبط بأكثر فاعليnnة
بك nnل ش nnخص يتص nnل ب nnه .باإلض nnافة إلى ه nnذا ،يمكن لإلنس nnان أن يفهم جس nnد هللا بص nnورته الملموس nnة ويث nnق ب nnه بص nnورة أفض nnل،
ض nا تعميnnق معرفnnة اإلنسnnان باهلل ،ويnnترك لnnدى اإلنسnnان انطباعًا أكnnثر عمقًا عن أعمnnال هللا الفعليnnة .إن عمnnل الnnروح
ويمكنnnه أي ً
م َّ
غلف باألسnnرار ،ومن الصnnعب على الكائنnnات الفانيnnة إدراكnnه ،ومن األصnnعب عليهم رؤيتnnه ،ولnnذلك يمكنهم فقnnط االعتمnnاد على
ُ
خياالت جوفاء .ولكن عمل الجسد طبيعي ويعتمnnد على الواقعيnnة ،ويملnnك حكمnnة غنيnة ،وهnnو واقnnع يمكن لعين اإلنسnان الجسnدية
ِ
صnب .هnذه هي دّقnة عمnل
رؤيته؛ يمكن لإلنسان أن يختnبر حكمnة عمnل هللا اختب ً
nارا شخص ًnيا ،وال حاجnة لnه السnتخدام خيالnه الخ ْ
تخيلهnا،
هللا في الجسد والقيمة الحقيقية له .يمكن للروح فقط أن يقوم بعمل األشnياء غnير المرئيnة لإلنسnان والnتي يصnعب عليnه ّ

على سnnبيل المثnnال ،اسnnتنارة الnnروح ،وتحريnnك الnnروح ،وإرشnnاد الnnروح ،ولكن ينظnnر اإلنسnnان الnnذي يعتمnnد على عقلnnه إلى هnnذه

األمnnور على َّأنهnnا ال تقnnدم أي معnnنى واضnnحَّ .إنهnnا ال تقnnدم سnnوى حركnnة ،أو معnnنى واسnً nعا ،وال يمكنهnnا تقnnديم إرشnnاد من خالل
كلمات .مع ذلك فإن عمل هللا في الجسد مختلف اختالفًا عظيمًا :بnه كلمnات إرشnاد دقيقnة ،ومشnيئة واضnحة ،وأهnداف واضnحة
يتلمس طريقه وال أن يستخدم خياله ،وال حتى أن يقوم بعمل تخمينnnات .هnnذا هnnو وضnوح
منشودة .ولذلك ال يحتاج اإلنسان أن َّ
العمnnل في الجسnnد ،واختالفnnه الكبnnير عن عمnnل الnnروح .عمnnل الnnروح غnnير مناسnnب إاَّل لنطnnاق محnnدود ،وال يمكن أن يحnnل محnnل
عمل الجسد .يعطي عمل الجسد اإلنسnان أهnداًفا ضnرورية ومحnددة بدرجnة أكnبر ،وأكnثر واقعيnة ،ومعرفnة ِّ
قيمnة أكnثر من عمnل
الnnروح .العمnnل الnnذي لnnه قيمnnة ُعظمى لإلنسnnان الفاسnnد هnnو العمnnل الnnذي يقnnدم كلمnnات دقيقnnة ،وأهnnداف واضnnحة للسnnعي وراءهnnا،
ويلمس .فقnnط العمnnل الnnواقعي واإلرشnnاد في الnnوقت المناسnnب همnnا مnnا يناسnnبان أذواق اإلنسnnان ،وال شnnيء
والnnذي يمكن أن ُيnnرى ُ

سوى العمل الحقيقي يمكنه أن يخِّلص اإلنسان من فساده وشخصيته المنحرفة .ال يستطيع أحد أن يحقnق هnذا إاَّل هللا المتج ِّسnد؛
ِ
المتجسد وحده هو الذي يستطيع أن يخِّلص اإلنسان من شخصيته الفاسدة المنحرفة السابقة.
هللا
ّ

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

مباشرة عnبر الرعnد لكي ال يكnون لإلنسnان
جسدا ،بل تكلم الروح
ً
 .17لذلك ،إن قام الروح بها العمل – لو لم يصر هللا ً
nادرا على معرفnnة شخصnnيته؟ إن كnnان الnnروح فقnnط هnnو من قnnام بالعمnnل ،فلnnو يكnnون
وسnnيلة ليتواصnnل معnnه ،هnnل سnnيكون اإلنسnnان قً n
لإلنسان وسيلة لمعرفة شخصية هللا .يمكن للنnاس أن تnرى فقnط شخصnية هللا بعيونهnا عنnدما يصnير جس ًnدا ،عنnدما يظهnر الكلمnة
في الجسد ،وهو يعبر عن شخصيته الكلية من خالل الجسد .يعيش هللا ًّ
حقا بين البشر .هو ملموس؛ ويمكن لإلنسان االنخراط

فعليًّا مع شخصيته ،واالشتراك مع ما لديه ومن هو؛ بهذه الطريقة فقط يمكن لإلنسان أن يعرفه بحق.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .18إن وصnول هللا في الجسnد هnو في المقnام األول لتمكين النnاس من رؤيnة أعمnال هللا الحقيقيnة ،ولتجسnيد الnروح الnذي
تكملnnوا ب nnه سnnوف يعيش nnون بnnه ،وسnnوف
ال ش nnكل ل nnه في الجس nnد ،والسnnماح للنnnاس برؤيت nnه ولمس nnه .وبه nnذه الطريق nnة ،فnnإن ال nnذين َّ

فعليا ،لظnل النnاس عnاجزين
ُي ربحون بواسطته ،ويكونون بحسب قلبه .لو أن هللا تكلم في السماء فحسب ،ولم يأت إلى األرض ً
عن معرفnة هللا ،ولظلnوا غnير قnادرين إال على التبشnير بأعمnال هللا ،مسnتخدمين نظريnة جوفnاء ،ولمnا أخnذوا كلمnات هللا كحقيقnة.
لق nnد ج nnاء هللا على األرض في المق nnام األول ليك nnون ق nnدوة ونموذجn nاً ألولئ nnك ال nnذين يجب أن ي nnربحهم هللا ،وبه nnذه الطريق nnة فق nnط
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"

 .19فقط حين يتضع هللا لمدى معين n،أي عندما يصnير هللا جس ًnدا ،يسnتطيع اإلنسnان أن يكnون صnديًقا حميمًا وخليالً لnه.
هللا روح :كيف يكnون اإلنسnان مnnؤهالً ليصnبح خليالً لهnذا الnnروح السnامي للغايnة الnnذي يفnوق اإلدراك؟ فقnnط حين يnنزل روح هللا

nربح منnnه فعليًّا .هnnو يتكلم
ويَ n
في الجسnnد ،ويصnnير كمخلnnوق بنفس المظهnnر الخnnارجي لإلنسnnان ،يسnnتطيع اإلنسnnان أن يفهم مشnnيئته ُ
ويعم nnل في الجس nnد ،ويش nnارك في أف nnراح اإلنس nnان وأحزان nnه وض nnيقاته ،ويحي nnا في نفس الع nnالم مث nnل اإلنس nnان ،ويحمي اإلنس nnان
صnل اإلنسnnان على هnnذه األشnnياء يفهم
ويرشnnده ،ومن خالل هnnذا ّn
يطهnره ويسnnمح لnnه بالحصnnول على خالصnnه وبركاتnnه .بعnnدما يح ُ
بذلك ًّ
حقا مشيئة هللا ،ووقتها فقط يمكنه أن يكون خليالً هلل .هnذا فقnط هnو األمnر العملي .إن كnان هللا غnير مnرئي وغnير ملمnوس
تعليما أجوًفا؟
لإلنسان ،كيف يمكن لإلنسان أن يكون خليله؟ أليس هذا
ً

"م ْن يعرفون هللا وعمله هم وحدهم َم ْن يستطيعون إرضاءه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من َ

َّ .20
nرة ،فnإن عمnل
المدانnة مباش ً
ألن َم ْن ُيnدان هnو اإلنسnان ،اإلنسnان المخلnوق من جسnد وقnد فسnد ،وليس روح الشnيطان ُ
الدينونnnة ال ُي َّنفذ داخnnل العnnالم الnnروحي بnnل بين البشnnر .ال أحnnد مالئم ومؤهnnل أكnnثر من هللا في الجسnnد للقيnnام بعمnnل دينونnnة فسnnاد
مباشرة بتنفيذ الدينونة ،لمnا كnانت ستشnnمل الجميnnع .إضnاف ًة إلى َّأنه كnان سيصnعب على اإلنسnان
جسد اإلنسان .إن قام روح هللا
ً
وجها لوجه ،ولهذا السبب ،لمnا كnnانت ستصnnبح التnnأثيرات فوريnnة،
قبول هذا العمل ،ألن الروح غير قادر على مواجهة اإلنسان ً

nوحا .ال يمكن أن يصnبح الشnيطان مهزومًا هزيمnnة
ولما استطاع اإلنسان أن يرى شخصية هللا التي بال عيب بدرجnة أكnثر وض ً
اَّل
nارا على الشnnيطان.
كاملة إ إذا أدان هللا في الجسد فساد البشرية ... .إن كان روح هللا قد قnام بهnnذا العمnل ،لمnا كnان ُيعnnد انتص ً

ِ
صnل ًة ،ومنتصnر على الجسnد .إن قnام الnروح بهnذا
الnروح في األصnل أسnمى من المخلوقnات الفانيnة ،وروح هللا قnدوس قداسً nة متأ ّ
ضnا
العمل
ً
مباشرة ،لما استطاع أن يدين nكل عصيان اإلنسان ،ولما استطاع الكشف عن إثم اإلنسان .ألن عمل الدينونة ُي َّنفذ أي ً

من خالل تص ّnورات اإلنسnان عن هللا ،ولم يكن لnnدى اإلنسnان أب ًnدا أيnnة تص ّnورات عن الnروح ،لnnذلك فnإن الnروح غnير قnادر على
الكشnnف عن إثم اإلنسnnان بدرجnnة أفضnnل ،ناهيnnك عن َّأنه ال يقnnدر على كشnnف مثnnل هnnذا اإلثم كشnًnفا كnnاماًل  .هللا المتج ِّسnد هnnو عnnدو
كل من ال يعرفونه .من خالل دينونnة nلتص ّnورات اإلنسnان ومعارضnته هلل ،يكشnف كnل عصnيان البشnرية .آثnار عملnه في الجسnد
ِ ِ
المتج ِّسnد.
واضحة أكثر من آثار عمل الروح ،وعليه فإن دينونة كل البشرية ال تُ َّنفذ ُم
ً
باشرة من قَبل الروح ،بnnل هي عمnnل هللا ُ
ِ
خضوعا كاماًل .
تجسد ويلمسه ،وهللا في الجسد يمكنه أن ُيخضع اإلنسان
ً
الم ّ
يمكن لإلنسان أن يرى هللا ُ

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

مباشرة مع البشر ،لخضnع البشnر كافnة لصnوته ،وسnقطوا على وجnوههم دون كلمnات من الnوحي،
 .21إن تكلم روح هللا
ً
nافرا إلى دمشnق .إن اسnتمر هللا في العمnل بهnذه الطريقnة ،لمnا اسnتطاع
مثلما سقط بولس على األرض من النnور عنnدما كnان مس ً

اإلنسnnان أبnً nدا أن يعnnرف فسnnاده من خالل دينون nة nالكلمnnة ويحصnnل على الخالص .فقnnط من خالل صnnيرورته جسnً nدا يسnnتطيع أن
يقnدم كلماتnه بصnورة شخصnية آلذان الجميnع ،فقnط من خالل صnيرورته جسnداً يسnتطيع أن يقnدم كلماتnه بصnورة شخصnية آلذان
الجميnnع ،هnnذه فقnnط هي النتيجnnة الnnتي حققتهnnا كلمتnnه ،بnnدالً من ظهnnور الnnروح الnnذي يخيnnف اإلنسnnان فيخضnnع .فقnnط من خالل هnnذا

العمnnل العملي غnnير العnnادي يمكن لشخصnnية اإلنسnnان القديمnnة ،المسnnتترة عميقًا بداخلnnه للعديnnد من السnnنوات ،أن تنكشnnف فيnnدركها

اإلنس nnان ويغيره nnا .ه nnذا ه nnو العم nnل العملي هلل المتجس nnد؛ إن nnه يتكلم وينف nnذ الدينون nnة بأس nnلوب عملي لتحقي nnق نت nnائج الدينون nnة على
اإلنسnnان بالكلمnnة .هnnذا هnnو سnnلطان هللا المتجسnnد ومغnnزى تجسnnد هللا .يتم هnnذا العمnnل إلعالن سnnلطان هللا المتجسnnد ،والنتnnائج الnnتي
يقوم عمل الكلمة بتحقيقها ،والروح الذي أتى في جسد؛ إنه يبين سلطانه من خالل الدينونة nعلى اإلنسnان بالكلمnة .على الnرغم
من أن جسده له الشكل الخارجي للطبيعة البشرية العادية والطبيعية ،فإن النتائج التي تحققها كلماتnnه هي الnnتي توضnnح لإلنسnnان
سلطانا ،وأنه هو هللا بذاته وأن كلماته هي تعبير عن هللا بذاته.
أنه مليء
ً
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

 .22توجد حقيقة واحnدة ربمnا ال تعرفهnnا :تنكشnnف الشخصnية الفاسnدة لإلنسnان وعصnnيانه ومقاومتnnه عنnnدما يnnرى المسnnيح،
ويصnnير العصnnيان والمقاومnnة المكشnnوفان في هnnذا الnnوقت مكشnnوفين تمامًا أكnnثر من أي وقت آخnnر .وذلnnك ألن المسnnيح هnnو ابن
اإلنسان – ابن اإلنسان الذي له طبيعة بشnرية – والnذي ال ُيجّلnه اإلنسnان وال يحترمnه .وألن هللا يحيnا في الجسnد ،فnإن عصnيان
اإلنسnnان ينكشnnف للنnnور بشnnكل كامnnل وبتفصnnيل واضnnح .لnnذلك أقnnول إن مجيء المسnnيح قnnد كشnnف كnnل عصnnيان البشnnرية وكشnnف
بوضوح طبيعة البشرية .وهذا ما يسمى "إغراء النمر أسفل الجبل" و"اجتذاب الذئب خارج كهفه".
من "أولئك الذين يخالفون المسيح هم من غير ريب معاندون nهلل" في "الكلمة يظهر في الجسد"

nلطانا ،وهnnو قnادر على تنفيnذ عمnnل بين البشnnر بأسnلوب عملي،
ضnا أن يتملnك س ً
 .23إنه يصير ً
جسدا ألن الجسد يمكنnه nأي ً
nرة،
وهو مرئي وملموس بالنسبة لإلنسان .هذا العمل أكثر واقعية من أي عمnnل قnام بnه روح هللا الnذي يملnnك كnnل السnnلطان مباش ً

ضnا .هnnذا ألن جسnnم هللا المتجسnnد يمكنnnه التحnnدث والقيnnام بالعمnnل بطريقnnة عمليnnة :الشnnكل الخnnارجي لجسnnده ال
ونتائجnnه واضnnحة أي ً
سلطانا ،ولكن هذا السnلطان غnير مnرئي ألحnد .عنnدما يتكلم ويعمnل،
سلطانا ويمكن لإلنسان االقتراب منه .يحمل جوهره
يملك
ً
ً
استحسانا لعمله الفعلي.
ال يستطيع اإلنسان تمييز وجود سلطانه؛ وهذا أمر أكثر
ً

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

 .24ص nnار هللا جس nً nدا ألن اله nnدف من عمل nnه ليس روح الش nnيطان ،أو أي ش nnيء غ nnير م nnادي ،ب nnل اإلنس nnان المخل nnوق من
جسnnد ،والnnذي قnnد أفسnnده الشnnيطان .وألن جسnnد اإلنسnnان قnnد فسnnد ،فnnإن هnnذا على وجnnه التحدي nد nهnnو السnnبب الnnذي ألجلnnه جعnnل هللا
اإلنسان الجسدي هدف عمله؛ وإضافة إلى ذلك ،ألن اإلنسان هو َم ْن يستهدفه الفساد ،فقد جعل هللا اإلنسnان الهnnدف الوحيnnد من
عمله على امتداد جميع مراحل عمله الخالصي .اإلنسان كائن ٍ
فان من جسnnد ودم ،وهللا هnnو الوحيnnد الnnذي يسnnتطيع أن يخّلصnnه.

بهnnذه الطريقnnة ،يجب على هللا أن يصnnير جسnً nدا يحمnnل نفس سnnمات اإلنسnnان لكي يقnnوم بعملnnه ،حnnتى يحقnnق عملnnه أفضnnل النتnnائج.
أن اإلنسnان مخلnوق من جسnد ،وعnاجز عن ُّ
يجب أن يصnnير هللا جس ًnدا ليقnوم بعملnه ،والسnبب في ذلnك بالتحديnد هnnو َّ
التغلب على
والتجرد من الجسد.
الخطية
ُّ

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

 .25أفسد إبليس اإلنسان ،الذي هnو أسnمى سnائر مخلوقnات هللا ،لnذلك يحتnاج اإلنسnان إلى خالص هللا .هnدف خالص هللا
َّ
ص هnnو جسnnد اإلنسnnان وروحnnه ،وليس الشnnيطان .إبليس سnnيبيده هللا ،أمnnا اإلنسnnان
هnnو اإلنسnnان ،وليس إبليس ،ومnnا يجب أن ُيخل ُ
فه nnو ه nnدف خالص هللا ،وجس nnد اإلنس nnان ق nnد فس nnد بفع nnل إبليس ،ل nnذلك أول م nnا يجب أن َيخُلص ه nnو جس nnد اإلنس nnان .فس nnد جس nnد
اإلنسnnان بصnnورة عميقnnة إلى أبعnnد الحnnدود ،وأصnnبح شnnيًئا يقnnاوم هللا ،لدرجnnة َّأنه يعnnارض وجnnود هللا وينكnnره عالنيً nة .هnnذا الجسnnد
الفاسد هو ببساطة جامح للغاية ،وال يوجد شيء أصعب من التعامل مع شخصية الجسد الفاسدة أو تغييرها .يأتى إبليس داخل

ثم فقnد أصnnبح اإلنسnان
جسد اإلنسان ليثير التشويش ،ويستخدم جسد اإلنسان للتشويش على عمnnل هللا ،وتعطيnnل خطnة هللا ،ومن ّ
التحدي ويأتى في جسnٍ nد للقيnnام
خضع .لهذا السبب ينهض هللا لمواجهة
شيطانا،
ًّ
ّ
ً
وعدوا هلل .لكي َيخُلص اإلنسان ،عليه أواًل أن ُي َ
بالعمل الذي ينوي القيام به ،ومصارعة الشيطانَّ .
تمرد عليnnه
إن هدفه هو خالص البشرية ،التي فسدت ،وهزيمة إبليس الذي َّ

ويخّلص البشرية الفاسnدة في نفس الnوقت .وبnذلك يح ّnل هللا مشnكلتين
وإبادتهَّ .إنه يهزم إبليس من خالل عمل إخضاع اإلنسانُ ،
دفع ًة واحدة.

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

nأذى بشٍ n
 .26فسnnد جسnnد اإلنسnnان بفعnnل الشnnيطان ،وأصnnبح اإلنسnnان أعمى بدرجnnة عميقnnة ،وتَّ n
nدة .السnnبب األساسnnي الnnذي
ضnا يسnتخدم جسnد
يجعل هللا يعمل
شخصيا في الجسد هو أن هدف خالصه هnو اإلنسnان ،المخلnوق من جسnد ،وألن الشnيطان أي ً
ً
اإلنسnان للتشnnويش على عمnnل هللا .في الواقnnع إن المعركnnة مnnع الشnnيطان هي عمnnل إخضnاع اإلنسnان ،وفي الnnوقت ذاتnnه ،اإلنسnان
المتج ِّسnد ضnروري .أفسnnد الشnيطان جسnnد اإلنسnان ،وأصnnبح اإلنسnان
أي ً
ضnا هnو هnnدف خالص هللا .بهnذه الطريقnnة ،فnإن عمnnل هللا ُ
nيدا للشnnيطان ،وأصnnبح هnnو الهnnدف الnnذي سnnيهزمه هللا .بهnnذه الطريقnnة ،فnإن عمnnل الnnدخول في معركnٍ nة مnnع الشnnيطان وخالص
تجسً n
nانا ليقات nnل الش nnيطان .ه nnذا عم nnل ذو ط nnابع عملي ألقصnnى درج nnة.
البش nnرية يح nnدث على األرض ،ويجب على هللا أن يص nnير إنس ً n
فإنه يقاتل الشيطان بالفعل في الجسد .حينما يعمل في الجسnnدَّ ،
حينما يعمل هللا في الجسدَّ ،
فإنه يقnnوم بعملnnه في العnnالم الnnروحي،
وم ْن ُيهnزم هnو
ويجعل كل عملnه في العnالم الnروحي واقعيًّا على األرضَ .م ْن ُيخ َ
ضnع هnو اإلنسnان؛ اإلنسnان الnذي يعصnي هللا؛ َ
ضnا اإلنسnان.
وم ْن سnيخُلص في النهايnة هnو أي ً
تجسيد الشيطان (وهnذا بnالطبع هnو أي ً
ضnا اإلنسnان) ،الnذي هnو في عnداوة مnع هللاَ ،

nادرا على مصnnارعة الشnnيطان في
بهnnذه الطريقnnة ،من الضnnروري هلل أن يصnnير إنسً n
nانا لnnه مظهnnر مخلnnوق خnnارجي ،لكي يكnnون قً n
ويخِّلص اإلنسnnان الnnذي لnnه نفس المظهnnر
معركnnة واقعيnnة ،وإخضnnاع اإلنسnnان الnnذي يعصnnاه والnnذي لnnه نفس المظهnnر الخnnارجيُ ،

الخnارجي وقnد ت َّ
nأذى بفعnل الشnيطان .إن عnدوه هnو اإلنسnان ،وهnدف إخضnاعه هnو اإلنسnان ،وهnدف خالصnه هnو اإلنسnان الnذي

nادر على هزيم nnة الش nnيطان وإخض nnاع
خلق nnه .ل nnذلك الب nnد أن يص nnير إنس ً n
nانا ،وبه nnذه الطريق nnة ،يص nnبح عمل nnه أك nnثر س nnهول ًةَّ .إنه ق ٌ n
قادر على تخليص البشرية.
البشرية ،باإلضافة إلى َّأنه ٌ
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

 .27من جهnnة ،يزيnnل تجسnnد هللا في األيnnام األخnnيرة المكnnان الnnذي شnnغله اإللnnه المبهم في تصnnور اإلنسnnان ،حnnتى ال تعnnود
هنnnnاك ص nnورة لإلل nnه المبهم في قلب اإلنس nnان .من خالل كالم nnه وعمل nnه الفعل nnيين وحركت nnه في جمي nnع أرج nnاء األرض والعمnnnل
الحقيقي والطnnبيعي الnnذي ينفnnذه على نحnnو اسnnتثنائي بين البشnnر ،يعnِّ nرف اإلنسnnان بحقيقnnة هللا ويمحnnو مكnnان اإللnnه المبهم في قلب
اإلنسnnان .ومن جهnnة أخnnرى ،يسnnتخدم هللا الكالم الnnذي ينطnnق بnnه جسnُ nدهُ ليجعnnل اإلنسnnان كnnامالً وينجnnز كnnل شnnيء .هnnذا هnnو العمnnل
الذي سينجزه هللا في األيام األخيرة.

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

غير كل من يعيشون في الجسد شخصnيتهم يحتnاجون إلى أهnداف يسnعون وراءهnا ،ومعرفnة هللا تحتnاج شnهادة
 .28لكي ُي ِّ
اَّل
المتج ِّسnد ،وال يمكن إنجnnاز كليهمnnا إاَّل من
عن األفعnnال الواقعيnnة هلل ووجهnnه الحقيقي .وال يمكن تحقيnnق كليهمnnا إ من خالل هللا ُ
خالل الجسnnد الحقيقي والعnnادي .لهnnذا السnnبب فnnإن التج ُّس nد ضnnروري ،ولهnnذا تحتnnاج إليnnه كnnل البشnnرية الفاسnnدة .حيث َّ
إن النnnاس
بهمة والخارقة للطبيعة ،وحيث َّإنه مطلوب منهم أن
الم َ
مطلوب منهم أن يعرفوا هللا ،فيجب أن تختفي من قلوبهم صور اآللهة ُ
يتخلص nnوا من شخص nnيتهم الفاس nnدة ،عليهم أواًل أن يعرف nnوا شخص nnيتهم الفاس nnدة .لnnو أن اإلنس nnان ق nnام بالعم nnل ُّ
َّ
للتخلص من ص nnور

بهمة من قلوب الناس فحسب ،فسوف يفشل في تحقيق التأثير السليم ،ذلك َّ
المبهمة في قلوب النnnاس
الم َ
ألن صور اآللهة ُ
اآللهة ُ
ال يمكن الكشف عنها أو التخّلص منها أو طردها بالكامل من خالل الكلمات وحدها .فحتى مnnع القيnnام بهnnذا ،سnnيظل في النهايnة
من غير الممكن ُّ
التخل ص من هذه األشياء المتأصلة في الناس .وحده هللا العملي والصورة الحقيقيnة هلل همnا اللnذين يمكنهمnا أن

nدريجيا ،وبهnnذه الطريقnnة وحnnدها يمكن تحقيnnق
يحاّل محnnل هnnذه األشnnياء المبهمnnة والخارقnnة للطبيعnnة ليسnnمحا للنnnاس بمعرفتهمnnا تn
ً
التأثير المطلوب .يقر اإلنسان بأن اإلله الذي كان يطلبه في األزمنnة الماضnية هnو إلnه ُمبهم وخnارق للطبيعnة .مnا يمكنnه تحقيnق
المتج ِّس nد .تتعnَّ nرى تصnّ nورات اإلنسnnان حين يقnnوم هللا
هnnذا األثnnر ليس القيnnادة المباشnnرة للnnروح ،وال تعnnاليم إنسnnان معيَّن ،بnnل هللا ُ
ِ
ِ
بهم الخnnارق للطبيعnnة الموجnnود في مخيلnnة
الم َ
الم ّ
الم ّ
تجسد هي نقيض اإلله ُ
تجسد بعمله رسميًّا ،ألن الحالة الطبيعية والحقيقية هلل ُ
ُ
ِ
اَّل
المتج ّس nد .فبnnدون المقارنnnة مnnع هللا
اإلنسnnان .ال يمكن أن تنكشnnف التصnّ nورات األصnnلية لإلنسnnان إ من خالل مقارنتهnnا مnnع هللا ُ
ِ
بهم nة nب nnدون مقارنته nnا م nnع
الم َ
المتج ّسnnد ،ال يمكن أن تنكش nnف تص nُّ nورات اإلنس nnان .بعب nnارة أخ nnرى ،ال يمكن أن تنكش nnف األش nnياء ُ
ُ
الحقيقnة .ال أحnد يسnتطيع اسnتخدام الكلمnات للقيnام بهnذا العمnل ،وال أحnد يقnدر على التكّلم عن هnذا العمnل مس ِ
nتخد ًما الكلمnات .هللا
ُ
وحده يمكنه بنفسه القيام بعملnه ،وال أحnد آخnر يسnتطيع القيnام بهnذا العمnل نيابً nة عنnه .مهمnا كnان غnنى لغnة اإلنسnان ،فهnو عnاجز
عن النطnق بالحالnة الحقيقيnة والطبيعيnة هلل .ال يمكن لإلنسnان أن يعnرف هللا على نحnو عملي أكnثر ،أو أن يnراه بصnورة أوضnح
إن لم يعم nnل هللا بص nnورة شخص nnية بين البش nnر ويظه nnر ص nnورته وكيان nnه لهم على نح nnو كام nnل .ه nnذا الت nnأثير ال يمكن تحقيق nnه من
ض nا على تحقيnnق هnnذا التnnأثير .يمكن هلل أن ُيخِّلص اإلنسnnان الفاسnnد من
خالل أي إنسnnان جسnnداني .بnnالطبع ،ال يقnnدر روح هللا أي ً
تnnأثير إبليس ،ولكن هnnذا العمnnل ال يمكن تحقيقnnه تحقيقًا مباشnً nرا من ِقَبnnل روح هللا؛ بnnل يمكن أن يتم فقnnط من خالل الجسnnد الnnذي
ِ
وأيضا إلnnه يملnnك
أيضا هللا ،هو إنسان يملك طبيعة بشرية عادية
ً
تجسد .هذا الجسد هو إنسان وهو ً
الم ّ
يلبسه روح هللا ،جسد هللا ُ

nيرا عن الnnروح ،إاَّل َّأنه ال يnnزال هnnو هللا
الهوتًا كnnاماًل  .وعليnnه ،حnnتى لnnو أن هnnذا الجسnnد ليس هnnو روح هللا ،ويختلnnف اختالفًا كبً n
ِ
ِ
المسnَّ nمى الnnذي ُيطلnnق عليnnه ،فهnnو في النهايnnة ال
المتج ّسnد نفسnnه الnnذي ُيخّلص اإلنسnnان ،والnnذي هnnو الnnروح وأي ً
ضnا الجسnnد .ال يهم ُ
ُ
ِ
ضnا عمnnل روح هللا؛ كnnل مnnا في
يnnزال هللا نفسnnه الnnذي ُيخّلص البشnnرية .ألن روح هللا ال يتجnَّ nزأ عن الجسnnد ،وعمnnل الجسnnد هnnو أي ً
األم nnر أن ه nnذا العم nnل ال يتم باس nnتخدام هويَّة ال nnروح ،ب nnل باس nnتخدام هويَّة الجس nnد .العم nnل ال nnذي يحت nnاج إلى أن يق nnوم ب nnه ال nnروح
nرة بواس nnطة الnnnروح ،وال
nرة ال يحت nnاج إلى التج ُّسn nد ،والعم nnل ال nnذي يحت nnاج إلى أن يق nnوم ب nnه الجس nnد ال يمكن أن يتم مباش ً n
مباشً nn
ِ
اَّل
تجسد .هذا هو المطلوب من أجل هذا العمل ،وهو المطلوب من البشرية الفاسدة.
الم ّ
يستطيع أن يقوم به إ هللا ُ

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

 .29أفضnnل شnnيء بشnnأن عمnnل هللا في الجسnnد هnnو َّأنه يمكن هلل أن يnnترك تشnnجيعات وكلمnnات دقيقnnة ،وإرادتnnه الدقيقnnة من
نحnnو البشnnرية لمن يتبعونnnه n،لnnذلك يمكن ألتباعnnه بعnnد ذلnnك أن ينقلnnوا كnnل كلماتnnه ومشnnيئته على نحnnو أكnnثر دّقnnة وواقعيnnة للبشnnرية
جمعاء لكل الذين يقبلون هذا الطريnقَّ .
إن عمnل هللا في الجسnد بين البشnر هnو وحnده الnذي بnالحق يتمم حقيقnة وجnود هللا وحياتnه
بينهم .هnذا العمnل وحnده هnو مnا يشnnبع رغبnnة اإلنسnان في رؤيnة وجnه هللا ،والشnnهادة عن عمnnل هللا ،وسnماع كلمnnة هللا الشخصnnية.
بهم .وعلى
وينهي أي ً
المتج ّسnد العصnnر الnnذي لم يظهnnر فيnnه إال ظnnل يهnnوه للبشnnريةُ ،
الم َ
ضnا عصnnر إيمnnان البشnnرية باإللnnه ُ
ُينهي هللا ُ
nروراَّ .إن ُه ال يختتم
وجnnه الخصnnوص يnnأتي عمnnل آخnnر مرحلnnة لتج ّسnد هللا بالبشnnرية جمعnnاء إلى عصnnر أكnnثر واقعيnnة وعمليnnة وسً n
عصر الناموس والعقيدة فحسب؛ بل األهم من ذلك َّأنه يكشف للبشرية عن هللا الحقيقي والعادي ،البار والقدوس ،الذي يكشف

ويظهر غاية البشرية وأسرارها ،الذي خلق البشnرية ،والnذي سnينهي عمnل التnدبير ،والnذي ظnل ُمحتجبًا
عن عمل خطة التدبير ُ
تماما ،ويختتم العصر الذي ابتغت فيه البشرية جمعnاء طلب وجnه هللا ولكنهnا لم تقnدر أن
آلالف السنينُ .ينهي عصر الغموض ً

تنظره ،وينهي العصر الذي فيه خدمت البشرية جمعاء الشيطان ،ويقود البشرية كّلها إلى عصر جديnnد كليًّا .كnnل هnnذا هnnو نتnnاج

عم nnل هللا في الجس nnد ب nداًل من روح هللا .حين يعم nnل هللا في جس nnده ،لن يع nnود أولئ nnك ال nnذين يتبعون nه nيس nnعون وراء ه nnذه األم nnور
ِ
سيوصل َم ْن يتبعونnه nالعمnnل الnnذي
بهم .حين ينشر هللا عمله في الجسد،
الم َ
ّ
المبهمة nالغامضة ،وسيتوقفون عن تخمين مشيئة هللا ُ
قnام بnه في الجسnد إلى كnل الnديانات والطوائnف ،وس َّ
nيتكلمون بكnل كلماتnه في آذان البشnرية بأسnرها .كnل مnا يسnمعه أولئnك الnذين

وأمورا رآها اإلنسان وسمعها شخص ًnيا ،سnتكون حقnائق ،وليسnت هرطقnة .هnذه الحقnائق هي
قبلوا بشارته سيكون حقائق عمله،
ً
ضnا األدوات الnتي يسnتخدمها لنشnر العمnل .بnدون وجnود حقnائق ،لمnا انتشnرت بشnارته عnبر
الدليل الnذي ينشnر بnه عملnه ،وهي أي ً
ممكنا أب ًnدا في ظnل غيnاب الحقnائق ووجnود تخيالت اإلنسnان فقnط أن يقnوم هللا المتج ِّسnد
جميع الدول وإلى كافة األماكن؛ لم يكن
ً
بعمل إخضاع الكون بأسره .الروح غير مرئي وغير محسوس لإلنسان ،وعمل الروح غnير قnادر على تnرك أي دليnل إضnافي
أو حقائق إضnافية عن عمnل هللا لإلنسnان .لن يnرى اإلنسnان أب ًnدا وجnه هللا الحقيقي وسnوف يnؤمن دائمًا بإلnه مبهم غnير موجnود.
تخيالت اإلنس nnان جوف nnاء وال
لن ي nnرى اإلنس nnان أب nً nدا وج nnه هللا ،ولن يس nnمع أب nً nدا الكلم nnات ال nnتي يقوله nnا هللا شخص nً nيا .في النهاي nnةّ ،
ِ
صnلة وعملnه أن يجسnدهما اإلنسnان .إن هللا غnير المnرئي في
يمكنها أن تحل محل وجه هللا الحقيقي؛ ال يمكن لشخصnية هللا المتأ ّ
ِ
شخصيا بين البشر .هذه هي الطريقnnة
المتجسد الذي يقوم بعمله
السماء وعمله ال يمكن أن يجيئا إلى األرض إاَّل من خالل هللا
ً
ّ

المثلى التي يظهnر بهnا هللا لإلنسnان ،وفيهnا يnرى اإلنسnان هللا ويعnرف وجهnه الحقيقي ،وال يمكن تحقيnق هnذا من خالل إلnه غnير
ُ
ِ
َّ
متجسد .بعد nأن نفذ هللا عمله حتى هذه المرحلة ،حقق عمله بالفعل التأثير األمثل ،والنجاح الكامل .إن عمnnل هللا الشخصnي في
ّ
الجسد قد أنهى بالفعل تسعين بالمئة من عمل تدبيره الكلي ،حيث َّ
وتلخيصا لكnnل عملnnه،
قدم هذا الجسد بداي ًة أفضل لكل عمله،
ً
ّ
ِ
وأعلن كnnل عملnnه ،وقnnام بعمnnل التجديnnد األخnnير الشnnامل لكnnل هnnذا العمnnل .لnnذلك ،لن يكnnون هنnnاك إلnnه متج ّس nد آخnnر ليقnnوم بمرحلnnة

تجسد ثالث هلل.
رابعة من عمل هللا ،ولن يكون هناك المزيد من العمل المعجزي في ُّ
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

ِ
تجسد يأتي في جسد هو احتياجات اإلنسان الفاسد .فالسnnبب هnnو احتياجnات اإلنسnnان
الم ّ
 .30السبب الوحيد الذي جعل هللا ُ
وليس هللا ،وك nnل تض nnحياته ومعانات nnه هي من أج nnل البش nnرية ،وليس من أج nnل منفع nnة تع nnود على هللا نفس nnه .ال توجnnnد إيجابيnnnات
ِ
nحي بnه
وسلبيات أو مكافآت هلل؛ ولن يجني هللا حصاد ما في مستقبل ،بnل سnيجني مnا كnان لديnه في األصnل .كnل مnا يفعلnه ويض ّ
ص nا من أجnnل البشnnرية .ومnnع أن عمnnل هللا في
من أجnnل البشnnرية ليس من أجnnل الحصnnول على مكافnnآت عظيمnnة ،بnnل ّ
يقدمnnه خال ً
تخيلها ،إاَّل َّ
أن النتائج التي يحققها في النهاية تتجاوز العمل الذي يقnnوم
الجسد ينطوي على العديد nمن الصعوبات التي ال يمكن ّ
مباشرة .عمل الجسد تسnتتبعه nالكثnير من المشnقات ،وال يمكن للجسnد أن تكnون لديnه نفس هويnة الnروح العظيمnة ،وال
به الروح
ً

يمكنnnه تنفيnnذ نفس األفعnnال الخارقnnة للطبيعيnnة ،فضnاًل عن َّأنه ال يمكن أن يكnnون لnnه نفس سnnلطان الnnروح .ومnnع ذلnnك فnnإن جnnوهر

nرة ،وهnذا الجسnد نفسnnه هnو اإلجابnnة
العمل الذي يقوم به هذا الجسد غير الملحوظ يفوق بكثnير العمnل الnnذي يقnوم بnه الnروح مباش ً
على كافة احتياجات اإلنسان.
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

 .31السبب وراء قدرة هذا الجسnد على القيnام بالعمnل الnذي ال يقnدر إنسnان أن يقnوم بnه هnو َّ
أن جnوهره الnداخلي ال يشnبه

هويت nnه المختلف nnة عن هوي nnة أي إنس nnان .ه nnذا الجس nnد ه nnام ج nًّ nدا
ج nnوهر أي إنس nnان .والس nnبب وراء إمكاني nnة تخليص nnه لإلنس nnان ه nnو َّ

للبش nnرية َّ
ضn nا هللا ،ألن nnه يس nnتطيع القي nnام بالعم nnل ال nnذي ال يس nnتطيع أي إنس nnان مخل nnوق من جس nnد أن يفعل nnه ،وألن
ألنه إنس nnان وأي ً
بإمكان nnه تخليص اإلنس nnان الفاس nnد ،ال nnذي يعيش مع nnه على األرض .وم nnع َّأنه مط nnابق لإلنس nnان ،إال أن هللا المتج ِّس nد أك nnثر أهمي nnة
nدرة من
nرة ،وهnnو أكnثر قً n
للبشرية من أي إنسان ذي قيمة ،ألنnه يسnتطيع القيnام بالعمnل الnnذي ال يسnتطيع روح هللا القيnام بnه مباش ً

أن يشnnهد هلل نفسnnه ،وأكnnثر قnnدرة من روح هللا على أن يnnربح البشnnرية بالتمnnام .ونتيج ً nة لnnذلك ،مnnع أن هnnذا الجسnnد
روح هللا على ْ
ع nnادي وط nnبيعي ،إاَّل َّ
أن إس nnهامه للبش nnرية وأهميت nnه للوج nnود البش nnري تجعل nnه ثمين القيم nnة ،وال يمكن ألي إنس nnان قي nnاس القيم nnة
واألهمية الحقيقيتين لهذا الجسد .ومع أن هذا الجسد ال يمكنه مباشرةً تnnدمير الشnnيطان ،إاَّل َّ
أن بإمكانnه اسnnتخدام عملnه إلخضnاع

ويخّلص
البشnnnرية وهزيم nnة الش nnيطان ،وجع nnل الش nnيطان يخض nnع بالتم nnام لس nnيادته .ألن هللا تج ّسn nد ،اس nnتطاع أن يه nnزم الشnnnيطان ُ
جسدا للقيام بعمnل إخضnاع البشnرية الnتي أفسnدها الشnيطان .بهnذه الطريقnة
البشريةَّ .إنه ال يدمر الشيطان مباشرةً ،ولكنه يصبح ً
المتج ِّسnد على الشnnيطان يقnِّ nدم
هnnو أقnnدر على أن يشnnهد لنفسnnه بين المخلوقnnات ،وأقnnدر على تخليص اإلنسnnان الفاسnnد .انتصnnار هللا ُ
nهادة أعظم ،وه nnو أك nnثر إقناعًا من ال nnدمار المباش nnر للش nnيطان من خالل روح هللا .هللا في الجس nnد أك nnثر ق nnدرة على مسnnnاعدة
شً nn
اإلنسان أن يعرف الخالق ،وأكثر قدرة على أن يشهد لنفسه بين المخلوقات.

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

nرة بواسnطة الnروح ،والمرحلتnان الباقيتnان تُ َّنفذان
 .32في المراحل الثالث لعمل هللا ،هنnاك مرحلnnة واحnدة فقnnط تُ َّنفذ مباش ً
ِ
ِ
nرة .عمnnل عصnnر النnnاموس الnnذي قnnام بnnه الnnروح لم يتضnnمن تغيnnير شخصnnية
المتج ّس nد ،وليس بواسnnطة الnnروح مباشً n
من قَبnnل هللا ُ
يتضمن
اإلنسان الفاسدة ،ولم يكن له أية عالقة بمعرفة اإلنسان باهلل .ولكن عمل جسد هللا في عصر النعمة وعصر الملكوت،
َّ

شخصية اإلنسان الفاسدة ومعرفته باهلل ،وهو جزء هام وحيوي من عمل الخالص .لذلك فإن البشرية الفاسدة في أمس احتياج
ِ
ِ
المتج ِّسnد ليرعاهnا ،ويnدعمها،
الم ّ
المتج ّسnد المباشnر .تحتnاج البشnرية إلى هللا ُ
تجسد ،وأكnثر احتيا ًج ا إلى عمnل هللا ُ
إلى خالص هللا ُ

ِ
nداء أعظم من ِقَبnnل هللا المتج ِّس nد .هللا في الجسnnد وحnnده
ويطعمهnnا ،ويnnدينها ّ
ويرويهnnاُ ،
ويوبِخهnnا ،وتحتnnاج إلى مزيnnد من النعمnnة وفً n
يمكنه أن يكون خليل اإلنسان ،وراعي اإلنسان ،والعون الحاضر لإلنسnان ،وكnnل هnذا هnو ضnرورة التج ُّسnد اليnnوم وفي األزمنnnة
الماضية.

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

nدريجيا من المقاومnة إلى الطاعnة ،ومن االضnطهاد إلى القبnول،
 .33في عالقة اإلنسnان باهلل في الجسnد ،ينتقnل اإلنسnان ت
ً
المتج ِّسnد .ال َيخُلص اإلنسnnان إاَّل من خالل قبnnول
ومن
ّ
التصور إلى المعرفة ،ومن الرفض إلى المحبة .هذه هي آثnnار عمnnل هللا ُ
اَّل
المتج ِّسnد أثنnnاء مقاومnة اإلنسnان لnه ،وينnnال منnه اإلمnداد
دينونnة nهللا ،وال يعرفnnه تnnدريجيًّا إ من خالل كلمnnات فمnnهُ ،
ويخضnعه هللا ُ
بالحيnnاة أثنnnاء قبnnول توبيخnnه .كnnل هnnذا العمnnل هnnو عمnnل هللا في الجسnnد وليس عمnnل هللا بهويتnnه كnnروح .العمnnل الnnذي يقnnوم بnnه هللا
ِ
التجسد.
تجس د هو العمل األعظم واألعمق ،والجزء الحيوي من المراحل الثالث من عمل هللا هو مرحلتا عمل
ُّ
الم ّ
ُ

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

 .34مرحلة العمل التي أتمها يسوع لم تحقق إال جوهر "الكلمة كان عنnnد هللا" :كnان حnق هللا مnع هللا ،وكnان روح هللا مnع
الجسد غnير قابnل لالنفصnال عن ذلnك الجسnد ،وهnذا يعnني أن جسnد هللا المتجسnد كnان مnع روح هللا ،وهnذا أعظم برهnان على أن
يسوع المتجسnد كnان هnو أول تجسnد هلل .تحقnق هnذه المرحلnة من العمnل بدقnة المعnنى الnداخلي لعبnارة "الكلمnة صnار جس ًnدا" ،كمnا
أنهnnا منحت عبnnارة "الكلمnnة كnnان عنnnد هللا ،وكnnان الكلمnnة هللا" معnnنى أعمnnق ،وسnnمحت لnnك بnnأن تnnؤمن بقnnوة بعبnnارة "في البnnدء كnnان

nبين العصnnر
ويِّ n
الكلمnnة" .وهnnذا يعnnني ،أن هللا في وقت الخلnnق كnnان يملnnك الكالم ،وكnnان كالمnnه عنnnده وكnnان غnnير منفصnnل عنnnهُ ،
األخnnير بوضnnوح أكnnبر قnnوة كلماتnnه وسnnلطانها ،ويسnnمح لإلنسnnان بnnأن يnnرى كnnل كالمnnه ،أي أن يسnnمع كnnل كالمnnه .ذلnnك هnnو عمnnل
العصر األخير ... .ما دام هذا هو عمل التجسد الثاني – واألخير – هلل ،فإنnه يسnتكمل أهميnة التجسnد بصnورة تامnة ،ويضnطلع
بدقة بكل عمل هللا في الجسد ويعلنه ،وينهي عصر وجود هللا في الجسد؛ لذلك.
من "الممارسة ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"

جدا ،وليس هو جسد التجسد الثnnاني
 .35في هذه المرة يأتي هللا ليقوم بعمل ليس في جسد روحاني ،بل في جسد عادي ً
ضn nا الجس nnد ال nnذي يع nnود ب nnه هللا ،فه nnو جس nnد ع nnادي ج nً nدا ،ال يمكن nnك أن ت nnرى في nnه أي ش nnيء يختل nnف عن
هلل فحس nnب ،ب nnل ه nnو أي ً
اآلخرين ،ولكن يمكنك أن تتلقى منه الحقnائق الnnتي لم تكن قnnد سnnمعتها من قبnnل على اإلطالق .وهnذا الجسnnد الضnئيل هnو تجسnيد

لجميnnع كالم الحnnق الnnذي من هللا ،والnnذي يتnnولى عمnnل هللا في األيnnام األخnnيرة ،وهnnو تعبnnير عن شخصnnية هللا كلهnnا لإلنسnnان لكي
nيرا في أن تفهم هللا الnnذي في
nيرا في أن تnnرى هللا الnnذي في السnnماء؟ أال تnnرغب كثً n
يصnnل إلى معرفتnnه .أال تسnnاورك الرغبnnة كثً n
nيرا في أن تnرى غايnة البشnرية؟ سnوف يخnبرك هnو عن كnل هnذه األسnرار الnتي لم يسnتطع إنسnان أن
السnماء؟ أال تكن تnرغب كث ً
يخnnبرك عنهnnا ،بnnل إنnnه حnnتى سnnيخبرك بالحقnnائق الnnتي ال تفهمهnnا .إنnnه بابnnك للnnدخول إلى الملكnnوت ،ودليلnnك إلى العصnnر الجديnnد.

