الدينونة
تبدأ ببيت هللا

كنيسة هللا القدير

جدول المحتويات
تمهيد
أقوال المسيح في البدء – الفصل األول
أقوال المسيح في البدء – الفصل الثاني
أقوال المسيح في البدء – الفصل الثالث
أقوال المسيح في البدء – الفصل الخامس
أقوال المسيح في البدء – الفصل الخامس عشر
أقوال المسيح في البدء – الفصل الثامن والثمانون
أقوال المسيح في البدء – الفصل الثالث بعد المائة
كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل الرابع
كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل الخامس
كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل السادس
كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل الثامن
كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل العاشر
نشيد الملكوت
كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل الثاني عشر
جميعا! افرحوا!
أيها الناس
ً

كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل السادس والعشرون

كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل التاسع والعشرون
ما وجهة النظر الواجب على المؤمنين تبنيها
اإلنسان الفاسد غير قادر على تمثيل هللا
ال ُب َّد من حظر الخدمة الدينيةG

في إيمانك باهلل ينبغي عليك أن تطيع هللا
كملهم هللا
وعود ألولئك الذين ّ

ينبغي أن ُيعاَقب الشرير

كيف تخدم في انسجام مع إرادة هللا
حول استخدام هللا لإلنسان
وصايا العصر الجديد

المْلك األلفي قد أتى
ُ

يجب أن تعرف أن اإلله العملي هو هللا نفسه

معرفة عمل هللا اليوم
عمل هللا بالبساطة التي يتصورها اإلنسان؟
هل ُ
ٍ
كمؤمن باهلل أن تعيش من أجل الحق
يجب عليك
دوي الرعود السبعة – التنبؤ بأن إنجيل الملكوت سينتشر في جميع أنحاء الكون
ُّ
االختالف الجوهري بين هللا المتجسد وبين األناس الذين يستخدمهم هللا
إيمانا
يجب أن ّ
يركز المرء في اإليمان على الحقيقة؛ فاالنشغال بالطقوس الدينية ليس ً
الذين يعرفون عمل هللا اليوم هم الوحيدون الذين يمكن أن يخدموا هللا
تعرف على أحدث عمل هلل واتبع خطاه
ّ
ِ
يكمل هللا أولئك الذين هم بحسب قلبه
ّ

ربحون من هللا بالتأكيد
َم ْن يطيعون هللا بقلب صادق ُي َ
عصر الملكوت هو عصر الكلمة

الكل يتحقق بكلمة هللا
أن يخضعوا للتنقية
زمع تكميلهم ال ّبد ْ
الم َ
أولئك ُ

اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة هللا

حقيقيا به
إيمانا
محبة هللا وحدها تُعد ً
ً

"المْلك األلفي قد أتى"
حديث مختصر عن ُ

ال يستطيع الشهادة هلل إال أولئك الذين يعرفون هللا

عرف بطرس على يسوع
كيفية تَ ّ

أولئك الذين يحبون هللا سوف يعيشون إلى األبد في نوره

عمل الروح القدس وعمل الشيطان
تحذير لمن ال يمارسون الحق

هل أنت شخص عاد إلى الحياة؟
جميع الناس الذين ال يعرفون هللا هم َمن يعارضونه

رؤية عمل هللا ()1
رؤية عمل هللا ()2
رؤية عمل هللا ()3
التجسد ()1
سر
ُّ
التجسد ()2
سر
ُّ
التجسد ()3
سر
ُّ
التجسد ()4
سر
ُّ

ِ
كمالن معنى التجسد
ُّ
التجسدان ُي ّ
هل للثالوث وجود؟

الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ()1
الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ()3
الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ()4
كيف تُقِب ُل على إرساليتك المستقبلية؟
ما مفهومك عن البركات؟

ما مدى فهمك هلل؟
حقيقيا
شخصا
ما يعنيه أن تكون
ً
ً
ماذا تعرف عن اإليمان؟

حين تعود األوراق المتساقطة إلى جذورها ،ستندم على كل الشر الذي صنعته
السخط
ال يستطيع أحد ممن هم من جسد أن يهربوا من يوم ُ

المخِّلص بالفعل على "سحابة بيضاء"
عاد ُ

أيضا عمل تخليص اإلنسان
عمل نشر اإلنجيل هو ً
العمل في عصر الناموس

القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء
تطورت البشرية حتى يومنا هذا
يجب عليك أن تعرف كيف َّ
بخصوص األلقاب والهوية

عليك أن تتخلى عن بركات المكانة االجتماعية وتفهم مشيئة هللا لجلب الخالص لإلنسان
كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في مفاهيمه أن ينال إعالنات هللا؟
َم ْن يعرفون هللا وعمله هم وحدهم َم ْن يستطيعون إرضاءه
المتجسد وواجب اإلنسان
وجه االختالف بين خدمة هللا
ّ

هللا هو رب الخليقة كّلها

النجاح أو الفشل يعتمدان Gعلى الطريق الذي يسير اإلنسان فيه
عمل هللا وعمل اإلنسان
معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا
ِ
المتجسد
أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

جوهر الجسد الذي سكنه هللا
عمل هللا وممارسة اإلنسان

جوهر المسيح هو الطاعة لمشيئة اآلب السماوي
استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة
معا
هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً

وأرضا جديدتين
سماء
حينما ترى جسد يسوع الروحاني ،سيكون هللا قد صنع
ً
ً
أولئك الذين يخالفون المسيح هم من غير ريب معاندون هلل

كثيرون مدعوون ،لكن قليلون مختارون
يجب أن تبحث عن طريق التوافق مع المسيح
هل أنت مؤمن حقيقي باهلل؟
المسيح يعمل عمل الدينونة Gبالحق
عظيما بين الناس
أمرا
هل علمت؟ لقد صنع هللا ً
ً

وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبديةG

َأع ِد ْد ما يكفي من األعمال الصالحة من أجل غايتك
ْ
مخلصا؟
إلى َم ْن تكون
ً
حول المصير

اإلنذارات الثالثة
التعديات سوف تقود اإلنسان إلى الجحيم

جدا فهم شخصية هللا
من المهم ً
كيفية معرفة اإلله الذي على األرض
جدا :الخيانة ()1
مشكلة خطيرة ً
جدا :الخيانة ()2
ُمشكلة خطيرة ً
يجب أن تفكروا في أعمالكم

هللا مصدر حياة اإلنسان
تنهدات القدير
جديدا
ظهور هللا استهل
عصرا ً
ً
ِ
يوجه مصير البشرية
هللا هو من ّ

معرفة هللا هي الطريق إلى اتّقاء هللا والحيدان عن الشر
معاينة ظهور هللا وسط دينونته وتوبيخه

تمهيد
مع أن العديد من الناس يؤمنون باهلل ،إال أن قل ًة منهم يفهمون معنى اإليمان باهلل ،وما يحتاجون أن يفعلوه لكي
يكونوا بحسب قلب هللا .ذلك ألنه بالرغم من َّ
أن الناس معتادون على كلمة "هللا" وعبارات مثل "عمل هللا" ،إال أنهم ال
يعرفون هللا ،فضالً عن أنهم ال يعرفون عمله .ال عجب إ ًذا أن جميع َم ْن ال يعرفون هللا مأسورون بمعتقد Gمشوش .ال يتخذ
يلبون
الناس اإليمان باهلل على محمل
كثيرا أو غريب عليهم .وبهذه الطريقة ال ّ
ّ
الجدية ألن اإليمان باهلل أمر غير معتاد ً

طلبات هللا ،أو بمعنى آخر إن كان الناس ال يعرفون هللا ،وال يعرفون عمله ،فإنهم ليسوا مناسبين ألن يستخدمهم هللا ،وال
يمكنهم تلبية رغبته .إن "اإليمان باهلل" يعني اإليمان بوجود إله؛ هذا هو أبسط مفهوم لإليمان باهلل .ما زاد على ذلك هو أن
اإليمان بوجود إله ال يماثل اإليمان الحقيقي باهلل؛ بل باألحرى هو نوع من أنواع اإليمان البسيط مع وجود دالالت دينيةG

بناء على اإليمان بأن هللا له السيادة على كل األشياء .وهكذا
قوية .اإليمان الحقيقي باهلل يعني اختبار كالم هللا وعمله ً
وتتمم مشيئة هللا وتتعرف عليه .فقط من خالل هذه الرحلة ُيمكن أن ُيقال عنك إنك
تتحرر من
ّ
سوف ّ
شخصيتك الفاسدةّ ،

كثيرا ما يرى الناس اإليمان باهلل كأمر بسيط وتافه للغاية .إيمان هؤالء األشخاص هو إيمان ال
تؤمن باهلل .ومع ذلكً ،
معنى له ،وعلى الرغم من أنهم ربما يستمروا في اإليمان حتى النهاية ،لن ينالوا رضى هللا ألنهم يمشون في الطريق

حرفي ا ،ويؤمنون كذلك بالعقائد الجوفاء ،وهم ال يدرون أن إيمانهم باهلل
إيمانا
الخطأ .اليوم ال يزال هناك َمن يؤمنون باهلل ً
ً
بال جوهر ،وأنهم غير قادرين على نيل رضى هللا ،وما زالوا ُيصّلون من أجل السالم ونعمة كافية من هللا .يجب أن
نتوقف ونسأل أنفسنا :أيمكن أن يكون اإليمان باهلل هو ًّ
حقا أسهل شيء على األرض؟ هل اإليمان باهلل ال يعني إال نيل
وافر النعمة منه؟ هل يمكن لمن يؤمنون باهلل وال يعرفونه ويؤمنون باهلل ويعارضونه ،أن يتمموا ًّ
حقا رغبة هللا؟

ال يمكن التحدث عن هللا واإلنسان وكأنهما متساويان .إن جوهر هللا وعمله أمران ال يتيسر على اإلنسان إدراكهما
يتم م هللا عمله بنفسه ويتكلم بكلماته إلى عالم البشر ،لما استطاع اإلنسان أن يفهم مشيئته ولذلك حتى
أو استيعابهما .إن لم ّ
أولئك الذين كرسوا حياتهم كلها هلل لن يستطيعوا نيل رضاه .بدون عمل هللا ،وبغض النظر عن مدى صالح اإلنسان،
دائما أسمى من أفكار اإلنسان وحكمة هللا يتعذر على اإلنسان استيعابها.
سيذهب صالحه
هباء ،ألن أفكار هللا ستظل ً
ً
تماما .ال يجب على
ولذلك أقول إن أولئك الذين "يرون بوضوح" أن هللا وعمله أمور غير فعالة ،هم متغطرسون وجهالء ً
اإلنسان تحديد عمل هللا ،بل أنه ال يمكن لإلنسان تحديد Gعمل هللا .اإلنسان في عين هللا أصغر من نملة ،فكيف يمكنهG
إدراك عمل هللا؟ أولئك الذين يقولون باستمرار" :هللا ال يعمل بهذه الطريقة أو بتلك" أو "هللا مثل هذا أو ذاك" ،أليسوا
جميعا قد أفسدهم إبليس .طبيعتهم تقاوم
جميعا أن ندرك أن البشر – المصنوعين من جسد –
جميعهم جهالء؟ يجب علينا
ً
ً
يخص هللا نفسه.
هللا ،وهم ليسوا على ِو فاق معه ،كما ال يمكنهم تقديم مشورة لعمله .كيفية إرشاد هللا لإلنسان هو عمل
ّ

يجب على اإلنسان الخضوع وعدم التشبُّث بآرائه ،ألن اإلنسان ليس إال تراب .بما أننا نسعى لطلب هللا ،ال يجب أن

تصو راتنا على عمل هللا بغرض أن يأخذ ذلك بعين االعتبار ،وال يجب علينا توظيف شخصيتنا الفاسدة في محاولة
نفرض ّ
عمدية لمقاومة عمل هللا .أوليس هذا يجعلنا ضد المسيح؟ كيف يمكن ألشخاص مثل أولئك أن يقولوا إنهم يؤمنون باهلل؟
إلها ،وحيث إننا نرغب في إرضائه ورؤيته ،علينا أن نسعى إلى طريق الحق ،ونبحث عن
حيث إننا نؤمن أن هناك ً
طريقة للتوافق مع هللا .وال يجب أن نعارض هللا بعناد؛ فما العائد علينا من مثل هذه األفعال؟
اليوم ،هلل عمل جديد G.قد ال تقبلون هذه الكلمات ،فقد تبدو غريب ًة لكم ،ولكني أنصحكم بعدم الكشف عن طبيعتكم،
ألنه ال يمكن إال ألولئك الجياع والعطاش إلى البر أمام هللا أن ينالوا الحق ،واألتقياء ًّ
حقا هم فقط َم ْن يحصلون على

االستنارة واإلرشاد اإللهيين .ال شيء يأتي من السعي وراء الحق من خالل الجدل ،ولكن بالسعي الهادئ فقط نحصل
على نتائج .حين أقول" :اليوم ،هلل عمل جديد" ،فإني أشير إلى عودة هللا في الجسد .ربما ال تبالي بهذه الكلمات ،أو ربما

تحتقرها ،أو ربما تمثل اهتماما كبيرا لك .أيًّا كان الوضع ،أرجو أن كل من يشتاقون ًّ
حقا لظهور هللا يمكنهم مواجهة هذه
ً
ً
الحقيقية وإعطاءها االهتمام الواجب .من األفضل أال نقفز للنتائج ،فهكذا ينبغي أن يتصرف الحكماء.
كل َّ
تجسد
دراسة هذا األمر ليست بالشيء الصعب ،ولكنها تتطّلب أن ُيدرك ّ
الم ّ
منا هذا الحق :ذاك الذي هو هللا ُ
تجسد يحمل تعبير هللا .بما َّ
جسدا ،فسوف ُين ِجز العمل الذي يجب أن
أن هللا يصير ً
الم ّ
يحمل جوهر هللا ،وذاك الذي هو هللا ُ
ِ
قادرا على جلب الحق للبشر ،ومنحهم الحياة،
تم َم ُه .وحيث إن هللا يصير
ً
جسدا ،فسوف ِّ
يعبر عن ماهيته ،وسيكون ً
ُي ّ
أمر ال شك فيه .للتحقق
تجسد؛ هذا ٌ
الم ّ
وإظهار الطريق لهم .الجسد الذي ال يحتوي على جوهر هللا هو بالتأكيد ليس هللا ُ

يعبر عنها والكلمات التي َّ
يتحدث
تجسد ،يجب على اإلنسان أن ّ
يحدد هذا من الشخصية التي ِّ
الم ّ
ّ
مما إذا كان هذا جسد هللا ُ
الحكم على هذين األمرين من
فيجب
ال،
أم
الحق
الطريق
كان
وسواء
ال،
أم
د
تجس
الم
هللا
جسد
كان
سواء
أنه
أي
بها.
ُ
ُ ّ

تجسد ،علينا أن ننتبه Gإلى جوهره (عمله وكالمه
الم ّ
ثم ،من أجل تحديد إذا ما كان هذا هو جسد هللا ُ
جوهره .ومن ّ
وشخصيته والعديد من األمور األخرى) بدالً من مظهره الخارجي .إن رأى اإلنسان فقط مظهر هللا الخارجي ،وتغاضى

أبدا أن
عن جوهره ،فهذا ُي ظهر جهل اإلنسان وسذاجته .المظهر الخارجي ال يحدد الجوهر؛ كما أن عمل هللا ال يمكنه ً
يتماثل مع تصورات اإلنسانََ .أوَل ْم يتعارض مظهر يسوع الخارجي مع تصورات البشر؟ أوليس مظهره وملبسه لم
راجعا ألنهم نظروا فقط إلى مظهره
يوضحا هويته الحقيقية؟ أوليس السبب وراء معارضة الفريسيين األوائل ليسوع كان
ً

كرر اإلخوة واألخوات الذين يطلبون ظهور هللا هذه
الخارجي ولم يدركوا صميم الكلمات التي تحدث بها؟ رجائي أال ُي ّ
المأساة التاريخية .يجب أال تكونوا فريسيي األزمنة المعاصرة وتصلبوا هللا على الصليب ثاني ًة .يجب أن تفكروا ٍ
بتأن في
أشخاصا يخضعون للحق .هذه هي
كيفية استقبال عودة هللا ،ويجب أن تدركوا بوضوح الكيفية التي بها تصيرون
ً
البراقة.
مسؤولية كل شخص ينتظر عودة يسوع على السحاب .يجب أن نن ّ
ظف أعيننا الروحية ،وأال نقع فريسة للكلمات ّ

يجب علينا التفكير بشأن عمل هللا العملي وننظر إلى الجانب الحقيقي هلل .ال تأخذكم الحماسة المفرطة أو تتوهوا في أحالم

فجأة بينكم على السحاب ليأخذكم معه ،أنتم يا من لم تعرفوه
دائما متطلعين إلى اليوم الذي ينزل فيه الرب يسوع ً
اليقظةً ،
أبدا ،وال تعرفون كيفية إتمام مشيئته .من األفضل التفكير في أمور عملية!
أو تنظروه ً
توجهك ،أرجو أن تقرأه حتى النهاية وال تتركه
ربما
فتحت هذا الكتاب بهدف البحث ،أو ربما ِبنية القبول؛ أيًّا كان ُّ
َ
توجهك ،ولكن هذا يعتمد Gعلى مدى تحفيزك ودرجة فهمك لألمور .ولكن يوجد
ببساطة .ربما بعد قراءتك للكتاب ،سيتغير ُّ

شيء واحد يجب أن تعرفه :كلمة هللا ال ُيمكن أن تُقال مثل كلمة اإلنسان ،وكلمة اإلنسان ال يمكن أن تُقال على أنها كلمة
إنسانا يستخدمه هللا؛ أي أن هناك اختالًفا
تجسد ليس
ً
الم ّ
الم ّ
تجسد ،وهللا ُ
هللا .اإلنسان الذي يستخدمه هللا ليس هو هللا ُ

جوهريًّا .ربما بعد قراءتك لهذا الكالم ال تقبله على أنه كالم هللا ،وترى أنه فقط كالم إنسان حصل على االستنارة .في
هذه الحالة يكون الجهل قد أعماك .كيف يمكن لكالم هللا أن يكون مثل كالم إنسان حصل على االستنارة؟ إن كالم هللا

أما
عصرا
تجسد يبدأ
ً
جديدا ،ويرشد الجنس البشري كله ،ويكشف األسرارُ ،
ً
ويظهر لإلنسان طريق العصر الجديدّ .
الم ّ
ُ
االستنارة التي يحصل عليها اإلنسان ليست إال معرفة أو ممارسة بسيطة ،وال يمكنها إرشاد البشرية جمعاء إلى عصر

جديد أو الكشف عن ِّ
مجرد إنسان .هللا يحمل جوهر هللا ،واإلنسان يحمل
سر هللا نفسه .هللا في النهاية هو هللا ،واإلنسان َّ
جوهر اإلنسان .إن رأى اإلنسان أن الكلمات التي يقولها هللا على أنها استنارة بسيطة من الروح القدس ،وأخذ كلمات

شخصيا ،فعندها يكون اإلنسان ُمخطًئ ا .بغض النظر عن ذلك ،ال يجب
تحدث بها هللا
الرسل واألنبياء على أنها كلمات ّ
ً
تحول الصواب خطًأ ،أو تتحدث عن العالي وكأنه منخفض ،أو تتحدث عن العميق كأنه ضحل .وبغض
عليك ً
أبدا أن ّ
عمدا .يجب أن يفكر كل شخص يؤمن بوجود هللا في هذه
أبدا أن تدحض ما تعرف أنه حق ً
النظر عن ذلك ،ال يجب ً
المشكلة من وجهة نظر صحيحة ،ويجب أن يقبل عمل هللا الجديد وكلماته كمخلوق من هللا ،وإال سينبذهم هللا.

َّ
مبنيا على عمل يهوه .لقد
بعد عمل يهوه ،صار يسوع ً
جسدا ليتمم عمله بين البشر .لم ُينفذ عمله بمعزل ،بل كان ً
كان عمالً يهدف إلى تأسيس عصر جديد بعدما أنهى هللا عصر الناموس .وبالمثل ،بعد انتهاء عمل يسوع ،ال يزال هللا

دائما إلى األمام .حينما يمر عصر قديم ،يحل محله
مستمرا في عمله من أجل عصر قادم ،ألن التدبير
ً
الكلي هلل يتقدم ً
ّ
جسد هللا الثاني بعد
ت
هو
د
جس
الت
هذا
هللا.
تدبير
تحقيق
في
الجديد
العمل
يستمر
القديم،
العمل
اتمام
وبمجرد
جديد،
عصر
َ ُّ
َ ُّ
جسد ال يحدث حدوثًا مستقالً ،بل هو المرحلة الثالثة من العمل بعد عصر الناموس
إكمال عمل يسوع .بالطبع هذا التَ ُّ
جديدا معها .ولذلك توجد العديد من
دائما تجلب بداي ًة جديدة
وعصرا ً
ً
وعصر النعمة .كل مرحلة جديدة من العمل اإللهي ً
المصاحبة في شخصية هللا ،وفي طريقة عمله ،وفي مكان عمله ،وفي اسمه .إ ًذا ال عجب أنه من الصعب على
التغيرات ُ

ودائما ما
دائما ما يقوم هللا بعمله،
ً
اإلنسان قبول عمل هللا في العصر الجديد G.ولكن بغض النظر عن معارضة اإلنسان هللً ،
يقود الجنس البشري كله إلى األمام .حين أتى يسوع إلى عالم البشر ،جاء بعصر النعمة واختتم عصر الناموس .أثناء

جسدا هذه المرة ،أنهى عصر النعمة وجاء بعصر الملكوت.
مرة أخرى ،وحين أصبح
األيام األخيرة ،صار هللا
ً
جسدا ً
ً

شخصيا.
جميع َم ْن يقبلون التَ ُّ
جس د الثاني هلل سينقادون إلى عصر الملكوت ،وسيكونون قادرين على قبول إرشاد هللا قبوالً
ً
مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر ،فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن
تاما لم يتطّلب من
اإلنسان ،ولم يخلص اإلنسان من شخصيته الفاسدة كلها .إن خالص اإلنسان من تأثير إبليس
خالصا ً
ً
ضخما من هللا لكي يخلص اإلنسان
أيضا عمالً
يسوع أن يحمل خطايا اإلنسان كذبيحة خطية فحسب ،بل تطّلب األمر ً
ً

ليتجسد لكي ما يقود اإلنسان إلى
تمام ا من شخصيته التي أفسدها إبليس .ولذلك بعدما نال اإلنسان غفران الخطايا عاد هللا
َّ
ً
العصر الجديد ،ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة ،وقد أتى هذا العمل باإلنسان إلى حالة أسمى .كل َم ْن يخضع لسيادة هللا ،
سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم ،ويحيا بحق في النور ،ويحصل على الطريق والحق والحياة.

أبدا من شخصيتهم الفاسدة ،ناهيك عن َّأنهم لن يعرفوا الشخصية
إن بقي الناس في عصر النعمة فلن يتحرروا ً
دائم ا في وافر النعمة ولكنهم بدون طريق الحياة الذي يسمح لهم بمعرفة هللا وإرضائه ،فلن
ّ
المتأصلة هلل .إن عاش الناس ً
أبد ا على الرغم من إيمانهم به .يا له من شكل بائس من اإليمان! عندما تكون قد انتهيت من قراءة هذا
هللا
على
يحصلوا
ً
تجسد في عصر الملكوت ،ستشعر أن آمال السنين
الم ّ
الكتاب ،وعندما تكون قد اختبرت كل خطوة من خطوات عمل هللا ُ
وجها لوجه ،وأنك اآلن فقط نظرت إلى وجه هللا وسمعت
العديدة قد تحّققت ً
أخيرا ،وستشعر أنك اآلن فقط قد عاينت هللا ً
أقواله الشخصيةَّ ،
وقد رت حكمة عمل هللا وشعرت بمدى قدرة هللا وحقيقته .ستشعر أنك قد نلت العديد من األشياء التي لم

أبدا َم ْن عاشوا في األزمنة الماضية .وقتها ستعرف بوضوح ما هو معنى اإليمان باهلل ومعنى أن تكون
يقتنيها أو يراها ً
تجسد هللا الثاني ،ستظل خاوي
إنسان ا بحسب قلب هللا .بالطبع إن تشبثت بآراء الماضي ،ورفضت أو أنكرت حقيقة ُّ
ً
مذنب ا في النهاية لمعارضتك هللا .سيأتي أولئك الذين يطيعون الحق ويخضعون لعمل
الوفاض ،ولن تكتسب شيًئا ،وستكون ً

جس د الثاني – القدير .وسيكونون قادرين على قبول إرشاد هللا الشخصي ،وسيكتسبون المزيد من
هللا تحت اسم هللا المتُ ّ
ٱلص ْو َت
حياة
ظ َر َّ
َأِلن ُ
إنسانية حقيقية .وسينظرون الرؤية التي لم يرها أناس الماضي قطَ" :فٱْلتََف ُّت ْ
الحق األسمى ،وينالون ً
ّ
ٱلس ْب ِع ٱْل َمَناِي ِر ِشْب ُه ْٱب ِن ِإ ْن َس ٍ
انُ ،متَ َس ْر ِباًل ِبثَ ْو ٍب ِإَلى
َّٱل ِذي تَ َكَّل َم َم ِعيَ .وَل َّما ٱْلتََف ُّت َر َْأي ُت َس ْب َع َمَناِي َر ِم ْن َذ َه ٍبَ ،و ِفي َو ْس ِط َّ
ان َك ُّ ِ
ض َك َّ
ٱلثْل ِج ،و َع ْيَناه َكَل ِه ِ
ٱَأْلبَي ِ
ضِ
ِّ
يب
طَق ٍة ِم ْن َذ َه ٍبَ .و َّ
ٱلر ْجَل ْي ِنَ ،و ُمتَ َم ْن ِطًقا ِع ْن َد ثَ ْدَي ْي ِه ِب ِم ْن َ
ْأس ُه َو َش ْع ُرهُ َف َْأبَي َ
ٱلصوف ْ
ُ
َ
َأما َر ُ
ٱلن َح ِ
ان ِفي َأتُ ٍ
ٱلن ِق ِيَ ،ك ََّأن ُه َما َم ْح ِميَّتَ ِ
اس َّ
َن ٍارَ .و ِر ْجاَل هُ ِشْب ُه ُّ
ص ْو ِت ِمَي ٍاه َكِث َير ٍةَ .و َم َع ُه ِفي َي ِدِه ٱْلُي ْمَنى َس ْب َع ُة
ص ْوتُ ُه َك َ
ونَ .و َ
ّ
ِ ِِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ٍ
َّ ِ
يء ِفي ُق َّوِت َها" (رؤيا  .)16-12 G :1هذه
َك َواك َبَ ،و َس ْي ٌ
ف َماض ُذو َحد ْين َي ْخ ُر ُج م ْن َفمهَ ،وَو ْج ُه ُه َكٱلش ْمس َوه َي تُض ُ
أيضا عن عمل هللا حين يصير
الكلية هو تعبير ً
الكلية ،وهذا التعبير عن شخصية هللا ّ
الرؤية هي تعبير عن شخصية هللا ّ
سامحا لمن
تأصلة من خالل قول كلمات،
ً
جسدا هذه المرة .في وابل التوبيخ والدينونةّ G،
ً
الم ّ
يعبر ابن اإلنسان عن شخصيته ُ
يقبلون توبيخه ودينونته Gبرؤية الوجه الحقيقي البن اإلنسان ،وهذا الوجه هو تصوير أمين لوجه ابن اإلنسان الذي رآه

لم ْن لم يقبلوا عمل هللا في عصر الملكوت) .ال يمكن التعبير عن وجه هللا
يوحنا( .بالطبع كل هذا سيكون غير مرئي َ
تأصلة ُليظهر لإلنسان وجهه
الحقيقي
ً
الم ّ
تعبيرا كامالً باستخدام كلمات بشرية ،لذلك استخدم هللا التعبير عن شخصيته ُ
تأصلة البن اإلنسان قد رأوا الوجه الحقيقي البن اإلنسان ،ألن هللا عظيم
الم ّ
الحقيقي .أي أن جميع َم ْن اختبروا الشخصية ُ

ًّ
تعبيرا كامالً باستخدام الكلمات البشرية .بمجرد أن يختبر اإلنسان كل خطوة من خطوات العمل
جدا وال يمكن التعبير عنه ً
ْأس ُه
اإللهي في عصر الملكوت ،سيعرف المعنى الحقيقي لكلمات يوحنا حين تحدث عن ابن اإلنسان وسط المناير"َ :و َّ
َأما َر ُ
ان َك ُّ ِ
ض َك َّ
ٱلثْل ِج ،و َع ْيَناه َكَل ِه ِ
ٱلن َح ِ
ٱَأْلبَي ِ
ان ِفي َأتُ ٍ
ٱلن ِق ِيَ ،ك ََّأن ُه َما َم ْح ِميَّتَ ِ
اس َّ
يب َن ٍارَ .و ِر ْجاَل هُ ِش ْب ُه ُّ
ضِ
ون.
َو َش ْع ُرهُ َف َْأبَي َ
ٱلصوف ْ
ُ
َ
ّ
ِ ِِ
ِ
اض ُذو ح َّد ْي ِن َي ْخر ُج ِم ْن َف ِم ِه ،وو ْجه ُه َك َّ
ِ ِ ٍ ِ ٍ
ٱلش ْم ِ
فم ٍ
س
ُ
َ
ََ ُ
ص ْوت مَياه َكث َيرةَ .و َم َع ُه في َيده ٱْلُي ْمَنى َسْب َع ُة َك َواك َبَ ،و َس ْي ٌ َ
ص ْوتُ ُه َك َ
َو َ

و ِهي تُ ِ
ض ِ
ًّ
ِ
تجسد
الم ّ
يء في ُق َّوت َه ا" .بال شك وقتها ستعرف أن هذا الجسد العادي الذي نطق العديد من الكلمات هو حقا هللا ُ
ُ
َ َ
ًّ
ثاني ًة .وستشعر ًّ
راغبا في قبول هذه البركة؟
حقا كم أنت ُمبارك وكأنك األكثر حظا .ألن تكون
ً

أقوال المسيح في البدء – الفصل األول
سبح جميع الشعوب االسم المقدس المجيد ،وها هو ينتشر .آه ،يا
جاءت التسبيحات إلى صهيون وتجّلى مسكن هللا .تُ ّ
المشرقة ،التي أشرقت على جبل صهيون ،والتي تعلو بجاللة
هللا القدير! رئيس الكون ،مسيح األيام األخيرة – هو الشمس ُ

وعظمة فوق الكون بأسره...

كونت جماعة من الغالبين
الكون العظيم! لقد ّ
يا هللا القدير! ّإنا نهتف لك بابتهاج؛ نرقص ونترنم؛ فأنت فادينا ،ملك َ
وأتممت خطة تدبير Gهللا .ستتدفق جميع الشعوب إلى هذا الجبل ،وستركع جميع الشعوب أمام العرش! فأنت اإلله الحقيقي
الواحد والوحيد وتستحق المجد والكرامة .كل المجد والتسبيح والسلطان للعرش! يتدفق ينبوع الحياة من العرش ليروي
تتغي ر الحياة كل يوم ،ويتبعنا نور جديد ورؤى جديدة ،حامل ًة بصيرة جديدة عن هللا باستمرار،
حشود شعب هللا ويطعمهاّ .
دائما ،ويتجلى في أولئك الصالحين .إننا مباركون بال
فنتوصل من خالل االختبارات إلى اليقين بشأن هللا .إن كالمه يظهر ً
وجها لوجه يوميًّا ،نتواصل معه حول كل شيء ،ونعطيه السيادة في كل أمر .نتفكر بإمعان في كالم
شك؛ ألننا نلتقي باهلل ً
هللا ،فتهدأ قلوبنا ،وهكذا نأتي أمام هللا حيث نتلقى نوره .إننا نعيش في ظل كلمة هللا في حياتنا اليومية وفي أعمالنا وفي

دائما بقدرة على التمييز .يرشد كالم هللا ُك َّل شيء؛ فتظهر األمور الخفية التي في
كالمنا وفي خواطرنا وأفكارنا ،ونتحلى ً
واحدة تلو األخرى ،ولهذا ال تحتمل الشركة مع هللا أي تأخير؛ إذ يكشف هللا األفكار والخواطر .إننا نعيش في كل
داخلنا
ً
مسيطرا على كل جزء من أجزاء جسدنا ،فال ُب ّد وأن
لحظة أمام كرسي المسيح حيث نخضع للدينونة .وإذ يبقى الشيطان
ً
ملكا هلل يجب علينا أن نخوض معركة حياة أو
يتم تطهير هيكل هللا اليوم حتى يستعيد Gهللا سيادته G.ولكي نكون بالكامل ً
نفوسنا القديمةG.
المقامة من الموت أن تسود إال عندما تُصلب ُ
موت .وال يمكن لحياة المسيح ُ
هجوم ا داخل كل ركن فينا لكي يبدأ معركة اإلصالح! ما دمنا مستعدين لنكران الذات
اآلن يشن الروح القدس
ً
وراغبين في التعاون مع هللا ،فإن هللا سوف يضيء ما بداخلنا وين ّقيه في أي ٍ
وقت ،ويصلح من جديد كل ما تسلط عليه

دائما في ظل كلمة هللا .اجتمعوا مع القديسينG،
كملنا هللا في أسرع وقت .فال
ّ
الشيطان حتى ُي ّ
تضيعوا الوقت ،وعيشوا ً
وتعالوا إلى الملكوت ،وادخلوا إلى المجد مع هللا.

أقوال المسيح في البدء – الفصل الثاني
لقد أخذت كنيسة فيالدلفيا شكلها النهائي ،ويعود كامل الفضل في ذلك إلى نعمة هللا ورحمته .تنشأ محبة هللا في
أبدا عن سبيلهم الروحي .إنهم ثابتون على اإليمان بأن اإلله الحق
قلوب عدد ال يحصى من القديسين الذين ال يتزحزحون ً
وأيدته براهين قوية!
الواحد قد صار ً
جسد ا ،وأنه رئيس الكون الذي يتحكم بجميع األشياء – لقد أكد الروح القدس هذاّ ،

أبدا!
وال يمكن أن يتغير ً

وللب ِ
رص أن
فتح اليوم عيوننا الروحية،
َ
وسمحت لألعمى أن يرى ،ولألعرج أن يمشيُ ،
يا هللا القدير! أنت من َ
قدس ،وأنت خّلصتَنا من بشريتنا
ُي َ
الم ّ
شفوا .أنت من َ
فتح نافذة سماوية ،فشهدنا أسرار العالم الروحاني .لقد تخللنا كالمك ُ
التي أفسدها الشيطان .هذا هو عملك العظيم ورحمتك الهائلة .نحن شهود لك!
أمدا طوياًل  ،واجتزت القيامة ومعاناة الصلب؛ وعرفت أفراح الحياة اإلنسانية
متواضعا
كنت
ومختفيا في صمت ً
لقد َ
ً
ً
وذقت ألم عالم اإلنسان ،وتخلى عنك العصر .إن هللا المتجسد هو
اختبرت
ضت لالضطهاد والبالء ،كما
وأتراحهاَّ ،
َ
َ
وتعر َ

هللا نفسه .لقد أنقذتنا من المزبلة ألجل مشيئة هللا ،ورفعتنا بيدك Gاليمنى ،ومنحتنا نعمتك بال قيد .لقد بثثت حياتك فينا باذاًل
جهودا جبارة ،وتَ َّ
الثمن الذي بذلته من دمك وعرقك ودموعك في القديسين .نحن موضوع[أ] جهودك المضنية ،كما أننا
مثل
ً
ُ
الثمن الذي سددته.

جميعا يسجدون لك ويعبدونك
وبرك وجاللك ،وقداستك وتواضعك ،يجعل الناس
يا هللا القدير! إن محبتك ورحمتكّ ،
ً
إلى أبد اآلبدين.
لت اليوم جميع الكنائس – كنيسة فيالدلفيا – وهكذا حققت خطة تدبيرك التي بلغ عمرها ستة آالف عام.
كم َ
لقد ّ
يستطيع القديسون اآلن ،وبتواضع ،أن يخضعوا بين يديك ،تربطهم ببعضهم صلة روحية ،ويتَّبعون بمحبة .إنهم
موصولون بالمنبع ،حيث يجري ماء الحياة الحي بال توقف ،ويغسل الكنيسة ويطهرها من جميع القذارة والحمأة ،وبذلك
ّ
يطهر هيكلك من جديد .لقد عرفنا اإلله العملي الحقيقي ،وامتثلنا لكالمه ،وعرفنا وظائفنا وواجباتنا ،وفعلنا كل ما نستطيع
لنبذل أنفسنا من أجل الكنيسة .علينا أن نستغل كل لحظة من اللحظات لنكون هادئين أمامك ،ونهتم بعمل الروح القدس
مواطن القوة لدى بعضهم عن نقاط الضعف لدى
لكيال تُعاق مشيئتك فينا .ثمة محبة متبادلة بين القديسين ،وسوف تعوض
ُ
آخرين .يمكنهم السير في الروح في كل األوقات بدعم من استنارة الروح القدس وإضاءته .كما يمارسون الحق بمجرد
ِ
خطوات هللا.
فهمه ،ويواكبون النور الجديد G،ويتبعون
تعاون مع هللا بنشاط؛ إذ بمرافقتك له تدعه يسيطر عليك .إن جميع أفكارنا وتصوراتنا وآرائنا ،وسائر عالقاتنا
بالسمو،
الدنيوية Gتتالشى في الهواء الرقيق كما يتالشى الدخان .إننا ندع هللا يملكنا في أرواحنا ،نسير معه ونحظى
ّ

ملكا .كيف ال نرقص ونترنم
ونتغلب على العالم ،وتطير أرواحنا حرة وتحقق االنعتاق ،وهذه هي نتائج كون هللا القدير ً

بالتسبيح ،ونرفع تسبيحاتنا ،ونقدم ترنيماتنا الجديدة؟

توجد في الواقع طرق كثيرة لتسبيح هللا :المناداة باسمه ،والتقرب إليه ،والتفكير به ،وقراءة الصلوات ،والقيام
بالشركة ،والتأمل ،والتفكر ،والصالة ،وأغاني التسبيح .تنطوي أنواع التسبيح هذه على المتعة وعلى التكريس ،كذلك
أيضا في التسبيح.
أيضا في التسبيح .ثمة إيمان وبصيرة جديدة ً
توجد قوة وعبء ً
جسدا
تعاونوا بنشاط مع هللا ،واخدموه بشكل منسق لتصبحوا
واحدا ،وقوموا بإرضاء مقاصد هللا ،وسارعوا لتغدوا ً
ً
روحانيا مقدسا ،ودوسوا على الشيطان ،وأن ِهوا مصيره .لقد اختُ ِطَفت كنيسة فيالدلفيا إلى حضرة هللا ،وهي َّ
تتجلى في مجد
ُ
ً
ً
هللا.

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

أقوال المسيح في البدء – الفصل الثالث
أتم الفداء وقاد شعبه كّله إلى الظهور في المجد .يحمل الكون في يديهG
يجلس الملك الغالب على عرشه المجيدّ .
الشرير؛ يدين جميع األمم وجميع الشعوب،
اإللهيتين بنى صهيون
وبحكمته وبقدرته
ّ
ورسخها .وبجالله يدين العالم ّ
ّ

الحية فيها ،وكذلك أولئك الذين يسكرون بخمر الخالعة .سوف يدينهم هللا بالتأكيد،
وكل الكائنات ّ
واألرض والبحار ّ
جرى
غاضبا منهم بالتأكيد ،وحينها سوف ُيستعَلن جالل هللا .سوف تكون مثل هذه الدينونة
وسوف يكون
ّ
ً
فورية وسوف تُ َ
تأخير .سوف تحرق نار غضب هللا جرائمهم الشنيعة حتّى الرماد ،وسوف تصيبهم البلوى في أي ٍ
ٍ
وقت؛ لن يعرفوا
دون
ّ
ويصرون بأسنانهم ويجلبون الهالك على أنفسهم.
مكانا لالختباء ،وسوف يبكون
سبيالً للهروب وال ً
ّ
أبدا .سوف تستمع الجموع إلى
أما أبناء هللا المحبوبون الغالبون فسوف يقيمون بالتأكيد في صهيون ،ولن يتركوها ً
ّ
ٍ
ٍ
أبدا أصوات تسبيحهم له .لقد ظهر هللا الواحد الحقيقي!
تنقطع
ولن
،
بعناية
أفعاله
إلى
تلتفت
وسوف
،
قرب
عن
صوته
ً
ّ
سوف نتيّقن منه بالروح ونتبعه عن ٍ
ترد ٍد .تنكشف نهاية العالم أمامنا؛
للتقدم إلى األمام دون ّ
قرب ونبذل قصارى جهدنا ّ
ِ
أحبت
والحياة الصحيحة للكنيسة وكذلك الناس واألمور واألشياء التي تحيط بنا تُكثّف توجيهنا .استرجع قلوبنا التي طالما ّ
ِ
طى الحدود وسوف نعقد ألسنتنا حتّى نحيا
نتدخل أكثر لئال نتخ ّ
العالم! استرجع رؤيتنا التي أصبحت غامضة للغاية! لن ّ
حرر نفسك من التعّلق
تخل عن ولعك بالعالم
الدنيوي والثروة! ّ
بكلمة هللا ،ولن نتخاصم فيما بعد على مكاسبنا وخسائرناّ .
ّ

دع روحك تتطّلع وتبحث
وتحيزاتك! استيقظ ألن الوقت
تخل عن وجهات نظرك
قصير! ْ
ٌ
ّ
بشريك حياتك وبناتك وأبنائك! ّ
جانبا! يا للشفقة
طرح ً
واترك هلل زمام األمور .ال تسمح لنفسك بأن تصبح مثل زوجة لوط .من المثير للشفقة للغاية أن تُ َ
فعالً! ِاستيقظ!

أقوال المسيح في البدء – الفصل الخامس
التغير ،وتتدّفق تيارات المياه في مجاريها ،وتكون حياة اإلنسان أقصر من األرض
تستمر الجبال واألنهار في
ّ
ّ
األبدية G،فهو يحيا عبر األجيال إلى األبد! جميع األشياء واألحداث بين يديهG،
والسماء .هللا القدير وحده هو الحياة القائمة
ّ

والشيطان تحت قدميهG.

اليوم ،بناء على اختيار هللا المعين مسبًقا أنه خّلصنا من قبضة الشيطان .إنه ًّ
األبدية للمسيح
حقا فادينا .الحياة القائمة
ّ
ُ ّ
ً
وجها لوجه ،ويمكننا أن نأكله
معه
نكون
أن
ويمكن
هللا،
حياة
مع
للتواصل
ون
عد
م
نحن
ولذلك
داخلنا،
مصنوع ٌة في
ُ ّ
ً
المثاِبر والناكر لل ّذات هلل.
ونشربه ونتمتّع به .هذا هو التكريس ُ

يمر فصل الشتاء فيأتي فصل الربيع ،من خالل الرياح والصقيع .ال يتضاءل إيمان هللا وال عزمه في مواجهة
ّ
جانبا في
مقدار آالم الحياة واالضطهادات والضيقات ورفض العالم واالفتراءات واتّهامات الحكومات .يضع هللا حياته ً
ٍ
جهدا ويعكف على التغذية
إخالص من أجل مشيئته ومن أجل تدبيره وتحّقق خ ّ
طته .ومن أجل جميع شعبه ال ّ
يدخر ً
ٍ
ٍ
غير
والسقاية بعناية .وبالرغم من جهالتنا وصعوبتنا ،فإننا لسنا بحاجة سوى للطاعة أمامه ،وحياة المسيح القائمة سوف تُ ّ
ٍ
األيام والليالي
طبيعتنا القديمة G...بالنسبة ألولئك األبناء األبكار ،فإنه يعمل بال كلل ،ويتغاضى عن الطعام والنوم .فكم من ّ
ٍ
بإخالص في صهيون.
في لهيب الحرارة الحارقة ونزالت البرد القارس يراقب

ٍ
دنيوية G...الكلمات من فمه تُؤثّر
تمسه متع ٌة
تماما عن العالم والمنزل والعمل عن طيب
ّ
خاطر ،بحيث ال ّ
إنه يتخلى ً
ٍ
ٍ
وكل
فينا وتكشف األشياء
ّ
أي وقت فيناّ .
المخفية في أعماق قلوبنا .كيف ال نقتنع؟ ّ
كل جملة تخرج من فمه تتحّقق في ّ
ٍ
شيء سوف يظهر بالفعل أمامه ،على الرغم من
كل
والخاص ،ال يوجد
العام
عملنا،
ّ
شيء ال يعرفه أو ال يراه ،ولكن ّ
ٌ
ّ
الخاصة.
خططنا وترتيباتنا
ّ

عندما نجلس أمامه تُسر أرواحنا وتستريح وتهدأ وتشعر بأنها فارغ ٌة في الداخل ومدين ٌة ًّ
حقا هلل .هذه أعجوبة صعبة
ّ
بوضوح أن هللا القدير هو اإلله الحقيقي الوحيد! هذا ال جدال فيه! فنحن،
تصورهاُ .يثِبت الروح القدس
الفهم وال يمكن
ٍ
ّ
ّ
ًّ
ٍ
لتعين علينا الذهاب إلى الهالك واتّباع
هذه المجموعة من
األشخاص ،مباركون للغاية حقا! لوال نعمة هللا ورحمته ّ
الشيطان .وحده هللا القدير باستطاعته أن ُيخّلصنا!
الروحية حتّى رأينا أسرار العالم الروحي .آفاق الملكوت
ّأيها اإلله القدير! ّأيها اإلله العملي! أنت من فتحت أعيننا
ّ
ّ
ّ
بعيداًّ G
جدا.
اليوم
يكون
أن
يمكن
ومنتظرا .ال
حذرا
ً
ً
ال نهاية لها .كن ً
ويتغير المناخ ،وسوف ينتشر الوبأ ،ويتحتّم
دخان األسلحة ،وترتفع درجة الحرارة،
تدور حرائق الحرب ،ويزحف ّ
ّ
على الناس أن يموتوا ٍ
بقليل من األمل في البقاء على قيد الحياة.
ّأيها اإلله القدير! ّأيها اإلله العملي! أنت برجنا المنيع .أنت ملجأنا .نحن نحتمي تحت ظل جناحيك فال تصيبنا
ّ
اإللهيتان.
البلوى .هذه حمايتك وعنايتك
ّ
أعد لنا تلك الوجهة المجيدة.
يتردد Gصداها في صهيون! هللا القدير اإلله
العملي ّ
كّلنا نرفع أصواتنا لنترنم بتسبيحات ّ
ّ
بعيدا.
حذرا – ُمتيّق ً
ظا! فالوقت ال يمكن أن يكون ً
كن ً

أقوال المسيح في البدء – الفصل الخامس عشر
ويدين .إنه
جلي ا بالفعل في كل الكنائس .إنه الروح الذي يتكلم؛ إنه نار متوقدة ،إنه يحمل العظمةُ ،
لقد بدا ظهور هللا ً
ٍ
بثوب منسدل حتى قدميه ،وحزام ذهبي ملفوف حول صدره .ورأسه وشعره أبيضان كالصوف،
ابن اإلنسان ،متسرباًل
وعيناه كشعلتي نار ،وقدماه شبه النحاس النقي ،كأنهما محميتان في أتون ،وصوته كصوت ٍ
مياه كثيرة .ويحمل في يده
ُ
ٍ
ماض ذو حدين ،ووجهه يشع بقوة كالشمس الحارقة.
اليمنى سبع نجوم ،وفي فمه سيف
مشعا بقوة كالشمس الحارقة! ويضيء وجهه المجيد
لقد شو ِه َد ابن اإلنسان ،وتبدى هللا ذاته عالنية ،وظهر مجد هللاًّ ،

بنور باهر؛ فمن ذا الذي تجرؤ عيناه أن تتحداه؟ التحدي يقود إلى الموت! ال تُظهر أدنى رحمة تجاه أي شيء تفكرون به
الم حصلتم .ال شيء
في قلوبكم ،أو أي كلمة تتفوهون بها ،أو أي شيء ٍتفعلونه .سوف تفهمون
ً
جميعا وسوف ترون َع َ

أتحمل عندما ال تبذلون جهدكم في األكل والشرب من كالمي ،وبداًل من ذلك تعترضون
سوى دينونتي! هل في وسعي أن َّ
ٍ
فس َد سلوكك أكثر فسوف تلتهمك النار!
طا وتدمرون بنائي؟ لن أتعامل
اعتبا ً
برفق مع هذه النوعية من األشخاص! إذا َ
ٍ
جسد روحاني ،دون أدنى ٍ
قدر من لح ٍم أو دم يربط الرأس بأخمص القدم .إنه يفوق عالم الكون،
يتجس ُد هللا القدير في
َّ
تكلمت ،فسوف يكون ما
يدي .إذا
جالس ا على العرش المجيد في السماء الثالثة يدير كل األشياء .الكون وكل األشياء في َّ
ُ
ً
أمرا ،فال بد أن يكون .الشيطان تحت قدمي .إنه في الهاوية! عندما أصدر صوتي ،فإن السماء واألرض
قلته .إذا قضيت ً
ّ
ستزوالن وتصبحان ال شيء .سوف تُ َّ
غلبت
غلبت العالم ،وكذلك
جدا .لقد
ُ
ُ
جدد كل األشياء ،وهذه حقيقة راسخة وصحيحة ً
حي أن يقبل.
كل األشرار .أنا أجلس هنا متحدثًا إليكم ،وعلى كل َمن له أذنان أن يسمع ،وعلى كل َم ْن هو ٌّ

تنس! ال
سوف تنتهي األيام ،وسوف يزول كل ما في هذا العالم ،وسوف تولد كل األشياء من جديد .تذكر هذا! ال َ
يزول .دعوني أنصحكم مرة أخرى :ال تسعوا بال
يمكن أن يكون هناك التباس! السماء واألرض تزوالن ولكن كالمي ال
ُ

ظهرت بينكم بالفعل ،وقد عال صوتي .عال صوتي أمامكم ،وهو
طائل! اصحوا! التوبة والخالص في متناول أياديكم! لقد
ُ
وجها لوجه معك ،ومع
وجها لوجه يوميًّا ،وهو متجدد وجديد يوميًّا .تراني
َ
وأراك ،وأتحدث إليك باستمرار ،وأنا ً
يواجهكم ً
ظ ،وعيناك قد أعماهما
ذلك ترفضني ،وال تعرفني .خرافي تسمع صوتي ،لكنكم تظلون مترددين G.أنت متردد! Gقلبك غلي ٌ
الشيطان ،وال تستطيع أن ترى وجهي المجيد .كم أنت مثير للشفقة! كم أنت مثير للشفقة!

لقد ِ
ُأرس لت األرواح السبعة الكائنة أمام عرشي إلى زوايا األرض كلها ،وسوف أرسل رسولي ليتكلم إلى الكنائس.
خادع قلب اإلنسان الداخلية .الروح القدس يكلم الكنائس ،وكالمي هو الذي يصدر من
أنا بار وأمين ،أنا اإلله الفاحص َم َ
تشك .كل َم ْن
أعماق ابنيَ ،م ْن له أذن فليسمع! على كل َم ْن يحيا أن يقبل! ما عليك إال أن تأكل وتشرب منه دون أن ُ
ٍ
حتما سوف يكون له نور جديد،
يطيع كالمي ويهتم به سوف ينال بركات عظيمة! كل َم ْن يطلب وجهي بإخالصً ،
عيني
واستنارة جديدة ،ورؤى جديدة؛ إذ سيكون الكل
فتح َ
ً
جديدا وحديثًا .سوف يظهر لك كالمي في أي وقت ،وسوف َي ُ
ِ
روح ك كي ترى كل غوامض العالم الروحاني وترى أن الملكوت موجود بين الناس .ادخل الملجأ وسوف تحل عليك كل
النعمة والبركات ،ولن تتمكن المجاعات واألوبئة من أن تَ َم َّس َك ،وسوف تعجز الذئاب والحيات والنمور والفهود عن أن
تؤذيك .سوف تذهب معي ،وسوف تمشي معي ،وتدخل المجد معي.
هللا القدير! يظهر جسده المجيد عالنية ،ويرتفع جسده الروحاني المقدس ،وهو هللا ذاته بكماله! العالم والجسد كالهما
حزاما ذهبيًّا
يتغير ،وتجليه على الجبل هو شخص هللا .إنه يضع التاج الذهبي فوق رأسه ،ومالبسه بيضاء ناصعة ،ويلف
ً
ٍ
ماض ذو حدين ،ومعه في يده اليمنى
حول صدره ،وكل ما في العالم َم ْسَند لقدميه .عيناه كشعلتي نار ،وفي فمه سيف
ّ
سبعة كواكب .الطريق إلى الملكوت ُم شرق بال حدود ،ومجد هللا يظهر ويلمع .تتهلل الجبال وتضحك المياه .الشمس
منتصرا استكمال خطة
حكم ،ترحب باإلله الفريد الحقيقي الذي تعلن عودته
الم َ
ً
والقمر والنجوم تدور كلها في نظامها ُ
فرحا .ابتهجوا! هللا القدير يجلس على عرشه المجيد! Gغنوا! ترتفع
تدبيره التي امتدت لستة آالف عام .الكل يقفز ويرقص ً

راية النصر هلل القدير عالية فوق جبل صهيون الساحر المهيب! تتهلل كل األمم ،وتغني كل الشعوب ،ويضحك جبل
ٍ
لوجه معه
وجها
صهيون ً
فرحا ،فقد ظهر مجد هللا! لم أحلم من قبل أن أرى وجه هللا ،لكنني رأيته اليوم .أكشف قلبي له ً

كل يوم .إنه يجزل في توفير الطعام والشراب .الحياة والكالم ِ
والفعال واآلراء واألفكار؛ نوره المجيد يضيء ذلك كله .إنه

وتحل دينونته فورا على أي ٍ
ٍ
عاص.
قلب
يرشد كل خطوة من الخطوات على الطريق،
ُّ
ً
ّ

معا،
معا ،أن نستمتع ً
معا ،أن نكون في معيته ،أن نمشي ً
معا ،أن نحيا ً
يا لها من متعة أن نأكل مع هللا ،أن نسكن ً
ٍ
لوجه
وجها
معا ،أن نشترك في الملك مع هللا ،أن نكون ً
أن ننال المجد والبركات ً
معا في الملكوت! يا للروعة! نحن معه ً
ونمنح استنارة ورؤى جديدة كل يوم .عيوننا الروحية مفتوحة ،ونرى
كل يوم ،نتحدث معه كل يوم ،ونكلمه باستمرارُ ،
كل شيء؛ إذ تتكشف لنا كل غوامض الروح .الحياة المقدسة هي حياة بال هموم حًقا .هرول وال تقف ،تقدم باستمرار،
ٍ
اسع باستمرار إلى الدخول إلى هللا؛ فهو المحيط بكل شيء
فثمة حياة أكثر روعة أمامك .ال تقنع بمجرد
مذاق عذب ،بل َ
وواسع العطاء ،ولديه كل ما ينقصنا .بادر بالتعاون ،وادخل فيه ،ولن يكون ثمة شيء كما كان مطلًقا .سوف تسمو
حيواتنا ،ولن يستطيع أي شخص أو أمر أو شيء أن يزعجنا.

السمو! السمو! السمو الحقيقي! حياة هللا السامية في الداخل ،وقد أصبحت كل األشياء سلسة حًقا! نسمو فوق العالم

واألمور الدنيوية G،وال نشعر بأي رابطة باألزواج أو األطفال .نسمو فوق سطوة المرض والبيئات .ال يجرؤ الشيطان
بالملك! نطأ الشيطان تحت األقدام ،ونقدم شهادة من
تماما فوق كل الكوارث ،وهذا هو السماح هلل ُ
على إزعاجنا .نسمو ً
تمام ا وجه الشيطان القبيح .بناء الكنيسة في المسيح ،والجسد المجيد قد نهض ،وهذه هي الحياة في
أجل الكنيسة ،ونكشف ً

اختطاف!

أقوال المسيح في البدء – الفصل الثامن والثمانون
الحد الذي تسارعت إليه وتيرتي :هذه عجيبة قد حدثت ويتعذر على اإلنسان فهمها.
ال يستطيع الناس ببساطة تخيل ّ
لقد استمرت وتيرتي منذ خلق العالم ،ولم يتوقف عملي قط .ويتغير العالم كله من يوم آلخر ،كما يتغير الناس باستمرار.
وهذه األمور كلها جزء من عملي ،وكلها جزء من خطتي ،إضافة إلى أنها تنتمي إلى تدبيري ،وال يعرف إنسان هذه
وجها لوجه ،ال تعرفون سوى أقل
األشياء أو يفهمها .وعندما أخبركم أنا بنفسي فقط ،وعندما أتواصل معكم أنا بنفسي فقط ً
القليل؛ وبخالف ذلك ،ليس لدى أي أحد فكرة على اإلطالق عن مخطط خطة تدبيري G.هذه هي قوتي العظيمة ،بل هي
أيض ا .إنها أمور ال يمكن ألحد أن يغيرها .ولذلك ،يسري ما أقوله اليوم ،وال يمكن تغيير هذا ببساطة .ال
أفعالي العجيبة ً
تتضمن التصورات البشرية أدنى معرفة عني؛ فكلها ثرثرة فارغة! ال تعتقدوا أنكم قد اكتفيتم أو أنكم شبعتم! أؤكد لك هذا:
ما يزال أمامك الكثير للسعي إليه! ال تعرفون إال القليل من خطة تدبيري Gالكاملة ،لذلك يجب أن تستمعوا إلى ما أقوله
من يؤمن
وتنّفذوا كل ما أقول لكم أن تفعلوه .تصرفوا وفًقا لرغباتي في كل شيء ،وسوف تنالون بال ريب بركاتي؛ وكل ْ
من ال يؤمن سوف ينال "العدم" الذي تخيله متحقًقا فيه .وهذا هو ِب ّري ،واألكثر من ذلك،
يمكنه أن ينال ،في حين أن كل ْ
هو جاللي ،وغضبي ،وتوبيخي .لن أدع أي واحد يفلت بفكرة واحدة أو بفعل واحد.

عند سماع كالمي ،يخاف معظم الناس ويرتجفون ،وتعبس وجوههم بتجاعيد القلق .هل ظلمتك بالفعل؟ هل يمكن
ابن ا من أبناء التنين العظيم األحمر؟ تتظاهر حتى بأنك صالح! وتتظاهر بأنك ابني البكر! هل تحسبني أعمى؟
أال تكون ً
وهل تظن أنني ال أستطيع التمييز بين الناس؟ أنا اإلله الذي يستقصي أعماق قلوب الناس :وهذا ما أقوله ألبنائي ،وما

ُأخ ِطَئ أدنى خطأ .فكيف ال أستطيع
أيضا – أنتم أبناء التنين العظيم األحمر .أرى كل شيء بوضوح ،بدون أن ْ
أقوله لكم ً
أن أعرف ما أفعله؟ أنا واضح وضوح الشمس فيما أفعله! لماذا أقول إنني أنا هللا ذاته ،خالق الكون وكل شيء؟ ولماذا
تماما موقف كل شخص .هل تعتقدون أنني ال أعرف ماذا
أقول إنني اإلله الذي يفحص أعماق قلوب الناس؟ أنا أعرف ً
أفعل أو ماذا أقول؟ هذا ليس من شأنكم .احذروا حتى ال تُقتلوا بيدي؛ سوف تقاسون الخسارة بهذه الطريقة .إن مراسيمي
اإلدارية ليست متسامحة .هل تفهمون؟ كل ما سبق هي أجزاء من مراسيمي اإلدارية .من اليوم الذي فيه أخبركم بها ،إذا

اقترفتم أي تعديات أخرى ،فستكون هناك عقوبة؛ ألنكم لم تفهموا فيما مضى.
عين توبيخات مختلفة لمختلف الناس):
اآلن ُأشهر مراسيمي اإلدارية لكم
ً
(نافذة من يوم إشهارها ،فتُ ّ
يدي :سوف ُيقتل بالتأكيد كل من يشكك ،وليس هناك مجال ألي اعتبار ،وسوف
أفي بوعودي ،وكل شيء في ّ
من ُيقتل يجب أال يكون أحد
منتزعا بذلك الكراهية من قلبي( .من اآلن
ُيستأصلون على الفور،
فصاعدا ،يتأكد أن كل ْ
ً
ً
أعضاء ملكوتي ،وال بد أنه من ذرية الشيطان).

وتتمموا واجباتكم الخاصة بصورة سليمة ،وأاّل
ينبغي لكم – باعتباركم األبناء األبكار – أن تحافظوا على مواقفكمّ ،
شهادة حسنة
تكونوا فضوليين .وينبغي لكم أن تقدموا أنفسكم لخطة تدبيري G،وينبغي لكم أن تشهدوا لي حيثما ذهبتم
ً

وتمج دوا اسمي .وال تأتوا بتصرفات مخزية ،بل كونوا قدوة لكل أبنائي وشعبي .ال تكونوا فاسقين ولو للحظة :يجب أن
ّ
دائم ا أمام الجميع حاملين هوية األبناء األبكار ،وال تكونوا خانعين ،بل تسيرون ورؤوسكم مرفوعة .أطلب منكم
تظهروا ً
تمجيد اسمي ،ال أن تهينوا اسمي .كل واحد من أولئك األبناء األبكار له وظيفته ،وال يمكنهم فعل كل شيء .هذه هي

المسؤولية التي قد أعطيتها لكم ،وال يجب التهرب منها .يجب عليكم أن ِّ
تكرسوا أنفسكم من كل قلبكم ومن كل عقلكم
وبكل قوتكم لتتمموا ما أوكلته لكم.
فصاعدا ،وفي جميع أنحاء العالم ،فإن واجب رعاية جميع أبنائي وكل شعبي سوف ُيوكل إلى أبنائي
من هذا اليوم
ً
من ال يستطيع تكريس كل قلبه وكل عقله لتتميمه G.هذا هو ِب ّري ،ولن أشفق حتى على
أوبخ ْ
األبكار لتتميمه ،وسوف ّ
أبنائي األبكار أو أتساهل معهم.
إن كان ثمة أي شخص بين أبنائي أو بين شعبي يسخر أو يهين أحد أبنائي األبكار ،فسوف أعاقبه بقسوة؛ ألن
أيضا بي .وهذا هو أقسى مراسيمي اإلدارية .سأسمح ألبنائي
أبنائي األبكار يمثلونني ،وما يفعله شخص ما بهم ،يفعله ً
من يخالف هذا المرسوم من أبنائي وشعبي.
األبكار بأن يخدموا ِب ّري حسب مرادهم ضد كل ْ
من ينظر لي بطيش ،ويركز فقط على طعامي ومالبسي ونومي؛ ويهتم فقط
سوف أتخلى شيًئا فشيًئا عن كل ْ
بشؤوني الخارجية وال يبالي ِ
من لهم آذان.
بحملي؛ وال يهتم بإنجاز وظائفه كما ينبغي G.وهذا موجه لجميع ْ
طيعا دون صخب ،وإال سأعاقبه( .هذا مرسوم إضافي).
يجب على كل ْ
من أنهى عمل الخدمة ألجلي أن ينسحب ُم ً
فصاعدا ويبدؤون بتنفيذ Gسلطاني ليحكموا كل األمم والشعوب،
سوف يأخذ أبنائي األبكار العصا الحديدية من اآلن
ً
وليسيروا بين كل األمم والشعوب ،ولينفذوا دينونتي وب ِّري وجاللي بين جميع األمم والشعوب .سوف يتقيني أبنائي

ويبهجونني ويمجدونني بال انقطاع؛ ألن خطة تدبيري تتحقق ويمكن ألبنائي األبكار أن يملكوا معي.
وشعبي ،ويسبحونني ُ

هذا جزء من مراسيمي اإلدارية .وبعد ذلك سوف أقولها لكم أثناء تقدم العمل .ومن المراسيم اإلدارية المذكورة
تأكيداG.
أيضا الخطوة التي وصل إليها عملي .وهذا سيكون ً
أعاله ،سوف ترون الوتيرة التي أنفذ بها عملي ،وسوف ترون ً
ِ
ري
لقد أدنت الشيطان بالفعل؛ وألن مشيئتي تسري بدون عوائق ،وألن أبنائي األبكار تمجدوا معي ،فقد مارست ب ّ
ساكنا أو أبالي بالشيطان على اإلطالق
وجاللي بالفعل على العالم وجميع األشياء التي هي ملك للشيطان .وأنا ال أحرك
ً
فخطوة ،وتسري
خطوة
(ألنه ال يستحق حتى أن يتحدث معي) .أستمر فقط في تنفيذ ما أريد فعله .ويسير عملي بسالسة،
ً
ً
ِ
تماما ،إال أن هذا في حد
مشيئتي بدون عوائق في كل أنحاء األرض .قد أخزى هذا
َ
الشيطان إلى درجة كبيرة ،وقد ُأهلك ً
ذاته لم يحقق مشيئتي .كما أسمح ألبنائي األبكار بتنفيذ Gمراسيمي اإلدارية عليهم .من ناحية ،ما أدع الشيطان يراه إنما هو
وضوحا على إذالل
غضبي نحوه؛ ومن ناحية أخرى أتركه يرى مجدي (يرى أن أبنائي األبكار هم الشهود األكثر
ً
الشيطان) .وال أعاقبه بنفسي ،بل أترك أبنائي األبكار ينفذون ِب ّري وجاللي .وألن الشيطان اعتاد مضايقة أبنائي
خارجا .لقد كان الشيطان
واضطهادهم وظلمهم ،فاليوم ،وبعد انتهاء خدمته ،سأسمح ألبنائي األبكار الناضجين بطرحه
ً

إن عجز جميع األمم في العالم هو أفضل شهادة ،والناس الذين يقاتلون والدول المتحاربة هي
ً
عاجزا في مواجهة السقوطّ .
األدلة العملية الواضحة على انهيار مملكة الشيطان .السبب وراء عدم إظهاري ألي آيات وعجائب في الماضي كان
قوتي :ما أقوله يوجد ،واألشياء
خطوة
إذالل الشيطان وتمجيد اسمي
ً
ً
تماما ،أبدأ يإظهار ّ
فخطوة .وعندما ينتهي الشيطان ً
قريبا) .وألنني
الخارقة للطبيعة التي ال تتوافق مع المفاهيم البشرية سوف تتحقق (تشير هذه إلى البركات التي ستتحقق ً
اإلله العملي نفسه وليس لي أي قواعد ،وبسبب أنني أتحدث وفًقا لتغييرات في خطة تدبيري ،فإن ما قد قلته في الماضي
إلها تقيده القواعد .وكل شيء معي
هو بالتالي ال يسري بالضرورة في الوقت الحاضر .فال تتشبثوا بمفاهيمكم! فأنا لست ً

جانبا (لكن
ٌ
تماما .ربما ما قيل باألمس صار عتيًقا اليوم ،أو ربما ُيترك اليوم ً
حر ،وفوق حدود اإلدراك ،ومتحرر ً
أبدا منذ أن تُعلن) .وهذه هي الخطوات في خطة تدبيري G.ال تتشبث باللوائح؛ فكل يوم هناك
مراسيمي اإلدارية لن تتغير ً
نور جديد ،وإعالنات جديدة ،وهذه هي خطتي .وكل يوم سوف ُيعلن نوري فيك وسوف ينطلق صوتي إلى العالم .هل
تفهم؟ هذا هو واجبك ،والمسؤولية التي أوكلتها لك .يجب عليك عدم إهمالها ولو للحظة .سوف أستخدم الناس الذين

أبدا .وألنني أنا هللا القدير ،أعرف أي شيء ينبغي على كل نوع من األشخاص فعله،
أزكيهم حتى النهاية ،ولن يتغير هذا ً
كما أعرف أي نوع من األشخاص يقدر على فعل أي شيء .وهذه هي قوتي المطلقة.

أقوال المسيح في البدء – الفصل الثالث بعد المائة
فيقتل
يصدر
مدوّ ،
ٌ
ص ُّم آذان الناس حتى إنهم ال يستطيعون تفاديه في الوقت المناسبُ ،
يهز الكون بأكملهَ ،
صوت ّ
وي ُ
أحد من قبل .استمعوا بانتباه ،ترافق أصوات
ويدان البعض اآلخر .إنه حًقا مشهد لم ير مثَله ٌ
ويهلك البعضُ ،
البعضُ ،
الم ّر ألولئك
البكاء أصوات قصف الرعد ،ويأتي هذا الصوت من الهاوية؛ يأتي هذا الصوت من الجحيم .إنه الصوت ُ
األبناء العاصين الذين قد ِدنتهم G.تلّق ى أولئك الذين لم يستمعوا إلى ما أقول ولم يمارسوا كالمي دينون ًGة قاسي ًة ونالوا لعنة

أحدا؛ ألنني أنا هللا البار ذاته ،ويتملكني الغضب
أحدا بلطف وال أرحم ً
غضبي .صوتي دينونة وغضب ،ال أعامل ً
واإلحراق والتطهير والتدمير .ال يوجد ما هو مخفي في ،وال يوجد ما هو انفعالي ،بل على العكس كل شيء صريح وبار
ّ
وعادل .وألن أبنائي األبكار معي على العرش بالفعل ،ويحكمون جميع األمم وكل الشعوب ،تبدأ دينونة Gتلك األشياء

وأولئك الناس الظالمين واآلثمين G.سوف أفحصهم ِ
فواحدا ،وال ِّ
تماما .وألن دينونتي قد ُأعلنت
واح ًدا
ً
أفوت شيًئا ،وأكشفهم ً
تمام ا ،ولم أحجب أي شيء على اإلطالق ،فسوف أتخلص من كل ما ال يتفق مع مشيئتي ،وسأتركه
تماما وكانت صريحة ً
ً
يغير
يهلك إلى األبد في الهاوية .سأدعه يحترق هناك إلى األبد .هذا هو ّبري وهذه هي استقامتي .وال يستطيع أحد أن ّ
هذا ،وال ُب َّد أن يكون تحت إمرتي.
يتجاهل معظم الناس أقوالي ،ويعتقدون أن الكلمات مجرد كلمات وأن الحقائق هي حقائق .إنهم ُعميان! أال يعلمون
أني أنا هللا األمين ذاته؟ تتزامن كلماتي وحقائقي– أليست هذه هي القضية في الحقيقة؟ ببساطة ال يستوعب الناس كالمي
تماما ،وال يمكن أن يفهم إال أولئك المستنيرون حًقا – هذه حقيقة .حالما يرى الناس كلماتي ،تقشعر أبدانهم من الرعب،
ً
ويتراكضون في كل مكان لالختباء .وهذا ما سيكون عليه الحال عندما تحل دينونتي .عندما خلقت جميع األشياء ،وعندما
تتم كل هذه األشياء بكلمة واحدة من فمي؛ وذلك ألن كلمتي هي نفسها
أهلك العالم ،وعندما ّ
ُأكمل األبناء األبكارّ ،
السلطان ،وهي الدينونة .ويمكن القول إن الشخص الذي هو أنا هو الدينونة Gوالجاللة ،وال يستطيع أحد أن ُيغيَّر هذا .وهذا
أحد جوانب مراسيمي اإلدارية ،وأحد الطرق التي أستخدمها في دينونة الناس .في نظري ،كل شيء؛ بما في ذلك كل

يدي وخاضع لدينونتي ،وال يجرؤ أحد وال شيء على أن يتصرف بوحشية أو
الناس وكل الشؤون وكل األشياء ،في ّ
بعناد ،ويجب أن يتم كل ذلك وفًق ا للكالم الذي أقوله .ومن داخل المفاهيم البشرية ،يصدق الجميع كالم الشخص الذي هو
أنا .وعندما يطلق روحي صوتًا ،تحيط الريبة بالجميع .فالناس ليس لديهم أدنى معرفة بقدرتي الكليَّة ،حتى إنهم يطلقون
من يستخف بكالمي ،هؤالء سوف ُيهلكون ،فهم أبناء
من يشك في كالمي ،وكل ْ
اتهامات ضدي .أقول لك اآلن! كل ْ
الهالك األبديون .ويمكن أن يظهر من هذا أنه يوجد قلة قليلة من األبناء األبكار ،ألن هذه هي طريقة عملي .وكما قلت

الك ّلية .ال يمكن
من قبل ،أنا ُأنجز كل شيء بدون تحريك إصبع ،ال أستخدم سوى كالمي .وهذا ،إ ًذا ،حيث تكمن قدرتي ُ
ألحد أن يعثر في كلماتي على مصدر ما أقوله وغايته .ال يستطيع الناس تحقيق هذا ،وال يستطيعون التصرف إال باتباع
قيادتي ،وال يستطيعون القيام بأي شيء إال بما يتفق مع مشيئتي وفًقا لِب ّري ،بحيث يجلبون لعائلتي الِبر والسالم ،ليعيشوا
إلى األبد ،وليكونوا ثابتين وصامدين إلى أبد اآلبدين.

تسري دينونتي على الجميع ،وتؤثر مراسيمي اإلدارية في الكل ،وتُ ْعَلن كلماتي وشخصي للجميع .هذا هو الوقت
المناسب لعمل روحي العظيم (في هذا الوقت ي فرز أولئك الذين سوف ينالون البركة عن الذين سوف يعانون ِ
المحن).
ُ
ِ
ميزت أولئك الذين سينالون البركة من الذين سيعانون المحن .وهذا واضح وضوح الشمس
حالما تصدر كلماتي ،أكون قد ّ
ويمكنني أن أراه كله من نظرة واحدة( .أقول هذا من جهة طبيعتي البشرية ،لذا فإن هذه الكلمات ال تتناقض مع َس ْبق
وأطهر كل مكان ،حتى
تعييني واختياري) .أطوف في الجبال واألنهار وبين كل األشياء – عبر فضاءات الكون – أشاهد
ّ
يسير علي .إذا
ال يعود لتلك المواقع النجسة واألراضي الفاسقة أي وجود ،وتُحرق حتى العدم نتيجة لكلماتي .كل شيء ٌ
ّ
كان الوقت الذي سبق وعينته إلهالك العالم قد حان ،فيمكنني ابتالعه بقول كلمة واحدة ،لكن اآلن ليس الوقت المناسب.

جاهزا قبل أن أقوم بهذا العمل ،لعدم إرباك خطتي وإعاقة تدبيري .أعرف كيف أقوم بهذا
وال ُب َّد أن يكون كل شيء
ً
واحدا – وليحذروا لئال يتعرضوا للقتل بيدي G،فهذا
إصبعا
ولدي ترتيبي .يجب أال يحرك الناس
لدي حكمتي
ً
ً
ّ
بمعقوليةّ :

يمس بالفعل مراسيمي اإلدارية .يمكن للمرء أن يرى من هذا قسوة مراسيمي اإلدارية ،ويمكن للمرء أن يرى مبادئ
ّ
مراسيمي اإلدارية ،وكذلك المبادئ الكامنة وراءها ،والتي تشمل جانبين :من ناحية أقتل كل الذين ال يتوافقون مع مشيئتي

والذين يخالفون مراسيمي اإلدارية؛ ومن ناحية أخرى ،ألعن في غضبي كل من يخالف مراسيمي اإلدارية .هذان الجانبان
ال مفر منهما وهما المبدآن التنفيذيان لمراسيمي اإلدارية .يتم التعامل مع الجميع وفًقا لهذين المبدئين G،بدون أي انفعال،
وبغض النظر عن مدى إخالص الشخص .وهذا يكفي إلظهار ّبري وجاللي وغضبي ،الذي سيحرق جميع األشياء

األرضية ،وجميع األشياء الدنيوية ،وجميع األشياء التي ال تتماشى مع مشيئتي .هناك أسرار خفية في كلماتي ،وهناك

دائما ،وقلبي ال
أسرار في كلماتي التي تبقى مخبأة،
ً
وأيضا في كلماتي توجد أسرار قد تم إعالنها .إ ًذا ،كالمي غامض ً
أبدا حسب التصورات البشرية وفي العقل البشري .ويعني هذا أنني يجب أن أحرر البشر من
يمكن إدراك أعماقه ً

تصوراتهم وتفكيرهم .وهذا هو العنصر األكثر أهمية في خطة تدبيري .ويجب أن أنفذه بهذه الطريقة ألكسب أبنائي

األبكار ،وألنجز األشياء التي أريد فعلها.
قوة في بيتي .والواقع أنه ليس لدى الناس مكان لالختباء،
المفجعة ً
تزداد الكوارث في العالم ً
يوميا ،وتزداد الكوارث ُ
وال مكان إلخفاء أنفسهم .وبما أن التحول يحدث اآلن ،فال يعرف أحد أين ستكون خطوته التالية .ولن يتضح هذا إال بعد
دينونتي .تذكروا! هذه هي خطوات عملي وهي الطريقة التي أعمل بها .سوف أعزي جميع أبنائي األبكارِ ،
واح ًدا تلو

اآلخر ،وسوف أرفعهم خطوة بخطوة؛ أما بالنسبة إلى جميع عاملي الخدمة ،فسوف أقصيهم وأتخلى عنهم ِ
فواحدا.
واح ًدا
ً
وهذا هو أحد أجزاء خطة تدبيري G.وبعد الكشف عن جميع عاملي الخدمة ،سوف ُيكشف عن أبنائي األبكار( .هذا أمر

تدريجيا أمام الدينونة وتهديد Gكلماتي ،ولن
يسير علي للغاية .وبعد أن يسمعوا كلماتي ،سوف ينسحب جميع عاملي الخدمة
ً
ّ
شخصيا).
يعمل
الذي
روحي
هو
إنما
تغييره؛
البشر
إلرادة
يمكن
ا
شي
وليس
ا
طوعي
ا
شي
هذا
ليس
األبكار.
أبنائي
يبقى إال
ًئ
ًئ
ً
ً
ليس هذا حدثًا بعيدا G،ويجب أن تكونوا قادرين إلى ٍّ
حد ما على إدراكه من خالل هذه المرحلة من عملي وكلماتي .ال يمكن
ً
كثيرا وكذلك طبيعة أقوالي التي ال يمكن التنبؤ بها .إنني أتحدث إلى أبنائي األبكار
للناس أن يفهموا لماذا أقول ذلك ً

دائما أنير هؤالء الناس ولن أتركهم؛ ألنني سبقت وعينتهم) ،في حين أعامل
بنبرات التعزية والرحمة والمحبة (ألنني ً
دائما بالخوف إلى درجة أن
الناس من غير أبنائي األبكار بدينونة Gقاسية وبتهديدات وترهيب ،مما يجعلهم يشعرون ً
أعصابهم دائما في حالة عمل .وعندما يتطور الوضع إلى ٍّ
حد معين ،فسوف يهربون من هذه الحالة (عندما ُأهلك العالم،
ً
أبدا من هذا الوضع .هذه إ ًذا هي
سوف يكون هؤالء الناس في الهاوية) ،لكنهم لن يفلتوا من يد دينونتي ،ولن يهربوا ً
دينونتهم؛ Gوهذا هو توبيخهم .وفي يوم وصول الغرباء ،سأكشف هؤالء الناس ِ
فواحدا .وهذه خطوات عملي .هل
واح ًدا
ً
أيضا شيء قد اكتمل ،لكن
تفهمون اآلن القصد وراء أقوالي السابقة لهذه الكلمات؟ أرى أن ثمة شيًئا غير مكتمل هو ً
الشيء الذي اكتمل ليس بالضرورة شيًئ ا قد تحقق؛ وهذا ألن لي حكمتي ،وطريقتي في العمل ،وهي ببساطة غامضة
للبشر .بمجرد أن أكون قد حققت النتائج بهذه الخطوة (عند كشفي لجميع األشرار الذين يقاومونني) ،سوف أبدأ الخطوة
التالية؛ ألن مشيئتي تتم بدون عوائق وال يجرؤ أحد على عرقلة خطة تدبيري Gوال يجرؤ شيء على وضع أي عراقيل،
جسدا في العالم ألربح أبنائي
يجب عليهم فسح الطريق! أصغوا يا أبناء التنين العظيم األحمر! جئت من صهيون وصرت ً
وأصحح األخطاء
وألذل أباكم (هذه الكلمات موجهة إلى أحفاد التنين العظيم األحمر) ،وألدعم أبنائي األبكار،
األبكار،
ّ
ّ
التي لحقت بأبنائي األبكار .ولذلك ،ال تكونوا همجيين مرة أخرى؛ وسوف أترك أبنائي األبكار يتعاملون معكم .في

الماضي ،تعرض أبنائي للمضايقات واالضطهاد ،وبما أن اآلب يدبر السلطة لألبناء ،فسوف يعود أبنائي إلى حضني
وكره
من أحبهم ُ
بار؛ وهذا ُيظهر ّبري ،وهو حًقا "محبة ْ
حب ،ولن يعودوا يتعرضون للمضايقة واالضطهاد .لست غير ّ
الم ّ
ُ
بار ،فينبغي لكم أن تسرعوا وتهربوا .ال تكونوا وقحين ومتطفلين في بيتي .ينبغي لك أن
من أكرههم"ْ .
ْ
إن قلتم إنني غير ّ

تعود بسرعة إلى منزلك حتى ال أراك بعد اآلن .الهاوية هي غايتكم وهو المكان الذي تستقرون فيه .وإذا كنتم في بيتي،
دواب األحمال ،فأنتم األدوات التي أستخدمها .وعندما ال توجد أية فائدة لكم ،فسوف أطرحكم
فلن يوجد مكان لكم ألنكم
ّ
رماد ا .هذا هو مرسومي اإلداري؛ يجب أن أنفذه بهذه الطريقة ،وهذا وحده يكشف
في النار ألحرقكم حتى تصيروا
ً

سمح ألبنائي األبكار بالمشاركة
الطريقة التي أعمل بها ويعلن ّبري وجاللي .واألهم من ذلك ،أنه بهذه الطريقة وحدها ُ
سي َ
معي في السلطة.

كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل الرابع
يجب على جميع شعبي الذين الذي يقومون بالخدمة بين يدي أن يعودوا بذاكرتهم إلى الماضي :هل شاب حبكم لي
نقيا وصادًق ا؟ هل كانت معرفتكم بي صحيحة؟ ما الحيز الذي شغلته في قلوبكم؟ هل مألت
أية شائبة؟ هل كان والؤكم لي ً
تماما لي! واليوم إذ
قلوبكم بأكملها؟ كم المقدار الذي حققه كالمي في داخلكم؟ ال تحسبوني
َ
أحمق! هذه األشياء واضحة ً
تعمَقت معرفتكم بي؟ هل أرسى
نقيا؟ هل َّ
ينطق صوت خالصي ،هل ازداد حبكم لي قليالً؟ هل أصبح جزء من والئكم لي ً
الحيز الذي تشغله صورتي داخلكم؟
قوي ا لمعرفتكم اليوم؟ ما المقدار الذي يشغله روحي داخلكم؟ ما ّ
أساسا ً
التسبيح القديم ً

مكان تخفون فيه خزيكم؟ هل تعتقدون حًقا أنكم لستم
هل أصابت أقوالي نقطة ضعفكم؟ هل تشعرون حًقا أنه ليس لديكم
ٌ
تماما عن األسئلة المذكورة أعاله ،فهذا يدل على أنك تصطاد في مياه عكرة ،وأنك
أهالً لتكونوا شعبي؟ إذا كنتم غافلين ً
حددتُه قبالً .هذه
موجود لتكميل األعداد فقط ،وسوف تُمحى بالتأكيد ُ
وتلقى في هاوية سحيقة مرة أخرى في الوقت الذي ّ
هي كلماتي التحذيرية ،وكل من يستخف بها سيقع تحت دينونتي ،وتنهال عليه الكوارث في الوقت المحدد G.أليس األمر

كذلك؟ هل ما زال علي تقديم أمثلة لتوضيح ذلك؟ هل يجب أن أتحدث بوضوح أكبر لتقديم نموذج لكم؟ عصى كثير من
ّ
الناس كالمي منذ زمن الخلق وحتى اليوم ،ولهذا طردتهم وأقصيتهم من تيار استعادتي؛ وفي نهاية المطاف ،تهلك
أجسادهم وتُطرح أرواحهم في الهاوية ،وحتى اليوم ال يزالون يتعرضون لعقوبة شديدة .لقد اتبع العديد Gمن الناس كالمي،
جانبا ،وسقطوا تحت ُملك الشيطان وباتوا أولئك المعارضين لي.
لكنهم عملوا ضد استنارتي وإعالني ،ولهذا فقد طرحتهم ً

مباشرة اليوم ال يطيعون سوى سطحية كالمي ،ويعصون جوهر كالمي ).لقد اكتفى كثيرون
(جميع الذين يعارضونني
ً
نطقت به أمس ،وتمسكوا "بتفاهة" الماضي ولم يعتزوا "بنتاج" اليوم الحاضر .هؤالء
أيضا باالستماع إلى كالمي الذي
ُ
ً

مباشرة .مثل
أيضا مذنبين إلى األبد وصاروا أعدائي ،وهم يعارضونني
ً
الناس لم يأسرهم الشيطان فحسب ،بل أصبحوا ً
عميانا اليوم ،وال يزالون داخل السجون المظلمة
هؤالء الناس هم موضع دينونتي في ذروة غضبي ،وها هم ال يزالون
ً

غشيت عيونهم فإنني أقول إنهم
(وهذا يعني أن هؤالء الناس هم جثث فاسدة فاقدة الحس يحكمها الشيطان؛ وألنني
ّ
عميان) .سيكون من األفضل أن أقدم لكم مثاالً للرجوع إليه ،حتى يمكنكم التعلم منه:
عند ذكر بولس ،ستفكرون في تاريخه وفي بعض القصص عنه ،وهي غير دقيقة وغير متوافقة مع الحقيقة .علمه
والداه منذ صغره ،وتلقى حياتي ،ونتيجة لسبق تعييني فقد حظي بالعيار الذي أطلبه .لقد قرأ العديد من الكتب عن الحياة
التبصر عن
في سن التاسعة عشرة؛ وهكذا ال داعي للخوض في تفاصيل عن الكيفية؛ فهو لم يستطع فقط التحدث ببعض
ُّ

أيضا فهم مقاصدي؛ وذلك بسبب عياره وبسبب استنارتي وإعالني .ال يستبعد هذا بالطبع الجمع
أمور روحية ،بل أمكنه ً
كثيرا ما يتسم بالبالغة والتفاخر بسبب مواهبه.
بين العوامل الداخلية والخارجية .ومع ذلك ،كان عيبه الوحيد هو أنه كان ً

جسدا للمرة األولى؛ وذلك نتيجة لعصيانه ،حيث كان يمثل
ونتيجة لذلك ،فقد بذل كل جهد ممكن ليتحداني عندما صرت ً
واحدا من أولئك الذين ال يعرفون كالمي ،اختفى موضعي بالفعل من قلبه.
مباشرة .كان
في جزء منه رئيس المالئكة
ً
ً
مباشرة ،لذا أضربهم ،فينحنوا في النهاية ويعترفوا بخطاياهم .ثم بعد أن استفدت من
يعارض مثل هؤالء الناس الهوتي
ً
نقاط قوته – أي بعد أن عمل ألجلي لفترة من الوقت – ارتد مرة أخرى إلى طرقه القديمة ،وعلى الرغم من أنه لم يعص

مباشرة  ،فقد عصى إرشادي الداخلي واستنارتي ،وهكذا كان كل ما فعله في الماضي باطالً ،وبعبارة أخرى،
كالمي
ً
أصبح إكليل المجد الذي تحدث عنه مجرد كلمات فارغة ،ونتاج خياله الخاص ،وها هو حتى اليوم مازال يخضع لدينونتي
وسط أصفادي.
يمكن من المثال أعاله مالحظة أن كل َم ْن يعارضني (ليس بمعارضة ذاتي الجسدية فقط ،بل األهم من ذلك ،كالمي
طا مباشرة في
وروحي – أي الهوتي) ،فإنه يتلقى دينونتي في جسده .عندما يتركك روحي ،فإنك تنحدر إلى أسفل ،ساق ً

الهاوية .ومع أن جسمك يوجد على األرض ،فإنك تكون مثل شخص يعاني من مرض عقلي :لقد فقدت عقلك ،وتشعر
على الفور كما لو كنت ُجثة ،فتتوسل إلى حتى أقضي على جسدك دون تأخير .معظم َم ْن يملكون الروح بينكم لديهم
ّ
تقدير عميق لهذه الظروف ،ولست بحاجة إلى الخوض في المزيد من التفاصيل .عندما كنت أعمل في الطبيعة اإلنسانية
في الماضي ،كان معظم الناس قد قاسوا أنفسهم على مقياس غضبي وجاللي ،ولم يعرفوا بالفعل إال القليل عن حكمتي
وشخصيتي .واليوم أتكلم وأتصرف مباشرة بالالهوت ،ومازال هناك بعض الناس الذين سيرون غضبي ودينونتي
بأعينهم .وإضاف ًة إلى ذلك ،فإن العمل الرئيسي في الجزء الثاني من عصر الدينونة هو أن يعرف جميع شعبي أفعالي في
مباشرة .لكن بما أنني في الجسد ،فأنا أراعي نقاط ضعفكم .آمل أاّل تتعامل مع
جميعا شخصيتي
مباشرة ،وأن تروا
الجسد
ً
ً
ً
ِ
تقدر كل ما لديك G،وأاّل تعامله مثل لعبة؛
وتكرسها للشيطان بال مباالة .من األفضل أن ّ
روحك ونفسك وجسدك كألعابّ ،
ألن مثل هذه األمور تتعلق بمصيرك .هل أنت قادر حًقا على فهم المعنى الحقيقي لكالمي؟ هل أنت قادر حًقا على مراعاة
مشاعري الحقيقية؟
هل أنتم على استعداد Gللتمتع ببركاتي على األرض ،البركات التي تشبه تلك الموجودة في السماء؟ هل أنتم على
استعداد Gللتعامل مع فهمكم لي ،والتمتع بكالمي ومعرفتكم بي ،على أنها األكثر قيمة ومغزى في حياتكم؟ هل أنتم قادرون
حًقا على الخضوع الكامل لي ،دون التفكير في توقعاتكم؟ هل أنتم قادرون حًقا على السماح ألنفسكم أن ُأخضعكم للموت
وأن أقودكم مثل الغنم؟ هل يوجد أحد بينكم قادر على تحقيق مثل هذه األشياء؟ هل يمكن أن يكون كل من أقبلهم ويتلقون

وعودي هم من ينالون بركاتي؟ هل فهمتم أي شيء من هذه الكلمات؟ إذا اختبرتكم ،فهل يمكنكم أن تضعوا أنفسكم حًقا

قادرا على التحدث
تحت رحمتي ،وتبحثوا عن مقاصدي وتدركوا قلبي في وسط هذه االختبارات؟ ال أريدك أن تكون ً
قادرا على أن تحمل شهادة
بالعديد من الكلمات المؤثرة ،أو سرد العديد Gمن القصص المثيرة؛ بل ،أطلب منك أن تكون ً
حسنة عني ،وأن تتمكن من الدخول إلى الحقيقة دخوالً كامالً وعميًقا .إذا لم أتحدث مباشرة ،هل يمكنك Gالتخلي عن كل
شيء من حولك والسماح لنفسك بأن أستخدمك؟ أليست هذه هي الحقيقة التي أطلبها؟ َم ْن يقدر على فهم المعنى في
كالمي؟ ومع ذلك ،أطلب منكم أال تبقوا مثقلين بالشكوك ،وأن تكونوا مبادرين في دخولكم ،وأن تدركوا جوهر كالمي؛

فهذا سيمنعكم من أن تسيئوا فهم كالمي ،ومن أن يلتبس عليكم المعنى الذي أقصده ،بحيث تخالفون مراسيمي اإلدارية.
آمل أن تفهموا مقاصدي لكم في كالمي .ال تفكروا بعد اآلن بتوقعاتكم ،وتصرفوا كما قررتم أمامي أن تخضعوا لتنسيقات

هللا في كل شيء .يجب على كل من يقف داخل مسكني أن يفعل ما في وسعه أن يفعله؛ يجب أن تقدم أفضل ما لديك إلى
القسم األخير من عملي على األرض .هل أنت على استعداد Gبالفعل أن تضع مثل هذه األمور موضع التطبيق؟
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عندما يعطي روحي صوتًا ،فإنه يعبر عن كل شخصيتي .هل تفهمون هذا؟ إن عدم فهمكم لهذه النقطة سيكون
مباشرة .هل رأيتم حًقا األهمية التي تكمن هنا؟ هل تعرفون حًقا مقدار الجهد وكمية الطاقة التي بذلتها
بمثابة معارضتي
ً

ألجلكم؟ هل تجرؤون حًق ا على كشف ما فعلتموه أمامي؟ وتملكون الجرأة ألن تطلقوا على أنفسكم شعبي في وجهي ،فليس
سيطرد مثل هؤالء الناس من بيتي عاجالً أو آجالً .فال تأتي أيها الجندي القديم
لديكم أي إحساس بالخزي ،وال أي عقل! ُ

معتقدا أنك قد وقفت لشهادتي! أهذا شيء تستطيع البشرية القيام به؟ لو لم يبق شيًئ ا من نواياك وأهدافك ،النتهى بك
معي،
ً
المطاف منذ فترة طويلة على طريق مختلف .هل تعتقد أنني ال أعرف مقدار ما يمكن أن يحمله قلب اإلنسان؟ من هذا
فصاعد ا ،يجب عليك الدخول إلى حقيقة الممارسة في جميع األمور؛ فلن تنجح مرة أخرى بمجرد تحريك فكيك
الوقت
ً
كما اعتدت أن تفعل .تمكن معظمكم في الماضي من التطفل تحت سقف بيتي .ترجع حقيقة قدرتك على الصمود اليوم
عشوائيا دون هدف؟ مستحيل! أنظر إلى كل األشياء من فوق ،وأمارس
برمتها إلى شدة كالمي .هل تعتقد أن كالمي ُيقال
ً
أبدا لحظة ال أراقب فيها،
السيادة على كل األشياء من فوق .وقد أرسلت خالصي على األرض بال ّ
طريقة نفسها .ال توجد ً

من موضعي السري ،كل حركة صادرة عن البشر ،وكل ما يقولونه ويفعلونه .إن البشرية كتاب مفتوح بالنسبة إلي؛ فأنا

السري هو مسكني ،والسماء هي الفراش الذي أضطجع عليه .ال يمكن لقوات
جميعا .إن موضعي
أراهم وأعرفهم
ً
ّ
الشيطان أن تصل إلي ،ألنني أفيض بالجالل والبر والدينونة G.يكمن في كالمي سر فائق الوصف .عندما أتحدث،
ّ
تصبحون مثل الطيور التي ُألقيت للتو في الماء ،غارقة في االرتباك ،أو األطفال الذين تعرضوا للذعر ،فتبدون كأنكم ال
السري هو مسكني؟ هل تعرف المعنى
تعرفون شيًئ ا؛ ألن روحكم قد سقطت في حالة من الذهول .لماذا أقول إن الموضع
ّ
األعمق لما أقوله؟ َم ْن في كل البشرية قادر على معرفتي؟ َم ْن يستطيع أن يعرفني كما يعرف أباه وأمه؟ وبينما أنا

ٍ
ذهابا
مستريح في مسكني ،أراقب عن كثب :يتجول جميع الناس الذين على األرض" ،يسافرون حول العالم" ويهرعون ً

وإياب ا ،وكل هذا من أجل مصيرهم ومستقبلهم .لكن ليس لدى أي شخص طاقة يدخرها لبناء مملكتي ،وال حتى القوة التي
ً
يمكن للمرء استخدامها في التنفس .أنا خلقت الجنس البشري وأنقذته من المحن مرات عديدة G،لكن جميع هؤالء البشر

ناكرون للجميل :ال يمكن ألحد منهم أن يعدد Gكل حاالت خالصي .كم عدد السنوات وكم عدد القرون التي مرت منذ خلق
العالم حتى اليوم الحاضر ،وكم عدد المعجزات التي أجريتها ،وكم عدد المرات التي تجلت فيها حكمتي؟ لكن اإلنسان،
يدب في الغابة ،ليس لديه أدنى نية
مثل مجنون ُم صاب بالخرف والسبات ،أو حتى ما هو أسوأ من ذلك ،مثل وحش بري ّ
لاللتفات إلى شؤوني .أصدرت على اإلنسان في كثير من األحيان عقوبة اإلعدام وأدنته بالموت ،لكن ال يمكن ألي
يدي في التباهي باألشياء القديمة التي يتمسك بها.
شخص تغيير خطة تدبيري .وهكذا يستمر اإلنسان وهو ال يزال في ّ
وملوثة ومنحلة
بسبب خطوات عملي ،قمت مرة أخرى بإنقاذكم ،أنتم المخلوقات التي ُولدت في عائلة كبيرة منحطة
ّ

وفاسدة.

قدما دون التوقف لحظة واحدة .بعد Gأن انتقلت إلى عصر الملكوت،
إن العمل الذي خططت له مستمر في المضي ً
وجئت بكم إلى ملكوتي كشعبي ،سيكون لدي مطالب أخرى منكم؛ بمعنى أني سأبدأ بنشر الدستور الذي سأحكم بموجبه
في هذه الحقبة:
التمسك بالشهادة في وسط التجربة .إذا
بما أنكم تُدعون "شعبي" ،يجب أن تكونوا قادرين على تمجيد اسمي ،أي
ُّ
طارد
حاول أي شخص أن يخدعني وأن يخفي الحقيقة عني ،أو ينخرط في تعامالت سيئة السمعة وراء ظهري ،فسوف ُي َ

بعد Gمن منزلي في انتظار تعاملي معه .أولئك الذين كانوا غير مخلصين وغير مطيعين لي في الماضي،
بدون استثناءُ ،
وي َ
أيضا من منزلي .يجب على أولئك الذين هم شعبي أن
واليوم ينهضون مرة أخرى ليدينوني عالنية ،سوف ُيطردون هم ً

أيضا إلى معرفة كالمي .لن ينال االستنارة إال أناس مثل هؤالء ،وسيعيشون بالتأكيد
يهتموا بأعبائي باستمرار ويسعون ً
أبدا للتوبيخ G.أما أولئك الذين يركزون على التخطيط لمستقبلهم ،غير مهتمينG
تحت إرشادي واستنارتي ،ولن يتعرضوا ً

تماما استخدام هذه المخلوقات
بأعبائي ،أي أولئك الذين ال يهدفون بأفعالهم إلرضاء قلبي ،بل يطلبون صدقة ،فأنا أرفض ً
الشبيهة بالمتسولين ،ألنهم منذ Gوالدتهم ال يعرفون شيًئ ا عن معنى االهتمام بأعبائي .إنهم أناس يفتقرون إلى العقل
الطبيعي؛ ويعاني مثل هؤالء الناس من "سوء تغذية" في الدماغ ،ويحتاجون إلى العودة إلى ديارهم للحصول على بعض

سيطلب من الجميع في شعبي أن يعتبروا معرفتهم بي كواجب
لدي أي استخدام ألناس من هذا النوعُ .
"التغذية" G.ليس ّ
إلزامي يتم الوفاء به مثل األكل وارتداء المالبس والنوم ،وكأمر ال ينساه المرء للحظة واحدة ،حتى تصبح معرفتي في
نهاية المطاف مهارة مألوفة مثل األكل ،وأمراً تؤدونه بمهارة دون عناء .وأما الكلمات التي أتكلمها ،فيجب أن تؤخذ كل

سيعتبر أي شخص ال
كلمة بأقصى قدر من اليقين وتُستوعب
استيعابا كامالً؛ فال يمكن أن توجد أنصاف حلول سطحيةُ .
ً
وسيعتبر أي شخص ال يأكل كالمي ،وال يسعى إلى معرفته ،أنه ال يعيرني
معارضا لي
يلتفت إلى كالمي
ً
ً
مباشرةُ ،
كبيرا من الناس،
انتباها ،وسوف ُي طرح خارج باب بيتي مباشرة؛ وذلك ألن ما أريده ،كما قلت في الماضي ،ليس ً
ً
عددا ً

جميعا
واحد فحسب من بين مئة شخص قادر على معرفتي من خالل كالمي ،فعندئذ Gسُألقي باآلخرين
بل التميز .إذا ُوجد
ٌ
ً
صحيحا
عن طيب خاطر ألركز على استنارة واستبصار هذا الشخص الواحد .من هذا يمكنكم أن تروا أنه ليس
ً
بالضرورة أن األعداد الكبرى هي التي يمكنها أن تعبر عني وتحيا بي .ما أريده هو الحنطة (حتى وإن كانت السنابل

غير ممتلئة) وليس الزوان (حتى وإن كانت السنابل ممتلئة بما يكفي لجذب اإلعجاب) .أما أولئك الذين ال يعيرون أي
اهتمام للسعي ،بل بدالً من ذلك يتصرفون بطريقة بطيئة ،فيجب عليهم المغادرة من تلقاء أنفسهم .ال أريد أن أراهم بعد

اآلن ،خشية أن يستمروا في جلب عار السمي .ما أطلبه من شعبي هو أنني سأتوقف عند هذه المبادئ في الوقت الحالي،

وسأنتظر عمل المزيد من العقوبات وفًقا لكيفية تغير الظروف.
اعتقدت الغالبية العظمى من الناس في األيام الماضية أنني كنت إله الحكمة ذاته ،وأنني كنت اإلله نفسه الذي رأى
سطحيا .لو أن اإلنسان قد عرفني حًقا ،لما كان ُيفترض أن يقفز إلى
كالما
عمق قلوب الناس ،لكن كان هذا كله
ً
ً
حكيما وإنني كنت
االستنتاجات ،لكنه كان سيظل يحاول أن يعرفني من خالل كالمي .لم يكن ليستحق أن يقول إنني كنت
ً

عجيبا إال عندما وصل إلى مرحلة شاهد فيها أعمالي حًقا .معرفتكم بي ضحلة للغاية .فعلى مر العصور ،عديد من
ً
دائما قلب خاضع لي
األشخاص خدموني لعديد من السنوات وبعد أن رأوا أعمالي عرفوا حًقا شيًئا عني .وهكذا كان لديهم ً
غائبا بين هؤالء الناس،
ال يجرؤ على أن ّ
يكن أدنى نية لمعارضتي؛ ألنه َل َكم من الصعب التماس آثاري .إن كان إرشادي ً

لن يجGGرؤوا على التصGGرف بتهGGور ،وهكGGذا ،بعGGد أن عاشGGوا خالل سGGنوات عديGGدة من الخGGبرة ،قGGاموا في النهايGGة بتعميم جGGزء
من المعرف GGة ع GGني ،ق GGائلين إن GGني حكيم وعجيب ومش GGير ،وأن كالمي مث GGل س GGيف ذي ح GGدين ،وأن أعم GGالي عظيم GGة ومذهل GGة
وعجيبGGة ،وأنGGني متسGGربل بGGالجالل ،وأن حكمGGتي تعلGGو عن السGGموات ،وغيرهGGا من األفكGGار المبصGGرة .لكنكم اليGGوم تعرفونGGني
على األسGGاس ال GGذي أر َس ْ Gوه فحسGGب ،ل GGذا فGGإن الغالبي GGة العظمى منكم يGGرددون مث GGل الببغGGاوات الكلمGGات ال GGتي تحGGدثوا بهGGا .لم
كثيرا من التوبيخ إال ألنني أضع في االعتبار مقدار ضحالة الطريقة التي تعرفونGني بهGا ،ومقGGدار ضGعف "تعليمكم".
أجنبكم ً
ولكن حGGتى مGGع ذلGGك ،فGGإن الغالبيGGة العظمى منكم مGGازلتم ال تعرفGGون أنفسGGكم ،أو تعتقGGدون أنكم قGGد وصGGلتم بالفعGGل إلى إرادتي

تمامGGا أث GGر أفع GGال
في أعم GGالكم ،وله GGذا الس GGبب ق GGد نج GGوتم من الدينون GGة G،أو ألنكم تعتق GGدون أن GGه بع Gد Gأن ص GGرت جس Gً Gداَ ،فَقGGدت ً
أيضا .أو ألنكم تعتقدون أن اإلله الذي تؤمنون به غير موجود في الفضGاءات
اإلنسان ،ولهذا السبب فقد نجوتم من الدينونةً G
الواسGعة للكGGون ،ولGذا فقGGد حGولتم معرفGGة هللا إلى عمGل رتيب تقومGGون بGه في أوقGات فGراغكم بGدالً Gمن التمسGك بهGا في قلGوبكم

ك GGواجب يجب أن تتمم GGوه ،مس GGتخدمين اإليم GGان باهلل كوس GGيلة تتح GGايلون به GGا على ال GGوقت ال GGذي كنتم ستقض GGونه في حال GGة من
مح ْون من
الكس GGل .إن لم أشGGفق على افتقGGاركم إلى المGGؤهالت والعق GGل والتبص GGر ،سGGتهلكون
جميعGGا في خضGGم ت GGوبيخي ،وسGGتُ َ
ً
الوجGGود .ولكن حGGتى ينتهي عملي على األرض ،سGGأظل متسGGاهالً مGGع الجنس البشGGري .هGGذا مGGا يجب أن يكGGون لGGديكم علم بGGه
جميعا ،وأن تتوقفوا عن الخلط بين الخير والشر.
ً
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منتبهGا بعنايGة لكالمي .يجب أن تسGعى
يجب أن تكون في غايGة الحساسGية في األمGور داخGل الGروح ،ويجب أن تكGون
ً
كيانGا واح ًGدا غGير ُمق َّسGم ،وذلGك حGتى تتمكن
نحو الحالة التي ترى فيها روحي وذاتي الجسGمانية ،وكالمي وذاتي الجسGمانيةً ،

Gيت وسGGط
ست الكون بقدمي،
وسرحت ببصري فGوق امتGداده GالشاسGGع كلGه ،ومشُ G
ُ
كل البشرية من إرضائي في وجودي .لقد ُد ُ
ّ
Gذوقت نكهGGات الخGGبرات البشGGرية؛ الحلGGو منهGGا والحGGامض والمGGر والالذعَّ ،
على بحGGق،
لكن اإلنسGGان لم يتعGGرف َّ
كGGل البشGGر ،وتُ G
كنت ص GGامتًا ولم أقم ب GGأي أعم GGال فائق GGة للطبيع GGة ،لم َيGَ Gرني أح Gٌ Gد حًقGGا .لم تع GGد
ًG
إلي وأن GGا أمش GGي
ولم يلتفت َّ
خارج Gا .بم GGا أن GGني ُ
األشGGياء كمGGا كGGانت من قبGGل ،سGGأعمل أشGGياء لم يرهGGا العGGالم من قبGGل منGGذ بGGدء الخليقGGة ،وسGGأنطق بكلمGGات لم يسGGمعها اإلنسGGان

مطلًقGا على مGر العصGور؛ ألنGني أطلب أن تصGل كGل البشGرية إلى معرفGتي بالجسGد .هGذه خطGوات في تGدبيري Gليس للبشGرية
Gيرا للغايGGة من أنGGه يسGGتحيل أن أكلمGGه عنهGGا بكGGل
أدنى فكGGرة عنهGGا .حGGتى عنGGدما أتكلم عنهGGا صGGراحة ،يظGGل ذهن اإلنسGGان متحً G
تفصيل .وهنا يكمن هوان اإلنسان المثير للشفقة ،أليس كذلك؟ هذا بالضGبط مGا أتمGنى عالجGه في اإلنسGان ،أليس كGذلك؟ كGل

هذه السنوات لم أعمل شيًئ ا حيال اإلنسان ،طوال كل هذه السنوات لم يسمع حتى أولئGك الGGذين كGانوا على صGلة مباشGGرة مGع

جسGGدي في تجسGGدي الصGGوت الصGGادر من الهGGوتي مباشGGرة .لGGذلك ،ال مفGGر من أن تكGGون معرفGGة البشGGر بي ناقصGGةَّ ،
لكن هGGذا

Gدرا غ GG Gير مح GG Gدود من العم GG Gل
الش GG Gيء وح GG Gده لم ي GG Gؤثر في حب البش GG Gرية لي على م GG Gر العص GG Gور .لكن اآلن ،عملت بينكم ق ً G G
كثيرا .لكن يظGل الكثGGيرون حGGتى في ظGل ظGروف كهGذه يقGاومونني مجGاهرة.
المعجزي العصي على الفهمُ ،
كالما ً
وقلت لكم ً
دعوني أقدم لك أمثلة قليلة:

تصلي يوميا ٍ
إلله مبهم ،وتحاول أن تفهم مقاصدي حتى تشعر بالحياة ،لكن عندما ينزل كالمي فعالً ،فإنك تنظر إليه
ً

جانبGا ،معتق ًGدا أن الشGخص – الGذي هGو أنGا – غGير
نظGرة مختلفGة؛ وتعتGبر كالمي وروحي ً
تنحي م ّ
Gاهيتي ً
كيانGا واح ًGدا ،لكنGك ّ
قٍ G
موجه بGGروحي .مGGاذا عن معرفتGGك في مثGGل هGGذه الظGGروف؟ أنت تGGؤمن
Gادر أسا ًس Gا على أن ينطGGق بمثGGل هGGذا الكالم ،وأنGGه َّ
ٍ
يومGا
بكالمي إلى ّ
حد ما ،أما بالنسGبة للجسGد الGذي ألبسGه ،فإنGك – بدرجGة أو بGأخرى – ال تهتم إال بأفكGارك الGتي تتأمGل فيهGا ً
أشياء بهذه الطريقة؟ أيمكن أن يكون ذلك من هللا؟ مسGGتحيل! من وجهGGة نظGGري ،إنGGه يشGGبهني إلى
فيوما ،وتقول" :لماذا يفعل
ً
ً
ٍ
موقفا كهذا؟
حد بعيد G،فهو شخص طبيعي عادي" .مرة أخرى ،كيف تفسر ً
ّ
آنفGGا ،هGGل بينكم أحGGد غGGير ُمجهGGز بGGه؟ وهGGل بينكم َم ْن ال يملكGGه؟ يبGGدو وكأنGGه شGGيء تتمسGGك بGGه كممتلكGGات
بشGGأن مGGا قلتGGه ً
راغبGGا في بGGذل مجهGGود إيجGGابي ،لكن بGGدالً Gمن
Gترددا Gفي التخلي عنGGه ،بGGل لم تكن حGGتى
شخصGGية ،وظللت كGGل هGGذا الGGوقت مً G
ً

كائنGا َم ْن كGان – يصGل إلى معرفGتي بسGهولة
ذلك ،انتظرتني ألقوم بالعمل بنفسي .الحق أقول لGك ،ليس ثمGة إنسGان واحGد – ً
دون أن يسGGعى إلي .في الواقGGع ،ليس هGGذا مجGGرد كالم سGGطحي أعظكم بGGه؛ ألنGGني أسGGتطيع أن أقGGدم مثGGاالً من زاويGGة مختلفGGة
كمرجع لك:

Gذكر بطGGرس ،يمتلئ الجميGGع بمدحGGه ،ويتGGذكرون على الفGGور كGGل تلGGك القصGص عنGGه ،وكيGGف أنكGGر معرفتGGه
بمجGGرد أن ُيَ G
صِGل َب منكس الGGرأس على الصGGليب ألجلGGه ،ومGGا
باهلل ثالث مGGرات ،بGGل وقGGدم خدمGGة للشGGيطان بهGGا اختGGبر هللا ،لكنGGه في النهايGGة ُ
ض Gا عاقبتGGه النهائيGGة .كGGان هGGذا الرجGGل بطGGرس
إلى ذلGGك .واآلن أولي أهميGGة كGGبرى ألسGGرد عليكم كيGGف عرفGGني بطGGرس وأي ً

صاحب منزلة ممتازة َّ
لكن ظروفه كانت مختلفة عن ظGروف بGولس .اضGطهدني أبGواه؛ فقGد كانGا ينتميGان إلى أبالسGة يسGيطر
عليهم الشيطان ،لهذا السبب ال يمكن للمرء أن يقول إنهم سَّلموا الطريق لبطرس .كان بطرس حاضر الذهن ومفعما بٍ G
Gذكاء
ً
َ
عدوا لهما؛ ألنه كان دائم السعي إلى معرفتي ،وهو ما دفعGGه
فطريُ ،مدلالً منذ الطفولة من والديه G،لكنه بعد أن كبر أصبح ً
إلى أن ي GGدير ظه GGره لوالدي GGه G.ك GGان ذل GGك ألن GGه – أوالً – آمن ب GGأن الس GGموات واألرض وك GGل األش GGياء في ي GGد الق GGدير ،وأن ك GGل

Gرة دون أن تمGGر بGGأي معالجGGة يقGGوم بهGGا الشGGيطان .إن المثGGال العكسGGي لوالديGGه
األشGGياء اإليجابيGGة هي من هللا وتGGأتي منGGه مباشً G
اللذين قاما بدور الشخصية الضد ساعده بمزيد من السهولة في التعرف على حبي ورحمتي ،وهو ما أشعل فيه رغبة أكبر
اهتماما وثيًقا بأكل وشرب كالمي فحسب ،بGل كGان جGل اهتمامGه بفهم مقاصGدي ،وكGان دائم الحيطGة
في السعي إلي .لم يهتم
ً
ّ
دائمGGا ،وب GGذلك تمكن من إرض GGائي في ك GGل م GGا فعل GGه .في الحي GGاة
والح GGذر في أفك GGاره ،ح GGتى أص GGبح ش GGديد الفطن GGة في روح GGه ً

اهتمامGGا وثيًقGGا باالسGGتفادة من دروس الGGذين فشGGلوا في الماضGGي ليحث نفسGGه على بGGذل جهGGد أكGGبر،
العاديGGة ،كGGان بطGGرس يهتم
ً
اهتمامGا وثيًقGا باسGتيعاب إيمGان ومحبGة كGل الGذين أحبGوا هللا على
متخوًفا بشدة من أن يسقط في شباك الفشل .كذلك كان يهتم
ً
مر العصر ،وبهذه الطريقة لم ُي ِّ
أيضا حGGتى أصGبح
سرع من نموه في الجوانب السلبية فقط بل واألهم في الجوانب اإليجابية ً
في حضGGوري ذلGGك اإلنسGGان الواحGGد الGGذي عرفGGني أفضGGل معرفGGة ،لهGGذا السGGبب ،ليس من الصGGعب أن تتخيGGل كيGGف أمكنGGه أن
يدي G،فلم يعد سيد نفسه حتى في المأكGGل أو الملبس أو النGوم أو المكGان الGذي يقيم فيGGه ،لكنGGه جعGل
يضع كل ما كان لديه في َّ
إرضائي في كل شيء األساس الذي يسGتند إليGه في االسGتمتاع بعطايGاي .لقGد وضGعته في م ٍ
Gرات كثGيرة تحت تجربGة ،تركتGه

قلت
بGالطبع شGبه ميت ،لكن حGتى في وسGط مئGات التجGارب تلGك ،لم يفقGد إيمانGه بي مطلًقGا أو َي ِخ ْب رجGاؤه َّ
في .حGتى عنGدما ُ
إنGني تركتGه بالفعGل ،فإنGه لم يضGعف أو يسGقط في اليGأس ،بGل اسGتمر كمGا كGان من قبGل في تطGبيق مبادئGه حGتى يحبGني محبً Gة
كنت سأدفعه إلى يدي الشيطان في النهايGة .وسGط هGذه التجGارب،
عملي ًة .أخبرته بذلك G،ورغم حبه لي ،فإنني لم أمدحه لكن ُ
الGتي لم تمس جسGده لكنهGا كGانت تجGارب بGالكالم ،ظGل يصGلي لي قGائالً" :يGا هللا! من بين السGموات واألرض ومGا ال يحصGى

ٍ
ٍ
شيء ليس في يديك أيها القدير؟ عندما ترغب في أن تريني رحمتGك ،يتهلGل قلGبي
مخلوق أو
من األشياء ،هل من إنسان أو
علي ،فGرغم عGدم اسGتحقاقي ،أشGعر أكGثر بعمGق غمGوض أعمالGك؛ ألنGك
جدا بسبب رحمتك ،وعندما تGرغب في إجGراء حك ٍم َّ
ً
Gلطانا وحكمGGة .وعلى الGGرغم من أن جسGGدي يعGGاني المشGGقة ،فGGإن روحي تشGGعر باالرتيGGاح .كيGGف ال أمجGGد حكمتGGك
مملGGوء سً G

Gتعدا وراض ًGيا على الGدوام .أيهGا الواحGد القGدير! بالتأكيGد ليس األمGر أنGك
وأعمالك؟ حتى لو ُم ُّت بعد معرفتي بك ،سGأكون مس ً
ال ترغب حًقا في أن تدعني أراك؟" األمر بالتأكيد ليس أنني ال أستحق حًقا أن أنال دينونتك؟ هل يمكن أن يكون األمGر أنGه
Gادرا على اسGتيعاب
ثمة شيء َّ
في ال ترغب في أن تراه؟ وسط هGذه األنGواع من التجGارب ،ورغم أنGه حGتى بطGرس لم يكن ق ً

مقاصدي بدقة ،فمن الواضح أنه يعتبر أن استخدامي له (في مجرد تلقي دينونتي حتى تعاين البشرية مجدي وغضبي) ُي َGعGد
مسGألة فخGر ومجGٍ Gد شخصGي ،وكGان أبعGد مGGا يكGون عن االكتئGاب لخضGوعه للتجربGGة .لقGGد أصGGبح مثGGاالً وقGGدوة للبشGرية آلالف
السنين؛ وذلك بسبب والئه في حضGرتي وبسGبب بركGاتي لGه .أليس هGذا بالضGبط المثGال الGذي يجب عليكم أن تتبعGوه؟ ينبغي
عليكم في هGGذا الزمGGان أن تفكGGروا بجGٍ Gد وأن تحGGاولوا فهم السGGبب الGGذي جعلGGني أسGGرد هGGذا الشGGرح المطGGول لبطGGرس .يجب أن
يكون هذا لكم بمثابة مدونة لقواعد السلوك.

رغم قلة عدد الذين يعرفونني ،لن أصب جام غضGGبي على البشGرية لهGذا السGبب؛ ذلGك ألن البشGر يعGGانون من نقGائص
Gامحا مGGع اإلنسGGان منGGذ آالف
كثGGيرة لدرجGGة تجعGGل من الصGGعب عليهم أن يبلغGGوا المسGGتوى الGGذي طلبتGGه منهم .لGGذلك ظللت متسً G
السنين وحتى هذا اليوم ،لكن آمل أاّل تطلقوا العنان ألنفسكم بسبب تسGGامحي ،وينبغي لكم أن تتوصGGلوا لمعرفGGتي وأن تسGGعوا
Gوالم لم يصGGل
َّ
إلي من خالل بطGGرس ،ومن خالل مGGآثره ينبغي أن تسGGتنيروا أكGGثر من أي وقت مضGGى ،وتصGGلوا بGGذلك إلى عَ G
إليهGGا اإلنسGGان أبGً Gدا من قبGُ Gل .في أرجGGاء الكGGون والسGGماء الشاسGGعة غGGير المتناهيGGة ،تكGّ Gرس كGGل األشGGياء في السGGماء واألرض،

واألشياء التي ال تحصى على األرض ،واألشياء التي ال تحصى في السGماء ،كGل قوتهGGا ألجGل المرحلGGة األخGGيرة من عملي.
إنكم ال ترغبون بالطبع في أن تظلوا متفGرجين دون مشGاركة فعليGة ،مسGاقين في كGل اتج ٍ
Gاه بقGوى الشGيطان؟ يسGعى الشGيطان
ُ
دؤوب GGا إلى ت GGدمير المعرف GGة بي الموج GGودة في قلب اإلنس GGان ،ويواص GGل ص GGراع الم GGوت ح GGتى الرم GGق األخGGGير بأنيابGGGه
Gعيا
ً
سً GG
ومخالبه .هل ترغبون في أن يأسركم بحيله الماكرة في هذه اللحظة؟ هل ترغبون في إنهاء حياتكم في اللحظGGة الGGتي تكتمGGل

فيها المرحلة األخيرة من عملي؟ إنكم بالتأكيد لم تعودوا تنتظرون أن أجزل لكم الرفق مرة أخرى؟ إن السعي إلى معرفGتي
ض Gا أال تهمل GGوا االنتب GGاه إلى الممارس GGة الفعلي GGة .أن GGا أكش GGف لكم مباش GGرة عن ت GGأمالت في
ه GGو الش GGيء األساس GGي ،لكن عليكم أي ً
كالمي على أمل أن تتمكنوا من الخضوع إلرشادي وأن تكفوا عن االهتمام بتطلعات ومخططات من صنعكم.
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كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل الثامن
عندما تبلGغ إعالنGاتي ذروتهGا ،وعنGدما تقGترب دينونGGتي من نهايتهGا ،سGيحين وقت اإلعالن عن شGعبي وتكميلGه .أسGافر
إلى جميGع زوايGا الكGون في بحث دائم عن أولئGك الGذين ينسGجمون مGع مقاصGدي ويكونGون أهاًل ألن أسGتخدمهمَ .من يسGتطيع
الوقGGوف والتعGGاون معي؟ إن حب اإلنسGGان لي ضGGئيل للغايGGة وإيمانGGه بي ضGGعيف لدرجGGة مؤسGGفة .إن لم تكن وطGGأة كلمGGاتي
ّ
موجهGGة لضGGعفات اإلنسGGان ،لكGGان يتبGGاهى ويبGGالغ ،ويتجGGاوز حGGدوده في الكالم ،ويختلGGق نظريGGات ُمجلجلGGة ،كمGGا لGGو كGGان ُكّلي
ّ
المعرف GGة ويعلم ك GGل ش GGيء يتعل GGق ب GGاألمور األرض GGيةَ .من ذا ال GGذي ال ي GGزال يج GGرؤ على التف GGاخر من بين أولئ GGك ال GGذين ك GGانوا

"مخلصGGين" لي في الماضGGي ،و ِمن الGGذين يقفGGون اليGGوم "ثGGابتين" بين يGGدي؟ َمن ذا الGGذي ال يشGGعر في سGّ Gره بالبهجGGة بتطّلعاتGGه؟
ُ
وعنGGدما لم أفضGGح اإلنسGGان بشGGكل مباشGGر فإنGGه لم يكن لديGGه أي مكGGان يختGGبئ فيGGه ،وتعGGرض أللم الشGGعور بالعGGار .كم سيسGGوء
األمر عليه عندما أتكلم من خالل وسيلة أخGرى؟ سGيكون لGGدى النGGاس حGGتى مزيGGد من الشGعور باالمتنGان ،وسGيعتقدون أنهم ال
عالج لهم ،كمGGا سيسGGيطر عليهم شGGعورهم الشGGديد بالسGGلبية .إذا مGGا فقGGد اإلنسGGان األمGGل تGGدوي تحيGGة الملكGGوت بشGGكل رسGGمي،
وهو" :الوقت الذي تبدأ فيه أرواح هللا السبعة القوية بالعمل" ،كما يقول اإلنسGان ،بينمGGا – بتعبGGير آخGر – تبGدأ حيGاة الملكGوت
مباشرة (دون معالجته في العقل) .ويغدو جميGع النGاس مشGغولين مثGل
رسميا على األرض ،أي عندما يخرج الهوتي للعمل
ً
ً
ِ
النحل؛ يبدو األمر وكأنهم قد ُبعثوا من جديد ،وكمGا لGو أنهم قGد اسGتيقظوا من حلم ،وحالمGا يسGتيقظون ،يشGعرون بالدهشGة إذ

يجدون أنفسهم في مثل هذه الظروف .في الماضي ،قلت الكثير عن بناء الكنيسة ،وأعلنت العديد Gمن األسرار ،وعنGGدما بلGGغ
بنGGاء الكنيسGGة ذروتGGهَّ ،
توقف فجGGأة .لكن بنGGاء الملكGGوت مختلGGف .إذ مGGا إن تصGGل المعركGGة في المجGGال الGGروحي إلى مرحلتهGGا
النهائيGGة حGGتى أبGGدأ من جديGGد على األرض .وهGGذا يعGGني أنGGه عنGGدما يكGGون اإلنسGGان على وشGGك أن ينسGGحب ،عنGGدها فقGGط أبGGدأ
رسGGميا ِ
وُأقيم عملي الجديGGد G.الفGGرق بين بنGGاء الملكGGوت وبنGGاء الكنيسGGة هGGو أنGGه ،في بنGGاء الكنيسGGة ،عملت في الطبيعGGة البشGGرية
ً
وأعلنت مباشGرة النفس القبيحGة لGدى اإلنسGان،
تعاملت مباشرة مع الطبيعGة القديمGGة لإلنسGان،
التي كان يوجهها الالهوت .لقد
ُ
ُ

Gفت جGGوهر اإلنسGGان .ونتيجً Gة لGGذلك ،أصGGبح اإلنسGGان َيعGGرف نفسGGه على هGGذا األسGGاس ،وتكGّ Gونت لديGGه قناعGGة في قلبGGه وفي
وكشُ G
Gاء على معرف GGة
كالم GGه .في بن GGاء الملك GGوت أتص Gَّ Gرف مباش ً G
Gرة باله GGوتي ،وأس GGمح لك GGل الن GGاس أن يعرف GGوا م GGا ل ّ G
Gدي َ
ومن أن GGا بن ً G
كالمي ،حيث أسGGمح لهم في نهايGGة المطGGاف بGGأن يصGGلوا إلى معرفGGتي أنGGا الموجGGود في الجسGGد .وهكGGذا ،ينتهي سGGعي البشGGرية

بهم ،وبGGذلك يتوقفGGون عن االحتفGGاظ بمكGGان في قلGGوبهم هلل الGGذي في السGGماء ،أي أنGGني َأدع البشGGر يعرفGGون
الم َ
جمعGاء إلى اإللGGه ُ
األفعال التي أعملها بينما أنا جسد متجسد ،وبالتالي أضع نهاية لوقتي على األرض.
يتمث GGل اله GGدف من بن GGاء الملك GGوت مباش GGرة في الع GGالم ال GGروحي .وبعب GGارة أخ GGرى ،ف GGإن معرك GGة الع GGالم ال GGروحي تك GGون
دائمGا ،ليس في الكنيسGة فحسGب ،بGل
واضحة بشGكل مباشGر بين كGل شGعبي ،ومن هGذا يمكن مالحظGة أن كGل النGاس يتقGاتلون ً
ضG Gا ،وأن GGه على ال GGرغم من أن اإلنس GGان موج GGود في الجس GGد ،ف GGإن الع GGالم ال GGروحي ينكش GGف مباش GGرة،
في عص GGر الملك GGوت أي ً

سليما للجGGزء التGGالي من عملي.
مخلصا ،عليك أن تعد
وينخرط اإلنسان في حياة العالم الروحي .وهكذا ،عندما تغدو
ً
إعدادا ً
ً
يجب عليك تسليم قلبGك كلGه ،وعنGدها فقGط يمكنGك Gأن ترضGي قلGبي .ال يهمGني مGا فعلGه اإلنسGان في سGابق عهGده في الكنيسGة؛

دائمGGا تعطيGGل كGGل خطGGوة من خطGGوات خطGGتي ،وفي مسGGعى إلحبGGاط حكمGGتي،
فهGGو اليGGوم في الملكGGوت .لقGGد حGGاول الشGGيطان ً
دائمGا إيجGGاد طGGرق ووسGGائل لتعطيGGل خطGGتي األصGGلية .لكن هGGل يمكنGGني الخضGGوع لمخططاتGGه الخادعGGة؟ فكGGل مGGا في
حGGاول ًG

السماء وما على األرض يخدمني ،فهل يمكن أن تختلف مخططات الشيطان الخادعGGة عن ذلGGك بأيGGة حGGال؟ هGGذا بالضGGبط هGGو

نقط GGة التقGGاء حكم GGتي ،وه GGو بالتحدي GGد األم GGر الرائ GGع في أفع GGالي ،وه GGو ك GGذلك المب GGدأ ال GGذي يتم من خالل GGه تنفي GGذ خط GGة ت GGدبيري
بالكامGGل .وأثنGGاء عهGGد بنGGاء الملكGGوت ،مGGا زلت ال أتفGGادى مخططGGات الشGGيطان الخادعGGة ،لكنGGني أسGGتمر في القيGام بالعمGGل الGGذي
يجب أن أقGGوم بGGه .وقGGد اخGGترت – من الكGGون وكGGل األشGGياء– أفعGGال الشGGيطان ِ
ضّ Gدا لي .أليسGGت هGGذه هي حكمGGتي؟ أليس هGGذا
تغيGGرات هائلGGة تحGGدث في كGGل األشGGياء في
بالتحديد Gما هو عجيب في عملي؟ وبمناسبة الدخول في عصر الملكوت ،فإن ثمة ّ
الس GGماء وعلى األرض ،حيث يحتفل GGون ويبتهج GGون .فه GGل أنتم مختلف GGون بأي GGة ح ٍ G
Gال؟ َمن ال يش GGعر بحالوة كحالوة العس GGل في
ومن ال ينطق بكلمات التسبيح؟
ومن ال ّ
ومن ال يرقص ً
فرحا؟ َ
يتفجر الفرح في فؤاده؟ َ
قلبه؟ َ

في كGGل مGGا تحGَّ Gدثت َّ
أوجGه هGGذا السGGؤال
وتكلمت عنGGه فيمGGا سGGبق ،هGGل تGGدركون أهGGداف كلمGGاتي وأسGGبابها ،أم ال؟ إن لم ِّG
Gأملتم كالمي بعنايGٍ Gة ،سGGتدركون
سGGوف يعتقGGد معظم النGGاس أنGGني أثرثGGر فحسGGب ،ولن يسGGتطيعوا تحديGGد مصGGدر كالمي .فGGإذا تَّ G

أهميته .من األفضل أن تقرأ كلماتي عن كثب :أي منها ال يفيدك؟ وأي منها ال يرمي لتحقيق النمو في حياتGGك؟ أي منهGGا ال
َّ
يتكل م عن واقع العالم الروحي؟ يعتقد معظم الناس أنه ال يوجد سبب واضح أو منطقي لكالمي ،وأنه ال يوجGGد أي تفسGGير أو
تأويGGل .هGGل كالمي حًقGGا هGGو كالم مجGَّ Gرد وال يمكن فهمGGه؟ هGGل تخضGGعون حًقGGا لكالمي؟ وهGGل تقبلونGGه حًقGGا؟ أال تعاملونGGه كمGGا
تعGGاملون الGGدمى؟ أال تسGGتخدمه كمالبس لتغطيGGة مظهGGرك القGGبيح؟ في هGGذا العGGالم الشاسGGعَ ،من ذا الGGذي اختبرتGGه شخصGً Gيا؟ َمن
يتلمس كث GGير من الن GGاس ويبحث GGون في الظالم ،ويصّG Gلي كث GGيرون في غم GGرة الش GGدائد ،وي َّ G
Gترقب
س GGمع شخص Gً Gيا كالم روحي؟ َّ
ٍ
ويقيGGد الشGGيطان كثGGيرين منهم ،غGGير أن الكثGGيرين ال يعرفGGون
الكثGGيرون في رجGGاء بينمGGا يعGGانون مGGرارة الجGGوع ولسGGعة الGGبردّ ،
إلى أين يتّجهGGون؛ وكثGGير منهم يخونونGGني في غمGGرة السGGعادة ،وكثGGيرون منهم ال يشGGكرون ،والكثGGيرون موالGGون لمخططGGات
Gرارا؟ ولمGGاذا أشGGرت إلى بطGGرس
Gرارا وتكً G
الشGGيطان الخادعGGةَ .م ْن منكم هGGو أيGGوب؟ َم ْن هGGو بطGGرس؟ لمGGاذا ذكGGرت أيGGوب مً G
التأمل في مثل هذه األمور.
مرات عديدة؟ هل عرفتم آمالي من أجلكم؟ عليكم أن تقضوا ً
مزيدا من الوقت في ّ

Gذمر ولم يكن لGGه قلب ُمت َش ٍّ Gك على اإلطالق ،وحGGتى أيGGوب لم يكن
ًG
ص Gا لي
لكنGGه لم يتَّ G
أعوامGا طويلGGةّ ،
ظGGل بطGGرس ُمخل ً
ِ
ضGا في
أيضا دونGه في ذلGك .فهGو لم يكتGف بالسGعي إلى معرفGتي ،بGل عرفGني أي ً
يضاهيه .وعلى مر العصور كان القديسون ً

الوقت الذي كان الشيطان فيه ينّفذ مخططاته الخادعة .وقد َّأدى هGGذا إلى سGGنوات عديGGدة من الخدمGة الGتي كGGانت تنGال رضGى
َّ
ضGا.
قلبي ،ونتيجة لذلك لم يستغله الشGيطان أب ًGدا .اسGتمد بطGرس إيمانGه من إيمGان أيGوب ،ومGع ذلGك فقGد كGان يGدرك عيوبGه أي ً

وعلى الGGرغم من أن أيGGوب كGGان عظيم اإليمGGان ،فقGGد كGGان يفتقGGر إلى العلم بGGاألمور في عGGالم الGGروح ،وبالتGGالي قGGال العديGد Gمن

دل هGGذا على أن علمGه كGGان ال يGGزال ضGحاًل  ،وغGGير قGادر على الكمGGال .وهكGذا ،كGGان
الكلمات التي ال تتوافق مع الواقع .وقد ّ
َّ
َّ
دائما على مراعاة ديناميكيات العالم الروحي .ونتيجGGة لGGذلك ،لم
دائما يتطلع إلى أن يحظى بإحساس بالروح ،وركز ً
بطرس ً
ثم كGGانت
ض Gا بعض مخططGGات الشGGيطان الخادعGGة ،ومن َّ
Gادرا على إدراك شGGيء من رغبGGاتي فحسGGب ،بGGل كGGان يفهم أي ً
يكن قً G
معرفته بي أكبر من أي شخص آخر عبر العصور.