يكمن في هذا الجسد العادي العديد من األسرار التي يصعب إدراكها .قد تبدو أفعاله غامضة لك ،ولكن هدف كل العمل الnnذي
يعملnnه يكفي ألن تnnرى أنnnه ليس مجnnرد جسnnد بسnnيط كمnnا يعتقnnد اإلنسnnان؛ ذلnnك أنnnه يمثnnل إرادة هللا وكnnذلك العنايnnة الnnتي يبnnديها هللا
للبشرية في األيام األخnيرة .ومnnع أنnه ال يمكنnك nأن تسnمع الكالم الnnذي ينطnnق بnnه ،والnذي تهnnتز لnnه السnnماوات واألرض ،أو تnnرى
عينيه مثnل اللهب المتّقnد ،ومnع أنnك ال تسnتطيع أن تشnعر بالتnأديب بقضnيبه الحديnدي ،فnإن بإمكانnك أن تسnمع من كالمnه غضnب

هللا ،وتعلم أن هللا يظه nnر الشnnفقة على اإلنسnnان .يمكن nnك أن ت nnرى شخص nnية هللا الب nnارة وحكمت nnه ،كم nnا أن nnك ت nnدرك ك nnذلك االهتم nnام

والعناية من هللا لجميع البشر .يتمثل عمل هللا في األيnnام األخnnيرة في أن يسnnمح لإلنسnان بnnأن يnرى اإللnه الnnذي في السnماء يعيش
بين النnnاس على وجnnه األرض ،ويم ّكن اإلنسnnان من معرفnnة هللا وطاعتnnه واتقائnnه ومحبتnnه .وهnnذا مnnا جعلnnه يعnnود إلى الجسnnد مnnرة
أخرى .ومع أن ما يراه اإلنسان اليوم هو إله يشبه اإلنسان ،إله له أنف وعينان ،وإله عادي ،فسوف يريكم هللا في النهاية أنnnه
بnnدون وجnnود هnnذا الرجnnل سnnتتعرض السnnماء واألرض لتغnnير هائnnل ،وبnnدون هnnذا اإلنسnnان سnnوف تصnnبح السnnماء معتمnnة وتغnnدو
األرض في حالة فوضى ،ويعيش البشnر جميعًا في مجاعnة وأوبئnة .وسnوف يnريكم أنكم لnوال الخالص باهلل المتج ّسnد في األيnام
الخطnnاة وجثثًا
األخnnيرة ألهلnnك هللا النnnاس جميعًا في جهنم منnnذ أمnnد طويnnل ،ولnnوال وجnnود هnnذا الجسnnد لكنتم إ ًذا وإلى األبnnد أوائnnل ُ

على الدوام .عليكم أن تعلموا أنه لوال وجود هذا الجسد لواجهت البشnnرية كلهnا كارثnة حتميnة ،ولوجnnدتم أنnnه من الصnعب النجnاة

من عقاب هللا األشد للناس في األيام األخnيرة .لnوال ميالد هnذا الجسnد العnادي لكنتم جميعًا في حnال ال تحظnون فيهnا بالحيnاة وال
بالموت مهمnا طلبتموهمnا ،ولnوال وجnود هnذا الجسnد لمnا كنتم قnادرين في هnذا اليnوم على تلقي الحقيقnة والمثnول أمnام عnرش هللا،
بnnل لعnnاقبكم هللا بسnnبب خطايnnاكم الفظيعnnة .هnnل تعلمnnون؟ لnnوال عnnودة هللا إلى الجسnnد ،لمnnا أتيحت ألحnnد فرصnnة للخالص ،ولnnوال
مجيء هnذا الجسnد ،ألنهى هللا هnذا العصnر القnديم .وعليnه ،فهnل مnnا زال بإمكnانكم رفض التجسnnد الثnnاني هلل؟ ومnnا دمتم تسnnتفيدون
كثيرا من هذا اإلنسان العادي ،فلماذا إ ًذا ال تسارعون إلى قبوله؟
ً
عظيما بين الناس" في "الكلمة يظهر في الجسد"
أمرا
من "هل علمت؟ لقد صنع هللا ً
ً

 .36يتم عمل هللا كله في األيام األخيرة عن طريق هذا الرجل العnادي ،حيث سnيمنحك كnل شnيء ،كمnا يمكنnه باإلضnافة
يقرر كل ما يتعلق بك .فهل يمكن أن يكون رجل كهnذا كمnا تعتقnدون :رجnل بسnيط ج ًnدا إلى درجnة أنnه غnير جnدير
إلى ذلك أن ّ
بالnnذكر؟ أليس الحnnق الnnذي لديnnه كٍ n
nاف إلقنnnاعكم تمامًا؟ وهnnل ال تكفي ّبينnnة أفعالnnه لكي تقتنعnnوا تمامًا؟ أم أن السnnبيل الnnذي يهnnديكم
إليه nnا غ nnير جnnديرة ب nnأن تتبعوهnnا؟ مnnا الnnذي يجعلكم تش nnعرون بالكراهيnnة تجاه nnه واس nnتبعاده والتملص من nnه؟ إن nnه هnnو الnnذي ينط nnق
يقدم الحق ،وهو الذي يم ّكنكم من إتاحة سبيل للتحرك .فهnل مnا زلتم ال تسnتطيعون أن تجnدوا آثnار عمnnل هللا
بالحق ،وهو الذي ّ
زكى هللا
ضnnمن هnnذه الحقnnائق؟ لnnوال عمnnل يسnnوع لمnnا نnnزلت البشnnرية من على الصnnليب ،ولكن لnnوال التج ُّس nد في هnnذا اليnnوم لمnnا ّ

أولئك الذين نزلوا من على الصnليب أو لمnا دخلnوا في العصnر الجديnد .ولnوال قnدوم هnذا الرجnل العnادي لمnا أتيحت لكم الفرصnة

إ ًذا ،ولم nnا كنتم أهالً لرؤي nnة الوج nnه الحقيقي هلل؛ ألن nnه ك nnان ينبغي أن تتعرض nnوا جميعًا للهالك من nnذ أم nnد بعي nnد .لق nnد غف nnر هللا لكم
وأظهر لكم رحمته بسبب مجيء التجسد الثاني هلل .وبغض النظر عن هذا ،فإن الكلمات الnnتي يجب أن أودعكم بهnnا في النهايnnة

المتجسد – ذو أهمية حيوية لكم .هذا هnو األمnر العظيم الnذي صnنعه هللا بالفعnل
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 ً
ً

جسدا صراح ًة من أجل اإلرشاد لعصر جديد ،وبالطبع ،حين يرشد لعصر جديد،
 .37أنتم
جميعا تدركون أن هللا صار ً
ً
فهnnو قnnد اختتم العصnnر السnnابق في نفس الnnوقت .هللا هnnو البدايnnة والنهايnnة؛ وهnnو من يحnnرك عملnnه بنفسnnه لnnذلك يجب أن يختتم هnnو
بنفسnnه العصnnر السnnابق .هnnذا دليnnل على أنnnه هnnزم إبليس وأخضnnع العnnالم .في كnnل مnnرة يعمnnل فيهnnا بنفسnnه بين البشnnر ،تكnnون بدايnnة
معركة جديnدة .بnدون بدايnة عمnل جديnد n،لن تكnون هنnاك نهايnة للقnديم .وعnدم وجnود نهايnة للقnديم هnو دليnل على أن المعركnة مnع
ِ
جديدا بين البشر ،ألمكن لإلنسان التحرر من ملnnك الشnnيطان وحصnnل على
إبليس لم تنته بعد n.إذا أتى هللا بنفسه فقط ونفذ عمالً ً
حياة وبداية جديدتين n.ما لم يتحقق ذلك ،فسيظل اإلنسان يعيش في العصر القديم وسيعيش لألبد تحت التnnأثير القnnديم للشnnيطان.

ضnا من
ضnا من ينهيnnه n.هnnو من يخطnnط عملnnه ،وهnnو من يnnديره وهnnو أي ً
 ...يقnnوم هللا بعملnnه بنفسnnه .هnnو من يحnnرك عملnnه ،وهnو أي ً
ِ
اآلخ ُر" .كnل مnا يتعلnق بعمnل تnدبيره يقnوم بnه بنفسnه .هnو حnاكم
اَألو ُل َو ِn
الن َه َايُ nةَّ ،
"َأنا اْلِب َد َايُ nة َو ّ
يجعله يثمر .يقول الكتاب المقدسَ :
خطة التدبير ذات الستة آالف عام؛ ال يستطيع أحد أن يقوم بعملnه بnدالً منnه أو يختتم عملnه ،ألنnه هnو من يتحكم في كnل مقاليnد
األمور .وحيث أنه خلق العالم فهو من يقود العالم كله ليحيا في أسره ،وسيختتم العصر كله ويجعل خطته تثمر!

التجسد ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

 .٣عن حقيقة اسم هللا.
 .1يقnnول البعض إن اسnnم هللا ال يتغnnير n.لمnاذا إ ًذا اسnnم يهnnوه أصnnبح يسnnوع؟ كnnانت هنnnاك نبnnوات عن مجيء المسnnيا ،فلمnnاذا

أتى شnnخص ُيnnدعى يسnnوع؟ لمnnاذا تغnnير اسnnم هللا؟ ألم يتم هnnذا العمnnل منnnذ زمن بعيnnد؟ nأال يمكن هلل اليnnوم أن يعمnnل عمالً جديnً nدا؟
عمnل البارحnة من الممكن أن يتغnير ،وعمnل يسnوع من الممكن أن ُيسnتكمل من بعnد عمnل يهnوه .أال يمكن أن يتبnع عم َnل يسnوع

ض nا أن يتغnnير؟ هnnذا ليس أمnً nرا غnnير اعتيnnادي
عمnٌ nل آخnnر إ ًذا؟ إن كnnان اسnnم يهnnوه قnnد تغnnير إلى يسnnوع ،أال يمكن السnnم يسnnوع أي ً
ويعتقد الناس هذا بسبب سذاجتهم .هللا سيظل هللا دائمًا .بغض النظnر عن التغnيرات في عملnnه واسnnمه ،تظnnل شخصnيته وحكمتnnه
غnnير متغnnيرتين nلألبnnد .إن كنت تnnؤمن أن هللا يمكن تسnnميته فقnnط باسnnم يسnnوع ،فnnأنت تعnnرف القليnnل .هnnل تجnnرؤ على التأكيnnد بnnأن
أبدا؟ هnل يمكنnك أن تؤكnد بيقين أن اسnم
وأبدا ُيدعى يسوع ،وأن هذا لن يتغير ً
دائما ً
يسوع هو االسم األبدي nهلل وأن هللا سيظل ً
وأيضا يختتم العصر األخير؟ من يمكنه أن يقول إن نعمة يسوع تختتم العصر؟
يسوع اختتم عصر الناموس
ً
من "كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في تصوراته أن ينال إعالنات هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .2ينبغي أن تعnnرف أن هللا ليس لnnه اسnً nما في األصnnل .لقnnد أخnnذ اسnً nما أو اسnnمين أو عnnدة أسnnماء ألن لديnnه عمnnل يقnnوم بnnه
لتnnدبير البشnnرية .أيًّا كnnان االسnnم الnnذي ُيطلnnق عليnnه ،ألم يخnnتر هnnو ذلnnك االسnnم بحريnnة لنفسnnه؟ هnnل يحتاجnnك أنت – يnnا واحnnد من

مخلوقاته – لكي تقرر؟ االسم الذي ُيسمى به هللا هو اسم يتوافق مع ما يستطيع اإلنسان استيعابه ،بلغة الجنس البشnnري ،ولكن
هذا االسم ليس شيًئا يمكن لإلنسان استيعابه.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .3في كnnل عصnnر يقnnوم هللا فيnnه بشnnكل شخصnnي بعملnnه ،يسnnتخدم اسnً nما يتالءم مnnع العصnnر لكي يغلnnف العمnnل الnnذي ينnnوي
القيام به .يستخدم اس ًnما معينًا يحمnل أهميnة مؤقتnة لتمثيnل شخصnيته في ذلnك العصnر ،وهnا هnو هللا يسnتخدم لغnة الجنس البشnري

للتعبير عن شخصيته.

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

 .4هل يمكن السnم يسnوع – "هللا معنnا" – أن يمثnل شخصnية هللا وطبيعتnه الكليnة؟ هnل يمكن أن يعnبر عن هللا بالتمnام؟ إن
قnnال أحnnد إن هللا يمكن أن ُيطلnnق عليnnه فقnnط يسnnوع وال يمكن أن يحمnnل أي اسnnم آخnnر ألن هللا ال يمكن أن يغnnير شخصnnيته ،فهnnذه
الكلمات هي في الواقع تجديف! هل تؤمن أن اسم يسوع ،هللا معنا ،وحده يمكن أن يمثل هللا في طبيعته الكليnnة؟ قnد ُيطلnق على
هللا العدي nnد من األس nnماء ،ولكن ال يوج nnد من بين ه nnذه األس nnماء العدي nnدة nم nnا يمكن أن يع nnبر بص nnورة كامل nnة عن هللا ،وال يمثل nnه.

تعبnnر بالكامnnل عن شخصnnيته ،ألن شخصnnية هللا غنيnnة
وعليnnه ،فnnإن هلل أسnnماء عديnnدة ،ولكن هnnذه األسnnماء العديnnدة nال يمكنهnnا أن ِّ

nتخدما لغnة البشnر.
للغاية لدرجة أنها تتخطى قدرة اإلنسان على معرفته .ال يمكن لإلنسان بأية وسيلة أن يغلnnف هللا بالكامnل مسً n
البشnnر لnnديهم مفnnردات محnnدودة يغلفnnون بهnnا كnnل مnnا يعرفونnnه عن شخصnnية هللا :عظيم ،مكnnرم ،رائnnع ،غnnير قابnnل لإلدراك ،سnnامٍ،
قnnدوس ،بnnار ،حكيم ،وهلم جnnرى .العديnد nمن الكلمnnات! هnnذه المفnردات المحnnدودة عnnاجزة عن وصnnف القليnnل ممnnا يشnnهده اإلنسnان
من شخصيته هللا .بمرور الوقت ،أضاف العديد nمن الناس كلمات اعتقدوا أنها قادرة بصورة أفضnل على وصnف الحماسnnة في
قلوبهم :هللا عظيم للغاية! هللا قدوس للغاية! هللا جميل للغايnnة! اليnnوم أقnnوال البشnر مثnnل هnnذه وصnلت لnذروتها ،ومnnع ذلnك ال يnnزال
عاجزا عن التعبير عن ذاته بوضوح .وعليه ،بالنسnبة لإلنسnان ،هلل العديnد nمن األسnnماء ،ومnnع ذلnك ليس لnه اسnم واحnnد،
اإلنسان
ً
وهذا ألن كيان هللا وافnر للغايnة ،ولغnة اإلنسnان فقnيرة للغايnة .ال توجnد كلمnة معينnة أو اسnم معين يمكنnه أن يمثnل هللا في طبيعتnه
الكلية ،فهnل تعتقnد أن اسnمه يمكن أن يكnون ثابتًا؟ هللا عظيم وقnدوس للغايnة ،ومnع ذلnك فnأنت لن تسnمح لnه بتغيnير nاسnمه في كnل
عصر جديد؟
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

دائما نفس العمnل ،ودائمًا ُيnدعى بنفس االسnم ،كيnف كnان سnيعرفه اإلنسnان؟
 .5بافتراض أن عمل هللا في كل عصر هو ً
يجب أن ُيnnدعى هللا يهnnوه ،وبعيnً nدا عن هللا المnnدعو يهnnوه ،أي شnnخص آخnnر ُيnnدعى باسnnم مختلnnف ليس هللا .أو يمكن أن ُيnnدعى هللا

يسnnوع فقnnط ،وبعيnً nدا عن اسnnم يسnnوع ،ال يمكن تسnnميته بnnأي اسnnم آخnnر؛ بخالف اسnnم يسnnوع ،يهnnوه ليس هللا ،وهللا القnnدير ليس هللا
ضnا .يnnؤمن اإلنسnnان أن هللا قnnدير ،ولكن هللا هnnو اإللnnه الnnذي مnnع اإلنسnnان ،ويجب أن ُيnnدعى يسnnوع ،ألن هللا مnnع اإلنسnnانِ .فعnnل
أي ً
هذا هو امتثnال لعقيnدة ،وتعريnف هللا في نطnاق معين .لnذلك ،في كnل عصnر ،العمnل الnذي يقnوم بnه هللا ،واالسnم الnذي ُيnدعى بnه،

والصورة التي يتخnذها – العمnل الnذي يقnوم بnه في كnل مرحلnة حnتى اليnوم – ال تتبnع الئحnة واحnدة ،وال تخضnع أليnة حnدود من

ضnا يسnوع ،كمnا أنnه المسnيا وهللا القnدير .يمكن أن يخضnع عملnه لتغيnير تnدريجي ،بحسnب التغnيرات
أي نوع .هnو يهnوه ،وهnو أي ً
المقابلnnة في اسnnمه .ال يمكن السnnم واحnnد أن يمثلnnه بالتمnnام ،ولكن كnnل األسnnماء الnnتي ُيnnدعى بهnnا قnnادرة على تمثيلnnه n،والعمnnل الnnذي

يقوم به في كل عصر يمثل شخصيته.

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

ويدعى باسم جديد؛ nكيف يمكنه أن يقوم بنفس العمل في عصnور مختلفnة؟ كيnف
 .6في كل عصر ،يقوم هللا بعمل جديد ُ
يمكن nnه التعل nnق بالماض nnي؟ اس nnتُخدم اس nnم يس nnوع من أج nnل عم nnل الف nnداء ،فه nnل س nnيظل ُي nnدعى بنفس االس nnم عن nnدما يع nnود في األي nnام
األخnnيرة؟ هnnل سnnيظل يقnnوم بعمnnل الفnnداء؟ لمnnاذا يهnnوه ويسnnوع همnnا شnnخص واحnnد ،ومnnع ذلnnك لهمnnا أسnnماء مختلفnnة في عصnnور

مختلفة؟ أليس ألن عصور عملهما مختلفة؟ هل يمكن السم واحnد أن يمثnل هللا في صnورته الكليnة؟ إن كnان األمnر كnذلك ،ال بnد
أن ُيطلnق على هللا اسnم مختلnف في عصnر مختلnف ،ويجب أن يسnتخدم االسnم لتغيnير العصnر أو تمثيnل العصnر؛ وألنnه ال يوجnد
اسم واحد يمكن أن يمثل هللا بالتمام ،وكل اسnم يمكن فقnط أن يمثnل جانبًا مؤقتًا من شخصnية هللا في عصnر مnا؛ فكnل مnا يحتnاج
االسم أن يفعله هو تمثيل عمله .لذلك ،يمكن هلل أن يختار أي اسم يتناسب مع شخصيته لتمثيل العصر بأكمله.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .7العمل الذي قام به يسوع مثل اسم يسوع ،ومثل عصر النعمnة؛ وبالنسnبة للعمnل الnذي قnام بnه يهnوه ،كnان يمثnل يهnوه،
ومثل عصر الناموس .عملهما كان عمnnل روح واحnnد في عصnرين مختلفين .. .على الnnرغم من أنnه تم إطالق اسnمين مختلفين
nتمرا .وحيث إن االسnم مختلnف ،فnإن
عليهما ،إال أن نفس الnروح هnو الnذي أنجnز مرحلnتي العمnل ،وكnان العمnل الnذي اكتمnل مس ًّ

مختلفا .عندما جاء يهوه ،كان هذا هو عصر يهوه ،وعندما جاء يسوع ،كnnان هnnذا هnnو
مختلفا ،وكان العصر
جوهر العمل كان
ً
ً
عصnnر يسnnوع .وعليnnه ،بمجيء االثnnنينُ n،أطلnnق على هللا اسnnم واحnnد ،وكnnان يمثnnل عصnً nرا واحnً nدا ،وافتتح طريقًا جديnً nدا؛ وفي كnnل

nديما أبnً nدا ،وأن عملnه ال يتوقnف أب ًnدا عن التقnnدم لألمnام.
اسما ً
جديدا ،وهnnذا يوضnnح أن هللا دائمًا جديnnد وليس قً n
طريق جديد n،يتقلد ً
ضnا .ألن خطnnة تnدبيره ذات السnتة آالف عnnام على وشnnك أن تنتهي ،لnnذلك يجب
nدما ،وكnnذلك عمnnل هللا أي ً
يمضnي التnاريخ أي ً
ضnا قً n
أن تسnnتمر في التقnnدم لألمnnام .يجب في كnnل يnnوم أن يقnnوم بعمnnل جديnnد n،وفي كnnل عnnام يجب أن يقnnوم بعمnnل جديnnد؛ يجب أن يفتتح
عصورا جديدة ،ويبدأ عمل جديد وأعظم ،ومع هذه األمور كلها ،يأتي بأسماء جديدة وعمل جديدn.
طرًقا جديدة ،ويطلق
ً

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

" .8يهnnوه" هnnو االسnnم الnnذي اتَّخذتُnnه أثنnnاء عملي في إسnnرائيل ،ويعnnني إلnnه بnnني إسnnرائيل (شnnعب هللا المختnnار) َم ْن يnnترأف
باإلنسnnان ،ويلعن اإلنسnnان ،ويرشnnد حيnnاة اإلنسnnان .والمقصnnود من هnnذا هnnو هللا الnnذي يمتلnnك قnnوة عظيمnnة ومملnnوء حكمnnة .. .هnnذا
معنnnاه أن يهnnوه وحnnده هnnو إلnnه شnnعب إسnnرائيل المختnnار ،إلnnه إبnnراهيم ،وإلnnه إسnnحاق ،وإلnnه يعقnnوب ،وإلnnه موسnى ،وإلnnه شnnعب بnnني
إسnnرائيل أجمعين .ولnnذلك في العصnnر الحnnالي ،بنnnو إسnnرائيل َّ
كلهم ،بخالف سnnبط يهnَّ nوذا ،يعبnnدون nيهnnوه .يقnِّ nدمون لnnه ذبnnائح على
nددا  ...اسnnم يهnnوه هnnو اسnnم
المnnذبح ،ويخدمونnnه وهم يرتnnدون مالبس الكهنnnة في الهيكnnل .مnnا يرجونnnه هnnو عnnودة ظهnnور يهnnوه مجً n

خاص لشعب بني إسnرائيل الnnذين عاشnوا تحت النnnاموس .في كnnل عصnر وكnل مرحلnة عمnnل ،اسnمي ليس بال أسnاس ،بnل يحمnnل

أهميnnة تمثيليnnة n:كnnل اسnnم يمثnnل عصnً nرا واحnً nدا .يمثnnل اسnnم "يهnnوه" عصnnر النnnاموس ،وهnnو َلَقب ُمشnّ nرف هلل الnnذي عبnnده شnnعب بnnني
إسرائيل.
المخّلِ ص بالفعل على (سحابة بيضاء)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عاد ُ

 .9أثناء عصر الناموس ،كان عمل إرشاد البشرية تحت اسم يهوه ،كان أول مرحلة عمل بدأت على األرض .في هذه
المرحلnnة ،تكnnون العم nnل من بنnnاء الهيكnnل والم nnذبح ،واسnnتخدام النnnاموس إلرشnnاد شnnعب إس nnرائيل ليعمnnل في وسnnطهم .من خالل
nدة لعملnnه على األرض .من هnnذه القاعnnدة قnnام بتوسnnيع عملnnه خnnارج إسnnرائيل ،أي أنهnnا بnnدأ من
إرشnnاد شnnعب إسnnرائيل ،أسnnس قاعً n
إسnرائيل ووسnnع عملnه للخnارج ،حnnتى يمكن لألجيnال التاليnnة أن تعnnرف تnدريجيًّا أن يهnوه كnnان هللا ،وأنnnه هnو من خلnق السnماوات
واألرض وكnnل األشnnياء ،وأن يهnnوه هnnو من خلnnق كnnل المخلوقnnات .نشnnر عملnnه من خالل شnnعب إسnnرائيل للخnnارج .كnnانت أرض
إسرائيل هي أول مكان مقدس لعمل يهوه على األرض ،وفي أرض إسرائيل ذهب هللا ليعمل أوالً على األرض .كان هnnذا هnو

عمل عصر الناموس.

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

 .10ال يمكن أن يمثل اسم يهوه شخصnية هللا الكليnnة .حقيقnة أنnnه نفnذ العمnل في عصnر النnاموس ال تثبت أن هللا يمكن أن
يكون فقط هللا بموجب النnاموس .لقnد س ّnن يهnوه الشnرائع لإلنسnان وسnلمه الوصnايا ،وطلب من اإلنسnان أن يبnني هيكالً ومnذابح؛
العمnnل الnnذي قnnام بnnه يمثnnل فقnnط عصnnر النnnاموس .ال يثبت العمnnل لnnذي قnام بnnه هللا أنnnه اإللnnه الnnذي يطلب من اإلنسnان الحفnnاظ على
الشريعة ،وأنه إله الهيكل ،أو إله أمام المذبح .ال يمكن أن نقول هذا .العمل بموجب الناموس يمكنه nفقط تمثيل عصر واحد.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

 .11بدأ عصر النعمة باسم يسnوع .عنnدما بnدأ يسnوع في أداء خدمتnه ،بnدأ الnروح القnدس بالشnهادة السnم يسnوع ،ولم يعnد

يتم التكلم عن اسم يهوه؛ بل ،تولى الروح القدس العمل الجديد nبصورة أساسية تحت اسم يسnوع .شnهادة أولئnك الnذين آمنnوا بnه
ضnا من أجnnل يسnnوع المسnnيح .اختتnnام عصnnر نnnاموس العهnnد
كnnانت تُقnnدم من أجnnل يسnnوع المسnnيح ،والعمnnل الnnذي قnnاموا بnnه كnnان أي ً
nاعدا ،لم يعnدn
القnnديم كnnان ُيعnnنى بnnه العمnnل الي كnان يتم أسا ًسnا أن العمnnل الnnذي كnnان يتم تحت اسnnم يهnnوه قnnد انتهى .ومنnnذ ذلnnك فص ً
أساسا تحت اسم يسوع.
اسم هللا يهوه ،بل ُدعي يسوع ،ومنذ ذلك الحين ،بدأ الروح القدس العمل ً

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

أتم
" .12يسnnوع" هnnو َّ
عمانوئيnnل ،وهي كلمnnة تعnnني ذبيحnnة الخطيَّة المملnnوءة بالمحبnnة والرأفnnة ،والnnتي تفnnدي اإلنسnnان .لقnnد َّ
ِ
ِ
nزءا واحnً nدا من خطnnة التnnدبير .. .يسnnوع وحnnده هnnو فnnادي
عمnnل عصnnر النعمnnة ،ويمثّnnل عصnnر النعمnnة ،ويسnnتطيع فقnnط أن يمثّnnل جً n
nودا بسnnبب
البشnnرية .إنnnه ذبيحnnة الخطيَّة الnnتي َفnَ nدت البشnnرية من الخطيَّة .أي أن اسnnم يسnnوع جnnاء من عصnnر النعمnnة ،وكnnان موجً n
عمnnل الفnnداء في عصnnر النعمnnة .اسnnم يسnnوع ُوجnَ nد ليسnnمح لشnnعب عصnnر النعمnnة أن ينnnالوا الnnوالدة الجديnnدة والخالص ،وهnnو اسnnم
مخصص لفداء البشرية ِ
بأسرها .ولذلك فإن اسم يسوع يمِثّل عمل الفداء ،ويرمnnز لعصnnر النعمnnة .. .يمّثnnل اسnم "يسnnوع" عصnر
َّ
النعمة n،وهو اسم إله كل َم ْن فداهم أثناء عصر النعمة.

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

 .13أم nnا بالنس nnبة لعم nnل عص nnر النعم nnة ،ك nnان يس nnوع ه nnو هللا ال nnذي خلص اإلنس nnان .م nnا ك nnان لدي nnه ومن ه nnو ك nnان النعم nnة
والمحب nnة والرحم nnة واالحتم nnال والص nnبر واالتض nnاع والرعاي nnة والتس nnامح والكث nnير من العم nnل ال nnذي ق nnام ب nnه ك nnان من أج nnل ف nnداء
اإلنسان .أما بالنسبة لشخصيته ،كانت مليئة بالرحمة والمحبة ،وألنnnه كnان محبًّا ورحيمًا سnnمر على الصnnليب من أجnل اإلنسnnان
لكي يظهnnر أن هللا قnnد أحب اإلنسnnان كنفسnnه ،لدرجnnة أنnnه بnnذل نفسnnه في كليتnnه .قnnال الشnnيطان" :حيث أنnnك تحب اإلنسnnان ،يجب
عليك أن تحبه ألقصى حد :يجب أن تُسمر على الصليب ،لتخلص اإلنسان من الصليب والخطية ،وتبnnذل نفسnnك بnnديالً عن كnnل
البشرية ".قدم الشيطان الرهان التالي" :بما إنك إله محب ورحيم ،يجب أن تحب اإلنسان إلى أقصى حد؛ يجب أن تبذل نفسك
على الصnnليب" .أجnnاب يسnnوع" :طالمnnا أن هnnذا من أجnnل البشnnرية ،فأنnnا أرغب في تقnnديم ذاتي كلهnnا" .ثم ذهب إلى الصnnليب دون
أدنى تقدير للذات ،وفدى البشرية جمعاء.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .14مع أن يهوه ويسوع والمسيَّا جميعها أسماء تمِثّل روحي ،إاَّل َّ
أن هذه األسماء تشير فقnط إلى العصnور المختلفnة في

علي النnnاس على األرض ال يمكنهnnا التعبnnير عن شخصnnيتي
خطnnة تnnدبيري n،وال تمثلnnني بمnnاهيتي الكاملnnة .األسnnماء الnnتي يطلقهnnا َّ
علي خالل عصnور مختلفnة ،وعليnه حين يnأتي العصnر األخnير – عصnر
الكاملة وكل ماهيتيَّ .إنها مج َّnرد أسnماء مختلفnة تُطلnق َّ
nددا .لن ُأدعى يهnnوه أو يسnnوع وال المسnnيَّا ،بnnل سُnnأدعى هللا القnnدير القnnوي نفسnnه ،وبهnnذا االسnnم
األيnnام األخnnيرة – يتغيَّر اسnnمي مجً n
علي أيضnا المسnnيَّا ،ونnاداني النnاس في ٍ
ٍ
وقت من
سُأنهي العصر بأكملهُ .
كنت معروًفا في وقت من األوقات باسم يهوه .وُأطلnق َّ ً
ولكني الي nnوم لس nnت يه nnوه أو يس nnوع ال nnذي عرف nnه الن nnاس في أزمن nnة
األوق nnات باس nnم يس nnوع المخِّلص ألنهم أحب nnوني واح nnترمونيّ .

ماضية ،إنني اإلله الذي قد عاد في األيام األخيرة ،اإلله الnذي س ُnينهي العصnر .إنnني اإللnه نفسnه الصnاعد من أقاصnي األرض،
تتجّلى في شخصnnيتي الكاملnnة ،وأزخnnر بالسnnلطان والكرامnnة والمجnٌ nد .لم يشnnاركني النnnاس قnnط ،ولم يعرفnnوني أبnً nدا ،وكnnانوا دائمًا
ّ
يجهلnnون شخصnnيتي .منnnذ خلnnق العnnالم حnnتى اليnnوم ،لم يnَ nرني أحnnد .هnnذا هnnو اإللnnه الnnذي يظهnnر لإلنسnnان في األيnnام األخnnيرة ،ولكنnnه
ٍ
المض َnرمة ،مملnnوء قnوة ومفعم بالسnلطان .ال
مختف بين البشnر .إنnه يسnnكن بين البشnر ،ح ٌ
nق وحقيقnnة ،كالشnnمس الحارقnnة وكالنnار ُ

يتطهر بلهيب النnnار .في
يوجnnد شnnخص واحnnد وال شnnيء واحnnد لن تدينnnه كلمnnاتي ،وال يوجnnد شnnخص واحnnد وال شnnيء واحnnد لن َّ

ضnا بسnبب كالمي .بهnذه الطريقnnة ،سnnيرى النnاس جميعًا في األيnام
النهايnnة سnnتتبارك األمم كّلهnا بسnnبب كالمي ،وسnوف تُسnحق أي ً
ضnع البشnرية كّلهnا ،وأنnني كنت في ٍ
األخيرة أنني المخِّلص الذي عاد ،أنا هللا القدير الnذي سيخ ِ
وقت من األوقnات ذبيحnة خطيئnة
ُ
ضnا شnnمس الnnبر الnnتي تكشnnف كnnل
هب الشnnمس الnnتي تحnnرق كnnل األشnnياء ،وأي ً
لإلنسnnان ،ولكن في األيnnام األخnnيرة سأصnnبح كnnذلك ُل َ
nار،
nذت هnذا االسnم ،وأمتلnك هnذه الشخصnية لع َّnل النnاس جميعًا يnرون أنnني إلnه ب ٌّ
األشياء .هnذا هnو عملي في األيnام األخnيرة .اتَّخ ُ
وأنني الشnمس الحارقnة ،والنnيران المتأججnة .بهnذه الطريقnة سnيعبدني النnاس جميعًا ،أنnا اإللnه الحقيقي الوحيnد ،وسnيرون وجهي
الحقيقي :إن nnني لس nnت فق nnط إل nnه ب nnني إس nnرائيل ،ولس nnت فق nnط الف nnادي – إن nnني إل nnه المخلوق nnات كّله nnا في جمي nnع أرج nnاء الس nnماوات
واألرض والبحار.

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

 .15حيث إن هللا القدير – ملك الملكوت – قد شو ِه َد ،فقد َّ
ف نطاق عمnnل تnnدبير هللا برمتnnه عnnبر الكnون بأسnره .ليس
تكش َ
فقnnط إن ظهnnور هللا قnnد شnnو ِه َد في الصnnينَّ ،
ضnا في كnnل األمم والبلnnدان ،وأصnnبح الجميnnع يnnدعون
لكن اسnnم هللا القnnدير قnnد شnnو ِه َد أي ً

باسnnمه القnnدوس ،وينشnnدون الشnnركة مnnع هللا بnnأي وسnnيلة ممكنnnة ،ويسnnتوعبون مشnnيئة هللا القnnدير ويخnnدمون بانسnnجا ٍم في الكنيسnnة.
بهذه الطريقة العجيبة يعمل الروح القدس.

من "الفصل الثامن" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ِ .16لَيnَ nر الجمي nُ nع في الع nnالم أن nnني اإلل nnه الحقيقي والكام nnل ذات nnه .إن جمي nnع الن nnاس مقتنع nnون بص ٍ n
nدق ،وال أح nnد يج nnرؤ أن
nتحل بهم كارثnnة؛ ولن يكnnون
يعارضnnني مً n
واجهnnون بnnاللعن ،وسّ n
nرة أخnnرى ،أو يnnدينني أو يشnnتمني من جديnnد ،وإال فnnإنهم سnnوف ُي َ
ص ّروا بأسنانهم ويجلبوا على أنفسهم الدمار.
بوسعهم سوى أن يبكوا َ
وي ُ

وليعرف في أقاصي الكون ،وليعرف كnnل شnخص أن هللا القnدير هnو اإللnnه الحقيقي الواحnnد .سnnيجثو
لتعلم جميع الشعوبُ ،
ْ
ِ
َّ
ِ
الجميع ،الواحد تلو اآلخر ،على ركبهم ليعبدوه ،وحتى األطفال الذين تعلموا الكالم لتَِّوهم سيهتفون" :هللا القدير!"
من "الفصل الخامس والثالثون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .17هن nnاك َم ْن يقول nnون إن هللا ث nnابت وال يتغ nnير n.ه nnذا ص nnحيح ،ولكن ه nnذا يش nnير إلى ع nnدم قابلي nnة شخص nnية هللا وج nnوهره
دائما هللا ،وهذا لن يتغير أبnً nدا .إذا قلت
للتغير .ال تثبت التغيرات في اسمه وعمله أن جوهره قد تغير؛ بمعنى آخر ،سيظل هللا ً

إن عمل هللا غير متغير ،فهل سيكون بإمكانnه إنهnاء خطnة تnدبير السnتة آالف عnام؟ أنت تعnرف فقnط أن هللا ال يتغnير إلى األبnد،

nديما أبnً nدا؟ إذا كnnان عمnnل هللا غnnير متغnnير ،فكيnnف كnnان سnnيمكنه قيnnادة البشnnرية كلهnnا
ولكن هnnل تعnnرف أن هللا دائمًا جديnnد وليس قً n
nدما ،أي
حتى اليوم الحالي؟ إذا كان هللا غير متغير n،فلمnاذا قnد قnام بالفعnل بعمnل العصnرين؟ ال يتوقnف عملnه أب ًnدا عن المضnي ق ً
أن شخص nnيته تنكش nnف ت nnدريجيًّا لإلنس nnان ،وم nnا ينكش nnف ه nnو شخص nnيته المتأص nnلة .في البداي nnة n،ك nnانت شخص nnية هللا مس nnتترة عن

اإلنسnnان ،ولم يكشnnف شخصnnيته لإلنسnnان علنًا أبnً nدا ،ولم يكن لnnدى اإلنسnnان معرفnnة عنnnه ببسnnاطة .لهnnذا السnnبب ،يسnnتخدم عملnnه
ليكش nnف عن شخص nnيته ت nnدريجيًّا لإلنس nnان ،ولكن العم nnل به nnذه الطريق nnة ال يع nnني أن شخص nnية هللا تتغ nnير في ك nnل عص nnر .ليس nnت
القضية أن شخصية هللا تتغير باستمرار ألن مشnيئته دائمًا تتغnير ،بnل ألن عصnور عملnه مختلفnة ،يأخnذ هللا شخصnيته المتأصnلة
nادرا أن يعرفnه .لكن هnnذا ليس بnأي حnال من األحnnوال دليالً على
في كليتها ،ويكشفها لإلنسnان خطnnوة بخطnوة ،ليكnون اإلنسnان ق ً

أن هللا ليس لnه شخصnnية محnددة في األصnل أو أن شخصnيته قnد تغnnيرت تnدريجيًّا مnع مnnرور العصnور؛ هnnذا فهم خnاطئ .يكشnnف
هللا لإلنسان شخصيته الخاصnة والمتأصnلة – مnا هnو عليnه – وفقًا لمnرور العصnور؛ ال يمكن أن يعnبر عمnل مرحلnة واحnدة عن
قديما أب ًnدا" إلى عملnnه ،وتشnير جملnnة "هللا ثnابت وال يتغnnير" إلى ماهيnة
دائما جديد وليس ً
شخصية هللا الكلية .لذا ،تشير جملة "هللا ً
هللا المتأص nnلة وم nnا لدي nnه .بغض النظ nnر عن ذل nnك ،ال يمكن nك nأن تقلص عم nnل الس nnتة آالف ع nnام في نقط nnة واح nnدة أو تح nnددها في
طا كمnnا يتخيnnل اإلنسnnان ،وال يمكن أن يتباطnnأ عملnnه في أي عصnnر .ال يمكن
كلمnnات ميتnnة .هnnذا هnnو غبnnاء اإلنسnnان .هللا ليس بسnnي ً

ضnا أن يقnnوم بعملnnه تحت اسnnم يسnnوع .هnnذه عالمnnة على أن عمnnل
ليهnnوه ،على سnnبيل المثnnال ،أن يمثnnل دائمًا اسnم هللا؛ يمكن هلل أي ً
دائما إلى األمام.
قدما ً
يسوع يمضي ً
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .18هللا هnnو دائمًا هللا ،ولن يكnnون الشnnيطان أبnً nدا؛ الشnnيطان دائمًا هnnو الشnnيطان ولن يصnnير هللا أبnً nدا .حكمnnة هللا ،وروعnnة
هللا ،وبnnر هللا ،وجالل هللا لن يتغnnير أبnً nدا .جnnوهر هللا ومnnا لديnnه وماهيتnnه هي أمnnور ال تتغيَّر أبnً nدا .ولكن بالنسnnبة لعملnnه فهnnو دائمًا
في تقnnدم لألمnnام ،ودائمًا ينفnnذ إلى األعمnnاق ،ألنnnه دائمًا متجnّ nدد وال يشnnيخ البتَّة .في كnnل عصnnر يتقلnnد هللا اسnً nما جديnً nدا ،وفي كnnل
عصر يقnوم بعمnل جديnد ،وفي كnل عصnر يسnمح لمخلوقاتnه أن تnرى مشnيئته وشخصnيته الجديnدتين n.لnو فشnل النnاس في العصnر
الجديد أن يروا تعبير شخصية هللا الجديدة ،أال يصلبونه بذلك لألبد؟ وبفعلتهم هذه ،أال يتحدن هللا؟
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .19ل nnو أن اإلنس nnان دائمًا ي nnدعوني يس nnوع المس nnيح ،ولكن nnه ال يع nnرف أن nnني ق nnد ب nnدأت عص nً nرا جدي nً nدا في األي nnام األخ nnيرة
وشرعت في عمnل جديnد ،وإن انتظnر اإلنسnان دائمًا مجيء يسnوع المخِّلص في تnرّق ٍب شnديد ،فnإنني أدعnو أناسnاً كهnؤالء النnاس

َّأنهم غnnير المؤمnnنين بي .جميعهم أنnnاس ال يعرفونnnني ،وإيمnnانهم بي زائnnف .هnnل يمكن لهnnؤالء النnnاس أن يشnnهدوا مجيء يسnnوع
ّ
ّ
المخِّلص من السماء؟ ما ينتظرونه ليس مجيئي ،بل مجيء ملك اليهود .إنهم ال يشتاقون إلى إبnادتي لهnnذا العnالم القnديم النجس،
َّ
ويتطلعون إلى يسوع مرةً أخرى ليفدي جميnnع البشnnرية من
بل باألحرى يتوقون للمجيء الثاني ليسوع ،الذي به ينالون الفداء؛
تممnn nون عملي في األيnn nام األخnn nيرة؟ إن
هnn nذه األرض غnn nير الب ّ n
nارة النجسnn nة .كيnn nف يمكن أن يصnn nبح ه nnؤالء األشnn nخاص ُهم َم ْن ُي ّ

شnnهوات اإلنسnnان ال تقnnدر على تحقيnnق رغبnnاتي أو تتميم عملي ،ألن اإلنسnnان ُيعجب فقnnط بالعمnnل الnnذي قمت بnnه في السnnابق أو
المتجnّ nدد دائمًا والnnذي ال يشnnيخ البتَّة .ال يعnnرف اإلنسnnان إاّل أنnnني يهnnوه
يقnّ nدره حnnق تقnnديره ،وليس لديnnه فكnnرة أنnnني أنnnا هللا نفسnnه ُ
وم ْن سnnيأتي بالبشnnرية إلى النهايnnة .كnnل مnnا يشnnتاق إليnnه اإلنسnnان وكnnل مnnا يعرفnnه هnnو من
ويسnnوع ،وليس لديnnه شnnك أنnnني ِn
اآلخ رَ ،
تصوره الخاص ،وما يستطيع أن يراه بالعيان فقط .هذا ال يتوافق مع العمل الذي أقوم به ،وال يتناغم معه.
وحي ّ

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

 .20ه nnل تبتغ nnون معرف nnة أس nnاس معارض nnة الفريس nnيين ليس nnوع؟ ه nnل تبتغ nnون معرف nnة ج nnوهر الفريس nnيين؟ ك nnانوا ممل nnوئين
بالخيnnاالت بشnnأن المسnnيَّا .ومnnا زاد على ذلnnك أنهم آمنnnوا فقnnط أن المسnnيا سnnيأتي ،ولكنهم لم يسnnعوا طnnالبين حnnق الحيnnاة .وعليnnه،
فإنهم ،حتى اليوم ،ينتظرون المسيا ،ألنه ليس لديهم معرفة بطريق الحياة ،وال يعرفون ما هو طريnق الحnق .كيnف تقولnون إن
أنا ًس nا حمقى ومعان nnدين وجه nnاالً مث nnل ه nnؤالء يمكنهم ني nnل برك nnة هللا؟ كي nnف يمكنهم رؤي nnة المس nnيا؟ لق nnد عارض nnوا يسnnوع ألنهم لم
وعالوة على ذلnك ،ألنهم لم يفهمnوا المسnnيا.
يعرفوا اتّجاه عمل الروح القnnدس ،ألنهم لم يعرفnnوا طريnnق الحnق الnnذي قالnه يسnnوع،
ً
وألنهم لم ي nnروا المس nnيا ،ولم يكون nnوا أب nً nدا بص nnحبة المس nnيا ،ق nnاموا بارتك nnاب خط nnأ اإلش nnادة الخاوي nnة باس nnم المس nnيا في حين أنهم

يعارضون جوهر المسيا بجميع الوسائل .كان هؤالء الفريسnnيون في جnوهرهم معانnnدين ومتغطرسnnين ،ولم يطيعnnوا الحnق .مبnnدأ
ع المسnnيا .أليسnnت هnذه
إيمانهم باهلل هو :مهما كان ُعمق كرازتك ،ومهما كnان مnnدى علnnو سnلطانك ،فnأنت لسnت المسnnيح مnا لم تُ ْnد َ
nددا :أليس من السnnهل للغايnnة بالنسnnبة إليكم أن ترتكبnnوا أخطnnاء الفريسnnيين األولين ،مnnع
اآلراء منافيnnة للعقnnل وسnnخيفة؟ أسnnألكم مجً n
العلم بأنكم ليس لديكم أدنى فهم عن يسوع؟ هل أنت قادر على تمييز طريق الحق؟ هل تضمن ًّ
حقا أنك لن تقاوم المسيح؟ هل

أنت قnادر على اتبnnاع عمnnل الnnروح القnnدس؟ إذا كنت ال تعnnرف مnnا إن كنت سnnتقاوم المسnnيح أم ال ،فnnإني أقnول لnnك إ ًذا أنnnك تعيش

جميعا قnادرين على مقاومnة يسnnوع ورفضnnه واالفnتراء عليnه .كnل
على حافة الموت بالفعل .أولئك الذين لم يعرفوا المسيا كانوا
ً
النnnاس الnnذين لم يفهمnnوا يسnnوع اسnnتطاعوا أن ينكnnروه ويسnnبوه .إضnnافة إلى ذلnnك فهم ينظnnرون إلى عnnودة يسnnوع باعتبارهnnا مكيnnدة
nديفا ضnد
من الشيطان ،ويدين مزيد من الناس يسوع العائد في الجسnnد .أال يجعلكم كnل هnnذا خnائفين؟ مnا سnnتواجهونه سnnيكون تجً n
ضnا لكnل مnا عبَّر عنnه يسnوع .مnا الnذي يمكنكم الحصnول عليnه من
الروح القدس ،وتخريبًا لكلمnات الnروح القnدس للكنيسnة ،ورف ً

يسnوع إن كنتم مشوشnnين للغايnة؟ كيnف يمكنكم فهم عمnل يسnnوع عنnدما يعnnود في الجسnnد على سnحابة بيضnاء ،إن كنتم ترفضnون
ِ
بعنnnاد أن تnnدركوا أخطnnاءكم؟ أقnnول لكم هnnذا :النnnاس الnnذين ال يقبلnnون الحnnق ،وال يزالnnون ينتظnnرون وصnnول يسnnوع على سnnحابة

بيضاء على نحو أعمى ،من المؤكد أنهم سيجدفون على الروح القدس ،وهم الفئة التي سnتهلك .أنتم فقnnط تبتغnون نعمnة يسnوع،
وفقط تريدون التمتع بعالم السماء السعيد ،ولكنكم لم تطيعnوا قnط الكلمnات الnتي تكلم بهnا يسnوع ،ولم تنnالوا قnط الحnق الnذي عبَّر
عنه يسوع عندما يعود في الجسد .ما الذي تتمسكون به في مقابل حقيقة عودة يسوع على سnحابة بيضnnاء؟ هnل هnnو إخالصnكم
وتكرارا؟ ما الذي ستقدمونه كذبيحة ليسوع العائnnد على سnnحابة
مرارا
ً
في ارتكاب الخطايا بصورة متكررة ،ثم االعتراف بهاً ،
بيضnnاء؟ هnnل هي سnnنوات العمnnل الnnتي مجnnدتم فيهnnا أنفسnnكم؟ مnnا الnnذي ستتمسnnكون بnnه لتجعلnnوا يسnnوع العائnnد يثnnق بكم؟ هnnل هي
طبيعتكم المتغطرسة التي ال تطيع أي حق؟
وأرضا جديدة" في "الكلمة يظهر في الجسد"
سماء جديدة
من "حينما ترى جسد يسوع الروحاني ،سيكون هللا قد صنع
ً
ً

 .٤عن حقيقة الخالص في عصر النعمة ،والخالص في عصر الملكوت.
ِ
آمنت بnnه ،فإنnnه
 .1في الnnوقت الnnذي كnnان فيnnه عمnnل يسnnوع هnnو فnnداء كnnل البشnnرُ ،غفnَ nرت خطايnnا كnnل َم ْن آمن بnnه؛ فطالمnnا َ
تخُلص وتتnnبرر باإليمnnان.
آمنت بnnه ،لن تصnnبح خاطًئا فيمnnا بعnnد n،بnnل تتحnnرر من خطايnnاك .هnnذا هnnو المقصnnود بnnأن ْ
سnnيفديك .إذا َ

nنزع ببطء .ال يعnnني الخالص أن اإلنسnnان قnnد أصnnبح مملوكً ا
وم ْن يجب أن ُيَ n
لكن يظnnل بين المؤمnnنينَ nم ْن عصnnى هللا وقاومnnهَ ،
ليس nnوع بأكمل nnه ،لكن nnه يع nnني أن اإلنس nnان لم يع nnد مملوكً ا للخطي nnة ،وأن خطاي nnاه ق nnد ُغِفnَ nرت :إذا آمنت ،لن تص nnبح مملوكً ا بع nnد
للخطية.
من "رؤية عمل هللا ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .2كان على اإلنسان فقط أن يقبل الرب يسnوع كم ِّ
خلص لكي ينnال غفnران خطايnاه .من الناحيnة االسnمية ،لم تعnد خطايnا
ُ
حاجزا أمام تحقيق الخالص والقدوم إلى هللا ،ولم تعد وسيلة الضغط الnnتي يتهم الشnnيطان بهnnا اإلنسnnان؛ ذلnnك ألن
اإلنسان تشكل
ً

nذوق المعانnnاة ،وكnnان هللا هnnو نفسnnه ذبيحnnة الخطيnnة .بهnnذه
هللا نفسnnه قnnد عمnnل عمالً حقيقيًا ،فقnnد صnnار في شnnبه الجسnnد الخnnاطئ وتَّ n
الطريقة ،نزل اإلنسان عن الصليب ،ألنه قد اُفتدي nوخُلص بفضل جسد هللا ،هذا الذي هو ِشبه جسد الخطية.

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

 .3جسد اإلنسان من الشيطان ،وهو مملوء بشخصية ِّ
متمردة ،إنه نجس بصورة بائسة ،وهو شيء غير طاهر .يشnnتهي
جدا للجسد .بهذه الطريقnة يحتقnر هللا جسnد اإلنسnان إلى درجnة مnا .عنnدما يطnرح
كثيرا ،وتوجد شواهد كثيرة ً
الناس متع الجسد ً
الناس عنهم النجاسة واألشياء الفاسnدة الnتي تnأتي من الشnيطان ،فnإنهم يفnوزون بخالص هللا .أمnا إذا ظلnوا ال يطرحnون النجاسnة

nآمر النnnاس وخnnداعهم والتnnواءهم هي جميعهnnا أمnnور من
والفسnnاد عن أنفسnnهم ،فnnإنهم يظلnnون يعيشnnون تحت ُملnnك الشnnيطان .إن تُ n
الش nnيطان .إن خالص هللا ل nnك يس nnمح ل nnك ب nnالهروب من تل nnك األش nnياء .ال يمكن لعم nnل هللا أن يك nnون خط nnأ ،وه nnو كل nnه من أج nnل
تخليص الن nnاس من الظلم nnة .عن nnدما تص nnل في إيمان nnك إلى مس nnتوى معين ،وتج nnرد ذات nnك من فس nnاد الجس nnد ،وال تُع nnد ُمقي ًَّدا به nnذا
الفساد ،أما تكون قد خلصnت؟ عنnدما تعيش تحت ُملnك الشnيطان تكnون غnير ق ٍ
nادر على إظهnار صnورة هللا ،وتكnون شnيًئا نج ًسnا،

nويا ويباركnnك هللا وتكnnون ُمحبَّبًا
وال يمكنnnك نيnnل مnnيراث هللا .لكن بمجnnرد أن تُ َّ
طهر وتُ َّ
كمل ،تصnnبح مقد ًس nا وتصnnبح شخصnً nيا سً n
إليه.

من "الممارسة ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"

nددا ال
وتعرضوا إلغواء الشيطان وهجومه عً n
 .4وهذا يعني أن أولئك الذين ُيخّلصهم هللا هم الذين خضعوا لتجارب هللا ّ
ُيحصى من المرات .والذين خّلصهم هللا يفهمون إرادة هللا ومتطّلباتnnه ،ويمكنهم اإلذعnnان لسnnيادة هللا وترتيباتnnه ،وال يتخّلnnون عن
طريق اتّقnاء هللا والحيnدان عن الش ّnر وسnط إغnواء الشnيطان .أولئnك الnذين ُيخّلصnهم هللا يملكnون الصnدق ويتّسnمون بطيبnة القلب،
يخص هللا .ه nnؤالء
حس بالعدال nnة
مي nnزون بين
المحب nnة والكراهي nnة ،ول nnديهم ٌّ
ّ
ّ
وي ّ
وعقالني nnون ،ويمكنهم مراع nnاة هللا وتق nnدير ك nّ nل م nnا ّ
ُ
nرار تمامًا إذ ق nnد تح nّ nرروا بالكام nnل
األش nnخاص ال ُي ّقي nnدهم الش nnيطان أو يتج ّسn nس عليهم أو يش nnتكي عليهم أو ي nnؤذيهم ،ولكنهم أح ٌ n
وُأطلق سراحهم.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

 .5إن كان اإلنسان يستطيع أن يرضي هللا وهو يؤدي عمله ،ويسلك بحسب المبادئ في كالمnnه وأفعالnnه ،يمكنnnه الnnدخول
ٍ
فعnاالن تمامًا بالنسnبة
صnا ُم َك َّمالً من هللا .يمكن القnول إن عمnل هللا وكالمnه ّ
إلى حقيقة جميع جوانب الحق ،فسيصبح عندئ nnذ شخ ً
إلى هذا الشخص؛ فكالم هللا يصبح حياته وينال الحقيقة ويعيش بحسب كالم هللا .وبعد ذلك ،إن طبيعnnة جسnnده الnتي هي أسnاس
ٍ
nانا جدي ًnدا .يصnبح كالم هللا
وجوده األصلي سوف تnتزعزع وتنهnار .وبعnد أن يملnك اإلنسnان كالم هللا كحياتnه ،عندئnذ يصnبح إنس ً
حياتnnه ،أي أن الرؤيnnة الخاصnnة بعمnnل هللا ومتطلبnnات هللا من اإلنسnnان ،واسnnتعالنه لإلنسnnان ومعnnايير حيnnاة حقيقيnnة يطلب هللا من
اإلنس nnان تحقيقه nnا ،ه nnذه كله nnا تص nnبح حيات nnه؛ فيعيش بحس nnب ه nnذا الكالم وه nnذه الحق nnائق ويص nnبح ه nnذا اإلنس nnان ُم َك ّمالً بكالم هللا.
جديدا من خالل كالم هللا.
وهكذا ،يختبر الوالدة الجديدة ويصبح
ً
إنسانا ً
من "كيف تسير في طريق بطرس؟" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

 .6مnnع أن يسnnوع قnnام بnnالكثير من العمnnل بين البشnnر ،إال أنnnه لم يكمnnل سnnوى فnnداء الجنس البشnnري بأسnnره وصnnار ذبيحnnة
خالصا تامًا لم يتطّلب من
خطية عن اإلنسان ،ولم يخلص اإلنسان من شخصيته الفاسدة .إن خالص اإلنسان من تأثير إبليس
ً
nخما من هللا لكي يخلص اإلنسnان تمامًا
يسوع أن يحمل خطايا اإلنسان كذبيحة خطيnnة فحسnب ،بnل تطّلب األمnر أي ً
ضnا عمالً ض ً
من شخصيته التي أفسدها إبليس .ولذلك بعدما نال اإلنسnان غفnران الخطايnا عnاد هللا ليتج َّسnد لكي مnا يقnود اإلنسnان إلى العصnر

الجديnnد ،ويبnnدأ عمnnل التnnوبيخ والدينونnnة ،وقnnد أتى هnnذا العمnnل باإلنسnnان إلى حالnnة أسnnمى .كnnل َم ْن يخضnnع سnnيادة هللا سnnيتمتع بحnnق
أعلى وينال بركات أعظم ،ويحيا بحق في النور ،ويحصل على الطريق والحق والحياة.

من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

 .7عندما كان يسnوع يقnوم بعملnه ،كnانت معرفnة اإلنسnان بيسnوع ال تnزال مبهمnة وغnير واضnحة .آمن اإلنسnان دائمًا أنnه

خيnnر ق nnد ف nnدى اإلنسnnان من خطايnnاه .وعلى أسnnاس اإليمnnان ن nnال البعض الشnnفاء فقnnط من
ابن داود وأعلن أنnnه ن nnبي عظيم وسnnيد ِّ
خالل لمس هدب ثوبه؛ استطاع األعمى أن يرى وحتى الميت استعاد الحياة .ومع ذلك لم يسnتطع اإلنسnان اكتشnاف الشخصnية
الشnnيطانية الفاسnnدة المتأصnnلة بعمnnق داخلnnه وال عnnرف كيnnف يتخلص منهnnا .نnnال اإلنسnnان الكثnnير من النعمnnة ،مثnnل سnnالم وسnnعادة
الجسد ،وبركة أسرة كاملة على أساس إيمان شخص واحد ،وشفاء مرض ،وخالفه .كانت البقية هي أعمال اإلنسان الصnnالحة
صالحا .مؤمنون مثل هؤالء فقط هم من بإمكانهم دخnnول
مؤمنا
ومظهره التقي؛ إن استطاع إنسان أن يحيا مثل هذا ،فكان ُيعد
ً
ً
السماء بعد nالموت ،مnا يعnني أنهم نnالوا الخالص .ولكن في حيnاتهم لم يفهمnوا طريnق الحيnاة على اإلطالق .لقnد كnانوا يرتكبnون
خطايnnا ،ثم يعnnترفون بهnnا في دورة مسnnتمرة دون أي مسnnار باتجnnاه شخصnnية متغnnيرة؛ كnnانت هnnذه هي حالnnة اإلنسnnان في عصnnر

تطه ر هnذه
خالصا كامالً؟ ال! لذلك بعد اكتمال هnذه المرحلnة ،ال يnزال هنnاك عمnل الدينونnة nوالتnوبيخnِّ n.
النعمة n.هل نال اإلنسان
ً
ثم تهبnnه طريقًا ليتبعnnه .ال يمكن أن تكnnون هnnذه المرحلnnة مثمnnرة وذات مغnnزى ،لnnو أنهnnا
المرحلnnة اإلنسnnان بواسnnطة الكلمnnة ،ومن ّ

اسnتمرت في طnرد األرواح الشnريرة ،ألن طبيعnة اإلنسnان الخاطئnة لن يتم التخلص منهnا وسnيقف اإلنسnان عنnد غفnران الخطايnا

فق nnط .من خالل ذبيح nnة الخطي nnة ،ن nnال اإلنس nnان غف nnران خطاي nnاه ،ألن عم nnل الص nnلب ق nnد انتهى بالفع nnل وق nnد غلب هللا إبليس .لكن
شخصية اإلنسان الفاسدة تظل بداخلnه وال زال اإلنسnان يخطئ ويقnاوم هللا؛ لم يnربح هللا البشnرية .لهnذا السnبب في هnذه المرحلnة
من العمل يسnتخدم هللا الكلمnة ليكشnف عن شخصnية اإلنسnان الفاسnدة وليطلب من اإلنسnان الممارسnة .هnذه المرحلnة ذات مغnزى
nرة وتمكن شخصnnية اإلنسnnان من أن
ضnا ،ألن اآلن الكلمnnة هي الnnتي تnnدعم حيnnاة اإلنسnnان مباشً n
nارا أي ً
أكnnثر من سnnابقتها وأكnnثر إثمً n
تتجnnدد nبالكامnnل؛ هnnذه المرحلnnة من العمnnل أكnnثر شnnمولية .لهnnذا فnnإن التجسnnد في األيnnام األخnnيرة قnnد أكمnnل أهميnnة تجسnnد هللا وأنهى
بالكامل خطة تدبير هللا لخالص اإلنسان.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

وغ ِف َرت له خطاياه ،فكأنما هللا ال يذكر تعدياته nوال يعامله بحسnب تعدياتnه n.لكن عنnدما يعيش
 .8رغم أن اإلنسان افتُدي ُ
اإلنس nnان بحس nnب الجس nnد ،وال يك nnون ق nnد تح nnرر من خطاي nnاه ،فإن nnه ال مح nnال يواص nnل ارتك nnاب الخطي nnةُ ،مظه nً nرا فس nnاد الطبيع nnة
nارا،
الشيطانية بال توقف .هnذه هي الحيnاة الnتي يحياهnا اإلنسnان ،دورة ال تنتهي من الخطيnة والغفnران .غالبيnة النnاس تخطئ نه ً

مساء .وبذلك ،حتى لو كانت ذبيحة الخطية ذات مفعول أبدي لإلنسان ،فإنها لن تسnnتطيع أن تخلص اإلنسnnان
وتعترف بخطئها
ً
من الخطية .لم يكتمل إال نصف عمل الخالص ،ألن شخصية اإلنسان مازالت فاسدة.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

 .9خnnاطئ مثلnnك ،نnnال الفnnداء للتnnو ،ولم يغnnيره هللا أو ِّ
يكملnnه .هnnل يمكنnnه أن يكnnون بحسnnب قلب هللا؟ إنnnك تnnرى ،كإنسnnان
محصnnور في ذاتnnك العتيقnnة ،أن يسnnوع خّلصnnك حقًا ،وأنnnك ال تُحسnnب خاطًئا بسnnبب خالص هللا ،ولكن هnnذا ال يثبت أنnnك لسnnت
خاطًئا أو نج ًسn nا .كي nnف يمكنn nك nأن تك nnون مقد ًسn nا إن لم تتغ nnير؟ أنت في داخل nnك نجس وأن nnاني ووض nnيع ،وم nnا زلت ت nnرغب في

nدت خطnوة في إيمانnك باهلل :أنت مجnرد شnخص نnال الفnداء ولكنnك لم
النزول مع يسوع – ال بد من أنك محظnوظ للغايnة! لقnد فق َ
تتغير .لكي تكون بحسب قلب هللا ،يجب على هللا أن يقnوم شخص ًnيا بعمnnل تغيnnيرك وتطهnيرك؛ إن لم تنnل سnوى الفnداء ،سnnتكون

عاجزا عن الوصول للقداسة .وبهذه الطريقة لن تكnون مnؤهالً لتتشnارك في بركnات هللا الصnالحة ،ألنnك فقnدت خطnوة من عمnل
ً

هللا في تnnدبير البشnnر ،وهي خطnnوة أساسnnية للتغيnnير والتكميnnل .ولnnذلك أنت ،كخnnاطئ ُفnnديت فحسnnب ،عnnاجز عن مnnيراث إرث هللا
مباشرة.
ً
من "بخصوص األلقاب والهوية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .10لnnذلك ال يمكن لإلنسnnان أن يخلص بالتمnnام من خطايnnاه من خالل شnnفاء المnnرض وطnnرد األرواح الشnnريرة وال يمكن
أن يصير كامالً بالتمام من خالل إظهار اآليات والعجائب .إن سnلطان شnفاء المnرض وطnرد األرواح الشnريرة يعطي اإلنسnان

منتميا للشيطان والسمات الشيطانية الفاسnدة ال تnزال باقيnة داخnل اإلنسnان .بمعnنى آخnر،
نعم ًة فقط ،ولكن جسد اإلنسان ما زال
ً
ما لم يتطهر ما زال ينتمي للخطية والدنس .فقط بعد أن يتطهnر اإلنسnان بواسnطة الكلمnات يمكن عنnدها أن يربحnه هللا ويصnnير

nدي الش nnيطان
مقد ًسnnا .عن nnدما ُ
طnnردت األرواح الش nnريرة من اإلنس nnان ون nnال الف nnداء ،لم يعن ه nnذا إال أن اإلنس nnان ق nnد تح nّ nرر من ي ّ n
فاسدا .ال يnnزال هنnnاك دنس ومعارضnnة وتمnnرد داخnل اإلنسnnان؛ لقnnد
ورجع إلى هللا .ولكنه لم يتطهر أو يتغير من قبل هللا ،وبقي ً
عاد اإلنسان إلى هللا فقط من خالل الفnداء ،ولكنnnه لم يعرفnه وال يnزال يقاومnnه ويخونnه .قبnل أن ُيفتnnدى اإلنسnان ،كnان العديnnد من
سnnموم الشnnيطان قnnد ُز ِر َعت بالفعnnل في داخلnnه .وبعnnد آالف السnnنوات من إفسnnاد الشnnيطان ،صnnارت هنnnاك طبيعnnة داخnnل اإلنسnnان

تقاوم هللا .لذلك ،عندما افتُدي nاإلنسان ،لم يكن األمر أكثر من مجرد فnnداء ،حيث تم شnراء اإلنسnnان بثمن نفيس ،ولكن الطبيعnnة
السnامة بداخلnه لم تُمح .لnذلك يجب على اإلنسnان الnذي تلnوث كثnيرا أن يخضnع للتغيnير قبnل أن يكnون مس ًّ
nتحقا أن يخnدم هللا .من
َ
ً
nادرا
خالل عمnnل الدينونnnة والتnnوبيخ هnnذا ،سnnيعرف اإلنسnnان الجnnوهر الفاسnnد والnnدنس الموجnnود بداخلnnه معرفًة كاملnnة ،وسnnيكون قً n

والتطه ر .بهذه الطريقة فقط يمكن لإلنسان أن يستحق العودة أمام عرش هللا .الهدف من كل العمل الذي يتم
تماما
ُّ
على التغير ً
ضnا التنقيnة ،يمكن لإلنسnان أن
في الوقت الحاضر هو أن يصير اإلنسان نقيًّا ويتغnير؛ من خالل الدينونnة والتnوبيخ بالكلمnة ،وأي ً

طاهرا .بnدالً من اعتبnار هnذه المرحلnة من العمnل مرحلَ nة خالص ،سnيكون من المالئم أن نقnول إنهnا
يتخلص من فساده ويصير
ً
عمل تطهير.

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

 .11عمnnل األيnnام األخnnيرة هnnو قnnول كلمnnات .يمكن أن تحnnدث تغnnيرات عظيمnnة في اإلنسnnان من خالل الكلمnnات .التغnnيرات
ال nnتي تnnؤثر اآلن في هnnؤالء النnnاس من جnnراء قب nnول هnnذه الكلم nnات أعظم من تل nnك التغnnيرات الnnتي أث nnرت في األن nnاس في عصnnر
النعمة من جراء قبول تلك اآليات والعجائب .ألن ،في عصر النعمnnة ،الشnnياطين خnرجت من اإلنسnان من خالل وضnnع األيnnدي
والصالة ،ولكن الشخصيات الفاسدة داخnل البشnر ظلت كمnا هيُ .شnفي اإلنسnان من مرضnه ونnال غفnران خطايnاه ،ولكن العمnل

المتعلnnnق بكيفي nnة التخلص من شخص nnيته الش nnيطانية الفاس nnدة لم يتم بداخل nnه .ن nnال اإلنس nnان الخالص وغف nnران خطايnnnاه من خالل
إيمانه ،ولكن طبيعة اإلنسان الخاطئة لم تتم إزالتها وظلت بداخله كما هي .لقnد ُغِفnرت خطايnا اإلنسnان من خالل هللا المتجسnnد،

ولكن هnn nذا ال يعnn nني أن اإلنسnn nان بال خطيnn nة بداخلnn nه .يمكن أن تُغفnn nر خطايnn nا اإلنسnn nان من خالل ذبيحnn nة الخطيnn nة ،ولكن لم يكن
nددا أو كيnف يمكنnه التخلص من طبيعتnnه الخاطئnnة تمامًا ويتغnير.
قادرا على حل المشnكلة المتعلقnnة بكيفيnة أال يخطئ مج ً
اإلنسان ً

ُغفرت خطايا اإلنسnان بسnبب عمnل صnلب هللا ،ولكن اسnتمر اإلنسnان في العيش بالشخصnية الشnيطانية الفاسnدة القديمnة .وعليnه،
يجب على اإلنسان أن ينال الخالص بالكامل من الشخصية الشيطانية الفاسدة لكي يتم محو طبيعته الخاطئnة بالكامnل وال تعnود
أبدا ،وهكذا تتغير شخصية اإلنسان .هذا يتطلب من اإلنسان أن يفهم طريق النمو في الحياة ،وطريnق الحيnاة ،والطريnق
تظهر ً
لتغيnnير شخصnnيته .كمnnا يحتnnاج اإلنسnnان أن يتصnnرف وفقًا لهnnذا الطريnnق ،لكي تتغnnير شخصnnيته تnnدريجيًّا ويمكنnnه أن يعيش تحت

بريق النور ،وأن يقnوم بكnل األشnياء وفقًا لمشnيئة هللا ،حnتى َّ
يتخلص من شخصnيته الشnيطانيَّة الفاسnدة ،ويتح َّnرر من تnأثير ظلمnة
خالصا كامالً.
الشيطان ،وبهذا يخرج بالكامل من الخطيئة .وقتها فقط سينال اإلنسان
ً

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

 .12عندما يربح هللا الناس ،فإنه يفعل ذلك في المقام األول باسnتخدام كلمnات اإللnه العملي وأقوالnه من أجnل التعامnل مnع
قصnnور النnnاس ،وليnnدين طnnبيعتهم المتمnnردة ويكشnnفها ،جnnاعالً إيnnاهم يكتسnnبون مnnا يحتnnاجون إليnnه ،ومبين nاً لهم أن هللا قnnد جnnاء بين

البشnnر .واألهم من ذلnnك ،أن العمnnل الnnذي يعملnnه اإللnnه العملي هnnو خالص كnnل شnnخص من تnnأثير الشnnيطان ،وإبعnnاده عن أرض

nادرا على اتخnnاذ اإللnnه العملي كقnnدوة
الnnدنس ،وتبديnnد طبيعتnnه الفاسnnدة .إن أعظم أهميnnة لnnربح اإللnnه العملي إيnnاك هnnو أن تكnnون قً n
nادرا على التnدرب وفقًا لكلمnات اإللnه العملي ومتطلباتnه ،دون أدنى انحnراف
وكنموذج ،وأن تعيش إنسانية عاديnة ،وأن تكnون ق ً
أو زيغان ،وممارسة كل ما يقوله ،والقدرة على تحقيق كل ما يطلبه .بهذه الطريقة ،سوف يكون هللا قد ربحك.

من "يجب أن تعرف أن اإلله العملي هو هللا نفسه" في "الكلمة يظهر في الجسد"

nوعا تامًا ،وأولئnك الnذين أفسnدهم الشnيطان إال أنهم خلصnوا
 .13إن الnذين يقتnnنيهم هللا هم أولئnك الnذين يخضnعون لnnه خض ً
وخضعوا لعمله اآلن ،ومن تجرعnnوا ِ
الم َح ْن وفي النهايnة اقتنnاهم هللا تمامًا ولم يعnودوا تحت ُملnك الشnيطان وتحnرروا من اإلثم،
َْ

وم ْن يحيون حياة القداسة – هؤالء هم أقدس الناس؛ وهؤالء هم القديسون.
َ

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

كمnn nل هللا الن nn nاس ،فه nn nو ينقيهم ،وكلم nn nا ص nn nاروا أنقى ،زادهم هللا كم nn nاالً .حين تُط nn nرد النجاس nn nة والعص nn nيان
 .14عن nn nدما ُي ّ
كملnك هللا
والمقاومة وأمور الجسnد من داخلnك ،وبعnد أن تتطهnر ،تصnير محبوبًا من هللا (أو بمعnنى آخnر ،تصnير قدي ًسnا) .حين ُي ّ

المْلك األلفي.
قديسا ،ستكون في ُ
وتصير ً

(المْلك األلفي قد أتى)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "حديث مختصر عن ُ

 .15سnnيتخلص اإلنسnان من طبيعتnه اآلثمnnة بعnد أن يخضnع للتنقيnnة ،ألن هللا سnnيكون قnد هnزم الشnnيطان ،ممnا يعnnني أنnnه لن
يوج nnد أي تع nٍ nد من ق nnوى معادي nnة ،وال من الق nnوى المعادي nnة ال nnتي يمكنه nnا مهاجم nnة جس nnد اإلنس nnان .وهك nnذا س nnيكون اإلنس nnان ح nً nرا
ومقدسا – وسيكون قد دخل األبدية.
ً
من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .16سيكون أولئك القادرون على الصnمود أثنnاء عمnل هللا في الدينونnة nوالتnوبيخ خالل األيnام األخnيرة – أي خالل عمnل
التطهير النهائي – هم الذين سيدخلون الراحة النهائية مع هللا؛ لهnذا ،فnإن أولئnك الnذين يnدخلون الراحnة سnوف يتحnررون جميعًا
من سيطرة الشnيطان ويقتnنيهم هللا فقnط بعnد خضnوعهم لعملnه النهnائي في التطهnير .سnوف يnدخل هnؤالء النnاس الnذين اقتنnاهم هللا
في نهايnnة المطnnاف الراحnnة النهائيnnة .إن جnnوهر عمnnل هللا في التnnوبيخ والدينونnnة هnnو تطهnnير اإلنسnnانية ،وهnnذا ألجnnل يnnوم الراحnnة
النهnnائي .وإال فلن تتمكن البشnnرية جمعnnاء من اتبnnاع نمطهnnا الخnnاص أو دخnnول الراحnnة .هnnذا العمnnل هnnو الطريnnق الوحيnnد للبشnnرية

طهر البشرية من إثمها ،وعمله فحسب في التوبيخ والدينونnnة سnnوف ُيخnnرج
لدخول الراحة .وحده عمل هللا في التطهير سوف ُي ِّ
تلك األشياء المتمردة بين البشر إلى النور ،وبذلك يفصل أولئnك الnذين يمكن خالصnهم عن أولئnك الnذين ال يسnتطيعون ،والnذين

سnnيبقون عن أولئnnك الnnذين لن يبقnnوا .عنnnدما ينتهي عملnnه ،سnnيتم تطهnnير هnnؤالء النnnاس الnnذين يبقnnون ويتمتعnnون بحيnnاة بشnnرية ثانيnnة

أكثر روعة على األرض عندما يدخلون إلى عالم أسمى للبشرية؛ وبعبارة أخرى ،سيدخلون يوم راحة البشnرية ويعيشnون مnع
هللا .وبعnnد أن يخضnnع أولئnnك الnnذين ال يسnnتطيعون البقnnاء للتnnوبيخ والدينونnnة n،فسnnوف يتم إظهnnار هيئnnاتهم األصnnلية بالكامnnل؛ وبعnnد
جميعا ولن ُيسمح لهم ،مثل الشيطان ،بالبقاء على األرض مرة أخرى .لن تضم البشرية في المسnnتقبل
ذلك سوف يتم تدميرهم
ً
ه nnذا الن nnوع من الن nnاس؛ ه nnؤالء الن nnاس ال يص nnلحون ل nnدخول أرض الراح nnة النهائي nnة ،وال يص nnلحون ل nnدخول ي nnوم الراح nnة ال nnذي
صnا صnnالحين .لقnnد تم فnnداؤهم ذات
سيتشnnارك فيnnه هللا والنnnاس ،ألنهم سnnيكونون ُعرضnnة للعقnnاب وهم األشnnرار ،وهم ليسnnوا أشخا ً
ضnا للدينونnnة والتnnوبيخ ،وكnnذلك قnnدموا خدمnnة إلى هللا ذات مnnرة ،ولكن عنnnدما يnnأتي اليnnوم األخnnير ،فسnnوف يتم
مnnرة ،وخضnnعوا أي ً
القضnnاء عليهم وتnnدميرهم بسnnبب شnnرهم وبسnnبب عصnnيانهم وعnnدم قnnابليتهم لإلصnnالح .لن يعnnودوا موجnnودين في عnnالم المسnnتقبل،
ولن يعودوا موجودين بين الجنس البشري في المستقبل.
معا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً

 .17تنقسnnم السnnتة آالف سnnنة من عمnnل تnnدبير nهللا إلى ثالث مراحnnل :عصnnر النnnاموس وعصnnر النعمnnة وعصnnر الملكnnوت.
هnnذه المراحnnل الثالث من العمnnل هي كلهnnا من أجnnل خالص البشnnرية ،أي أنهnnا من أجnnل خالص البشnnرية الnnتي أفسnnدها الشnnيطان
ٍ
ضnا في الnnوقت نفسnnه من أجnnل أن يخnnوض هللا معركnnة مnnع الشnnيطان .وهكnnذا ،كمnnا ينقسnnم عمnnل الخالص
بشnnدة .مnnع ذلnnك ،فهي أي ً
وينفذ هذين الجnانبين من عمnnل هللا في وقت واحnد .إن
إلى ثالث مراحل ،تنقسم المعركة مع الشيطان ً
أيضا إلى ثالث مراحلُ ،
المعركة مع الشيطان هي في الواقع من أجل خالص البشرية ،وألن عمل خالص البشnرية ليس شnnيًئا يمكن إنجnازه بنجnاح في
أيضا إلى مراحnل وفnnترات ،وتُشnن الحnnرب على الشnnيطان وفقًا الحتياجnات اإلنسnان
مرحلة واحدة ،تنقسم المعركة مع الشيطان ً

ومnnدى إفسnnاد الشnnيطان لnnه  ...في عمnnل خالص اإلنسnnانُ ،نفnnذت ثالث مراحnnل ،أي أن المعركnnة مnnع الشnnيطان قnnد انقسnnمت إلى
ثالث مراحnnل قبnnل الهزيمnnة الكاملnnة للشnnيطان .ومnnع ذلnnك ،فnnإن الحقيقnnة الكامنnnة وراء كnnل عمnnل المعركnnة مnnع الشnnيطان هي أن
آثاره nnا تتحق nnق من خالل منح النعم nnة لإلنس nnان ،والص nnيرورة ذبيح nnة خطي nnة عن اإلنس nnان ،وغف nnران خطاي nnا اإلنس nnان ،وإخض nnاع
اإلنس nnان ،وتكمي nnل اإلنس nnان .في واق nnع األم nnر ،ف nnإن المعرك nnة م nnع الش nnيطان ليس nnت حم nnل س nnالح ض nnد الش nnيطان ،ولكن خالص
اإلنسان ،والعمnل على حيnاة اإلنسnان ،وتغيnير شخصnية اإلنسnان حnتى يقnدم شnهادة هلل .هكnذا ُيهnزم الشnيطانُ .يهnزم الشnيطان من
خالل تغي nnير شخص nnية اإلنس nnان الفاس nnدة .وحينم nnا تتحق nnق هزيم nnة الش nnيطان ،أي عن nnدما يتحق nnق خالص اإلنس nnان تمامًا ،عندئnٍ nnذ
صnا تامًا .وهكnnذا ،فnإن جnوهر خالص اإلنسnان هnnو
سيصبح الشيطان ً
مقيدا تمامًا ،وبهnnذه الطريقnnة ،سnnيكون قnد نnال اإلنسnان خال ً
المعرك nnة م nnع الش nnيطان ،والح nnرب م nnع الش nnيطان تنعكس في المق nnام األول على خالص اإلنس nnان .مرحل nnة األي nnام األخ nnيرة ،ال nnتي
أيضا مرحلnة عمnل الخالص الكامnل لإلنسnان من
سيخضع فيها اإلنسان ،هي المرحلة األخيرة في المعركة مع الشيطان ،وهي ً
ُ
ُملك الشيطان .المعنى الكnامن وراء إخضnاع اإلنسnان يكمن في عnودة تجسnيد الشnيطان ،أي اإلنسnان الnذي أفسnده الشnيطان ،إلى
nودة تامً n nة .وبه nnذه الطريق nnة ،س nnوف يخُلص
الخ nnالق بع nnد إخض nnاعه ،وال nnذي من خالل nnه س nnيتخلى عن الش nnيطان ويع nnود إلى هللا ع ً n
اإلنسnnان تمامًا .وهكnnذا ،فnnإن عمnnل اإلخضnnاع هnnو آخnnر عمnnل في المعركnnة ضnnد الشnnيطان ،والمرحلnnة األخnnيرة في تnnدبير nهللا من

أجل هزيمة الشيطان .بدون هذا العمل ،سيكون الخالص الكامل لإلنسان مسnتحيالً في نهايnة األمnر ،وسnتكون هزيمnة الشnيطان

ثم ،ال يمكن
ضnا ،ولن تتمكن البشnnرية أبnً nدا من دخnnول الغايnnة الرائعnnة ،أو التحnnرر من تnnأثير الشnnيطان .ومن َّ
المطلقnnة مسnnتحيلة أي ً
إنهاء عمل خالص اإلنسnان قبnل انتهnاء المعركnة مnع الشnيطان ،ألن جnوهر عمnل تnدبير nهللا هnو من أجnل خالص البشnرية .كnان

nيرا للشnnيطان وسnnقط في يnnد الشnرير.
اإلنسان األول محفو ً
ظا في يد هللا ،ولكن بسبب إغواء الشيطان وإفساده ،صار اإلنسان أسً n
وهكذا ،أصبح الشيطان هدًفا للهزيمة في عمل تnدبير nهللا .وألن الشnيطان اسnnتولى على اإلنسnان ،وألن اإلنسnان هnnو األصnnل في

nيرا
كل تدبير هللاُ ،
يدي الشيطان ،وهذا يعني أنه يجب استعادة اإلنسان بعnnد أن بnnات أسً n
فيشترط لخالص اإلنسان أن ُينتزع من ّ
هزم الشيطان بإحداث تغييرات في الشخصية العتيقة لإلنسnان ،الnتي يسnتعيد nمن خاللهnا عقلnه األصnلي،
للشيطان .لذا يجب أن ُي َ

nدي الشnيطان .إذا تح َّnرر اإلنسnان من تnnأثير الشnnيطان وعبوديتnnه n،فسnnوف
وبهذه الطريقة ،يمكن استعادة اإلنسان الnnذي ُأسnر من ي ّn
المظلم للشnnيطان،
ويسnnترد اإلنسnnان في نهايnnة األمnnرُ ،
يخnnزى الشnnيطانُ ،
ويهnnزم الشnnيطان .وألن اإلنسnnان قnnد تحnَّ nرر من التnnأثير ُ
فسيصnnبح اإلنسnnان هnnو المكسnnب من كnnل هnnذه المعركnnة ،وسيوضnnع الشnnيطان موضnnع العقnnاب حالمnnا تنتهي هnnذه المعركnnة ،وبعnnدها
سيكون قد اكتمل العمل الكامل لخالص البشرية.
من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

التجسد األول هو فداء اإلنسان من الخطيئة ،فدائه من خالل جسد يسnوع ،أي َّأنه خّلص اإلنسnان
 .18كان الغرض من
ّ
التجسد الثاني بمثابnnة ذبيحnnة خطيئnnة بnnل الهnnدف
من الصليب ،ولكن الشخصية الشيطانيَّة الفاسدة ال تزال بداخل اإلنسان .لم يعد
ّ

لمن نnnالوا الغفnnران أن يخلصnnوا من
صnا كnnاماًل  .هnnذا يتم حnnتى يمكن َ
منnnه هnnو خالص أولئnnك الnnذي نnnالوا الفnnداء من الخطيئnnة خال ً
nيرا في شخصnnيتهم ،يتحnَّ nرروا من تnnأثير ظلمnnة الشnnيطان
nارا بصnnورة كاملnnة ،ومن خالل إحnnرازهم تغيً n
خطايnnاهم ويصnnيروا أطهً n
ويع nnودوا أم nnام ع nnرش هللا .به nnذه الطريق nnة فق nnط يمكن لإلنس nnان أن يتق nnدس بالتم nnام .بع nnدما انتهى عص nnر الن nnاموس ،ب nnدأ هللا عم nnل

الخالص في عصر النعمnة ،الnذي يسnتمر حnتى األيnام األخnيرة ،عنnدما يقnوم هللا ،من خالل إدانnة الجنس البشnري وتوبيخnه على
وحيئئذ فقط سيختتم هللا عمل الخالص ويدخل إلى الراحة.
ٍn
تطهيرا كاماًل .
البشرية
تمرده ،بتطهير
ّ
ّ
ً
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

حقا العمل الختامي للعصر؟
 .٥هل عمل الرب يسوع للفداء هو ً
 .1مnnع أن يسnnوع قnnام بnnالكثير من العمnnل بين البشnnر ،إال أنnnه لم يكمnnل سnnوى فnnداء الجنس البشnnري بأسnnره وصnnار ذبيحnnة
خالصا تامًا لم يتطّلب من
خطية عن اإلنسان ،ولم يخلص اإلنسان من شخصيته الفاسدة .إن خالص اإلنسان من تأثير إبليس
ً
nخما من هللا لكي يخلص اإلنسnان تمامًا
يسوع أن يحمل خطايا اإلنسان كذبيحة خطيnnة فحسnب ،بnل تطّلب األمnر أي ً
ضnا عمالً ض ً
من شخصيته التي أفسدها إبليس .ولذلك بعدما نال اإلنسnان غفnران الخطايnا عnاد هللا ليتج َّسnد لكي مnا يقnود اإلنسnان إلى العصnر

الجديnnد ،ويبnnدأ عمnnل التnnوبيخ والدينونnnة ،وقnnد أتى هnnذا العمnnل باإلنسnnان إلى حالnnة أسnnمى .كnnل َم ْن يخضnnع سnnيادة هللا سnnيتمتع بحnnق
أعلى وينال بركات أعظم ،ويحيا بحق في النور ،ويحصل على الطريق والحق والحياة.

من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

ِ
آمنت بnnه ،فإنnnه
 .2في الnnوقت الnnذي كnnان فيnnه عمnnل يسnnوع هnnو فnnداء كnnل البشnnرُ ،غفnَ nرت خطايnnا كnnل َم ْن آمن بnnه؛ فطالمnnا َ
تخُلص وتتnnبرر باإليمnnان.
آمنت بnnه ،لن تصnnبح خاطًئا فيمnnا بعnnد n،بnnل تتحnnرر من خطايnnاك .هnnذا هnnو المقصnnود بnnأن ْ
سnnيفديك .إذا َ

nنزع ببطء .ال يعnnني الخالص أن اإلنسnnان قnnد أصnnبح مملوكً ا
وم ْن يجب أن ُيَ n
لكن يظnnل بين المؤمnnنينَ nم ْن عصnnى هللا وقاومnnهَ ،
ليس nnوع بأكمل nnه ،لكن nnه يع nnني أن اإلنس nnان لم يع nnد مملوكً ا للخطي nnة ،وأن خطاي nnاه ق nnد ُغِفnَ nرت :إذا آمنت ،لن تص nnبح مملوكً ا بع nnد
للخطية .في ذلك الوقت ،قام يسوع بالكثير من العمل الذي كان غير مفهوم لتالميذه ،وقnال الكثnير بحيث لم يفهمnه النnاس .هnذا
ألنnه ،في ذلnك الnوقت ،لم يع ِnط تفسnيرا ... .لم ي ِ
nأت يسnوع كي يnربح اإلنسnان ِ
ويكملnه ،بnnل كي يقnوم بمرحلnnة واحnnدة من العمnnل:
ً
ّ
صnلب يسnوع ،وصnل عملnnه إلى نهايnnة كاملnnة .ولكن في
nا
م
حال
nذا
n
ك
وه
–
nلبه
n
ص
nل
n
م
ع
nتكمال
حمnل إنجيnnل ملكnnوت السnnماوات واسn
ُ

المرحل nnة الحالي nnة – عم nnل اإلخض nnاع – يجب التف nnوه بالمزي nnد من الكلم nnات ،والقي nnام بالمزي nnد من العم nnل ،ويجب أن يك nnون هن nnاك
العديnnد nمن اإلج nnراءات .ك nnذلك يجب أن ُيكش nnف عن أس nnرار عم nnل يس nnوع ويه nnوه ،ح nnتى يتس nnنى لجمي nnع الن nnاس أن يمتلك nnوا الفهم
والوضوح في إيمانهم ،ألن هذا هو عمل األيام األخيرة ،واأليام األخيرة هي نهاية عمل هللا ،وقت إتمام هذا العمل.

من "رؤية عمل هللا ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .3عندما كان يسnوع يقnوم بعملnه ،كnانت معرفnة اإلنسnان بيسnوع ال تnزال مبهمnة وغnير واضnحة .آمن اإلنسnان دائمًا أنnه

خيnnر ق nnد ف nnدى اإلنسnnان من خطايnnاه .وعلى أسnnاس اإليمnnان ن nnال البعض الشnnفاء فقnnط من
ابن داود وأعلن أنnnه ن nnبي عظيم وسnnيد ِّ
خالل لمس هدب ثوبه؛ استطاع األعمى أن يرى وحتى الميت استعاد الحياة .ومع ذلك لم يسnتطع اإلنسnان اكتشnاف الشخصnية
الشnnيطانية الفاسnnدة المتأصnnلة بعمnnق داخلnnه وال عnnرف كيnnف يتخلص منهnnا .نnnال اإلنسnnان الكثnnير من النعمnnة ،مثnnل سnnالم وسnnعادة
الجسد ،وبركة أسرة كاملة على أساس إيمان شخص واحد ،وشفاء مرض ،وخالفه .كانت البقية هي أعمال اإلنسان الصnnالحة
صالحا .مؤمنون مثل هؤالء فقط هم من بإمكانهم دخnnول
مؤمنا
ومظهره التقي؛ إن استطاع إنسان أن يحيا مثل هذا ،فكان ُيعد
ً
ً
السماء بعد nالموت ،مnا يعnني أنهم نnالوا الخالص .ولكن في حيnاتهم لم يفهمnوا طريnق الحيnاة على اإلطالق .لقnد كnانوا يرتكبnون
خطايnnا ،ثم يعnnترفون بهnnا في دورة مسnnتمرة دون أي مسnnار باتجnnاه شخصnnية متغnnيرة؛ كnnانت هnnذه هي حالnnة اإلنسnnان في عصnnر

تطه ر هnذه
خالصا كامالً؟ ال! لذلك بعد اكتمال هnذه المرحلnة ،ال يnزال هنnاك عمnل الدينونnة nوالتnوبيخnِّ n.
النعمة n.هل نال اإلنسان
ً
ثم تهبnnه طريقًا ليتبعnnه .ال يمكن أن تكnnون هnnذه المرحلnnة مثمnnرة وذات مغnnزى ،لnnو أنهnnا
المرحلnnة اإلنسnnان بواسnnطة الكلمnnة ،ومن ّ

اسnتمرت في طnرد األرواح الشnريرة ،ألن طبيعnة اإلنسnان الخاطئnة لن يتم التخلص منهnا وسnيقف اإلنسnان عنnد غفnران الخطايnا

فق nnط .من خالل ذبيح nnة الخطي nnة ،ن nnال اإلنس nnان غف nnران خطاي nnاه ،ألن عم nnل الص nnلب ق nnد انتهى بالفع nnل وق nnد غلب هللا إبليس .لكن
شخصية اإلنسان الفاسدة تظل بداخلnه وال زال اإلنسnان يخطئ ويقnاوم هللا؛ لم يnربح هللا البشnرية .لهnذا السnبب في هnذه المرحلnة
من العمل يسnتخدم هللا الكلمnة ليكشnف عن شخصnية اإلنسnان الفاسnدة وليطلب من اإلنسnان الممارسnة .هnذه المرحلnة ذات مغnزى
nرة وتمكن شخصnnية اإلنسnnان من أن
ضnا ،ألن اآلن الكلمnnة هي الnnتي تnnدعم حيnnاة اإلنسnnان مباشً n
nارا أي ً
أكnnثر من سnnابقتها وأكnnثر إثمً n
تتجnnدد nبالكامnnل؛ هnnذه المرحلnnة من العمnnل أكnnثر شnnمولية .لهnnذا فnnإن التجسnnد في األيnnام األخnnيرة قnnد أكمnnل أهميnnة تجسnnد هللا وأنهى
بالكامل خطة تدبير هللا لخالص اإلنسان.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

 .4من ناحيnnة اإلنسnnان ،فnnإن صnnلب هللا اختتم عمnnل تجسnnد هللا ،وفnnدى البشnnرية كافnnة ،وسnnمح هلل أن يأخnnذ مفnnاتيح الهاويnnة.
يظن كnnل شnnخص أن عمnnل هللا قnnد ُأنجnnز بالتمnnام .في الواقnnع ،بالنسnnبة هلل ،فقnnط مرحلnnة صnnغيرة من العمnnل هي الnnتي ُأنج َnزت .لقnnد
يغيnnر قبح الشnnيطان في اإلنسnnان .لهnnذا يقnnول هللا" :مnnع أن جسnnم تجسnnدي اجتnnاز في ألم
فnnدى البشnnرية فقnnط؛ لم يخضnnعها ،كمnnا لم ِّ
صِnل َب على الصnليب من أجلي ،لكنnه لم يختتم
الموت ،لم يكن هذا هو الهnدف الكلي من تجسnدي .يسnوع هnو ابnني الحnبيب وقnد ُ
عملي بالكامnnل ،هnnو فقnnط قnام بجnnزء منnnه" .وهكnnذا بnnدأ هللا جولnnة خطnnط ثانيnnة لالسnnتمرار في علم الصnnلب .مقصnnد هللا النهnnائي هnnو
تكميل وربح كل شخص تم إنقاذه من أيدي الشيطان.
من "العمل والدخول ( ")6في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .5عمnnل األيnnام األخnnيرة هnnو قnnول كلمnnات .يمكن أن تحnnدث تغnnيرات عظيمnnة في اإلنسnnان من خالل الكلمnnات .التغnnيرات
ال nnتي تnnؤثر اآلن في هnnؤالء النnnاس من جnnراء قب nnول هnnذه الكلم nnات أعظم من تل nnك التغnnيرات الnnتي أث nnرت في األن nnاس في عصnnر

النعمة من جراء قبول تلك اآليات والعجائب .ألن ،في عصر النعمnnة ،الشnnياطين خnرجت من اإلنسnان من خالل وضnnع األيnnدي
والصالة ،ولكن الشخصيات الفاسدة داخnل البشnر ظلت كمnا هيُ .شnفي اإلنسnان من مرضnه ونnال غفnران خطايnاه ،ولكن العمnل
المتعلnnnق بكيفي nnة التخلص من شخص nnيته الش nnيطانية الفاس nnدة لم يتم بداخل nnه .ن nnال اإلنس nnان الخالص وغف nnران خطايnnnاه من خالل
إيمانه ،ولكن طبيعة اإلنسان الخاطئة لم تتم إزالتها وظلت بداخله كما هي .لقnد ُغِفnرت خطايnا اإلنسnان من خالل هللا المتجسnnد،

ولكن هnn nذا ال يعnn nني أن اإلنسnn nان بال خطيnn nة بداخلnn nه .يمكن أن تُغفnn nر خطايnn nا اإلنسnn nان من خالل ذبيحnn nة الخطيnn nة ،ولكن لم يكن
nددا أو كيnف يمكنnه التخلص من طبيعتnnه الخاطئnnة تمامًا ويتغnير.
قادرا على حل المشnكلة المتعلقnnة بكيفيnة أال يخطئ مج ً
اإلنسان ً

ُغفرت خطايا اإلنسnان بسnبب عمnل صnلب هللا ،ولكن اسnتمر اإلنسnان في العيش بالشخصnية الشnيطانية الفاسnدة القديمnة .وعليnه،
يجب على اإلنسان أن ينال الخالص بالكامل من الشخصية الشيطانية الفاسدة لكي يتم محو طبيعته الخاطئnة بالكامnل وال تعnود
أبدا ،وهكذا تتغير شخصية اإلنسان .هذا يتطلب من اإلنسان أن يفهم طريق النمو في الحياة ،وطريnق الحيnاة ،والطريnق
تظهر ً
لتغيnnير شخصnnيته .كمnnا يحتnnاج اإلنسnnان أن يتصnnرف وفقًا لهnnذا الطريnnق ،لكي تتغnnير شخصnnيته تnnدريجيًّا ويمكنnnه أن يعيش تحت
بريق النور ،وأن يقnوم بكnل األشnياء وفقًا لمشnيئة هللا ،حnتى َّ
يتخلص من شخصnيته الشnيطانيَّة الفاسnدة ،ويتح َّnرر من تnأثير ظلمnة
خالصا كامالً.
الشيطان ،وبهذا يخرج بالكامل من الخطيئة .وقتها فقط سينال اإلنسان
ً

التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
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 .6سnnوف َّ
تتمكن nمن فهم كnٍ nل من العمnnل الnnذي قnnام بnnه يسnnوع ،وعمnnل هللا اليnnوم؛ سnnوف تفهم وتعnnاين كnّ nل الحnnق والحيnnاة
والطريnق .في مرحلnة العمnل الnذي قnام بnه يسnوع ،لمnاذا رحnل يسnوع من دون إتمnام عمnل هللا؟ ألن مرحلnة عمnل يسnوع لم تكن
مرحلة عمل اختتام .عنnدما ُسِ nم َر على الصnليب ،وصnلت كلماتnه إلى النهايnة؛ وبعnد صnلبه ،انتهى عملnه تمامًا .المرحلnة الحاليnة
مختلف nnة :فق nnط بع nnد أن تك nnون الكلم nnات ق nnد قيلت إلى النهاي nnة وينتهي عم nnل هللا بأكمل nnه ،عن nnدها ينتهي عمل nnه .خالل مرحل nnة عم nnل
يسnnوع ،كnnان هنnnاك العديnnد من الكلمnnات الnnتي لم يتفnnوه بهnnا ،أو الnnتي لم ُيعبَّر عنهnnا كليًا .لكن يسnnوع لم يهتم بمnnا فعلnnه أو لم يقلnnه،
ألن خدمتnnه لم تكن خدمnnة الكالم ،وهكnnذا بعnnد أن ُسِ nم َر على الصnnليب ،غnnادر .كnnانت تلnnك المرحلnnة من العمnnل بشnnكل رئيسnnي من
أجل الصلب ،وهي على خالف المرحلة اليوم .هnذه المرحلnة من العمnل هي أسا ًسnا من أجnل اإلتمnام ،واإليضnاح ،وختnام جميnع
العمل .إذا لم تُقال هذه الكلمات إلى نهايتها ،فلن تكون هناك طريقة إلتمام هذا العمل ،ألنه في هnnذه المرحلnnة من العمnnل ُيكتمnnل

وينجnز باسnتخدام الكلمnات .في ذلnك الnوقت ،قnام يسnوع بnالكثير من العمnل الnذي لم يفهمnه اإلنسnان .لقnد رحnل بهnدوء،
كل العمل ُ
واليوم ال يزال هناك الكثير ِم َمن ال يفهمون كلماته ،وفهمهم خاطئ ،ومع ذلك ما زالوا يعتقnnدون أنهم على صnواب ،والnnذين ال
ِ
تمم هnnذه المرحلnnة عمnnل هللا نهائيًا ،وتقnnدم خاتمتهnnا .سnnوف يفهم الجميnnع ويعnnرف خطnnة
يعرفnnون أنهم مخطئnnون .في النهايnnة ،سnnتُ ّ
صحح المفاهيم داخل اإلنسان ،ونواياه ،وفهمnه الخnاطئ ،وتصnوراته تجnاه عمnل يهnوه ويسnوع ،وآراؤه حnول
تدبير هللا .سوف تُ َّ
الوثنيين n،وانحرافاتnه وأخطnاؤه األخnرى .وسnيفهم اإلنسnان جميnع طnرق الحيnاة الصnحيحة ،وكnل العمnل الnذي أنجnزه هللا ،والحnق

كاماًل  .عندما يحدث ذلك ،ستنتهي هذه المرحلnة من العمnل .كnان عمnل يهnوه خلnق العnالم ،كnان البدايnة؛ هnذه المرحلnة من العمnل
هي نهاية العمل ،وهذه هي الخاتمة .في البدايةَّ ،نفذ هللا عمله بين األشخاص المختارين في إسnرائيل ،وكnnان فجnnر حقبnnة جديnدة

َّ
دنسا ،لدينونة العالم ووضع نهايnnة للعصnnر.
في معظم األماكن المقدسة .أما المرحلة األخيرة من العمل فتُنفذ في البلدان األكثر ً
تم عمnnل هللا في أك nnثر األمnnاكن إش nnراًقا ،وتُ َّنفذ المرحلnnة األخ nnيرة في أك nnثر األمnnاكن ظالمًا ،وسnُ nيطرد ه nnذا
في المرحلnnة األولىّ ،

الظالم ،ويnnؤتى بnالنور ،وتخضnnع جميnع الشnnعوب .عنnدما خضnع النnnاس من هnذه األمnاكن األكnnثر دن ًسnا وأكثرهnnا ظلمnnة في جميnع
nتخدم هnnذه
األمnnاكن ،واعnnترف جميnnع السnnكان بnnأن هنnnاك إلهًا ،وهnnو اإللnnه الحقيقي ،وكnnان كnnل شnnخص مقتنعًا تمامًا ،عنnnدها ستُسَ n

الحقيقة لمواصnلة عمnل الخضnوع في جميnع أنحnاء الكnون .هnذه المرحلnة من العمnل رمزيnة :بمجnرد االنتهnاء من العمnل في هnذا
العهد n،فإن عمل الستة آالف سنة من التدبير nسيصل إلى نهاية كاملة.
من "رؤية عمل هللا ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .7إن جnnوهر عمnnل هللا في التnnوبيخ والدينونnnة هnnو تطهnnير اإلنسnnانية ،وهnnذا ألجnnل يnnوم الراحnnة النهnnائي .وإال فلن تتمكن
البشرية جمعاء من اتباع نمطها الخاص أو دخول الراحة .هذا العمل هو الطريق الوحيد للبشرية لدخول الراحnnة .وحnnده عمnnل

طه ر البشnرية من إثمهnا ،وعملnه فحسnب في التnوبيخ والدينونnة سnوف ُيخnرج تلnك األشnياء المتمnردة بين
هللا في التطهير سوف ُي ِّn
البشر إلى النور ،وبذلك يفصnل أولئnك الnذين يمكن خالصnهم عن أولئnك الnذين ال يسnتطيعون ،والnذين سnيبقون عن أولئnك الnذين
لن يبقnوا .عنnدما ينتهي عملnه ،سnيتم تطهnير هnؤالء النnاس الnذين يبقnون ويتمتعnون بحيnاة بشnرية ثانيnة أكnثر روعnة على األرض
عنnnدما يnnدخلون إلى عnnالم أسnnمى للبشnnرية؛ وبعبnnارة أخnnرى ،سnnيدخلون يnnوم راحnnة البشnnرية ويعيشnnون مnnع هللا .وبعnnد أن يخضnnع
أولئك الذين ال يستطيعون البقاء للتوبيخ والدينونة n،فسوف يتم إظهار هيئnاتهم األصnلية بالكامnل؛ وبعnد ذلnك سnوف يتم تnدميرهم
جميعا ولن ُيسمح لهم ،مثnل الشnيطان ،بالبقnاء على األرض مnرة أخnرى .لن تضnم البشnرية في المسnتقبل هnذا النnوع من النnاس؛
ً
هnnؤالء النnnاس ال يصnnلحون لnnدخول أرض الراحnnة النهائيnnة ،وال يصnnلحون لnnدخول يnnوم الراحnnة الnnذي سيتشnnارك فيnnه هللا والنnnاس،
ص nا ص nnالحين ... .إن عمل nnه النه nnائي لمعاقب nnة الش nnر ومكاف nnأة
ألنهم س nnيكونون ُعرض nnة للعق nnاب وهم األش nnرار ،وهم ليس nnوا أشخا ً
الخير يتم بالكامل من أجnل تنقيnة جميnع البشnر ،حnتى يتمكن من إحضnار بشnرية مقدسnة بالكامnل إلى راحnة أبديnة .هnذه المرحلnة
من عمله هي أهم عمل له .إنها المرحلة األخيرة من عمله التدبيري الكامل.

معا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً

 .8تنقسم الستة آالف سنة من عمل تدبير هللا إلى ثالث مراحل :عصر الناموس وعصر النعمة وعصر الملكوت .هnnذه
المراحل الثالث من العمل هي كلها من أجل خالص البشرية ،أي أنها من أجnل خالص البشnرية الnnتي أفسnnدها الشnnيطان بش ٍ
nدة.
أيضا في الوقت نفسه من أجل أن يخوض هللا معركة مع الشيطان .وهكذا ،كما ينقسم عمل الخالص إلى ثالث
مع ذلك ،فهي ً
وينفnذ هnذين الجnانبين من عمnل هللا في وقت واحnد .إن المعركnة
مراحل ،تنقسم المعركة مع الشnيطان أي ً
ضnا إلى ثالث مراحnلُ ،

مnع الشnيطان هي في الواقnع من أجnل خالص البشnرية ،وألن عمnل خالص البشnرية ليس شnيًئا يمكن إنجnازه بنجnاح في مرحلnة

ضnا إلى مراحnل وفnnترات ،وتُشnnن الحnرب على الشnيطان وفقًا الحتياجnات اإلنسnان ومnnدى
واحدة ،تنقسم المعركة مع الشnnيطان أي ً

إفسnnاد الشnnيطان لnnه ... .في عمnnل خالص اإلنسnnانُ ،نفnnذت ثالث مراحnnل ،أي أن المعركnnة مnnع الشnnيطان قnnد انقسnnمت إلى ثالث

مراحnnل قبnnل الهزيمnnة الكاملnnة للشnnيطان .ومnnع ذلnnك ،فnnإن الحقيقnnة الكامنnnة وراء كnnل عمnnل المعركnnة مnnع الشnnيطان هي أن آثارهnnا
تتحقnnق من خالل منح النعمnnة لإلنسnnان ،والصnnيرورة ذبيحnnة خطيnnة عن اإلنسnnان ،وغفnnران خطايnnا اإلنسnnان ،وإخضnnاع اإلنسnnان،
وتكميل اإلنسان .في واقع األمر ،فإن المعركة مع الشيطان ليست حمnل سnالح ضnد الشnيطان ،ولكن خالص اإلنسnان ،والعمnل
على حي nnاة اإلنس nnان ،وتغي nnير شخص nnية اإلنس nnان ح nnتى يق nnدم ش nnهادة هلل .هك nnذا ُيه nnزم الش nnيطانُ .يه nnزم الش nnيطان من خالل تغي nnير
شخصnية اإلنسnان الفاسnدة .وحينمnا تتحقnق هزيمnة الشnيطان ،أي عنnدما يتحقnق خالص اإلنسnان تمامًا ،عندئ ٍnnذ سيصnبح الشnيطان
ص nا تامًا .وهك nnذا ،ف nnإن ج nnوهر خالص اإلنسnnان هnnو المعرك nnة م nnع
مقي nً nدا تمامًا ،وبه nnذه الطريق nnة ،س nnيكون ق nnد ن nnال اإلنس nnان خال ً
سيخضnnع فيهnnا
الشnnيطان ،والحnnرب مnnع الشnnيطان تنعكس في المقnnام األول على خالص اإلنسnnان .مرحلnnة األيnnام األخnnيرة ،الnnتي ُ
ض n nا مرحلnn nة عمnn nل الخالص الكامnn nل لإلنسnn nان من ُملnn nك
اإلنسnn nان ،هي المرحلnn nة األخnn nيرة في المعركnn nة مnn nع الشnn nيطان ،وهي أي ً

الش nnيطان .المع nnنى الك nnامن وراء إخض nnاع اإلنس nnان يكمن في ع nnودة تجس nnيد الش nnيطان ،أي اإلنس nnان ال nnذي أفس nnده الش nnيطان ،إلى
nودة تامً n nة .وبه nnذه الطريق nnة ،س nnوف يخُلص
الخ nnالق بع nnد إخض nnاعه ،وال nnذي من خالل nnه س nnيتخلى عن الش nnيطان ويع nnود إلى هللا ع ً n
اإلنسnnان تمامًا .وهكnnذا ،فnnإن عمnnل اإلخضnnاع هnnو آخnnر عمnnل في المعركnnة ضnnد الشnnيطان ،والمرحلnnة األخnnيرة في تnnدبير nهللا من
أجل هزيمة الشيطان .بدون هذا العمل ،سيكون الخالص الكامل لإلنسان مسnتحيالً في نهايnة األمnر ،وسnتكون هزيمnة الشnيطان

ثم ،ال يمكن
ضnا ،ولن تتمكن البشnnرية أبnً nدا من دخnnول الغايnnة الرائعnnة ،أو التحnnرر من تnnأثير الشnnيطان .ومن َّ
المطلقnnة مسnnتحيلة أي ً
إنهاء عمل خالص اإلنسان قبل انتهاء المعركة مع الشيطان ،ألن جوهر عمل تدبير nهللا هو من أجل خالص البشرية.

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

 .٦العالقة بين عمل عصر النعمة ،ومثيله في عصر الملكوت.
جسدا ليتمم عمله بين البشnر .لم ُي َّنفذ عملnه بمعnزل ،بnل كnان مبنيًا على عمnل يهnوه .لقnد
 .1بعد عمل يهوه ،صار يسوع ً
كnnان عمالً يهnnدف إلى تأسnnيس عصnnر جدي nnد بعnnدما أنهى هللا عصnnر النnnاموس .وبالمثnnل ،بع nnد انتهnnاء عم nnل يسnnوع ،ال ي nnزال هللا
دائما إلى األمام .حينما يمر عصر قnديم ،يحnل محلnه عصnر
مستمرا في عمله من أجل عصر قادم ،ألن التدبير
ً
الكلي هلل يتقدم ً
ّ
جسد هو تَج ُّسnد هللا الثnnاني بعnnد إكمnnال عمnnل
جديد ،وبمجرد اتمام العمل القديم ،يستمر العمل الجديد nفي تحقيق تدبير هللا .هذا التَ ُّ
جسد ال يحدث حدوثًا مستقالً ،بل هو المرحلة الثالثة من العمل بعد عصر النnnاموس وعصnnر النعمnnة... .
يسوع .بالطبع هذا التَ ُّ
مرة أخnnرى،
جسدا ً
حين أتى يسوع إلى عالم البشر ،جاء بعصر النعمة واختتم عصر الناموس .أثناء األيام األخيرة ،صار هللا ً
وحين أصnبح جس ًnدا هnذه المnرة ،أنهى عصnر النعمnة وجnاء بعصnر الملكnوت .جميnع َم ْن يقبلnون التَج ُّسnد الثnاني هلل سnينقادون إلى

عصر الملكوت ،وسيكونون قnادرين على قبnول إرشnاد هللا قبnnوالً شخصnً nيا .مnع أن يسnوع قnام بnالكثير من العمnل بين البشnر ،إال
أنnه لم يكمnnل سnوى فnداء الجنس البشnري بأسnnره وصnار ذبيحnة خطيnnة عن اإلنسnnان ،ولم يخلص اإلنسnان من شخصnيته الفاسnدة.
ص nا تامًا لم يتطّلب من يسnnوع أن يحمnnل خطايnnا اإلنسnnان كذبيحnnة خطيnnة فحسnnب ،بnnل
إن خالص اإلنسnnان من تnnأثير إبليس خال ً
تماما من شخصيته التي أفسدها إبليس .ولذلك بعدما نnnال اإلنسnnان
أيضا عمالً
تطّلب األمر ً
ضخما من هللا لكي يخلص اإلنسان ً
ً
غفnnران الخطايnا عnnاد هللا ليتج َّسnد لكي مnnا يقnود اإلنسnnان إلى العصnر الجديnnد ،ويبnnدأ عمnnل التnnوبيخ والدينونnnة ،وقnnد أتى هnnذا العمnnل

باإلنسان إلى حالة أسمى .كل َم ْن يخضnع سnnيادة هللا سnيتمتع بحnق أعلى وينnال بركnnات أعظم ،ويحيnا بحnق في النnور ،ويحصnل
على الطريق والحق والحياة.
من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

 .2لم يكم nn nل هللا عم nn nل التج ُّسn n nد في التج ُّسn n nد األول؛ إن nn nه لم يكم nn nل س nn nوى الخط nn nوة األولى من العم nn nل ،وال nn nتي ك nn nان من

الضnnروري أن يقnnوم هللا بهnnا في الجسnnد .لnnذلك ،لكي ينهي عمnnل التج ُّس nد ،عnnاد هللا للجسnnد من جديnnد n،وعnnاش كnnل مnnا هnnو حقيقي

تمم في الجسnnد.
وطبيعي للجسد ،أي َّأنه جعل كلمة هللا
الم َّ
ً
ظاهرا في جسد عادي وطبيعي للغاية ،وأنهى من خالله العمل غnnير ُ
 ...كnnان جسnnد يسnnوع هnnو مnnا ُسِّ nمر على الصnnليب ،جسnnده الnnذي َّ
قدمnnه كذبيحnnة خطيئnnة؛ من خالل جسnnد لnnه طبيعnnة بشnnرية عاديnnة
ص nا تامًا من الصnnليب .وهكnnذا يnnؤدي هللا كجسnnد كامnnل في تج ُّس nده الثnnاني عمnnل اإلخضnnاع
هnnزم الشnnيطان وخّلص اإلنسnnان خال ً
اَّل
برمت nnه وأن يق nِّ nدم ش nnهادة قويnnnة .أي أن
ويهnnnزم الش nnيطان .ال يمكن إ لجس nnد ع nnادي وحقيقي تمامًا أن يق nnوم بعم nnل اإلخض nnاع ّ
عمإلخضnn nاع اإلنسnn nان يصnn nير فع n nااًل من خالل كnn nون هللا في الجسnn nد حقيقيًّا وطبيعيًّا ،وليس من خالل المعجnn nزات واإلعالنnn nات

خضع اإلنسان ِ
التكلم ي ِ
ِ
التكلم ،ومن خالل ُّ
تجسد هي ُّ
كمله؛ بمعنى آخnnر ،عمnnل الnnروح
ُ
ُ
وي ّ
الم ّ
الخارقة للطبيعة .إن خدمة هذا اإلله ُ
الحnال في الجسnد ،أي واجب الجسnد ،هnnو التحnُّ nدث ومن خالل التحnُّ nدث يخضnnع اإلنسnان ويكشnفه ِ
كملnnه ويبيnده بالتمnام .وهكnnذا،
ُ
ُ
ّ
وي ّ
سوف َّ
يتحقق عمل هللا في الجسد على أكمل وجه في عمل اإلخضاع .لم يكن العمل الفدائي األولي سوى بدايnnة عمnnل التج ُّسnد؛
ّ
للتجسد.
سي ْكمل العمل الكلي
ُّ
الجسد الذي يؤدي عمل اإلخضاع ُ
ّ

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

 .3إن العمل الذي يتم في الوقت الحاضر قد دفع عمل عصر النعمة لألمnام؛ أي أن العمnل بمnوجب خطnة التnدبير الكليnة
nدما .لمnاذا أقnول
nدما .على الnرغم من أن عصnر النعمnة قnد انتهى ،إال أن عمnل هللا قnد حقnق تق ً
ذات الستة آالف عnام قnد مضnى ق ً
وتكرارا إن هذه المرحلة من العمل تُْبنى على عصر النعمة وعصر الناموس؟ هذا يعني أن عمnل اليnوم هnو اسnتمرارية
مرارا
ً
ً
للعمnnل الnnذي تم في عصnnر النعمnnة وهnnو تقnnدم عن العمnnل الnnذي تم في عصnnر النnnاموس .الثالث مراحnnل متداخلnnة بصnnورة لصnnيقة

ضnا إن هnذه المرحلnة من العمnل تُْبnنى
وكل واحدة منهnا مرتبطnة في سلسnلة مربوطnة بإحكnام بالمرحلnة الnتي تليهnا .لمnاذا أقnول أي ً
على المرحلة التي قام بها يسوع؟ بافتراض أن هذه المرحلة من العمل ليست مبنيnnة على العمnل الnnذي قnnام بnnه يسnوع ،لكnان من
الnnواجب أن تحnnدث عمليnnة صnnلب ثاني ً nة في هnnذه المرحلnnة ،ولكnnان عمnnل فnnداء المرحلnnة السnnابقة تم مnnرة أخnnرى .سnnيكون هnnذا بال
nدما وسnnما مسnnتوى العمnnل لدرجnnة أعلى من قبnnل.
مغnnزى .لnnذلك األمnnر ليس أن العمnnل قnnد اكتمnnل بالتمnnام ،بnnل العصnnر قnnد مضnnى قً n

يمكن أن ُيق nnال إن ه nnذه المرحل nnة من العم nnل مبني nnة على أس nnاس عص nnر الن nnاموس وص nnخرة عم nnل يس nnوعُ .يب nnنى العم nnل مرحلً n nة
بمرحلة ،وهذه المرحلة ليست بداية جديدة .فقط الجمع بين مراحل العمل الثالث يمكن اعتبnnاره خطnnة التnnدبير ذات السnnتة آالف
عام .العمل في هذه المرحلة يتم على أساس عمnnل عصnnر النعمnnة .لnو لم تكن هاتnان المرحلتnان مرتبطnتين n،فلمnاذا ال يتم تكnnرار

nرة؟ لnو كnان عمnل
الصلب في هذه المرحلة؟ لمnاذا ال أحمnل خطايnا اإلنسnان؟ بnل بnداًل من ذلnك جئت ألدين وأوبخ اإلنسnان مباش ً
الحَبnnل من الnnروح القnnدس لم يتبnnع الصnnليب ،لمnnا كنت مnnؤهالً لدينونnnة
دينونnnتي nوتnnوبيخي لإلنسnnان ومجيnnئي الnnذي ليس من خالل َ
وتوبيخ اإلنسان .ألني بالتحديد nواحد مع يسوع فإني ِ
مباشرة .العمnل في هnnذه المرحلnnة مبnني بالكامnnل
آت ألوبخ اإلنسان وأدينه
ً
على العمnnل في المرحلnnة السnnابقة .لهnnذا السnnبب فnnإن عمالً من هnnذا النnnوع فقnnط هnnو الnnذي يمكنnnه أن يجلب اإلنسnnان إلى الخالص،
خطوة بخطوة .يسوع وأنا أتينا من روح واحد .حتى لو كنnا غnير مnرتبطين في جسnدينا ،إال أن روحنnا واحnد؛ على الnرغم من

أن محتnوى مnا نفعلnه والعمnل الnذي نقnوم بnه مختلnف ،إال أننnا متشnابهان في الجnوهر؛ جسnدانا يتخnذان أشnكاالً مختلفnة ،ولكن هnذا

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

أيضا مختلفة .لهذا ما يراه اإلنسان ويفهمه هذا اليوم ليس مثل الماضي؛ هذا بسبب تغير العصر.
لإلنسان ً
ِ
كمالن nمعنى التجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من
ُّ
"التجسدان يُ ّ

 .4كnnانت المnnرة األولى الnnتي أتيت فيهnnا بين النnnاس خالل عصnnر الفnnداء .بnnالطبع أتيت بين العائلnnة اليهوديnnة؛ nلnnذا كnnان أول
أردت اسnnتخدام
َم ْن يnnرى هللا وهnnو قnnادم إلى األرض هnnو الشnnعب اليهnnودي n.كnnان السnnبب في أن أقnnوم بهnnذا العمnnل شخصnً nيا أنnnني
ُ
جسدي وأن أقدمه كذبيحة خطيَّة في عمل الفداء .وهكذا كان أول َم ْن رآني هم يهود عصر النعمة .كانت هذه أول مرة أعمnل
فيه nnا في الجس nnد .في عص nnر الملك nnوت ،يك nnون عملي ه nnو اإلخض nnاع والتكمي nnل n،ل nnذا فnnإنني أق nnوم م nnرة أخnnرى بعم nnل الرعاي nnة في

الجسد .هذه هي المرة الثانية التي أعمل فيها في الجسnد ... .إنهمnnا متشnابهان في أن كليهمnnا جسnدين متجسnدين هلل ينفnnذان عمnل
هللا اآلب ،واالختالف بينهما أن أحدهما يقوم بعمل الفداء واآلخر يقوم بعمل اإلخضاع .كالهمnnا يمثالن هللا اآلب ،لكن أحnnدهما

رب الفnnداء ممتلًئا محبnnة ورحمnnة ،واآلخnnر إلnnه الnnبر ممتلًئا غضnً nبا ودينونnnة .أحnnدهما هnnو القائnnد األعلى الnnذي يبnnدأ عمnnل الفnnداء،
يكمnل
يكمnل عمnnل اإلخضnnاع .أحnnدهما البnnدء ،واآلخnnر المنتهى .أحnnدهما جسnnد بال خطيَّة ،واآلخnnر جسnnد ِّn
واآلخnnر هللا البnnار الnnذي ِّn
الفداء ويستمر في العمل وال يرتكب الخطيَّة أب ًnدا .كالهمnا الnروح نفسnه ،لكنهمnا يحالن في أجسnاد مختلفnة وكnل منهمnا يولnد في

ضnا في العمnnل وال يتعارضnnان أبnً nدا ،ويمكن
أمnnاكن مختلفnnة .وتفصnnل بينهمnnا عnnدة آالف من السnnنين .لكنهمnnا يكمالن بعضnnهما بع ً
التحدث عنهما في َنَفس واحد.

من "ما هو مفهومك عن هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .5ينقسم تدبير هللا الكلي لثالث مراحل ،وفي كل مرحلة ،يتم تقديم متطلبnات مناسnبة من اإلنسnان .باإلضnافة إلى أنnه إذ
تمnnnر العص nnور وتتق nnدم ،تص nnير متطلب nnات هللا من البش nnرية كله nnا أعلى ... .في الماض nnي ،ك nnان مطلوبًا من اإلنس nnان أن يمتثnnnل
nبورا ومتض ًnعا .اليnوم مطلnوب من اإلنسnnان أن يطيnع كnل ترتيبnnات هللا ويكnnون لديnnه محبnnة عليnا
للناموس والوصايا وأن يكون ص ً
هلل ،وفي النهايnn nة سnn nيكون عليnn nه أن يظnn nل يحب هللا وسnn nط الضnn nيقة .هnn nذه المراحnn nل الثالث هي المتطلبnn nات الnn nتي يطلبهnn nا هللا من
اإلنسان ،خطوة بخطوة ،على مدار تدبيره الكلي .كل مرحلة من عمل هللا تتعمق أكثر من التي قبلهnا ،وفي كnnل مرحلnnة تصnير
المتطلبnات من اإلنسnان أعمnق عن سnابقتها ،وبهnذه الطريقnة ،يتخnذ تnدبير هللا الكلي شnكالً تnدريجيًّا .هnذا بالتحديnد nألن المتطلبnات

من اإلنس nnان أعلى من أن تق nnترب شخص nnيته من المع nnايير المطلوب nnة من قب nnل هللا ،ووقته nnا فق nnط يمكن للبش nnرية كله nnا أن تتخلص
تدريجيًّا من تأثير الشيطان ،عندما يصل عمل هللا إلى نهايته الكاملة ،ستخلص كل البشرية من تأثير الشيطان.

من "عمل هللا وممارسة اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .6من عمل يهوه إلى عمل يسnوع ،ومن عمnل يسnnوع إلى عمnnل المرحلnnة الحاليnnة ،تغطي هnnذه المراحnnل الثالث في خيnط
مسnnتمر السلسnnلة الكاملnnة لتnnدبير هللا ،وهي جميعهnnا من عمnnل روح واحnnد .منnnذ خلnnق العnnالم ،قnnد كnnان يعمnnل هللا دائمًا في تnnدبيرn
البشرية .هو البداية والنهاية ،هnو األول واآلخnر ،هnو الnذي يبnدأ عص ًnرا وينهي عص ًnرا .إن مراحnل العمnل الثالث ،في مختلnف
العصnnور والمواقnnع ،هي بال شnnك من عمnnل روح واحnnد .كnnل أولئnnك الnnذين يفصnnلون مراحnnل العمnnل الثالث عن بعضnnها البعض
ولزاما عليك اآلن أن تفهم أن كل العمل من أول مرحلة حتى اليوم هو عمل إله واحnnد وروح واحnnد ،وال شnnك في
يقامون هللا،
ً
هذا.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .٧هللا القدير ،مسيح اﻷيام اﻷخيرة ،يفتح ِ
السفر وينفذ دينونته.
 .1هللا القnn nدير كلي القnn nدرة ،كلي ّالتحقيnn nق ،وهnn nو هللا الحقيقي الكامnn nل! فهnn nو ال يحمnn nل النجnn nوم السnn nبعة واألرواح السnn nبعة
ّ
ويمتلك سبع عيون ويفتح األختام السبعة ويعلن ما في الصnحيفة فحسnب ،بnnل هnو – عالوة على ذلnnك – بيnnده الطnnواعين السnبعة
والطاسات السبع ،وهو الذي يفتح الرعود السnبعة ،وينفخ منnذ زمن طويnل في األبnواق السnبعة! كnل األشnياء الnتي خلقهnا وأكمnل
nزت كnnل شnnيء وبواسnnطتك كnnل
ّn
صnnنعها بتمامهnnا يجب أن تثnnني عليnnه
وتمجnده وتُشnnيد بعرشnnه .يnnا هللا القnnدير! أنت كnnل شnnيء ،أنجَ n
ٍ
خبnnأ ،معnnك أنت تنكشnnف
شnnيء اكتمnnل ،الكnnل سnnاطع والكnnل انعتnnق والكnnل تحnnرر والكnnل مnnنيع وقnnوي! ال يوجnnد شnnيء مخفي أو ُم ّ

nوع أعnnدائك ،وتُظ ِnه ُر جاللnnك وتُnnبين نيرانnnك المسnnتعرة وتُبnnدي غضnnبك ،وفnnوق
جميnnع األسnnرار .وفnnوق هnnذا وذاك ،أنت تُnُ n
nدين جمَ n
ظه ر مجnnدك الnnذي ال سnnابق لnnه ،األزلي المطلnnق غnnير المحnnدود! على جميnnع الشnnعوب أن تسnnتيقظ وأن تهتnnف وتغnnني دون
ذلnnك تُ ِn
ّ

إعالء لإلله القدير الحق الحي الكريم المجيد الحقيقي ،الذي هو من األزل إلى األبد.
تحّفظ
ً
ّ

من "الفصل الرابع والثالثون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .2وسnnوف أعnnاقب األشnnرار وأجnnازي الصnnالحين ،وسnnوف يسnnري بnّ nري وأنفnnذ دينونnnتي .وسأسnnتخدم كلمnnاتي إلتمnnام كnnل
شيء ،وأجعل كل شخص وكل شيء يشهد يدي التي توبخ .وسأجعل كل الناس يرون مجدي الكامل ،ويرون حكمتي الكاملة،
ويرون سخائي الكامل .ال يجرؤ شخص على التمرد لتخطي الدينونة؛ nألن كnل شnيء كامnل معي .في هnذا األمnر ،سnوف يnرى
الجميع إجاللي الكامل ،وسيشهد الجميع غلبتي الكاملة حيث يظهر كل شيء معي.
من "الفصل العشرون بعد المائة" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

nأوبخ إلى األبnد بالتأكيnد جميnع َم ْن وقفnوا ضnدي .وألنnني إلnه غيnور ،لن
 .3سيعيش كnل َم ْن أحبهم بالتأكيnد إلى األبnد ،وس ّ
ٍ
ٍ
أعفي البشر من كل ما فعلوه .سأراقب األرض كلها ،وبظهوري في شرق العالم ٍ
nوبيخ ،سnnأعلن عن ذاتي
وجالل
ببر
ونقمة وتٍ n

لحشود البشر التي ال تحصى!

من "الفصل السادس والعشرون" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .4إن عمnnل األيnnام األخnnيرة هnnو فnnرز الجميnnع وفقًا لنnnوعهم واختتnnام خطnnة التnnدبير nاإللهي ،ألن الnnوقت قnnريب ويnnوم هللا قnnد
جاء .يأتي هللا بجميع َمن يدحلون ملكوته ،أي كnnل الnnذين بقnوا أوفيnاء لnه حnتى النهايnة ،إلى عصnر هللا نفسnه .ولكن حnتى مجيء
عصر هللا نفسه ،فnإن العمnل الnذي سnيقوم بnه هللا ال يكمن في مراقبnة أعمnال اإلنسnان وفحص حياتnه ،إنمnا في إدانnة تم ّnرده ،ألن

سيطهر كل َم ْن يحضر أمام عرشه .فكل الذين اقتفوا أثر خطوات هللا حتى هذا اليوم ،هم الذين يأتون أمام عرشnnه .وبnnذلك
هللا
ِّ
فإن كل َم ْن يقبل عمل هللا في مرحلته األخnيرة ينnال التطهnير اإللهي؛ بمعnنى آخnر ،كnل َم ْن يقبnل عمnل هللا في مرحلتnه األخnيرة
يكون هدف دينونة هللا.

"الدينونnnة" الnnتي تحnّ nدثنا عنهnnا من قبnnل – أي الدينونnnة الnnتي سnnتبدأ بnnبيت هللا – تشnnير إلى دينونnnة هللا اليnnوم لمن يnnأتون أمnnام
عرشnnه في األيnnام األخnnيرة .ربمnnا يوجnnد أولئnnك الnnذين يؤمنnnون بهnnذه التخي ٍ
الغ ْي َّبية nمثnnل أن هللا في األيnnام األخnnيرة سnnيقيم مائnnدة
الت َ
ُ
غطاه بغطٍ n n
كبnn nيرة في السnn nماوات م َّ
nاء أبيض ،ثم يجلس على عرشnn nه العظيم وأمامnn nه جميnn nع البشnn nر سnn nاجدين على األرض ليبnn nدأ
ُ
nاء علي nnه َمن يص nnعد إلى الس nnماء ومن ُيط nnرح في بح nnيرة الن nnار والك nnبريت .مهم nnا كnnnانت التخيالت
بكش nnف خطاي nnاهم ويق nnرر بن ً n
البشnnرية ،ال يمكنهnnا تغيnnير جnnوهر عمnnل هللا .فتخيالت اإلنسnnان ليسnnت إال من بنnnات أفكnnاره ووليnnدة عقلnnه وزبnnدة مnnا اسnnتنتجه ممnnا
صnوراته رائعnnة فهي ليسnnت أكnnثر من مجnnرد تصnnوير عnnاجز عن أن يكnnون بnnديالً لخطnnة
سnnمعه ورآه .لnnذلك أقnnول ،مهمnnا كnnانت ت ّ
عم nnل هللا؛ في نهاي nnة األم nnر ،الش nnيطان ق nnد أفس nnد اإلنس nnان ،فكي nnف يمكن nnه أن يفهم أفك nnار هللا بص nnورة كامل nnة؟ فه nnو يتص nّ nور عم nnل

يتمم عمل الدينونnة بنفسnnه ،إ ًذا فهnnو أمnر خnارج نطnاق قيnnاس البشnر
الدينونة nاإللهية على أنه ٌ
أمر ٌ
رائع ،ويؤمن أنه طالما أن هللا ّ
وتهتز له األرض ،وإال كيف يكون عمالً للدينونة nيعمله هللا؟ يؤمن اإلنسnnان أنnnه طالمnnا أن
تضج به السماوات
أمر
ُّ
ّ
واستيعابهمٌ ،

هذا هو عمل الدينونة n،فال ُب ّnد أن يتجّلى جالل هللا ومهابتnه على نحnو خnاص أثنnاء عملnه ،وأن من ُيnدانون ال ُب ّnد وأنهم ينوحnون
nيرا ...فالكnل يتص ّnور أن دينونnة هللا معجزيnة .ولكن
nترجون الرحمnة .يبnدو هnذا مش ً
بالnدموع جnاثين على ركبهم ي ّ
nهدا مnذهالً ومث ً
هnnل تعلمnnون أنnnه في الnnوقت الnnذي بnnدأ هللا فيnnه عمnnل الدينونnnة بين البشnnر منnnذ مnnدة طويلnnة كنتم أنتم ال تزالnnون قnnابعين في ملجئكم

nدة
ضnا جديً n
اآلمن؟ هل تعلمون أن الوقت الذي تظنون أن هللا قد بدأ فيه عمل الدينونة رسميًّا هو الوقت الnnذي يصnنع فيnه هللا أر ً

جديدة؟ في هnذا الnوقت ربمnا يمكنكم فقnط فهم معnنى الحيnاة ،ولكن عمnل العقnاب اإللهي المجnرد من الرحمnة سnيطرحكم،
وسماء
ً
ً
فجأة أن عمل دينونة nهللا قد انتهى.
أنتم أيها النائمون في ُسبات ،في الجحيم .وقتها فقط ستدركون ً
من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"

nيعبر عملnه عن شخصnيته من خالل التnnوبيخ والدينونnnة في المقnام األول.
 .5بالطبع حين يصير هللا جس ًnدا هnnذه المnرة ،فسّ n
ويظهnnر لnnه المزيnnد من طnnرق الممارسnnة ،وهكnnذا يحقnnق هدفnnه من
وباسnnتخدامه هnnذا األسnnاس سnnيأتي بالمزيnnد من الحnnق لإلنسnnان ُ
إخضاع اإلنسان وتخليصه من شخصيته الفاسدة .هذا هو ما يكمن وراء عمل هللا في عصر الملكوت.

من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

صا كلماته
 .6ففي األيام األخيرة ،سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم اإلنسانً ،
وم ّ
مح ً
كاشفا جوهره ُ
موجه nnة إلى ج nnوهر اإلنس nnان وشخصnnnيته الفاس nnدة؛
وأعمالnnnه .تض nnم ه nnذه الكلم nnات حق nnائق متنوع nnة ... ،ه nnذه الكلم nnات جميعه nnا َّ

تعبر عن كيفيnة تجسnيد اإلنسnان للشnيطان وكونnه قnوة معاديnة هلل.
وباألخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء اإلنسان هلل ّ
في قيnnام هللا بعمnnل الدينونnnة n،ال يكتفي بتوض nnيح طبيع nnة اإلنسnnان من خالل بضnnع كلم nnات وحسnnب ،إنمnnا يكشnnفها ويتعام nnل معه nnا
ويه ّذبها على المدى البعيد n.وال يمكن االستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية ،بل بالحق الnذي ال

يمتلك nnه اإلنس nnان على اإلطالق .تُع nnد الوس nnائل من ه nnذا الن nnوع دون س nnواها دينون nnة ،ومن خالل دينون nnة مث nnل ه nnذه وح nnدها يمكن

اقتناعا كامالً بالخضوع هلل؛ ال بل ويمكنه اكتسnاب معرفnة حقيقيnة عن هللا .يnؤدي عمnل الدينونnة إلى
إخضاع اإلنسان واقتناعه
ً
أيضا .يسمح عمل الدينونة لإلنسان باكتساب فه ٍم أعمnق لمشnnيئة هللا
ُّ
تمرده ً
تعرف اإلنسان على الوجه الحقيقي هلل وعلى حقيقة ّ
وهدف عمله واألسرار الnتي يصnnعب على اإلنسnان فهمهnnا .كمnnا يسnnمح لإلنسnان بمعرفnnة وإدراك جnوهره الفاسnد وجnذور فسnاده،

إلى جnانب اكتشnاف قبحnه .هnذه هي آثnار عمnل الدينونnة n،ألن جnوهر هnذا العمnل هnو فعليًا إظهnار حnق هللا وطريقnه وحياتnه لكnل
المؤمنين nبه ،وهذا هو عمل الدينونة nالذي يقوم به هللا.
من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .7يnnؤمن البعض أن هللا قnnد يnnأتي لألرض ويظهnnر لإلنسnان في ٍ
وقت مnnا ،ووقتهnnا سnnيدين بنفسnnه البشnnرية كافnnة ،ويختبرهnnا

واحnً nدا واحnً nدا دون إغفnnال أي فnnر ٍد .أولئnnك الnnذين يفكnnرون بهnnذه الطريقnnة ال يعرفnnون هnnذه المرحلnnة من عمnnل التج ُّس nد .إن هللا ال
nردا؛ ألن القيnnام بهnnذا ليس هnnو عمnnل الدينونnnة n.أليس فسnnاد البشnnرية كّلهnnا
nردا فً n
يnnدين nاإلنسnnان واحnً nدا بواحnnد ،وال يختnnبر اإلنسnnان فً n

واحدا؟ ما ُيدان هو جnوهر البشnرية الفاسnد ،جnوهر اإلنسnان الnذي أفسnده الشnnيطان ،وكافnnة خطايnا
واحدا؟ أوليس جوهر اإلنسان
ً
ً
اإلنسان .ال يدين هللا زالّت اإلنسان التافهnة عديمnة األهميnة .إن لعمnل الدينونnة داللnة تمثيليnة n،وال ُي َّنفذ على شnخص محnدد على

وج nnه الخص nnوص؛ ب nnل إن nnه عم nnل تُ nnدان في nnه جماع nnة من الن nnاس لتمّثnnل دينون nnة البشnnرية كّله nnا .من خالل تنفي nnذ عمل nnه بنفس nnه على
مجموع nnة من الن nnاس ،يس nnتخدم هللا في الجس nnد عمل nnه لتمثي nnل عم nnل البش nnرية جمع nnاء ،بع nnدها ينتش nnر العم nnل ت nnدريجيًّا .ك nnذلك عم nnل
معينا من األشخاص أو جماعة محددة من الناس ،بل يدين إثم البشnnرية كّلهnnا – مقاومnnة اإلنسnnان هلل،
نوعا ً
الدينونة .ال يدين nهللا ً
على سnnبيل المثnnال ،أو عnnدم مخافnnة اإلنسnnان هلل ،أو التشnnويش على عمnnل هللا ،وخالفnnه .مnnا ُيnnدان هnnو جnnوهر البشnnرية الnnذي يقnnاوم
هللا ،وهnnذا العمnnل هnnو عمnnل اإلخضnnاع في األيnnام األخnnيرة .إن عمnnل هللا المتج ِّسnد وكلمتnnه اللnnذان يشnnهد عنهمnnا اإلنسnnان همnnا عمnnل
تصوره اإلنسnان أثنnاء األزمنnة الماضnية .العمnل الnnذي يتم حاليًا
الدينونة nأمام العرش العظيم األبيض في األيام األخيرة ،والذي َّ
ِ
المتجسد هو بالضبط الدينونة أمام العnرش العظيم األبيض .إلnnه اليnnوم المتج ِّسnد هnnو هللا الnذي يnnدين البشnرية جمعnاء أثنnاء
من هللا
ّ

جمnnل كينونتnnه n.مnnع أن نطnnاق عملnnه محnnدود ،وال يتضnَّ nمن
األيnnام األخnnيرة .هnnذا الجسnnد وعملnnه وكلمتnnه وشخصnnيته الكليَّة يمثلnnون ُم َ
بطريقة مباشرة الكون بأسره ،إال أن جوهر عمل الدينونnة nهnو دينونnة مباشnرة لكnل البشnرية؛ هnو عمnل ال يتم فقnط في الصnين،
أو لعnnدد صnnغير من النnnاس .أثنnnاء عمnnل هللا في الجسnnد ،ومnnع أن نطnnاق هnnذا العمnnل ال يتضnَّ nمن الكnnون كلnnه ،إاَّل َّأنه يمِثّnnل عمnnل

الكون كّل ه ،وبعدما يختتم العمل داخل نطاق عمل جسده ،سيوسع هذا العمل في الحال ليشnnمل الكnnون كّلnnه ،بنفس الطريقnnة الnnتي
ِ
عمnا إذا كnان العمnل هnو عمnل الnروح أم الجسnد ،فهnو
انتشر بها إنجيnل يسnوع عnبر الكnون عقب قيامتnه وصnعوده .بغض النظnر ّ
عمnnل ُي َّنفذ داخnnل نطnnاق محnnدودَّ ،
هويتnnه
ولكنه يمثnnل عمnnل الكnnون كلnnه .أثنnnاء األيnnام األخnnيرة ،يظهnnر هللا ليقnnوم بعملnnه باسnnتخدام َّ
ِ
جسدا،
روحا أم ً
عما إذا كان ً
المتجسدة ،وهللا في الجسد هو هللا الذي يدين اإلنسان أمام العرش العظيم األبيض .وبغض النظر ّ
ّ
فَّ n
nاء على عملnnه ،وليس وفقًا لمظهnnره
nإن َمن يقnnوم بعمnnل الدينونnnة هnnو هللا الnnذي يnnدين nالبشnnرية في األيnnام األخnnيرة .هnnذا ُيعnnرف بنً n
الخارجي أو عوامnل أخnرى متعnددة n.ومnع أن اإلنسnان لديnه تص ّnورات عن هnذه الكلمnات ،ال يمكن ألحnد أن ينكnر حقيقnة دينونnة
ِ
عما يفكر فيه اإلنسان بشأن هذه الحقائق ،فهي في النهاية تظل حقائق.
تجسد للبشرية كّلها وإخضاعه لها .بغض النظر ّ
الم ّ
هللا ُ
ال يمكن أن يقnول أحnدهم" :إن هللا يقnوم بالعمnل ،ولكن الجسnد ليس هللا" .هnذا هnراء ،ألن هnذا العمnل ال يمكن أن يقnوم بnه إاَّل هللا
في الجسد.

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

nرة بتنفيnذ
 .8ال أحد مالئم ومؤهل أكثر من هللا في الجسد للقيام بعمل دينونnة فسnاد جسnد اإلنسnان .إن قnام روح هللا مباش ً
الدينونة ،لما كانت ستشnمل الجميnع .إضnاف ًة إلى َّأنه كnان سيصnعب على اإلنسnان قبnول هnذا العمnل ،ألن الnروح غnير قnادر على

وجها لوجه ،ولهذا السnبب ،لمnا كnانت ستصnبح التnأثيرات فوريnة ،ولمnا اسnتطاع اإلنسnان أن يnرى شخصnية هللا
مواجهة اإلنسان ً
nوحا .ال يمكن أن يص nnبح الش nnيطان مهزومًا هزيم nnة كامل nnة إاَّل إذا أدان هللا في الجسnnnد فس nnاد
الnnnتي بال عيب بدرج nnة أك nnثر وض ً n
nرة؛ هnnذه هي
البشnnرية .بعnnد أن اتخnذ هللا نفس الطبيعnة البشnرية الnnتي لإلنسnان ،يسnnتطيع هللا في الجسnnد أن يnnدين إثم اإلنسnان مباش ً
ِ
المؤهَّل ليnدين اإلنسnان بحكم مكانتnه ،ألنnه يملnك الحnق والnبر ،ولnذلك هnو
عالمة قداسnته المتأ ّ
صnلة فيnه ،وروعتnه .هللا وحnده هnو ُ
قادر أن يدين اإلنسان .أولئك الذين ليس لديهم الحق والبر ال يصلحون إلدانة اآلخرين.
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

 .9وبسبب هذه اإلدانة أصبح بوسعكم أن تروا أن هللا هو اإلله البار ،وأنه اإلله القدوس .إنه بسبب قداسته وبnnره أدانكم
nادرا على كشnف شخصnnيته البnارة عنnدما يnnرى عصnيان البشnر ،وكشnف قداسnته عنnدما يnرى
َّ
وصب غضبه عليكم .لما كان هللا ق ً
أيضا في أرض الشر.
شر البشر ،فإن ذلك يكفي إلظهار أنه هو هللا ذاته القدوس الخالي من الخطية ،الذي ُولد ً
من "كيف تتحقق الخطوة الثانية من عمل اإلخضاع" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .10الهدف من كل العمل الذي يتم في الوقت الحاضر هو أن يصير اإلنسان نقيًّا ويتغnnير؛ من خالل الدينونnnة والتnوبيخ
nاهرا .بnدالً من اعتبnار هnذه المرحلnة من العمnل مرحلَ nة
بالكلمة،
ً
وأيضا التنقية ،يمكن لإلنسnان أن يتخلص من فسnاده ويصnير ط ً
ض nا المرحلnnة
خالص ،سnnيكون من المالئم أن نقnnول إنهnnا عمnnل تطهnnير .في الواقnnع ،هnnذه المرحلnnة هي مرحلnnة إخضnnاع وهي أي ً

الثانيnnة للخالص .يnnربح هللا اإلنسnnان من خالل الدينونnnة والتnnوبيخ بالكلمnnة؛ ومن خالل اسnnتخدام الكلمnnة لتنقيnnة وإدانnnة وكشnف كnnل
النجاسات واألفكار والدوافع واآلمال الفردية داخل قلب اإلنسان بالتمام.