التأمGل
ليس من الصعب أن نGرى من خالل اختبGارات بطGرس أنGه إذا أراد اإلنسGان أن يعرفGني ،فعليGه أن ّ
يركGز على ّ
َّ
ظاهريGا؛ فهGذا شGأن ثGانوي .إذا كنت ال تعرفGني ،فكGل اإليمGان والمحبGة
بدقة في الروح .ال أطلب منGك أن تك ّGرس لي الكثGير
ً
اَّل
والوالء الذي َّ
Gيرا بين يGدي Gدون أن
صGا يتبGGاهى كثً G
تتحدث عنهم ما هم إ أوهام ،إنه مجGرد َزَبGد ،وأنت ال بGGد أن تصGبح شخ ً
Gاجزا عن تخليص نفسGGك ،وسGGوف تصGGبح ابن
تGGدري بنفسGGك ،وهكGGذا سGGوف تقGGع في َش َ Gرك الشGGيطان مGَّ Gرة أخGGرى وتصGGبح عً G
Gاردا وغGGير عGGابئ بكالمي ،فإنGGك تعارضGGني بال شGGك .هGGذا هGGو الواقGGع،
الهالك ،وسGGوف تصGGير هGGدًفا للGGدمارَّ .
أما إذا كنت بً G
ِّ
أوبخهGاَ .من منهم ،ممن
التصرف بأن تنظر من خالل بوابGGة العGالم الGروحي إلى األرواح العديGGدة
وستحسن
والمتنوعGة الGGتي ّ
ّ
ٍ
ِ
يسع النتقGGاد كالمي؟ َمن
سلبيا ،وغير مبال ،وغير ِّ
ُووج َه بكالمي ،لم يكن ً
متقبل له؟ َمن منهم لم يسخر من كالمي؟ أيُّهم لم َ
منهم لم يسGGتخدم كلمGGاتي كسGGالح دفGGاعي لحمايGGة أنفسGGهم؟ لم يسGGعوا لمعرفGGتي من خالل كالمي ،بGGل اسGGتخدموه فقGGط كألعGGاب
للتالعب بGGه .ألم يكن في هGGذا مخالفGGة مباشGGرة لي؟ من هي كلمGGاتي؟ من هGGو روحي؟ في مGَّ Gر ٍ
ات عديGGدة طGGرحت عليكم مثGGل
َ
َ
أذكGركم مGGرة أخGرى :إذا كنتم ال
Gة؟
G
ي
حقيق
Gاراتكم
ب
اخت
Gانت
ك
Gل
ه
Gا؟
G
رقي
Gثر
هذه الكلمات ،ولكن هل كانت رؤيتكم واضحة وأك
ّ
ً
حتما موضGع تGGوبيخي! وسGوف تصGيرون بالتأكيGد
تعرفون كالمي ،وال تقبلونه ،وال تضعونه في ِّ
حيز التطبيق ،فستصبحون ً
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كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل العاشر
في النهاية ،يختلف عصر الملكوت عن األزمان الماضية ،فال يتعلق األمر بكيفية تصرف البشرية؛ وإنمGGا نGGزلت إلى
األرض ألنّفGGذ عملي شخصGGيًّا؛ وهGGو شGGيء ال يمكن للبشGGر إدراكGGه وال إنجGGازه .منGGذ خلGGق العGGالم حGGتى اليGGوم ،كGGانت كGGل هGGذه
أحدا ال يسمع عن بناء الملكوت .على الGرغم من أنGGني أتحGدث عن هGذا بلسGاني ،فهGل
األعوام تدور حول بناء الكنيسة ،لكن ً
هنGGاك َم ْن يعGGرف جGGوهره؟ نGGزلت ذات مGGرة إلى عGGالم البشGGر وجGَّ Gربت معانGGاتهم وشGGاهدتها دون أن أحِّقGGق هGGدفي من التج ُّسGد.
Gميا في القيGام بالخدمGGة؛ وهGذا يعGني أن ملGك الملكGGوت يسGتلم رسGGمياً
تقدما ،يبدأ جسدي المتج ّسGد رس ً
عندما يحقق بناء المملكة ً
سGGلطته السGGيادية .من هنGGا يتضGGح أن نGGزول الملكGGوت إلى عGGالم البشGGر  -بعيGً Gدا عن كونGGه مجGGرد اسGGتعالن حGGرفي – هGGو واقGGع
فعلي ،وهذا أحد أوجه معنى "الممارسGة الفعليGة" .لم ي َGر اإلنسGان قGط واحGداً من أفعGالي ،ولم يسGمع أبGداً بإحGدى أقGوالي .حGتى
إذا كان قد رأى ،فماذا كان سيكتشف؟ وإذا ما استمع لكالمي ،وماذا كGGان سGيفهم منGه؟ في جميGGع أنحGاء العGالم ،تسGGتقر جميGGع

ومحبGا
رحيما
أيضا تظل البشرية بأسرها تحت دينونتي وبالمثل تحت تجربتي .لقد كنت
البشرية في محبتي ورحمتي ،لكن ً
ً
ً
للبشرية ،حتى عنGGدما كGان الجميGGع فاسGدين إلى درجGGة معينGة؛ GفقGGد قضGGيت بتGوبيخ الجنس البشGGري ،حGGتى عنGGدما انحGGنى جميGع
Gوعا أمGGام عرشGGي .ولكن هGGل هنGGاك من إنسGGان ليس في خضGGم المعانGGاة والتنقيGGة اللGGذين أرسGGلتهما؟ كم من النGGاس
البشGGر خضً G
يتحسسGGون النGGور في عتمGGة الظالم ،وكم منهم يصGGارعون في التجربGGة بمGGرارة؟ كGGان أيGGوب يتحلى باإليمGGان ،ومGGع ذلGGك ،ألم
يكن يسGGعى إلى إيجGGاد مخGGرج لنفسGGه؟ على الGGرغم من أن شGGعبي يمكن أن يصGGمد في التجربGGة ،فهGGل هنGGاك أي شGGخص يGGؤمن
بذلك في قلبه بGدون أن يجهGر بGه؟ ألم يكن بGاألحرى يتلفGظ باإليمGان بلسGانه بينمGا يسGاور قلبGه الشGك؟ ال يوجGد من بين البشGر
َم ْن ثبت وأبGGدى طاعGGة صGGادقة في خضGGم التجربGGة .ألم أسGGتر وجهي لتجنب النظGGر إلى هGGذا العGGالم ،سيسGGقط الجنس البشGGري
بأسره تحت نظرتي الحادة المحرقة ،ألنني ال أطلب شيًئا من البشرية.
ض Gا عنGGدما ترتف GGع أصGGوات الرع GGود السGGبعة — تهGGتز الس GGماء
عنGGدما ي GGتردد صGGدى تحي GGة الملكGGوت — الGGذي ي GGتردد أي ً
Gميا في
واألرض لهذا الصوت ويهتز المشهد السماوي محدثًا
ً
اهتزازا في أوتار قلب كل إنسGان .ترتفGع ترنيمGة الملكGوت رس ً

أمة التGنين العظيم األحمGر ،ممGا يGبرهن على أنGني دمGرت أمGة التGنين العظيم األحمGر ثم أسسGت ملكGوتي .واألهم من ذلGك أن

يستقر ملكوتي على األرض .في هGذه اللحظGة ،أبGدأ بإرسGال مالئكGتي إلى كGل دولGة من دول العGالم حGتى يتمكنGوا من رعايGة
أبنGGائي وشGGعبي ،وهGGذا أيضGGا لتلبيGGة احتياجGGات الخطGGوة التاليGGة من عملي .بينمGGا أذهب شخصGGياً إلى المكGGان الGGذي يوجGGد فيGGه

التنين Gالعظيم األحمر ملفوًفا ألخوض معه المعركة .وحين تعرفني كل البشرية في الجسد وتكون قادرة على رؤيGGة أعمGGالي
في الجسGGد ،عنGGدها سGGيتحول عGGرين التGGنين العظيم األحمGGر إلى رمGGاد ويختفي دون أن يGGترك أثGGراً .باعتبGGاركم شGGعب ملكGGوتي،
ألن كراهية التGنين العظيم األحمGر تسGري في عGروقكم ،فعليكم أن تسGعوا إلى إرضGاء قلGبي بأفعGالكم وبهGذه الطريقGة تجلبGون

العار على التنين G.هل تشعرون حًقا أن التنين العظيم األحمر بغيض؟ هل تشعرون حًقGا أنGه عGدو ملGك الملكGوت؟ هGل لGديكم
حًقا اإليمان الذي يمكن أن يقدم شهادة رائعة لي؟ هل لديكم حًقا اإليمان بهزيمة التنين العظيم األحمGGر؟ هGGذا مGGا أطلبGGه منكم.

كGGل مGGا أحتGGاج إليGGه أن تكونGGوا قGGادرين على اتخGGاذ هGGذه الخطGGوة بقٍ G
Gدر مGGا ،فهGGل سGGتقدرون على القيGGام بGGذلك؟ هGGل لGGديكم إيمGGان

بأنكم تستطيعون تحقيق ذلك؟ ما الذي يستطيع اإلنسان القيام به؟ أليس هذا باألحرى ما أقوم به أنا بنفسي؟ لماذا أقول إنGGني
شخصGياً أنGزل على المكGGان الGذي تGGدور فيGGه المعركGة؟ مGGا أريGGده هGو إيمانGك وليس أفعالGGك .إن البشGر غGGير قGادرين على تلقي

كلماتي بطريقة مباشرة ،ولكن مجرد التحديق من الجانب .وهل حققتم الهدف بهذه الطريقة؟ هل عرفتمGGوني بهGGذه الطريقGGة؟

وجهGا لوجGGه ،وال يسGGتطيع أحGGد أن
إلي مباشGGرة ًG
لقGGول الحGGق ،من بين جميGGع البشGGر على األرض ،ال أحGGد يسGGتطيع أن ينظGGر َّ
يتلقى المعنى النقي ِ
والصرف لكالمي .ولذا فإنني قGد شGرعت في بGGدء مشGروع غGGير مس ٍ
Gبوق على األرض ،من أجGل تحقيGGق
هدفي ووضع الصورة الحقيقية لنفسي في قلوب الناس ،وبهذه الطريقة أنهي الفترة التي فيها كانت المفGGاهيم تُ ِ
حكم السGGيطرة
على الناس.

ضG Gا ب GGإدارة وجهي نح GGو الك GGون بأكمل GGه ،ح GGتى
والي GGوم ،ال أن GGزل فق GGط على أم GGة الت GGنين العظيم األحم GGر ،وإنم GGا أق GGوم أي ً
ترتجف السماوات بأكملها .هل هناك مكان واحGد ال يخضGع لGدينونتي؟ هGل هنGاك مكGان واحGد يخGرج عن نطGاق الباليGا الGتي
أطرحهGGا؟ لقGGد بثثت بGGذور الكارثGGة بجميGGع أنواعهGGا في كGGل مكGGان كنت أحGGل بGGه .هGGذه هي إحGGدى الطGGرق الGGتي أعمGGل بهGGا ،وال
شك أنها عمل لخالص لإلنسان ،وال يزال ما أقدمه له هو نوع من المحبGGة .أود أن يعرفGGني المزيGGد من النGGاس ،وأن يكونGGوا
خلقت
قGGادرين على رؤيGGتي ،وبهGGذه الطريقGGة يبجلGGون هللا الGGذي لم يGGروه منGGذ سGGنين طويلGGة ،ولكنGGه ،اليGGوم ،حقيقي .ألي سGGبب
ُ
Gدميرا كGامالً؟ لمGاذا يعيش الجنس البشGري كلGه في الباليGا؟ ألي
العالم؟ ألي سبب ،عندما أصبح البشGر فاسGدين G،لم أدمGرهم ت ً
ضGا طعم
سGGبب وضGGعت نفسGGي في الجسGGد؟ عنGGدما أقGGوم بعملي ،فGGإن البشGGرية ال تعGGرف طعم المGGرارة فحسGGب وإنمGGا تعGGرف أي ً
فم ْن ك GGان يسGGGتطيع أن
العذوبGGGة .من الن GGاس في الع GGالمَ ،م ْن يعيش في نعم GGتي؟ ل GGو لم أكن ق GGد منحت البش GGر برك GGات مادي GGةَ ،

يسGGتمتع باالكتفGGاء في العGGالم؟ بالتأكيGGدُ ،ليعGGد السGGماح لكم بتبGGوء مكGGانكم باعتبGGاركم شGGعب ملكGGوتي هGGو البركGGة الوحيGGدة ،أليس
عمال الخدمGGة ،أال تعيشGGون في ظGGل بركGGتي؟ ال أحGGد منكم قGGادر على
كGGذلك؟ بGGافتراض أنكم لم تكونGGوا شGGعبي ،بGGل بGGاألحرى َّ

س GGبر أغ GGوار مص GGدر كالمي .وب Gداًل من أن تق Gّ Gدر البشGGرية األلق GGاب ال GGتي أنعمت به GGا عليهم ،يحم GGل العدي GGد منهم االس GGتياء في
"عمال الخدمGG Gة" ،بينمGG Gا يحمGG Gل كثGG Gير منهم المحبGG Gة لي في قلGG Gوبهم بسGG Gبب لقب "شGG Gعبي" .ال تحGG Gاولوا أن
قلGG Gوبهم بسGG Gبب لقب َّ

وم ْن منكم يقGGدم طاعGGة كاملGGة؟ إذا لم ُيسGGمع رنين
تخGGدعوني – فعيGGني تGGرى وتنفGGذ إلى كGGل شGGيء! َم ْن منكم يتلقى طواعيGGةَ ،
مدويا ،فهل سيكون بإمكانكم حًقا أن تطيعوا حتى النهاية؟ ما الذي يستطيع اإلنسGان القيGام بGه ،وإلى أي
التحية إلى الملكوت ً
مدى يستطيع الذهاب — كل هذه األمور سبق أن حددتها منذ فترة طويلة.

تقبل الغالبية العظمى توهجي في ضوء مالمح وجهي .تحِّفز الغالبية العظمى من الناس ،بGGوحي من تشGجيعي ،نفسGها
Gادا
قدما في السعي .عندما تهاجم قGوات الشGيطان شGعبي ،أكGون هنGاك لصGدها؛ وعنGدما تعيث مGؤامرات الشGيطان فس ً
للمضي ً

في حياة شعبي ،أجعله يهرب من ضGربتي ،فمGGا إن يGذهب ال يعGGود أب ًGدا .على األرض ،تطGGوف كGGل أنGGواع األرواح الشGريرة
بال نهاية للحصول على مكان للراحة ،وتبحث دون توقف عن جثث بشرية يمكنها التهامهGGا .أيGGا شGGعبي! عليكم أن تبقGGوا في
كنف رعايتي وحمGايتي .ال تتصGرفوا بGانحالل! ال تتصGرفوا بتهGور! بGل ق ِّGدم لي الGوالء في بيGتي ،وبGالوالء فقGط يمكنGك رفGع
ادعاء مضاد لدحض مكر الشيطان .ال يجب عليك أن تتصرف تحت أي ظرف من الظروف كما كنت تفعل في الماضGGي،
تفعل شيًئا أمام وجهي وشيًئ ا آخر خلف ظهري — فبهذه الطريقGGة تكGGون قGGد تجGاوزت الفGداء .لقGد تلفظت بالتأكيGGد بGأكثر ممGا
يكفي من الكلمGGات من هGGذا القبيGGل ،أليس كGGذلك؟ ويرجGGع السGGبب في هGGذا تحديGً Gدا إلى أن طبيعGGة اإلنسGGان القديمGGة ال سGGبيل إلى
َّ
Gرارا .ال تشGعروا بالملGل! كGل مGا أقولGه هGو من أجGل ضGمان مصGيركم! مGا يحتGاج إليGه
Gرارا وتك ً
تقويمها وهذا ما ذكرته بGه م ً

الشGGيطان تحديGً Gدا هGGو مكGGان كريGGه وقGGذر؛ وكلمGGا ازدادت عGGدم قGGدرتكم على تكفGGير ذنGGوبكم بيGGأس ،وكنتم أكGGثر فس ًGقا رافضGGين
الخضوع لكبح جماح أنفسكم ،ازدادت األرواح النجسGة اسGتحوا ًذا عليكم في أي فرصGة تسGنح لهGا للتغلغGل .بمجGرد وصGولكم

إلى ه GGذا الح GGد ،لن يك GGون والؤكم إال مج GGرد لغ GGو ،ال يس GGتند إلى أي واق GGع ،وس GGتلتهم األرواح النجس GGة ق GGراركم ،ليتح GGول إلى

عصGGيان أو حيGGل من الشGGيطان ،ويسGGتخدم لعرقلGGة عملي .سأضGGربكم حGGتى المGGوت في أي وقت وأينمGGا أردت .ال أحGGد يGGدرك

صماء لما يسمعونه ،وال يتوخون الحد األدنى من الحذر .ال أذكGر مGا حGدث
خطورة هذا الوضع؛ إ ْذ يعير الناس
ً
جميعا ُأ ُذًنا ّ
في الماضي .هل ال تزال تنتظر أن أكون متساهالً تجاهك عن طريق النسيان مرة أخرى؟ على الرغم من أن اإلنسGGانية قGGد
عارضتني ،إال أنني لن أحتفظ بذلك ضد اإلنسان ،ألن قامة اإلنسان قصيرة للغاية ،ولذا فإنني ال أطلب منه الكثGير .كGل مGا

أطلبGGه أال يسGGرف على نفسGGه ،وأن يخضGGع لكبح جماحهGGا .من المؤكGGد أن هGGذا األمGGر ال يفGGوق قGGدرتكم على تلبيGGة هGGذا الشGGرط
الوحيGGد؟ ينتظGGر مGGني السGGواد األعظم من النGGاس أن أكشGGف عن المزيGGد من األسGGرار لهم لتُسGGر بGGه أعينهم .ومGGع ذلGGك ،إذا مGGا
وصلت إلى معرفة كل أسرار السماء ،مGا الGذي يمكن أن تفعلGه بتلGك المعرفGة؟ هGل سGتزيد محبتGك لي؟ هGل ستشGتعل محبتGك
لي؟ أنا ال أقِّل ل من شأن اإلنسان ،وال أحكم عليه بتسرع .إذا لم تكن هذه هي الظروف الفعلية لإلنسان ،فلم أكن أبداً ألتGِّ Gوج
الناس بهذه األلقاب .أعيدوا التفكGير في الماضGي :هGل حGGدث في وقت من األوقGات أن أهنتكم؟ هGل هنGGاك أي وقت قللت فيGGه
من شGGأنكم؟هGGل هنGGاك أي وقت نظGGرت إليكم دون مراعGGاة لظGGروفكم الفعليGGة؟هGGل هنGGاك أي وقت أخفGGق مGGا أقولGGه لكم في ملء
قلوبكم وأفواهكم باإلقناع؟ هGل هنGاك أي وقت تحGدثت فيGه دون االسGتماع بعمGق إلى مGا بGداخلكم؟ َم ْن منكم قGرأ كلمGاتي دون
خائفGGا بش GGدة من أن أطرح GGه في الهاوي GGة؟ َم ْن ال يحتم GGل التجرب GGة ال GGتي تكمن داخ GGل كلم GGاتي؟ يكمن
خGGوف وارتج GGاف ،وكGGان ً

الس GGلطان داخ GGل كلم GGاتي ،ولكن ه GGذا ليس لتمري GGر الدينونG Gة Gالعارض GGة على اإلنس GGان ،وإنم GGا م GGع مراع GGاة الظ GGروف الحقيقي GGة

لإلنسانُ ،أظ ِهر لإلنسان باستمرار المعنى الكامن في كلماتي .في حقيقة األمر ،هل هنGاك َم ْن يقGدر على االعGGتراف بقGGدرتي
المطلقة في كلماتي؟ هل من أحد يمكنه Gأن يتلقى في نفسه أنقى الذهب المصنوعة منه كلماتي؟ كم من كلمات كثGGيرة تكلمت
بها ،ولكن هل ثمة من يعتز بهذه الكلمات؟
 3مارس/آذار 1992

نشيد الملكوت
الجمGGاهير تهتGGف لي ،والجمGGاهير تسGGبح لي .كGGل األفGGواه تنطGGق باسGGم اإللGGه الواحGGد الحقيقي ،يرفGGع جميGGع النGGاس أعينهم
لمشGGاهدة أعمGGالي .يحGGل الملكGGوت في عGGالم البشGGر ،وشخصGGي غGGني ووفGGيرَ .م ْن ذا الGGذي ال يبتهج بهGGذا؟ من ال يGGرقص من
الفGGرح ؟ أوه يGGا صGGهيون! ارفعي رايGGة نصGGرك لالحتفGGاء بي! غGGني أغنيتGGك المظفGGرة للنصGGر ،لتنشGGري اسGGمي القGGدوس .أيهGGا
ٍ
عاليGGا في السGماء! سGارعي
الخْلق
جميعا حGتى أطGGراف األرض! سGارعوا لتطهGGير أنفسGGكم لتكونGوا تقGGدمات لي! أيتهGGا الGبروج ً
ً
ب GGالعودة إلى أماكن GGك لتُظه GGري ق GGوة ق GGدرتي في الس GGماء! ُأع GGير ُأذني ألص GGوات الن GGاس على األرض ،ال GGذين يس GGكبون محبتهم
وتق GGواهم الالنه GGائيين Gلي في ترنيم GGة! في ه GGذا الي GGوم ،حين تع GGود ك GGل الخليق GGة إلى الحي GGاة ،أن GGزل إلى ع GGالم البش GGر .وفي ه GGذه
اللحظGGة ،في هGGذه المرحلGGة بالGGذات ،تتفتح الزهGGور بGGوفرة ،وتغGGرد الطيGGور كمGGا لGGو كGGانت بصGGوت واحGGد ،وتنبض كGGل األشGGياء
دمر من هدير نشيد الملكوت ،وال تقوم لها قائمة من جديد!
بالبهجة! في صوت تحية الملكوت ،تنهار مملكة الشيطان ،وتُ َّ
َم ن ذا الذي يجرؤ على وجه األرض على النهوض والمقاومة؟ عندما أنزل إلى األرض سأجلب الحرائق والغضب،

وأجلب جمي GGع أن GGواع الك GGوارث .ممال GGك األرض أص GGبحت اآلن مملك GGتي! هن GGاك في الس GGماء ،تتعثَّر الغي GGوم وتتكتGGGل ،وتحت
Gيرا .وتخGرج الحيوانGGات الهاجعGGة من أوكارهGا ،وينهض
السماء ،تندفع البحيرات واألنهGار وتصGخب َم َر ًGح ا ،وتُخGGرج ً
لحنGا مثً G
أخيرا اليوم الذي تنتظره شعوب عديدة! Gوهم يرفعون إلي أجمل التراتيل!
جميع الناس من رقدتهم .ها قد جاء ً
في هذه اللحظة الجميلة ،وفي هذا الوقت المثير،
يصدح التسبيح في كل مكان؛ في األعالي بالسماوات وفي األرض تحتها.
َم ْن ذا الذي ال يسعد لهذا األمر؟
َم ْن ذا الذي ال يبتهج قلبه؟ َم ْن ذا الذي ال يبكي لهذا المشهد؟
السماء ليست سماء األزمنة القديمة ،بل سماء الملكوت.
األرض ليست األرض التي كانت ،إنها اآلن األرض المقدسة.
جديدا بكامله.
بعد أن انتهت األمطار الغزيرة ،أصبح العالم القديم الدنس ً
تتغيَّر الجبال ...وتتغيَّر المياه...
تتغيرG...
يتغيَّر الناس ً
أيضا ...كل األمور ً
أيتها الجبال الصامتة! انهضي وارقصي لي!
أيتها المياه الراكدة! تابعي تدفقك بحرية!
أيها الرجال الحالمون! انهضوا وانطلقوا في سعيكم!
المِلك...
لقد ُ
جئت ...أنا َ
جميعا وجهي بأعينهم ،وسيسمعون صوتي بآذانهم،
سيرى البشر
ً
وسيعيشون بأنفسهم حياة الملكوت...
يا للحالوة ...يا للجمال...
ال ُينسى ...ال يمكن نسيانه...
العظيم األحمر،
التنين
عندما يشتعل غضبي ،يصارع
ُ
ُ

وفي دينونتي المهيبة G،تُظ ِهر الشياطين أشكالها الحقيقية،
في كلماتي الصارمة ،يشعر الجميع بالخزي ،وال مكان لديهم ليختبئوا فيه.
يتذكرون الماضي ،وكيف هزئوا وسخروا مني،
يتحدوني فيه.
أبدأ لم يتباهوا فيه بأنفسهم ،وال وقت لم ّ
لم يكن ثمة وقت ً

واليومَ ،م ْن ذا الذي ال يبكي؟ َم ْن ذا الذي ال يشعر بالندم؟
الكون كله مملوء بالبكاء...
مملوء بأصوات االبتهاج ...مملوء بأصوات الضحك...
فرحة ال تضاهى ...فرحة ال مثيل لها...
أمطار خفيفة تتساقط ...وكسف الثلج الكثيفة تتطاير نحو األسفل...
يمتزج الحزن بالفرح في نفوس الناس ...البعض يضحكون...
والبعض يبكون ...والبعض يهتفون...
كما لو أن الجميع قد نسوا..
ملبدا بالغيوم واألمطار،
ربيعا ً
ما إذا كان هذا ً
Gاردا بGGرودة الجليGGد والصGGقيع ،ال أحGGد
غنيGGا بGGوفرة من َG
Gيفا تتفتح فيGGه الزهGGور ،أم
ً
أم صً G
Gتاء بً G
خريفGGا ً
ج نى الحصGGاد ،أم شً G
يعرف...
في السماء تتراكم الغيوم ،وتهيج البحار على األرض.
ِّ
ويلوح األبناء بأيديهم G...ويحرك الناس أقدامهم راقصين...
المالئكة تعمل G...المالئكة ترعى...
الشعب على األرض يصخب ،وكل األشياء على األرض تتضاعف.

كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل الثاني عشر
أيضا اللحظة الGتي أبGGدأ فيهGGا بالحGGديث – في اللحظGة الGGتي يظهGر
عندما يظهر البرق من الشرق – والتي هي بالتحديدً G
فيهGا الGبرق ،فGإن السGماء بأكملهGا تُضGاء ،وتبGدأ كGل النجGوم في التغGير؛ كمGا لGو أن الجنس البشGري بأكملGه قGد تم فGرزه .تحت

تGGوهج هGGذا الشGGعاع من الضGGوء الGGذي يGGأتي من الشGGرق ،يظهGGر كGGل الجنس البشGGري في صGGورته األصGGلية ،وتنبهGGر العيGGون،

وتتحير في ارتباك؛ ويبقون بالحري غير قادرين على إخفاء صفاتهم القبيحة .مرة أخرى ،هم يشبهون الحيوانات الGتي تفGر
طلبGGا لملج GGأ في كه GGوف الجب GGال؛ لكن وال واح GGد منهم يس GGتطيع أن يت GGوارى من داخ GGل ن GGوري .يصGGاب ك GGل البش GGر
من ن GGوري ً
بالذهول؛ الجميع ينتظرون ،الجميع يراقبون؛ ومع مجيء نوري ،يبتهج الجميع لليوم الذي ولدوا فيه ،وبالمثGGل يلعن الجميGGع
Gارا ،وتنتقGGل
اليوم الذي ولدوا فيه .إنها مشاعر متضاربة من المستحيل التعبير عنها بوضوح؛ تسيل دمGGوع تGGوبيخ الGGذات أنهً G
بعي Gً Gدا Gم GGع الس GGيل الج GGارف ،وت GGذهب دون أث GGر في غمض GGة عين .م GGرة ثاني GGة ،يق GGترب ي GGومي ب GGالمجيء على الجنس البش GGري،
ومعطيGGا للبشGGرية نقطGGة تبGGدأ منهGGا بدايGGة جديGGدة .قلGGبي ينبض ،ومGGع إيقGGاع نبضGGات قلGGبي،
ظGGا مGGرة أخGGرى الجنس البشGGري،
موق ً
ً
عمGا
ًG
فرح ا ،وتGتراقص الميGاه
تطفGGر الجبGال ًG
ابتهاج ا ،واألمGGواج ،بحسGب اإليقGاع ،تضGرب سالسGل الصGخورَ .يص ُGعب التعبGير ّ

في قلبي .أنا أريد أن تحترق كل األشياء النجسGة وتتحGول إلى رمGاد تحت نظGري ،وأريGد من كGل أبنGاء المعصGية أن يختفGوا
من أمام عيني ،وأال يبقوا بعد ذلك في الوجود .أنا لم أقم فقط ببداية جديGدة في مسGكن التGنين العظيم األحمGر ،لكGGني شGرعت
ّ
وقريبGا سGوف تتوقGف ممالGك األرض عن الوجGود
Gتي؛
ك
ممل
هي
ا
قريب
العالم
ممالك
ستصبح
الكون.
في
جديد
عمل
أيضا في
ً
ً
ً
منتصرا .لقGد اسGتنفد التGنين العظيم األحمGر كGل وسGيلة
إلى األبد بسبب ملكوتي ،ألنني قد حققت النصر بالفعل ،وألني عدت
ً

ممكنة لتعطيل خطتي ،على أمل محو عملي من على األرض ،لكن هل يمكن أن أصاب بخيبة أمل بسبب حيلGه المخادعGGة؟

هل يمكن أن أخGاف بحيث أفقGGد الثقGة بسGGبب تهديداتGGه؟ لم يوجGGد على اإلطالق مخلGوق واحGد في السGGماء وال على األرض ال
أمسGGكه في راحGGة يGGدي؛ فكم ينطبGGق هGGذا بGGاألكثر على التGGنين العظيم األحمGGر ،هGGذه األداة الGGتي تعمGGل كمنGGافس لي؟ أليس هGGذا
أيضا كائن أتالعب به بيدي؟
ً
في وقت تج ُّس Gدي في العGGالم البشGGري ،وصGGل البشGGر عن غGGير قصGGد إلى هGGذا اليGGوم بمعونGGة يGGدي المرشGGدة ،وأصGGبحوا

يعرفونGGني من غGGير قصGGد .لكن فيمGGا يتعلGGق بكيGGف يسGGلكون الطريGGق الممتGد GأمGGامهم ،ليس لGGدى أي إنسGGان أيGGة فكGGرة ،وال أحGGد
يعي ذلك ،كما ال يوجد لدى أي إنسان فكرة عن االتجGاه الGGذي سGيقوده إليGGه هGGذا الطريGGق .ال يتمكن أي إنسGان من السGير في
الطريGGق حGGتى النهايGGة إال برعايGGة القGGدير وحمايتGGه؛ ولن يتمكن أي إنسGGان من عبGGور العتبGGة الGGتي تقGGود إلى مملكGGتي إال بقيGGادة
البرق الذي في الشرق .ال يوجGد أي إنسGان قGط من بين البشGGر قGد رأى وجهي وال أي إنسGان رأى الGبرق الGذي في الشGرق؛

وهكذا بالحري لم يوجد أي إنسان سمع الصوت الصادر من عرشي؟ في الواقع ،منGذ أيGام القGدم ،لم يتواصGل قGط أي إنسGان
مباشرة مع شخصي؛ واليوم فقط ،عندما آتي إلى العالم ،تكون لدى الناس الفرصة لرؤيتي .لكن حتى اآلن ،ال يزال النGGاس
تمامGGا كمGGا ينظGGرون فقGGط إلى وجهي ويسGGمعون فقGGط صGGوتي ،لكن بGGدون فهم لمGGا أقصGGد .جميGGع البشGGر هكGGذا.
ال يعرفونGGنيً ،
لكونكم من ضمن شعبي ،أال تشعرون بفخر عظيم عندما ترون وجهي؟ أال تشGعرون بالعGار المGGدقع ألنكم ال تعرفونGني؟ أنGGا
أسير بين البشر ،وأعيش وسط الناس؛ ألنGني صGرت جس ًGدا وجئت إلى عGالم البشGر .إن هGدفي ليس مجGرد تمكين GالبشGر من
النظGGر إلى جسGGدي؛ لكن األهم هGGو أن ِّ
أمكن البشGGرية من معرفGGتي .األكGGثر من ذلGGك ،سGGوف أدين البشGGرية على خطاياهGGا من
ِ
ِ
المتجسد ،سوف أقهر التنين العظيم األحمر وأقضي على معقله.
تجسد؛ ومن خالل جسدي
ّ
الم ّ
خالل جسدي ُ
مGGع أن البشGGر ال GGذين يمألون األرض هم مثGGل النجGGوم في الكGGثرة ،فأنGGا أع GGرفهم كلهم بوض GGوح ت GGام وكGGأنني أنظGGر إلى
ض Gا ال يحصGGون في الكGGثرة مثGGل رمGGل البحGGر ،فGGالقليلون فقGGط هم الGGذين
راحGGة يGGدي .ومGGع أن البشGGر الGGذين "يحبونGGني" هم أي ً

اخترتهم :إنهم فقط أولئك الGذين يسGعون إلى النGور السGاطع ،والGذين هم بعيGدون Gعن أولئGك الGذين "يحبونGني" .أنGا ال أبGالغ في

تقGGدير اإلنسGGان ،كمGGا أني ال أحGGط من قGGدره؛ بGGل بGGاألحرى ،أنGGا أطGGالب اإلنسGGان بمطGGالب بحسGGب صGفاته الطبيعيGGة ،ولGGذلك فمGا
أطلبه هو نوعية اإلنسان الذي يسعى إلي بإخالص – وهذا لكي أصل إلى هGدفي من اختيGار البشGر .توجGد وحGوش مفترسGة
ّ
جميعGا أليفGGة مثGGل الخGGراف أمGGامي؛ أسGGرار ال يمكن إدراكهGGا تكمن تحت المحيGGط ،لكنهGGا تعGGرض
ًG
بال عGGدد في الجبGGال ،ولكنهGGا
نفسGGها لي واضGGحة مثGGل وضGGوح كGGل األشGGياء على وجGGه األرض؛ في السGGماء العليGGا توجGGد عGGوالم ال يمكن لإلنسGGان الوصGGول

أبدا ،لكنني أتجول بحرية في تلGGك العGوالم الGGتي ال يمكن الوصGول إليهGا .لم يتعGGرف علي اإلنسGان قGط في النGور ،ولكنGGه
إليها ً
تمامGGا؟ لقGGد كGGانت ذروة ثGGورات التGGنين العظيم األحمGGر عنGGدما
رآني فقGGط في عGGالم الظلمGGة .ألسGGتم أنتم في نفس الموقGGف اليGGوم ً

رسميا الجسد لكي أقوم بعملي .لقد كان الوقت الذي كشGف فيGGه التGنين العظيم األحمGر عن هيئتGه الحقيقيGة ألول مGرة
اتخذت
ً
هGGو الGGوقت الGGذي شGGهدت فيGGه السGGمي .عنGGدما كنت أتجGGول على طGGرق البشGGر ،لم يجفGGل كGGائن واحGGد ،وال شGGخص واحGGد ،في

ٍ
المتج ِّس Gد ،أن أض GGطلع
يقظ GGة ،ول GGذلك عن GGدما تج ُّس Gدت في ع GGالم البش GGر ،لم يع GGرف أح GGد ذل GGك .لكن عن GGدما ب GGدأت ،في جس GGدي ُ
ٍ
Gدوي ،ومن هGGذه اللحظGGة بGGدأت في الحيGGاة تحت
المّ G
بعملي ،عندئGGذ اسGGتيقظت البشGGرية ،واسGGتفاقت من أحالمهGGا بسGGبب صGGوتي ُ
إرش GGادي G.لق GGد ب GGدأت في عم GGل جدي GGد م GGرة أخ GGرى بين ش GGعبي .وحيث قلت إن عملي على األرض لم ينت Gِ Gه ،يكفي إظه GGار أن
شGعبي الGذين تكلمت عنهم ليسGوا هم الGGذين أحتGGاجهم في قلGبي ،لكن مGع ذلGك أنGا ال أزال أختGار البعض من بينهم .يتضGح من
ض Gا .ونظGً Gرا لقسGGوة مراسGGيمي اإلداريGGة ،ال يGGزال
أمكن شGGعبي من معرفGGة هللا المتج ِّس Gد فحسGGب ،بGGل ّG
هGGذا أنGGني ال ّ
أطهGرهم أي ً
معظم البشر يتعرضون لخطر قضائي عليهم .ما لم تبذلوا كل جهد للتعامل مع أنفسكم ،لكي تُخضعوا جسدكم ،ما لم تفعلوا
تماما كما تلقى بولس التGGوبيخ من يGGدي مباشGGرة ،التGGوبيخ
هذا ،ستصبحون بالتأكيد Gشيًئا أحتقره وأرفضهُ ،يطرح في الجحيمً ،
أطهGر الكنيسGGة ،أن
الGGذي لم يكن من مهGGرب منGGه .هGGل اكتشGGفتم شGGيًئا في كالمي؟ كمGGا كGGان من قبGGل ،ال يGGزال قصGGدي هGGو أن ّG
أستمر في تنقية الشعب الذي أحتاجه ،ألني أنا هللا نفسه ،كلي القداسة وكلي الطهارة .سأجعل هيكلي ليس فقط براًقGا بGألوان
ّ
ّ
جميعGا فيمGا فعلتمGوه
Gروا
تفك
أن
يجب
Gوري،
ض
ح
في
Gه.
ج
خار
Gع
تمامGا ،بحيث يتطGابق داخلGه م
ّ
قوس قزح ،بGل أي ً
ً
ضGا ط ً
Gاهرا ً
تاما.
وتقرروا ما إذا كنتم تستطيعون اليوم أن تصمموا على إرضاء قلبي
في الماضيّ ،
إرضاء ً
ً

ليس األمGGر مجGGرد أن اإلنسGGان ال يعرفGGني في جسGGدي؛ بGGل األسGGوأ أنGGه فشGGل في فهم ذاتGGه نفسGGها الGGتي تسGGكن في جسGGد
بش GGري .على م GGدى س GGنين عدي GGدة ،ك GGان البش GGر يخ GGدعونني ،ويع GGاملونني كض GGيف من الخ GGارج؛ ول GGذلك أغلق GGوا م ٍ G
Gرات عدي GGدة
Gرارا وسGط أنGاس
"أبواب بيوتهم" في وجهي ،وفي مرات عديدة أخGرى كGانوا واقفين أمGامي ولم يكGترثوا بي ،وتخّلGوا عGني م ً
آخGGرين .لقGGد أنكGGروني أمGGام الشGGيطان؟ وفي مGGرات عديGGدة جGً Gدا هGGاجموني بGGأفواههم المشاكسGGة؟ لكنGGني ال أحتفGGظ بسGGجل لنقGGاط
ضGGعف اإلنسGGان ،وال بسGGبب عصGGيانه أطGGالب بالقصGGاص على أسGGاس مبGGدأ سGGن بسGGن .كGGل مGGا فعلتGGه هGGو أنGGني أسGGتخدم الGGدواء

لعالجه من مرضه ،لكي أشفي أمراضه المستعصGية ،وبGذلك أعيGد لGه الصGحة ،لعلGه يصGل في النهايGة إلى معرفGتي .ألم يكن
مرارا كثGيرة إلى عGالم البشGر ،لكن
كل ما فعلته هو ألجل نجاة البشرية ،وألجل إعطاء البشرية فرصة في الحياة؟ لقد أتيت ً
ٍ
تصرف كل منهم كما يحلو له ،وبحث عن
البشر لم يعيروني أي انتباه ،ألني أتيت بشخصي إلى العالم؛ لكن بدالً من ذلكّ ،

يدي! وال يعلمGGون أن كGGل مGGا تحت السGGماوات يخضGGع
مخرج لنفسه .إنهم ال يعلمون أن كل طريق تحت السماوات يأتي من ّ
لترتيGGبي! َمن منكم يجGGرؤ على أن َي َّ
كن الحقGGد في قلبGGه؟ َمن منكم يجGGرؤ باسGGتخفاف على التوصGGل إلى تسGGوية؟ لقGGد كنت للتGGو
Gدت
أشرع في عملي بهدوء وسط البشر ،هذا هGو كGGل شGيء .لGGو لم أتعGGاطف خالل فGترة تج ُّسGدي مGGع ضGعف اإلنسGان ،الرتعْ G
Gقطت في الجحيم نتيج GGة ل GGذلك .فق GGط ألني اتض GGعت وحجبت نفس GGي ،تم ّكنت
البش GGرية كله GGا خوًفGGا فق GGط بس GGبب تجس GGدي ،ولس ْ G

Gعبا
البشرية من الهروب من الضGيقة ،والنجGاة من تGوبيخي ،وبهGذه الطريقGة وصGلت إلى هGذا اليGوم .وإذ تGدركون كم كGان ص ً
عتيدا؟
أن تصلوا إلى هذا اليوم ،أال يجب عليكم أن ّ
تعتزوا أكثر بالغد الذي ال يزال ً
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جميعا! افرحوا!
أيها الناس
ً
في نوري يرى الناس النور من جديGد .في كلمGتي ،يجGد النGاس مGا يمتعهم .لقGد جئت من الشGرق ،ومن هنGاك أنGاديكم.
ض Gر الجمي GGع إلى الن GGور ،وال يبقى ش GGيء في الظالم .في الملك GGوت ،يش GGعر
ويح َ
عن GGدما يض GGيء مج GGدي G،تُ َ
ض Gاء جمي GGع األممُ ،
شعب هللا في حياته مع هللا بسGعادة ال يضGاهيها شGيء ،فالميGاه تGتراقص ألجGل حيGاة النGاس المباركGة ،وتسGتمتع الجبGال بنعمي

والءهم في ملكGGوتي .في الملكGوت ،ال يعGود هنGاك
الوفيرة مع الناس .جميع البشر يك ّGدون ويجاهGدون في العمGل ،ويظهGرون َ
Gعورا
تمرد ،وال تعود هناك مقاومة؛ وتعتمد السماء واألرض على بعضهما بع ً
ضGا ،وأكGون أنGا واإلنسGان ق َ
Gريب ْين G،ونشGعر ش ً

Gميا حي GGاتي في الس GGماء .ال يبقى فيم GGا بع GGد إزع GGاج الش GGيطان،
معGGا ...وفي ه GGذا ال GGوقت ،أب GGدأ رس ً G
عميًقGGا بهن GGاء الحي GGاة ،ونتكئ ً
ويدخل الناس إلى الراحة .في جميع أنحاء الكون ،يحيا شعبي المختGار في مجGGدي وينGالون بركGات ال يضGاهيها شGيء ،ليس
كأناس يعيشون بين الناس ،بل كأناس يعيشون مع هللا .اختبر الجميع فساد الشيطان ،وذاقوا مرارة الحياة وحالوتهGGا .واآلن
بعد أن أصبح اإلنسان يعيش في نوري ،فكيف له أال يفرح؟ وكيف يمكن ألحد ببسGاطة أن يتخلى عن هGGذه اللحظGGة الجميلGGة
ويGGدعها تمGGر؟ أيهGGا النGGاس! اآلن أنشGGدوا التسGGابيح في قلGGوبكم وارقصGGوا بابتهGGاج لي! ارفعGGوا قلGGوبكم الصGGادقة وقGGدموها لي!

اقرعGوا طبGولكم ،واعزفGوا لي مبتهجين! إنGني ُأ ْسِGب ُغ البهجGة على جميGع أركGان الكGون! ُأظهGر للنGاس وجهي المجيGد! سGأنادي
ٍ
بصوت ٍ
عال! سأسمو فوق الكون! أنا بالفعل أملك وسط الناس! وأنا ممجد من النGاس! أنسGاب في السGماء الزرقGاء ويتحGرك
Gان السGماء! لم
الناس معي .أمشي بين الشعب وشعبي يحيط بي! تمتلئ قلوب الناس بالفرحة ،وتهز أغانيهم الكون وتبلGغ َعَن َ
يعد الكون يكتنفه الضباب؛ ولم يعد هناك طين أو مياه صGرف متجمعGة .يGا شGعب الكGون المقGدس! تظهGر مالمحكم الحقيقيGة
جميعا أحبائي ،مسرة قلبي! تعود كGGل
بشرا يغطيكم الدنس ،ولكنكم قديسون أنقياء كحجر اليشم ،فأنتم
ً
تحت تمحيصي .لستم ً
األشياء إلى الحيGاة! يعGGود جميGGع القديسGGين إلى السGماء ليخGGدموني وليGدخلوا حضGني الGدافئ ،وال يبكGون وال يقلقGون فيمGGا بعGدG،
بGGل يقGGدمون أنفسGGهم لي ويعGGودون إلى بيGGتي ،وفي وطنهم سGGوف يحبونGGني إلى المنتهى! لن يتغGGيروا إلى األبGGد! Gأين الحGGزن!
أين الGدموع! أين الجسGد! تنGGدثر األرض؛ لكن تبقى السGGماوات إلى األبGدَ G.أظهGُ Gر لجميGGع الشGعوب ،وجميGع الشGGعوب تسGGبحني.
هذه الحياة وهذا الجمال ،الكائنان منذ زمن سحيق وإلى أبد اآلبدين ،لن يتغيرا .هذه هي الحياة في الملكوت.

كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل السادس والعشرون
َم ْن الGGتزم في بيGGتي؟ َم ْن وقGGف من أجلي؟ َم ْن عGGانى نياب ً Gة عGGني؟ َم ْن تعه Gد GبكلمتGGه أمGGامي؟ َم ْن اتبعGGني حGGتى اآلن ولم
يصر غير ٍ
بعد ؟ لماذا كل البشر باردون ومتبلدون؟ لماذا نبذتني البشرية؟ لماذا صارت البشرية تضجر مني؟ لماذا ال
مبال ُ

يوج GGد دفء في الع GGالم البش GGري؟ بينم GGا في ص GGهيون ،ذقت ال GGدفء في الس GGماء ،وعن GGدما كنت في ص GGهيون ،تمتعت بالبرك GGة
Gرة أخGGرى بين البشGGر ،وقGGد ذقت المGGرارة في العGGالم البشGGري ،وقGGد رأيت بعيGGني كGGل الحGGاالت
الموجGGودة في السGGماء .عشGGت مً G
ّ
تغير اإلنسGان مGع تغيGيراتي ،وبهGذه الطريقGة فقGط وصGل إلى اليGوم الحاضGر.
المختلفة الموجودة بين البشر .على حين غرةّ ،

يقدم أية زيادة لمصGلحتي .أريGده فقGط
قادرا على فعل أي شيء من أجلي ،وال أطلب منه أن ّ
ال أطلب من اإلنسان أن يكون ً
مدويGGة ليُ .وج GGد بين البش GGر َم ْن ق Gّ Gدموا
Gهادة
Gادرا على التواف GGق م GGع خط GGتي ،وال يعص GGيني أو ُيخزي GGني ،ويق GGدم ش ً G
ّ
أن يك GGون ق ً G
ومجدوا اسGGمي ،ولكن كيGGف يمكن لممارسGGات البشGGر وسGGلوكهم أن يرضGGي قلGGبي؟ كيGGف يمكن لإلنسGGان بأيGGة
Gهادة جيGGدة لي َّ
شً G
ويتمم مشGيئتي؟ بين كGل الجبGال والميGاه الGتي على األرض ،والGورود والحشGائش واألشGجار الGتي على
حGال أن يلGبي رغبGتي ّ

Gدي ،وال يوجGGد أي منهGGا إال من أجGGل اسGGمي .لكن لمGGاذا ال يسGGتطيع اإلنسGGان
األرض ال يوجGGد من بينهGGا مGGا ال ُيظهGGر عمGGل يَّ G

راجعا ِّ
لسموي عنه؟ أيمكن
راجعا لوضاعته الشديدة؟ أيمكن أن يكون هذا
تحقيق المعايير التي أطلبها؟ أيمكن أن يكون هذا
ً
ً
دائمGGا من متطلبGGاتي؟ اليGGوم ،من بين الجمGGوع في الملكGGوت ،لمGGاذا تنصGGت
أن أكGGون قاسGً Gيا للغايGGة عليGGه؟ لمGGاذا يخGGاف اإلنسGGان ً
لصGوتي فحسGب وال تGرغب في رؤيGة وجهي؟ لمGاذا تنظGر فقGط إلى كلمGاتي دون محاولGة مطابقتهGا مGع روحي؟ لمGاذا تبقيGني

عاليا وعلى األرض في األسGGفل؟ هGGل يمكن ،عنGGدما أكGGون على األرض ،أال أكGGون نفس الشGخص الGGذي في
ً
بعيدا في السماء ً
السماء؟ هل يمكن ،عندما أكون في السماء ،أال أقدر على النزول على األرض؟ هGGل يمكن ،عنGGدما أكGGون على األرض ،أن
Gيعا،
أك GGون غ GGير مس GGتحق أن ُأحم GGل إلى الس GGماء؟ األم GGر يب GGدو كم GGا ل GGو أن GGني عن GGدما أك GGون على األرض ،أك GGون مخلوًقGGا وض ً G
كائنGGا ممجGً Gدا ،وكمGGا لGGو كGGان بين السGGماء واألرض هGGوة ال يمكن جسGGرها .ولكن في عGGالم
وعنGGدما أكGGون في السGGماء ،أكGGون ً

جميعا يخالفوني ،كما لو كGGانت كلمGGاتي مجGGرد صGGوت بال
البشر ،يبدو أنهم ال يعرفون شيًئ ا عن أصول هذه األمور ،ولكنهم
ً
جميعGا
ًG
معGGنى .يبGGذل جميGGع البشGGر جهGً Gدا على كلمGGاتي ،ويقومGGون بعمGGل أبحGGاث من أنفسGGهم عن مظهGGري الخGGارجي ،ولكنهم
يبوؤون بالفشل دون أية نتائج ،وبدالً من ذلك تضربهم كلماتي وال يجرؤون على النهوض من جديد.

قادرا على تقديم
إنسانا
عندما أختبر إيمان البشرية ،ال أجد
ً
واحدا لديه القدرة على تقديم شهادة حقيقية ،وال أجد ً
ً
أحدا ً
كGGل مGGا لديGGه؛ بGGل يبقى اإلنسGGان مختبًئا ويGGرفض أن يكشGGف عن ذاتGGه ،كمGGا لGGو كنت سGGأقتلع قلبGGه .حGGتى أيGGوب لم يصGGمد ًّ
حقا

ملمح Gا ذاباًل من الل GGون األخض GGر في دفء
ًG
تحت التجرب GGة ،ولم تخ GGرج من GGه حالوة في وس GGط المعان GGاةُ .يظه GGر جمي GGع الن GGاس
الربي GGع؛ ولم يب GGق دائم الخض GGرة ق GGط في ظ GGل عواص GGف الش GGتاء الب GGاردة .ال يمكن لإلنس GGان أن يفي بمقص GGدي بقامت GGه النحيل GGة
الضGGامرة .في كGGل البشGGرية ،ال يوجGGد واحGGد يمكن أن يكGGون مثGGل نمGGوذج لآلخGGرين ،ألن البشGGر متشGGابهون أسا ًسGا وال يختلGGف
تمامGGا
أحدهم عن اآلخر ،مع وجود القليل مما يميز بعضهم عن بعض .لهذا السبب ،ال يزال البشر حتى اليوم غGGير قGGادرين ً

على معرفGGة أعمGGالي .فقGGط عنGGدما يGGنزل التGGوبيخ على البشGGرية كافGGة ،سGGيدركون جميعهم أعمGGالي ،دون أن يGGدروا ،وبGGدون أن
أفعل أي شيء أو أجبر أي شGخص ،سGيعرفني البشGر ،ووقتهGا سGيرون أعمGالي .هGذه هي خطGتي ،وهGذا هGو الجGانب الظGاهر
من أعمالي ،وهGو مGا ينبغي على اإلنسGان أن يعرفGه .في الملكGوت ،تبGدأ أمGور الخليقGة الGتي ال تحصGى في االنتعGاش وإعGادة
اكتساب قوة حياتها .بسبب التغيرات في حالة األرض ،تبدأ الحGدود بين أرض وأخGرى في االنتقGال .لقGد تنبGأت في السGابق:
عن GGدما تنفص GGل أرض عن األخ GGرى ،وتتح GGد أرض م GGع أخGGرى ،س GGيكون ق GGد ح GGان وقت س GGحق األمم لقط GGع ص GGغيرة .في ه GGذا
الGGوقت ،سGأجدد كGGل الخليقGة وأعيGد تقسGيم الكGGون بأسGره ،وأقGGوم بGGترتيب الكGGون ،وتحويلGه من حالتGه القديمGة Gإلى حالGة جديGGدة.
هذه هي خطتي .هذه هي أعمالي .عندما ترجع كل شعوب وأمم العالم أمGام عرشGي ،سGآخذ كGل غGGنى السGGماء وأمنحGه للعGالم

ِ
Gأعجل بغضGبي على أممGه ،وأعلن
البشري ،فينعم بوفرة ال مثيل لها بفضلي .لكن طالما أن العالم القديم ال يزال
ً
موجودا ،س ّ
مراسيمي اإلدارية في أرجاء الكون ،وألقي بالتوبيخ على كل َم ْن ينتهكها.
مGGا أن ألتفت بGGوجهي للكGGون ألتكلم ،تسGGمع البشGGرية جميعهGGا صGGوتي ،فGGترى كافGGة األعمGGال الGGتي فعلتهGGا عGGبر الكGGون.
أولئ GGك ال GGذين يس GGيرون ض GGد مش GGيئتي ،أي أولئ GGك ال GGذين يق GGاوموني بأعم GGال اإلنس GGان ،س GGيقعون تحت ت GGوبيخي .س GGآخذ النج GGوم
Gتتجدد
العديدة في السماوات وأجعلها جديدة ،وبفضلي سGGتتجدد الشGمس ويتجGGدد القمGGر – لن تعGود السGماوات كمGGا كGانت؛ إذ س ّ

أشياء ال تُحصى على األرض .الكل سيصير كامالً من خالل كلمGاتي .سGوف تُق ّسGم الشGعوب العديGدة GداخGل الكGون من جديGد
وي ستبدل بها ملكوتي ،حتى تختفي الشعوب الموجودة على األرض إلى األبد وتصير ملكوتًا يعبدني؛ ستفنى جميع الشGGعوب
ُ
على األرض ،ولن توجد فيما بعد .أما من جهة البشر الذين في الكون ،فسيفنى كل َم ْن ينتمون للشGيطان؛ وسيسGقط كGGل َم ْن
يعبدون الشيطان تحت ناري الحارقGGة ،أي إنGGه ،باسGتثناء َم ْن هم اآلن داخGل التيGار ،سGGيتحول البGاقون إلى رمGاد .عنGدما أوبخ

العديد من الشعوب ،سيعود أولئGك الGذين في العGالم الGديني إلى ملكGوتي بGدرجات مختلفGة ،وتُخضGعهم أعمGالي ،ألنهم سGيرون

راكبGGا على سGGحابة بيضGGاء .كGGل البشGGرية سGGتتبع نوعهGGا ،وسGGتنال توبيخGGات تختلGGف وفًقGGا لمGGا فعلGGه كGGل واحGGد.
مجيء القGGدوس ً

جميعGا؛ وأولئGGك الGGذين لم تتضGGمني أعمGGالهم على األرض ،سيسGGتمرون في الحيGGاة على
ًG
أولئGGك الGGذين وقفGGوا ضGGدي سGGيهلكون
األرض تحت حكم أبنGGائي وشGGعبي ،بسGGبب الطريقGGة الGGتي بGّ Gرؤوا بهGGا أنفسGGهم .سGGأعلن عن نفسGGي للعديGد Gمن الشGGعوب واألمم،
وسأصدر صوتي على األرض ألعلن اكتمال عملي العظيم لجميع البشر ليروا بأعينهم.

ض Gا حال GGة الك GGون .من خالل كالمي ،تص GGير أم GGور الخليق GGة ال GGتي ال تحص GGى
بينم GGا َّ
يتعمق ص GGوتي في ش GGدته ،أراقب أي ً
ضGا ،وتنكشGGف الهيئGGة األصGGلية للبشGGرية ،كGGل حسGGب نوعGGه ،يجGGد البشGGر شGGيًئا
جديGGدة كلهGGا؛ فتتغGGير السGGماء ،وتتغGGير األرض أي ً

فشGيًئا طريGق عGGودتهم على حين غGرة إلى حضGن عGائالتهم .عنGد هGGذا الحGGد سGأكون راضGً Gيا ج ًGدا .أنGGا م َّ
Gنزه عن االضGGطراب،
لت كGGل األشGGياء
Gدريجيا ،وتغGGيرت أمGGور الخليقGGة الGGتي ال تحصGGى كلهGGا .عنGGدما
فقGGد تم إنجGGاز عملي العظيم تG
خلقت العGGالم ،شGَّ Gك ُ
ُ
ً

Gعت ك GGل األش GGياء ال GGتي له GGا هيئ GGة م GGع بعض GGها في نفس الن GGوع .وإذ توش GGك خط GGة ت GGدبيري Gعلى النهاي GGة،
وفًقGGا لنوعه GGا ،ووض ُ G
Gيرا عميًقGا ،حGتى
سأستعيد حالة الخليقة السابقة ،وسأستعيد كل شيء للطريقة التي كGان عليهGا باألصGل،
ّ
وأغيGر كGل شGيء تغي ً

تعGGود كGGل األشGGياء إلى مهGGد خطGGتي .لقGGد حGGان الGGوقت! وأوشGGكت المرحلGGة األخGGيرة من خطGGتي على التحقGGق .آه ،أيهGGا العGGالم

القديم النجس! ستقع بالتأكيد تحت كالمي! ستصير إلى العدم بالتأكيد بسبب خطتي! آه ،يا أيتها األشياء الGGتي ال تحصGGى في
ِ
المتسGّ Gيد! Gآه ،أيهGGا العGGالم الجديGد Gالنقي الGGذي بال عيب!
الخليقGGة! ستحصGGلين على حيGGاة جديGGدة داخGGل كالمي ،إذ لGGك اآلن ربGGك ُ
Gأمحص
ستحيا بكل تأكيد في مجGGدي! آه ،يGا جبGGل صGهيون! لن تسGكت فيمGا بعGد .لقGGد ع ُ
Gدت في نصGGرة! من وسGط الخليقGة ،س ّ
Gاء جدي ًGدا .آه ،يGا شGعبي! كيGف ال يمكنGك أن ترجGع إلى
األرض كلها .قد بدأت الخليقة على األرض ً
حياة جديGدة ،ونGالت رج ً
Gرح!
الحياة وسط نGوري؟ كيGف ال تطفGر في فGرح تحت إرشGادي؟ األراضGي تصGرخ في ابتهGاج ،والميGاه ُّ
تعج ضGاحكة في م ٍ

Gودا،
المقGGام! كيGGف ال تشGGعر بفخGGر بفضGGل سGْ Gبق تعييGGني؟ َم ْن بكى؟ َم ْن انتحب؟ إسGGرائيل القGGديم لم يعGGد موجً G
آه ،يGGا إسGGرائيل ُ
وإسرائيل اليوم قد نهض في قلوب جميع البشر .سيحصل إسرائيل اليوم بالتأكيد على مصدر الوجود من خالل شGGعبي! آه،
يGGا مصGGر الكريهGGة! بالتأكيGGد لن تصGGمدي ضGGدي؟ كيGGف يمكنGGِ Gك أن تسGGتغلي رحمGGتي وتحGGاولي الهGGرب من تGGوبيخي؟ كيGGف ال
Gأوبخ إلى األبGGد بالتأكيGGد جميGGع َم ْن وقفGGوا ضGGدي.
توجGGدين في وسGGط تGGوبيخي؟ سGGيعيش كGGل َم ْن أحبهم بالتأكيGGد إلى األبGGد ،وسّ G
ٍ
وألنني إله غيور ،لن أعفي البشر من كل مGا فعلGوه .سGأراقب األرض كلهGا ،وبظهGوري في شGرق العGالم ب ٍ
وجالل ونقم ٍGة
Gبر
وتوبيخ ،سأعلن عن ذاتي لحشود البشر التي ال تحصى!
ٍ
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كالم هللا إلى الكون بأسره – الفصل التاسع والعشرون
أيامGGا وليGGالي رائعGGة معهم .عنGGد هGGذه النقطGGة فقGGط
جئت بين البشGGر ،وقضُ G
في اليGGوم الGGذي ُأقيمت فيGGه كGGل األشGGياءُ ،
Gيت ً
Gدي ومن أنGا،
ضGا ممGا ل َّ
شعر اإلنسان بالقليل من إمكانيGة الوصGول َّ
Gررا أكGثر ،رأى بع ً
إلي ،وحيث إن تفاعلGه معي صGار متك ً

ونتيجً Gة لGGذلك حصGGل على بعض المعرفGGة عGGني .بين كGGل النGGاس ،أرفGGع رأسGGي وأشGGاهد ،وجميعهم يGGروني .لكن عنGGدما تلحGGق
كارثة بالعالم ،يقلقون على الفور ،وتختفي صورتي من قلوبهم؛ وعندما يصطدمون بوصول الكارثة ،ال يبGGالون بنصGGائحي.
مGGررت بين البشGGر العدي Gد Gمن السGGنوات ،ومGGع ذلGGك مGGا زالGGوا غGGير واعين ،ولم يعرفGGوني أبGً Gدا .اليGGوم أخGGبرهم بهGGذا بلسGGاني،
وأجعل كل الناس يأتون أمامي لينالوا شيًئا مني ،لكنهم ما زالGوا يبتعGGدون عGني ،ولGذلك ال يعرفGوني .عنGدما أعGبر بخطGواتي
الكون وأقاصي األرض ،سيبدأ اإلنسان يفكر بشأن نفسGه ،وكGل النGاس سGتأتي وتركGع أمGامي وتعبGدني G.سGيكون هGذا هGو يGوم

ضGا يGGوم رحيلي .اآلن ،قGGد بGGدأت عملي بين البشGGرية كافGGة ،بGGدأت رسGGميًّا ،عGGبر الكGGون بأسGGره ،في
مجGGدي ،يGGوم عGGودتي ،وأي ً
Gاعدا ،أي ش GGخص غ GGير ح GGذر هGGو مس GGؤول عن الض GGربات ال GGتي س GGينالها وس GGط
خاتم GGة خط GGة ت GGدبيري G.من GGذ ه GGذه اللحظ GGة فصً G

توبيخي الذي ال يعرف الرحمة في أية لحظة .هذا ليس ألني بال قلب ،بل هي خطوة في خطة تGGدبيري؛ Gيجب على الجميGGع

أن يسGGلكوا بحسGGب خطGGوات خطGGتي ،وال يمكن ألي إنسGGان أن يغGGير هGGذا .عنGGدما أبGGدأ عملي رسGGميًّا ،يتحGّ Gرك كGGل النGGاس كمGGا
أتحرك ،لكي يشغل الناس عبر الكون أنفسهم بما يتوافق معي ،هناك "ابتهاج" عبر الكون ،واإلنسGGان م َّ
حفز من ِقَبلي .نتيجً Gة
َّ
ُ
لGذلك ،سGأجعل التGنين Gالعظيم األحمGر نفسGه في حالGGة من الهيGاج والحGGيرة ،وأجعلGGه يخGدم عملي ،وعلى الGرغم من كونGه غGير
Gارا إاَّل الخضGGوع لسGGيطرتي .في كGGل خططي ،التGGنين العظيم
Gادرا على اتبGGاع شGGهواته ،ولن أتGGرك لGGه خيً G
راغب ،لن يكGGون قً G
ضGا خGادمي؛ وعليGه ،لم أتسGاهل أبGً Gدا في "متطلبGاتي" منGGه .لGذلك المرحلGGة األخGيرة من عمGل
األحمر هو نقيضي ،وعGGدوي وأي ً
قادرا على خدمتي بصGGورة سGليمة ومن خاللهGا
تجسدي ستكتمل في عقر داره .بهذه الطريقة ،سيكون التنين العظيم األحمر ً
سُأخ ِ
ض َ Gعه وأكمGGل خطGGتي .إذ أعمGGل ،تبGGدأ ك GGل المالئكGGة في المعرك GGة الحاسGGمة إلى جGGانبي وتعGGزم على تحقي GGق رغبGGاتي في
المرحلGG Gة األخGG Gيرة ،حGG Gتى يسGG Gتطيع كGG Gل النGG Gاس على األرض الخضGG Gوع أمGG Gامي مثGG Gل المالئكGG Gة ،وال تكGG Gون لGG Gديهم رغبGG Gة في

معارضتي ،وال يفعلون شيًئ ا يعصاني .هذه هي آليات عملي عبر الكون.
إن هGGدف وأهميGGة وصGGولي بين البشGGر هGGو خالص البشGGرية جمعGGاء ،وإعادتهGGا إلى بيGGتي ،ولم شGGمل السGGماء بGGاألرض،
وجعGل اإلنسGان ينقGل "اإلشGارات" بين السGماء واألرض ،ألن هGذه هي وظيفGة اإلنسGان المتأصGلة .في الGوقت الGذي خلقت فيGه
البشGGر ،جعلت كGGل األشGGياء مسGGتعدة لهم ،وبعGGد ذلGGك سGGمحت لهم بنيGGل الGGثروات الGGتي أعطيتهGGا إيGGاهم وفًقGGا لمتطلبGGاتي .وهكGGذا،
أقول إن البشGرية كافGة وصGلت لمGا وصGلت لGه اليGوم تحت إرشGادي .وكGل هGذا هGو خطGتي .هنGاك عGدد بال حصGر من النGاس
موجGودون تحت حمايGة محبGتي من بين كGل البشGر وعGدد ال حصGر لGه ممن يعيشGون تحت تGوبيخ كراهيGتي .على الGرغم من
أن كGGل النGGاس يصGGلون لي ،إال أنهم غGGير قGGادرين على تغيGGير ظGGروفهم الحاليGGة؛ بمجGGرد أن يفقGGدوا الرجGGاء ،يمكنهم فقGGط أن
يدعوا الطبيعGة تأخGذ مجراهGا ويتوقفGوا عن عصGياني ،ألن هGذا هGو كGل مGا يمكن لإلنسGان تحقيقGه .عنGدما يتعلGق األمGر بحيGاة
اإلنس GGان ،لم يج GGد اإلنس GGان ح GGتى اآلن الحي GGاة الواقعي GGة ،وال زال لم ي GGر بنظ GGرة ثاقب GGة تجت GGاز ظ GGروف الع GGالم البائس GGة الظالم GGة
الخربGGة – ومن ثم ،لGGوال وقGGوع الكGGوارث ،لكGGان معظم النGGاس سGGيعتنقون الطبيعGGة األم ،وكGGانوا سGGيغرقون أنفسGGهم في ملGGذات
"الحيGGاة" .أليسGGت هGGذه هي حقيقGGة العGGالم؟ أليس هGGذا هGGو صGGوت الخالص الGGذي أقولGGه لإلنسGGان؟ لمGGاذا ال يحبGGني أحGGد ًّ
حقا بين

البش GGر؟ لم GGاذا ال يحب GGني اإلنسGGان إال عن GGدما يك GGون في خض Gّ Gم الت GGوبيخ والتج GGارب ،وال أح GGد يحب GGني وه GGو تحت حم GGايتي؟ لق GGد
أنعمت بتGGوبيخي على البشGGرية عGGدة مGGرات .يلقGGون نظGGرة عليGGه ،لكنهم يتجاهلونGGه ،وال يدرسGGونه أو يتأملونGGه في هGGذا الGGوقت،
لGGذلك كGGل مGGا يGGأتي على اإلنسGGان هGGو دينونGGة بال رحمGGة .هGGذه هي فقGGط إحGGدى طGGرق عملي ،ولكنهGGا ال تGGزال من أجGGل تغيGGير
اإلنسان وجعله يحبني.
Gاعدا،
أنا أملك في الملكوت باإلضافة إلى أني أملك في الكون بأسره؛ أنا ملك الملكGGوت ورئيس الكGGون .منGGذ اآلن فصً G

جميعGا وأبGدأ عملي بين األمم ،وسGأعلن مراسGيمي اإلداريGة للكGون بأسGره ،لكي أسGتطيع أن أبGدأ
سوف أجمع غير المختارين
ً
الخطGGوة التاليGGة من عملي بنجGGاح .سأسGGتخدم تGGوبيخي لنشGGر عملي بين األمم ،أي أني سأسGGتخدم القGGوة ضGGد كGGل الGGذين هم من
األمم .سGGيتم تنفيGGذ هGGذا العمGGل بصGGورة طبيعيGGة في الGGوقت ذاتGGه الGGذي يتم فيGGه تنفيGGذ عملي بين المختGGارين .عنGGدما يحكم شGGعبي
ضGا اليGوم الGذي سGيكتمل فيGه إخضGاع كGل النGاس على األرض ،باإلضGافة إلى
ويتقلد السلطة على األرض سيكون هذا هGو أي ً

أنه سيكون الوقت الذي سأستريح فيه ،ووقتها فقط سأظهر ألولئك الذين ِ
ُأخضعوا .أظهGر للملكGوت المقGدس ،وأحجب نفسGي
عن أرض الدنس .كل من ُأخضعوا وصاروا طائعين أمامي سGGيكونون قGادرين على رؤيGGة وجهي بعيGGونهم ،وسGGماع صGوتي
Gبقت فعينته GGا ،وه GGذا أم GGر ال يمكن لإلنس GGان
ب GGآذانهم .ه GGذه هي برك GGة المول GGودين في األي GGام األخ GGيرة ،ه GGذه هي البرك GGة ال GGتي س ُ G
تغيGGيره .أعمGGل اليGGوم من أجGGل عمGGل المسGGتقبل .عملي كلGGه متGGداخل ،وفيGGه كلGGه دعGGوة واسGGتجابة :وليس فيGGه أيGGة خطGGوة تحGGدث
فجGGأة ،وال يتم تنفيGGذ أيGGة خطGGوة باسGGتقاللية عن األخGGرى .أليس األمGGر كGGذلك؟ أليس عمGGل الماضGGي هGGو األسGGاس لعمGGل اليGGوم؟
مؤشرا لكلمات الحاضGر؟ أليسGت خطGوات الماضGي هي أصGل خطGوات الحاضGر؟ وقت فتحي للسGفر
أليست كلمات الماضي
ً
رسمي ا هو الوقت الذي يوبخ فيه الناس عبر الكون ،عندما يخضع كل الناس عبر الكون إلى تجارب ،ويكون هGGذا هGو وقت
ً
ذروة عملي؛ كGGل النGاس يعيشGGون على األرض بال نGGور ،وكGGل النGGاس يعيشGGون وسGGط تهديGد GبGGيئتهم .بمعGGنى آخGر ،إنهGGا الحيGGاة
أبدا بهGGذا النGGوع من الحيGGاة على مGGر
أبدا منذ زمن الخليقة حتى اليوم الحالي ،ولم يتمتع Gأي شخص ً
التي لم يختبرها اإلنسان ً
أبدا من قبل .هذه هي حالة األمور الحقيقية ،وهذا هGGو المعGGنى الGGداخلي.
العصور ،ولذلك أقول إني أقوم بالعمل الذي لم يتم ً

بعيدا ،لكنه نصب عين اإلنسان ،من يقدر أال يخشGGى النتيجGGة؟ ومن يمكن
ألن يومي قد اقترب من كل البشر ،وألنه ال يبدو ً
تمامGا مGGرة أخGرى ،والسGGماء
أال يكون
مبتهجا في هذا؟ قد انتهت مدينGة GبابGل الفاسGدة أخً G
ً
عالمGا جدي ًGدا ً
Gيرا ،وقGد واجGه اإلنسGان ً
واألرض قد تغيرتا وتجددتا.
ضGا الطيGور على
عندما أظهر لكGل األمم وكGل الشGعوب ،سGتتحرك السGحب البيضGاء في السGماء وتحيGط بي .وكGذلك أي ً
فرح ا من أجلي ،مالئGGة أجGGواء األرض ،منهضً Gة كافGGة األشGGياء على األرض ،لكي ال تظGGل "راكGGدة"
األرض سGGتغني وتGGرقص ًG
بل تحيا وسط أجGواء الحيويGة .عنGدما أكGون وسGط السGحب ،سGيالحظ اإلنسGان بشGكل بGاهت وجهي وعيGني ،وفي ذلGك الGوقت

ص Gا تاريخيGGة عGGني في األسGGاطير ،ونتيجGGة لGGذلك كGGان نصGGف
سيشGGعر بالقليGGل من الخGGوف .في الماضGGي ،سGGمع اإلنسGGان قص ً
Gراع
في .ه GGو ال يع GGرف أين أن GGا وال حجم وجهي – ه GGل ه GGو واس GGع ك GGالبحر أم ليس ل GGه ح GGدود كم ٍ G
م GGؤمن ونص GGف متش GGكك َّ
خض GGراء؟ ال أح GGد يع GGرف ه GGذه األم GGور .فق GGط عن GGدما ي GGرى اإلنس GGان وجهي في الس GGحب الي GGوم سيش GGعر أني أن GGا الم GGذكور في

Gانا تجGGاهي ،وبسGGبب أعمGGالي فقGGط يصGGير إعجابGGه بي أعظم .لكن اإلنسGGان مGGا زال ال
األسGGطورة واقعي ،فيصGGير أكGGثر استحسً G
Gزءا مGني في السGحب .بعGد ذلGك ،سأبسGط ذراعي وأظهGره لإلنسGان .اإلنسGان س ُGيذهل ويضGع يGده على
يعرفني ،ويرى فقط ج ً
فمه ،ويشعر بخوف عميق لئال ُيضرب بيGدي ،ولGذلك يضGيف القليGل من المخافGة إلى إعجابGه .يثبت اإلنسGان عينGه على كGل
Gاي ال تقيGGدني ،وأسGGتمر
ًG
خائفGGا بعمGGق أن أضGGربه عنGGدما ال يكGGون
حركGGة من تحركGGاتيً ،
منتبهGا – ومGGع ذلGGك مراقبGGة اإلنسGان إي َ

في القيGGام بالعمGGل الموجGود أمGGامي .كGGل مGGا في األمGGر أنGGه في كGGل األعمGGال الGGتي أعملهGGا يملGGك اإلنسGان بعض الفضGGل نحGGوي،

وهكذا يأتي تدريجيًّا أمامي ليرتبط بي .عندما أنكشGGف بكليGتي لإلنسGان ،سGGيرى اإلنسGان وجهي ،ومنGذ تلGGك اللحظGGة لن أعGود
أحجب نفسي أو أمنعها عنه .سأظهر عالني ًة في كل الكون لكل الناس ،وكل من هم من جسد ودم سيرون كل أعمالي .كGGل
من هم من الGG Gروح بالتأكيGG Gد سيسGG Gكنون في سGG Gالم في بيGG Gتي ،ويتمتعGG Gون بالبركGG Gات الرائعGG Gة معي .كGG Gل من أهتم بهم بالتأكيGG Gد
سيفلتون من التوبيخ ،وبالتأكيد سيتجنبون ألم الروح وعذاب الجسد .سأظهر عالني ًة لكل الشعوب وأحكم وأتقلد السلطة ،فال
تنتشGGر رائحGGة الجثث في الكGGون؛ بGGل سينتشGGر أريجي النضGGر عGGبر العGGالم بأسGGره ،ألن يGGومي قGGد اقGGترب ،واإلنسGGان يسGGتيقظ،
وكل شيء على األرض صار في ترتيب ،ولم تعد هناك أيام نجاة لألرض ،ألنني قد جئت!
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ما وجهة النظر الواجب على المؤمنين تبنيها
Gيرت بس GGبب إيمان GGك باهلل؟
Gرفت عن هللا؟ كم تغ َ G
م GGا ال GGذي حص GGل علي GGه اإلنس GGان من GGذ أن آمن باهلل في البداي GGة؟ م GGاذا ع َ G
جميعGا أن إيمGGان اإلنسGGان باهلل ليس فقGGط من أجGGل خالص النفس وسGGالمة الجسGGد ،وليس من أجGGل إثGGراء حياتGGه
ًG
تعرفGGون اآلن
من خالل محبGGة هللا ،إلى غGGير ذلGGك من األمGGور .واآلن ،إذا كنت تحب هللا من أجGGل سGGالمة الجسGGد أو من أجGGل لGGذة مؤقتGGة،

فحGGتى لGGو َبَل َغ ْت – في النهايGGة – محبتGGك هلل ذروتهGGا ولم تطلب شGGيًئا ،فسGGوف تظGGل هGGذه المحبGGة الGGتي تنشGGدها محبGGة غGGير نقيGGة
Gراغ في قلGGوبهم ،هم أولئ GGك
وغ GGير مرض GGية هلل .إن أولئ GGك ال GGذين يس GGتخدمون محب GGة هللا في إث GGراء حيGGاتهم الممل GGة وفي ملء ف ٍ G

الذين ينشدون العيش في راحGة ،وليس الGذين يسGعون حًقGا إلى محبGة هللا .هGذا النGوع من المحبGة هGو ضGد رغبGة الفGرد ،وهGو
عبارة عن سعي نحو لذة عاطفية ،وهللا ليس بحاجة إلى محبة من هذا النوع .ما نوع محبتGك هلل إذن؟ ألي شGيء تحب هللا؟

تكنها هلل اآلن؟ إن محبة أغلبكم هي على النحو سالف الذكر .ال يمكن لهذا النGوع من المحبGة
ما مقدار المحبة الحقيقية التي ّ
إال أن يظGGل كم GGا هGGو؛ فال يمكن Gه Gأن يصGGل إلى ثب GGات أبGGدي ،وال أن يتأص GGل في اإلنسGGان .إنGGه مثGGل الزهGGرة الGGتي ذبلت بع GGد
الممتد أمامك
تفتحها ولم تثمر .بعبارة أخرى ،ما أن تلبث أن تحب هللا على هذا النحو دون وجود أحد يرشدك في الطريق ُ
Gادرا على أن تحب هللا إاّل في وقت محب GG Gة هللا ،ولكن يبقى تنظيم حياتGG Gك بعGG Gد ذل GG Gك دون تغيGG GيرG،
حGG Gتى تسGG Gقط .إذا لم تكن ق ً G G
Gاجزا عن التخلص من تGأثير الظلمGة والهGروب واإلفالت من قيGود الشGيطان وخداعGه لGك .ال يمكن أن يك ِسَ Gب
فسوف تظل ع ً
هللاُ إنسانا كهذا؛ فروحه ونفسه وجسده تظل في النهاية مملوكة للشيطان .هذه مسألة ال شGGك فيهGGا .كGGل أولئGGك الGGذين ال يمكن
تماما سيعودون إلى مكانهم األصلي ،أي أنهم سGوف يعGGودون إلى الشGGيطان ،وسGُ Gيطرحون في البحGGيرة المتقGGدة
يكسَبهم ً
هلل أن َ
بالنار والكبريت ليتلقوا المرحلة التالية من عقاب هللا .أما أولئك الGGذين َك َسَGب ُهم هللاَ ،ف ُهم الGGذين تمGّ Gردوا على الشGGيطان وهربGGوا

سيحسGبون في عGداد شGعب الملكGوت ،وهكGذا يظهGر إلى الوجGود شGعب الملكGوت .أتGرغب في أن تكGون هGذا
من ُملكه .أولئك ُ
النGG Gوع من األشGG Gخاص؟ أتGG Gرغب في أن يكسGَ G Gبك هللا؟ أتGG Gرغب في الهGG Gروب من ُملGG Gك الشGG Gيطان والرجGG Gوع إلى هللا؟ هGG Gل أنت
مملوك للشيطان اآلن ،أم أنك من المعدودين Gضمن شعب الملكوت؟ يجب أن تكون كل هذه األمور واضحة وال تحتاج إلى

مزيد من التوضيح.
في أزمن GGة َخَلت ،ك GGان كث GGيرون يس GGعون بطم GGوح اإلنس GGان وتص GGوراته وألج GGل تحقي GGق آم GGال اإلنس GGان .لن تُن GGاقش ه GGذه
Gادرا على الحفGاظ على حالGة طبيعيGة
األمGور اآلن .األمGر الرئيسGي هGو العثGGور على طريقGة ممارسGة تجعGGل كGل واحGد منكم ق ً

تدريجيا من قيود تأثير الشيطان ،لعل هللا َي ْك َسُب ُكم وتعيشون على األرض كما يطلبه هللا منكم ،وهذا وحGGده
أمام هللا والتحرر
ً
إيمانGGا أحمGGق
يمكن أن يحقGGق رغبGGة هللا .يGGؤمن الكثGGيرون باهلل ،لكنهم ال يعرفGGون مشGGيئة هللا ،وال ّنيGGة الشGGيطان .إنهم يؤمنGGون ً

ويتبعGGGون اآلخ GGرين تبعيً G Gة عمي GGاء ،ل GGذلك لم يحي GGوا مطلًق GGا حي GGاة مس GGيحية طبيعي GGة؛ وليس GGت لهم عالق GGات شخصGGGية طبيعيGGGة،
وبالتأكيGGد ،ليسGGت لGGديهم العالقGGة الطبيعيGGة الGGتي تكGGون بين اإلنسGGان وهللا .من هGGذا يتضGGح أن اضGGطرابات اإلنسGGان وأخطGGاءه
والعوامGGل األخGGرى الGGتي تعGGترض مشGGيئة هللا كثGGيرة ،وهGGذا يكفي إلثبGGات أن اإلنسGGان لم يسGGلك الطريGGق الصGGحيح لإليمGGان باهلل

بعد ،ولم يدخل في تجربة حقيقية للحياة اإلنسانية .إ ًذا ،فما معGنى سGلوك الطريGق الصGحيح لإليمGان باهلل؟ إن سGلوك الطريGق
ُ
Gادرا على تهدئGGة قلبGGك أمGGام هللا في كGGل األوقGGات ،وأن تتواصGGل بطريقGGة طبيعيGGة مGGع هللا ،وتصGGل
الصGGحيح يعGGني أن تكGGون قً G

يوميGGا بص GGيرة جدي GGدة
تG
Gدريجيا إلى معرف GGة م GGا ينقص اإلنس GGان ،وتكتس GGب ببطء معرف GGة أعم GGق باهلل .من خالل ه GGذا ،تكتس GGب ً
ً
وفهم جديGد .من خالل هGذا
واستنارة في روحك ،وتشتاق أكثر وتسعى إلى الدخول في الحGق .يوجGد في كGل يGوم ن ٌ
Gور جديGد ٌ

Gانا كه GGذا يك GGون على الطري GGق الص GGحيحِّ .
قيم
الطري GGق ،تتح GGرر ت G
Gدريجيا من ت GGأثير الش GGيطان ،وتص GGبح حيات GGك أعظم .إن إنس ً G
ً
آنفGا .هGل أنت موضGوع على الطريGق
خبراتك الخاصة الفعلية واختبر الطريق الذي تسلكه في إيمانGGك باهلل مقارنGGة بمGGا ذكGر ً

تحر ْرت من قيود الشيطان وتأثيره؟ إن لم تكن قد وضعت نْف َسك بعد على الطريق الصGGحيح ،فGGإن
الصحيح؟ في أي األمور ّ
لسعي كهذا نحو محبة هللا أن يسفر عن محبGGة حقيقيGGة ومتفانيGة ونقيGة؟ أنت
صلتك بالشيطان لم تنقطع بعد G،لذلك ،هل يمكن
ٍ

كنت ت GGرغب في
Gت ب GGذلك تخ GGدع هللا؟ إذا َ
تق GGول إن محبت GGك هلل ثابت GGة وص GGادقة ،لكن GGك لم تتح Gّ Gرر بع Gد Gمن قي GGود الش GGيطان .ألس َ G
الحفاظ على محبة نقية هلل ،وأن َي ْك َسَGب َك هللا بجملتGك ،وأن تGGدخل في عGداد شGعب الملكGوت ،حينئGٍ Gذ يجب عليGك أوالً أن تضGع
نفسك على الطريق الصحيح لإليمان باهلل.

اإلنسان الفاسد غير قادر على تمثيل هللا
لقGد كGان اإلنسGان يعيش تحت وطGأة تGأثير الظلمGة ،مكبالً بGأغالل العبوديGة تحت تGأثير الشGيطان بال مالذ ،ومGع الGوقت

دومGا
أصبحت شخصGية اإلنسGان فاسGدة على نحGو متزايGد بعGد أن خضGعت لعمGل الشGيطان .قGد يقGول أحGدهم إن اإلنسGان كGان ً
يعيش بشخصيته الشيطانية الفاسدة وغير قادر على محبة هللا حًقا ،إن كGGان األمGر كGGذلك فGإذا كGان اإلنسGان يGرغب في محبGة

هللا ،فعليGGه أن يتجGGرد من اعتGGداده بنفسGGه وغGGروره وتكGGبره واختيالGGه وغGGير ذلGGك من األفعGGال الGGتي تنتمي كلهGGا إلى شخصGGية

الشيطان ،وإاّل كانت محبته محبة غير نقية ،بل محبة شيطانية ،وال يمكن لمثGGل هGGذه المحبGGة أن تنGGال القبGGول من هللا إطالًقGا.
َّخ ا أو
Gورا أو مه َّGذًبا أو مؤدبGاً أو موب ًG
Gادرا على محبGGة هللا حًقGا مGGا لم يكن َّ
مكمالً أو ُمتَ َع َّهداً أو مكس ً
وال يمكن ألحد أن يكGGون قً G

ثم فإنGك قGادر على محبGة هللا حًقGا ،فإنGك إ ًذا واحGGد
قلت بGGأن جGزءاً من شخصGGيتك يمثGل هللا ومن َّ
ُمَنّق ًى من الGروح القGGدس .إذا َ
Gرق ،فأنGاس مثGل هGؤالء يجGدر بهم أن يكونGوا مثGل رئيس المالئكGة! إن
مم ْن يرددون كالماً يدل على الكبر وتكون إنس ً
Gانا أخ َ
َ
مباشرا ،وعلى اإلنسان أن يتخلى عن طبيعته الفطريGGة من خالل
الطبيعة الفطرية لإلنسان غير قادرة على تمثيل هللا تمثيالً
ً
الحصGGول على الكم GGال من هللا ،ثم تحقي GGق مش GGيئة هللا بمراعGGاة مش GGيئة هللا فق GGط ،عالوة على خضGGوعه لعم GGل ال GGروح الق GGدس،

وبهذا يمكن أن تحظى حياته بالقبول من هللا .ال أحد ممن يعيش في الجسد قGGادر على تمثيGGل هللا تمGGثيالً GمباشGً Gرا ،إال إذا كGان
تماما إن شخصGGيته ومGGا يحيGGا
ً
إنسان ا يستخدمه الروح القدس .ومع ذلك ،فحتى بالنسبة إلى مثل هذا الشخص ،ال يمكن القول ً
ِ
بحسبه تمثّGل هللا؛ وكGل مGا يمكن للمGرء قولGه إنGه يحيGا بحسGب الGروح القGدس ووفGق توجيهGه .ال يمكن لشخصGية مثGل هGذه أن

تمِثّل هللا.

ومGGع أن شخصGGية اإلنسGGان تسGGير وفGGق تGGرتيب هللا – ومGGا من شGGك في أن هGGذا شGGيء مؤكGGد ومن الممكن اعتبGGاره أمGGر
إيجGGابي ،إاّل َّ
أن الشGGيطان قGGد أثَّر فيهGGا .ولGGذا ،فGGإن شخصGGية اإلنسGGان بأكملهGGا هي شخصGGية الشGGيطان .قGGد يقGGول أحGGدهم إن هللا،

ض Gا وإنGGه يتسGGم بهGGذه الشخصGGية
بشخصGGيته ،واضGGح فيمGGا يتعلGGق بعمGGل األشGGياء ،وإن هGGذا اإلنسGGان يتصGGرف بهGGذه الطريقGGة أي ً
ثم فإنGGه يقGGول إن شخصGGيته هGGذه تمِثّGGل هللا .فGGأي نGGوع لإلنسGGان هGGذا؟ وهGGل يمكن للشخصGGية الشGGيطانية الفاسGGدة أن
ضGا ،ومن َّ
أي ً
تمِثّGGل هللا؟ إن َم ْن يص Gِّ Gرح ب GGأن شخص GGيته تُع GGد تم GGثيالً هلل ،فإنم GGا يس GGب ه GGذا الش GGخص هللا ويهين ال GGروح الق GGدس! من منظ GGور

الطريقة التي يعمل بها الروح القدس ،فإن العمل الذي يقوم به هللا على األرض هGو اإلخضGاع فقGط .هGذا هGو السGبب في أن
َّ
Gيدا لصGGورة
جانب Gاً كبGGيراً من شخصGGية اإلنسGGان الشGGيطانية الفاسGGدة لم تُطهGGر بعGGد ،وأن مGGا يحيGGا اإلنسGGان بحسGGبه ال يGGزال تجسً G
الشيطان .إنه ما يعتقد اإلنسان إنه خير ويمِثّل أعمال جسد اإلنسان ،أو ،بعبGGارة أدق ،يمثGGل الشGGيطان وال يمكن أن يمِثّGGل هللا

Gادرا على االسGتمتاع بحيGاة السGماء
على اإلطالق .حتى إذا كان اإلنسان ،الذي يحب هللا بالفعGل بالدرجGة الGتي يكGون عنGدها ق ً
على األرض ،والذي يسGتطيع أن يتف َّGوه بكلم ٍ
Gات من قبيGل" :يGا إلهي! ال يمكنGني أن أوفيGك قGدرك من الحب" ،وقGد ارتقى إلى
الع GGالم األسGGمى ،فال يGGزال من غ GGير الممكن ال GGزعم بأن GGه يحيGGا بحسGGب هللا أو يمِثّGGل هللا؛ ذلGGك أن جGGوهر اإلنسGGان يختلGGف عن
وجه الGروح القGدس بGه اإلنسGان
جGوهر هللا .ال يمكن أب ًGدا لإلنسGان أن يحيGا بحسGب هللا ،وليس في اإلمكGان أن يصGبح هللا .مGا َّ
أن يحيا بحسبه هو ما يتماشى فقط مع ما يطلبه هللا من اإلنسان.

تعبيرا عن الشGGيطان؛ ومن
تتجلى جميع أعمال الشيطان وأفعاله في اإلنسان .واآلن تُعد جميع أعمال اإلنسان وأفعاله ً
ثم فال يمكنGGه تمثيGGل هللا .إن اإلنسGGان تجسGGد للشGGيطان وشخصGGية اإلنسGGان غGGير قGGادرة على تمثيGGل شخصGGية هللا .يتسGGم بعض
َّ
موج ًهGا من الGروح
بحسن الخلق ،وقد يأتي هللا ببعض األفعال من خالل ُخلق الناس ،ويكون العمGل الGGذين يقومGGون بGGه َّ
الناس ُ
القدس .ومع ذلك فإن شخصيتهم غير قادرة على تمثيل هللا .إن العمل الذي يقوم به هللا فيهم هو مجرد العمGGل واالمتGGداد GلمGGا

هGGو موجGGود بالفعGGل بGGداخلهم .وسGGواء أكGGانوا أنبيGGاء أم أنا ًس Gا اسGGتخدمهم هللا من العصGGور الماضGGية ،فال يمكن ألحGGد أن يمثلGGه
مباشGGرة .يصGGل كGGل النGGاس إلى محبGGة هللا فقGGط تحت وطGGأة الظGGروف ،وال يسGGعى أحGGد بمحض إرادتGGه للتعGGاون .مGGا األشGGياء
اإليجابيGGة؟ كGGل مGGا يGGأتي من هللا مباشGGرة إيجGGابي .ومGGع ذلGGك ،تعرضGت شخصGGية اإلنسGان لعمGGل الشGGيطان وال يمكنهGGا أن تمِثّGGل

هللا .فق GGط هللا المتج ِّسG Gد – محبت GGه ومش GGيئته في المعان GGاة وب GGره وخض GGوعه وتواض GGعه وخف GGاؤه – ك GGل ه GGذه تمِثّGGل هللا مباش GGرة؛
والسGGبب في ذلGGك أنGGه حين جGGاء لم يكن ذا طبيعGGة خاطئGGة ،وجGGاء مباشGGرة من هللا ،بGGدون أن يجGGري فيGGه عمGGل الشGGيطان .إن

يسوع يشبه الجسGد الخGاطئ في مظهGره الخGارجي فقGط ،ولكنGه ال يمثGل الخطيَّة ،ولGذلك فجميGع أفعالGه وأعمالGه وكلماتGه حGتى
الوقت الذي يسبق إنجازه للعمل عن طريق الصلب (بما في ذلك لحظGGة صGGلبه) هي تمثيGGل مباشGر هلل .إن مثGGال يسGGوع يكفي
إلثبGGات أن أي إنسGGان ذي طبيعGGة خاطئGGة ال يمكنGGه تمثيGGل هللا ،وأن خطيَّة اإلنسGGان تمِثّGGل الشGGيطان؛ ممGGا يعGGني أن الخطيَّة ال

تمثGGل هللا وأن هللا بال خطيَّة .حGGتى العمGGل الGGذي أجGGراه الGGروح القGGدس في اإلنسGGان إنمGGا جGGاء بتوجيGGه من الGGروح القGGدس ،وال
يمكن الق GGول إن GGه بفع GGل اإلنس GGان نياب GGة عن هللا .ولكن بق GGدر م GGا يتعل GGق األم GGر باإلنس GGان ،فال خطيئت GGه وال تص GGرفاته تمِثّGGل هللا.

بالنظر إلى العمل الذي قام به الروح القدس في اإلنسان منذ الماضي وحتى الGGوقت الحاضGر ،يGGرى المGGرء أن كGGل مGا يعيش

اإلنسان بحسبه ناتج عن العمGل الGGذي قGام بGGه الGروح القGدس فيGه .قليلGون جGً Gدا َم ْن يسGGتطيعون الحيGاة بحسGGب الحGق بعGGد تعامGل
الروح القدس معهم وتأديبهم؛ مما يعني أن عمGGل الGGروح القGGدس وحGGده هGGو الموجGود وأن التعGGاون من جGانب اإلنسGان مفقGGود.
هل ترى هذا اآلن بوضوح؟ إن كان األمر كذلك ،فما الذي يتعين عليك القيGام بGه لتبGذل أقصGى مGا بوسGعك للعمGل في تنGاغم
معه في حين يعمل الروح القدس وبذلك تفي بواجبك؟

ال ُبَّد من حظر الخدمة الدينية
وعين منذ األزل العديد Gمن الناس لخدمته ،بما في ذلGGك أنا ًسGا من كGGل منGGاحي
منذ بداية عمل هللا في الكون كله ،سبق ّ
الحياة ،ويتمثل هدفه في تتميم مشيئته وضمان أن يأتي عمله ثماره بهدوء ،وهذا هGGو غGرض هللا من اختيGGار النGاس لخدمتGه،
وعلى كGGل َم ْن يخGGدم هللا أن يGGدرك مشGGيئة هللا هGGذه .من خالل عملGGه هGGذا ،يكGGون النGGاس قGGادرين على نحGGو أفضGGل على رؤيGGة
فعليGGا إلى األرض ليق GGوم بعمل GGه ،ويتعام GGل م GGع
حكم GGة هللا وقدرت GGه الكلي GGة ،وعلى رؤي GGة مب GGادئ عمل GGه على األرض .ي GGأتي هللا ً
وضوحا .اليوم ،تُعد Gمجموعتكم هذه محظوظة لكونهGGا تخGGدم اإللGGه العملي ،وهGGذه
الناس ،حتى يعرفوا أعماله على نحو أكثر
ً

نعمة ال تُ َّ
دوما مبادئه الخاصGGة عنGGد اختيGGار شGخص مGا لخدمتGه G.إن
قدر بثمن بالنسبة إليكم .في الحقيقة ،إن هللا يرفعكم ،وهلل ً
خدمة هللا ببساطة ليست مجرد مسألة حماس إطالًقا كما يتصور الناس .فأنتم ترون اليGGوم كيGGف أن كGGل َم ْن يخGGدمون هللا في
توجيها من هللا وبسبب عمGل الGروح القGدس ،وألنهم يسGعون إلى الحGق .هGذا هGو الحGد األدنى
محضره يخدمونه ألنهم ينالون
ً
من المتطلبات التي يجب أن يمتلكها جميع الذين يخدمون هللا.
خدم GGة هللا ليس GGت بالمهم GGة اليس GGيرة .إن أولئ GGك ال GGذين ال ت GGزال شخص GGيتهم الفاس GGدة كم GGا هي دون تغي GGير ال يمكنهم أن
أبدا .إذا لم تكن شخصيتك قد خضعت لدينونة كلمة هللا وتوبيخها ،فإن شخصGGيتك ال تGGزال تمثGGل الشGGيطان ،وهGGذا
يخدموا هللا ً
يكفي إلثبGGات أن خGGدمتك هلل بعيGGدة عن نيتGGك الحسGGنة .إنهGGا خدمGGة تعتمGGد على طبيعت Gك GالشGGيطانية .إنGGك تخGGدم هللا بشخصGGيتك
الطبيعية ،ووفًقا لتفضيالتك الشخصية؛ وأكثر من ذلك ،أنك تفكر في أن هللا يبتهج Gبكل ما تريGد القيGام بGه ،ويكGره كGGل مGا ال
ترغب في القيام به ،وأنك تسترشGد كليGة بتفضGيالتك الخاصGة في عملGك ،فهGل تُسGمى هGذه خدمGة هلل؟ في نهايGة المطGاف ،لن

Gادا ألنGGك كنت تخGGدم هللا ،وهGGذا سGGيجعل شخصGGيتك الفاسGGدة متأصGGلة
تتغGGير شخصGGية حياتGGك مثقGGال ذرة؛ بGGل ستصGGبح أكGGثر عنً G
ِّ
ستطور من داخلك قواعد حول خدمة هللا التي تعتمGGد في األسGاس على شخصGGيتك والخGGبرة المكتسGGبة
بعمق .وبهذه الطريقة،

من خدمتك وفًقGا لشخصGيتك .هGذا درس من الخGبرة اإلنسGانية .إنهGا فلسGفة اإلنسGان في الحيGاة .إن مثGل هGؤالء النGاس ينتمGون
إلى الفريس GGيين والمس GGؤولين ال GGدينيين ،وإذا لم يفيق GGوا ويتوب GGوا ،فس GGيتحولون في نهاي GGة المط GGاف إلى مس GGحاء كذبGGGة وأضGGGداد

للمسGGيح ُيضGGلون النGGاس في األيGGام األخGGيرة .سGGيقوم المسGGحاء الكذبGGة وأضGGداد المسGGيح الGGذين ورد ذكGGرهم من بين مثGGل هGGؤالء
النGGاس .إذا كGGان أولئGGك الGGذين يخGGدمون هللا يتبعGGون شخصGGيتهم ويتصGGرفون وفًقGGا إلرادتهم الخاصGGة ،فعندئGGٍ Gذ يكونGGون عرضGGة
لخطGG Gر الطGG Gرد في أي وقت .إن أولئGG Gك الGG Gذين يطبقGG Gون سGG Gنواتهم العديGG Gدة من الخGG Gبرة في خدمGG Gة هللا من أجGG Gل كسGG Gب قلGG Gوب

اآلخGGرين ،وإللقGGاء المحاضGGرات على أسGGماعهم ولفGGرض السGGيطرة عليهم ،والتعGGالي عليهم – وال يتوبGGون أبGً Gدا ،وال يعGGترفون
أب Gً Gدا بخطاي GGاهم ،وال يتخل GGون أب Gً Gدا عن اس GGتغالل الموق GGف – فه GGؤالء الن GGاس س GGيخرون أم GGام هللا .إنهم أن GGاس من نفس ص GGنف

ب GGولس ،ممن يس GGتغلون أق GGدميتهم ويتب GGاهون بم GGؤهالتهم ،ولن يجلب هللا الكم GGال لمث GGل ه GGؤالء الن GGاس .فه GGذا الن GGوع من الخدم GGة

ثم فهم يتشGGبثون بمفGاهيم الماضGي وأشGGياء من الماضGي ،وهGذه عقبGGة
يتداخل مع عمل هللا .يحب النGGاس التشGGبث بالقGديم ،ومن َّ

كبرى أمام خGدمتهم ،وإذا لم يكن بمقGدورك أن تتخلص منهGا ،فGإن هGذه األشGياء سGتقيد حياتGك كلهGا ،ولن يثGني عليGك هللا ،في

Gهيدا في خ GGدمتك هلل .ب GGل على
أي ش GGيء ،وال ح GGتى إذا كس GGرت س GGاقيك أو أح GGنيت ظه GGرك من العم GGل ،وال ح GGتى إذا كنت ش ً G
تماما :سيقول بأنك فاعل شر.
العكس ً
Gميا على أولئ GGك ال GGذين ليس ل GGديهم مف GGاهيم ديني GGة ،والمس GGتعدين للتخلي عن ذواتهم
Gارا من الي GGوم ،س GGيعمل هللا رس ً G
اعتب ً G
ِ
Gيكمل الGذين يتوقGون إلى كلمGة هللا ،وهGؤالء النGاس يجب أن ينهضGوا لخدمGة هللا .عنGد
القديمة ،والذين يطيعون هللا بأمانGة ،وس ّ

هللا فيض ال نهاية له وحكمة ال حدود لها .ينتظر عمله المذهل وتنتظر كلماته ِّ
أعدادا أكبر من الناس للتمتع بها .كما
القيمة
ً
هGو عليGGه الحGال ،فGإن أولئGGك الGذين لGGديهم مفGاهيم دينيGGة ،والGذين يتبGGاهون باألقدميGGة ،والGGذين ال يسGتطيعون التخلي عن أنفسGهم
يجGGدون صGGعوبة في قبGGول هGGذه األشGGياء الجديGGدة ،ومGGا من فرصGGة أمGGام الGGروح القGGدس إلكمGGال هGGؤالء النGGاس .إذا لم يكن لGGدى

Gادرا على تلقي هGGذه األمGGور الجديGGدة ،وسيصGGبح
الشGGخص عزيمGGة على الطاعGGة ،وإذا لم يكن متعط ًشGا لكلمGGة هللا ،فلن يكGGون قً G
مكرا ،وسينتهي به المطاف إلى المسار الخطأ .عند قيام هللا بعمله اآلن ،سيجمع أكبر عدد من األشخاص
أكثر ً
تمردا وأشد ً
تمامGا المسGؤولين الGدينيين GالGذين يسGتغلون أقGدميتهم .أمGا أولئGك
الذين يحبونه حًقا والGذين يقبلGون النGور الجديGد G.وسGوف يقتلGع ً

الذين يقاومون التغيير بشراسGة ،فإنGGه ال يريGGد واحGً Gدا منهم ،فهGل تريGGد أن تكGون واحGً Gدا من هGGؤالء النGGاس؟ هGل تGGؤدي خGدمتك
وفًقGGا لتفض GGيالتك الخاص GGة أم تفع GGل م GGا يطلب GGه هللا؟ ه GGذا ش GGيء يجب علي GGك معرفت GGه بنفس GGك .ه GGل أنت واح Gً Gدا من المس GGؤولين
ِ
كمله هللا؟ وإلى أي مدى يثGGني الGروح القGGدس على خGGدمتك؟ وكم منهGGا لن يحتفي بGGه هللا؟
الدينيين أم أنك طفل حديث الوالدة ُي ّ
بعGGد سGGنوات عديGGدة Gمن الخدمGGة ،مGGا مGGدى التغGGير الGGذي طGرأ على حياتGGك؟ وهGGل تGGدرك كGGل هGGذه األمGGور؟ إذا كGGان لGGديك إيمGGان
جانبا ،وستخدم هللا على نحو أفضل وبطريقGGة جديGGدة .لم يفت األوان للنهGGوض
حقيقي ،فإنك ستنحي مفاهيمك الدينية Gالقديمة ً
ستقيد األفكار الدينية Gالقديمة حياة الشخص ،والخبرة التي يكتسبها الشخص سGGتقوده بعيGً Gدا عن هللا ليقGGوم باألفعGGال على
اآلنّ .

دائمGا أولئGك الGذين
طريقته الخاصة .إذا لم ِ
جانبا ،فستصبح حجGر عGثرة أمGام نمGوك في الحيGاة .لقGد َّ
تنح هذه األشياء ً
كمل هللا ً
Gادرا على أن تنحي
يخدمونGG G Gه ،إذ ال يطGG G Gردهم
خارج G G Gا باسGG G Gتهانة .إذا قبلت حًقGG G Gا دينونGG G Gة كلمGG G Gة هللا وتوبيخهGG G Gا ،وإذا كنت قً G G G
ً

Gارا على كلمGGة هللا اليGGوم،
ممارسGGاتك وقواعGGدك القديمGGة ً
جانبGGا ،وتتوقGGف عن اسGGتخدام المفGGاهيم الدينيGGة القديمGGة باعتبارهGGا معيً G
فعندئGٍ Gذ فقGGط سGGيكون لGGك مسGGتقبل .ولكن إذا كنت تتشGGبث باألشGGياء القديمGGة ،وإذا كنت ال تGGزال تقGِّ Gدرها ،فلن يكGGون هنGGاك من
تمامGا عن كGGل
طريGGق لخالصGGك .ال يلقي هللا بGGاالً لمثGGل هGGؤالء النGGاس .إذا كنت تريGGد حًقGGا أن تكGGون كGGامالً ،فعليGGك أن تتخلى ًG
Gادرا على وضGGعه
Gحيحا ،وحGGتى لGو كGGان عمGGل هللا ،فيجب أن تكGGون قً G
شGيء من الماضGGي .حGGتى لGو كGGان مGGا فعلتGGه من قبGGل صً G

جانب ا والتوقف عن التشبث به .حتى لو كان من الواضح أنه عمل الروح القدس ،وقد تم مباشGرة بGالروح القGدس ،فيجب أن
ً
جانبا اليوم .يجب عليك عدم التمسك به .هذا ما يطلبه هللا .يجب أن يخضع كل شيء للتجديد G.في عمل هللا وكلمتGGه،
تضعه ً

Gديما ق GGط .فه GGو ال
دومGGا ولم يكن ق ً G
ال يش GGير إلى األش GGياء القديم GGة ال GGتي مض GGت ،وال يفتش في الت GGاريخ الق GGديم ،فاهلل إل GGه جدي GGد ً
يتشبث بكلماته الخاصة من الماضي ،ومن هنا يتضح أن هللا ال يتبع أي قواعد .في هGذه الحالGة ،لكونGك مخلGوق بشGري ،إذا
ّ

Gارما بطريقGGة منظمGGة ،في حين لم يعGGد هللا
ض Gا التخلي عنهGGا
كنت ًG
دومGا تتشGّ Gبث بأشGGياء من الماضGGي ،راف ً
ّ
وتطبقهGGا تطبيًقGGا صً G
يعمل وفق الطرق التي كان يعمل بها من قبل ،أال تكون كلماتك وأفعالك باليGة؟ ألم تصGبح عGدواً هلل؟ هGل أنت على اسGتعدادG
صGا يعيGGق عمGGل هللا .هGل هGGذا
لتدمير حياتك كلها وتخريبها بسبب هذه األشياء القديمة؟ ستجعل منك هذه األشGGياء القديمGGة شخ ً
هGGو نGGوع الشGGخص الGGذي تريGGد أن تكونGGه؟ إذا كنت حًقGGا ال تريGGد ذلGGك ،فتوقGGف بسGGرعة عمGGا تقGGوم بGGه ،وابGGدأ من جديGGد .فاهلل ال
يتذكر خدمتك السابقة.

في إيمانك باهلل ينبغي عليك أن تطيع هللا
تمامGا
Gدائما مGا يكGون لGديهم وجهتGا نظGر مختلفتGان ً
لماذا تؤمن باهلل؟ يقف كثير من النGاس حGائرين حيGال هGذا السGؤال ،ف ً
ِ
طمعGا في الحصGول على
حول اإلله العملي واإلله الذي في السماء ،األمر الذي ّ
يوضح أنهم يؤمنGGون باهلل ال لطاعتGGه ،وإنمGGا ً

هربGGا من المعانGGاة من المصGGائب .عنGGدها فقGGط يكونGGون طGGائعين إلى حGGد مGGا ،لكن طGGاعتهم تكGGون مشGGروطة،
بعض المنGGافع أو ً
فهي من أجGGل طموحGGاتهم الشخصGGية ،وهم مجGGبرون عليهGGا .لGGذا :لمGGاذا تGGؤمن أنت باهلل؟ إذا كGGان السGGبب الوحيGGد هGGو من أجGGل

Gديرا للنفس .إذا لم يكن
طموحاتGGك ومصGGيرك ،فGGأولى بGGك أال تGGؤمن؛ فإيمGGان مثGGل هGGذا ُيعGGد خً G
Gداعا للنفس وطمأنGGة للنفس وتقً G
Gتندا إلى أسGGاس من طاعGGة هللا ،فسGGتنال عقابGGك في النهايGGة جGGزاء معارضGGتك هلل؛ فجميGGع أولئGGك الGGذين ال ينشGGدون
إيمانGGك مسً G

طاعة هللا في إيمانهم يعارضون هللا .يطلب هللا من هؤالء أن يبحثوا عن الحق ،وأن يتوقGوا إلى كالم هللا ،ويGأكلوا ويشGGربوا

كلمGGات هللا ،ويطبقوهGGا ،حGGتى يحققGGوا طاعGGة هللا .إذا كGGانت دوافعGGك حق Gاً هكGGذا ،فGGإن هللا سGGيرفعك بالتأكيGGد G،وسGGيكون بالتأكي GدG

كريمGاً معGGك .مGGا من أحGGد يشGGك في هGGذا ،ومGا من أحGGد يمكنGGه تغيGGيره .وإذا لم تكن دوافعGGك من أجGGل طاعGGة هللا ،وكGانت لGGديك

ض Gا هلل .قGGد
أهGGداف أخGGرى ،فجميGGع مGGا تقGGول وتفعGGل – صGGالتك بين يَّ G
Gدي هللا ،وحGGتى كGGل عمGGل من أعمالGGك – سGGيكون معار ً
Gحيحا ،وقGد يبGدو عليGك أنGك واحGد من الطGائعين ،لكن عنGدما
تكون حلو اللسان لين الجGانب ويبGدو كGل فعGل أو تعبGير منGك ص ً

ضG Gا هلل ،وذميمG Gاً .إن ال GGذين يب GGدون ط GGائعين
يتعل GGق األم GGر ب GGدوافعك وآرائ GGك ح GGول اإليم GGان باهلل ،يك GGون ك GGل م GGا تفعل GGه معار ً
Gرة ،ولن ُيفلت هللا منهم
كاألغنGGام ،ولكن قلGGوبهم تحمGGل نوايGGا شGGريرة ،هم ذئGGاب يرتGGدون ثيGGاب األغنGGام ،ويغضGGبون هللا مباشً G
أحGً Gدا .سيكشGف الGروح القGGدس عن كGل فGرد منهم ،حGGتى يمكن للجميGGع رؤيGGة أن الGروح القGدس سGGيبغض كGGل واحGد من أولئGك
المرائين ويرفضهم بالتأكيد .ال تقلق :سيتعامل هللا مع كل منهم ويحاسب كل منهم بدوره.

إذا كنت غير قادر على قبول نGور هللا الجديGد G،وال تسGGتطيع أن تفهم كGل مGا يفعلGه هللا اليGGوم ،وال تبحث عنGه ،أو تشGك
حكمGGا علي GGه ،أو تفحص GGه وتحلل GGه ،فإن GGك إذن غ GGير مهتم بطاع GGة هللا .إذا كنت ال ت GGزال تتعل GGق بن GGور األمس
في GGه ،أو تص GGدر ً
وتعارض العمل الجديد Gهلل ،عندها لن تكون أكثر من شGخص أحمGق ،وأنت واحGد من أولئGك الGGذين يعارضGGون هللا عمGGداً .إن

مفتGGاح طاعGGة هللا هGGو تقGGدير النGGور الجديGGد ،والقGGدرة على قبولGGه وتطبيقGGه .هGGذه وحGGدها هي الطاعGGة الحقيقيGGة .إن أولئGGك الGGذين

ليس لGGديهم إرادة لالشGGتياق إلى هللا غGGير قGGادرين على االهتمGGام بطاعGGة هللا ،وال يسGGتطيعون إال معارضGGة هللا نتيجGGة لرضGGاهم
عن الوضع الراهن .ال يستطيع اإلنسان أن يطيع هللا ألنه أسير ما جاء قبله .أعطت األشياء التي جاءت من قبل الناس كل
المف GGاهيم واألوه GGام عن هللا ال GGتي أص GGبحت ص GGورة هللا في أذه GGانهم .وهك GGذا ،ف GGإن م GGا يؤمن GGون ب GGه ه GGو تص GGوراتهم الخاص GGة،
ومعGايير خيGالهم .إذا أجGريت قيا ًسGا بين اإللGه الGذي يقGوم بالعمGل الفعلي اليGGوم واإللGGه الموجGGود في مخيلتGك ،فGإن إيمانGGك يGGأتي
إيمانGGا كه GGذا .بغض النظ GGر عن م GGدى عظم م GGؤهالت ه GGؤالء،
من الش GGيطان ،وه GGو حس GGب رغبات GGك الخاص GGة – وهللا ال يري GGد ً
وبغض النظر عن تفانيهم – حتى وإن كانوا قد كرسGوا جهGود حيGاتهم لعملGه ،وضGحوا بأنفسGهم – فGإن هللا ال يقبGل أي إيمGان
من هGGذا القبيGGل .إنGGه يظهGGر لهم فقGGط بعض النعم ويسGGمح لهم بGGالتمتع بهGGا لفGGترة من الGGزمن .فأنGGاس مثGGل هGGؤالء غGGير قGGادرين
على تطبيق الحقيقة؛ الروح القدس ال يعمل في داخلهم ،وسيقضي هللا على كGل واحGد منهم في دوره .بغض النظGر عمGا إذا
Gبانا ،فGGإن أولئGGك الGGذين ال يطيعGGون هللا في إيمGGانهم ولGGديهم الGGدوافع الخاطئGGة ،هم أولئGGك الGGذين يعارضGGون
كGGانوا مسGGنين أم شً G
ويقGGاطعون عمGGل هللا ،وهGGؤالء النGGاس سيسGGتبعدهم هللا بال شGGك .إن أولئGGك الGGذين ال يملكGGون أدنى طاعGGة هلل ،والGGذين يعGGترفون
فقGGط باسGGم هللا ،ولGGديهم بعض اإلحسGGاس بجمGGال هللا ومحبتGGه ،لكنهم ال يواكبGGون خطGGوات الGGروح القGGدس ،وال يطيعGGون العمGGل
ويكملهم .يكمGGل هللا النGGاس بطGGاعتهم
الحGGالي للGروح القGGدس وكلماتGGه – مثGGل هGGؤالء النGGاس تغمGGرهم نعمGGة هللا ،ولن يGGربحهم هللا
ّ
وأكلهم وشربهم كلمات هللا واستمتاعهم بها ،ومن خالل ما يتعرضون له من المعاناة والتنقية في حياتهم .يمكن إليمان مثGGل

يغيGGر من شخص GGيات الن GGاس ،وبع GGدها فق GGط يمكنهم امتالك المعرف GGة الحقيقي GGة باهلل .إن الش GGعور بع GGدم االكتف GGاء
ه GGذا فق GGط أن ِّ
بالعيش وسط نعيم هللا ،والتعطش للحق بشغف ،والبحث عن الحقيقة ،والسعي لكي يربحنا هللا – هذا مGGا يعنيGGه أن نطيGGع هللا
بوعي؛ فهذا هو بالضبط نوع اإليمان الGذي يريGده هللا .فالنGاس الGذين ال يفعلGGون أكGGثر من التمتGع بنعم هللا ال يمكن أن يكونGGوا
أمورا سطحية .إن أولئك الذين يتمتعGGون
كاملين ،أو يتم إحداث تغيير فيهم ،وتُعد طاعتهم ،وتقواهم ومحبتهم وصبرهم كلها ً
بنعمة هللا فقط ال يستطيعون أن يعرفوا هللا حًقا ،وحتى عندما يعرفون هللا ،فإن معرفتهم تكون سGطحية ،ويقولGون أشGياء من

قبيGGل إن هللا يحب اإلنسGGان ،أو إن هللا رحيم باإلنسGGان .وال يمثGGل هGGذا حيGGاة اإلنسGGان ،وال ِ
يظه Gر أن النGGاس يعرفGGون هللا حًGقGا.
عن GGدما يم GGر الن GGاس بتج GGارب هللا ،إذا م GGروا به GGا ،حين ينقيهم كالم هللا ،ف GGإنهم يعج GGزون عن طاع GGة هللا – وب GGدالً من ذل GGك إذا
وخروا – فلن يكونوا مطيعين على اإلطالق .هناك العديد Gمن القواعد والقيود بداخلهم حGGول اإليمGGان باهلل ،وتجGGارب
ارتابوا ّ

Gاس مثGGل
قديمة هي نتاج سنوات طويلة من اإليمان ،أو عقائد مختلفة مستندة إلى الكتاب المقدس .فهGGل يمكن أن يطيGGع هللاَ أن ٌ
جميعGGا يطيع GGون وف GGق رغب GGاتهم
ه GGؤالء؟ إن ه GGؤالء الن GGاس ممتلئ GGون باألش GGياء البش GGرية ،فكي GGف يمكنهم أن يطيع GGوا هللا؟ إنهم
ً
الشخصGGية – فهGGل يGGرغب هللا في طاعGGة مثGGل هGGذه؟ إنهGGا ليسGGت طاعGGة هلل ،ولكنهGGا الGGتزام بعقيGGدة ،ترضGGي نفسGGك وتعزيهGGا .إذا

علنا في عمGGل معارضGGة هللا –
قلت إن هذه هي طاعة هلل ،أفال ّ
تجدف عليه؟ إنك فرعون مصري ،وترتكب الشر ،وتشارك ً
َ
فهGGل يريGGد هللا خدمGGة كهGGذه؟ من األفضGGل أن تسGGرع بالتوبGGة وأن يكGGون لGGديك بعض الGGوعي الGGذاتي ،فGGإذا لم يكن األمGGر كGGذلك،
فس GGيكون من األفض GGل ل GGك االنص GGراف إلى الم GGنزل :فه GGذا من ش GGأنه أن يحق GGق ل GGك فائ GGدة أفض GGل من خ GGدمتك هلل ،ولن تق GGاطع
ثم عقابه!
وتزعج ،وستعرف مكانك ،وتعيش حياة جيدة – ألن يكون ذلك أفضل؟ وبهذه الطريقة تتجنب معارضة هللا ومن َّ

كملهم هللا
وعود ألولئك الذين ّ
ِ
يكمل هللا من خالله اإلنسان؟ ما هي الجوانب التي يشتمل عليها؟ هل ترغب في أن يكملGك هللا؟ هGل
ما الطريق الذي ّ
أنت على اسGتعداد GلقبGGول الدينونGGة والتGوبيخ من هللا؟ مGاذا تعGGرف عن هGذه األسGئلة؟ إن لم يكن باسGتطاعتك أن تتكلم عن هGGذه
زلت ال تعGGرف شGGيًئا عن عمGGل هللا ،ولم تسGGتنر مطلًقGا بGالروح القGGدس .ال يمكن لهGGذا النGGوع
المعرفGGة ،فGGإن هGGذا ُيظهGGر أنGGك مGا َ
Gدرا ضGGئيالً من النعمGGة يسGGتمتع بGGه قليالً لكنGGه ال يGGدوم في األجGGل البعيGGد .إذا
من البشGGر أن ُي َّ
كمل ،ال يمكنGGه سGGوى أن يتلقى قً G
كمل من ِقَبGGل هللا .ربمGGا يرضGGى البعض بسGGالم الجسGGد ومسGّ Gرته ،أو
كGGان المGGرء يسGGتمتع بنعمGGة هللا فحسGب ،فإنGGه ال يمكن أن ُي َّ
بحيGGاة سGGهلة خاليGGة من الشGGدائد Gأو التعاسGGة؛ حيث يعيش في سGGالم مGGع أسGGرته دون صGGراعات أو شGGجار .بGGل إن البعض قGGد
يعتقد أن هذه هي بركGة هللا ،لكنهGا في الحقيقGة هي نعمGة هللا فحسGب .ال يمكنكم أن ترضGوا بمجGرد االسGتمتاع بنعمGة هللا .إن
يوميا وتصلي كل يوم ،ولو كانت روحك تشعر بسال ٍم ومتعGGة
جدا .حتى لو َ
هذا النوع من التفكير مبتذل ً
كنت تقرأ كلمة هللا ً
خاصGGة ،لكنGGك في النهايGGة غGGير قGGادر على أن تتكلم بGGأي معرفGGة عن هللا وعن عملGGه ،وليسGGت لGGديك أي خGGبرة بتلGGك األمGGور،
ومهما كان المقدار الذي أكلته وشربته من كلمGة هللا ،فGإذا كنت فقGGط تشGعر بالمتعGة والسGGالم في روحGك ،وأن كلمGGة هللا حلGوة
بما ال يقارن حتى إنه ال يمكنك التوقف عن التلذذ بها ،لكن ليست لGGديك أي خGبرة حقيقيGة مGع كلمGة هللا أو أي واقعيGGة لكلمGGة
Gادرا على أن تحيGGا جGGوهر كلمGGة هللا ،فGGإن
هللا ،فمGGا الGGذي يمكنGك Gأن تحصGGل عليGGه من إيمانGGك باهلل بهGGذه الطريقGGة؟ إن لم تكن قً G
كمل وال يمكن
أكلك وشربك من كالم هللا وصلواتك معنية بالدين بصورة كلية .إذن فGGإن هGGذا النGGوع من البشGر ال يمكن أن ُي َّ
أن ُيقتَGGنى من هللا؛ فجميGGع الGGذين اقتنGGاهم هللا هم أولئGGك الGGذين سGGعوا إلى الحGGق .مGGا يقتنيGGه هللا ليس جسGGد اإلنسGGان وال مقتنياتGGه،
يكمGل جسGGد اإلنسGGان بGGل قلبGGه ،لعGّ Gل قلب اإلنسGGان ُيقتَGGنى من
لكنGGه ذلGGك الجGGزء في داخلGGه الGGذي ينتمي إلى هللا .لهGGذا فGGإن هللا ال ِّG
قبل هللا .بعبارة أخرى ،إن جوهر القول بأن هللا يكمل اإلنسان هو أن هللا يكمل قلب اإلنسان لعله يتجه إلى هللا ويحبه.