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

 .11هللا يعمل عمل الدينونة والتوبيخ حتى يعرفه اإلنسان ،ومن أجل شهادته .بدون دينونته لشخصية اإلنسnnان الفاسnnدة،
لن يعnnرف اإلنسnnان شخصnnية هللا البnnارة الnnتي ال تسnnمح بnnاإلثم ،ولن يمكنnnه تحويnnل معرفتnnه القديمnnة باهلل إلى معرفnnة جديnnدة .ومن
ثم ُيم ِّكن اإلنسnان من الوصnnول لمعرفnnة هللا وتغيnnير
أجnnل شnnهادته n،ومن أجnnل تnnدبيره ،فإنnnه يجعnnل كينونتnه nمعروفnnة بكليتهnnا ،ومن َّ
شخصnnيته ،وأن يشnnهد شnnهادة مدويnnة هلل من خالل ظهnnور هللا على المأل .يتحقnnق التغيnnير في شخصnnية اإلنسnnان من خالل أنnnواع
مختلف nnة من عم nnل هللا .وب nnدون ه nnذه التغي nnيرات في شخص nnية اإلنس nnان ،لن يتمكن اإلنس nnان من الش nnهادة هلل ،وال يمكن أن يك nnون
بحسnnب قلب هللا .تnnدل التغيnnيرات الnnتي تحnnدث في شخصnnية اإلنسnان على أن اإلنسnnان قnnد حnَّ nرر نفسnnه من عبوديnnة الشnnيطان ،وقnnد

ص nا بحسnnب قلب هللا.
حnَّ nرر نفسnnه من تnnأثير ال ُ
ظلمnnة ،وأصnnبح حقًا نموذجً ا وعينnnة لعمnnل هللا ،وقnnد أصnnبح بحnnق شً n
nاهدا هلل ،وشخ ً
المتج ّس nد ليقnnوم بعملnnه على األرض ،ويطلب من اإلنسnnان أن يصnnل إلى معرفتnnه وطاعتnnه والشnnهادة لnnه – وأن
واليnnوم ،جnnاء هللا ُ
يعرف عمله العادي والعملي ،وأن يطيع كل كالمه وعمله اللذين ال يتفقان مع تصورات اإلنسان ،وأن يشهد لكnnل عملnnه ألجnnل

خالص اإلنسان ،وجميع أعماله التي يعملها إلخضnاع اإلنسnان .يجب أن يمتلnك أولئnك الnذين يشnهدون معرفً nة باهلل؛ فهnذا النnوع
من الشnnهادة وحnnده هnnو الشnnهادة الصnnحيحة والحقيقيnnة ،وهي الشnnهادة الوحيnnدة الnnتي تُخnnزي الشnnيطان .يسnnتخدم هللا أولئnnك الnnذين

عرفوه من خالل اجتياز دينونته وتوبيخه ومعاملته وتهذيبه nليشهدوا له .إنه يستخدم أولئك الذين أفسnدهم الشnيطان للشnnهادة لnه،

ثم نnnالوا بركاتnnه ،ليشnnهدوا لnnه .إنnnه ال يحتnnاج إلى اإلنسnnان ليسnnبحه بمجnnرد
كمnnا يسnnتخدم أولئnnك الnnذين تغnnيرت شخصnnيتهم ،ومن َّ

الكالم ،وال يحتnnاج إلى التسnnبيح والش nnهادة من أمث nnال الشnnيطان ،ال nnذين لم ين nnالوا خالصnnه .أولئnnك الnnذين يعرف nnون هللا هم وح nnدهم
المؤهلون للشهادة هلل ،وأولئك الذين تغيرت شخصيتهم هم وحدهم المؤهلون للشهادة هلل ،ولن يسnمح هللا لإلنسnان أن يجلب عن

عارا على اسمه.
عمد ً
من "ال يستطيع الشهادة هلل إال أولئك الذين يعرفون هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .12إن الغ nnرض من دينون nnتي ه nnو تمكين اإلنس nnان من إط nnاعتي طاعً n nة أفض nnل ،والغ nnرض من ت nnوبيخي ه nnو الس nnماح ل nnه
بالتغير بفعالية أكnبر .ومnع أن مnا أقnوم بnه هnو من أجnل تnدبيري n،إال أنnني لم أفعnل أي شnيء لم َي ُعnد بالفائnدة على اإلنسnان .ذلnك
ّ
ألنnnني أريnnد أن أجعnnل كnnل األمم خnnارج إسnnرائيل تطيnُ nع كطاعnnة بnnني إسnnرائيل ،وأن أجعلهم أنا ًسnا حقيقnnيين كي يكnnون لي مnnوطئ
قدم في األماكن الواقعة خارج إسرائيل .هذا هو تدبيري ،أي العمل الذي ُأن ِج ُزه بين األمم الوثنية.

أيضا عمل تخليص اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل نشر اإلنجيل هو ً

جسد الثاني – القدير .وسnnيكونون قnnادرين
 .13سيأتي أولئك الذين يطيعون الحق ويخضعون لعمل هللا تحت اسم هللا المتُ ّ
إنسانية حقيقية .وسينظرون الرؤيnnة الnnتي
حياة
على قبول إرشاد هللا الشخصي ،وسيكتسبون المزيد من الحق األسمى ،وينالون ً
ّ
ٱلص ْو َت َّٱل ِذي تَ َكَّل َم َم ِعيَ .وَل َّما ٱْلتََف ُّت َر َْأي ُت َسْب َع َمَناِي َر ِم ْن َذ َه ٍبَ ،و ِفي َو ْس ِط ٱل َّس ْ nب ِع
ظ َر َّ
َأِلن ُ
لم يرها أناس الماضي قطَ" :فٱْلتََف ُّت ْ
ضِ n
ٱْل َمَنnnاِي ِر ِش ْ nب ُه ْٱب ِن ِإ ْن َس ٍ n
ان
طَقnٍ nة ِم ْن َذ َه ٍبَ .و َّ
انُ ،متَ َس ْ nر ِباًل ِبثَnْ nو ٍب ِإَلى ٱلnِّ nر ْجَل ْي ِنَ ،و ُمتَ َم ْن ِطقًا ِع ْنnَ nد ثَ ْدَي ْيnnِ nه ِب ِم ْن َ
َأما َرْأ ُس ُ nه َو َش ْ nع ُرهُ َف َْأبَي َ
nون .وصnوتُه َكصnو ِت ِمي ٍ
َكٱل ُّ ِ
ٱلن ِق ِيَ ،ك ََّأنهمnا مح ِميَّتَ ِ ِ
ض َnك َّ
ٱلثْل ِج ،و َع ْيَنnاه َكَل ِه ِ
ٱلن َnح ِ
ٱَأْلبَي ِ
اس َّ
nارَ .و ِر ْجاَل هُ ِشْ nب ُه ُّ
يب َن ٍ
nاه
صnوف ْ
َُ َ ْ
َ
ُ
nان في َأتُ ٍ َ َ ْ ُ َ ْ
َ
ّ
ِ ِِ
ِ
ِ
nاض ُذو ح َّnد ْي ِن َي ْnخ ر ُج ِم ْن َف ِم ِnه ،وو ْجه ُ َّ ِ ِ
ِ ٍ
فم ٍ
يء ِفي ُق َّوِت َهnا"
ُ
َ
ََ ُ
َكث َيرةَ .و َم َع ُه في َيده ٱْلُي ْمَنى َسْب َع ُة َك َواك َبَ ،و َس ْي ٌ َ
nه َكٱلشْ nمس َوه َي تُضُ n
ضnا عن
الكليnة هnو تعبnير أي ً
الكلية ،وهذا التعبير عن شخصية هللا ّ
(رؤيا  .)16-12 n:1هذه الرؤية هي تعبير عن شخصية هللا ّ
صnلة من خالل قnول
عمل هللا حين يصير جس ًnدا هnذه المnرة .في وابnل التnوبيخ والدينونnةّ ،
المتأ ّ
يعبnر ابن اإلنسnان عن شخصnيته ُ
nامحا لمن يقبلnnون توبيخnnه ودينونتnnه برؤيnnة الوجnnه الحقيقي البن اإلنسnnان ،وهnnذا الوجnnه هnnو تصnnوير أمين لوجnnه ابن
كلمnnات ،سً n

لم ْن لم يقبلnnوا عمnnل هللا في عصnnر الملكnnوت) .ال يمكن التعبnnير
اإلنسnnان الnnذي رآه يوحنnnا( .بnnالطبع كnnل هnnذا سnnيكون غnnير مnnرئي َ
صnلة ُليظهnnر لإلنسnان
عن وجه هللا الحقيقي ً
المتأ ّ
تعبيرا كامالً باسnتخدام كلمnات بشnرية ،لnذلك اسnnتخدم هللا التعبnير عن شخصnيته ُ

ص nلة البن اإلنس nnان ق nnد رأوا الوج nnه الحقيقي البن اإلنس nnان ،ألن هللا
المتأ ّ
وجه nnه الحقيقي .أي أن جمي nnع َم ْن اخت nnبروا الشخص nnية ُ
عظيم ًّ
تعبيرا كامالً باستخدام الكلمات البشرية.
جدا وال يمكن التعبير عنه ً
من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

أبدا ،لكن عمله لم يتوقف قط .إنه يطلع على جميع األراضي ،ويأمر كnل شnيء ،ويnرى
 .14هللا صامت ،ولم يظهر لنا ً
جميع أقوال اإلنسان وأفعاله .إنه يواصل تnدبيره في خطnوات ووفقًا لخطتnه .إنnه يتقnدم بهnدوء ،بnدون إحnداث تnأثير درامnاتيكي،
nرة نnزول عرشnnه بيننnnا .يnا لnه
لكنه يخطو
مقتربا أكثر من البشر ،ويمتد كرسي قضائه في الكون بسnرعة الnبرق ،ثم يتبعnnه مباش ً
ً
قدسnnة .يnnنزل الnnروح بيننnnا جميعًا مثnnل حمامnnة ،ومثnnل أسnnد مزمجnnر .إنnnه حكيم ،بnnار
وم ّ
من منظnnر مهيب ،يnnا لهnnا من لوحnnة جليلnnة ُ

ومهيب ،وينزل بيننا بهدوء ،صاحب سلطان ،وممتلئ بالحب والحنان .ال يعي أحد وصnnوله ،وال يnnرحب أحnnد بقدومnnه ،بnnل وال

يعnnرف أحnnد كnnل مnnا سnnيفعله .تبقى حيnnاة اإلنسnnان بnnدون تغيnnير؛ nفقلبnnه على حالnnه ،وتمnnر األيnnام كالمعتnnاد .يعيش هللا بيننnnا كإنسnnان
عادي ،كأحد أهم األتباع وكمؤمن عادي .لديه مساعيه وأهدافه الخاصة ،باإلضافة إلى الهوته الذي ال يملكnه البشnnر العnnاديين.
لم يلحظ أحد وجود الهوته ،ولم يفهم أحnد الفnرق بين جnوهره وجnوهر اإلنسnان .إننnا نعيش معًا في معيتnه n،غnير مقيnدين وغnير
خائفين ،ألننا نراه مجرد مؤمن بال أهمية .لكنه يراقب كل حركة من حركاتنا ،وجميع أفكارنا وخواطرنا مكشوفة أمامه....
nبين لن nnا الطري nnق ال nnتي يجب أن نس nnلكها ،وتس nnمح لن nnا أن نفهم م nnا ه nnو الح nnق .نب nnدأ في
...كلمات nnه تحم nnل ق nnوة الحي nnاة ،وت ِّ n
nعوريا في االهتمnام بصnوت قلب هnذا الشnخص غnير
االنجذاب إلى كلماته ،ونبدأ بالتركيز على نبرة وطريقة حديثه ،ونبnدأ ال ش ً

جهود ا مضنية من أجلنا ،فيحرم نفسه من النوم والطعام من أجلنا ،ويبكي من أجلنا ،ويتنهد من أجلنا ،ويتnnألم
المميز .إنه يبذل
ً
بnnالمرض من أجلنnnا ،ويعnnاني الnnذل من أجnnل غايتنnnا وخالصnnنا ،ويnnنزف قلبnnه ،ويnnذرف الnnدموع بسnnبب تبلnnدنا وتمردنnnا .ال يمتلnnك
كينونته وصفاته مجرد شخص عادي ،وال يمكن امتالكهما أو بلوغهما بأحد الفاسدين .ما لديه من تسامح وصnبر ال يملكnه أي
شnnnخص ع nnادي n،وال يمل nnك محبت nnه أي ك nnائن مخل nnوق .ال يمكن ألي أح nnد غ nnيره أن يع nnرف جمي nnع أفكارن nnا ،أو يnnnدرك طبيعتنnnnا
وجوهرن nnا ،أو ي nnدين تم nnرد البش nnر وفس nnادهم ،أو يتح nnدث إلين nnا ويعم nnل بينن nnا به nnذه الطريق nnة نياب nnة عن إل nnه الس nnماء .ال أح nnد غ nnيره
وم ْن هnnو تصnnدر بجملتهnnا منnnه .ال يمكن ألحnnد غnnيره أن
يسnnتطيع امتالك سnnلطان هللا وحكمتnnه وكرامتnnه؛ فشخصnnية هللا ومnnا لديnnه َ
يرينا الطريق ويجلب لنا النور ،وال يستطيع أحد أن يكشnف عن األسnرار الnتي لم يكشnفها هللا منnذ بnدء الخليقnة وحnتى اليnوم .ال
ِ
ويعبnر عن صnوت قلب هللا ،وتحnذيرات
يمكن ألحnد غnيره أن يخّلصnنا من عبوديnة الشnيطان وشخصnيتنا الفاسnدة .إنnه يمثّnل هللاِّ ،
nدة ،وأتى بسnnماء جديnnدة وأرض جديnnدة ،وعمnnل
هللا ،وكالم دينونnnة هللا تجnnاه البشnnرية بأسnnرها .لقnnد بnnدأ عصnً nرا جديnً nدا وحقبً nة جديً n
جديد ،وجاءنا بالرجاء ،وأنهى الحياة التي كنnا نحياهnا في غمnوض ،وسnمح لنnا بnأن نعnاين طريnق الخالص بالتمnام .لقnد أخضnع
كياننا كله ،وربح قلوبنا.
من "معاينة ظهور هللا وسط دينونته وتوبيخه" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .15األيnnام األخnيرة هي عنnدما يتم تصnnنيف كnل األشnياء حسnب النnوع من خالل اإلخضnاع .واإلخضnاع هnو عمnnل األيnnام
األخnnيرة؛ بمعnnنى أن دينونnnة خطايnnا كnnل شnnخص هي عمnnل األيnnام األخnnيرة .وإال فكيnnف يمكن تصnnنيف البشnnر؟ عمnnل التصnnنيف
الك nnائن في وس nnطكم هnnو بداي nnة ه nnذا العم nnل للك nnون بأكمل nnه .بع nد nذل nnك ،يخض nnع البشnnر بجمي nnع جنس nnياتهم في ك nnل مك nnان إلى عم nnل

اإلخضاع .وهذا يعnnني أن كnnل إنسnان من الخليقnnة سnيتم تصnnنيفه حسnب النnnوع ،عنnnد مثولnه أمnام كرسnي الدينونnة nلتتم دينونتnnه .ال
يستطيع أي شخص أو أي شيء الهروب من ألم التوبيخ والدينونة ،وال يستطيع أي شخص أو أي شيء تفnnادي هnnذا التصnnنيف
بnnnالنوع؛ الك nnل س nnيتم تص nnنيفه إلى طبق nnات .وه nnذا ألن النهاي nnة قريب nnة لجمي nnع األش nnياء وجمي nnع الس nnموات واألرض ستصnnnل إلى
منتهاها .كيف يمكن لإلنسان الهروب من نهاية وجوده؟
من "الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .16في عملnnه األخnnير باختتnnام العصnnر ،شخصnnية هللا هي شخصnnية تnnوبيخ ودينونnnة ،وفيهnnا يكشnnف كnnل مnnا هnnو آثم بهnnدف
إدانnة جميnع الشnعوب عالنيً nة ،وتكميnل أولئnك الnذين يحبونnه بقلب مخلص .شخصnية مثnل هnذه فقnط يمكنهnا إنهnاء العصnر .األيnام
َّ
nاء على طبيعتهnnا .هnnذا هnnو
األخيرة قد حلت بالفعل .كل األشياء في الخليقة ستُصنف وفًقا لنوعها ،وستُقسnnم إلى فئnnات مختلفnnة بنً n
الوقت الذي يكشف هللا فيه عن مصير الناس ووجهتهم .لو لم يخضع الناس للتnnوبيخ والدينونnnة ،لن تكnnون هنnnاك طريقnnة لكشnnف

عص nnيانهم وع nnدم ب nnرهم .فق nnط من خالل الت nnوبيخ والدينون nnة يمكن أن ُيعلن بوض nnوح مص nnير الخليق nnة كله nnاُ .ي ِ
ظه nر اإلنس nnان فق nnط
وسيصnَّ nنف جميnnع البشnnر بحسnnب
سيوضnُ nع مnnع األشnnرار ،والصnnالح مnnع الصnnالحينُ ،
ويnnدان .الشnnرير ُ
ألوانnnه الحقيقيnnة عنnnدما ُيnnوبَّخ ُ

ويكافnnأ الصnnالح ،ويصnnير جميnnع النnnاس
نnnوعهم .من خالل التnnوبيخ والدينونnnة n،سnnتُعلن نهايnnة كnnل الخليقnnة ،حnnتى ُيعnnاقب الشnnرير ُ
nارين .ألن فسnn nاد اإلنسnn nان قnn nد بلnn nغ ذروتnn nه
خاضnn nعين لسnn nيادة هللا .يجب أن يتحقnn nق كnn nل العمnn nل من خالل التnn nوبيخ والدينونnn nة البَ n n
nيرا على نحnnو متزايnnد ،فقnnط شخصnnية هللا البnnارة ،الnnتي تشnnمل التnnوبيخ والدينونnnة n،والnnتي ستنكشnnف أثنnnاء
وعصnnيانه قnnد صnnار خطً n
ثم تعاقب بشدة كل األشرار.
تغير اإلنسان
األيام األخيرة ،يمكنها أن ِّ
ّ
وتكمله .فقط هذه الشخصية بإمكانها كشف الشر ومن ّ

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

 .17هnnل تnnدركون اآلن ماهيnnة الحnnق والدينونnnة؟ إن أدركتم هnnذا فأنnnا أحثكم على أن تخضnnعوا بطاعnnة للدينونnnة n،وإال فلن
تنnn nالوا الفرصnn nة أبnn nداً كي تُز ّnكnnوا من قبnn nل هللا أو تnn nدخلوا ملكوتnn nه .أمnn nا أولئnn nك الnn nذين يقبلnn nون الدينونnn nة فقnn nط ولكن ال يمكن أبnً n nدا
تطهnيرهم ،أي الnذين يهربnون في منتصnف عمnل الدينونnة n،سnيمقتهم هللا ويرفضnهم إلى األبnد .خطايnاهم أكnثر وأعظم من خطايnا

أبديا أكثر
عقابا ً
وتمردوا عليه .أولئك األشخاص الذين ليسوا أهالً حتى ألن يؤدوا الخدمة سينالون ً
الفريسيين؛ ألنهم خانوا هللا ّ
فمثل هؤالء سnينالون عقnاب الnروح والنفس والجسnد.
والء بالكلمات وخان هللا بعد ذلكُ .
شدة .لن يعفو هللا عن أي خائن أظهر ً

nارة؟ أوليس هnnذا هnnو الهnnدف اإللهي من دينونnة nاإلنسnnان وإظهnnار حقيقتnnه؟ إن هللا
أوليس هnnذا بالتحديnد nاسً n
nتعالنا لشخصnnية هللا البّ n
في وقت الدينون nnة ي nnودع جمي nnع من قnnاموا بمث nnل ه nnذه األعم nnال األثيم nnة مكانًا يض nnج ب nnاألرواح الش nnريرة ،ويس nnمح لتل nnك األرواح

nدون هللا في أس nnفار ه nnؤالء المؤم nnنين
الش nnريرة بس nnحق أجس nnادهم لتف nnوح منه nnا روائح الجثث الكريه nnة ،وه nnذا عق nnابهم الع nnادلُ .ي ّ n
nزيفين الخ nnائنين n،والرس nَ nل والع nnاملين الكذب nnة ،ك nَّ nل م nnا اق nnترفوه من خطاي nnا؛ وعن nnدما يحين ال nnوقت المناس nnب يلقي بهم وس nnط
المّ nn

ِ
أجسادا من جديnد وال يnرون النnور أب ًnدا .أولئnك المnراؤون
لتنجس أجسادهم كما يحلو لها ،فال يعودون يأخذون
ً
األرواح النجسة ّ
الnnnذين يخ nnدمون لبعض ال nnوقت ،ولكنهم ال يس nnتطيعون البق nnاء أوفي nnاء ح nnتى النهاي nnة ،يحس nnبهم هللا من بين األش nnرار ليسnnnلكوا في

nزءا من جمnnاعتهم المتمnّ nردة ،وفي النهايnnة يبيnnدهم هللا .ال يبnnالي هللا بأولئnnك األشnnخاص الnnذين لم يكونnnوا
مشnnورتهم ويصnnبحوا جً n
nتمروا في
جانبا ،إذ أن هللا سيبيدهم
أوفياء ً
جميعا مnع ّ
تغيnر العصnر .لن يس ّ
أبدا للمسيح ولم يبذلوا أي جهد ُيذكر ،بل ويطرحهم ً
ً
البقnnاء على األرض ،ولن يnnدخلوا ملكnnوت هللا .أولئnnك األشnnخاص الnnذين لم يكونnnوا قnnط أوفيnnاء هلل ،ولكن أجnnبرتهم الظnnروف على

التعامل معه بصورة روتينيةُ n،يحسبون من بين األشخاص الذين قدموا خدمnnة لشnnعب هللا ،ولن ينجnnوا سnوى عnnدد صnnغير منهم،

بينمnnا سnnيهلك األغلبيnnة مnnع أولئnnك غnnير المnnؤهلين حnnتى ألداء الخدمnnة .وفي النهايnnة ُسnيدخل هللا إلى ملكوتnnه من تحّلnnوا بفكnnره ،أي
فعينهم ليكونnnوا كهنً nة .سnnيكون هnnؤالء هم ثمnnرة عمnnل هللا .أمnnا أولئnnك األشnnخاص الnnذين ال ينnnدرجون
شnnعبه وأبنnnاءه والnnذين سnnبق ّ

علي
ويمكنكم تخيُّل نهnايتهم .لقnد قلت لكم بالفعnل كnل مnا يجب َّ
فسيحسnبون مnع غnير المؤمnنينُ ،
تحت أيnة فئnة سnبق فوضnعها هللا ُ
أبدا من يتخّلفون عن اللحnاق
قوله؛ الطريق الذي ستختارونه هو قراركم الخاص .وما عليكم إدراكه هو أن عمل هللا ال ينتظر ً
به ،وشخصية هللا البارة ال تُظهر أية رحمة ألي إنسان.

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

 .18يتكون الكتاب المقدس من كلمات هللا التي قالها األنبياء وكلمات كتبها رجال استخدمهم هللا آنذاك؛ هللا فقnnط هnnو من
يستطيع أن يشرح تلك الكلمات ،والروح القدس هو من يمكنه فقnط الكشnف عن معnnنى تلnnك الكلمnات ،وهللا وحnnده هnnو من يمكنnnه
أن يفك الختوم السبعة ويفتح السفر .أنت لست هللا ،وأنا لست هللا ،لذلك من يجرؤ أن يفسر كلمات هللا؟ هل تجnرؤ على تفسnير
تلnnك الكلمnnات؟ حnnتى لnnو كnnان األنبيnnاء إرميnnا ويوحنnnا وإيليnnا هنnnا ،لمnnا كnnانوا سnnيجرؤون على ذلnnك ،فهم ليسnnوا الخnnروف .وحnnده
الخروف يمكنه فك الختوم السبعة وفتح السفر ،وال أحد آخر يستطيع تفسير كلماته.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

 .19مكتnnوب في الكتnnاب المقnnدس أن الخnnروف وحnnده بإمكانnnه فتح الختnnوم السnnبعة .على مnnر العصnnورُ ،وجnnد العدي nد nمن
جميعا الخروف؟ هnnل يمكنnnك أن تقnnول إن
مفسري الكتاب المقدس من بين تلك الشخصيات العظيمة ،فهل يمكنك أن تقول إنهم
ً
كل تفسيراتهم تأتي من هللا؟ هم مجرد مفسرين؛ ليس لديهم هوية الخروف .كيف يستحقون فتح الختوم السبعة؟

من "بخصوص األلقاب والهوية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

طnnد ُرسnَ nل كنيسnnته وكnّ nل الكنيسnnة في داخnnل
nوم السnnبعة هلل القnnدير سnnاطع ٌة! صnnارت الكنيسnnة كامل ً nة من صnnنعه .و ّ
 .20النجُ n
يتمم خطة تدبيره ومشيئته .الصحيفة هي اللغة الروحية المبهمة لتدبيره ،وقnnد فتحهnnا
َم َدده .يفتح ّ
كل األختام السبعة ،وهو نفسه ّ
وكشف عنها!
من "الفصل الرابع والثالثون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .21في عصnnر الملكnnوت ،يسnnتخدم هللا الكلمnnة لإلعالن عن بدايnnة عصnnر جديnnد n،ولتغيnnير طريقnnة عملnnه ،وليقnnوم بالعمnnل
المطلnnوب للعصnnر بأكملnnه .هnnذا هnnو المبnnدأ الnnذي يعمnnل بnnه هللا في عصnnر الكلمnnة .لقnnد صnnار هللا جسnً nدا ليتكلم من وجهnnات نظnnر

مختلفnة ،ممnا ُيم ّكن اإلنسnان حقًا من رؤيnة هللا ،الnذي هnو الكلمnة الظnاهر في الجسnد ،ومن رؤيnة حكمتnه وعجبnه .ويتم مثnل هnذا
العمnnل لتحقيnnق أفضnnل ألهnnداف إخضnnاع اإلنسnnان وتكميلnnه والقضnnاء عليnnه .هnnذا هnnو المعnnنى الحقيقي السnnتخدام الكلمnnة للعمnnل في

عصnnر الكلمnnة .من خالل الكلمnnة ،يتعnّ nرف اإلنسnnان على عمnnل هللا وشخصnnيته ،ويتعnnرف على جnnوهر اإلنسnnان ،ومnnا يجب على
اإلنسان الnدخول إليnه .من خالل الكلمnة ،يnأتي العمnل الnذي يnرغب هللا في القيnام بnه في عصnر الكلمnة بأكملnه بثمnاره .من خالل
واعيا بوجودها .فيؤمن اإلنسnnان
وي َج َّرب .لقد رأى اإلنسان الكلمة ،وسمعها ،وصار
الكلمةُ ،ي َ
وي َ
ً
قضى عليه ُ
كشف عن اإلنسان ُ
ض nا بمحب nnة هللا لإلنس nnان ورغبت nnه في خالص nnه .وم nnع أن كلم nnة
الكلي nnة وحكمت nnه ،وأي ً
نتيج nnة ل nnذلك بوج nnود هللا ،وي nnؤمن بق nnدرة هللا ّ
ِ
وتغي nnر مف nnاهيم
المتج ّس nد تزع nnزع الك nnون بأس nnره؛ كلمت nnه تح nّ nول قلب اإلنس nnانّ ،
"الكلم nnة" بس nnيطة وعادي nnة ،ف nnإن الكلم nnة من فم هللا ُ
اإلنسان وشخصnيته القديمnة ،والطريقnة القديمnة الnتي اعتnاد العnالم بأكملnه على أن يظهnر بهnا .على مnر العصnور ،يعمnل إلnه هnذا

nاعدا ،يعيش اإلنسnان تحت
اليوم وحده بهذه الطريقة ،وبهذه الطريقة وحدها ُيكّلم اإلنسان ويأتي ُليخِّلصه .ومن هnذا الnوقت فص ً
توجيه الكلمة ،وتحت رعايتها وعطائهnا .لقnnد أتت البشnnرية بأكملهnا لتحيnnا في عnnالم الكلمnة ،وسnnط لعنnات كلمnة هللا وبركاتهnا ،بnnل
وأتى المزيnnد من البشnnر ليحيnnوا في ظnnل دينونnnة الكلمnnة وتوبيخهnnا .جميnnع هnnذه الكلمnnات وكnnل هnnذا العمnnل هnnو من أجnnل خالص
اإلنسnnان ،ومن أجnnل تتميم مشnnيئة هللا ،ومن أجnnل تغيnnير المظهnnر األصnnلي لعnnالم الخليقnnة القديمnnة .خلnnق هللا العnnالم بالكلمnnة ،ويقnnود
nيرا ،سيسnnتخدم الكلمnnة ليnnأتي بالعnnالم القnnديم
البشnnر من جميnnع أرجnnاء الكnnون بالكلمnnة ،وأي ً
ض nا يخضnnعهم ُ
ويخّلصnnهم بالكلمnnة .وأخً n
بأسnnره إلى نهايnnة .عنnnدها فقnnط تكتمnnل خطnnة التnnدبير تمامًا .يسnnتخدم هللا الكلمnnة في عصnnر الملكnnوت للقيnnام بعملnnه وتحقيnnق نتnnائج
عمله .فهو ال يعمل عجائب أو يصنع معجزات ،لكنه يعمل عمله ببساطة من خالل الكلمة.
من "عصر الملكوت هو عصر الكلمة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .22األيnnام األخnnيرة ليسnnت إال أيامًا أخnnيرة وليسnnت أكnnثر من مجnnرد عصnnر الملكnnوت ،وهnnو ال يمثnnل عصnnر النعمnnة وال
عصnnر النnnاموس .األيnnام األخnnيرة هي مجnnرد زمن فيnnه ينكشnnف عمnnل خطnnة التnnدبير ذات السnnتة آالف عnnام لكم .هnnذا هnnو كشnnف
الستار عن السر .ال يمكن إلنسان أن يكشnف السnتار عن سnر مثnل هnذا .ال يهم مnدى عظمnة فهم اإلنسnان عن الكتnاب المقnدس،
ال يزال مجرد كلمات ،ألن اإلنسان ال يفهم جوهر الكتاب المقدس .حين يقnرأ إنسnان الكتnاب المقnدس ،قnد ينnال بعض الحقnائق،
أبدا اسnnتخراج المعnnنى المتضnnمن في تلnك
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 ويسnوع ،واإلنسnnان غnير قnادر على فnnك طالسnم
سر هذا العمل .لذلك ،فإن سر خطة التدبير ذات الستة آالف عام هو أعظم األسnnرار وأكnnثر األسnnرار المسnnتترة واإلنسnان غnnير
قادر على استيعابه .ال أحد يمكنه فهم مشيئة هللا مباشرة ،ما لم يفسnره هللا بنفسnه ويعلنهnnا لإلنسnان ،فيمnا عnnدا ذلnnك تظnnل مشnيئته
ضnا من كnnل نبnnوات
مسnnتترة عن اإلنسnnان وتظnnل أسnnرار مخفيnnة لألبnnد ... .هnnذا العمnnل الnnذي امتnnد لسnnتة آالف عnnام هnnو أكnnثر غمو ً
األنبيnnاء .هnnو أعظم سnnر منnnذ الخلnnق ،ولم يكن هنnnاك أي نnnبي سnnابق اسnnتطاع أبnً nدا أن يفهمnnه ،ألن طالسnnم هnnذا السnnر سnnتُفك في
العص nnر األخ nnير ولم تنكش nnف أب nً nدا من قب nnل .إن كنتم تفهم nnون ه nnذا الس nnر واس nnتطعتم أن تن nnالوه ،ف nnإن أولئ nnك األش nnخاص ال nnدينيين

سيخضnnعون جميعًا من قبnnل هnnذا السnnر .هnnذه فقnnط هي أعظم الnnرؤى ،الnnتي يجب على اإلنسnnان أن يتnnوق لفهمهnnا بشnnدة ،ولكنهnnا
ُ

غموضا بالنسبة له .عندما كنتم في عصnر النعمnة ،لم تعرفnوا العمnل الnذي قnام بnه يسnوع وال يهnوه .ال يفهم النnاس
أيضا األكثر
ً
ً
أس nnباب وض nnع يه nnوه للش nnرائع ولم nnاذا طلب من الش nnعب االل nnتزام به nnا أو لم nnاذا تم بن nnاء الهيك nnل ولم يفهم الن nnاس لم nnاذا خ nnرج بن nnو
إسرائيل من مصر إلى البرية ثم إلى كنعان .حتى هذا اليوم لم تنكشف هذه األمور.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

 .23في ه nnذه المرحل nnة األخ nnيرة للعم nnل ،يتم تحقي nnق النت nnائج من خالل الكلم nnة .من خالل الكلم nnة يفهم اإلنس nnان العدي nnد من
األسnnnرار ويفهم عم nnل هللا ع nnبر األجي nnال الماض nnية؛ من خالل الكلم nnة يس nnتنير اإلنس nnان ب nnالروح الق nnدس؛ من خالل الكلمnnnة يفهم
ضnا عمnل أنبيnاء ورسnل األزمنnة القديمnة ،والمبnادئ الnتي كnانوا
اإلنسان األسرار التي لم يفك أجيال الماضي طالسnمها أب ًnدا ،وأي ً
ضn nا تم nnرد اإلنس nnان ومقاومت nnه ،ويع nnرف ج nnوهره
ضn nا شخص nnية هللا نفس nnه وأي ً
يعمل nnون به nnا؛ من خالل الكلم nnة يع nnرف اإلنس nnان أي ً
الخاص .من خالل خطوات العمل هذه وكل الكلمات التي قيلت ،يعرف اإلنسان عمل الروح القدس وعمل جسد هللا المتجسnnد،

أيضا معرفتك بعمل تبدير هللا على مnدار سnتة آالف عnام من خالل الكلمnة .ألم تكن معرفnة
وأيضا شخصيته الكلية .لقد ربحت ً
ً
ض n nا تم تحقيقهnn nا من خالل الكلمnn nة؟ في المرحل nnة الس nnابقة ،ص nnنع يسnn nوع اآليnnnات
أفكnnnارك الس nnابقة ونجاح nnك في التخلي عنه nnا أي ً

ضnا من خالل الكلمnة؟ لnذلك فnإن
والعجائب ،ولكن األمر مختلnف في هnذه المرحلnة .ألم يكن فهمnك عن سnبب فعلnه هnذا تحقnق أي ً
الكلمات التي قيلت في هذه المرحلة تتجاوز العمل الذي قام به رسل وأنبياء األجيال السابقة .حتى النبوات التي قدمها األنبيnnاء
لم يمكنها أن تحقق نتائج مثل هذه.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

 .24يكشف عمل األيام األخيرة عمل يهوه ويسوع وكافة األسرار التي ال يفهمها اإلنسان .يتم هnnذا ليكشnnف عن مصnnير
ونهاية البشرية وليختتم كل عمل الخالص بين البشر .إن مرحلnة العمnل هnذه في األيnام األخnيرة تختتم كnل شnيء .كnل األسnرار
nحا في قلبnه .وقتهnا فقnط يمكن تقسnيم
التي لم يفهمها اإلنسان يجب أن تُفك طالسمها لكي ينال اإلنسان بصيرة عنها
وفهما واض ً
ً
البشر وفًقا ألنواعهم.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

 .25إن طريnnق الحيnnاة ليس بالشnnيء الnnذي يسnnتطيع أي شnnخص أن يقتنيnnه ،وال هnnو بالشnnيء الnnذي يمكن للجميnnع الحصnnول
عليnه بسnهولة ،ذلnك ألن مصnدر الحيnاة الوحيnد هnو هللا ،وهnذا يعnني أن هللا وحnده هnو الnذي يملnك مnادة الحيnاة ،وال يوجnد طريnق
أتم أعمnاالً كثnيرة
للحياة دون هللا نفسه ،فاهلل إ ًذا هو مصدر الحياة وينبوع مائها الحي الnذي ال ين ُ
ضnب .منnذ أن خلnق هللا العnالمّ ،
تشمل حيوية الحياة ،وقام بأعمال كثيرة تجلب لإلنسnان الحيnاة ،ودفnع ثمنًا باهظًا حnتى يفnوز اإلنسnان بالحيnاة ،ألن هللا ذاتnه هnو
الحياة األبدية ،وهو نفسه الطريnق لقيامnة اإلنسnان .ال يغيب هللا مطلقًا عن قلب اإلنسnnان ،بnل إنnه موجnود معnه على الnnدوام .إنnه
ومعين ثnnري لوجnnوده بعnد nوالدتnه .يهب اإلنسnان والدة جديnnدة ،ويمنحnه
القوة التي تغnnذي حيnاة اإلنسnانُ ،
وكنnه الوجnود البشnnريَ ،
القnnدرة على أن يnnؤدي دوره في الحيnاة على أكمnnل وجnnه وبكnnل مثnnابرة .ظnnل اإلنسnان يحيnnا جيالً بعnnد جيnnل بفضnل قnnدرة هللا وقnnوة

حياته التي ال تنضب ،وكانت قوة حياة هللا طوال هذه المدة هي ركيزة الوجود اإلنسnاني الnnتي دفnnع هللا من أجلهnا ثمنًا لم يدفعnهn

أي إنس ٍ
nان عnادي .لقnوة حيnnاة هللا القnnدرة على السnnمو فnnوق أي قnnوة ،بnnل والتفnnوق على أي قnnوة؛ فحياتnnه أبديnnة وقوتnnه غnnير عاديnnة،

وال يمكن ألي مخل nnوق أو ع nnدو قه nnر ق nّ nوة حيات nnه .ق nnوة حي nnاة هللا موج nnودة وتلم nnع بأش nnعتها البراق nnة ،بغض النظnnnر عن الزمnnnان
والمكان .تبقى حياة هللا إلى األبد دون أن تتغير مهما تغيَّرت السماء واألرض .الكل يمضي ويزول وتبقى حياتnه ألنnه مصnدر
ضnا تسnnتمد nوجودهnnا من قnnوة
وجnnود األشnnياء وأصnnل وجودهnnا .فاهلل أصnnل حيnnاة اإلنسnnان ،وسnnبب وجnnود السnnماء ،بnnل واألرض أي ً
nوق يتنفس ،وال يفلت من حnnدود سnnلطانه مnnا يتحnnرك .هكnnذا يخضnnع الكnnل – كnnان من كnnان –
حياتnnه .ال يعلnnو فnnوق سnnيادته مخلٌ n
لسيادة هللا ،ويحيا الجميع بأمره ،وال يفلت من سيطرته أحد.

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

 .26مسيح األيام األخيرة يهب الحيnnاة ،وطريnق الحnق األبnnدي .هnnذا الحnnق هnو الطريnnق الnذي يسnnتطيع اإلنسnان من خاللnnه
ويnnز ّكى منnnه .إن لم تَ ْس َ nع نحnnو طريnnق الحيnnاة
أن يحصnnل على الحيnnاة ،فهnnو السnnبيل الوحيnnد الnnذي من خاللnnه يعnnرف اإلنسُ n
nان هللاَ ُ
الذي يقدمnه مسnيح األيnام األخnيرة ،فلن تنnال أب ًnدا تزكيnة يسnوع ،ولن تكnون أهالً لnدخول ملكnوت السnموات ،ألنnك سnتكون حينهnا

يكبلهم التnnاريخ لن يتم ّكنnnوا مطلقًا من بلnnوغ الحيnnاة
nيرا للتnnاريخ .أولئnnك الnnذين تتحكم فيهم الشnرائع والحnروف والnnذين ّ
ألعوبnnة وأسً n
nاء عكnً nرا تشnّ nبثوا بnnه آلالف السnnنين ،وليس مnnاء
ولن يسnnتطيعوا الوصnnول إلى طريnnق الحيnnاة األبnnدي ،فكnnل مnnا لnnديهم ليس إال مً n
الحيnnاة المتnnدفق من العnnرش .أولئnnك الnnذين ال يnnرويهم مnnاء الحيnnاة سnnيبقون جثثًا إلى األبnnد n،ألعوبnnة للشnnيطان وأبنnnاء للجحيم .كيnnف

لهم حينذاك أن يعاينوا هللا؟ لو كان كل ما تفعله هو محاولة التشبث بالماضي ،واإلبقاء على األشياء كما هي بnnالوقوف جامnً nدا،

وعnnدم محاولnnة تغيnnير الوضnnع الnراهن وتnnرك التnnاريخ ،أفال تكnnون دائمًا ضnnد هللا؟ إن خطnnوات عمnnل هللا هائلnnة وجبnnارة كnnاألمواج
nاكنا ،ال بnnل تتم ّس nك بحماقتnnك دون فعnnل
دويnnة ،لكنnnك في المقابnnل ،تجلس وتنتظnnر الnnدمار دون أن تحnnرك سً n
الم ّ
العاتيnnة والرعnnود ُ
ٍ
الح َnمnل؟ كيnnف تnnبرر أن يكnnون هللا الnnذي
شnnيء ُيَ n
nذكر .بnnأي وجnnه – وأنت على هnnذه الحnnال – يمكن اعتبnnارك شخصnاً يقتفي أثnnر َ

متجد ًدا ال يشيخ مطلًقا؟
إلها
ّ
تتمسك به ً

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

 .27أولئك الذين يرغبون في الحصول على الحياة من دون االعتمnاد على الحnق الnذي نطnق بnه المسnيح ُهم أسnخف َم ْن
يقدمه المسيح هم تائهون في األوهnام .لnnذلك أقnول إن أولئnnك الnnذين ال
على األرض ،وأولئك الذين ال يقبلون طريق الحياة الذي ّ

يقبل nnون مس nnيح األي nnام األخ nnيرة س nnوف ُير َذل nnون من هللا إلى األب nnد .المس nnيح ه nnو بواب nnة اإلنس nnان الوحي nnدة إلى الملك nnوت في األي nnام
يكمnnل هللا أحnً nدا إال بالمسnnيح .إن كنت تnnؤمن باهلل ،عليnnك أن تقبnnل كلماتnnه وتطيnnع
األخnnيرة ،الnnتي ال يسnnتطيع أحnnد أن يتجنبهnnا .لن ّ
الم َّ
قد َمnة إليnك .يnأتي المسnيح في األيnام
طريقه .يجب أاّل ينحصر تفكيرك في نيل البركات من دون قبول الحق .أو قبول الحياة ُ
حقيقيا .إن عمله إنمnا هnnو من أجnل وضnnع نهايnة للعصnnرالقديم ودخnول العصnر
إيمانا
األخيرة حتى ينال الحياة كل َم ْن يؤمن به ً
ً

كنت غير قادر على االعnnتراف
الجديد n،وعمله هو السبيل الوحيد الذي يجب أن يسلكه كل من يريد دخول العصر الجديد .إذا َ
بnnه ،ال بnnل من الرافضnnين لnnه أو المجnّ nدفين عليnnه أو حnnتى من الnnذين يضnnطهدونه n،فnnأنت عتيnٌnد أن تحnnرق بنnnار ال تُطفnnأ إلى األبnnد،
عبnnر عن الnnروح القnnدس وعن هللا ،هnnو َم ْن أوكnnل إليnnه هللا إتمnnام عملnnه على
ولن تnnدخل ملكnnوت هللا .لهnnذا فالمسnnيح نفسnnه هnnو من ُي ّ
األرض؛ لذلك أقول إنك إن لم تقبل كل ما عمله مسيح األيام األخيرة ،تكون مجnدًفا على الnروح القnدس .والعقوبnة الnتي تنتظnر

َم ْن يجnnدف على الnnروح القnnدس واضnnحة للجميnnع .كnnذلك أقnnول لnnك إنnnك إن قnnاومت مسnnيح األيnnام األخnnيرة وأنكرتnnه ،فلن تجnnد َم ْن
nاعدا ،لن تحص nnل على فرص nnة أخ nnرى لتن nnال تزكي nnة هللا ،وح nnتى ل nnو
ض nا أق nnول إن nnك من الي nnوم فص ً n
يحم nnل تبع nnات ذل nnك عن nnك .وأي ً
ومن تنكnnره ليس كائنًا
حاولت أن تصلح أخطاءك ،فلن تعnاين وجnnه هللا مnnرة أخnرى ُمطلقًا .ألن الnذي تقاومnnه ليس إنس ً
َ
nانا عاديًا َ
اقترفت جريمة شنعاء .لذلك ،فنصيحتي
صغيرا ،إنما
ال قيمة له ،بل هو المسيح .هل تدرك هذه النتيجة؟ أنت لم ترتكب خطأ
َ
ً

nادر أن يمنحnك الحيnاة ،وال شnيء غnير الحnق يسnمح لnك
نقدا
لكل واحد هي أال تقاوم الحق أو تبديً n
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"

دويnn nة بال توقnn nف لته nn nز جميnn nع األمم
 .28أن nn nا أق nn nوم بعملي في جمي nn nع أنح nn nاء الك nn nون ،وفي الشnn nرق ،تنطل nn nق صnn nدامات ُم ّ
والطوائnnف .إن صnnوتي هnnو الnnذي قnnاد البشnnر أجمعين إلى الحاضnnر .سnnأجعل كnnل البشnnر يخضnnعون لصnnوتي ،ويسnnقطون في هnnذا
nتعدت مجnnدي من كnnل األرض وأعnnدت إطالقnnه من جديnnد في
التيnnار ،ويخضnnعون أمnnامي ألنnnه قnnد مnّ nرت فnnترة طويلnnة من nذ nأن اسُ n
يتعطش لظهnnوري من جديnnد؟
يتوق لرؤية مجدي؟ من ذا الذي ال ينتظnر عnودتي بلهفnة؟ من ذا الnذي ال
الشرق .من ذا الذي ال
ُ
ُ

من ذا الذي ال يتوق لبهائي؟ من ذا الذي لن يnأتي إلى النnور؟ من ذا الnذي لن يتطلnع لغnنى كنعnان؟ من ذا الnذي ال يتnوق لعnودة

nق القnnدير العظيم؟ سينتشnnر صnnوتي عnnبر األرض؛ ُّ
وأود ،عنnnدما ألتقي بشnnعبي المختnnار ،أن أنطnnق
الفnnادي؟ من ذا الnnذي ال يعشُ n
بالمزيد من الكالم لهم .أقول كالمي للكون كلnnه وللبشnرية مثnل الرعnnود القويnnة الnتي تهnnز الجبnnال واألنهnnار .ولnذلك أصnnبح الكالم
nنز اإلنسnان ،وكnل البشnر يق ّnدرون كالمي .يnnومض الnnبرق من الشnرق قاطعًا طريقnnه إلى الغnرب .وهكnnذا هnnو
الnnذي ينطقnه فمي كَ n
كالمي ،حnnتى أن اإلنسnnان يكnnره أن يتخلى عنnnه وفي ذات الnnوقت يجnnده غnnير مفهnnوم ،لكنnnه يبتهج بnnه أكnnثر فnnأكثر .يبتهج جميnnع

البش nnر ويفرح nnون احتف nnاالً بق nnدومي كاحتف nnالهم بمول nnود جدي nnد n.وبواس nnطة ص nnوتي ،س nnأجمع ك nnل البش nnر أم nnامي .ومن ذل nnك الحين

يشع مني والكالم الذي ينطقه فمي ،سnnأجعل
فصاعدا ،سأدخل
رسميا في العرق البشري لكي يأتوا ليعبدوني .ومع المجد الذي ُّ
ً
ً
nزلت على "جبnل الزيتnnون" في الشnnرق .سnيرون
ضnا قnnد ن ُ
كل البشر يأتون أمامي ويرون أن البرق يومض من الشرق ،وأنnني أي ً
مت
أنني كنت
زمن طويnل منnذ أن ُق َ
ً
موجودا لفnترة طويلnة على األرض ،ليس بعnد nكnابن اليهnود بnل كnبرق الشnرق .ألنnه قnد مnر ُ
عب ُnnد لعصnور ال تحصnى قبnل اآلن،
من األموات ،وقد رحلت من و ْسnط البشnر ،ثم ع ُ
nدت للظهnور بمجnد بينهم .أنnا هnو من كnان ُي َ
هم ُل من ِقَبل بني إسرائيل منذ أزمنة ال حصر لها قبل اآلن .وعالوة على ذلك ،فإنني أنnnا هللا القnnدير كلي
الم َ
كما أنني الرضيع ُ
ِ
nام عرشnnي ويnnروا وجهي المجيnnد ويسnnمعوا صnnوتي ويتطلعnnوا ألعمnnالي .هnnذا هnnو
المجnnد في العصnnر الحاضnnر! ليnnأت الجميnُ nع أمَ n

لتعبدني كnل األمم ،وليعnترف بي كnل لسnان ،وليضnع كnل
جمل إرادتي؛ إنها نهاية خطتي وذروتها ،وهي كذلك غاية تدبيريُ n.
ُ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
ُّ

 .۸هناك إله واحد فقط :ال يوجد ثالوث.
nل مnا
nل مnnا هnو موج ٌ
nود ،ويnnدير ُnك ّ
 .1هللا هو الواحد الذي يتسّلط على جميع األشnياء ،والnذي يnnدير جميnnع األشnياء .خلnق ُك ّ
nود .هnnذه مكانnnة هللا وهويَّة هللا .من جهnnة جميnnع
nل مnnا هnnو موجٌ n
nل مnnا هnnو موجٌ n
هnnو موجٌ n
nود ،ويتسّnلط أي ً
nود ،ويnnرعى ُnك ّ
ضnا على ُnك ّ
nود ،فnnإن هويَّة هللا الحقيقيَّة هي أنnnه الخnnالق وحnnاكم جميnnع األشnnياء .هnnذه هي الهويَّة الnnتي يمتلكهnnا هللا،
األشnnياء ُn
nل مnnا هnnو موجٌ n
وك ّ
ٍ
مخلوق من مخلوقات هللا ،سواء كان بين البشر أو في العالم الروحي ،أن يسnnتخدم
ألي
وهو ٌ
فريد بين جميع األشياء .ال يمكن ّ
ّ
أيَّة وس ٍ n
nيلة أو ع ٍ n
nذر النتح nnال هويَّة هللا أو مكانت nnه أو اس nnتبدالهما ،ألن nnه ال يوج nnد س nnوى واح nٍ nد من بين جمي nnع األش nnياء يمل nnك ه nnذه
والقوة والسلطان والقدرة على التسّلط على جميع األشياء :إلهنا الفريد ذاته.
الهويَّة َّ
من "هللا ذاته ،الفريد (ي)" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .2يظnnل هنnnاك َم ْن يقnnول" :ألم يnnذكر هللا صnnراحة أن يسnnوع هnnو ابنnnه الحnnبيب؟" بالتأكي nد nقيلت عبnnارة "يسnnوع هnnو ابن هللا
الحnnبيب الnnذي بnnه ُي َسnر" بواسnnطة هللا ذاتnnه .كnnانت تلnnك شnnهادة هللا عن ذاتnnه ،لكن فقnnط من منظnnور مختلnnف ،وهnnو منظnnور الnnروح
الذي في السماء يشهد لذاته في الجسد؛ فيسوع هو تجسده وليس ابنه الذي في السماء .هnل تفهم؟ أال تشnير كلمnات يسnوع" :أنnا

في" إلى أنهمnnا روح واحnnد؟ ألم ينفصnnال بين السnnماء واألرض بسnnبب التجسnnد؟ إنهمnnا – في الواقnnع – ال يnnزاالن
في اآلب واآلب َّ
واحnً nدا ،ومهمnnا يكن ،فnnاألمر ببسnnاطة أن هللا يشnnهد لنفسnnه .إنnnه بسnnبب التغnnير في كnٍّ nل من العصnnر ومتطلبnnات العمnnل والمراحnnل
أيضا االسم الذي يدعوه به اإلنسان؛ فعندما جاء ليقوم بالمرحلnة األولى من العمnل ،لم يكن ُيnدعى
المختلفة لخطة تدبيره n،تغير ً

إال بيهnnوه راعي إسnnرائيل ،وفي المرحلnnة الثانيnnة ،لم يكن ُيnnدعى هللا المتجسnnد إال الnرب والمسnnيح .لكن في ذلnnك الnوقت ،لم يnnذكر
الروح الذي في السماء سوى أنه االبن الحبيب ،ولم يذكر شيًئ ا عن أنه ابن هللا الوحيد .ببساطة هذا لم يحدث .فكيف يكون هلل
ابن وحيnnد؟ ألم يكن هللا ليصnnبح إنسnnاناً إذن؟ لقnnد ُدعي االبن الحnnبيب ألنnnه المتجسnnد ،ومن هنnnا جnnاءت العالقnnة بين اآلب واالبن
التي كانت ببسnاطة بسnبب االنفصnال بين السnماء واألرض .وقnد جnاءت صnالة يسnوع من منظnور الجسnد؛ فهnو إذ كnان قnد اتخnذ

ٍ
لمخلوق ،وحيث إنnnني اتخnnذت جسnً nدا كي آتي إلى
جسد ا ذا طبيعة بشرية عادية ،قال من منظور هذا الجسد" :جسدي الخارجي
ً
هnnذه األرض ،فأنnnا بعيnnد كnnل البعnnد عن السnnماء" .لهnnذا السnnبب ،لم يكن يسnnتطيع إال أن يصnnلي إلى هللا اآلب من منظnnور الجسnnد؛

جهز به .ال يمكن القول بأنه ليس هللا لمجرد أنه يصلي إلى اآلب من جهة
فهذا واجبه ،وما ينبغي على روح هللا المتجسد أن ُي َّ
الجسد .رغم أنه ُيدعى ابن هللا الحبيب ،يظل هو هللا ذاته؛ ألنه ليس إال تجسد الروح ،وتظل مادته هي الروح.
من "هل للثالوث وجود؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .3ربما يستدعي هذا إلى أذهnان غالبيnة النnاس كالم هللا في سnفر التكnوين" :نعمnل اإلنسnان على صnورتنا كشnبهنا" .حيث
إن هللا يقnnول "نعمnnل" اإلنسnnان على "صnnورتنا" ،فnnإن "ضnnمير المتكلمين nالجمnnع" هنnnا يشnnير إلى اثnnنين أو أكnnثر؛ وحيث إنnnه يقnnول

ٍ
أشخاص متمايزين ،ومن هnnذه الكلمnnات نشnnأت فكnnرة
"نعمل" ،فليس ثمة إله واحد فقط .بهذه الطريقة بدأ اإلنسان يعتقد في فكرة

اآلب واالبن والروح القدس .فما هي صفة اآلب إذن؟ وما هي صفة االبن؟ وما هي صnفة الnnروح القnnدس؟ هnل من الممكن أن
ِ
nق على صnورة واحnد ُمك َّnون من ثالثnة؟ وهnل تكnون صnورة اإلنسnان في هnذه الحالnة مشnابهة لتلnك الnتي
يكون إنسان اليوم قد ُخل َ
لآلب أم االبن أم ال nnروح الق nnدس؟ على ص nnورة أي ش nnخص من أش nnخاص هللا يك nnون اإلنس nnان؟ ه nnذه الفك nnرة عن اإلنس nnان ليس nnت
صحيحة وال معnنى لهnا! فهي ال تفعnل أكnثر من مجnرد تقسnيم إلnه واحnد إلى عnدة آلهnة .كnان الnوقت الnذي كتب فيnه موسnى سnفر
nودا ،ولم يكتب موسnnى
التكnnوين بعnnد خلnnق اإلنسnnان عقب خلnnق العnnالم ،لكن في البدايnnة ،عنnnدما بnnدأ الكnnون ،لم يكن موسnnى موجً n
الكتاب المقدس إال بعnد ذلnك بمnدة طويلnة ،فكيnف عnرف إ ًذا مnا تكلم بnه هللا في السnماء؟ لم تكن لديnه أدنى فكnرة عن كيفيnة خلnق
هللا للعالم .لم يرد في العهد القديم من الكتاب المقدس أي ِذ ْكر لآلب واالبن والروح القدس ،فقط ُذ ِكnَ nر إلnnه واحnnد حقيقي ،يهnnوه،
يقوم بعمله في إسرائيل ،وقد ُد ِعي هذا اإلله بأسماء مختلفة مع تغيُّر األزمان ،لكن ليس بوسع هnذا أن يثبت أن كnnل اسnم يشnير
ٍ
ٍ
nدد ال ُيحصnى من األشnخاص في هللا؟ مnا هnnو مكتnوب في
إلى
شخص مختلف .لو كان الوضع كذلك ،أفال يكون هنnاك حينئnnذ عٌ n
العهد القديم هو عمل يهوه ،وهو مرحلة من عمل هللا ذاته للبدء في عصر الناموس .كان ذلك عمnل هللا بحسnب الموجnود وهnو
يتكلم ،وبحس nnب الق nnائم وه nnو ي nnأمر .لم يق nnل يه nnوه مطلقًا إن nnه اآلب ال nnذي أتى ليق nnوم بعم nٍ nل ،ولم يتنب nnأ مطلقًا بمجيء االبن لف nnداء
nذكر أن االبن هnnو الnnذي جnnاء.
nذكر إال أن هللا تجسnnد ليفnnدي كnnل البشnnرية ،لكن لم ُيَ n
البشnnرية .لكن فيمnnا يتعلnnق بزمnnان يسnnوع ،لم ُيَ n
ضnا يختلnف ،فكnان ال بnد أن يقnوم بعملnه في ممالnك مختلفnة.
وبما أن العصور ليست متماثلnة ،والعمnل الnذي يقnوم بnه هللا نفسnه أي ً

ضnا الشخصnnية الnnتي يمثلهnnا .يعتقnnد اإلنسnnان أن يهnnوه هnnو اآلب ليسnnوعَّ ،
لكن يسnnوع لم يعnnترف بnnذلك في واقnnع
وهكnnذا ،اختلفت أي ً
في وأن nnا في اآلب؛ عن nnدما يnnnرى
األم nnر ،حيث ق nnال" :لم نكن متم nnايزين ك nnآب وابن مطلقًا؛ فأن nnا واآلب الس nnماوي واح nnد .اآلب َّ
اإلنسان االبن ،فهnو يnرى اآلب السnماوي ".بعnد كnل مnا قيnل ،سnواء كnان اآلب أو االبن ،فهمnا روح واحnد ،وغnير منفصnلين إلى

شخصين منفصلين .بمجرد أن يشرع اإلنسان في التفسير ،تتعقد األمور بفكرة األشخاص المتمnnايزين وكnnذلك بالعالقnnة بين آب
nيما هلل؟ ح nnتى إن اإلنس nnان ي nnرتب األشnnnخاص
وابن وروح .عن nnدما يتكلم اإلنس nnان عن أش nnخاص منفص nnلين ،أم nnا ُي َعnnد ذل nnك تجس ً n
كشٍ n
nخص أول وثٍ n
nان وثnnالث؛ ليسnnت هnnذه كلهnnا إال تصnnورات اإلنسnnان وال تسnnتحق اإلشnnارة إليهnnا ،وهي غnnير واقعيnnة بnnالمرة! إن
س nnألته" :كم إلهًا يوج nnد؟" ،لق nnال ل nnك إن هللا ث nnالوث مك nnون من اآلب واالبن وال nnروح الق nnدس ،اإلل nnه الواح nnد الحقيقي .ف nnإذا س nnألته
"م ْن هnnو اآلب؟" ،سnnيقول" :اآلب هnnو روح هللا في السnnماء .هnnو الضnnابط للكnnل ،وسnnيد السnnماء" ".فهnnل يهnnوه هnnو الnnروح؟"،
أي ً
ضnاَ :
سnيقول" :نعم!" .فnإذا سnألته حينئnٍ nذ" :من هnnو االبن؟" ،سnnيقول إن يسnوع هnو االبن بnالطبع" .فمnا قصnة يسnوع إ ًذا؟ من أين أتى؟"،

ضnا يمثnnل
ضnا؟ أليس عملnnه أي ً
سnnيقول" :يسnnوع ُوِلnَ nد من مnnريم من خالل الحبnnل بnnالروح القnnدس" ".إ ًذا أليسnnت مادتnnه هي الnnروح أي ً
ض nا مnnادة يسnnوع .اآلن في األيnnام األخnnيرة ،ال يعوزنnnا أن نقnnول إن الnnروح مnnازال
الnnروح القnnدس؟" يهnnوه هnnو الnnروح ،وهكnnذا أي ً

أشخاصا مختلفين؟ أليس األمر ببسnاطة أن روح هللا يقnوم بعمnل الnروح لكن من منnاظير مختلفnة؟" لهnذا،
يعمل[أ]؛ فكيف يكونون
ً
ال يوجد تمييز بين األشخاص؛ فيسوع تم الحمل به بواسطة الروح القدس ،وعمله – من دون شnك – هnو عمnل الnروح القnدس

بالضnبط .إن يهnوه في المرحلnة األولى من العمnل الnذي قnام بnه لم يتجسnد أو يظهnر لإلنسnان؛ إذن ،لم ي َnر اإلنسnان شnكله مطلقًا.
بغض النظnر عن عظمتnه أو طولnه ،ظnل هnو الnروح ،هللا نفسnه الnذي خلnق اإلنسnان في البnدء .كnان هnو روح هللا .عنnدما تحnدث
إلى اإلنسان من بين السحاب ،كnان مجnرد روح .لم يشnهد أح ٌnد شnكله إال في عصnر النعمnة عنnدما تجسnد روح هللا واتخnذ جس ًnدا
ٍ
ممكنا .لكنه كnان قnnد ُحِب َnل
حينئذ فقط رأى اإلنسان للمرة األولى صورة التجسد كيهودي n.لم يكن اإلحساس بيهوه
في اليهوديةn،
ً

ِ
ووِل َد يسوع بوصفه تجسد روح هللا .مnnا رآه اإلنسnان في البدايnة
به من الروح القدس ،بمعنى أنه ُحب َل به من روح يهوه نفسهُ ،
هnnو نnnزول الnnروح القnnدس مثnnل حمامnnة على يسnnوع ،لكنnnه لم يكن الnnروح الخnnاص بيسnnوع ،بnnل الnnروح القnnدس .فهnnل يمكن فصnnل
روح يسوع عن الروح القدس؟ لو كان يسوع هو يسوع ،االبن ،وكان الروح القnnدس هnnو الnروح القnnدس ،فكيnnف يمكن لهمnnا أن
واحدا؟ لو كان األمر كذلك لتعnnذر القيnام بالعمnnل .الnروح الموجnود في يسnوع والnروح الnnذي في السnماء وروح يهnnوه كلهnnا
يكونا
ً
واحد .يجوز أن يطلnق عليnه الnروح القnدس وروح هللا والnروح الم َّ
ؤلف من سnبعة أرواح ،والnروح الكلي .يسnتطيع روح هللا أن
ُ
ِ
يقوم ٍ
بعمل كثير؛ فهو يستطيع أن يخلق العالم وأن يفنيه بإغراق األرض ،ويستطيع أن يفدي كل البشرية ،بل وأن ُيخضع كnل

أي من أشnخاص هللا اآلخnرين في محلnه.
البشرية ويفنيهnا .هnذا العمnل يتم بواسnطة هللا ذاتnه ،وال يمكن أن يكnون قnد تم بواسnطة ٍّ
وأيضا باسم القدير .إنه الرب والمسيح .كذلك يمكنه أن يكnون ابن اإلنسnان .إنnه في
يمكن أن ُينادى روحه باسم يهوه ويسوع،
ً
ض nا .إنnnه أعلى من األكnnوان وفnnوق البشnnر .إنnnه السnnيد الوحيnnد للسnnموات واألرض .من وقت الخلnnق
السnnموات وعلى األرض أي ً
وحتى اآلن ،ظل هذا العمل يتم بواسnطة روح هللا ذاتnه .سnواء العمnل الnذي تم في السnموات أم في الجسnد ،الكnل قnد تم بواسnطة

روحnnه .جميnnع المخلوقnnات ،مnnا في السnnماء أو مnnا على األرض ،في قبضnnة يnnده القnnديرة ،وكnnل هnnذا هnnو عمnnل هللا ذاتnnه ،وال يمكن
ٍ
ضnا هللا ذاتnه ،وهnو بين البشnر جس ٌnد لكنnه يظnل هللا ذاتnه .رغم
ألحد غيره في محله أن يقnوم بnه .هnو في السnماء الnروح ،لكنnه أي ً
أنnnه قnnد ُيnnدعى بمئnnات اآلالف من األسnnماء ،لكنnnه يظnnل هnو ذاتnnه ،وكnل العمل [ب] هnnو تعبnnير مباشnnر عن روحnnه .كnnان فnnداء البشnnرية
أيضا المناداة على كل األمم واألراضي في األيام األخnnيرة .في جميnnع
كلها من خالل صلبه هو العمل المباشر لروحه ،وكذلك ً
األزمان ،ال يمكن أن ُيدعى هللا إال بالقnnدير واإللnه الواحnد الحقيقي الnذي هnو هللا الكامnnل ذاتnه .ال وجnود لألشnnخاص المتمnايزين،
وباألحرى لفكرة اآلب واالبن والروح القدس! يوجد فقط إله واحد في السماء وعلى األرض!

من "هل للثالوث وجود؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

أيضا االبن والروح القدس" إال بعد أن أصnnبح تج ُّسnد
 .4لم يؤمن اإلنسان أنه "ال يوجد فقط اآلب في السماء ،لكن هناك ً
يسوع حقيق ًة .هذا هو التصور التقليدي الذي يعتنقnه اإلنسnان ،أنnه ثمnة إلnه في السnماء هكnذا :ثnالوث وهnو اآلب واالبن والnروح

القدس ،إله واحد .كل البشرية لديها هذا التصور :هللا هو إله واحد ،لكنه يتكون من ثالثة أجزاء ،وكnnل مnا رسnnخه أولئnnك بشnnدة

واحدا إال بهnnذه األجnزاء الثالثnnة .فمن دون اآلب
في التصورات التقليديةَ nيعتبر 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 اعتقnnاداتهم –

َّ
معا يمكن اعتبارهم هللا ذاتnه.
أن ًأيا من اآلب وحده أو االبن وحده ال يمكن اعتباره هللا ذاته .فقط اآلب واالبن والروح القدس ً
واآلن ،يعتنق جميع المؤمنين المتnدينين بمن فيهم كnل تnابع منكم هnذا االعتقnاد ،لكن ليس بوسnع أحnد أن يوضnح مnا إذا كnان هnذا

nحيحا أم ال؛ ألنكم دومnاً في التب ٍ
nاس بشnأن أمnور هللا ذاتnه .وعلى الnرغم من أن هnذه عبnارة عن تصnورات ،فnإنكم ال
االعتقnاد ص ً
nيرا بالتصnnورات الدينيnnة n.لقnnد قبلتم تلnnك التصnnورات
nأثرا خطً n
تnnدرون مnnا إذا كnnانت صnnحيحة أم خاطئnnة؛ ألنكم أصnnبحتم متnnأثرين تً n

ٍ
ٍ
أيضا لهذا التnnأثير الضnnار؛
بعمق ،وقد تسرب هذا السم
الدينية nالتقليديةn
بعمق إلى داخلكم؛ ومن ثم ،فقد استسلمتم في هذا األمر ً
ذلك ألن الثالوث ببسnاطة غnير موجnود ،أي أن ثnالوث اآلب واالبن والnروح القnدس ببسnاطة غnير موجnود .هnذه كلهnا تصnورات

nدات خاطئnnة لديnnه .لطالمnnا ظnnل اإلنسnnان طnnوال هnnذه السnnنوات الكثnnيرة يعتقnnد في هnnذا الثnnالوث الnnذي
تقليدي nة nلnnدى اإلنسnnان ،ومعتقٌ n
تستحض nnره تص nnورات في ذهن اإلنس nnان اختلقه nnا اإلنس nnان ،لكن nnه لم يره nnا مطلقn nاً من قب nnل .ظه nnرت على امت nnداد ه nnذه الس nnنوات
شخص nnيات روحي nnة عظيم nnة تش nnرح "المع nnنى الحقيقي" للث nnالوث ،لكن ظلت ه nnذه التفس nnيرات للث nnالوث – بوص nnفه ثالث nnة أش nnخاص

متمnnايزين ومتحnnدين في الجnnوهر – مبهمnnة وغnnير واضnnحة ،وبnnات جميnnع النnnاس في حnnيرة بشnnأن "تnnركيب" هللا .لم يتمكن إنسnnان
nيرا جامعًا؛ فمعظم التفسnnيرات مقبولnnة من حيث التعليnnل وعلى الnnورق ،لكن ال أحnnد يفهم معناهnnا
عظيم مطلقًا من أن يقnnدم تفسً n
تماما؛ ذلك ألن هذا الثالوث العظيم الذي يحتفظ به اإلنسان في قلبه غير موجود.
فهما
ً
واضحا ً
ً
من "هل للثالوث وجود؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .5إذا تم تقييم مراحل العمnnل الثالثnة بحسnب مفهnوم الثnالوث هnnذا ،فال بnد إ ًذا من وجnnود ثالثnnة آلهnnة حيث إن العمnnل الnذي

يقوم به كل منهم ليس العمل نفسه الذي يقوم به اآلخر .إن كان بينكم من يقول إن الثالوث موجود حًقا ،فاشرحوا إ ًذا مnnا الnnذي
يعنيه بالضبط إله واحد في ثالثة أقانيم .ما اآلب القدوس؟ ما االبن؟ ما الروح القدس؟ هل يهوه هو اآلب القدوس؟ هل يسnnوع
روحا؟ ألم يكن عمل يسوع هnnو عمnnل الnnروح
روحا؟ أليس جوهر االبن ً
أيضا ً
هو االبن؟ فما هو الروح القدس إ ًذا؟ أليس اآلب ً
روح كمثnn nل روح يسnn nوع؟ كم روحً ا يمكن أن تكnn nون هلل؟ وفقًا
القnn nدس؟ ألم يكن عمnn nل يهnn nوه في ذلnn nك الnn nوقت قnn nد تم بواسnn nطة ٍ
لتفسيرك ،فإن األقانيم الثالثة ،اآلب واالبن والروح القدس ،هي واحnnد؛ فnإن كnان األمnnر كnnذلك ،توجnnد ثالثnnة أرواحَّ ،
لكن وجnود

ثالثnnة أرواح يعnnني وجnnود ثالث nnة آله nnة ،وه nnذا يع nnني ع nnدم وجnnود إل nnه حقيقي واحnnد؛ فكيnnف مnnازال هnnذا الن nnوع من اآلله nnة يمتل nnك
ابن وكيnف يكnون هnو أبًا؟ أليسnت هnذه كلهnا تصnوراتك؟
قبلت بوجnود إلnه واحnد فقnط ،فكيnف يكnون لnه ٌ
الجnوهر األصnلي هلل؟ إذا َ
يوجnnد إلnnه واحnnد فقnnط ،وليس إال شnnخص واحnnد في هnnذا اإللnnه وروح واحnnدة هلل تمامًا كمnnا هnnو مكتnnوب في الكتnnاب المقnnدس أنnnه
"يوجد روح قدس واحد وإله واحد فقط ".بغض النظر عما إذا كان اآلب واالبن اللذان تتكلم عنهمnnا موجnnودين ،فليس هنnnاك إال
إله واحد في النهاية ،وجوهر اآلب واالبن والروح القدس الذين تؤمن بهم هnو نفسnه جnوهر الnروح القnدس .بعبnارة أخnرى ،هللا
وأيضا أن يكون فوق كل األشياء .روحه شnnامل وكلي الوجnnود .يسnnتطيع أن
روح لكنه قادر على أن يتجسد ويعيش بين الناس
ً
يك nnون في الجس nnد وأن يك nnون – في ال nnوقت ذات nnه – م nnالئ الك nnونَ .ل َّما ك nnان الن nnاس َّ
كلهم يقول nnون إن هللا ه nnو وح nnده اإلل nnه الواح nnد
nخص واح ٌnد فقnط ،وهnذا الnروح هnو روح هللا.
الحقيقي ،فإنه إ ًذا يوجد إله واحد غير منقسم بإرادة أحد! هللا ٌ
روح واح ٌnد فقnط وش ٌ
nوهرا ،واالبن
لnnو كnnان األمnnر كمnnا تقnnول ،اآلب واالبن والnnروح القnnدس ،أفال يكونnnون ثالثnnة آلهnnة؟ حيث يكnnون الnnروح القnnدس جً n

جوهرا آخر كذلك ،وبذلك يكونون ثالثة أشخاص متمايزين من مnnواد مختلفnة ،فكيnnف إ ًذا يكnون كnل واحnد
جوهرا آخر ،واآلب
ً
ً
ٍ
جزءا من إله واحد؟ الروح القدس روح ،هnذا يسnهل على اإلنسnان فهمnه .إن كnان األمnر كnذلك ،فnإن اآلب كnذلك من بnاب
منهم ً

ضnا روح بالتأكيnnد .فمnnا العالقnnة إ ًذا
روح؛ فهnnو لم يnnنزل على األرض ولم يتجسnnد .إنnnه يهnnوه هللا في قلب اإلنسnnان ،وهnnو أي ً
أولى ٌ
بينه وبين الروح القدس؟ هل هي عالقة بين ٍ
أب وابنه؟ أم أنها العالقة بين الروح القدس وروح اآلب؟ هل مnnادة كال الnnروحين
واحدة؟ أم أن الروح القدس هnو أداة لآلب؟ كيnف يمكن تفسnير ذلnك؟ ثم ،مnا العالقnة بين االبن والnروح القnدس؟ هnل هي عالقnة

بين روحين أم عالقة بين إنسان وروح؟ هذه كلها أمور ال يمكن أن يكون لهnnا تفسnnير! إذا كnnانوا كلهم رو ًح ا واحnً nدا ،فال مجnnال
ص nا متم nnايزين ،لك nnانت أرواحهم متفاوت nnة في الق nnوة ،وال
للح nnديث عن ثالث nnة أش nnخاص؛ ألن لهم روحً ا واح nً nدا .ول nnو ك nnانوا أشخا ً
يمكنهم – ببس nnاطة – أن يكون nnوا روحً ا واح nً nدا .إن ه nnذا المفه nnوم لآلب واالبن وال nnروح الق nnدس بمنتهى العبث! فه nnذا ُيج nِّ nزئ هللا
ٍ
واحدا؟
وإلها
روحا
ً
ً
ويقسمه إلى ثالثة أشخاصّ ،
لكل منهم حالة وروح؛ فكيف يمكن إ ًذا أن يظل ً
واحدا ً
من "هل للثالوث وجود؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .6لكن ربما يقول البعض مع ذلك َّ
وهم في
إن" :اآلب هnو اآلب ،واالبن هnو االبن ،والnروح القnدس هnو الnروح القnدسُ ،
جعلnnون واحnً nدا" .فكيnnف تجعلهم واحnً nدا؟ كيnnف يمكن أن ُيجعnnل اآلب والnnروح القnnدس واحnً nدا؟ إذا كnnانوا اثnnنين في
النهايnnة سnnوف ُي َ

"ج ْعلهمnا واحnداً" ،أليس هnذا ببسnاطة ربnط جnزأين
معا ،أما يظاّل ن جزأين؟ عندما تقnول َ
الجوهر ،فمهما كانت طريقة ارتباطهما ً
منفص nnلين لجعلهم nnا واح nnداً ك nnامالً؟ ألم يكون nnا ج nnزأين قب nnل أن ُيجعال كالً؟ لك nnل روح م nnادة مم nnيزة ،وال يمكن أن ُيجع nnل روح nnان

روحً ا واحnً nدا .الnnروح ليس شnnيًئا ماديًا وهnnو غnnير أي شnnيء في العnnالم المnnادي .هكnnذا يnnراه اإلنسnnان ،اآلب روح واحnnد ،واالبن
أرواح مثلما يمتزج ثالثnة أكnواب مnاء في واح ٍnد كام ٍnل .أليس حينnذاك ُيجعnل
روح آخر ،والروح القدس آخر ،ثم يمتزج الثالث ُة
ٍ
nيما هلل؟ كيnnف ُيجعnnل اآلب واالبن والnnروح القnnدس واحnً nدا؟ أليسnnوا ثالثnnة
الثالثnnة واحnً nدا؟ هnnذا تفسnnير خnnاطئ تمامًا! أليس هnnذا تقسً n
أجزاء لكل منهم طبيعة مختلفة؟

من "هل للثالوث وجود؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .7عندما نادى يسnوع هللا الnذي في السnماء في صnالته باسnم اآلب ،كnان ذلnك فقnط من منظnور إنسnان مخلnوق؛ ذلnك فقnط
وطبيعي ا وكان له الغطاء الخارجي لكائن مخلوق .حتى إن كان روح هللا داخله ،ظل مظهnnره
عاديا
ألن روح هللا ارتدى ً
ً
جسدا ً
بم ْن فيهم يسnوع
الخارجي مع ذلك مظهر إنسان عادي n.بعبارة أخnرى ،إنnه أصnبح "ابن اإلنسnان" الnذي تحnدث عنnه كnل البشnرَ ،

نفسnnه .وبnnالنظر إلى أنnnه ُيnnدعى ابن اإلنسnnان ،فهnnو شnnخص (سnnواء كnnان رجالً أو امnnرأة ،فهnnو في كلتnnا الحnnالتين شnnخص لnnه شnnكل
خارجي إلنسان) وِل َد في أسرة طبيعية ٍ
لناس عاديين؛ ومن ثم ،كانت مناداة يسوع هلل الذي في السماء باآلب كمثل ما نnاديتموه
ُ
أوالً ًأبا؛ ألنه فعل ذلك من منظور إنسان من الخليقة .هل ما زلتم تذكرون الصالة الربانية الnnتي علمهnا لكم يسnnوع لتحفظوهnا؟
"أبانا الذي في السnموات ،"...لقnد طلب من كnل إنسnان أن يnدعو هللا الnذي في السnماء باسnم أب .ولمnا كnان هnو ذاتnه قnد دعnاه أبًا

ضnا ،فإنnnه فعnnل ذلnnك من منظnnور شnnخص يقnnف على قnnدم المسnnاواة معكم جميعnاً .وحيث إنكم دعnnوتم هللا الnnذي في السnnماء باسnnم
أي ً
nاويا لكم وأنnnه إنسnان اختnnاره هللا على األرض (هnnذا معnnنى ابن هللا) .إذا دعnnوتم
اآلب ،فnإن هnnذا يوضnnح أن يسnnوع رأى نفسnnه مس ً
ظم سnلطان يسnوع على األرض ،فإنnه لم يكن قبnل الصnلب سnوى ابن اإلنسnان
"أبا" ،أليس هذا ألنكم مخلوقون؟ مهمnا كnان ِع َ
هللا ً
يهيمن عليه الروح القدس (الذي هو هللا) ،وأحnد المخلnوقين األرضnيين ،ألنnه لم يكن قnد أتم عملnه بعnد؛ ومن ثم ،لم تكن دعوتnه
وتواضعا منهَّ .
لكن مخاطبته هلل (وهو الروح الذي في السماء) بتلك الطريقة ال تثبت أنه ابن
هلل الذي في السماء ًأبا إال طاعة
ً
ٍ
nخاص
nف .إن وجnود أش
مختلف ،وليس أنه
روح هللا الذي في السماء .لكنها باألحرى توضح أن منظوره ببساطة
شخص مختل ٌ
ٌ
ٌ

متمايزين مغالطة! كان المسnيح قبnل صnلبه ابن اإلنسnان خاضnعاً لقيnود الجسnد ،ولم يكن يمتلnك سnلطة الnروح بشnكل كامnل ،لهnذا
كان يطلب فقط إرادة هللا اآلب من منظور كائن مخلوق ،فهكnذا صnلى ثالث مnرات في َج ْث َسْ nيمانيَ" :ل ْي َس َك َمnnا ُِأري ُnد ََأنnا َبnْ nل َك َمnا

مجداً؛ وله nnذا
تُ ِري nُ nد َْأن َت" .لم يكن قب nnل وض nnعه على الص nnليب إال مل nnك اليه nnود .ك nnان المس nnيح ابن اإلنس nnان ،لكن nnه لم يكن جس nnداً ُم َّ
السnnبب دعnnا هللاَ أبًا من منظnnور كnnائن مخلnnوق .اآلن ال تسnnتطيع أن تقnnول إن كnnل َم ْن يnnدعون هللا اآلب ُهم االبن .لnnو كnnان األمnnر
كذلك ،أما كنتم تصبحون كلكم االبن بمجرد أن علمكم يسوع الصالة الربانية؟ إن لم تقتنعوا بعد ،فأخبروني َم ْن هو ذاك الذي
فم ْن هnو اآلب ليسnوع بالنسnnبة إليكم؟ بعnد nأن رحnل يسnnوع ،لم تعnد فكnnرة اآلب واالبن
تدعونه ًأبا؟ إذا كنتم تشيرون إلى يسnوعَ ،
موجnnودة .كnnانت هnذه الفكnرة مناسnبة فقnnط للسnnنوات الnتي تجسnد فيهnnا يسnوع ،أمnا في بnاقي األحnnوال األخnرى ،فالعالقnة كnانت بين

رب الخليقnnة ومخلnnوق عنnnدما تnnدعون هللا اآلب .ال يوجnnد وقت تسnnتطيع فيnnه فكnnرة الثnnالوث من اآلب واالبن والnnروح القnnدس أن
نادرا ما تُرى على مر العصور وغير موجودة!
تصمد؛ فهي مغالطة ً
من "هل للثالوث وجود؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

آب وال ابن ،وبالتأكيnnد ال
 .8دعوني أخبركم أن الثالوث في الحقيقة غير موجnnود في أي مكnnان في هnnذا الكnnون .ليس هلل ٌ
معا ،أعني الروح القدس .هذا كله أكبر مغالطnة ،وهnو ببسnاطة غnير موجnود في هnذا
يوجد مفهوم ألداة يستخدمها اآلب واالبن ً

العالم! بيد أن تلك المغالطة لها أصل وليست بال أساس بالكلية؛ ألن عقولكم ليست بسnnيطة إلى هnnذا الحnnد ،وأفكnnاركم ليسnnت بال

منط nnق ،ب nnل هي مناس nnبة وحاذق nnة للغاي nnة ،لدرج nnة أنه nnا عص nnية ح nnتى على أي ش nnيطان .لكن لألس nnف ،ك nnل ه nnذه األفك nnار محض
مغالطات وال وجود لها! إنكم لم تروا الحق الواقعي مطلًقا ،بل أنتم تخمنون وتتصورون فقط ،ثم تختلقون منها قصnnة لتكسnnبوا
به nnا ثق nnة اآلخ nnرين بش nnكل مخ nnادع ،وتهيمن nnوا به nnا على حمقى البش nnر دون عق nٍ nل أو منط nnق ،ح nnتى يؤمن nnوا "بتع nnاليمكم المتبح nnرة"
العظيمة والمشهورة .هل هذا حق؟ هل هذا نظام الحياة الذي يجب أن يحصل عليه اإلنسان؟ إنه كله ُهراء! ليست هناك كلمnnة
قسم أكثر فأكثر مع كل جيnٍ nل حnnتى َّ
إن إلهًا
قسما هكذا بواسطتكم ،وظل ُي َّ
واحدة مناسبة! طوال هذه السنوات الطويلة ،ظل هللا ُم ً
واح nً nدا ُق ِّس nم صnnراحة إلى ثالث nnة آله nnة .واآلن أص nnبح ببسnnاطة من المس nnتحيل على اإلنسnnان أن يعي nد nتجميnnع هللا في واحnnد؛ ألنكم
قطع صnغيرة ج ًnدا! لnوال عملي اآلني قبnل أن يفnوت األوان ،لكnان من الصnعب القnول كم كنتم ستسnتمرون بوقاحnة
قسمتموه إلى ٍ
على هذا النحو! كيف مازال هو إلهكم إن كنتم تستمرون في تقسيمه على هذا النحو؟ أما زلتم تميزون هللا؟ أما زلتم ترجعnnون

nزء من
كنت قnد ت
ُ
إليه؟ لnو ُ
nأخرت ،لربمnا كنتم قnد أعnدتم "اآلب واالبن" ،يهnوه ويسnوع ،إلى إسnرائيل وادعيتم أنكم أنتم أنفسnكم ج ٌ
nيرا جnاء هnذا اليnوم الnذي طالمnا انتظرتnه ،ولم يتوقnف تقسnيمكم هلل ذاتnه إال
لحسن الحظ أن اآلن هو األيnام األخnيرة .أخ ً
هللا .لكن ُ
قمت بيدي بهnذه المرحلnnة من العمnل .ربمnا لnوال هnذا ،لكنتم تمnnاديتم ،بnل حnتى لوضnعتم جميnnع الشnياطين الموجnودة بينكم
بعد أن ُ
على م nnذابح لعبادته nnا .ه nnذه حيلتكم! وس nnيلتكم لتقس nnيم هللا! ه nnل ستس nnتمرون في القي nnام به nnذا اآلن؟ دع nnوني أس nnألكم :كم هن nnاك من
آلهة؟ أي إله سيمنحكم الخالص؟ هل هو اإلله األول أم الثnاني أم الثnالث الnذي تصnلون إليnه دائمًا؟ أي منهم تؤمنnون بnه دائمًا؟
هnnل هnnو اآلب؟ أم االبن؟ أم هnnو الnnروح القnnدس؟ أخnnبرني بمن تnnؤمن؟ رغم أنnnك تقnnول مnnع كnnل كلمnnة إنnnك تnnؤمن باهلل ،فnnإن مnnا
تؤمن nnون ب nnه فعالً ه nnو عقلكم أنتم! هللا ببس nnاطة غ nnير موج nnود في قل nnوبكم! لكن في عق nnولكم يوج nnد ع nnدد من تل nnك "الثالوث nnات"! أال
توافقون؟

من "هل للثالوث وجود؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

الهوامش:
[أ] ال يشتمل النص األصلي على عبارة"مازال يعمل".
[ب] ال يشتمل النص األصلي على عبارة "كل العمل".

 .۹الفرق بين عمل هللا وعمل اﻹنسان.
ِ
أيضا عمل العصر بأسnِ nره .بمعnnنى أن عمnnل هللا يمِثّnnل حركnnة
 .1يتضمن عمل هللا نفسه عمل البشرية جمعاء ،وهو يمثّل ً
كل عمل الروح القدس واتّجاهه ،في حين أن عمل الرسل يتبع عمل هللا وال يقود العصر ،وال يمثل اتجاه عمل الروح القnnدس
في العصر بأسره .هم يفعلون فقط ما ينبغي على اإلنسان فعله ،وهو ما ال يتضمن إطالًقا عمل التدبير n.عمل هللا الخاص هnnو

المشnnروع الnnذي يشnnمله عمnnل التnnدبير n.عمnnل اإلنسnnان هnnو مجnnرد واجب على البشnnر المسnnتخدمين وليس لnnه عالقnnة بعمnnل التnnدبير.

بسnnبب هويnnات وتمnnثيالت العمnnل المختلفnnة ،وعلى الnnرغم من أن كليهمnnا عمnnل الnnروح القnnدس ،إال أن هنnnاك اختالفnnات جوهريnnة
وواضحة بين عمل هللا نفسه وبين عمل اإلنسان.

من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ِ
nتمرون في عملnnه هم األشnnخاص الnnذين يسnnتخدمهم .فالعمnnل
 .2يبnnدأ عمnnل هللا المتج ّس nد عصnً nرا جديnً nدا ،وأولئnnك الnnذين يسّ n
الnnذي يقnnوم بnnه اإلنسnnان كّلnnه في نطnnاق خدمnnة هللا في الجسnnد ،وهnnذا العمnnل يعجnnز عن الخnnروج عن هnnذا النطnnاق .إن لم يِ n
nأت هللا
ِ
المتجسد ليقوم بعمله ،ال يستطيع اإلنسان أن ُينهي العصر القديم ،وال يستطيع أن يعلن عن عصر جديnnد .العمnل الnnذي يقnnوم بnnه
ّ
ِ
ِ
ويتمم العمnل الnذي
اإلنسان هو فقط داخل نطاق واجبه الممكن بش ً
nريا ،وال يمثّnل عمnل هللا .هللا المتج ّسnد وحnده بإمكانnه أن يnأتي ّ
أتكلم عنه َّ
ينبغي عليه القيام به ،وال أحد يستطيع القيام بهذا العمل نياب ًة عنه .بالطبع ما َّ
التجسد.
يتعلق بعمل
ُّ
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

 .3ه nnذا يع nnني أن هللا المتجس nnد مختل nnف جوهريًّا عن الن nnاس ال nnذين يس nnتخدمهم هللا .هللا المتجس nnد ق nnادر على القي nnام بعم nnل
الالهوت ،بينما الناس الذين يسnتخدمهم هللا ليسnوا كnnذلك .في بدايnة كnnل عصnر ،يتحnnدث روح هللا شخصnnيًّا ليفتتح العصnر الجديnnد
ويnnأتي باإلنسnnان إلى بدايnnة جديnnدة .عنnnدما ينتهي من التحnnدث ،فهnnذا يشnnير إلى أن عمnnل هللا في إطnnار الالهnnوت قnnد انتهى .لnnذلك،
يتبع كل الناس قيادة أولئك الذين يستخدمهم هللا للدخول في خبرتهم الحياتية.
من "االختالف الجوهري بين هللا المتجسد وبين األناس الذين يستخدمهم هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ضnا
أيضا من ينهيnه .هnو من يخطnط عملnه ،وهnو من يnديره وهnو أي ً
 .4يقوم هللا بعمله بنفسه .هو من يحرك عمله ،وهو ً
ِ
اآلخ ُر" .كnnل مnnا يتعلnnق بعمnnل تnnدبيره يقnnوم بnnه بنفسnnه .هnnو
اَألو ُل َو ِn
الن َه َايُ nةَّ ،
"َأنnnا اْلِب َد َايُ nة َو ّ
من يجعلnnه يثمnnر .يقnnول الكتnnاب المقnnدسَ :
حاكم خطة التدبير ذات الستة آالف عnام؛ ال يسnتطيع أحnد أن يقnوم بعملnه بnدالً منnه أو يختتم عملnه ،ألنnه هnو من يتحكم في كnل
مقاليد األمور .وحيث أنه خلق العالم فهو من يقود العالم كله ليحيا في أسره ،وسيختتم العصر كله ويجعل خطته تثمر!

التجسد ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

 .5كل العمل الذي يقوم به هللا بنفسه ،ينوي القيام به في خطة تدبيره وهو يرتبط بالتدبير العظيم .العمnل الnذي يقnوم بnه
جديدا للخبرة غير ذاك الذي سار فيه من
اإلنسان (اإلنسان المستخدم من الروح القدس) يدعم خبرته الفردية؛ nفهو يجد طريًقا ً
هم قبلnnه فيقnnود إخوتnnه وأخواتnnه تحت إرشnnاد الnnروح القnnدس .مnnا يقدمnnه هnnؤالء النnnاس هnnو خnnبرتهم الشخصnnية والكتابnnات الروحيnnة
ألناس روحيين .على الرغم من أن الروح القدس يستخدمهم إال أن عمل هؤالء الناس ال يتعلق بعمل التدبير العظيم في خطة
هللا ذات الستة آالف عام .لقد أقامهم الروح القnدس فقnط في فnترات مختلفnة لقيnادة النnاس في تيnار الnروح القnدس إلى أن يتممnوا
وظيفتهم أو إلى أن تنتهي حياتهم .العمل الnnذي يقومnnون بnه هnو فقnط إعnnداد طريnق مناسnب هلل نفسnnه أو االسnnتمرار في بنnnد واحnnد
من بنnnود تnnدبير هللا على األرض .هnnؤالء النnnاس غnnير قnnادرين على القيnnام بالعمnnل األعظم في تnnدبيره ،وال يمكنهم افتتnnاح طnnرق
جديدة ،فضالً عن أنهم ال يستطيعون اختتام كل عمل هللا من العصر السابق .لذلك فإن العمل الذي يقومون به يمثل فقط كيانًا

مخلوًق ا يؤدي وظيفته وال يمثل هللا الذي يؤدي خدمته بنفسه .هذا ألن العمل الذي يقومون به مختلف عن العمل الذي يقnوم بnه

هللا بنفسnnه .ال يمكن أن يحnnل إنسnnان محnnل هللا ويتمم عمnnل القيnnادة لعصnnر جديnnد ،فهnnذا عمnnل ال يمكن إال هلل القيnnام بnnه بنفسnnه .كnnل
العمل الذي يقوم به اإلنسnان هnو أداء لواجبnه كواحnد من الخليقnة وهnو يقnوم بnه عنnدما ينnيره الnروح القnدس أو يحركnه .اإلرشnاد

الذي يقدمه مثل هذا اإلنسان هnو عن كيفيnnة الممارسnnة في الحيnاة اليوميnة اإلنسnانية وكيnnف ينبغي التصnnرف وفقًا لمشnيئة هللا .ال
يتضمن عمل اإلنسان تدبير nهللا وال يمثل عمل الروح ... .لذلك ،حيث أن عمل النnاس الnذين اسnتخدمهم الnnروح القnnدس يختلnف

ضnا هويnاتهم ومن يعملnون نيابً nة عنnه مختلفnة .هnذا ألن العمnل الnذي ينnوي الnروح القnدس
عن العمل الذي يقوم بnه هللا نفسnه ،وأي ً
ض nا األشnnخاص الnnذين يسnnتخدمهم الnnروح
القيnnام بnnه مختلnnف ،وفقًا للهويnnات واألوضnnاع المختلفnnة لمن يعملnnون كافnnة .قnnد يقnnوم أي ً

ض n nا من العمnn nل الnn nذي تم في عصnn nر سnn nابق ،ولكن عملهم ال يمكن أن يعnn nبر عن
القnn nدس ببعض العمnn nل الجديnn nد وقnn nد يمحnn nون بع ً
شخصnnية ومشnnيئة هللا في العصnnر الجديnnد n.هم فقnnط يعملnnون ليتخلصnnوا من عمnnل العصnnر السnnابق ،وليس للقيnnام بعمnnل جديnnد يمثnnل
شخصnnية هللا نفسnnه تمnnثيالً مباشnً nرا .وهكnnذا ،ال يهم كم الممارسnnات عتيقnnة الطnnراز الالتي ُيبطلونهnnا وال الممارسnnات الجديnnدة nالnnتي
يقnnدمونها ،هم ال يزالnnون يمثلnnون اإلنسnnان والكيانnnات المخلوقnnة .ولكن عنnnدما ينفnnذ هللا نفسnnه العمnnل ،فإنnnه ال يعلن على المأل عن
محو ممارسات العصر القديم أو اإلعالن عن بدء عصر جديد بصورة مباشرة .إنه مباشر ومستقيم في عمله .إنه صريح في
nرة بالصnورة األصnلية الnتي انتواهnا،
أداء العمnل الnذي ينويnه؛ أي أنnه يعnبر عن العمnل الnذي جnاء بnه مباشnرة ،ويقnوم بعملnه مباش ً
ض nا عملnnه مختلفnnان عن العصnnور الماضnnية .ولكن من
ويعnnبر عن كيانnnه وشخصnnيته .كمnnا يnnرى اإلنسnnان ،فnnإن شخصnnية هللا وأي ً

منظnnور هللا نفسnnه ،هnnذا مجnnرد اسnnتمرار وتطnnور إضnnافي لعملnnه .عنnnدما يعمnnل هللا نفسnnه ،يعnnبر عن كلمتnnه ويnnأتي بالعمnnل الجدي nدn
nويرا للمعرفnnة وتنظيم
ً
مباشرة .على النقيض ،عندما يعمل اإلنسان فإنه يعمل من خالل المناقشة أو الدراسة أو يكnnون عملnnه تط ً
الممارسة المبنية على أساس عمل اآلخرين .بمعنى آخر ،جوهر العمل الذي يقوم به اإلنسان هو الحفnnاظ على التقليnnد و"السnnير
في الطرق القديمة بأحذية جديدة" .هذا يعني أنه حتى الطريق الذي سnار فيnnه البشnر الnذين اسnتخدمهم الnروح القnnدس مبnني على
ما افتتحه هللا نفسه .لذلك فإن اإلنسان في المقام األول هو إنسان ،وهللا هو هللا.
التجسد ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

 .6إن عمل األنبياء وأقوالهم التي اسnتخدمها الnnروح القnnدس قnامت بnواجب اإلنسnان ،مؤديnnة وظيفتnnه كمخلnوق ،وفعلت مnا
يجب على اإلنسnان فعلnه .إال أن كلمnة هللا المتج ّسnد وعملnه كانnا لتأديnة خدمتnه .مnع أن شnكله الخnارجي كnان مثnل كnائن مخلnوق،
إال أن عملnn nه لم يتمثnn nل في أداء وظيفتnn nه إنمnn nا في خدمتnn nهُ .يسnn nتخدم مصnn nطلح "واجب" في إشnn nارة إلى المخلوقnn nات ،في حين أن

مصnnطلح "خدمnnة" يسnnتخدم في إشnnارة إلى جسnnد هللا المتج ّس nد .يوجnnد اختالف جnnوهري بين االثnnنين n،وال يمكن اسnnتبدال أحnnدهما
باآلخر .يتمثل عمل اإلنسان فقط في أداء واجبه ،في حين أن عمل هللا هو تدبير nخدمته وإتمامها .لذلك ،مع أن الnnروح القnnدس
الرسnn nل ومأل الكثnn nير من األنبيnn nاء ،إال أن عملهم وأقnn nوالهم كnn nانت فقnn nط لتنفيnn nذ واجبهم كمخلوقnn nات .مnn nع أن
اسnn nتخدم العدي n nد nمن ُ
nموا من بشnnرية هللا
نبnnوءاتهم قnnد تكnnون أعظم من طريnnق الحيnnاة الnnذي تحnnدث عنnnه هللا المتج ِّس nد ،وحnnتى بشnnريتهم كnnانت أكnnثر سًّ n
ِ
nؤدون خnnدمتهم .يشnnير واجب اإلنسnnان إلى وظيفnnة اإلنسnnان ،وهnnو
المتج ّسnد ،إال أنهم كnnانوا يnnؤدون واجبهم فحسnnب ،ولم يكونnnوا يّ n
ِ
المتجسد ترتبnط بتnدبيره ،وهnذا ال يمكن لإلنسnان تحقيقnه .سnواء أكnان
أمر يمكن لإلنسان تحقيقه .إال أن الخدمة التي يؤديها هللا
ٌ
ّ
ِ
المتجسد يتكلم أم يعمل أم ُيظ ِهر العجnائب ،فهnو يقnوم بالعمnل العظيم في إطnار تnدبيره n،وال يمكن لإلنسnان القيnام بهnذا العمnل
هللا
ّ
بدالً منه .يتمثل عمل اإلنسان فقط في تنفيذ واجبه كمخلوق في مرحلة معينة من مراحل عمل تnnدبير هللا .بnnدون تnnدبير هللا ،أي

ضnا .إن عمnل هللا في القيnnام بخدمتnnه هnو تnnدبير اإلنسnان ،في
إذا لم تكن خدمnnة هللا المتج ّسnد موجnودة ،سnينتفي واجب المخلnnوق أي ً
حين أن تنفيذ اإلنسان لواجبه يتمثل في الوفnاء بالتزاماتnه تلبيً nة لمطnالب الخnالق وال يمكن اعتبnاره بnأي حnال من األحnوال تأديnة
عمل هللا هو تدبيره ،أما من جهة هللا المتج ِّسnد الnnذي يلبس
لخدمة الشخص ذاته .من جهة جوهر هللا المتأصل ،أي ُ
روحهُ ،يعد ُ
فيعد عمله هو تأدية خدمتهً .أيا كان العمل الذي يقوم به هللا ،فهو يعمله ُلينجnَ nز خدمتnnه هnnو ،وكnل مnا
الشكل الخارجي لمخلوقُ ،

يقدم أفضل ما لديه في نطاق تدبير هللا وتحت قيادته.
يستطيع فعله اإلنسان هو أن ّ

المتجسد وواجب اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "وجه االختالف بين خدمة هللا
ّ

َّ .7
أتم عمل العصر الجديد ،وهnو عمnل لم يقم بnه أحnد من
مثل يسوع روح هللا ،وكان هو روح هللا الذي يعمل مباشرةَّ .
ومثل يهnوه ،ومثnل هللا نفسnه .في حين أن بطnرس وبnولس وداود ،بغض النظnر عن ألقnابهمَّ ،
جديداَّ ،
مثلnوا فقnط
قبل .فتح طريًقا ً

هويnة أحnد مخلوقnات هللا ،وأرسnلهم يسnوع أو يهnوه .لnذلك بغض النظnر عن كم العمnل الnذي قnاموا بnه ،وعظمnة المعجnزات الnتي
صنعوها ،هم ال يزالون مخلوقات هللا ،وعاجزين عن تمثيل روح هللا .لقد عملوا باسnم هللا أو بعnدما أرسnلهم هللا؛ باإلضnافة إلى
أنهم عملnnوا في عصnnور بnnدأها يسnnوع أو يهnnوه ،ولم يكن عملهم عمالً منفص nالً .كnnانوا في المقnnام األول مجnnرد مخلوقnnات خلقهnnا

هللا.