إن جسGGد اإلنسGGان فٍ G
حتمGا ،وال يمكنGGه أن ينGGال
Gان ،وال طائGGل من أن يقتGGني هللا جسGGد اإلنسGGان؛ ألنGGه ذلGGك الGGذي سGGيبلى ًG
ميراث هللا أو بركاته .لو أن هللا اقتنى جسد اإلنسان فقGط وأبقGاه في هGذا التيGار ،ألصGبح اإلنسGان في هGذا التيGار باسGمه فقGط،
ٍ
Gتعالنا عن هللا فحسGGب ،بGGل سيصGGبح –
لكن قلبGGه سGGينتمي إلى الشGGيطان ،وحينئGG Gذ لن يكGGون اإلنسGGان عGGاجزاً عن أن يصGGبح اسً G
ب GGدالً من ذل GGك – عبًئا علي GGه؛ ومن ثم ،سيص GGبح اختي GGار هللا لإلنس GGان بال مع GGنى .أولئ GGك ال GGذين س GGيكملهم هللا هم أولئ GGك ال GGذين
وم ْن ه GGو هللا ،بحيث يص GGبح ذل GGك م GGا ه GGو
س GGينالون برك GGات هللا وميراث GGه؛ بمع GGنى أنهم س GGوف يس GGتوعبون داخلهم م GGا ل GGدى هللا َ
موجود داخلهم ،لديهم كل كالم هللا منقوش داخلهم .مهما كانت ماهية هللا ،فسوف تكونون قادرين على استيعابه كله داخلكم

تمام ا ،وبهذا تحيون بحسب الحق .هذا النوع من البشر هو الذي يكمله هللا ويربحه .هذا النوع من البشر وحده هGGو
كما هو ً
المؤهل ليرث البركات اآلتية التي يهبها هللا:
 .1ينال حب هللا الكامل.
 .2يتصرف بحسب مشيئة هللا في كل األشياء.
 .3يحصل على إرشاد هللا ويحيا في ظل نوره ويستنير به.
ويص َG Gلب من أجGG Gل هللا،
 .4يحيGG Gا في الصGG Gورة الGG Gتي يحبهGG Gا هللا على األرض ،ويحب هللا بصGG Gدق كمGG Gا فعGG Gل بطGG Gرسُ ،
ويحسب أهالً للموت من أجل حب هللا ،ويحصل على ٍ
مجد كمجد بطرس.
ُ َ
 .5يكون موضع حب واحترام وإعجاب كل َم ْن على األرض.
 .6يتغلب على جميع أشكال العبودية للموت والجحيم ،وال يدع فرصة لعمل الشGGيطان؛ حيث يصGGبح ملكGاً هلل بالكليGGة،

روح جديدة ونشيطة ،وال يشعر بالضجر مطلًقا.
ويحيا داخل ٍ

دائما طوال حياته كما لو أنه قد رأى مجيء يوم مجد هللا.
 .7يشعر بإحساس ال يمكن وصفه بالنشوة واالبتهاج ً
 .8يحصل على ٍ
مجد مع هللا ومالمح مشابهة ألحباء هللا القديسينG.
 .9يصبح ذاك الذي يحبه هللا على األرض ،بمعنى أن يصبح ابن هللا المحبوب.
 .10يتغير شكله ويصعد مع هللا إلى السماء الثالثة ويسمو فوق الجسد.
كملهم هللا واقتن GGاهم .ه GGل ربحت أي ش GGيء؟ إلى أي م GGدى
أولئ GGك الق GGادرون على وراث GGة برك GGات هللا هم وح GGدهم ال GGذين َّ

عشوائيا ،بل ثمة شروط ونتائج ظاهرة يمكن لإلنسان أن يراها .ليس كما يعتقد اإلنسان أنه
كمَل َك هللا؟ ال يكمل هللا اإلنسان
َّ
ً
كمل وأن ُيقتَGGنى من ِقَبGGل هللا ،ويسGGتطيع أن ينGGال على األرض بركGGات هللا وميراثGGه.
طالمGGا كGGان عنGGده إيمGGان باهلل ،يمكن أن ُي َّ
تلGك األمGور صGعبة ج ًGدا ،وهي أكGثر صGعوبة فيمGGا يتعلGق بتغيGير GالشGGكل .مGا يجب عليكم في المقGام األول أن تسGعوا إليGه في
كمل GGوا من هللا من خالل ك GGل الن GGاس واألم GGور واألش GGياء ال GGتي
كمل GGوا من هللا في ك GGل األش GGياء ،وأن تُ َّ
ال GGوقت ال GGراهن ه GGو أن تُ َّ

ت GG Gواجهكم ،بحيث يص GG Gبح المزي GG Gد من ماهي GG Gة هللا في داخلكم .يجب عليكم أوالً أن تن GG Gالوا م GG Gيراث هللا على األرض قب GG Gل أن
تصGGبحوا أهالً ألن ترثGGوا بركGGات أكGGثر وأعظم من هللا .هGGذه األمGGور كلهGGا هي مGGا يجب عليكم أن تسGGعوا إليهGGا وأن تفهموهGGا

أوالً .كلمGGا زاد سGGعيكم نحGGو أن يكملكم هللا في كGGل األشGGياء ،أصGGبحتم أكGGثر قGGدرة على رؤيGGة يGGد هللا في كGGل األشGGياء ،وبهGGذا
تسعون بنشاط نحو الدخول إلى كينونة كلمGGة هللا وواقعيGGة كلمتGGه من خالل منGGاظير مختلفGGة وفي أمٍ G
Gور مختلفGGة .ال يمكنكم أن
تقنعوا بمثل هذه الحاالت السGلبية؛ كاالكتفGGاء بعGGدم ارتكGاب خطايGا أو عGGدم حمGل أي تصGGورات وأي فلسGفة للعيش وأي إرادة

كمل من
كمل في ك GGل األم GGور نتيج GGة ل GGذلك .ال يمكن أن تُ َّ
بش GGرية .إن هللا يكم GGل اإلنس GGان بط GGرق مختلف GGة ،ومن الممكن أن تُ َّ
كمل ووقت
ض Gا ،وهGGذا ُيGGثري مGGا تربحGGه .توجGGد في كGGل يGGوم فGGرص لتُ َّ
الناحيGGة اإليجابيGGة فحسGGب ،بGGل ومن الناحيGGة السGGلبية أي ً
ِ
Gادرا بصGGورة طبيعيGGة على
Gيرا .سGGوف تصGGبح اآلن قً G
Gيرا كبً G
لتُقتGGنى من قَبGGل هللا ،وبعGGد مGGدة من تلGGك الخGGبرة ،سGGوف تشGGهد تغً G
ٍ
Gتنيرا من هللا دونمGا الحاجGة إلى آخGرين
التبصGر في أشGياء كثGيرة لم تفهمهGا من قبGل ،وسGوف تصGبح – دون أن تGدري – مس ً
أي
يعلمونGGك ،فتصGGبح لGGديك اسGGتنارة في كGGل األشGGياء وتصGGبح كGGل خبراتGGك خصGGبة .سGوف يرشGGدك هللا بحيث ال تنحGGرف إلى ٍّ

وضع على طريق الكمال من قبل هللا .
من الجانبين ،ثم تُ َ
صGر تكميGGل هللا على التكميGGل بواسGGطة أكGGل وشGGرب كلمGGة هللا؛ فهGGذا النGGوع من الخGGبرات أحGGادي الجGGانب
ال يمكن أن ُيق َ
بدرجة كبيرة وال يشمل ما يكفي ،بل يحصر اإلنسان داخل نطGاق صGغير للغايGة .في هGذه الحالGة ،يفتقGر اإلنسGان إلى الكثGير
من التغذية الروحية المطلوبة بشدة .إذا كنتم ترغبGGون في أن يكملكم هللا ،فعليكم أن تتعلمGGوا اختبGGار كGGل األشGGياء وأن تكونGGوا
Gببا في أن تصGGبح
شرا ،يجب أن تستفيد منه ،وأال يكون سً G
خيرا كان أم ً
مستنيرين في كل ما تواجهونه .كلما واجهك شيءً ،
Gادرا على دراسGGته عن طريGGق الوقGGوف في جGGانب هللا ،وال تحللGGه أو تدرسGGه من
سً G
Gلبيا .مهمGGا كGGان األمGGر ،يجب أن تكGGون قً G

منظGور إنسGان (هGذا انحGراف في خبرتGك) .إذا كGان هGذا هGو نGوع خبرتGك ،فسGوف ينشGغل قلبGك بالمسGؤوليات طGوال حياتGك،
وسGG Gوف تعيش باسGG Gتمرار في نGG Gور محيَّا هللا ولن تنحGG Gرف بسGG Gهولة في ممارسGG Gتك .هGG Gذا النGG Gوع من البشGG Gر ي َّ
توقع لGG Gه أشGG Gياء
ُ
ُ
كمل من ِ
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عظيمGGة ،ولديGGه فGGرص كثGGيرة ُلي َّ
ً
َ
كملوا وتُقتَنوا من قبل هللا وتتلقGوا بركاتGه وميراثGه .لن تنتفعGوا شGيًئا من أن تكGون لGديكم إرادة فقGط ،بGل
كانت لديكم اإلرادة لتُ َّ
دائمGGا في االنحGراف في ممارسGاتكم .يريGGد هللا أن يكمGGل كGGل
ال بد أن تكون لديكم ً
أيضا معرفة كثيرة ،وإال فإنكم ستستمرون ً
واحGG Gد منكم .رغم أن الغالبيGG Gة اآلن قبلت بالفعGG Gل عمGG Gل هللا لمGG Gدة طويلGG Gة ،فقGG Gد اكتفت بGG Gالتنعم بنعمGG Gة هللا ،وال تGG Gرغب إال في
ٍ
بعض من راحGGة الجسGGد ،لكنهGGا ال تGGرغب في أن تحصGGل على إعالنGGات أكGGثر وأسGGمى ،وهGGذا يوضGGح أن
الحصGGول منGGه على

دائمGGا .رغم الشGGوائب القليلGGة الGGتي مGGا زالت موجGGودة في عمGGل اإلنسGGان وخدمتGGه ومحبGGة قلبGGه هلل،
قلب اإلنسGGان مGGا زال بعيGً Gداً G
فإنه فيما يتعلق بجوهر اإلنسان من الداخل وفكره غير المستنير ،يظGل اإلنسGان يبحث باسGتمرار عن السGالم ومتعGة الجسGد،
وال يهتم بشGGروط تكميGGل هللا لإلنسGGان أو مقاصGGد هللا من تكميGGل اإلنسGGان .لGGذلك تظGGل حيGGاة الغالبيGGة مبتذلGGة ومنحلGGة دون أدنى
قGGدر من التغيGGير .إنهم ببسGGاطة ال يعتGGبرون اإليمGGان باهلل مسGGألة مهمGGة ،وكGGأنهم يؤمنGGون فقGGط من أجGGل آخGGر ،ويتصGGرفون من

دون جدية أو ٍ
تفان ،ويعيشGون بأقGل القليGل ،ويهيمGون في وجGو ٍد بغGير هGدف .قليلGون هم الGذين يسGعون إلى الGدخول في كلمGة

هللا في ك GGل األش GGياء ،ويربح GGون مزي Gً Gدا من األش GGياء ال GGتي تُ ْغGGني ،فيص GGبحون أص GGحاب ث GGروات أك GGبر في بيت هللا ه GGذا الي GGوم،
Gادرا على أن ت GGرث مواعي GGد هللا
كنت تس GGعى إلى أن يكمل GGك هللا في ك GGل األش GGياء
َ
ويتلقGGون مزي Gً Gدا من بركGGات هللا .إذا َ
وكنت قً G
كنت تسعى إلى االستنارة باهلل في كل شيء وال تدع السنوات تمر دون عمل ،فهGذا هGو الطريGGق األمثGل
على األرض ،وإذا َ
لتدخله بنشاط ،وفي هذا الطريق وحده تكون مستحًقا وأهالً أن يكملك هللا .هل أنت حقاً امGرؤ يسGGعى إلى أن يكملGه هللا؟ هGل

أنت حًق ا امرؤ جاد في كل األشياء؟ ألديك نفس روح المحبة نحو هللا مثل بطرس؟ ألديك اإلرادة لتحب هللا كما فعل يسوع؟
لطالمGGا آمنت بيسGGوع لسٍ G
Gنوات كثGGيرة ،فهGGل رأيت كيGGف أحب يسGGوع هللاَ؟ هGGل َم ْن آمنت بGGه هGGو يسGGوع حًGقGا؟ أنت تGGؤمن بإلGGه
َ
رأيت كيف أحب اإلله العملي المتجسد هللا الكائن في السماء؟ أنت تؤمن بGالرب يسGوع المسGGيح؛ ذلGك ألن
اليوم العملي ،هل َ

صْGلب يسGGوع لفGGداء البشGGرية والمعجGGزات الGGتي أجراهGGا هي حقGGائق ُمتََّفGGق عليهGGا .بيGGد أن إيمGGان اإلنسGGان ال يGGأتي من المعرفGGة
َ
والفهم الحقيقي ليسGGوع المسGGيح .أنت تGGؤمن فقGGط باسGGم يسGGوع لكنGGك ال تGGؤمن بروحGGه ،ألنGGك ال تبGGالي بالكيفيGGة الGGتي أحب بهGGا
يسGوع هللا .إن إيمانGك باهلل حGديث جGدا .رغم إيمانGك بيسGوع لس ٍ
Gنوات كثGيرة ،فإنGك ال تعGرف كيGف تحب هللا .أال يجعلGك هGذا
ً
ٍ
أكGGبر أحمGGق في العGGالم؟ وهGGذا يGGبين أنGGك ظللت لسGGنوات تأكGGل طعGGام الGGرب يسGGوع المسGGيح دون جGGدوى .إنGGني ال أبغض هGGذا
ضGا .كيGGف يمكن لمثGGل هGGذا النGGوع من
النGGوع من البشGGر فحسGGب ،بGGل أثGGق في أن الGGرب يسGGوع المسGGيح الGGذي تعبGGده يبغضGGه أي ً
ألست خجالً؟ أال تشعر بالخزي؟ أما زالت لGديك الجGرأة لتواجGه ربGGك يسGوع المسGGيح؟ هGل تفهمGGون جميعكم
كمل؟
البشر أن ُي َّ
َ

معنى كالمي؟

ينبغي أن ُيعا َقب الشرير
أن تتحرى ما إن كنت تمارس البر في كل ما تفعل ،وإن كان هللا يGGراقب كGل أفعالGك ،هGو من المبGGادئ السGلوكية لGدى
دعون من األبرار؛ ألن بمقدوركم إرضGاء هللا ،وألنكم ترتضGون عنايGة هللا وحمايتGه؛ فكGل
أولئك الذين يؤمنون باهلل .سوف تُ َ
َم ْن يرتضGي عنايGة هللا وحمايتGه وكمالGه ،والGذين اقتنGاهم هللا ،هم ،في نظGر هللا ،من األبGرار الGذين يشGملهم هللا برعايتGه .كلمGا
ثم تتمثلGGون كلمGGات هللا وتلبGGون
ارتضGGيتم كلمGGات هللا ،هنGGا واآلن ،أصGGبح بمقGGدوركم أن تتلقGGوا مشGGيئة هللا وأن تفهموهGGا ،ومن َّ

جميع GGا قGG Gادرين على تحقيقGG Gه .إن اسGG Gتخدمتم
ًG
مطالبGG Gه على نحGG Gو أفضGG Gل .هGG Gذه إرسGG Gالية هللا لكم ،وهي مGG Gا ينبغي أن تكونGG Gوا
حدودا هلل ضمن ضGGوابط
صنما من الصلصال ال يتغير ،وإذا ما رسمتم
مفاهيمكم لقياس هللا وتعيين حدوده ،كما لو كان هللا
ً
ً
الكتGGاب المقGGدس ،وحصGGرتموه ضGGمن نطGGاق محGGدد من العمGGل ،فGGإن ذلGGك يثبت أنكم أدنتموهلGGه ،وألن اليهGGود في عصGGر العهGGد

وأن َم ْن
القGGديم ،قGGد عمGGدوا ،في قلGGوبهم ،إلى أن يضGGفوا على هللا شGGكل الGGوثن ،وكGGأن هللا ال يمكن أن ُيسGّ Gمى إال المسGGيَّا فقGGطّ ،
Gاليا (بال حيGاة) ،فقGد س ّGمروا يسGوع
يسمى المسيَّا هGو وحGده هللا ،وألنهم خGدموا هللا ّ
Gنما صلص ً
كان ّ
وتعبGدوا لGه كمGا لGو كGان ص ً
وقتئGِ Gذ على الصGGليب ،وحكمGGوا عليGGه بGGالموت – وبGGذلك حكمGGوا على يسGوع الGGبريء بGGالموت .لم يقGGترف هللا أي جريمGGة ،ومGGع
صGلب يسGوع .لطالمGا اعتقGد اإلنسGان بGأن هللا ال
Gارما بGالموت .وهكGذا ُ
حكمGا ص ً
ذلك ،لم يصفح اإلنسGان عن هللا ،وحكم عليGه ً
Gل مGGا يفعGGل هللا هGGو في متنGGاول يGGد
عرفGGه وفًقGGا للكتGGاب المقGGدس ،وكGGأن اإلنسGGان قGGد أدرك تGGدبير هللا ،وكGGأن ُG
يتغGGير ،ولطالمGGا َّ
جّ

جميعGا ،ميGGل إلى البالغGGة
ًG
اإلنسGGان .لقGGد بلGGغ النGGاس منتهى السGGخف ،فقGGد اسGGتحوذ عليهم الغGGرور في أقصGGى صGGوره ،ولGGديهم
الطنانة .بغض النظر عن وفرة معرفتك باهلل فِإ ّنني ،على الرغم من ذلك ،أقول بأنك ال تعرف هللا ،وأن ليس ثمة أحد أكGGثر
ّ

تماما عن طاعة عمل هللا ،وانتهاج طريق الكائن الذي جعلGGه
منك معارضة هللّ ،
وأنك تدين هللا؛ والسبب في ذلك ّأنك عاجز ً
ألن اإلنسان ال يعرف هللا ،وألن لديه مفاهيم كثيرة ًّ
جدا ،وألنه ،بGGدالً
يرض هللا البتّة عن أفعال اإلنسان؟ ّ
هللا كامالً .لماذا لم َ
من االستجابة للحقيقة ،فان كل معرفته باهلل تسير على الوتيرة وتستخدم المنهج نفسه في كل موقف .وهكذا ،وبعGGد أن هبGGط
هللا إلى األرض اليGGوم ،فGGإن اإلنسGGان قGGد سGَّ Gمر هللاَ من جديGGد على الصGGليب .فيGGا لGGه من جنس بشGGري متGGوحش وقٍ G
Gاس! جنس
متواطئ ومخادع ،ومتصادم بعضه مع بعض ،جنس زاحف نحو الشهرة والGثروة والتنGاحر – فمGتى ينتهي هGذا في يGوم من

األيGGام؟ لقGGد نطGGق هللا بمئGGات اآلالف من الكلمGGات ،لكن أحGً Gدا لم يعGGد إلى رشGGده .إنهم يتصGGرفون من أجGGل عGGائالتهم وأبنGGائهم
وجمعGا لألمGGوال ومن أجGGل الثيGGاب والطعGGام والجسGGد – فأعمGGال
Gاء لغGGرورهم
ً
وبنGGاتهم ووظGGائفهم وطموحGاتهم ومكGGانتهم وإرضً G

من هي حقاً من أجل هللا؟ حتى أولئك الذين يعملون من أجل هللا ،هناك عدد GقليGGل من بينهم َم ْن يعرفGGون هللا؛ فكم من النGGاس
طمعGا في نيGGل
يميGGزون فيمGGا بينهم ًG
َم ْن ال يعملGGون من أجGGل مصGGالحهم الشخصGGية؟ وكم من النGGاس َم ْن ال يظلمGGون النGGاس وال ِّ
Gددا ال يحص GGى من القضGGGاة
كره GGا م GGرات ال تُعG Gد Gوال تُحص GGى ،وق GGد أدان ع ً G
مكانGGGة خاص GGة؟ وهك GGذاُ ،حكم على هللا ب GGالموت ً
Gرارا ألنهم يعملGون حًقGا من
البربريين هللا مرات عدة َّ
وسمروه مGرة أخGGرى على الصGليب ،كم من النGاس يمكن أن نس ّGميهم أب ً
أجل هللا؟

عند هللا ،هل من اليسير أن يتمثل الكمال في شGخص مقGدس أو شGخص بGار؟ من البGديهي أنGه "ال يوجGد بGار على هGذه
Gدي هللا ،ف ِّكGGروا فيمGGا ترتGGدون وفي كGGل مGGا تقGGدمون عليGGه من
األرض؛ فGGاألبرار ال يسGGكنون هGGذا العGGالم" .عنGGدما تمثلGGون بين يَّ G

قول أو عمل وفي كل خواطركم وأفكاركم وحتى األحالم الGGتي تحلمGون بهGGا كGل يGوم – كGGل هGذا من أجلكم أنتم .أليسGت هGGذه
هي حقيقة األمور؟ ال يعني "البر" إعطاء الصدقات ،وال يعني أن تحب جارك كما تحب نفسك ،وال يعني اجتناب القتال أو

الجدال أو السلب أو السرقة،وإنما يعني البر أن تأخذ إرسالية هللا مأخذ الجد باعتبارها واجبGاً عليGك ،وأن تطيGGع ترتيبGGات هللا

وتنظيماتGGه باعتبارهGGا دعGGوة ُمرسGGلة من السGGماء بغض النظGGر عن الزمGGان أو المكGGان ،مثلهGGا مثGGل كGGل مGGا عملGGه الGGرب يسGGوع.

Gذين أرسGلهما هللا
هذا هو البر ذاته الذي تكلم هللا عنه .إن إمكانية أن يGدعى لGو ٌ
المَل َك ْين ال ْ
ط باإلنسGان البGار عائGد إلى أنGGه أنقGذ َ
Gالحا لكن ال يمكن أن ُيطلGق عليGه
دون أن يلتفت إلى ما ربحه أو ما فقده؛ ويمكن أن ُيسمى ما فعله في ذلك الوقت عمالً ص ً

ض Gا عن المالئكGGة G.لكن لم يكن كGGل تصGGرفه في
وصGGف إنسGGان بGGار .كGGان ذلGGك فقGGط ألن لو ً
طGGا رأى أن هللا أعطGGاه ابنتيGGه عو ً
الماضي ليمثل البر ،ولذا أقول إنه "ال يوجد بار على هذه األرض" .حتى بين أولئك الGذين هم في مرحلGة التعGGافي ،ال يمكن

Gارا .ال يهم كيGGف تبGGدو أعمالGGك جيGGدة ،وال يهم كيGGف تُظ ِه Gر تمجيGGد اسGGم هللا ،أو كيGGف تجتنب ضGGرب
أن ُيGGدعى أحGGد منهم بً G
Gارا ألن هGGذه الصGGفات يمكن ألي شGخص
الناس ولعنهم أو سلب أموالهم وسرقتها ،فإنك ال تزال غGGير قGادر على أن تُسGGمى بً G
عGGادي أن يكتسGGبها .واليGGوم ،فاألسGGاس هGGو أنGGك ال تعGGرف هللا .كGGل مGGا يمكن أن ُيقGGال هGGو أن لGGديك اليGGوم القليGGل من اإلنسGGانية
ثم ال يوجد من عملك ما يثبت معرفتك باهلل.
الطبيعية ،لكنك فاقد للبر الذي تحدث عنه هللا ،ومن َّ

عندما كان هللا في السماء ،حاول اإلنسان من قبل أن يخدع هللا بأفعالGه؛ واليGوم ،جGاء هللا بين البشGر – لمGدة ال يعلمهGا
أحGGد – ومGGع ذلGGك ال يGGزال اإلنسGGان يحGGاكي أعمGGاالً روتينيGة Gمن أجGGل هللا ويحGGاول خGGداع هللا .أليس اإلنسGGان بمتخلGGف إلى حGGد

بعيد في تفكيره؟ حدث الشيء نفسه مع يهوذا؛فقبل أن يGأتي يسGوع ،كGان يهGوذا يكGذب على إخوانGه وأخواتGه ،ولم يتغGير بعGدG

مجيء يسGGوع؛ فلم تكن لديGGه أدنى معرفGGة بيسGGوع ،وفي نهايGGة المطGGاف خGGان يسGGوع .ألم يكن هGGذا بسGGبب أنGGه ال يعGGرف هللا؟
واليGGوم إذا كنتم ال تزالGGون ال تعرفGGون هللا ،فمن الممكن أن تصGGبحوا يهGGوذا آخGGر ،ويGGترتب على هGGذا أن تُعGGاد أحGGداث مأسGGاة
ألفي عام ،مGرة أخGرى .أال تؤمنGون بهGذا؟ إنهGا حقيقGة! اليGوم ،يمGر معظم النGاس بمثGل
صلب المسيح إبان عصر النعمة ،منذ
َْ
هGGذه الظGGروف – قGGد أقGGول هGGذا في وقت مبكGGر – ويلعب هGGؤالء النGGاس دور يهGGوذا .أنGGا ال أتحGGدث على سGGبيل المGGرح ،ولكن
وفًقا للحقيقة – ويجب عليك أن تؤمن بذلك .على الرغم من أن العديGد Gمن النGاس يتظGاهرون بالتواضGع ،إال أن قلGوبهم ليس
بهGا سGوى الميGاه الكريهGة الراكGGدة .اآلن ،يشGGبه هGGذا حGال الكثGGيرين في الكنيسGGة .أتعتقGGدون أنGني ال أعGرف أي شGيء؟ واليGGوم،
يقGGرر لي روحي وأشGGهد لGGذاتي .أتظن أني ال أعلم شGGيًئا؟ أتظنGGون أني ال أفهم شGGيًئا ممGGا يGGدور بخلGGدكم من أفكGGار ملتويGGة ومGGا
تحتفظGGون بGGه في قلGGوبكم؟ هGGل ينخGGدع هللا بهGGذه السGGهولة؟ هGGل تظن أن بمقGGدورك التعامGGل معGGه وفGGق مGGا تGGرغب؟ فيمGGا مضGGى،
كنت أخشGGى أن تكونGGوا مقيGGدي الحريGGة ،ولGGذا أطلقت لكم العنGGان باسGGتمرار ،لكن أحGً Gدا لم يGGدرك أنGGني كنت أعGGاملهم بلطGGف.
تقريبGا ،ولم أكن أسGارع إلى تGGوبيخ أحGGد – ومGGع ذلGك
ضGا :لم أتعامGGل مGع أحGGد
Gبرا فأخGGذوا ميالً .ليسGأل بعضGكم بع ً
ً
أعطيتهم شً G
فأنا شديد المعرفة بشأن دوافع اإلنسان ومفاهيمه .هل تعتقد أن هللا نفسه الذي يشGهد لGه هللا أحمGق؟ إذا كنت تعتقGد ذلGك ،فأنGا

Gنر إذا مGGا كGGان لحيلGGك أن تخلصGGك ،أم
Gدى يمكن أن يبلGGغ فسGادك .لَ G
أقGGول بأنGGك أعمى للغايGGة! لن أكشGGفك ،ولكن لَ G
Gنر إلى أي مً G
أن بذل قصارى جهدك في محبGة هللا هGو مGا ُيمكنGه أن ُيخّلصGك .اليGوم ،لن أدينGك؛ GلننتظGر حGتى يحين الGوقت الGذي يGرى هللا

Gدي وقت للتح GGدث مع GGك اآلن ،وال أرغب في تأجي GGل عملي األعظم من أجل GGك ،فمن غ GGير
في GGه كي GGف يقتص هللا من GGك .ليس ل َّ G
Gنر إلى أي مGGدى يمكنGGك أن تشGGبع رغباتGGك .إن مثGGل هGGؤالء
المناسGGب أن يقضGGي هللا وقتGGه في التعامGGل مGGع يرقGGة مثلGGك ،لGGذا لَ G
النGG Gاس ال يهتمGG Gون بالحصGG Gول على أدنى معرفGG Gة عن هللا ،وليسGG Gت لGG Gديهم أي محبGG Gة هلل ،ولكنهم ال يزالGG Gون يرغبGG Gون في أن

Gرارا ،أليسGGت هGGذه مزحGGة؟ وألن هنGGاك في الواقGGع عGGدداً قليالً من النGGاس هم صGGادقون ،فال أهتم سGGوى بتوفGGير
يسGGميهم هللا أبً G
علي القيGGام بGGه فقGGط اليGGوم ،وفيمGGا بعGGد سGGينال القصGGاص من كGٍ Gل وفGGق سGGلوكه .لقGGد قلت مGGا
الحيGGاة لإلنسGGان ،وسGGأكمل مGGا يجب َّ

علي فعلGGه،
علي أن أفعلGGه ،وال أفعGGل مGGا ال ينبغي َّ
ُيفGGترض أن أقولGGه؛ ألن هGGذا هGGو العمGGل الGGذي أقGGوم بGGه؛ فأنGGا أفعGGل مGGا يجب َّ

ومع ذلك ال يزال يحدوني األمل في أن تقضوا المزيد من الوقت في التفكGGير :مGGا المقGGدار الحقيقي لمعGGرفتكم باهلل على وجGGه
ويل ألولئك الذين يصلبون هللا.
سمروا هللا مرة أخرى على الصليب؟
التحديد؟ هل أنتم من أولئك الذين َّ
وأخيرا ،أقولٌ :
ً

كيف تخدم في انسجام مع إرادة هللا
عندما يؤمن امرؤ باهلل فكيف ينبغي بالضبط أن يخدمه؟ ما هي الشروط التي ينبغي تلبيتها ،والحقGGائق الGGتي ينبغي أن
يفهمهGGا أولئGGك الGGذين يخGGدمون هللا؟ وأين يمكن أن تكونGGوا قGGد انحGGرفتم في خGGدمتكم؟ عليكم أن تعرفGGوا اإلجابGGات عن كGGل هGGذه
األمور .تتطرق هذه القضايا إلى الطريقة التي تؤمنGون بهGا باهلل ،وكيفيGة السGير على طريGق إرشGاد الGروح القGدس ،والكيفيGة
التي بها تخضع لتنسيقات هللا في كل شGيء ،وسGتتيح لكم معرفGة كGل خطGوة من خطGوات عمGل هللا فيكم .عنGدما تصGلون إلى
ِ
قدرون معنى اإليمان باهلل ،وكيف تؤمنون باهلل كمGا ينبغي G،ومGا الGذي ينبغي عليكم فعلGه للتصGرف بانسGجام
هذه المرحلة ،ستُ ّ
أحكامGGا ،أو
تمامGGا ،ولن تش GGتكوا أو تص GGدروا
ً
م GGع إرادة هللا ،وه GGذا من ش GGأنه أن يجع GGل منكم ط GGائعين لعم GGل هللا طاع ً Gة كامل ً Gة ً

جميعGGا ق GGادرين على طاع GGة هللا ح GGتى الم GGوت ،مم GGا يس GGمح هلل ب GGأن يق GGودكم
تقوم GGوا بالتحلي GGل أو ح GGتى البحث .ب GGل س GGتكونون
ً
جميعGGا أن تكون GGوا بط GGرس حقب GGة التس GGعينيات ،ويمكنكم أن تحب GGوا هللا محب GGة فائقGGGة دون أدنى
ويGGGذبحكم كغنم ،وبه GGذا يمكنكم
ً
شكوى حتى ولو ُعلقتم على الصليب ،وعندها فقط سيكون بإمكانكم العيش في حقبة التسعينيات على مثال بطرس.

لقد عقد كل شGخص العGزم على خدمGة هللا – ولكن ليس إال أولئGك الGذين يق ّGدمون كGل عنايGة إلرادة هللا ويفهمGون إرادة
Gفت ه GGذا وس GGطكم :العدي GGد من الن GGاس يؤمن GGون ب GGأنهم م GGا دام GGوا
هللا هم وح GGدهم المؤهل GGون والمس GGتحقون لخدم GGة هللا .لق GGد اكتش ُ G

ينشرون اإلنجيل بحماس من أجل هللا ،ويسيرون على الدرب من أجGل هللا ،ويبGذلون أنفسGهم ويتخّلGون عن األشGياء من أجGل

هللا ،ومGا إلى ذلGك ،فهGGذه إ ًذا هي خدمGGة هللا؛ حGتى أن العديGد Gمن المتGدينين يؤمنGGون بGأن خدمGGة هللا تعGGني االنشGGغال هنGا وهنGاك

بحمل الكتاب المقدس في أيديهم ،ونشر إنجيل ملكوت السماوات وخالص الناس ِبحثّهم على التوبGGة واالعGGتراف؛ كمGGا يوجGGد

العدي GGد من المس GGؤولين ال GGدينيين Gال GGذين يعتق GGدون ب GGأن خدم GGة هللا تتمث GGل في الوع GGظ في الكن GGائس بع GGد ني GGل قس GGط من الدراس GGة

ضGا أشGGخاص في المنGGاطق
والتGGدريب في المعهGGد الGGديني ،وتعليم النGGاس قGGراءة إصGGحاحات من الكتGGاب المقGGدس .كمGGا يوجGGد أي ً
الفقGGيرة يعتقGGدون أن خدمGGة هللا تعGGني شGGفاء المرضGGى وإخGGراج الشGGياطين ،أو الصGGالة لإلخGGوة واألخGGوات ،أو خGGدمتهم؛ ومن
ض Gا
بينكمَّ ،
مم ْن يؤمنون بأن خدمة هللا تعني األكل والشرب من كالم هللا ،والصالة إلى هللا كل يوم ،وأي ً
ثمة كثير من الناس َ
وثمة إخGGوة وأخGGوات آخGGرون يؤمنGGون أن خدمGGة هللا تعGGني عGGدم الGGزواج
زيGGارة الكنGGائس والقيGGام بالعمGGل فيهGGا في كGGل مكGGانَّ .
مطلًقا أو تكوين أسرة ،وتكريس كيانهم بجملته هلل .ومع ذلك ،فإن قّلة من الناس يعرفون ما تعنيه Gفي الواقGع خدمGة هللا .مGع
أن الذين يخدمون هللا هم مثل نجوم السماء في الكثرة ،إال أن عدد أولئك الGذين يسGتطيعون الخدمGة بطريقGة مباشGرة ،والGذين

Gددا ض GGئيالً .لم GGاذا أق GGول ه GGذا؟ أق GGول ه GGذا ألنكم ال تفهمGGGون المعGGGنى
يسGGGتطيعون الخدم GGة بحس GGب إرادة هللا ال يع GGدو كون GGه ع ً G

ثمَ Gة حاجGGة ما ّس Gة ألن يفهم النGGاس
الجGGوهري لعبGGارة "خدمGGة هللا" وال تفهمGGون إال القليGGل عن كيفيGGة الخدمGGة بحسGGب إرادة هللاّ .
تماما ما نوع الخدمة هلل التي يمكن أن تنسجم مع مشيئته؟
ً

إن كنتم ترغبون في الخدمة بحسب إرادة هللا ،فعليكم أوالً أن تفهموا ما صنف الناس الGذي ُيرضGي هللا ،ومGا الصGنف
ِ
يكملGGه هللا ،ومGGا الصGGنف المؤهGGل لخدمGGة هللا .وهGGذا أقGGل مGGا يجب عليكم أن تكونGGوا على
الGGذي يكرهGGه هللا ،ومGGا الصGGنف الGGذي ّ
دراية به .إضاف ًة إلى ذلك ،ينبغي لكم أن تعرفوا أهداف عمل هللا ،والعمل الذي سGيقوم بGGه هللا في الGوقت الحاضGGر .بعGد فهم

فعليGGا كالم
ه GGذا ،ومن خالل إرش GGاد كالم هللا ،ينبغي أن ت GGدخلوا أوالً ،وستحص GGلون أوالً على إرس GGالية هللا .عن GGدما تعايش GGون ً
هللا ،وعندما تعرفون حًقا عمل هللا ،ستكونون مؤهلين لخدمة هللا ،وعندما تخدمون هللا فإنه يفتح بصائركم الروحية ،ويسGGمح
لكم بفهم أك GGبر لعمل GGه ورؤيت GGه على نح GGو أوض GGح .عن GGدما ت GGدخل في ه GGذا الواق GGع ،س GGتكون اختبارات GGك أك GGثر عمًقGGا وواقعي GGة،
Gادرا على المشGي بين الكنGائس وتزويGد إخGوتكم وأخGواتكم بهGا ،حGتى يمكن لكGل
وسيكون كل َم ْن ّ
مر بهذه االختبGارات منكم ق ً

Gراء في أرواحكم .ولن يمكنكم
واحGGد منكم أن يعتمGد Gعلى نقGاط القGGوة في اآلخGر لتعGGويض نقائصGGكم ،واكتسGاب معرفGة أكGGثر ثً G
الخدمة بحسب إرادة هللا والحصول على الكمال من هللا أثناء خدمتكم إال بعد تحقيق هذا األثر.
إن أولئGGك الGGذين يخGGدمون هللا يجب عليهم أن يكونGGوا مقGGربين هلل ،ويجب أن يرضGGوا هللا ،وقGGادرين على تقGGديم الGGوالء
عمGا إذا كنت تتصGرف من وراء النGGاس أم من أمGامهم ،فإنGGك قGادر على اكتسGاب الفGرح من هللا بين
الكامل هلل .بغض النظGر ّ
دائمGا تسGلك طريقGك ،وتGولي
يديَّه ،وقادر على الثبات أمام هللا ،وبغض النظر عن الطريقة التي يعاملك بهGا اآلخGرون ،فإنGك ً
ك GGل عناي GGة لتكلي GGف هللا .ه GGذا فق GGط ه GGو الص GGديق المق GGرب هلل .إن المق GGربين هلل ق GGادرون على خدمت GGه مباش GGرة ألنهم ق GGد ُأعط GGوا

وتكليفGGا من هللا ،وهم قGGادرون على التمسGGك بقلب هللا على أنGGه قلبهم ،وتكليفGGه على أنGGه تكليGGف خGGاص لهم،
إرسGGالية عظمى،
ً
وال يب GGالون س GGواء أربح GGوا أم خس GGروا أح GGد تطلع GGاتهم :ح GGتى عن GGدما ال يك GGون ل GGديهم أي تطلع GGات ،ولن يربح GGوا ش GGيًئا ،ف GGإنهم
ٍ
ٍ
مقربGGا هلل .إن المقGGربين هلل هم المؤتمنGGون على أسGGراره
دائما بقلب محب .وهكذاُ ،يعد هGGذا الصGGنف من النGاس ً
سيؤمنون باهلل ً
Gعفا في جسGGدهم ،إال
ضGا ،فيمكن للGGذين يGGأتمنهم هللا على أسGGراره المشGGاركة فيمGGا يقلقGGه وأفكGGاره ،ومGGع أنهم يعGGانون ًG
ألمGا وضً G
أي ً
Gاء هلل .يعطي هللا المزيGGد من األعبGGاء لمثGGل هGGؤالء النGGاس ،ومGGا يGGرغب
أنهم قGGادرون على تحمGGل األلم وتGGرك مGGا يحبGGون إرضً G

هللا في فعل GGه تؤي GGده ش GGهادة ه GGؤالء الن GGاس .وهك GGذا ،ف GGإن ه GGؤالء هم َم ْن يرض GGون هللا ،وهم خ GGدام هللا ال GGذين هم بحس GGب قلب GGه،
مقربGGا هلل ،يكGGون هGGو الGGوقت بالضGGبط
ويمكن ألنGGاس مثGGل هGGؤالء وحGGدهم أن يملكGGوا مGGع هللا .في الGGوقت الGGذي تصGGبح فيGGه حًقGGا ً
الذي ستملك فيه مع هللا.

Gادرا على إتمGGام إرسGGالية هللا – أي عمGGل فGGداء كGGل البشGGرية – ألنGGه أخGGذ إرادة هللا بعين االعتبGGار دون أي
كGGان يسGGوع قً G
جميعGا جي ًGدا( .في الواقGع ،كGان
مقربGا هلل – هللا نفسGه ،وهGو مGا تفهمونGه
خطط أو اعتبارات شخصية .لذا ،فقد كان هو ً
أيضا ً
ً

Gادرا على وضGGع
هGGو اإللGGه نفسGGه الGGذي شGGهد هللا لGه؛ وأذكGGر هGGذا هنGGا السGGتخدام حقيقGGة يسGGوع في توضGGيح المسGألة) .لقGGد كGGان ق ً
دائمGا إلى اآلب السGGماوي ،وينشGGد إرادة اآلب السGGماوي .لقGGد ص ّGلى قGGائالً" :أيهGGا هللا
خطGGة تGGدبير هللا في القلب ،وكGGان ُيص ّGلي ًG

يتعين عليك االعتنGGاء
تمم مشيئتك وال تعمل وفق نواياي؛ بل اعمل وفق خطتك .قد يكون اإلنسان
ً
ضعيفا ،لكن لماذا ّ
اآلب! ّ
تتمم
بGGه؟ كيGGف لإلنسGGان أن يسGGتحق أن يشGGغل اهتمامGGك ،ذلGGك اإلنسGGان الGGذي يشGGبه نملGGة في يGGدك؟ كGGل مGGا أتمنGGاه من قلGGبي أن ّ
مشيئتك ،وأود أن تفعل ما يمكنك فعله في وفًقا لمقاصدك الخاصة" .في الطريGGق إلى أورشGليم ،شGعر يسGوع بGألم شGGديد ،كمGGا
ّ
دائمGا قGوة قويGة تدفعGه Gإلى
Gدت
G
ج
و
Gد
ق
ف
Gه؛
G
ت
كلم
عن
Gوع
ج
للر
نية
أدنى
لديه
تكن
لم
ذلك
سكينا قد ُغرست في قلبه ،ومع
لو أن
ً
ُ
ً
مكمالً ذلGك العمGل لفGداء
سيصَGلب ،وفي نهايGة المطGافُ ،سّ Gمر على الصGليب وصGار في شGبه جسGد الخطيGةَّ ،
األمام إلى حيث ُ
ومرتفع ا فوق أغالل الموت والهاوية .فأمامه فقد الموت والجحيم والهاوية قواها ،وهزمها .لقGGد عGGاش ثالث وثالثين
البشر،
ً

عاما ،وبذل طوال هذه السنين كل ما بوسعه لتتميم إرادة هللا وفًقا لعمل هللا في ذلك الوقت ،ولم يكن يفكر قط في مكسبه أو
ً
ِ
ِ
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ً
Gدي هللا الGGتي كGانت تتفGق مGGع إرادة هللا ،وضGع هللا العبء الثقيGGل لفGداء البشGGرية كلهGا على كتفيGGه
ُس ِر ْر ُت" .بسبب خدمتGGه بين ي ّ

تحمل طوال حياته معانGGاة ال
(أي كتفي يسوع) وجعله يخرج لتتميمه G،وكان مؤهالً ومستحًقا إلكمال هذا الواجب المهم .لقد َّ
يثبط من عزيمته قط .كّلفه هللا بهGذه المهمGة ألنGه وثGق
يجربه مرات ال تُحصى ،لكنه لم ّ
حد لها من أجل هللا ،وكان الشيطان ّ
َّ ِ ِ
ِ
Gادرا على
به وأحبه ،وهكGذا قGال هللا شخص ًGياَ :
يب ٱلذي ِبGه ُسِ Gر ْر ُت" .في ذلGك الGوقت ،كGان يسGوع وحGده ق ً
"هَ Gذا ُه َGو ْٱبني ٱْل َحِب ُ
واحدا من إتمام هللا لعمله بفداء البشرية كلها في عصر النعمة.
جزءا
ً
تتميم هذه المهمة ،وكان هذا ً
إذا كنتم ،مثل يسوع ،قادرين على أن تولوا كل اهتمامكم لتكليف هللا ،وتديروا ظهوركم لجسدكم ،فسGGيعهد Gهللا بمهامGGه
المهمة إليكم ،حGتى تسGتوفوا شGروط خدمGة هللا .فقGط في مثGل هGذه الظGروف ،سGتجرؤون على القGول بGأنكم تفعلGون مشGيئة هللا
وتكملون إرساليته ،وعنGدها فقGط سGتجرؤون على القGول بGأنكم تخGدمون هللا حًقGا .بالمقارنGة مGع مثGال يسGوع ،هGل تجGرؤ على
مقرب إلى هللا؟ هGGل تجGرؤ على القGول بأنGك تفعGGل مشGيئة هللا؟ هGل تجGGرؤ على القGGول بأنGGك حًقGا تخGGدم هللا؟ إنGGك ال
القول بأنك ّ
قلت إنGك تخGدم هللا ،أفال تج ّGدف عليGGه؟ ف ِّكGGر في األمGGر:
تفهم اليوم خدمة هللا هذه ،فهل تجرؤ على القول بأنGGك مقGرب هلل؟ إذا َ
تجدف بهGGذا القGGول على هللا؟
تصر على أنك تخدم هللا – أال ّ
هل أنت تخدم هللا أم تخدم نفسك؟ إنك تخدم الشيطان ،ومع ذلك ّ

يطمGGع كثGGير من النGGاس من ورائي في بركGGة المكانGGة ،وهم يلتهمGGون الطعGGام بشGGراهة ،ويحبGGون النGGوم ويولGGون كGGل اهتمGGامهم

مخرجا للجسد .إنهم ال يؤدون وظيفتهم العادية في الكنيسة ،ويعيشون عالGGة على الكنيسGGة،
دائما أال يجدوا
ً
للجسد ،ويخافون ً
أو يلقGGون اللGGوم على إخGGوتهم وأخGGواتهم بكلمGGاتي ،ويتعGGالون ويحكمGGون بهGGا على اآلخGGرين .يسGGتمر هGGؤالء النGGاس في زعمهم
دائما يدعون أنهم مقربGون هلل ،أليس هGذا بGأمر سGخيف؟ فGإذا كGانت لGديك الGدوافع السGليمة ،لكنGك
بأنهم يفعلون إرادة هللا ،فهم ً
غير قادر على الخدمة بحسب إرادة هللا ،فأنت أحمق ،ولكن إذا لم تكن دوافعك سليمة ،وال تزال تقول إنك تخGGدم هللا ،فGGأنت
دائمGا
Gدي أي تعGGاطف مGGع هGGؤالء النGGاس! إنهم يعيشGGون عالGGة ،ويشGGتهون ًG
شGGخص يعGGارض هللا ،ويجب أن يعاقبGGك هللا! ليس لّ G
دائمGا لمGGا هGGو خGGير لهم ،وال يعGGيرون إرادة هللا أي اهتمGGام،
راحGGة الجسGGد ،وال يولGGون أي اهتمGGام لمصGGالح هللا؛ فهم يسGGعون ًG

دائمGا ويخGGدعون إخGGوتهم وأخGGواتهم ،وهم مGGراؤون ،مثلهم كمثGGل ثعلب
وكGGل مGGا يفعلونGGه ال يأبGGه بGGه روح هللا ،وإنمGGا ينGGاورون ًG
دائما ما يسرق العنب ويدهس الكرم .فهل يكGون مثGل هGؤالء مقGربين هلل؟ هGل أنت جGدير بتلقي بركGات هللا؟ إنGGك ال
في كر ٍم ً

تتحم GGل أي مس GGؤولية من أج GGل حيات GGك والكنيس GGة ،فه GGل أنت ج GGدير ب GGأن تتلقى إرس GGالية هللا؟ َم ْن ذا ال GGذي يج GGرؤ على الوث GGوق
بشخص مثلك؟ حين تخدم بهذه الطريقة ،فهل يأتمنك هللا على مهمة أكبر؟ أال تؤخر األمور؟
أقGGول ذلGGك لعلكم تعلمGGون الشGGروط الGGتي يجب تحقيقهGGا في خدمGGة تسGGتقيم مGGع إرادة هللا .فGGإذا لم تقGGدموا قلGGوبكم إلى هللا،

اهتمامGا مثلمGا فعGل يسGوع ،فليس من الممكن أن يثGق هللا بكم ،وسGيجري حكم هللا عليكم في النهايGة.
وإذا لم تعيروا إرادة هللا
ً
دائمGGا ،في خGGدمتك هلل ،النيGGة لخGGداع هللا ،وتتعامGGل معGGه بأسGGلوب ينم على الالمبGGاالة .باختصٍ G
Gار ،وبغض
ولعلGGك اليGGوم تضGGمر ً
النظر عن كGل شGيء آخGر ،إذا كنت تخGدع هللا فستسGتحق دينونGة ال رحمGة فيهGا .عليكم أن تسGتفيدوا من الGدخول إلى المسGار

Gدي هللا ،أو أمGG Gام
الص GG Gحيح في خدم GG Gة هللا لتق GG Gديم قل GG Gوبكم هلل أوالً دون تقس GG Gيم ال GG Gوالءات .بغض النظ GG Gر عم GG Gا إذا كنت بين ي ّ G G
متجه Gا هلل ،ويجب أن تمتلGGك العزيمGGة على محبGGة هللا مثلمGGا كGGانت محبGGة يسGGوع .وبهGGذه
دائمGا
اآلخGGرين ،يجب أن يكGGون قلبGGك ًG
ً
يكملGGك هللا ،وتكGGون خGGدمتك مسGGتقيمة مGGع
Gيكملك هللا ،حGGتى تصGGبح عبGً Gدا هلل حسGGب قلبGGه .فGGإذا كنت تريGGد حًقGGا أن ّ
الطريقGGة ،سّ G
وتغيGGر الطريق GGة ال GGتي اعتGGدت أن تخGGدم به GGا هللا ،ح GGتى
تغيGGر وجهGGات نظGGرك السGGابقة حGGول اإليم GGان باهللِّ ،
إرادت GGه ،فعليGGك أن ِّ

يحظى المزيGGد منGGك بالكمGGال من هللا .وبهGGذه الطريقGGة ،لن يتخلى هللا عنGGك ،وسGGتكون ،مثGGل بطGGرس ،في مقدمGGة أولئGGك الGGذين

يحبGGون هللا .أمGGا إذا ظللت غGGير تGGائب ،فسGGتواجه النهايGGة نفسGGها الGGتي واجههGGا يهGGوذا .يجب على كGGل َم ْن يGGؤمن باهلل أن يGGدرك

هذا.

حول استخدام هللا لإلنسان
ال يقGGدر أحGGد على العيش باسGGتقاللية مGGا عGGدا أولئGGك الGGذين يعطيهم الGGروح القGGدس توجيهGGات وإرشGGادات خاصGGة ،ألنهم
يطلب GGون خدم GGة أولئ GGك ال GGذين يس GGتخدمهم هللا ورع GGايتهم .وهك GGذا ،يقيم هللا في ك GGل عص GGر أنا ًس Gا مختلفين يهرع GGون وينش GGغلون
برعايGGة الكنGGائس من أجGGل عملGGه .وهGGذا معنGGاه أن عمGGل هللا يجب أن يتم من خالل أولئGGك الGGذين ُيسGَّ Gر بهم ويقبلهم .يجب على
الروح القدس أن يستخدم ذلك الجزء بداخلهم والذي هGو جGدير باالسGتخدام لكي يعمGل ،وهكGذا يصGبحون مناسGبين لالسGتخدام

من قبGGل هللا من خالل جعلهم كGGاملين بواسGGطة الGGروح القGGدس .وألن قGGدرة اإلنسGGان على الفهم ضGGعيفة جGً Gدا ،يجب أن يرعGGاه
أولئ GGك ال GGذين يس GGتخدمهم هللا .ك GGان األم GGر نفس GGه ه GGو م GGا ح GGدث م GGع اس GGتخدام هللا لموس GGى ،وال GGذي وج GGد في GGه الكث GGير المناس GGب
لالسGGتخدام في ذلGGك الGGوقت ،وهGGو َم ْن اعتGGاد أن يقGGوم بعمGGل هللا خالل تلGGك المرحلGGة .في هGGذه المرحلGGة ،يسGGتخدم هللا اإلنسGGان
ضGا من الجGزء فيGه الGGذي يمكن أن يسGتخدمه الGGروح القGGدس لكي يعمGل ،ويوجهGه الGروح القGGدس ،وفي الGGوقت نفسGه
ً
مستفيدا أي ً
ِ
كمل الجزء المتبقي غير القابل لالستخدام.
ُي ّ
العمل الذي يقوم به الشخص الذي يسGGتخدمه هللا يهGدف إلى التعGGاون مGع عمGل المسGيح أو الGGروح القGGدس .هGGذا اإلنسGان
أيضا يقيمه من أجل أداء أعمال التعGGاون اإلنسGGاني .من
الذي أقامه هللا بين البشر موجود لقيادة كل المختارين من هللا ،وهللا ً
خالل شخص مثل هذا قادر على القيام بعمل التعاون اإلنساني ،يمكن تحقيق المزيGد من متطلبGات هللا تجGاه اإلنسGان والعمGل
الGGGذي يجب على ال GGروح الق GGدس القي GGام ب GGه بين البش GGر .يمكن ص GGياغة ه GGذا بطريق GGة أخ GGرى على ه GGذا النح GGو :ه GGدف هللا من
اس GGتخدام ه GGذا اإلنسGGان ه GGو أن يتمكن Gك GGل أولئ GGك ال GGذين يتبع GGون Gهللا من أن يفهم GGوا إرادة هللا بش GGكل أفض GGل ،وأن يتمكن GGوا من
تحقيGGGق المزي GGد من متطلب GGات هللا .وألن الن GGاس غ GGير ق GGادرين على فهم كلم GGات هللا أو إرادة هللا بش GGكل مباش GGر ،فقGGGد أقGGGام هللا
ضGا بكونGه وسGيلة يوجGه بهGا هللا
شخصا يستخدمه في تنفيذ مثGل هGذا العمGل .هGذا الشGخص الGذي يسGتخدمه هللا يمكن وصGفه أي ً
ً
النGGاس" ،كGGالمترجم" الGGذي يتواصGGل بين هللا والنGGاس .وهكGGذا ،فGGإن مثGGل هGGذا اإلنسGGان ال يشGGبه أيGاً من أولئGGك الGGذين يعملGGون في

بيت هللا أو رسGGله .وكمGGا هGGو األمGGر بالنسGGبة إليهمُ ،يمكن أن يقGGال إنGGه شGGخص يخGGدم هللا ،لكنGGه يختلGGف عن العGGاملين والرسGGل
Gيرا في ج GGوهر عمل GGه وخلفي GGة اس GGتخدامه بواس GGطة هللا .من حيث ج GGوهر عمل GGه وخلفي GGة اس GGتخدامه ،ف GGإن
اآلخ GGرين اختالًفGGا كب ً G
اإلنسGGان الGGذي يسGGتخدمه هللا قGGد أقامGGه هللا وأعGGده لعمGGل هللا ،وهGGو يتعGGاون في عمGGل هللا نفسGGه .ال يمكن ألي شGGخص أن يقGGوم

بعملGGه بGGدالً منGGه؛ هGGذا تعGGاون إنسGGاني ال غGGنى عنGGه إلى جGGانب العمGGل اإللهي .وفي الGGوقت نفسGGه ،فGGإن العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه
عGGاملون أو رسGGل آخGGرون هGGو مجGGرد نقGGل وتنفيGGذ العديGGد من جGGوانب الترتيبGGات الخاصGGة بالكنGGائس خالل كGGل فGGترة ،أو عمGGل

بعض اإلمGGدادات الحياتيGGة البسGGيطة من أجGGل الحفGGاظ على حيGGاة الكنيسGGة .ال يتم تعGGيين GهGGؤالء العGGاملين والرسGGل بواسGGطة هللا،
كما ال يمكن تسميتهم بGأنهم أولئGك الGذين يسGتخدمهم الGروح القGدس ،بGل يتم اختيGارهم من بين الكنGائس ،وبعGد أن يتم تGدريبهم
وتكريس GGهم لف GGترة من ال GGزمن ،يتم اإلبق GGاء على أولئ GGك ال GGذين يص GGلحون ،في حين يتم إرج GGاع أولئ GGك ال GGذين ال يص GGلحون إلى
حيثمGGا أتGGوا .وألن هGGؤالء النGGاس يتم اختيGGارهم من بين الكنGGائس ،فGGإن البعض يظهGGرون على حقيقتهم بعGGد أن يصGGبحوا قGGادة،
بGGل ويفعGGل بعضGGهم الكثGGير من األشGGياء السGGيئة وينتهي األمGGر باسGGتبعاده .أمGGا اإلنسGGان الGGذي يسGGتخدمه هللا فهGGو الشGGخص الGGذي
توجيها كGGامالً،
وكمله ُمسبًقا ،ويوجهه الروح القدس
معينة ،ويتمتع بإنسانية .لقد أعده الروح القدس َّ
أعده هللا ،ويمتلك مكانة ّ
ً

ويقوده الروح القدس ويوجهه السGيما عنGGدما يتعلGق األمGر بعملGGه – ونتيجGة لGذلك ،ال يوجGد انحGراف عن الطريGق أثنGاء قيGادة
المختارين من هللا ،ألن هللا بالتأكيد يتحمل مسؤولية عمله الخاص ،ويقوم هللا بعمله الخاص في جميع األزمنة.

وصايا العصر الجديد
في اختبGار عمGل هللا ،عليكم أن تقGرؤوا كالم هللا بعنايGة ،وتسّGلحوا أنفسGكم بGالحق .أمGا بالنسGبة إلى مGا تريGدون فعلGه أو

كيGف تريGدون أن تفعلGوه ،فال حاجGة إلى صGالتكم أو تضGرعاتكم الخاشGعة؛ فهGذه األمGور بالفعGل ال فائGدة منهGا .لكن المشGاكل

وأن هنGGاك الكثGGير من السGGلبية فيكم .أنتم تعرفGGون
حاليGGا تتمثGGل في أنكم ال تعرفGGون كيفال تختGGبرون عمGGل هللاّ ،
الGGتي تGGواجهكم ً
Gارة على وج GGود خط GGأ؟ يمكن رؤي GGة الكث GGير من
Gيرا من الواقعي GGة .أليس ه GGذا أم ً G
Gيرا من التع GGاليم ،غ GGير أنكم ال تملك GGون كث ً G
كث ً G
األخطGGاء فيكم – أنتم هGGذه المجموعGGة .وهGGا أنتم اليGGوم غGGير قGGادرين على بلGGوغ تلGGك التجGGارب "كعGGاملين في الخدمGGة" ،وغGGير

قادرين على تصور تجارب أو تنقية أخرى تتعلق بكالم هللا أو تحقيق ذلك ،بل يجب أن تلتزموا بGGاألمور الكثGGيرة المطلGGوب
منكم ممارسGGتها .هGGذا يعGGني أنGGه ينبغي على النGGاس أن يلGGتزموا بالواجبGGات الكثGGيرة الGGتي عليهم القيGGام بهGGا .هGGذا مGGا ينبغي على

النGGاس أن يلGGتزموا بGGه ،ومGGا يجب عليهم أن ينّفGGذوه .فليقم الGGروح القGGدس بمGGا ينبغي عليGGه القيGGام بGGه ،إذ ليس لإلنسGGان أي ٍ
دور
في ذلGGك .ينبغي على اإلنسGGان أن يلGGتزم بمGGا يجب عليGGه القيGGام بGGه ،وهGGو مGGا ال عالقGGة لGGه بGGالروح القGGدس .إنGGه ليس إال ذلGGك

تماما مثل االلGتزام بنGاموس العهGد القGديم .مGع أن الGوقت اآلن
المفروض أن يتم بواسطة اإلنسان ويجب االلتزام به كوصيةً ،
ليس هو عصر الناموس ،ما زال يوجد كالم كثير من نفس نوعية كالم عصر الناموس ينبغي االلتزام به ،وال ُينّفذ بمجGGرد
االعتم GGاد على لمس GGة ال GGروح الق GGدس ،لكن يتعين على اإلنس GGان أن يل GGتزم ب GGه .على س GGبيل المث GGال ،يجب أال ت GGدين Gعم GGل اإلل GGه
العملي ،ويجب أال تق GGاوم اإلنس GGان المش GGهود ل GGه من هللا .يجب أن تل GGتزم مقام GGك أم GGام هللا وأال تك GGون منحالً .يجب أن تك GGون

معتGGدالً في الحGGديث ،وأن تكGGون أقوالGGك وأفعالGGك وفGGق ترتيبGGات اإلنسGGان المشGGهود لGGه من هللا .يجب أن تGGوقر شGGهادة هللا ،وأال
وخارجيGا ،يجب أال تفعGل شGيًئا يقGاوم بوضGوح اإلنسGان
تتجاهل عمل هللا وكالم فمه .يجب أال تقّلد نGبرة أقGوال هللا وأهGدافها.
ً
المشهود له من هللا ،وهكذا .هGذا مGا يجب على كGل شGخص أن يلGتزم بGه .يضGع هللا في كGل عص ٍGر قواعGد كثGيرة متوافقGة مGع

الشرائع ينبغي على اإلنسان أن يلتزم بها ،ومن خاللهاُ ،ي ِّقيد تصرف اإلنسان ويحدد مGGدى إخالصGGه .خGذ على سGGبيل المثGGال
ُأم َك" من عصر العهGد القGديم .هGذه العبGارة ال تنطبGق اليGوم ،لكنهGا في ذلGك الGوقت كGانت فقGط تُ ّقيGد بعض
اك َو َّ
عبارة "َأ ْك ِر ْم ََأب َ
خدم إلظهGGار مGGدى اإلخالص في إيمGان اإلنسGان باهلل ،وكGانت عالمGة ممGيزة
جوانب شخصية اإلنسان الخارجية ،وكGانت تُسGتَ َ
للمؤمGGنين باهلل .ومGGع أنGGه اآلن عصGGر الملكGGوت ،مGGا زالت توجGGد قواعGGد كثGGيرة ينبغي على اإلنسGGان أن يلGGتزم بهGGا .إن قواعGGد

الماض GGي ال تنطب GGق على يومن GGا ه GGذا ،ف GGاليوم توج GGد ممارس GGات كث GGيرة أك GGثر مالءم GGة ليق GGوم به GGا اإلنس GGان ،وه GGذه الممارس GGات
ضرورية ،وال تنطوي على عمل الروح القدس وال بد أن يقوم اإلنسان بها.
الكثير من ممارسات عصر الناموس ِ
ُأهمَلت في عصGر النعمGة؛ ألن تلGك الشGرائع لم تكن ذات تGأثير تحديGً Gدا في عمGل
ُأهمَلت ،و ِ
ذلGGك الزمGGان .وبعGGد أن ِ
ض َ Gعت ممارسGGات كثGGيرة مناسGGبة للعصGGر ،وتحGGولت تلGGك الممارسGGات إلى القواعGGد الكثGGيرة
ُ
الموجGGودة اليGGوم .لكن مGGا لبث أن جGGاء إلGGه اليGGوم حGGتى توقGف اسGGتخدام هGGذه القواعGGد ،ولم يعGد GااللGGتزام بهGGا مطلوبGGا ،وو ِ
ضَ Gعت
ً ُ
ممارسGات كثGيرة مناسGبة لعمGGل اليGوم .واليGوم ،هGGذه الممارسGات ليسGت قواعGدَّ ،
لكن الغGGرض منهGGا إحGداث تGGأثير .إنهGGا مناسGGبة
لليGوم ،ولعلهGا تتحGول غ ًGدا إلى قواعGد .الخالصGة ،عليGك أن تلGتزم بتلGك الممارسGة الGتي تثمGر لعمGل اليGوم .ال تهتم بالغGد ،فمGا

Gيرا بGGذلك والGGتزم بمGGا
ُي َG
عمGل اليGGوم هGGو ألجGGل اليGGوم ،وربمGGا توجGGد غGً Gدا ممارسGGات أفضGGل ُيطَلب منGGك تنفيGGذها ،لكن ال تهتم كثً G
يجب عليك االلGتزام بGه اليGوم لتتجنب مقاومGة هللا .ال شGيء اليGوم أكGثر أهميGة ليلGتزم بGه اإلنسGان من اآلتي :عليGك أاّل تحGاول
أن تخGدع هللا الGذي يقGف أمGGام عينيGGك أو تخفي عنGه شGيًئا .ال تنطGق بGأقوال شGريرة أو متعجرفGGة أمGام هللا الموجGود أمامGك .ال
تخدع هللا الموجود أمام عينيك بكلمات حسنة وأحاديث جيدة حتى تفوز بثقته .ال تتصGرف بعGدم وقGار أمGام هللا .أطGع كGل مGا

نطGق بGه فم هللا ،وال تقGاوم كالمGه أو تعارضGه أو تجادلGه .ال تف ّسGر الكالم الGذي نطGق بGه فم هللا بحسGب مGا تGراه أنت مناس ًGبا.
احفظ لسانك لئال يتسبب في وقوعك فريسة لمكائد األشرار الخادعGة .احفGظ خطواتGك لئال تتجGاوز الحGدود الGتي وضGعها لGك
مكروهGا منGه .يجب أاّل تنشGر
Gبرا ومتعجرًفGا في نظGر هللا ،وبGذلك تصGبح
ً
كالمGا متك ً
هللا .سوف يجعلGك الوقGوع في ذلGك تتكلم ً
باستهتار الكالم الGذي نطGق بGه هللا ،لئال يهGزأ بGك اآلخGرون وتسGخر منGك الشGياطين .أطGع كGل عمGل هللا اليGوم ،وال تنتقGد هGذا
الكالم ح GGتى ل GGو لم تفهم GGه ،ك GGل م GGا في وس GGعك أن تفعل GGه ه GGو البحث والمش GGاركة .ال يتج GGاوز أح GGد مكان GGة هللا األص GGلية .ليس
بوسGGعك إال أن تخGGدم إلGGه اليGGوم من موقعGGك كإنسGGان ،فال يمكنGGك أن تُعِّلم إلGGه اليGGوم من موقعGGك كإنسGGان ،إذ ُي َGعGد قيامGGك بGGذلك
ضGالالً .ال يجGوز إلنسGان أن يقGف في محGل اإلنسGان المشGهود لGه من هللا؛ فGأنت في كالمGك وأفعالGك وأفكGارك الداخليGة تقGف
وي َGعGد تغيGGيره إخالالً بالمراسGGيم
في موقGGع إنسGGان .ينبغي االلGGتزام بهGGذا؛ فهGGذه مسGGؤولية اإلنسGGان ،وليس بوسGGع أحGGد أن يغGGيرهُ ،
اإلدارية .ينبغي أن يتذكر Gالجميع هذا.

إن الGGوقت الطويGGل الGGذي أمضGGاه هللا في الكالم والنطGGق بأقوالGGه قGGد جعGGل اإلنسGGان يعتGGبر قGGراءة كالم هللا وحفظGGه مهمتGGه
األساسية ،فلم يعد أحد يهتم بالممارسة ،بل إنكم حGتى ال تلGتزمون بمGا ينبغي عليكم االلGتزام بGه ،وهGو مGا جلب على خGدمتكم
الكثGGير من الصGGعاب والمشGGاكل .إن لم تلGGتزم قبGGل ممارسGGة كالم هللا بمGGا يجب عليGGك أن تلGGتزم بGGه ،فGGأنت إ ًذا واحGGد من أولئGGك

ص Gا وصGGادًقا في االلGGتزام بهGGذه الممارسGGات ،وأال تتعامGGل معهGGا كقيGGود ،بGGل
الGGذين يمقتهم هللا ويرفضGGهم .يجب أن تكGGون مخل ً
تلتزم بها كوصايا .األحرى بك اليوم أال تشغل نفسك بالتأثيرات التي ينبغي تحقيقها؛ فهGGذه ،باختصGار ،طريقGGة عمGGل الGروح
القGGدس ،وم ْن يGGرتكب إثمGGا يجب أن يعGGاَقب .الGGروح القGGدس خٍ G
Gأت إلى هللا
Gال من العاطفGGة ،وال يبGGالي بفهمGGك الحGGالي .إذا أسَ G
ُ َ
ْ ً
َ
Gأت إلي GGه في نط GGاق س GGلطته ،فلن يص GGفح عن GGك .إن GGه ال يب GGالي بم GGدى ج GGديتك في التمس GGك بكالم
الي GGوم ،فس GGوف يعاقب GGك .إذا أس َ G

يسGGوع .إذا خGGالفت وصGGايا هللا اليGGوم ،فسGGوف يعاقبGGك ،وسGGوف يحكم عليGGك المGGوت .كيGGف يمكن أن يكGGون عGGدم التزامGGك بهGGا

طا! وبغض النظGGر عن الGGدين أو القطGGاع أو األمGGه أو
مقبGGوال؟ ال بGGد أن تلGGتزم حGGتى لGGو كGGان ذلGGك يعGGني أن تقاسGGي ًG
ألمGا بسGGي ً
الطائفة ،ففي المستقبل ،ال بGد أن تلGتزم كلهGا بهGذه الممارسGات .ال أحGد ُمعفى وال أحGد ُمسGتَثنى! ألن تلGك الممارسGات هي مGا
س GGيفعله ال GGروح الق GGدس الي GGوم ،وال يمكن ألح GGد أن يخطئ فيه GGا .م GGع أنه GGا ليس GGت باألش GGياء العظيم GGة ،فال ب GGد لك GGل ش GGخص أن
يؤديهGGا ،وهي الوصGGايا الGGتي و ِ
ضَ Gع ْت لإلنسGGان من ِقَبGِ Gل يسGGوع الGGذي قGGام وصGGعد إلى السGGموات .ألم يقGGل "الطريGGق ")7 ( ...إن
ُ
Gارا أم خاطًئا يك GGون بحس GGب موقف GGك تج GGاه هللا الي GGوم؟ يجب أال ُيغف GGل أح GGد ه GGذه النقط GGة .في عص GGر
تعري GGف يس GGوع لكون GGك ب ً G
الناموس ،آمن الفريسيون جيالً بعد جيل باهلل ،لكن مع مجيء عصر النعمة ،لم يعرفوا يسوع ،بل عارضوه .لذلك لم ُيسGِ Gفر
ٍ
Gاء ،وهللا لم يقبلGه .إذا تمكنت من إدراك حقيقGGة هGذا ،فلن تقGع في الخطايGا بسGGهولة .لعGل
كGل مGGا فعلGوه عن شGيء ،بGل كGان هب ً
الكثيرين قد تباروا مGع هللا .مGا مGGذاق مقاومGGة هللا ،أهGو ُمGر أم حلGو؟ يجب أن تفهم هGذا .ال تتظGGاهر بأنGGك ال تعGرف .ربمGا مGا
يزال بعض الناس غير مقتنعين في قلبهم .لكن نصيحتي لك أن تجGرب ذلGGك وتGرى – تGرى مGاذا سGيكون مذاقGGه .هGذا سGوف
يمنع الكثيرين من الشك الدائم فيه .يقرأ كثيرون كالم هللا لكنهم يقاومونه ِخفي ًة في قلوبهم .أما تشعر بعGGد مقاومتGGه على هGGذا

النحو وكأن سكينا قد ِ
ُأغمد في قلبك؟ إن لم يكن في صورة تنافر عGائلي ،فسGوف يكGون عGدم ارتيGاح بGGدني أو معانGGاة لألبنGاء
ً

والبنات .مع أن جسدك ِ
ُأنق َذ من الموتَّ ،
لكن يد هللا لن تفارقك .أتظن أن األمر سيكون بتلك البسGGاطة؟ بGGل إنGGه – على وجGGه

التحديGد – GسGيكون التركGيز على هGذا أكGثر ضGرورة للكثGيرين القريGبين من هللا؛ فبمGرور الGوقت ،سGوف تنسGاه ،ومن دون أن
تافهGا لGGك؟ إذا
تشعر ،سوف تنغمس في الغواية ،وتصبح مهمالً لكل شيء ،وتكون تلك بداية وقوعك في الخطية .أيبدو هGGذا ًG
كمل – أي أن تحص GGل على اإلرش GGاد من فم هللا أم GGام هللا .أم GGا إذا كنت
Gنت القي GGام به GGذا ،فس GGتكون ل GGديك الفرص GGة ألن تُ َّ
أحسَ GG

مهمالً ،فس GGوف يض GGعك ه GGذا في م ٍ G
Gأزق؛ ألن GGك س GGوف تك GGون متجاس Gً Gرا على هللا ،وتك GGون أقوال GGك وأفعال GGك ُمنحل GGة ،وتجرف GGك
Gالفت ه GGذه
العواص GGف القوي GGة واألم GGواج العاتي GGة ع GGاجالً أم آجالً .يجب على ك GGل واح GGد منكم أن يالح GGظ ه GGذه الوص GGايا .إذا خ َ G
لكن روح هللا لم ينت ِGه منGك ،ولن يسGامحك .هGل تسGتطيع تَح ُّمل ع ِ
الوصايا ،ربما ال ُيدينك اإلنسان المشهود لGه من هللاَّ ،
Gواقب
َ َ
طا!
إثمك؟ إ ًذا ،مهما كان ما يقوله هللا ،عليك أن تطبق كالمه وأن تلتزم به ما
استطعت .هذا األمر ليس بسي ً
َ

المْلك األلفي قد أتى
ُ
الملGGك األلفي ينبغي أن
هGGل رأيتم َّ
أي عمGGل سGGيفعله هللا في هGGذه الجماعGGة من النGGاس؟ قGGال هللا فيمGGا مضGGى إنGGه حGGتى في ُ
Gرة إلى أرض كنعGGان الصGGالحة .عنGGدما كGGان
يظGGل النGGاس يتبعGGون GأقوالGGه ،وفي المسGGتقبل سترشGGد أقGGوال هللا حيGGاة اإلنسGGان مباشً G
مباشرة.
موسى في البرية ،أرشده هللا وتكلم معه
ً

الم َّن والماء والطعGام من السGGماء إلى الشGعب لكي يبتهج G،واليGGوم
أرسل هللا َ
لألكGGل والشGGراب إلى شGGعبه من أجGGل االبتهGGاج؛ وقGGد أرسGGل شخصGGيًّا لعنGGات

Gياء
ال يGGزال يفعGGل هGGذا ألن هللا أرسGGل شخصGGيًّا أشَ G
لتوبيخ الشعب .ولذلك فإن هللا ُينِّفذ كل خطوة من خطوات عمله بذاتGه .اليGوم ،يشGتاق النGاس إلى حGدوث الوقGائع ،ويحGاولون

سي َنبذون ،ألن عمل هللا يصير واقعيًّا على نحGGو متزايGGد .ال أحGGد
أناسا مثل هؤالء ُ
رؤية اآليات والعجائب ،ومن المحتمل أن ً
يعرف أن هللا نزل من السماء؛ فهم ال يزالون على غير دراية بأن هللا قد أرسل الطعام والماء من السGماء – ومGع ذلGGك فاهلل

ضGا أقGوال هللا الشخصGية .هGذا هGو الواقGع ،وهGو
الملGك األلفي الGذي يتخيلGه النGاس هي أي ً
موجود بالفعل ،والمشاهد الدافئة من ُ
المل GGك م GGع هللا على األرض إلى الجس GGد .م GGا ه GGو ليس من جس GGد مكانGGGه ليس على
المل GGك م GGع هللا على األرض .يش GGير ُ
فقGGGط ُ

يومGGا مGGا ،عنGGدما يعGGود الكGGون
األرض ،ولGGذلك جميGGع َم ْن يركGGزون على الGGذهاب إلى السGGماء الثالثGGة ،يفعلGGون هGGذا بال جGGدوىً .
بأسGGره إلى هللا ،فGGإن مرك GGز عملGGه في ك GGل الكGGون سGGوف يتب GGع أقGGوال هللا؛ وفي موض GGع آخ GGر ،بعض النGGاس سGGينخرطون في
مركبGGا عGبر البحGر ،وبعضGهم سيسGتخدم عدسGGات اللGيزر السGتقبال
مكالمة هاتفية ،وبعضهم سيستقل طائرة ،وبعضGهم سGGيأخذ
ً
جميعGا –
ًG
جميعGا على مقربGGة من هللا ،ويجتمعGGون حولGGه ويعبدونGGه
ًG
أقGGوال هللا .الجميGGع سGGيكونون عاشGGقين ومشGGتاقين ،سGGيأتون

Gذكر هGGذا! لن يبGGدأ هللا أبGً Gدا من جديGGد في مكGGان آخGGر .سGGيحقق هللا هGGذا الواقGGع :سGGيجلب جميGGع
وجميعهGGا سGGتكون أعمGGال هللا .تّ G
الن GGاس من أرج GGاء الك GGون أمام GGه ،فيعب GGدون هللا على األرض ،وس GGيتوقف عمل GGه في األم GGاكن األخ GGرى ،وس Gُ Gيجبر الن GGاس على
طعامGا يؤكGGل.
السGGعي وراء الطريGGق الحGGق .سGGيكون مثGGل يوسGGف :يGGأتي الجميGGع إليGGه من أجGل الطعGGام وينحنGGون لGGه ،ألن لديGGه
ً
ُّ
لتجنب المجاعة ،سيضGطر النGاس إلى السGعي وراء الطريGق الحGق .سGوف يعGاني المجتمGع الGديني بأسGره من مجاعGة شGديدة،

ووحده إله اليوم هو نبع الماء الحي ،ولديه نبع دائم التدفق ليصنع غبطGة البشGر ،حيث يGأتي النGاس إليGه ويتكلGون عليGه .هGذا
ويتمجد؛ كGGل النGGاس في أرجGاء الكGGون سGGيعبدون هGذا "اإلنسGGان" غGGير الملحGGوظ .ألن
هو الوقت الذي ستنكشف فيه أعمال هللا،
ّ
ماء من نبع المGGاء الحي .سGGيكونون
يوما ما ُ
يكون هذا اليوم هو يوم مجد هللا؟ ً
سيرسل القساوسة الكبار برقيات يطلبون فيها ً

Gيوخا ،ومGGع ذلGGك سGGيأتون ليعبGGدوا هGGذا اإلنسGGان ،الGGذي يزدرونGGه .سGGيعترفون بGGأفواههم ويصGGدقون بقلGGوبهم ،أليسGGت هGGذه آيGGة
شً G

وأعجوبGGة؟ يGGوم مجGGد هللا هGو حين يبتهج الملكGGوت بأسGGره ،وكGGل َم ْن يGGأتي إليكم ويسGGمع أخبGار هللا السGارة سGGيباركه هللا ،وهGGذه
البلGGدان وهGGذه الشGGعوب سGGتتبارك من هللا ويعتGGني بهGGا .لGGذلك سGGيكون االتجGGاه المسGGتقبلي كمGGا يلي :أولئGGك الGGذين يحصGGلون على
أقوال من فم هللا ،سيكون لهم طريق يمشون فيGه على األرض ،وأولئGك الGذين بGدون كالم هللا ،سGواء أكGانوا رجGال أعمGال أم
علماء ،معلمين أم صناعيين ،سGGيجتازون المشGقات حGتى في اتخGاذهم خطGوة واحGGدة ،وسGُ Gيجبرون على السGGعي وراء الطريGق
الحق .هذا هو ما تعنيه Gكلمات" :بالحق ستجوب أرجاء العالم؛ وبدون الحق ،لن تذهب ألي مكان ".والحقGائق هي كمGا يلي:
سيسGGتخدم هللا الطريGGق (أي كGGل كلماتGGه) ليGGأمر الكGGون بأسGGره ويحكم الجنس البشGGري ويخ ِ
دائمGا في تحGُّ Gو ٍل
ضGعه .يأمGGل النGGاس ًG
ُ
عظيم فيما يتعلق بالوسيلة التي يعمل هللا من خاللها .إليضاح األمر ،يسيطر هللا على الناس من خالل الكلمGGات ،وعليGGك أن

أردت أم ال .ه GGذه حقيق GGة موض GGوعية ،ويجب على الك GGل طاعته GGا ،ل GGذلك ليس ألح GGد من ع ٍ G
Gذر ،فهي
تفع GGل م GGا يقول GGه س GGواء
َ
معروفة للجميع.

تثبت قلGوبهم وتطمئنهم ،بينمGا أولئGك الGذين لم يحصGلوا على
Gعورا .بعGد قGراءة كالم هللاّ ،
يعطي الروح القGدس للنGاس ش ً
كالم هللا يشعرون بالفراغ .هذه هي قوة كالم هللا – يجب على النGGاس قراءتGGه .بعGد قراءتGGه يزدهGGرون ،وال يمكنهم فعGGل ذلGGك

بدونGGه G.إن األمGGر ُيشGGبه تعGGاطي النِ G
Gون :يعطيهم قGGوة ،وبدونGGه يشGGعرون بGGأعراض انسGGحابه الشGGديدة G،ويفقGGدون قGGوتهم.
Gاس األفيَ G
ه GGذه هي النزع GGة الموج GGودة بين الن GGاس الي GGوم .ق GGراءة كالم هللا تعطي الن GGاس ق GGوة .إن كGGانوا ال يقرؤون GGه ،يش GGعرون ب GGالفتور،
وملكGGه على األرض .يريGGد بعض
ولكن بعGGد قراءتGGه ،ينهضGGون على الفGGور من "فGGراش مرضGGهم" .هGGذه هي سGGيادة كلمGGة هللا ُ
الن GGاس الرحي GGل أو أنهم ق GGد أص GGابهم الض GGجر من عم GGل هللا .بغض النظ GGر عن ع GGدم إمكاني GGة ابتع GGادهم عن كالم هللا؛ وبغض

يحيGْ Gوا بحسGGب كالم هللا ،وبغض النظGGر عن مGGدى تمGGردهم ،فGGإنهم ال يجGGرؤون
النظGGر عن مGGدى ضGGعفهم ،ال يGGزال عليهم أن َ
على ترك كالم هللا .حين يظهر كالم هللا ًّ
حقا قدرته ،يحكم هللا ويتولى مقاليGد السGلطة ،وهكGذا يعمGل هللا .على أيGة حGال ،هGذه
هي الوسGG Gيلة الGG Gتي يعمGG Gل بهGG Gا هللا ،وال يمكن ألي شGG Gخص تَ ْركهGG Gا .سينتشGG Gر كالم هللا في عGG Gدد ال حصGG Gر لGG Gه من المنGG Gازل،

وسيصGGبح معروًفGGا للجميGGع ،ووقتهGGا فقGGط سينتشGGر عملGGه في كGGل الكGGون .وهGGذا معنGGاه لGGو أن عمGGل هللا هGGو انتشGGاره عGGبر الكGGون
ضGا أن ينتشGر كالمGه .في يGوم مجGد هللا ،س ُGيظهر كالم هللا سGلطانه وقوتGه .كGل كلمGة من كالمGه منGذ األزمنGة
بأسره ،فال ُب ّد أي ً
السGGحيقة إلى اليGGوم سGGتتحقق وتحGGدث .بهGGذه الطريقGGة ،سGGيكون المجGGد هلل على األرض ،أي أن كالمGGه سيسGGود على األرض.

كملGGون بكالم فمGGه .لن
سGGينال كGGل األشGGرار
وي َّ
ً
توبيخ Gا بكالم فم هللا ،وكGGل األبGGرار سGGيتباركون بكالم فمGGه ،والجميGGع سGGيثبتون ُ
ُيظهGGر أيGGة آيGGات أو عجGائب؛ الكGGل سGGيتحقق بكالمGGه ،وكالمGGه سGُ Gينتج حقGائق .سGGيبتهج كGGل َم ْن على األرض بكالم هللا ،الكبGGار
والصغار ،والذكور واإلناث والشيوخ والشباب ،الجميع سيخضعون لكالم هللا .يظهر كالم هللا في الجسد ،ممGGا يسGمح للنGGاس

ومفعمGGا بالحيGGاة .هGGذا هGGو معGGنى أن يصGGير الكلمGGة جسGً Gدا .لقGGد أتى هللا إلى األرض في
Gوءا بالحيويGGة
ً
برؤيتGGه على األرض مملً G
األساس ليتمم حقيقGGة "الكلمGGة يصGير جسGً Gدا" ،أي إنGه أتى لكي يصGGدر كالمGه من الجسGGد (ليس كمGا حGGدث في زمن موسGى في
الملGGGك األلفي،
العهGGGد الق GGديم ،حين ك GGان هللا يتكلم مباش ً G
Gرة من الس GGماء) .بع GGد ه GGذا ،ك GGل كلم GGة من كلمات GGه س GGتتمم في عص GGر ُ
وستكون حقائق مرئية أمام أعين الناس ،وسGينظرها النGاس بGأم أعينهم بال أدنى تفرقGة .هGذا هGو المعGنى األسGمى لتج ُّسGد هللا.

أي أن عم GGل ال GGروح س GGيتم من خالل الجس GGد ،ومن خالل الكالم .ه GGذا ه GGو المع GGنى الحقيقي "للكلم GGة يص GGير جس Gً Gدا" و"ظه GGور
الكلمة في الجسد" .وحده هللا هو َم ْن يمكنه التعبير عن مشيئة الروح ،ووحده هللا في الجسد هو َم ْن يمكنه التحدث نيابً Gة عن
جميعGا .ال أحGGد معفي ،فجميGGع النGGاس موجGGودون داخGGل هGGذا
ًG
الGGروح؛ يتضGGح كالم هللا في هللا المتج ِّس Gد ،وهGGو يرشGGد اآلخGGرين
ّ
وم ْن ال يحصGلون على األقGوال بهGذه الطريقGة هم حGالمون
النطاق .فقط من خالل هذه األقوال يحصل النGاس على المعرفGة؛ َ

لو ظنوا أن بإمكانهم الحصول عليها من السماء .هذا هو السGلطان الظGاهر في هللا المتج ِّسGد؛ إنGه يجعGGل الكGل يؤمنGGون .حGتى
جميعا الخضوع له ،ولن يقGGدر أحGGد على أن يقGGدم
أعظم الخبراء والقساوسة الدينيين ال يمكنهم قول هذا الكالم .ينبغي عليهم
ً
ِ
بداي ًة أخرى .سيستخدم هللا الكالم لي ِ
المتجسد ،بل من خالل استخدام أقGGوال من
خضع الكون .ولن يفعل هذا من خالل جسده
ُ
ّ
فم هللا تصGGبح جسGGدا لتُخ ِ
ضGع النGGاس كافGGة في الكGGون بأسGGره؛ هGGذا فقGGط هGGو الكلمGGة الGGذي يصGGير جسGً Gدا ،وهGGذا فقGGط هGGو ظهGGور
ً
الكلم GGة في الجس GGد .ربم GGا يبGGدو األم GGر للنGGاس أن هللا لم يفع GGل الكث GGير من العمGGل ،ولكن كGGان على هللا أن ينط GGق كالمGGه للنGGاس

تمامGا .بGدون الحقGائق ،يصGرخ النGاس ويصGيحون؛ وبكالم هللا ،يسGتكينون .سGيحقق هللا هGذا الواقGع بالتأكيGد،
ليقتنعGوا ويتGأثروا ً
Gت في الواقGGع في حاجGGة إلى أن أشGGرح إن
ألن ه GGذه هي خط GGة هللا الراسGGخة :تحقيGGق واقGGع وصGGول كلمت GGه على األرض .لسُ G

الملك األلفي على األرض هو مجيء كالم هللا على األرض .نزول أورشليم الجديدة Gمن السGGماء هGGو مجيء كالم هللا
مجيء ُ
ضGا الواقGGع الGGذي سGيحققه هللا،
ليحيGا بين البشGGر ،وليصGاحب اإلنسGان في كGل فعGGل يفعلGه ،وفي كGGل أفكGاره العميقGGة .هGذا هGGو أي ً
للملGGك األلفي .هGGذه هي الخط GGة الGGتي وضGGعها هللا :سGGيظهر كالمGGه على األرض ألل GGف عGGام ،وس Gُ Gيظهر
وهGGو المشGGهد الرائ GGع ُ
ثم تنتهي البشرية بعد هذه المرحلة.
جميع أفعالهُ ،
ويكمل كل عمله على األرض ،ومن ّ

يجب أن تعرف أن اإلله العملي هو هللا نفسه
مGGاذا يجب أن تعGGرف عن اإللGGه العملي؟ ُيكGِّ Gون الGGروح واُألقنGGوم والكلمGGة اإللGGه العملي ذاتGGه ،وهGGذا هGGو المعGGنى الحقيقي
لإلله العملي نفسه .إذا كنت تعرف اُألقنوم فحسب – إذا كنت تعرف عاداته وشخصيته – ولكن ال تعرف عمGGل الGGروح ،أو
ما يفعلGGه الGروح في الجسGGد ،وإذا كنت ال تهتم إال بGالروح ،والكلمGة ،وتصGلي أمGام الGروح فقGط ،غGGير عGارف بعمGGل روح هللا
في اإللGGه العملي ،فهGGذا يثبت حGGتى اآلن أنGGك ال تعGGرف اإللGGه العملي .تشGGمل معرفGGة اإللGGه العملي معرفGGة كلماتGGه واختبارهGGا،
وإدراك قواعد عمل الروح القدس ومبادئه ،وكيف يعمGل روح هللا في الجسGGد .كGGذلك ،يشGGمل هGذا أيضGاً معرفGGة أن كGGل عمGل

من أعمال هللا في الجسد يحكمه الروح ،وأن الكلمات التي يتحدث بها هي التعبير المباشر للGGروح .وهكGGذا ،إذا كنت تGGرغب

في معرف GGة اإلل GGه العملي ،فيجب أن تع GGرف في المق GGام األول كي GGف يعم GGل هللا في اإلنس GGانية واُأللوهي GGة ،وه GGذا ب GGدوره يتعل GGق
بتعبيرات الروح ،التي يتعامل معها جميع الناس.
ما الذي تغطيGGه تعبGGيرات الGروح؟ في بعض األحيGGان ،يعمGGل هللا في اإلنسGانية ،وفي بعض األحيGان يعمGGل في اُأللوهيGGة
– ولكن بشGGكل عGGام ،يضGGطلع الGGروح بالقيGGادة في كلتGGا الحGGالتين .مهمGGا كGGان الGGروح الGGذي داخGGل النGGاس فهكGGذا يكGGون تعبGGيرهم
لكن هنGاك جGزءان لتوجيهGه بواسGطة الGروح :الجGزء األول هGو عملGه في اإلنسGانية،
الخGارجي .يعمGل الGروح بشGكل طGبيعيْ ،
واآلخر هو عمله من خالل اُأللوهية .يجب أن تعرف هذا بوضوح .يختلف عمل الروح وفًقا للظروف :عندما يكGGون عملGGه

اإلنسGGاني
مطلوبGGا ،يوجGGه الGGروح هGGذا العمGGل البشGGري ،وعنGGدما يكGGون عملGGه اإللهي هGGو المطلGGوب ،يظهGGر الالهGGوت مباشGGرةً
ً
إلتمامه .وبما أن هللا يعمل في الجسد ويظهر في الجسد ،فهو يعمل في كل من اإلنسانية واُأللوهية .يوجه الGGروح عملGGه في
اإلنسانية ،وذلك ألجل تلبية احتياجات الناس الجسدية ،ولتسهيل تعاملهم معGه ،وللسGماح لهم بGاالطالع على واقGع هللا وحالتGه
الطبيعية ،وللسماح لهم برؤية أن روح هللا يأتي في الجسد ،وهو بين البشر ،ويعيش مع اإلنسان ،ويتعامل مGGع اإلنسGGان .إن
عمله في اُأللوهية هو من أجل منح حيGاة النGاس ،وتوجيGه النGاس في كGل شGيء من الجGانب اإليجGابي ،وتغيGير طبGائع النGاس،

والسGماح لهم ًّ
Gرة من خالل عمGGل هللا
حقا برؤيGGة ظهGور الGروح في الجسGGد .في األسGاس ،يتحقGق النمGو في حيGاة اإلنسGان مباش ً

وكلماتGGه في اُأللوهيGGة .ال يسGGتطيع النGGاس تحقيGGق تغيGGيرات في شخصGGيتهم إال إذا قبلGGوا عمGGل هللا في اُأللوهيGGة ،وعندئ Gذ GفقGGط
تمامGGا إال إذا تم باإلض GGافة إلى ذل GGك العم GGل في اإلنس GGانية:
يمكنهم أن ُيش Gَ Gبعوا في روحهم ،وال يمكن تحقي GGق نت GGائج عم GGل هللا ً
رعايGGGة هللا ودعم GGه وم GGدده في اإلنس GGانية .إذا ك GGان عليهم أن يل GGتزموا بالوص GGايا ،فعلى األق GGل ينبغي أن يع GGرف الن GGاس اإلل GGه
العملي الGGذي يظهGGر في الجسGGد ،دون إربGGاك .وبعبGGارة أخGGرى ،ينبغي على النGGاس فهم مبGGادئ االلGGتزام بالوصGGايا .إن االلGGتزام
اعتباطيGا ،بGل االلGGتزام بهGGا مGع وجGود أسGاس وهGدف ومبGادئ .أول شGيء يجب تحقيقGGه
Gوائيا أو
ً
بالوصايا ال يعني اتباعها عش ً
هGGو أن تكGGون رؤاك واضGGحة .يعمGGل اإللGGه العملي – الGGذي يتم التحGGدث عنGGه اليGGوم – في كGGل من اإلنسGGانية واُأللوهيGGة .ومن
خالل ظهور اإلله العملي تتم أعماله اإلنسانية العادية وحياته وعمله اإللهي الكامGGل؛ إذ تجتمGGع إنسGانيته وإلوهيتGه في واحGد،
ويتحقق عمل كل منهما(أ) من خالل الكلمات؛ وهو ينطGGق بكلمGGات سGواء كGان في اإلنسGانية أو اُأللوهيGGة .عنGدما يعمGل هللا في
اإلنسانية ،فهو يتكلم لغة اإلنسGانية ،حGGتى يتمكن GالنGGاس من المشGاركة والفهم ،ويتم نطGق كلماتGه بوضGوح ،وهي سGGهلة الفهم،
عما إذا ك GGان ه GGؤالء األش GGخاص ذوي معرف GGة ،أو لم يتلق GGوا س GGوى تعلي ٍم
بحيث يمكن تق GGديمها لجمي GGع الن GGاس .وبغض النظ GGر َّ
بسٍ G
ض Gا من خالل الكلمGGات ،ولكنهGGا مليئGGة باإلحسGGان،
ًG
Gيط ،فباسGGتطاعتهم
جميعGا تلقي كلمGGات هللا .يتم عمGGل هللا في اُأللوهيGGة أي ً
ومليئة بالحياة ،وغير ملوثة باألفكار البشرية ،وال تتضمن ميوالً إنسانية ،وال تحدها حGدود بشGرية ،وخارجGة عن حGدود أي
إنسانية عادية G.إنها أيضاً تَُنَّفذ في الجسد ،لكنها التعبير المباشر للروح .إن كان الناس ال يقبلGGون إال عمGGل هللا في اإلنسGGانية،
وتأديبGا حGتى يحGدث تغيGير
Gذيبا
ً
فعندئGذ GسGوف يحصGرون أنفسGهم في نطGاق معين ،وبالتGالي سGيحتاجون تعGامالً متواصGالً ،وته ً
دائمGGا إلى طGGرقهم القديمGGة .إنGGه من خالل
طفيGGف فيهم .ومGGع هGGذا ،فبGGدون عمGGل الGGروح القGGدس أو حضGGوره ،سGGوف يلجGGأون ً
عمل اُأللوهية فحسب يمكن تصحيح هذه األمراض وأوجه القصور ،وعنGدها فقGGط يمكن جعGGل النGGاس كGGاملين .والمطلGوب –

بدالً من االستمرار في التعامGGل والتهGذيب – هGGو اإلحسGان اإليجGابي باسGتخدام الكلمGات للتعGGويض عن جميGع أوجGه القصGور،
واستخدام الكلمات لإلعالن عن كل حالة من حاالت الناس ،واستخدام الكلمات في توجيه حياتهم ،وكل تعبير من تعبيراتهم

وكGGل عمGGل من أعمGGالهم ،وإلظهGGار نوايGGاهم ودوافعهم .هGGذا هGGو العمGGل الحقيقي لإللGGه العملي .وهكGGذا ،في موقفGGك تجGGاه اإللGGه
ضGا أن تقبGل العمGل اإللهي والكلمGات
العملي عليك أن تخضع أمGام إنسGانيته ،وتعGترف وتقGر بGه ،وعالوة على ذلGك ،عليGك أي ً
اإللهية وتطيعها .إن ظهور هللا في الجسد يعGني أن كGل عمGل روح هللا وكالمGه يتم من خالل إنسGانيته الطبيعيGة ،ومن خالل
المتج ِّسG Gد .بعب GGارة أخ GGرى ،يوج GGه روح هللا عمل GGه البش GGري وينف GGذ عمل GGه اإللهي في الجس GGد ،ويمكن GGك أن ت GGرى في هللا
جس GGده ُ
ِ
تجسد عمل هللا في اإلنسانية والعمل اإللهي بالكامل .هذه هي األهمية الفعلية لظهGGور هللا العملي في الجسGGد .إذا اسGGتطعت
الم ّ
ُ

Gادرا على ربGGط جميGع أجGزاء هللا المختلفGة ،وسGGتتوقف عن تعليGGق أهميGGة كبGGيرة للغايGة على
أن تGرى هGذا بوضGوح ،فسGتكون ق ً
وعمومGا،
عمله في اُأللوهية وعن تجاهل عمله تماماً في اإلنسGانية ،ولن تGGذهب إلى أحGد النقيضGGين ،أو تأخGذ أي انعطافGات.
ً

فGGإن معGGنى اإللGGه العملي هGGو أن عمGGل إنسGGانيته وعمGGل ألوهيتGGه ،كمGGا يوجهGGه الGGروح ،يتم التعبGGير عنGGه من خالل جسGGده حGGتى
يمكن للناس أن يروا أنه مفعم بالحيوية ونابض بالحياة وحقيقي وواقعي.

يتضGGمن عمGGل روح هللا في اإلنسGGانية مراحGGل انتقاليGGة .فهGGو – من خالل جع GGل اإلنسGGانية كامل GGة – ُيم ّكن إنسGGانيته من
الحصول على توجيGه الGروح ،وبعGد ذلGك تكGون إنسGانيته قGادرة على إعالGة الكنGائس ورعايتهGا .هGذا واحGد من التعبGيرات عن
عم GGل هللا الط GGبيعي .وهك GGذا ،إن كنت تس GGتطيع رؤي GGة مب GGادئ عم GGل هللا في اإلنس GGانية بوض GGوح ،فعندئG Gذ Gلن يك GGون ل GGديك على
األرجح تصورات حول عمل هللا في اإلنسانية .وبغض النظGر عن أي شGيء آخGر ،ال يمكن أن يكGون روح هللا مخطًئا .هGو

على ح GGق وب GGدون خط GGأ ،ولن يفع GGل أي ش GGيء بش GGكل غ GGير ص GGحيح .العم GGل اإللهي ه GGو التعب GGير المباش GGر عن إرادة هللا ،دون

تدخل البشرية .إنه غير خاضع للكمال ،ولكنه يأتي مباشرة من الروح .ومع ذلك ،فإن السGGبب في قدرتGGه على أن يعمGGل في
اُأللوهيGGة هGGو إنسGانيته العاديGGة .ليس األمGGر خارًقGا على اإلطالق ،ويبGGدو أنGGه يتم من قبGGل شGخص عGGادي .جGاء هللا من السGGماء
مستخدما الجسد.
إلى األرض في المقام األول من أجل التعبير عن كلمات هللا من خالل الجسد ،والستكمال عمل روح هللا
ً
تظGGل معرفGGة النGGاس باإللGGه العملي اليGGوم أحاديGGة الجGGانب للغايGGة ،وال يGGزال فهمهم ألهميGGة التج ُّسGد ضGGئياًل للغايGGة .عنGGدما

يتعلGGق األمGGر بجسGGد هللا ،يGGرى النGGاس من خالل عملGGه وكالمGGه أن روح هللا يشGGتمل على الكثGGير جGً Gدا ،وأنGGه غGGني جGً Gدا .ولكن،
بغض النظGر ،فGGإن شGهادة هللا تGGأتي في نهايGGة المطGاف من روح هللا :مGا يفعلGGه هللا في الجسGد ،والمبGGادئ الGتي يعمGGل بهGGا ،ومGا

يفعله في اإلنسانية ،وما يفعله في اُأللوهية .يجب أن يكGGون للنGGاس هGGذه المعرفGة .أنت قGادر اليGوم على عبGادة هGذا الشGخص،
المتج ِّسGد :معرفGGة جGGوهر
لكن أنت في الحقيقGGة تعبGد GالGGروح .هGGذا هGGو الحGGد األدنى الGGذي يجب تحقيقGGه في معرفGGة النGGاس باهلل ُ
الروح من خالل الجسد ،ومعرفة العمل اإللهي للروح في الجسGد والعمGGل اإلنسGاني في الجسGد ،وقبGGول جميGع كلمGGات الGروح

ويظهGر قوتGه في الجسGد؛ وهGذا يعGني أن يعGرف اإلنسGان الGروح في
وألفاظه في الجسد ،ورؤية كيGف ِّG
يوج ه روح هللا الجسGد ُ
السGGماء من خالل الجسGGد .إن ظهGGور اإللGGه العملي نفسGGه بين البشGGر قGGد بGّ Gدد اإللGGه المبهم نفسGGه في تصGGورات النGGاس ،وعبGGادة
الناس لإللGه العملي نفسGه زاد من طGاعتهم هلل .ومن خالل العمGل اإللهي لGروح هللا في الجسGد ،والعمGل اإلنسGاني في الجسGد،

يسGتقبل اإلنسGان اإلعالن والرعايGة ،وتتحقGق التغيGيرات في طبيعGة حياتGه .هGذا فقGط هGو المعGنى الحقيقي لوصGول الGروح في
الجسد ،وهو بالدرجة األولى حتى يتسنى للناس المشاركة مع هللا ،واالعتماد على هللا ،والحصول على معرفة هللا.
إجمGGاالً ،مGGا الموقGGف الGGذي ينبغي على النGGاس تبني Gه GتجGGاه اإللGGه العملي؟ مGGاذا تعGGرف عن التج ُّس Gد ،وظهGGور الكلمGGة في

الجسد ،وظهGGور هللا في الجسGGد ،وأعمGGال اإللGGه العملي؟ ومGGا أهم مGا يتم الحGGديث عنGGه اليGوم؟ يجب أن نفهم التج ُّسGد ،ووصGول

Gاء على ق GGامتكم وعص GGركم خالل تج GGاربكم في
الكلم GGة في الجس GGد ،وظه GGور هللا في الجس GGد .يجب أن تفهم GGوا ه GGذه القض GGايا بن ً G
تدريجيا وأن تكون لديكم معرفة واضحة بها .إن الطريقة الGتي يتعامGGل بهGGا النGاس مGع
الحياة ،ويجب أن تفهموا هذه القضايا
ً

كلمGGات هللا هي الطريقGGة نفسGGها الGGتي يعرفGGون من خاللهGGا ظهGGور كلمGGات هللا في الجسGGد .كلمGGا زاد اختبGGار النGGاس لكلمGGات هللا،
ازدادوا معرفة بروح هللا .من خالل اختبGار كلمGات هللا ،يGGدرك النGGاس مبGGادئ عمGل الGروح ويعرفGون اإللGGه العملي نفسGGه .في

ظه ر
الواقGGع ،عنGGدما يجعGGل هللا النGاس كGاملين ويGربحهم ،فهGو ُيع ِّGرفهم بأعمGGال اإللGGه العملي .إنGه يسGتخدم عمGGل اإللGه العملي ُلي ِG
ويظ ِهر لهم أن روح هللا ظهGر بالفعGل أمGام اإلنسGان .عنGدما يGربح هللا النGاس ويجعلهم كGاملين،
للناس األهمية الفعلية
ُّ
للتجسدُ ،
تكون تعبيرات اإلله العملي قGGد أخضGعتهم ،ويكGون كالم اإللGه العملي قGد غGGيرهم ،ومنحهم حياتGه في داخلهم ليمألهم بمGGا هGو

إلهيGا) ،وبجGوهر كلماتGه ،ولجعGل النGاس يعيشGون كلماتGه .عنGدما يGربح هللا
Gانيا ،أو مGا هGو عليGه ً
عليGه (سGواء مGا هGو عليGه إنس ً
النGGاس ،فإنGGه يفعGGل ذلGGك في المقGGام األول باسGGتخدام كلمGGات اإللGGه العملي وأقوالGGه من أجGGل التعامGGل مGGع قصGGور النGGاس ،وليGGدين
طبيعتهم المتمردة ويكشفها ،جاعالً إياهم يكتسبون ما يحتاجون إليه ،ومبيناً لهم أن هللا قGد جGاء بين البشGر .واألهم من ذلGGك،

أن العمGGل الGGذي يعملGGه اإللGGه العملي هGGو خالص كGGل شGGخص من تGGأثير الشGGيطان ،وإبعGGاده عن أرض الGGدنس ،وتبديGGد طبيعتGGه
Gادرا على اتخGGاذ اإللGGه العملي كقGGدوة وكنمGGوذج ،وأن تكGGون
الفاسGGدة .إن أعظم أهميGGة لGGربح اإللGGه العملي إيGGاك هGGو أن تكGGون قً G
Gادرا على التGGدرب وفًقGGا لكلمGGات اإللGGه العملي ومتطلباتGGه ،دون أدنى انحGGراف أو زيغGGان ،وممارسGGة كGGل مGGا يقولGGه ،والقGGدرة
قً G

على تحقيق كل ما يطلبه .بهذه الطريقة ،سوف يكون هللا قد ربحك .عندما يربحك هللا ،فإنك ال تمتلك أعمال الGGروح القGGدس

فحسGGب ،بGGل تسGGتطيع بالدرجGGة األولى أن تعيش متطلبGGات اإللGGه العملي .إن مجGGرد امتالك عمGGل الGGروح القGGدس ال يعGGني أن

قادرا على التصرف وفًقا لمتطلبGGات اإللGGه العملي منGGك ،والGGتي تتعلGGق بمGGا إذا كنت
لديك حياة .ما هو أساسي هو ما إذا كنت ً
Gادرا على أن يربحGG Gك هللا .هGG Gذه األشGG Gياء هي المعGG Gنى األعظم لعمGG Gل اإللGG Gه العملي في الجسGG Gد .وهGG Gذا يعGG Gني ،أن هللا يGG Gربح
قً G G

ضGا بالحيGGاة ،حيث يGGراه النGGاس يقGوم
فعليGGا
مفعمGGا بالحيويGGة وناب ً
ً
مجموعة من النGاس بGأن يظهGGر ً
وحقيقيGا في الجسGد وأن يكGون ً
في الواقGGع بعمGGل الGGروح في الجسGGد ،ويعمGGل كقGGدوة للنGGاس في الجسGGد .إن وصGول هللا في الجسGGد هGGو في المقGام األول لتمكين

النGGاس من رؤيGGة أعمGGال هللا الحقيقيGGة ،ولتجسGGيد الGGروح الGGذي ال شGGكل لGGه في الجسGGد ،والسGGماح للنGGاس برؤيتGGه ولمسGGه .وبهGGذه
تكملGGوا بGGه سGGوف يعيشGGون بGGه ،وسGGوف ُيربحGGون بواسGGطته ،ويكونGGون بحسGGب قلبGGه .لGGو أن هللا تكلم في
الطريقGGة ،فGGإن الGGذين َّ

فعليGGا ،لظGGل النGGاس عGGاجزين عن معرفGGة هللا ،ولظلGGوا غGGير قGGادرين إال على التبشGGير
السGGماء فحسGGب ،ولم يGGأت إلى األرض ً
بأعمGGال هللا ،مسGGتخدمين نظريGGة جوفGGاء ،ولمGGا أخGGذوا كلمGGات هللا كحقيقGGة .لقGGد جGGاء هللا على األرض في المقGGام األول ليكGGون
قدوة ونموذجاً ألولئGك الGذين يجب أن يGربحهم هللا ،وبهGذه الطريقGة فقGط يسGGتطيع النGاس أن يعرفGGوا هللا حًقGا ،وأن يلمسGGوا هللا،
ويروه ،وعندئذ فقط يمكن أن يربحهم هللا حًقا.
الحواشي:
(أ) يرد في النص األصلي" :وكالهما يكونان".

معرفة عمل هللا اليوم
تعني معرفة عمل هللا في هذه األزمنة ،إلى حد كبير ،معرفGة ماهيGة الخدمGة الرئيسGية هلل المتج ّسGد في األيGام األخGيرة،
Gرت من ذي قبGل في كالمي أن هللا أتى إلى األرض (في األيGام األخGيرة) ليقGدم مثGاالً
وما الGذي جGاء لعملGه على األرض .ذك ُ

ُيحتGGذى بGGه قبGGل أن يغGGادر .كيGGف يقGGدم هللا هGGذا المثGGال الGGذي ُيحتGGذى بGGه؟ من خالل النطGGق بGGالكالم والعمGGل والتحGGدث في جميGGع
عالمGGا من الكالم ،وحGGتى ُيGّ Gزِّو َد
أرجاء المعمورة .هذا هو عمل هللا في األيام األخيرة؛ أن يتحدث فقط ،حGGتى تصGGبح األرض ً
وينيره بكالمه G،وحتى تفيGق روح اإلنسGان وتتجلى لGه الGرؤى .في األيGام األخGيرة ،أتى هللا المتجسGد إلى األرض
كل شخص
َّ
َ
لينطGGق بGGالكالم في المقGGام األول .عنGGدما جGGاء يسGGوع ،نشGGر إنجيGGل ملكGGوت السGGماء وأنجGGز عمGGل فGGداء الصGGلب ،وأنهى عصGGر
الناموس وأبطل كل األشياء القديمة .أسدل مجيء يسGGوع السGGتار على عصGر النGاموس وأعلن عن بدايGة عصGر النعمGة .وقGGد
وضGGع مجيء هللا المتجسGGد في األيGGام األخGGيرة نهايGGة لعصGGر النعمGGة .لقGGد جGGاء في المقGGام األول لينطGGق بكالمGGه ويسGGتخدمه في
جعGل اإلنسGان كGامالً ،وتنGGويره واسGGتنارته ،ومحGو مكGGان اإللGه المبهم في قلب اإلنسGان .ليسGت هGGذه مرحلGة العمGل الGGتي نفGذها

وأتم عمGGل فGGداء
يسGGوع عنGGدما جGGاء .عنGGدما جGGاء يسGGوع ،أجGGرى العديGGد من المعجGGزات؛ فشGGفى المرضGGى ،وأخGGرج الشGGياطينَّ ،

الصGGلب .ونتيجGGة لGGذلك ،يعتقGGد اإلنسGGان وفGق تصGGوراته أن هGGذه هي الكيفيGGة الGGتي ينبغي أن يكGGون عليهGGا هللا؛ ألنGGه عنGGدما جGاء

صGلب ،لقGGد شGGفى المرضGGى وأخGGرج الشGGياطين
يسGGوع ،لم ينفGGذ عمGGل محGGو صGGورة هللا المبهم من قلب اإلنسGGان ،وعنGGدما جGGاء ُ
ونش GGر إنجي GGل ملك GGوت الس GGماء .من جه GGة ،يزي GGل تجس GGد هللا في األي GGام األخ GGيرة المك GGان ال GGذي ش GGغله اإلل GGه المبهم في تص GGور
اإلنسGGان ،حGGتى ال تعGGود هنGGاك صGGورة لإللGGه المبهم في قلب اإلنسGGان .من خالل كالمGGه وعملGGه الفعلGGيين وحركتGGه في جميGGع

أرجGGاء األرض والعمGGل الحقيقي والطGGبيعي الGGذي ينفGGذه على نحGGو اسGGتثنائي بين البشGGر ،يعGِّ Gرف اإلنسGGان بحقيقGGة هللا ويمحGGو
جسدهُ ليجعل اإلنسان كGGامالً وينجGGز
مكان اإلله المبهم في قلب اإلنسان .ومن جهة أخرى ،يستخدم هللا الكالم الذي ينطق به ُ
كل شيء .هذا هو العمل الذي 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.
Gأت ليشGGفي المرضGGى وال ليخGGرج الشGGياطين وال ليجGGري المعجGGزات ،ولم يِ G
إنGGه لم يِ G
Gأت لينشGGر بشGGارة التوبGGة وال ليمنح

اإلنسان الفداء؛ ذلك ألن يسوع نفذ هذا العمGل بالفعGل وال يك ِّGرر هللا العمGل نفسGه .اليGوم ،جGاء هللا ليضGع نهايGة لعصGر النعمGة
جانبا .جاء اإلله العملي ليظهر أنه حقيقي في المقام األول .عنGGدما جGGاء يسGGوع ،تحGGدث
ويطرح كل ممارسات عصر النعمة ً

ضGا بGGالنبوءات
بكلمGGات يسGGيرة؛ أظهGGر أوالً معجGGزات وأتى بآيGGات وعجGGائب وشGGفى المرضGGى وأخGGرج الشGGياطين أو تحGGدث أي ً
نزيهGا .وفي النهايGGة ،أكمGGل عمGGل الصGGلب .ال يGGأتي إلGGه اليGGوم
إلهGا ًG
Gبين لإلنسGGان أنGGه كGGان هللا حًقGGا وأنGGه كGGان ًG
ليقنGGع اإلنسGGان وليِّ G

جزءا من هللا،
باآليات والعجائب وال يشفي المرضى وال يخرج الشياطين .عندما جاء يسوع ،كان العمل الذي قام به يمثل ً
دومGا ولم يكن
غير أن هللا جاء في هذا الوقت لينفذ مرحلة العمل المستحقة؛ ألن هللا ال يكرر العمل نفسه؛ فهو اإللGGه الجديGGد ًG

قديماً قط ،ولذا فكل ما تراه اليوم هو كالم اإلله العملي وعمله.

لقد جاء هللا المتجسGد في األيGام األخGيرة في المقGام األول لينطGق بكالمGه ،وليGبين كGل مGا هGو ضGروري لحيGاة اإلنسGان،
وليشGGير إلى مGGا ينبغي على اإلنسGGان الGGدخول فيGGه ،وليGGبين لإلنسGGان أفعGGال هللا ،وليظهGGر لإلنسGGان حكمGGة هللا وقدرتGGه وروعتGGه.
من خالل الطرق العديدة Gالتي يتكلم بهGا هللا ،يبصGر اإلنسGان تفGوق هللا وعظمGة هللا ،باإلضGافة إلى تواضGع هللا وخفائGه .يGرى
تواضعا .يأتي بعض كالمه مباشرة من منظGGور
اإلنسان أن هللا رفيع لكنه متواضع ومستتر ،ويمكن أن يصبح أكثر الجميع
ً
الGGروح ،وبعض كالمGGه يGGأتي مباشGGرة من منظGGور اإلنسGGان ،وبعض كالمGGه يGGأتي من منظGGور األقنGGوم الثGGالث .ومن هنGGا يمكن
مالحظGGة أن طريقGGة عمGGل هللا تختلGGف اختالًفGGا شاسGً Gعا ،وأنهGGا تتم من خالل الكالم الGGذي يسGGمح لإلنسGGان برؤيتGGه .إن عمGGل هللا
في األيام األخيرة طGبيعي وحقيقي ،ومن ثم تخضGع جماعGة النGاس في األيGام األخGيرة ألعظم التجGارب على اإلطالق .نظ ًGرا
جميعGا وسGGط هGGذه التجGGارب؛ وانحGGدر اإلنسGGان إلى تجGGارب هللا بسGGبب الحالGGة
ًG
للحالGGة الطبيعيGGة هلل وحقيقتGGه ،فقGGد خGGاض النGGاس
بجGGل العم GGل وفًقGGا
الطبيعي GGة هلل وحقيقتGGه .أثنGGاء عصGGر يسGGوع ،لم تكن هنGGاك تصGGورات أو تجGGارب .حيث كGGان يس GGوع يGGأتي ُ

لتصورات اإلنسان ،فتبعه الناس ،دون أن تكون لديهم تصورات عنه .إن تجارب اليوم أعظم مما واجهه اإلنسان من قبGGل،

وعنGGدما يقGGال إن هGGؤالء النGGاس قGGد خرجGGوا من الضGGيقة العظيمGGة ،فGGإن هGGذه هي الضGGيقة الGGتي ُيشGGار إليهGGا .اليGGوم ،يتحGGدث هللا
ليخلق اإليمان والمحبة والصبر والطاعة في هؤالء النGاس .يGأتي الكالم الGذي ينطGق بGه هللا المتجسGد في األيGام األخGيرة وفًقGا

لجوهر طبيعة اإلنسان ،ووفًقا لسلوك اإلنسان ،ووفًقا لما ينبغي أن يدخل إليه اإلنسان اليوم .إن طريقته في التحدث حقيقيGGة
Gدخل إليGه
وطبيعيGGة على حGد سGواء :إنGه ال يتحGدث عن الغGد وال يعGGود بنظGره إلى األمس؛ إنGه ال يتحGدث إال عمGا ينبغي أن ُيَ G
Gادرا على إظهGGار اآليGGات والعجGGائب ،وإخGGراج الشGGياطين
Gارس ُ
ُ
فهم اليGGوم .إذا كGGان يوجGGد ،في يومنGGا هGGذاَ ،م ْن يكGGون قً G
ويمَ G
وي َ
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وتقليدا منها ليسوع .تذكر هذا! ال ِّ
يكرر هللا العمل نفسه .لقد اكتملت بالفعل مرحلGGة عمGGل يسGGوع ،ولن
من األرواح الشريرة
ً
يباشر هللا مرحلة العمل هذه مرة أخGرى أب ًGدا .إن عمGل هللا متعGارض مGع تصGورات اإلنسGان؛ فعلى سGبيل المثGال ،تنبGأ العهGد
Gددا .لقGGد جGGاء يسGGوع
القGGديم بمجيء مسGGيح ،لكن األمGGر انتهى بمجيء يسGGوع ،لGGذا سGGيكون من الخطGGأ مجيء مسGGيح آخGGر مجً G

بالفعل مرة واحدة ،وسيكون من الخطأ أن يأتي يسوع مرة أخرى في هذا الزمان .يوجد اسم واحد لكل عصر ،ويتميز كGGل

دائمGا أن يشGGفي المرضGGى
دائمGا أن يظهGGر اآليGGات والعجGGائب ،ويجب ًG
اسGGم بالعصGGر .وفGGق تصGGورات اإلنسGGان ،يجب على هللا ًG
شبيها بيسوع ،غGGير أن هللا في هGGذا الزمGGان ليس هكGGذا على اإلطالق .إذا كGGان هللا،
دائما أن يكون ً
ويخرج الشياطين ،ويجب ً
في األيام األخيرة ،سيستمر في إظهار اآليات والعجائب وال يزال يخGرج الشGGياطين ويشGفي المرضGى – إذا فعGل مGا أتى بGه

بالفعGGل يسGGوع من األعمGGال نفسGGها – فGGإن هللا يكGGون بGGذلك يكGِّ Gرر العمGGل نفسGGه ،ولن يكGGون لعمGGل يسGGوع أي أهميGGة أو قيمGGة.
وهكذا ،ينفذ هللا مرحلة واحدة من العمل في كل عصر .ما إن تكتمل كل مرحلة من العمل ،حتى تقلGGدها األرواح الشGGريرة،
وبعد أن يبدأ الشGGيطان بGGأن يحGذو حGذو هللا ،يتحGول هللا إلى طريقGGة مختلفGGة ،ومGا إن يكمGGل هللا مرحلGة من عملGه ،حGتى تقلGدها
مختلفا عن عمل يسوع؟ لماذا ال يظهر هللا اليوم اآليGGات
األرواح الشريرة .عليكم أن تفهموا هذا .لماذا يكون عمل هللا اليوم
ً
والعجائب وال يخرج الشياطين وال يشفي المرضى؟ إذا كان عمل يسوع هو العمل نفسه الذي تم في عصر الناموس ،فهGGل
كان يمثل إله عصGر النعمGة؟ أكGان يمكنGه تتميم عمGل الصGلب؟ لGو أن يسGوع ،كمGا في عصGر النGاموس ،دخGل الهيكGل وحافGظ
أتم
على الس GGبت ،لم يكن ليض GGطهده أح GGد وآلمن ب GGه الجمي GGع .إذا ك GGان األم GGر ك GGذلك ،فه GGل ك GGان في اإلمك GGان أن ُيص GGلب؟ ه GGل َّ
يسوع عمل الفGداء؟ مGاذا سGتكون الغايGة إن كGان هللا المتجسGد في األيGام األخGيرة ُيظهGر آيGات وعجGائب ،مثGل يسGوع؟ فقGط إذا

Gزءا من خطGة تGدبيره ،يمكن لإلنسGان أن يكتسGب
كان هللا يأتي بجGزء آخGر من عملGه في األيGام األخGيرة ،جGزء واحGد يمثGل ج ً
معرفة أعمق هلل ،وعندها فقط يمكن أن تكتمل خطة تدبير هللا.

في األيام األخيرة ،أتى هللا لينطق بكالمه في المقام األول .إنه يتكلم من منظور الGروح ومن منظGGور اإلنسGGان وكGذلك
Gتخدما طريقGG Gة واحGG Gدة لفGG Gترة من ال GGزمن ،ويسGG Gتخدم ط GGرق التحGG Gدث لتغيGG Gير
بصGG Gيغة الغGG Gائب؛ إنGG Gه يتكلم بط GGرق مختلفGG Gة ،مسً G G
تصورات اإلنسان ومحو صورة اإلله المبهم من قلب اإلنسان .هذا هو العمل الرئيسي الذي نفذه هللا .بما أن اإلنسGGان يعتقGGد
أن هللا قGGد جGاء ليشGGفي المرضGى ويخGGرج الشGGياطين ويجGGري المعجGGزات ويمنح البركGGات الماديGGة لإلنسGان وينفGGذ هGGذه المرحلGGة
من العمGGل – عمGGل التGGوبيخ والدينونGGة – حGGتى يمحGGو هGGذه األمGGور من تصGGورات اإلنسGGان ،بحيث يعGGرف اإلنسGGان حقيقGGة هللا
وحالته الطبيعية G،وبحيث تنمحي صورة يسوع من قلبه وتحل محلها صورة جديدة عن هللا .مGا إن تصGبح صGورة هللا داخGل
Gنما .عنGGدما جGGاء يسGGوع ونفGGذ تلGGك المرحلGGة من العمGGل ،لم يمثGGل الصGGورة الكليGGة هلل ،إنمGGا نفGGذ
اإلنسGGان قديمGGة ،حGGتى تصGGير صً G
َّ
Gزءا واحGً Gدا من هللا .لم يسGGتطع أن
بعض اآليGGات والعجGGائب ،وتحGGدث ببعض الكلمGGات ،و ُ
ص Gلب في نهايGGة المطGGاف ،ومثل جً G
يمثGGل كGGل صGGفات هللا ،لكنGGه َّ
مثل هللا في القيGGام بجGGزء واحGGد من عمGGل هللا؛ ذلGGك ألن هللا عظيم جGً Gدا ورائGGع للغايGGة وال ُيسGGبر
Gزءا واحGً Gدا فقGGط من عملGGه في كGGل عصGGر .إن العمGGل الGGذي نفGGذه هللا أثنGGاء هGGذه المرحلGGة هGGو بصGGورة
غGGوره ،وألن هللا ينفGGذ جً G
رئيسGG Gية تقGG Gديم الكالم من أجGG Gل حيGG Gاة اإلنسGG Gان ،والكشGG Gف عن شخصGG Gية اإلنسGG Gان الفاسGG Gدة وجGG Gوهر طبيعتGG Gه G،والقضGG Gاء على

التصورات الدينية G،والتفكير اإلقطاعي ،والتفكير الذي عفا عليه الزمن ،باإلضافة إلى معرفة اإلنسان وثقافتGGه .يجب أن يتم
الكش GGف عن كGGل ه GGذا وتطه GGيره من خالل كالم هللا .في األي GGام األخGGيرة ،يسGGتخدم هللا الكالم وليس اآليGGات والعجGGائب ليجعGGل
اإلنسGGان كGGامالً .إنGGه يسGGتخدم كالمGGه في كشGGف اإلنسGGان ودينونGGة اإلنسGGان وتGGوبيخ اإلنسGGان وجعGGل اإلنسGGان كGGامالً ،حGGتى يGGرى
اإلنسGGان في كالم هللا حكمGGة هللا ومحبتGGه ويفهم شخصGGية هللا ،بحيث يبصGGر اإلنسGGان أفعGGال هللا من خالل كالم هللا .في عصGGر

وجه يهوه موسى للخروج من مصر بكالمه وتكلم ببعض الكلمات لبني إسرائيل .في ذلك الGGوقت ،كGGان جGGزء من
الناموسّ ،
محدودا ولم يكن هناك من شGيء يجعGGل معرفتGه كاملGة ،اسGGتمر هللا في التحGدث
جليا ،لكن ألن مقياس اإلنسان كان
ً
أفعال هللا ً
Gادرا على أن يظهGG Gر اآليGG Gات
Gزءا من أفعGG Gال هللا .كGG Gان يسGG Gوع قً G G
والعمGG Gل .في عصGG Gر النعمGG Gة ،رأى اإلنسGG Gان مGG Gرة أخGG Gرى جً G G
ويصGGلب ،وقGGام بعGGدها بثالثGGة أيGGام من بين األمGGوات ،وظهGGر في الجسGGد أمGGام
والعجGGائب ويشGGفي المرضGGى ويخGGرج الشGGياطين ُ

اإلنسان .لم يعرف اإلنسان عن هللا أكثر من هذا .يعرف اإلنسان بقدر ما يظهGره هللا لGه ،وإذا لم يكن هللا قGد أظهGر لإلنسGان
اإلنسان هلل .وهكذا ،يستمر هللا في العمل ،حتى تصبح معرفة اإلنسان
يعينه
ُ
شيًئ ا أكثر من ذلك ،فسيكون هذا هو الحد الذي ّ
Gدريجيا على جGوهر هللا .يسGتخدم هللا كالمGه في األيGام األخGGيرة ليجعGGل اإلنسGان كGGامالً .يميGGط كالم
به أعمق ،وحGتى يتعGGرف تG
ً
هللا اللثGام عن شخصGيتك الفاسGدة ،وتحGل حقيقGة هللا محGل تصGوراتك الدينيGة G.لقGد جGاء هللا المتجسGد في األيGام األخGيرة لتحقيGق

الكلم GGات "الكلم GGة ص GGار جس Gً Gدا ،والكلم GGة ح GGل في الجس GGد ،والكلم GGة ظه GGر في الجس GGد" ،وإذا لم تكن ل GGديك معرف GGة دقيق GGة به GGذا،
فستظل غير قادر على الصمود .وفي األيام األخيرة ،ينوي هللا في المقام األول إنجاز مرحلة العمل التي يظهر فيها الكلمGGة
في الجسد ،وهذا جزء واحد من خطة تدبير هللا .ومن ثم ،يجب أن تكون معرفتكم واضGGحة؛ فبغض النظGGر عن كيفيGGة عمGGل
هللا ،لن يسGGمح هللا لإلنسGان بGأن يقيGGده .إذا لم يِ G
Gأت هللا بهGGذا العمGGل في األيGGام األخGGيرة ،فلن تتخطى معرفGGة اإلنسGGان هGGذا الحGGد.
س GG Gتعرف فق GG Gط أن هللا يمكن أن ُيص GG Gلب ،ويمكن GG Gه أن ي GG Gدمر س GG Gدوم ،وأن يس GG Gوع يمكن أن يق GG Gوم من بين األم GG Gوات ويظه GG Gر
لبط GGرس ...لكن GGك لن تق GGول أب GGدا إن كالم هللا يمكن أن ينج GGز ك GGل ه GGذا ويمكن أن يخ ِ
ض Gع اإلنس GGان .يمكن GGك أن تتح GGدث به GGذه
ً
ُ
المعرفGGة فقGGط من خالل اختبGGار كالم هللا ،وكلمGGا اختGGبرت عمGGل هللا أكGGثر ،أصGGبحت معرفتGGك بGGه أعمGGق .عنGGدها فقGGط سGGتتوقف
Gان هللاَ من خالل اختبGGار عملGGه ،وال توجGGد طريقGGة صGGحيحة أخGGرى
عن تحديGGد هللا بحGGدود تصGGوراتك الخاصGGة .يعGGرف اإلنسُ G
لمعرف GGة هللا .الي GGوم ،هن GGاك العديG Gد Gمن الن GGاس ال GGذين ال يفعل GGون س GGوى االنتظ GGار ح GGتى ي GGروا اآلي GGات والعج GGائب ووقت وق GGوع
الكارثة .هل تؤمن باهلل أم أنك تؤمن بالكوارث الكبرى؟ عندما تقع الكوارث الكبرى فسيكون قGGد فGات األوان ،وإذا لم يGنزل
هللا الكارثGGة ،أفال يكGGون هGGو هللا؟ هGGل تGGؤمن باآليGGات والعجGGائب أم أنGGك تGGؤمن باهلل نفسGGه؟ لم يظهGGر يسGGوع اآليGGات والعجGGائب
عندما سخر منه اآلخرون؛ ألم يكن هو هللا؟ هل تؤمن باآليات والعجائب أم أنك تؤمن بجGGوهر هللا؟ إن أفكGار اإلنسGGان حGول
اإليمGGان باهلل خطGGأ! تكلم يهGGوه بالعدي Gد Gمن الكلمGGات في عصGGر النGGاموس ،لكن حGGتى اليGGوم لم يتحقGGق بعضGGها .هGGل يمكنGGك أن
تقول إن يهوه لم يكن هللا؟
Gحا لكم جميع Gاً ،في األيGGام األخGGيرة ،أن حقيقGGة "الكلمGGة صGGار جسGً Gدا" ينجزهGGا هللا بالدرجGGة
اليGGوم ،ينبغي أن يكGGون واضً G
األولى .فمن خالل عم GGل هللا على األرضُ ،يع Gِّ Gرف اإلنس GGان ب GGه ويش GGترك مع GGه ويري GGه أفعال GGه الحقيقي GGة .إن GGه ُي GGري اإلنس GGان

بوضGوح أنGGه قGGادر على إظهGGار اآليGGات والعجGائب ،وأن هنGGاك أوقاتGاً يعجGز فيهGGا عن القيGGام بGGذلك ،وهGGذا يعتمGد Gعلى العصGGر.
يغيGGر من أسGGلوب عملGGه وفًقGGا
من هنGGا يمكنGGك أن تGGرى أن هللا غGGير عGGاجز عن إظهGGار اآليGGات والعجGGائب ،لكنGGه بGGدالً من ذلGGك ِّ
لعملGGه ووفًقGGا للعصGGر .في المرحلGGة الحاليGGة من العمGGل ،ال يظهGGر اآليGGات والعجGGائب؛ فقGGد أظهGGر بعض اآليGGات والعجGGائب في
مختلفGا .ال يGGأتي هللا بGGذلك العمGGل اليGGوم ،ويGGؤمن بعض النGGاس بأنGGه غGGير قGGادر
ًG
عصGGر يسGGوع ألن عملGGه في ذلGGك العصGGر كGGان
على إظه GGار اآلي GGات والعج GGائب ،أو يظن GGون ك GGذلك أن GGه إذا لم يظه GGر اآلي GGات والعج GGائب ،فإن GGه ال يك GGون ه GGو هللا .أليس GGت تل GGك

مغالطة؟ إن هللا قادر على إظهار اآليات والعجائب ،لكنه يعمل في عصGر مختلGGف ،ولGذا فإنGGه ال يGGأتي بمثGل هGذا العمGل .بمGا
ضGا .إن إيمGان
أن هذا عصر مختلGف ،وألن هGذه مرحلGة مختلفGة من عمGل هللا ،فGإن األفعGال الGتي يجّليهGا هللا تكGون مختلفGة أي ً
إيمانGGا بGGالمعجزات ،لكنGGه إيمGGان بعملGGه الحقيقي في العصGGر الجديGGد G.يتعGGرف
إيمانGGا باآليGGات والعجGGائب ،وال ً
اإلنسGGان باهلل ليس ً

اإلنسان على هللا من خالل الطريقة التي يعمل هللا بها ،وتثمر هذه المعرفة في اإلنسان اإليمان باهلل ،وهGGو مGGا يعGGني اإليمGGان

بعمGGل هللا وأفعالGGه .في هGGذه المرحلGGة من العمGGل ،وبصGGورة رئيسGGية ،يتحGGدث هللا .ال تنتظGGر أن تGGرى اآليGGات والعجGGائب؛ فلن
كنت ُولدت حينها ،لكان بإمكانك أن ترى اآليات والعجائب ،لكنك ُولGGدت في
تراها! ذلك ألنك لم تولد في عصر النعمة .لو َ
األيGGام األخGGيرة ،ولGGذا ال يمكنGGك أن تGGرى سGGوى حقيقGGة هللا وحالتGGه الطبيعيGGة .ال تتوقGGع أن تGGرى يسGGوع الخGGارق للطبيعGGة في

األي GGام األخ GGيرة .ف GGأنت غ GGير ق GGادر إال على رؤي GGة اإلل GGه العملي المتجس GGد ،ال GGذي ال يختل GGف عن أي إنس GGان ط GGبيعي .في ك GGل
Gزءا
عصر ،يأتي هللا بأفعال مختلفة بسيطة .في كل عصGر يGأتي هللا بجGزء بسGGيط من أفعالGه ،ويمثGGل العمGGل في كGل عصGر ج ً

Gزءا واحGً Gدا من أفعGGال هللا .تختلGGف األفعGGال الGGتي يجّليهGGا بGGاختالف العصGGر الGGذي يعمGGل فيGGه،
واحGً Gدا من شخصGGية هللا ،ويمثGGل جً G
وإيمانا باهلل أكثر واقعية وأكثر صدًقا .يؤمن اإلنسان باهلل بسبب جميGGع أفعGGال
لكن جميعها تكسب اإلنسان معرفة أعمق باهلل
ً

هللا؛ وألن هللا رائGGع جGً Gدا وعظيم جGً Gدا ،وألن هللا قGGدير ،وألنGGه ال ُيسGGبر غGGوره .إذا آمنت باهلل ألنGGه قGGادر على اإلتيGGان باآليGGات
والعجGGائب وشGGفاء المرضGGى وإخGGراج الشGGياطين ،فGGإن رؤيتGGك يجانبهGGا الصGGواب ،وسGGيقول بعض النGGاس لGGك "أليسGGت األرواح

ضGا قGGادرة على القيGGام بمثGGل هGGذه األمGGور؟" أال يجعGGل هGGذا األمGGر صGGورة هللا ملتبسGGة مGGع صGGورة الشGGيطان؟ اليGGوم،
الشGGريرة أي ً
يرجع سبب إيمGان اإلنسGان باهلل إلى أفعالGه العديGدة ،ومقGدار العمGل الكبGير الGذي يقGوم بGه ،والطGرق العديGدة GالGتي يتحGدث بهGا.
يسGGتخدم هللا أقوالGGه ليخ ِ
ضGع اإلنسGGان ويجعلGGه كGGامالً .يGGؤمن اإلنسGGان باهلل بسGGبب أفعالGGه العديGGدة G،وليس ألنGGه قGGادر على إظهGGار
ُ
اآلي GGات والعج GGائب ،ويفهم GGه اإلنس GGان فق GGط؛ ألن GGه ي GGرى أفعال GGه .فق GGط من خالل معرف GGة أفع GGال هللا الحقيقي GGة وكي GGف يعم GGل وم GGا
الحكمGGة من الطGGرق الGGتي يسGGتخدمها وكيGGف يتحGGدث وكيGGف يجعGGل اإلنسGGان كGGامالً – من خالل معرفGGة هGGذه الجGGوانب فقGGط –

يمكنGك Gإدراك حقيقGة هللا وفهم شخصGGيته .معرفGة مGاذا يحب ومGاذا يبغض وكيGGف يعمGل في اإلنسGان .من خالل فهم مGGا يحبGه
Gدما في حيات GGك.
هللا وم GGا يبغض GGه ،يمكن GGك التمي GGيز بين م GGا ه GGو إيج GGابي وم GGا ه GGو س GGلبي ،ومن خالل معرفت GGك باهلل تح GGرز تق ً G
ِ
تصحح أفكارك حول اإليمان باهلل.
باختصار ،عليك أن تكتسب معرفة بعمل هللا ،وعليك أن
ّ

عمل هللا بالبساطة التي يتصورها اإلنسان؟
هل ُ
بقبولGك لعمGل هللا في األيGام األخGيرة وقبGول كGل عمGل خطتGه فيGك ،عليGك كم ٍ
Gؤمن باهلل أن تفهم اليGوم أن هللا قGد أعطGاك
تركGز ُمجمGُ Gل عمGGل هللا في كGGل الكGGون على هGGذه الجماعGGة من النGGاس .لقGGد كGّ Gرس كGGل
ص Gا عظيمين G.لقGGد ّG
بالفعGGل تمجيGً Gدا وخال ً
Gحيا ألجلكم بكGG Gل شGG Gيء ،وقGG Gد اسGG Gتعاد عمGG Gل الGG Gروح في كGG Gل أرجGG Gاء الكGG Gون وأعطGG Gاكم إيGG Gاه .لGG Gذلك أقGG Gول إنكم
جهGG Gوده ُمضً G G

محظوظون .باإلضافة إلى ذلك ،ح ّGول هللاُ مج َGدهُ من شGعبه المختGار ،إسGرائيل ،إليكم أنتم أيتهGا الجماعGة من النGاس ،ليسGتعلن
تمامGا .ولهGGذا أنتم هم أولئGGك الGGذين سيحصGGلون على مGGيراث هللا ،بGGل وأكGGثر من ذلGGك،
جليGGا ًG
من خاللكم هGGدف خطتGGه اسً G
Gتعالنا ً
ِ
ِ
أنتم ورثة مجده .ربما تتذكرون جميعكم هذه الكلماتِ ِ َّ ِ َّ :
ِ
Gل َم ْGج ٍد ََأبGِ Gديًّا" .كلكم
"َأِلن خف َة ضيَقتَنا ٱْل َو ْقتَّي َة تُْنشُئ َلَنGا َأ ْكثَ َGر َفَGأ ْكثَ َر ثَق َ
قGGGد سGGGمعتم ه GGذا الق GGول في الماض GGي ،لكن ال أحGG Gد منكم يفهم المعGG Gنى الحقيقي للكلم GGات .أم GGا اليGG Gوم فتعرفGG Gون جيGً G Gدا أهميتهGG Gا
المبتلين بوحشGGية من التGGنين العظيم
الحقيقيGGة .هGGذه هي الكلمGGات الGGتي سGGيحققها هللا في األيGGام األخGGيرة ،وسGGتتحقق في أولئGGك ُ
ِ
األحمGGر في األرض الGGتي يقطنهGGاَّ .
ض المؤمنGGون باهلل في هGGذه
Gدوه .لGGذلك يتعGّ Gر ُ
إن التGGنين العظيم األحمGGر يضGGطه ُد هللاَ وهGGو عّ G

األرض إلى اإلذالل واالضطهاد .ولهGذا السGبب ستصGبح هGذه الكلمGات حقيقGة فيكم أيتهGا الجماعGة من النGاس .وألن عمGل هللا
ٍ ِ
ثم ينGال
يتم في
قاسيا ،كما وال يمكن تحقيق الكثير من كلمGات هللا في الGوقت المناسGب ،ومن َّ
أرض تُعان ُده ،فهو يواجه عائًقا ً
أن يقGGوم هللا بتنفيGGذ عملGGه في أرض
Gاق للغايGGة ْ
ضGا أحGGد جGGوانب المعانGGاة .إنGGه ألمGٌ Gر شٌ G
النGGاس التنقيGGة بسGGبب كلمGGات هللا .هGGذا أي ً
التنين Gالعظيم األحمر ،لكنه ُيتَ ِّم َم من خالل هذه المعاناة مرحل ًة من عمله ُليظ ِGه َر حكمتGه وأعمالGه العجيبGة .إن هللا ينته ُGز هGذه
ِ
Gل هGG Gذه الجماعGG Gة من النGG Gاس .ويقGG Gوم بعملGG Gه في التطهGG Gير واإلخضGG Gاع بسGG Gبب معانGG Gاة النGG Gاس ومقGG Gدرتهم ،وكGG Gل
الفرصGG Gة ُلي َك ّGمَ G
ليتمجد من ه GGذا األم GGر ويكس GGب أولئ GGك ال GGذين يش GGهدون ألعمال GGه .ه GGذا ه GGو
شخص GGيتهم الش GGيطانية في ه GGذه األرض النجس GGة،
َّ

المغGGزى الكامGGل لكGGل تضGGحيات هللا الGGتي قGّ Gدمها لهGGذه الجماعGGة من النGGاس ،وهGGذا يعGGني أن هللا يقGGوم بعمGGل اإلخضGGاع فقGGط من
خالل أولئGGك الGGذين يعاندونGGه .فإظهGGار قGّ Gوة هللا العظيمGGة تكمن في القيGGام بGGذلك فقGGط .بعبGGارة أخGGرى ،أولئGGك الGGذين في األرض

إن هللا قGد
النجسة هم وحGGدهم َم ْن يسGGتحقون أن يرثGGوا مجGد هللا ،وهGGذا وحGGده يمكنGGه أن يعلن عن قGوة هللا العظيمGGة .لهGذا أقGGول ّ
تماما مرحلة عمل يسGGوع ،إ ْذ كGGان
َّ
تمجد في األرض النجسة ومن أولئك الذين يعيشون فيها .هذه هي إرادة هللا .وهذا يشابه ً
يتمجGد فقGGط بين مضGGطهديه من الفريسGGيين .مGGا كGGان ليسGGوع أن يتعGّ Gرض للسGGخرية واالفGGتراء أو حGGتى الصGGلب
Gادرا على أن ّG
قً G
يتمجد
يتمجد أبGً Gدا لGGوال هGGذا االضGGطهاد ولGGوال خيانGGة يهGGوذا .حيثمGGا يعمGGل هللاُ في كGGل عصGGر ويقGGوم بعملGGه في الجسGGدَّ ،
وال أن َّ
يكسب من ينوي كسبهم .هذه هي خطة عمل هللا ،وهذا هو تدبيره.
هناك ،وهناك
ُ

أتمGGه هللا في الجس GGد ينقس GGم بحس GGب مخطط GGه ال GGذي أع Gّ Gده آلالف الس GGنين إلى قس GGمين :األول ه GGو عم GGل
إن العم GGل ال GGذي ّ
Gيتمجد من خاللGه .هGذا هGو
يتمجد به؛ واآلخر هو عمل اإلخضاع والتكميل في األيGام األخGيرة ،والGذي س َّ
صلب المسيح الذي َّ

طا .أنتم جميعكم ورثGGة ثقGGل مجGGد هللا األبGGدي غGGير المحGGدود،
تGGدبير هللا .هكGGذا ،ال تعتGGبروا عمGَ Gل هللا أو إرسGاليته لكم أم ًGرا بسGGي ً
ِ
كل مجGGد هللا ليكGون مGGيراثكم .هGذا
وهذا قد رتََّبه هللا بطريقة خاصة .قد ُأظ ِه َر ّ
قسم من ّ
أح ُد قسمي مجده فيكم ،وقد ُوه َب لكم ٌ
هGو تمجيGGد هللا وهGذه هي خطتGه المحGGددة س ًGلفا منGذ ِ
القGدم .انظGGروا إلى عظمGGة العمGل الGGذي صGنعه هللا في األرض الGتي يسGGكن
ُ
عظيمGا منGGذ زمن بعيGGد ولكGGان من السGGهل على
ًG
فيهGGا التGGنين العظيم األحمGGر ،فلGGو ُن ِقGGل هGGذا العمGGل إلى مكGGان آخGGر ألنتج ثمGً Gرا
Gهل عليهم جGً Gدا قبGGول مثGGل هGGذا العمGGل ،ألن مرحلGGة عمGGل يسGGوع
اإلنسGGان قبولGGه؛ فرجGGال الGGدين المؤمنGGون باهلل في الغGGرب يسُ G

تمّثل سابق ًة ال مثيل لها .هذا هو السبب في أن هللا غير قادر على تحقيق هذه المرحلة من عمل التمجيد في مكان آخر .أي
تعاونGGا من ك GGل البش GGر واعتراًفGGا من جمي GGع األمم ،ال مك GGان إ ًذا لمج GGد هللا أن يح Gّ Gل في GGه .وه GGذه هي بالض GGبط
طالم GGا أن هن GGاك
ً
األهمية االستثنائية التي تحتلهGا هGذه المرحلGة من العمGل في هGذا البلGد .ال يوجGد بينكم رج ٌGل واح ٌGد يتمتّ ُGGع بحمايGة القGانون .بGل
بالحري تعاقبون بالقانون .وتكمن الصGعوبة األكGبر في أن ال أحGGد يفهمكم ،سGواء كGGانوا أقGاربكم أو والGديكم أو أصGGدقاءكم أو

تحمGGل
زمالءكم .ال أحد يفهمكم .ال يمكنكم مواصGGلة العيش على األرض عنGGدما يرفضGGكم هللا .ومGGع ذلGك ،ال يسGتطيع النGGاس ّ
ِ
إن مGGا ورثتمGGوه اليGGوم يفGGوق مGGا ورثGGه جميGGع الرسGGل
ضِ G
اع هللا للنGGاس ،وهGGذا هGGو مجGGد هللاّ .
هجGGرانهم هلل .هGGذا هGGو مغGGزى ِإ ْخ َ
واألنبيGGاء السGGابقين ،بGGل هGGو أعظم ممGGا كGان لموسGGى وبطGرس .ال يمكن الحصGول على البركGGات في غضGGون يGGوم أو يGGومين،
إنما يجب اكتسابها بكثير من التضحية .بمعنى أنه يجب أن يكون لديكم الحب النقي واإليمان العظيم والحقائق الكثGGيرة الGGتي
ّ
يطلب منكم هللا إدراكها .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تكونوا قادرين على ِ
أبدا .ويجب
تخضعوا
أو
ذعنوا
ت
وأال
العدل
طلب
ُ
ً
Gوب منكم ،وكGGذلك تغيGGير شخصGGيتكم الحياتيGGة .يجب معالجGGة فسGGادكم ،وأن
Gرار مطلٌ G
أن تتحلGGوا بمحبGGة ثابتGGة هلل بال هGGوادة .القُ G
تذم ر ،وأن تطيعوا حتى الموت .هذا ما يجب أن تحققوه .هذا هو الهدف النهائي لعمل هللا ،ومطالب
تقبلوا ترتيب هللا بدون ّ
Gبب وراء عمGGل هللا كلGGه،
هللا من هذه الجماعة من الناس .كما يمنحكم هللا ،كذلك ينبغي أن يطالبكم بما يليق .ولذلك ،هناك سٌ G

إيمانGا
مرارا
Gايير عاليGة ومتطلبGات صGارمة .وعليGGه يجب أن تمتلGؤوا ً
وتكرارا بمعَ G
ً
يقوم بعمله ً
ومن هذا يمكننا أن نرى لماذا ُ
Gول على ميراثGGه .ال يقGGوم بهGGذا من أجGGل مجGGد هللا
باهلل .باختصGGار ،يقGGوم هللاُ بكGGل عملGGه ألجلكم ،لكي تكونGGوا مسGGتحقين الحصَ G
وحGGده ،إنمGGا من أجGGل خالصGGكم ،وتكميGGل جماعGGة النGGاس هGGذه المتألمGGة بشGGدة في األرض النجسGGة .عليكم أن تفهمGGوا إرادة هللا.

تحمGGل هللا بالفعGGل
ولذا فإنني ُّ
أحض الكثير من الجهلة فاقدي البصيرة واإلحساس قائاًل  :ال ّ
تجربوا هللا وال تقاوموه أكثر .لقGGد ّ
ض Gا عن اإلنسGGان .مGGا الGGذي ال يمكنكم التخلي
كGGل األلم الGGذي لم يتحملGGه إنسٌ G
Gان ،وعGGانى في الماضGGي الكثGGير من اإلذالل عو ً

عنه؟ ما الذي يمكن أن يكون أكثر أهمية من إرادة هللا؟ ما الذي يمكنه أن يسمو على محبة هللا؟ إنها لمهم ٌة مضGنية ج ًGدا أن

يقوم هللا بعمله في هذه األرض النجسة .إذا كGان اإلنسGان يتعGَّ Gدى بمعرفتGه وإرادتGه ،إ ًذا على عمGGل هللا أن يGGدوم طGوياًل  .على
أي كGGان وال يفيGGد أحGً Gدا .هللا غGGير مقيGGد بGGوقت؛ عملGGه ومجGGده يأتيGGان في المقGGام األول .لGGذلك،
أيGGة حGGال ،هGGذا ليس في مصGGلحة ٍّ
ِ
Gل حGGتى يحّقGGق عملGGه .هGGذه هي شخصGGية هللا :لن يهGGدأ حGGتى يتحقGGق عملGGه .وال يمكن لعمGGل هللا أن
مهمGGا طGGال الGGوقت ،لن َيكّ G
يقGGترب من نهايتGGه إال عنGGدما يحين الGGوقت الGGذي يحقGGق فيGGه القسGGم الثGGاني من مجGGده .إذا لم َّ
يتمكن هللا من االنتهGGاء من القسGGم
يومGGه أب Gً Gدا ،ولن تبتع GGد ي GGده عن ُمختاري GGه ،ولن يح Gَّ Gل مج GGده على
الث GGاني من عم GGل تمجي GGده في ك GGل أنح GGاء الك GGون ،فلن ي GGأتي ُ
إسGGرائيل أبGً Gدا ،ولن تكتمGَ Gل خطتGGه على اإلطالق .يجب أن تفهمGGوا إرادة هللا وتعلمGGوا أن عمGGل هللا ليس بGGاألمر البسGGيط كخلGGق

السGGموات واألرض وكGGل األشGGياء .فعمGGل اليGGوم يتجلى في تغيGGير أولئGGك الGGذين َف َس Gدوا ،وفقGGدوا اإلحسGGاس إلى أقصGGى درجGGة،
ِ
الشيطان فيهم ،وليس خلق آدم وحواء فضال ً عن صنع النور أو خلGGق جميGGع أنGGواع
ثم َع ِم َل
ُ
وفي تطهير أولئك الذين ُخلقوا ّ

ملك هلل ومج َGده .على اإلنسGان
النباتات والحيوانات .عمله اآلن هو في تطهير كل ما قد أفسده الشيطان ُليستعادوا ويصبحوا َ
Gق الس GGماوات واألرض وك GGل م GGا س GGيكون ،وه GGو ال يش GGابه عم GGل ِ
أال يعتق GGد أن عماًل كه GGذا ه GGو أم GGر بس GGيط كخل ِ G
لعن الش GGيطان
وطرحه في الهاوية السحيقة ،إنما هو لتغيير اإلنسان ،وتحويل ما هو سلبي إلى إيجابي والقتناء ُملكGه البعيGد عن ُGه .هGذه هي
Gثر من الالزم .ال يش GGبه عم GGل هللا أي عم GGل
حقيق GGة ه GGذه المرحل GGة من عم GGل هللا .عليكم أن ت GGدركوها وأال تَُب ِّس َ G
طوا األم GGور أك َ G

يخلق األشGGياء كلهGGا ويفنيهGGا خالل هGGذه المرحلGGة من
تصور روعته أو إدراك حكمته .فاهلل ال
ُ
عادي .وال يمكن لعقل اإلنسان ّ
عظيمGGا ،وهGGذه هي األهميGGة
عمGGل .هGGو بGGاألحرى يغيَّر كGGل خليقتGGه وينّقي كGGل مGGا قGGد دنسGGه الشGGيطان .لGGذلك ،سGGيبتدئ Gهللا ُعماًل
ً
جدا؟
النهائية لعمله .هل تعتقد بعد سماعك لهذه الكلمات أن عمل هللا بسيط ً

كمؤمن باهلل أن تعيش من أجل الحق
يجب عليك
ٍ
المشكل ُة الشائعة بين جميع الناس هي أنهم يفهمون الحق ولكنهم ال يسGGتطيعون تطبيقGGه ،ويكمن أحGُ Gد األسGGباب في ذلGGك
جدا ،فهو غير قادر على رؤية مGGا هGGو أبعGGد من الكثGGير
دفع الثمن ،والسبب اآلخر في أن تمييزه ضعيف ً
في رفض اإلنسان َ

من الص GGعوبات في الحي GGاة الحقيقي GGة ،وال يجي GGد التص Gّ Gرف بطريق GGة مناس GGبة .بم GGا أن اإلنس GGان ذا خ GGبرة قليل GGة جGً GGدا ،ومقGGGدرة
ضعيفة ،وفهم محدود للحق ،فهو غير قادر على حل الصعوبات التي يواجهها في الحياة .يستطيع فقGGط التشGّ Gد َق بGGالكالم عن
إيمانه باهلل ،لكنه ال يستطيع استحضار هللا في حياته اليومية .بعبارة أخرى ،هللا هو هللا ،والحياة هي الحياة ،وكأنه ال توجGGد

عالقGGة تربGGط اإلنسGGان باهلل في حياتGGه .هGGذا مGGا يGGؤمن بGGه جميGGع النGGاس .في الواقGGع إن مثGGل هGGذا اإليمGGان باهلل لن يسGGمح هلل أن
يمنح اإلنسGان العطيGGة وال أن ُي َك ّملGGه .في الحقيقGGة ،ال تكمن المشGGكلة في عGGدم التعبGGير عن كلمGGة هللا ،بGGل في أن قGGدرة اإلنسGان
تقريبGGا يعمGGل وفًقGGا لمقاصGGد هللا .بGGاألحرى ،إن إيمGGان النGGاس
على تلِّقي كلمتGGه ببسGGاطة ليسGGت كافيGGة ،ويمكن القGGول إنGGه ال أحGGد
ً
ِ
المتأصلة .قليلون َم ْن يخضعون للتغيير بعد قبولهم كلمة هللا أو
بحسب نواياهم الخاصة وعاداتهم ومفاهيمهم الدينيةG
باهلل هو
ّ
Gان باهلل ،إنمGا
يشرعون في العمل وفًقا إلرادته .بدالً من ذلك
Gان في اإليم َ
يستمرون في معتقGداتهم الخاطئGة .عنGدما يبGدأ اإلنس ُ
ّ
يفعل ذلك بناء على قواعد الGدين التقليديGة ،ويعيش ويتفاعGGل مGع اآلخGرين تفGاعالً كGامالً على أسGاس فلسGفته الخاصGة للعيش.

هGGذه هي الحGGال مGGع تسGGعة من كGGل عشGGرة أشGGخاص .قّلٌ Gة هم َم ْن يرسGGمون خطGGة أخGGرى ويبGGدؤون صGGفحة جديGGدة بعGGد إيمGGانهم
يطبقها على أنها الحق.
باهلل؛ فال أحد يأخذ كلمة هللا بعين االعتبار أو ِّ
خذوا اإليمان بيسوع مثاالً .الكل ببساطة استخدم المواهب التي امتلكها وأظهر المهارات التي تحّلى بهGا ،سGواء أكGان

Gاس ببسGاطة هGاتين الكلمGتين "اإليمGان باهلل" إلى حيGاتهم المعتGادة،
مبتدًئا في اإليمان أم
ً
مؤمنا لفترة طويلة ً
جدا .لقGد أضGاف الن ُ
لكنهم لم ُي ِ
ٍ
Gاردا .لم يقGل إنGGه
ظهروا َّ
ينم ُ
Gارا أو ب ً
إيمانهم باهلل َ
أنملة .لم يكن سعي اإلنسGان ح ً
قيد ُ
أي تغيير في شخصياتهم ،ولم ُ
وزائفGGا على ح Gٍّ Gد س GGواء؛ فغض
حب هللاَ ق GGط ولم ُي ِطع Gُ Gه .ك GGان إيمان GGه باهلل ص GGادًقا
ال ي GGؤمن ،ولم يهب نفس GGه هلل بالكام GGل .لم ُي َّ
ً
الطرف ولم يكن ًّ
جادا في ممارسته ،وظل في حالة االرتباك هذه من البدء حتى وقت َم َم ِاته .ما معنى هGGذا؟ عليGGك اليGGوم أن
تك GGون في المس GGار الص GGحيح ألن GGك ت GGؤمن باإلل GGه العملي .ال ينبغي علي GGك عن GGد إيمان GGك باهلل طلب البرك GGات فق GGط ،وإنم GGا علي GGك
حقيقيGGا باهلل،
فهمGGا
ً
الس GGعي كي تحب هللا وتعرف GGه .يمكن Gك Gمن خالل سGGعيك واس GGتنارته ،أن تأك GGل وتش GGرب كلمت GGه ،وأن تَُن ّمي ً
أحد أن يهدمها
فتكون لك محبة حقيقية له نابعة من صميم قلبك .بعبارة أخرى ،تكون محبتك هلل صادقة ،بحيث ال يستطيع ٌ

يثبت أنGGك تتبGGع هللا ،ألن هللا قGGد امتلGGك قلبGGك وال
أو يعGGترض طريقهGGا .حينهGGا تكGGون في المسGGار الصGGحيح لإليمGGان باهلل .هGGذا ُ
يمكن أن يمتلك GGه أي ش GGيء آخ GGر .بس GGبب خبرت GGك ،والثمن ال GGذي دفعت GGه ،وعم GGل هللا ،أنت ق GGادر على تنمي GGة محب GGة عفوي Gٍ Gة هلل.
حظيت باهلل إال عنGدما تتح َّGرر من تGأثير
تتحرر من تأثير الشGGيطان فتحيGGا في ضGوء كلمGGة هللا .ال يمكن اعتبGار أنGGك قGGد
بعدها َّ
َ
أي منكم راضGً Gيا عن
الظلمGGة .عليGGك أن تسGGعى نحGGو هGGذا الهGGدف وقت إيمانGGك باهلل .هGGذا
واجب كGٍّ Gل منكم .ال ينبغي أن يكGGون ٌّ
ُ
األش GGياء كم GGا هي .ال يمكنكم االرتي GGاب في عم GGل هللا أو االس GGتخفاف ب GGه .عليكم أن تفك GGروا في هللا من جمي GGع الن GGواحي وفي
جميGع األوقGات ،وتفعلGوا كGل شGيء ألجلGه .وعنGدما تتحGدثون أو تفعلGون شGيًئا ،يجب عليكم أن تضGعوا مصGالح بيت هللا أوالً.
هذا وحده هو ما يتفق مع إرادة هللا.

حاضرا في حياته العملية
أعظم خطأ يرتكبه اإلنسان المؤمن باهلل هو أن يكون إيمانه مجرد كالم فقط ،وال يكون هللا
ً
Gلوات كثGGيرة
جزءا من حياتهم اليومية .تصدر عن ف ِم اإلنسان صٌ G
مطلًقا .جميع الناس يؤمنون فعالً بوجود هللا ،لكن هللا ليس ً
Gرارا .وألن اإلنسGGان ال يتمتّGGع بالنقGGاء،
Gغيرا في قلبGGه ،وهكGGذا يجGّ Gرب هللاُ اإلنسَ G
Gرارا وتكً G
Gان مً G
إلى هللا ،غGGير أن هلل موضGً Gعا صً G
Gاء
بديل سوى تجربته ،لعله يشعر بالخجل
فليس أمام هللا ٌ
ّ
ويتعرف على نفسه وسGGط التجGارب .وإال سيصGGبح جميGُ Gع النGGاس أبنً G
ل GG Gرئيس المالئك GG Gة ،ويفس GG Gدون على نح GG Gو متزاي GG Gد .خالل إيم GG Gان اإلنس GG Gان باهللَّ ،
يتخلص من العدي GG Gد من ال GG Gدوافع واأله GG Gداف
يطهره هللا باستمرار .ما عدا ذلGك ،ال يمكن هلل أن يسGGتخدم أيًّا كGان ،وال طريقGة أخGرى أمGام هللا ليعمGل في
الشخصية ،حيث ِّ
يغيGره
اإلنسان العمل الذي عليGه أن يعملGهGِّ .
يطه ر هللاُ اإلنس َ
Gان أوالً .وقGد يتع ّGرف اإلنسGان على نفسGه خالل هGذه العمليGة وقGد ِّ

Gود هلل .ل GGذلك،
هللا .فق GGط بع GGد ه GGذا يس GGتطيع هللا أن ُيGGدخل حيات GGه في اإلنسGGان ،وبه GGذه الطريق GGة فق GGط يمكن لقلب اإلنس GGان أن يع َ G
األمر من منظور هللا هو كاآلتي :إذا كانت لGGديك معرفGGة فقGGط دون أن
يقول اإلنسان.
َ
ُ
اإليمان باهلل ليس بهذه البساطة كما قد ُ

Gق أو العيش
تمتلGGك كلمتGGه باعتبارهGGا الحيGGاة؛ وإذا كنت مقتصGً Gرا فقGGط على معرفتGGك الخاصGGة ولكنGGك ال تسGGتطيع ممارسGGة الحّ G
تحب هللاَ من قلبك ،وتُظ ِه ُر أن قلبك ال ينتمي إلى هللا .الهدف النهGGائي الGGذي
بحسب كلمة هللا ،فهذا دليل على أنك ال تزال ال ّ
َّ
لتتحقق في
على اإلنسGGان السGGعي نحGGوه هGGو التعGّ Gرف على هللا من خالل اإليمGGان بGGه .عليGGك أن تكGِّ Gرس جهGً Gدا لتعيش كلمGGة هللا
ممارستك .إذا كانت لديك معرفة عقائدية فقط ،فسGيخيب إيمانGGك باهلل .ال يمكن اعتبGار إيمانGGك كGGامالً ِ
ووفقGاً إلرادة هللا إال إذا

ض Gا تمGGارس كلمتGGه وتحيGGا وفًقGGا لهGGا .يسGGتطيع العديGGُ Gد من النGGاس التحGGدث عن هGGذا الطريGGق بكثGGير من المعرفGGة ،ولكن
كنت أي ً
Gاء حGتى شGيخوختهم.
عندما تأتي سGاعة مGوتهم ،تمتلئ عيGونهم بالGدموع ،ويكرهGون أنفسGهم إلهGدارهم العمGر الGذي عاشGوه هب ً

إنهم يفهمون مجGرد التعGGاليم ،ولكنهم ال يمارسGون الحGق وال يشGGهدون هلل ،بGل بGاألحرى يهرولGون هنGا وهنGاك ،منشGغلين مثGل
أخيرا أنهم يفتقرون إلى الشGGهادة الحقيقيGGة ،وأنهم ال يعرفGGون هللا على االطالق.
النحل؛ وما أن يشارفوا على الموت ،يرون ً
االنتظار حتى الغGGد؟ إذا كنت ال
أليس هذا بعد فوات األوان؟ لماذا ال تغتنم فرصة اليوم وتسعى إلى الحق الذي تحبه؟ لماذا
ُ

تعGGاني في الحيGGاة من أجGGل الحGGق وال تسGGعى إلى اقتنائGGه ،فهGGل هGGذا الشGGعور بالنGGدم هGGو مGGا تريGGده سGGاعة موتGGك؟ إذا كGGان األمGGر
كGGذلك ،فلمGGاذا تGGؤمن باهلل؟ في الحقيقGGة ،هنGGاك العديGGد من األمGGور الGGتي إذا كGّ Gرس اإلنسGGان لهGGا أدنى مجهGGود فسGGيمكنه تطGGبيق
قلب اإلنسGGان باسGGتمرار ،ولGGذلك ال يسGGتطيع قلبGGه العمGGل من أجGGل هللا .وبGGدالً من
الحGGق ومن َّ
ثم إرضGGاء هللا .تمتلGGك الشGGياطين َ

وإياب GGا من أج GGل الجس GGد بال طائ GGل في النهاي GGة .وله GGذه األس GGباب يع GGاني اإلنس GGان من المت GGاعب والمش GGاكل
ذهاب GGا ً
Gول ً
ذل GGك ،يج ُ G
المسGGتمرة .أليسGGت هGGذه عGGذابات الشGGيطان؟ أليس هGGذا فسGGاد الجسGGد؟ يجب أال تخGGدع هللا من خالل التشGّ Gدق بGGالكال ِم فقGGط .يجب
ضGا
عليGGك عو ً
ِ
والكد
لجسدك
ّ

Gراء ملمو ًسGا .ال تخGGدع نفسGGك؛ مGGا المعGGنى من ذلGGك؟ مGGاذا يمكنGك GكسGGبه من خالل العيش
عن ذلGGك أن تتخGGذ إجً G
من أجل الثروة والشهرة؟

دوي الرعود السبعة – التنبؤ بأن إنجيل الملكوت سينتشر في جميع أنحاء الكون
ُّ
إنGGني أنشGGر عملي بين األمم .يضGGيء مجGGدي عGGبر الكGGون ،وتتج ّس Gد مشGGيئتي في النGGاس المنتشGGرين هنGGا وهنGGاك كنجGGوم
دخلت في عصGGر
Gاعدا،
السGGماء ،جميعهم مُقGGودون بيGّ G
ُ
Gدي ويشGGرعون في القيGGام بالمهGGام الGGتي حGGددتها لهم .من هGGذه النقطGGة فصً G

Gدأت بتنفيGذ ج ٍ
Gزء آخGر من العمGل في خطGتي األصGلية
Gدت إلى "موطGني" ،ب ُ
جالبا جميع البشGر إلى عGالم آخGر .حينمGا ُع ُ
جديدً ،
(أ)
وإيابGا
ذهابGا ً
لكي يعرفني اإلنسان معرف ًة أعمق .أتأمل الكون بمجمله وأرى أنه قد حان الGوقت المناسGب لعملي ،لGذا أسGرع ً
الج ُدد
للقيام بعملي على اإلنسان .ففي نهاية األمر ،هذا عصر جديد G،وقد أحضرت عمالً ً
جديدا آلخذ المزيد من األشخاص ُ
إلى العصر الجديGد وأسGتبعد GالمزيGGد ممن سُأقصGGيهم .في أمGGة التGGنين العظيم األحمGGر ،قمت بمرحلGة من العمGل ال يمكن للبشGGر

اسGGتيعابها ،ممGGا جعلهم مثGGل ريشGGة في مهب الGريح ،بعGGدها صGار الكثGGيرون ينجرفGGون بعيGً Gدا في هGGدوء مGGع هبGGوب الGريح .هGGذا
ِ
هGو ًّ
ضGا .ألن الكثGGير من األشGGرار قGGد تسGGللوا
حقا "البيGGدر" الGGذي أوشGك على أن أن ّقيGه؛ فهGGذا مGGا أتGوق إليGه وهGGذه هي خطGتي أي ً

Gت متعجالً إلبعGGادهم .بGGل بGGدالً من ذلGGك ،سGGأبددهم حينمGGا يحين الGGوقت المناسGGب .بعGGد ذلGGك فقGGط،
كنت أعمGGل ،ولكGGني لسُ G
بينمGGا ُ
سأصير ينبوع الحياة ،وأسمح لمن يحبونني ًّ
حقا بأن يحصلوا مني على ثمرة شجرة التين وعطر الزنبGGق .في األرض الGGتي
َ
يقيم فيهGGا الشGGيطان ،أرض الGGتراب ،ال يبقى هنGGاك ذهب خGGالص بGGل رمGGل فقGGط ،وهكGGذا ،في ظGGل هGGذه الظGGروف ،أقGGوم بهGGذه
المرحلGة من العمGل .عليGك أن تعلم أن مGا أك ِسُGب ُه هGو ذهب خGالص ونقي وليس رمالً .كيGف يمكن لألشGرار البقGاء في بيGتي؟
كيGGف يمكنGGني السGGماح للثعGGالب بالتطفGGل على جنGGتي؟ إنGGني أسGGتخدم كGGل طريقGGة ممكنGة GإلبعGGاد هGGذه األشGGياء .ال أحGGد يعGGرف مGGا
ويجGبرون على مغGادرة محضGري.
أوشك أن أفعلGه قبGل الكشGف عن مشGيئتي .أغتنم هGذه الفرصGة ،وأطGرد هGؤالء األشGرارُ ،
Gوم يق ّGدمون فيGه الخدمGة لي .إن رغبGة البشGر بالحصGول على البركGات
هذا هو ما أفعله مع األشرار ،ولكن مع ذلGك سGيأتي ي ٌ

جميعGا من أن يعيشGوا في عGالم خGاص بهم ويحكمGوا
قوي ٌة للغاية؛ ولهذا ،أستدير وُأظ ِGه ر وجهي المجيGد لألمم ،ليتمكن GالبشGر
ً
على أنفسهم ،بينما أواصل أنا قول الكالم الذي ينبغي أن أقولGه ،وتزويGد البشGر بمGا يحتGاجون إليGه .وعنGدما يعGود البشGر إلى

رشدهم ،ستكون قد مGرت فGترة طويلGة منGذ أن ُقمت بنشGر عملي .حينهGا سأكشGف عن إرادتي للبشGر وأبGدأ الجGزء الثGاني من
سامحا لجميع البشر باتباعي عن كثب للتنسيق مع عملي ،وبعمل كل مGا في وسGGعهم من أجGل القيGام معي
عملي على الناس
ً
بالعمل الذي علي القيام به.
ّ

ال أحد لديه إيمان بأنه سGيرى مجGدي ،وأنGا ال أجGبرهم على ذلGك ،بGل بGدالً ن ذلGك أنGزع مجGدي من بين البشGر وآخGذه

إلى عالم آخر .وعندما يتوب البشر ثانية ،حينها سآخذ مجدي وأظهره لمزيد من المؤمنين .هذا هو المبGGدأ الGGذي أعمGGل وفًقGGا

ضGا وقت يرحGل فيGه مجGدي عن المختGارين .وعالوة على ذلGك ،يGGأتي وقت
له .ألنه يأتي وقت يغادر فيه مجدي كنعGان ،وأي ً
يغادر فيه مجدي األرض كلها ،ممGGا يجعلهGا قاتمGة وغارقGة في الظلمGGة .حGتى أرض كنعGان لن تGرى ضGوء الشGمس؛ وسGGيفقد
جميع البشر إيمانهم ،ولكن ال يستطيع أحد أن يتحمل ترك عطر أرض كنعان .لن أكشف عن الجGزء اآلخGر من مجGدي في
صGا من الضGGوء ليتGGألق في كافGة أرجGاء
أرض كنعان أوالً إال عندما ُ
أعب ُر إلى السماء الجديGدة واألرض الجديGGدة ،مطلًقGا بصي ً
األرض الغارقة في عتم الليل الحالك ،لكي تأتي األرض كلها إلى النور .وألسمح للبشر في جميع أنحاء األرض بGGأن يGGأتوا
ليسGGتمدوا القGGوة من طاقGGة النGGور ،ممGGا يGGتيح لمجGGدي أن يGGزداد ويظهGGر من جديGGد لجميGGع األمم .ولتGGدرك البشGGرية كلهGGا أنGGني قGGد
وجلبت مجGGدي من إسGGرائيل إلى الشGGرق منGGذ زمن بعيGGد؛ GفمجGGدي ُيضGGيء من الشGGرق،
أتيت إلى عGGالم البشGGر منGGذ زمن بعيGGد
ُ
Gلت إلى الشGرق .لن تبGGدأ الظلمGة الGGتي
Gادرت إسGGرائيل ومن هنGGاك وصُ G
حيث انتقل من عصر النعمGة إلى هGGذا اليGGوم .ولكGGني غ ُ

Gدريجيا إلى اللGون األبيض ،وحينهGا فقGط سيكتشGف اإلنسGان
تعم األرض في التحول إلى نور إال عندما يتحGول نGور الشGرق ت
ً
أنهض من جديGد في الشGرق .فبعGد أن نGزلت مGرة إلى إسGرائيل ثم غادرتهGا
رحلت من إسGرائيل منGذ زمن بعيGد G،وأنGني
أنGني
ُ
ُ

Gرة
فيما بعد ،ال يمكن أن أولد مرة أخرى في إسرائيل ،ألن عملي يقود الكون بأكمله ،واألكثر من هذا ،البرق يومض مباشً G
Gرت كنعGGان إلى أهGGل الشGGرق .أود أن أحضGَ Gر النGGاس من
Gزلت في الشGGرق وأحضُ G
من الشGGرق إلى الغGGرب .ولهGGذا السGGبب فقGGد نُ G

كافGGة أرجGGاء األرض إلى أرض كنعGGان ،ولGGذلك أواصGGل قGGول الكالم في أرض كنعGGان ألسGGيطر على الكGGون بأسGGره .في هGGذا
منحت مجGGدي
الGGوقت ،ال يوجGGد نGGور في كGGل األرض باسGGتثناء كنعGGان ،وجميGGع البشGGر ُمعرضGGون لخطGGر الجGGوع والGGبرد .لقGGد
ُ
جميعGا
Gرت بGني إسGرائيل إلى الشGرق ،والبشGرية كلهGا إلى الشGرق .لقGد أحضGرتهم
إلسGرائيل ثم أخذتGه منهGا ،وبعGد ذلGك أحض ُ
ً

إلى النGGور لعلهم يتحGGدون بGGه ،ويصGGبحون في شGGركة معGGه ،فال يعGGودون مضGGطرين للبحث عنGGه .سGGأدعُ كGGل البGGاحثين يGGرون
ط
Gزلت منGGذ زمن بعيGد Gعلى سGحابة بيضGاء و ْسَ G
النGGور ثانيGة ويGرون المجGد الGذي كGان لي في إسGرائيل؛ سGأدعهم يGGرون أنGني نُ G
البشGGر ،وأدعهم يGGرون العGGدد GالGGذي ال يحصGGى من ال ُس ُ Gحب البيضGGاء والثمGGار بأعGGدادها الوفGGيرة ،واألكGGثر من ذلGGك ،سGGأدعهم
المنتظر ،وظهوري الكامل أنا الذي تعGGرض لالضGGطهاد
يرون يهوه إله إسرائيل .سأدعهم ينظرون إلى سيد اليهود ،المسيح ُ

عظيمGGا ،كاشGًGفا كGGل مجGGدي وكGGل أعمGGالي لإلنسGGان في
من الملGGوك عGGبر العصGGور .سGأعمل على الكGGون بأسGGره وسGأؤدي عمالً
ً
األيGGام األخGGيرة .سGGأظهر وجهي المجيGGد في كمالGGه لمن انتظGGروني لسGGنوات عديGGدة ،ولمن تGGاقوا لمجيGGئي على سGGحابة بيضGGاء،
Gتزعت مجGGدي منGGذ
وإلسGGرائيل الGGتي تGGاقت لظهGGوري ثانيGGة ،وللبشGGرية جمعGGاء الGGتي تضGGطهدني ،لكي يعلم الجميGGع أنGGني قGGد انG
ُ
زمن بعيد وأحضرته إلى الشرق ،بحيث لم يعد في اليهودية .ألن األيام األخيرة قد حانت بالفعل!
دويGة بال توقGف لتهGGز جميGع األمم والطوائGف.
أنا أقوم بعملي في جميع أنحاء الكون ،وفي الشرق ،تنطلق صGGدامات ُم ّ
إن صGGوتي هGGو الGGذي قGGاد البشGGر أجمعين إلى الحاضGGر .سGGأجعل كGGل البشGGر يخضGGعون لصGGوتي ،ويسGGقطون في هGGذا التيGGار،
استعدت مجGدي من كGل األرض وأعGدت إطالقGه من جديGGد في الشGرق.
مرت فترة طويلة منذ أن
ُ
ويخضعون أمامي ألنه قد ّ
يتعطش لظهGGوري من جديGGد؟ من ذا
يتوق لرؤية مجدي؟ من ذا الذي ال ينتظر عودتي بلهفة؟ من ذا الذي ال
من ذا الذي ال
ُ
ُ

الGGذي ال يتGGوق لبهGGائي؟ من ذا الGGذي لن يGGأتي إلى النGGور؟ من ذا الGGذي لن يتطلGGع لغGGنى كنعGGان؟ من ذا الGGذي ال يتGGوق لعGGودة

Gق القGدير العظيم؟ سينتشGر صGوتي عGبر األرض؛ ُّ
وأود ،عنGدما ألتقي بشGعبي المختGار ،أن أنطGق
الفGادي؟ من ذا الGذي ال يعش ُ
بالمزيGGد من الكالم لهم .أقGGول كالمي للكGGون كلGGه وللبشGGرية مثGGل الرعGGود القويGGة الGGتي تهGGز الجبGGال واألنهGGار .ولGGذلك أصGGبح
قاطعGا طريقGGه إلى الغGGرب.
ًG
Gنز اإلنسGGان ،وكGGل البشGGر يقGّ Gدرون كالمي .يGGومض الGGبرق من الشGGرق
الكالم الGGذي ينطقGGه فمي كَ G
وهكGGذا هGGو كالمي ،حGGتى أن اإلنسGGان يكGGره أن يتخلى عنGGه وفي ذات الGGوقت يجGGده غGGير مفهGGوم ،لكنGGه يبتهج بGGه أكGGثر فGGأكثر.

يبتهج جميGGع البشGGر ويفرحGGون احتفGGاالً بقGGدومي كاحتفGGالهم بمولGGود جديGGد .وبواسGGطة صGGوتي ،سGGأجمع كGGل البشGGر أمGGامي .ومن

يشع مني والكالم الGGذي ينطقGGه
فصاعدا ،سأدخل
ذلك الحين
رسميا في العرق البشري لكي يأتوا ليعبدوني .ومع المجد الذي ُّ
ً
ً
Gزلت على "جبGل الزيتGون" في
ضGا قGد ن ُ
فمي ،سأجعل كل البشر يأتون أمامي ويرون أن البرق يGومض من الشGرق ،وأنGني أي ً

زمن
الشGرق .سGيرون أنGني كنت موج ً
Gودا لفGترة طويلGة على األرض ،ليس بعGد كGابن اليهGود بGل كGبرق الشGرق .ألنGه قGد مGر ُ
عب ُGGد لعصGGور
وسط البشر ،ثم ُ
طويل منذ أن ُق َ
عدت للظهGGور بمجGد بينهم .أنGا هGGو من كGان ُي َ
مت من األموات ،وقد رحلت من ْ
هم ُل من ِقَبل بني إسرائيل منذ أزمنة ال حصر لهGGا قبGGل اآلن .وعالوة على ذلGGك،
الم َ
ال تحصى قبل اآلن ،كما أنني الرضيع ُ
ِ
Gام عرش GGي وي GGروا وجهي المجي GGد ويس GGمعوا ص GGوتي
ف GGإنني أن GGا هللا الق GGدير كلي المج GGد في العص GGر الحاض GGر! لي GGأت الجمي Gُ Gع أم َ G
لتعبGGدني ك GGل األمم،
جمGGل إرادتي؛ إنه GGا نهاي GGة خط GGتي وذروته GGا ،وهي ك GGذلك غاي GGة ت GGدبيريُ .
ويتطلع GGوا ألعم GGالي .ه GGذا ه GGو ُم َ
في ،وليخضع كل شعب لي!
وليعترف بي كل لسان ،وليضع كل إنسان إيمانه َّ
الحواشي:
(أ) ال يشتمل النص األصلي على عبارة "أرى أن".

االختالف الجوهري بين هللا المتجسد وبين األناس الذين يستخدمهم هللا
للعديG Gد Gمن الس GGنين ك GGان روح هللا يبحث بال توق GGف إذ ي GGذهب للعم GGل في األرض .على م GGر العص GGور ق GGد اس GGتخدم هللا
العديد من األناس للقيام بعمله .ومع ذلك روح هللا ال يزال ليس له مكGان راحGة مناسGب .لGGذلك يقGوم هللا بعملGGه ،ويتحGرك في
أناس مختلفين بال توقف ،وإجمااًل  ،يستخدم الناس للقيام بهذا G.أي أنGه في كGل هGذه السGنين العديGدة G،لم يتوقGف عمGل هللا أب ًGدا،

قدما في اإلنسGان إلى هGGذا اليGوم .على الGرغم من أن هللا قGGد قGال العديGد Gمن الكلمGات وقGام بGالكثير من العمGل،
بل ظل يمضي ً
وأيضا ألن ليس له شكل ملموس .ولهGGذا كGGان على هللا أن
أبدا لإلنسان
ال يزال اإلنسان ال يعرف هللا ،هذا ألن هللا لم يظهر ً
ً

يكمGل هGذا العمGل – جGاعالً كGل البشGر يعرفGون األهميGة العمليGة هلل العملي .للوصGول لهGذه النتيجGة ،يجب على هللا أن يكشGف

عن روحGGه بصGGورة ملموسGGة للبشGGرية ويقGGوم بعملGGه في وسGGطهم .أي أنGGه فقGGط عنGGدما يتقلGGد روح هللا صGGورة جسGGدية ،ويلبس
Gارة أخGرى يحجبهGGا ،فقGGط
وعظما ،ويمشي بصورة مرئية بين الناس،
جسدا
تارة نفسGGه وتً G
ويظهر ً
ً
مصاحبا إياهم في حياتهمُ ،
ً
ً
Gادرا على اإلكمGال التGام
عندها سيكون الناس قGادرين على الوصGول لفهم أعمGق عنGه .إن بقي هللا في الجسGد فقGط ،لمGا كGان ق ً

لعملGGه .بعGGد القيGGام بالعمGGل في الجسGGد لمGGدة من الGGزمن ،وإتمGGام الخدمGGة الGGتي تحتGGاج إلى اإلتمGGام في الجسGGد ،سGGيرحل هللا عن
الجسGGد ويعمGGل في العGGالم الGGروحي في صGGورة جسGGد بالضGGبط كمGGا فعGGل يسGGوع بعGGد أن قGGام بعملGGه لمGGدة من الزمGGان في طبيعGGة

بشرية عادية وأكمل كل العمل الذي توجب عليه إكماله .ربمGا تتGذكرون هGذه الفقGرة من "الطريGق " :")5(...أذكGر أبي يقGول
لي" :على األرض ،اسGGع فقGGط إلى إتمGGام مشGGيئة أبيGGك وإكمGGال إرسGGاليته .وال تنشGGغل بشGGيء آخGGر" .وال شGGأن لGGك بGGأي شGGيء
آخGGر .الفقGGرة؟ عنGGدما يGGأتي هللا إلى األرض ،يقGGوم فقGGط بعملGGه في الالهGGوت .هGGذا هGGو مGGا ائتمن الGGروح السGGماوي هللا المتجسGGد
عليGGه .عنGGدما يGGأتي ،يGGذهب فقGGط ليتحGGدث في كGGل مكGGان ،ويقGGول أقوالGGه بطGGرق مختلفGGة ومن وجهGGات نظGGر مختلفGGة .هGGو يأخGGذ
معونGة اإلنسGان وتعليمGه كأهGداف رئيسGية لGه ومبGدأ عمGل ،وال يشGغل نفسGه بGأمور مثGل العالقGات الشخصGية أو تفاصGيل حيGاة
الناس .خدمته الرئيسية هي التكلم من أجل الروح .عندما يظهر روح هللا في جسد ملموس ،فإنGGه يعين حيGGاة اإلنسGGان ويعلن
الحGGق .هGGو ال يتGGورط في عمGGل اإلنسGGان ،أي ،أنGGه ال يشGGارك في عمGGل البشGGرية .ال يمكن للبشGGر القيGGام بالعمGGل اإللهي ،وال

دائمGGا من خالل
يشترك هللا في العمل البشري .في كل السنوات منذ أن جاء هللا إلى هذه األرض ليقوم بعمله ،كGGان يقGGوم بGGه ً
الناس .لكن هؤالء الناس ال يمكن اعتبGارهم هللا المتجسGGد ،بGل هم فقGط أنGاس اسGGتخدمهم هللا .لكن إلGه اليGوم يمكنGGه أن يتحGGدث
Gرة من منظGGوره اإللهي ،ويرسGGل صGGوت روحGGه ويعمGGل نياب ً Gة عن الGGروح .كGGل أولئGGك النGGاس الGGذين اسGGتخدمهم هللا عGGبر
مباشً G
ضGا روح
العصGGور هم بالمثGGل حGاالت لعمGGل روح هللا داخGGل جسGGد متجسGGد ،فلمGGاذا ال يمكن تسGGميتهم هللا؟ لكن إلGGه اليGGوم هGGو أي ً
ضGا كGGان روح هللا العامGGل في الجسGGد؛ كالهمGGا ُيGGدعى هللا .فمGGا الفGGرق إ ًذا؟ على مGGر
هللا العامGGل مباشً G
Gرة في الجسGGد ،ويسGGوع أي ً
العصGGور ،النGGاس الGGذين اسGGتخدمهم هللا قGGادرون على التفكGGير والمنطGGق الطGGبيعي .جميعهم يعرفGGون مبGGادئ السGGلوك البشGGري.
لديهم أفكار بشرية عادية G،وقد امتلكوا كل األمور التي ينبغي على الناس العاديين امتالكها .معظمهم لديهم موهبة استثنائية
وذكاء فطري .في العمل على هؤالء النGاس ،يسGتخدم روح هللا مGواهبهم الGتي هي عطايGا من هللا .يوظGف روح هللا مGواهبهم
ويستخدم نقاط قوتهم في خدمة هللا .مع ذلك جوهر هللا يخلو من األفكار والمعتقدات وغGGير ملGGوث بنوايGGا بشGGرية ،بGGل ويفتقGGر
إلى م GGؤهالت البشGGر الع GGاديين .أي أن GGه ح GGتى غ GGير ملم بمب GGادئ Gالس GGلوك البشGGري .هك GGذا يك GGون األم GGر عن GGدما ي GGأتي إل GGه الي GGوم
Gرة نيابً Gة
لألرض .عمله وكلماته ال تشوبها النوايGا والفكGر البشGري ،بGل هي إظهGار مباشGر لمقاصGد الGروح ،وهGو يعمGل مباش ً
عن هللا .هذا يعGني أن الGروح يتكلم مباشGرة ،أي أن الالهGوت يعمGل العمGل مباشGرة ،من دون أن يختلGGط ولGو بنيGGة واحGدة من
Gرة ،وهGGو بال معتقGGدات أو أفكGGار بشGGرية ،وال يفهم مبGGادئ
نوايGGا اإلنسGGان .بعبGGارة أخGGرى ،هللا المتجسGGد يجسGGد الالهGGوت مباشً G
السGGلوك البشGGري .لGGو كGGان الالهGGوت فقGGط هGGو الGGذي يعمGGل (أي لGGو كGGان هللا فقGGط يعمGGل بنفسGGه) ،لمGGا كGGانت هنGGاك طريقGGة لتنفيGGذ
عم GGل هللا على األرض .ل GGذلك عن GGدما ي GGأتي هللا على األرض ،ينبغي أن يك GGون ل GGه ع GGدد ص GGغير من الن GGاس ال GGذين يس GGتخدمهم
طGا بالعمGل الGذي يقGوم بGه هللا في الالهGوت .بمعGنى آخGر ،إنGه يسGتخدم العمGل البشGري ليGدعم عملGه
للعمGل داخGل البشGرية ارتبا ً
مباشرة مGع عمGل الالهGGوت .هكGGذا كGان األمGGر مGع يسGGوع وتالميGGذه.
الالهوتي .وإال لما كانت هناك طريقة لإلنسان ليتواصل
ً
ضGا العديGGد من الكلمGات .هGذا كلGه كGGان يتم
أثناء زمانه في العGالم ،ألغى يسGGوع الشGرائع القديمGة وأسGس وصGايا جديGGدة .قGال أي ً

جميعGا عملهم التGGالي على أسGGاس كلمGGات يسGGوع .أي أن هللا
ًG
في الالهGGوت .اآلخGGرون ،مثGGل بطGGرس وبGGولس ويوحنGGا ،أرسGGوا
ضGا تمم الكلمGات
قبGة جديGدة وألغى القديمGة وأي ً
بح َ
كان ينشر عمله في ذلك العصر ويستهل بداية عصGر النعمGة؛ أي أنGGه جGاء ُ
القائلة بأن "هللا هو البداية والنهاية ".بمعنى آخر ،يجب على اإلنسان أن يقوم بالعمل اإلنساني على أساس العمGGل الالهGGوتي.

بعدما قال يسوع كل ما يحتاج أن يقوله وأنهى عمله على األرض ،غادر البشر .بعد ذلك ،قام كل البشر ،في العمل ،بنفس
المعبَّر عنهGGا في كلماتGGه ،ومارسGGوا وفًقGGا للحقGGائق الGGتي قالهGGا .كGGان هGGؤالء هم كGGل البشGGر العGGاملين مGGع
الشGGيء وفًقGGا للمبGGادئ ُ
يسGGوع .لGGو كGGان يسGGوع وحGGده هGGو من يقGGوم بالعمGGل ،بغض النظGGر عن كم الكلمGGات الGGتي قالهGGا ،لمGGا اسGGتطاع النGGاس إلى اآلن
التواصGGل مGGع كلماتGGه ،ألنGGه كGGان يعمGGل في الالهGGوت وقGGال فقGGط كلمGGات الالهGGوت ،ولم يسGGتطع أن يشGGرح األمGGور إلى الدرجGGة
التي يمكن للناس العاديين فهم كلماته من خاللها .وعليه كان ينبغي أن يكون له رسل وأنبيGاء يGأتون بعGGد إكمالGه لعملGGه .هGGذا
Gتخدما الجسGد المتجسGد ليتكلم ويعمGل إلكمGال عمGل الالهGوت ،وبعGد ذلGك يسGتخدم
هو المبدأ الGذي يعمGل بGه هللا المتجسGد – ُمس ً
أناسا على حسب قلبGGه ليقومGGوا
القليل ،أو ربما المزيد ،من الناس الذين هم بحسب قلب هللا إلكمال عمله .أي أن هللا يستخدم ً
بعمل الرعاية والسقاية في البشرية حتى يستطيع شعب هللا المختار دخول واقع الحق.

جسدا ،قام هللا فقط بعمل الالهوت دون أن يحصGل إضGاف ًة على القليGل من النGاس الGذين هم بحسGب
لو ،في صيرورته ً
قلب هللا ليعمل GGوا مع GGه ،لم GGا ك GGانت هن GGاك طريق GGة لإلنس GGان كي يفهم مش GGيئة هللا أو يتواص GGل مع GGه .يجب أن يس GGتخدم هللا ُأنا ًسGGا

عاديين GبحسGب قلبGه إلكمGال هGذا العمGل ،وحراسGة ورعايGة الكنGائس ،للوصGول إلى مسGتوى يمكن لعمليGات اإلنسGان المعرفيGة

عددا من الناس الذين على حسب قلبه "لترجمة" العمل الذي يقوم به داخل الهوته،
وعقله مجاراته .بمعنى آخر يستخدم هللا ً
علنا ،أي يتحول من اللغة اإللهية إلى لغة بشرية ،لكي تستطيع الناس أن تفهمGه كلGه وتسGتوعبه .لGو لم يفعGل هللا
لكي يكون ُم ً

هGGذا ،لمGGا اسGGتطاع أحGGد أن يفهم لغGGة هللا الالهوتيGGة ،ألن النGGاس الGGذين على حسGGب قلبGGه ،هم ،في المقGGام األول ،أقليGGة صGGغيرة،

وقدرة اإلنسان على االستيعاب ضعيفة .لهذا يختار هللا هذه الطريقة فقط حين يعمل في الجسد المتجسد .لو كGGان هنGGاك فقGGط
العمGGل الالهGGوتي ،لمGGا كGGانت هنGGاك وسGGيلة تجعGGل اإلنسGGان يفهم هللا أو يتواصGGل معGGه ،ألن اإلنسGGان ال يفهم لغGGة هللا .اإلنسGGان
قادر على فهم هذه اللغة فقط من خالل وساطة الناس الذين هم على حسب قلب هللا والGذين يوضGحون كلماتGGه .مGGع ذلGGك ،لGGو
كان هناك فقط أولئك الناس الذين يعملون داخل الطبيعة البشرية ،لكان العمل حافظ فقط على حيGGاة اإلنسGGان الطبيعيGGة؛ ولمGGا
اس GGتطاع تغي GGير شخص GGيته .ولم GGا أمكن أن تك GGون هن GGاك نقط GGة بداي GGة لعم GGل هللا؛ ك GGانت س GGتبقى نفس األغ GGاني القديم GGة ،ونفس
التفاهات القديمة .فقط من خالل وساطة هللا المتجسد ،الذي يقGول كGل مGGا ينبغي أن ُيقGال ويفعGGل كGل مGا ينبغي أن ُيفعGGل أثنGاء
فترة تجسده ،التي بعدها يعمل الناس ويختبرون وفًقا لكلماته ،أمكن لشخصية حياتهم أن تصير قGGادرة على التغGGير وصGGاروا

قادرين على التماشي مع األزمنة .إن من يعمل داخل الالهوت يمثل هللا ،بينمGا أولئGك الGذين يعملGون داخGل الطبيعGة البشGرية
هم أناس يستخدمهم هللا .هذا يعني أن هللا المتجسGد مختلGف جوهريًّا عن النGاس الGذين يسGGتخدمهم هللا .هللا المتجسGGد قGGادر على
القيام بعمل الالهGوت ،بينمGا النGاس الGذين يسGتخدمهم هللا ليسGوا كGذلك .في بدايGة كGل عصGر ،يتحGدث روح هللا شخصGيًّا ليفتتح
العصر الجديGد GويGأتي باإلنسGان إلى بدايGة جديGدة .عنGدما ينتهي من التحGدث ،فهGذا يشGير إلى أن عمGل هللا في إطGار الالهGوت
ضGا
قد انتهى .لذلك ،يتبع كل النGاس قيGادة أولئGك الGذين يسGتخدمهم هللا للGدخول في خGبرتهم الحياتيGة .وبنفس الرمزيGة ،هGذه أي ً

المرحل GGة ال GGتي ي GGأتي هللا فيه GGا باإلنس GGان إلى عص GGر جدي GGد ويعطي ك GGل ش GGخص نقط GGة بداي GGة جدي GGدة .به GGذا ُيختتم عم GGل هللا في
الجسد.
يأتي هللا إلى األرض ليس من أجل إكمال طبيعته البشرية العادية .ال يGGأتي لكي يقGGوم بعمGGل الطبيعGGة البشGGرية العاديGGة،
بGل فقGط ليقGوم بعمGGل الالهGوت في طبيعGة بشGرية عاديGGة .مGا يقولGه هللا في طبيعتGGه البشGGرية العاديGGة ليس كمGا يتخيلGGه اإلنسGان.

يع ِّGرف اإلنسGان "الطبيعGة البشGرية العاديGة" على أنهGا امتالك زوجGة أو زوج أو أبنGGاء أو بنGGات .هGذا دليGل على أن المGرء هGو
شخص عادي G.لكن هللا ال يرى األمر هكذا .إنGه يGرى الطبيعGة البشGرية العاديGة على أنهGا امتالك أفكGار بشGرية عاديGة وحيGاة
بش GGرية عادي GGة وال GGوالدة من أن GGاس ع GGاديين .لكن حالت GGه الطبيعي GGة ال تض GGمن امتالك زوج GGة أو زوج أو أبن GGاء بالطريق GGة ال GGتي
يتحدث بها اإلنسان عن الحالة الطبيعية G.أي أنه بالنسبة لإلنسان فإن الطبيعة البشGرية العاديGGة الGGتي يتحGGدث عنهGGا هللا هي مGGا
تمامGا مثGل يسGوع
يعتبره اإلنسان ً
غيابGا للطبيعGة البشGرية ،والGتي تكGاد تفتقGر إلى المشGاعر وتتجGرد من االحتياجGات البشGريةً ،
تمامGا
الذي كان له الشكل الخارجي للشخص العGادي ،وأخGGذ لنفسGه مظهGGر الشGخص العGادي ،ولكن في جGوهره لم يكن يملGك ً

كل ما ينبغي على الشخص العادي أن يملكه .من هذا يمكن أن نرى أن جوهر هللا المتجسد ال يشGمل كليGة الطبيعGة البشGرية

جزءا من األشياء الGتي يجب أن يتحلى بهGا النGاس ،لكي يGدعم روتين الحيGاة البشGرية العاديGة ويGؤازر
العادية ،بل فقط يشمل ً
المتج ِّسGد .ومGGع
قواها العقلية .لكن هذه األمور ال تتعلق بما يعتبره اإلنسان طبيعة بشرية عادية .إنها ما يجب أن يمتلكه هللا ُ
ذلك هنGاك أولئGك الGذين يتمسGكون بفكGرة أن هللا المتجسGد يمكن أن ُيقGال إنGه يملGك الطبيعGة البشGرية العاديGة فقGط إن كGان لديGه
عاديGGا .أس GGألك إ ًذا" :ه GGل هلل زوج GGة؟ ه GGل من
ص Gا ً
زوج GGة وأوالد وبن GGات وأس GGرة .ب GGدون ه GGذه األش GGياء ،يقول GGون ،إن GGه ليس شخ ً
الممكن أن يكون هلل زوج؟ هGل يمكن أن يكGGون هلل أطفGال؟" أليسGت هGذه مغالطGات؟ مGع ذلGك ال يمكن أن ينهض هللا المتجسGد

من شGGقوق الصGGخور أو يهبGGط من السGGماء .يمكنGGه فقGGط أن ُيولGGد في أسGGرة عاديGGة .لهGGذا السGGبب لGGه أبGGوان وأخGGوات .هGGذه هي

تجسد .كانت هذه هي الحالة مع يسوع .كان ليسوع أب
الم ّ
األمور التي ينبغي أن تكون في الطبيعة البشرية العادية التي هلل ُ
وأم وأخوات وإخوة .كل هذا كان طبيعيًّا .لكن لGو كGانت لديGه زوجGة وأبنGاء وبنGات ،لمGا كGانت طبيعتGه هي الطبيعGة البشGرية
العادية التي قصد هللا أن يملكها هللا المتجسد .إن كان هذا هو الحال ،لما اسGتطاع القيGGام بالعمGل نيابً Gة عن الالهGوت .ألنGGه لم
Gادرا على القيGGام بعمGGل
يملGGك زوجGGة أو أبنGGاء تحديGً Gدا ،ومGGع ذلGGك ُولGGد من أنGGاس عGGاديين وفي أسGGرة عاديGGة ،فهGGو لGGذلك كGGان قً G
Gانا عاديًّا هGو الشGGخص المولGود في أسGرة عاديGة .شGخص مثGGل هGذا
الالهGGوت .لتوضGGيح هGGذا بصGGورة أكGGبر ،مGا يعتGGبره هللا إنس ً
فقGGط هGGو المؤهGGل للقيGGام بعمGGل الالهGGوت .من ناحيGGة أخGGرى ،لGGو كGGان الشGGخص لديGGه زوجGGة وأبنGGاء أو زوج ،لمGGا اسGGتطاع هGGذا

الشخص القيام بالعمل الالهوتي ،ألنه كGان سGيملك فقGط طبيعGة بشGرية عاديGة الGتي يشGترطها البشGر وليسGت الطبيعGة البشGرية
تمامGا .في هGGذه المرحلGGة من عمGGل هللا هنGGاك
مختلفGGا ًG
غالبGGا مGGا يكGGون أمGً Gرا
ً
الGGتي يشGGترطها هللا .مGGا يGGراه هللا ومGGا يفهمGGه البشGGر ً
الكثGGير من األمGGور الGGتي تتعGGارض وتتبGGاين بصGGورة كبGGيرة مGGع أفكGGار النGGاس .يمكن أن نقGGول إن هGGذه المرحلGGة من عمGGل هللا
داعمGا .ألن هللا يGأتي إلى األرض
دورا
تتكGون بالكامGل من الالهGوت العملي العامGل ،مGع وجGود الطبيعGة البشGرية الGتي تلعب ً
ً
ألداء عملGه بنفسGه بGGدالً من السGماح لإلنسGان بالقيGام بGه ،لهGذا السGGبب تجسGGد في الجسGGد (في شGخص عGادي غGير كامGGل) للقيGGام
بعملGGه .إنGGه يسGGتغل هGGذا التجسGGد لتقGGديم عصGٍ Gر جديGٍ Gد للبشGGرية ،وإخبارهGGا بخطGGوة عملGGه التاليGGة ،وطلب الممارسGGة منهم وفًقGGا
للطريق الموصGوف في كلماتGه .بهGذا يختتم هللا عملGه في الجسGد ،وهGو على وشGك مغGادرة البشGرية ،وعGدم السGكنى فيمGا بعGدG

Gزءا آخ GGر من عمل GGه .ثم يس GGتمر في عمل GGه على
في جس GGد الطبيع GGة البش GGرية العادي GGة ،ب GGل التح GGرك بعي Gً Gدا Gعن اإلنس GGان ليب GGدأ ج ً G
بشرا بحسب قلبه ،ولكن في طبيعتهم البشرية.
األرض بين هذه المجموعة من الناسُ ،م
ستخدما ً
ً
ال يمكن أن يبقى هللا المتجسد مع اإلنسان لألبد ألن هللا لديه الكثير من العمل ليقوم به .ال يمكنه أن يتقيGGد في الجسGGد؛
عليه أن يترك الجسد ليقوم بالعمل الواجب عليه القيام به ،حتى ولو كان يقوم بهذا العمل في صورة جسGGد .عنGGدما يGGأتي هللا
إلى األرض ،ال ينتظGGر حGGتى يبلGGغ الشGGكل الGGذي ينبغي على اإلنسGGان أن يبلغGGه قبGGل المGGوت وتGGرك البشGGرية .ال يهم كم عمGGر
جسده ،عندما ينتهي عمله ،يذهب ويGترك اإلنسGان .ال يوجGد مفهGوم للعمGر بالنسGبة لGه ،هGو ال يعGد أيامGه بحسGب دورة الحيGاة
البشرية؛ بل ،ينهي حياته في الجسد وفًقا لخطوات عملGه .قGد يكGون هنGاك من يشGعرون أن هللا ،في مجيئGه في الجسGد ،يجب
ناضجا ،ويصل لعمر كبير ،ويرحل فقط عندما يخور جسGGده .هGGذا هGGو تخيGGل اإلنسGان؛ هللا ال
أن يبلغ مرحلة معينة ،ويصير
ً
يعمل هكذا؛ فهو يأتي في الجسد فقط ليقوم بالعمل المفترض عليه القيام به ،وال يعيش حيGاة إنسGان عGادي مولGود من أبGوين

وينمGGو ويكGGون أسGGرة ويبGGدأ وظيفGGة وينجب أطفGGاالً ويختGGبر نجاحGGات وسGGقطات الحيGGاة – هGGذه جميعهGGا أنشGGطة إنسGGان عGGادي.

عنGدما يGأتي هللا إلى األرض ،فهGذا يعGGني أن روح هللا يلبس الجسGد ،يGأتي في الجسGد ،ولكن هللا ال يحيGا حيGاة شGخص عGادي.
واحدا من خطة تدبيره G.بعGد ذلGGك سGGيترك البشGرية .عنGدما يGأتي في الجسGد ،ال يكمGل روح هللا الجسGGد
جزءا
ً
يأتي فقط ليحقق ً
ذا الطبيعGGة البشGGرية .بGGل في الGGوقت الGGذي حGGدده هللا مسGGبًقا ،يعمGGل الالهGGوت مباشGGرة .ثم بعGGد القيGGام بكGGل العمGGل الGGذي يتGGوجب
ضGا حيGاة هللا
عليه القيام به وإكمGال خدمتGGه بالتمGGام ،يكGون عمGل روح هللا في هGذه المرحلGة قGGد تم ،وفي هGGذه اللحظGة تنتهي أي ً
المتجسد ،بغض النظGر عمGا إذا كGان الجسGم المتجسGGد عGاش دورة الحيGGاة الطويلGة أم ال .أي أنGه أيًّا كGGانت مرحلGة الحيGاة الGتي

يصGل إليهGا الجسGم المتجسGد ،وأيًّا كGانت المGدة الGتي يعيشGها على األرض ،كGل شGيء محGدد من قبGل عمGل الGروح .وال يتعلGق
عامGا ونصGف .من حيث
بما يعتبره اإلنسان طبيعة بشرية عادية .لنتخGذ يسGوع كمثGال :عGاش في الجسGد لمGدة ثالثGة وثالثين ً
دورة حي GGاة جس GGمه البش GGرية ،لم ينب Gِ Gغ أن يم GGوت في ذل GGك العم GGل ،ولم يكن ينبغي أن يرح GGل .ولكن لم يكن ه GGذا ض GGمن أدنى
اهتمام لروح هللا .كان عملGه قGد انتهى ،وعنGد تلGك النقطGة ُأخGذ جسGده ،واختفى مGع روحGه .هGذا هGو المبGدأ الGذي يعمGل هللا بGه

في الجسGGد .وعليGه ،فGإن إنسGانية هللا المتجسGGد ،بGالمعنى الGدقيق للكلمGة ،ليسGت ذات أهميGة أساسGية .وأكGرر القGول إنGGه ال يGأتي
إلى األرض ليعيش حياة إنسان عادي .فهو ال يؤسس حياة بشرية عادية ثم يبدأ العمGGل ،بGGل طالمGا أنGGه ولGد في أسGرة بشGرية
عادية ،هو قادر على القيام بالعمل الالهوتي ،العمل غير المشوب بالمقاصد البشرية ،والذي ليس من جسد ،والGذي بالتأكيGدG

ال َّ
يتبنى طرق المجتمع أو ينخرط في األفكار أو التصورات البشرية ،فضالً عن أن ذلك ال يشمل فلسفات العيش .هGGذا هGو
ض Gا األهميGGة العمليGGة لتجسGGده .يGGأتي هللا في الجسGGد بصGGورة رئيسGGية ليقGGوم
العمGGل الGGذي ينGGوي هللا المتجسGGد القيGGام بGGه ،وهي أي ً
بمرحلGGة من العمGGل ينبغي أن يقGGوم بهGGا في الجسGGد ،دون اجتيGGاز عمليGGات أخGGرى تافهGGة ،أمGGا بالنسGGبة لخGGبرات اإلنسGGان العGGادي

فهو ال يملكها .العمل الذي يحتاج هللا المتجسد إلى القيام به ال يتضمن خGGبرات بشGGرية عاديGGة .لGGذلك يGGأتي هللا في الجسGGد من
أج GGل تحقي GGق العم GGل ال GGذي يت GGوجب علي GGه تحقيق GGه في الجس GGد .وال يب GGالي ب GGأي ش GGيء آخ GGر .ال يجت GGاز في العدي GGد من العملي GGات
أيضا أهمية تجسده .إنهاء هذه المرحلة يعني أن العمل الذي يتوجب عليGGه القيGGام بGGه في
التافهة .بمجرد أن يتم عمله ،تنتهي ً
الجسGGد قGGد انتهى ،وخدمGGة جسGGده قGGد اكتملت .لكنGGه ال يمكن أن يظGGل يعمGGل في الجسGGد إلى أجGGل غGGير مسGGمى .ينبغي عليGGه أن
يتحرك إلى مكان آخر للعمGGل ،مكGGان خGارج جسGGده .بهGGذه الطريقGة فقGط ُيمكن أن يصGGير عملGه أكGثر اكتمGGاالً بالتمGام ،ويتوسGGع
توسعا أفضل .يعمل هللا وفًق ا لخطته األصلية .وهو يعرف العمل الذي يحتاج القيام به والعمل الذي سيقوم به بوضGGوح كمGGا
ً

يعGGرف كGGف يGGده .يقGGود هللا كGGل فGGرد ليسGGير في الطريGGق الGGذي قGGد حGGدده مسGGبًقا بالفعGGل .ال أحGGد يمكنGGه الهGGروب من هGGذا .فقGGط

أولئك األشخاص الGذين يتبعGون إرشGاد الGروح القGدس سGيكونون قGادرين على الGدخول إلى الراحGة .ربمGا في العمGل القGادم لن

يكGGون هللا هGGو من يتكلم في الجسGGد ليرشGGد اإلنسGGان ،بGGل الGGروح يرشGGد حيGGاة اإلنسGGان في شGGكل ملمGGوس .وقتهGGا فقGGط سGGيكون
Gادرا على لمس هللا والنظGGر إليGGه ،والGGدخول بالتمGGام إلى الواقعيGGة الGGتي يتطلبهGGا هللا لكي يكملGGه هللا العملي .هGGذا هGGو
اإلنسGGان قً G
العمل الذي ينوي هللا تحقيقه ،وما خطGط لGه منGذ GأمGد بعيGد G.ينبغي عليكم من خالل هGGذا أن تبصGروا الطريGGق الGذي ينبغي أن
تسلكوه!

يجب أن ير ّك ز المرء في اإليمان على الحقيقة؛ فاالنشغال بالطقوس الدينية ليس إيماًنا
طبقت كلمGة هللا ألنGك
دت على كلمة هللا
َ
تمر َ
وفعلت مGGا يحلGو لGك؟ كم مGGرة ّ
كم عدد التقاليد الدينية Gالتي تتّبعها؟ كم مرة ّ
تGGراعي ًّ
حقا جGGوهر كلمتGGه وتسGGعى إلى تحقيGGق رغبتGGه؟ افهم كلمGGة هللا وضGGعها موضGGع التنفيGGذ G.كن صGGاحب مبGGدأ في أعمالGGك
وأفعالGGك .هGGذا ال يعGGني االلGGتزام بالقواعGGد أو القيGGام بGGذلك قسGً Gرا من بGGاب المظGGاهر فقGGط .بGGل بGGاألحرى ،إنهGGا ممارسGGة الحقيقGGة
والعيش بحسب كلمة هللا .إن ممارس ًة كهذه فقط تُرضي هللا .إن أي تقليد ُيرضي هللا ما هو بقاعدة بل هو ممارسة الحقيقة.

يميل بعض الناس إلى جذب االنتباه إلى أنفسهم .وبحضور إخوتهم وأخGواتهم ،يقولGون إنهم مGدينون هلل ،ولكن ،خفيً Gة عنهم،
ال يمارسGGون الحGGق بGGل يفعلGGون العكس تمامGGا .أوليس هGGذا مثGGل أولئGGك الفريسGGيين المتGGدينين؟ إن اإلنسGGان الGGذي يحب هللا ًّ
حقا
ّ
ّ
ّ
ً َ
ويملGGك الحقيقGGة هGGو اإلنسGGان الم ِ
خلص هلل ولكنGGه ال ُيظهGGر ذلGGك .هGGو مصGّ Gمم على ممارسGGة الحقيقGGة عنGGدما تطGGرأ األمGGور وال
ُ
جد وهGو صGاحب
يتحدث أو
يتصرف بطريقة تتعارض مع ضميره .إنه ُيبرهن عن حكمGGة في التعامGل مGGع األمGGور الGGتي تَسGتَ ّ
ّ
ّ
غالبGGا مGGا يتظGGاهرون
مبGGدأ في أعمالGGه ،مهمGGا كGGانت الظGGروف .إن إنسً G
Gانا كهGGذا هGGو الGGذي يخGGدم فعالً .ثمGGة بعض النGGاس الGGذين ً
بGأنهم مGدينون هلل .إنهم ُيمضGون أيGامهم عابسGين غGارقين في القلGق ،متص ّGنعين ومتظGاهرين ببGؤس يطبGع وجGوههم .يGا لGه من
ص Gا
Gاء!" ،فسGGوف يعجGGزون عن الكالم .إذا كنت مخل ً
أمGGر بغيض! وإذا سGGألتهم" :بGGأي طريقGGة أنتم مGGدينون Gهلل؟ قولGGوا لي رجً G

ِ
حبGG Gك هلل من خالل الممارسGG Gة الفعليGG Gة ،وصGِّ G Gل لGG Gه بقلب صGG Gادق .إن الGG Gذين
هلل ،فال تتحGG Gدث عن ذلGG Gك ً
علنGG Gا ،بGG Gل دّلGْ G Gل على ّ
يسGGتخدمون فقGGط الكالم للتعامGGل مGGع هللا هم جميعهم مGGراؤون! يتحGّ Gدث البعض ،في كGGل صGGالة ،عن أنهم مGGدينون هلل ويبGGدأون

بالبكGGاء عنGGدما يصّGلون ،حGGتى بGGدون أن يحGّ Gركهم الGGروح القGGدس .إن هGGؤالء النGGاس تسGGيطر عليهم الطقGGوس والمفGGاهيم الدينيGGة؛G
دائمGا بGGأن هGGذه األفعGGال تُرضGGي هللا وبGGأن التقGGوى السGGطحية أو
فهم يعيشGGون بحسGGب هGGذه الطقGGوس والمفGGاهيم ،وهم يؤمنGGون ًG

ضGله هللا .مGGا هGGو الخGGير الGGذي يمكن أن يGGأتي من هGGذه األمGGور العبثيGGة؟ ومن أجGGل إظهGGار تواضGGعهم،
دمGGوع األسGGى هي مGGا يف ّ
كحمGل ال قGوة لGه على اإلطالق.
يتظاهر البعض بالرقة عند التحدث أمام اآلخرين .كما ّ
يتعمد Gالبعض التذلل أمام اآلخGرينَ ،
ومحبوبGا ،أي
ومنفتح ا ،صGادًقا
ًG
مفعمGا بالحيGاة وح ًّGرا ،بريًئا
ً
هGل هGذه هي طريقGة أهGل الملكGوت؟ على ابن الملكGوت أن يكGون ً
أن يعيش في حالة من الحرية .إنه يتمتع بنزاهGGة وبكرامGGة ويمكنGه أن يتمسGك بالشِ G
Gهادة أينمGا ذهب .إنGGه محبGوب من هللا كمGا
ّ
سطحية كثيرة؛ وعليهم أن يخوضGGوا ّأوالً مرحلGة من التعامGGل والكسGر.
من الناس .إن المبتدئين في اإليمان لديهم ممارسات
ّ
أمGGا الGGذين يؤمنGGون باهلل في قلGGوبهم فال يمكن تميGGيزهم ظاهريًّا من قبGGل اآلخGGرين ،إال أن أعمGGالهم وأفعGGالهم جGGديرة بالثنGGاء في

نظGGر اآلخGGرين .فقGGط هGGؤالء يمكن اعتبGGارهم أنهم يحيGGون بحسGGب كلمGGة هللا .إن كنت تعGGظ باإلنجيGGل كGGل يGGوم هGGذا الشGGخص أو
تمجGد هللا .إن هGذا
ذاك ،وتقوده إلى الخالص ،ولكنGك في النهايGة ال تGGزال تعيش بحسGب القواعGGد والعقائGGد ،فال يمكنGك Gإ ًذا أن ّG
أيضا.
متدين ومرائي ً
النوع من الناس ّ
Gدينون GيسGألون" :أخGتي ،كيGف كGانت أحوالGك في األيGام األخGيرة؟" تجيب" :أشGعر بGأني مدينGة هلل
كّلما اجتمع هGؤالء المت ّ

ض Gا كمGGا أني غGGير قGGادر على إرضGGائه ".إن هGGذه
وبGGأني غGGير قGGادرة على تحقيGGق رغبGGة قلبGGه ".ويقGGول آخGGر" :إني مGGدين Gهلل أي ً
تعبر عن الحقارة الكامنة في أعماق قلوبهم .إن مثGGل هGGذه الكلمGGات هي األكGGثر شGGناع ًة كمGGا
العبارات والكلمات القليلة وحدها ّ

حد بعيد G.إن طبيعة هؤالء األشخاص تناقض هللا .إن الذين ير ّGك زون على الحقيقGGة ينقلGون كGGل مGا
أنها
مثيرة لالشمئزاز إلى ّ
ً
دائمGا مسGGتقيمون وال
في قلGGوبهم ويفتحGGون قلGGوبهم بالتواصGGل .مGGا من ممارسGGة زائفGGة أو مالطفGGات أو مجGGامالت فارغGGة .فهم ًG

يغني آخGGر ،يبGGدأون
يتّبعGGون أي قواعGGد أرضGّ Gية .ثمGGة أولئGGك الGGذين لGGديهم ميGGل إلى الظهGGور ،حGGتى بGGدون أي منطGGق .فعنGGدما ّ
بGGالرقص غGGير ُمGGدركين أن األرز في وعGGائهم قGGد احGGترق .إن مثGGل هGGؤالء النGGاس ليسGGوا أتقيGGاء أو محGGترمين بGGل تGGافهين إلى

Gدل على نقص في الحقيقGGة .عنGGدما يلتقي بعض النGGاس للتأمGGل بشGGأن مسGGائل الحيGGاة في
أقصGGى حGGدود .إن كGGل هGGذه المظGGاهر تّ G
الGGروح ،ومGGع أنهم ال يتحGGدثون عن أنهم مGGدينون هلل ،فGGإنهم يحتفظGGون بحب حقيقي هلل في قلGGوبهم .إن مGGديونيتك Gهلل ال عالقGGة
لها باآلخرين؛ فأنت مدين هلل ال للناس .إ ًذا ،ما فائدة التحدث إلى اآلخرين باستمرار عن ذلك بالنسGGبة إليGGك؟ عليGGك أن تضGGع
األولوية لدخول الحقيقة ال لالندفاع الخارجي أو الظهور.

ماذا تمثل األعمال الحسنة السطحية التي يقGوم بهGا اإلنسGان؟ إنهGا تمّثGل الجسGد وحGتى أفضGل الممارسGات الخارجيGة ال

تمّثل الحياة ،بل مزاجك الشخصي فقط .إن ممارسات اإلنسان الخارجية ال يمكن أن تحّقGق رغبGة هللا .أنت ال تنفGك تتح ّGدث
مدين هلل ،ولكنك ال تستطيع أن تُ ِّ
زود اآلخرين بالحياة أو تحملهم على محبة هللا .هل تعتقد بأن أفعاالً كهGذه تُرضGي
عن أنك ٌG
هللا؟ أنت تؤمن بأن هذه هي رغبة قلب هللا وأنها من الروح ،ولكن في الحقيقة هذا سخيف! أنت تؤمن بأن ما ُيرضيك وما
ترغب فيه هو ما ُيفرح هللا .هل يمكن لما ُيرضيك أنت أن يمّثل ما يرضGGي هللا؟ هGل يمكن لشخصGGية اإلنسGان أن تمّثGGل هللا؟
تحديدا ما ُيبغضه هللا وعاداتك هي ما يمقته هللا ويرفضه .إذا شعرت بأنك مGدين ،فGاذهب إ ًذا وص ِّGل هلل .فمGا
ما ُيرضيك هو
ً
ض Gا عن ذلGGك تجGGذب االنتبGGاه باسGGتمرار إلى
من حاجGGة إلى التحGGدث عن ذلGGك إلى اآلخGGرين .إذا كنت ال تص ّGلي إلى هللا وعو ً

دائما ظاهرية فحسب ،فهGGذا يعGGني أنGGك أكGGثر
نفسك أمام اآلخرين ،فهل يمكن لذلك أن يحقق رغبة قلب هللا؟ إذا كانت أفعالك ً
فريسGGيون
الناس
غرورا .ما نوع اإلنسان الذي يقوم فقط بأعمال حسنة سطحية ولكنGGه مج ّGرٌد من الحقيقGGة؟ هGGؤالء البشGGر هم ّ
ً

ومتدينون! إن لم تنزعوا منكم الممارسات الخارجية وال يمكنكم إجراء تغييرات ،فسوف تنمو عناصر الرياء فيكم
مراؤون
ّ
أكثر فأكثر .وكلما نمت هذه العناصر ،ازدادت المقاومة هلل ،وفي النهاية ،سوف ُيقصى هذا النوع من الناس بالتأكيد!G

الذين يعرفون عمل هللا اليوم هم الوحيدون الذين يمكن أن يخدموا هللا
تحب هللا وتغGوص
كي تشهد هلل وتُخزي التنين العظيم األحمر ،يجب أن يكGون لGديك مبGدأ وشGرط :في قلبGك عليGك أن ّ
في كالمGGه .إن لم تغص في كالم هللا ،فلن يكGGون لGGديك أي وسGGيلة تخGGزي بهGGا الشGGيطان .ومGGع تقGّ Gدم مسGGيرة نمGّ Gوك في الحيGGاة،
وعندئذ فقط ُيخزى الشيطان فعالً .كّلما كنت على اسGGتعداد GأكGGبر لتطGGبيق كالم
ٍG
تكفر بالتنين العظيم األحمر وتذّله ّأيما إذالل،
هللا ،بGG Gرهنت أكGG Gثر عن حبGG Gك هلل واحتقGG Gارك للتGG Gنين العظيم األحمGG Gر .وكّلمGG Gا أطعت كالم هللا ،بGG Gرهنت أكGG Gثر عن توقGG Gك إلى
الحقيقة .إن األشخاص الذين ال يتوقون إلى كالم هللا هم أشخاص بال حياة .وأمثال هGGؤالء هم الGGذين يخرجGGون عن كالم هللا

وينتمGGون إلى الGGدين .إن األشGخاص الGGذين يؤمنGGون ًّ
حقا باهلل لGGديهم معرفGGة أعمGGق بكالم هللا من خالل أكGGل وشGرب كالمGGه .إن

لم تَتُGGق إلى كالم هللا ،فال يمكنGGك أن تأكGGل وتشGGرب ًّ
حقا كالم هللا .وإن لم تكن لGGديك معرفGGة بكالم هللا ،فمGGا من وسGGيلة تشGGهد
ْ
بها هلل أو ترضيه.

استنادا إلى كالمه وعمله اليGGوم ،بGGدون أي تحريGGف
تتعرف إلى هللا
ً
يإيمانك باهلل ،كيف يجب أن تعرف هللا؟ ينبغي أن ّ
أو مغالطGة .وقبGل كGل شGيءآخر ،عليGك معرفGة عمGل هللا .هGذا هGو أسGاس معرفGة هللا .إن كGل تلGك المغالطGات المتنوعGة الGتي
تفتقGGر إلى قبGGول خGGالص لكالم هللا هي مفGGاهيم دينيGGة .إنهGGا قبGGول محGّ Gرف وخGGاطئ .إن أفضGGل مهGGارة تتحّلى بهGGا الشخصGGيات
إن تم ّسGكت بGGاألمور
الدينية Gهي أخذ كالم هللا الذي كان مقبوالً في الماضي ومقارنته بكالم هللا اليوم .عندما تخدم إله اليومْ ،

الGGتي اسGGتُنيرت بGGالروح القGدس في الماضGي ،فستسGّ Gبب خGدمتك مقاطعً Gة وسGتكون ممارسGGتك قديمGGة وال تمّثGGل أكGGثر من احتفGال
طبقت هGGذا النGGوع من المعرفGGة
ديGGني .إن اعتقGGدت أن الGGذين يخGGدمون هللا عليهم أن يتحّلGGوا ظاهريًّا بالتواضGGع والصGGبر ،وإن ّ
زائفGا .وتشGGير "المفGGاهيم الدينيGGة" إلى األمGGور الGGتي
أداء ًG
اليGGوم ،فGGإن معرفGGة كهGGذه هي مفهGGوم ديGGني وممارسGGة كهGGذه أصGGبحت ً
Gرة) .وإذا
أصبحت قديمة وعتيقة (بمGGا في ذلGك قبGول الكلمGGات الGتي سGGبق هلل أن قالهGGا والنGGور الGGذي كشGفه الGروح القGGدس مباش ً
طِّبقت هذه األمور اليوم ،فهي تمّثل مقاطعة لعمل هللا وال تعود بأي فائدة لإلنسGان .إذا كGان اإلنسGان غGير قGادر على تطهGGير
ُ

Gيرا أمGGام خدمتGGه هلل .إن النGGاس الGGذين لGGديهم
ذاتGGه من هGGذه األمGGور الGGتي تنتمي إلى المفGGاهيم الدينيGGة ،فسGGوف تشGّ Gكل عائًقGGا كبً G
مف GGاهيم ديني GGة ال يمكنهم أب Gً Gدا أن يواكب GGوا خط GGوات عم GGل ال GGروح الق GGدس ،فهم يت GGأخرون بخط GGوة واح GGدة ثم ب GGاثنتين؛ ألن ه GGذه
ٍ
المفاهيم الدينية Gتجعل اإلنسان متعاليGا ومتعجرًفGا بش ٍ
يحن إلى مGا قالGه ومGا فعلGه في الماضGي .إذا كGان
Gكل ملحGوظ .إن هللا ال ّ
ً
تمسكت بالكالم الذي قالGGه هللا في الماضGGي،
عتيًقا فسوف ُيزيله .هل أنت متأ ّكد من أنك قادر على التخلي عن مفاهيمك؟ إذا ّ
ضGا عن ذلGGك ،تتم ّسGك
فهGGل هGGذا ُيثبت أنGGك تعGGرف عمGGل هللا؟ إذا كنت غGGير قGGادر على قبGGول نGGور الGGروح القGGدس اليGGوم ،وعو ً
بنوره في الماضي ،فهل هذا ُيثبت أنGك تسGير على خطى هللا؟ هGل مGا زلت غGير قGادر على التخلي عن المفGاهيم الدينيGة؟ إذا
شخصا يعارض هللا.
كان األمر كذلك ،فسوف تصبح
ً

ضGا عن ذلGك،
إذا استطاع اإلنسان التخّلي عن المفاهيم الدينية G،فلن يلجأ إلى عقله لقيGاس كالم هللا وعملGه اليGوم ،وعو ً

Gرة .وعلى ال GGرغم من أن عم GGل هللا الي GGوم يختل GGف بوض GGوح عن عمل GGه في الماض GGي ،يمكن GGك التخلي عن
س GGوف ُيطي GGع مباش ً G
Gادرا على اكتس GGاب مث GGل ه GGذه المعرف GGة ،أي أن GGك تض GGع
وجه GGات نظ GGر الماض GGي وإطاع GGة عم GGل هللا الي GGوم مباش ً G
Gرة .إذا كنت ق ً G
ويطيGع هللا وقGادر
األولوية لعمل هللا اليوم بغض النظGر عن طريقGة عملGه في الماضGي ،فGأنت شGخص قGد تخّلى عن مفاهيمGه ُ
على إطاعGGة عملGGه وكالمGGه والسGGير على خطGGاه .وبهGGذا ،سGGتكون شخصGا يطيGGع هللا ًّ
حقا .فGGأنت ال تحّلGGل أو تفحص عمGGل هللا؛
ً

ضGا قGGد نسGGيته .الحاضGGر هGGو الحاضGGر ،والماضGGي هGGو الماضGGي .وبمGGا أن هللا
كمGGا لGGو كGGان هللا قGGد نسGGي عملGGه السGGابق وأنت أي ً
ٍ
تمامGGا
اليGGوم قGGد وضGGع ً
صGا ُيطيGGع هللا ً
جانبGGا مGGا فعلGGه في الماضGي ،ال ينبغي عليGGك أن تتوقGGف عنGGده .وعندئGGذ فقGGط ،سGGتكون شخ ً
وقد تخّلى نهائيًّا عن مفاهيمه الدينيةG.
والغيGGا حينمGا يظهGر العمGل الجديGد.
Gديما
ً
ً
دائما في عمل هللا ،فهنGGاك عمGل يغGدو قً G
ونظرا إلى أنه توجد تطورات جديدة ً
وهذا النوعان من العمل ،القديم والجديد G،ال يتناقضGان بGGل يتكGGامالن .فكGل خطGوة ِ
مكملGة لألخGيرة .ونظ ًGرا إلى أنGه ثمGGة عمGل
ّ
جديد ،ال شك في أنه ينبغي إزالة األشياء القديمة .وعلى سبيل المثال ،إن بعض ممارسGات اإلنسGان القديمGة GالعهGد واألقGوال

شكلت جميع أنGواع المفGاهيم في عقGل اإلنسGان .ولكن مGا
المألوفة التي تترافق مع سنوات عديدة Gمن االختبارات والتعاليم قد ّ
تمامGا لإلنسGان عن وجهGه الحقيقي وشخصGيته
ساهم بشكل أكGبر في تشGGكيل هGGذه المفGاهيم لGGدى اإلنسGان هGو أن هللا لم يكشGGف ً

المتأصGGلة حGGتى اآلن ،باإلضGGافة إلى انتشGGار النظريGGات التقليديGة Gعلى مGGر السGGنوات منGGذ العصGGور القديمGGة .إنGGه لمن المنصGGف

Gتمرين لجميGع أنGواع
القول إنه ،في خالل مسيرة إيمان اإلنسان باهللّ ،أدى تأثير المفGاهيم المختلفGة إلى التشGكل والتط ّGو ٍر المس ّ
الفهGGوم التصGGورية هلل لGGدى النGGاس ،األمGGر الGGذي جعGGل العديGGد من األشGGخاص المتGGدينين الGGذين يخGGدمون هللا يصGGبحون أعGGداءه.
دائمGا جديGد وغGير
وهكذا ،كلما كانت مفاهيم الناس الدينية Gأقوى ،عارضGوا هللا أكGثر وأصGبحوا أعGداء لGه أكGثر .إن عمGل هللا ً
أبدا عقيدة ،بل يتغير ويتجدد باستمرار بقدر أكبر أو أقل .وهذا العمل هو تعبير عن شخصية هللا نفسه
أبدا ،وال يش ّكل ً
قديم ً
المتأصلة .كما أنه تعبGير عن مبGدأ متأصGل في عمGل هللا وإحGدى الوسGائل الGتي يحقGق هللا من خاللهGا تGدبيره .لGو لم يعمGل هللا

تمكن من معرفة هللا ولما كان الشيطان قGGد ُهGGزم .ولGGذلك ،تطGGرأ باسGGتمرار تغيGGيرات على
تغير اإلنسان أو ّ
بهذه الطريقة ،لما ّ
تمامGا .فاإلنسGان يتمسGك
عمله تبدو عشوائية ،ولكنها في الواقع منتظمة .إال أن الطريقة التي يؤمن بهGا اإلنسGان باهلل مختلفGة ً
بالعقائ GGد واألنظم GGة القديم GGة والمألوف GGة .وبق GGدر م GGا تك GGون قديم GGة ،بق GGدر م GGا يستس GGيغها .كي GGف يمكن إلنس GGان ذي عق Gٍ Gل جاه GGل
ومتصّGلب كالصGGخر أن يقبGGل هGGذا القGGدر الكبGGير من كالم هللا وعملGGه الجديGGد الGGذي ال يمكن إدراكGGه؟ يمقت اإلنسGGان اإللGGه الGGذي
وعِلGق في مكانGه .وبالتGالي،
قديما ً
شاب شGعره َ
الس ّن ،والذي َ
أبدا؛ وال يحب سوى اإلله القديم ،الكبير ّ
دائما وال يصبح ً
يتجدد ً
Gدو هللا .وال يGGزال كثGير من هGGذه التناقضGات موجGوداً حGتى اليGGوم،
ضGله ،أصGبح اإلنسGGان ع ًّ
بما أن لكل من هللا واإلنسGان مGا يف ّ
في وقت كان هللا فيه يقوم بعمل جديد لما يقارب الستة آالف سنة .وقGد بGاتت ،إ ًذا ،هGGذه التناقضGات مستعصGGية ،ربمGGا بسGبب

تعنت اإلنس GGان أو ع GGدم ج GGواز انته GGاك مراس GGيم هللا اإلداري GGة من قب GGل اإلنس GGان .إال أن ه GGؤالء رج GGال ونس GGاء ال GGدين م GGا زال GGوا
ّ
يتمس GGكون ب GGالكتب والوث GGائق القديم GGة العفن GGة ،في حين أن هللا يواص GGل عم GGل ت GGدبيره غ GGير المكتم GGل كم GGا ل GGو لم يكن لدي GGه أح GGد
Gدوين ال يمكن حGGتى التوفيGGق بينهمGGا G،ال يكGGترث هللا
بجانبGGه .وعلى الGGرغم من أن هGGذه التناقضGGات تجعGGل من هللا واإلنسGGان عّ G
لهGGذه التناقضGGات كمGGا لGGو أنهGGا ،رغم وجودهGGا ،غGGير موجGGودة .إال أن اإلنسGGان مGGا زال يتمسGGك بمعتقداتGه GومفاهيمGGه وال يتخّلى
عنهGGا أبGً Gدا .ولكن ،ثمGGة أمGGر بGGديهي .فعلى الGGرغم من أن اإلنسGGان ال يحيGGد عن وضGGعيته ،تبقى قGGدما هللا في حركGGة مسGGتمرة،
دائما وضعيته بحسب البيئة .وفي النهاية ،إن اإلنسGان هGو الGذي سGُ Gيهزم بGGدون معركGة .وفي الGوقت نفسGه ،إن هللا
وهو ّ
يغير ً
ض Gا بطGGل أولئGGك الGGذين ُهزمGGوا من البشGGر والGGذين لم ُيهزمGGوا بعGGد .من
هGGو العGGدو األكGGبر لكGGل أعدائGGه الGGذين ُهزمGGوا ،وهGGو أي ً

يستمد مفاهيمه من هللا؛ ألن العديد منها أبصر النGور نتيجً Gة لعمGل هللا.
يستطيع أن يتنافس مع هللا وينتصر؟ يبدو أن اإلنسان
ّ
ومع ذلك ،ال يغفر هللا لإلنسان بسبب هذا ،كما أنGه ال ُيغGدق مديحGGه على اإلنسGان الGذي ينتج دفعGGة تلGو األخGرى من منتجGGات

ضG Gا عن ذل GGك ،يش GGعر باالش GGمئزاز الش GGديد Gمن مف GGاهيم اإلنس GGان ومعتقدات GGه القديم GGة
"من أج GGل هللا" تخ GGرج عن عم GGل هللا .وعو ً
والتقيGة ،وحGتى ال يلقي بGااًل لالعGتراف بتGاريخ نشGوء هGذه المفGاهيم للمGرة األولى ،وال يتقبGل أب ًGدا أن تكGون كGل هGذه المفGاهيم

ناتجة من عمله؛ ألن مفاهيم اإلنسان ينشرها اإلنسان؛ ومصدرها هو أفكار اإلنسGان وعقلGه وليس هللا ،بGGل الشGGيطان .لطالمGا

Gديما وميتًGGا ،ومGا يجعGGل هللا اإلنسGان متم ّسً Gكا بGGه ليس أبGديًّا وغGير قابGGل للتغيGGير ،بGGل
قصد هللا أن يكون عملGه جدي ًGدا وحيًّا ،ال ق ً
Gديما .أمGا
يتغير وفق العصر والفترة؛ هذا ألنه إله يجعل اإلنسان يعيش ويتجGدد G،ال شGGيطان يجعGل اإلنسGان يمGوت ويصGGبح قً G
زلتم ال تفهمون ذلك؟ لديك مفGاهيم عن هللا وال تسGتطيع التخلي عنهGا؛ ألنGك منغلGق في تفكGيرك .وهGذا ال يعGود إلى أن عمGل

إن مGا يجعلGGك غGير
دائمGا في واجباتGهّ .
هللا يفتقر إلى المنطق أو ألنه ال يتماشGGى مGع الرغبGات البشGرية ،أو إلى أن هللا مهمGل ً
قGGGادر على التخلي عن مفاهيمGG Gك ه GGو افتقGG Gارك الشGG Gديد إلى الطاعGG Gة ،وإلى أنGG Gك ال تشGG Gبه البتّGG Gة مخلوقGG Gات هللا ،وليس ألن هللا

دائمGا
يصعب األمور عليك .وكل هذا
َ
ّ
تسببت به أنت وال عالقة هلل به .كل المعانGGاة والمأسGاة سGGببها اإلنسGان .إن مقاصGGد هللا ً
تميGGز
حسGGنة :فهGGو ال يGGرغب في أن يجعلGGك تنتج مفGGاهيم ،ولكنGGه يGGرغب في أن تتغGGير وتتجGGدد GمGGع مGGرور الGGزمن .مGGع أنGGك ال ّ

األلGGف من العصGGا ،فGGأنت تبقى غارًقGGا إمGGا في الفحص أو في التحليGGل .هGGذا ال يعGGني أن هللا ُيصGّ Gعب األمGGور ،بGGل أنت من ال
يتجرأ مخلوق صغير على أخذ جGزء تافGه ممGGا سGبق هلل أن منحGGه إيGاه ،فيعكسGGه ويسGGتخدمه
يتّقي هللا،
ُ
وعصيانك كبير للغايةّ .
ليعبGGروا عن
ليهGGاجم بGGه هللا ،أليس هGGذا عصGGياناً من اإلنسGGان؟ ومن اإلنصGGاف القGGول إن البشGGر غGGير مGGؤهلين على اإلطالق ّ
والمنمقGGة كمGGا يرغبGGون،
وجهGGات نظGGرهم أمGGام هللا ،ناهيGGك عن أن يكونGGوا أهاًل السGGتعراض لغتهم التافهGGة والفاسGGدة والمنتنGGة
ّ

أشد تفاه ًة؟
فضاًل عن تلك المفاهيم المتعّفنةَ .أوليست حتى ّ

إن الGG Gذي يخGG Gدم هللا ًّ
حقا هGG Gو الGG Gذي يبحث عن قلب هللا ،ويصGG Gلح ألن يسGG Gتخدمه هللا ،وقGG Gادر على التخلي عن مفاهيمGG Gه

الدينيGGة G.إذا كنت تGGرغب في أن يكGGون أكلGGك وشGGربك لكالم هللا مثمGً Gرا ،فعليGGك إ ًذا أن تتخلى عن مفاهيمGGك الدينيGGة .وإذا كنت
ترغب في خدمة هللا ،فمن الضروري أكثر حتى أن تتخلى أوالً عن مفاهيمك الدينية وتطيع كالم هللا في كGل مGا تفعلGه .هGذا

مGG G Gا ينبغي أن يتحلى بGG G Gه من يخGG G Gدم هللا .إذا كنت تفتقGG G Gر إلى هGG G Gذه المعرفGG G Gة ،فبمج GG Gرد أن تخGG G Gدم ،سGG G Gوف تسGG G Gبب مقاطع GG Gات
مجددا .خذ
أرضا ال محالة ولن تستطيع النهوض
ً
واضطرابات ،وإذا استمررت في التمسك بمفاهيمك ،فسوف يطرحك هللا ً
الوقت الحاضر على سبيل المثال .إن الكثير من األقوال والعمل اليوم غير مطابق للكتGاب المقGدس وللعمGل الGذي قGام بGه هللا
في الس GGابق .وإن لم تكن ل GGديك الرغب GGة في الطاع GGة ،فق GGد تس GGقط في أي وقت .إن كنت ت GGرغب في الخدم GGة وفًقGGا إلرادة هللا،
فعليك أوالً التخلي عن مفاهيمك الدينية وتصويب وجهGات نظGرك؛ فGالكثير ممGGا ُيقGال في المسGتقبل لن يكGGون مطابًقGا لمGا قيGGل
Gخت
في الماضGGي ،وإن كنت اآلن تفتقGGر إلى اإلرادة للطاعGGة ،فسGGوف تعجGGز عن السGGير في الGGدرب الGGذي ينتظGGرك .إن ترسَ G

فيك إحدى طرق عمGل هللا ولم تتخ َّGل عنهGا أب ًGدا ،فستصGبح هGذه الطريقGة مفهومGك الGديني .إذا كGانت ماهيGة هللا هي مGا تر ّسGخ
فيGGك ،تكGGون قGGد ربحت الحقيقGGة ،وإن كGGان كالم هللا وحقيقتGGه قGGادرين على أن يصGGبحا حياتGGك ،فلن يعGGود لGGديك مفGاهيم عن هللا
يتقيدوا بالعقيدة.
بعد اآلن .إن الذين يملكون معرفة حقيقية باهلل ،لن تكون لديهم مفاهيم ولن ّ
ظا:
اطرح هذه األسئلة على نفسك لتبقى متيق ً
 .1هل تتداخل المعرفة في داخلك مع خدمتك هلل؟

 .2كم عدد الممارسات الدينية Gفي حياتك اليومية؟ إذا لم تظهر إال بمظهر التقGوى ،فهGل هGذا يعGني أنGك اكتسGبت نم ًّGوا

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 خطاه
ّ
عليكم اآلن أن تسعوا إلى أن تصبحوا شعب هللا ،وأن تبدأوا الGGدخول الكامGGل إلى الطريGGق الصGحيح .أن تكونGGوا شGGعب
Gميا الGG Gدخول في تGG Gدريب الملكGG Gوت ،ويجب أن تتوقGG Gف حيGG Gاتكم
هللا يعGG Gني الGG Gدخول إلى عصGG Gر الملكGG Gوت .اليGG Gوم تبGG Gدأون رسً G G
المستقبلية عن التواني واإلهمال الGتي كGانت عليهمGا من قبGل؛ فهGذه الحيGاة غGير قGادرة على تحقيGق المعGايير الGتي يطلبهGا هللا.
لحة ،فهذا يGدل على أنGك ال تGرغب في تحسGين نفسGك ،وأن سGعيك مش َّGوش ومرتبGك ،وأنGك
إن كنت ال تشعر بأي ضرورة ُم َّ
غير قادر على تتميم إرادة هللا .الدخول في تدريب الملكGوت يعGGني البGدء في حيGاة شGGعب هللا – هGل أنت على اسGGتعداد لقبGول
لحة لألمGGر؟ هGGل أنت على اسGتعداد Gللعيش وفGق تGأديب هللا؟
الم َّ
مثل هذا التدريب؟ هل أنت على اسGGتعداد للشGعور بالضGرورة ُ
هGGل أنت على اسGGتعداد للعيش في ظGGل تGGوبيخ هللا؟ عنGGدما تGGأتي عليGGك كلمGGات هللا وتجربGGك ،كيGGف ستتصGGرف؟ ومGGاذا سGGتفعل
عندما تواجه كل أنواع الحقائق؟ في الماضGي ،لم يكن تركGيزك على الحيGاة .واليGوم ،يجب عليGك الGدخول في حقيقGة الحيGاة،
ومتابعة التغييرات التي تطGرأ على شخصGية حياتGك .هGذا مGا يجب أن يحققGه شGعب الملكGوت .يجب على جميGع أولئGك الGذين
هم شعب هللا أن يمتلكوا الحيGاة ،وأن يقبلGوا تGدريب الملكGوت ،ويتGابعوا التغيGيرات الGتي تطGرأ على شخصGية حيGاتهم .هGذا مGا
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 السGG Gعي حGG Gتى يلمس هللا قلGG Gوبهم .عنGG Gدما يتجGG Gه قلبGG Gك بالكامGG Gل إلى هللا ،وتعيش حيGG Gاة روحيGG Gة عاديGG Gة،
فستعيش في عالم الحرية ،مما يعني أنك ستعيش تحت رعايGGة محبGGة هللا وفي حمايتهGGا .وعنGGدما تعيش تحت رعايGGة هللا وفي
حمايته فحينها فقط سوف تنتمي إلى هللا.
 .4يجب أن يقتنيهم هللا.
 .5يجب أن ُيستعلن فيهم مجد هللا على األرض.
كنت غير راغب في قبول هGGذه التكليفGGات،
هذه النقاط الخمس هي تكليفاتي لكم .إن كالمي َّ
موجه إلى شعب هللا ،وإذا َ

ٍ
Gادرا على إتمGGام مشGGيئة هللا .تبGGدأون اليGGوم في قبGGول تكليفGGات هللا،
فلن أجGGبرك عليهGGا ،ولكن إذا قبلتهGGا حًقGGا ،فعندئGGذ سGGتكون قً G
والسGGGعي إلى أن تص GGبحوا ش GGعب الملك GGوت وتحقق GGوا المع GGايير المطلوب GGة لتكون GGوا أهGG Gل الملكGG Gوت .ه GGذه هي الخطGGGوة األولى
Gادرا على تحقيقهGا،
للدخول .إذا كنت ترغب في إتما ِم مشيئة هللا بالكامل ،فعليGGك قبGGول هGGذه اإلرسGGاليات الخمس .وإذا كنت قً G
عظيما .المهم اليوم هو الدخول في تدريب الملكوت .يتضGGمن الGGدخول في
استخداما
فستكون بحسب قلب هللا ويستخدمك هللا
ً
ً
تدريب الملكوت الحياة الروحية .لم يكن هناك أي حديث عن الحياة الروحية في السابق ،ولكن اليوم ،عندما تبدأ في دخول

رسميا في الحياة الروحية.
تدريب الملكوت ،فإنك تدخل
ً
أي نGG Gوع من الحيGG Gاة تكGG Gون الحيGG Gاة الروحيGG Gة؟ إن الحيGG Gاة الروحيGG Gة هي الحي GGاة الGG Gتي يتجGG Gه فيهGG Gا قلبGG Gك بكاملGG Gه إلى هللا،
Gادرا على
ويستطيع أن يكون يق ً
ظا لمحبة هللا .إنها الحياة التي تعيش فيها بكلمات هللا ،وال يشGGغل قلبGGك شGيء آخGGر ،وتكGGون قً G
فهم إرادة هللا اليوم ،وتسترشد بنور الروح القدس اليوم للقيام بواجبك .هذه الحياة بين اإلنسان وهللا هي الحياة الروحية .إذا
شق في عالقتك مع هللا – وربما أنها حGGتى قGGد انقطعت – وأنت بGGدون حيGGاة
كنت غير قادر على اتباع نور اليوم ،فقد حدث ٌ
روحيGGة عاديGGة .إن العالقGGة العاديGGة مGGع هللا مبنيGGة على أسGGاس قبGGول كالم هللا اليGGوم .هGGل لGGديك حيGGاة روحيGGة عاديGGة؟ هGGل لGGديك
قادرا على اتباع نور الروح القدس اليوم ،ويمكنك
عالقة عادية مع هللا؟ هل أنت شخص يتبع عمل الروح القدس؟ إذا كنت ً
فهم إرادة هللا من داخGGل كلماتGGه ،والGGدخول إلى هGGذه الكلمGGات ،فGGأنت إ ًذا شGGخص يتبGGع فيض الGGروح القGGدس .إذا كنت ال تتبGGع

فيض الروح القدس ،فأنت بال شك شخص ال يسGعى إلى الحGق .ليس لGدى الGروح القGدس أي فرصGة للعمGل في أولئGك الGذين

دائمGا سGGلبيون .هGGل
ال يرغبGGون في تحسGGين أنفسGGهم ،ونتيجGGة لGGذلك ،فGGإن هGGؤالء النGGاس ال يمكنهم أبGً Gدا استحضGGار قGGوتهم ،وهم ًG
تتبع فيض الروح القدس اليوم؟ هل أنت وسط فيض الروح القدس؟ هGل خGرجت من حالGGة سGلبية؟ كGGل أولئGGك الGGذين يؤمنGون
جميعGا في فيض الGGروح القGGدس .إن
ًG
بكلمGGات هللا ،والGGذين يأخGGذون عمGGل هللا كأسGGاس ،ويتبعGGون نGGور الGGروح القGGدس اليGGوم ،هم
عما يقولGGه ،فGGأنت
كنت ت GGؤمن أن كلمGGات هللا صGGادقة وصGGحيحة بصGGورة قاطع GGة ،وإن كنت ت GGؤمن بكلمGGات هللا بغض النظGGر َّ
شخص يسعى إلى الدخول إلى عمل هللا ،وبهذه الطريقة أنت تتمم إرادة هللا.