من "بخصوص األلقاب والهوية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ضnا ،ولكنnه لم يكن
 .8قام يوحنا بعمل البدايnة فحسnب؛ المزيnد من العمnل الجديnد قnام يسnوع بnه .قnام يوحنnا بعمnل جديnد أي ً
َألن مَل ُكnnوت ال َّسnماو ِ
ات َقnِ nد ا ْقتَnَ nر َب" ،وكnnرز
وبnnوا َّ َ َ
الشnnخص الnnذي قnnاد لعصnnر جديnnد ... .على الnnرغم من أن يوحنnnا قnnال أي ً
ضnا" :تُ ُ
ََ
أيضا بإنجيل ملكوت السماوات ،لم يكن عمله في الصميم وكان عمله يشكل فقط مجرد بداية .على النقيض ،أرشnد يسnوع إلى
ً

ضnا تمم نnnاموس العهnnد القnnديم .كnnان العمnnل الnnذي قnnام بnnه يسnnوع أعظم من عمnnل يوحنnnا ،وقnnد
عصnnر جديnnد وأنهى القnnديم ،ولكنnnه أي ً
أتى ليفnnدي البشnnرية جمعnnاء ،لقnnد قnnام بهnnذه المرحلnnة من العمnnل .أعnnد يوحنnnا الطريnnق فقnnط .على الnnرغم من أن عمnnل يوحنnnا كnnان
ضnا العديnد nمن التالميnذ nاتبعnnوه ،لكن عملnnه لم يحقnnق إال إعالن بدايnnة جديnnدة لإلنسnان .لم ينnnل
عظيمًا ،وكلماتnnه كnnانت عديnnدة ،وأي ً
أبدا أو الطريق أو حقائق أعمق ولم يحصل اإلنسان منه على فهم لمشيئة هللا .كnان يوحنnا نبيًّا عظيمًا (إيليnا)
حياة ً
اإلنسان منه ً

مهnnnد طريقًا جدي nً nدا لعم nnل هللا وأع nnد المخت nnارين؛ ك nnان بش nnير عص nnر النعم nnة .ه nnذه األم nnر ال يمكن تمييزه nnا ببسnnnاطة من خالل
ضnا قnnام بnnالكثير من العمnnل العظيم؛ باإلضnnافة إلى أنnnه ولnnد بوعnnد
مالحظnnات مظnnاهرهم البشnnرية العاديnnة .وبnnاألخص أن يوحنnnا أي ً

الnروح القnدس ،وأيnد الnروح القnدس عملnه .وعليnه ،فnإن التميnيز بين هويnاتهم المختصnة يمكن أن يتم فقnط من خالل عملهم ،ألن

مظهر اإلنسان الخارجي ال يدل على جوهره ،واإلنسان غير قادر على التيقن من شهادة الروح القnnدس الحقيقيnnة .العمnnل الnnذي
قام به يوحنا والعمل الذي قام به يسوع ليسا متشابهين ولهما طبيعة مختلفة .هذا ما ينبغي أن يحدد إذا كان هnnذا هnnو هللا أم ال.
وينجnnز .كnnل واحnnدة من هnnذه الخطnnوات نفnnذها يسnnوع حيث أن عمnnل يوحنnnا لم يكن إال
ويختتم ُ
كnnان عمnnل يسnnوع سnnيبدأ ويسnnتمر ُ
عمnد النnاس ويشnفي المرضnى ويطnnرد األرواح الشnريرة.
بدايnة n.في البدايnnة ،نشnر يسnوع اإلنجيnل وكnnرز بطريnnق التوبnة ،ثم بnدأ ُي ِّn
في النهاية فدى البشرية من الخطية وأكمل عمله للعصر كله .كرز لإلنسان ونشر إنجيل ملكوت السماوات في األماكن كافnnة.
نفس الشيء حدث مع يوحنا ،ولكن الفرق أن يسوع أرشد لعصر جديد وجلب عصر النعمnة لإلنسnان .وفي النهايnة أنهى عمnل
الفداء .لم يكن هذا العمل ليتم قط من خالل يوحنا .وعليه ،كان يسوع هو من قام بعمل هللا نفسه ،وهو هللا ويمثل هللا نفسه.
التجسد ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

ويظهnnر لإلنسnnان طريnnق
المتج ّس nد يبnnدأ عصnً nرا جديnً nدا ،ويرشnnد الجنس البشnnري كلnnه ،ويكشnnف األسnnرارُ ،
 .9إن كالم هللا ُ
أمnnا االسnnتنارة الnnتي يحصnnل عليهnnا اإلنسnnان ليسnnت إال معرفnnة أو ممارسnnة بسnnيطة ،وال يمكنهnnا إرشnnاد البشnnرية
العصnnر الجديnnدّ n.

جمعnnاء إلى عصnnر جديnnد أو الكشnnف عن سnِّ nر هللا نفسnnه .هللا في النهايnnة هnnو هللا ،واإلنسnnان مجnَّ nرد إنسnnان .هللا يحمnnل جnnوهر هللا،
واإلنسان يحمل جوهر اإلنسان.
من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

 .10ما يقوله اإلنسان هو ما قد اختبره ،هو ما قد رآه ،وما يمكن لعقله أن يصل إليه ،وما يمكن لحواسه أن تشعر بnnه.

ِ
عبnر عن العمnل الnnذي
هذا هو ما يمكنه أن يتشارك به .الكلمات التي قالها جسد هللا
المتجسد هي التعبير المباشnر للnروح وهي تُ ِّ
ّ
يعبnnر عنnnهَّ ،
يعبnnر عن كيانnnه ألن جnnوهر الجسnnد هnnو الnnروح ،وهnnو يعnnبر عن
ولكنه مnnا زال ِّ
قnnد قnnام بnnه الnnروح .لم يnnره الجسnnد أو ِّ

عمnnل الnnروح .على الnnرغم من أن الجسnnد غnnير قnnادر على الوصnnول لnnه ،إال أنnnه هnnو العمnnل الnnذي قnnد قnnام بnnه الnnروح بالفعnnل .بعnnد
التجسد ،من خالل تعبnير الجسnد ،هnو ُيم ِّكن النnاس من معرفnة كيnان هللا ويسnمح للنnاس بnأن تnرى شخصnية هللا والعمnل الnذي قnام
nوحا عمnnا ينبغي أن يnدخلوا فيnnه ومnا ينبغي أن يفهمnnوه؛ وهnذا
به .إن عمل اإلنسان يتيح للناس أن تكون لديهم صورة أكnثر وض ً

يتضnnمن قيnnادة النnnاس نحnnو فهم واختبnnار الحnnق .عمnnل اإلنسnnان هnnو مnnؤازرة النnnاس؛ وعمnnل هللا هnnو فتح طnnرق جديnnدة وعصnnور
جديدة للبشرية ،والكشف للناس ما هو مجهول للفانين ،وتمكينهم من معرفة شخصيته .عمل هللا هو قيادة البشرية كافة.

من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .11تنبأ أنبياء العهد القديم بنبوءات ،واستطاع يسnnوع أن يnأتي ِ
بالمثnnلِ .ل َم األمnر على هnذا النحnnو؟ إن التميnnيز هنnا يعتمnnد
على طبيع nnة العم nnل .لكي تم nnيز ه nnذا األم nnر ،ال يمكن nnك النظ nnر إلى طبيع nnة الجس nnد وعلي nnك أال تفك nnر في عم nnق كلم nnات الم nnرء أو
سnnطحيتها .إنمnnا عليnnك دائم nاً النظnnر أوالً لعملnnه والنتnnائج الnnتي يحققهnnا عملnnه في اإلنسnnان ،إذ لم تُش ِnبع النبnnوءات الnnتي تكلم عنهnnا
nخاص مثnل إشnعياء ودانيnال مجnرد نبnوءات ولم تكن طريnق الحيnاة.
األنبياء آنذاك َ
حياة اإلنسان ،وكانت الرسائل التي تلقاهnا أش ٌ

nيرا ،لكن
ألي من كان القيام بذاك العمل ،فهو غير ممكن للبشر .تكلم يسوع أي ً
ضnا كثً n
لوال الوحي المباشر من يهوه ،لما أمكن ٍّ
أقواله كانت طريق الحياة التي يمكن لإلنسان أن يجد من خاللها سبيالً لممارستها .هذا يعني أوالً ،أن بإمكnان يسnوع أن ُيشnبع

يغيnnر انحرافnnات اإلنسnnان .ثالثnاً ،أمكن لعملnnه أن ُينجح عمnnل يهnnوه ليكمnnل
حيnnاة اإلنسnnان ،ألن يسnnوع هnnو الحيnnاة .ثانيnاً ،يمكنnnه أن ّ
العصnnر .رابعًا ،يمكن ليسnnوع اسnnتيعاب احتياجnnات اإلنسnnان الداخليnnة وأن يفهم مnnا يفتقnnر إليnnه اإلنسnnان .وخام ًسnا ،يمكنnnه أن يبnnدأ
عهnً nدا جدي nً nدا ويختتم القnnديم .ولهnnذا الس nnبب ُد ِعي يسnnوعُ هللاَ والمس nnيح .وه nnو ليس مختل nnف عن إش nnعياء فحسnnب ،إنم nnا عن جميnnع
َ
أيضا .خذ إشnعياء فيمnا يخص عمnل األنبيnاء مثnاالً .أوالً ،لم يتمكن إشnعياء من إشnباع حيnاة اإلنسnان .ثانيًا ،لم
األنبياء اآلخرين ً
يتمكن من بدء عهد جديد .كان يعمل تحت قيادة يهوه وليس لبدء عهد جديnد .ثالثًا ،مnا تحnدث عنnه بنفسnه تجnاوز إدراكnه .كnان

nور القليلnة وحnnدها تكفي إلثبnnات
يتلقى اإلعالنات مباشرة من روح هللا ،ولم يفهمها
ُ
البعض حتى بعد أن استمعوا إليها .هذه األم ُ
نج nز باسnnم يهnnوه فحسnnب .وم nnع ذلnnك ،فه nnو ال
الم َ
أن أقnnوال إش nnعياء لم تكن سnnوى نب nnوءات ،ولم تكن سnnوى أحnnد جnnوانب العمnnل ُ

يستطيع أن يمّثل يهوه تمثيالً كامالً .كان خnادم يهnوه وأداة لعملnه .كnان يقnوم بالعمnل فقnط في إطnار عصnر النnاموس وفي نطnاق
عمnnل يه nnوه ،ولم يعمnnل بع nnد عص nnر الن nnاموس .أمnnا عمnnل يس nnوع فكnnان مختلفًا .لقnnد تجnnاوز نطnnاق عم nnل يهnnوه .كnnان يعم nnل كاهلل

المتجسnnد وخضnnع للصnnلب ليخّلص كnnل البشnnرية .وهnnذا يعnnني أنnnه قnnام بعمnnل جديnnد خnnارج العمnnل الnnذي قnnام بnnه يهnnوه .وكnnانت هnnذه

بدايnnة عهnnد جديnnد .واألمnnر اآلخnnر هnnو أنnnه اسnnتطاع التحnnدث بمnnا ال يمكن لإلنسnnان تحقيقnnه .كnnان عملnnه عمالً في إطnnار تnnدبير هللا

وشمل كل البشرية .لم يعمل فقط في عدد قليل من الناس ،ولم يكن عمله لقيادة عدد محدود من النnnاس ... .فمن خالل عملnnه،
يمكن مالحظnnة أنnnه أوالً قnnادر على فتح عهnnد جديnnد .وثانيnاً ،هnnو قnnادر أن يشnnبع حيnnاة اإلنسnnان ويريnnه الطريnnق ليتبعnnه .هnnذا كٍ n
nاف
ُ
تماما ،ويمكن أن ُيرى من عمل مثnnل هnnذا أن
ليثبت أنه هللا نفسه .على أقل تقدير ،يمكن للعمل الذي يقوم به أن يمّثل روح هللا ً
nكن فيnnه .وبمnnا أن العمnnل الnnذي قnnام بnnه هللا المتج ِّسnد كnnان أسا ًسnا لبnnدء عهnnد وعمnnل جديnnدين n،ولفتح عمnnل جديnnد ،فهnnذه
روح هللا يسُ n
األمور القليلة وحدها كافية لتثبت أنه هللا نفسه .وهذا ما يميز يسوع عن إشعياء ودانيال واألنبياء اآلخرين العظام.
المتجسد وواجب اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "وجه االختالف بين خدمة هللا
ّ

 .12عليكم أن تعرفوا كيفية تمييز عمل هللا عن عمل اإلنسان .ما الذي يمكنك nأن تراه من عمل اإلنسان؟ هنnnاك الكثnnير
ضnا عمnا هnnو
من عناصر الخبرة البشرية في عمل اإلنسان؛ ما يعبر عنه اإلنسان هو ما هو عليه .عمnnل هللا الشخصnي يعnبر أي ً
عليه ،ولكن ما هnو عليnه يختلnف عمnا هnو اإلنسnان عليnه .مnا هnو اإلنسnان عليnه يمثnل خnبرة وحيnاة اإلنسnان (مnا يختnبره اإلنسnان
ويواجهnnه في حياتnnه أو الفلسnnفات الحياتيnnة الnnتي لديnnه) ،والنnnاس الnnتي تعيش في بيئnnات مختلفnnة تعnnبر عن كيانnnات مختلفnnة .سnnواء
كnnانت لnnديك خnnبرات اجتماعيnnة أم ال وكيnnف تعيش فعليًّا وتختnnبر في أسnnرتك ،جميعهnnا يمكن رؤيتهnnا فيمnnا تعnnبر عنnnه ،بينمnnا ال
يمكنك أن ترى من عمل هللا المتجسد إن كnانت لديnه خnبرات اجتماعيnة أم ال .إنnه على درايnة بجnوهر اإلنسnان جي ًnدا ،يمكنnه أن
يكشnnف كnnل أنnnواع الممارسnnات المتعلقnnة بكnnل أنnnواع النnnاس .إنnnه حnnتى أفضnnل في كشnnف الشخصnnية اإلنسnnانية الفاسnnدة والسnnلوك
العاصnnي .ال يعيش بين النnnاس األرضnnيين ،لكنnnه يnnدري بطبيعnnة الفnnانين وكnnل فسnnاد البشnnر الفnnانيين .هnnذا هnnو مnnا هnnو عليnnه .على
الرغم من أنه ال يتعامل مع العالم ،إال أنه يعرف قواعد التعامل مع العالم ،ألنه يفهم بالتمام الطبيعة البشرية .إنه يعرف عمل
الروح الذي ال يمكن لعيون اإلنسان أن تnراه وال يمكن آلذان اإلنسnان أن تسnnمعه ،في الحاضnر والماضnي .يتضnnمن هnnذا حكمnة
ضnا صnار خفيًا عنهم.
عجبا يجده الناس صnعب الفهم .هnذا هnو مnا هnو عليnه ،لقnد صnار ُمعَلنًا للنnاس وأي ً
ليست فلسفة حياتية أو ً
استثنائيا ،بل السمات األصيلة وكيان الروح .هو ال يسافر حnول العnالم ولكنnه يعnnرف كnل جnزء فيnه.
شخصا
ما يعبر عنه ليس
ً
ً

إنnnه يتواص nnل مnnع "أشnnباه اإلنسnnان" الnnذين ليس ل nnديهم أي nnة معرفnnة أو بص nnيرة ،لكن nnه يع nnبر بكلم nnات أعلى من المعرف nnة وأعلى من
الرجnnال العظمnnاء .يعيش بين جماعnnة متبلnnدة وفاقnnدة الحس ليس لnnديها طبيعnnة بشnnرية وال تفهم األعnnراف والحيnnاة البشnnرية ،لكنnnه
يسnnnتطيع أن يطلب من البش nnرية أن تعيش حي nnاة بش nnرية عادي nnة ،وفي ال nnوقت ذات nnه يكش nnف أس nnاس البش nnرية وطبيعتهnnnا البشnnnرية
المتدنيnnة .كnnل هnnذا هnnو مnnا هnnو عليnnه ،أسnnمى من أي شnnخص من لحم ودم .بالنسnnبة إليnnه ،من غnnير الضnnروري أن يختnnبر حيnnاة
اجتماعية معقدة ومربكة ودنيئة لكي يقوم بالعمل الذي يحتnاج أن يقnوم بnه وأن يكشnف بصnورة شnاملة جnوهر البشnرية الفاسnدة.
إن الحياة االجتماعية الدنيئة ال تهذب جسده .عمله وكلماته يكشفان فقط عصيان اإلنسان وال يقدمان لإلنسnان خnبرة أو درو ًسnا

من أجnnل التعامnnل مnnع العnnالم .إنnnه ال يحتnnاج أن يتحnnرى عن المجتمnnع أو أسnnرة الشnnخص عنnnدما يمnnد اإلنسnnان بالحيnnاة .إن كشnnف

nيرا عن خnnبرات جسnnده؛ بnnل هي لكشnnف إثم اإلنسnان بعnnد معرفnnة طويلnnة لعصnnيان اإلنسnان وكراهيnnة
اإلنسnان ودينونتnnه ليسnnت تعبً n
فساد البشرية .العمل الذي يقوم به كله لكشف شخصيته اإلنسان والتعبير عن كيانه .وحده هو من يمكنه أن يقوم بهnnذا العمnnل،
وهو شيء ال يمكن للشخص الذي من لحم ودم تحقيقه .فيما يتعلق بعمله ،ال يمكن لإلنسان أن يعرف أي نوع من األشخاص
ضnا غnير قnادر
هو .كما ليس باسnتطاعة اإلنسnان تصnنيفه كشnخص مخلnوق على أسnاس عملnه .كمnا أن ماهيتnه تجعnل اإلنسnان أي ً

على تصنيفه ككائن مخلnوق .يمكن لإلنسnان فقnط أن يعتnبره غnير بشnري ،ولكنnه ال يعnرف في أي تصnنيف يضnعه ،لnذلك ُيجnبر

اإلنسnnان أن يضnnعه في قائمnnة تصnnنيف هللا .ليس من غnnير المعقnnول أن يقnnوم اإلنسnnان بهnnذا ،ألنnnه قnnد قnnام بnnالكثير من العمnnل بين
الناس ال يقدر إنسان على القيام به.

من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .13عندما يأتي هللا إلى األرض ،يقnوم فقnط بعملnه في الالهnوت .هnذا هnو مnا ائتمن الnروح السnnماوي هللا المتجسnnد عليnnه.
عنnnدما يnnأتي ،يnnذهب فقnnط ليتحnnدث في كnnل مكnnان ،ويقnnول أقوالnnه بطnnرق مختلفnnة ومن وجهnnات نظnnر مختلفnnة .هnnو يأخnnذ معونnnة
اإلنسnnان وتعليمnnه كأهnnداف رئيسnnية لnnه ومبnnدأ عمnnل ،وال يشnnغل نفسnnه بnnأمور مثnnل العالقnnات الشخصnnية أو تفاصnnيل حيnnاة النnnاس.
خدمته الرئيسية هي التكلم من أجل الروح .عندما يظهر روح هللا في جسد ملموس ،فإنه يعين حياة اإلنسان ويعلن الحق .هnnو
ال يتnnورط في عمnnل اإلنسnnان ،أي ،أنnnه ال يشnnارك في عمnnل البشnnرية .ال يمكن للبشnnر القيnnام بالعمnnل اإللهي ،وال يشnnترك هللا في

العمل البشري.
من "االختالف الجوهري بين هللا المتجسد وبين األناس الذين يستخدمهم هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .14ال يمكن أن يصبح الشيطان مهزومًا هزيمnة كاملnة إاَّل إذا أدان هللا في الجسnد فسnاد البشnرية .بعnد أن اتخnذ هللا نفس
ِ
ص nلة فيnnه،
الطبيعnnة البشnnرية الnnتي لإلنسnnان ،يسnnتطيع هللا في الجسnnد أن يnnدين nإثم اإلنسnnان مباشً n
nرة؛ هnnذه هي عالمnnة قداسnnته المتأ ّ
المؤهَّل ليدين nاإلنسان بحكم مكانتnnه ،ألنnه يملnك الحnnق والnnبر ،ولnذلك هnو قnادر أن يnnدين اإلنسnان .أولئnnك
وروعته .هللا وحده هو ُ
الذين ليس لديهم الحق والبر ال يصلحون إلدانة اآلخرين.

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

محدودا ،وحين يقوم هللا بعمله فهو ال َّ
يتحدث إلى شخص معيَّن ،بل
 .15ال يمِثّل العمل الذي يقوم به اإلنسان إاَّل نطاًقا
ً
إلى البشnnرية جمعnnاء ،وإلى كnnل َمن يقبلnnون كلماتnnه .النهايnnة الnnتي ينnnادي بهnnا هي نهايnnة كافnnة البشnnر ،وليسnnت فقnnط نهايnnة شnnخص
َّ
ويتكلم إليها.
أحدا ،بل يعمل من أجل البشرية كّلها
أحدا بمعاملة خاصة ،وال يخدع ً
محددَّ .إنه ال ُيحابي ً

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أكثر ما تحتاج إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

يعبnnر عن ماهيتnnه في أي وقت وأي
 .16عمnnل هللا ليس لnnه قواعnnد وال يخضnnع لnnزمن أو قيnnود جغرافيnnة .يسnnتطيع هللا أن ِّ
قادرا على العمnل وغnير قnادر على التعبnير عن
مكان .إنه يعمل بحسب ما ّ
يسره .لعمل اإلنسان شروط وسياق؛ وإال لن يكون ً
معرفته هلل أو خبرته بالحق .عليك فقط أن تقارن االختالفات بينهما لتعرف إذا كان هذا هو عمل هللا أم عمل اإلنسان.

من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .17لعمل اإلنسان نطاق وحدود .شخص واحد قادر على أداء عمل مرحلة معينة وال يمكنه أداء عمل العصر بأسnnره،
وإال سnnيقود النnnاس نحnnو القواعnnد .يمكن فقnnط أن يكnnون عمnnل اإلنسnnان قnnابالً للتطnnبيق في زمن أو مرحلnnة معينnnة .هnnذا ألن خnnبرة

اإلنسان لها نطاق .ال يمكن ألحnد أن يقnارن عمnل اإلنسnان مnع عمnل هللا .طnرق ممارسnة اإلنسnان ومعرفتnه للحnق جميعهnا قابلnة
للتطبيق في نطاق محnدد .ال يمكنnك أن تقnول إن الطريnق الnذي يسnلكه اإلنسnان هnو مشnيئة الnروح القnدس بالكامnل ،ألن اإلنسnان
يمكنه فقط أن يستنير بالروح القدس وال يمكن أن يمتلئ بالروح القدس بالكامل .األمور التي يختبرها اإلنسان هي كلهnnا داخnل
نطاق طبيعته البشرية وال يمكن أن تتجاوز حnدود األفكnار الموجnودة في الnذهن البشnري العnادي .كnل أولئnك الnذين لnديهم تعبnير
عملي يختبرون داخل هذه الحدود.
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

دائما على ظروف األفراد المختلفة ولnnذلك ليس واحnً nدا .بهnnذه الطريقnnة،
 .18النطاق الذي يختبر فيه اإلنسان الحق مبني ً
المعرفnnة المعnnبر عنهnnا بنفس الحnnق من أشnnخاص مختلفين ليسnnت متطابقnnة .أي أن خnnبرة اإلنسnnان دائمًا لهnnا حnnدود وال يمكنهnnا أن
تمثnnل بالكامnnل مشnnيئة الnnروح القnnدس ،وعمnnل اإلنسnnان ال يمكن أن يتم تصnnوره على أنnnه عمnnل هللا ،حnnتى لnnو مnnا كnnان يعnnبر عنnnه
اإلنسnnان متوافقًا بصnnورة لصnnيقة مnnع مشnnيئة هللا ،حnnتى لnnو أن خnnبرة اإلنسnnان وثيقnnة الصnnلة بعمnnل التكميnnل الnnذي يؤديnnه الnnروح
القدس .يمكن لإلنسان فقط أن يكnون خادمًا هلل ،ويقnوم بالعمnل الnذي ائتمنnه عليnه هللا .يمكن لإلنسnان فقnط أن يعnبر عن المعرفnة
باستنارة الروح القدس والحقائق التي حصل عليهnا من خبراتnه الشخصnية .اإلنسnان غnير مؤهnل وليسnت لديnه الشnروط الالزمnة
ليكnnون مخرجً ا للnnروح القnnدس .هnnو ال يسnnتحق أن يقnnول إن عمnnل اإلنسnnان هnnو عمnnل هللا .لإلنسnnان مبnnادئ عملnnه البشnnرية ،وكnnل

البشر لديهم خnبرات مختلفnة وظnروف متنوعnة .يتضnمن عمnل اإلنسnان كnل خبراتnه بمnوجب اسnتنارة الnروح القnدس .يمكن لهnذه
الخبرات فقط أن تمثnل كيnان اإلنسnان وال تمثnل كيnان هللا أو مشnيئة الnروح القnدس .لnذلك الطريnق الnذي يمشnيه اإلنسnان ال يمكن
أن ُيقnnال إنnnه الطريnnق الnnذي يسnnلكه الnnروح القnnدس ألن عمnnل اإلنسnnان ال يمكن أن يمثnnل عمnnل هللا وعمnnل اإلنسnnان وخبرتnnه ليسnnا
مشيئة الروح القدس الكاملة.
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .19عمل اإلنسان عرضة أن يتحول إلى قاعدة ،ووسيلة عمله تقتصnر بسnهولة على نطnاق محnدد غnير قnادر على قيnادة
ضnا محnدودة في نطاقهnا .خnبرة اإلنسnان
الناس إلى طريnق حnر .يعيش معظم األتبnاع داخnل نطnاق محnدد n،وطريقnة ممارسnتهم أي ً
أيضا مقتصرة على أنواع قليلة وال يمكن أن تُقارن مع عمnل الnروح القnدس أو عمnل هللا نفسnه –
دائما محدودة؛ وطريقة عمله ً
ً
هذا ألن خبرة اإلنسان ،في النهاية ،محدودة .على الرغم من أن هللا يقوم بعملnه ،ليسnت هنnnاك قواعnد لnه؛ ورغم أن العمnnل يتم،

nورا على طريقnnة واحnnدة .ليسnnت هنnnاك قواعnnد ألي عمnnل يقnnوم بnnه هللا ،كnnل عملnnه حnnر .ال يهم كم الnnوقت الnnذي
فإنnnه ليس مقصً n
يقضيه البشر في اتباعnه ،ال يمكنهم أن يستخلصnوا قnوانين لطnرق عملnه .على الnرغم من أن عملnه لnه مبnادئ ،إال أنnه دائمًا يتم
بطرق جديدة وبه تطورات جديدة دائمًا ،بعيnدة عن منnال اإلنسnان .أثنnاء فnترة واحnدة من الnزمن ،قnد يكnون لnدى هللا عnدة أنnواع
مختلفة من العمل وطnرق مختلفnة من القيnادة ،ممnا يسnمح للنnاس دائمًا الحصnول على دخnول جديnد وتغيnيرات جديnدة .ال يمكنnكn
اكتش nnاف ق nnوانين عمل nnه ألن nnه دائمًا يعم nnل بط nnرق جدي nnدة .من خالل ه nnذه الطريق nnة فق nnط يمكن ألتب nnاع هللا أال يقع nnوا في القواع nnد.
يتجنب عمل هللا نفسه مفاهيم الناس دائمًا ويواجnه مفnاهيمهم .وحnدهم أولئnك الnذين يتبعnون هللا ويسnعون وراءه بقلب صnادق هم
من يمكن أن تتغ nnير شخص nnياتهم وهم الق nnادرون على العيش بحري nnة دون الخض nnوع ألي nnة قواع nnد أو التقي nnد بأي nnة مف nnاهيم ديني nnةn.
المطالب التي يطلبها عمل اإلنسnان من النnاس مبنيnة على خnبرة اإلنسnان الشخصnية ومnا يسnتطيع هnو نفسnه تحقيقnه .معيnار هnذه
ض nا محnnدودة للغايnnة .وهكnnذا يعيش األتبnnاع بال وعي داخnnل هnnذا النطnnاق
الشnnروط محnnدود في نطnnاق معين n،وطnnرق الممارسnnة أي ً
المحدود؛ ومع مرور الوقت ،تصير هذه بمثابة قواعد وشعائر.
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

nتنادا إلى األسnnاس الnnذي أرسnnاه آخnnرون
 .20فالنnnاس عنnnدما يعملnnون يبحثnnون
َّ
ويتلمسnnون طnnريقهم ،ويقلnnدون ويدرسnnون اسً n

يتعمقnnوا .أمnnا عمnnل هللا فهnnو تقnnديم ُكنnnه هللا .إنnnه يقnnوم بالعمnnل الnnذي ينبغي عليnnه ذاتnnه أن يقnnوم بnnه ،وال يقnnدم عونًا للكنيسnnة
حnnتى ّ
مستخدما معارف من أي ٍ
بشر .بل يقوم بالعمل الحاضر على أساس حاالت الناس؛ لذلك فإن العمل بهnnذه الطريقnnة أكnnثر حريnnة
ً
من العمل الذي يؤديه الناس بآالف المرات .بل إنnه قnد يبnدو للنnاس أن هللا غnير ملnتزم بواجبnه ويعمnل بحسnب مnا يرضnيه ،لكن
ِ
المتجسد ال يعتمد nمطلًقا على المشاعر.
العمل الذي يقوم به كله جديد .ومع ذلك ،يجب أن تعرف أن عمل هللا
ّ

من "الممارسة ( ")5في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .21يمثnnل عمnnل اإلنسnnان خبرتnnه وطبيعتnه nالبشnnرية .إن مnا يقدمnnه اإلنسnnان والعمnnل الnnذي يقnnوم بnnه يمثالنnnه n.رؤيnnة اإلنسnان
ضnمنة في عمnnل اإلنسnان .وعلى وجnnه الخصnnوص خnبرة اإلنسnان قnادرة أكnnثر على
ومنطقnnه وعقالنيتnnه وخيالnnه الغnnني جميعهnnا ُمتَ َ
تمثيل عمله ،وما قد اختبره الشخص سnnيكون هnو مكونnnات عملnه .يمكن أن يعnبر عمnل اإلنسnnان عن خبرتnه ... .وعمnnل الnروح
غالبا مnا يتغnير مnع حالnة اإلنسnان .إنnه يعمnل وفقًا لخnبرة اإلنسnان وال يجnبر اإلنسnان بnل يضnع مطnالب عليnه وفقًا لمسnار
القدس ً
خبرته العادي .أي أن شركة اإلنسان تختلف عن كلمة هللا .ما يقدمه اإلنسان في الشركة ينقnnل خبرتnnه ورؤيتnnه الفرديnnة ،ويعnnبر

عما يراه ويختبره على أساس عمل هللا .مسؤوليته هي اكتشاف مnا ينبغي عليnه ممارسnته أو الnدخول فيnه ،بعnد أن يعمnل هللا أو
يتكلم ،ثم نقلnnه إلى األتبnnاع .لnnذلك يمثnnل عمnnل اإلنسnnان دخولnnه وممارسnnته .بnnالطبع هnnذا العمnnل مختلnnط بnnدروس وخnnبرة بشnnرية أو
بعض األفكار البشرية ... .ما يعبر عنه اإلنسnان هnو مnnا يnراه ويختnبره ويمكنnnه أن يتخيلnnه .حnnتى لnnو كnانت العقائnد أو المفnاهيم،
فهي جميعهnnا يمكن أن يصnnل إليهnnا تفكnnير اإلنسnnان .بغض النظnnر عن حجم عمnnل اإلنسnnان ،ال يمكنnnه أن يتجnnاوز نطnnاق خبراتnnه،
ومnnا يnnراه ،ومnnا يمكنnnه تخيلnnه أو تصnnوره .مnnا يعnnبر عنnnه هللا هnnو ماهيتnnه ،وهnnذا بعيnnد عن منnnال اإلنسnnان ،أي بعيnnد عمnnا يمكن أن
عبر هللا عن عملnه لقيnادة البشnرية جمعnاء ،وهnذا ال َّ
يتعلق بتفاصnيل خnبرة بشnرية ،بnل يختص بتnدبيره الخnاص.
يصله بتفكيرهُ .ي ِّ
يعبر اإلنسان عن خبرته بينما يعnبر هللا عن كيانnه – وهnذا الكيnان هnو شخصnيته المتأصnلة وهnو بعيnد عن منnال اإلنسnان .خnبرة
nاء على تعب nnير هللا عن كيان nnه .ه nnذه الرؤي nnة والمعرف nnة ُيطل nnق عليه nnا كي nnان
اإلنس nnان هي رؤيت nnه ومعرفت nnه ال nnتي حص nnل عليه nnا بن ً n
أيضا عليها كيان اإلنسان.
اإلنسان .يتم التعبير عنها على أساس شخصية اإلنسان المتأصلة وإمكانياته الفعلية؛ وهكذا ُيطلق ً
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .22العم nnل الموج nnود في ذهن اإلنس nnان يحقق nnه اإلنس nnان بس nnهولة .على س nnبيل المث nnال ،الرع nnاة والق nnادة في الع nnالم ال nnديني
سيص nnابون بع nnدوى م nnواهبهم ويت nnأثرون
يعتم nnدون على م nnواهبهم ومراك nnزهم للقيnnام بعملهم .النnnاس ال nnذين يتبع nnونهم لم nnدة طويل nnة ُ
ببعض مما هم عليه .هم يركزون على مnواهب وقnدرات ومعرفnة النnاس ،ويهتمnون ببعض األمnور الفائقnة للطبيعnة والعديnد nمن
العقائnnد العميقnnة غnnير الواقعيnnة (بnnالطبع هnnذه العقائnnد العميقnnة ال يمكن الوصnnول إليهnnا) .ال يركnnزون على التغnnيرات في شخصnnية
الناس ،بل يركزون على تدريب وعظ الناس وقدراتهم على العمل وتحسين معرفة الناس وإثراء عقائدهم الدينية n.ال يركnnزون
على مقnدار تغnير شخصnية النnاس ومقnدار فهمهم للحnق .ال يشnغلون أنفسnهم بجnوهر النnاس ،فضnالً عن أنهم ال يحnاولون معرفnة

حاالت الناس العادية وغير العادية .ال يواجهون مفاهيم الناس وال يكشفون أفكارهم ،فضالً عن أنهم ال يصلحون نقائصnnهم أو

فسادهم .معظم الناس الnnذين يتبعnونهم يخnnدمون بمnواهبهم الطبيعيnnة ،ومnا يعnnبرون عنnnه هnnو المعرفnnة والحnق الnnديني المبهم ،وهي
nاة .في الواق nnع ج nnوهر عملهم ه nnو رعاي nnة الموهبnnnة ،ورعايnnnة
أمnnnور ال تتالمس م nnع الواق nnع وع nnاجزة تمامًا عن منح الن nnاس حي ً n
الشخص الذي ليس لديه شيء ليكnون خري ًج ا موهوبًا من معهnد الهnوتي ثم بعnد ذلnك يnذهب للعمnل والقيnادة .في عمnل هللا الnذي

استمر ستة آالف عام ،هل يمكنك أن تجد أية قوانين فيnه؟ هنnnاك العديnد nمن القواعnد والقيnnود في العمnل الnnذي يقnوم بnه اإلنسnnان،
والعقnnل البشnnري عقائnnدي للغايnnة .لnnذلك مnnا يعnnبر عنnnه اإلنسnnان هnnو بعض المعرفnnة واإلدراك داخnnل حnnدود خبراتnnه كلهnnا .اإلنسnnان
غير قادر على التعبير عن أي شيء بخالف ذلك .خبرات اإلنسان ومعرفته ال تنبع من مواهبه الداخلية أو غريزتnnه؛ بnnل تنبnnع
بسnnبب إرشnnاد هللا ورعايتnnه المباشnnرة .لnnدى اإلنسnnان فقnnط االسnnتعداد nلقبnnول هnnذه الرعايnnة وليس االسnnتعداد nللتعبnnير المباشnnر عن
nاء يقبnnل المnnاء من المصnnدر؛ هnnذه هي الغريnnزة
ماهيnnة الالهnnوت .اإلنسnnان غnnير قnnادر أن يكnnون المصnnدر ،يمكنnnه فقnnط أن يكnnون إنً n
البشnnرية ،وهي االسnnتعداد الnnذي ينبغي أن يكnnون لnnدى المnnرء ككnnائن بشnnري .إن فقnnد الشnnخص االسnnتعداد nلقبnnول كلمnnة هللا وفقnnد
ضnا مnا هnو أكnثر قيمnة ،ويفقnد واجبnه كإنسnان مخلnوق .إن لم يكن لnدى الشnخص معرفnة
الغريزة البشرية ،فذلك الشخص يفقnد أي ً
أو خnبرة بكلمnة هللا أو عملnه ،فnإن هnnذا الشnخص يفقnد واجبnه ،أي الnواجب الnnذي ينبغي عليnnه أداؤه ككيnnان مخلnوق ،ويفقnnد كرامnnة
الكيان المخلوق.
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .23إن عمل هللا في المقام األول مختلف عن عمل اإلنسان ،فكيف يمكن إ ًذا أن تكون تعبيرات هللا هي نفسها تعبيرات

اإلنس nnان؟ هلل شخص nnية خاص nnة ،بينم nnا لإلنس nnان واجب nnات ينبغي علي nnه إتمامه nnا .شخص nnية هللا معبَّر عنه nnا في عمل nnه ،بينم nnا واجب
ِ
ومعبَّر عنnnه في مسnاعيه .لnذلك من الممكن معرفnة مnا إذا كnnان هnذا تعبnير هللا أم اإلنسnان من خالل
اإلنسnان متج ّسnد في خبراتnnه ُ
العمnnل الnذي يقnnوم كnnل منهمnا بnه .األمnnر ال يحتnاج إلى أن يشnرحه هللا بنفسnnه أو يحتnnاج إلى أن يسnعى اإلنسnان إلى تقnديم شnهادة،
كم nnا ال يحت nnاج هللا نفس nnه إلى أن يتف nَّ nوق على أي إنس nnان .ك nnل ه nnذا ه nnو إعالن ط nnبيعي؛ ه nnو ليس أم nً nرا إجباريًّا وال ش nnيء يمكن
لإلنسان أن يتدخل فيه .يمكن معرفة واجب اإلنسان من خالل خبرته وال يتطلب هذا منه أن يقوم بأي عمل تجريبي إضnnافي.
يعبnر هللا عن شخصnيته المتأصnلة إذ يnؤدي عملnnه .إن كnnان هnذا هnو
كل جوهر اإلنسان يمكن أن ينكشف إذ يؤدي واجبه ،بينمnا ِّ
عمnل اإلنسnnان ال يمكن أن يسnnتتر .وإن كnان هnnذا هnnو عمnل هللا فnإن شخصnيته أكnnثر اسnnتحال ًة من قnnدرة أي ش ٍ
nخص على حجبهnا،
وال يمكن ألي إنسان أن َّ
يتحكم فيها .ال يمكن أن ُيقnال عن إنسnان إنnه هللا ،وكnذلك ال يمكن النظnر إلى عملnه وكلماتnه على أنهnا
مقدسة أو غnير متغnnيرة .يمكن أن ُيقnال عن هللا إنnه إنسnان ألنnه لبس جسnً nدا ،ولكن ال يمكن اعتبnnار عملnه عمnل إنسnان أو واجب

إنسان .إضافة إلى ذلك ،فإن أقوال هللا ورسnائل بnولس ال يمكن أن يسnnتويا وال يمكن أن ُيقnال أن دينونnnة هللا وتوبيخnه يتسnnاويان
تميnز عمnل هللا عن عمnل اإلنسnان .تتنnوع وفقًا لجوهرهnا ،وليس وفقًا لنطnاق
مع كلمات اإلنسان اإلرشادية .لnذلك توجnد مبnادئ ِّ
أخطاء متعلقة بالمبدأ عن هذا الموضوع.
العمل أو كفاءة العمل المؤقتة .يرتكب معظم الناس
ً

من "ما هو موقفك تجاه الرسائل الثالث عشرة؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

nال ،وال يمكنهم النظnnر إلى كnnل شٍ n
 .24ألن البشnnر هم بشnnر على أيnnة حٍ n
nيء سnnوى من منظnnور ومن مكانnnة البشnnر .ومnnع
ّ
ٌ
ّ
المتج ّسn nد عاديًّا
المتج ّسn nد يختل nnف تم nnام االختالف عن الش nnخص الفاس nnد .بغض النظ nnر عن م nnدى ك nnون جس nnد هللا ُ
ذل nnك ،ف nnإن هللا ُ
nياء ال يمكن
ومألوًفا وبسي ً
طا ،أو حتى مدى النظرة الدونية التي تبناها النnاس تجاهnه ،إاّل إن أفكnاره وموقفnه تجnاه البشnر هي أش ٌ
ٍ
ٍ
علو مكانته باعتباره الخnnالق.
دائما من منظور
ّ
األلوهية ،ومن ّ
ألحد أن يملكها ،وال يمكن ألحد أن ُيقّلدها .سوف يالحظ البشر ً
سnnوف يnnرى البشnnر دائمًا من خالل جnnوهر هللا وعقليتnnه .ال يمكن أن يnnرى البشnnر على اإلطالق من مكانnnة شٍ n
nادي ومن
nخص عّ n
ٍ
ٍ
nرية
شخص فاسد .عندما ينظر الناس إلى
منظور
nياء مثnل المعرفnة البش ّ
البشرية ،فnإنهم ينظnرون برؤيnة بش ّ
ّ
nرية ويسnتخدمون أش ً

والنظريات البشرية كمقي ٍ
nاس .هnذا في نطnاق مnا يمكن أن يnراه األشnخاص بnnأعينهم؛ إنnه في نطnاق مnا يمكن أن ُيحّققnnه
والقواعد
ّ
ٍ
إلهيnnة ويسnnتخدم جnnوهره ومnnا لديnnه وم ْن هnnو كمقيٍ n
nاس .يشnnمل هnnذا
أمnnا عنnnدما ينظnnر هللا إلى البشnnر ،فإنnnه ينظnnر برؤيnnة ّ
الفاسnnدونّ .
َ
المتج ّسn n nد والبش nn nر .وه nn nذا االختالف ُيق nّ n nرره
nام بين هللا ُ
nياء ال يس nn nتطيع الن nn nاس رؤيته nn nا ،وه nn nذا مكمن االختالف الت ّ n n
النط nn nاق أش ً n n
هويتهمnnا ومكانتهمnnا وكnnذلك المنظnnور والعلnّ nو
الجnوهران المختلفnان للبشnر وهللا ،وهnnذان الجnوهران المختلفnان همnا اللnذان ُيح ّnددان ّ
اللذان يران منهما األشياء.

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

 .25ربم nnا خ nnبرة الش nnخص في عمل nnه تك nnون عالي nnة أو ربم nnا يك nnون خيال nnه ومنطق nnه تحدي nً nدا عاليًا ،وبش nnريته جي nnدة بش nnكل
خاص؛ هذه أمور يمكنها أن تحصل فقnط على إعجnاب النnاس ،ولكنهnا لن تثnير رهبتهم وخnوفهم .جميnع النnnاس يعجبnnون بأولئnك
األشnnخاص الnnذين لnnديهم قnnدرة على العمnnل ولnnديهم خnnبرة خاصnnة وعميقnnة ويمكنهم ممارسnnة الحnnق ،ولكنهم ال يمكنهم أبnً nدا إثnnارة
الرهبة ،فقط اإلعجاب والحسد .ولكن الناس الذين قد اختبروا عمل هللا ال يعجبون باهلل ،بnnل يشnnعرون أن عملnnه بعيnnد عن منnnال
اإلنسان وصعب الفهم ،وهnو جديnد ورائnع .حين يختnبر النnاس عمnل هللا ،تكnون أول معرفnة لهم عنnه أنnه ال يسnبر لnه غnور ،أنnه
حكيم ورائnnع ،ويبجلونnnه بال وعي ويشnnعرون بغمnnوض العمnnل الnnذي يقnnوم بnnه ،وكيnnف أنnnه ال يمكن لعقnnل اإلنسnnان الوصnnول إليnnه.