لكي تدخل في فيض الGروح القGدس ،يجب أن تكGون لGديك عالقGة عاديGة مGع هللا ،ويجب عليGك أوالً تخليص نفسGك من

دائما ،وقد ضلت قلGGوبهم بعيGً Gدا GجGً Gدا عن هللا .ليس لGGدى هGGؤالء النGاس رغبGGة في
حالتك السلبية .بعض الناس يتبعون األغلبية ً
تحسGGين أنفسGGهم ،والمعGGايير الGGتي يتبعونهGGا منخفضGGة للغايGGة .إن إرادة هللا هي السGGعي وراء محبGGة هللا واقتنGGاء هللا لGGك .هنGGاك
أنGGاس ال يسGGتخدمون سGGوى ضGGميرهم لGGيردوا محبGGة هللا ،لكن هGGذا ال يحقGGق إرادة هللا .كلمGGا ارتفعت المعGGايير الGGتي تسGGعى في
أشخاصا عاديين تسعون وراء محبة هللا ،فإن دخولكم إلى الملكGGوت
إثرها ،ستكون في انسجام أكثر مع إرادة هللا .وبصفتكم
ً
لتصبحوا من شعب هللا هو مستقبلكم الحقيقي ،وحياة بالغة القيمة واألهمية .ال أحد مبارك أكثر منكم .لمGGاذا أقGGول هGGذا؟ ألن
أولئ GGك ال GGذين ال يؤمن GGون باهلل يعيش GGون من أج GGل الجس GGد ،ويعيش GGون من أج GGل الش GGيطان ،لكنكم تعيش GGون الي GGوم من أج GGل هللا،
وتعيشون إلتمام مشيئة هللا .لهذا السبب أقول إن حياتكم بالغGة األهميGة .هGذه المجموعGة فقGط من النGاس ،الGذين اختGارهم هللا،
قGGادرة على عيش حيGGاة بالغGGة األهميGGة :وال أحGGد آخGGر على األرض قGGادر على عيش حيGGاة لهGGا هGGذه القيمGGة والمعGGنى ،ألن هللا
اختاركم وأنهضGGكم ،وإضGافة إلى ذلGك ،بسGGبب حب هللا لكم ،فقGد أدركتم الحيGGاة الحقيقيGGة ،وتعرفGون كيGGف تعيشGGون حيGاة ذات
قيمGGة قصGGوى .هGGذا ليس بسGGبب سGGعيكم الجيGGد ،ولكن بسGGبب نعمGGة هللا؛ إنGGه هللا هGGو َم ْن فتح عيGGني روحكم ،وروح هللا هGGو َم ْن
ّ
ٍ
Gادرا على رؤيGGة مGGا هGGو جميGGل
لمس قلبكمGً ،
مانح ا إيGGاكم الحGGظ الطيب لتGGأتوا أمامGGه .إذا لم ينGGيرك روح هللا ،فعندئGGذ لمGGا كنت قً G

ممكنGا لGGك أن تحب هللا ،ويرجGGع األمGر برمتGGه إلى أن روح هللا قGGد لمس قلGوب النGاس فGاتجهت قلGوبهم إلى
عن هللا ،ولما كان
ً
فتلمس روحك ،وتشعر أنك ال يسعك سوى أن تحب هللا ،وأن هناك قGGوة
هللا .في بعض األحيان ،عندما تستمتع بكلمات هللاُ ،

جانبGGا .إذا كنت تشGGعر بهGGذا ،فعندئ Gذ GيكGGون روح هللا قGGد لمسGGك ،واتجGGه
كبGGيرة داخلGGك ،وأنGGه ال يوجGGد شGGيء ال يمكنGك GتنحيتGGه ً
فخرا ،وأنه لشيء مجيد
قلبك كامالً إلى هللا ،وسوف تصلي إلى هللا وتقول" :يا هللا! لقد عينتنا واخترتنا حًقا .يمنحني مجدك ً
واحدا من شGGعبك .سGوف أبGGذل أي شGيء وأعطي أي شGيء إلتمGام مشGيئتك G،وسGGوف أك ِّGرس كGGل سGGنوات حيGاتي
لي أن أكون
ً
وجهودي طيلة عمري لGك" .عنGدما تصGلي هكGذا ،سGتحظى بحب ال ينقطGع هلل وطاعGة حقيقيGة لGه في قلبGك .هGل سGبق لGك أن

ص G Gا لتكGG Gريس أنفسGG Gهم هلل في
غالبGG Gا عنGG Gدما يلمس روح هللا النGG Gاس ،يكونGG Gون مسGG Gتعدين Gاسً G G
مGG Gررت بهGG Gذه التجربGG Gة؟ ً
Gتعدادا خا ً
ص GGلواتهم" :ي GGا هللا! أتم GGنى أن أنظ GGر ي GGوم مج GGدك ،وأتم GGنى أن أعيش من أجل GGك – ال ش GGيء أك GGثر اس GGتحقاًقا أو مع GGنى من أن
أعيش من أجلGGك ،وليس لGGدي أدنى رغبGGة في العيش من أجGGل الشGGيطان والجسGGد .أنت تنهضGGني بتمكيGGني من أن أعيش لGGك

اليGGوم" .عنGGدما تصGGلي بهGGذه الطريقGGة ،ستشGGعر أنGGه ال يسGGعك سGGوى أن تعطي قلبGGك هلل ،وأنGGه عليGGك أن تقتGGني هللا ،وأنGGك كنت
س GGتكره أن تم GGوت دون أن تقت GGني هللا وأنت على قي GGد الحي GGاة .بع GGد أن تص GGلي مث GGل ه GGذه الص GGالة ،سيص GGير في داخل GGك ق GGوة ال
تنضGGب ،ولن تعGGرف من أين تGGأتي؛ سGGتكون هنGGاك قGGوة ال حGGدود لهGGا في داخGGل قلبGGك ،وسGGيكون لGGديك إحسGGاس بGGأن هللا رائGGع
جد ا ،ويستحق المحبة .هذا هو الوقت الذي سيكون هللا قد لمسك فيه .كل أولئك الذين اختبروا هذا قد لمسهم هللا .ومن جهة
ً
أولئك الذين يلمسهم هللا من وقت آلخر ،تحدث تغيرات في حياتهم ،وهم قادرون على اتخاذ قGGرارهم ومسGGتعدون القتنGGاء هللا
تمامGGا إلى هللا ،وال يعGيرون أي اهتمGام للعائلGة أو للعGالم
اقتناء كامالً ،ولديهم محبة أقوى هلل في قلGوبهم ،وقGد تGوجهت قلGوبهم ً
ً
أو للعالقات أو لمستقبلهم ،وهم على استعداد لتكGريس جهGود حيGاتهم هلل .كGل أولئGك الGذين لمسGهم روح هللا هم أنGاس يسGعون
ِ
يكملهم هللا.
إلى الحق ،ولديهم رجاء في أن ّ
ه GGل اتجهت بقلب GGك إلى هللا؟ ه GGل لمس روح هللا قلب GGك؟ إذا لم تكن ق GGد م GGررت به GGذا االختب GGار من قب GGل ،وإذا لم تكن ق GGد
صGGليت بهGGذه الطريقGGة أبGً Gدا ،فهGGذا يGGدل على أن هللا ليس لGGه مكGGان في قلبGGك .جميGGع أولئGGك الGGذين يسترشGGدون بGGروح هللا والGGذين
لمسهم روح هللا لديهم عمل هللا ،وهو ما ُيظهر أن كلمات هللا ومحبGGة هللا قGGد تر َّسGخت في داخلهم .بعض النGاس يقولGGون" :أنGا

أحيانا – عندما أتأمل وأصّلي – أشعر أن هللا رائGع ،وأن هللا لمس قلGبي" .ال
جادا مثلك في صلواتي ،ولم يلمسني هللا.
ً
لست ً
يوجد ما هو أهم من قلب اإلنسان .عندما يتجه قلبك إلى هللا ،فإن كيانك بأكمله سوف يتجه إلى هللا ،وفي ذلك الوقت سGوف
يكGGون قلبGGك قGGد لمسGGه روح هللا .مGَّ Gر معظمكم بمثGGل هGGذه الخGGبرة – وكGGل مGGا في األمGGر أن عمGGق تجGGاربكم ليسGGت هي نفسGGها.

بعض الناس يقولون" :أنا ال أردد الكثGير من كلمGات الصGالة ،أنGا فقGط أسGتمع إلى شGركة اآلخGرين وتGزداد القGوة في داخلي".

وهGGذا يGGدل على أن هللا قGGد لمسGGك في الGGداخل .عنGGدما يسGGتمع النGGاس الGGذين لمسGGهم هللا في الGGداخل إلى شGGركة اآلخGGرين فGGإنهم
تماما عندما يستمع إلى كلمات ُملهمة ،فهذا يثبت أن عمل الروح القGدس ليس في
ُيلهمون؛ إذا ظل قلب الشخص غير متأثر ً
ثم هم ب GGدون عم GGل ال GGروح الق GGدس .إذا ك GGان
داخل GGه .ال يوج GGد اش GGتياق ب GGداخلهم ،مم GGا يثبت أن GGه ليس ل GGديهم أي عزيم GGة ،ومن َّ
الشخص قد لمسه هللا ،فسيكون لديه رد فعGل عنGدما يسGتمع إلى كالم هللا .وإذا لم يكن قGGد لمسGGه هللا ،فإنGه لم يتفاعGل مGGع كالم
هللا ،وليس لديه أي عالقة معه ،وهو غير قادر على نيل االستنارة .إن أولئك الذين سمعوا كالم هللا ولم يسGGتجيبوا هم أنGGاس
لم يلمسGGهم هللا – إنهم أنGاس بال عمGل للGروح القGدس .جميGع أولئGك القGادرين على قبGGول النGور الجديGGد قGGد لمسGGهم عمGل الGروح
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 G،أم تحكمه كلمات هللا اليوم؟
بعد سماع هذه الكلمات ،ما رد فعلكم؟ بعد GاإليمGان طGوال هGذه السGنوات ،هGل تحفGظ كلمGات هللا على أنهGا حياتGك؟ هGل
حGGدث تغيGGير في شخصGGيتك القديمGGة الفاسGGدة؟ هGGل تعGGرف ،بحسGGب كلمGGات هللا اليGGوم ،معGGنى أن يكGGون لGGديك حيGGاة ،ومعGGنى أن
تكGون بال حيGاة؟ هGل هGGذا واضGGح لكم؟ من األهميGGة بمكGGان في اتبGGاع هللا أن كGGل شGيء يجب أن يكGون وفًقGا لكلمGات هللا اليGوم:
سواء أكنت تسGعى إلى الGGدخول في الحيGGاة أم تحقيGق إرادة هللا ،فيجب أن يتمركGGز كGGل شGيء حGول كلمGات هللا اليGوم .إذا كGان
تمامGا من عمGGل الGGروح
مGGا تشGGارك بGGه وتسGGعى إليGGه ال يتمركGGز حGGول كلمGGات هللا اليGGوم ،فGGأنت غGGريب عن كالم هللا ،ومحGGروم ًG
القGGدس .مGGا يريGGده هللا هم أنGGاس يتبعGGون خطGGاه .ال يهم كم هGGو رائGGع ونقي مGGا فهمتGGه من قبGGل ،فاهلل ال يريGGده ،وإذا كنت غGGير
جانبGا ،فعندئGذ GسGتكون عائًقGا هGائالً لGدخولك في المسGتقبل .كGل أولئGك القGادرين على اتبGاع
قGادر على طGرح مثGل هGذه األشGياء ً
ضGا خطى هللا ،ومGGع ذلGGك لم َّ
يتمكنGوا من اتباعهGا
النور الحGالي للGروح القGدس مبGGاركون .اتبGGع النGاس في العصGور الماضGGية أي ً
حتى اليوم .هذه بركة الناس في األيGام األخGيرة .أولئGك الGGذين يمكن أن يتبعGوا العمGGل الحGالي للGGروح القGGدس ،والGذين يقGدرون

على اتبGGاع خطى هللا ،بحيث يتبعGGون هللا أينمGGا يقGGودهم – هGGؤالء هم النGGاس الGGذين يبGGاركهم هللا .أولئGGك الGGذين ال يتبعGGون العمGGل
الحGالي للGروح القGدس لم يGدخلوا إلى عمGل كلمGات هللا ،وبغض النظGر عن مقGدار مGا يعملGون ،أو مGدى معانGاتهم ،أو مGدى مGا
مروا به ،فال شGيء من ذلGك يعGني شGيًئا هلل ،وهGو لن ُيثGني عليهم .اليGوم ،كGل أولئGك الGذين يتبعGون كلمGات هللا الحاليGة هم في
فيض الGGروح الق GGدس؛ وأولئ GGك الغرب GGاء عن كلمGGات هللا الي GGوم هم خ GGارج فيض الGGروح الق GGدس ،ومث GGل ه GGؤالء الن GGاس ال يث GGني
عليهم هللا .إن الخدمة المنفصGلة عن الكالم الحGالي للGروح القGGدس هي خدمGة الجسGد والتصGورات ،وهي غGGير قGادرة على أن
فعندئذ ال يستطيعون فعGGل أي شGGيء يتناسGGب مGGع إرادة هللا،
ٍG
تكون متفقة مع إرادة هللا .إذا عاش الناس وسط المفاهيم الدينيةG،
تمامGGا على الخدم GGة وفًقGGا
وح GGتى ل GGو أنهم يخ GGدمون هللا ،ف GGإنهم يخ GGدمون في وس GGط تخيالتهم وتص GGوراتهم ،وهم غ GGير ق GGادرين ً
إلرادة هللا .أولئGG Gك الGG Gذين ال يسGG Gتطيعون اتبGG Gاع عمGG Gل الGG Gروح القGG Gدس ال يفهمGG Gون إرادة هللا ،والGG Gذين ال يفهمGG Gون إرادة هللا ال
يستطيعون أن يخدموا هللا .يريد هللا الخدمة التي بحسب قلبه؛ وال يريد الخدمة التي من التصورات والجسد .إذا كان النGGاس
ٍ
فعندئذ يعيشون في وسط التصورات .تتوقف خدمة هؤالء األشGGخاص
غير قادرين على اتباع خطوات عمل الروح القدس،
ثم فGGإن أولئGGك الGGذين ال يسGGتطيعون اتبGGاع خطى هللا غGGير قGGادرين على
وتتعطGGل ،وتتعGGارض مثGGل هGGذه الخدمGGة مGGع هللا ،ومن َّ

خدمGG Gة هللا؛ وأولئGG Gك الGG Gذين ال يسGG Gتطيعون اتبGG Gاع خطى هللا يعارضGG Gون هللا بكGG Gل تأكيGG Gد ،وهم غGG Gير قGG Gادرين على أن يكونGG Gوا
منسجمين مع هللا .إن "اتباع عمل الروح القدس" يعني فهم إرادة هللا اليوم ،والقدرة على التصرف وفًقا لمطالب هللا الحاليGGة،

والقدرة على طاعGة هللا اليGوم واتباعGه ،والGدخول وفًقGا ألحGدث أقGوال من هللا .هGذا فقGط هGو الشGخص الGذي يتبGع عمGل الGروح

ضGGا
الق GGدس وه GGو في فيض ال GGروح الق GGدس .ه GGؤالء الن GGاس ليس GGوا فق GGط ق GGادرين على تلقي م GGدح هللا ورؤي GGة هللا ،ب GGل يمكنهم أي ً

معرفGة شخصGية هللا من آخGر عمGل هلل ،ويمكنهم معرفGة تصGGورات اإلنسGان وعصGيانه ،وطبيعGGة اإلنسGان وجGوهره ،من آخGر
عمل له؛ وإضافة إلى ذلك ،فهم قادرون على إحداث تغييرات تدريجية في شخصيتهم أثنGGاء خGGدمتهم .مثGل هGؤالء النGاس هم
فقGGط القGGادرون على اقتنGGاء هللا ،وهم َم ْن وجGGدوا حًGقGا الطريGGق الحGGق .أولئGGك الGGذين ُيقصGGيهم عمGGل الGGروح القGGدس هم أشGGخاص
غير قادرين على اتباع آخر عمل هلل ،والذين يتمردون ضد آخر عمل هلل .إن مثل هؤالء الناس يعارضGGون هللا عالنيGGة ألن
هللا قGGد قGGام بعمGGل جديGGد ،وألن صGGورة هللا ليسGGت هي نفسGGها الGGتي في تصGGوراتهم – ونتيجGGة لGGذلك فهم يعارضGGون هللا عالنيGGة
حكمGGا على هللا ،ممGGا يGGؤدي إلى كGGرههم ورفضGGهم من هللا .إن امتالك معرفGGة أحGGدث عمGGل هلل ليس أمGً Gرا سGGهالً،
ويصGGدرون ً
قرر الناس أن يطيعوا عمل هللا وأن يسعوا إلى عمل هللا عن ٍ
قصد ،فعندئذ ستكون لديهم فرصة رؤيGة هللا ،وفرصGة
لكن إذا َّ
نيل أحدث إرشاد من الروح القدس .أولئك الذين يعارضون عمل هللا عن ٍ
عمد ال يستطيعون تلقي استنارة الروح القGدس أو
ثم ،يعتم Gد GمGGا إذا كGGان النGGاس يسGGتطيعون تلقي آخGGر عمGGل هلل على نعمGGة هللا ،ويعتم Gد Gعلى سGGعيهم ،ويعتم GدG
إرشGGاد هللا؛ ومن َّ
على نواياهم.

كل أولئك القادرين على طاعة الكالم الحGالي للGروح القGدس مبGاركون .ال يهم الكيفيGة الGتي اعتGادوا أن يكونGوا عليهGا،
أو كيف كان الروح القدس يعمل في داخلهم – أولئك الذين نالوا أحدث عمل هم المباركون باألكثر ،وهؤالء غير القGGادرين
على اتبGGاع أحGدث عمGGل اليGوم يقصGGون .يريGGد هللا هGؤالء القGادرين على قبGGول النGور الجديGGد ،ويريGGد هGؤالء الGذين يقبلGون آخGر
عمل له ويعرفونه .لماذا ُيقال أنه يجب أن تكونوا كعGذراء عفيفGة؟ ألن العGذراء العفيفGة قGادرة على البحث عن عمGل الGروح
جانبا ،وطاعGة عمGل هللا اليGوم .عيَّن هللا هGذه
القدس وفهم األشياء الجديدة G،وإضافة إلى ذلك ،قادرة على تنحية مفاهيم قديمة ً
الفئة من الناس الذين يقبلون أحGGدث عمGل اليGGوم قبGGل بGGدء األزمنGة ،وهم المبGGاركون بGاألكثر بين النGGاس .أنتم تسGمعون صGوت

هللا مباش GGرة ،وت GGرون ظه GGور هللا ،وهك GGذا ،في الس GGماء وعلى األرض ،وعلى م GGر العص GGور ،لم يوج GGد َم ْن ه GGو مب GGارك أك GGثر
Gبق تعGGيين هللا واختيGGاره ،وبسGGبب نعمGGة هللا؛ إذا لم
منكم ،أنتم هGGذه المجموعGGة من النGGاس .كGGل هGGذا بسGGبب عمGGل هللا ،وبسGGبب سْ G
يتكلم هللا وينطق بكلماته ،فهGل كGانت ظGروفكم سGتكون كمGا هي عليGه اليGوم؟ ولهGذا يعGود كGل المجGد والحمGد هلل ،كGل هGذا ألن
سلبيا؟ هل ال تزال قوتك غير قادرة على النهوض؟
هللا يستنهضكم .مع أخذ هذه األمور في االعتبار ،هل يمكنك Gأن تظل ً
Gادرا على قبGول تكليفGGات هللا،
قادرا على قبول دينونة كالم هللا وتوبيخGGه وضGربه وتنقيتGGه ،وكGذلك أن تكGون ق ً
أن تكون ً
حزينGا ج ًGدا عنGد توبيخGك .ال يمكن ألحGد أن يسGلب العمGل
ثم يجب أال تكGون
فهو معيَّن سGابًقا من هللا في بدايGة الزمGان ،ومن َّ
ً

الذي تم فيكم ،والبركات التي تم منحها لكم ،وال يمكن ألحد أن ينGتزع كGل مGا أخGذتموه .ال يطيGق المتGدينون المقارنGة معكم.

ليس لديكم خبرة كبيرة في الكتاب المقدس ،وغير متبنين Gنظرية دينية G،ولكن ألن هللا قد عمل في داخلكم ،فقد نلتم أكثر من
والء
أي شخص على مر العصور – وهذه هي أكGبر بركGة لكم .وبسGبب هGذا ،يجب أن تكونGوا أكGثر تكري ًسGا هلل ،بGل وأكGثر ً
راسخا في المكGGان الGGذي
تجهز قامتك لقبول تكليفات هللا .يجب أن تقف
ً
هلل .ألن هللا يستنهضك ،فعليك بتعزيز جهودك ،وأن ِّ

أعط GGاك هللا إي GGاه ،وتس GGعى إلى أن تص GGبح واح Gً Gدا من ش GGعب هللا ،وتقب GGل ت GGدريب الملك GGوت ،ويربح GGك هللا ،وتص GGبح في نهاي GGة
المطGاف شGهادة مجيGدة هلل .هGل تمتلGك هGذه القGرارات؟ إذا كنت تملGك مثGل هGذه القGرارات ،فسGيربحك هللا في النهايGة بالتأكيGد،
وسوف تصبح شهادة مجيدة هلل .يجب أن تفهم أن التكليف الرئيسي هو أن يقتنيك هللا وأن تصبح شهادة مجيدة هلل .هذه هي
إرادة هللا.

إن كلمGGات الGGروح القGGدس اليGGوم هي ديناميGGات عمGGل الGGروح القGGدس ،واسGGتنارة الGGروح القGGدس المسGGتمرة لإلنسGGان خالل
هذه الفترة هي اتجاه عمGل الGروح القGدس .ومGا االتجGاه في عمGل الGروح القGدس اليGوم؟ إنGه قيGادة الشGعب إلى عمGل هللا اليGوم،
وإلى حياة روحية عادية .توجد عدة خطوات للدخول في حياة روحية عادية:
 .1أوالً ،يجب أن تس GGكب قلب GGك في كلم GGات هللا .يجب أال تس GGعى إلى كلم GGات هللا في الماض GGي ،ويجب أال تدرس GGها أو

تقارنهGGا بكلمGGات اليGGوم .بGGدالً من ذلGGك ،يجب أن تسGGكب قلبGGك بالكامGGل في كلمGGات هللا الحاليGGة .إذا كGGان هنGGاك أنGGاس مGGا زالGGوا

يرغبGGون في قGGراءة كلمGGات هللا ،أو الكتب الروحيGGة ،أو غيرهGGا من روايGGات الوعGGظ من الماضGGي ،والGGذين ال يتبعGGون كلمGGات
كنت على اسGGتعداد لقبGGول نGGور الGGروح القGGدس
الGGروح القGGدس اليGGوم ،فGGإنهم أكGGثر النGGاس حماقً Gة؛ يمقت هللا هGGؤالء النGGاس ،وإن َ
اليوم ،فعليك سكب قلبك بالكامل في أقوال هللا اليوم .هذا هو أول شيء يجب عليك تحقيقه.

بناء على أساس الكلمات التي قالها هللا اليوم ،وأن تدخل في كلمات هللا وتتواصGل مGع هللا ،وتأخGGذ
 .2يجب أن تصلي ً
قراراتك أمام هللا ،وتحدد ما المعايير التي ترغب في السعي إلى إنجازها.
 .3يجب أن تسعى إلى دخول عميق في الحق على أساس عمل الروح القGGدس اليGوم .ال تتمسGك بGاألقوال والنظريGGات
البالية من الماضي.
 .4يجب أن تسعى لكي يلمسك الروح القدس ،وتدخل إلى كلمات هللا.
 .5يجب عليك السعي إلى الدخول في الطريق الذي يسلكه الروح القدس اليوم.
وكيف تسعى لكي يلمسك الروح القدس؟ المهم هو العيش في كلمات هللا الحالية ،والصGGالة على أسGGاس متطلبGGات هللا.
Gاء على الكلم GGات ال GGتي يقوله GGا هللا
إذا ص GGليت به GGذه الطريق GGة ،فمن المؤك GGد أن ال GGروح الق GGدس سيلمس GGك .إن َ
كنت ال تس GGعى بن ً G
اليوم ،فسعيك بال ثمر .يجب أن تصGلي وتقGول" :يGا هللا! أنGا أعارضGك ،وأنGا مGدين لGك بGالكثير؛ أنGا ع ٍ
Gاص ج ًGدا ،وغGير قGادر
أبGً Gدا على إرضGGائك .يGGا هللا ،أرغب في أن تخِّلصGGني ،وأرغب في أن أخGGدمك حGGتى النهايGGة ،وأرغب في المGGوت من أجلGGك.

أنت تGدينني وتوبخGني ،وال أتGذمر؛ أنGا أعارضGك وأسGتحق المGوت ،حGتى يGرى جميGع النGاس شخصGيتك الصGالحة في مGوتي".

عنGGدما تصGGلي من أعم GGاق قلب GGك به GGذه الطريقGGة ،فس GGوف يس GGمعك هللا ،وسGGوف يرش GGدك؛ إذا كنت ال تصGGلي على أسGGاس كالم
الروح القدس اليوم ،فليس هناك احتمال أن يلمسGGك الGروح القGGدس .إذا صGليت وفًقGا إلرادة هللا ،ووفًقGا لمGا يشGاء هللا أن يفعلGه
صGا لتكليفاتGك ،وأنGا على اسGتعداد GلتكGريس حيGاتي كلهGا
اليGوم ،فسGوف تقGول" :يGا هللا! أتمGنى أن أقبGل تكليفاتGك وأن أكGون مخل ً
لمجGGدك ،حGGتى يتسGGنى لكGGل مGGا أقGGوم بGGه أن يصGGل إلى معGGايير شGGعب هللا .أرجGGو أن تلمس قلGGبي .وأتمGGنى لروحGGك أن ينGGيرني

دائما ،وأن تجعل كل ما أقوم به خGزي للشGيطان ،وأن تقتنيGني في نهايGة المطGاف" .إذا كنت تصGلي بهGذه الطريقGة ،متمرك ًGزا
ً
حول إرادة هللا ،فعندئٍ G
حتمGا فيGك .ال يهم كم عGدد كلمGات صGالتك – فمGا هGو أساسGي هGو مGا إذا كنت
Gدس
ق
ال
Gروح
ل
ا
Gيعمل
س
Gذ
ً
تGGدرك إرادة هللا أم ال .ربمGGا اجتGGاز جميعكم الخGGبرة التاليGGة :في بعض األحيGGان ،أثنGGاء الصGGالة في تجمGGع مGGا ،تصGGل ديناميGGات
عمGGل الGروح القGGدس إلى ذروتهGGا ،وتGGؤدي إلى اسGGتنهاض قGGوة كGGل فGGرد .يصGGرخ بعض النGGاس بمGGرارة ويبكGGون وهم يصGGلون،
ويغلبهم الندم أمام هللا ،ويظهر بعض الناس عزمهم ،ويقدمون تعهدات .هذا هGو التGأثير الGGذي يتحقGGق من خالل عمGل الGروح
كنت ال
القدس .من المهم اليوم أن يسكب جميع الناس قلوبهم في كلمات هللا .ال تر ّكز على الكلمات التي قيلت من قبل؛ إذا َ
تزال متمسكا بما حدث من قبل ،فلن يعمل الروح القدس في داخلك .هل ترى مدى أهمية هذا؟

هGGل تعرفGGون الطريGGق الGGذي يسGGير فيGGه الGGروح القGGدس اليGGوم؟ النقGGاط العديGGدة المGGذكورة أعاله هي مGGا ينبغي أن يحققGGه
الروح القدس اليوم وفي المستقبل؛ هي الطريق الذي يسلكه الروح القدس ،والدخول الذي يجب أن يسعى إليه اإلنسان .في
Gادرا على قبGول دينونGة Gكالم هللا وتوبيخGه؛
دخولك إلى الحيGاة ،يجب أن تسGكب قلبGك في كلمGات هللا على األقGل ،وأن تكGون ق ً
يجب أن يتGGوق قلبGGك إلى هللا ،يجب أن تسGGعى إلى الGGدخول بعمGGق إلى الحGGق واألهGGداف الGGتي يطلبهGGا هللا .عنGGدما تمتلGGك هGGذه
القوة ،فهذا يدل على أن هللا قد لمسك ،وبدأ قلبك في التوجه إلى هللا.
إن الخطGوة األولى في الGدخول إلى الحيGاة هي أن تسGكب قلبGك بالكامGGل في كلمGات هللا ،والخطGوة الثانيGة هي قبGول أن
Gادرا على االشGتياق
يلمسك الروح القدس .ما التأثير الذي يجب تحقيقه من خالل قبGول لمسGGة الGGروح القGGدس لGك؟ أن تكGGون ق ً
Gادرا على التعGGاون مGGع هللا في سGGلوك إيجGGابي .اليGGوم ،أنت تتعGGاون مGGع
إلى السGGعي وراء حGGق أعمGGق واستكشGGافه ،وأن تكGGون قً G

هللا ،وهذا يعني أن هناك هدًفا لسعيك ولصلواتك ولشركتك في كلمات هللا ،وتقوم بواجبك وفًقا لمتطلبات هللا – هذا فقط هGو
التعGGاون مGGع هللا .إذا كنت ال تتحGGدث إال عن تGGرك هللا يتصGGرف ،دون أن تقGGوم أنت بGGأي فعGGل ،وال تصGGلي وال تسGGعى ،فهGGل
محرومGا من التGدريب للGدخول الهGادف ،فGأنت ال
تعاونGا؟ إذا لم يكن لGديك أي تعGاون في داخلGك ،وكنت
يمكن أن ُيسGمى هGذا
ً
ً
Gبق تعGGيين هللا ،وهGGو كGGل مGGا يتم بواسGGطة هللا نفسGGه؛ إذا لم يفعGGل هللا
تتعGGاون .بعض النGGاس يقولGGون" :يعتمGGد كGGل شGGيء على سْ G

ذل GGك ،فكي GGف يتس GGنى لإلنس GGان فعل GGه؟" إن عم GGل هللا ع GGادي ،وليس خارًقGGا ب GGأي ش GGكل من األش GGكال ،ومن خالل س GGعيك النش GGط
فحسب يعمل الروح القGGدس ،ألن هللا ال يجGGبر اإلنسGان – يجب أن تعطي هللا الفرصGGة ليعمGGل ،وإذا كنت ال تسGGعى أو تGGدخل،
وإذا لم يكن هناك أدنى شوق في قلبك ،عندها ال يوجGد أمGام هللا فرصGGة ليعمGل .بGGأي طريقGGة يمكنGك GالسGGعي لكي يلمسGGك هللا؟
من خالل الصGGالة واالقGGتراب إلى هللا .ولكن األهم من ذلGGك ،تGGذكر أنGGه يجب أن يكGGون على أسGاس الكلمGات الGGتي يقولهGGا هللا.
Gتعبدا للجسGGد :الGGزوج والزوجGGة واألوالد والمGGال – جميعهم غGGير قGGادرين على تكبيلGGك،
Gرارا ،فلسGGت مسً G
عنGGدما يلمسGGك هللا مً G
شخصا يعيش في عالم الحرية.
وأنت فقط تريد السعي إلى الحق والعيش أمام هللا .في هذا الوقت ،سوف تكون
ً

ِ
يكمل هللا أولئك الذين هم بحسب قلبه
ّ
يريد هللا اآلن أن يربح مجموعGة معينGGة من النGاس؛ مجموعGGة مكونGة من الGGذين يسGعون إلى التعGاون معGGه ،ويمكنهم أن
يطيعوا عمله ،ويؤمنون بGأن الكلمGات الGتي يقولهGا هللا صGحيحة ،ويمكنهم ممارسGة متطلبGات هللا .إنهم أولئGك الGذين لGديهم فهم
حتمGا سGGلوك طريGGق الكمGGال .أمGGا الGGذين ال يمكنهم
كملGGوا ،وسGGيكون بإمكGGانهم ًG
صGGحيح في قلGGوبهم ،وهم أيضGاً الGGذين يمكن أن ُي َّ
انتباها لكالمه ،وال توجGGد أي محبGGة
حيازة الكمال فهم بال فهم واضح لعمل هللا ،وال يأكلون كالمه وال يشربونه ،وال يولون
ً
هلل في قلGوبهم .أولئGGك الGGذين يشGGكون في هللا المتج ِّسGد ،الGGذين هم غGGير متيقGGنين بشGGأنه ،وال يتعGGاملون مطلًقGGا بجديGGة مGGع كالمGGه،
دائما هم أناس يقاومون هللا وينتمون إلى الشيطان ،وليس من سبيل لمنح الكمال لمثل هؤالء األشخاص.
ويخدعونه ً

كمGل الGGذين يستحسGGنهم والGGذين هم بحسGGب قلبGGه .إن أردت أن
كمل ،فيجب أن يستحسGGنك هللا أوالً؛ ألنGGه ُي ِّG
إن أردت أن تُ َّ
تكGGون بحسGGب قلب هللا ،فيجب أن يكGGون لGGك قلب يطيعGGه في عملGGه ،ويجب أن تسGGعى إلى الحGGق ،وأن تقبGGل تمحيص هللا في
كGGل األشGGياء .هGGل خضGGع كGGل مGGا تفعلGGه لرقابGGة هللا؟ هGGل نيتGGك سGGليمة؟ إن كGGانت نيتGGك سGGليمة؛ فسGGيثني عليGGك هللا ،وإن كGGانت
خاطئة ،فهGذا يوضGح أن مGا يحبGه قلبGك ليس هللا ،بGل الجسGد والشGيطان .لGذلك يجب أن تسGتخدم الصGالة كوسGيلة لقبGول رقابGة

هللا في كل األمور .وعندما تصلي ،فعلى الرغم من أنني ال أقف أمامك شخصيًّا فGإن الGروح القGGدس معGGك ،وأنت تصGلي لي

ولروح هللا .لماذا تؤمن بهGذا الجسGد؟ أنت تGؤمن ألن فيGه روح هللا .هGل كنت سGتؤمن بهGذا الشGخص لGو أنGه كGان بGدون روح
هللا؟ عندما تؤمن بهذا الشخص ،فأنت تؤمن بGروح هللا .عنGدما تتقي هGذا الشGخص ،فGأنت تتقي روح هللا .فاإليمGان بGروح هللا
ضGا إيمGان بGروح هللا .عنGدما تصGلي ،تشGعر أن روح هللا معGك ،وأن
هو إيمGان بهGذا الشGخص ،واإليمGان بهGذا الشGخص هGو أي ً
هللا أمامك؛ ولذلك فأنت تصلي إلى روحه .يخشى اليوم معظم الناس للغاية من أن يأتوا بأفعالهم أمام هللا ،وفي حين أنك قGGد
تخGGدع جسGGده ،ال يمكنGGك أن تخGGدع روحGGه .فGGأي أمGGر ال يمكنGGه الصGGمود تحت رقابGGة هللا هGGو أمGGر ال يتوافGGق مGGع الحGGق ويجب
جانبGGا؛ وإذا فعلت خالًفGGا لGGذلك فإنGGك تGGرتكب خطيGGة ضGGد هللا .لGGذلك يجب عليGGك أن تضGGع قلبGGك بين يGGدي هللا في سGGائر
تنحيتGGه ً
األوقGGGات ،عنGG Gدما تصGG Gلي ،أو تتكلم ،أو تشGG Gترك مGG Gع إخوتGG Gك وأخواتGG Gك ،أو تGG Gؤدي واجبGG Gك ،أو تمGG Gارس عملGG Gك .حين تGG Gؤدي
وظيفتGGك ،يكGGون هللا معGGك ،ومGGا دامت نيتGGك سGGليمة ومن أجGGل عمGGل بيت هللا ،سGGيقبل كGGل مGGا تفعلGGه؛ فعليGGك أن تكGGرس نفسGGك
ب GGإخالص ألداء وظيفت GGك .وعن GGدما تص GGلي ،إن ك GGانت ل GGديك محب GGة هلل في قلب GGك وتطلب رعاي GGة هللا ،وحمايت GGه وتمحيص GGه ،إن
فعالGGة .على سGGبيل المثGGال ،حين تصGGلي في اجتماعGGات ،إن كنت تفتح قلبGGك وتصGGلي
كGGانت هGGذه هي نيتGGك ،فسGGتكون صGGلواتك ّ
إلى هللا وتخ GGبره بم GGا في قلب GGك دون أن تنط GGق بأك GGاذيب ،فس GGتكون ص GGلواتك فعال GGة بالتأكي GGد .وإن كنت تحب هللا بحماس GGة في
قلبGGك ،فقGِّ Gدم إ ًذا َق َسً Gما إلى هللا قGائالً" :يGGا هللا الGGذي في السGGماوات وعلى األرض وبين كGGل األشGGياء ،أقسGGم لGGك :ليفحص روحGGك
كGGل مGGا أفعلGGه ويحمGGني ويرعGGني في جميGGع األوقGGات ،ويم ِّكGGني من الوقGGوف في حضGGرتك .وإن توقGGف قلGGبي عن أن يحبGGك أو
وتلعني بشدة .ال تصفح عني سواء في هذا العالم أو في العالم اآلخGر!"
حدث أن خانك في أي وقت من األوقات ،فلتوبخني
ّ
هGGل تجGGرؤ على أداء هGGذا القسGGم؟ إن كنت ال تجGGرؤ ،فهGGذا يGGدل على أنGGك جبGGان ،وأنGGك ال تGGزال تحب نفسGGك .هGGل لGGديكم هGGذا
التصGGميم؟ إن كGGان ًّ
حقا لGGديك هGGذا التصGGميم ،يجب أن تGGؤدي هGGذا القسGGم .إن كGGان لGGديك تصGGميم ألداء هGGذا القسGGم ،فسGGيحقق هللا

Gارا من خالل صGGالتك وممارسGGتك .هGGذه
تصGGميمك .حين تGGؤدي قسGً Gما هلل ،فإنGGه ينصGGت لGGك .يحGGدد هللا مGGا إذا كنت خاطًئا أم بًّ G
هي اآلن عمليGGة تكميلكم ،وإن كGGان لGGديك إيمGGان ًّ
كمل ،فستُحضGGر كGGل مGGا تفعلGGه أمGGام هللا وتقبGGل فحصGGه ،وإن
حقا في أنGGك سGGتُ َّ

فعلت شيًئ ا ينطوي على تمرد شنيع أو خنت هللا ،فسوف يجعل قسمك يؤتي ثماره ،وبعدها ال يهم ما يحدث لك ،سGGواء كGGان
توبيخا ،فهذا من صنعك .أنت أقسمت ،فعليك أن تفي بالقسم .إن أقسمت ،ولم ِ
تف بالقسGم ،فستقاسGي الهالك .وبمGا
هالكا أو
ً
ً
أنGGك أقسGGمت ،فسGGيجعل هللا قسGGمك يGGؤتي ثمGGاره .يخGGاف البعض بعGGدما يصGGلون وينGGدبون قGGائلين" :فGGات األوان! فرصGGتي في

الفسوق قد ضاعت؛ فرصتي في القيام بأمور شريرة قد ضاعت؛ فرصتي في االنغماس في شGGهواتي الدنيويGGة قGGد ضGاعت!"
ال يزال هؤالء الناس يحبون األمور الدنيوية Gوالخطيئة ،ومن المؤكد أنهم سيقاسون الهالك.
مؤمنGGا باهلل ،فGGإن هGGذا يعGGني أنGGك ال بGGد أن تمثGGل أمامGGه وتكGGون خاضGً Gعا لتمحيصGGه .إن كGGان مGGا تفعلGGه يمكن
أن تكGGون
ً
إحضGGاره أمGGام روح هللا وليس جسGGد هللا ،فهGGذا يGGدل على أنGGك لم تخضGGع لرقابGGة روحGGهَ .م ْن هGGو روح هللا؟ َم ْن هGGو الشGGخص

المشهود له من هللا؟ أليسا هما الشخص نفسه؟ معظم الناس يرونهما كائنين منفصGGلين ،ويؤمنGGون أن روح هللا هGGو روح هللا،

عم ْن يعمGGل هGGذا الشGGخص؟ أولئGGك الGGذين ال
Gت مخطًئا؟ نياب ً Gة َّ
أمGGا الشGGخص المشGGهود لGGه من هللا فهGGو مجGGرد إنسGGان .ولكن ألسَ G
يعرفGون هللا المتجسGد ليس لGديهم فهم روحي .إن روح هللا وجسGده المتج ّسGد شGخص واحGد؛ ألن روح هللا تصGور في صGورة

Gت مشو ًشGا؟ اليGوم ،كGل من ال يمكنGه
جسد مادي .إن كان هGذا الشGخص غGير لطيGف معGك ،فهGل سGيكون روح هللا ً
لطيفGا؟ ألس َ
أن يقب GGل تمحيص هللا ال يمكن GGه أن ين GGال استحس GGانه ،ومن ال يع GGرف هللا المتج ّسG Gد ال يمكن تكميل GGه G.انظ GGر إلى ك GGل م GGا تفعل GGه

وانظر إن كان يمكن إحضاره أمام هللا .إن كنت ال تستطيع أن تُحضر كل مGGا تفعلGه أمGام هللا ،فهGذا يوضGح أنGGك شGرير .هGGل
رد فعGGل يجب أن ُيحضGGر أمGGام هللا .حGGتى حياتGGك
يمكن منح الكمGGال للشGGريرين؟ كGGل مGGا تفعلGGه ،كGGل سGGلوك ،وكGGل ّنيGGة ،وكGGل ّ

الروحية اليومية – صلواتك ،وقربك من هللا ،وكيفية أكلك وشربك لكلمة هللا ،وشركتك مع إخوتك وأخواتك ،وحياتك داخل
ليمحصGGها .هGGذه الممارسGGة هي الGGتي ستسGGاعدك على النمGGو في
الكنيسGGة ،وخGGدمتك في الشGGراكة – يمكن إحضGGارها أمGGام هللا ّ
تطهGGرت أك GGثر ،وزادت موافقتGGGك
الحيGGGاة .إن عملي GGة قب GGول تمحيص هللا هي عمليGG Gة تطه GGير .كلم GGا قبلت تمحيص هللا أك GGثرّ ،
لمش GGيئة هللا ،ح GGتى ال تق GGع في الفس GGق ،وح GGتى يعيش قلب GGك في حض GGرته .وكلم GGا قبلت تمحيص GGه أك GGثر ،ازداد خ GGزي الش GGيطان

وقGGدرتك على أن تنبGذ GالجسGGد .لGGذلك ،فGGإن قبGGول تمحيص هللا هGGو طريGGق للممارسGGة يجب أن يتبعGGه النGGاس .مهمGGا كنت تفعGGل،
حGGتى أثنGGاء تناجيGGك مGGع إخوتGGك وأخواتGGك ،يمكنGGك أن تُحضGGر أفعالGGك أمGGام هللا وتطلب تمحيصGGه ويكGGون هGGدفك أن تطيGGع هللا

صGا يعيش في حضGرة هللا إال إذا جلبت كGGل مGا
نفسه ،وهذا سيجعل ممارستك أكثر صحة واستقامة .ال يمكنك Gأن تكGون شخ ً
تفعله أمام هللا وقبلت تمحيصه.
أولئك الذين بدون فهم عن هللا لن يمكنهم أن يطيعوا هللا طاعة كاملGة أب ًGدا .أنGاس مثGل هGؤالء هم أبنGاء المعصGية .إنهم
مفرطGG Gون في الطمGG Gوح ،ويوجGG Gد الكثGG Gير من التمGG Gرد بGG Gداخلهم ،لGG Gذلك ينGG Gأون بأنفسGG Gهم بعيGً G Gدا عن هللا وال يرغبGG Gون في قبGG Gول

كمل GGوا بس GGهولة .بعض الن GGاس انتق GGائيون في كيفي GGة أكلهم وش GGربهم لكالم هللا وفي
تمحيص GGه .أن GGاس مث GGل ه GGؤالء ال يمكن أن ُي َّ

قب GGولهم إيGGاه .إنهم يقبل GGون أج GGزاء معين GGة من كالم هللا تتواف GGق م GGع مف GGاهيمهم ويرفض GGون م GGا ال يتواف GGق معه GGا .أليس ه GGذا أش GGد

العصGGGيان والمقاوم GGة هلل؟ إن ك GGان أح GGد ي GGؤمن باهلل لس GGنوات دون الحص GGول على أدنى فهم عن GGه ،فه GGو غ GGير مGGGؤمن .أولئGGGك
الراغبون في قبول تمحيص هللا هم الذين يسعون وراء فهمه ،والGذين هم على اسGتعداد GلقبGول كالمGه .إنهم األشGخاص الGذين
سينالون ميراث وبركات هللا ،وهم األكثر بركً Gة .يلعن هللا الGGذين ليس بقلبهم مكGان لGGه ،ويGGوبخ مثGGل هGؤالء النGاس ويهجGرهم.
إن كنت ال تحب هللا ،فسGGيهجرك ،وإن كنت ال تنصGGت لمGGا أقولGGه ،أعGGدك بGGأن روح هللا سGGيهجرك .جGGرب األمGGر إن كنت ال
تصدق! اليوم أوضح لك طريًقا للممارسة ،ولكن األمر راجع إليك في ممارستك إياه من عدمها .إن كنت ال تؤمن به ،وإن
كنت ال تمارسه ،فسترى بنفسك ما إذا كان الروح القدس سيعمل بGGداخلك أم ال! إن كنت ال تسGGعى وراء فهم هللا ،فلن يعمGGل
ويقدرون GGه .كلم GGا زدت في تق GGدير كالم هللا،
ال GGروح الق GGدس ب GGداخلك .إن هللا يعم GGل ب GGداخل ه GGؤالء ال GGذين يس GGعون وراء كالم GGه ّ
يكمGGل هللا هGGؤالء
يكملGGه هللاّ .
ازداد عمGGل روحGGه بGGداخلك .وكلمGGا زاد الشGGخص في تقGGدير كالم هللا ،نGGال فرصGGة أعظم في أن ّ
الذين يحبونGه ًّ
حقا ،ويكمGل أولئGك الGذين تنعم قلGوبهم بالسGالم أمامGه .إذا أردت تقGدير عمGل هللا كلGه ،وتقGدير االسGتنارة من هللا

Gجاما مGع قلب هللا .إن
واقعا
ً
وحضوره ورعايته وحمايته وكيف يصبح كالمه ً
وعونا لك في حياتGك ،فهGGذا كلGGه هGو األشGGد انس ً
قGّ Gدرت عمGGل هللا ،أي كGGل العمGGل الGGذي قGGام بGGه فيGGك ،فسGGيباركك ويضGGاعف كGGل مGGا لGGديك .أمGGا إن كنت ال تقGّ Gدر كالم هللا ،فلن
يعمل فيك ،ولكنه سيمنحك القليل فقط من النعمة من أجل إيمانك ،أو يباركك بثروة قليلGGة وبعائلتGك .عليGGك أن تسGGعى لتجعGGل
Gيء
كالم هللا واقعك ،وأن تكون ً
قادرا على إرضائه وتكون بحسب قلبه ،وال ينبغي أن تسGعى وراء التلGذذ بنعمتGGه فقGط .ال ش َ
ص Gا يفعلGGون مشGGيئة هللا .هGGذا هGGو الهGGدف الGGذي ينبغي
أهم للمؤمGGنين من أن يح َ
ُّ
ظGْ Gوا بعمGGل هللا وينGGالوا الكمGGال ويصGGبحوا أشخا ً
عليك أن تسعى خلفه.
Gار أعلى للسGGعي،
كGGل مGGا كGان يسGGعى اإلنسGان وراءه في عصGGر النعمGGة قGGد عفGGا عليGGه الGزمن اآلن؛ ألنGGه يوجGGد اآلن معيٌ G
فمGGا يتم السGGعي وراءه شGGيء أسGGمى وأكGGثر عمليGGة؛ سGGعي يمكن أن يشGGبع بدرجGGة أفضGGل مGGا يحتاجGGه اإلنسGGان من الGGداخل .في
العص GGور الماض GGية ،لم يعم GGل هللا في الن GGاس كم GGا يعم GGل الي GGوم ،ولم يتكلم إليهم بق GGدر م GGا يتكلم الي GGوم ،ولم تكن متطلبات GGه منهم
عاليGGة كمGGا هي عليGGه اليGGوم .كGGون هللا يتكلم إليكم اآلن عن هGGذه األمGGور يوضGGح أن قصGGد هللا النهGGائي يركGGز عليكم ،أنتم هGGذه

الجماعة من النGاس .إن كنت تGرغب ًّ
حقا في نيGل الكمGال من هللا ،فاس َGع إليGه إ ًذا كهGدف أساسGي لGك .ال يهم إن كنت تGركض
دائمGا هGGو أن تسGGعى نحGGو الكمGGال
هنGGا وهنGGاك ،أو تبGGذل نفسGGك ،أو تخGGدم في وظيفGGة ،أو قGGد ائتمنGك Gهللا على أمGGر مGGا ،فالهGGدف ًG

وإرضGGاء مشGGيئة هللا ،لتحقيGGق هGGذه األهGGداف .إن قGGال أحGGد إنGGه ال يسGGعى للكمGGال من هللا وال الGGدخول في الحيGGاة ،ولكنGGه يسGGعى

جميعGا .وأولئGك الGذين ال يسGعون إلى واقعيGة الحيGاة ،ولكنهم
فقط خلGف السGالم والفGرح الجسGديين ،فهGو أشGد عمى من النGاس
ً
ً
يسعون فقط إلى الحياة األبدية في العالم اآلتي واألمان في هذا العالم هم أشد الناس عمى .لذا فكل ما تفعله ينبغي أن يكون
ً
يكملك هللا ويكسبك.
بهدف أن ّ
Gاء على متطلبGاتهم المختلفGة .كلمGا اتسGعت حيGاة اإلنسGان ،طلب
يتمثل العمل الذي يقوم بGه هللا في النGGاس في إعGالتهم بنً G
المزيد ،وسعى وراء المزيد G.إذا لم يكن لديك في هذه المرحلGة مGا تسGعى إليGه ،فهGذا يثبت أن الGروح القGدس قGد هجGرك .كGل
األشGGخاص الGGذين يسGGعون وراء الحيGGاة لن يهجGGرهم الGGروح القGGدس أبGً Gدا ،فمثGGل هGGؤالء األشGGخاص يسGGعون ويعتلج الشGGوق في
دائما .أناس مثل هGؤالء ال يقتنعGون أب ًGدا باألشGياء كمGا هGو حGالهم في الGوقت الحاضGر .تهGدف كGل مرحلGة من مراحGل
قلوبهم ً

عمGGل الGGروح القGGدس إلى تحقيGGق تGGأثير فيGGك ،ولكن إن صGGرت راضGً Gيا ،ولم يعGGد لGGديك احتياجGGات ،ولم تعGGد تقبGGل عمGGل الGGروح
القGGدس ،فسGGيهجرك .يحتGGاج النGGاس إلى تمحيص هللا في كGGل يGGوم؛ ويحتGGاجون إلى معونGGة وفGGيرة من هللا كGGل يGGوم .هGGل يمكن

دومGا أنGGه ال يسGGتطيع أن يأكGGل أو يشGرب كلمGGة
للناس أن يستغنوا عن األكل والشرب من كلمة هللا يوميًّا؟ إن كان أحد يشعر ً
دائمGا .كلمGا ازداد شGوق المGرء ،نتج
دائما ويجوع ويتعطش إليها ،فسيعمل فيGه الGروح القGدس ً
هللا بما يكفي ،وإن كان يطلبها ً

المزيد من األمور العملية من شركته .وكلما سعى شخص ما إلى الحق بقوة أكبر ،حقق في حياته نمGً Gوا أسGGرع ،ممGGا يجعلGGه
ومقيما في بيت هللا يتمتع Gبالغنى.
غنيا بالخبرة
ً
ً

ربحون من هللا بالتأكيد
َم ْن يطيعون هللا بقلب صادق ُي َ
مرتقيGا مGع كGل خطGوة؛ حGتى أن إعالن الغGد أرقى من إعالن اليGوم ،وهكGذا
يتغير عمل الروح القGدس من يGوم آلخGر،
ّ
ً
ِ
كمGل بGه هللاُ اإلنسGان .إذا لم يسGتطع اإلنسGان أن يحافGظ على الوتGيرة،
يGرتقي ت
ً
دائمGا .هGذا هGو العمGل الGذي ُي ّ
Gدريجيا إلى أعلى ً
فقGGد يتخّلGGف عن المسGGيرة في أي وقت .إذا لم يكن لإلنسGGان قلب مطيGGع ،فلن يسGGتطيع االمتثGGال حGGتى النهايGGة .انقضGGى العصGGر
السالف؛ وهذا عصر جديد .وفي العصر الجديد ،يجب القيام ٍ
بعمل جدي ٍGد .خاصGة في هGذا العصGر األخGير الGذي سيصGل فيGه
ثم ،فبGدون وجGود الطاعGة في القلب،
اإلنسان إلى الكمال ،فسيصGنع هللا عمالً جدي ًGدا بسGرعة أكGبر من أي وقت مضGى .ومن َّ

سGGيجد اإلنسGGان أنGGه من الصGGعب عليGGه اتبGGاع ُخطى هللا .ال يخضGGع هللا ألي قواعGGد وال يتعامGGل مGGع أي مرحلGGة من عملGGه على

عمليGا أكGثر فGأكثر مGع كGل خطGوة،
أنها ثابتة ال تتغير .بل يكGون العمGل الGذي يصGنعه أحGدث وأرقى ممGا سGبقه .يصGبح عملGه ً
وبما يتماشى مGع احتياجGات اإلنسGان الفعليGة أكGثر فGأكثر .ال يمكن لإلنسGان أن يبلGغ التغيGير النهGائي في شخصGيته إال بعGد أن

ممGGا مض GGى ،وهك GGذا يص GGل عم GGل هللا إلى
يخت GGبر ه GGذا الن GGوع من العم GGل .تص GGل معرف GGة اإلنس GGان بالحي GGاة إلى مس GGتويات أعلى ّ
Gالحا لخدمGة هللا .يعمGGل هللا بهGذه
دائمGا .يمكن بهGGذه الطريقGGة وحGدها أن يصGل اإلنسGان إلى الكمGال ويصGبح ص ً
مستويات أعلى ً
الطريقة من ناحية لمواجهة مفاهيم اإلنسان وتغييرها ،وللوصول باإلنسGان إلى حالGGة أكGثر واقعيGGة وأرقى من ناحيGGة أخGرى،
في ع GGالم أس GGمى يس GGوده اإليم GGان باهلل ،بحيث تتحق GGق مش GGيئة هللا في النهاي GGة .جمي GGع ه GGؤالء أص GGحاب الطبيع GGة العاص GGية ال GGذين

يقGGاومون عمGً Gدا سGGيتخلفون عن ركب هGGذه المرحلGGة من عمGGل هللا السGGريع والمتقGGدم بوتGGير ٍة قويGGة؛ ويمكن لهGGؤالء فقGGط الGGذين

يطيعGGون بGGإرادتهم والGGذين يتواضGGعون بسGGرور أن يواصGGلوا سGGيرهم حGGتى نهايGGة الطريGGق .في هGGذا النGGوع من العمGGل ،عليكم
ُّ G
جانبGGا .عليكم تGGوخي الحGGذر في كGGل خطGGوة تقGGدمون عليهGGا .إذا كنتم
جميعGا تعلم كيGGف تخضGGعون وكيGGف تطرحGGون مفGGاهيمكم ً
ً
مم ْن ال يبGالي بهم الGروح القGدس ،وأولئGك هم الGذين يخGالفون هللا في عملGه .قبGل اجتيGاز
غير مبالين ،فستصGبحون بكGل تأكيGدَ G
Gرورا
هذه المرحلة من العمل ،كانت قواعد اإلنسان وقوانينه القديمة التي تخلى عنهGا ال حصGر لهGGا ،ونتيجGة لGذلك أصGGبح مغً G

عقبات تمنع اإلنسان عن قبول عمل هللا الجديد؛ إنها تصبح معوقات أمام اإلنسان تعGGترض طريقGGه
ونسي نفسه .إن كل هذه
ٌ
Gعت فقGGط
نحGGو معرفGGة هللا .إذا لم تكن هنGGاك طاعGGة في قلب اإلنسGGان وال تتGGوق نفسGGه إلى الحGGق ،فسGGيكون في خطGGر .إذا خضَ G
للعمل والكلمات البسيطة وكنت غير قادر على قبول أي عمل أعمGق ،فGأنت واحGد من الGGذين يحGافظون على الطGرق القديمGGة

وال يستطيعون اللحاق بعمل الروح القدس .يختلف العمل الذي يقوم به هللا من فترة ألخرى .إذا أظهرت طاعة عظيمGGة في
مرحلة ما ،وأظهرت في المرحلة التالية طاعة أقل أو لم تظهر أية طاعGة مطلًقGا ،فسGيهجرك هللا .إذا لحقت باهلل وهGو يعتلي
ه GGذه الخط GGوة ،فعلي GGك أن تس GGتمر في اللح GGاق ب GGه خط GGوة بخط GGوة عن GGدما يعتلي المرحل GGة التالي GGة .عن GGدها فق GGط تك GGون من ال GGذين
يطيعGGون الGGروح القGGدس .بمGGا أنGGك تGGؤمن باهلل ،يجب عليGGك الثبGGات على طاعتGGك .ال يمكنGGك أن تطيGGع ببسGGاطة عنGGدما يحلGGو لGGك
وتعص GGي عن GGدما ال ي GGروق ل GGك .فه GGذا الن GGوع من الطاع GGة ال يلقى القب GGول من هللا .إذا لم تس GGتطع اللح GGاق بالعم GGل الجدي Gد Gال GGذي
Gدما في حياتGGك؟ عمGGل هللا هGGو مؤازرتGGك من خالل كالمGGه .عنGGدما
أشGGاركه معكم وتمسGGكت بGGاألقوال السGGالفة ،فكيGGف تنشGGد تقً G
تمامGGا بالطريقGة الGتي أتحGGدث بهGا .افعGل كمGGا
تطيع كالمه وتقبله ،فسيعمل فيك الروح القدس بكل تأكيد .يعمGل الGروح القGدس ً

جديدا لتروا ،وأجلب لكم النور في الوقت الحاضGر .عنGGدما تسGير في
نورا ً
ُ
فورا .أطلق لكم ً
قلت وسيعمل فيك الروح القدس ً
مم ْن قGد يتمGرد قGائالً ببسGاطة" :لن أمتثGل لمGا تقGول" .وأقGول
هGذا النGور ،سGيعمل الGروح القGدس فيGك على الفGور .يوجGد بعض َّ
لك إنGك وصGلت اآلن إلى نهايGة الطريGق ،فGأنت خ ٍ
Gاو ولم تعGد لGديك حيGاة .فعنGد GاختبGارك التغيGير في شخصGيتك ،من األهميGة
القص GGوى أن تلح GGق ب GGالنور الح GGالي .ال يعم GGل ال GGروح الق GGدس فق GGط في أن GGاس معي GGنين Gيس GGتخدمهم هللا ،ولكن GGه يعم GGل أك GGثر في
الكنيسة .ويمكن أن يعمل في أي شخص .فقد يعمل فيك في الحاضر ،وعندما تختبر هذا ،قد يعمل في شخص آخر بعGGدك.

ع باالمتث GGال؛ فكلم GGا اتبعت الن GGور الحاض GGر من ٍ
كثب ،أمكن لحيات GGك أن تنم GGو .ال تهم الطريق GGة ال GGتي ق GGد يتبعه GGا اإلنس GGان
أ ْسِ G Gر ْ
Gورا فائقGGة،
للتحقGGق من االمتثGGال ،مGGا دام الGGروح القGGدس يعمGGل فيGGه .اختGGبر األمGGر بالطريقGGة الGGتي يختبرونهGGا بهGGا ،وسGGتتلقى أمً G

وبGGذلك تتقGGدم أسGGرع .هGGذا هGGو طريGGق الكمGGال لإلنسGان وتلGGك هي الطريقGGة الGGتي تنمGGو من خاللهGGا الحيGGاة .يتحقGGق الوصGGول إلى

طريGGق الكمGGال من خالل طاعتGGك لعمGGل الGGروح القGGدس .فGGأنت ال تعلم عGGبر أي نGGوع من األشGGخاص سGGيعمل هللا على منحGGك
الكمGGال ،أو ماهيGGة األشGGخاص أو األحGGداث أو األشGGياء الGGتي سGGتم ّكنك من الGGدخول إلى امتالكGGه واكتسGGاب بعض البصGGيرة .إذا
Gيرا في أن يمنحGGك هللا الكمGGال .وإذا
Gاء كبً G
كنت قً G
Gادرا على السGGير في هGGذا المسGGار الصGGحيح ،فGGإن ذلGGك يGGدل على أن لGGديك رجً G
كنت غ GGير ق GGادر على القي GGام ب GGذلك ،ف GGإن ذل GGك ي GGدل على أن مس GGتقبلك ق GGاتم وخ ٍ G
Gال من الن GGور .بمج GGرد أن تس GGير على المس GGار
قدما لتختبر
الصحيح ،ستحصل على إعالن في كل شيء .ال يهم ما قد يوحي به الروح القدس لآلخرين ،فإذا كنت تمضي ً
قادرا على مؤازرة اآلخGرين باختبGارك هGذا .إن الGذين
جزءا من حياتك ،وستكون ً
األشياء بنفسك ،فإن هذه التجربة ستصبح ً

يؤازرون اآلخرين بكالم ببغائي هم أناس ليس لديهم أي اختبارات؛ ويجب عليك أن تتعلم كيف تكتشGGف سGGبيل التطGGبيق قبGGل

أن تتمكن من الش GG Gروع في التح GG Gدث عن اختب GG Gارك ومعرفت GG Gك الشخص GG Gية ،وذل GG Gك من خالل نش GG Gر االس GG Gتنارة بين اآلخ GG Gرين
وإضGاءتهم .سGGيكون لهGذا فائGGدة أكGبر على حياتGGك الخاصGة .عليGGك أن يكGون اختبGGارك بهGذه الطريقGGة ،أي طاعGGة كGGل مGا يأتيGك
من هللا .عليGGك أن تطلب إرادة هللا في كGGل شGGيء وتتعلم الGGدروس من كGGل شGGيء ،وبGGذلك تنمGGو حياتGGك .يGGتيح GهGGذا النGGوع من

التطبيق التقدم األسرع.
يمنحك الروح القدس البصيرة النابعة من اختباراتGك العمليGة ويمنحGك الكمGال النGابع من إيمانGك .فهGل أنت مسGتعد حًقGا
Gادرا على
لبلوغ الكمال؟ إذا كنت
ً
مستعدا حًقا لكي يمنحك هللا الكمال ،فستكون لديك الشجاعة للتخلي عن جسGGدك وسGGتكون قً G

قادرا على طاعة كل ما يأتيGك من هللا وسGتكون كGل أفعالGك ،سGواء فعلتهGا
سلبيا أو
ً
تنفيذ كالم هللا ولن تكون ً
ضعيفا .ستكون ً
عمليGGا في كGGل شGGيء ،فسGGتُمنح الكمGGال .أمGGا أولئGGك
ص Gا ً
ً
أمينGGا ،وطبَّقت الحGGق ً
علنGGا أو سGً Gرا ،معروضGGة على هللا .إذا كنت شخ ً
الرجال المخادعون الذين يتصرفون بطريقة في وجه اآلخرين وبطريقة أخGرى من وراء ظهGورهم فهم ليسGوا أهالً للكمGال.

جميعGا أبنGGاء الهالك والGGدمار؛ وال ينتمGGون إلى هللا بGGل إلى الشGGيطان .إنهم ليسGGوا نGGوع البشGGر الGGذين اختGGارهم هللا! إذا لم
ًG
إنهم
تُعGرض أعمالGك وسGلوكياتك على هللا أو ينظGر فيهGا روح هللا ،فGإن ذلGك دليGل على أن لGديك مشGكلة مGا .فقGط إذا قبلت دينونGةG
Gتعدا حًقGGا
Gادرا على بلGGوغ طريGGق الكمGGال .إذا كنت مسً G
هللا وتوبيخGGه ،وأوليت اهتمامGGك إلى التغيGGير في شخصGGيتك ،فسGGتكون قً G
تذمر ودون افتراض تقGGييم عمGGل هللا
ليمنحك هللا الكمال وإلتمام مشيئة هللا ،فعليك بطاعة جميع عمل هللا دون إبداء أي كلمة ّ

لم ْن ينشGGدون الكمGGال من هللا هGGو :القيGGام
أو الحكم عليGGه .تلGGك هي المطGGالب الGGدنيا لبلGGوغ الكمGGال من هللا .المطلب الضGGروري َ
بكGGل عمGGل من قلب ينبض بحب هللا .مGGا الGGذي يعنيGGه ""القيGGام بكGGل عمGGل من قلب ينبض بحب هللا"؟ يعGGني أن جميGGع أعمالGGك

سواء أكانت أفعالGGك صGGالحة أم خاطئGGة ،فال تخGف من
وسلوكياتك يمكن أن تُعرض على هللا .فإذا كنت تمتلك نوايا صالحة،
ً
ِ
تقدم كل نيGGة أو
أن تُعرض على هللا أو على إخوتك أو أخواتك؛ فأنت تملك الجرأة على تقديم تعهد Gأمام هللا .يجب عليك أن ّ
سريعا.
خاطرة أو فكرة أمام هللا ليفحصها .إذا سلكت هذا الطريق ،فسيكون التقدم في حياتك
ً
بمGGا أنGGك تGGؤمن باهلل ،فعليGGك أن تثGGق بكGGل كالم هللا وبكGGل عمGGل من أعمالGGه .وهGGذا يعGGني أنGGه بمGGا أنGGك تGGؤمن باهلل ،فيجب
عليGGGك طاعت GGه .إذا كنت غ GGير ق GGادر على القي GGام به GGذا ،فال تهم حقيق GGة م GGا إذا كنت ت GGؤمن باهلل .إذا كنت ق GGد آمنت باهلل لعGGGدة
يتصرف وفًقا ألفكارك،
أبدا أو لم تقبل جميع كالمه ،بل باألحرى طلبت من هللا أن يخضع لك وأن
َّ
سنوات ،لكنك لم تطعه ً
Gردا وتُعGGد غGGير مGGؤمن .كيGGف يمكن لمثGGل هGGذا المGGرء أن يطيGGع عمGGل هللا وكالمGGه الGGذي ال يتفGGق مGGع
فGGأنت إ ًذا أكGGثر النGGاس تمً G

عمدا .إنGه عGدو هلل وضGد للمسGيح .يحمGل هGذا الشGخص
تمردا هو ذلك الذي يتحدى هللا ويقاومه ً
مفاهيم اإلنسان؟ أكثر الناس ً

باستمرار كراهية تجGاه عمGGل هللا الجديGGد ،ولم ُيظهGر قGGط أدنى نيGGة في قبولGGه ،ولم يجعGGل نفسGGه تس ُGر قGط بإظهGار الخضGوع أو
ظم نفسGGه أمGGام اآلخGGرين ولم ُيظهGGر الخضGGوع ألحGGد أبGً Gدا .أمGGام هللا ،يعتGGبر نفسGGه األكGGثر براعGGة في الوعGGظ
التواضGGع .إنGGه ُيع ِّ

بالكلمGGة واألكGGثر مهGGارة في العمGGل مGGع اآلخGGرين .إنGGه ال يطGGرح "الكنGGوز" الGGتي بحوزتGGه أبGً Gدا ،لكنGGه يعاملهGGا على أنهGGا أمالك

موروثGGة للعبGادة والوعGظ بهGGا أمGام اآلخGرين ويسGGتخدمها لوعGظ أولئGك الحمقى الGGذين يضGGعونه موضGGع التبجيGGل .توجGGد بالفعGل
فئGGة معينGGة من النGGاس من هGGذا القبيGGل في الكنيسGGة .يمكن القGGول إنهم "أبطGGال ال ُيقهGGرون" ممن يمكثGGون في بيت هللا جيالً بعGدG
واجبGGا أس GGمى .وم GGع م GGرور األع GGوام وتع GGاقب األجي GGال ،يمارس GGون واجبهم
جي GGل .إنهم يتخ GGذون من ك GGرازة الكلم GGة (العقي GGدة)
ً
"ملوك ا"
ًG
علنGGا .فيصGGبحون
"المقGGدس والمGGنزه" بحيويGGة .ال أحGGد يجGGرؤ على المسGGاس بهم وال يجGGرؤ شGGخص واحGGد على تGGأنيبهم ً
في بيت هللا ،إنهم يستش GGرون بطريق GGة ال يمكن التحكم فيه GGا بينم GGا يض GGطهدون اآلخ GGرين من عص GGر إلى عص GGر .تس GGعى تل GGك

الزمGGرة من الشGGياطين إلى التكGGاتف لهGGدم عملي؛ فكيGGف أسGGمح لهGGؤالء الشGGياطين بGGالعيش أمGGام عيGGني؟ حGGتى إن أولئGGك الGGذين
ُ
ّ
لديهم نصف الطاعة فقط ال يستطيعون السGير حGGتى النهايGGة ،فمGGا بGال أولئGك الطغGاة ممن ال يحملGGون في قلGGوبهم أدنى طاعGة!
Gان عمGَ Gل هللا بسGGهولة .حGتى إذا اسGGتخدم اإلنسGGان كGGل مGGا أوتي من قGGوة ،فلن يسGGتطيع أن يحصGGل إال على مجGGرد
ال ينGGال اإلنسُ G

جزء حتى ينال الكمال في النهاية .فماذا عن أبناء رئيس المالئكة الذين يسعون إلى إبطال عمل هللا؟ ألGGديهم أدنى رجGاء في
Gبين الGGبر من اإلثم ،وإلقامGGة
أن يربحهم هللا؟ ليس غرضي من عمل اإلخضاع هو مجرد اإلخضاع ،وإنما اإلخضاع حGGتى يتّ G
جGة على عقوبGGة اإلنسGGان وإلدانGGة األشGGرار ،بGGل وأبعGGد من ذلGGك ،إلخضGGاع من يطيعGGون بGGإرادتهم ألجGGل بلGGوغ الكمGGال .في
الح ّG
ُ

كل منهم بGه ،وينGال أهGل الكمGال مGا يجGول بأفكGارهم وخGواطرهم بالطاعGة .هGذا
سيفصل بين الجميع وفق ما يتصف ٌ
النهايةُ ،
حرقGGون في النGGار حGGتى
هGGو العمGGل الGGذي ّ
يتعين إنجGGازه في النهايGGة .أمGGا أولئGGك الGGذين سGGلكوا سGGبل التمGGرد فسGGينالهم العقGGاب ُ
وي َ

تصGGيبهم اللعنGGة األبديGGة .عنGGدما يحين ذلGGك الGGوقت ،سيصGGبح هGGؤالء "األبطGGال العظمGGاء الGGذين ال يقهGGرون" على مGGر العصGGور

وعجزا" .يمكن لهذا فحسب أن يوضح كل مظهر من مظاهر
"ضعفا
الماضية هم أسوأ الضعفاء الجبناء المنبوذين Gوأكثرهم
ً
ً
بر هللا ويكشف عن شخصيته التي ال تطيق أي إثم من اإلنسان .يمكن لهذا وحده أن يسِّ Gكن الكراهيGة في قلGبي .أال توافقGون

تماما؟
على أن هذا معقول ً

يجربGGون عمGGل الGGروح القGGدس يمكنهم اقتنGGاء الحيGGاة ،وليس كGGل النGGاس في هGGذا التيGGار يمكنهم كسGGب اقتنGGاء
ليس كGGل َم ْن ّ
Gتركا تتشGGاركه البشGGرية جميعهGGا ،وليس تغيGGير الشخصGGية بGGاألمر الهين الGGذي يحققGGه الجميGGع.
ملكGGا مشً G
الحيGGاة .فالحيGGاة ليسGGت ً

ومعاَ ًش Gا .ال يمكن للخضGGوع في مسGGتواه السGGطحي أن يلقى القبGGول من هللا ،وال
يجب أن يكGGون الخضGGوع لعمGGل هللا ملمو ًس Gا ُ
يمكن لإلنس GGان بمج GGرد الطاع GGة الظاهري GGة الس GGطحية لكلم GGة هللا ،دون الس GGعي إلى تغي GGير الشخص GGية ،أن يسترض GGي قلب هللا.
فم ْن يخضGعون هلل فقGط دون عملGGه ليسGوا مطيعين لGه ،فمGا بالGك بمن ال
طاعة هللا والخضوع لعمل هللا وجهان لعملة واحGدةَ .
ظاهريGG Gاَ .م ْن يخضGG Gعون هلل حًق GGا هم َم ْن سيحصGG Gدون زرع العمGG Gل ويبلغGG Gون فهم
يخضGG Gعون ح GGق الخضGG Gوع لكنهم متملقGG Gون
ً
شخصية هللا وعمله .هؤالء الرجال فقط هم َم ْن يخضعون حًقا هلل .هؤالء الرجال هم القادرون على كسGب المعرفGة الجديGدة
من العمل الجديد Gواختبار تغيGيرات جديGدة من العمGل نفسGه .هGؤالء الرجGال فقGط هم م ْن يحظGون بقب ِ
Gول من هللا؛ وهGذا النGوع
َ
فقGGط من البشGGر هGGو الكامGGل ،هGGو الGGذي اجتGاز التغيGGير في شخصGGيته .أولئGGك الGGذين ينGGالون من هللا القبGGول هم َم ْن يخضGGعون هلل

بسرور كما يخضعون لكالمه وعمله .هذا النوع من البشر فقط هو َم ْن على الحق؛ هذا النوع من البشر فقط هGGو َم ْن يتGGوق
إلى هللا بصGGدق ويسGGعى إلى هللا بGGإخالص .أمGGا أولئGGك الGGذين يتحGGدثون عن إيمGGانهم باهلل باللسGGان فحسGGب وفي واقعهم يلعنGGون،

فهم ال GGذين يخ GGادعون أنفس GGهم ويحمل GGون ُس ّ Gم األف GGاعي ،وهم الفئ GGة األك GGثر غ GGدراً من البش GGر .ع GGاجالً أم آجال ،ستسGGقط األقنع GGة
دائمGا ولن يفGروا يGGوم العقGاب.
الخفية عن هؤالء األوغاد .أليس ذلك هو العمل الذي يجري اليوم؟ سGGيكون األشGرار أش ً
Gرارا ً

وسيس GGتعلنون عن GGدما ينتهي العم GGل .لن ُيعام GGل أح GGد من األشGGرار على أن GGه من األب GGرار ،ولن
دائمGGا ُ
وس GGيكون األب GGرار أبً G
Gرارا ً
لما؟
ُيعامل أحد من األبرار على أنه من األشرار .فهل أدع أي إنسان ُيتهم ُ
ظً

Gجا تنمGGو أعمGGق فGأعمق مGGع كGGل خطGوة .هGGذا
كلما تقدمت بك الحياة ،يجب أن يكون لديك دخول جديد ورؤية أكثر نضً G
ما يجب أن يدخل فيه جميع البشر .ستحصل على بصيرة جديدة واسGGتنارة جديGGدة من خالل الشGGركة أو االسGGتماع إلى عظGGة
دومGGا في وس ِGط
أو قراءة كالم هللا أو تداول مسألة مGا ،وأنGGك ال تعيش وسGط قواعGد قديمGة Gوفي أزمنGة سGالفة ،بGGل إنGك تعيش ً
Gير على المس GGار الص GGحيح .لن يك GGون من اليس GGير دف GGع الثمن على
الن GGور الجدي GGد وال تحي GGد عن كلم GGة هللا .ه GGذا م GGا ُيس GGمى الس ُ G

ضGGا
يومGGا بع Gد Gي GGوم ،ت GGدخل كلم GGة هللا في ع GGالم أرقى ،وتظه GGر أم GGور جدي GGدة ك GGل ي GGوم .ومن الض GGروري أي ً
مس GGتوى س GGطحيً .
لإلنس GGان أن ُيح GGدث دخ GGوالً جدي Gً Gدا ك GGل ي GGوم .عن GGدما يتح GGدث هللا ،فإن GGه يجلب ك GGل م GGا يتح GGدث عن GGه؛ ف GGإذا لم تس GGتطع مواكبت GGهG،

عمGG Gق
تتعمGG Gق في صGG Gلواتك؛ فال يمكن أن يكGG Gون أكلGG Gك وشGG Gربك من كلمGG Gة هللا متق ً
طعGG Gاّ .
فسGG Gتتخلف عن الGG Gركب .عليGG Gك أن ّ

ضGا أن تع ِّGزز ُحكمGك ،ومهمGا
االسGتنارة واإلضGاءة الGتي تتلقاهGا ،ويجب أن تتقلص مفاهيمGك وتصGوراتك ت
Gدريجيا .وعليGك أي ً
ً
كGGان مGGا تواجهGGه ،يجب أن يكGGون لGGك أفكGGارك الشخصGGية عن األمGGر ولGGك وجهGGات نظGGرك الخاصGGة .ومن خالل فهم مGGا في
Gادرا
الروح ،ال ّبد وأن تحصل على رؤية ثاقبة لكل شيء وتدرك جوهره .إذا لم تكن
ً
مجهزا بهذه األشياء ،فكيف ستكون قً G
Gادرا على
على قي GGادة الكنيس GGة؟ إذا نطقت فق GGط ب GGالحروف والتع GGاليم دون اس GGتناد إلى أي واق GGع أو س GGبيل للتط GGبيق ،فس GGتكون ق ً G

التGGدبر فقGGط لفGGترة قصGGيرة من الGGوقت .قGGد يكGGون من المقبGGول بدرجGGة طفيفGGة التحGGدث إلى حGGديثي العهGGد باإليمGGان ،ولكن مGGع

Gالحا لخدمGGة
قادرا على مؤازرتهم .فكيف تكGGون صً G
الوقت ،عندما يصبح للمؤمنين الجدد بعض االختبارات الفعلية ،لن تعود ً
هللا؟ ال يمكن GGك العم GGل ب GGدون اس GGتنارة جدي GGدة .أولئ GGك ال GGذين ليس ل GGديهم اس GGتنارة جدي GGدة هم أولئ GGك ال GGذين ال يعرفGGGون كيGGGف
مكنهم القي GGام
يخوض GGون التج GGارب ،وه GGؤالء الرج GGال لن ين GGالوا معرف GGة أو تجرب GGة جدي GGدة .وفيم GGا يتعل GGق بت GGدبير Gالحي GGاة ،فلن ُي ُ
Gالحا ألي شGيء ،فهم مجGرد
بمهامهم ولن يكون في مقدورهم أن يصبحوا صالحين لخدمة هللا .هذا النGوع من البشGر ليس ص ً
تمامGا عن القيGام بمهGامهم في العمGل وال يصGلحون ألي شGيء .إنهم ال يفشGلون
سفهاء .في الحقيقة ،هؤالء الرجال عاجزون ً
في القيGGام بمهGGامهم فحسGGب ،وإنمGGا يمثلGGون في الواقGGع عبًئا ال طائGGل من ورائGGه على الكنيسGGة .أعGGظ هGGؤالء "الشGGيوخ المبجلين"

لزامGا على اآلخGGرين االعتGGداد بGGك .ليس لGGدى هGGؤالء الرجGGال وعي بالعمGGل الجديGGد
بسGGرعة مغGGادرة الكنيسGGة حGGتى ال ُيصGGبح ًG
ولكن لGGديهم من المفGGاهيم مGGا ال نهايGGة لGGه .إنهم ال يقومGGون بGGأي مهمGGة ًأيGGا كGGانت في الكنيسGGة؛ بGGل يسGِّGببون الضGGرر وينشGGرون
السGلبية في كGل مكGان ،إلى درجGة التGورط في كGل أشGكال سGوء التصGرف واالضGGطراب في الكنيسGGة وبهGGذه الطريقGة يوقعGGون

أولئGGك الGGذين يفتقGGرون إلى التميGGيز في االرتبGGاك والفوضGGى .يجب على هGGؤالء الشGGياطين الGGذين يعيشGGون بGGأرواح شGGريرة أن
يتركوا الكنيسGة في أقGرب وقت ممكن ،لئال تفسGد الكنيسGة بسGببك .قGد ال تخGاف من عمGل اليGوم ،ولكن أال تخGاف من العقGاب
العGGادل في الغGGد؟ توجGGد أعGGداد كبGيرة من النGاس في الكنيسGGة من المسGGتغلين ،باإلضGافة إلى عGGدد كبGير من الGGذئاب الGGتي تسGعى
Gاب شرسGة تسGعى إلى التهGام الحمالن البريئGة .إذا
إلى تعطيل عمل هللا السوي .هذه الكائنGات هي شGياطين أرسGلها إبليس ،ذئ ٌ
لم ُيطGَ Gرد هGؤالء الرجGGال المزعومGGون ،فسيصGGبحون عالGGة على الكنيسGGة وسو ًسGا ينخGGر في القGGرابين .هGGذه اليرقGات المقيتGGة من
يوما ما!
السفلة والجهلة والصعاليك ستلقى عقابها ً

عصر الملكوت هو عصر الكلمة
في عص GGر الملك GGوت ،يس GGتخدم هللا الكلم GGة لإلعالن عن بداي GGة عص GGر جدي GGد ،ولتغي GGير طريق GGة عمل GGه ،وليقGGGوم بالعمGGGل
المطلGGوب للعصGGر بأكملGGه .هGGذا هGGو المبGGدأ الGGذي يعمGGل بGGه هللا في عصGGر الكلمGGة .لقGGد صGار هللا جسGً Gدا ليتكلم من وجهGات نظGGر
مختلفة ،مما ُيم ّكن اإلنسان حًقا من رؤية هللا ،الذي هو الكلمة الظاهر في الجسد ،ومن رؤية حكمته وعجبGه .ويتم مثGل هGذا
العمل لتحقيق أفضل ألهداف إخضاع اإلنسان وتكميلGه والقضGاء عليGه .هGذا هGو المعGنى الحقيقي السGتخدام الكلمGة للعمGل في

يتعرف اإلنسان على عمل هللا وشخصGGيته ،ويتعGGرف على جGGوهر اإلنسGGان ،ومGGا يجب على
عصر الكلمة .من خالل الكلمةّ ،
اإلنسان الدخول إليه .من خالل الكلمة ،يأتي العمل الذي يرغب هللا في القيام به في عصر الكلمة بأكمله بثماره .من خالل
واعيGGا بوجودهGGا .فيGGؤمن
وي َجَّ Gرب .لقGGد رأى اإلنسGGان الكلمGGة ،وسGGمعها ،وصGGار
ويق َ
ً
ض Gى عليGGه ُ
الكلمGGةُ ،يك َش Gف عن اإلنسGGان ُ
ضGا بمحبGة هللا لإلنسGان ورغبتGه في خالصGه .ومGع أن
الكليGة وحكمتGه ،وأي ً
اإلنسان نتيجة لذلك بوجود هللا ،ويGؤمن بقGدرة هللا ّ
ِ
وتغيGGر
المتج ّس Gد تزع GGزع الك GGون بأس GGره؛ كلمت GGه تح Gّ Gول قلب اإلنس GGانّ ،
كلم GGة "الكلم GGة" بس GGيطة وعادي GGة ،فGGإن الكلم GGة من فم هللا ُ

مفاهيم اإلنسان وشخصيته القديمة G،والطريقة القديمة التي اعتاد العالم بأكمله على أن يظهGGر بهGGا .على مGGر العصGGور ،يعمGGل
Gاعدا ،يعيش
إلGGه هGGذا اليGGوم وحGGده بهGGذه الطريقGGة ،وبهGGذه الطريقGGة وحGGدها ُيكّلم اإلنسGGان ويGGأتي ُليخِّلصGGه .ومن هGGذا الGGوقت فصً G
اإلنسGان تحت توجيGGه الكلمGGة ،وتحت رعايتهGGا وعطائهGGا .لقGGد أتت البشGرية بأكملهGGا لتحيGا في عGGالم الكلمGGة ،وسGGط لعنGGات كلمGGة
هللا وبركاتهGGا ،بGGل وأتى المزيGGد من البشGGر ليحيGGوا في ظGل دينونGة GالكلمGGة وتوبيخهGGا .جميGGع هGGذه الكلمGات وكGGل هGGذا العمGGل هGGو
من أجGGل خالص اإلنس GGان ،ومن أجGGل تتميم مش GGيئة هللا ،ومن أج GGل تغي GGير المظه GGر األص GGلي لعGGالم الخليق GGة القديم GGة .خل GGق هللا
Gيرا ،سيسGGتخدم الكلمGة
العالم بالكلمة ،ويقود البشر من جميع أرجاء الكون بالكلمة ،وأي ً
ضGا يخضGعهم ُ
ويخّلصGهم بالكلمGة .وأخً G
تمامGا .يسGGتخدم هللا الكلمGGة في عصGGر الملكGGوت للقيGGام
ليGGأتي بالعGGالم القGGديم بأسGGره إلى نهايGGة .عنGGدها فقGGط تكتمGGل خطGGة التGGدبير ًG
بعملGه وتحقيGGق نتGائج عملGGه .فهGGو ال يعمGGل عجGائب أو يصGنع معجGزات ،لكنGه يعمGل عملGه ببسGاطة من خالل الكلمGGة .وبسGGبب
وخبرة حقيقي ًة .تلقى اإلنسان في عصGGر الكلمGGة بركGGات
الكلمة ،يتغذى اإلنسان ويقتات؛ وبسبب الكلمة ،ينال اإلنسان معرف ًة
ً
استثنائية حًقا .فال يعاني اإلنسان من آالم جسدية ،ويتمتع ببساطة بالعطGاء الوفGير لكلمGة هللا ،دون الحاجGة إلى المضGي على

ص Gر ،من وس GGط راحت GGه ،وي GGرى ظه GGور هللا بك GGل س GGهولة ،ويس GGمعه يتكلم بفم GGه شخص Gً Gيا،
نح GGو أعمى للبحث أو الس GGفر بال تب ّ
شخصيا .لم يتم ّكن اإلنسان في العصور الماضية من التمتع بهذه األشياء ،وهذه هي
ويتلقى احتياجه منه ،ويراه يقوم بعمله
ً
البركات التي لم يتم ّكن من نيلها قط.

وأيا كان المنظGور الGذي يتحGGدث منGGه ،فGإن كGل هGGذا هGGو من أجGل تكميGل هGGؤالء النGGاس.
هللا عازم على تكميل اإلنسانً .
يصعب على اإلنسان فهم الكلمات المنطوقGة من منظGور الGروح ،كمGا ال يمكنGه إيجGاد طريقGة للممارسGة ،ألن مقGدرة اإلنسGان
على الفهم محدودة .يحقق عمل هللا تأثيرات مختلفة ،وتنطوي كل خطوة يتخذها من خطوات العمGGل على غرضGGه .وإضGGافة
إلى ذلGGك ،يتحتّم عليGه أن يتكلم من وجهGات نظGر مختلفGة ،وبGGذلك وحGGده يمكنGه GتكميGل اإلنسGان .لGو نطGق بصGGوته من منظGGور
ممكنا أن تكتمل هGGذه المرحلGة من عمGل هللا .يمكنGGك أن تGGرى من نGبرة الصGوت الGGتي يتحGدث بهGا أنGGه
الروح وحده ،فلما كان
ً
ِ
كملهم هللا ،مGGا هي الخطGGوة األولى
عGGازم على تكميGGل هGGذه المجموعGGة من النGGاس .ولكGGل واحGGد من أولئGGك الGGذين يريGGدون أن ُي ّ
وتغيGGر
الGGتي يجب على المGGرء اتخاذهGGا؟ يجب عليGGك أوالً أن تعGGرف عمGGل هللا .اآلن ،اُسGGتخدمت طGGرق جديGGدة في عمGGل هللاّ ،

حاليGا طريقGGة عملGGه
العصر ،والطريقة التي يعمل بها هللا تغيرت ً
أيضا ،كما أن الطريقة التي يتكلم بها هللا مختلفGGة .لم تتغGGير ً
الملGك األلفي –
أيضا .إنه اآلن عصر الملكوت ،وهو أي ً
وتغير العصر ً
فحسب ،بل ّ
ضGا عصGر محبGة هللا .إنGه بشGرى لعصGر ُ
كمGل اإلنسGGان ،ويتحGGدث من وجهGGات
ض Gا عصGGر الكلمGGة – أي عصGGر يسGGتخدم فيGGه هللا طGGرق عديGGدة من الكالم ُلي ِّG
الGGذي هGGو أي ً
الملGGك األلفي ،سGGيبدأ هللا في اسGGتخدام الكلمGGة لتكميGGل اإلنسGGان،
نظGGر مختلفGGة ُليشGGبع اإلنسGGان .بمجGGرد أن يجيء زمن عصGGر ُ
وأعطى اإلنسGGان إمكانيGGة الGGدخول إلى حقيقGGة الحيGGاة ،وقGGاده إلى الطريGGق الصGGحيح .لقGGد اختGGبر اإلنسGGان العديGGد من خطGGوات

ويتعمGGق دونمGGا توقGGف .وبعGGد أن اختGGبره النGGاس طGGوياًل  ،تعGGاقب
عملGGه ورأى أن عمGGل هللا ال يبقى بGGدون تغيGGير G،بGGل يتطGGور
ّ
وتكرارا ،ولكن مهما كان حجم التغيGGير فيGه ،فإنGGه ال ينحGرف أب ًGدا عن غGرض هللا من اإلتيGان بGالخالص
مرارا
العمل ّ
ً
وتغير ً

أبدا ،وكيفما تغيرت طريقة عمGGل هللا فGGإن هGGذا
للبشرية .وحتى من خالل آالف التغيرات ،فإنه ال يبتعد عن غرضه األصلي ً
العمل ال يحيد عن الحق أو الحياة مطلًقا .إن التغييرات في الطريقة التي يتم بهGGا العمGGل ال تنطGGوي سGGوى على مجGرد تغيGGير

تغييرا في الهدف المركزي لعمله .تحدث تغييرات في نبرة الصوت وطريقGة العمGل
في شكل العمل ومنظور الكالم ،وليس ً
Gيرا في الغGGرض من وراء العمGGل أو مبGGدأه .في إيمGGان
لتحقيGGق تGGأثير من التGGأثيرات .فGGالتغيير في نGGبرة الصGGوت ال يعGGني تغيً G
اإلنسان باهلل ،يكون هدف اإلنسان هو البحث عن الحياة .إن كنت تؤمن باهلل ولكنGك ال تطلب الحيGاة أو تسGGعى إلى الحGق أو

ملكGGا؟ إن تحقيGGق
إيمانا باهلل! هل يكون من الواقعي أنك ال تزال تسعى إلى دخول الملكGGوت لتكGGون ً
معرفة هللا ،فإن هذا ليس ً
المحبة الحقيقية هلل من خالل البحث عن الحياة هو وحده الحقيقة؛ والسعي إلى الحق وممارسته كالهما حقيقGGة .اختGبر كالم
حقيقيGGا من أشGكال
هللا أثناء قراءته؛ بهذه الطريقة ،سGوف تسGGتوعب معرفGة هللا من خالل االختبGGار الحقيقي .هGGذا يمثGGل شGكالً
ً
السعي.
اآلن هو عصر الملكوت .يتوّق ف ما إذا كنت قد دخلت هذا العصر الجديد على ما إذا كنت قد دخلت إلى حقيقة كالم
هللا وم GGا إذا ك GGان كالم GGه ص GGار واق GGع حيات GGك .لق GGد ص GGارت كلم GGة هللا معروف GGة لك GGل إنس GGان ح GGتى أن جمي GGع البش GGر في النهاي GGة
Gرعا
سيعيشون في عالم الكلمGة ،وسGتنير كلمGة هللا كGل إنسGان وترشGده من الGداخل .إذا كنت خالل هGذه الفGترة من الGزمن متس ً

ومهمالً في قGGراءة كلمGGة هللا ،وليس لGGك أي اهتمGGام بكلمتGGه ،فهGGذا يGGدل على وجGGود خطGGأ في حالتGGك .إذا كنت غGGير قGGادر على

الدخول إلى عصر الكلمة ،فإن الروح القدس ال يعمل فيGك؛ وإذا كنت قGد دخلت في هGذا العصGر ،فسGوف يعمGل عملGه .مGاذا

يمكنك أن تفعل في هذه اللحظة ،لحظGة بدايGة عصGر الكلمGة ،حGتى يمكنGك نيGل عمGل الGروح القGدس؟ في هGذا العصGر ،سGوف
قادرا على ممارسة الحق ،ويحب هللا بجديGGة G،وأن
يجعل هللا األمر حقيقة بينكم :أن كل إنسان يحيا بحسب كلمة هللا ،ويكون ً
قلوبGا تتقي هللا ،وأن يحظى اإلنسGان من خالل
يستخدم جميع البشر كلمGة هللا على أنهGا أس ٌ
Gاس وعلى أنهGا واقعهم ،ويمتلكGون ً

ملكيGGة م GGع هللا .ه GGذا ه GGو العم GGل ال GGذي س GGيحققه هللا .ه GGل يمكن GGك االس GGتمرار دون ق GGراءة كلم GGة هللا؟
ممارس GGة كلم GGة هللا ب ُس Gلطة ّ
كثيرون اآلن يشعرون أنهم ال يستطيعون االستمرار ليوم أو يومين دون قراءة كلمة هللا .فعليهم قراءة كلمتGGه كGGل يGGوم ،وإن
كان الوقت ال يسمح ،فسيكفي االستماع إليها .هGذا هGو الشGعور الGذي يعطيGه الGروح القGدس لإلنسGان وهGذه هي الطريقGة الGتي
يب GGدأ به GGا في تحريك GGه .بمع GGنى أن GGه يحكم اإلنس GGان بالكلمGGات ح GGتى يتمكن اإلنس GGان من ال GGدخول إلى حقيق GGة كلم GGة هللا .إذا كنت
تشعر بالظالم والعطش بعد يوم واحد فقط دون أكGل كلمGة هللا وشGربها ،وتجGد األمGر غGير مقبGول ،فهGذا يGدل على أن الGروح

ثم فGأنت موجGود في هGGذا التيGار .ولكن ،إن لم تشGGعر بGأي شGيء ،وال بGGالعطش،
القدس قGGد حركGك ،وأنGGه لم يبتعGGد عنGGك .ومن َّ
ولم تتحرك مطلًقا بعد يوم أو يومين دون أكل كلمة هللا وشربها ،فهذا يدل على أن الروح القدس قد ابتعد Gعنك .هGGذا يعGGني،
إذن ،أنه يوجد خطأ ما في حالتك الداخلية ،وأنك لم تدخل في عصر الكلمة بعد G،وإنك قد تخّلفت .يسGGتخدم هللا الكلمGGة ليحكم

اإلنسان .تشعر أنك بخGير إذا كنت تأكGل من كلمGة هللا وتشGرب منهGا ،وإذا لم تفعGل ذلGك ،فلن يكGون أمامGك أي سGبيل لتتبعGه.
ِ
Gل َكِل َGم ٍGة
تصGGبح كلمGGة هللا غGGذاء اإلنسGGان والقGGوة الGGتي تدفعGGه .قGGال الكتGGاب المقGGدسَ" :ل ْي َس ِبGGٱْل ُخ ْب ِز َو ْ G
ح َدهُ َي ْحَيGGا ٱِإْل ْن َس ُ G
انَ ،بGْ Gل ِب ُGك ّ
ِ
ِ
كمله هللا اليوم .سوف يحقق هذا الحق فيكم .كيGGف أمكن لإلنسGGان في الماضGGي أن
تَ ْخ ُر ُج م ْن َف ِم ٱهلل" .هذا هو العمل الذي ُ
سي ّ
قادرا على أن يأكل ويعمل كالعادة؟ ولماذا هذا ليس الحGGال اآلن؟ في
يقضي عدة أيام دون أن يقرأ كلمة هللا ومع ذلك يكون ً
هذا العصر ،يسGتخدم هللا الكلمGGة في المقGام األول ليحكم الجميGع .من خالل كلمGة هللاُ ،يGGدان اإلنسGان ويصGير كGGامالً ،ثم يؤخGذ

Gؤمن حي GG Gاة اإلنس GG Gان ،وهي وح GG Gدها ال GG Gتي تمنح اإلنس GG Gان الن GG Gور وطريًقGG Gا
أخ ً G G
Gيرا إلى الملك GG Gوت .ال يمكن إال لكلم GG Gة هللا أن ت ّ G G
يوميGGا دون أن تGGترك حقيقGGة كلمGGة هللا،
للممارسGGة ،ال سGGيما في عصGGر الملكGGوت .طالمGGا أنGGك تأكGGل من كالمGGه وتشGGرب منGGه ً
قادرا على تكميلك.
سيكون هللا ً

ال يمكن للم GGرء أن يك GGون في عجل GGة لتحقي GGق النج GGاح عن GGد البحث عن الحي GGاة؛ ف GGالنمو في الحي GGاة ال يح GGدث في ي GGوم أو
يGGومين فقGGط .إن عمGGل هللا طGGبيعي وعملي ،وتوجGGد عمليGGة محGGددة من الضGGروري أن يسGGير وفًقGGا لهGGا .لقGGد اسGGتغرق األمGGر من
Gحيحا عنGدما يتعلGق
صْGلب ،فكم بGاألحرى يكGون األمGر ص ً
الم ّ
تجسد مدة ثالث وثالثين سنة ونصGف حGتى ُيكمGل عمGل ال َ
يسوع ُ

بتطهGGير اإلنسGGان وتغيGGير حياتGGه! هGGذا هGGو أصGGعب عمGGل .كGGذلك فتحويGGل إنسGGان من إنسGGان عGGادي إلى إنسGGان ُيظهGGر هللا ليسGGت
صG Gا على الش GGعب ال GGذي ُول GGد في أم GGة الت GGنين العظيم األحم GGر ،األم GGة ذات الق GGدر
مهم GGة س GGهلة أي ً
ضG Gا .ه GGذا ينطب GGق انطباًقGGا خا ً
الض GGعيف وال GGتي تحتGGاج إلى ف GGترة طويل GGة من كلم GGة هللا وعمل GGه .ل GGذلك ال تكن في عجلGGة من أمGGرك لرؤي GGة النتGGائج .يجب أن

سباًقا لألكل من كالم هللا والشرب منه ،وأن تك ّGرس المزيGد من الجهGد لكالم هللا .بعGدما تنتهي من قGراءة كالمGه ،يجب
تكون ّ
ناميا في المعرفGة والبصGGيرة والتميGGيز والحكمGة في كالم هللا .من خالل
قادرا على وضعه موضع التطبيق الفعليً ،
أن تكون ً

Gادرا على أن تتبGGنى األكGGل من كلمGGة هللا والشGGرب منهGGا ،وقGGراءة كلمتGGه،
هGGذا ،سGGوف تتغGGير دون أن تGGدرك ذلGGك .إذا كنت قً G
والتعرف عليها ،واختبارها ،وممارستها كمبادئ لGGك ،فسGوف تنضGج دون أن تGGدرك ذلGGك .يقGول البعض إنGه غGير قGادر على
وض GGع كلم GGة هللا موض GGع التط GGبيق ح GGتى بع GGد قراءته GGاِ .ل َم العجل GGة؟ عن GGدما تصGGل إلى قام GGة معين GGة ،س GGتتمكن من وض GGع كلمت GGه
موضGGع التطGGبيق .هGGل يقGGول طفGGل عمGGره أربعGGة أو خمسGGة أعGGوام إنGGه غGGير قGGادر على مسGGاندة والديGGه أو إرضGGائهما؟ يجب أن
صGا يعطGGل تGGدبير
تكون ً
قادرا على أن تعرف قامتك الحالية .ضع ما تستطيع وضعه موضع التطGGبيق ،وتجنب أن تكGGون شخ ً
Gاعدا .ال تنشGغل اآلن بمGا إذا كGان بإمكGان هللا
هللا .ببسGاطة ُكGل من كالم هللا واشGرب منGه ،واتخGذ هGذا كمبGدأ لGك من اآلن فص ً
ِ
ض في ذلGGك اآلن .كGGل مGGا عليGGك هGGو أن تأكGGل من كالم هللا وتشGGرب منGGه عنGGدما يGGأتي إليGGك ،وسGGيكون هللا
كملGGك .ال ُ
تخ ْ
أن ُي ّ

Gادرا على تكميلGGك G.ومGGع ذلGGك ،يوجGGد مبGGدأ عليGGك أن تأكGGل من كلمتGGه وتشGGرب منهGGا وفًقGGا لGGه .ال تفعGGل ذلGGك دونمGGا
بالتأكيGGد قً G
تبصر ،بل من ناحية ابحث عن الكلمات التي يجب أن تعرفها ،أي تلك الكلمات المتعلقة بالرؤية ،ومن ناحيGGة أخGGرى ابحث
ُّ
عما ينبغي عليك وضعه موضع الممارسة الفعلية ،أي تلGك المتعلقGة بمGا ينبغي عليGك الGدخول إليGه .فجGانب يتعلGق بالمعرفGة،
ّ
واآلخر يتعلق بالدخول .حالما تدرك كالهما ،أي عندما تكون قد فهمت مGا يجب أن تعرفGه ومGا يجب أن تمارسGه ،سGتعرف
كيف تأكل من كلمة هللا وتشرب منها.
معGا
قدما في ذلك ،سGيكون الحGديث عن كلمGة هللا هGو المبGدأ الGذي ينبغي عليGك أن تتكلم بGه .عنGدما تجتمعGون ً
بالمضي ً
بحسب العادة ،عليكم أن تكونوا قادرين على أن تتشاركوا حول كلمة هللا ،وأن تتخذوا كلمة هللا على أنها فحGGوى تعGGامالتكم،
عما تعرفونه عن كلمة هللا ،وكيفية ممارسة كلمته ،وكيفية عمل الروح القGGدس .كGGل مGا عليGك االنهمGGاك فيGGه هGو
وأن ّ
تحدثوا ّ
أن تتشارك حول كلمة هللا ،وسوف ينGيرك الGروح القGدس .إن تأسGGيس عGالم يقGوم على كلمGة هللا يتطلب تعGاون اإلنسGان .وإن
لم تGGدخل إلى هGGذا ،فلن يكGGون أمGGام هللا طريقGGة للعمGGل .إن كنت تصGGمت وال تتحGGدث عن كلمتGGه ،فليس لGGدى هللا طريقGGة لكي
ُينيرك .على الجانب اآلخر ،حينما تكون غير منشغل ،تحدث عن كلمة هللا ،وال تتحGدث عابثًGا! دع حياتGك تمتلئ بكلمGة هللا،
ثمة
وعندها فقط ستكون
لصا .حتى وإن كانت مشاركتك سطحية ،فهذا حسن؛ فبدون السGطحية ،لن يوجGGد العمGGقَّ .
ً
مؤمنا ُم ْخ ً

تمرنGGك ،سGGتفهم اسGGتنارة الGGروح القGGدس لGGك ،وفي كيفيGGة األكGGل من كلمGGة هللا والشGGرب منهGGا
عمليGGة يجب اجتيازهGGا .من خالل ّ
قادرا على أن تحصل على عمل الGGروح
ّ
بفعالية .بعد فترة من هذا اختبار هذا ،سوف تدخل إلى حقيقة كلمة هللا .ولن تكون ً
قررت التعاون.
القدس إال إذا ّ

يوجGGد جانبGGان لمبGGدأ األكGGل من كلمGGة هللا والشGGرب منهGGا :جGGانب يتعلGGق بالمعرفGGة ،واآلخGGر يتعلGGق بالGGدخول .مGGا الكلمGGات
الGGتي يجب أن تعرفهGGا؟ يجب أن تعGGرف الكلمGGات المرتبطGGة بالرؤيGGة (مثGGل تلGGك الGGتي تتعلGGق بالعصGGر الGGذي دخGل فيGGه عمGGل هللا
اآلن ،ومGGا يGGرغب هللا في تحقيقGGه اآلن ،وماهيGGة التج ُّسGد ،ومGGا إلى ذلGGك .هGGذه كلهGGا أمGGور تتعلGGق بالرؤيGGة) .مGGا معGGنى الطريGGق

الذي يجب على اإلنسان الدخول إليGه؟ يشGير هGذا إلى كالم هللا الGذي يجب على اإلنسGان ممارسGته والGدخول إليGه .هGذان همGا

GاعداGُ ،كGل من كلمGGة هللا واشGرب منهGGا بهGGذه الطريقGة .إن كGان لGGك فهم
جانبGGا األكGل من كلمGة هللا والشGرب منهGا .من اآلن فص ً
واضح للكلمات المتعلقة بالرؤية ،فال داعي لالستمرار في القراءة طيلة الوقت .من األهمية بمكان أن تأكل وتشرب المزيGGد
من الكالم عن GGد ال GGدخول ،مث GGل كيفي GGة توجي GGه قلب GGك نح GGو هللا ،وكيفي GGة تهدئ GGة قلب GGك أم GGام هللا ،وكيفي GGة التخلي عن الجس GGد .ه GGذه
األمور هي ما يجب عليك ممارسته .دون معرفة كيفية أكل كلمة هللا وشربها ،ال تكون المشاركة الحقيقية ُممكنGGة .فبمجGGرد

أن تعرف كيفية األكل من كلمته والشرب منها ،وتكون قد أدركت ما هو أساسGي ،ستصGGبح المشGاركة يسGيرة .ومهمGا تكGGون

Gادرا على االنخGGراط في المشGGاركة حولهGGا وإدراك الحقيقGGة .فالمشGGاركة حGGول كلمGGة هللا بGGدون
القضGGايا الGGتي تُنGGاقش ،سGGتكون قً G
امتالك الحقيقة تعني أنك غير قGGادر على فهم مGGا هGو أساسGي ،وهGGذا يGدل على أنGك ال تعGرف كيGGف تأكGGل من كلمتGGه وتشGGرب
منهGGا .لعGGل البعض يشGGعر بالضGGجر عنGGد قGGراءة كلمGGة هللا ،وهGGذه ليسGGت حالGGة طبيعيGGة .مGGا هGGو طGGبيعي هGGو أال تتعب أبGً Gدا من
دائمGGا أن كلم GGة هللا ص GGالحة .ه GGذه هي الطريق GGة ال GGتي بواسGGGطتها يأكGGGل
دائمGGا ،وأن تج GGد ً
قGGGراءة كلم GGة هللا ،وأن تعطش إليه GGا ً
الشخص الذي دخل بالفعل كلمGGة هللا ويشGربها .عنGدما تشGGعر أن كلمGة هللا عمليGة للغايGGة وهي بالضGبط مGا يجب على اإلنسGان

الGGدخول إليGGه ،وعنGGدما تشGGعر أن كلمتGGه ُمعينGGة ومفيGGدة لإلنسGGان جGً Gدا ،وأنهGGا مصGGدر حيGGاة اإلنسGGان ،فGGإن الGGروح القGGدس هGGو َم ْن
يحركGGك .هGGذا يثبت أن الGGروح القGGدس يعمGGل فيGGك وأن هللا لم يبتعGGد عنGGك.
يمنحGGك هGGذا الشGGعور ،وأن الGGروح القGGدس هGGو َم ْن ّ

دائما ،يتعبون من كالمه ،ويعتقدون أنGه ليس لهGذا أي نتيجGة سGواء قGرأوا كالمGه أم ال .هGذه
عندما يرى البعض أن هللا يتكلم ً
ليسGGت حالGGة طبيعيGGة .فليس لGGديهم قلGGوب تعطش إلى الGGدخول إلى الحقيقGGة ،ومثGGل هGGؤالء البشGGر ال يعطشGGون إلى أن يصGGيروا

كاملين وال يهتمون بذلك G.عندما تجد أنك ال تعطش إلى كلمة هللا ،فهذا يدل على أنك لست في حالGGة طبيعيGGة .في الماضGGي،
تحدد ابتعاد هللا عنك بما إذا كنت قد حظيت بسالم داخلي وبما إذا كنت قد اختGبرت التمتGع .األمGر األساسGي اآلن هGو مGا إذا
Gادرا على فعGGل كGGل مGGا
ص Gا ،ومGGا إذا كنت قً G
كنت تعطش إلى كلمGGة هللا ،ومGGا إذا كGGانت كلمتGGه هي واقعGGك ،ومGGا إذا كنت ُم ْخل ً
حكم على اإلنسGان بفعGل حقيقGة كلمGة هللا .يوجGه هللا كلمتGه إلى البشGرية بأسGرها.
يمكنك فعله من أجGل هللا .وبعبGارة أخGرىُ ،ي َ

ف GGإن كنت على اس GGتعداد لقراءته GGا ،فس GGوف ين GGيرك ،ولكن إن لم تكن على اس GGتعداد G،فلن يفع GGل ذل GGكُ .ين GGير هللا أولئ GGك الGGGذين
يجوع GGون ويعطش GGون إلى ال GGبر ،وأولئ GGك ال GGذين يطلبون GGه .يق GGول البعض إن هللا لم ُين GGيرهم ح GGتى بع GGد ق GGراءة كلمت GGه .لكن ب GGأي

طريقGGة قGGرأت الكالم؟ إذا كنت قGGد قGGرأت كلمتGGه قGGراءة عارضGGة ولم تهتم بالحقيقGGة ،فكيGGف يمكن هلل أن ُينGGيرك؟ كيGGف يمكن
لشGGخص ال يقGّ Gدر كلمGGة هللا أن ينGGال الكمGGال منGGه؟ إذا كنت ال تقGّ Gدر كلمGGة هللا ،فلن تتمتGGع بGGالحق وال بالحقيقGGة .ولكن إن كنت
ِ
قدر كلمته ،فستتمكن من ممارسة الحق ،وعندها فقط ستمتلك الحقيقة .لذا يجب أن تأكل من كلمGة هللا وتشGرب منهGا طGوال
تُ ّ
الوقت ،سGواء كنت مشGغوالً أم ال ،وسGGواء كGانت الظGروف معاكسGGة أم ال ،وسGواء كنت تُج َّGرب أم ال .في المجمGل ،كلمGة هللا
هي أس GGاس وج GGود اإلنس GGان .فال أح GGد يمكن GGه أن يبتع GGد عن كلم GGة هللا ،ب GGل أن يأك GGل من كلمت GGه كم GGا يتن GGاولون الثالث وجب GGات

طا هكGGذا؟ سGGواء كنت تفهم أم ال تفهم في الGGوقت الحاضGGر،
اليوميGGة .هGGل يمكن أن يكGGون تكميلGGك وربحGGك من هللا أمGً Gرا بسGGي ً
وسGواء كGان لGديك بصGيرة في عمGل هللا أم ال ،فيجب أن تأكGل وتشGرب من كلمGة هللا على قGدر مGا تسGتطيع .هGذا هGو الGدخول
جانبGGا مGا ال تسGGتطيعه في الGGوقت
بطريقGGة اسGGتباقية .بعGGد قGGراءة كلمGGة هللا ،سGارع إلى ممارسGGة مGGا يمكنGGك الGGدخول إليGGه ،وضGGع ً
الحGGالي .قGGد ال يمكنGك Gفهم الكثGGير من كلمGGة هللا في البدايGGة ،ولكن بعGGد شGGهرين أو ثالثGGة ،وربمGGا سGGنة ،سGGوف تتمكن Gمن ذلGGك.
ِ
كمGGل الن GGاس في ي GGوم أو ي GGومين .في معظم األحي GGان ،عن GGدما تق GGرأ كلمت GGه ،ق GGد ال
كي GGف يك GGون ه GGذا؟ ه GGذا ألن هللا ال يمكن أن ُي ّ
تفهمه GGا في وقته GGا .في ه GGذا ال GGوقت ،ق GGد ال تب GGدو أك GGثر من مج GGرد ٍ
نص؛ ولن يمكن GGك فهمه GGا إال بع GGد أن تجت GGاز في ف GGترة من
كثيرا ،لذلك يجب عليك أن تبذل قصارى جهدك لتأكل من كلمته وتشرب منها ،وعندها ،ودون أن
االختبار .وألن هللا تكلم ً

تدري ،سوف تتم ّكن من الفهم وسوف ينيرك الروح القدس دون أن تشعر .وعندما ُينير الروح القدس اإلنسان ،يحدث ذلGGك
في الغالب دون وعي اإلنسان .إنه ينيرك ويرشدك حينما تعطش وتطلب .يتمحور المبدأ الذي يعمل به الروح القدس حول
موقفGا آخGGر تجGGاه
دائمGا ًG
كلمGGة هللا الGGتي تأكGGل منهGGا وتشGGرب .إن كGGل أولئGGك الGGذين ال يعّلقGGون أهميGGة على كلمGGة هللا ويتخGGذون ًG
كلمته ،ويظنون بتفكيرهم المرتبك أنGه ال فGرق بين قGراءة كلمتGه وعGدم قراءتهGا ،فأولئGك هم الGذين بال حقيقGة .ال يمكن رؤيGة
عم GGل ال GGروح الق GGدس وال اس GGتنارته داخ GGل ش GGخص مث GGل ه GGؤالء .فمث GGل ه GGؤالء الن GGاس يكتف GGون بالح GGد األدنى من الجه GGد ،وهم

ُم َّدعون دون امتالكهم لمؤهالت حقيقية ،مثل السيد نانغو في المثل.

(أ)

بدون كلمة هللا كحقيقة لك ال تتمتع بقامة حقيقية .عندما يحين الوقت لتجتاز التجربة ،فسوف تسGقط بالتأكيGد ،وعنGدها
سوف تظهر قامتك الحقيقية .لكن في وقت التجربة ،يفهم أولئك الذين يسGعون بانتظGام إلى الGدخول إلى الحقيقGة هGدف عمGل
Gيرد محبGGة هللا نحGGوه .ال يمكن ألولئGGك
عمليGGا لّ G
Gراء ً
هللا .يجب على الشGGخص الGGذي يملGGك ضً G
Gميرا ويعطش إلى هللا أن يتخGGذ إجً G
الGGذين ال يملكGGون الحقيقGGة أن يصGGمدوا حGGتى في مواجهGGة أمGGور تافهGGة .يوجGGد ببسGGاطة فGGرق بين أولئGGك الGGذين يتمتعGGون GبقامGGة
حقيقيGGة وأولئGGك الGGذين ال يتمتعGGون G.لمGGاذا يقGGدر البعض على الصGGمود في التجربGGة بينمGGا يهGGرب آخGGرون منهGGا في حين يأكGGل
ويشرب كالهما من كالم هللا؟ الفرق الواضح هو أن البعض يفتقر إلى قامة حقيقية؛ فهم ال يملكون كلمة هللا لتعمGGل كحقيقGة
جرب GGوا ،يج GGدون أنفس GGهم في نهاي GGة ط GGريقهم .لم GGاذا ،إذن ،يس GGتطيع البعض
لهم ،ولم تتجّ G Gذر كلمت GGه في داخلهم .وبمج GGرد أن ُي ّ
الصمود في غمرة التجارب؟ هذا ألنهم يفهمون الحق ولديهم رؤية ،كما أنهم يفهمGGون مشGGيئة هللا ومتطلباتGGه .وبهGGذه الطريقGGة
ضGا كلمGة هللا ،لكن ال يمارسGونها،
ضGا .قGد يقGرأ البعض أي ً
يستطيعون الصمود في التجارب .هذه قامة حقيقية ،وهGذه حيGاة أي ً
أو ال يكون GGون ج GGادين بش GGأنها .أولئ GGك غ GGير الج GGادين ال يعط GGون أهمي GGة للممارس GGة .أولئ GGك ال GGذين ال يأخ GGذون كلم GGة هللا لتعم GGل
كحقيقة لهم هم أولئك الذين بدون قامة حقيقية .وال يمكن لمثل هؤالء الناس أن يصمدوا أثناء التجارب.
بمجGGرد أن تخGGرج كلمGGة هللا ،يجب في الحGGال أن تسGGتقبلها وتأكGGل وتشGGرب منهGGا .وبغض النظGGر عن مقGGدار مGGا تفهمGGه،
فإن وجهة النظر التي ال ُب ّد وأن تتمسك بها هي األكل والشرب من كلمته ومعرفتها وممارسGGتها .هGGذا شGيء يجب أن تكGGون
Gادرا على القيGGام بGGه .ال تبGGال بشGGأن مGGدى عظمGGة القامGGة الGGتي قGGد تصGGبح عليهGGا ،بGGل ركGّ Gز ببسGGاطة على األكGGل والشGGرب من
قً G

كلمتGGه .هGGذا مGGا يجب على اإلنسGGان التعGGاون معGGه .فحياتGGك الروحيGGة هGGدفها أسا ًسGا محاولGGة الGGدخول إلى حقيقGGة األكGGل من كالم
هللا والشرب منه وممارسته .ليس من شGأنك التركGGيز على أي شGيء آخGر .يجب أن يكGون قGادة الكنيسGة قGادرين على إرشGاد
جميGGع اإلخGGوة واألخGGوات حGGتى يعرفGGوا كيفيGGة األكGGل من كالم هللا والشGGرب منGGه .هGGذه مسGGؤولية كGGل قائGGد من قGGادة الكنيسGGة.

كبارا ،يجب أن يولي الجميGع األكGل من كالم هللا والشGرب منGه أهميGة ويحفظGون كالمGه في قلGوبهم.
وسواء
صغارا كانوا أم ً
ً
إن الدخول إلى هذه الحقيقة يعني الدخول إلى عصر الملكوت .في الوقت الحاضر ،يشعر معظم الناس بأنهم ال يسGGتطيعون
العيش دون األكل من كلمة هللا والشرب منها ،ومهما كان الوقت ،يشعرون أن كلمته جديدة .هذا يعني بداية تحديد اإلنسان
للطريGGق الصGGحيح .يسGGتخدم هللا الكلمGGة ليعمGGل عملGGه ولكي يعGGول اإلنسGGان .وعنGGدما يتGGوق كGGل إنسGGان إلى كلمGGة هللا ويعطش
إليها ،سوف تدخل البشرية إلى عالم كالمه.
Gيرا .كم مقGGدار مGا لGGديك من معرفGGة عن هGGذا؟ ومGا مGGدى دخولGك إليGGه؟ إن لم يرشGGد قائGد الكنيسGة اإلخGوة
لقGGد تكلم هللا كث ً
Gطحيا،
واألخ GGوات إلى حقيق GGة كلم GGة هللا ،فق GGد أهم GGل في واجب GGه وفش GGل في إتم GGام مس GGئولياته! وس GGواء ك GGان فهم GGك عميًقGGا أو س ً G

وبغض النظGGر عن درجGGة فهمGGك ،فعليGGك أن تعGGرف كيGGف تأكGGل كالمGGه وتشGGربه .يجب أن تGGولي أهميGGة لكلمتGGه وتفهم أهميGGة

Gيرا ،فGإن كنت ال تأكGل من كلمتGه وال تشGرب منهGا ،أو ال تخGرج في
الحاجة إلى األكل والشرب منهGا .بمGا أن هللا قGد تكلم كث ً
طلب كلمته أو تمارسها ،فال يمكن تسمية هذا بأنه إيمان باهلل .بما أنك تؤمن بالفعل باهلل ،فعليك أن تأكل من كلمته وتشرب
منها ،وأن تختبرها ،وأن تحيا بهGGا .يمكن أن يطلGق على هGذا وحGGده اإليمGGان باهلل! إذا اعGGترفت بفمGGك إنGGك تGGؤمن باهلل ،ولكنGGك
ال تسGGGتطيع أن تض GGع أي من كلمات GGه موض GGع التط GGبيق أو تُنتج أي واق GGع ،فال يمكن وص GGف ه GGذا بأن GGه إيم GGان باهلل .بGGGل هGGGذا
بGGاألحرى هGGو "طلب الخGGبز لسGGد الجGGوع ".عGGدم التحGGدث إال عن شGGهادات تافهGGة ،وأمGGور غGGير مفيGGدة ،ومسGGائل سGGطحية دون
إيمانا باهلل ،وأنت ببساطة لم تعتنق الطريق الصحيح لإليمان باهلل .لمGGاذا يجب أن
امتالك حتى أقل القليل من الحقيقة ال ُيعد ً
إيمانا باهلل إن كنت ال تأكل من كالمه وتشGرب منGGه ،ولكنGGك
تأكل على قدر استطاعتك من كالم هللا وتشرب منه؟ هل يعتبر ً

كمGGل هللا
تطلب فقGGط أن تص GGعد إلى الس GGماء؟ مGGا هي الخطGGوة األولى ال GGتي يجب على َم ْن ي GGؤمن باهلل اتخاذهGGا؟ بGGأي طري GGق ُي ّ
صGا من الملكGوت بGGدون امتالك كلمGGة هللا لتعمGGل
اإلنسان؟ أيمكنك أن َّ
تتكمل بGدون أكGل كالم هللا وشGربه؟ أيمكن اعتبGGارك شخ ً

Gلوكا جي ًGدا من الخGارج على أقGل تقGدير ،واألهم
كحقيقة لك؟ ما يعني بالضبط اإليمGان باهلل؟ يجب أن يمتلGك المؤمنGون باهلل س ً
من ذلGGك أن يمتلكGGوا كلمGGة هللا .مهمGGا كGGان األمGGر ،ال يمكنGك GأبGً Gدا االبتعGGاد عن كلمتGGه .تتحقGGق معرفتGGك باهلل وتتميم مشGGيئته من
خالل كلمتGG Gه .في المسGG Gتقبل ،سGG Gوف تُخضGG Gع كGG Gل أمGG Gة وطائفGG Gة ودين وقطGG Gاع من خالل الكلمGG Gة .سGG Gوف يتكلم هللا مباشGG Gرة،

وسيحمل جميع الناس كلمGة هللا في أيGديهم؛ وبهGذه الطريقGة ،سGوف َّ
تتكمل البشGرية .تنتشGر كلمGة هللا في جميGع األنحGاء داخالً

وخارج ا :سGGوف يتكلم البشGGر بGGأفواههم بكلمGGة هللا ويسGGلكون بحسGGب كلمGGة هللا ،بينمGGا يحتفظGGون بكلمGGة هللا في داخلهم ،ويبقGGون
ًG
يتممGون مشGيئة هللا وقGادرون على الشGهادة لGه هم
مغمورين داخالً
ً
تتكمل البشGرية .أولئGك الGذين ّ
وخارجا في كلمة هللا .وبهذا ّ
أولئك الذين لديهم كلمة هللا كحقيقة.

Gاعدا ،م GG Gارس
تمم اآلن .من اآلن فص ً G G
المل GG Gك األلفي ،ه GG Gو العم GG Gل ال GG Gذي ُي ّ
إن ال GG Gدخول في عص GG Gر الكلم GG Gة ،أي عص GG Gر ُ
االنخ GGراط في الش GGركة ح GGول كلم GGة هللا .ال يمكن GGك أن تحي GGا بحس GGب كلم GGة هللا إال من خالل األك GGل من كلمت GGه والش GGرب منه GGا
وأيضا اختبارها .ال ُب ّد لك من انتGاج بعض االختبGار العملي حGتى يمكنGك أن تُقنGع اآلخGرين .إن لم تحيGا بحسGب حقيقGة كلمGة
ً
هللا ،فلن يقتنع أحد! كل أولئك الذين يستخدمهم هللا يمكنهم أن يحيوا بحسب حقيقGGة كلمGGة هللا .إذا لم تسGGتطع انتGGاج هGGذا الواقGGع
تتكمل بعGGد .هGGذه هي أهميGGة كلمGGة هللا .هGGل لGGديك قلب يعطش
وتشGGهد هلل ،فهGGذا يGGدل على أن الGGروح القGGدس لم يعمGGل فيGGك ولم َّ

إلى كلمGGة هللا؟ أولئGك الGGذين يعطشGون إلى كلمGة هللا يعطشGون إلى الحقيقGGة ،وال ُيبGGارك هللا إال مثGGل هGGؤالء األشGخاص .سGوف
ِ
كملكم
يقGول هللا في المسGGتقبل المزيGGد من الكالم لجميGGع األديGان وكGل الطوائGGف .فإنGه يتحGGدث وينطGGق بصGوته بينكم أوالً لكي ُي ّ
قب GGل أن ينتق GGل إلى التح GGدث والنط GGق بص GGوته وس GGط األمم ح GGتى ُيخض GGعهم .من خالل الكلم GGة ،س GGوف يقتن GGع الجمي GGع بص GGدق
وبالتمGGام .فمن خالل كلمGGة هللا وإعالناتGGه ،تتقّلص الشخصGGية الفاسGGدة الGGتي لإلنسGGان ،ويكGGون لGGه المظهGGر الخGGارجي إلنسGGان،

ض Gا .تعم GGل الكلم GGة على اإلنس GGان بس GGلطان وتُخض GGع اإلنس GGان في ن GGور هللا .إن العم GGل ال GGذي
وتض GGعف شخص GGيته المتم GGردة أي ً
جميعGا في كلمتGه .إن كنت ال تقGرأ كلمتGه ،فلن
التحول في عملGه ،يمكن إيجادهGا
سيعمله هللا في العصر الحالي ،وكذلك نقاط
ً
ّ

تفهم شGGيًئا .من خالل أكلGGك من كلمتGGه وشGGربك منهGGا ،ومن خالل انضGGمامك للمشGGاركة مGGع إخوتGGك وأخواتGGك ،وكGGذلك خبرتGGك
الفعلية ،ستنمو معرفتك بكلمة هللا لتصبح شاملة .وبهذا فقط سوف يمكنك Gأن تحيا بحسبها في الحقيقة.
الحواشي:
(أ) ال يشتمل النص األصلي على عبارة "في المثل".

الكل يتحقق بكلمة هللا
يقGG Gول هللا كالمGG Gه ويقGG Gوم بعملGG Gه وفًGق GGا لعصGG Gور مختلفGG Gة ،ويتحGG Gدث بكلمGG Gات مختلفGG Gة في عصGG Gور مختلفGG Gة .ال يتقيGG Gد هللا
Gديما أبGً Gدا ،وفي كGGل
دائمGGا وليس قً G
بالقواعGGد ،وال يكGGرر نفس العمGGل ،أو يشGGعر بحGGنين ألمGGور في الماضGي؛ إنGGه هGGو هللا الجديGدً G

يوم يتحGدث بكلمGات جديGدة .يجب عليGك أن تلGتزم بمGا يجب االلGتزام بGه اليGوم ،فهGذه مسGؤولية اإلنسGان وواجبGه .من الحيGوي
أن تتركز الممارسة حول نور هللا وكالمه في اليوم الحاضر .ال يتقيد هللا بالقواعد ،وهو قادر أن يتكلم من عGGدة أوجGGه نظGGر
مختلفة ليوضح حكمته وكلية قدرته .ال يهم ما إذا كان يتكلم من منظGGور الGGروح أو اإلنسGان أو بصGيغة الغGائب ،فاهلل هGو هللا
دائما ،وال يمكنك أن تقول إنه ليس هللا بسبب منظور اإلنسان الذي يتحدث منGGه .ظهGرت تصGGورات بين بعض البشGر نتيجGGة
ً
لألوجه المختلفة التي يتحدث منها هللا .أناس مثل هؤالء ليس لديهم معرفة باهلل ،وال بعمله .إن تحدث هللا من منظGGور واحGGد
دائمGGا ،ألم يكن اإلنس GGان سيض GGع قواع GGد عن هللا؟ ه GGل ك GGان سيس GGمح هللا لإلنس GGان أن يس GGلك به GGذه الطريق GGة؟ بغض النظ GGر عن
ً
دائما من منظور الروح ،هGGل كنت سGGتقدر أن
المنظور الذي يتحدث منه هللا ،هلل هدفه من كل منظور .إن كان هللا سيتحدث ً
أحيانا بصيغة الغائب ليقدم كلماته لك وليرشدك للحقيقة .كل شيء يفعلGGه هللا مالئم .باختصGGار،
تتفاعل معه؟ وهكذا ،يتحدث
ً
دائمGGا
يقوم هللا بكل األمور ،وال يجب أن تكون
ً
متشككا بشأن هذا .وبما أنه هو هللا فال يهم المنظور الذي يتحGGدث منGGه ،فهGGو ً
كثيرا ،وكان رجالً بحسGGب قلبGGه ،لكن
هللا .هذا حق ثابت .مهما يفعل ،هو ال يزال هللا ،وجوهره لن يتغير! أحب بطرس هللا ً
أبدا .ال يتقيد هللا بقواعد في
هللا لم يشهد عنه أنه الرب أو المسيح ،ألن جوهر اإلنسان هو ما هو عليه ،وال يمكن أن يتغير ً

Gؤثرا ويزيGد معرفGة اإلنسGان بGه .كGل وسGيلة عمGل يسGتخدمها تسGاعد اإلنسGان
عمله ،بل يوظف وسGائل مختلفGة ليجعGل عملGه م ً
على معرفته ،وتهدف أن تجعل اإلنسان كاماًل  .ال تهم وسيلة العمل التي يستخدمها ،فكل وسيلة تهدف لبناء اإلنسان وجعلGGه

كاماًل  .ومع أن إحدى وسائل عمله قد تستمر لفترة طويلة ًّ
جدا ،إال أنها تهدف إلى تهدئة إيمان اإلنسان بGGه .وعليGGه يجب أال
ترتابوا ،فهذه كلها خطوات عمل هللا ،وعليكم أن تطيعوها.

اليوم ما نتحدث عنه هو الدخول إلى الحقيقة .ال نتكلم عن الصعود إلى السماء أو ُّ
تقلد الحكم كملوك ،كGGل مGGا نتحGGدث
عنه هو السعي للدخول إلى الحقيقة ،فال يوجد سعي له طGابع عملي بدرجGGة أكGبر من هGGذا ،والتحGدث عن ُّ
تقلد الحكم كملGوك
ّ
ليس عمليًّا .اإلنسGGان يتمتGGع بفضGGول كبGGير ،وال يGGزال يقيس عمGGل هللا اليGGوم وفًقGGا لمفاهيمGGه الدينيGGة G.فبعGGد أن اختGGبر اإلنسGGان
العديGد Gمن وسGGائل عمGGل هللا ،مGGا زال ال يعGGرف عملGGه ويطلب اآليGGات والعجGGائب ،ومGGا زال ينظGGر مGGا إذا كGGانت كلمGGات هللا قGGد
مؤمنا أنه هو هللا دون تحقيق كالمه؟ ال يزال أناس كثيرون من هGGذا
عظيما؟ هل كنت ستظل
تحققت أم ال .أليس هذا جهالً
ً
ً
القبي GGل في الكنيس GGة ينتظ GGرون لكي ي GGروا آي GGات وعج GGائب .ويقول GGون إن تحق GGق كالم هللا ،فه GGو هللا إ ًذا؛ وإن لم يتحق GGق كالم GGه،

فليس هGGو هللا .هGGل تGGؤمن إ ًذا باهلل بسGGبب تحقيGGق كالمGGه أم ألنGGه هGGو هللا؟ يجب أن ُيقGَّ Gوم منظGGور اإلنسGGان لإليمGGان باهلل! حين
تGGرون أن كالم هللا لم يتحقGGق ،تفGGرون هGGاربين ،فهGGل هGGذا إيمGGان باهلل؟ حين تؤمنGGون باهلل ،يجب أن تGGتركوا كGGل شGGيء لرحمGGة

أي منهGGا رأيتمGGوه تحقGGق بGGأعينكم؟ هGGل
هللا ،وتطيعGGوا عمGGل هللا بجملتGGه .لقGGد تحGGدث هللا بالعديGGد من الكلمGGات في العهGGد القGGديمٌ ،
Gيرا من الكالم قGGد يكGGون تحقGق ،فGإن
يمكنكم أن تقولGGوا إن يهGGوه ليس اإللGGه الح ّ
Gق ألنكم لم تGَ Gر ْوا ذلGGك؟ وعلى الGرغم من أن كثً G
اإلنسان غير قGادر على رؤيGة ذلGك بوضGوح؛ ألنGه ال يملGك الحقيقGة وال يفهم شGيًئا .يGرغب البعض في الهGروب عنGدما يGرى
أن كالم هللا لم يتحققِّ .
جربوا وانظروا إن كنتم تستطيعون الهروب .بعد Gأن تهربوا سترجعون من جديد .هللا يسيطر عليكم

بكلمته ،وإن غادرتم الكنيسة وتركتم كلمة هللا ،فلن يكون لديكم طريًقا للحياة .إن كنتم ال تؤمنون بهذاِّ ،
جربوا بأنفسGGكم ،هGGل

تظن GGون أن بإمك GGانكم المغ GGادرة ببس GGاطة؟ روح هللا يس GGيطر عليكم ،وال يمكنكم الرحي GGل .إن GGه مرس GGوم إداري من هللا! إن أراد
بعض النGGاس أن يجربGGوا ،حسGً Gنا ،فليجربGGوا! أنتم تقولGGون إن هGGذا الشGGخص ليس هللا ،إ ًذا فلتفعلGGوا خطيGGة ضGGده وانظGGروا مGGاذا
يفعل .ربما لن يمGوت جسGدكم وسGتظلون قGادرين على تنGاول الطعGام وارتGداء المالبس بأنفسGكم ،ولكن على المسGتوى العقلي
إيالما من هGGذا .ال يمكن أن يتحمGGل اإلنسGGان
سيكون األمر غير محتمل؛ ستشعرون بالضغط والعذاب ،وال يوجد شيء أكثر ً
تمامGا عن تحمGGل الضGGغط العقلي،
تحمل عذاب الجسGGد ،ولكنكم عGGاجزون ًG
العذاب العقلي والهالك ،ربما تكونون قادرين على ُّ
والعذاب طويل األمد .اليوم يصبح الناس سلبيين ألنهم لم يستطيعوا رؤية أية آيات وعجائب ،ومGGع ذلGGك ال أحGد يجGرؤ على

الهرب مهما أصبحوا سلبيين؛ ألن هللا يسيطر على اإلنسان بكلمته ،وعلى الرغم من عدم ورود حقGGائق ،فال يمكن ألحGGد أن
Gاة .وهGو ال يتملقكم من خالل إظهGار اآليGات
يهرب .أليست هذه هي أعمال هللا؟ اليوم جاء هللا إلى األرض ليقدم لإلنسان حي ً
ِ
Gؤمن عالقGة سGالمة بينGGه وبين اإلنسGان .كGGل أولئGGك الGذين ال يركGزون على الحيGاة ،بGGل
والعجائب ،كما يتخيل بعض النGGاس ،لي ّ

يركGGزون على عمGGل هللا لآليGGات والعجGGائب ،هم فريسGGيون! في ذلGGك الGGوقت ،سGَّ Gمر الفريسGGيون يسGGوع على الصGGليب؛ إن كنتم
تقيسGGون هللا بحسGGب منظGGوركم لإليمGGان بGGه ،وتؤمنGGون باهلل إن تحققت كلماتGGه ،وتتشGGككون ،بGGل وحGGتى تجGGدفون على هللا إن لم
تسم رونه على الصليب؟ أناس مثل هؤالء مهملون في واجباتهم ويعربدون بجشع مطمئني البال!
تتحقق كلماته ،أال ّ
من ناحية أخرى ،أكبر مشكلة يعاني منها اإلنسان هو أنه ال يعرف عمGGل هللا .وإن كGان توجGGه اإلنسGGان ليس اإلنكGGار،
ضGا ال يقGر ُمعترًفGا اعتراًفGا كGاماًل  .إن كGان لGدى النGاس معرفGة كاملGة عن هللا ،فلن يهربGوا.
فهو الشك؛ إنه ال ينكGر ،ولكنGه أي ً
ومن ناحي GGة أخ GGرى ،ال يع GGرف اإلنس GGان الحقيق GGة .الي GGوم ،يتفاع GGل ك GGل ش GGخص م GGع كلم GGة هللا؛ وفي الواق GGع ،ال يجب عليكم أن
تفكGGروا في أن تGGروا آيGGات وعجGGائب في المسGGتقبل .أقولهGGا لكم واضGGح ًة :أثنGGاء المرحلGGة الحاليGGة ،كGGل مGGا يمكنكم رؤيتGGه هGGو
للملGGك
كلمGGات هللا ،ومGGع أنGGه ال توجGGد حقGGائق ،ال يGGزال بإمكGGان حيGGاة هللا أن تعمGGل داخGGل اإلنسGGان .هGGذا هGGو العمGGل الرئيسGGي ُ
األلفي ،وإن كنتم ال تسGGتطيعون أن تتصGGوروا هGGذا العمGGل ،فسGGوف تصGGيرون ضGGعفاء وتسGGقطون ،وتحGGاطون بالتجGGارب ،بGGل
وما هو محزن باألكثر أنكم ستقعون أسGرى للشGيطان .لقGد جGاء هللا إلى العGالم في األسGاس ليقGول كلماتGه؛ فمGا تتفGاعلون معGه
هو كلمGة هللا ،ومGا ترونGه هGو كلمGة هللا ،ومGا تسGمعونه هGو كلمGة هللا ،ومGا تتقيGدون بGه هGو كلمGة هللا ،ومGا تختبرونGه هGو كلمGة
هللا ،وتج ُّس Gد هللا هGGذا يسGGتخدم الكلمGGة في األسGGاس ليجعGGل اإلنسGGان كGGاماًل  .إنGGه ال ُيظهGGر آيGGات وعجGGائب ،وبGGاألخص ال يقGGوم

جسد ،لكن خدماتهما ليست واحدة .حين أتى يسوع ،قGGام
بالعمل الذي قام به يسوع في الماضي .ومع أنهما هللا ،وأن كليهما ٌ
أيض Gا بجGGزء من عمGGل هللاَّ ،
وتكلم ببعض الكلمGGات ،لكن مGGا هGGو العمGGل الرئيسGGي الGGذي تحقGGق؟ مGGا حققGGه بصGGورة رئيسGGية هGGو
ً
ِ
ليكمل عمل الصلب ويفدي البشرية كافGGة ،وصGار ذبيحGGة خطيئGGة من أجGل خطيئGGة
عمل الصلب .صار في شبه جسد الخطية ّ
ِ
أتمه .في النهايةَّ ،
ليكمGل
البشرية كافة .هذا هو العمل الرئيسي الذي َّ
قدم طريق الصليب ليرشGGد اآلتين من بعGده .أتى يسGGوع ّ

ضGا أسGGس الطريGGق إلى
عمGGل الفGGداء في المقGGام األول .فGGدى البشGGرية كافGGة ،وأتى ببشGGارة ملكGGوت السGGماوات إلى اإلنسGGان ،وأي ً
ِ
Gحي بأنفسGنا من
ملكGوت السGماوات .ونتيجً Gة لGذلك كGل من جGاؤوا فيمGا بعGد قGالوا" :علينGا أن نمشGي في طريGق الصGليب ،ونض ّ
أيضا ببعض األعمال األخرى ،وقال بعض الكلمات ليحث اإلنسGGان على التوبGGة
أجل الصليب" .بالطبع قام يسوع في البداية ً

Gيزا
واالعتراف بخطاياه ،ولكن ظلت خدمته هي الصلب ،والثالث سنوات ونصف التي قضاها يعظ عن الطريق كGانت تجه ً

ضGا من أجGل الصGGلب .فالحيGاة الGتي عاشGGها
للصGلب الGذي حGGدث في نهايتهGGا .المGGرات العديGدة GالGGتي صGلى فيهGGا يسGGوع كGانت أي ً
عاما ونصف التي عاشها على األرض كانت بصفة أساسية من أجل إكمال عمل الصلب،
كإنسان عادي ،والثالثة وثالثون ً

ولتعطيGGه قGGوة ،وليتGGولى القيGGام بهGGذا العمGGل؛ ونتيجGGة لGGذلك أوكGGل هللا لGGه بعمGGل الصGGلب .اليGGوم ،مGGا هGGو العمGGل الGGذي سGGيتممه هللا

ِ
ليكمGGل عمGGل "الكلمGGة الظGGاهر في الجسGGد" وليسGGتخدم الكلمGGة ليجعGGل اإلنسGGان كGGاماًل  ،ويدفعGGه
المتج ّس Gد؟ اليGGوم ،صGGار هللا جسGً Gدا ّ
ليقب GGل تعام GGل الكلم GGة وتنقيته GGا .في كلمات GGه يجعلكم تحص GGلون على معون GGة وتحص GGلون على حي GGاة؛ في كلمات GGه ،ت GGرون عمل GGه
ض Gا بسGGبب كلمGGة هللا .اليGGوم ال يعمGGل هللا
وأفعالGGه .يسGGتخدم هللا الكلمGGة ليّ G
Gوبخكم وين ّقيكم ،ولGGذلك إن قاسGGيتم المشGGقات ،فهGGذا أي ً
مسِ G
Gتخد ًما الحقGGائق ،بGGل الكلمGGات .ال يمكن للGGروح القGGدس أن يعمGGل داخلكم ،ويجعلكم تقاسGGون األلم أو تشGGعرون بGGالحالوة إال
ُ

بعدما تحل كلمته عليكم .كلمة هللا فحسب بإمكانها أن تُدخلك إلى الحقيقة ،وكلمة هللا فحسGب هي القGادرة على جعلGGك كGاماًل ً.
وعليGGه ،ينبغي عليكم أن تفهمGGوا على األقGGل هGGذا :إن العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه هللا في األيGGام األخGGيرة هGGو أسا ًس Gا اسGGتخدام كلمتGGه
ليوبخGك.
ليجعل كل شGخص كGاماًل وليرشGد اإلنسGان .كGل العمGل الGذي يقGوم بGه هGو من خالل كلمتGه؛ إنGه ال يسGتخدم الحقGائق ّ

هن GGاك أوق GGات يق GGاوم فيه GGا بعض الن GGاس هللا .ال يتس GGبب هللا ل GGك في مش ّGقة كب GGيرة ،فجس GGدك ال ُي GGوبَّخ وال يقاس GGي مش GGقة ،ولكن
بمج ّGرد أن تGأتي عليGك كلمتGه ،وتنقيGك ،يكGون األمGر غGير محتمGل بالنسGبة لGك .أليس كGذلك؟ في وقت ُع َّمال الخدمGة ،قGال هللا

ب GGأن يلقى اإلنس GGان في الهاوي GGة السGGحيقة .ه GGل وصGGل اإلنس GGان ًّ
حقا للهاوي GGة السGGحيقة؟ ببس GGاطة لم ي GGدخل اإلنسGGان إلى الهاوي GGة
ُ
الس GGحيقة إاّل من خالل اس GGتخدام الكلم GGات لتنقيت GGه .وعلي GGه ،عن GGدما يص GGير هللا جس Gً Gدا في األي GGام األخ GGيرة ،فإن GGه يس GGتخدم كلمت GGه

واضحا .ال يمكنكم أن تروا ماهيته سوى في كلماته؛ وال يمكنكم أن تروا أنه هGGو
بصورة أساسية لتحقيق الكل ولجعل الكل
ً
هللا نفس GGه س GGوى في كلمات GGه .حين ي GGأتي هللا المتج ِّس Gد على األرض ،ال يفع GGل عم GGل آخ GGر إال التكّلم بكلم GGات ،ل GGذلك فال حاج GGة
للحقائق؛ الكلمات تكفي .هذا ألنه قد أتى في األصل للقيام بهذا العمل ،وليسمح لإلنسGGان أن يGGرى قوتGGه وسGGيادته في كلماتGGه،

وليسمح لإلنسان بأن يرى في كلماته كيف يحجب نفسه بتواضع ،وليسمح لإلنسان أن يعرف طبيعته الكلية في كلماته .كGGل
وم ن هو هللا موجود في كلماته ،حكمته وروعته في كلماته .بهذا يمكنكم أن تروا الوسائل العديدة التي يقول بهGGا
ما لدى هللا َ
هللا كلماته ،فمعظم عمل هللا أثناء كل هذا الوقت كان المعونة واإلعالن لإلنسان والتعامGGل معGGه .إنGGه ال يلعن اإلنسGGان برفGGق،
وحتى حينما يفعل هذا ،فإنGGه يفعGGل هGذا من خالل كلمتGه .وعليGه ،في هGذا العصGر الGGذي يصGGير فيGGه هللا جس ًGدا ،ال تحGاولوا أن
تروا هللا يشفي المرضى ويطرد األرواح الشريرة مجددا ،وال تحGاولوا دائمGا أن تGروا آي ٍ
Gات ،فال فائGدة من هGذا! هGذه اآليGات
ً
ً
ال يمكنهGGا أن تجعGGل اإلنسGGان كGGاماًل ! أقولهGGا واضGGح ًة :اليGGوم هللا المتج ِسGد الحقيقي َّ
يتكلم فقGGط ،وال يفعGGل .هGGذا هGGو الحGGق! إنGGه
ُ ّ
أيضا يستخدم الكلمات للعمل ،ويستخدم الكلمGGات
يستخدم الكلمات ليجعلكم كاملين ،ويستخدم الكلمات ُليطعمكم ويرويكم .إنه ً
مح GGل الحق GGائق ليجعلكم تعرف GGون حقيقت GGه .إن كنتم ق GGادرين على تص Gّ Gور ه GGذا الن GGوع من عم GGل هللا ،فمن الص GGعب أن تكون GGوا
عما إذا تحققت
سلبيين G.بدالً من التركيز على األشياء السلبية ،يجب أن تركز على ما هو إيجابي فحسب ،أي بغض النظGGر َّ
ّ
كلمات هللا أم ال ،أو إذا كان هناك ظهور للحقائق أم ال ،يساعد هللا اإلنسان لينال الحياة من كلماته ،وهGGذه هي أعظم اآليGGات

كلهGGا ،كمGGا أنهGGا حقيقGGة غGGير قابلGGة للجGGدل .هGGذا هGGو أفضGGل دليGGل تعGGرف من خاللGGه هللا ،وآيGGة أعظم من اآليGGات .هGGذه الكلمGGات
فحسب تقدر أن تجعل اإلنسان كاماًل .
بمج GGرد أن ب GGدأ عص GGر الملك GGوت ،ب GGدأ هللا في نش GGر كلمات GGه .في المس GGتقبل س GGتتحقق ه GGذه الكلم GGات ت GGدريجيًّا ،وفي ذل GGك
الوقت ،ينتقل اإلنسان إلى الحياة .استخدام هللا الكلم َة ليكشف شخصGية اإلنسGان الفاسGدة هGو أمGر واقعي وضGروري ،وهGو ال
َّ
إيمانGGا
يسGGتخدم إال كلمتGGه ليقGGوم بعملGGه بهGGدف تكميGGل إيمGGان اإلنسGGان ،ألن اليGGوم هGGو عصGGر الكلمGGة ،وهGGو يتطلب من اإلنسGGان ً
المتج ِّسGد في األيGGام األخGGيرة هGGو اسGGتخدام كلمتGGه لخدمGGة اإلنسGان ومعونتGGه G.لن تبGGدأ كلمGGات هللا
وعزيمً Gة
ً
وتعاونGGا .إن عمGGل هللا ُ
المتج ِّسGد في التحقGGق إال بعGGد أن يكGGون قGGد أنهى التحGGدث بكلماتGGه .ال تتحقGGق كلماتGGه أثنGGاء الGGزمن الGGذي يتكلم فيGGه ،ألنGGه عنGGدما
ُ
روح ا ،حGتى يسGتطيع اإلنسGان
يكون في مرحلة الجسد ،ال يمكن أن تتحقق كلماته ،وهذا لكي يرى اإلنسGان هللا جس ًGدا وليس ًG

أن ينظGGر حقيقGGة هللا بعينيGGه .سGGتبدأ كلماتGGه تتحقGGق في اليGGوم الGGذي فيGGه يكتمGGل عملGGه ،حين تُقGGال جميGGع الكلمGGات الGGتي ينبغي أن
يقولهGGا على األرض .اآلن ليس عصGGر تحقيGGق كالم هللا ،ألنGGه لم ُينGِ Gه التحGGدث بكلماتGGه .لGGذلك حين تGGرى أن هللا ال يGGزال يتكلم
بكلماته على األرض ،ال تنتظر تحقيق كلماته؛ حين يتوقف هللا عن التحدث بكلماته وحين يكتمل عمله ،يكون قGGد جGاء وقت
بدايGة تحقيGق كلماتGGه .في الكلمGات الGتي يقولهGا على األرض ،توجGGد من ناحيGة عطيGة الحيGاة ،ومن ناحيGGة أخGGرى نبGّ Gوة؛ النبGّ Gوة
Gاة ،ومن
عن أمور آتية ،وأمور ستُ َّ
ضGا توجGGد نبGَّ Gوة في كلمGات يسGوع .من ناحيGة ،قGَّ Gدم حي ً
تمم ،وأمور لم تتحقق بعد .كGانت أي ً
ٍ
ناحية أخرى َّ
بالنبوة .ال يوجد حديث اليوم عن تنفيGGذ الكلمGات والحقGائق في الGوقت ذاتGه ألن االختالف بين مGا يمكن أن
تكلم
َّ

يGGراه اإلنسGGان بالعيGGان وبين مGGا يفعلGGه هللا عظيم للغايGGة .ال يمكن إال أن ُيقGGال أنGGه بمجGGرد اكتمGGال عمGGل هللا ،سGGتتحقق كلماتGGه،
وس GGتأتي الحقGGائق بعGGد الكلمGGات .إن هللا المتج ِّس Gد في األيGGام األخ GGيرة سGGيؤدي خدم GGة الكلمGGة على األرض ،وأثنGGاء أداء خدمGGة
وبمجرد أن يتغير عمل هللا ،ستبدأ كلماته في التحقGGق .اليGGوم ،يتم
الكلمة ،سيقول كلمات فحسب ،ولن يهتم باألمور األخرى.
ّ
يتمجGد هللا في الكGون بأسGره ،سGGيكون قGGد حGان وقت اكتمGال عملGGه ،حينمGا تكGون
اسGGتخدام الكلمGGات أوالً لتجعلGGك كGاماًل ؛ حينمGا ّG
كGGل الكلمGGات الGGتي ينبغي أن تُقGGال قGGد قيلت ،وكGGل الكلمGGات قGGد أصGGبحت حقGGائق .لقGGد جGGاء هللا إلى األرض في األيGGام األخGGيرة
لي GGؤدي خدم GGة الكلم GGة ح GGتى يعرف GGه اإلنس GGان وي GGرى ماهيت GGه وينظ GGر حكمت GGه وجمي GGع أعمال GGه العجيب GGة من كلمت GGه .أثن GGاء عص GGر

وأمة وطائفGة؛
ضGا كلمتGه على كGل ديانGة وفئGة َّ
الملكوت ،يستخدم هللا الكلمة بالدرجة األولى إلخضاع كافة النGاس .وسGتحل أي ً
يستخدم هللا الكلمGة لإلخضGاع ،ليجعGل جميGع البشGر يGرون أن كلمتGه تحمGل السGلطان والقGدرة ،ولGذلك فGأنتم اليGوم ال تواجهGون
سوى كلمة هللا فقط.
ضGا تختلGGف
تختلGف الكلمGات الGGتي يقولهGGا هللا في هGذا العصGر عن الكلمGGات الGGتي قالهGا أثنGGاء عصGر النGاموس ،وكGGذلك أي ً
عن الكلمات التي قالها أثناء عصر النعمة .في عصر النعمة ،لم يقم هللا بعمل الكلمة ،بل شرح ببساطة الصلب بهGدف فGداء
صGلب ،واآلالم الGتي خضGع لهGا على الصGليب،
البشرية كافة .ال يصف الكتGاب المقGدس إال لمGاذا كGان يجب على يسGوع أن ي ُ
وكي GGف يجب على اإلنس GGان أن ُيص GGلب من أج GGل هللا .أثن GGاء ذل GGك العص GGر ك GGان ك GGل العم GGل ال GGذي ق GGام ب GGه هللا متمرك Gً Gزا ح GGول
ِ
تجسد بكلمات إلخضاع كل من يؤمنون به .هذا هو "الكلمة الظاهر في الجسGGد"؛
الم ّ
الصلب .أثناء عصر الملكوت ،يتكلم هللا ُ
لق GGد أتى هللا أثن GGاء األي GGام األخ GGيرة ليق GGوم به GGذا العم GGل ،أي أنGGه ق GGد جGGاء لتتميم المغ GGزى الفعلي للكلم GGة الظGGاهر في الجسGGد .إن GGه

ونادرا ما يكون هنGاك إظهGار للحقGائق .هGذا هGو جGوهر الكلمGة الظGاهر في الجسGد ،وحين يتكلم هللا
يتحدث بالكلمات فحسب،
ّ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان
ان ٱْل َكل َمُ Gةَ ،وٱْل َكل َمُ Gة َGك َ
المتجسد بكلماته ،يكون هذا هو إظهار الكلمة في الجسد ،وهو الكلمة اآلتي في الجسد" .في ٱْلَب ْدء َك َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
صَ Gار َج َسً Gدا" .إن (عمGGل ظهGور الكلمGة في الجسGGد) هGذا هGو العمGل الGGذي سGيحققه هللا في
ع ْن َد ٱهللَ ،و َGك َ
ان ٱْل َكل َGم ُة ٱهللََ ،وٱْل َكل َGم ُة َ
ويظهGر كلماتGه في
األيام األخيرة ،وهو الفصGل األخGير من خطGة تGدبيره بأكملهGا ،ولGذلك كGان على هللا أن يGأتي إلى األرض ُ
الجسد .إن العمل الذي يجب أن يتحقق في النهايGة ،والGذي يتض َّGمن مGا ُيعمGل اليGوم ،ومGا س ُGيعمل في المسGتقبل ،ومGا سGينجزه

Gوح ،وكل GGه بهGGGدف تحقيGGGق
ومن س Gُ Gيبادون ،وخالف GGه ،ق GGد ُأعلن كل GGه بوض ٍ G
ومن سيخلص GGونَ ،
هللا ،ووجه GGة اإلنس GGان األخ GGيرةَ ،
المغGGزى الفعلي للكلمGGة الظGGاهر في الجسGGد .إن الكلمGGات الGGتي شGGملت الدسGGتور والمراسGGيم اإلداريGGة الGGتي صGGدرت في السGGابق،
ِ
المتج ِّسGد في األسGاس في
ومن ُ
ومن سيدخلون إلى الراحة يجب أن تتحقق جميعها .هذا هو العمل الGذي ّ
يتممGه هللا ُ
سيبادونَ ،
َ
عينهم هللا،
فعينهم وأين يوجGGد أولئGGك الGGذين لم ُي ّ
األيGGام األخGGيرة .إنGGه يعطي النGGاس أن يفهمGGوا أين يوجGGد أولئGGك الGGذين سGGبق هللا ّ
وكي GGف ُيص Gّ Gنف ش GGعبه وأبن GGاؤه ،وم GGا س GGيحدث إلس GGرائيل وم GGا س GGيحدث لمص GGر في المس GGتقبل ،وس GGتتحقق ك GGل كلم GGة من ه GGذه
عمGا ُيعمGGل في كGGل عصGر ،ومGا ُيعمGل
الكلمGGات .إن خطGوات عمGل هللا تتسGارع .يسGGتخدم هللا الكملGة كوسGيلة ليكشGGف لإلنسGان ّ

المتج ِّسGد في األيGام األخGيرة ،وخدمتGه الGتي سGتُ َّ
ؤدى ،وهGذه الكلمGات جميعهGا بهGدف تحقيGق المغGزى الفعلي للكلمGة
من قبل هللا ُ
الظاهر في الجسد.
كملون".
لت سابًقا إن "كل َمن ير ّكزون على أن يGروا آيGات وعجGائب سGُ Gينبذون؛ وليسGوا من بين هGGؤالء الGGذين س ُGي َّ
لقد ُق ُ
لقGGد قلت العديGد Gمن الكلمGGات ،ومGGع ذلGGك ليس لإلنسGان أدنى معرفGGة عن هGGذا العمGGل ،وبوصGGولنا إلى هGGذه النقطGGة ،فهGGا أنت مGGا
ضGا
زال اإلنسان يطلب آيات وعجائب .هل إيمانك باهلل هو السعي لرؤية آيات وعجائب ،أم لكي تنال الحياة؟ قGال يسGGوع أي ً

العديد من الكلمGات ،ولكن مGا زال البعض منهGا لم يتحقGق حGتى اليGوم .هGل يمكنGك أن تقGول إن يسGوع ليس هللا؟ لقGد شGهد هللا

Gاجزا عن معرفتهGGا
عنه أنه كان المسيح وابن هللا الحبيب .هل يمكنك أن تنكر هذا؟ اليوم يقGGول هللا كلمGات فقGط ،وإن كنت ع ً
Gاء على مGGا إذا تحققت كلماتGGه أم ال؟ هGGل تGGؤمن
معرفً Gة شGGامل ًة ،فال يمكنGGك الثبGGات .هGGل تGGؤمن بGGه ألنGGه هGو هللا ،أم تGGؤمن بGGه بنً G
باآليات والعجائب أم تؤمن باهلل؟ هل هو ًّ
حقا هللا إن كان ال ُيظهر اليوم آيات وعجائب؟ إن لم تتحقق الكلمGGات الGGتي يقولهGGا،
ًّ
Gاء على مGGا إذا كGGانت الكلمGات الGGتي يقولهGGا تتحقGGق أم ال؟ لمGGاذا ينتظGGر بعض النGGاس
هGGل هGو حقا هللا؟ هGGل جGGوهر هللا يتحGGدد Gبنً G

دائما تحقيق كلمات هللا قبل اإليمان به؟ أال يعني هذا أنهم ال يعرفونه؟ كل َمن لديهم مفاهيم مثل هذه هم أناس ينكGGرون هللا،
ً
ودائما يسGGعون وراء رؤيGGة
به،
يؤمنون
ال
تتحقق
لم
وإن
به،
يؤمنون
هللا
كلمات
تحققت
إن
هللا؛
لقياس
المفاهيم
ويستخدمون
ً
Gادرا على الثبGات يعتمGد Gعلى مGا إذا كنت تعGرف هللا الحقيقي
اآليات والعجائب .أليسوا فريسGيي األزمنGة المعاصGرة؟ كونGك ق ً
Gدرة على الثبGGات في
أم ال؛ وهذا أمر خطير! كّلما تعاظمت حقيقة كلمة هللا فيك ،تعاظمت معرفتك بحقيقته ،وصرت أكGGثر قً G
وقت التجارب .لكن َّ
Gاجزا عن الثبGات ،وستسGقط في التجGارب .اآليGات
كلما رك ّGزت على رؤيGة اآليGات والعجGائب ،صGرت ع ً
والعجائب ليست هي األساس ،بل حقيقة هللا فحسب هي الحياة .ال يعGرف بعض النGاس اآلثGار الGتي سGيحققها عمGل هللا .إنهم

دائمGGا هGGو أن ُيشGGبع هللا شGGهواتهم ،بعGGدها فقGGط
يقضGGون أيGGامهم في ارتبGGاك ،غGGير سGGاعين وراء معرفGGة عمGGل هللا ،بGGل مسGGعاهم ً
يص GGبحون ج GGادين في إيم GGانهم .يقول GGون إنهم سيس GGعون للحي GGاة إن تحققت كلم GGات هللا ،ولكن إن لم تتحق GGق كلمات GGه ،لن توج GGد
إمكانية لسعيهم للحياة .يعتقGد اإلنسGان أن اإليمGGان باهلل هGGو السGعي وراء رؤيGة اآليGات والعجGائب والسGGعي وراء الصGعود إلى
السماء والسماء الثالثة .ال يوجد أحد يقول إن إيمانه باهلل هو السعي للدخول إلى الحقيقة ،وال السGعي للحيGاة ،وال السGعي أن
يربحهم هللا .ما هي قيمة سGعي مثGل هGذا؟ أولئGك الGذين ال يسGعون لمعرفGة هللا وإرضGائه هم أنGاس ال يؤمنGون باهلل ،هم أنGاس
ِ
يجدفون على هللا!
ّ
هGGل تفهمGGون اآلن مGGا هGGو اإليمGGان باهلل؟ هGGل اإليمGGان باهلل هGGو رؤيGGة آيGGات وعجGGائب؟ هGGل هGGو الصGGعود إلى السGGماء؟
اإليم GGان باهلل ليس س Gهاًل على اإلطالق .يجب إخض GGاع ه GGذه الممارس GGات الديني Gة Gإلى النقGGاش؛ فالس GGعي وراء ش GGفاء المرض GGى
وطGGرد األرواح الشGGريرة ،والتركGGيز على اآليGGات والعجGGائب واشGGتهاء المزيGGد من نعمGGة هللا وسGGالمه وفرحGGه ،والسGGعي وراء

تطّل عات الجسد ،جميعها ممارسات دينية ،ومثل هذه الممارسات الدينية هي نوع غامض من اإليمان .اليوم ،ما هGGو اإليمGGان
Gحا :اإليمGان
الحقيقي باهلل؟ إنه قبول كلمة هللا كواقع لحياتGك ومعرفGة هللا من كلمتGه ليكGون لGك محبGة حقيقيGة لGه .ألكGون واض ً
باهلل هو أن تطيعه وتحبه وتؤدي واجبك الذي يجب أن تؤديه كمخلوق من مخلوقات هللا .هذا هGGو هGGدف اإليمGGان باهلل .يجب

أن تع GGرف جم GGال هللا ،وكم يس GGتحق من تبجي GGل ،وكي GGف يص GGنع هللا في مخلوقات GGه عم GGل الخالص ويجعلهم ك GGاملين .ه GGذه هي
أساسيات إيمانك باهلل؛ فاإليمان باهلل هو في األسGاس االنتقGال من حيGاة الجسGد إلى حيGاة محبGة هللا ،ومن العيش ضGمن الفسGاد
إلى العيش ضGGمن حيGGاة كالم هللا .إنGGه الخGGروج من تحت ُملGGك الشGGيطان والعيش تحت رعايGGة هللا وحمايتGGه .إنGGه القGGدرة على

طاعGGGة هللا وليس الجس GGد ،والس GGماح هلل ب GGأن ي GGربح قلب GGك بالكام GGل ،والس GGماح ل GGه أن يجعل GGك ك GGاماًل  ،والتح Gّ Gرر من الشخصGGGية
الشيطانية الفاسدة .اإليمان باهلل هGو في األسGاس لكي تتجّلى فيGك قGوة هللا ومجGده ،ولعلGك تُِت ُّم مشGيئته ،وتنجGز خطتGه ،وتكGون

قادرا على أن تشهد عنه أمام إبليس .ليس الهدف من اإليمان باهلل هGو رؤيGة آيGات ومعجGزات ،وال يجب أن يكGون من أجGل
ً
جسدك الشخصي ،بل يجب أن يكون هدفGه السGGعي لمعرفGGة هللا ،والقGدرة على طاعتGGه ،وأن تكGGون مثGGل بطGرس ،تطيعGGه حGتى
المGGوت .هGGذا هGGو مGGا يجب تحقيقGGه في األسGGاس .إنGGه أكGGل كلمGGة هللا وشGGربها من أجGGل معرفGGة هللا وإرضGGائه ،فأكGGل كلمGGة هللا
وش GGربها يعطي GGك معرف GGة أعظم باهلل ،وبع GGدها فق GGط ستس GGتطيع طاعت GGه .لن تتمكن من محب GGة هللا إال ل GGو ع GGرفت هللا ،وه GGذا ه GGو
دائمGGا ،في إيمان GGك باهلل ،أن ت GGرى اآلي GGات
اله GGدف الوحي GGد ال GGذي يجب على اإلنس GGان تحقيق GGه في إيمان GGه باهلل .إن كنت تح GGاول ً
والعجائب ،فإن وجهة النظGر هGGذه عن اإليمGان باهلل خاطئGGة .اإليمGGان باهلل هGGو في األسGاس قبGول كلمGGة هللا كحقيقGة حياتيGة .إن
ممارس GGة الكلم GGات ال GGتي تخ GGرج من فم هللا وتنفي GGذها داخ GGل نفس GGك ه GGو فق GGط تحقي GGق ه GGدف هللا .في اإليم GGان باهلل ،ينبغي على
ِ
Gذمر،
كمل GGه هللا ،وليك GGون ق ً G
Gادرا على الخض GGوع ل GGه وطاعت GGه .إن كنت تس GGتطيع أن تطي GGع هللا دون ت ّ G
اإلنس GGان أن يس GGعى كي ُي ّ
نجاح Gا في
ًG
وتنش GGغل برغب GGات هللا ،وتص GGل لمكان GGة بط GGرس ،وتمتل GGك أس GGلوب بط GGرس ال GGذي تكلم عن GGه هللا ،تس GGتطيع أن تحق GGق
إيمانك باهلل ،وهذا سيعد عالم ًة على أن هللا قد ربحك.

يقGGوم هللا بعملGGه في الكGGون بأسGِ Gره .يجب على كGGل َمن يؤمنGGون بGGه أن يقبلGGوا كلمتGGه ويأكلوهGGا ويشGGربوها؛ ال يمكن أن
دائمGGا الكلمGGة ليجعGGل
ُيGGربح أحGGد من هللا من خالل رؤيGGة اآليGGات والعجGائب الGGتي ُيظهرهGا هللا .على م ّGر العصGGور ،اسGGتخدم هللا ً
ِ
كملGGك
اإلنسGGان كGGاماًل  .لGGذلك ال ينبغي عليGGك أن تصَّ G
Gب كGGل اهتمامGGك على اآليGGات والعجGGائب ،بGGل يجب أن تسGGعى وراء أن ُي ّ
ضGا بالعديGد Gمن الكلمGGات.
هللا .في عصGGر نGGاموس العهGGد القGGديم ،تكلم هللا ببعض الكلمGGات ،وفي عصGGر النعمGGة ،تكلم يسGGوع أي ً
الرسGGل والتالميGذ GالGGذين جGGاؤوا بعGGد ذلGGك النGGاس على الممارسGGة وفًقGGا للوصGGايا الGGتي
Gيرا ،سGGاعد ُ
كالمGGا كثً G
وبعGGد أن قGGال يسGGوع ً
ِ
ليكمGGل
أص GGدرها يس GGوع ،واخت GGبروا وفًقGGا للمب GGادئ ال GGتي تكلم به GGا يس GGوع .يس GGتخدم هللا في األي GGام األخ GGيرة في األس GGاس الكلم GGة ّ
ِ
ضGح قGوة هللا .إن أظهGر هللا اآليGات والعجGائب
اإلنسان .إنه ال يسGتخدم اآليGات والعجGائب ليظلم اإلنسGان أو يقنعGه؛ فهGذا ال يو ّ
فحسب ،لكGان من المسGتحيل أن تتضGح حقيقGة هللا ،وعليGه كGان من المسGتحيل أن ُي َّ
كمل اإلنسGان .ال يجعGل هللا اإلنسGان كGاماًل
باآليات والعجائب ،بل يستخدم الكلمة ليروي اإلنسان ويرعGاه ،بعGدها تتحقGق طاعGة اإلنسGان الكاملGة ومعرفتGه باهلل .هGذا هGو

هدف العمل الذي يقوم به والكلمات التي يقولها .ال يستخدم هللا طريقة إظهار اآليات والعجائب ليجعل اإلنسان كGاماًل  ،لكنGGه

يسGGتخدم الكلمGGات والعديGGد من طGGرق العمGGل المختلفGGة ليجعGGل اإلنسGGان كGGاماًل  .سGGواء كGGانت تنقيGGة أو تعGGامألو تهGGذيب أو رعايGGة

بواسطة الكلمات ،يتحدث هللا من عدة أوجه مختلفة ليجعل اإلنسان كGاماًل  ،وليمنح اإلنسGان معرفً Gة أعظم عن عملGه وحكمتGه
يتكمل اإلنسان وقت أن يختتم هللا العصر في األيام األخيرة ،سيصGGير مGGؤهالً لينظGGر اآليGGات والعجGGائب .حين
وروعته .حين َّ

Gادرا على طاعتGGه ،مهمGGا كGGان مGGا يفعلGGه ،فلن يعGGود لGGديك أي تصGGورات حولGGه عنGGدما تGGرى اآليGGات
تتعGGرف على هللا وتكGGون قً G
تصورات عن حقيقة هللا .إنك فاسGGد وعGاجز في الGGوقت الحGGالي عن إطاعGGة هللا طاعً Gة كاملً Gة،
والعجائب ،ألنه لن يكون لديك ّ
فهل أنت مؤهل أن ترى آيات وعجائب؟ الوقت الذي ُيظهر فيه هللا آيات وعجائب هو الوقت الذي يعاقب هللا فيGGه اإلنسGGان،
وأيضا هو الوقت الذي يتغGير فيGه العصGر ،وكGذلك هGو الGوقت الGذي ُيختَتم فيGه العصGر .حين ُي َّنفذ عمGل هللا بطريقGة طبيعيGة،
ً

فإنه ال ُي ظهر آيات وعجائب .إن إظهار اآليات والعجائب أمر في غاية السهولة ،ولكنه ليس مبدأ عمل هللا ،وال الهدف من
تGGدبير هللا لإلنسGGان .إن رأى اإلنسGGان آيGGات وعجGGائب ،وإن ظهGGر جسGGد هللا الGGروحي لإلنسGGان ،ألن يGGؤمن جميGGع النGGاس باهلل؟
ربحGGون من الشGGرق ،الغGGالبون الGGذين يGGأتون من وسGGط الضGGيقة العظيمGGة .مGGا معGGنى هGGذه
قلت سGGابًقا إن مجموعGGة من الغGGالبين ُي َ

الكلم GGات؟ ه GGذه الكلم GGات تع GGني أن ه GGؤالء الن GGاس ال GGذين ُربح GGوا فق GGط أط GGاعوا ب GGالحق بع GGد أن اجت GGازوا في الدينون Gة Gوالت GGوبيخ،

Gردا ،ولكنGGه حقيقي .لم يGGروا أيGGة آيGGات
ض Gا وال مجً G
والتعامGGل والتهGGذيب ،وكGGل أنGGواع التنقيGGة .إيمGGان هGGؤالء النGGاس ليس غام ً
وعجGGائب أو أيGGة معجGGزات؛ وهم ال َّ
يتكلمGGوا عن رسGGائل أو عقائGGد ُمبهمGGة ،أو أفكGGار عميقGGة؛ بGGل لGGديهم الحقيقGGة وكلمGGات هللا

Gدرة على إظهGGار قGGوة هللا؟ إن عمGGل هللا في األيGGام األخGGيرة هGGو
ومعرفGGة صGGادقة بحقيقGGة هللا .أليسGGت جماعGGة مثGGل هGGذه أكGGثر قً G
ِ
ِ
ليكمل اإلنسGان ،بGل أتى ليفديGه ،لGذلك أظهGر بعض المعجGزات ليجعGل النGاس يتبعونGهG.
عمل
فعلي .في عصر يسوع ،لم يأت ّ
ّ
Gزءا من عم GGل خدمت GGه .ه GGذه اآلي GGات والعج GGائب ك GGانت
ألن GGه أتى في األس GGاس ّ
ليتمم عم GGل الص GGلب ،وإظه GGار اآلي GGات لم يكن ج ً G

Gافيا ،ولم يمثGGل عمGGل العصGGر بأسGِ Gره .أثنGGاء عصGGر نGGاموس العهGGد
Gؤثرا؛ كGGانت عماًل إضً G
العمGGل الGGذي قGGام بGGه ليجعGGل عملGGه مً G
القGGديم ،أظهGGر هللا كGGذلك بعض اآليGGات والعجGGائب ،لكن العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه هللا اليGGوم هGGو عمGGل فعلي ،وهGGو بكGGل تأكيGGد لن
ّ
لعمت الفوض GGى عمل GGه الحقيقي ،ولم GGا اس GGتطاع القي GGام بالمزي GGد من
ُيظه GGر آي GGات وعج GGائب اآلن .ل GGو أظه GGر آي GGات وعج GGائبَّ ،

ض Gا آيGGات وعجGGائب ،فهGGل كGGان سيتّضGGح مGGا إذا كGGان
العمGGل .إن قGGال هللا الكلمGGة ليسGGتخدمها لتكميGGل اإلنسGGان ،ولكنGGه أظهGGر أي ً
اإلنسGان حًقGا يGGؤمن بGGه أم ال؟ لGGذلك ،ال يفعGGل هللا مثGGل هGGذه األمGGور .يوجGGد الكثGGير من الGGدين بGGداخل اإلنسGان؛ ولقGGد أتى هللا في

األيGGام األخGGيرة ليطGGرد كافGGة التصGّ Gورات الديني Gة GواألمGGور الخارقGGة للطبيعGGة من داخGGل اإلنسGGان ،ولكي يجعGGل اإلنسGGان يعGGرف
حقيقGGة هللا .لقGGد أتى ليزيGGل صGGورة إلGGه غGامض وخيGGالي ،أو ُقGGل صGGورة إلGGه ليس لGGه وجGGود على اإلطالق .وعليGGه ،فGإن شGGيء
واح GGد ثمين ل GGك اآلن ه GGو أن تع GGرف الحقيق GGة! الح GGق يف GGوق أي ش GGيء .كم ل GGديك من الح GGق الي GGوم؟ ه GGل ك GGل َمن ُيظه GGر آي GGات
أيضا أن تُظهر آيات وعجائب؛ هل جميعها هللا؟ إن ما يبحث اإلنسان عنه في إيمانGGه
وعجائب إله؟ يمكن لألرواح الشريرة ً
باهلل هو الحق ،وما يسعى وراءه هو الحياة أكثر من اآليات والعجائب .يجب أن يكون هذا هو هدف كل َمن يؤمنون باهلل.

أن يخضعوا للتنقية
زمع تكميلهم ال ّ
بد ْ
الم َ
أولئك ُ
إذا كنت ت GGؤمن باهلل ،فعلي GGك إ ًذا أن تطي GGع هللا ،وأن تم GGارس الح GGق ،وأن تُِت َّم جمي GGع واجبات GGك .كم GGا يجب ،عالوة على
Gادرا فقGط
ذلك ،أن تفهم األمور التي ينبغي أن تختبرها .إن كنت ال تختGبر سGوى التعامGل معGك والتGأديب والدينونGة G،وكنت ق ً

على التمتع باهلل ،ولكنك تبقى غير ٍ
قادر على الشعور بتأديب هللا لك أو تعامله معك ،فهذا أمGر غGير مقبGول .ربمGا تكGون في
هGGذه الحالGGة من التنقيGGة قGGادرا على الثبGGات على موقفGGك .ولكن هGGذا ال يGGزال غGGير كٍ G
Gاف؛ فيجب أن تسGGتمر مGGع ذلGGك في السGGير
ً
ولكن بمجGَّ GGرد
ُقGُ GGد ًما .إن درس محب GGة هللا ال يتوق GGف أب Gً Gدا وال نهاي GGة ل GGه .ي GGرى الن GGاس في اإليم GGان باهلل أم Gً Gرا بس GGي ً
طا للغاي GGةّ ،
طا كم GGا يتخيَّلون GGه .عن GGدما يعم GGل هللا على تنقي GGة
اكتس GGابهم بعض الخ GGبرة العملي GGة ،ي GGدركون عندئ Gٍ Gذ أن اإليم GGان باهلل ليس بس GGي ً

اإلنسGGان ،يعGGاني اإلنسGGانَّ ،
وكلمGGا زادت تنقيتGGه أصGGبح حبGGه هلل أعظم ،ويظهGGر فيGGه قGGدر أكGGبر من قGGدرة هللا .وعلى العكس من
قل نمو محبته هلل ،وظهر فيه قدر أقل من قدرة هللاَّ .
َّ
كلما زادت تنقية مثGGل هGGذا
ذلك ،كلما نال اإلنسان ً
قدرا أقل من التنقيةّ َّ ،
الشخص وألمه ،وزاد ما يختبره من العذاب ،ازداد عمق محبته هلل ،وأصبح إيمانGGه باهلل أكGGثر صGGدًقا ،وتعمقت معرفتGGه باهلل.
كثيرا ،وسGGترى أن أولئGGك النGGاس
سترى في اختباراتك
كثيرا حينما تتم تنقيتهم ،ويتم التعامل معهم وتأديبهم ً
أشخاصا يعانون ً
ً
ِ
أمGا أولئGك الGذين لم يختGبروا التعامGل معهم فليس لGديهم سGوى
هم الذين ُيكّنون حبًّا عميًقا هلل ،ومعرفة باهلل أكثر عمًقا ونفا ًذاّ .
معرفGGة سGGطحية ،وال يمكنهم إاَّل أن يقولGGوا" :إن هللا صGGالح جGً Gدا ،يمنح النعم GGة للن GGاس ح GGتى َّ
يتمكن GGوا من التمتُّع ب GGه" .إذا ك GGان
النGGاس قGGد اختGGبروا التعامGGل معهم والتGGأديب ،فهم قGGادرون على التحGُّ Gدث عن المعرفGGة الحقيقيGGة باهلل؛ لGGذا َّ
فكلمGGا كGGان عمGGل هللا

َّ
ضGا مGGع مفاهيمGGك ،كGGان
ضGا عليGGك وأكGGثر تعار ً
أعجب في اإلنسGGان ،ازدادت قيمتGGه وأهميتGGه G.وكلمGGا وجGGدت العمGGل أكGGثر غمو ً
َ
Gق هللا اإلنسGGان بهGGذه
عمGGل هللا أكGGثر قGGدرة على إخضGGاعك وربحGGك وجعلGGك كGGامالً .كم هي عظيمGGة أهميGGة عمGGل هللا! إن لم ُينِّ G

فعGGال وبال مغ GGزى .قي GGل في الماض GGي إن هللا س GGيختار ه GGذه
الطريق GGة ،ولم يعم GGل وفًقGGا له GGذا األس GGلوب ،فس GGيكون عمل GGه غ GGير ّ
المجموعة ويربحها ،ويكملها في األيام األخيرة ،وفي هذا أهمية كبرىَّ .
كلما زاد العمل الذي يقوم به هللا في داخلكم ،ازداد
ّ
َّ
وتعمقت معرف GGة
عم GGق محبتكم هلل ونقاؤه GGا .وكلم GGا ك GGان عم GGل هللا أعظم ،زادت ق GGدرة اإلنس GGان على فهم ش GGيء من حكمت GGه،
ّ

اإلنسGGان بGGه .سGGوف تنتهي السGGتة آالف سGGنة من خطGGة تGGدبير Gهللا خالل األيGGام األخGGيرة .هGGل سGGينتهي األمGGر ًّ
حقا بسGGهولة؟ هGGل
س GGينتهي عمل GGه بمج Gَّ Gرد أن يخ ِ
ضG Gع البش GGر؟ ه GGل يمكن أن يك GGون األم GGر به GGذه البس GGاطة؟ يتخيَّل الن GGاس بالفع GGل أن األم GGر به GGذه
ُ
Gي
يهمGGك أن تGذكره ،فهGGو َّ
برمتGه عص ٌّ
البساطة ،لكن ما يفعله هللا ليس بهذه البساطة .بغض النظر عن أي جزء من عمGGل هللا ّ
على إدراك اإلنسان .لو كنت تقدر على إدراكه ،لكان عمل هللا بال أهمية أو قيمة .العمGGل الGذي قGام بGه هللا ال يمكن إدراكGGه،
وهو يتعارض تماما مع مفاهيمكَّ ،
تناقضا مع مفاهيمك ،فهذا ُي ِظهر أن عمGل هللا لGه معGنى؛ لGو كGان متوافًقGا
وكلما كان أكثر
ً
ً
َّ
مع مفاهيمك ،لما كان له معنى .واليوم ،تشعر أن عمل هللا عجيب للغاية ،وكلمGGا شGعرت أكGGثر َّ
بأنه عجيب ،شGGعرت بGأن هللا

ضGا ،ورأيت مGGدى عظمGGة أعمGGال هللا .لGGو َّأنه لم يفعGGل سGGوى عمGGل سGGطحي وروتيGGني إلخضGGاع اإلنسGGان ولم يفعGGل
أكGGثر غمو ً
شيًئا آخGر بعGد ذلGك ،لمGا اسGتطاع اإلنسGان رؤيGة أهميGة عمGل هللا .وعلى الGرغم من َّأنك تخضGع لق ٍ
Gدر يسGير من التنقيGة اآلن،

ثم فGإن التعGGرض لهGGذه المشGGقة ُيعGّ Gد ضGرورة قصGGوى لكمَّ .إنك تخضGGع لقGGدر يسGGير
فإنهGGا مفيGGدة للغايGGة لنمGGوك في الحيGGاة؛ ومن َّ
قادرا حًقGا على رؤيGة أعمGGال هللا ،وسGوف تقGGول في النهايGGة" :أعمGال هللا عجيبGة
من التنقية اآلن ،ولكن بعد ذلك سوف تكون ً

جGً Gدا!" سGGوف تكGGون هGGذه هي الكلمGGات الGGتي في قلبGGك .وبعGGد اختبGGار تنقيGGة هللا لفGGترة من الGGزمن (تجربGGة العGGاملين في الخدمGGة
حقا!" يبين استخدامهم لعبGGارة "صGGعب ًّ
ووقت التوبيخ) ،قال بعض الناس في النهاية" :اإليمان باهلل صعب ًّ
حقا" أن أعمGGال هللا
وأن لعمGل هللا أهميGGة وقيمGGة عظيمGGتينَّ ،
ال يمكن إدراكهGاَّ ،
وأن عملGGه جGGدير للغايGGة بGأن يقGِّ Gدره اإلنسGان .إذا لم تكن لGGديك أدنى
أتممت الكث GGير من العم GGل ،فه GGل يمكن أن يظ GGل لعملي قيم GGة؟ س GGيجعلك ه GGذا تق GGول" :خدم GGة هللا ص GGعبة حًقGGا،
معرف GGة بع GGد أن
ُ
وأعمGGال هللا عجيبGGة جGً Gدا ،وهللا حكيم حًقGGا! إنGGه جميGGل للغايGGة!" إذا َّ
Gترة من
تمكنت من قGGول مثGGل هGGذه الكلمGGات بعGGد اجتيGGازك فً G
االختبGGار ،فهGGذا يثبت َّأنك قGGد ربحت عمGGل هللا في داخلGGك .في أحGGد األيGGام ،عنGGدما تقGGوم بنشGGر اإلنجيGGل في الخGGارج ويسGGألك

َّ
جدا!" سيشعرون بأن كلماتGGك تتحGَّ Gدث عن
شخص ما" :كيف هو حال إيمانك باهلل؟"
ستتمكن من القول" :إن أعمال هللا رائعة ً

اختبGGارات حقيقيGGة .هGGذا هGGو تقGGديم الشGGهادة ًّ
إن عمGGل هللا مليء بالحكمGGةَّ ،
حقا .سGGتقول َّ
وإن عملGGه فيGGك قGGد أقنعGGك حًGقGا وأخضGGع

جدير ًّ
التحدث عن هذه األمور ،فيمكنك Gتحريك قلGGوب النGGاس.
جدا بحب البشرية! إذا كنت تستطيع
ّ
دائما؛ ألنه ٌ
قلبك .ستحبَّه ً
ُّ
Gادرا على أن تقGدم شGهادة مدويَّة ،وأن تح ِّGرك مشGاعر النGاس حGتى البكGاء ،فهGذا
هذا كله عبGارةٌ عن تقGديم للشGهادة .إذا كنت ق ً

يGGدل على أنGGك حًقGGا أحGGد الGGذين يحبGGون هللا؛ َّ
ألنك قGGادر على الشGGهادة لمحبGGة هللا ،ويمكن تأييGGد أفعGGال هللا بالشGGهادة من خاللGGك.
َّ
وسيتمكنون من الوقوف بثبات في أي بيئة يجGGدون أنفسGGهم فيهGGا .هGGذه
ومن خالل شهادتك ،يندفع Gآخرون اللتماس عمل هللا،
هي الطريقGGة الصGGحيحة وحGGدها لتقGGديم الشGGهادة ،وهGGذا هGGو بالضGGبط المطلGGوب منGGك اآلن .يجب أن تGGرى أن عمGGل هللا يتميَّز
َّ
ضGا أن
يثمَنGGه النGGاس ،وأن هللا عزيGGز جGً Gدا وغG
Gني جGً Gدا ،وال يسGGتطيع أن يتكلم فحسGGب ،بGGل يمكنGGه أي ً
بقيمGGة كGGبرى ويسGGتحق أن ّ
ّ
يدين الناس وينقي قلوبهم ،ويمنحهم المتعGة ،ويGربحهم ويخضGعهم ِ
ويكملهم .سGترى من اختبGارك أن هللا محبGوب للغايGة .لGذا،
ُ
َ
ّ
قادرا على التعبير عن هذه الكلمات من أعماق
كم تحب هللا اآلن؟ هل تستطيع حًقا قول هذه األشياء من قلبك؟ عندما تكون ً
ٍ
َّ
Gاهدا
Gادرا على أن تكGGون شً G
قلبGGك ،عندئGGذ سGGتتمكن من تقGGديم الشGGهادة .فبمجGَّ Gرد أن تصGGل خبرتGGك إلى هGGذا المسGGتوى ،سGGتكون قً G

هلل ،وم GGؤهالً ل GGذلك .إذا لم تص GGل إلى ه GGذا المس GGتوى في اختب GGارك ،فس GGتبقى بعي Gً Gدا ج Gً Gدا .من الط GGبيعي أن ُي ِ
ظه Gر الن GGاس نق GGاط
Gادرا على أن تقGولَّ :
"إن هللا حكيم للغايGة في عملGGه!" إذا كنت
ضGعف أثنGاء عمليGة التنقيGة ،ولكن بعGGد التنقيGة يجب أن تكGGون ق ً
عزيزا عليك وسيكون اختبارك ذا قيمة.
قادرا حًقا على أن تحظى بفهم عملي لهذه الكلمات ،فسيصبح هذا شيًئا
ً
ً

Gادرا على الشGGهادة لعمGGل
مGGا الGGذي ينبغي أن تسGGعى إليGGه اآلن؟ مGGا يجب عليGGك السGGعي إليGGه هGGو مGGا إذا كنت أم لم تكن قً G
وتجليGGا لGGه ،ومGGا إذا كنت أهاًل أم ال ألن يسGGتخدمك .مGGا هGGو مقGGدار
هللا ،ومGGا إن كGGان أو لم يكن بإمكانGGك أن تصGGبح شGGهادة هلل
ً

عما إن كGان
العمل الذي قGام بGه هللا حًقGا فيGك؟ مGا مقGدار مGا رأيت أو لمسGت؟ مGا مقGدار مGا اختبرتَGه َّ
وتذوقتَGه؟ وبغض النظGر َّ
هللا قGGد اختGGبرك أم تعامGGل معGGك أم َّأدبGGك ،فGإن أفعالGGه وعملGGه قGGد ُنِّفGGذا عليGGك؛ ولكن كمGGؤمن باهلل ،وكشGخص يGGرغب في السGGعي
Gاء على خبرت GGك العملي GGة؟ هGGل يمكنGGك أن تحي GGا بحسGGب كلمGGة هللا
لنيGGل الكم GGال منGGه ،هGGل أنت قGGادر على الش GGهادة لعم GGل هللا بن ً G
اعتمادا على خبرتك العملية؟ هل تستطيع أن تعGول اآلخGرين من خالل خبرتGك العمليGة ،وأن تبGذل حياتGك َّ
كلهGا لتشGهد لعمGل
ً
ُ
Gاهدا لعمGGل هللا ،يجب أن تعتم Gد Gعلى خبرتGGك ومعرفتGGك والثمن الGGذي دفعتGGه .بهGGذا فقGGط يمكن Gك Gأن ترضGGي
هللا؟ لكي تكGGون شً G
Gادرا على الشGهادة السGمه ،بGل والشGهادة لعملGه،
إرادته .هل أنت شGخص يشGهد لعمGل هللا؟ هGل لGديك هGذا الطمGوح؟ إذا كنت ق ً
وإذا استطعت أن تعيش بحسGب الصGورة الGتي يطلبهGا من شGعبه ،فGأنت شGاهد هلل .كيGف تشGهد بالفعGل هلل؟ تفعGل ذلGك بالسGعي
ُّ
والتطل ع للحياة بحسب كلمة هللا ،وبالشهادة بكلماتك ،والسماح للناس أن يعرفوا عمله ويروا أفعالGه .إذا كنت تسGعى حًقGا إلى

ِ
مبارك ا في النهايGGة ،فGGإن
ًG
كملGGك .إذا كGGان كGGل مGGا تسGGعى إليGGه هGGو أن تنGGال الكمGGال من هللا وأن تكGGون
كGGل هGGذا ،فGGإن هللا سGGوف ُي ّ
نقيا .يجب أن تسعى إلى كيفيGة رؤيGة أعمGGال هللا في الحيGاة الواقعيَّة ،وكيGGف ترضGGيه عنGGدما يكشGف
منظور إيمانك باهلل ليس ً
عن إرادته لك ،وأن تسعى لتعرف كيف يجب أن تشهد لعجائبه وحكمته ،وكيف تشهد على كيفية تأديبه لك وتعاملGGه معGGك.

يجب علي GGك التأمGGل في ك GGل ه GGذه األش GGياء اآلن .إذا ك GGان حب GGك هلل ه GGو لمج Gَّ Gرد أن َّ
تتمكن من المش GGاركة في مج GGد هللا بع GGد أن
ّ
ٍ
ِ
َّ
قادرا على الشهادة لعمGل هللا ،وتلبيGة
يكملك ،فإنه ال يزال غير كاف وال يمكنه تلبية ُمتطلبات هللا .أنت بحاجة إلى أن تكون ً
ّ
حزنGGا ،فيجب عليGGك
ًG
ألمGا أم
مطالبGGه ،واختبGGار العمGGل الGGذي قGGام بGGه على النGGاس بطريقGGة عمليGGة .وسGGواء أكGGان ذلGGك ًG
دموعGا أم ً
اختبار كل هذه األمور في ممارستك .الهدف منها تكميلك كشخص يشهد هلل .ما الGGذي بالضGGبط يجGGبرك اآلن على أن تعGGاني
ُّ
وتطلعات GGك
وتس GGعى للكم GGال؟ ه GGل معانات GGك الراهن GGة هي حًقGGا من أج GGل محب GGة هللا والش GGهادة ل GGه؟ أم أنه GGا ألج GGل برك GGات الجس GGد

المس GGتقبليَّة ومصGGيرك؟ يجب تصGGحيح جمي GGع نواي GGاك ودوافعGGك واألهGGداف ال GGتي تسGGعى إليهGGا ،وال يمكن االسترشGGاد في ذلGGك
ليتلقى البركات َّ
بإرادتك الخاصة .إذا سعى شخص ما إلى الكمال َّ
ويتقلد السGGلطة ،في حين يسGGعى آخGGر إلى الكمGGال إلرضGاء
جدا عن
بعيدا ً
هللا وليشهد شهادة عملية لعمل هللا ،فأي من وسيلتَ ْي السعي هاتين ستختار؟ إن اخترت األولى ،فأنت ال تزال ً
كمِل ٍGك في الكGون .من ناحيGة أخGرى ،مGا
عرف ً
معايير هللا .لقد ُ
قلت من قبل إن أفعالي ستُ َ
علنGا في الكGون كّلGه ،وإنGني سGأحكم َ

ملوك ا وتَظهGGروا للكGGون كّلGGه .فلتمأل أعمGGال هللا الكGGون وجَلGGد
ُأوكGGل إليكم هGGو أن تخرجGGوا لتشGGهدوا لعمGGل هللا ،ال أن تصGGبحوا ًG
ويقر بها .يقال هذا الكالم فيما َّ
يتعلق باهلل نفسه ،وما ينبغي على البشر القيام بGه هGو الشGهادة هلل .مGا
ولي َرها الجميع َّ
ُ
السماءَ ،
مقدار معرفتك باهلل اآلن؟ كم من هللا يمكنك الشهادة لGه؟ مGا الهGدف من تكميGل هللا لإلنسGان؟ بمج َّGرد أن تفهم إرادة هللا ،كيGف

Gتعدا ألن تكGGون كGGاماًل وألن تقGّ Gدم الشGGهادة لعمGGل هللا من خالل مGGا تحيGGاه ،وإذا
Gاة إلرادتGGه؟ إذا كنت مسً G
يجب أن تُظهGGر مراعً G
كانت لديك هذه القGوة الدافعGة ،فعندئGٍ Gذ ال يستعصGي عليGك أم ٌGر .مGا يحتاجGه النGاس اآلن هGو اإليمGان .إذا كGان لGديك هGذه القGوة
الدافعGG Gة ،فمن الس GG Gهل أن َّ
تتخلص من أي سGG Gلبيَّة أو تخGG Gاذل ومن الكسGG Gل والمفGG Gاهيم الجسGG Gدية وفلس GG Gفات العيش والشخصGG Gية
المتمردة والمشاعر وما شابه ذلك.
ّ

أثنGGاء اجتيGGاز التجGGارب ،من الطGGبيعي أن يكGGون النGGاس ضGGعفاء ،أو أن َّ
تتملكهم السGGلبيَّة في داخلهم ،أو أن يفتقGGروا إلى
َ
فهم إرادة هللا أو طريقهم للممارسة فهما واضحا .ولكن على أية حGال ،يجب أن يكGون لGك إيمGGان بعمGGل هللا مثGGل أيGGوب ،وأاَّل
ً
ً
ِ
Gعيفا ولعن يGGوم والدتGGهَّ G،
أن كGGل مGGا في الحيGGاة اإلنسGGانية قGGد منحGGه إيGGاه يهGGوهَّ ،
فإنه لم ُينكGGر َّ
تنكGGره .فمGGع َّ
وأن
أن أيGGوب كGGان ضً G
حن بهGGا ،فقGGد احتفGGظ بهGGذا اإليمGGان .بغض
ضGا الوحيGGد الGGذي يأخGGذ كGGل شGGيء.
وبغض النظGGر عن الكيفيGGة الGGتي امتُ َ
يهGGوه هGGو أي ً
ّ

النظ GGر عن ن GGوع التنقي GGة ال GGتي تجتازه GGا في اختب GGارك من خالل كالم هللا ،ف GGإن م GGا يطلب GGه هللا من البش GGر ،باختص GGار ،ه GGو أن
ُّ
وتطلعGاتهم .يقGوم هللا بعمGل منح الكمGال للنGاس
Gان النGاس ومحبَّتُهم
يؤمنوا بGه
يكمُلGه بالعمGل بهGذه الطريقGة هGو إيم ُ
ّ
ويحبGوه .مGا ّ
Gوب عنGدما ال يمكن
وهم ال يمكنهم رؤيته أو اإلحساس به ،وفي ظل هGذه الظGروف يكGون إيمانGك
مطلوبGا .إيمGان النGاس مطل ٌ
ً
رؤيGGة شGGيء مGGا بGGالعين المجGَّ Gردة ،وإيمانGGك مطلGGوب حينمGGا ال يمكنGGك التخِّلي عن مفاهيمGGك الخاصGGة .عنGGدما ال تفهم عمGGل هللا

وتتمسك بالشهادة .حينما وصل أيوب إلى هGGذه
موقفا ثابتًا،
فهما
َّ
وأن تتَّخذ ً
واضحا ،فإن المطلوب هو أن يكون لديك إيمانْ ،
ً
ً
ِ
َّ
اَّل
Gيكملك هللا عنGGدما يكGGون لGGديك
النقطGGة ،ظهGGر لGGه هللا وتكلم معGGه .بمعGGنى َّأنك لن تتمكن Gمن رؤيGGة هللا إ من داخGل إيمانGGك ،وسّ G
إيمGGان .بGGدون إيمGGان ال يمكن Gه GفعGGل هGGذا .سGGوف يمنحGGك هللا مGGا تأمGGل أن تربحGGه أيًّا كGGان .إذا لم يكن لGGديك إيمGGان ،فال يمكن

Gادرا على رؤيGGة أفعGGال هللا ،فض Gاًل عن أن تGGرى قدرتGGه الكليَّة .عنGGدما يكGGون لGGديك إيمGGان َّ
بأنك سGGترى
تكميلGGك G،ولن تكGGون قً G
فسيظهر لك هللا ،وينيرك ويرشدك من الداخل .بدون ذلك اإليمGان ،لن َّ
يتمكن هللا من فعGل ذلGك.
أفعاله في اختبارك العمليَ ،

شكوكا نحو هللا ،وعندما
إذا فقدت رجاءك في هللا ،فكيف يمكنك اختبار عمله؟ ولهذا فإنك عندما يكون لديك إيمان وال تُ ِك ُّن
ً
عما يفعله ،حينها فقط سينيرك ويهديك من خالل اختباراتGGك ،وعندئGGٍ Gذ فقGGط سGGتكون
يكون لديك إيمان حقيقي به بغض النظر ّ
قGGادرا على رؤيGGة أفعالGGهَّ .
تتحقق كGGل هGGذه األمGGور من خالل اإليمGGان ،وال يGGأتي اإليمGGان إاَّل من خالل التنقيGGة – ال يمكن أن
ً
ينمو اإليمGان في غيGGاب التنقيGGة .إلى مGاذا تشGGير هGGذه الكلمGة "اإليمGGان"؟ اإليمGان هGGو االعتقGاد الصGادق والقلب المخلص اللGGذان

ينبغي أن يمتلكهمGGا البشGGر عنGGدما ال يسGGتطيعون رؤيGGة شGGيء مGGا أو لمسGGه ،وعنGGدما ال يكGGون عمGGل هللا متماشGً Gيا مGGع المفGGاهيم
بعيدا عن متناول اإلنسان .هذا هو اإليمGان الGGذي أتح َّGدث عنGGه .النGGاس بحاجGGة إلى اإليمGGان في أوقGات
البشرية ،وعندما يكون ً
الضيقة والتنقية؛ واإليمان هو شيء ْتتبعه Gالتنقية؛ وال يمكن الفصل بين التنقية واإليمان .وبغض النظر عن كيفية عمل هللا

أو نGG Gوع بيئتGG Gك G،فGG Gأنت قGG Gادر على متابعGG Gة الحيGG Gاة والسGG Gعي للحGG Gق والبحث عن معرفGG Gة عمGG Gل هللا ،وفهم أفعGG Gال هللا ،ويمكنGG Gك

Gك باهلل .ال
التصGُّ Gرف وفًقGGا للحGGق .فعGGل ذلGGك هGGو معGGنى أن يكGGون لGGديك إيمGGان حقيقي ،وفعGGل ذلGGك يGGدل على أنGGك لم تفقGGد َ
إيمانَ G
اَّل
Gادرا على المثGG Gابرة على السGG Gعي إلى الحGG Gق من خالل التنقيGG Gة ،وعلى
يمكن G Gك Gأن تتمتَّع باإليمGG Gان الحقيقي باهلل إ إذا كنت قً G G
Gادرا على
عمGGا يفعلGGه ،وكنت قً G
محبGGة هللا حًGقGا ،ولم تكن لGGديك شGGكوك بشGGأنه؛ ومGGا زلت تمGGارس الحGGق لترضGGيه بغض النظGGر ّ
ِ
ِ
ِ
علنGا
كمِلك ،أحببتَه ،وعنGدما أظهGر نفسGه ً
البحث في أعماق مشيئته ومراعاة إرادته .في الماضي ،عندما قال هللا َّإنك ستمل ُك َ
لGGك ،تبعتGGه G.أمGGا اآلن فاهلل محتجب ،وال يمكن Gك GرؤيتGGه ،وقGGد أتت عليGGك المتGGاعب .فهGGل تفقGGد الرجGGاء في هللا اآلن إ ًذا؟ لGGذلك

يجب عليك في كل األوقات السعي وراء الحياة والسعي إلرضGاء مشGGيئة هللا .هGذا مGا ُيسGَّ Gمى باإليمGGان الحقيقي ،وهGو أصGدق
أنواع الحب وأجملها.

Gول أمGام هللا التّخGاذ قGراراتهم قGائلين" :حGتى إن لم يكن أحGد آخGر يحب هللا ،ال ب ّGد
اعتGاد النGاس
ً
جميعGا في الماضGي المث َ
أن هGGذا ال يتماشGGى مGGع مفاهيمGGكَّ ،
أما اآلن فتGGأتي عليGGك التنقيGGة ،وبمGGا َّ
فإنك تفقGGد اإليمGGان باهلل .هGGل هGGذا حب
لي أن أحبGGهَّ ".
Gرأت مGGرات عديGGدة عن أفعGGال أيGGوب – هGGل نسGGيتَها؟ ال يمكن أن يتشGَّ Gكل الحب الحقيقي إاَّل من داخGGل اإليمGGان.
حقيقي؟ لقGGد قَ G

حقيقيGGا هلل من خالل عمليGGات التنقيGGة الGGتي تخضGGع لهGGا ،ومن خالل إيمانGGك تسGGتطيع أن تGGراعي إرادة هللا في
حبGGا
ً
نمي ً
َّإنك تُ ّ

قمت
ض Gا من خالل اإليمGGان تُ ِG
همGل جسGGدك وتسGGعى إلى الحيGGاة؛ وهGGذا مGGا يجب على النGGاس فعلGGه .إذا َ
اختباراتGGك العمليَّة ،وأي ً
تتمكن من رؤيGG Gة أفعGG Gال هللا ،ولن َّ
Gتتمكن من رؤيGG Gة أفعGG Gال هللا؛ ولكن إن كنت تفتقGG Gر إلى اإليمGG Gان ،فلن َّ
بGG Gذلك ،فسَّ G G
تتمكن من
اختبGGGار عمل GGه .إذا كنت تري GGد أن يس GGتخدمك هللا ِ
ويكمل GGك ،فيجب إ ًذا أن تمتل GGك ك GGل ش GGيء :الرغب GGة في المعان GGاة ،واإليمGGGان،
ّ
والتحمل ،والطاع GGة ،والق GGدرة على اختب GGار عم GGل هللا ،وفهم إرادت GGه ،وتََف ُّهم حزن GGه وم GGا إلى ذل GGك .إن تكمي GGل ش ٍ G
Gخص م GGا ليس
ُّ
ِ
َّ
يكمل GGك هللا ،فال يكفي أن تن GGدفع ُقGُ Gد ًما فق GGط على
س GGهالً ،وك GGل م GGرة تم Gّ Gر فيه GGا بالتنقي GGة تتطلب إيمان GGك ومحبت GGك .إن أردت أن ّ
Gادرا على أن تصGبح
Gياء كث ً
Gيرة لتكGون ق ً
الطريق ،وال يكفي كذلك أن تبذل نفسGك من أجGل هللا فحسGب .بGل يجب أن تمتلGك أش َ
ِ
ِ
Gذمر من هللا.
يكمل GGه هللا .عن GGدما تواج GGه المعان GGاة ،يجب أن تك GGون ق ً G
Gادرا على التخّلي عن االهتم GGام بالجس GGد وع GGدم الت ّ G
ص Gا ّ
شخ ً

قادرا على أن يكون لديك اإليمان لتتبعGه ،وأن تحتفGظ بمحبتGك السGابقة دون أن
عندما يحجب هللا نفسه عنك ،يجب أن تكون ً
Gتعدا للعن جسGGدك بGGدالً من
تسGGمح لهGGا بGGأن تتعثَّر أو تتبGَّ Gدد G.مهمGGا كGGان مGGا يفعلGGه هللا ،يجب أن تخضGGع لتخطيطGGه ،وتكGGون مسً G
Gالتردد في التخّلي عن
التذمر من هللا .عنGدما تواجهGك التجGارب ،يجب عليGك إرضGاء هللا حGتى إن بكيت بمGرار ٍة أو شGعرت ب ّ
تكن قامتGك الفعليَّة ،يجب أواًل أن تمتلGك اإلرادة لمعانGاة المش َّGقة
شيء تحبGه .هGذا وحGده هGو الحب واإليمGان الحقيقيGان .مهمGا ْ

أيضا أن تكGGون لGGديك اإلرادة إلهمGGال الجسGGد .يجب أن تكGGون على اسGGتعداد
وامتالك اإليمان الصادق على حد سواء ،ويجب ً
ضGا أن تكGون
ُّ
لتحمل المصاعب الشخصGية ولمعانGاة الخسGائر في مصGالحك الشخصGية من أجGل إرضGاء مشGيئة هللا .ويجب أي ً

قادرا على إرضاء هللا ،ويمكنك اآلن أن تتح َّسGر
قادرا على اإلحساس بالحسرة في قلبك على نفسك؛ إ ْذ لم تكن في الماضي ً
ً
ِ
Gيكملك هللا .إذا لم تسGGتطع أن تفي به GGذه
على نفسGGك .يجب أاّل يعGGوزك ٌّ
أي من ه GGذه األم GGور؛ إ ْذ َّإنه من خالل ه GGذه األم GGور سّ G
المعايير ،ال يمكن تكميلكG.
ضGا أن الهGدف
إن الذي يخدم هللا يجب أاّل تقتصر معرفته على كيفية معاناتGه من أجلGه ،بGل بGاألحرى عليGه أن يفهم أي ً
من اإليم GGان باهلل ه GGو الس GGعي إلى محبت GGه .ال يس GGتخدمك هللا لين ّقي GGك أو ليجعل GGك تع GGاني فحس GGب ،ب GGل ب GGاألحرى يس GGتخدمك لكي

مهمة سGGهلةَّ .
إن
تعGGرف أفعالGGه ،وتعGGرف األهميGGة الحقيقيGGة للحيGGاة اإلنسGGانية ،وتGGدرك على وجGGه التحديGد Gأن خدمGGة هللا ليسGGت َّ
يتعلق بGالتمتُّع بالنعمGة ،بGل َّ
اختبGار عمGل هللا ال َّ
يتعلق بGاألحرى بالمعانGاة من أجGل محبتGك لGه .وبمGا أنGك تتمتَّع بنعمGة Gهللا ،فال
ِ
ِ
َّ
أيضا اختبار كيفية
ويمكنك ً
ّبد ً
أيضا من التمتُّع بتوبيخه؛ يجب عليك اختبار ذلك كلهُ .يمكنك اختبار استنارة هللا في داخلكُ ،
تعامله معك ودينونته لك .بهذه الطريقة يغدو اختبGارك شGاماًل  .لقGد قGام هللا بعمGل دينونتGه GوتوبيخGه لGك .لقGد تعGامَلت كلمGة هللا
Gعيفا يقلGق هللا عليGك .كGل هGذا العمGل
Gلبيا وض ً
معك ،لكن ليس ذلك وحسب ،بل َّإنهGا أي ً
ضGا أنارتGك وأضGاءتك .عنGدما تكGون س ً
عك تعرف أن كل شيء متعِّل ٍق باإلنسان هو ضمن ترتيبات هللا .قد تعتقGGد أن اإليمGGان باهلل يعGGني المعانGGاة ،أو
هو ألجل أن َي َد َ

القيام بكل األمور من أجله؛ وقد تظن أن الغرض من اإليمGGان باهلل هGGو أن َي ْن َع َم جسGدك بالطمأنينGة G،أو أن تسGير كGGل األمGور
في حياتك على ما ُيرام ،أو أن تشعر بالراحة واالرتيGاح في كGل األمGور؛ لكن ال شGيء من هGذه األمGور يمِثّGل غايGات ينبغي
أن يرب GGط النGGاس به GGا إيم GGانهم باهلل .إن كنت ت GGؤمن له GGذه الغاي GGات ،ف GGإن وجه GGة نظGGرك غ GGير صGGحيحة وببس ٍ G
Gاطة ال يمكن GGك أن

درك كّلها أمور يجب أن يفهمها النGGاس.
وشخصيته البارة وحكمته وكالمه وكونه
تصير كامالً .إن أفعال هللا
ّ
ً
عجيبا وغير ُم َ
إن كGGان لGGديك هGGذا الفهم ،فينبغي أن تسGGتخدمه لتخِّلص قلبGGك من جميGGع المطGGالب واآلمGGال والمفGGاهيم الشخصGGية .ال يمكنGGك أن
تفي بالشروط التي يطلبهGا هللا إاَّل ب ُّ
Gالتخلص من هGذه األمGور ،وال يمكنGك أن تنعم بالحيGاة وتُرضGي هللا إاَّل بفعGل ذلGك .يهGدف
اإليم GGان باهلل إلى إرض GGائه وإلى الحي GGاة بحس GGب الشخص GGية ال GGتي يطلبه GGا ،ح GGتى َّ
تتجلى أفعال GGه ويظه GGر مج GGده من خالل ه GGذه

ضGا الهGGدف الGGذي ينبغي أن تسGGعى
المجموعة من األشخاص غير الجديرين .هذا هو المنظور الصحيح لإليمان باهلل ،وهو أي ً

إليGGه .ينبغي أن يكGGون لGGديك وجهGGة النظGGر الصGGحيحة عن اإليمGGان باهلل وأن تسGGعى إلى الحصGGول على كالم هللاَّ .إن َك بحاجGٍ Gة
Gادرا على الحي GGاة بحس GGب الح GGق ،ويجب أن ت GGرى على وج GGه الخصGGGوص أفعالGGGه
ألن تأك GGل كالم هللا وتش GGربه ،وأن تك GGون ق ً G

ض Gا العمGGل الفعلي الGGذي يعملGGه في الجسGGد .يسGGتطيع النGGاس من خالل
العمليGGة ،وأعمالGGه الرائعGGة في جميGGع أنحGGاء الكGGون ،وأي ً
اختبGGاراتهم العمليَّة أن يقGّ Gدروا كيGGف يقGGوم هللا بعملGGه عليهم ومGGا هي إرادتGGه نحGGوهم .والهGGدف من كGGل هGGذا هGGو ُّ
التخلص من

شخصGGيتهم الشGGيطانية الفاسGGدة .بعGGد أن تتخّلص من كGGل القGGذارة والشGGر في داخلGGك ،وتطGGرح عنGGك نوايGGاك الخاطئGGة ،وتتمتَّع
Gدق إاَّل من خالل اإليمGGان الحقيقي باهلل .ال يمكنGGك أن تحب هللا حبGGا صGGادًقا إاَّل
بإيمGGان صGGادق باهلل ،ال يمكن Gك GمحبGGة هللا بصٍ G
ً
على أسGGاس إيمانGGك بGGه .هGGل يمكنGGك الوصGGول لمحبGGة هللا دون اإليمGGان بGGه؟ بمGGا أنGGك تGGؤمن باهلل ،فال يمكن أن تكGGون مشو ًش Gا
بمجرد أن يروا أن اإليمان باهلل سيجلب لهم البركاتَّ ،
لكنهم بعGGد ذلGGك يفقGGدون
بشأن هذا األمر .يمتلئ بعض الناس بالحيوية
َّ

ك GGل ط GGاقتهم بمج Gَّ Gرد أن ي GGروا َّأنه يتعيَّن عليهم أن يع GGانوا عملي GGات التنقي GGة .ه GGل ه GGذا ه GGو اإليم GGان باهلل؟ في النهاي GGة ،يجب أن

ومطَلَقة أمام هللا في إيمانك .أنت تؤمن باهلل ،لكنك ال تزال لديك مطالب منGGه ،ولGGديك العديGGد من المفGGاهيم
تحقق طاعة كاملة ُ
التجرد منها ،ومصالح شخصية ال يمكنك التخِّلي عنها ،ومع ذلك ال تزال تسعى إلى بركGGات جسGGديَّة،
الدينية Gالتي ال يمكنك
ُّ
وتريGGد من هللا أن ينقGGذ جسGGدك ،وأن يخّلص نفسGGك – هGGذه جميعهGGا تصGGرفات النGGاس الGGذين لGGديهم المنظGGور الخGGاطئ .ومGGع أن

إيمانGا باهلل ،فGإنهم ال يسGGعون إلى تغيGGير طبGاعهم ،وال يسGGعون إلى معرفGة هللا ،بGل
الناس الذين لديهم معتقدات دينيGة GيمتلكGون ً
يسعون باألحرى وراء مصالح جسدهم فحسGب .كثGيرون منكم لGديهم إيمانيGات تنGدرج تحت فئGة المعتقGدات الدينيGة .هGذا ليس

قلبGGا على اسGGتعداد ألن يعGGاني من أجلGGه ،ورغبً Gة في التخّلي
إيمانا
ً
حقيقيا باهلل .لكي يؤمن النGGاس باهلل يجب عليهم أن يمتلكGGوا ً
ً
ِ
عن أنفس GGهم .ومGGا لم يس GGتوف الن GGاس ه GGذين الش GGرطين ،ف GGإن إيم GGانهم باهلل باط GGل ،ولن يكون GGوا ق GGادرين على تحقي GGق تغي GGير في
شخصGGيتهم .األشGGخاص الGGذين يسGGعون إلى الحGGق بصٍ G
Gدق ،ويبحثGGون عن معرفGGة هللا ،ويفتّشGGون عن الحيGGاة هم وحGGدهم الGGذين

يؤمنون حًقا باهلل.

Gلبيا أم سGتفهم تجربGة هللا
عندما تصيبك التجارب ،كيف
ِّ
ستطبق عمل هللا في التعامل مع تلك التجارب؟ هGل سGتكون س ً
وتنقيتGGه للبشGGر من منظGGور إيجGGابي؟ مGGا الGGذي سGGتربحه من تجGارب هللا وتنقياتGGه؟ هGGل سGGينمو حبGGك هلل؟ عنGGدما تخضGGع للتنقيGGة،

َّ
ستتمكن من تطGبيق تجGارب أيGوب وتتعامGل مGع عمGل هللا بGداخلك بجديَّة؟ هGل تسGتطيع أن تGرى كيGف يختGبر هللا اإلنسGان
هل
من خالل تجارب أيوب؟ ما نوع اإللهام الذي يمكن أن تقدمه لك تجارب أيوب؟ هل ستكون على استعدادِ G
للتمسك بالشGGهادة
ّ
هلل في خضGم تنقيتGGك ،أم أنGGك سGGترغب في إرضGاء الجسGد في بيئGGة مريحGة؟ مGا هGGو حًقGا منظGGورك عن اإليمGان باهلل؟ هGGل هGو

ج ه إليGه في سGعيك؟ هGل أنت على اسGGتعداد للخضGوع لعمليGات
فعليGا هGGدف تتَّ ِG
حًقا من أجله ،وليس من أجل الجسد؟ هل لديك ً
ِ
ض Gل ت GGوبيخ هللا ولعنتGGه؟ مGGا هي نظرتGGك في الحقيق GGة لمسGGألة الشGGهادة هلل؟ مGGاذا
تنقيGGة لكي تحظى بالكمGGال من هللا ،أم أن GGك تف ّ
ينبغي أن يفعل الناس في بيئات معيَّنة ليقدموا شهادة حقيقية هلل؟ بما أن اإلله العملي قد أظهر الكثير من عملGGه الفعلي فيGGك،
ّ
دائما أفكار الرحيل؟ هل إيمانك باهلل هو من أجل هللا؟ ذلك أن معظمكم يرون َّ
أن إيمانكم هو جزء من حساب
لماذا تراودك ً

Gعيا وراء تحقيGGق منفعتكم الشخصGGية .إن قلGGة قليلGGة من النGGاس يؤمنGGون باهلل من أجGGل هللا؛
تقومGGون بGGه باألصGGالة عن أنفسGGكم سً G
تمردا؟
أليس هذا ً
إن عمل التنقية يهGدف في المقGام األول إلى تكميGل إيمGان النGاس .في النهايGة مGا يتحقGق هGو أنGك تريGد الرحيGل ،ولكنGك

في الوقت نفسه ال تستطيع؛ فبعض الناس ما يزال لديهم قدرة على االحتفاظ باإليمان حتى عنGGد حرمGGانهم من أصGGغر بارقGGة

أمGGل ،ولم يعGGد لGGديهم أمGGل على اإلطالق فيمGGا يتعلGGق بفرصGGهم المسGGتقبلية .في هGGذا الGGوقت فقGGط سGGتنتهي تنقيGGة هللا .لم تصGGل
البشGGرية بعGGد إلى مرحلGGة التGGأرجح بين الحيGGاة والمGGوت ،فهم لم يGGذوقوا المGGوت؛ ولGGذا فGGإن عمليGGة التنقيGGة لم تصGGل إلى النهايGGة
بعد .حتى أولئك الذين كانوا في مرحلة العاملين في الخدمة لم ينالوا الحد األقصى من التنقية .خضع أيوب لدرجة قصGGوى
ثم َة شيء يعتمGGد عليGه .ال ب ّGد أن يخضGع النGاس لعمليGات تنقيGة للدرجGة الGتي ال يرجGون عنGدها شGيًئا وال
من التنقية ،ولم يكن ّ
دائمGا
يكGGون لGGديهم شGGيء يعتمGGدون عليGGه – هGGذه وحGGدها هي التنقيGGة الحقيقيGGة .خالل فGGترة العGGاملين في الخدمGGة ،إن كGGان قلبGGك ًG

دائما مهما كان ما فعله ومهما كانت إرادته نحGGوك ،فسGGوف تفهم في نهايGGة الطريGGق كGGل
هادًئا أمام هللا ،وكنت تطيع ترتيباته ً
شيء فعله هللاَّ .إنك تمر في تجارب أيوب ،وفي الوقت نفسه تخضع لتجارب بطرس .عنGGدما اُختُِبGَ Gر أيGGوب تم َّسGك بالشGGهادة،
وفي النهايGGة تجّلى يهGGوه لGGه .ولم يصGGبح مسGGتحًقا لرؤيGGة وجGGه هللا إاَّل بعGGد أن تم َّسGك بالشGGهادة .لمGGاذا ُيقGGال" :إنGGني أحتجب عن
المقدسة؟" هذا يعني أنه ال ِ
أرض الدنسَّ ،
لكنني ُأظهر ذاتي للمملكة َّ
يمكنك أن تحصل على كرامة رؤيGة وجGGه هللا إاَّل عنGGدما

تكون ُم َّ
تتمسك بالشهادة له ،فأنت ال تملك كرامة رؤية وجهGGه .إذا
قد ًسا
أما إذا كنت ال تستطيع أن َّ
وتتمسك بالشهادة ألجلهَّ .
َّ
ثم أخفقت في أن تتم َّسGك بالشGGهادة من أجلGGه وأصGGبحت أضGGحوكة
تGGراجعت أو تَّ G
Gذمرت على هللا عنGGد مواجهGGة التنقيGGات ،ومن َّ
يتذمر على هللا في غمرة تجاربGGه ،واسGGتطاع أن
الشيطان ،فلن تحظى بظهور هللا .إذا كنت مثل أيوب ،الذي لعن جسده ولم َّ
Gذمر أو يخطئ في كالمGGه ،فعندئGGٍ Gذ سGGتكون متم ِّس ً Gكا بالشGGهادة .عنGGدما تخضGGع لعمليGGات التنقيGGة وتصGGل
أن يتَّ G
َي ْمُق َت جسGGده دون ّ
َّ
متطلبGGات أخGGرى منGGه وبGGدون مفاهيمGGك
تماما أمام هللا ،بGGدون
إلى درجة معيَّنة وتستطيع مع ذلك أن تكون مثل أيوب،
ً
مطيعا ً
الخاصGGة ،فعندئGٍ Gذ سGGيظهر لGGك هللا .ال يظهGGر هللا لGGك اآلن لمGGا لGGديك من مفGGاهيم خاصGGة كثGGيرة ،وتحGGامالت شخصGGية ،وأفكGGار
َّ
ومتطلبGGات فرديGGة ،ومصGGالح جسGGدية ،ولGGذلك فGGأنت ال تسGGتحق رؤيGGة وجهGGه .إن رأيت هللا ،فسGGوف تقيسGGه من خالل
أنانيGGة،
مفاهيمGك الخاصGة ،وبفعلGك ذلGك َستُ َسِّ Gم ُرهُ على الصGليب .إذا أتت عليGك أمGور كثGيرة ال تتوافGق مGع مفاهيمGكَّ ،
لكنك مGع ذلGك
تنحيهGا جانبGاً وتGربح معرفGة تص ّGرفات هللا من هGذه األمGور ،وإن كنت في وسGط التنقيGة تكشGف عن قلبGك المحب
تسGتطيع أن ّ
هلل ،فه GGذا م GGا يعني GGه التم ُّسG Gك بالش GGهادة .إذا ك GGان منزل GGك ينعم بالس GGالم ،وتتمتَّع Gبأس GGباب راح GGة الجس GGد ،وال يض GGطهدك أحGٌ GGد،
ويطيع GGك إخوت GGك وأخوات GGك في الكنيس GGة ،فه GGل يمكن Gك Gإظه GGار قلب GGك المحب هلل؟ ه GGل يمكن له GGذا الوض GGع أن ين ّقي GGك؟ ال يمكن
إظهار محبتك هلل إاَّل من خالل التنقية ،وال يمكن تكميلك إاَّل من خالل أمور تحدث وال تتماشى مع مفاهيمGGك .إن هللا يريGGك
بوضوح من خالل العديد Gمن األمور المتناقضة والسGGلبيَّة ،وباسGGتخدام جميGGع أنGGواع مظGاهر الشGGيطان –
وجه الشيطان القبيح
ٍ
ِ
يكمل قدرتك على تمييز الشيطان بحيث تبغض الشيطان وتنبذهG.
أفعاله واتّهاماته ومضايقاته وخدعه  -وبذلك ّ
يمكن القGGول َّ
إن تجاربGGك العديGGدة من فشGGل وضGGعف وأوقGGات سGGلبيَّة هي تجGGارب من هللا؛ هGGذا ألن كGGل شGGيء يGGأتي من
Gثرا ،فGGاألمر كّلGGه يعتمGGد على هللا وهGGو في قبضGGته.
هللا ،وكGGل األشGGياء واألحGGداث في يديGGه .سGGواء أكنت فاشGالً أم ضً G
Gعيفا ومتعً G
في نظر هللا ،هذه تجربة لك ،وإذا كنت ال تستطيع أن تدرك ذلك ،فسوف تكون غواية .هناك نوعGGان من الحGGاالت يجب أن
Gرجح لألخGرى هGو الشGيطان .الحالGة األولى ينGيرك فيهGGا الGروح
يعرفهما النGاس :حالGGة تGأتي من الGروح القGدس ،والمصGGدر الم َّ
Gادرا على أن تُ ِك َّن محبGGة حقيقيGGة هلل،
القGGدس ويسGGمح لGGك أن تعGGرف نفسGGك ،وأن تكGGره نفسGGك وتتح َّس Gر على نفسGGك وتكGGون قً G
ِ
إن هGذه
لكنGك تكGون فيهGا سGلبيًّا وضً G
وتوجه قلبك إلرضائه .والحالة األخرى هي حالة تعGرف فيهGGا نفسGكّ ،
Gعيفا .يمكن القGول ّ
ّ
ضGا غوايGGة من الشGGيطان .إذا أدركت أن هGGذا هGGو خالص هللا لGGك وشGGعرت َّ
بأنك اآلن مGGدين لGGه
الحالGGة هي تنقيGGة هللا ،وهي أي ً

فصاعدا أن ترد له الجميل ولم تعد تسقط في هذا الفساد ،وإذا اجتهدت في أكل كالمGGه وشGGربه،
بشدة ،وإذا حاولت من اآلن
ً
قلبGGا َّتواًقGGا ،فه GGذه تجرب GGة من هللا .بع GGد أن تنتهي المعان GGاة وتب GGدأ في المس GGير إلى
دائمGGا ،وامتلكت ً
وإذا اعت GGبرت نفس GGك مفتق Gً Gرا ً

ِ
Gلمت
Gلبيا ،واستسَ G
األمGGام مGGرة أخGGرى ،فسGGيظل هللا يقGGودك ويرشGGدك وينGGيرك ويغ ّ Gذيك .ولكن إذا لم تتعGَّ Gرف على هGGذا وكنت سً G
ببسGGاطة لليGGأس ،إذا كنت تفكGGر بهGGذه الطريقGGة ،فقGGد غلبت عليGGك غوايGGة الشGGيطان .عنGGدما تعGّ Gرض أيGGوب للتجGGارب ،كGGان هللا
والشGيطان يتراهنGGان ،وسGمح هللا للشGGيطان أن يعِّ Gذب أيGوب .ومGGع أن هللا كGان يختGGبر أيGGوب ،كGان في الواقGGع الشGGيطان هGGو َم ْن
أصGابه بGاأللم .بالنسGبة إلى الشGيطان ،كGان األمGر غوايً Gة أليGوب ،ولكن أيGوب كGان في جGانب هللا؛ ولGو كGان األمGر غGير ذلGك،
يتعرضGGون للخطGGر .يمكن القGGول إن الخضGGوع للتنقيGGة هGGو
لسGGقط أيGGوب في الغوايGGة .حالمGGا يسGGقط النGGاس في الغوايGGة  ،فGGإنهم َّ
تجربGGة من هللا ،ولكن إن لم تكن في حالGGة جيGدة ،يمكن القGول َّإنه غوايGGة من الشGيطان .إذا لم تكن لGديك رؤيGة واضGحة ،فGإن
الشيطان سيتَّهمك ويحجب عنك الرؤية ،ولن تلبث أن تقع في الغواية.
أبدا.
إذا لم تختبر عمل هللا فلن تنال الكمال ً

أيضا الدخول في التفاصيل .على سبيل المثال،
في اختبارك ،يجب عليك ً
ودوافع ُمغGالى فيهGا ،وأي نGوع من الممارسGات المناسGبة تمتلكهGا للتصGدي

مفاهيم
تكون
ماهي األمور التي تؤدي بك إلى أن ّ
َ
لهGذه المشGGكالت؟ إذا اسGGتطعت أن تختGبر عمGل هللا ،فهGذا يعGGني أن لGGديك قامGGة .إن كGGان يبGدو عليGGك َّأنك ال تملGGك إال الحيويGة،
والتأمل فيGه
Gادرا على الصGمود .عنGدما تكونGGون قGGادرين على اختبGGار عمGل هللا
ُّ
فهGذه ليسGت قامGة حقيقيGة وبالتأكيGد لن تكGGون ق ً
في أي وقت وفي أي مكGGان ،وحينمGGا تسGGتطيعون تGGرك الرعGGاة ،وتعيشGGون بطريقGGة مسَّ G
Gتقلة ُمتَّكلين على هللا ،وتقGGدرون على
رؤيGGة أفعGGال هللا الحقيقيGGة ،فعندئGGٍ Gذ فقGGط سGGوف تتحقGGق إرادة هللا .في الGGوقت الحGGالي ،ال يعGGرف معظم النGGاس كيGGف يختGGبرون،

يهتمون بها ،وال يمكنهم اختبار عمل هللا ،كما ال يمكنهم أن يعيشGGوا حيGGاة روحيGGة.
وعندما تواجههم مشكلة ال يعرفون كيف ّ
يجب أن تأخذ كالم هللا وعمله في حياتك العملية.
معينGا من اإلحسGاس؛ إحسا ًسGا يجعلGك تفقGد متعتGك الداخليGة ،وتفقGد حضGور هللا ،بحيث يغمGرك
نوعGا ً
ً
أحيانGا يعطيGك هللا ً
ِ
َّ
ٍ
فعلت شيًئا ،فلم َيسر األمر على مGا يGGرام أو وصGلت إلى طريٍ G
Gق مسGدود ،فهGذا تGأديب هللا.
الظالم .هذا نوع من التنقية .كلما َ

عك
ً
أمرا ينطوي على العصGيان والتم ُّGرد على هللا ،قGد ال يGدري أحGد آخGر بGذلك ،ولكن هللا يعGرف .لن َي َGد َ
أحيانا ،عندما تفعل ً
ِ
يؤدبك G.عمل الGروح القGدس مفصGل ج ًGدا .فهGو يGراقب َّ
بدق ٍة شGديدة ك ّGل كلمGة وفعGل من النGاس،
تفلت من دون عقاب ،وسوف ّ
ّ
وكGّ Gل تصGّ Gرف وحركGGة منهم ،وكGGل فكGGرة من أفكGGارهم وخGGاطرة من خGGواطرهم حGGتى َّ
يتمكن النGGاس من اكتسGGاب وعي داخلي

ض Gا على مGGا يGGرام،
بهGGذه األمGGور .أنت تفعGGل شGGيًئا مGGا مGGرة واحGGدة وال يسGGير على مGGا يGGرام ،فتفعلGGه مGGرة أخGGرى وال يسGGير أي ً
صGل بالتGGدريج إلى فهم عمGGل الGروح القGGدس .خالل الم ّGرات العديGGدة الGGتي تتعGَّ Gرض فيهGGا للتGGأديب ،سGوف تعGGرف مGGا يتعيَّن
فتتو َّ

عليك القيام به ليتماشGى مGع إرادة هللا ومGا ال يتماشGى مGع إرادتGه .في النهايGة ،سGتكون لGديك اسGتجابات دقيقGة إلرشGاد الGروح
Gردا وسGGوف ُيَب ِّكتُGGك هللا من الGGداخل .كGGل هGGذا يGGأتي من تGGأديب هللا .إذا لم
القGGدس من داخلGGك .في بعض األحيGGان سGGتكون متمً G
َّ
زاد من اسGتنارِته لGك .في
تُق ِّGدر كلمGة هللا ،واس
وليGك أي اهتمGام .كلمGا تعGاملت بجديGة أكGبر مGع كالم هللاَ ،
َ
Gتخففت بعملGه ،فلن ُي َ
مشوش ومرتبك ،ويقومون بالكثير من األمور غير المناسبة
الوقت الحالي ،يوجد بعض األشخاص في الكنيسة لديهم إيمان َّ

ويتصرفون دون انضباط ،ومن ثَ َّم ال يمكن رؤية عمل الروح القدس بوضوح في داخلهم .يهمل بعض الناس واجباتهم من
َّ

أجل ربح المال ،ويخرجون إلدارة أعمالهم دون أن يخضعوا للتأديب ،وتكون تلGGك النوعيGGة من األشGGخاص في خطGGر أكGGبر؛

ضGا تكميلهم في المسGGتقبل .يوجGGد العديGد Gمن
حاليا إلى عمل الروح القدس فحسب ،بل سيكون من الصعب أي ً
فهم ال يفتقرون ً
ُ
النGGاس الGGذين ال يمكن رؤيGGة عمGGل الGGروح القGGدس في داخلهم ،وال يمكن رؤيGGة تGGأديب هللا فيهمَّ .إنهم أولئGGك الGGذين ال يفهمGGون
أما أولئ GGك ال GGذين يس GGتطيعون الوق GGوف بثب GGات في خض Gّ Gم التنقي GGات ،ال GGذين يتبع GGون Gهللا
بوض GGوح إرادة هللا وال يعرف GGون عمل GGهَّ .

مما حققGGه بطGGرس ،فَّ G
Gإنهم
عما يفعلGGه ،وهم على أقGGل تقGGدير قGGادرون على عGGدم الرحيGGل ،أو على تحقيGGق َّ ٪0.1
بغض النظGGر َّ

حسناَّ ،
ويحبGGون هللا محبGGة
كثير من الناس يفهمون األمGGور بسGGرعة،
بالء ً
ّ
ولكنهم بال قيمة من حيث استخدام هللا ّإياهمٌ .
يبلون ً
حقيقيَّة ،ويمكنهم أن يتجGG G Gاوزوا مسGG G Gتوى بطGG G Gرس ،ويقGG G Gوم هللا بعمGG G Gل التكميGG G Gل فيهم ،فيGG G Gوافي التGG G Gأديب واالسGG G Gتنارة هGG G Gؤالء
األشخاص ،وإن وجد لديهم شيء ال يتماشى مع إرادة هللا ،فإنهم يستطيعون ُّ
التخلص منه على الفGGور .معGGدن هGGذا النGGوع من
ُ
األشخاص هو الذهب والفضGة واألحجGار الكريمGة – قيمتهم هي األعلى! إذا كGان هللا قGد قGام بالعديGد Gمن أنGواع العمGلَّ ،
لكنك
ال تزال مثل الرمل أو الحجر ،فأنت عديم القيمة!
إن عمGل هللا في بلGد التGنين العظيم األحمGر رائGع ويفGوق اإلدراك .سGيمنح الكمGال لجماعGة من النGاس ويقصGي آخGرين؛
يوجGد كGGل أنGGواع النGGاس في الكنيسGGة – فهنGGاك الGGذين يحبُّون الحGGق ،والGGذين ال يحبُّونGGه ،وهنGGاك الGGذين يختGGبرون عمGGل هللا
ألنGGه َG
يؤدون واجبهم والGذين ال ُّ
والذين ال يفعلون ذلك ،وهناك الذين ُّ
يؤدونGه ،وهنGاك الGذين يشGهدون هلل والGذين ال يشGهدون؛ وقسGم
Gلبيا؛ هGGذا ألن
منهم غGGير مؤمGGنين Gوأشٌ G
Gرار ،وسGGيتم إقصGGاؤهم بالتأكيGGد G.إذا كنت ال تعGGرف عمGGل هللا بوضGGوح فسGGوف تكGGون سً G
َّ
يحبGGه.
وم ِن الGGذي ال ّ
عمGGل هللا ال يمكن رؤيتGGه إال في أقليGGة من النGGاس .في هGGذا الGGوقت سGGوف يتضGGح َم ِن الGGذي يحب هللا حًقGGا َ

أولئGG Gك الGG Gذين يحبُّون هللا ًّ
فسيكشGG Gفون من خالل كGG Gل خطGG Gوة من
حقا لGG Gديهم عمGG Gل الGG Gروح القGG Gدسَّ ،
أما الGG Gذين ال يحبُّونGG Gه حًGقGGا ُ
فهم ُأنGGاس ال
خطGGوات عملGGه ،وسGGوف يصGGبحون أهGGداًفا لإلقصGGاء .سGGوف ُيكشGGف هGGؤالء النGGاس على مGGدار عمGGل اإلخضGGاع؛ ُ

يتكملوا .أولئك الذين قد نالوا الكمال قد ربحهم هللا بجملتهم ،وهم قGGادرون على محبGGة هللا كمGGا
قيمة لهم تجعلهم يستحقون أن َّ

جبGرون على محبGة هللا .ينمGو الحب
عفوي ،بل حب
فعل بطرس .وأولئك الذين ُأخضعوا ليس لديهم حب
سلبي فقGطُ ،
وهم ُم َ
ّ
ّ
كر ًسGا طواعيً Gة هلل؛
المكتَ َسGب عن طريGGق االختبGGار
العملي .يحتGGل هGGذا الحب قلب الشGGخص فيجعلGGه ُم َّ
العفGGوي من خالل الفهم ُ
ّ
كملGه هللا .إن
Gخص قGGد َّ
ويصبح كالم هللا هو األساس عنده وهو قGادر على المعانGGاة من أجGGل هللا .بGGالطبع هGذه أمGGور يقتنيهGGا ش ٌ
كنت ال تسعى إاَّل لإلخضاع ،فال ي ِ
شهادة هلل؛ وإذا كGان هللا ال يحقGق هدفGه في الخالص إاَّل من خالل إخضGاع
تقدم
مكَنك أن ّ
ً
ُ
المهمة .لكن إخضGGاع النGGاس ليس هGGدف هللا النهGGائي – فهدفGGه النهGGائي هGGو
النGGاس ،عندئGGٍ Gذ سGGتُنهي خطGGوة العGGاملين في الخدمGGة
َّ

تكميGGل النGGاس .لGGذا فبGداًل من القGGول إن هGGذه المرحلGGة هي مرحلGGة عمGGل اإلخضGاعَ ،لنُقGل َّإنهGا عمGGل التكميGGل واإلقصGاء .بعض
الناس لم يتحقق لهم اإلخضاع على نحو كامل ،وفي أثنGاء إخضGاعهم ،سGينال مجموعGة من النGاس الكمGال .هاتGان الجزئيتGان

من العمGGل تُ َّنفذان في آن واحGGد .لم يرحGGل النGGاس حGGتى طGGوال هGGذه الفGGترة الطويلGGة من العمGGل؛ وهGGذا يGGدل على َّأنه قGGد تحقGGق
هGGدف اإلخضGGاع – هGGذه حقيقGGة اجتيGGاز اإلخضGGاع .ال تهGGدف عمليGGات التنقيGGة إلى اجتيGGاز اإلخضGGاع ،بGGل هي من أجGGل نيGGل
تتكمل مجموعGة من النGاس وتُGربح.
يتكمل النGاس .لGذلك فGإن للتنقيGة قيمGة حقيقيَّة! اليGوم َّ
الكمال .بدون التنقيGات ،ال يمكن أن َّ
وق GGد اس GGتهدفت البرك GGات العش GGر ال GGتي س GGبق ِذكره GGا أولئ GGك ال GGذين ُك ِمل GGوا .فك GGل ش GGيء َّ
يتعلق بتغي GGير ص GGورتهم على األرض
ّ
ُ
ّ
فهم غير أهل لتلّقي وعود هللا.
أما أولئك الذين لم ُي َّ
تكملواَّ .
يستهدف أولئك الذين قد َّ
كملوا ُ

اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة هللا
ما مقدار محبتك هلل اليوم؟ وما مدى معرفتك بكل ما فعله هللا فيك؟ هذه هي األمGGور الGGتي أنت بحاجGGة لتعلمهGGا .عنGGدما
يصل هللا إلى األرض ،فإن كGل مGا فعلGه في اإلنسGان وسGمح لإلنسGان أن يGراه إنمGا هGو لكي يجعGل اإلنسGان يحب هللا ويعرفGه
حGGق المعرفGGة .كمGGا أن قGGدرة اإلنسGGان على أن يتGGألم ألجGGل هللا وأن يتم ّكن Gمن الوصGGول إلى هGGذا الحGGد ،هي من جGGانب بسGGبب

محبGGة هللا ،ومن جGGانب آخGGر بسGGبب خالص هللا .إضGGافة إلى ذلGGك ،فهي بسGGبب عمGGل الدينونGGة والتGGوبيخ الGGذي ُيجريGGه هللا في
اإلنسGان .فلGو أنكم بGدون دينونGة وتGوبيخ وتجGارب من هللا ،وإذا لم يGدعكم هللا تتGألمون ،فعندئGGذ G،أقولهGا بصGدق ،لن تكGون لكم

محبة حقيقية هلل .فكلما زاد عمل هللا في اإلنسان وزادت معاناة اإلنسGان ،أمكن إظهGار مGدى جGدوى عمGل هللا ،وزادت قGدرة
ضGا لGو أن
قلب اإلنسGان على محبGGة هللا فعاًل  .كيGف تتعلم أن تحب هللا؟ فبGدون ضGGيقات وتنقيGGة ،وبGدون تجGارب مؤلمGGة – وأي ً
كGGل مGGا أعطGGاه هللا لإلنسGGان هGGو النعمGGة والمحبGGة والرحمGGة – هGGل يكGGون باسGGتطاعتك أن تحGGوز على محبGGة هللا الحقيقيGGة؟ من
جهGGة ،أثنGGاء التجGGارب اإللهيGGة يصGGل اإلنسGGان إلى معرفGGة أوجGGه قصGGوره ويGGرى كيGGف أنGGه ضGGئيل ومGGزدرى ووضGGيع ،وأنGGه ال
يملك أي شيء وهو نفسه ال شيء؛ وعلى الجانب اآلخر ،أثناء تجاربه يخلق هللا بيئات مختلفة لإلنسان تجعل اإلنسان أكGGثر
وأحيانا ال يمكن التغلب عليGGه – بGل يصGل إلى حGد الحGزن السGاحق –
كبيرا
ً
ً
قدرة على اختبار محبة هللا .ومع أن األلم يكون ً
فGإن اختبGار اإلنسGان لGه يجعلGه يGرى كم هGو جميGل عمGل هللا فيGه ،وفقGط على هGذا األسGاس تُولGد في اإلنسGان المحبGة الحقيقيGة
هلل .يرى اإلنسان اليوم أنه بواسطة نعمة هللا ومحبته ورحمتGه فقGط ،يكGون اإلنسGان غGير قGادر على إدراك المعرفGة الحقيقيGة

لنفسGGه ،فض Gالً عن عGGدم قدرتGGه على معرفGGة جGGوهر اإلنسGGان .فقGGط من خالل تنقيGGة هللا ودينونتGGه G،ومن خاللهمGGا فقGGط ،يمكن

ثم ،فGGإن محبGGة اإلنسGGان هلل مبنيGGة على أسGGاس تنقيGGة هللا
لإلنسGGان معرفGGة أوجGGه قصGGوره وإدراك أنGGه ال يملGGك أي شGGيء .ومن َّ

ودينونتGGه G.إذا كنت ال تسGGتمتع إال بنعمGGة هللا ،مGGع حيGاة عائليGGة هادئGGة أو بركGGات ماديGGة ،فإنGGك لم تكسGGب هللا ،وقGGد فشGGل إيمانGGك
باهلل .لقGGد قGGام هللا بالفعGGل بمرحلGGة واحGGدة من عمGGل النعمGGة في الجسGGد ،وقGGد سGGكب بالفعGGل بركاتGGه الماديGGة على اإلنسGGان – لكن
ضG Gا من محب GGة هللا،
اإلنس GGان ال يمكن أن يص GGير ك GGاماًل بالنعم GGة والمحب GGة والرحم GGة وح GGدها .يص GGادف اإلنس GGان في خبرت GGه بع ً
ويGGرى محبGGة هللا ورحمتGGه ،ولكن عنGGدما يختGGبر هGGذا لفGGترة من الGGوقت يGGدرك أن نعمGGة هللا ومحبتGGه ورحمتGGه غGGير قGGادرة على
جع GGل اإلنس GGان ك GGاماًل  ،وغ GGير ق GGادرة على كش GGف األم GGور الفاس GGدة في داخ GGل اإلنس GGان ،وال تس GGتطيع أن تُخِّلص اإلنس GGان من
ِ
كمل محبته وإيمانه .لقد كان عمل هللا بالنعمة هو عمل لفترة واحدة ،وال يمكن لإلنسGGان أن يعتمGGد
شخصيته الفاسدة ،أو أن تُ ّ
على التمتع بنعمة هللا من أجل معرفة هللا.

Gارة .تتك Gَّ Gون شخص GGية هللا في المق GGام األول من ال GGبر والنقم GGة
بم GGاذا يتحق GGق تكمي GGل هللا لإلنس GGان؟ بواس GGطة شخص GGيته الب ّ G
والجالل والدينون Gة GواللعنGGة ،وتكميلGGه لإلنسGGان َّ
يتحقق أسا ًس Gا من خالل الدينونGGة .بعض النGGاس ال يفهمGGون ويسGGألون لمGGاذا ال
ِ
كمGGل اإلنس GGان إال من خالل الدينون GGة واللعن GGة .يقول GGون" :إذا ك GGان على هللا أن يلعن اإلنس GGان ،أفلن
يك GGون باس GGتطاعة هللا أن ُي ّ
Gدانا؟ فكيGGف رغم هGGذا يمكن جعلGGه كGGاماًل ؟" هGGذه
يمGGوت اإلنسGGان؟ وإذا كGGان على هللا أن يGGدين اإلنسGGان ،أفلن يكGGون اإلنسGGان مً G

هي كلمات الناس الذين ال يعرفون عمل هللا .ما يلعنه هللا هو عصيان اإلنسان ،وما يدينGه Gهللا هي خطايGا اإلنسGان .ومGع أنGه

يتكلم بصGGرامة ،وبGGدون أدنى درجGGة من الرقGGة ،إال أنGGه يكشGGف كGGل مGGا بGGداخل اإلنسGGان ،ومن خالل هGGذه الكلمGGات الصGGارمة
يكشGGف مGGا هGGو جGGوهري في داخGGل اإلنسGGان ،ولكن من خالل مثGGل هGGذه الدينونGGة يمنح اإلنسGGان معرفGGة عميقGGة بحقيقGGة الجسGGد،
وهك GGذا يستس GGلم اإلنسGGان إلى الطاع GGة أم GGام هللا .إن جس GGد اإلنسGGان ه GGو جس GGد خطي GGة ،وه GGو من الش GGيطان ،وه GGو متم GGرد G،وه GGو
ثم ،فمن أجGGل السGGماح لإلنسGGان بمعرفGGة نفسGGه ،يجب أن تحGَّ Gل كلمGGات دينونGGة هللا عليGGه ويجب أن
موضGGع تGGوبيخ هللا – ومن َّ
َّ
توظف كل أنواع التنقية؛ عندها فقط يمكن أن يكون عمل هللا فعااًل .
من خالل الكلمGGات الGGتي نطGGق بهGGا هللا يمكن أن نGGرى أنGGه قGGد أدان بالفعGGل جسGGد اإلنسGGان .فهGGل هGGذه الكلمGGات إ ًذا كلمGGات

لعنGGة؟ إن الكلمGGات الGGتي نطGGق بهGGا هللا تكشGGف عن الطبGGاع الحقيقيGGة لإلنسGGان ،وبواسGGطة هGGذا الكشGGف يGGدان اإلنسGGان ،وعنGGدما

يرى أنه غير قادر على إرضاء مشGيئة هللا يشGعر في داخلGه بGالحزن والنGدم ،ويشGعر بأنGه مGديون للغايGة هلل وغGير قGادر على
تحقيGGق إرادة هللا .ثمGGة أوقGات فيهGا يقGGوم الGروح القGدس بتأديبGGك من الGداخل ،وهGذا التGأديب يGGأتي من دينونGGة هللا؛ توجGGد أوقGات
فيها يوبخك هللا ويسGتر وجهGه عنGك ،عنGدما ال يعGيرك أي اهتمGام وال يعمGل في داخلGك ،ويعاقبGك بصGمت لكي مGا ُينقيGك .إن
عمل هللا في اإلنسان هو في المقام األول من أجل إبراز تدبيره البار .فما هي الشهادة الGGتي يحملهGGا اإلنسGGان في النهايGGة عن
هللا؟ يشهد أن هللا إله بار وأن شخصيته شخصية تتسم بالبر والنقمة والتوبيخ والدينونGة؛ GيشGهد اإلنسGان لشخصGية هللا البGارة.
صا له – ولكن ما مقدار محبته؟ هناك الدينونة
ومخّل ً
دائما ُمحبًّا لإلنسان ُ
ويستخدم هللا دينونته Gلجعل اإلنسان كاماًل  ،فقد كان ً
تمامGGا في الهاويGGة ،بGGل اسGGتخدم
والجالل والنقمGGة واللعنGGة .ومGGع أن هللا قGGد لعن اإلنسGGان في الماضGي ،إال أنGGه لم ُيلGGق باإلنسGGان ً

هGGذه الوسGGيلة لتنقيGGة إيمGGان اإلنسGGان؛ لم ُيمت اإلنسGGان ،لكنGGه عمGGل من أجGGل جعGGل اإلنسGGان كGGاماًل  .إن جGGوهر الجسGGد هGGو من
تماما في قوله ذلك – لكن الحقائق التي أنجزها هللا لم تكتمل بحسب كلماته .هو يلعنك لكي تحبه،
الشيطان – كان هللا محًقا ً

يوبِخك لكي يوقظك ،لكي يسمح لك أن تعرف أوجه قصGورك وأن تعGGرف
ويكون باستطاعتك أن تعرف جوهر الجسد؛ هو ّ
ثم ،فإن لعنGات هللا ودينونتGه GوجاللGه ونقمتGه – جميعهGا من أجGل جعGل اإلنسGان كGاماًل  .فكGل
عدم جدارة اإلنسان التامة .ومن َّ

جميعGا من أجGGل جعGGل اإلنسGGان كGGاماًل  ،وهGGذه هي
ًG
مGGا يفعلGGه هللا اليGGوم ،الشخصGGية البGGارة الGGتي يظهرهGGا بوضGGوح بينكم – هي
محبة هللا.