يريد الناس فقط أن يكونوا قادرين على استيفاء شروطه ،وإرضاء رغباته؛ ال يرغبون في تجnاوزه ،ألن العمnل الnذي يقnوم بnه
يتجاوز فكر وخيال اإلنسان وال يمكن لإلنسان أن يقوم به بدالً منه .حتى اإلنسان نفسه ال يعرف عيوبه الخاصة ،بينما هللا قد

افتتح طريقًا جدي ًnدا وجnاء باإلنسnان إلى عnالم أجnدد وأكnثر جمnاالً لكي تسnتطيع البشnرية أن تحقnق هnذا التقnدم وتحصnل على هnذه
البدايnة الجديnدة .مnا يشnعر بnه اإلنسnان نحnوه ليس إعجابًا أو بnاألحرى ليس فقnط مجnرد اإلعجnاب .خnبرتهم األعمnق هي الرهبnة
nورا ال يسnتطيع اإلنسnان
والمحبة ،وشnعورهم هnو أن هللا رائnع في الحقيقnة .يقnوم بعمnل ال يسnتطيع اإلنسnان القيnام بnه ،ويقnول أم ً
nعورا ال يوصnف .وبشnnكل خnاص النnاس ذوو الخnبرات األعمnق يحبnnون
دائما يختnnبرون شً n
أن يقولها .الناس الذين اختبروا عمله ً

عادة يشعرون بجماله ،ويشعرون أن عمله حكيم ورائع للغاية ،ومن ثم فإن هذا يولnد قnوة غnير محnدودة بينهم .إنهnا ليسnت
هللاً .
مشnnاعر الخnnوف وال المحبnnة أو االحnnترام الnnتي تnnأتي عرضnً nيا ،بnnل شnnعور عميnnق برحمnnة هللا وتسnnامحه مnnع اإلنسnnان .لكن النnnاس
الذين قد اختبروا توبيخnه ودينونتnه nيشnعرون أنnه مهيب وال يمكن اإلسnاءة إليnه .حnتى النnاس الnذين قnد اختnبروا العديnد من عملnه

أيضا غير قادرين على فهمه؛ كل الناس الذي يبجلونه ًّ
حقا يعرفون أن عمله ال يتماشى مnnع مفnnاهيم النnnاس ،بnnل يسnnير دائمًا
هم ً
ضدها .إنه ال يحتاج إعجاب الناس الكامل أو تقديمهم مظهnر الخضnوع لnه ،بnnل أن يكnون لnnديهم تبجيnnل وخضnوع حقيقيnان .في
الكثnnير من عملnnه ،أي شnخص لnه خnnبرة حقيقيnnة يشnnعر بتبجيnل لnه ،وهnذا التبجيnnل أكnnبر من اإلعجnاب .لقnnد رأى النnاس شخصnnيته
ويطاع ،ألن كيانnnه وشخصnnيته ليسnا مثnnل الكيnnان
بسبب عمل توبيخه ودينونته ،ولذلك هم يبجلونه في قلوبهم .هللا موجود َّ
ليبجل ُ
المخلnnوق ،وهمnnا أسnnمى من كnnل الكيانnnات المخلوقnnة .هللا كيnnان غnnير مخلnnوق ،وهnnو وحnnده مسnnتحق التبجيnnل والخضnnوع؛ اإلنسnnان
غير مؤهل لذلك .لذلك ،كل الناس الذين اختnبروا عملnه وعرفnوه ًّ
حقا فnإنهم يتقونnه .ولكن أولئnك الnذين لم يتخلnوا عن مفnاهيمهم

عنnnه ،أي أولئnnك الnnذين ال يعتبرونnnه هللا ببسnnاطة ،ليس لnnديهم أي تبجيnnل نحnnوه ،وحnnتى على الnnرغم من أنهم يتبعون nه nإال أنهم لم
ُيخض nnعوا؛ إنهم أن nnاس عص nnاة بطبعهم .يق nnوم هللا بعمل nnه لتحقي nnق نتيج nnة وهي أن تبج nnل ك nnل الكيان nnات المخلوق nnة الخ nnالق وتعب nnدهn
وتخضع لسيطرته بال شروط .هذه هي النتيجة النهائية التي يهدف كل عمله لتحقيقها.

من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

جدا :فقد يأخذ اإلنسان إلى نقطة معينة ،ولكنnnه لن
 .26إذا كان اإلنسان هو َم ْن سيقوم بهذا العمل ،فإنه سيكون
محدودا ً
ً
يتمكن من اإلتيnnان باإلنسnnان إلى الغايnnة األبديnnة .ال يسnnتطيع اإلنسnnان أن يقnّ nرر مصnnير اإلنسnnان ،كمnnا ال يمكنnnه ضnnمان تطلعnnات
اإلنسان وغايته المستقبلية .إن العمل الذي يعمله هللا مختلnف .منnذ أن خلnق هللا اإلنسnان وهnو يقnوده؛ وبمnا أنnه ُيخِّلص اإلنسnان،
ِ
nاء تامًا؛ وبمnnا أنnnه يقnnود اإلنسnnان ،فإنnnه سnnيأتي بnnه إلى الغايnnة المناسnnبة؛ وألنnnه خلnnق
فإنnnه سيخّلصnnه خال ً
ص nا تامًا ،وسnnيقتنيه اقتنً n
ويدبر أمره ،فإنه يتحمل مسؤولية مصير اإلنسان وتطلعاته .هذا هو العمل الذي عمله الخالق.
اإلنسان ِّ

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

الك َذبة.
والم َسحاء َ
 .١٠كيفية تمييز الرعاة الزائفين وأضداد المسيح ُ

 .1إن عمnnل العامnnل المؤهnnل يمكنnه nأن يرشnnد النnnاس للطريnnق الصnnحيح ويجعلهم يخوضnnون في عمnnق أكnnبر للحnnق .العمnnل
الذي يقوم به يمكنه أن يأتي بالنnاس أمnام هللا .باإلضnافة إلى ذلnك فnإن العمnل الnذي يقnوم بnه قnد يتنnوع من فnرد لفnرد وغnير مقيnد
بقواعnnد ويسnnمح للنnnاس بnnاإلطالق والحريnnة .باإلضnnافة إلى أن بإمكnnانهم النمnnو تnnدريجيًّا في الحيnnاة ،والمضnnي بصnnورة أعمnnق في
الحق .عمل العامل غير المؤهل ناقص؛ عمله أحمق .يمكنه أن يرشnد النnاس فقnط إلى القواعnد؛ مnا يطلبnه من النnاس ال يختلnف

من فرد لفرد؛ ال يعمل وفًقا الحتياجات الناس الفعلية .في هذا النnnوع من العمnnل ،هنnnاك العديnد nمن القواعnnد والعقائnnد ،وال يمكنnnه
أن يرشد الناس إلى الحقيقة أو الممارسة الطبيعية للنمو في الحياة .يمكنه فقط أن ُيم ِّكن الناس من االلتزام بالقليnnل من القواعnnد
عديمة القيمة .هذا النوع من اإلرشاد يمكنه فقط أن يضلل الناس .يقود الناس ليصيروا على ما هو عليه؛ يمكنهم أن يnأتي بnك
لما هو عليه وما لديه .ولكي ما يتمكن األتباع من أن يميزوا ما إذا كان القادة مؤهلين أم ال ،المفتاح هنnnا يكمن في النظnnر إلى
الطري nnق ال nnذي يق nnودون إلي nnه ونت nnائج عملهم ،والنظ nnر إلى م nnا إذا ك nnان األتب nnاع يحص nnلون على مب nnادئ متوافق nnة م nnع الح nnق وأنهم
يحصnnلون على طnnرق ممارسnnة مناسnnبة لهم ليتغnnيروا أم ال .يجب عليnnك أن تمnnيز العمnnل المختلnnف ألنnnواع النnnاس المختلفnnة؛ وال
تابعا أحمق .هذا يؤثر على مسnألة دخولnك .إن كنت غnير قnادر على تميnيز أيnة قيnادة بشnرية لnديها طريnق
يجب عليك أن تكون ً
وأية قيادة ليس لديها طريق ،ستنخدع بسهولة .كل هذه لها تأثير مباشر على حياتك.
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .2أولئnnك الnnذين ال يتبعnnون العمnnل الحnnالي للnnروح القnnدس لم يnnدخلوا إلى عمnnل كلمnnات هللا ،وبغض النظnnر عن مقnnدار مnnا
يعملnnون ،أو مnnدى معانnnاتهم ،أو مnnدى مnnا مnnروا بnnه ،فال شnnيء من ذلnnك يعnnني شnnيًئا هلل ،وهnnو لن ُيثnnني عليهم .اليnnوم ،كnnل أولئnnك
الnnذين يتبعnnون nكلمnnات هللا الحاليnnة هم في فيض الnnروح القnnدس؛ وأولئnnك الغربnnاء عن كلمnnات هللا اليnnوم هم خnnارج فيض الnnروح
القnn nدس ،ومثnn nل هnn nؤالء النnn nاس ال يثnn nني عليهم هللا .إن الخدمnn nة المنفصnn nلة عن الكالم الحnn nالي للnn nروح القnn nدس هي خدمnn nة الجسnn nد
والتصورات ،وهي غير قادرة على أن تكون متفقة مع إرادة هللا .إذا عاش الناس وسط المفاهيم الدينيnة n،فعندئnnٍ nذ ال يسnتطيعون
فعnnل أي شnnيء يتناسnnب مnnع إرادة هللا ،وحnnتى لnnو أنهم يخnnدمون هللا ،فnnإنهم يخnnدمون في وسnnط تخيالتهم وتصnnوراتهم ،وهم غnnير
تماما على الخدمة وفًقا إلرادة هللا .أولئك الذين ال يستطيعون اتباع عمل الروح القدس ال يفهمون إرادة هللا ،والnذين ال
قادرين ً
يفهم nnون إرادة هللا ال يس nnتطيعون أن يخ nnدموا هللا .يري nnد هللا الخدم nnة ال nnتي بحس nnب قلب nnه؛ وال يري nnد الخدم nnة ال nnتي من التص nnورات
والجسnد .إذا كnان النnnاس غnnير قnادرين على اتبnnاع خطnوات عمnnل الnروح القnnدس ،فعندئnnٍ nذ يعيشnون في وسnط التصnورات .تتوقnف
ثم فnإن أولئnnك الnnذين ال يسnnتطيعون اتبnnاع خطى هللا
خدمة هؤالء األشخاص وتتعطل ،وتتعارض مثل هذه الخدمة مnnع هللا ،ومن َّ

غير قادرين على خدمة هللا؛ وأولئك الذين ال يستطيعون اتبnnاع خطى هللا يعارضnون هللا بكnnل تأكيnnد ،وهم غnير قnادرين على أن
يكونوا منسجمين مع هللا.

"تعر ف على أحدث عمل هلل واتبع خطاه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ّ

 .3العمnn nل الموجnn nود في ذهن اإلنسnn nان يحققnn nه اإلنسnn nان بسnn nهولة .على سnn nبيل المثnn nال ،الرعnn nاة والقnn nادة في العnn nالم الnn nديني
سيص nnابون بع nnدوى م nnواهبهم ويت nnأثرون
يعتم nnدون على م nnواهبهم ومراك nnزهم للقيnnام بعملهم .النnnاس ال nnذين يتبع nnونهم لم nnدة طويل nnة ُ
ببعض مما هم عليه .هم يركزون على مnواهب وقnدرات ومعرفnة النnاس ،ويهتمnون ببعض األمnور الفائقnة للطبيعnة والعديnد nمن
العقائnnد العميقnnة غnnير الواقعيnnة (بnnالطبع هnnذه العقائnnد العميقnnة ال يمكن الوصnnول إليهnnا) .ال يركnnزون على التغnnيرات في شخصnnية
الناس ،بل يركزون على تدريب وعظ الناس وقدراتهم على العمل وتحسين معرفة الناس وإثراء عقائدهم الدينية n.ال يركnnزون
على مقnدار تغnير شخصnية النnاس ومقnدار فهمهم للحnق .ال يشnغلون أنفسnهم بجnوهر النnاس ،فضnالً عن أنهم ال يحnاولون معرفnة

حاالت الناس العادية وغير العادية .ال يواجهون مفاهيم الناس وال يكشفون أفكارهم ،فضالً عن أنهم ال يصلحون نقائصnnهم أو

فسادهم .معظم الناس الnnذين يتبعnونهم يخnnدمون بمnواهبهم الطبيعيnnة ،ومnا يعnnبرون عنnnه هnnو المعرفnnة والحnق الnnديني المبهم ،وهي
nاة .في الواق nnع ج nnوهر عملهم ه nnو رعاي nnة الموهبnnnة ،ورعايnnnة
أمnnnور ال تتالمس م nnع الواق nnع وع nnاجزة تمامًا عن منح الن nnاس حي ً n

موهوبا من معهد الهوتي ثم بعد ذلك يذهب للعمل والقيادة.
خريجا
الشخص الذي ليس لديه شيء ليكون
ً
ً
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .4يطم nnع كث nnير من الن nnاس من ورائي في برك nnة المكان nnة ،وهم يلتهم nnون الطع nnام بش nnراهة ،ويحب nnون الن nnوم ويول nnون ك nnل
اهتمnامهم للجسnnد ،ويخnافون دائمًا أال يجnدوا مخر ًج ا للجسnnد .إنهم ال يnnؤدون وظيفتهم العاديnnة في الكنيسnnة ،ويعيشnون عالnة على
الكنيسnnة ،أو يلقnnون اللnnوم على إخnnوتهم وأخnnواتهم بكلمnnاتي ،ويتعnnالون ويحكمnnون بهnnا على اآلخnnرين .يسnnتمر هnnؤالء النnnاس في
زعمهم بأنهم يفعلnون إرادة هللا ،فهم دائمًا يnدعون أنهم مقربnون هلل ،أليس هnذا بnأمر سnخيف؟ فnإذا كnانت لnديك الnدوافع السnليمة،
لكنnnك غnnير قnnادر على الخدمnnة بحسnnب إرادة هللا ،فnnأنت أحمnnق ،ولكن إذا لم تكن دوافعnnك سnnليمة ،وال تnnزال تقnnول إنnnك تخnnدم هللا،
لدي أي تعاطف مع هؤالء النnاس! إنهم يعيشnون عالnة ،ويشnتهون دائمًا
فأنت شخص يعارض هللا ،ويجب أن يعاقبك هللا! ليس ّ
راحة الجسnد ،وال يولnون أي اهتمnام لمصnالح هللا؛ فهم يسnعون دائمًا لمnا هnو خnير لهم ،وال يعnيرون إرادة هللا أي اهتمnام ،وكnل
ما يفعلونnه ال يأبnه بnه روح هللا ،وإنمnا ينnاورون دائمًا ويخnدعون إخnوتهم وأخnواتهم ،وهم مnراؤون ،مثلهم كمثnل ثعلب في كnر ٍم

دائما ما يسرق العنب ويدهس الكرم .فهnnل يكnnون مثnnل هnؤالء مقnربين هلل؟ هnل أنت جnnدير بتلقي بركnnات هللا؟ إنnnك ال تتحمnل أي
ً
مسnnؤولية من أجnnل حياتnnك والكنيسnnة ،فهnnل أنت جnnدير بnnأن تتلقى إرسnnالية هللا؟ َم ْن ذا الnnذي يجnnرؤ على الوثnnوق بشnnخص مثلnnك؟
حين تخدم بهذه الطريقة ،فهل يأتمنك هللا على مهمة أكبر؟ أال تؤخر األمور؟

من "كيف تخدم في انسجام مع إرادة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .5إنك تخدم هللا بشخصيتك الطبيعية n،ووفًقا لتفضيالتك الشخصية؛ وأكثر من ذلك ،أنك تفكnnر في أن هللا يبتهج بكnnل مnnا

تريد القيام به ،ويكره كل ما ال ترغب في القيام به ،وأنك تسترشد كلية بتفضيالتك الخاصة في عملك ،فهل تُسمى هذه خدمة
nادا ألن nnك كنت تخ nnدم هللا ،وه nnذا س nnيجعل
هلل؟ في نهاي nnة المط nnاف ،لن تتغ nnير شخص nnية حيات nnك مثق nnال ذرة؛ ب nnل ستص nnبح أك nnثر عن ً n

شخصnnيتك الفاسnnدة متأصnnلة بعمnnق .وبهnnذه الطريقnnة ،سِّ n
nتطور من داخلnnك قواعnnد حnnول خدمnnة هللا الnnتي تعتم nد nفي األسnnاس على
شخصيتك والخnبرة المكتسnبة من خnدمتك وفقًا لشخصnيتك .هnذا درس من الخnبرة اإلنسnانية .إنهnا فلسnفة اإلنسnان في الحيnاة .إن

مث nnل ه nnؤالء الن nnاس ينتم nnون إلى الفريس nnيين والمس nnؤولين ال nnدينيين ،وإذا لم يفيق nnوا ويتوب nnوا ،فس nnيتحولون في نهاي nnة المط nnاف إلى
ويض nnلون الن nnاس .فمن بين ه nnذا الص nnنف من الن nnاس يخ nnرج المس nnحاء الكذب nnة
مم ْن س nnيظهرون في األي nnام األخ nnيرة ُ
مس nnحاء كذب nnة َ
ِ
والمضلون .إذا كnان أولئnك الnذين يخnدمون هللا يتبعnون شخصnيتهم ويتصnرفون وفقًا إلرادتهم الخاصnة ،فعندئ ٍnnذ يكونnون عرضnة
لخطر الطرد في أي وقت .إن أولئك الذين يطبقون سنواتهم العديnnدة من الخnnبرة في خدمnnة هللا من أجnnل كسnب قلnnوب اآلخnnرين،
أبدا ،وال يعترفون أبnً nدا بخطايnnاهم،
وإللقاء المحاضرات على أسماعهم ولفرض السيطرة عليهم ،والتعالي عليهم – وال يتوبون ً
وال يتخلnnون أبnً nدا عن اسnnتغالل الموقnnف – فهnnؤالء النnnاس سnnيخرون أمnnام هللا .إنهم أنnnاس من نفس صnnنف بnnولس ،ممن يسnnتغلون
أقدميتهم ويتباهون بمؤهالتهم ،ولن يجلب هللا الكمال لمثل هؤالء الناس .فهذا النوع من الخدمة يتداخل مع عمل هللا.

من "ال ُبَّد من حظر الخدمة الدينية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .6بوس nnعكم أن تتكلم nnوا بمع nnارف بق nnدر رم nnل الش nnاطئ ،لكن ال ش nnيء منه nnا يش nnتمل على أي طري nnق واقعي .ألس nnتم به nnذا
ض nا فارغًا بال مnnادة تدعمnnه؟ مnnالي أسnnمع جعجعnnة وال أرى طحنًا؟ التصnnرف على هnnذا
تخnnدعون النnnاس؟ أال تقnnدمون بهnnذا عر ً
النحو يضر بالناس! كلما َعَل ْت النظريةَ ،خَل ْت من الواقعية وعجزت عن الوصول بالناس إلى الواقعيnnة؛ وكلمnا َعَل ْت النظريnnة،
nديا ومقاومً n nة هلل .ال تتع nnاملوا م nnع أعلى النظري nnات كك ٍ n
nنز ثمين؛ فهي مؤذي nnة وال منفع nnة منه nnا! ربمnnnا يس nnتطيع
جعلتكم أك nnثر تح ً n

البعض أن يتحnnدثوا عن أعلى النظريnnات ،لكن تلnnك النظريnnات ليس فيهnnا شnnيء من الواقعيnnة ،ألن أولئnnك لم يختبروهnnا بأنفسnnهم،
ولnn nذلك ليس لnn nديهم طريnn nق للممارسnn nة .أولئnn nك غnn nير ق nnادرين على اقتيnn nاد النnn nاس إلى الطريnn nق الصnn nحيح ،ولن يقتnn nادوهم إال إلى

الضnnالل .أليس هnnذا بضٍّ n
nار للنnnاس؟ على األقnnل ،عليكم أن تكونnnوا قnnادرين على حnnل المشnnاكل الراهنnnة وأن تسnnمحوا للنnnاس بnnأن
يتمكنnnوا من الnnدخول ،وهnnذا وحnnده ي nعnد تكريس nا ،وحينئnٍ nذ فقnnط تصnnبحون مnnؤهلين للعمnnل من أجnnل هللا .ال تتكلمnnوا كلمٍ n
nات منمقnnة
َُ
ً
ِ
وغير واقعية دائمًا ،وال تكبلnnوا النnاس وتَ ْحملnوهم على طnاعتكم بممارسnاتكم الكثnnيرة غnnير المالئمnnة؛ فليس لهnnذا تnأثير ،وال يزيnnد
عيب في اإلنسnnان،
النnnاس إال ارتباكًا .إن قيnnادة النnnاس بهnnذه الطريقnnة سnnيتمخض عنهnnا لnnوائح كثnnيرة تجعnnل النnnاس تبغضnnكم .هnnذا ٌ
وهو حًقا لمهين.

من ِّ
"ركز أكثر على الواقعية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .7انظnnروا إلى قnnادة كnnل طائفnnة؛ متكnnبرون وأبnnرار في أعين أنفسnnهم ،ويفسnnرون الكتnnاب المقnnدس خnnارج سnnياقه وبحسnnب
تصوراتهم الشخصية .يعتمدون كلهم على المواهب والمعرفة الواسعة في القيام بعملهم .هب أنهم كانوا غnير قnادرين على أي
وعnnظ ،فهnnل كnnان أولئnnك النnnاس ليتبعnnوهم؟ لكنهم في النهايnnة يملكnnون بعض المعرفnnة ،وبوسnnعهم أن يعظnnوا قليالً عن التعnnاليم ،أو

يعرفوا كيف يقنعnnون اآلخnرين ويتقنnون اسnتخدام بعض الحيnnل ،الnتي نهم يسnnتخدمونها السnnتقطاب النnnاس إليهم وخnداعهم .أولئnnك
يؤمنnnون باهلل اسnً nما ،لكنهم في الواقnnع يتبعnnون قnnاداتهم .وإذا صnnادفوا َم ْن يعnnظ بnnالطريق الحnnق ،يقnnول بعضnnهم" :ال بnnد أن نست ِشnر
قائnnدنا عن إيماننnnا" .ال ُبnّ nد أن يمnnر إيمnnانهم من خالل إنسnnان؛ أليسnnت تلnnك مشnnكلة؟ مnnاذا أصnnبح أولئnnك القnnادة إ ًذا؟ أليسnnوا بnnذلك قnnد
أصبحوا فريسيين ورعاة كاذبين ومضادين للمسيح وأحجnار عnثرة أمnام قبnول النnاس للطريnق الحnق؟ مثnل هnؤالء النnاس هم من
عينة بولس نفسها.
من "ليس اإليمان الحقيقي باهلل إال السعي وراء الحق" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

التكبnnر في التم nnرد على هللا ومعارض nnته ،وعن nnدما يك nnون الن nnاس متك nnبرين ومعت nّ nدين nبأنفس nnهم ول nnديهم ب nnر ذاتي،
 .8يظه nnر ّ
يعملnnون على تأسnnيس ممnnالكهم المسnnتقلة الخاصnnة بهم ويقومnnون بnnاألمور بالكيفيnnة الnnتي يريnnدونها ،كمnnا يجتnnذبون اآلخnnرين بين
أذرعتهم ويشدونهم إلى أحضانهم .وعندما يقnدر النnاس على اإلتيnان بمثnل هnذه األمnور ،يكnون جnوهر تكnبرهم هnو جnوهر تكnبر
nينحون
رئيس المالئكة n،وعندما يصل تكبرهم واعتدادهم بأنفسهم لدرجة معينة ،فهذا يشnnير إلى أنهم كnرئيس المالئكnnة ،وأنهم سّ n

المتكبرة ،فلن يكون هلل مكان في قلبك.
جانبا .إن كانت لديك مثل هذه الشخصية
ّ
هللا ً

nرارا للعديnد من قnادة الnدوائر الدينيnة n،ولكن مهمnا شnاركناهم عن الحnق ،يرفضnون القبnول .مnا
nرارا وتك ً
كرزنnا بالبشnارة م ً
nان في قلnnوبهم! ربمnnا يقnnول البعض" :من يخضnnعون
تكبnnرهم أصnnبح طبيعnnة متأصnnلة فيهم ولم يعnnد هلل مكٌ n
السnnبب؟ السnnبب هnnو أن ّ

لقيnادة بعض قساوسnة العnالم الnديني لnديهم في الواقnع الكثnير من الحيويnة ،ويبnدو أن هللا في وسnطهم" .ولكن مهمnا سnمت عظnات
ه nnؤالء القساوس nnة ،فه nnل يعرف nnون هللا؟ ل nnو اتق nnوا هللا حقًا في قل nnوبهم ،ه nnل ك nnانوا س nnيجعلون الن nnاس تتبعهم وتمج nnدهم؟ ه nnل ك nnانوا

سيحتكرون اآلخرين؟ هل كانوا سيجرؤون على فرض محاذير على اآلخnرين ممن يبحثnون عن الحnق ويتحnرون عن الطريnnق
الصحيح؟ إن كnانوا يؤمنnnون بnnأن خnراف هللا تخصnnهم في واقnع األمnر وأن على جميnnع خرافnnه أن يسnnتمعوا لهم ،وأن مnا يقولونnه
يشnnتمل على الحnnق ،أليسnnوا بهnnذا يقومnnون هم أنفسnnهم بnnدور هللا؟ مثnnل هnnذا الشnnخص أسnnوأ بكثnnير من الفريسnnيين ،أليسnnوا أضnnداد
المسيح؟ وبالتالي ،بسبب كبريائهم ،فعلوا أموراً فيها خيانة هلل.
من "أساس معارضة اإلنسان هلل هو طبيعته المتكبرة" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

 .9حين يصnnير هللا جسnً nدا ويnnأتي للعمnnل بين البشnnر ،يnnرى الجميnnع هللا ويسnnمعون كلماتnnه ،ويnnرون أعمnnال هللا في الجسnnد.
أما بالنسnبة إلى هnؤالء الnذين يnnرون اإللnه يتجسnnد ،فكnل
آنnذاك تتالشnnى كافnnة تص ّnورات اإلنسnnان فال تكnون سnوى فقاعnات هnواء! َّ

َّ
nداء لnnه .هnnؤالء النnnاس هم خصnnوم
من لnnديهم طاعnnة في قلnnوبهم لن ُيnnدانوا ،بينمnnا أولئnnك الnnذين يقفnnون ضnnده عن عمnnد ُيعتَnnبرون أعَ n
المس nnيح ،وهم أع nnداء يقفnnون عن قص nnد ض nnد هللا … .أمnnا أولئ nnك الnnذين يقفnnون عم nً nدا ضnnد اإلل nnه المتج ِّس nد ،فس nnينالون عقابًا على
المتعمدة هلل من تص ّnوراتهم عنnه ،ممnا يتنج عنnه إربnاكهم لعمnل هللاُ .أنnاس مثnل هnؤالء يعارضnون
عصnيانهم .وتنبnع معارضnتهم
َّ
ٍ
ِ
فهم ليس لnnديهم مجnَّ nرد تصnnورات عن هللا فحسnnب ،بnnل يفعلnnون مnnا ُيربnnك عملnnه ،ولهnnذا السnnبب
ويدمرونnnه عن قصnnد؛ ُ
عمnnل هللا ّ
بالذات ُيدان مثل هذا السلوك من الناس.

من "جميع الناس الذين ال يعرفون هللا هم َمن يعارضونه" في "الكلمة يظهر في الجسد"

nردا ه nnو ذل nnك ال nnذي يتح nnدى هللا ويقاوم nnه عم nً nدا .إن nnه ع nnدو هلل وض nnد للمس nnيح .يحم nnل ه nnذا الش nnخص
 .10أك nnثر الن nnاس تم ً n
باسnnتمرار كراهيnnة تجnnاه عمnnل هللا الجديnnد n،ولم ُيظهnnر قnnط أدنى نيnnة في قبولnnه ،ولم يجعnnل نفسnnه تسnُ nر قnnط بإظهnnار الخضnnوع أو
أبدا .أمnام هللا ،يعتnnبر نفسnnه األكnثر براعnة في الوعnnظ بالكلمnة
التواضع .إنه ُيع ِّ
ظم نفسه أمام اآلخرين ولم ُيظهر الخضوع ألحد ً
أبدا ،لكنه يعاملها على أنهnnا أمالك موروثnnة للعبnnادة
واألكثر مهارة في العمل مع اآلخرين .إنه ال يطرح "الكنوز" التي بحوزته ً
والوعظ بها أمام اآلخرين ويستخدمها لوعظ أولئك الحمقى الذين يضعونه موضع التبجيnnل .توجnnد بالفعnnل فئnnة معينnnة من النnاس

من هnnذا القبيnnل في الكنيسnnة .يمكن القnnول إنهم "أبطnnال ال ُيقهnnرون" ممن يمكثnnون في بيت هللا جيالً بعnnد جيnnل .إنهم يتخnnذون من
كnnرازة الكلمnnة (العقيnnدة) واجبًا أسnnمى .ومnnع مnnرور األعnnوام وتعnnاقب األجيnnال ،يمارسnnون واجبهم "المقnnدس والمnnنزه" بحيويnnة .ال
أح nnد يج nnرؤ على المس nnاس بهم وال يج nnرؤ ش nnخص واح nnد على ت nnأنيبهم علنًا .فيص nnبحون "ملوكً ا" في بيت هللا ،إنهم يستش nnرون
الزمnرة من الشnياطين إلى التكnاتف
بطريقnة ال يمكن التحكم فيهnا بينمnا يضnطهدون اآلخnرين من عصnر إلى عصnر .تسnعى تلnك ُ
لهدم عملي؛ فكيف أسمح لهؤالء الشياطين بالعيش أمام عيني؟
ّ

ربحون من هللا بالتأكيد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
"م ْن يطيعون هللا بقلب صادق ُي َ
من َ

 .11إن معارضتكم هلل وعرقلتكم لعمل الروح القدس سببها تصوراتكم وغطرستكم المتأصلة .ليس ألن عمnل هللا خطnأ،
لكن ألنكم عص nnاة ج nً nدا ب nnالفطرة .ال يمكن لبعض الن nnاس ،بع nnد اكتش nnاف إيم nnانهم باهلل ،الق nnول من أين ج nnاء اإلنس nnان على وج nnه

اليقين ،لكنهم يجnnرؤون على إلقnاء الخطب العامnnة ِّ
ليقيمnnون أوجnnه الصnnواب والخطnnأ في عمnnل الnnروح القnnدس .حnnتى أنهم يعظnnون
الرسل الذين نالوا العمل الجديد للروح القدس ،فيعِّلقون ويتحدثون بحديث في غير محله؛ فبشريتهم ضnnحلة للغايnnة وليس لnnديهم

أدنى إحس nnاس بهم .ألن ي nnأتي الي nnوم ال nnذي ي nnرفض في nnه عم nnل ال nnروح الق nnدس ه nnؤالء الن nnاس ويح nnرقهم في ن nnار الجحيم؟ إنهم ال

أيضا توجيه هللا في عمله .كيف يمكن لمثnnل هnnؤالء النnnاس غnnير المنطقnnيين أن
يعرفون عمل هللا لكنهم ينتقدون عمله ويحاولون ً
يعرفوا هللا؟ يتجه اإلنسان لمعرفnة هللا أثنnاء البحث عنnnه وتجربتnه؛ وليس من خالل انتقnاده بnnدافع أن يnnأتي لمعرفnة هللا من خالل
استنارة الروح القدس .كلما كانت معرفnة النnاس باهلل دقيقnة أكnثر ،كnانت معارضnتهم لnه أقnل .وعلى النقيض من ذلnك ،كلمnا ق َّnل

عدد األشخاص الذين يعرفون هللا ،زاد احتمال معارضتهم لnnه .إن تصnnوراتك وطبيعتnnك القديمnnة وطبيعتnnك البشnnرية وشخصnnيتك

nدهورا ومنحطًا أكnnثر ،كنت أشnnد عnnداوة
ونظرتnnك األخالقيnnة هي "الوقnnود" الnnذي يشnnعل بnnداخلك مقاومnnة هللا ،كلمnnا كنت فاسnً nدا ومتً n
هلل .إن أولئ nnك ال nnذين ل nnديهم تص nnورات بالغ nnة الخط nnورة ول nnديهم شخص nnية ت nnرى أنه nnا أك nnثر ب nً nرا من اآلخ nnرين ،هم أل nnد أع nnداء هلل
المتجسد وأولئك هم أضداد المسيح.

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

 .12أولئك الذين يقرؤون الكتاب َّ
المقدس في الكنnائس الكnبرى ويرددونnnه كnل يnnوم ،ولكن ال أحnد منهم يفهم الغnرض من

بشر عديمو القيمة وأشرار،
عمل هللا ،ال أحد منهم قادر على معرفة هللا ،وكذلك ال أحد منهم على ِوفاق مع قلب هللا .جميعهم ٌ
يقفnnون في مكnnان عٍ n
nال لتعليم هللا .على الnnرغم من َّأنهم ِّ
يلوحnnون باسnnم هللا ،فnnإنهم يعارضnnونه طواعيً nة .ومnnع مnnا يتّسnnمون بnnه من

"جسد قوي" ،فإنهم ُأناس يأكلون لحم اإلنسان ويشربون دمه .جميع هؤالء األشخاص شnnياطين يبتلعnnون روح اإلنسnnان ،رؤسnnاء

شياطين تزعج ،عن عمدَ ،من يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح ،وهم حجارة عnثرة تعيnق طريnق َمن يسnعون إلى هللا.
قويا" ،فكيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح ويقودون الناس لمقاومة هللا؟
وعلى الرغم من أن لديهم
ً
"جسدا ً
من "جميع الناس الذين ال يعرفون هللا هم َمن يعارضونه" في "الكلمة يظهر في الجسد"

تجسد يحمل تعبير هللا .بما َّ
جسدا،
أن هللا يصير ً
الم ّ
الم ّ
تجسد يحمل جوهر هللا ،وذاك الذي هو هللا ُ
 .13ذاك الذي هو هللا ُ
ِ
ِ
nادرا على جلب
تم َمُ n
nه n.وحيث إن هللا يصnnير جسnً nدا ،فسnnوف ِّ
يعبnnر عن ماهيتnnه ،وسnnيكون قً n
فسnnوف ُينج nز العمnnل الnnذي يجب أن ُي ّ
المتج ّسnد؛ هnذا
الحق للبشر ،ومنحهم الحياة ،وإظهار الطريق لهم .الجسnد الnذي ال يحتnوي على جnوهر هللا هnو بالتأكيnد ليس هللا ُ
يعبnر عنهnا
المتج ّسnد ،يجب على اإلنسnان أن يح ّnدد هnذا من الشخصnية الnتي ِّ
ٌ
أمر ال شnك فيnه .للتحقnق ّ
ممnا إذا كnان هnذا جسnد هللا ُ
الحكم على
المتج ّس nد أم ال ،وسnnواء كnnان الطريnnق الحnnق أم ال ،فيجب ُ
والكلمnnات الnnتي يتحnَّ nدث بهnnا .أي أنnnه سnnواء كnnان جسnnد هللا ُ

المتج ّسnد ،علينnا أن ننتبnnه إلى جnوهره (عملnnه
ثم ،من أجل تحديد إذا ما كnان هnذا هnو جسnد هللا ُ
هذين األمرين من جوهره .ومن ّ
وكالم nnه وشخص nnيته والعدي nnد من األم nnور األخ nnرى) ب nnدالً من مظه nnره الخ nnارجي .إن رأى اإلنس nnان فق nnط مظه nnر هللا الخ nnارجي،
وتغاضى عن جوهره ،فهذا ُيظهر جهل اإلنسان وسذاجته.

من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

ويnnدعى المسnnيح ،لnnذلك فnnإن المسnnيح القnnادر أن يعطي الحnnق للنnnاس اسnnمه هللا .ال مبالغnnة في هnnذا،
 .14يصnnير هللا جسnً nدا ُ
حيث إن للمسnnيح نفس جnnوهر هللا وشخصnnيته وحكمتnnه في عملnnه ،الnnتي هي أمnnور ال يمكن إلنسnnان أن يبلغهnnا .لnnذلك فnnإن أولئnnك
الnnذين يnدعون أنفسnهم ُمسnحاء لكنهم ال يسnتطيعون أن يعملnnوا عمnل هللا كnاذبون .ليس المسnيح صnورة هللا على األرض فحسnب،
َّ
أيضا الجسnد الخnاص الnذي يتّخnذه هللا أثنnاء تنفيnذ عملnه وإتمامnه بين البشnر .وهnذا الجسnد ليس جس ًnدا يمكن أن يحnل محلnه
ولكنه ً
أي إنسٍ n
nان عnnادي ،لكنnnه جسnnد يسnnتطيع إنجnnاز عمnnل هللا على األرض بشnnكل كامnnل ،والتعبnnير عن شخصnnية هللا ،وتمثيلnnه تمnnثيالً

حسنا وإمداد اإلنسان بالحياة .عاجالً أم آجالً ،سوف يسقط أولئnك الnذين ينتحلnون شخصnية المسnيح ،ألنهم ورغم ادعnائهم بnأنهم
ً

المسيح ،إال أنهم ال يملكون شيًئ ا من جوهر المسيح .لذلك أقول أن اإلنسان ال يستطيع تحديد حقيقة المسيح ،ألن هللا نفسه هnnو
الذي يقررها.
من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

المتج ِّسnد بالمسnnيح ،والمسnnيح هnو الجسnnد الnnذي ارتnnداه روح هللا .هnnذا الجسnnد ال ُيشnnبه أي إنسnnان من جسnٍ nد.
ُ .15يسnَّ nمى هللا ُ
هذا االختالف هو بسبب أن المسيح ليس من لح ٍم ودمٍ ،بل هو تَج ُّسnد الnروح .لnه طبيعnة بشnرية عاديnة والهnوت كامnل .الهوتnه

ال يمتلكه أي إنسان .تحتفnظ طبيعتnه البشnرية بكnل أنشnطته الطبيعيnة في الجسnد ،في الnوقت الnذي يضnطلع فيnه الهوتnه بعمnل هللا
نفسه .وسواء أكانت طبيعتnه البشnرية أم الهوتnه ،فكالهمnا يخضnعان إلرادة اآلب السnماوي .إن جnوهر المسnيح هnو الnروح ،أي

nدمر عملnه ،كمnا أنnه
الالهوت .لذلك ،فإن جوهره من جوهر هللا نفسه ،ولن يع ِّ
طل هnذا الجnوهر عملnه ،وال يمكنnه أن يفعnل مnا ي ّ
لن ينطق بأي كلمات تتعارض مع مشيئته الخاصة... .
وينِّفnnذ شخصnً nيا العمnnل الnnذي يجب على هللا أن يفعلnnه بنفسnnه ،إال َّأنه ال ينكnnر
...مnnع أن المسnnيح يمثnnل هللا نفسnnه في الجسnnد ُ
باتضاع .وبعيnً nدا عن
محتجبا داخل جسده
سعيا حثيثًا لنشر أعماله .بل باألحرى فإنه ال يزال
ٍ
ً
وجود هللا في السماء ،وال يسعى ً

والمتكب nnر ألولئ nnك
nذبا ّأنهم المس nnيح ص nnفاته .وبمقارنت nnه م nnع التص nّ nرف المتعج nnرف
ّ
المس nnيح ،ال يمل nnك أولئ nnك ال nnذين يزعم nnون ك ً n
nذبا ،تفnاخروا
المسحاء الكذبة ،يصبح من الواضnح أي نnوع من الجسnد كnان حقًا للمسnيح .وكّلمnا ازداد هnؤالء المسnحاء الكذبnة ك ً

بأنفسnnهم أكnnثر ،وأصnnبحوا أكnnثر قnnدرة على عمnnل اآليnnات والعجnnائب لخnnداع اإلنسnnان .ليس لnnدى المسnnحاء الكذبnnة صnnفات هللا؛ وال
يشnnوب المسnnيح أي شnnائبة من تلnnك الnnتي للمسnnحاء الكذبnnة .يصnnير هللا جسnً nدا ليكمnnل عمnnل الجسnnد فحسnnب ،وليس لمجnَّ nرد السnnماح
هويته ،ويسnمح لمnا يعلنnه أن يشnnهد لجnوهره .فجnوهره ليس بال أسnاس؛
لجميع البشر أن يروه .ولكنه باألحرى يدع عمله يؤكد ّ
ِ
تحجم يده هويته ،بل يحددها عمله وجوهره... .
ولم ّ

كاًل من عمnnل المسnnيح وتعبnnيره يحnnددان جnnوهره .إنnnه قnnادر على أن يكمnnل ٍ
بقلب صnnادق مnnا ُأوكnnل إليnnه ،وهnnو قnnادر على
بقلب ص nnادق ،وطلب إرادة هللا اآلب ٍ
عب nnادة هللا في الس nnماء ٍ
بقلب ص nnادق .إن ج nnوهره ه nnو ال nnذي يح nnدد ك nnل ه nnذا ،ويح nnدد ك nnذلك
nاة ،أو نتيجnnة لتعليم إنسnnان ،أو نتيجnnة
إعالنnnه الطnnبيعي؛ والسnnبب في أن إعالنnnه الطnnبيعي ُيسnnمى هكnnذا هnnو أن تعبnnيره ليس محاكً n
ِ
َّ
تأصل في داخله.
لسنوات عديدة من التربية بواسطة اإلنسان .فهو لم يتعلمه أو ّ
يزيِن نفسه به ،بل إنه باألحرى ُم ّ
من "جوهر المسيح هو الطاعة لمشيئة اآلب السماوي" في "الكلمة يظهر في الجسد"

قادرا على إظهnار اآليnات والعجnائب ،وإخnراج الشnياطين وشnفاء المرضnى
 .16إذا كان يوجد ،في يومنا هذاَ ،م ْن يكون ً
واإلتيان بالعديد من المعجزات ،وإذا كان هذا الشخص يدعي أنه يسnnوع الnnذي جnاء ،فسnnيكون هnnذا تزييفًا من األرواح الشnnريرة
وتقليدا منها ليسوع .تذكر هذا! ال ِّ
يكرر هللا العمل نفسه .لقد اكتملت بالفعل مرحلة عمnnل يسnوع ،ولن يباشnر هللا مرحلnnة العمnل
ً
هذه مرة أخnرى أب ًnدا .إن عمnل هللا متعnارض مnع تصnورات اإلنسnان؛ فعلى سnبيل المثnال ،تنبnأ العهnد القnديم بمجيء مسnيح ،لكن
nددا .لقnد جnاء يسnوع بالفعnل مnرة واحnدة ،وسnيكون من
األمر انتهى بمجيء يسوع ،لذا سيكون من الخطأ مجيء مسيح آخر مج ً
الخطnnأ أن يnnأتي يسnnوع مnnرة أخnnرى في هnnذا الزمnnان .يوجnnد اسnnم واحnnد لكnnل عصnnر ،ويتمnnيز كnnل اسnnم بالعصnnر .وفnnق تصnnورات

دائما أن يشفي المرضى ويخnرج الشnnياطين ،ويجب دائمًا أن
دائما أن يظهر اآليات والعجائب ،ويجب ً
اإلنسان ،يجب على هللا ً
شبيها بيسوع ،غير أن هللا في هذا الزمان ليس هكذا على اإلطالق .إذا كان هللا ،في األيام األخيرة ،سيستمر في إظهnnار
يكون ً
اآليات والعجائب وال يزال يخرج الشياطين ويشفي المرضى – إذا فعل ما أتى به بالفعل يسوع من األعمال نفسها – فإن هللا

يكnnون بnnذلك يكnِّ nرر العمnnل نفسnnه ،ولن يكnnون لعمnnل يسnnوع أي أهميnnة أو قيمnnة .وهكnnذا ،ينفnnذ هللا مرحلnnة واحnnدة من العمnnل في كnnل
عصر .ما إن تكتمل كل مرحلة من العمل ،حتى تقلnدها األرواح الشnريرة ،وبعnد أن يبnدأ الشnيطان بnأن يحnذو حnذو هللا ،يتحnول
هللا إلى طريقة مختلفة ،وما إن يكمل هللا مرحلة من عمله ،حتى تقلدها األرواح الشريرة .عليكم أن تفهموا هذا.
من "معرفة عمل هللا اليوم" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .17هنnnاك بعض األشnnخاص الnnذين تمتلكهم األرواح الشnnريرة ويصnnرخون باسnnتمرار قnnائلين" :أنnnا هللا!" ،ولكنهم ُيكشnnفون

في النهايnnة ،ألنهم يتصnnرفون نيابً nة عن الكيnnان الخnnاطئ .إنهم يمثلnnون إبليس والnnروح القnnدس ال يعnnيرهم انتباهًا .ال يهم إن كنت

تعظم نفس nnك بش nnدة أو تص nnرخ بق nnوة ،أنت ال ت nnزال كيانًا مخلوقًا ينتمي إلبليس .أن nnا ال أص nnرخ أب nً nدا ق nnائالً" :أن nnا هللا ،أن nnا ابن هللا
الحبيب!" ولكن ما أفعله هو عمل هللا .هل أحتاج للصراخ؟ ال حاجة للتمجيد .يقوم هللا بعمله بنفسه وال يحتاج أن يقدم اإلنسان
لnه مكانً nة وال لقبًا تكريميًّا ،وعملnnه ك ٍ
nاف لتمثيnل هويتnه ومكانتnnه .ألم يكن يسnوع هnnو هللا نفسnnه قبnnل معموديتnnه؟ ألم يكن جسnم هللا

المتجسد؟ من المؤكد أنه ال يمكن أن ُيقال إنه صار ابن هللا الوحيد فقط بعد nأن ُشهد له .ألم يكن هناك إنسان اسnnمه يسnnوع قبnnل
أن يبدأ عمله بمدة طويلة؟ ال يمكنك توليnnد طnرق جديnدة أو تمثيnل الnروح .ال يمكنnnك التعبnير عن عمnل الnروح أو الكلمnات الnتي

يقوله nnا .ال يمكن nnك أداء عم nnل هللا نفس nnه أو عم nnل ال nnروح نفس nnه .ال يمكن nnك التعب nnير عن حكم nnة هللا وعجب nnه وفهم nnه الكلي ،أو ك nnل
الشخصية التي يوبخ بها هللا اإلنسان .لذلك فإن مزاعمك المتكررة عن أنnك هللا ال تهم؛ أنت تملnك االسnم فقnnط وال تملnك أيًّا من
الجnnوهر .لقnnد جnnاء هللا بنفسnnه ،ولم يتعnnرف عليnnه أحnnد ،ومnnع ذلnnك هnnو مسnnتمر في عملnnه ويفعnnل هnnذا ُم َمِثّالً الnnروح .سnnواء كنت
تسnnميه إنسnnان أو هللا ،أو الnnرب أو المسnnيح ،أو تسnnميها األخت ،جميnnع المسnnميات صnnحيحة .لكن العمnnل الnnذي يقnnوم بnnه هnnو عمnnل
الروح وهnو يمثnل عمnل هللا نفسnه .هnو ال يبnالي بشnأن االسnم الnذي يطلقnه اإلنسnان عليnه .هnل يمكن لnذلك االسnم أن يحnدد عملnه؟
بغض النظر عما تناديه به ،هو جسم هللا المتجسد وروحه من منظnور هللا؛ إنnه يمثnل الnروح والnروح يؤيnnده .ال يمكنnnك صnnناعة
طريnnق لعصnnر جديnnد ،وال يمكن nك nإنهnnاء القnnديم ،وال اإلعالن عن عصnnر جديnnد أو القيnnام بعمnnل جديnnد؛ nلnnذلك ال يمكن أن ُيطلnnق

عليك هللا!

التجسد ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

 .18إذا كnnان اإلنسnnان يnnدعو نفسnnه هللا ،وهnnو غnnير قnnادر على التعبnnير عن كينونnnة الالهnnوت ،والقيnnام بعمnnل هللا نفسnnه ،أو
حتما ليس باهلل ،ألنه ال يملك جوهر هللا ،وما يمكن هلل تحقيقه بحسب طبيعته غير موجود في هذا اإلنسان.
تمثيل هللا ،فهو ً
المتجسد وواجب اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "وجه االختالف بين خدمة هللا
ّ