في مفGGاهيم اإلنسGGان التقليديGGة G،يعتقGGد اإلنسGGان – حسGGب مفاهيمGGه التقليديGGة  -أن محبGGة هللا هي نعمتGGه ورحمتGGه وتعاطفGGه
ضGا محبGة هللا ،إال أنهGا أحاديGة الجGانب للغايGة وليسGت هي الوسGيلة األساسGية
مع ضعف اإلنسان .ومع أن هGذه األمGور هي أي ً
التي يستخدمها هللا لجعل اإلنسان كGاماًل  .عنGدما بGدأ بعض النGاس يؤمنGون باهلل للتGو ،كGان ذلGك بسGبب المGرض .هGذا المGرض
ثم ،فحGGتى هGذه النعمGة
هو نعمة هللا ألجلGك؛ فبدونGه لن تGGؤمن باهلل ،وإذا لم تكن تGؤمن باهلل لمGا وصGلت إلى هGذا الحGGد – ومن َّ

هي محبGGة هللا .في زمن اإليمGGان بيسGGوع ،فعGGل النGGاس الكثGGير من األمGGور الGGتي لم يحبهGGا هللا ألنهم لم يفهمGGوا الحGGق ،ومGGع ذلGGك
ف GGإن هللا لدي GGه المحب GGة والرحم GGة ،وق GGد جلب اإلنس GGان إلى ه GGذا الح GGد ،وم GGع أن اإلنس GGان ال يفهم أي ش GGيء ،م GGا زال هللا يس GGمح
لإلنسان أن يتبعه G،واألكثر من ذلك أن هللا ظل يقود اإلنسان إلى يومنا هذا .أليست هذه هي محبة هللا؟ ومحبGGة هللا هي الGGتي
تمامGGا! عنGGدما بلGGغ بنGGاء الكنيسGGة ذروتGGه ،قGGام هللا بخطGGوة العمGGل الخاصGGة بعGGاملي الخدمGGة
تتجلى في شخصGGيته – هGGذا صGGحيح ً
وألقى باإلنسGGان في الهاويGGة .كGGانت كلمGGات زمن عGGاملي الخدمGGة كلهGGا لعنGGات :لعنGGات لجسGGدك ولعنGGات لشخصGGيتك الشGGيطانية
ِ
تتمم إرادة هللا .العمل الذي قام به هللا في هGGذه المرحلGGة ظهGGر في صGGورة هيبGGة ،وبعGGده
الفاسدة ولعنات لألشياء التي فيك وال ّ
بفترة قصيرة قام هللا بالخطوة الخاصGة بعمGGل التGGوبيخ ،وهنGاك جGاءت تجربGة المGGوت .في هGGذا العمGGل ،رأى اإلنسGان نقمGGة هللا
ضGا رأى نعمGGة هللا ومحبتGGه ورحمتGGه؛ كGGل مGGا فعلGGه هللا وكGGل مGGا تجلى في شخصGGيته كGGان
وهيبتGGه ودينونتGGه وتوبيخGGه ،ولكنGGه أي ً
محبGGة لإلنسGGان ،وكGGل مGGا فعلGGه هللا اسGGتطاع أن يلGGبي احتياجGGات اإلنسGGان .لقGGد فعGGل ذلGGك لكي يجعGGل اإلنسGGان كGGاماًل  ،وأعطى
ً

Gادرا على الوقGGوف أمGGام هللا ،ولن يكGGون لديGGه أي سGGبيل
اإلنسGان بحسGGب قامتGGه .لGGو لم يفعGGل هللا ذلGGك ،فGإن اإلنسGGان لن يكGGون ق ً
لمعرفGGة الوجGGه الحقيقي هلل .فمنGذ GبGGدأ اإلنسGGان يGGؤمن أواًل باهلل وحGGتى اليGGوم ،ظGGل هللا يمGGد اإلنسGGان بمGGا يحتاجGGه بحسGGب قامتGGه،

تدريجيا يقترب من معرفGة هللا .فقGط في يومنGا هGذا أصGبح اإلنسGان يGدرك كم أن دينونGة هللا رائعGة .إن
بحيث أصبح اإلنسان
ً
الخطوة الخاصة بعاملي الخدمة كانت المرة األولى لعمل اللعنة منGذ زمن الخليقGة وحGتى يومنGا هGذا .لقGد ُل ِعن اإلنسGان وألقي
Gميا
به في الهاوية .لو لم يفعل هللا هذا ،لما كان لإلنسان معرفة حقيقية باهلل اليوم؛ فقط من خالل لعنة هللا تقابل اإلنسGGان رسً G

مع شخصية هللاُ .كشف اإلنسGان من خالل تجربGة عمGال الخدمGة .لقGد رأى أن والءه غGير مقبGول ،وأن قامتGه ضGئيلة للغايGة،

وأنه غير قادر على إرضاء مشيئة هللا ،وأن مزاعمه بأنه يرضي هللا في كل األوقات لم تكن سوى مجGرد كلمGات فقGط .مGع
أنGGه في خطGGوة العمGGل الخاصGGة بعGGاملي الخدمGGة قGGد لعن هللا اإلنسGGان ،فبGGالنظر إليهGGا اليGGوم نGGرى أن خطGGوة العمGGل هGGذه كGGانت
رائعة :لقد جلبت نقطة تحول كبيرة لإلنسان ،وتسبَّبت في تغيير كبير في شخصيته الحياتية .فقبل زمن (أ) عاملي الخدمة ،لم
يفهم اإلنسGان أي شGيء عن مسGعى الحيGGاة ،ومGا معGنى أن تGؤمن باهلل ،أو حكمGة عمGل هللا ،ولم يفهم كGذلك أن عمGGل هللا يمكن
أن يمتحن اإلنسGGان .ومنGGذ زمن(ب) عGGاملي الخدمGGة وحGGتى اليGGوم ،يGGرى اإلنسGGان مGGدى روعGGة عمGGل هللا ،إذ ال يقGGدر اإلنسGGان أن
ضGا مGدى ضGآلة قامتGه وأنGه يغلب عليGه
يسGبر أغGواره ،وال يمكنGه GباسGتخدام عقلGه أن يتخيGل كيGف يعمGل هللا ،كمGا أنGه يGرى أي ً
طابع العصيان .عندما لعن هللا اإلنسان كان ذلك ألجل تحقيق تأثير ما ،ولم ُيمت اإلنسان .فمع أنGGه لعن اإلنسGGان ،لكنGGه فعGGل

فعليGGا على اإلنسGGان ،ألن مGGا لعنGGه هللا كGGان عصGGيان اإلنسGGان ،ومن ثم كGGانت كلمGGات
ذلGGك بواسGGطة الكلمGGات ،ولم تقGGع لعناتGGه ً
ضG Gا به GGدف جع GGل اإلنس GGان ك GGاماًل  .س GGواء ك GGان هللا ي GGدين اإلنس GGان أو يلعن GGه ،فكال األم GGران يجعالن اإلنس GGان ك GGاماًل :
لعنات GGه أي ً

فكالمهما من أجل جعل ما هو نجس في داخل اإلنسان يصGGبح كGGاماًل  .من خالل هGGذه الوسGGيلة كGان اإلنسGGان َّ
يتنقى ،ومGا كGGان

صG Gا في داخ GGل اإلنس GGان ق GGد ص GGار ك GGاماًل من خالل كلم GGات هللا وعمل GGه .ك GGل خط GGوة في عم GGل هللا – س GGواء ك GGانت كلم GGات
ناق ً
تمامGGا .ع GGبر العص GGور لم يس GGبق هلل أن ق GGام بمث GGل ه GGذا
ص GGارمة أو دينون GGة أو
ً
توبيخ Gا – تجع GGل اإلنس GGان ك GGاماًل  ،وهي مناس GGبة ً
العمGGل؛ اليGGوم هGGو يعمGGل في داخلكم حGGتى يكGGون لGGديكم تقGGدير لحكمتGGه .فمGGع أنكم عGGانيتم بعض األلم في داخلكم ،فGGإن قلGGوبكم
عما
تشGG Gعر بالثبGG Gات ،ويغمره GGا السGG Gالم؛ إنهGG Gا بركGG Gة لكم أن تتمكنGG Gوا من التمتGG Gع بهGG Gذه المرحلGG Gة من عمGG Gل هللا .بغض النظGG Gر َّ

سGGيمكنكم تحقيقGGه في المسGGتقبل ،كGGل مGGا ترونGGه من عمGGل هللا فيكم اليGGوم هGGو المحبGGة .فGGإذا لم يكن اإلنسGGان يختGGبر دينونGGة هللا
دائمGا ال تتغGير .فهGل هGذا ُيعGد في
دائما مجرد مظهر خارجي ،وسGتظل شخصGيته ثابتGة ً
وتنقيته ،فإن أفعاله وحماسته ستكون ً
سبا من هللا؟ اليوم مGع أن هنGاك الكثGير في داخGل اإلنسGان ممGا يتصGف بالغطرسGة والغGرور ،فGإن شخصGية اإلنسGان
رأيك ُمكتَ ً

Gتقرارا من ذي قبGGل .إن تعامGGل هللا معGGك هGGو من أجGGل خالصGGك ،ومGGع أنGGك قGGد تشGGعر ببعض األلم في ذلGGك الGGوقت،
أكGGثر اسً G
سوف يأتي اليوم الذي فيGه يحGدث تغيGير في شخصGيتك .في ذلGك الGوقت ،سGوف ترجGع بنظGرك للخلGف وتGرى كم كGان عمGل

Gادرا على الفهم الحقيقي إلرادة هللا .اليGGوم ،ثمGGة بعض النGGاس يقولGGون إنهم يفهمGGون
ًG
هللا
حكيمGا ،وذلGGك سGGيكون عنGGدما تكGGون قً G
إرادة هللا – ولكن ذل GGك ليس واقعيًّا للغاي GGة ،فهم يتكلم GGون بأباطي GGل؛ ألنهم في ال GGوقت الحاض GGر يجب عليهم أن يفهم GGوا إذا م GGا
كانت إرادة هللا أن ُيخِّلص اإلنسان أم يلعنه .ربما ال يمكنك رؤية األمر بوضوح اآلن ،لكن سGGيأتي اليGGوم حين تGGرى أن يGGوم
تمجيد هللا قد حان ،وسترى مدى قيمة ومغGزى أن تحب هللا ،لكي مGا تُقِبGل إلى معرفGة الحيGاة البشGرية ،وسGيعيش جسGدك في
قريبGا من هللا ،وتنظGر على الGدوام نحGو هللا.
دائمGا ً
المحب ،وستنطلق روحك حرة ،وتمتلئ حياتGك بالبهجGة وسGتكون ً
عالم هللا ُ
في ذلك الوقت ،ستعرف حًقا مدى أهمية عمل هللا اليوم.
ليس لGدى معظم النGاس اليGوم هGذه المعرفGة .هم يعتقGدون أن المعانGاة ال قيمGة لهGا ،وأنهم منبGوذون من العGالم ،وحيGاتهم
المنزلية مضطربة ،وأنهم ليسوا محبوبين من هللا ،وآفاقهم قاتمة .تصل معاناة بعض الناس إلى حدودها القصGGوى ،وتتحGGول
أفكارهم نحو الموت .هذه ليست المحبة الحقيقية هلل؛ مثل هؤالء الناس جبنGاء ،ليس لGديهم قGدرة على المثGابرة ،وهم ضGعفاء
وعGGاجزون! هللا حGGريص على جعGGل اإلنسGGان يحبGGه ،لكن كلمGGا زادت محبGGة اإلنسGGان هلل ،زادت معهGGا معاناتGGه ،وكلمGGا زادت
أمGا إذا لم تكن تحبGه ،عنGدها
محبة اإلنسان له ،أصبحت تجاربه أكGGثر شGGدة .إذا كنت تحبGGه ،فسGGتقع عليGك كGل أنGGواع اآلالم – ّ
ربمGGا تمضGGي كGGل األمGGور على مGGا يGGرام لGGك ،وكGGل شGGيء سGGيكون هادًئا من حولGGك .عنGGدما تُحب هللا ،ستشGGعر أن الكثGGير من

األم GGور حول GGك ال تُقه GGر ،وألن قامت GGك ص GGغيرة للغاي GGة فس GGوف تُ َّنقى؛ وإض GGافة إلى ذل GGك ،أنت غ GGير ق GGادر على إرض GGاء هللا،

دومGا أن إرادة هللا سGGامية جGً Gدا وبعيGGدة عن متنGGاول اإلنسGGان .بسGGبب كGGل هGGذا سGGوف تُ َّنقى – ألن هنGGاك الكثGGير من
وستشGGعر ًG
َّ
تمامGGا أن
الضعف داخلك ،والكثير مما هو غير قادر على تتميم إرادة هللا ،فسوف تُنقى من الGGداخل .يجب عليكم أن تGGدركوا ً
التطهGGير ال سGGبيل لGGه إال بواسGGطة التنقيGGة .ولGGذلك ،أثنGGاء هGGذه األيGGام األخGGيرة يجب أن تحملGGوا الشGGهادة هلل .بغض النظGGر عن
م GGدى حجم معان GGاتكم ،عليكم أن تس GGتمروا ح GGتى النهاي GGة ،وح GGتى م GGع أنفاس GGكم األخ GGيرة ،يجب أن تظل GGوا مخلص GGين هلل ،وتحت
والمدوي GGة .عن GGدما تتع GGرض لإلغ GGواء من
رحمت GGه .فه GGذه وح GGدها هي المحب GGة الحقيقي GGة هلل ،وه GGذه وح GGدها هي الش GGهادة القوي GGة
ّ
الشيطان يجب أن تقول" :إن قلبي هو هلل ،وقد ربحني هللا بالفعGل .ال أسGتطيع أن أخضGع لغوايتGك – يجب أن أكGرس كGل مGا
ضGا سGGيكون
لي من أجGGل إرضGGاء هللا" .وكلمGGا زاد إرضGGاؤك هلل ،زادت بركGGة هللا لGGك ،وزادت معهGGا قGGوة محبتGGك هلل؛ هكGGذا أي ً
لديك اإليمان والعزيمGة ،وستشGعر أن ال شGيء أكGثر قيمGة أو أهميGة من حيGاة تقضGيها في محبGة هللا .يمكن القGول إن اإلنسGان
لكي َّ
Gعيفا وتعصGف بGك العديGدG
يتخلص من األحزان ال سGبيل لGه إال بGأن يحب هللا .ومGع أن ثمGة أوقGات يكGون فيهGا الجسGد ض ً
من المشاكل الحقيقية ،إال أنه خالل تلك األوقات سوف تتكل حًقا على هللا وستتعزى في روحGGك وستشGعر بGاليقين وسGGتدرك

ثم فلن تتذمر
أن لديك ما يمكنك أن تتكل عليه .بهذه الطريقة سيكون باستطاعتك أن تتغلب على العديد Gمن الظروف ،ومن َّ
من هللا بسبب المعاناة التي تتجرعها؛ بل سGتود أن تُغGني وتGرقص وتصGلي ،وتحضGر اجتماعGات وتتواصGل ،وتك ِّGرس فكGرك

أمGGا إذا كنت ال تُحب هللا ،فك GGل م GGا
هلل ،وستش GGعر أن ك GGل الن GGاس واألش GGياء واألم GGور من حول GGك ال GGتي نظمه GGا هللا مالئم GGة ل GGكّ .
Gورا ،وسGGيظل قلبGGك
ًG
سGGتنظر إليGGه سGGيبدو
مزعج ا لGGك ،لن يكGGون هنGGاك شGGيء سGGار للعين؛ وفي روحGGك لن تكGGون حGً Gرا بGGل مقهً G

دائما أنGGك تعGGاني من ضGGيقات كثGGيرة ،وأن الحيGاة ليسGت عادلGة .إذا لم تكن تسGGعى فقGط إلدراك
دائما يتذمر من هللا ،وستشعر ً
ً
السعادة ،بل باألحرى تسعى إلرضاء هللا وأال يتهمGGك الشGيطان ،عنGGدها سGGيمنحك سGعيك قGوة عظيمGGة لكي تحب هللا .يسGGتطيع
اإلنسGGان أن يعمGGل كGGل مGGا تكلم بGGه هللا ،وكGGل مGGا يفعلGGه يمكن أن ُيرضGGي هللا – وهGGذا هGGو معGGنى أن تكGGون ُممتلكGاً للحقيقGGة .إن

طلب إرضGGاء هللا هGGو اسGGتخدام محبGGة هللا لممارسGGة كلماتGGه؛ بغض النظGGر عن الGGوقت – عنGGدما يكGGون اآلخGGرون عGGاجزين –

سGGيظل بGGداخلك قلب يحب هللا ويشGGتاق بعمGGق لGGه ويفتقGGده .هGGذه هي القامGGة الحقيقيGGة .فمقGGدار عظمGGة قامتGGك يعتمGGد على مقGGدار
تهب عليGك
Gعيفا عنGدما ُّ
عظمة محبتك هلل ،وعلى مدى قدرتك على الوقوف بثبات عندما تتعرض لالختبGار ،وإذا مGا كنت ض ً

ظGروف معينGة ،وإذا مGا كنت تقGدر على الثبGات برسGوخ عنGدما يرفضGك إخوتGك وأخواتGك؛ إن قGدوم الحقGائق سGيظهر طبيعGة

Gني اإلنسGGان
محبتGGك هلل .إذ يمكننGGا بواسGGطة الكثGGير من أعمGGال هللا رؤيGGة أن هللا بالفعGGل يحب اإلنسGGان ،لكن األمGGر فقGGط أن عيَّ G
الروحيGGة تحتGGاج إلى أن تنفتح بالكامGGل ،كمGGا أن اإلنسGGان غGGير قGGادر على أن يGGدرك الكثGGير من عمGGل هللا ومشGGيئته ،واألمGGور
جدا من المحبة الحقيقية هلل .ها قد آمنت باهلل عبر كل هGGذا الGزمن ،واليGGوم قطGGع
الكثير الرائعة عن هللا؛ فاإلنسان لديه القليل ً
هللا عليك كGل ُسُGبل الهGروب .لنتكلم بواقعيGة ،ليس لGديك أي خيGار سGوى أن تسGلك الطريGق الصGحيح ،ذلGك الطريGق الصGحيح

ال GGذي قادت GGك إلي GGه الدينون GGة الص GGارمة والخالص األس GGمى هلل .فق GGط بع Gد Gاختب GGار الض GGيقات والتنقي GGة ي GGدرك اإلنس GGان كم أن هللا
ُم ِح ٌب .وبعد كل مGا اختبرتGGه حGتى اليGGوم ،يمكن القGول إن اإلنسGان قGد بلGغ معرفGGة جGزء من محبGة هللا – ولكن يظGGل هGذا ليس
جدا .فيجب أن يختبر المزيد من عمل هللا العجيب ،والمزيد من كل تنقيGGة المعانGاة الGتي
كافيا ،ألن اإلنسان يفتقر إلى الكثير ً
ً
يضعها له هللا ،عندها فقط تتغير شخصية اإلنسان الحياتية.
الحواشي:
(أ) ال يشتمل النص األصلي على كلمة "زمن".

(ب) ال يشتمل النص األصلي على كلمة "زمن".

حقيقيا به
محبة هللا وحدها ُتعد إيماًنا
ً
تتحمل GGوا المش ّGقة والتنقي GGة ،ومن ناحي GGة أخ GGرى ،عليكم أن
يجب عليكم وأنتم تس GGعون الي GGوم إلى محب GGة هللا ومعرفت GGه أن َّ

ثمنا .ال يوجد درس أكGثر عمًقGا من درس محبGة هللا ،إ ْذ يمكن القGول إن الGدرس الGذي يتعلمGه النGاس من حيGاة اإليمGان
تدفعوا ً
مؤمنGGا باهلل فقGGط دون أن تحبGGه ،ولم
مؤمنGGا باهلل فعليGGك أن تحبGGه .أمGGا إذا كنت
هGGو كيفيGGة محبGGة هللا .وهGGذا يعGGني أنGGك إذا كنت
ً
ً
عقيمGGا .إن كنت ال تحب هللا
تصGGل بعGGد إلى معرفتGGه ،ولم تحبGGه قGGط محبGGة حقيقيGGة من صGGميم قلبGGك ،فعندئGٍ Gذ يكGGون إيمانGGك بGGه
ً
مؤمن به فأنت تعيش عبثًا ،وحياتك بمجملها هي األكثر وضاع ًة بين حياة جميع المخلوقGGات .إذا كنت لم تحب هللا أو
وأنت
ٌ
ترضيه طوال حياتك كلها فما الهدف من حياتك إ ًذا؟ وما جدوى إيمانك به؟ أليست هذه مضيعة للجهGGد؟ خالصGGة القGGول ،إذا
Gدل
كان على الناس أن يؤمنوا باهلل ويحبوه ،فعليهم أن يدفعوا ً
ثمنا .عليهم أن يبحثوا في أعماق قلوبهم عن بصيرة حقيقيGGة بَ G
متحم ًسGا للGترنيم والGرقص ،ولكنGك عGاجز عن ممارسGة الحGق ،فهGل يمكن
خارجيGا .إذا كنت
محاولة التصرف بطريقة معينة
ً
ّ

Gدقيق في أعماق GGك عن GGد
أن ُيق GGال عن GGك أن GGك تحب هللا؟ إن محب GGة هللا تتطلب ال ّسG Gعي وراء تحقي GGق إرادت GGه في ك GGل ش GGيء ،والت َ G
أي ٍ
أمر محGاوالً تميGيز إرادتGه في ذلGك األمGر ،ومGا يبتغي منGك تحقيقGه ،وكيفيGة تميGيزك لمشGيئته G.على سGبيل المثGال:
حدوث ّ
تحمل مش ّGقة معين GGة G،علي GGك أن تفهم حينه GGا م GGا هي إرادة هللا وكيفي GGة تمييزه GGا .علي GGك ع GGدم
إذا ح GGدث مع GGك أم Gٌ Gر تطلب من GGك ُّ
جانبا ،فال يوجد ما هGو أكGثر وضGاعة من الجسGد ،وعليGك أن تقGوم بواجبGك وتسGعى إلرضGاء هللا.
إرضاء نفسك :أوالً تنحى ً

ضGا الراحGة .عنGGدما يحGدث معGGك أمGً Gرا
إن ف ّكرت على هذا النحو سيهبك هللا
ً
استنارة خاصة في هGذه المسGألة ،وسGيجد قلبGك أي ً
جانبGGا أواًل وتنظ GGر إلى الجس Gَ Gد على أن GGه أك GGثر األش GGياء وض GGاع ًة .فكلم GGا
Gغيرا ،علي GGك أن َّ
تتنحى ً
Gيرا أم ص ً G
م GGا س GGواء أك GGان كب ً G
مزيدا من الحرية .إذا أرضيته هGGذه المGرة فسGGيطلب منGGك المزيGGد في المGرة القادمGة ،ومGGع اسGتمرار هGذا
أرضيت
الجسد ،أخذ ً
َ

دائما رغبات عارمة يطلب منك إشGGباعها وتلبيتهGGا من الGGداخل ،سGGواء أكGGانت في
األمر تزداد محبة الناس اللجسد .إن للجسد ً
ِ
Gيت الجسGGد ازدادت رغباتGGه وأصGGبح
مGGا تأكلGGه أو ترتديGGه أو فيمGGا ُيغضGبك ،أو في اإلذعGGان لضGGعفك وتكاسGGلك ...وكلمGGا أرضَ G
ظمً Gة أنفسGها ومشGكك ًة في
Gاد النGاس تصGورات أعمGق وتعصGي هللا مع ّ
Gمر فيهGا أجس ُ
أكGثر فس ً
Gادا ،إلى أن نصGل إلى مرحلGة تض ُ
دائمGا أن هللا قGد نGأى
عمله .كلما
أرضيت الجسد َع ُ
دائمGا ْ
َ
أن ال أحGد يتعGاطف مGع ضGعفاتك ،وسGتظن ً
ظمت ضGعفاته .ستشGعر ً

Gاس مGع الجسGد ويتعّلقGون
قاسيا ً
عنك ً
بعيدا G،وستقول" :كيف يمكن هلل أن يكون ً
جدا؟ لماذا ال ُيريح الناس؟" عنGدما يتسGاهل الن ُ
Gق وحسGٌ Gن
Gدمرون أنفسGGهم .إذا كنت تحب هللا حًقGGا وال ترضGGي الجسGGد ،فسGGترى حينهGGا أن كGGل مGGا يفعلGGه هللا هGGو حٌّ G
بGGه كثً G
Gيرا ،يّ G
ٍ
لتلين فتGGأتي
ج ًGدا ،وأن لعنGGه لعصGGيانك وإدانتGه إلثمGGك أم ٌGر ُمَبGَّ Gرر .سGتأتي أوق ٌ
Gات يهّ Gذبك فيهGGا هللا ّ
ويؤدبGGك ،ويضGGعك في وسGGط َ
دائمGا أن مGGا يفعلGGه أمGٌ Gر رائGGع .وهكGGذا ستشGGعر كمGGا لGGو أنGGه ال يوجGGد الكثGGير من األلم ،وأن هللا جميGٌ Gل
Gعر ًG
أمامGGه ُم َ
رغ ًمGGا ،وستشُ G

دائمGا ،وسGتكون غGير واث ٍ
Gق
جدا .إذا كنت تنصاع لضعفات الجسد وقلت أن هللا ُ
ً
Gيرا ،فسGتبقى تش ُ
يبالغ كث ً
Gعر بGاأللم واالكتئGاب ً
بكل عمل هللا .وسGيبدو كمGا لGو أن هللا ال يتعGاطف مGع ضGعف اإلنسGان وال يكGترث لضGيقاته .وهكGذا ستشGعر بالتعاسGة وبأنGك

Gعت لضGعفات الجسGد بهGذه الطريقGة ،شGعرت أن
Gذمر .كلمGا انص َ
ظلمGا كب ً
Gيرا ،وحينهGا سGتبدأ بالت ّ
وحيد كما لGو كنت قGد عGانيت ً
كثيرا ،حتى يصبح األمر سGيًئا للغايGة فتبGدأ بإنكGار عمGل هللا وبمقاومGة هللا نفسGه ،وتمتلئ بالعصGيان .هكGذا عليGك أن
هللا يبالغ ً

تتمرد ضد الجسGد وال تخضGع لGه" .ال أوِلي أيGة أهميGة لGزو ِجي (زوجGتي) وال أوالدي أو تطّلعGاتي أو زواجي أو عGائلتي! ال
ّ

يت
يوجد في قلبي سوى هللا ،ويجب أن أبذل قصارى جهدي ألرضيه هو ال الجسGد" .يجب أن تتحلى بهGذه العزيمGة .إذا تحّل َ
Gادرا على القيGام بGذلك بقليGل من الجهGد ال
دائمGا ،فعنGدما تضGع الحGق موضGع التطGبيق
وتتنحى ً
ّ
جانبGا ،فسGتكون ق ً
بهذه العزيمGة ً

دبت الحيGاة فيGه
ثعبانا على الطريق
أكثر .يقال إن
يوما ً
ً
متجم ًدا دون حGراك .حملGه المGزارع لصGدره ،وعنGدما ّ
ّ
مزارعا رأى ً
Gان :جGوهره هGو إيGGذاء البشGGر وعنGGدما يحصGGل على مGا يريGGد تكGGون قGGد ض ّGيعت
Gان فمGات .يشGGبه جسGُ Gد اإلنسGان الثعبَ G
لسGGعه الثعبُ G
ِ
Gك الش GGيطان ومرتَ Gُ Gع الرغب GGات الجامح GGة .ال ُيفك Gُ Gر إال بنفس GGه ويري GGد أن يتمتّ GGع بالراح GGة وأن ُيس Gَ Gعد مترّف ًهGGا
حيات GGك .الجس GGد مل ُ G
ٍ
حتمGا في النهايGGة .أي إذا أرضGGيته هGGذه المGّ Gرة
معين فسيسGGتهلكك ًG
متماديGGا في الكسGGل والGGتراخي .وإن قمت بإرضGGائه إلى حGّ Gد ّ
ً
ِ
دائمGGا رغبGات جامحGGة ومتطلبGات جديGدة ،ويسGGتغل تهاونGك معGه لتُسGع َده
فسGيعاود طلب المزيGGد في المGّ Gرة القادمGGة .لGدى الجسGGد ً
فستدمر نفسك في النهاية .ما إن كنت سGتتمكن من نيGل الحيGاة أمGام هللا ومعرفGة
أكثر فتعيش في راحته .وإذا لم تتغلب عليه
ّ
وعينGك ولكن إن كنت
تمردك ض ّGد الجسGGد .لقGGد خّلصGك هللا وسGGبق أن اختGارك ّ
ما ستؤول إليه نهاية حياتك يعتمد على كيفية ّ
ٍ
Gتدمر
اليوم غGGير راغب في إرضGائه ،فGأنت ال تريGGد أن تمGارس الحGق ،وال تريGGد التم ّGرد على جسGدك بقلب يحب هللا حًقGا ،فسّ G

Gدريجيا ،ويتركGGك بال
دائمGGا تحقGGق رغبGGات الجسGGد فسGGيلتهمك الشGGيطان تG
ألمGGا شً G
ً
Gديدا .إذا كنت ً
نفسGGك في النهايGGة وهكGGذا تعGGاني ً
تمامGا من الGGداخل .حينمGGا تحيGGا في الظلمGGة سGGتكون قGGد
مظلمGGا ًG
حيGGاة وبGGدون لمسGGة الGGروح ،حGGتى يGGأتي اليGGوم الGGذي تصGGبح فيGGه
ً

Gيرا في يGGد الشGGيطان ،ولن تGGدرك هللا فيمGGا بعGGد في قلبGGك ،وحينهGGا سGGتنكر وجGGوده وتتركGGه .وهكGGذا ،إذا كGGان النGGاس
سGGقطت أسً G
يتحملGGوا المشّGقة .ال داعي للتGGوتّر والمشّGقة الخارجيGGة ،وال
يرغبGGون في أن يحبGGوا هللا فيجب عليهم أن يGGدفعوا ثمن األلم وأن ّ
َ
Gور في داخ GG Gل نفوس GG Gهم :أي األفك GG Gار المته Gّ G Gورة
لمزي GG Gد من الق GG Gراءة أو االنش GG Gغال ،ب GG Gل عليهم بG G Gداًل من ذل GG Gك أن ُيَن ّحGG Gوا األم َ G G
واالهتمامات الشخصية واعتباراتهم الخاصة ومفاهيمهم ودوافعهم .هكذا تكون إرادة هللا.
Gزء من عمل GGه ،كالتعام GGل على س GGبيل المث GGال م GGع البش GGرية
ّ
إن تعام GGل هللا م GGع شخص GGية الن GGاس الخارجي GGة ه GGو أي ً
ضG Gا ج ٌ G
المنحرفGGة ،أو نمGGط حيGGاة البشGGر وعGGاداتهم ،ومسGGالكهم وأعGGرافهم ،إلى جGGانب ممارسGGاتهم الخارجيGGة وانفعGGاالتهم .ولكن عنGGدما
ويغي روا شخصياتهم ،فهو يعالج في المقام األول الدوافع والتصورات الGGتي بGداخلهم.
يطلب هللا من الناس أن يمارسوا الحق ّ
تحبGه ،فهGذا أم ٌGر سGهل .غGير أن مGا
طلب منGك أال تأكGل مGا ّ
التعامل فقط مع شخصيتك الخارجية ليس باألمر الصGعب ،كGأن ُي َ

يتطرق لتصGوراتك الداخليGة ليس من ال ّسGهل تركGه :فهGو يتطلب من النGاس التم ّGرد على الجسGد ،ودف َGع ٍ
ثمن ،والتGأّل َم أمGام هللا.
ّ
هGGذا هGGو الحGGال مGGع دوافGGع النGGاس .أخفى النGGاس الكثGGير من الGGدوافع الخاطئGGة من وقت إيمGGانهم باهلل حGGتى يومنGGا هGGذا .عنGGدما ال
تمارس الحق تشعر أن جميع دوافعك صحيحة ،ولكن عندما يحدث شيء ما لك ستكتشف أنه يوجد العديد من الGGدوافع غGGير
ِ
Gول دون
Gل هللاُ الن َ
Gاس يجعلهم يGGدركون أنGGه يوجGGد كثGGير من التصGGورات في داخلهم تَحُ G
الصGGحيحة في داخلGGك .هكGGذا عنGGدما ُي َك ّGم ُ
تمردك على الجسد هو إدراكك لدوافعك الخاطئة ،وقدرتك على عدم العمل بموجب تصوراتك
معرفتهم به .ما سوف يثبت ّ
ٍ
حتمGا
ودوافعك ،وقدرتك على تقديم شهادة هلل ،والثبات على موقفك في كGل مGا يحGدث لGك .عنGدما تتم ّGرد على الجسGد ُ
سي َشُّ Gن ً
صراعٌ في داخلك .سيحاول الشيطان أن يجعل الناس يتبعونه Gوأن يتبعوا تصورات الجسد ُمعلين من شأنه ،لكن كلمGGات هللا

ستنير الناس وتضيئهم من الداخل ،وعليك حينها أن تختار فيما إذا كنت تريد أن تتبع هللا أم الشGيطان .يطلب هللاُ من الن ِ
Gاس
ممارس GGة الحGGق ليتعام GGل في المقGGام األول مGGع أمGGورهم الداخليGGة ،مGGع أفكGGارهم وتصGGوراتهم الGGتي ليسGGت بحسGGب قلبGGه .يلمس
الGGروح القGGدس النGGاس في قلGGوبهم وينGGيرهم ويضGGيئهم .ولهGGذا يوجGُ Gد صGGراعٌ وراء كGGل مGGا يحGGدث :ففي كGGل مGّ Gرة يمGGارس فيهGGا
محبGGة هللا يحGGدث صGGراعٌ عظيم .ومGGع أن أجسGGادهم تبGGدوا على مGGا يGGرام ،إال أن صGGراع المGGوت والحيGGاة في
النGGاس الحGGق أو ّ

Gتمر في أعمGGاق قلGGوبهم .وفقGGط بعGGد هGGذا الصGGراع الشGGديد ،وبعGGد قGGدر هائGGل من التفكGGير ،سGُ Gيعَلن إمGGا االنتصGGار أو
الواقGGع سيسّ G

الهزيم GGة .ال يع GGرف الم GGرء فيم GGا إذا ك GGان علي GGه الض GGحك أم البك GGاء .عن GGدما يم GGارس الن GGاس الح GGق ينش GGأ ص GGراع عظيم خل GGف
الكواليس ألن العديد Gمن دوافع الناس خاطئة أو ألن الكثير من عمل هللا يتعGارض مGع تصGوراتهم .فبعGد GممارسGة هGذا الحGق
Gيرا إرضGGاء هللا .وبسGGبب هGGذا الصGGراع
سّ G
Gيتوج ُب على النGGاس ذرف دمGGوع حGGزن غزيGGرة خلGGف الكGGواليس قبGGل أن يقGّ Gرروا أخً G
Gادرا حًقGا
ألم حقيقي .حينما ُي َش ُّن الصراع ضGّ Gدك سGGتتمكن من إرضGاء هللا إذا كنت ق ً
يتحمل ُ
ّ
األلم والتنقية ،وما هذا إال ٌ
الناس َ
Gرء في داخلGGه ،فGGإذا مGGا مGGارس النGGاس الحGق ووجGGدوا
على الوقGGوف في صّGفه .أثنGGاء ممارسGGة الحGGق ،ال مفGّ Gر من أن يعGGاني المُ G
أنفسGGهم على حGGق ،فلن يكونGGوا حينئGٍ Gذ بحاجGGة إلى أن ُي َك َّملGGوا من قبGGل هللا ،ولن يوجGGد صGGراعٌ أو ألم .على النGGاس أن يتعلمGGوا
التمGّ Gرد على الجسGGد بعمٍ G
Gق أكGGبر ألن الكثGGير ممGGا في النGGاس غGGير مؤهGGل السGGتخدام هللا وألن لGGديهم جGGانب كبGGير من الشخصGGية
ع
المتمGGردة الGتي في الجسGد .هGGذا مGا يGGدعوه هللا األلم الGذي على اإلنسGان الخضGوع لGه برفقتGه .عنGدما تواجهGك الصGعاب أسGِ Gر ْ
أتحمGGل المش GGقة األخ GGيرة ألرض GGي قلب GGك ،وبغض النظ GGر عن م GGدى
صِّ GGل إلى هللا ق GGائالً" :ي GGا هللا! أن GGا أبتغي رض GGاكّ ،
أود أن ّ
َو َ

علي
يجب
علي مGGع ذلGGك إرضGGاؤك .حGGتى لGGو اضGGطررت إلى التخلي عن حيGGاتي كلهGGا ،ال يGGزال َّ
اإلخفاقGGات الGGتي أواجههGGاُ ،
ّ
Gديدا في كGGل مGّ Gرة
Gاس ًG
ألمGا شً G
Gادرا على الثبGGات في شGGهادتك .يعGGاني النُ G
إرضGGاؤك!" هكGGذا عنGGدما تصGGلي بهGGذه النيGGة سGGتكون قً G

جربGون فيهGا ،وفي ك ّGل م ّGرة يعم ُGل هللا فيهم .كGل هGذا
يمارسGون فيهGا الحGق ،وفي كGل م ّGرة يخضGعون للتنقيGة ،وفي كGل م ّGرة ُي َّ
اختبارا للناس ،ولهذا ُيش ُّGن صGراعٌ في ك ٍّGل منهم ،وهGذا هGو الثمن الحقيقي الGذي يدفعونGه .إن قGراءة كلمGة هللا واالنشGغال
ُيعد
ً

Gف حًقGا .هGذا مGا يجب على النGاس القيGام بGه ،هGذا واجبهم ،والمسGؤولية الGتي عليهم إتمامهGا ،ولكن على
أمر مكل ٌ
بها أكثر هو ٌ
جانبGGا ك GGل م GGا ب GGداخلهم ويجب تنحيت GGه .إذا لم تفع GGل ه GGذا ،فمهم GGا ك GGان م GGدى معانات GGك الخارجي GGة وانش GGغالك،
ينحGGوا ً
الن GGاس أن ّ

كل هذا عبثًا! أي أن التغييرات التي في داخلك وحدها هي الGتي يمكنهGا أن تح ّGدد فيمGا إذا كGانت معاناتGك الخارجيGة
فسيكون ُّ
ذات قيمGGة .عنGGدما تتغGGير شخصGGيتك الداخليGGة وقGGد مارسGGت الحGGق ،حينهGGا سيستحسGGن هللا كGُّ Gل مشGGقتك الخارجيGGة .وإن لم يوجGGد

تتحملها أو مدى انشغالك في الخارج ،لن تحظى باستحسان
أي تغيير في شخصيتك الداخلية ،فمهما كان حجم المعاناة التي ّ
ِ
دى .وهكGGذا فGإن مGا يح ِّGدد إذا كGان هللا يرضGى عن الثمن الGGذي دفعتGه Gأم ال
هللا ،فالمشGقة الGGتي ال ُيق ّرهGا هللا تكGGون قGGد ذهبت ُسً G
يعتمGد Gعلى حGGدوث تغيGGير بGGداخلك من عدمGGه ،وفيمGGا إذا كنت قGGد مارسGGت الحGGق وتمGّ Gردت ضGّ Gد دوافعGGك وتصGGوراتك لترضGGي

ص Gا لGGه .بغض النظGGر عن مGGدى انشGGغالك ،إذا لم تعGGرف قGGط أن تتمGّ Gرد على دوافعGGك ،وكنت
إرادة هللا ،مً G
وم ْخل ً
Gدركا معرفتGGه ُ
أبدا أي اهتمام لحياتك ،فسGGتكون معاناتGGك بال جGGدوى .إذا كGان لGGديك
تسعى فقط نحو الحماس واألعمال الخارجية ،وال تولي ً

ما تقولGه في موقGف معين ولكنGك تشGعر في داخلGك بGأن قولGه ال يصGح ،وأن قولGه ال يفيGد إخوتGك وأخواتGك وقGد يGؤذيهم ،فلن

سي َش ُّ Gن صGGراع في داخلGGك ،لكنGGك
تتوجGع
تقولGGه ،مفض Gاًل أن ّG
Gاء إرادة هللا .حينهGGا ُ
ً
داخليGGا ،ألنGGه ليس بمقGGدور هGGذا الكالم إرضَ G
Gاع
إرضاء هلل .ومع أنك ستعاني األلم
متحماًل المشقة
ستكون على استعداد Gأن تتألم وتتخلى عما تُ ِحب
داخليا ،لكنك لن تنصَ G
ً
ّ
ً

ضGا في الGGداخل .هGGذا مGGا يعنيGGه حًقGGا دفGGع الثمن ،ذاك الثمن الGGذي يبتغيGGه هللا .إذا كGGانت
للجسGGد ،وسترضGGي قلب هللا وتتعGّ Gزى أي ً
ممارسGتك بهGذه الطريقGة فسGيباركك هللا بالتأكيGد ،وإذا لم تتمكن من تحقيGق ذلGك ،فبغض النظGر عن مGدى فهمGك أو فصGاحتك
ِ
Gف هللا عنGدما َيش ُّGن
قادرا على الوقGوف في ص ّ
في الكالم ،فستكون كل هذه األمور بال جدوى! إذا كنت في سعيك لمحبة هللا ً
عائدا إلى الشيطان ،فستكون عندها قد حققت محبة هللا َّ
وثبت في شهادتك.
الصراع ضد الشيطان وال تلتفت ً
َ
هللاُ

ظاهريGGا في كGGل مرحلGGة من مراحلGGه كأنGGه تفGGاعالت متبادلGGة بينهم أو وليGGد
إن عمGGل هللا الGGذي يقGGوم بGGه في النGGاس يبGGدو
ً
ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري .لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلGGة من مراحGGل العمGGل وفي كGGل مGGا يحGGدث

هو رهان وضعه الشيطان أمGام هللا ،ويتطلب من النGاس الثبGات في شGهادتهم هلل .خGذ على سGبيل المثGال عنGدما ُج ِّGر َب أيGوب:

كان الشيطان يراهن هللا خلف الكواليس ،وما حدث أليGGوب كGان أعمGال البشGر وتGGدخالتهم .إن رهGان الشGيطان مGع هللا يسGGبق
كGGل خطGGوة يأخGGذها هللا فيكم ،فخلGGف كGGل هGGذه األمGGور صGGراعٌ .فعلى سGGبيل المثGGال ،إذا كنت متحGGاماًل على إخوتGGك وأخواتGGك،
كالم ال يرضي هللا ،ولكن إن لم تقGGل هGGذا الكالم ،فستشGGعر بعGGدم ارتيGGاح في داخلGGك،
فستف ّكر بكالم تريد قوله ،وقد تشعر أنه ٌ

Gراعا في كGل شGيء.
Gيقوم صGراعٌ في داخلGك" :هGل أتحGدث أم ال؟" .هGذا هGو الصGراع .وهكGذا ،تواجGه ص ً
وفي هGذه اللحظGة س ُ
وعندما يقوم صGراع فيGك سGيعمل فيGك هللا بفضGل تعاونGك الفعلي ومعاناتGك الحقيقيGة .وبالنتيجGة سGيمكنك أن تَُن ِّحي األمGر في

Gب بطريقGGة طبيعيGGة .هGGذه هي نتيجGGة تعاونGGك مGGع هللا .كGGل مGGا يفعلGGه النGGاس يتطلب منهم دفGَ Gع ٍ
ثمن
داخلَ G
جانبGGا َ
Gك ً
خمGُ Gد الغضُ G
وي ُ
عي ٍن من مجهGGودهم .ال يمكنهم إرضGGاء هللا ،وال حGGتى االقGGتراب من إرضGGاء هللا ،بGGدون مشGGقة فعليGGة ،بGGل يطلقGGون شGGعارات
ُم ّ

فارغة فحسب! هGل يمكن لهGذه الشGعارات الفارغGة أن ترضGي هللا؟ عنGدما يتصGارع هللا والشGيطان في العGالم الGروحي ،كيGف
عليك إرضاء هللا والثبات في شهادتك؟ يجب عليGك أن تعGرف أن كGل مGا يحGدث لGك هGو تجربGة عظيمGة ،وأن تعGرف الGوقت

ظاهريا قد ال يبGدو هGذا ب ِ
الجَلGل ،ولكن عنGدما تحGدث هGذه األشGياء فإنهGا تُظ ِGه ُر مGا إذا
الذي يريدك هللا فيه أن تشهد له.
ً
Gاألمر َ
Gدل على أنGك
كنت تُ ُّ
َ
حب هللاَ أم ال .فإذا ما كنت ّ
تحبه فستستطيع أن تثبت في شهادتك G،وإذا لم تكن قد مارسGت محبتGه فهGذا ي ّ

لست شخصGا يمGارس الحGق ،وأنGك تفتقGد للحقيقGة والحيGاة ،وأنGك ٌّ
Gدث لهم عنGدما يريGدهم هللا أن
قش! كGل مGا يحGدث للنGاس يح ُ
ً
يثبتGGوا في شGGهادتهم لGGه .لم يحGGدث لGGك أمGٌ Gر جلGGل في هGGذه اللحظGGة وال تقGGدم شGGهادة عظيمGGة ،ولكن كGGل تفاصGGيل حياتGGك اليوميGGة

تتعلGGق بالشGGهادة هلل .إذا تمكنت من الفGGوز بإعجGGاب إخوتGGك وأخواتGGك وأفGGراد عائلتGGك وكGGل من حولGGك ،وجGGاء غGGير المؤمGGنين
يومGا مGGا وأعجبGGوا بكGGل مGGا تفعلGGه واكتشGGفوا أن كGGل مGGا يفعلGGه هللا رائGGع ،فحينهGGا تكGGون قGGد قGGدمت شGGهادتك .مGGع أنGGك ال تتحلى
ًG
ظ ِم
بالبصGGيرة وأن مقGGدرتك ضGGعيفة ،سGGتقدر من خالل تكميGGل هللا لGGك على إرضGGائه واالهتمGGام بمشGGيئتهُ ،مظهGً Gرا لآلخGGرين ِع َ
عمGGل هللا في أنGGاس ال يملكGGون من القGGدرات إال أضGGعفها ،وعنGGدما يتعGّ Gرف النGGاس على هللا ويصGGبحوا غGGالبين أمGGام الشGGيطان،
ٍ
أحد شجاع ًة أكثر من هذه المجموعGGة من النGGاس ،وهGGذه أعظم شGGهادة .مGGع أنGGك
حد كبير ،فلن يمتلك ٌ
ويصبحوا أوفياء هلل إلى ّ
جانب GGا ،لكن GGك
غ GGير ق GGادر على القي GGام بعم GGل عظيم ،إال أن GGك ق ٌ G
Gادر على إرض GGاء هللا .ال يس GGتطيع اآلخ GGرون تنحي GGة مف GGاهيمهم ً

تستطيع .ال يستطيع اآلخرون تقديم شهادة هلل وقت خبراتهم الفعلية ،ولكن يمكنك Gاستخدام قامتك الفعلية وأعمالك لتGGوفي هللا

مدويGة عنGه .هGذا فقGط مGا يمكن اعتبGاره محبGة حقيقGة هلل .وإذا كنت غGير قGادر على فعGل ذلGك ،فإنGك ال
محبتGه ،وتقGدم شGهادة ّ
ّ
Gادرا على الش GGهادة أمGGام الش GGيطان،
تقGGوم بالش GGهادة ألف GGراد عائلت GGك وإخوت GGك وأخوات GGك أو أم GGام الن GGاس في الع GGالم .إذا لم تكن ق ً G
فسيضGGحك عليGGك الشGGيطان ،ويعاملGGك على أنGGك أضGGحوكة وألعوبGGة .سGGيجعلك تبGGدو أحمًقGGا ويقGGودك إلى الجنGGون .قGGد تمGGر بGGك

تج GG Gارب عظيم GG Gة في المس GG Gتقبل ،لكن إذا كنت الي GG Gوم تحب هللا بقلب ص GG Gادق وإذا كنت – بغض النظ GG Gر عن حجم التج GG Gارب
قادرا على الثبات في شهادتك وعلى إرضGاء هللا ،فسGوف يتعGّ Gزى قلبGك ،ولن تخGاف مهمGا كGانت
المستقبلية وما يحدث لك – ً
التجارب التي ستواجهها في المسGتقبل .ال يمكنكم رؤيGة مGا سGيحدث مسGتقباًل  ،يمكنكم فقGط إرضGاء هللا في ظGروف اليGوم .ال

تسGGتطيعون القيGGام بعمGGل عظيم ،وعليكم أن تر ّك Gزوا على إرضGGاء هللا من خالل اختبGGاراتكم لكلمتGGه في الحيGGاة الفعليGGة وتقGGديم
ٍ
راض وسيكون قد اختبر األلم ،إال أنGGك سGGتكون قGGد
ومدوية تجلب الخزي للشيطان .ومع أن جسدك سيبقى غير
شهادة قوية
ّ

يومGا
دائمGا ،فسGيفتح لGك هللا طريًقGا أمامGك .عنGدما تمGر ً
أرضيت هللا وجلبت الخزي للشيطان .إذا كنت تمGارس بهGذه الطريقGة ً
Gادرا على الثبGGات :وبسGGبب الثمن الGGذي دفعتGGه ،سGGيحميك هللا لتثبت
مGGا بتجربGGة عظيمGGة سيسGGقط اآلخGGرون ،بينمGGا سGGتكون أنت قً G
Gادرا على ممارس GGة الح GGق وإرض GGاء هللا بقلب يحب GGه حًقGGا ،فعندئ GGٍ Gذ س GGيحميك هللا خالل التجGGGارب
وال تس GGقط .إذا كنت ع ً G
Gادة ق ً G
المستقبلية بالتأكيد G.ومع أنك أحمق ووضGيع القامGة وضGعيف المقGدرة ،إال أن هللا لن يتحامGل عليGك .وهGذا يعتمGد Gعلى مGا إذا

بالتنبGGه ألدق التفاصGGيل ،وتتمتّGGع بقلب
كGGانت دوافعGGك سGGليمة .أنت اليGGوم قGGادر على إرضGGاء هللا ،فGGأنت ترضGGيه في كGGل شGGيء ّ
يحب هللا فعاًل  ،وتهب قلبGGك الصGGادق لGGه ،ومGGع وجGGود بعض األمGGور الGGتي ال تفهمهGGا ،يمكنGك GالقGGدوم أمGGام هللا لتُقGِّ Gو َم دوافعGGك،
ولتطلب مشيئته ،ولتقوم بكل ما يلزم إلرضائه .ربمGا سGGيتخلى عنGك إخوتGGك وأخواتGGك ،لكن قلبGك سيرضGي هللا ،ولن تشGتهي
محميا عندما تمر بتجارب عظيمة.
دائما فستكون
ً
ملذات الجسد .إذا كانت ممارستك بهذه الطريقة ً
ما الحالGة الداخليGة في النGاس الGتي تسGتهدفها هGذه التجGارب؟ إنهGا تسGتهدف الشخصGية المتم ّGردة في النGاس غGير القGادرة
يطهGرهم .ولكن
على إرضاء هللا .يوجد الكثير من الدنس في الناس ،والكثGير من النفGاق ،ولهGذا يخضGGعهم هللا للتجGارب لكي ّG

إذا تمكنت اليGGوم من إرضGاء هللا ،فسGGتكون التجGGارب في المسGGتقبل كمGااًل لGGك ،وإذا لم تتمكن اليGGوم من إرضGGاء هللا ،فسGGتغويك
التجارب المستقبلية ،وستسقط دون قصGGد ،ولن يكGون بمقGدورك حينهGGا مسGاعدة نفسGGك ألنGك ال تسGGتطيع مواكبGGة عمGل هللا وال

Gادرا على الثبGGات في المسGGتقبل وإرضGGاء هللا على نحGGو أفضGGل ،واتباعGGه
تتمتّGع GبالقامGGة الحقيقيGGة .ولهGGذا إذا أردت أن تكGGون قً G
ممي Gً Gزا
ح GGتى النهاي GGة ،فعلي GGك أن تب GGني الي GGوم أسا ًسG Gا ً
متين GGا .يجب أن ترض GGي هللا بممارس GGة الح GGق في ك GGل ش GGيء وأن تك GGون ّ
ليحبGGه ويمنحGGك اإليمGGان.
Gاس في داخلGGك ،وسGُ Gيل ِه ُم هللاُ قلبGGك ّ
دائمGGا ،فسGGيوجد أسٌ G
لمشGGيئته .إذا كGGانت ممارسGGتك بهGGذه الطريقGGة ً
يومGا مGا قGد تعGاني من بعض األلم ،وتشGعر بGالظلم إلى ح ٍّGد معين ،وتعGاني من حGزن قاتGل كمGا لGو
عندما تمGر بالفعGل بتجربGة ً

Gادرا على قبGGول كGGل مGGا يقولGGه هللا
كنت قGGد ُم َّت ،لكن محبتGGك هلل لن ّ
تتغيGGر وسGGتزداد عمًقGGا .هكGGذا هي بركGGات هللا .إذا كنت قً G
ومتلقيGا وعGوده .وإذا كنت
مبارك ا من هللا
ًG
صGا
ًG
طائع ،حينها سGتكون حًقGا
ويفعله اليوم بقلب
ٍ
ً
مبارك ا من هللا ،وهكGذا تكGون شخ ً
Gان وب GGدون ٍ
يومGGا م GGا س GGتكون بال إيم ٍ G
قلب ُم ِح ٍّب ،حينه GGا ستص GGبح التجرب GGة غوايً GGة،
ال تم GGارس الي GGوم ،فعن GGدما تم GGر بالتج GGارب ً
قادرا اليوم على الثبات حينمGا تمGGر بتجربGGة
وستنغمس وسط إغراءات الشيطان دون أن يكون لديك وسيلة للهرب .قد تكون ً
بعض الن GGاس إذ
Gرور َ
يومGGا م GGا بتجرب GGة كب GGيرة .ق GGد أص GGاب الغ ُ G
ص GGغيرة ،ولكن GGك لن تس GGتطيع الثب GGات بالض GGرورة عن GGدما تم GGر ً
تتعمGGق في مثGGل هGGذه األوقGGات وتبقى راضGً Gيا عن نفسGGك ،فسGGتكون في
يعتقGGدون أنهم بالفعGGل قريبGGون من الكمGGال .إذا كنت ال ّ
خطGر .ال يقGوم هللا اليGوم بعمGGل تجGارب أكGGبر ،يبGGدو كGل شGيء في الظGاهر على مGGا يGرام ،ولكن عنGGدما يختGGبرك هللا ستكتشGف
أنت وكنت في حالGة
بقيت كمGا َ
أنك تفتق ُGر للكثGير ،ألن قامتGك وضGيع ٌة ج ًGدا وأنت غGير قGادر على تحمGل تجGارب عظيمGة .إن َ
Gدما .إذا كنت خالل التجGارب
خمول ،فسوف تسقط .عليكم أن تنظروا إلى وضاعة قامتكم ،بهذه الطريقة فقGط سGGتحرزون تقً G
مؤهGGل لمشGGيئة هللا ،وإذا كنت
جدا ،والقليل مما في داخلك
فقط ترى وضاعة قامتك ،وأن إرادتك ضعيفة ً
حقيقي ،وأنك غير ّ
ٌ
تدرك هذه األشياء فقط ،فحينها سيكون قد فات األوان.

ِ
Gاس ،وبأي GGة
Gل هللاُ الن َ G
حتمGGا أثن GGاء التج GGارب ،ألن GGك ال ت GGدرك كي GGف ُي َك ّمُ G
إذا كنت ال تع GGرف شخص GGية هللا ،فس GGوف تس GGقط ً
Gون وفًقGا لتصGوراتك ،لن تسGGتطيع الثبGGات .إن محبGة هللا الحقيقيGGة هي
وسيلة يجعلهم كاملين .وعندما تم ُّGر بتجGGارب هللا وال تكُ G

شخصGGيته الكاملGGة ،وعنGGدما تظهGGر شخصGGية هللا الكاملGGة للنGGاس ،مGGاذا سGGيجلب هGGذا لجسGGدك؟ عنGGدما تظهGGر للنGGاس شخصGGية هللا

فحتمGGا سGGتعاني أجسGGادهم األلم .وإذا لم تُ َGع ِ
Gان هGGذا األلم ،فال يمكن أن تكGGون كGGاماًل عنGGد هللا ،وال يمكن أن تكGِّ Gرس لGGه
البGGارةً ،
Gق العGGالم حGGتى اليGGوم لم ُي ِ
حقيقيGGا .إذا جعلGGك هللا كGGاماًل فسGGوف ُيظ ِهُ Gر لGGك شخصGGيته الكاملGGة .منGGذ َخلِ G
ظه Gر هللا شخصGGيته
حبGGا
ً
ً

وعينهGGا ،وبجعGGل النGGاس
الكاملGGة لإلنسGGان ،ولكن خالل األيGGام األخGGيرة سGGيظهرها لهGGذه الفئGGة من النGGاس الGGتي سGGبق واختارهGGا ّ
ِ
Gل فئGGة من النGGاس .هGGذه هي محبGGة هللا الحقيقيGGة للنGGاس ،ولكي يختGGبر
كمُ G
كGGاملين يكشGGف هللا عن شخصGGيته الGGتي من خاللهGGا ُي ّ
ظا .فقط بعد هذا سيربحهم هللا ويكونGGون قGGادرين
ثمنا باه ً
يتحملوا األلم الشديد وأن يدفعوا ً
ُ
الناس محب َة هللا الحقيقية عليهم أن ّ

قلب هللا فGGإذا رغب النGGاس في أن ُي َك َّملGGوا من هللا ،وأن يفعل GGوا
على إعطائGGه محبتهم الحقيقيGGة ،وحينه GGا فقGGط سيرضGGى عليهم ُ
طGGوا محبتهم الحقيقيGGة والكاملGGة هلل ،فعليهم أن يمGGروا بGGالكثير من المعانGGاة وأنGGواع العGGذاب من الظGGروف ،ويعGGانوا
ويع َ
إرادتGGهُ ،

ظهر إذا كGGان الشGخص يحب
Gطرون إلى إعGادة قلبهم الصGادق إلى هللا .وسGَ Gي ْ
من أل ٍم أسوأ من الموت ،وفي نهاية المطاف يض ّ
أيضا يتحقق فقط وسط المعاناة والتنقية.
هللا حًقا أم ال خالل المعاناة والتنقيةُ .ي َ
محب َة الناس ،وهذا ً
ط ِّه ُر هللاُ ّ

"المْلك األلفي قد أتى"
حديث مختصر عن ُ
المْلGGك األلفي سيسGGتمر أللGGف عGGام على
المْلGGك األلفي؟ يفكGGر بعض النGGاس في هGGذا كثً G
Gيرا ويقولGGون إن ُ
مGGا رؤيتكم عن ُ
سنا لم يتزوجوا ،فهل يتعين Gعليهم الزواج؟ وإن كانت أسرتي ليس لGGديها
األرض ،ومن َّ
ثم ،إن كان أعضاء الكنيسة األكبر ً

المْلGك األلفي؟ هGل تعرفGون؟ النGاس متبلGدو الGذهن ويعGانون من
مGال ،فهGل يجب أن أبGدأ في الحصGول على مGال؟  ...مGا هGو ُ
المْلGGك األلفي يكGGون مجGGرد حالGGة ناشGGئة أثنGGاء مرحلGGة
المْلك األلفي على وشك أن يأتي رسميًّا .إن ُ
بالء عظيم .في الواقع ،إن ُ

كمGGل .قيGGل في السGGابق إن النGGاس سGGيكونون
المْلGGك األلفي الGGذي تكلم عنGGه هللا ،سGGيكون اإلنسGGان قGGد تَ ّ
تكميGGل النGGاس؛ وفي زمن ُ
كمGGل النGGاس ،أي عنGGدما يصGGيرون القديسGGين الGGذين
المْلGGك األلفي قبGGل أن ُي ّ
مثGGل قديسGGين ويصGGمدون في أرض سGGينيم .لن يGGأتي ُ
كمGGل هللا النGGاس ،فهGGو ينقيهم ،وكلمGGا صGGاروا أنقى ،زادهم هللا كمGGاالً .حين تُطGGرد النجاسGGة والعصGGيان
تكلم عنهم هللا .عنGGدما ُي ّ
كملGGك
والمقاومGGة وأمGGور الجسGGد من داخلGGك ،وبعGGد أن تتطهGGر ،تصGGير
ً
محبوبGGا من هللا (أو بمعGGنى آخGGر ،تصGGير قدي ًسGا) .حين ُي ّ

المْلك األلفي سGيعتمد GالنGاس على كالم هللا
المْلك األلفي .اآلن هو عصر الملكوت .في عصر ُ
قديسا ،ستكون في ُ
هللا وتصير ً
جميعGا لتقGرأ كالمGGه .في ذلGGك الGوقت سيتصGل البعض عGGبر الهGاتف والبعض
ليحيوا ،وستخضع جميع األمم السم هللا ،ستأتي
ً

أيضا ستخضعون لسلطان كالم هللا .كل هذا هو
اآلخر عبر الفاكس ،وسيستخدمون كل وسيلة للوصول إلى كالم هللا ،وأنتم ً
كمل الن GGاس .الي GGوم ،يتم تكمي GGل الن GGاس وتنقيتهم واس GGتنارتهم وإرش GGادهم ع GGبر الكالم؛ ه GGذا ه GGو عص GGر
م GGا س GGيحدث بع GGد أن ُي َّ
المْلGGك األلفي ،سGGيكون النGGاس قGGد
المْلGGك األلفي .أثنGGاء عصGGر ُ
الملكGGوت ،إنهGا مرحلGGة تكميGGل النGاس ،وليسGGت لهGا عالقGGة بعصGGر ُ

تكملGGوا بالفعGGل وتكGGون شخصGGيتهم الفاسGGدة بGGداخلهم قGGد صGGارت نقيGGة .وفي ذلGGك الGGوقت ،سGGوف يرشGGد الكالم الGGذي يقولGGه هللا
ّ
Gوة خطGGوة ،ويكشGGف جميGGع أسGGرار عمGGل هللا منGGذ زمن الخلGGق إلى اآلن ،وسGGتُخبر كلماتGGه النGGاس عن أعمGGال هللا في
النGGاس خطً G
كل عصر وكل يوم ،وكيف يرشد الناس من الداخل ،والعمل الذي يقوم بGه في العGالم الGروحي ،وسGتُخبرهم عن ديناميكيGGات
يتكمGGل النGGاس
العGGالم الGGروحي .وقتهGGا فقGGط سGGيكون عصGGر الكلمGGة قGGد جGGاء بحGGق؛ مGGا نحيGGاه اآلن هGGو مجGGرد حالGGة ناشGGئة .إن لم ّ
وحتمGا سيضGGمحل جسGGدهم .إن تطهGGر النGGاس من الGGداخل،
ًG
ويتطهGGروا ،لن يكGGون لGGديهم وسGGيلة لعيش ألGGف عGGام على األرض،
ولم تع GGد طGGبيعتهم من إبليس والجس GGد ،سGGيبقون أحيGGاء على األرض .أنت ال تGGزال متبل GGد الGGذهن في هGGذه المرحل GGة ،وك GGل مGGا
ٍ
شهادة له في كل يوم تحياه على األرض.
تختبره هو ُحب هللا وتقديم

"المْلGGك األلفي قGGد أتى" هي نبGGوءة ،وهي تشGGبه نبGGوءة ينقلهGGا أحGGد األنبيGGاء ،حيث يتنبGGأ هللا عمGGا سGGيحدث في
إن عبGGارة ُ
المس GGتقبل .الكلم GGات ال GGتي يقوله GGا هللا في المس GGتقبل والكلم GGات ال GGتي يقوله GGا الي GGوم ليس GGت متش GGابهة :كلم GGات المس GGتقبل سترش GGد
كمل الناس وتنقيهم وتتعامGGل معهم .يختلGGف عصGGر الكلمGGة في المسGGتقبل عن عصGGر
العصر ،بينما الكلمات التي يقولها اليوم تُ ّ
الكلمGGة اليGGوم .إن جميGGع الكلمGات الGتي يقولهGا هللا اليGوم – بغض النظGر عن الوسGائل الGGتي ينطقهGا بهGا – تهGدف ،في مجملهGا،
أبرارا أمام هللا .الكلمات التي تُقGال اليGGوم والكلمGات الGتي
إلى تكميل الناس ،وتطهير ما هو قذر بداخلهم ،وتقديسهم ،وجعلهم ً

تُقال في المستقبل هما أمران منفصالن .تهدف الكلمات التي تُقال في عصر الملكوت إلى جعل الناس يدخلون في التGGدريب
كلGGه ،ووضGGعهم على المسGGار الصGGحيح في كGGل شGGيء ،والتخلص من كGGل دنس فيهم .هGGذا هGGو مGGا يفعلGGه هللا في هGGذا العصGGر:
يض GGع أسا ًس Gا لكلمات GGه في ك GGل ش GGخص ،ويجع GGل الكلم GGات هي حي GGاة ك GGل ش GGخص ،ويس GGتخدم كلمات GGه لتن GGويرهم وإرش GGادهم من
الداخل في كل لحظة ،وحين ال يبGالون بمشGيئة هللا ،سGتكون كلمGات هللا داخلهم لتGوبيخهم وتGأديبهم .سGتكون كلمGات اليGوم هي
Gرة ،كGل مGا تفتقGر إليGه في الGداخل يمGدك بGه كالم هللا ،وكGل من يقبلGون
حياة اإلنسان؛ فهي ّ
تقدم لإلنسGان كGل مGا يحتاجGه مباش ً
كالم هللا يسGGتنيرون من خالل أكGGل وشGGرب كالمGGه .أمGGا الكلمGGات الGGتي يقولهGGا هللا في المسGGتقبل فهي ترشGGد النGGاس في الكGGون
حاليGGا ،وهي ال تمثGGل تلGGك الكلمGGات الGGتي تُقGGال عGGبر الكGGون بأسGGره .لن يتكلم هللا
بأسGGره .ال تُقGGال هGGذه الكلمGGات إالفي الصGGين ً
المْلGGك األلفي .اعلمGGوا أن الكلمGGات الGGتي يقولهGGا هللا اليGGوم هي كلهGGا لجعGGل النGGاس كGGاملين ،وأن
للكGGون بأسGGره إال عنGGدما يGGأتي ُ

الكلمات التي يقولها هللا أثنGاء هGذه المرحلGة هي بهGدف إشGباع احتياجGات النGاس ،وليسGت لتسGمح لGك بمعرفGة األسGرار ورؤيGة
ِ
المْلGGك األلفي بعGGد ،إن عصGGر
معجزات هللا .إنه يتحدث من خالل العديد من الوسائل ليشبع احتياجات الناس .لم يأت عصGGر ُ
الم َّ
البGّ Gر الرئيسGGي للصGGين
تحدث عنه هو يوم مجد هللا .بعدما اكتمل عمل يسوع في اليهودية G،نقل هللا عمله إلى َ
المْلك األلفي ُ
ُ
ووضGGع خطGة أخGرى .إنGGه يقGوم بجGزء آخGر من عملGGه فيكم؛ إذ يقGوم بعمGل تكميGGل النGGاس بالكلمGات ،ويسGتخدم الكلمGGات لجعGل

النGGاس يقاسGGون الكثGGير من األلم ويحصGGلون أيضGاً على الكثGGير من نعمGGة هللا .سGGوف تخلGGق هGGذه المرحلGGة من العمGGل مجموعGGة

من الغGGالبين ،وبعGGد أن يكGGون قGGد خلGGق هGGذه المجموعGGة من الغGGالبين ،سGGيكونون قGGادرين على الشGGهادة عن أعمالGGه ،وعلى أن
Gاء فعليًّا ،ويكونGGوا مخلصGGين لGGه حGGتى المGGوت ،وبهGGذه الطريقGGة سGGيتمجد هللا .وعنGGدما
يحيGGوا بحسGGب الحقيقGGة ،ويرضGGوه إرضً G
المْلك األلفي.
يتمجد هللا ،ويكون قد أنشأ هذه المجموعة من الناس الكاملين ،سيأتي عصر ُ
تمجGد
عاما ونصف العام ،أتى ليقوم بعمل الصلب ،ومن خالل عمل الصGلبGّ ،
بقي يسوع على األرض ثالثة وثالثين ً
ٍ
عذاب هائGٍ Gل .ومGGع أنGGه كGGان هللا
جزئيا .عندما جاء هللا في الجسد ،كان قادراً على التواضع واالحتجاب ،واستطاع تحمل
هللا
ً
نفسه ،فقد تحمل كل إهانة وكل مسبة ،وتحمل عظيم األلم في الصلب على الصليب لكي يكمل عمل الفداء .بعد GاختتGام هGذه
تمجGد يمجGGد عظيم ،لم يكن هGGذا مجGGده الكامGGل؛ بGGل كGGان مجGGرد جGGزء
المرحلGGة من العمGGل ،ومGGع أن النGGاس قGGد رأوا أن هللا قGGد ّG
تحمل ك GGل مش GGقة ،وعلى أن يتواض GGع ويحتجب،
Gادرا على ُّ
من GGه ،وق GGد ّ
تمجGGد به GGذا الج GGزء من يس GGوع .وم GGع أن يس GGوع ك GGان ق ً G
وتمجد بهذا المجد في إسGرائيل .ال يGGزال لGGدى هللا جGزء آخGر من مجGGده :المجيء
جزئيا،
تمجد هللا
ّ
ً
ويصلب من أجل هللا ،فقد ّ
ُ
إلى األرض للقيGGام بالعمGGل بطريقGGة فعليGGة وتكميGGل جماعGGة من النGGاس .أثنGGاء مرحلGGة عمGGل يسGGوع ،قGGام ببعض األمGGور الفائقGGة
للطبيعة ،ولكن تلك المرحلة من العمل لم يكن الهدف منها بGأي حGال من األحGول أداء اآليGات والمعجGزات فحسGب ،بGل كGان
ألمGGا هGGائالً؛ ألنGGه أحب هللا،
الهدف منها في المقام األول إظهار أن يسوع قادر على أن يتGGألم ُ
ويصGلب من أجGGل هللا ،ويقاسGGي ً
صGلب
ومع أن هللا تخلى عنه ،كان ال يزال
ً
راغبا في تقديم حياته من أجل مشيئة هللا .وبعدما أكمل هللا عملGGه في إسGGرائيل و ُ

Gهادة أمGام إبليس .أنتم ال تعرفGون ولم تGروا كيGGف صGار هللا جسGً Gدا في الصGين،
تمجGد هللا ،وحمGGل هللا ش ً
يسGوع على الصGGليبّ ،
تمجد؟ عندما يقوم هللا بالكثير من عمل اإلخضاع فيكم ،وتثبتون Gعلى موقفكم ،وقتها تكGGون
فكيف يمكنكم أن تروا أن هللا قد ّ
يكملكم هللا بعGGد G،ولم تقGGدموا قلGGوبكم
هGGذه المرحلGGة من عمGGل هللا ناجحGGة ،وهGGذا جGGزء من مجGGد هللا .أنتم ال تGGرون إال هGGذا ،ولم ّ
بالكام GGل ل GGه .لم ت GGروا ه GGذا المج GGد بالكام GGل؛ أنتم ال ت GGرون إال أن هللا ق GGد أخض GGع قلبكم بالفع GGل ،وال يمكنكم أن ت GGتركوه أب Gً Gدا،

وسGGتتبعونه حGGتى النهايGGة ولن يتغGGير قلبكم ،وأن هGGذا هGGو مجGGد هللا .مGGا الGGذي تGGرون مجGGد هللا فيGGه؟ في آثGGار عملGGه في النGGاس.
يرى الناس أن هللا حنون للغاية ،ويسكن هللا قلوبهم ،وهم ال يرغبون في تركه ،وهذا هGGو مجGد هللا .حين تنهض قGGوة اإلخGوة

واألخوات بالكنيسة ،ويمكنهم أن يحبوا هللا من قلوبهم ،ويروا العظمة السامية للعمل الذي يقوم به هللا ،وعظمGGة كلماتGGه الGGتي
سلطانا في كلماته ،وأن بإمكانه مباشرة عملGGه في مدينGGة األشGGباح بGGبر الصGGين الرئيسGGي،
ال ُيقارن معها شيء ،وعندما يرون
ً
وعنGGدما تسGGجد قلGGوبهم أمGGام هللا ،على الGGرغم من ضGGعفهم ،ويرغبGGون في قبGGول كلمGGات هللا ،ومGGع أنهم ضGGعفاء وغGGير مGGؤهلين
يسGGتطيعون أن يGGروا أن كلمGGات هللا قريبGGة جGGداً من قلGGوبهم ،وجGGديرة بGGاعتزازهم ،فهGGذا هGGو مجGGد هللا .حين يGGأتي اليGGوم الGGذي

يكمGGل فيGGه هللا النGGاس ،ويصGGيرون قGGادرين على الخضGGوع أمامGGه وطاعتGGه طاعً Gة كاملً Gة ،وتGGرك آمGGالهم وقGGدرهم في يGGدي هللا،
ّ
كليGGا بGGالجزء الثGGاني من مجGGده .أي أنGGه عنGGدما يكتمGGل عمGGل هللا العملي بالكامGGل ،سGGينتهي عملGGه في بGGر
فسGGيكون هللا قGGد ّG
تمجGد ً

فعينهم واختارهم .قال هللا إنGGه قGGد جGGاء بGGالجزء
الصين الرئيسي؛ بمعنى آخر،
يتكمل أولئك الذين سبق هللا ّ
ّ
سيتمجد هللا عندما ّ
الث GGاني من مج GGده إلى الش GGرق ،وم GGع ذل GGك ف GGإن ه GGذا غ GGير م GGرئي للعين المج GGردة .لق GGد ج GGاء هللا ب GGالجزء الث GGاني من عمل GGه إلى
قرر أن يعمل ،فGGإن عملGGه
الشرق :لقد أتى بالفعل إلى الشرق ،وهذا هو مجد هللا .اليوم ،مع أن عمله لم يكتمل بعد؛ Gألن هللا ّ
مخرج ا ،لقGد
ًG
بالتأكيد سGيتم .لقGد قGرر هللا أنGه س ُGيكمل هGذا العمGل في الصGين ،وعGزم على جعلكم كGاملين ،ولGذلك ال يGترك لكم

يتمجGGد هللا بالمج GGد
يتمجGGد .لم ّ
Gدما ش GGئت أم أبيت ،وعن GGدما يربح GGك هللا ،فإن GGه ّ
أخض GGع بالفع GGل قل GGوبكم ،ويجب علي GGك المض GGي ق ً G
كملGGوا بعGGد G.ومGGع أن قلGGوبكم قGGد عGGادت إلى هللا ،فتوجGGد العدي Gد Gمن نقGGاط الضGGعف في جسGGدكم ،وأنتم
الكامGGل اليGGوم؛ ألنكم لم تُ ّ
غير قادرين على إرضائه ،وغGير قGادرين على االهتمGام بمشGيئته ،ومGا يGزال لGديكم العديGد من األمGور السGلبية الGتي يجب أن

تتخلص GGوا منه GGا ،ويتعين عليكم بع Gُ Gد أن تخوض GGوا العديG Gد Gمن التج GGارب والتنقي GGات ،وبتل GGك الطريق GGة وح GGدها يمكن أن تتغ GGير
طباعكم الحياتية وأن يربحكم هللا.

ال يستطيع الشهادة هلل إال أولئك الذين يعرفون هللا
المتجسGد عملGه شخص ًGيا
إن اإليمان باهلل ومعرفته هو قانون سمائي ومبGدأ أرضGي ،واليGوم – في عصGر يعمGل فيGه هللا ُ

– ُيعG G Gد Gوقتً GG Gا جي Gً G Gدا على نح GG Gو خ ٍ G G
Gاص لمعرف GG Gة هللا .يتحق GG Gق إرض GG Gاء هللا على أس GG Gاس فهم إرادة هللا ،ويتطلب فهم إرادة هللا
بالضرورة معرفGGة هللا .هGGذه المعرفGGة باهلل هي الرؤيGة الGGتي يجب أن يمتلكهGGا المGGؤمن؛ فهي أسGاس إيمGان اإلنسGان باهلل .إذا لم
Gرارا
يكن لدى اإلنسان هذه المعرفGGة ،فGGإن إيمانGه باهلل يكGون غام ً
ضGا ،ويسGGتند على نظريGGة جوفGاء .ومGع أن اتبGGاع هللا يكGGون قً G
من مثل هؤالء الناس ،فإنهم ال يحصGلون على شGيء .كGل أولئGك الGذين ال يحصGلون على أي شGيء في هGذا التيGار هم الGذين
جميعا األشخاص الذين يعيشون عالة .مهمGGا كGGانت الخطGوة الGGتي تختبرهGا من خطGوات عمGل هللا،
سوف ُيقضى عليهم ،وهم
ً
فيجب أن ترافقك رؤية قوية .ألنه بدون هذه الرؤية سيكون من الصعب عليك قبول كل خطوة من خطGوات العمGل الجديGد،
راع يGGرعى اإلنسGGان،
ألن اإلنسGGان غGGير قGGادر على تخيGGل عمGGل هللا الجديGGد G،فهGGو أبعGGد من تصGGور اإلنسGGان .وهكGGذا ،من دون ٍ

Gاجزا عن قبGول هGذا العمGل الجديGد .إذا لم يسGتطع اإلنسGان أن يسGتقبل
ومن دون ٍ
راع يتشارك حGول الGرؤى ،يبقى اإلنسGان ع ً
ال GGرؤى ،فعندئ GGٍ Gذ ال يس GGتطيع أن يس GGتقبل عمGGل هللا الجديGGد ،وإذا لم يسGGتطع اإلنسGGان أن يطيGGع عمGGل هللا الجديGGد G،فعندئ Gٍ Gذ يكGGون

ثم تفضي معرفته باهلل إلى ال شيء .قبل أن ُينِّفذ اإلنسان كالم هللا ،عليGGه أن يعGGرف
اإلنسان
عاجزا عن فهم إرادة هللا ،ومن َّ
ً
كالم هللا ،أي يفهم إرادة هللا؛ وبهذه الطريقة وحدها يمكن تنفيذ كالم هللا بدق ٍGة وبحسGب قلب هللا .يجب أن يمتلGك هGذا كGل َم ْن

يبحث عن الح GGق ،وهي العملي GGة ال GGتي يجب أن يختبره GGا ك GGل َم ْن يح GGاول معرف GGة هللا .إن عملي GGة معرف GGة كالم هللا هي عملي GGة
ض Gا عمليGGة معرفGGة عمGGل هللا .وهكGGذا ،فGGإن معرفGGة الGGرؤى ال تشGGير فقGGط إلى معرفGGة الطبيعGGة البشGGرية هلل
معرفGGة هللا ،وهي أي ً

يتعرف GG Gون على
ضG G Gا معرف GG Gة كالم هللا وعمل GG Gه .فمن كالم هللا يفهم الن GG Gاس إرادة هللا ،ومن عم GG Gل هللا َّ
المتجس GG Gد ،ب GG Gل تش GG Gمل أي ً
ُ
األولي باهلل إلى اإليم GGان
وك ْنه GGه .إن اإليم GGان باهلل ه GGو الخط GGوة األولى لمعرف GGة هللا .وعملي GGة التق GGدم من اإليم GGان َّ
شخص GGية هللا ُ

األعمGGق باهلل هي عمليGGة معرفGGة هللا ،وعمليGGة اختبGGار عمGGل هللا .إن كنت تGGؤمن باهلل لمجGGرد اإليمGGان باهلل ،وال تGGؤمن باهلل لكي
Gدريجيا على هللا خالل
نقيGGا ،وال شGGك في هGGذا .إذا تعGّ Gرف اإلنسGGان تG
ً
تعGGرف هللا ،فإيمانGGك غGGير حقيقي ،وال يمكن أن يصGGير ً
Gدريجيا ،وسGGيزداد إيمانGه صGدًقا .بهGGذه الطريقGGة ،سGGيربح اإلنسGان
عندئذ ستتغير شخصGيته ت
ٍG
العملية التي فيها يختبر عمل هللا،
ً
ربح Gا كGGامالً عنGGدما يحقGGق النجGGاح في اإليمGGان باهلل .قطGGع هللا هGGذه المسGGافات الكبGGيرة ليصGGير جسGً Gدا للمGGرة الثانيGGة ويقGGوم
هللا ً
Gادرا على رؤيتGGه .إن معرفGGة هللا (أ) هي التGGأثير النهGGائي الGGذي يجب
شخصGً Gيا بعملGGه حGGتى يتمكن اإلنسGGان من معرفتGGه ،ويكGGون ق ً

تحقيق GGه في نهاي GGة عم GGل هللا؛ إنه GGا مطلب هللا النه GGائي من البشGGرية .وه GGو يفع GGل ه GGذا من أج GGل ش GGهادته األخ GGيرة ،وح GGتى يمكن

لإلنس GGان أن يلتفت إلي GGه في النهاي GGة التفاتً GGا ك GGامالً .ال يمكن لإلنس GGان أن يحب هللا إال من خالل معرف GGة هللا ،وح GGتى يحب هللا
Gادرا على تحقيGGق
يجب أن يعGGرف هللا .وبغض النظGGر عن كيفيGGة سGGعي اإلنسGGان ،أو مGGا يسGGعى إلى اكتسGابه ،يجب أن يكGGون قً G

معرفGGة هللا .بهGGذه الطريقGGة وحGGدها يسGGتطيع اإلنسGGان أن ُيرضGGي قلب هللا .من خالل معرفGGة هللا فحسGGب يسGGتطيع اإلنسGGان أن

يGGؤمن حًقGGا باهلل ،ومن خالل معرفGGة هللا فحسGGب يمكنGGه أن يتقي هللا ويطيعGGه حًقGGا .أولئGGك الGGذين ال يعرفGGون هللا ال يطيعونGGه أو

أبدا .فمعرفة هللا تتضمن معرفة شخصية هللا ،وفهم مشيئة هللا ،ومعرفة ماهية هللا .ومع ذلك ،فأي جGانب من جGوانب
يتقونه ً
ثمنGا ،ويتطلب وجGود إرادة للطاعGة ،والGتي بGدونها ال يسGتطيع أي شGخص أن يسGتمر
معرفة هللا يتطلب من اإلنسان أن يGدفع ً

في التبعيGGة حGتى النهايGة .إن عمGل هللا ال يتطGابق مطلًقGا مGGع مفGاهيم اإلنسGان ،كمGGا يصGعب على اإلنسGان معرفGة شخصGية هللا
وماهيته ،ويعسر عليه فهم كل ما يقوله هللا ويفعله؛ فإذا أراد اإلنسGان أن يتبGع هللا ،لكنGه غGير مسGGتعد إلطاعGGة هللا ،فلن يGربح
شيًئا .منذ خلق العالم حGتى اليGوم ،قGام هللا بعمGل كثGير غGير مفهGوم لإلنسGان ،ولGذا وجGده اإلنسGان صGعب القبGول ،وقGد قGال هللا

الكثGGير ممGا أدى لصGعوبة في عالج تصGورات اإلنسGان .ومGGع ذلGك فهGو لم يوقGGف عملGه بسGGبب معانGاة اإلنسGان من صGعوبات

Gدادا كبGيرة من "المحGاربين" قGد سGقطت على جGانبي الطريGق ،إال أنGه مGا
كثيرة ،لكنGه اسGتمر في العمGل والتحGدث ،ومGع أن أع ً
زال يقوم بعمله ،ويواصل اختيار مجموعة تلو األخرى من األشخاص المسGتعدين إلطاعGة عملGه الجديGد .إنGه ال يشGفق على
ِ
يثمن أولئGك الGذين يقبلGون عملGه وكالمGه الجديGدين .لكن إلى أي حGد يعمGل بهGذه الطريقGة،
هؤالء "األبطال" الذين سقطوا ،بGل ّ
دائمGا مثGGل هGGذه الطريقGGة؟ إن الهGGدف من
صGا؟ لمGGاذا يسGGتخدم ًG
خطGGوة بخطGGوة؟ لمGGاذا يقضGGي ًG
دائمGا على أشGGخاص ويختGGار أشخا ً

ثم يGربح اإلنسGان .ومبGدأ عملGه هGو العمGل على أولئGك القGادرين على إطاعGة العمGل الGذي
عملGه هGو أن يعرفGه اإلنسGان ،ومن َّ

يقوم به اليوم ،وليس العمل على أولئك الذين يطيعون عمله السابق ،ولكنهم يعارضGGون عملGGه اليGGوم .هGGذا هGGو السGGبب تحديGً Gدا

في أنه قد قضي على هذا العدد Gالكبير من الناس.

إن الت GGأثيرات ال GGتي يح GGدثها درس معرف GGة هللا ال يمكن أن تتحق GGق في ي GGوم أو ي GGومين :فيجب على اإلنسGGGان أن يجمGGGع
الخGGبرات ،ويجتGGاز في المعانGGاة ،ويمتلGGك طاعGGة حقيقيGGة .أوالً وقبGGل كGGل شGGيء ،ابGGدأ من عمGGل هللا وكالمGGه .يجب أن تفهم مGGا

الGGذي تتضGGمنه معرفGGة هللا ،وكيGGف تصGGل إلى معرفGGة هللا ،وكيGGف تGGرى هللا وسGGط اختباراتGGك .هGGذا مGGا يجب على الجميGGع فعلGGه
قبGGل أن يعرفGGوا هللا .فال يسGGتطيع أحGGد أن يفهم عمGGل هللا وكالمGGه على الفGGور ،وال يسGGتطيع أحGGد أن يصGGل إلى معرفGٍ Gة عن هللا

بكليتGGه في وقت قصGGير .والمطلGGوب هGGو عمليGGة االختبGGار الضGGرورية ،والGGتي بGGدونها لن يتمكن أحGGد من معرفGGة هللا أو اتباعGGه
حًقا .كلمGا عمGل هللا أكGثر ،ازدادت معرفGة اإلنسGان بGه .وكلمGا زاد اختالف عمGل هللا مGع تصGورات اإلنسGان ،تجGددت معرفGة
اإلنسان به وتعمقت .إذا كGان عمGل هللا سGيبقى دون تغيGير إلى األبGد ،عندئ ٍGGذ لن يكGون لGدى اإلنسGان إال معرفGة قليلGة باهلل .مGا

بين خْلGGق العGGالم والي GGوم الحاض GGر ،يجب أن تعرف GGوا بوض GGوح رؤى مGGا فعل GGه هللا في عص GGر الن GGاموس ،ومGGا فعل GGه في عص GGر
النعمGGة ،ومGGا يفعلGGه في عصGGر الملكGGوت :يجب أن تكGGون هGGذه الGGرؤى واضGGحة لكم وضGGوح الشGGمس .يجب عليكم أن تعرفGGوا

Gدريجيا على الكثGGير من العمGGل الGGذي قGGام بGGه الGGروح في يسGGوع إال بعGGد اتبGGاع يسGGوع .وقGGال:
عمGGل هللا .لم يتعGّ Gرف بطGGرس تG
ً
كافي GGا للوص GGول إلى معرف GGة كامل GGة عن هللا؛ ب GGل الب GGد أن توج GGد العدي GGد من األش GGياء
"االعتم GGاد على اختب GGارات اإلنس GGان ليس ً
الجدي GGدة من عم GGل هللا لتس GGاعدنا في معرف GGة هللا" .في البداي GGة ،اعتق GGد بط GGرس أن هللا أرس GGل يس GGوع ،مث GGل أي رس GGول ،ولم ي GGر

يسGوع على أنGGه المسGGيح .آنGذاك ،عنGGدما بGGدأ بطGرس في اتبGGاع يسGوع ،سGأله يسGوع" :يGا سGمعان بن يونGا ،هGGل سGتتبعني؟" فGرد
بطرس" :يجب أن أتبع الذي أرسله اآلب السماوي .يجب أن أعترف بالذي يختGاره الGروح القGدس .سGوف أتبعGك ".من كالم
بطرس يتبين Gأنه ببساطة لم يكن لديه أي معرفة عن يسوع؛ لقد اختبر كالم هللا ،وتعامGGل مGع نفسGه ،وعGانى ضGيقة من أجGل
هللا ،لكنه لم يعرف عمل هللا .بعد فGGترة من االختبGار ،رأى بطGرس في يسGGوع العديGد Gمن أفعGال هللا ،ورأى جمGال هللا ،ورأى
ضGا أن كلمGGات يسGGوع لم يكن من الممكن أن ينطGGق بهGGا إنسGGان ،وأن العمGGل الGGذي
الكثGGير من كينونGGة هللا في يسGGوع .ورأى أي ً
ضGا في كلمGGات يسGGوع وأفعالGGه الكثGGير من حكمGGة هللا،
قGGام بGGه يسGGوع لم يكن من الممكن أن يفعلGGه إنسGGان .بGGل رأى بطGGرس أي ً
والكثGGير من العمGGل اإللهي .خالل اختباراتGGه ،لم يكتGGف بمعرفتGGه بنفسGGه ،بGGل َّ
ض Gا على مالحظGGة أعمGGال يسGGوع ،والGGتي
ركز أي ً
كثيرا من األمور الجديدة G،مثل وجود العديد من التعبيرات عن هللا العملي في العمل الذي قام به هللا من
اكتشف من خاللها ً

خالل يسوع ،وأن كلمات يسوع وأفعاله وطرق رعايته للكنائس والعمل الذي قام به اختلفت عن أي إنسGGان عGGادي .وهكGGذا،

مزمعGا فيGه
ًG
تعلم بطرس من يسوع الكثير من الدروس التي كان من المفترض أن يتعلمها ،وبحلول الوقت الذي كGGان يسGوع
أن ُيس Gَّ Gمر على الصGGليب ،كGGان ق GGد اكتس GGب بعض المعرف GGة عن يس GGوع – معرف GGة ك GGانت أسا ًس Gا لوالئ GGه ليسGGوع طGGوال حيات GGه،
وأسا ًسGا لصGGلبه منكس الGGرأس من أجGGل الGGرب .لقGGد كGGان يمتلGGك بعض التصGGورات ،ولم تكن لديGGه معرفGGة واضGGحة عن يسGGوع
حتما في اإلنسان الفاسد .عندما كان يسGوع على وشGك الرحيGل ،أخGبر بطGرس أن
في البداية ،لكن مثل هذه األمور موجودة ً

صلبه كان العمل الذي جاء للقيام به؛ فالبد وأن يتخلى عنه عصGره ،هGGذا العصGر القGGديم النجس ُيسGGمره على الصGليب ،وأنGه
قد جGاء ليكمGل عمGل الفGداء ،وأن إكمGال هGذا العمGل يعGني أن خدمتGه قGد وصGلت إلى نهايتهGا .عنGدما سGمع بطGرس هGذا اكتنفGه
ِ
Gاء م ًGرا .وكGان قGGد
الحGزن ،بGل وشGعر بGGالتعلق أكGثر ليسGGوع .وعنGGدما ُسّ Gمر يسGGوع على الصGليب ،بكى بطGرس على انفGراد بكً G
سأل يسوع قبلما يحدث هذا قائاًل " ،يا رب! أنت تقول إنGGك سGوف تُصGلب .ولكن بعGGد ذهابGGك ،مGGتى سGGنراك مGGرة أخGرى؟" أال
يوجد خلط في الكلمات الGتي تكلم بهGا؟ أال تظهGر فيهGا تصGوراته؟ لقGد كGان يعلم في قلبGه أن يسGوع قGد جGاء إلكمGال جGزء من

سيس َّGمر على الصGGليب ويصGGعد إلى السGGماء ،فسGGيكون
عمل هللا ،وأنه بعد رحيل يسوع ،سGيكون الGروح معGه؛ ومGع أن يسGوع ُ
روح هللا معGGه .في ذلGGك الGGوقت ،كGGان لديGGه بعض المعرفGGة عن يسGGوع؛ فقGGد عGGرف أنGGه قGGد ُأرسGGل من روح هللا ،وأن روح هللا
كGGان في داخلGGه ،وأن يسGGوع هGGو هللا نفسGGه ،وهGGو المسGGيح .ولكن بسGGبب حب بطGGرس ليسGGوع ،وبسGGبب ضGGعف اإلنسGGان ،كGGان
بطرس يردد مثGل هGذه الكلمGات .إذا تمكنت من مالحظGة االختبGارات الدقيقGة في كGل خطGوة من خطGوات عمGل هللا واجGتزت
ٍ
"م ْن َْأن َت
عندئذ ستتمكن من اكتشاف جمال هللا
فيها،
ً
تدريجيا .ماذا كانت رؤية بولس؟ عنGدما ظهGر يسGوع لGه ،سGأله بGولسَ ،
َّ ِ
ط ِه ُدهُ" .هذه كانت رؤية بولس .لقد استخدم بطرس قيامة يسوع وظهوره
ضَ
َيا َسِّي ُد؟" .فقال له يسوعَ :
"َأنا َي ُسوعُ ٱلذي َْأن َت تَ ْ
يوما ،وتعاليمه التي علمها أثناء حياته على أنها رؤيته حتى وصل إلى نهاية رحلته.
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يختبر اإلنسان عمل هللا ،ويعرف نفسه ،ويخّلص نفسه من شخصيته الفاسدة ،ويسعى إلى النمGو في الحيGاة ،وكGل هGذا

من أجGGل معرفGGة هللا .إن لم تكن تسGGعى إال لمعرفGGة نفسGGك والتعامGGل مGGع شخصGGيتك الفاسGGدة فقGGط ،وليس لGGديك معرفGGة بالعمGGل

الذي يعمله هللا لإلنسان ،أو بمGدى عظمGة خالصGه ،أو بكيفيGة اختبGار عمGل هللا والشGهادة ألفعالGه ،فاختبGارك أحمGق .إن كنت
تعتقد أن قدرتك على ممارسة الحق ،وقدرتك على التحمGل تعGني أن حيGاة الشGخص قGد نضGجت ،فهGذا يعGني أنGك مGا زلت ال
تفهم المعنى الحقيقي للحيGGاة ،ومGا زلت ال تفهم غGرض هللا من تكميلGه لإلنسGان .في يGوم من األيGGام عنGGدما تكGون في الكنGGائس
الدينية ،وسط أعضاء كنيسة التوبة أو كنيسة الحياة ،فسوف تصادف العديد من األشخاص المتدينين الGذين تشGتمل صGلواتهم
على رؤى ،وال GGذين يش GGعرون ب GGأنهم ين GGالون لمس GGات ول GGديهم كلم GGات إلرش GGادهم في س GGعيهم للحي GGاة .باإلض GGافة إلى ذل GGك ،فهم
قادرا على معرفة
قادرون في كثير من األمور على التحمل ،وإنكار أنفسهم ،وأال يقودهم الجسد .في ذلك الوقت ،لن تكون ً
الفرق :ستعتقد أن كل ما يفعلونه هو الصحيح ،وهو التعبير الطبيعي عن الحياة ،ومما يؤسف له أن االسم الذي يؤمنون به
هو اسم خاطئ .أليست هذه المعتقدات حمقاء؟ لمGاذا ُيقGال إن العديGGد من النGاس ليس لGGديهم حيGاة؟ ألنهم ال يعرفGون هللا ،ومن
Gادرا
َّ
ثم يقGGال إنGGه ليس لGGديهم إلGGه في قلGGوبهم ،وليس لGGديهم حيGGاة .إذا كGGان إيمانGGك باهلل قGGد وصGGل إلى نقطGGة معينGGة تكGGون فيهGGا قً G
على معرفة أفعال هللا معرفGة كاملGة ،وحقيقGة هللا ،وكGل مرحلGة من مراحGل عمGل هللا ،فإنGك تمتلGك الحGق .إذا كنت ال تعGرف

صGا .إذا لم تكن لGGديك معرفGGة بأشGGياء مثGGل كيGGف َّنفذ يسGGوع تلGGك المرحلGGة من
عمGGل هللا وشخصGGيته ،فGGإن اختبGGارك ال يGGزال ناق ً
َّ
تم ،وما العمGGل الGGذي يتم في هGGذه
عمله ،وكيف تُنفذ هذه المرحلة ،وكيف أن هللا قام بعمله في عصر النعمة وما العمل الذي ّ
المرحلGGة ،فلن تشGGعر أبGً Gدا باألمGGان والطمأنينGGة .إذا تمكنت ،بع Gد GفGGترة من االختبGGار ،من معرفGGة العمGGل الGGذي قGGام بGGه هللا وكGGل
خطGوة من خطGوات عمGل هللا ،ولGديك معرفGة كاملGة بأهGداف كالم هللا ،وسGبب عGدم تحقGق الكثGير من الكلمGات الGتي تكلم بهGا،

فعندها يمكنك أن تهدأ وتسير بجرأة في الطريق التي أمامك دون قلق أو اجتياز في التنقية .عليكم أن تروا ما يستخدمه هللا
ِ
غيGً Gرا تصGGوراته من خالل نوعي GGات عدي GGدة من
وم ِّ
لتحقي GGق الكث GGير من عمل GGه .فإن GGه يس GGتخدم الكالم ال GGذي قال GGهُ ،من ّقًيGGا اإلنسGGان ُ
الكالم .فكGGل المعانGGاة الGGتي تحملتموهGGا ،وكGGل التنقيGGة الGGتي اختبرتموهGGا ،والتعامGGل الGGذي قبلتمGGوه في داخلكم ،واالسGGتنارة الGGتي

نلتموهGGا – قGGد تحققت جميعهGGا باسGGتخدام الكالم الGGذي تكلم بGGه هللا .ألي سGGبب يتَِّبGGع اإلنسGGان هلل؟ السGGبب هGGو كالم هللا! إن كالم

عما في عمق قلب اإلنسان ،ويمكن أن ُي ِّ
عرفه بأشياء حGGدثت في
هللا غامض للغاية ،ويمكنه أن يلمس قلب اإلنسان ،ويكشف َّ
الماضي ،ويسمح له برؤية المستقبل .ولذا يتحمGل اإلنسGان المعانGاة بسGبب كالم هللا ،ويصGبح كGامالً بسGبب كالم هللا ،وعنGدها

عما إذا كGان قGد
فقGGط يتبGع اإلنسGان هللا .مGا يجب على اإلنسGان القيGام بGGه في هGذه المرحلGة هGGو قبGول كالم هللا ،وبغض النظGر َّ
أصبح كامالً أو نال التنقية ،فاألساس هو كالم هللا .هذا هو عمل هللا ،والرؤية التي يجب أن يعرفها اإلنسان اليوم.

كيGGف يجعGGل هللا اإلنسGان كGGامالً؟ مGGا هي شخصGGية هللا؟ ومGGاذا يوجGGد في شخصGGيته؟ لتوضGGيح كGGل هGGذه األمGGور :يGGدعوها

أحGGدهم نشGGر اسGGم هللا ،ويGGدعوها آخGGر تقGGديم شGGهادة هلل ،ويGGدعوها ثGGالث تمجيGGد هللا ،وسGGيحقق اإلنسGGان في النهايGGة تغGGيرات في
طبيعة حياته على أساس معرفة هللا .فكلما خضع اإلنسان للمعاملة والتنقية ،زادت قوتGه ،وكلمGا ازدادت خطGوات عمGل هللا،
ازداد اإلنسGGان في الكمGGال .في اختبGGار اإلنسGGان اليGGوم ،تصGGطدم كGGل خطGGوة من خطGGوات عمGGل هللا بتصGGورات اإلنسGGان ،وال
يمكن لفكر اإلنسان أن يتخيلها ،فهي تتجاوز توقعاته .يقدم هللا كل ما يحتاجGه اإلنسGGان ،وفي كGل األحGوال يتعGارض هGGذا مGGع
ضعيفا ،ينطGق هللا بكالمGه؛ وبهGذه الطريقGة وحGدها يمكن أن يعGول حياتGك .عنGدما تُضGرب
تصورات اإلنسان ،وعندما تكون
ً
المتج ّسGد من ناحيGة
تصوراتك ،فإنك تقبل معاملة هللا ،وبهذه الطريقGة فحسGب يمكنGك التخلص من فسGادك .واليGوم ،يعمGل هللا ُ

Gادرا على إنك GGار أي عم GGل يق GGوم ب GGه هللا،
في الاله GGوت ،ومن ناحي GGة أخ GGرى يعم GGل في الطبيع GGة البش GGرية .عن GGدما ال تص GGبح ق ً G
Gادرا على أن
عما يقولGGه هللا أو يعملGه في حالGة الطبيعGة البشGرية ،وعنGGدما تكGون ق ً
وعندما تتمكن Gمن أن تخضع بغض النظر ّ
تخضGGع وتفهم بغض النظGGر عن أي حالGGة طبيعيGGة ُيظهرهGGا،وعنGGدما تكGGون قGGد حصGGلت على اختبGGار فعلي ،عنGGدها فقGط يمكنGكG

Gادرا على أن تتبعGه GحGتى النهايGة.
أن تتيّقن أنGه هGو هللا ،وعنGدها فقGط سGتتوقف عن تكGوين تصGورات ،وعنGدها فقGط سGتكون ق ً
توجGGد حكمGGة وراء عمGGل هللا ،وهGGو يعGGرف كيGGف يمكن لإلنسGGان أن يصGGمد في شGGهادة عنGGه .إنGGه يعGGرف أين يكمن الضGGعف
ضGا
األساسي في اإلنسان ،ويمكن للكالم الGذي يقولGه أن يضGرب ضGعفك األساسGي ،ولكنGه يسGتخدم كالمGه المهيب والحكيم أي ً

لكي يجعلك تشهد عنه .هذه هي أعمال هللا الرائعGة .العمGل الGذي يقGوم بGه هللا ال يمكن تخيلGه بالعقGل البشGري .تكشGف دينونGة
هللا عن أنGGواع الفسGGاد الGGتي لGGدى اإلنسGGان واألشGGياء الGGتي يتكGGون منهGGا جGGوهره لكونGGه من جسGٍ Gد ،وهي الGGتي تGGترك اإلنسGGان بال
مكان ليختبئ فيه بسبب خجله.
هللا يعمGGل عمGGل الدينونGة والتGوبيخ حGGتى يعرفGه اإلنسGGان ،ومن أجGل شGهادته .بGGدون دينونتGه GلشخصGGية اإلنسGان الفاسGدة،

لن يعرف اإلنسان شخصية هللا البارة التي ال تسمح باإلثم ،ولن يمكنGGه تحويGGل معرفتGGه القديمGGة باهلل إلى معرفGGة جديGGدة .ومن
ثم ُيم ِّكن اإلنسان من الوصول لمعرفGGة هللا وتغيGGير
أجل شهادته G،ومن أجل تدبيره ،فإنه يجعل كينونته Gمعروفة بكليتها ،ومن َّ
شخصيته ،وأن يشهد شهادة مدوية هلل من خالل ظهور هللا على المأل .يتحقق التغيير في شخصية اإلنسGGان من خالل أنGGواع
مختلفGGة من عمGGل هللا .وبGGدون هGGذه التغيGGيرات في شخصGGية اإلنسGGان ،لن يتمكن اإلنسGGان من الشGGهادة هلل ،وال يمكن أن يكGGون
حرر نفسه من عبوديGGة الشGGيطان ،وقGGد
بحسب قلب هللا .تدل التغييرات التي تحدث في شخصية اإلنسان على أن اإلنسان قد َّ

صGا بحسGب قلب هللا.
ًG
ظلمGة ،وأصGبح حًقGا
َّ
حرر نفسه من تGأثير ال ُ
نموذج ا وعينGة لعمGل هللا ،وقGد أصGبح بحGق ش ً
Gاهدا هلل ،وشخ ً
تجسد ليقوم بعمله على األرض ،ويطلب من اإلنسان أن يصGل إلى معرفتGه وطاعتGGه والشGGهادة لGه – وأن
الم ّ
واليوم ،جاء هللا ُ

يعGGرف عملGGه العGGادي والعملي ،وأن يطيGGع كGGل كالمGGه وعملGGه اللGGذين ال يتفقGGان مGGع تصGGورات اإلنسGGان ،وأن يشGGهد لكGGل عملGGه

ألجGGل خالص اإلنسGGان ،وجميGGع أعمالGGه الGGتي يعملهGGا إلخضGGاع اإلنسGGان .يجب أن يمتلGGك أولئGGك الGGذين يشGGهدون معرف ً Gة باهلل؛
فهGGذا النGGوع من الشGGهادة وحGGده هGGو الشGGهادة الصGGحيحة والحقيقيGGة ،وهي الشGGهادة الوحيGGدة الGGتي تُخGGزي الشGGيطان .يسGGتخدم هللا
أولئGGك الGGذين عرفGGوه من خالل اجتيGGاز دينونتGGه وتوبيخGGه ومعاملتGGه وتهذيبGGه ليشGGهدوا لGGه .إنGGه يسGGتخدم أولئGGك الGGذين أفسGGدهم

ثم نGGالوا بركاتGGه ،ليشGGهدوا لGGه .إنGGه ال يحتGGاج إلى
الشGGيطان للشGGهادة لGGه ،كمGGا يسGGتخدم أولئGGك الGGذين تغGGيرت شخصGGيتهم ،ومن َّ

اإلنسان ليسGبحه بمجGرد الكالم ،وال يحتGاج إلى التسGبيح والشGهادة من أمثGال الشGيطان ،الGذين لم ينGالوا خالصGه .أولئGك الGذين

يعرفون هللا هم وحدهم المؤهلون للشهادة هلل ،وأولئك الذين تغيرت شخصيتهم هم وحدهم المؤهلGون للشGهادة هلل ،ولن يسGمح
عارا على اسمه.
هللا لإلنسان أن يجلب عن عمد ً
الحواشي:
(أ) يرد النص األصلي" :عمل معرفة هللا".

عرف بطرس على يسوع
كيفية َت ّ
لمس بطرس في يسوع ،أثناء الفترة التي قضاها معه ،صGفات عديGدة GمحببGGة ِ
وخصGاالً كثGGيرة جGGديرة بGأن ُيحتGذى بهGا،
ُ ّ
وق GGد اكتس GGب من يس GGوع العدي Gد Gمنه GGا .وم GGع أن بط GGرس رأى في يس GGوع كينون GGة هللا بط ٍ G
Gرق ش GGتى ،كم GGا رأى في GGه العدي GGد من
ع بطGGرس في اتّبGGاع يسGGوع عن GGدما كGGان في العشGGرين من عم GGره،
الصGGفات الرائع GGة ،إال أنGGه لم يعرف GGه في بGGادئ األم GGرَ .ش َ Gر َ
واستمر في ذلك لمدة ستة أعوام .وخالل هGذه الفGترة لم يس َGع أب ًGدا لمعرفGة يسGوع ،ولكن كGانت رغبتGه في اتّبGاع يسGوع نابعGة

بالكامل من إعجابه به .عندما دعاه يسوع أوالً عند شواطئ بحر الجليل سأله" :يGا سGGمعان ابن يونGGا ،هGGل سGGتتبعني؟" فأجGGاب

بطGGرس" :ال ُبGّ Gد أن اتبGGع ذاك الGGذي أرسGGله اآلب السGGماوي؛ ال ُبGّ Gد أن أعGGترف بGGذاك الGGذي اختGGاره الGGروح القGGدس؛ نعم ،سGGوف
أتبعك" .قبل هذا اللقاء ،كGان بطGرس قGد سGمع بخGبر رجGل اسGمه يسGوع ،هGو أعظم األنبيGاء ،االبن الحGبيب هلل ،وكGان بطGرس

دائما أن يجده ،وكان يأمل أن تتاح له فرصة أن يراه (حيث كانت هGذه هي الطريقGة الGتي قGاده بهGا الGروح القGدس في
يرجو ً
Gوق لGGه
ذلك الوقت) .ومع أنه لم يره قط ،وكل ما قد سمعه عنه هو محض إشاعات ،فقد نمى
تدريجيا داخل قلب بطGGرس شٌ G
ً
ٍ
أيضا قد
وإعجاب به ،وكان في
أحيان كثير ٍة يتوق إلى أن يقع بصره في يوم ما على يسوع .كيف دعا يسوع بطرس؟ هو ً
ٌ
Gاء على أمGٍ Gر من الGروح القGدس قGائالً لGه" :اذهب إلى بحGر الجليGل،
سمع من قبل عن رجل اسمه بطرس ،ولم تأت الGدعوة بن ً
شخصا يتحدث عن رج ٍGل ُيGدعى سGمعان بن يونGا ،وأن النGاس قGد
وهناك ستجد رجالً اسمه سمعان بن يونا" .بل سمع يسوع
ً
جميعGا بكلماتGه حGتى
أيضا كGان يعGظ ببشGارة ملكGوت السGموات ،وأن النGاس الGذين سGمعوه قGد تGأثروا
سمعوا عظاته ،وأنه هو ً
ً

أنهم بكوا بالدموع .وريثما سGمع هGذا ،تبGع يسGوع ذلGك الشGخص واتّجGه نحGو بحGر الجليGل؛ وعنGدما َقِب َGل بطGرس دعGوة يسGوع
تَِب َع ُه.

ِ
دائمGGا يحكم عليGGه من وجهGGة
خالل هGGذه الفGGترة الGGتي تَبGَ Gع فيهGGا بطGGرس يسGGوع ،كGGان لبطGGرس آراء عديGGدة GبشGGأنه ،وكGGان ً
Gحا تمGام الوضGوح ،إال أن بطGرس لم
نظره الخاصGة .ومGع أنGه كGان يمتلGك درجGة ّ
معينGة من الفهم للGروح ،لم يكن فهمGه واض ً

يكن على قدر كبير من االستنارة ،ويتضح ذلك من قوله" :ال ُب ّد أن اتبع ذاك الذي أرسله اآلب السماوي؛ ال ُبGّ Gد أن أعGGترف
بGذاك الGذي اختGاره الGروح القGدس" .لم يفهم األشGياء الGتي صGنعها يسGوع ،ولم تكن واضGحة لGه .وبعGدما تبعGه لفGترة ،بGدأ ينمGو
ض Gا بيس GGوع نفس GGه .أص GGبح يش GGعر ب GGأن يس GGوع يحّفGGز كالً من
في داخل GGه اهتم GGام بم GGا ك GGان يفعل GGه يس GGوع وبم GGا ك GGان يقول GGه ،وأي ً
المشGGاعر واالحGGترام؛ لقGGد أحب أن يرتبGGط بGGه ،وأن يمكث بجانبGGه ،وقGGد قGّ Gواه وسGGاعده في ذلGGك اإلنصGGات إلى كلمGGات يسGGوع.

يخص حي GGاة يس GGوع :أفعال GGه وكلمات GGه
ظGGا في قلب GGه ك GGل م GGا
Gرس ُمالح ً
ّ
وبم GGرور ال GGوقت ،وبينم GGا ه GGو يتب GGع يس GGوع ،أض GGحى بط ُ G
فهمGا عميًقGا لحقيقGة أن يسGوع لم يكن مثGل أي إنسGان عGادي .فمGع أن مظهGره كإنسGان
وحركاته وتعبيراتGه .واكتسGب بطGرس ً

وتسامحا تجاه اإلنسان .كل مGا فعلGه أو قالGه كGان ذا قيمGة بالغGة
مملوءا محب ًة وإشفاًقا
طبيعيا إلى أبعد الحدود ،فإنه كان
كان
ً
ً
ً
Gياء لم يكن قGد رآهGا أو اقتناهGا من قبGل .رأى أن يسGوع – مGع
في مساعدة اآلخرين ،وكGان بطGرس بجGواره َيGرُقب ويتعّلم أش ً
أنه لم تكن لديه بنية عمالقة أو إنسانية خارقة – إال أنه كانت تحيطه حًقGا هالGGة غGير عاديGGة على اإلطالق .ومGGع أن بطGرس
لم يسGGتطع أن يصGGفها بدّقGGة ،إال أنGGه قGGد الحGGظ أن يسGGوع كGGان يتصGGرف على نحGGو مختلGGف عن كGGل َمن سGGواه؛ فقGGد كGGان يفعGGل

Gرة مGGع يسGGوع،
عمGGا يفعلGGه ااألشGGخاص العGGاديون .وبمGGرور الGGوقت الGGذي كGGان يتعامGGل فيGGه مباشً G
Gياء تختلGGف كGGل االختالف ّ
أشَ G
دائمGا يتصGGرف على نحGGو ثGGابت،
ضGا أن شخصGGية يسGGوع كGGانت مختلفGGة عن شخصGGية اإلنسGGان العGGادي .كGGان ًG
أدرك بطGGرس أي ً
تبين شخصيته التي كGانت عاديGة وتGدعو
يهول
ولم يكن ً
ً
موضوعا أو يسّفهه؛ وقد عاش حياته بطريقة ّ
أبدا متعجاًل  ،ولم يكن ّ
Gورا ولم يفقGGد أبGً Gدا هيبتGGه
كي ًسGا
ً
Gريحا وبشو ًشGا ،ولكنGGه كGGان أي ً
لإلعجGGاب .وفي محادثاتGGه ،كGان يسGوعُ ّ
ضGا وقً G
ولطيفGا ولبًقGا ،وصً G

ٍ
أحيانGGا
أحيان أخرى كان يتكّلم على نحGGو متواصGGل.
أحيانا صموتًا ،ولكنه في
أثناء قيامه بعمله .رأى بطرس أن يسوع كان
ً
ً
يتحرك بكGل رشGاقة وحيويGة مثGل حمامGة ،وفي أحي ٍ
Gان أخGرى رآه في غايGة الحGزن حGتى أنGه لم يكن
كان يسعد للغاية لرؤيته ّ

وأحيانGGا
Gدي شGGجاعٌ يهجم على األعGGداء ليقتلهم،
يتكلم مطلًقGGا ،وكأنGGه ٌأم منهكGGة ومتعبGGة .رآه
أحيانGGا يمأله الغضGGبّ ،
ً
ً
وكأنGGه جنٌ G
ٍ
أحيان أخرى كGان يصGلي ويبكيً .أيGا كGان مGGا يعملGه يسGوع ،فGإن بطGرس أصGبح
أحيانا يضحك ،وفي
أسد يزمجر .كان
كأنه ٌ
ّ
ً

غمGGا ،وكGGان غضGGبه يخيفGGه؛ أمGGا
ًG
حبGGا
ّ
يكن لGGه ً
واحترامGا ال حGGدود لهمGGا .كGGانت ضGGحكة يسGGوع تغمGGره بالسGGعادة ،وحزنGGه يمأله ً

حقيقيGا وشGوًقا
Gيرا
حبGا
ً
ً
رحمة يسوع وغفرانه ومطالبه الصارمة من الناس فقد جعلتGه يحب يسGوع ً
حقيقيGا وأوجGدت لديGه توق ً
تدريجيا بعد Gأن عاش مالصًقا ليسوع ألعوا ٍم قالئل.
إليه .وبالطبع لم يدرك بطرس كل هذا إال
ً
Gري ،ومGع ذلGك فقGد ارتكب حماقGات كثGيرة عنGدما كGان
حسا ًسGا على نحGو خGاص ،مول ً
Gودا بGذكاء فط ّ
كان بطGرس رجاًل ّ
يتبع يسوع .كانت له في البداية بعض األفكار حول يسوع .سأل" :يقول الناس إنك نبي ،فعندما كنت في الثامنة من ُعمرك

Gيرا بمGGا يكفي لتفهم مGGا يGGدور من حولGGك – هGGل كنت تعGGرف أنGGك هللا؟ هGGل كنت تعGGرف أنGGه قGGد ُحِبGَ Gل بGGك من
– عنGGدما كنت كبً G
شخصا عاديًّا؟ أنGGا مثلي مثGل أي إنسGان آخGGر .الشGخص
قبل الروح القدس؟" أجاب يسوع" :كال ،لم أكن أعرف! أال أبدو لك
ً

شخصا خارًقGا .ومGع أن العمGل الGذي أعملGه يمّثGل أبي السGماوي ،فGإن صGورتي،
الذي ُيرسله اآلب هو شخص عادي ،وليس
ً
Gزءا منGGه .ومGGع أني جئت من الGGروح
والشGGخص الGGذي هGGو أنGGا ،وجسGGدي ال يمكن أن تمّثGGل أبي السGGماوي بالتمGGام ،بGGل فقGGط جً G
صGا
القدس ،إال أني ما زلت شخ ً

سGGمع بطGGرس ذلGGك بGGدأ يفهم قلياًل

عاديGا ،وقGد أرسGلني أبي إلى األرض كشGخص عGادي ،وليس كشGخص خGارق" .فقGط عنGدما
ً
فهمGا أعمGGق بكثGGير من ذلGGك إال بعGGد أن
عن ماهيGGة يسGGوع .ولم يسGGتطع بطGGرس أن يكتسGGب ًG

قضى ساعات ال حصر لها يرى أعمال يسوع ويسمع تعاليمه ويلمس رعايته ومسGاندته .في العGام الثالثين من ُعمGر يسGوع
قال لبطرس عن صلبه الوشيك ،وأنه قد أتى ليقوم بمرحلة من العمل – عمل الصلب – من أجGل فGGداء البشGGرية كلهGGا .وقGGال

يومGGا.
له ً
أيضا إنه بعد ثالثة أيام من الصلب ،سوف يقوم ابن اإلنسGان ثانيً Gة ،وبعGدما يقGوم سGوف يظهGGر للنGاس لمGدة أربعين ً
Gاعدا من يسGوع أكGثر من
عندما سمع بطGرس تلGك الكلمGات حGزن وحفGظ هGذه الكلمGات في قلبGه ،واقGترب منGذ ذلGك الحين فص ً
ٍ
ِ
Gدل على
أي وقت مضGGى .بعGGد أن اختGGبر بطGGرس العشGGرة مGGع يسGGوع لبعض الGGوقت ،بGGدأ يGGدرك أن كGGل مGGا عملGGه يسGGوع كGGان يّ G
كونه هللا ،وبدأ يفكر كم يستحق يسوع أن ُي َحب بطريقGة اسGتثنائية .وعنGدما اقتGنى بطGرس هGذا الفهم ،عندئGGذ فقGط ،بGدأ الGروح

توجGه يسGوع إلى تالميGGذه وأتباعGه اآلخGرين ،وسGأل هGGذا السGؤال" :يوحنGGا! َم ْن تقGGول ّإني أنGGا؟"
القدس يهبه استنارة داخلية .ثم ّ
توجGGه إلى لوق GGا ،وسGG Gأله" :وأنت يGG Gا لوقGG Gاَ ،م ْن تقGG Gول ّإني أن GGا؟" فأجGG Gاب لوق GGا" :أنت أعظم
فأجGGGاب يوحنGG Gا" :أنت موسGG Gى" .ثم ّG

األنبيGG Gاء" .ثم سGG Gأل إحGG Gدى األخGG Gوات فأجGG Gابت األخت" :أنت أعظم األنبيGG Gاء ،حيث تتكلم بكلمGG Gات وافGG Gرة من األزل وإلى أبGG Gد

توجGه يسGGوع
نبواتGGك ،وليس هنGGاك من يفوقGGك معرفGGة ،إنGGك لنGGبي" .ثم ّG
اآلبGGدين .ليس من نبGّ Gوات قالهGGا أحGGد األنبيGGاء أعظم من ّ
إلى بطرس ،وسأله" :وأنت يا بطرسَ ،من تقول ّإني أنGا؟" فأجGGاب بطGGرس وقGال" :أنت هGGو المسGGيح ابن هللا الحي .أنت أتيت
ِ
األرض ،وأنت لس GGت مث GGل خالئ GGق هللا .إنن GGا هن GGا على األرض ،وه GGا أنت هن GGا معن GGا ،ولكن GGك من
من الس GGماءّ .إنGGك لس GGت من
السGGماء .أنت لسGGت من العGGالم ،ولسGGت من األرض" .لقGGد كGGان من خالل اختبGGاره أن الGGروح القGGدس قGGد وهبGGه االسGGتنارة الGGتي

م ّكنته من أن يصل إلى هذا الفهم .وبعGد هGذه االسGتنارة زاد إعجابGه بكGل شGيء فعلGه يسGوع ،وزاد شGعوره بأنGه فعاًل يسGتحق
دائمGGا في قلبGGه يGGأبى أن يفGGترق عن يسGGوع .ولGGذلك – في المGGرة األولى الGGتي أعلن فيهGGا يسGGوع لGGه ذاتGGه بعGGد
كGGل ُح ّب ،وكGGان ً
صلبه وقيامته – صرخ بطGرس بفرح ٍGة ال تضGاهيها فرحٌ Gة" :ربي! لقGد قمت!" ثم بعGد ذلGك صGاد سGمكة كبGيرة وهGو مGا يGزال
وقدمها ليسوع .ابتسم يسوع ،ولكنGه لم يتكلم .مGGع أن بطGرس َعِل َم أن يسGوع بالفعGGل قGد قGام ،لم يفهم سGاعتها
يبكي ،وطبخهاّ ،
Gأة.
مغGGزى ذلGGك .وعنGGدما قGّ Gدم ليسGGوع السGGمكة ليأكGGل لم يGGرفض يسGGوع ،غGGير أنGGه لم يتكلم ولم يجلس ليأكGGلّ ،
ولكنGGه اختفى فجً G
ٍ
مختلفGا عن يسGوع الGGذي عرفGه فيمGGا
وحينئذ فقط أدرك أن يسوع القGائم من األمGوات كGان
وكانت هذه صدمة كبيرة لبطرس،
ً
ِ
همتGه G.نعم ،لقGد َعِل َم أن يسGوع قGد
قبل .وعندما أدرك ذلGك حGزن بطGرس ،ولكنGه أي ً
أتم ُم ّ
ضGا اسGتراح عنGدما َعل َم أن الGرب قGد ّ
همته ،وأن الGوقت الGذي ينبغي أن يمضGيه مGع البشGر قGد انتهى ،وأنGه يتعين Gعلى اإلنسGان أن يسGلك في طريقGه من اآلن
أتم ُم ّ
ّ
المرة التي شربت أنا منها (هذا ما قاله يسوع بعد
ً
فصاعدا .قال له يسوع ذات مرة" :أنت ً
أيضا ال ُب ّد أن تشرب من الكأس ّ

ض Gا أن تسGGلك في نفس الطريGGق الGGتي سGGلكتها أنGGا ،وعليGGك أن تضGGع حياتGGك ألجلي" .وعلى عكس الحGGال
قيامتGGه) ،وعليGGك أي ً
وجهGا لوجGGه .كGGان عمGGل الGGروح القGGدس خالل عصGGر النعمGGة
اآلن ،فGGإن عمGGل الGGروح في ذلGGك الحين لم يأخGGذ شGGكل محادثGGة ًG

التعجب ،فيقGول" :يGا
تماما ،وقد قاسى بطرس الكثير من المصGاعب ،حGGتى أنGGه في بعض األحيGان كGان يصGل إلى حGد
ّ
مخفيًّا ً
أن النGGاس ال
أكرسGGها لGGك .ومGGع ّ
إلهي! ّإني ال أملGGك سGGوى ه GGذه الحي GGاة .ومGGع أنه GGا ال تسGGاوي الكث GGير ل َ G
Gك ،إال ّأني أتم GGنى أن ّ
أنك تعرف ّنيات قلوبهم .ومع أن أجساد الناس ال تحظى
يحبوك ،ومحبتهم وقلوبهم ال تساوي شيًئا ،فأنا أؤمن َ
يستحّقون أن ّ
Gجيعا ،وخاصً Gة حينمGا كGان
بقبولك ،فإني أتمنى لو أنك تقبل قلبي" .وعنGدما كGان بطGرس يصGلي هGذه الصGلوات كGان يتلّقى تش ً

بالكليGGة هلل .وم GGع كGGوني ال أس GGتطيع أن أفع GGل أي شGGيء هلل ،سGGوف ُأرضGGي هللا بكGGل
يصGGلي هكGGذا" :أرغب في تكGGريس قلGGبي
ّ
ٍ
ضGا" :ال
والء ،وسوف أك ّGرس نفسGي لGه بكGل قلGبي .أؤمن أن هللا ال ُب ّGد وأن ينظGر إلى قلGبي" .وكGان يصGلي بطGرس ويقGول أي ً
أطلب أي شيء في حياتي سوى أن تكون أفكGاري الخاصGGة بحب هللا ورغبGGة قلGGبي مقبولGة لGGدى هللا .لقGد قضGGيت وقتًGا طGوياًل
دين به .فمع كوني قد مكثت معGGه ،إال ّأني لم
للغاية مع الرب يسوع ،إال أنني لم أحبه قط ،وهذا هو الدين األكبر الذي أنا َم ٌ

Gأني مGGدين
أكن أعرفGGه ،بGGل وتفGّ Gوهت حGGتى من ورائGGه بكلمGGات غGGير الئقGGة .إن التفكGGير في هGGذه األمGGور يجعلGGني أشGGعر أكGGثر بّ G
"إني أقGل من الGتراب .ال أسGتطيع عمGل شGيء سGوى أن
دائمGا يصGلي بهGذا األسGلوب ،فكGان يقGولّ :
بشدة للGرب يسGوع" .وكGان ً

أكرس هذا القلب الوفي هلل".
ّ
ّ

Gورا كليً Gة ،ولكن يسGGوع قGGد
كGGانت هنGGاك نقطGGة تمثGGل الGGذروة في اختبGGارات بطGGرس ،عنGGدما كGGان جسGGده يكGGاد يكGGون مكسً G
Gاة هائلGة وشGهر وكGأن قلبGه مكسGور ،تح ّGدث إليGه
وهبه
مرة .عندما كان بطرس يقاسي معان ً
تشجيعا من الداخل ،وقد ظهر له ً
ً

روحي حGGتى قبGGل أن نكGGون
وكنGGا – على كGGل حGGال – في عGGالم
يسGGوع" :أنت كنت معي على األرض ،وأنGGا كنت هنGGا معGGكّ .
ُ ّ
Gت من األرض ،ومGع ّأنGك
معا في السماء .واآلن فقد ُعGدت إلى العGالم الGروحي ،وأنت مGا تGزال على األرض .ذلGك ّ
ألني لس ُ
ً
ِ
تتمم واجبGGك على قGدر
ضGا لسGت من األرض ،إال أنGه ال ُب ّGد أن تُ G
أنت أي ً
كمGل عملGGك على األرض .وبمGا ّأنGGك خGادم فال ُب ّGد أن ّ
استطاعتك" .وقد تعزى بطرس بعدما سمع أنه يستطيع أن يعود ليمكث بجانب هللا .عنGدما كGان بطGرس في مثGل هGذه الحالGة

"إني في شدة الفساد ،وال أستطيع أن ُأرضGGي
من الضيق حتى أصبح طريح الفراش ،شعر ساعتها بندم شديد حتى أنه قالّ :
Gيت حًقGGا كGGل مGGا قلتGGه
هللا" .فظهر له يسوع ،وقال له:
"أنسيت بالحق يا بطرس القرار الذي اتّخذته أنت ذات مرة أمامي؟ أنسَ G
َ

تعهGدك GالGذي قطعتGه معي؟" رأى بطGرس أن يسGوع حًقGا يكّلمGه ،فنهض من فراشGه ،وع َّGزاه يسGوع قGائاًل لGه" :أنGا
لGك؟ أنس َ
Gيت ّ
لست من األرض – قد أخبرتك بالفعل عن ذلك .هذا ما ال ُب ّد أن تفهمه؛ ولكن هل نسيت شيًئا آخر أخبرتك عنGه؟ كمGا قلت
عمل عليك القيام به ،ال يمكن أن تكون في مثل هذه
لك من قبل "أنت ً
أيضا لست من األرض ،لست من العالم" .لديك اآلن ٌ
الحالة من الحزن ،وال يمكن أن تكون في مثل هذه الحالة من المعاناة .ومع أنه ال يمكن اآلن أن يتعGGايش النGGاس مGGع هللا في

معGا في
لدي عملي الخاص ولديك عمل عليك القيام به ،وفي يو ٍم مGا عنGدما ينتهي عملGك سGوف نكGGون ًG
نفس العالم ،إال أنني ّ
ٍ
ف أن هGGذه
Gأن بعGGدما سGGمع هGGذه الكلمGGات .لقGGد َG
عGGال ٍم واحGGد ،وسGGوف أقGGودك لتكGGون معي إلى األبGGد" .اسGGتراح بطGGرس وأطمّ G
ع ِGر َ

Gاعدا .كGGان يسGGوع يظهGGر لGGه في كGGل
المعانGGاة كGGانت شGGيًئا ال ُبGّ Gد أن يختGGبره
Gجعه من ذلGGك الحين فصً G
ويتحملGGه ،وكGGان ذلGGك يشّ G
ّ
Gادا ،ويقGوم بأعمGال كثGيرة فيGه .ولكن مGاذا كGان أكGGثر شGيء يGGدعو بطGرس للنGGدم؟
لحظة فاصلة ،فيعطيه استنارة خاصGGة وإرش ً
سجل في الكتGاب المقGدس على هGذا النحGو) ولم تكن فGترة طويلGة قGد مضGت على
سأل يسوع بطرس سؤااًل آخر (مع أنه لم ُي ّ
قول بطرس "أنت هو ابن هللا الحي" ،وكان السؤال هو" :يا بطرس! هGل سGGبق وأحببتGني؟" فهم بطGرس مGا كGان يعنيGه يسGGوع

ولكني أعGGترف بGGأنني لم أحبGGك قGGط" .ثم قGGال يسGGوع" :إن كGان
من سGGؤاله ،فقGGال" :يGا رب! لقGGد أحببت اآلب الGGذي في السGGماءّ ،

يحبGGون
يحبGGوا االبن الGGذي على األرض؟ وإن كGGان النGGاس ال ّ
يحبGGون اآلب الGGذي في السGGماء ،فكيGGف يسGGتطيعون أن ّ
النGGاس ال ّ
يحبGوا اآلب الGذي في السGماء؟ إذا أحب النGاس االبن الGذي على األرض حًقGا،
االبن الذي أرسGله هللا اآلب ،فكيGف يمكنهم أن ّ
دائمGا يشGGعر بالنGGدم
أحبGGوا بالحقيقGGة اآلب الGGذي في السGGماء" .وحالمGGا سGGمع بطGGرس هGGذه الكلمGGات أدرك قصGGوره .لقGGد كGGان ًG
فقGGد ّ
أحبGGك قGGط" .بعGد GقيامGGة يسGGوع
العميGGق حGGتى الGGدموع بسGGبب كلماتGGه الGGتي قالهGGا" :لقGGد أحببت اآلب الGGذي في السGGماءّ ،
ولكني لم ّ
Gذكر عملGه في الماضGي ومكانتGه
وصعوده شعر بطرس بحزن أعمق ونGدم أعظم بسGبب هGذه الكلمGات عينهGا .وعنGدما كGان يت ّ

الحالية ،كان في الغالب يأتي إلى يسوع في الصالة ،وكان دائما يشعر بالندم وبأنه مGدين ألنGه لم ُي ِ
وألنGه لم
Gرض إرادة هللاّ ،
ّ
َ
ً
"يومGGا مGا سGوف ُأك ّGرس لGك كGGل مGا أملكGGه وكGل
َي ْر َق إلى معايير هللا .وهكذا أصبحت هذه القضايا أثقل أعبائGGه .قGGال بطGGرسً :

حب واحGد .حيGاتي
كياني ،وسوف ّ
لدي فقط إيمGGان واحGد ،وفقGط ٌ
أقدم لك أغلى ما عندي ،مهما كان" .وأردف يقول" :يا هللا! ّ
وحب لGك في
Gان بGك في عقلي
Gدي إيم ٌ
ٌ
Gدي فقGط إيمGان واحGد ،وفقGط ٌ
حب واحGد .ل ّ
ال تساوي شيًئا ،وجسGدي ال يسGاوي شGيًئا .ل ّ
Gجع بطGGرس
قلGGبي؛ هGGذان همGGا فقGGط الشGGيئان اللGGذان أسGGتطيع أن أقGGدمهما لGGك ،وليس أي شGGيء آخGGر" .كGGانت كلمGGات يسGGوع تشّ G

ضGا لسGت من هGذا العGالم" .بعGد
بشكل رائع؛ ذلك ألن يسGوع قبGل أن ُيصَGلب قGال لبطGرس" :أنGا لسGت من هGذا العGالم ،وأنت أي ً
ذلGGك عنGGدما وصGGل بطGGرس إلى درجGGة كبGGيرة من األلم العظيم ،ذ ّGكGره يسGGوع قGGائاًل لGGه" :يGGا بطGGرس ،هGGل نسGGيت؟ أنGGا لسGGت من

ضGا لسGGت من العGGالم .هGGل نسGGيت؟ قلت لGGك مGGرتين ،أال
العGGالم ،وقGGد رحلت عنGGه قبلGGك ألن لي عمGGل ال بُّد أن أعملGGه .وأنت أي ً
سعيدا من قبل في معيتي بالسماء،
قضيت وقتًا
َأنصت بطرس ليسوع ثم قال له" :لم أنس!" ثم قال يسوع" :لقد
تتذكر ذلك؟"
ً
َ
َ

Gترة من الGزمن بجGانبي .أنت اآلن تفتقGدني ،وأنGا أفتقGدك .ومGع أن المخلوقGات ال تسGتحق ذكرهGا أمGام عيGني ،كيGف
وقضيت ف ً
ّ
شخصا بريًئا ومستحًقا للحب؟ هل نسيت وعدي؟ ال ُب ّد أن تقبGل المأموريGة الGتي أسGندتها لGك على األرض؛ وال
لي أالّ أحب
ً

يومGا مGا سGوف أقGودك بالتأكيGد لتكGون بجGواري" .مGا أن سGمع بطGرس هGذه الكلمGات
ُب ّد أن تؤدي
ّ
المهمة الGتي ائتمنتGك GعليهGاً .
تشجع أكGثر وصGار لGه دافGع أكGبر ،حGتى أنGه عنGدما كGان على الصGليب اسGتطاع أن يقGول" :يGا هللا! ال أسGتطيع أن أحبGك
حتى ّ
عندئذ أن أحبك بما يكفي! أينما تُ ِ
رسل روحي ،وسواء وفيت بوعGGودك
ٍG
بما يكفي! حتى إذا طلبت مني أن أموت ،ال أستطيع
السGGابقة أم لم ت ِ G
Gإني أحبGGك وأؤمن بGGك" .كGGان ك GGل مGGا تشGّ Gبث ب GGه بط GGرس ه GGو إيمانGGه وحب GGه
Gف بهGGا ،ومهمGGا فعلت بع GGد ذلGGك ،فّ G
الحقيقي.

حدث ذات مساء أن بعض التالميذ ،ومن بينهم بطرس ،كانوا على متن قارب صيد .كGان جميعهم مGع يسGوع ،وسGأل
جدا" :يا رب ،لدي سؤال كنت أود أن أطرحGه عليGGك منGGذ وقت بعيGGد جGً Gدا"؛ فأجGاب يسGوع" :إذن
بطرس يسوع سؤااًل
ساذجا ً
ً
تم في عصGر النGاموس من صِ G
نع َك؟"؛ فابتسGGم يسGوع وكأنGGه يقGول" :كم
فضل .اسأل!" ،فسأل بطرس" :هGل كGان العمGGل الGذي َّ
تَ ّ
ُ
صGنع يهGوه وموسGى" .فلمGا
صنعي ،بGل كGانت من ُ
هو بسيط هذا الغالم!" ،ثم قال وهو يرمي إلى غرض معين" :لم تكن من ُ
ص Gنعك؟" ،ولم يتكلم يسGGوع ثاني ً Gة بعGGد قGGول بطGGرس هGGذا .ففكGGر بطGGرس في
سGGمع بطGGرس هGGذا ّ
تعجب قGGائاًل " :آه! لم تكن من ُ

صG Gنعك"َ .شَ G Gعر
نفس GGه ق GGائاًل " :لم تكن أنت َمن ص GGنعها ،فال عجب إذن في ّأن GGك جئت لتنقض الن GGاموس ،ذل GGك ّ
ألن GGه ليس من ُ
بطGGرس وكGGأن قلبGGه قGGد اسGGتراح .بعGGد ذلGGك أدرك يسGGوع أن بطGGرس سGGاذج للغايGGة؛ ولكن إذ لم يكن لديGGه أي بصGGيرة في ذلGGك
الحين ،لم يقGGل يسGGوع أي شGGيء آخGGر ،ولم يGGدحض كالم بطGGرس بطريقGGة مباشGGرة .في ذات يGGوم ألقى يسGGوع عظGGة في أحGGد
Gير من النGاس ،ومن بينهم بطGرس .فقGال لهم يسGوع في هGذه العظGة" :سGيأتي القGائم منGذ األزل
المجامع ،حيث اجتمع جم ٌGع غف ٌ
يتقيد بأية تقاليد في قيادة اإلنسان
وإلى األبد ليتمم عمل الفداء في عصر النعمة G،وليفدي جميع البشر من الخطية ،ولكنه لن ّ

حتى يخّلصه من الخطية .سوف يختم عصر الناموس ويبدأ عصر النعمة .هGو سGيفدي جميGع البشGرية .إنGه اآلتي من يهGوه،

الGGذي سGGوف يعGGبر من عصGGر النGGاموس إلى عصGGر النعمGGة ،ومGGع ذلGGك ال يعرفGGه أحGٌGد .العمGGل الGGذي صGGنعه موسGGى كGGان عطيٌ Gة
ممنوحة له من يهوه؛ وقد كتب موسى النGاموس من أجGل العمGل الGذي صGنعه يهGوه" .وعندئGذ GأكمGل يسGوع حديثGه قGائاًل " :كGل
ِ
هالكGGا من هللا ،وسGGتنزل
أيضا في عصر النعمة؛ سيقفون في الهيكGGل وينGGالون
ً
المحن ً
من ُيبطل وصايا عصر النعمة سيالقي َ
Gار" .تGGأثّر بطGGرس إلى حGٍ Gد مGGا حينمGGا اسGGتمع إلى هGGذه الكلمGGات ،وخالل الفGGترة الGGتي اختGGبر فيهGGا بطGGرس التعامGGل مGGع
عليهم نٌ G
يسGوع عن قGرب ،كGان يسGوع يGرعى بطGرس ويGؤازره ،وكGان يتحGدث معGه حGديث القلب للقلب ،ممGا أعطى بطGرس أن يفهم

فهمGا أفضGل قلياًل ممGا سGبق .عنGدما ف ّكGر بطGرس في عظGة يسGوع الGتي ألقاهGا في ذلGك اليGوم ،وفي السGؤال الGذي سGأله
يسGوع ً
وأيضا في اإلجابة الGتي أجابهGا يسGوع ،وكيGف ضGحك وهGو يجيب ،حينهGا فقGط أدرك األمGر كلGه.
ليسوع على قارب الصيد،
ً
بعد ذلك ،وهب الروح القدس بطGGرس االسGGتنارة الGGتي من خاللهGGا فقGGط تم ّكن من معرفGGة أن يسGوع هGو ابن هللا الحي .مGع أن

أن معرفتGGه هGGذه كGGانت نتGGاج مراحGGل .فمن
معرفGGة بطGGرس كGGان منبعهGGا االسGGتنارة الGGتي حصGGل عليهGGا من الGGروح القGGدس ،إال ّ
تمكن
خالل طرح األسئلة ،وسماع يسوع وهو ُيك ِGرز ،ومن خالل قبGول الشGركة الخاصGة مGع يسGوع ،ورعايتGه الخاصGة لGهّ ،

صG G Gل على ه GG Gذه المعرف GG Gة بين ليل GG Gة
بط GG Gرس من إدراك أن يس GG Gوع ك GG Gان ه GG Gو ابن هللا الحي .لم يكن
ً
ممكنGG Gا لبط GG Gرس أن يتح ّ
وضحاها ،ولكن جGاءت من خالل مراحGل عGدة ،وكGانت تلGك المعرفGة مصGدر عGون لبطGرس في اختباراتGه الالحقGة .لمGاذا لم
يقم يسGوع بعمGل التكميGل هGذا في اآلخGرين ،بGل فعGل ذلGك فقGط مGع بطGرس؟ ذلGك ألن بطGرس وحGده هGو َم ْن أدرك أن يسGوع
هGGو ابن هللا الحي ،ولم يعGGرف أحGGد سGGواه هGGذه الحقيقGGة .فمGGع أن تالميGGذ كثGGيرين كGGانوا يعرفGGون الكثGGير في زمنهم من خالل
أن معGGرفتهم كGGانت سGGطحية .لGGذلك اختGGار يسGGوع بطGGرس كنمGGوذج إلنسٍ G
Gان جعلGGه هللا كGGاماًل  .مGGا قالGGه يسGGوع
اتّبGGاع يسGGوع ،إال ّ
Gيكمل الGرب كGل
لبطرس في ذلك الزمان يقوله اليوم لكل َم ْن يريد أن تصGل معرفتGه وحياتGه إلى مGا وصGل إليGه بطGرس .وس ّ

إنسGGان وفًقGGا لهGGذا الشGGرط وهGGذا المسGGار .لمGGاذا يجب على جميGGع النGGاس في هGGذا الزمGGان الحاضGGر أن يتحّلGGوا باإليمGGان الحقيقي

أيضا أن تختبروه ،وما جناه بطرس من ثمار اختباراتGGه ال ُبGّ Gد أن
والمحبة الصادقة؟ إن ما اختبره بطرس ،يجب عليكم أنتم ً
أيضا اجتيازه بكGGل تأكيGGد G.إن الطريGGق الGGذي تجتازونGGه اآلن
يتعين عليكم أنتم ً
تُستعلن فيكم ،وكذلك األلم الذي اجتازه بطرس ّ
هو بعينه نفس الطريق الGذي اجتGازه بطGرس ،وكGذلك األلم الGذي تقاسGون منGه هGو بعينGه Gنفس األلم الGذي قاسGى منGه بطGرس.

فعنGGدما تنGGالون المجGGد وتعيشGGون حيGاة حقيقGGة ،حينهGGا فقGGط سGGتحيون في نفس الصGورة الGGتي عاشGGها بطGGرس .الطريGGق هGGو نفس
الطريق .نعم ،هو نفس الطريق الذي من خالله يصبح اإلنسان كاماًل  .غير أن معياركم يعد Gناقصا إلى ٍ
حد ما إذا ما ُقِ G
Gور َن
ُ
ً
أن اليهوديGة GكGانت مملكGة
ضGا إلى ّ
غيGر معهGا حجم الفسGاد .كمGا يرجGع ذلGك أي ً
بمعيار بطGرس؛ ذلGك ألن األزمنGة تتغGير ،وقGد تَ ّ
عريقة ،ولها ثقافة عتيقة .لذلك يجب عليكم محاولة رفع مستوى معياركم.

أمينا إلى أبعد الحدود .لقد عGانى من إخفاقGات
اسا للغاية،
كان بطرس
أيضا ً
وذكيا في كل ما يفعله ،وكان ً
ً
شخصا ّ
حس ً
ً
عديGGدة .بGGدأ بطGGرس في االحتكGGاك بGGالمجتمع وهGGو في الرابعGGة عشGGر من عمGGره ،حيث كGGان يGGذهب الى مدرسGGته ،وفي نفس
دائمGا الرغبGة في حضGور االجتماعGات .في
الوقت كان ً
أيضا يGتردد Gكث ً
فعمGا بالحمGاس ،وكGانت لديGة ً
Gيرا على المجمGع .كGان ُم ً
Gميا .كGانت هGGذه فقGط بدايGGة عصGر النعمGGة .بGدأ بطGرس في التعامGGل مGGع الشخصGGيات
ذلك الحين لم يكن يسوع قد بدأ عملGه رسً G

الدينيGGة وهGGو في الرابعGGة عشGGر من عمGGره؛ وحين وصGGل إلى سGGن الثامنGGة عشGGر بGGدأ في التواصGGل مGGع نخبGGة القيGGادات الدينيGGة؛G
لكنه ما لبث أن ابتعد عن المشهد ككل بعدما رأى الفوضى الدينية GالجاريGGة وراء الكGواليس .نظGً Gرا لمGGا رآه من مكGGر وخGداع
وصGGراعات تجGGري بينهم ،أصGGبح في غايGGة االشGGمئزاز منهم (كGGانت هGGذه هي الطريقGGة الGGتي عمGGل بهGGا الGGروح القGGدس في ذلGGك
خاصا) ،وهكذا انسحب بطرس من المجمع عندما
حركه بطريقة خاصة ،وصنع فيه عماًل
الوقت ليجعل بطرس كاماًل  .لقد ّ
ً

مؤمنGGا (كانGGا تGGابعين للشGGيطان ولم يكن لهمGGا
كGGان في الثامنGGة عشGGر من عمGGره .لقGGد اضGGطهده أبGGواه ،ولم يسGGمحا لGGه بGGأن يكGGون
ً
أخيرا ،ترك بطرس المنزل ،وسGافر بمحض إرادتGGه لمGدة عGامين ،كGان يعمGGل خاللهمGا في الصGGيد والكGGرازة .وخالل
إيمان)ً .
Gددا قلياًل من النGGاس .واآلن لعّلGGك تGGرى بوضGGوح الطريGGق الGGذي سGGلكه بطGGرس؛ ذلGGك ألنGGك إذا
ض Gا يقGGود عً G
هGGذا الفGGترة كGGان أي ً
سلبيا ،ولن تشGGتاق إلى أي شGيء.
عمل اليوم ،فلن تتذمر ،ولن تكون ً
رأيت هذا بوضوح ،فأنت بهذا ستتأكد من العمل الذي ُي َ
ينبغي عليك أن تختبر مشاعر بطرس في ذلك الوقت :لقد اجتاحه الحزن ،فأصGGبح غGGير مكGGترث بالمسGGتقبل أو بأيGGة بركGGات.

لم يسع في طلب الربح أو السعادة أو الشهرة أو الثروة من هذا العالم؛ بل سعى فقط ليحيا حياة ذات معنى ،وهي أن يبGGادل
هللا محبته ،وأن يك ّGرس هلل أغلى األشGياء على اإلطالق؛ وعندئGذ GفقGط سGوف يشGعر بالرضGا في قلبGه .كGان بطGرس في معظم
ٍ
حقيقيGة؛ ومGع
لكنها لم تكن محبة
األحيان يصلى ليسوع قائاًل " :أيها الرب يسوع المسيح ،لقد أحببتك في وقت من األوقاتّ ،
ّ
Gدك؛
Gك بقلب صGGادق .كنت فقGGط أتطلGGع إليGGك،
Gك ،وأفتق َ G
وُأعجب ب َ G
Gك ،لكن لم تكن َقGGط محبGGتي لَ G
أنGGني كنت أقGGول إني آمنت ِبَ G
َ

أكن ُّ
دائمGا يصGGلي لكي يأخGذ قGراره ،وكGان
لكنني لم ُ
Gدي إيم ٌ
Gان حقيقي بَ G
أكن َ
لك محب َة حقيقية ،كما لم يكن ل ّ
Gك" .كGان بطGرس ً
يحولهGGا إلى دافGٍ Gع لGُ Gه .وبعGGد فGGتر ِة من االختبGGار ،امتحنGGه يسGGوع فيمGGا بعGGد
يتشّ G
Gجع باسGGتمرار بفعGGل كلمGGات يسGGوع ،والGGتي كGGان ّ
ِ
Gوق أن أتطلGع
ليحثّ ُه على أن يكGون أكGثر توًقGا إليGه .صGلى بطGرس قGائاًل " :أيهGا الGرب يسGوع المسGيح ،كم أشGتاق إلي َ
Gك ،وكم أت ُ
Gريعا؛ مGGتى يحين الGGوقت
نحGGوك .ينقصGGني الكثGGير جGً Gدا ،ولسGGت أسGGتطيع أن أرد لGGك محبتGGك .لGGذا اتضGGرعُ إليَ G
Gك أن تأخGGذني سً G
Gك؟ مGGتى يجيء الGGوقت الGGذي أسGGتطيع فيGGه أن أنظGGر إلى وجهGGك من جديGGد؟ ال أريGGد أن أعيش في
الGGذي تحتGGاجني فتأخGGذني إليَ G
Gك كGل
هذا الجسد بعد اآلن ،ال أريد أن أستمر في فسادي ،وال أريGد أن أتم ّGرد أكGثر من ذلGكّ .إني على اسGتعداد أن ُأك ّGرس ل َ

ما أملكGه بأسGرع مGا يمكنGني G،لسGت أريGد أن ِ
ُأحزَنGك ثانيً Gة" .تلGك كGانت الطريقGة الGتي كGان يصGلي بهGا بطGرس ،ولكنGه لم يكن
Gرة أخGGرى وقGGال لGGه" :يGGا
يكملGGه يسGGوع في داخلGGه .ففي أثنGGاء ضGGيقة امتحانGGه ،ظهGGر لGGه يسGGوع مً G
يعلم في ذلGGك الحين مGGا سGGوف ّ

Gانا كGاماًل  ،تلGك الثمGرة الGتي أتلGذذ
بطرس ،أريد أن أجعلك كاماًل  ،حتى تصبح ثمرة؛ نعم! ثمرة تبلGور عملي الGذي جعلGك إنس ً

بها .هل تستطيع حًقا أن تشهد لي؟ هل قمت بعمل ما أطلبGه منGك؟ هGل عشGت الكلمGات الGتي نطقت بهGا؟ لقGد أحببتGني ،ولكن

مGGع حبGGك لي ،هGGل عشGGت بحسGGب حيGGاتي؟ مGGاذا فعلت ألجلي؟ أنت تعGGرف أنGGك ال تسGGتحق حGGبي ،ولكن مGGاذا فعلت ألجلي؟"
Gذكر َق َسGمه فيمGا سGبق بGأن يبGذل حياتGه ألجGل هللا .ولGذا فإنGه لم َي ُعGد يتGذمرG،
رأى بطرس أنه لم يفعل شيًئا ألجل يسGوع ،وقGد ت ّ
وأصGGبحت صGGلواته فيمGGا بعGGد أفضGGل بكثGGير ممGGا كGGانت عليGGه قبGGل ذلGGك .صGGلى بطGGرس قGGائاًل " :أيهGGا الGGرب يسGGوع المسGGيح ،لقGGد

ض Gا ،كمGGا قضGGينا وقتًGGا في
ض Gا تركتGGني في يGGو ٍم من األيGGام .لقGGد قضGGينا وقتًGGا بعيGً Gدا عن بعضGGنا بع ً
تركتGGك ذات يGGوم ،وأنت أي ً
ِ
صGGحبة بعضGGنا بعضGا .ولكنGGك مGGع ذلGGك تحبGGني أكGGثر من أي شGGيء آخGGر .لقGGد تمGGردت عليِ G
Gرارا.
Gرارا ،وأحزنتGGك أي ً
ً
َ
ّ
ضGا Gم ً
Gك Gم ً
دائمGGا بGGذكرى العمGGل الGGذي قمت بGGه في واألمGGور الGGتي ائتمنتGGني
كيGGف لي أن أنسGGى مثGGل هGGذه األشGGياء؟ ّإني احتفGGظ في ذهGGني ً
ّ
تمامGا مGGاذا يمكن أن
عليهGGا؛ لم أنس ذلGGك أبGً Gدا .فمن خالل العمGGل الGGذي قمت بGGه في حGGاولت بأقصGGى مGGا بوسGGعيّ .إنGGك تعGGرف ًG
ّ
ضGا الGGدور الGGذي يمكنGGني أن أقGGوم بGGه .أتمGGنى أن أخضGGع لترتيباتGGك ،وسGGوف ُأكGّ Gرس لGGك كGGل مGGا أملكGGه .أنت
أفعGGل ،وتعGGرف أي ً
Gك ،إال ّأني أؤمن أنGGك ال
Gيرا جGً Gدا ،وقGGد تمGّ Gردت عليَ G
وحGGدك تعلم مGGا يمكنGGني أن أفعلGGه ألجلGGك .ومGGع أن إبليس قGGد خGGدعني كثً G
تتَ Gذ ّكرني بهGGذه التعGّ Gديات ،وال تتعامGGل معي على أساسGGها .أتمGGنى أن ُأكGّ Gرس لGGك حيGGاتي بأكملهGGا .ال أطلب شGGيًئا ،كمGGا ّأنGGه ليس

الم ّGرة ،وأنGا
لي أي آمال أو خطط؛ وكل ما ّ
أتمناه هو أن أعمل وفق مقاصدك ،وأن أفعل مشيئتك G.سوف أشGرب من كأسGك ُ
لك َك ،فُقدني كما تشاء".
ِم ُ
ض Gا أن تكونGGوا واضGGحين بخصGGوص
عليكم أن تكونGGوا واضGGحين بخصGGوص الطريGGق الGGذي تسGGلكونه اآلن؛ وعليكم أي ً

Gيتممه هللا فيكم؟ ومGا هGو الشGيء الGذي اُئتُمنتُم عليGه؟ ربمGا
الطريق الGذي سGوف تسGلكونه في المسGتقبل ،مGا هGو العمGل الGذي س ّ
مؤشرا على ّأنكم بحق تسلكون في طريGGق بطGGرس .لقGGد
ألهم ْت ُكم وقتها اختبارات بطرسُ ،ي َعد ذلك
ً
تُمتَ َحُنون في يو ِم ما ،فإذا َ
امتدح هللا بطرس من أجل إيمانGه الحقيقي ومحبتGه الصGادقة ،ووالئGه هلل .وألجGل أمانتGه وشGوق قلبGه هلل ،قGد جعلGه هللا كGاماًل .

إن كان لديك حًقا نفس محبة بطرس وإيمانه ،فإن يسوع – بدون أدنى شك – سوف يجعلك كاماًل .

أولئك الذين يحبون هللا سوف يعيشون إلى األبد في نوره
إن جوهر إيمان معظم الناس باهلل هو القناعة الدينية G:إنهم عGاجزون عن محبGGة هللا ،وال يسGتطيعون إال اتبGGاع هللا مثGGل
رجGل آلي ،وغGير قGادرين على التGوق إلى هللا أو عبادتGه بصGدق .إنهم يتبعونGه بصGمت فحسGب .يGؤمن كثGير من النGاس باهلل،
مم ْن يحبGGون هللا؛ إنهم ال "يتّقGGون" هللا إال ألنهم يخGGافون من وقGGوع كارثGGة ،أو أنهم "يعجبGGون" باهلل
لكن يوجGGد عGGدد قليGGل جGً Gدا َ
ألنGه مرتفGع وقGGوي ،ولكن في اتقGائهم لGه وإعجGابهم بGه ال يوجGد لGGديهم حب أو تGGوق حقيقي .إنهم يبحثGون عن تفاصGيل الحGق
في اختباراتهم ،أو بعض األسرار غGير الهامGة .معظم النGاس يتبعGون فحسGب ،ويصGطادون في ميGاه عكGرة لمجGرد الحصGول
على بركات؛ إنهم ال يسعون إلى الحGق ،وال يطيعGون هللا بصGدق من أجGل الحصGول على بركGات هللا .إن حيGاة إيمGان جميGع
النGGاس باهلل ال معGGنى لهGGا ،إنهGGا بال قيمGGة ،وحافلGGة باعتبGGاراتهم ومسGGاعيهم الشخصGGية .فهم ال يؤمنGGون باهلل لكي يحبGGوا هللا ،بGGل
من أجل أن يصيروا مباركين .كثير من الناس يتصرفون كما يشاؤون ،ويفعلون مGا يريGGدون ،وال يضGGعون أبGً Gدا مصGGالح هللا
في االعتبار ،أو ما إذا كان ما يفعلونه متفًقا مGع مشGيئة هللا .مثGل هGؤالء النGاس ال يسGتطيعون حGتى تحقيGق اإليمGان الحقيقي،
ضGا .لكن العديGد Gمن
فكيف لهم أن يبلغوا محبة هللا .إن الهدف ليس مجرد إيمان اإلنسان بجوهر هللا فحسGGب ،بGGل أن يحبGGه أي ً
أولئك الذين يؤمنون باهلل غير قادرين على اكتشاف هذا "السر" .فال يجرؤ الناس على حب هللا ،وال يحGاولون أن يحبGوه .لم

ممGا هGو جGدير بGأن ُيحب في هللا ،ولم يكتشGفوا أب ًGدا أن هللا هGو اإللGه الGذي يحب اإلنسGان ،وأنGه
يكتشفوا أب ًGدا أنGه يوجGد الكثGير ّ
ه GGو اإلل GGه ال GGذي يجب أن يحب GGه اإلنس GGان .إن جم GGال هللا ُمعبَّر عن GGه في عمل GGه :ال يمكن للن GGاس أن يكتش GGفوا جمال GGه إال عن GGدما
يختبرون عمله ،وال يمكنهم تقدير جمال هللا إال في اختباراتهم الفعلية ،وال يمكن ألحد أن يكتشف جمال هللا من دون التأمل

بGGه في الحيGGاة الحقيقيGGة .يوجGGد الكثGGير ممGGا يمكن محبتGGه في هللا ،ولكن من دون تفاعGGل معGGه ،يبقى النGGاس غGGير قGGادرين على
فعليGGا .ولGGو لم
اكتشGGاف هGGذه األمGGور .وهGGذا يعGGني أنGGه لGGو لم يصGGر هللا جسGً Gدا ،لكGGان النGGاس غGGير قGGادرين على التفاعGGل معGGه ً
Gوبا ب GGالكثير من الزي GGف
فعلي GGا ،لم GGا ك GGانوا ق GGادرين على اختب GGار عمل GGه – ومن َّ
ثم لك GGان حبهم هلل مش ً G
يس GGتطيعوا التفاع GGل مع GGه ً

والخيال .إن محبة هللا الساكن في السماء ليست حقيقية مثل محبة هللا الظاهر على األرض ،ألن معرفGGة النGGاس باهلل السGGاكن

في السماء قائمة على تصوراتهم ،وليس على ما رأوه بأعينهم ،ومGا اختGبروه شخصGً Gيا .عنGدما يGأتي هللا إلى األرض ،يكGون
الناس قادرين على النظر إلى أعماله الفعلية وجماله ،ويستطيعون أن يروا كل ما في شخصGGيته العمليGGة والعاديGGة ،وجميعهGGا
حقيقية أكثر من معرفة هللا الساكن في السماء بآالف المرات .بغض النظر عن مGGدى حب النGGاس هلل السGاكن في السGGماء ،ال
يوجGG Gد مGG Gا هGG Gو حقيقي حGG Gول هGG Gذا الحب ،وهGG Gو مملGG Gوء باألفكGG Gار البشGG Gرية .وبغض النظGG Gر عن مGG Gدى حبهم هلل الظGG Gاهر على
حقيقيGGا .يجعGGل هللا النGGاس يعرفونGGه من
األرض ،فGGإن هGGذا الحب حقيقي؛ وحGGتى لGGو لم يوجGGد سGGوى القليGGل منGGه ،فإنGGه ال يGGزال
ً
خالل العمل الحقيقي ،ومن خالل هذه المعرفة فإنGه ينGال حبهم .األمGر أشGبه ببطGرس :لGو لم يكن قGد عGاش مGع يسGوع ،لكGان
مبنيGا على شGركته مGع يسGوع .يGأتي هللا وسGط البشGر
من المستحيل عليه أن يعبGد GيسGوع .هكGذا أي ً
ضGا كGان والؤه تجGاه يسGوع ً

ويعيش مع اإلنسان ليجعل اإلنسان يحبه ،وكل ما يريه لإلنسان ويجعله يختبره هو حقيقة هللا.
جزءا من تكميله للناس ،وهGGذا هGGو عمGGل اإلرشGGاد
يستخدم هللا الحقيقة ومجيء الحقائق لتكميل الناس؛ ويحقق كالم هللا ً
وتمهيد الطريق .وهذا يعني أنه يجب عليك أن تجد طريًقا لتطبيق كالم هللا ،ويجب عليك أن تجد معرفة الGرؤى .من خالل

Gادرا على نيGل االسGGتنارة بكالم هللا،
فهم هذه األشياء ،سيكون لدى اإلنسان طريق ورؤى خالل الممارسة الفعلية ،وسيكون ق ً
Gادرا على تميGGيز الكثGGير .وبعGGد الفهم ،يجب أن يGGدخل على الفGGور إلى هGGذه
Gادرا على فهم أن هGGذه األشGGياء تGGأتي من هللا ،وقً G
وقً G
الحقيقة ،ويجب أن يستخدم كالم هللا إلرضاء هللا في حياته الفعلية .سوف يرشدك هللا في كل شGيء ،وسGGوف يعطيGGك طريًقGا
ويشGGعرك بGGأن هللا جميGGل جGً Gدا ،ويسGGمح لGGك برؤيGGة أن كGGل خطGGوة من عمGGل هللا فيGGك تهGGدف إلى تكميلGGك .إذا كنت
للممارسGGةُ ،

تGGرغب في رؤيGGة محبGGة هللا ،وإذا كنت تGGرغب في اختبGGار محبGGة هللا ًّ
حقا ،فعليGGك أن تتعمGGق في الحقيقGGة؛ يجب أن تGGدخل في
عمGGGق الحي GGاة الحقيقي GGة ،وت GGرى أن ك GGل م GGا يفعل GGه هللا ه GGو المحب GGة والخالص ،وح GGتى يتمكن الن GGاس من ت GGرك م GGا ه GGو نجس
تمكنهم من إرضGGاء مشGGيئة هللا .يسGGتخدم هللا كلمGGات ليعGGول اإلنسGGان بينمGGا
وراءهم ،وتتنقى األشGGياء الGGتي في داخلهم والGGتي ال ّ
أيضا بيئات في الحياة الحقيقية تسمح للناس باالختبار .وإذا أكل النGاس وشGربوا الكثGير من كالم هللا ،فعنGدما يضGعونه
يخلق ً

فعليGGاُ ،يمكنهم ح GGل جمي GGع الص GGعوبات في حي GGاتهم باس GGتخدام الكث GGير من كالم هللا .وه GGذا يع GGني أن GGه يجب أن
موض GGع التط GGبيق ً
تتعمGGق في الحقيقGGة .وإن كنت ال تأكGGل كالم هللا وتشGGربه ،وإن كنت من دون عمGGل هللا ،فلن يكGGون
يكGGون لGGديك كالم هللا لكي ّ
مرتبك ا عنGGدما يحGدث لGGك شGيء مGا .إن لم
ًG
أبدا ،فستصبح
لك طريق في الحياة الحقيقية .إذا كنت ال تأكل كالم هللا أو تشربه ً
قادرا على أي تمييز G،وليس لديك طريGق للممارسGGة؛ وكنت مشو ًشGا
تكن تعرف إال أنه يجب عليك أن تحب هللا ،لكنك لست ً

ومرتبك Gا ،وتعتق GGد في بعض األحي GGان أن GGه من خالل إرض GGاء الجس GGد ف GGأنت ترض GGي هللا ،فك GGل ذل GGك نتيج GGة لع GGدم أك GGل كالم هللا
ً
جوهريGا عن
وشربه .وهذا يعني أنGه إذا كنت بGدون عGون من كالم هللا ،وتتلمس طريقGك داخGل الحقيقGة ،فإنGك عGاجز عج ًGزا
ً

إيجGاد طريGق الممارسGGة .إن أنا ًسGا كهGGؤالء ال يفهمGGون ببسGGاطة معGGنى أن تGGؤمن باهلل ،بGل وال يفهمGGون معGGنى أن تحب هللا .إذا
Gيرا م GGا تص GGلي وتستكش GGف وتس GGعى من خالل االس GGتنارة بكالم هللا وإرش GGاده ،ومن خالل ذل GGك تكتش GGف م GGا يجب أن
كنت كث ً G
مرتبك Gا ،فعنGGدها
ص Gا لعمGGل الGGروح القGGدس ،وتتعGGاون بصGGدق مGGع هللا ،ولسGGت مشو ًش Gا وال
ً
تضGGعه موضGGع التطGGبيق ،وتجGGد فر ً
سيكون لديك طريق في الحياة الحقيقية ،وسوف ترضي هللا حًقGا .عنGدما تكGون قGد أرضGيت هللا ،فسGتتمتع في داخلGك بإرشGاد

صGا ألنGك أرضGيت هللا،
Gعورا بGالتمتع :ستشGعر بأنGك ُمك ّGرم
هللا ،وستنال بركة خاصة من هللا ،وهGو مGا سGيعطيك ش ً
تكريمGا خا ً
ً
وخاليGGا من االتهامGات،
مرتاح ا
ًG
وستشعر بإشراقة خاصة في الداخل ،وستتمتع بالصGفاء والهGGدوء في قلبGك ،وسGGتجد ضGGميرك
ً

وستشعر بالرضا الداخلي عندما ترى إخوتك وأخواتك .هذا هGو معGنى أن تتمتGع بمحبGة هللا ،وهGذا فقGط هGو حًقGا التمتGع باهلل.
يتحقGGق تمتGGع النGGاس بمحبGGة هللا من خالل االختبGGار :من خالل اختبGGار المشGGقة ،واختبGGار وضGGع الحGGق موضGGع التطGGبيق ،فGGإنهم
ظGGا في النGGاس ،وإنGGه قGGد تحGGدث بكلمGGات
ثمنGGا باه ً
ينGGالون بركGGات هللا .إن كنت تقGGول فقGGط إن هللا يحبGGك حًGقGا ،وإن هللا قGGد دفGGع ً
دائما ،فإن أقوالك هذه هي جانب واحGد فقGط من التمتGع باهلل ،ولكن التمتGع األكGبر،
كثيرة بصبر وبلطف ،وإنه يخّلص الناس ً
التمتع الحقيقي ،سيكون عند وضع الناس للحق موضع التطبيق في حياتهم الحقيقية ،وبعدها سGوف يحظGون بهGدوء وصGفاء

Gديدا في الGGداخل ،وأن هللا محبGGوب للغايGGة .ستشGGعر بGGأن الثمن الGGذي
Gأثرا شً G
داخGGل قلGGوبهم ،وسGGوف يشGGعرون بGGأنهم متGGأثرون تً G
دفعتGGه يسGGتحق العنGGاء ًّ
Gيرا في جهGGودك ،ستشGGعر بإشGGراقة خاصGGة في الGGداخل :ستشGGعر
حقا .وبعGGد أن تكGGون قGGد دفعت ً
ثمنGGا كبً G
بأنك تتمتع حًقا بمحبة هللا ،وتفهم أن هللا قد قام بعمل الخالص في الناس ،وأن تنقيته للناس هي من أجل تطهيرهم ،وأن هللا

دائمGا الحGGق موضGGع التطGGبيق بهGGذه الطريقGGة ،فإنGGك
ُيجGّ Gرب النGGاس من أجGGل اختبGGار مGGا إذا كGGانوا يحبونGGه حًقGGا .إن كنت تضGGع ًG

دائمGا بGGأن كالم هللا واضGGح أمامGGك مثGGل
Gدريجيا بمعرفGGة واضGGحة عن الكثGGير من عمGGل هللا ،وفي ذلGGك الGGوقت ستشGGعر ًG
تحظى تG
ً
الِبّل GGور .إذا كنت تس GGتطيع فهم العدي GGد من الحق GGائق بوض GGوح ،فس GGوف تش GGعر بأن GGه من الس GGهل وض GGع جمي GGع األم GGور موض GGع

الممارسة ،وبأنك تستطيع التغلب على هذه المشكلة ،والتغلب على هذا اإلغواء ،وسوف ترى أن ال شيء يمثل مشكلة لGGك،

متمتعGGا بمحب GGة هللا ،وس GGيكون حب هللا الحقيقي ق GGد أتى إلي GGك.
Gررا ج Gً Gدا .في ه GGذه اللحظ GGة ،س GGتكون
ً
مم GGا س GGيجعلك ح Gً Gرا ومتح ً G
يبGGارك هللا أولئGGك الGGذين لGGديهم رؤى ،والGGذين لGGديهم الحGGق ،والGGذين لGGديهم المعرفGGة ،والGGذين يحبونGGه حًقGGا .إن أراد النGGاس أن
يعاينوا محبة هللا ،فعليهم وضع الحق موضGع التطGبيق في الحيGاة الواقعيGة ،ويجب أن يكونGGوا مسGGتعدين لتحمGGل األلم والتخلي
عمGGا يحبونGGه إلرضGGاء هللا ،ورغم الGGدموع الGGتي في عيGGونهم ،يجب أن يظلGGوا قGGادرين على إرضGGاء قلب هللا .وبهGGذه الطريقGGة،
ّ
سيباركك هللا بالتأكيد ،وإذا تحملت مصGاعب مثGل هGذه ،فسGوف يتبعهGا عمGل الGروح القGدس .من خالل الحيGاة الحقيقيGة ،ومن
خالل اختبار كالم هللا ،يمكن للناس رؤية جمال هللا ،وال يمكنهم أن يحبوا هللا حًقا إال إذا تذوقوا محبته.
كلمGGا وضGGعت الحGGق موضGGع الممارسGGة ،امتلكت المزيGGد من الحGGق؛ وكلمGGا وضGGعت الحGGق موضGGع الممارسGGة ،امتلكت
دائمGGا به GGذه
المزي GGد من محب GGة هللا؛ وكلم GGا وض GGعت الح GGق موض GGع الممارس GGة ،ازدادت برك GGة هللا علي GGك .إذا ك GGانت ممارس GGتك ً
تدريجيا محبة هللا في داخلك ،وستعرف هللا كما عرفه بطGGرس :قGGال بطGGرس إن هللا ليس لديGGه الحكمGGة
الطريقة ،فسوف ترى
ً

أيضا الحكمGة للقيGام بعمGل حقيقي في النGاس .وقGال بطGرس إن هللا
لخلق السماوات واألرض وكل األشياء فحسب ،بل ولديه ً
ال يس GGتحق محب GGة الن GGاس بس GGبب خلق GGه للس GGماوات واألرض وك GGل األش GGياء فحسGGب ،ب GGل بس GGبب قدرت GGه على أن يخلGGق اإلنس GGان
ضGا قGGال بطGGرس إنGGه يوجGGد فيGGه الكثGGير ممGGا يسGGتحق محبGGة اإلنسGGان .لقGGد قGGال بطGGرس
كملGGه ويهبGGه محبتGGه .هكGGذا أي ً
ويخّلصGGه ُ
وي ّ
ليسGGوع" :أال تسGGتحق محبGGة النGGاس ألسGGباب أكGGثر من مجGGرد خلGGق السGGماوات واألرض وكGGل األشGGياء؟ يوجGGد الكثGGير ممGGا هGGو
جدير بأن ُيحب فيك ،فأنت تتصرف وتتحرك في الحياة الحقيقيGGة ،وروحGGك يحركGني في الGداخل ،وتؤدبGGني وتوبخGGني ،وهي
أشياء تستحق بالحري المزيد من محبة الناس" .إذا كنت ترغب في رؤية محبة هللا واختبارها ،فعليGGك أن تستكشGGف وتسGGعى
جانبGGا .يجب علي GGك اتخGGاذ ه GGذا القGGرار .يجب علي GGك أن تك GGون
في الحي GGاة الحقيقي GGة ،وأن تك GGون على اس GGتعداد Gلتنحي GGة جس GGدك ً
طامعGا في ُمتGGع الجسGGد ،وال تعيش من
ًG
Gادرا على إرضGGاء هللا في كGGل شGGيء ،دون أن تكGGون كسGGوالً ،أو
صGا ذا عزيمGGة ،قً G
شخ ً

أجGGل الجسGGد بGGل من أجGGل هللا .قGGد توجGGد أوقGGات ال ترضGGي فيهGGا هللا ،ذلGGك ألنGGك ال تفهم إرادة هللا؛ في المGGرة القادمGGة ،مGGع أن
األمر سوف يتطلب المزيد من الجهد ،يجب أن ترضيه هو ،وليس الجسد .عندما يكون اختبارك بهGGذه الطريقGة ،سGتكون قGGد

تعGّ Gرفت على هللا .سGGترى أن هللا قGGد اسGGتطاع أن يخلGGق السGGماوات واألرض وكGGل األشGGياء ،وأنGGه قGGد صGGار جسGً Gدا حGGتى يتمكن
وواقعيGGا ،وأنGGه قGGادر على السGGير وسGGط البشGGر ،وأنGGه
حقيقيGGا
النGGاس من رؤيتGGه رؤيGGة حقيقيGGة وواقعيGGة ويتفGGاعلون معGGه تفGGاعالً
ً
ً
ِ
كمGGل الن GGاس في الحي GGاة الحقيقي GGة ،ويس GGمح لهم برؤي GGة جمال GGه واختب GGار تأديب GGه وتزكيت GGه وبركات GGه .إن كنت
يمكن لروح GGه أن ُي ّ
دائما بهذه الطريقة ،فإنك لن تنفصل عن هللا في الحياة الواقعية ،وإن لم تَ ُعد عالقتGGك باهلل طبيعيGGة في يGGوم من األيGGام،
تختبر ً
فسGGوف تعGGاني اللGGوم وتشGGعر بالنGGدم .وعنGGدما تكGGون لGGديك عالقGGة طبيعيGGة مGGع هللا ،فلن تGGرغب أبGً Gدا في تGGرك هللا ،وإن قGGال هللا
يومGGا إنGGه سGGيتركك ،فسGGوف تشGGعر بGGالخوف ،وسGGتقول إنGGك تفضGGل المGGوت عن أن يتركGGك هللا .مGGا أن تمتلGGك هGGذه المشGGاعر،
ً
ستشعر بأنك غير قادر على ترك هللا ،وبهذه الطريقة سيكون لديك أساس ،وسوف تتمتع حًقا بمحبة هللا.

كثيرا ما يتحدث الناس عن السماح هلل بأن يكون هو حياتهم ،لكنهم لم يصلوا بعد في اختبGGارهم إلى هGGذه النقطGGة .إنGGك
ً
تقول فقط إن هللا هو حياتك ،وإنGه يرشGدك كGل يGوم ،وإنGك تأكGل كالمGه كGل يGوم وتشGربه ،وإنGك تصّGلي إليGه كGل يGوم ،وهكGذا

أصGGبح هGGو حياتGGك .إن معرفGGة أولئGGك الGGذين يقولGGون هGGذا هي معرفGGة سGGطحية جGً Gدا .ال يوجGGد أسGGاس في كثGGير من النGGاس؛ لقGGد
ُزرع كالم هللا داخلهم ،لكنGه لم ينبت بعGد G،فكم بGاألحرى أن يGGأتي بGأي ثمGGر .واليGوم ،إلى أي مGGدى قGد وصGل اختبGGارك؟ اآلن

يومGGا مGGا ،عنGGدما تكGGون قGGد
فقGGط ،بعGد Gأن أجGGبرك هللا على الوصGGول إلى هGGذا الحGGد ،هGGل تشGGعر بأنGGك ال تسGGتطيع أن تGGترك هللا؟ ً
دائمGGا بأنGك ال تسGGتطيع
وصلت إلى نقطة معينة في اختبارك ،لو كان هللا ليجعلك ترحل ،فلن تكون ً
قادرا على ذلك .ستشGعر ً
أن تكGGون بGGدون هللا في داخلGGك؛ يمكن Gك Gأن تكGGون بGGدون زوج أو زوجGGة أو أطفGGال ،أو بGGدون أسGGرة ،أو بGGدون أم أو أب ،أو
Gادرا على
بدون ُمتع الجسد ،لكن ال يمكنك أن تكون بGدون هللا .أن تكGGون بGدون هللا سGGيكون مثGل خسGارة حياتGGك ،فلن تكGGون ق ً
نجاحا في إيمانك باهلل ،وبهGGذه
العيش بدون هللا .عندما تكون قد وصلت إلى هذه النقطة في اختبارك ،سوف تكون قد حققت
ً
الطريقة سيكون هللا قد أصبح حياتك ،وأصبح أساس وجودك ،ولن تتمكن من ترك هللا مرة أخرى .عندما تكون قد وصGGلت

جدا ،وسGيكون هللا هGو حياتGك
إلى هذا المدى في اختبارك ،ستكون قد تمتعت حًقا بمحبة هللا ،وستكون عالقتك مع هللا قريبة ً
وحبGك ،وفي ذلGك الGوقت سGوف تصGلي إلى هللا وتقGول" :يGا هللا! ال أسGتطيع أن أتركGك ،فGأنت حيGاتي؛ أسGتطيع أن أتخلى عن
أي شGGيء آخGGر ،لكن بGGدونك ال يمكنGGني االسGGتمرار في العيش" .هGGذه هي القامGGة الحقيقيGGة للنGGاس ،وهي الحيGGاة الحقيقيGGة .قGGد

ُأجGGبر بعض النGGاس على الوصGGول إلى الدرجGGة الGGتي وصGGلوا إليهGGا اليGGوم :عليهم أن يواصGGلوا مسGGيرتهم سGGواء أكGGانوا يريGGدون
دائما بأنهم بين المطرقة والسGندان .يجب عليGك أن تختGبر هكGذا أن هللا هGو حياتGك ،وأنGه لGو انتُGزع هللا
ذلك أم ال ،ويشعرون ً
من قلبك فسGوف يكGون األمGر أشGبه بخسGارة حياتGك .يجب أن يكGون هللا هGو حياتGك ،ويجب أن تكGون غGير قGادر على تركGه.
ونقيGGا.
حبGGا فريGً Gدا ً
بهذه الطريقة ،ستكون قد اختبرت هللا بالفعل ،وفي هذا الوقت ،عندما تحب هللا ،ستحب هللا حًقا ،وسGGيكون ً
ويوما ما عندما تصل اختباراتك وكأن حياتك قد وصGلت إلى نقطGGة معينGGة ،عنGGدما تصGGلي إلى هللا ،وتأكGGل كالم هللا وتشGGربه،
ً

Gادرا على نسGGيانه .سGGوف يصGGبح هللا حياتGGك؛
Gادرا على تGGرك هللا من داخلGGك ،وحGGتى لGGو أردت ذلGGك ،لن تكGGون قً G
لن تكGGون قً G
فيمكنك أن تنسى العالم ،وتنسى زوجتك أو زوج ِGك أو أوالدك ،ولكنGك سGGتواجه مشGكلة في نسGGيان هللا – فهGGذا مسGGتحيل ،هGGذه
هي حياتك الحقيقية ،ومحبتك الحقيقية هلل .عندما تصل محبة الناس هلل إلى نقطة معينة G،فال تتساوى محبتهم ألي شيء مGGع
محبتهم هلل ،فحبهم هلل يحتGGل األولويGGة ،وبهGGذه الطريقGGة تسGGتطيع التخلي عن كGGل شGGيء آخGGر ،وعلى اسGGتعداد GلقبGGول كGGل تعامGGل
وتهذيب من هللا .عندما تصل إلى حب هلل يفوق كل شيء آخر ،ستعيش في الحقيقة وفي محبة هللا.
بمجGGرد أن يصGGير هللا الحيGGاة داخGGل النGGاس ،يصGGبحون غGGير قGGادرين على تGGرك هللا .أليس هGGذا هGGو عمGGل هللا؟ ال توجGGد
وبخ GGوا ،أو يموت GGوا ،ولم
ش GGهادة أعظم من ه GGذه! لق GGد عم GGل هللا إلى نقط GGة معين GGة G،وطلب من الن GGاس أن يق GGدموا خدم GGة ،وأن ُي َّ

يGGتراجع النGGاس ،ممGGا يGGدل على أن هللا قGGد أخضGGعهم .النGGاس الGGذين لGGديهم الحGGق هم أولئGGك الGGذين يسGGتطيعون – في اختبGGاراتهم
الحقيقي GGة – أن يص GGمدوا في ش GGهادتهم ،ويص GGمدوا في م GGوقفهم ،ويقف GGوا في ج GGانب هللا ،دون أن ي GGتراجعوا أب Gً Gدا ،ويمكنهم أن
يقيموا عالقGة طبيعيGة مGع النGاس الGذين يحبGون هللا ،الGذين ،عنGدما تصGيبهم أحGداث ،يقGدرون على إطاعGة هللا طاعGة تامGة ،بGل
ويمكنهم طاعGGة هللا حGGتى المGGوت .إن ممارسGGتك واسGGتعالناتك في الحيGGاة الحقيقيGGة هي شGGهادة هلل ،إنهGGا حيGGاة اإلنسGGان وشGGهادة
هلل ،وهذا حًقا هو التمتع بمحبة هللا؛ عندما يكون اختبارك قد وصل إلى هذه النقطة ،سيكون قد تحقق التأثير المطلوب .إنك

تمتلك الحياة الفعلية وينظر اآلخرون لكل فعل تفعله بإعجاب .فمالبسGك ومظهGرك الخGارجي عاديGان ،ولكنGك تحيGا حيGاة من

التقوى المطلقة ،وعندما تقوم بإيصال كالم هللا ،فإنGGك تسترشGد وتسGتنير بGGه .إنGGك قGادر على التحGدث عن إرادة هللا من خالل
كلماتGGك ،وإيصGGال الحقيقGGة ،وفهم الكثGGير عن الخدمGGة في الGGروح .أنت صGGريح في كالمGGك ،مهGGذب ومسGGتقيم ،وغGGير تصGGادمي
وتتسم بالحشمة ،وقادر على إطاعة ترتيبات هللا والصمود في شهادتك عندما تصيبك األشياء ،وهGGادئ ووقGGور بغض النظGGر

صغارا ،لكنهم يتصرفون كما لو
عما تتعامل معه .هذا النوع من األشخاص قد رأى حًقا محبة هللا .بعض الناس ال يزالون
ً
ّ
ويعجب بهم اآلخGGرون – هGGؤالء هم األشGGخاص الGGذين
ص Gا في منتصGGف العمGGر؛ فهم ناضGGجون ،ويمتلكGGون الحGGقُ ،
كGGانوا شخ ً
لGGديهم شGGهادة ،وهم تجGٍّ Gل هلل .وهGGذا معنGGاه أنGGه عنGGدما يكونGGون قGGد وصGGلوا في اختبGGارهم إلى نقطGGة معينGGة ،سGGيكون لGGديهم في
ض Gا شخص GGيتهم من الخGGارج .كث GGير من الن GGاس ال يضGGعون الحGGق موضGGع
داخلهم بص GGيرة تجGGاه هللا ،ومن َّ
ثم سGGوف تس GGتقر أي ً
التطبيق ،وال يصمدون في شهادتهم .ال توجد محبة هلل أو شهادة هلل في مثل هؤالء الناس ،وهؤالء هم الناس الذين يكرههم

وتشويها
هللا أشد الكراهية .إنهم يقرؤون كالم هللا في التجمعات ،لكن ما يعيشون بحسبه فهو الشيطان ،فهذا يمثل إهانة هلل،
ً

Gديفا عليGGه .ال توجGGد في أمثGGال هGGؤالء األشGGخاص أيGGة عالمGGة على محبGGة هللا ،وال يحظGGون بعمGGل الGGروح القGGدس
لسGGمعته ،وتجً G
اهتمامGا للنGGاس
ًG
دائمGا
دائمGا في سGGالم أمGGام هللا ،وتGGولي ًG
مطلًقGGا؛ وبالتGGالي فكالم النGGاس وعملهم يمّثGGل الشGGيطان .إن كGGان قلبGGك ًG

Gيرا
دائمGGا قلب يتقي هللا ،فسGGوف ينGGيرك هللا كثً G
واألشGGياء المحيطGGة بGGك ،ومGGا يGGدور حولGGك ،وإن كنت تGGدرك عبء هللا ،ولGGديك ً
من ال GG Gداخل .هن GG Gاك أش GG Gخاص "مراقب GG Gون" في الكنيس GG Gة ،وهم يراقب GG Gون على نح GG Gو خ GG Gاص إخفاق GG Gات اآلخ GG Gرين ،ثم يقل GG Gدونهم
وينافسGGونهم .إنهم غGGير قGGادرين على التميGGيز ،فال يكرهGGون الخطيGGة ،وال يكرهGGون أمGGور الشGGيطان أو يشGGعرون باالشGGمئزاز
دائمGGا،
منها .مثل هؤالء الناس مملوؤون بأمور الشيطان ،وسيتخلى هللا عنهم في النهايGة ً
تامGا .يجب أن يتقي قلبGك هللا ً
تخليGا ً
Gتعدا
ويجب أن تكGGون معتGGدالً في كلماتGGك وأفعالGGك وال تGGرغب أبGً Gدا في معارضGGة هللا أو إغضGGابه .ال ينبغي أبGً Gدا أن تكGGون مسً G

ألن يكون عمل هللا فيك عبثًا ،أو أن تسمح بأن تذهب كل المشقة التي تحملتها وكGل مGا وضGGعته موضGGع التطGGبيق سGً Gدى ،بGGل
يجب أن تكGGون على اسGGتعداد للعمGGل بجهGGد أكGGبر وأن تحب هللا أكGGثر في طريGGق تقGGدمك G.هGGؤالء هم األشGGخاص الGGذين لGGديهم
رؤية كأساس لهم .وهؤالء هم األشخاص الذين يسعون للتقدم.

إن ك GGان الن GGاس يؤمن GGون باهلل ،ويخت GGبرون كالم هللا ،بقلب يتقي هللا ،فعندئ Gٍ Gذ يمكن رؤي GGة خالص هللا ومحبت GGه في مث GGل
ضGا الحGق ،وماهيGة
هؤالء الناس .هؤالء الناس قادرون على الشGهادة هلل ،وهم يحيGون بحسGب الحGق ،ومGا يشGهدون لGه هGو أي ً
Gذوقوا
هللا ،وشخصGGية هللا ،ويعيشGGون وسGGط محبGGة هللا ،وقGGد رأوا محبتGGه .إن كGGان النGGاس يرغبGGون في محبGGة هللا ،فعليهم أن يتّ G

جم GGال هللا ،وأن يع GGاينوا محب GGة هللا؛ وعن GGدها فق GGط يمكن أن ُيوق GGظ فيهم قلب يحب هللا ،قلب مس GGتعد أن يض GGحي ب GGإخالص من
أجGGل هللا .هللا ال يجعGGل النGGاس يحبونGGه من خالل الكلمGGات والتعGGابير ،أو من خالل خيGGالهم ،وال يجGGبر النGGاس على أن يحبGGوه.
ب GGل يجعلهم يحبون GGه ب GGإرادتهم ،ويجعلهم ي GGرون جمال GGه في عمل GGه وأقوال GGه ،وبع GGدها تول GGد في داخلهم محب GGة هللا .به GGذه الطريق GGة
فحسGGب يس GGتطيع النGGاس أن يشGGهدوا حًقGGا هلل .الن GGاس ال يحب GGون هللا ألن اآلخGGرين ق GGد حثّ GGوهم على فعGGل ذلGGك ،وال هGGو انGGدفاع
عGGاطفي مGGؤقت .إنهم يحبGGون هللا ألنهم رأوا جمالGGه ،لقGGد رأوا أنGGه يوجGGد الكثGGير فيGGه ممGGا يسGGتحق محبGGة النGGاس ،وألنهم رأوا
خالص هللا وحكمتGGه وأعمالGGه العجيبGGة – فGGإنهم نتيجGGة لGGذلك يسGGبحون هللا حًقGGا ،ويتوقGGون إليGGه حًقGGا ،وقGGد التهب فيهم مثGGل هGGذا
الشغف حتى أنهم ال يسGتطيعون االسGتمرار بGدون أن يربحGوا هللا .السGبب في أن أولئGك الGذين يشGهدون حًقGا هلل قGادرون على

تقGGديم شGGهادة مدويGGة لGGه هGGو أن شGGهادتهم قائمGGة على أسGGاس المعرفGGة الحقيقيGGة والتGGوق الحقيقي هلل .إنهGGا ليسGGت وفًقGGا النGGدفاع
عاطفي ،ولكن وفًقا لمعرفة هللا وشخصيته .وألنهم عرفوا هللا ،فهم يشعرون بأنهم بالتأكيGد يشGهدون هلل ،ويجعلGون كGل الGذين

حقيقيا .ومثGGل محبGGة النGGاس هلل ،تكGGون شGGهادتهم عفويGGة وحقيقيGGة
يتوقون إلى هللا يعرفون هللا ،وعلى دراية بجمال هللا وبكونه
ً
ولها أهمية وقيمة حقيقيتين G.إنهGا ليسGت سGلبية أو جوفGاء وبال معGنى .السGبب في أن أولئGك الGذين يحبGون هللا حًقGا هم وحGدهم

َم ْن لديهم أكبر قيمة ومعنى في حياتهم ،وهم وحدهم َم ْن يؤمنون باهلل حًقا ،هGGو أن هGGؤالء النGGاس يعيشGGون في نGGور هللا ،وهم
قادرون على العيش من أجل عمGGل هللا وتGGدبيره؛ إنهم ال يعيشGGون في الظلمGGة ،بGGل يعيشGGون في النGGور ،وال يعيشGGون حيGاة بال

معنى ،بل هي حياة قد باركها هللا .ال يقدر على الشهادة هلل إال أولئك الذين يحبون هللا ،وهم وحدهم شهود هللا ،وهم وحدهم
َم ْن يبGGاركهم هللا ،وهم وحGGدهم قGGادرون على تلقي وعGGود هللا .أولئGGك الGGذين يحبGGون هللا هم أصGGدقاء هللا المقربGGون ،هم النGGاس
المحبوبGGون من هللا ،ويمكنهم التمتGGع ببركGGات مGGع هللا .مثGGل هGGؤالء النGGاس فحسGGب هم َم ْن سيعيشGGون إلى األبGGد ،وهم فحسGGب

سيعيشون إلى األبد تحت رعاية هللا وحمايته .إن هللا موجود حتى يحبه الناس ،وهو جدير بكل محبة النGGاس ،ولكن ال يقGGدر

جميGGع النGGاس على محبGGة هللا ،وال يمكن لجميGGع النGGاس أن يشGGهدوا هلل وأن يملكGGوا مGGع هللا .وألنهم قGGادرون على الشGGهادة هلل،
وتكGGريس كGGل جهGGودهم لعمGGل هللا ،فيمكن ألولئGGك الGGذين يحبGGون هللا حًGقGا أن يسGGيروا في أي موضGGع تحت السGGماوات دون أن
يجGGرؤ أحGGد على معارضGGتهم ،ويمكنهم أن يمارسGGوا السGGلطة على األرض وأن يحكمGGوا كGGل شGGعب هللا .اجتمGGع هGGؤالء النGGاس
معGا من جميGGع أنحGGاء العGGالم ،يتكلمGGون لغGGات مختلفGGة ولGGديهم ألGGوان بشGGرة مختلفGGة ،لكن وجGGودهم لGGه نفس المعGGنى ،فجميعهم
ًG
لديهم قلب يحب هللا ،وكلهم يشهدون الشهادة نفسها ،ولديهم العزيمة نفسها ،والرغبGGة نفسGGها .أولئGGك الGGذين يحبGGون هللا يمكنهم
المشي بحرية في جميع أنحاء العالم ،وأولئك الذين يشGهدون هلل يمكنهم السGفر عGGبر الكGون .هGؤالء النGGاس محبوبGGون من هللا،
ومباركون من هللا ،وسيعيشون إلى األبد في نوره.

عمل الروح القدس وعمل الشيطان
كيف يتوصل المرء إلى فهم التفاصيل عن الروح؟ كيف يعمل الروح القدس في اإلنسان؟ وكيGGف يعمGGل الشGGيطان في
اإلنسان؟ وكيف تعمل األرواح الشريرة في اإلنسان؟ وما هي المظGاهر؟ عنGدما يحGدث لGك شGيء مGا ،هGل يكGون هGذا الشGيء
من الGG Gروح القGG Gدس ،وهGG Gل ينبغي عليGG Gك أن تخضGG Gع لGG Gه أم ترفضGG Gه؟ في الممارسGG Gة الفعليGG Gة للنGG Gاس ينجم الكثGG Gير عن اإلرادة

البشGGريةَّ ،
أرواح شGGريرة ،لكن يظGGل النGGاس يظنGGون أن
دائمGGا يعتقGGدون أنهGGا من الGروح القGGدس؛ فGGالبعض يكGGون من
ٍ
لكن النGGاس ً
وأحيان GGا يرش GGد ال GGروح الق GGدس الن GGاس من ال GGداخل ،لكن الن GGاس يتخوف GGون من أن يك GGون ه GGذا
صG Gنع ال GGروح الق GGدس،
ً
ذل GGك من ُ
اإلرشGGاد من الشGGيطان ولGGذلك ال يجGGرؤون على طاعتGGه ،في حين أن ذلGGك اإلرشGGاد – في واقGGع األمGGر– هGGو اسGGتنارة الGGروح
القدس؛ ومن ثم ،فمن دون ممارسة التمييز ال يكون هنGاك سGGبيل إلى االختبGGار عنGدما تمGر بتلGك الخGGبرات بالفعGGل ،ومن دون
تمييز ،ال يكGون هنGاك سGبيل إلى اقتنGاء الحيGاة .كيGف يعمGل الGروح القGدس؟ وكيGف تعمGل األرواح الشGريرة؟ مGا الGذي يصGدر
عن إرادة اإلنس GGان؟ وم GGا ال GGذي ينتج عن إرش GGاد واس GGتنارة ال GGروح الق GGدس؟ إذا اس GGتوعبت قواع GGد عم GGل ال GGروح الق GGدس داخ GGل
اإلنس GGان ،فس GGوف تتمكن من زي GGادة معرفت GGك والتمي GGيز في حيات GGك اليومي GGة وأثن GGاء الخ GGبرات الفعلي GGة ال GGتي تم GGر به GGا ،وس GGوف
تتوص GGل إلى معرف GGة هللا وتتمكن من فهم الش GGيطان وتمي GGيزه ،ولن تك GGون مشو ًشG Gا في طاعت GGك أو في س GGعيك ،وس GGوف تك GGون
ٍ
شخصا ذا ٍ
صاف يطيع عمل الروح القدس.
فكر
ً
ُي َGعGد عمGGل الGGروح القGGدس شGGكالً من أشGGكال اإلرشGGاد االسGGتباقي واالسGGتنارة اإليجابيGGة ،فهGGو ال يسGGمح للنGGاس بGGأن يكونGGوا
سلبيين G،بل يواسيهم ويمنحهم اإليمGان والعزيمGة َّ
ويمكنهم من متابعGة مسGيرة تحقيGق الكمGال من قبGل هللا .عنGدما يعمGل الGروح

القدس ،يكون الناس قادرين على الدخول بفاعلية ،وبذلك ال يكونون سلبيين أو مجGGبرين بGGل مبِ G
Gادرين؛ وعنGGدما يعمGل الGGروح
ُ
الق GGدس ،يص GGبح الن GGاس مس GGرورين ومتحمس GGين ،ويكون GGون مس GGتعدين Gلتق GGديم الطاع GGة وراض GGين بت GGذليل Gذواتهم ،ورغم ك GGونهم

متGGألمين وضGGعاًفا من الGGداخل ،فGGإنهم عGGازمون على التعGGاون ،وهم يعGGانون بسGGرور ،وقGGادرون على اإلطاعGGة دون أن يكونGGوا
مشوبين بتفكير اإلنسان ،وبالتأكيد غير ملوثين برغبات أو دوافع بشرية .عندما يختبر الناس عمل الGGروح القGGدس ،يتمتعGGون

بقداسGGة داخليGGة خاصGGة .إن أولئGGك الGGذين يسGGيطر عليهم عمGGل الGGروح القGGدس يحيGGون في محبGGة هللا ومحبGGة إخGGوتهم وأخGGواتهم،
ويسGرون باألشGياء الGتي تسGر هللا ،ويكرهGون األشGياء الGتي يكرههGا هللا .إن أولئGك الGذين تGأثروا بعمGل الGروح القGدس يحظGون
بإنسGGانية طبيعيGGة ،وينشGGدون الحGGق باسGGتمرار وتتملكهم اإلنسGGانية .عنGGدما يعمGGل الGGروح القGGدس داخGGل النGGاس ،تصGGبح أحGGوالهم
قدرا من تعGاونهم قGد يتسGم بGGالتهور ،إال أن دوافعهم سGليمة،
أفضل فأفضل ،وتصبح إنسانيتهم طبيعية أكثر فأكثر ،ورغم أن ً
يكنGGون في داخلهم أي ضGGغينة .إن عمGGل الGGروح القGGدس طGGبيعي وحقيقي،
ودخGGولهم إيجGGابي ،وال يحGGاولون إحGGداث خلGGل ،وال ّ

فهGGو يعمGGل في اإلنسGGان وفًقGGا لقواعGGد حيGGاة اإلنسGGان الطبيعيGGة G،ويجعGGل النGGاس مسGGتنيرين ويرشGGدهم وفًقGGا للسGGعي الفعلي للنGGاس
الع GGاديين G.عن GGدما يعم GGل ال GGروح الق GGدس في الن GGاس ،فإن GGه يرش GGدهم وين GGيرهم وفًقGGا الحتياج GGات الن GGاس الع GGاديين ،ويكفيهم وفًقGGا
الحتياج GGاتهم ،ويرش GGدهم وين GGيرهم وفًقGGا لم GGا يفتق GGرون إلي GGه ووفًقGGا لنقائص GGهم .يتمث GGل عم GGل ال GGروح الق GGدس في إض GGاءة الن GGاس

وإرشادهم في الحياة الواقعية ،وال يسGتطيع النGاس أن يGروا عمGل الGروح القGدس إال إذا اختGبروا كالم هللا في حيGاتهم الفعليGة.

إذا كGGان النGGاس في حيGGاتهم اليوميGGة في حالGGة إيجابيGGة ويعيشGGون حيGGاة روحيGGة طبيعيGGة ،فGGإنهم بGGذلك يخضGGعون لعمGGل الGGروح
القGGدس؛ وفي هGGذه الحالGGة ،عنGGدما يGGأكلون ويشGGربون كالم هللا يكGGون لGGديهم إيمGGان ،وعنGGدما ُيصGُّGلون يكونGGون ُملهمين ،وعنGGدما
يحدث لهم شيء ال يكونون سلبيين ،ويستطيعون أثناء حدوثGGه أن يGGروا الGGدروس الGGتي يريGGدهم هللا أن يتعلموهGGا ،وال يكونGGون
سلبيين أو ضعفاء ،ورغم المصاعب الحقيقية التي تواجههم ،يكونون راغبين في إطاعة كل ترتيبات هللا.
ما اآلثار التي يحققها عمل الروح القدس؟ ربما تكون أحمق ،وقد ال تمتلGGك التميGGيز G،لكن ليس على الGGروح القGGدس إال
Gتعدا للتعGاون مهمGا
دائما أنGه ليس بوسGعك أن تحب هللا كمGا ينبغي ،وتكGون مس ً
أن يعمل ،وسيكون في داخلك إيمان وستشعر ً
ظم الصعوبات التي تواجهها .سوف تحدث لك أشياء ،ولن يتGGبين مGا إذا كGانت من هللا أم من الشGيطان ،لكنGGك سGGتكون
كان ِع َ
قGGادرا على االنتظGGار ،ولن تكGGون سGGلبيا أو غGGير مبٍ G
Gال .هGGذا هGGو العمGGل الطGGبيعي للGGروح القGGدس؛ وعنGGدما يعمGGل الGGروح القGGدس
ً
ً
ٍ
وأحيانGGا تك GGون هن GGاك أش GGياء ليس بوس GGعكم أن تتغلب GGوا
أحيانGGا،
داخلكم ،ف GGإنكم تظل GGون تواجه GGون ص GGعوبات حقيقي GGة ،وتبك GGون
ً
ً
عليهGGا ،لكن هGGذا كلGGه هGGو مرحلGGة من العمGGل العGGادي للGGروح القGGدس .وعلى الGGرغم من أنكم لم تتغلبGGوا على تلGGك المصGGاعب،

وأنكم كنتم ضGGعفاء وكثGGيري الشGGكوى ،بقيتم قGGادرين بعGGد ذلGGك على أن تحبGGوا هللا بإيمٍ G
Gان مطلGGق .ال يمكن لسGGلبيتكم أن تمنعكم

من الحصGGول على خGGبرات طبيعيGGة ،وسGGتظلون قGGادرين على أن تحبGGوا هللا بغض النظGGر عمGGا يقولGGه النGGاس اآلخGGرون وكيفيGGة
دائمGG Gا أثنGG Gاء الصGG Gالة أنكم لطالمGG Gا كنتم مGG Gدينين بGG Gالكثير هلل ،وتعقGG Gدون العGG Gزم على إرضGG Gائه،
مهGG Gاجمتهم لكم .إنكم تشGG Gعرون ً
وتتجاهلون الجسد كلما واجهتم تلك األشياء من جديد .تُظ ِه ُر هذه القوة وجود عمGGل الGGروح القGGدس داخلكم ،وهGGذه هي الحالGGة
الطبيعية لعمل الروح القدس.
ما العمل الذي يصدر عن الشيطان؟ في العمل الذي يصدر عن الشيطان ،تكون الرؤى في الناس غير واضحة ،وال
يملكون إنسGانية طبيعيGة ،وتكGون الGدوافع الكامنGة وراء أفعGالهم خاطئGة ،ورغم أنهم يرغبGون في محبGة هللا ،توجGد في داخلهم
دائمGGا وتعيGGق تطGGور حيGGاتهم ،وتمنعهم من أن يGGأتوا أمGGام هللا في
ًG
دائمGا اتهامGGات ،وهGGذه االتهامGGات والظنGGون تحتGGدم في داخلهم ً
حGGال طبيعيGGة .هGGذا يعGGني أنGGه حالمGGا يوجGGد عمGGل الشGGيطان داخGGل النGGاس ،ال تسGGتطيع قلGGوبهم أن تكGGون في سGGالم أمGGام هللا ،وال
معا يرغبون في الفرار ،ويتعذر عليهم إغمGGاض أعينهم عنGGدما
يعرفون ماذا يفعلون بأنفسهم ،وعندما يرون الناس مجتمعينً G
ويرب GGك ال GGرؤى الس GGابقة للنGGGاس أو
يصGGGلي غ GGيرهم .إن عم GGل األرواح الش GGريرة ي GGدمر العالق GGة الطبيعي GGة بين اإلنس GGان وهللاُ ،
ودائمGGا مGGا تحGGدث أشGGياء تسGGبب لهم
طGريقهم السGGابق للGGدخول في الحيGGاة وال يسGGتطيعون مطلًقGGا في قلGوبهم أن يقGGتربوا من هللا،
ً

Gتردى أرواحهم .تلGك هي مظGاهر
Gالما ،فال تبقى لGديهم قGوة ليحبGوا هللا ،وتّ G
التشGGويش وتقيGGدهم ،وال تسGتطيع قلGوبهم أن تجGGد سً G
عمل الشGيطان .يظهGر عمGل الشGيطان على النحGو التGالي :عGدم القGدرة على التمسGك بمواقفGك والتمسGك بالشGهادة ،ممGا يجعلGك
مGG Gذنبا أمGG Gام هللا وغGG Gير مخلص لGG Gه ،وبمجGG Gرد تGG Gدخل الشGG Gيطان ،تفقGG Gد الحب واإلخالص هلل في داخلGG Gك ،وتتجGG Gرد من العالقGG Gة
Gلبيا ،وتسGGرف على نفسGGك ،وتطلGGق العنGGان لنشGGر
الطبيعيGGة مGGع هللا ،وال تنشGGد الحGGق أو تحسGGن من ذاتGGك ،وتنتكس وتصGGبح سً G
الخطيئة ،وال تكره اإلثم ،وكذلك يجعلك تَ ُّ
دخل الشيطان منحالً ،ويتسبب في اختفاء أثر هللا من داخلGك ،ويجعلGك تشGGتكي من
هللا وتعارضه ،فيصل بك األمر إلى الشك في هللا ،بل وحتى احتمال أن تتركه .كل هذا من عمل الشيطان.

عندما يحدث لك شيء في حياتك اليومية ،كيف تميز ما إذا كان ذلك من عمGGل الGروح القGGدس أو من عمGGل الشGGيطان؟
ومنظمGا،
ًG
طبيعيGGا
عنGGدما تكGGون أحGGوال النGGاس طبيعيGGة ،تكGGون حيGGاتهم الروحيGGة وحيGGاتهم في الجسGGد طبيعيGGة ،ويكGGون منطقهم
ً
وعنGGدما يكونGGون في هGGذا الحGGال ،فGGإن مGGا يختبرونGGه أو يتوصGGلون إلى معرفتGGه داخGGل أنفسGGهم يمكن القGGول إنGGه ٍ
آت من التGGأثر
بGالروح القGGدس (فGامتالك رؤى أو بعض المعGGارف الضGحلة عنGGدما يGأكلون ويشGربون كالم هللا ،أو االتصGاف بGGاإلخالص في
بعض األمور ،أو امتالك القGوة على محبGة هللا في بعض األشGياء ،فهGذا كلGه من الGروح القGدس) .إن عمGل الGروح القGدس في
اإلنسان طبيعي على وجGه الخصGوص ،وليس بمقGدور اإلنسGان أن يشGعر بGه ،ويبGدو وكأنGه نGابع من اإلنسGان ذاتGه ،وإن كGان
عمل الروح القدس .يعمل الروح القدس في الحياة اليومية كل أنواع األعمال صغيرها وكبيرها في كل شGGخص،
في الواقع َ
وال يختلف سوى مدى هذا العمل؛ فبعض الناس يتمتعون بمستوى جيGGد ،ويفهمGGون األمGGور بسGرعة ،وبGGداخلهم اسGتنارة قويGGة
ممGGيزة من الGGروح القGGدس ،في حين أن البعض اآلخGGر ذوو مسGGتوى ضGGعيف ،ويسGGتغرقون وقتًGGا أطGGول في فهم األمGGور ،لكن
أيضا أن يحققوا اإلخالص هلل .ويعمل الGروح القGدس في كGGل الGGذين يسGعون
الروح القدس يؤثر فيهم
داخليا ،ويستطيعون هم ً
ً
Gياء تتعGGارض مGGع تGGدبيره وال
نحGGو هللا .عنGGدما ال يعGGارض النGGاس هللا في حيGGاتهم اليوميGGة وال يتمGGردون عليGGه وال يفعلGGون أشَ G
يتدخلون في عملGGه ،فGإن روح هللا يعمGل في كGل واحGد منهم بدرجGGة أو بGأخرى ،ويGGترك أثGره فيهم وينGيرهم ويمنحهم اإليمGGان
والقGGوة ويحGGركهم كي يGGدخلوا بطريقGGة اسGGتباقية ،ال أن يكونGGوا كسGGالى أو مشGGتهين لملGGذات الجسGGد ،بGGل راغGGبين في ممارسGGة
الحق ومشتاقين إلى كالم هللا .إن كل هذا العمل نابع من الروح القدس.
عنGGدما تكGGون حالGGة النGGاس غGGير طبيعيGGة ،فGGإن الGGروح القGGدس يتخلى عنهم ،ويميلGGون في داخلهم إلى الشGGكوى ،وتكGGون
دوافعهم خاطئة ،ويكونون كسالى ومنغمسين في ملذات الجسد ،وتكون قلGوبهم متمGردة على الحGق ،وهGذا كلGه من الشGيطان.
عنGGدما ال تكGGون أحGGوال النGGاس طبيعيGGة ،وعنGGدما يكونGGون مظلمين من الGGداخل وعنGGدما يفقGGدون تفكGGيرهم الطGGبيعي ،وقGGد تخلى
عنهم الروح القدس ،وأصبحوا غير قادرين على اإلحساس باهلل داخل أنفسهم ،حينذاك يكون الشيطان يعمل في داخلهم .إذا
دائمGGا ،فبصGGفة عامGGة عنGGدما تحGGدث لهم أشGGياء ،فإنهGGا تكGGون من الGGروح
دائمGGا قGGوة في داخلهم ويحبGGون هللا ً
كGGان النGGاس يملكGGون ً
القدس ،ومهما كان م ْن يلتقونه فإن اللقاء يكون بحسب ترتيبات هللا؛ وهذا يعني أنGك عنGدما تكGون في ح ٍ
Gال طبيعيGة ،وعنGدما
َ
Gطربا؛ وعلى هGGذا األسGاس يمكن
ض
م
Gك
ل
يجع
أن
الشيطان
على
المستحيل
من
يكون
العظيم،
القدس
الروح
تكون ضمن عمل
ً
Gادر على تركهGGا
القGول بGأن كGل شGيء يGأتي من الGروح القGدس ،ورغم أنGه يمكن أن تكGون لGديك أفكGار غGGير صGحيحة ،فإنGGك ق ٌ
وعGGدم اتباعهGGا ،وكGGل هGGذا يGGأتي من عمGGل الGGروح القGGدس .مGGا المواقGGف الGGتي يتGGدخل فيهGGا الشGGيطان؟ عنGGدما ال تكGGون أحوالGGك

جدبا من الداخل ،وعندما تصلي هلل لكنGGك
وم ً
طبيعية ،وعندما ال يكون هللا قد لمسك ،وتكون من دون عمل هللا ،وتكون جاًفا ُ
يسهل على الشGGيطان أن يعمGGل داخلGGك.
ال تفهم شيًئ ا ،وتأكل وتشرب كالم هللا لكن دون أن تُستنار أو تُنار ،في تلك األوقات ُ

بعب GGارة أخ GGرى ،عن GGدما يتخلى ال GGروح الق GGدس عن GGك وال تس GGتطيع أن تش GGعر باهلل ،حينئ Gٍ Gذ تح GGدث ل GGك أش GGياء كث GGيرة من إغ GGواء
الشيطان .إن الشيطان يعمل في نفس الوقت الذي يعمل فيه الروح القدس ،ويتGدخل في اإلنسGان في نفس الGوقت الGذي يGؤثر
فيGGGه الGGGروح الق GGدس في داخ GGل اإلنس GGان ،بي GGد أن GGه في تل GGك األوق GGات ،يك GGون لعم GGل ال GGروح الق GGدس موق GGع الري GGادة ،ويسGGGتطيع
األشGGخاص الGGذين تكGGون أحGGوالهم طبيعيGGة أن ينتصGGروا ،وهGGذا هGGو انتصGGار عمGGل الGGروح القGGدس على عمGGل الشGGيطان .وعلى
الGGرغم من عمGGل الGGروح القGGدس ،ال تGGزال توجGGد في داخGGل النGGاس شخصGGية فاسGGدة؛ لكن من السGGهل أثنGGاء عمGGل الGGروح القGGدس
على النGGاس أن يكتشGGفوا ويعGGترفوا بتمGGردهم ودوافعهم وخGGدعهم .وعنGGدها فقGGط يشGGعر النGGاس بالنGGدم ويغGGدون مسGGتعدين للتوبGGة.
ومن ثم يتم التخلص من شخصياتهم المتمردة والفاسدة بصورة تدريجية .عمل الGGروح القGGدس طGبيعي بصGفة خاصGة ،ويظGل
الناس أثناء عملGه يعGانون من متGاعب ويظلGون يبكGون ويتGألمون ويبقGون ِ
ضGعافا ويظGل هنGاك الكثGير غGير واضGح لهم ،لكنهم
يكونون في تلك الحالة قادرين على منع أنفسهم من االنزالق إلى الوراء وقGادرين على أن يحبGوا هللا ،ويظلGون رغم بكGGائهم
وحزنهم قادرين على تسبيح هللا .عمل الروح القدس طGبيعي بصGفة خاصGة ،وليس خارًقGا للطبيعGة ولGو بش ٍ
Gيء ضGئيل .تعتقGد

غالبيGGة النGاس أنGGه حالمGا يبGGدأ الGGروح القGGدس في العمGGل ،تحGGدث التغGيرات في حالGة النGاس وتُنتَGGزع منهم أشGGياء ضGرورية لهم،
بيGGد أن تلGGك االعتقGGادات خاطئGGة؛ فعنGGدما يعمGGل الGGروح القGGدس في اإلنسGGان ،تظGGل األشGGياء السGGلبية في اإلنسGGان موجGGودة وتظGGل
Gتباقية ،وتصGGبح األحGGوال داخلGGه
قامتGGه كمGGا هي ،لكنGGه يكسGGب إنGGارة الGGروح القGGدس واسGGتنارته ،وهكGGذا تصGGبح حالتGGه أكGGثر اسَ G
طبيعيGGة ،ويتغGGير بسGGرعة .إن النGGاس في خGGبراتهم الواقعيGGة يختGGبرون أسا ًسGا إمGGا عمGGل الGGروح القGGدس أو الشGGيطان ،وإذا تعGGذر
عليهم استيعاب تلك الحاالت ،ولم يميزوا ،تكون الخبرات الواقعيGGة مسGGتحيلة ،ناهيGGك عن التغGGيرات في الشخصGGية؛ ومن ثم،

يكمن مفتGGاح اختبGGار عمGGل هللا في القGGدرة على رؤيGGة هGGذه األشGGياء على حقيقتهGGا ،وبهGGذه الطريقGGة ،يكGGون من األسGGهل بالنسGGبة
إليهم أن يعايشوها.
إيجابيGا ،في حين أن عمGل الشGيطان ارتGداد GوسGلبية وعصGيان هلل ومقاومGة لGه ،وفقGدان
Gدما
ً
يمثGل عمGل الGروح القGدس تق ً
لإليمGGان فيGGه ،وعGGدم رغبGGة حGGتى في الGGترنم ،ومعانGGاة درجGGة من الضGGعف تمنGGع من أداء المGGرء واجبGGه .كGGل مGGا يصGGدر عن
ضGا عليGك .إن اتبعتGGه ،فسGوف تنعم بالسGالم ،وإن لم تتبعGه G،فسGGيتم توبيخGGك
تمامGا ،وليس مفرو ً
استنارة الروح القGGدس طGبيعي ً
حرر ،وسGGيكون ثمGGة
بعد ذلك .إن حظيت باستنارة الروح القدس ،فلن يكون ثمة ما يشوش على ما تفعله أو يقيده ،وسوف تُ َّ

ٍ
بناء على إرادة هللا .إن عمل الشيطان يسبب
طريق للممارسة في أفعالك ،ولن تخضع ألي قيود ،بل ستتمكن من التصرف ً
لGGك التشGGويش في أمGGور كثGGيرة ،ويجعلGGك غGGير راغب في الصGGالة ومتكاس Gالً بشGGدة بحيث ال تسGGتطيع أن تأكGGل وتشGGرب كالم

هللا ،وغ GGير راغب في أن تحي GGا الحي GGاة الكنس GGية ،وينف GGرك من الحي GGاة الروحي GGة .أم GGا عم GGل ال GGروح الق GGدس ،فه GGو ال يت GGدخل في
حياتك اليومية ،وال يتدخل في حياتك الروحية الطبيعية .ال يمكنك Gتمييز أشياء كثيرة في اللحظة التي تحدث فيهGGا بالضGGبط،
إحساس ما حGGول أمGGور الGGروح ،ويمكنGك Gأن
لكن قلبك بعد بضعة أيام يصبح أكثر إشراًقا ،وذهنك أشد صفاء ،ويصبح لديك
ٌ
تتوصGGل ببطء إلى تميGGيز مGGا إذا كGGانت فكGGرة مGGا قGGد جGGاءت من هللا أم من الشGGيطان .بعض األشGGياء بوضGGوح تجعلGGك تعGGارض
هللا وتتمGGرد عليGGه ،أو تمنعGك Gمن أن تضGGع كالم هللا موضGGع تطGGبيق ،وهGGذه األشGGياء كلهGGا من الشGGيطان .بعض األشGGياء ليسGGت
ظGGاهرة ،وال تسGGتطيع تميGGيز ماهيتهGGا في ذلGGك الGGوقت ،لكن بعGGد ذلGGك ،يمكنGGك أن تGGرى تجلياتهGGا ،ثم تمGGارس التميGGيز .إن كنت
تسGGتطيع أن تمGGيز مGGا هGGو ٍ
آت منهGGا من الشGGيطان ومGGا هGGو الGGذي يوجهGGه الGGروح القGGدس ،عندئGذ Gلن تضGل بسGGهولة في خبراتGGك.
أحيانا عندما تكون أحوالك غير جيدة ،تتبادر إلى ذهنGGك أفكGار معينGة تخGGرج بGGك عن حالتGك السGلبية ،وهGGذا يوضGح أنGGه حGGتى
ً
ضGا أن يتGGأتي بعض أفكGGارك من الGGروح القGGدس .غGGير صGGحيح أنGGك عنGGدما تكGGون
عنGGدما تكGGون أحوالGGك غGGير مواتيGGة ،يمكن أي ً

Gح ه GGذا ،فم GGتى إ ًذا تتمكن من االنتق GGال إلى حال GGة إيجابي GGة؟ إن ال GGروح
Gلبيا ،تك GGون ك GGل أفك GGارك نابع GGة من الش GGيطان؛ فل GGو ص َّ G
سً G
كمل ويلمسك ويخرجك من حالتك السلبية.
سلبيا لمدة من الزمن ،يمنحك فرصة كي تُ َّ
القدس ،ومن خالل بقائك ً
عرفت ماهية عمل الروح القدس وماهية عمل الشيطان ،تستطيع أن تقارنهما بحالتGك الشخصGGية أثنGGاء
اآلن ،وبعد أن
َ
خبراتGG Gك وأن تقارنهمGG Gا بخبرات GGك الخاصGG Gة ،وبهGG Gذه الطريقGG Gة س GGوف يك GGون هن GGاك مزيGG Gد من الحق GGائق المتعلق GGة بالمبGG Gادئ في
خبراتGGك .سGGوف تتمكن GبعGGد اسGGتيعاب هGGذه األشGGياء من التحكم في حالتGGك الفعليGGة ،وسGوف تتمكن من تميGGيز األفGGراد واألشGGياء
الGGتي تحGدث لGك ،ولن تضGطر إلى بGGذل مجهGGود كبGير في اقتنGGاء عمGل الGروح القGدس .وهGذا بGالطبع يتوقGف على مGGا إذا كGانت
دوافعك صحيحة ،وعلى استعدادك للسعي والممارسGة .إن لغGة كهGذه – لغGة تتعلGق بالمبGادئ – يجب أن تظهGر في خبراتGك،
كنت ال تفهم الطريقGGة ال GGتي يعمGGل بهGGا الGGروح
ومن دونه GGا ،سGGوف تمتلئ خبراتGGك بتشGGويش الشGGيطان وبمع GGارف حمقGGاء .إذا َ
كنت ال تفهم الطريقة التي يعمل بها الشيطان ،فأنت ال تفهم كيGGف يجب أن
القدس ،فأنت ال تفهم كيف يجب أن تدخل ،وإذا َ

تحGGترس في خطواتGGك .يجب أن يفهم النGGاس كيGGف يعمGGل الGGروح القGGدس وكيGGف يعمGGل الشGGيطان؛ فهمGGا جGGزء ال غGGنى عنGGه في
خبرات الناس.

تحذير لمن ال يمارسون الحق
إن اإلخGGوة واألخGGوات الGGذين يطلقGGون العنGGان لسGلبيتهم هم خGGدام الشGGيطان ويشوشGGون على الكنيسGGة .هGGؤالء النGGاس يجب
قلبGGا ُيطي Gُ Gع هللا ،فلن يكون GGوا غ GGير
قلبGGا يتقي GGه ،ولم يملك GGوا ً
يومGGا م GGا .إذا لم يمل GGك الن GGاس في إيم GGانهم باهلل ً
ط GGردهم واس GGتبعادهم ً
َّ
ويتحدونGه .إن اإليمGان باهلل دون
قادرين على القيام بأي عمل هلل فحسب ،بGل على النقيض سيصGبحون أنا ًسGا يعطلGون عملGه
دائمGا في كالمهم وسGGلوكهم مثلهم مثGGل
طاعته وتقGGواه هGGو أكGبر خGزي للمGGؤمن .إن كGGان المؤمنGون طائشGين وغGير منضGGبطين ً
شرا من غير المؤمنين؛ إنهم نموذج للشياطين .وأولئك الذين يبثGGون كالمهم المسGموم والخGبيث في
غير المؤمنين ،فهم أكثر ًّ

الكنيس GGة ،وينش GGرون الش GGائعات ،ويث GGيرون الخالف GGات ،ويص GGنعون التحزب GGات بين اإلخ GGوة واألخ GGوات ك GGان يجب ط GGردهم من
Gاء
الكنيس GGة .ولكن ألن عص GGرنا اآلن ه GGو عص GGر مختل GGف من عم GGل هللا ،فأولئ GGك األش GGخاص مقي GGدون ،ألنهم يواجه GGون إقص ً G
مؤكدا .كل َم ن أفسدهم الشيطان لديهم شخصيات فاسدة .البعض يملكون شخصيات فاسدة فحسب ،لكن هناك آخرون ليسوا
ً
ضGا خبيثGة إلى أقصGى درجGة؛ إ ْذ ال تكشGف
مثلهم ،أي أنهم ال يملكGون شخصGيات شGيطانية فاسGدة فحسGب ،بGل إن طGبيعتهم أي ً

كلماتهم وأفعالهم عن شخصياتهم الشيطانية الفاسدة فحسب ،بل هم فوق ذلك يمثلون الشيطان الحقيقي .سلوكهم ُيعطل عمGGل
هللا ويعيقه ،ويعيق دخول اإلخوة واألخوات إلى الحياةِ ،
ف تلGGك
دم ُر حياة الكنيسة الطبيعيGGة G.عGاجاًل أم آجاًل يجب أن تُك َشَ G
ُ
ُ
ُ ُ
وي ّ
قائما على الرفض تجاه خدام الشيطان هؤالء .فقGط
الذئاب المرتدية ثياب الخراف ،ويجب على المرء أن يتبنى ً
موقفا ً
قاسيا ً
دائمGا
من خالل هذا يمكن للمرء أن يقف في جانب هللا ،والذين يخفقون في فعل ذلك يتمرغون في الوحل مع الشGGيطان .هللا ً

قلب GGا يتقي هللا ويحب GGه .على أولئ GGك ال GGذين يؤمن GGون باهلل أن يفعل GGوا
في قل GGوب من يؤمن GGون ب GGه بص GGدق ،وهم يملك GGون ب GGداخلهم ً
األشياء ٍ
صGا عنيGدينG
بحذر وحكمة ،ويجب أن يكون كل مGا يفعلونGه وفًقGا لمتطلبGات هللا ويرضGي قلبGه .يجب أال يكونGوا أشخا ً

يفعلGGون مGا يحلGGو لهم؛ فهGGذا ال يالئم االسGGتقامة المقدسGGة .ال يجب أن ينGGدفع النGGاس إلى الشGGوارع كالمجGGانين ملGوحين بلGGواء هللا

Gردا .للع GGائالت قواع GGدها ،ولألمم
ف GGوق المك GGان ،بينم GGا يمارس GGون الخ GGداع والتبجح في ك GGل مك GGان؛ فه GGذا أك GGثر الس GGلوكيات تم ً G
حزمGا في بيت هللا؟ أليسGGت المعGGايير أكGGثر صGGرامة؟ أليسGGت هنGGاك مراسGGيم إداريGGة أكGGثر؟ النGGاس
قوانينهGGا ،أليس الوضGGع أكGGثر ًG

أحرار ليفعلوا ما يريدون ،ولكن ال يمكن تعديل قوانين هللا اإلدارية وفًقا لرغبة كل شخص .هللا إله ال يتسامح مGGع اإلثم من
البشر؛ فهو إله يميت الناس .أال يعرف الناس هذا بالفعل؟
جميعGا شGGياطين تسGGللت إلى بيت
في كل كنيسة أناس يسببون المشGاكل لهGا ،ويتGGدخلون في عمGGل هللا .هGGؤالء النGاس هم
ً
هللا متنك GGرة .أش GGخاص كه GGؤالء ب GGارعون في التمثي GGل؛ إذ َي ْمُثل GGون أم GGامي بخش GGوع عظيم ،راكعين خاش GGعين ،ويعيش GGون مث GGل

Gل إمكانيGGاتهم" بهGGدف تحقيGGق أهGGدافهم الشخصGGية ،ولكنهم ُيظهGGرون وجههم القGGبيح أمGGام اإلخGGوة
"كَّ G
الكالب الضGGالة ،ويكرسGGون ُ
ص G Gا أضGG Gخم منهم
صَ GG
ص G Gا يمارسGG Gون الحGG Gق يهجمGG Gون عليهم ُ
ون ُهم ،وحين يGG Gرون أشخا ً
ويْق ُ
واألخGG Gوات .وعنGG Gدما يGG Gرون أشخا ً

يتملق GGونهم ويت GGوددون إليهم .ويتص GGرفون بهمجي GGة في الكنيس GGة .يمكن الق GGول إن غالبي GGة الكن GGائس تح GGوي مث GGل ه GGذا الن GGوع من

معGا ،ويتغGGامزون ويرسGGلون إشGGارات سGGرية بعضGGهم لبعض ،وال
"المتنمGGرين المحلGGيين" أو "الكالب الصGGغيرة" .إنهم يتسGGللون ًG
أحد منهم يمارس الحق .من لديه السم األكGثر يكGون "رئيس الشGياطين" ،ومن يتمتGع بالمكانGة األعلى يقGودهم ،ويحمGل َعَلمهم

عاليGGا .ه GGؤالء األش GGخاص يتجول GGون باهتي GGاج داخ GGل الكنيس GGة ،وينش GGرون س GGلبيتهم ،ويبث GGون الم GGوت ،ويفعل GGون م GGا يحل GGو لهم،
ً
ويقولGGون مGGا يحلGGو لهم ،وال أحGGد يجGGرؤ على إيقGGافهم ،هم مملGGوؤون بالشخصGGية الشGGيطانية .وبمجGGرد أن يبGGدؤوا بالتسGGبب في
وي َنب ُذ من يمارسون الحق داخل الكنيسة ويكونون غير قادرين على بذل كل ما
التشويش ،تدخل أجواء الموت إلى الكنيسةُ .

في وسعهم ،بينما يعمل أولئك الذين يضGايقون الكنيسGGة وينشGGرون المGGوت على إثGارة الهيGاج داخلهGا ،وفGوق ذلGGك كلGGه ،تتبعهم
أغلبية الناس .يحكم الشيطان هذه الكنائس بكل بسGاطة ،وإبليس هGو ملكهGا .وإذا لم ينهض ُمص ُّGلو الكنيسGة ويطGردوا رؤسGاء
Gاعدا يجب اتخGGاذ إجGGراءات ضGGد هGGذا النGGوع من الكنGGائس .إن
ض Gا عGGاجاًل أم آجاًل  .من اآلن فصً G
فسيف ُس Gدون هم أي ً
الشGGياطينَ ،

ط ُب تلGك الكنيسGة .وإذا كGانت هنGاك كنيسGة ليس فيهGا أحGد
كان القادرون على ممارسة القليل من الحق ال يسعون إليه ،فستُش َ
ي GGرغب في ممارس GGة الح GGق ،وال أح GGد يمكن GGه التمس GGك بالش GGهادة هلل ،فيجب ع GGزل تل GGك الكنيس GGة بالكام GGل ،وقط GGع ِ
صGGالتها م GGع
الكنائس األخرى .هذا يسمى "الموت بالGدفن" ،وهGGذا مGا يعنيGGه نبGGذ الشGGيطان .إذا كGان هنGGاك في إحGGدى الكنGGائس عGGدة متنمGGرين
محلGGيين ويتَّبعهم "الGGذباب الصGGغير" الGGذي ال يملGGك أي تميGGيز بتاتًGGا ،وإذا ظGGل ُمصGُّ Gلو الكنيسGGة غGGير قGGادرين على رفض قيGGود
ه GGؤالء المتنم GGرين وتالعبهم ح GGتى بع GGد أن رأوا الح GGق ،فس GGيتم إقص GGاء ه GGؤالء الحمقى في النهاي GGة .ق GGد ال يك GGون ه GGذا ال GGذباب
Gاء ومراوغGGة ،وكGGل من هم على هGGذه الشGGاكلة سGGيتم إقصGGاؤهم .لن
الصGGغير قGGد ارتكب أي فعGGل شGGنيع ،لكنGGه أكGGثر مكGً Gرا ودهً G
يبقى منهم أحGGد! من ينتمGGون إلى الشGGيطان سGGيرجعون إليGGه ،بينمGGا سGGيبحث من ينتمGGون إلى هللا بالتأكي Gد Gعن الحGGق؛ هGGذا أمGGر
ِ
فن كGGل من يتبعGGون الشGGيطان! لن يتم إبGGداء أي شGGفقة على مثGGل هGGؤالء النGGاس .وليحصGGل من يسGGعون إلى
تحGGدده طبGGائعهم .لَي َ
الحGGق على المعونGGة والتمتGGع بكلمGGة هللا حGGتى ترضGGى قلGGوبهم .هللا بGGار؛ وال ُيظهGGر أي تحGGيز ألحGGد .إن كنت إبلي ًسGا فGGأنت غGGير
أسيرا للشيطان – ال شك في هذا.
قادر على ممارسة الحق .وإن كنت
شخصا يبحث عن الحق فبالتأكيد لن تكون ً
ً

دائمGGا في أن يك GGون اآلخ GGرون س GGلبيين Gوكس GGالى مثلهم ،وأولئ GGك ال GGذين ال
أولئ GGك ال GGذين ال يح GGرزون أي تق GGدم يرغب GGون ً
مشوشGي الGذهن والمفتقGرين للتميGيز .إن األمGور
دائمGا إلى خGداع َّ
يمارسون الحق يشعرون بالغيرة ممن يمارسونه ،ويس َGعون ً

التي يبثها هؤالء الناس تجعلGك تنحGدر وتنحGط وتصGبح حالتGك غGير عاديGة وتمتلئ بالظلمGة؛ إذ تجعلGك تبتعGد Gعن هللا وتعتGني
دائمGا بال مبGGاالة ليس لGGديهم وعي ذاتي ،وتغGGوي
بالجسGد وتُشGبع رغباتGGك .وأولئGك الGذين ال يحبGGون الحGGق ،ويتعGGاملون مGع هللا ً
شخصGية هGذا النGGوع من األشGخاص اآلخGGرين الرتكGاب الخطايGا وتحGدي هللا .إنهم ال يمارسGون الحGGق وال يسGمحون لآلخGرين
بممارسته ،ويتعلقون بالخطيئة وال يشمئزون من أنفسهم .إنهم ال يعرفون أنفسهم ويمنعون اآلخرين من معرفة أنفسهم ،كما

يمنعون اآلخرين من التوق إلى الحق .ال يمكن ألولئك الذين يخدعونهم رؤية النور ،بGGل يسGقطون في الظلمGGة؛ وال يعرفGGون
أنفسهم ،وال يتضGGح لهم الحGGق ،ويGزدادون بعGً Gدا عن هللا .إنهم ال يمارسGGون الحGق ويمنعGGون اآلخGGرين من ممارسGته ،ويجلبGون
كل أولئك الحمقى أمامهم .وبداًل من القول إنهم يؤمنGون باهلل ،من األفضGل القGول إنهم يؤمنGGون بأجGGدادهم ،أو إن مGا يؤمنGGون

بGGه هGGو األوثGGان الموجGGودة في قلGGوبهم .من األفضGGل ألولئGGك الGGذين يGّ Gدعون أنهم يتبعGGون هللا أن يفتحGGوا عيGGونهم وينظGGروا جيGً Gدا
ليروا بالضبط من الذي يؤمنون بGه :هGل تGGؤمن ًّ
حقا باهلل أم بالشGيطان؟ إن كنت تعGرف أن مGGا تGؤمن بGه ليس هللا بGل أوثانGك،
فإنه كان من األفضل أالّ تزعم بأنك مؤمن .وإن كنت ال تعلم ًّ
Gددا إنGه كGGان من األفضGل أالّ تGGزعم
حقا بمن تؤمن ،فGأقول مجً G
Gديفا! ال أحGد يجGبرك على أن تGؤمن باهلل .ال تُقولGوا إنكم تؤمنGون بي؛ ألنGني سGمعت مGا
بأنك مGؤمن ،إذ إن قولGك هGذا ُيعGد تج ً
مجددا؛ ألن ما تؤمنون به هGGو األوثGGان الGGتي في قلGوبكم ،والمتنمGGرون المحليGGون
يكفي من هذا الكالم ،وال أرغب في سماعه
ً
الموجGGودون بينكم G.أولئGGك الGGذين يهGGزون رؤوسGGهم عنGGدما يسGGمعون الحGGق ،ويعِبسGGون عنGGدما يسGGمعون حGGديثًا عن المGGوت .هم

جميعGGا ُذريَّة الش GGيطان ،وهم من سGGيتم إقصGGاؤهم .هن GGاك كثGGيرون في الكنيس GGة ليس ل GGديهم تميGGيز ،وحين يح GGدث أمGGر مخGGادع
ً
يقفGGون فجGGأة في صGGف الشGGيطان؛ حGGتى إنهم يسGGتاءون عنGGدما ُيGGدعون أتبGGاع الشGGيطان .وعلى الGGرغم من أن النGGاس قGGد يقولGGون
دوما في الجانب الذي ال حق فيGه ،وال يقفGون أب ًGدا في جGانب الحGق في األوقGات الحرجGة،
عنهم إنهم بال تمييز ،فإنهم يقفون ً
أبدا ويجادلون من أجل الحق .أال يفتقرون ًّ
حقا إلى التمييز؟ لماذا يقفون فجأة في جانب الشيطان؟ لماذا
وكذلك ال يصمدون ً

ال يقولGون أبGً Gدا كلمGGة واحGGدة عادلGة ومنطقيGة لGGدعم الحGGق؟ هGGل هGذا حًقGا موقGف ناشGئ عن حGGيرتهم اللحظيGGة؟ كلمGا قGGل التميGGيز
لGGدى األشGGخاص ،قلت قGGدرتهم على الوقGGوف في جGGانب الحGGق .مGGاذا يوضGGح هGGذا؟ أال يوضGGح هGGذا أن من ليس لGGديهم تميGGيز

دائمGGا على الوقGGوف في جGGانب الشGGيطان والتكلم
يحبGGون الشGGر؟ أال يوضGGح أنهم ذريGGة مخلصGGة للشGGيطان؟ لمGGاذا هم قGGادرون ً
بلغتGGه نفسGGها؟ كGGل كلمGGة وكGGل سGGلوك ،وتعGGابير وجGGوههم تكفي ِلتُثبت بGGأنهم ال يحبGGون الحGGق بGGأي شGGكل من األشGGكال ،بGGل هم
أنGGاس يبغضGGون الحGGق .قGGدرتهم على الوقGGوف في جGGانب الشGGيطان تكفي ِلتُثبت أن الشGGيطان يحب ًّ
حقا هGGذه الشGGياطين الحقGGيرة

ًّ
صGا يحب الحGق،
التي تقضي حياتها كلها وهي تقاتل من أجله .أليست كافGGة هGذه الحقGائق شGديدة الوضGوح؟ إن كنت حقا شخ ً
لماذا إذن ليس لديك أي اعتبار لمن يمارسون الحق ،ولماذا تتبع على الفور أولئك الذين ال يمارسGGون الحGGق في أدنى نظGGرة

بسGيطة منهم؟ مGا نGGوع هGGذه المشGكلة؟ ال أبGالي إن كGان لGGديك تميGيز أم ال ،وال أبGالي بمGGدى قGGدر الثمن الGGذي دفعتGه G،وال أبGالي
ِ
قائدا يحمل لGGواء .إن كGانت قGGواك عظيمGة فمGا ذلGGك إال بمسGاعدة
بمدى عظمة قواك ،وال يهمني
محليا أو ً
متنم ًرا ً
سواء أكنت ّ
ٌ
قوة الشيطان ،وإن كانت مكانتك رفيعة ،فما ذلGك إال ألن هنGاك الكثGيرين من حولGGك ممن ال يمارسGGون الحGق .إن لم تكن قGد
طردت فهذا فقط ألن الوقت اآلن ليس وقت عمل الطرد؛ بل هGو وقت عمGل اإلقصGاء .ال حاجGة لإلسGراع في طGردك اآلن،
ُ
فأنا ببساطة أنتظر حتى يأتي اليوم الذي أعاقبك فيه بعد أن يتم إقصاؤك .سيتم إقصاء كل من ال يمارس الحق!

أولئ GGك ال GGذين يؤمن GGون باهلل بص GGدقهم هم الراغب GGون في ممارس GGة كلم GGة هللا ،وهم الراغب GGون في ممارس GGة الح GGق .أولئ GGك

القGG Gادرون ًّ
ض G Gا الراغبGG Gون في ممارسGG Gة كلمتGG Gه ،وهم األشGG Gخاص القGG Gادرون على
حقا على التمسGG Gك بشGG Gهادتهم هلل بقGG Gوة هم أي ً
الوقوف ًّ
حق ا في جانب الحق .ويفتقر جميع من يلجئون للخداع والظلم إلى الحGق ،ويجلبGون العGار هلل .أولئGك الGذين يتسGببون
في وقوع نزاعات في الكنيسة هم أتباع الشيطان ،وتجسيد له .هذا النوع من األشخاص شرير للغاية .جميع من ليس لGGديهم
تميGGيز ومن هم غGGير قGGادرين على الوقGGوف في جGGانب الحGGق يضGGمرون نوايGGا شGGريرة ويلوثGGون الحGGق .واألكGGثر من ذلGGك أنهم
وسيبادون بالطبع .ال تسمح عائلة هللا ِل َمن ال يمارسون الحق بالبقاء فيهGGا،
ممثلون نموذجيون للشيطان؛ إذ ال يمكن فداؤهمُ ،
سيك َشGف مثGل هGؤالء األشGخاص
وال تسمح ً
أيضا ببقاء أولئك الGذين يGدمرون الكنيسGة .لكن اآلن ليس وقت عمGل الطGرد؛ لGذا ُ

ويب GGادون في النهاي GGة .لن ُي َّنف َذ مزي GGد من العم GGل ع GGديم الفائ GGدة على ه GGؤالء األش GGخاص؛ فأولئ GGك ال GGذين ينتم GGون للش GGيطان غ GGير
ُ
قGGادرين على الوقGGوف في جGGانب الحGGق ،بينمGGا أولئGGك الGGذين يسGGعون إلى الحGGق قGGادرون على ذلGGك .أولئGGك الGGذين ال يمارسGGون
الحق ال يستحقون سماع طريق الحق وال يستحقون تقديم الشهادة لGه .الحGق في األسGاس ال يناسGب آذانهم ،بGل ُيقGال لتسGمعه
ك أولئGGك الGGذين يشوشGGون على الكنيسGGة ويعطلGGون عمGGل هللا
آذان الGGذين يمارسGGونه .قبGGل أن تُكشGGف نهايGGة كGGل شGGخص ،سGُ Gي َتر ُ

سيك َشGف هGGؤالء األشGGخاص ،وسGُ Gيبادون بعGGد ذلGGك.
جانبGGا بشGGكل مGGؤقت ليتم التعامGGل معهم الحًقGGا .وبمجGGرد أن يكتمGGل العمGGلُ ،
ً
باد أولئGك األشGخاص،
سيتم تجاهلهم في الوقت الحاضر ريثما يتم تزويد الجميع بالحق .وحين ينكشف الحق كلGه للبشGر ،س ُGي ُ
وسيكون ذلك هو الوقت الذي يتم فيه تصنيف جميGGع النGاس بحسGGب أنGواعهم .ومن ليس لGGديهم تميGGيز ،سGGتؤدي حيلهم التافهGة

إلى تGGدميرهم على أيGGدي األشGGرار الGGذين سيضGGللونهم ولن يتمكنGGوا GأبGً Gدا من الرجGGوع .هGGذا التعامGGل هGGو مGGا يسGGتحقونه ألنهم ال
يحب GGون الح GGق ،وألنهم غ GGير ق GGادرين على الوق GGوف في ج GGانب الح GGق ،وألنهم يتبع GGون Gاألش GGرار ويقف GGون في ج GGانب األش GGرار،
وألنهم يتواطؤون مع األشGرار ويتحGدون هللا .إنهم يعرفGون جي ًGدا أن أولئGك األشGرار ُي ِشُّ Gعون ش ًّGرا ،ومGع ذلGك يملئGون قلGوبهم
بالقسGGوة ويتبعGGونهم G،ويGGديرون ظهGGورهم للحGGق كي يتبعGGونهم .أال يعتGGبر كGGل هGGؤالء األشGGخاص الGGذين ال يمارسGGون الحGGق بGGل
ِ
ملوك ا
صGبون أنفسGGهم ًG
صGا يرتكبGGون الشGGر؟ على الGGرغم من أن هنGGاك من بينهم َمن ين ّ
ويرتكبGGون أفعGااًل مGGدمرة وبغيضGGة أشخا ً
جميعGا؟ مGGا العGGذر الGGذي يملكونGGه لGGيزعموا بGGأن هللا لم
ًG
وهنGاك من يتبعGGونهم G،أليسGGت طGGبيعتهم الGGتي تتحGGدى هللا هي ذاتهGGا لGGديهم
Gارا؟ أليس شGGرهم هGGو الGGذي يGGدمرهم؟ أليس تمGGردهم
يخلصGGهم؟ مGGا العGGذر الGGذي يمكن أن يكGGون لGGديهم لGGيزعموا بGGأن هللا ليس بًّ G
كملGGون بفضGGل الحGGق .بينمGGا سGGيجلب
وي َّ
هGGو الGGذي يجGGرهم إلى الجحيم؟ أولئGGك الGGذين يمارسGGون الحGGق سيخلصGGون في النهايGGة ُ

أولئك الذين ال يمارسون الحق الدمار ألنفسهم في النهاية بسبب الحق .تلك هي النهايات التي تنتظر أولئك الGGذين يمارسGون

الح GGق وال GGذين ال يمارس GGونه .أنص GGح أولئ GGك ال GGذين ال يخطط GGون لممارس GGة الح GGق بمغ GGادرة الكنيس GGة بأس GGرع م GGا يمكن لتجنب
ارتكGG Gاب المزيGG Gد من الخطايGG Gا .حين يGG Gأتي الGG Gوقت ،سGG Gيكون أوان النGG Gدم قGG Gد فGG Gات ،وبGG Gاألخص على أولئGG Gك األشGG Gخاص الGG Gذين
يصGGنعون التحزبGGات واالنقسGGامات ،وأولئGGك المتنمGGرين المحلGGيين داخGGل الكنيسGGة أن يغادروهGGا بصGGورة عاجلGGة ،فمثGGل هGGؤالء
األشخاص الذين يملكون طبيعة الذئاب الشريرة غير قGادرين على التغGGير .سGيكون من األفضGل لهم أن يغGادروا الكنيسGة في
أقرب فرصة ،وأال يعكGروا صGفو حيGاة اإلخGوة واألخGوات الطبيعيGة أب ًGدا ثانيGة ويتجنبGوا بGذلك عقGاب هللا .أمGا بالنسGبة ألولئGك

األشGخاص الGGذين سGGايروهم منكم ،فسGGيفعلون حسGً Gنا إن اغتنمGGوا هGGذه الفرصGGة للتأمGGل في ذواتهم .هGGل سGGتخرجون من الكنيسGGة

Gأن .أمنحكم هGGذه الفرصGة اإلضGافية لالختيGار ،وأنGGا
مع األشرار ،أم تبقون وتتبعون طGائعين؟ عليكم التفكGGير في هGذا األمGر بتٍّ G
أنتظر إجابتكم.

هل أنت شخص عاد إلى الحياة؟
طباعGGك الفاسGGدة وحققت العيش من خالل الطبيعGGة اإلنسGGانية ،وعلى الGGرغم من
لن تصGGبح كGGاماًل إاّل إذا طGGرحت عنGGك
َ
أنك لن تستطيع اإلتيان بنبٍ G
Gوءة وال بأسGرار ،فإنGGك سGGتحيا بالكامGل وتكشGف صGورة اإلنسGان .لقGGد خلGGق هللا اإلنسGان ،ولم يلبث
Gادا ميتGGة" ،ومن ثم ،فإنGك بعGد أن تغGGيرت سGGتكون شGيًئا
اإلنسGان حGتى فسGد بفعGل الشGيطان ،فجعGل هGGذا الفسGاد من النGاس "أجس ً
آخGGر بخالف هGGذه األجسGGاد الميتGGة .إن كالم هللا هGGو الGGذي يبث النGGور في أرواح البشGGر ،ويجعلهم يولGGدون من جديGGد .وعنGGدما
تولGGد أرواح النGGاس من جديGGد ،حينهGGا سGGيعودون إلى الحيGGاة .إن كلمGGة "ميت" تشGGير إلى األجسGGاد الGGتي بال أرواح ،إلى البشGGر

بالقديسين المذكورين
الذين ماتت أرواحهم .فعندما تومض شرارة الحياة في أرواح البشر ،يصبحون على قيد الحياةُ .يشار ّ
تحمGل شGعب
سابًقا إلى البشGر الGذين أصGبحوا على قيGد الحيGاة ،هGؤالء الGذين كGانوا تحت تGأثير الشGيطان ،ولكنهم هزمGوه .لقGد ّ

خرب عقولهم وتGGركهم بGGدون
الم ختار في الصين االضطهاد القاسي والالإنساني والخداع من التنين العظيم األحمر الذي ّ
هللا ُ
أدنى شGGجاعة لكي يعيشGGوا .ولGGذا ،فGGإن إيقGGاظ أرواحهم البGGد وأن يبGGدأ من جGGوهرهم ،ويجب أن توقGGظ أرواحهم في جGGوهرهم
يوما ما ،فلن يكون هناك المزيد من المعوقات ،وستسGGير األمGور كلهGGا بسالسGة.
تدريجياً .وعندما يصبحون على قيد الحياةً ،
حاليا .إذ تشتمل حياة معظم الناس على الكثير من تيارات الموت ،فتحيGGط بهم هالٌ Gة من المGGوت،
ولكن يبقى هذا غير محقق ً
تقريبGا يعيشGونه يحمGل المGوت .إذا شGهد
جدا .يحمل بعض كالم البشGر المGوت ،وكGذلك أفعGالهم ،وكGل شGيء
وينقصهم الكثير ً
ً
الناس اليوم عالنية هلل ،فإن هذا العمل مصيره الفشل؛ ذلك ألنهم لم يصبحوا على قيد الحياة بالكامل بعد ،وهناك عدد كبGGير

Gريعا
من األمGGوات في صGGفوفكم .واليGGوم ،يسGGأل بعض النGGاس عن سGGبب عGGدم إرسGGال هللا عالمGGات ومعجGGزات لينشGGر عملGGه سً G

Gير جGً Gدا منهم يعيشGGون
بين األمم .ال يمكن للمGGوتى أن يشGGهدوا هلل ،بGGل األحيGGاء فحسGGب ،ولكن أغلب البشGGر اليGGوم مGGوتى ،وكثٌ G
في قفص الموت ،تحت تأثير الشيطان ،غGير قGGادرين على االنتصGار ،فكيGGف لهم أن يشGهدوا هلل؟ كيGف لهم أن ينشGروا عمGل
اإلنجيل؟
يتلبسهم الشيطان .وبGGدون أن يخّلصGGهم
هؤالء الذين يعيشون تحت تأثير الظالم هم من يعيشون وسط الموت ،هم من ّ
هللا ويدينهم ويوبخهم ،لن يفلت البشر من تGأثير المGوت ،ولن يصGGبحوا على قيGد الحيGاة .ليس بمقGGدور هGؤالء المGوتى الشGGهادة
هلل ،وال أن يس GGتخدمهم هللا ،ناهي GGك عن دخ GGولهم الملك GGوت .إن هللا يري GGد ش GGهادة األحي GGاء ،ال الم GGوتى ،ويطلب من األحي GGاء أن

يعملوا من أجله ،ال الموتى .إن "الموتى" هم من يعارضون ويتمردون على هللا ،هGGؤالء من تخGَّ Gدرت أرواحهم ،وال يفهمGGون

كالم هللا .هؤالء من ال يضعون الحق موضع التنفيذ G،وليس لديهم أدنى قدر من اإلخالص هلل ،وهم من يعيشGGون تحت ُملGGك

الشGG Gيطان ،وهم من يسGG Gتغلهم الشGG Gيطان .يظهGG Gر المGG Gوتى أنفسGG Gهم بمعارضGG Gة الحقيقGG Gة ،وعصGG Gيان هللا ،واالتسGG Gام بالوضGG Gاعة،
والخسة ،والخبث ،والوحشية ،والخداع ،والغGدر .وعلى الGرغم من أن هGؤالء النGGاس يGGأكلون ويشGربون كالم هللا ،فGإنهم غGGير
جثث تتنفس .إن المGGوتى غGGير
Gحيح أنهم أحيGGاء ،ولكنهم مGGوتى سGGائرون ،إنهم ٌ
قGGادرين على أن يعيشGGوا بحسGGب كالم هللا .صٌ G
ِ
جدفون عليه ،ويخونونه ،وكGGل
وي ّ
تماما .إنهم يخادعونهُ ،
قادرين إطالًقا على إرضاء هللا ،كما أنهم غير قادرين على طاعته ً

Gاء ،وأن يشGGهدوا هلل ،وأن يقبلهم هللا ،فعليهم أن
مGGا يعيشGGون بحسGGبه يكشGGف طبيعGGة الشGGيطان .إذا أراد البشGGر أن يصGGبحوا أحيَ G
يقبلوا خالص هللا ،وعليهم أن يذعنوا بسرور إلى دينونته Gوتوبيخه ،وعليهم أن يقبلوا تنقيGGة هللا ومعاملتGGه لهم وهم راضGون.
حينهGGا فقGGط سيسGGتطيعون وضGGع كGGل الحقGGائق الGGتي يGGأمر هللا بهGGا موضGGع التنفيGGذ G،وحينهGGا فقGGط سيحصGGلون على خالص هللا،
Gاء حًGق GGا .األحيGG Gاء ُيخِّلصGG Gهم هللا ،فيخضGG Gعون لدينون G Gة Gهللا وتوبيخGG Gه .األحيGG Gاء مسGG Gتعدون لتكGG Gريس أنفسGG Gهم
وسيصGG Gبحون أحيَ G G
ض Gح
ويسGGعدون بتقGGديم حيGGاتهم هلل ،بGGل ويخصصGGون هلل حيGGاتهم كلهGGا وهم راضGGون .عنGGدما يشGGهد األحيGGاء هلل ،حينهGGا فقGGط ُيف َ
الشGGيطان .فاألحيGاء فقGط هم من ينشGرون عمGGل إنجيGل هللا ،وهم فقGط من يسGعون وراء قلب هللا ،وهم فقGط البشGر الحقيقيGون.

حيGGا ،ولكن بسGGبب فسGGاد الشGGيطان عGGاش اإلنسGGان بين المGGوتى ،وتحت تGGأثير الشGGيطان ،ولGGذا
لقGGد خلGGق هللا اإلنسGGان في األصGGل ً
Gداء يعارضGG Gون هللا ،وغGَ G Gدوا أدوات الشGG Gيطان ،كمGG Gا أصGG Gبحوا أسGG Gرى
أصGG Gبح هGG Gؤالء النGG Gاس أمواتًGG Gا بال روح ،وأصGG Gبحوا أعً G G
الشGGيطان .أصGGبح كGGل األشGGخاص األحيGGاء الGGذين خلقهم هللا أمواتًGGا ،ولGGذا فقGGد خسGGر هللا شGGهادته G،وخسGGر البشGGرية الGGتي خلقهGGا
وكانت الشيء الوحيد الذي حمل نفخة من روحGGه .لGو أراد هللا أن يسGGتعيد شGGهادته وهGؤالء الGذين خلقهم بيGGده ولكنهم صGاروا
أحياء ،وعليه أن يستعيدهم حتى يعيشGوا في نGوره .إن المGوتى هم
أسرى الشيطان ،فعليه أن يبعثهم من جديد حتى يصبحوا
ً

روح Gا ،من تخGGدر حسGGهم إلى أقصGGى حGGد ،ومن يعانGGدون هللا .وعالوة على ذلGGك ،فهGGؤالء هم من ال يعرفGGون
من ال يملكGGون ً
هللا ،وليست لديهم أدنى نية لطاعتGGه؛ ذلGك ألنهم ال يسGعهم سGوى أن يتمGردوا عليGGه ويعارضGGوه ،وال يملكGون أدنى درجGGة من
ال GGوالء .أم GGا األحي GGاء ،فه GGؤالء من ُول GGدت أرواحهم من جدي GGد ،من يعرف GGون كي GGف يطيع GGون هللا ،ومن يخلص GGون هلل .ه GGؤالء
يمتلكون الحقيقة والشهادة ،وهم فقط من ُيرضون هللا في بيته .إن هللا ُيخِّلص من يقGGدر على أن يكGون على قيGGد الحيGGاة ،وأن
ص Gا هلل ،وأن يGGرغب في طلب هللا .إنGGه ُيخّلص من يGGؤمن بتج ّس Gد هللا ،ومن يGGؤمن بظهGGور
يGGرى خالص هللا ،وأن يكGGون مخل ً
هللا .يقدر بعض البشر على أن يصبحوا على قيد الحياة ،والبعض اآلخر ال يقGدر؛ فGاألمر يعتمGGد على مGا إذا كGGانت طGبيعتهم

قابلة للخالص أم ال .لقد سمع الكثير من البشر عديGد Gكالم هللا ،غGGير أنهم ال يفهمGGون إرادتGه .سGGمعوا عديGد Gكالم هللا ،ولكنهم
مازالوا غير قادرين على وضعه موضع التنفيذ ،وغير قادرين على أن يحيوا بحسب أي حقيقة ،كما أنهم يتعمGGدون GالتGGدخل
في عمل هللا .إنهم غير قادرين على تنفيذ أي عمل هلل ،وال يستطيعون تكريس أي شيء له ،كمGا أنهم يبّ Gذرون مGال الكنيسGة

س Gً Gرا ،وي GGأكلون في بيت هللا ب GGدون مقاب GGل .ه GGؤالء البش GGر م GGوتى ،ولن ين GGالوا الخالص .إن هللا ُيخّلص ك GGل من هم في وس GGط
ولكن هنGGاك جGGزءاً من النGGاس ال يحصGGلون على خالصGGه ،وال يحصGGل على خالصGGه سGGوى عGGدد ضGGئيل؛ وذلGGك ألن
عملGGهّ .
بشدة وأصبحوا موتى لدرجة ال يمكن عندها خالصهم ،فقد استغلهم الشيطان تماماً ،كما أن طبائعهم
أغلب البشر قد ُأفسدوا ّ
خبيثGGة جGً Gدا .كمGGا أن هGGذا العGGدد الصGGغير غGGير قGGادر على طاعGGة هللا بالكامGGل ،فهGGؤالء لم يكونGGوا ممن أخلصGGوا هلل بالكامGGل منGGذ

البداية G،أو أحبوا هللا إلى أقصى حد منذ البداية .وبداًل من ذلك ،فقد أصبحوا طائعين هلل بسGGبب عملGه إلخضGاعهم ،فGرأوا هللا
بسبب حبه األسGمى ،وهنGاك تغGيرات في شخصGيتهم بسGبب شخصGية هللا البGارة ،وأصGبحوا يعرفGون هللا بسGبب عملGه الحقيقي
والعGGادي .ولGGوال عمGGل هللا هGذا ،مهمGGا كGانوا طيGGبين ،لظّلGGوا مGوتى تحت تGأثير الشGيطان ،وكGGذلك سGيبقون مGوتى .ولكنهم اليGوم
يحصلون على خالص هللا الكامل ألنهم يريدون أن يتعاونوا مع هللا.

ونظرا إلخالصهم هلل ،فإن األحياء يجب أن يGربحهم هللا وأن يجعلهم يعيشGون وسGط وعGوده ،ونظ ًGرا لعصGيان المGوتى
ً
هلل ،فال بد أن يكGرههم ويبغضGهم هللا ويGذيقهم من عقابGه ولعناتGه .هGذه هي شخصGية هللا البGارة الGتي ال يمكن للبشGر تغييرهGا.
ونظGً G Gرا لسGG Gعيهم ،فGG Gإن البشGG Gر يحصGG Gلون على رضGG Gا هللا ويعيشGG Gون في النGG Gور ،ونظGً G Gرا لنوايGG Gاهم الخبيثGG Gة ،فGG Gإنهم يلعنهم هللا
ويس GGتحقون عقاب GGه .ونظ Gً Gرا لش GGرورهم ،يع GGاقبهم هللا ،ونظ Gً Gرا لش GGوقهم وإخالص GGهم ،ف GGإنهم يحظ GGون ببرك GGات هللا .إن هللا ب GGار؛

دائمGا ،ولن يعيشGGوا في نGGور هللا أبGً Gدا .أمGGا األحيGGاء فيأخGGذهم هللا إلى
ُيبGGارك األحيGGاء ويلعن المGGوتى ،ولGGذا سGGيبقون بين المGGوتى ًG
ملكوته ،وإلى بركاته ليكونوا بجواره إلى األبد .والمGوتى الGذين يلعنهم بGالموت األبGدي G،فGإنهم هGدف دمGاره ،وسGيكونون أب ًGدا

أحدا؛ فكل من يطلب هللا بحGق سGيبقى في بيت هللا بالتأكيGد ،وكGل من يعصGي هللا وال يطيعGه
تابعين للشيطان .إن هللا ال يظلم ً
س GGيبقى في عقاب GGه بالتأكي GGد .ربم GGا تك GGون غ GGير م ٍ G
Gتيقن من فع GGل هللا في الجس GGد ،ولكن في ي GGو ٍم م GGا لن ي GGرتب جس GGد هللا نهاي GGة
اإلنسان ،بل روحه هو من سGGيقوده إلى مصGيره ،وحينهGGا سGيعرف البشGر أن جسGد هللا وروحGه واحGGد ،وأن جسGGده ال يخطئ،

منزه أكثر عن الخطأ .وفي النهاية ،فإنه بالتأكيد سيأخذ من أصبحوا على قيGGد الحيGGاة إلى ملكوتGGه ،بال زيGGادة وال
وأن روحه ّ
نقصان ،أما الموتى الذين لم يصبحوا على قيد الحياة ،فسيقذفهم إلى كهف الشيطان.

جميع الناس الذين ال يعرفون هللا هم َمن يعارضونه
المGGراد تحقيقGGه في اإلنسGGان ومشGGيئة هللا تجGGاه
يجب على كGGل إنسGGان يتبGGع هللا أن يGGدرك الغGGرض من عمGGل هللا والتGGأثير ُ

اإلنسGGان .فمGGا يفتقGGر إليGGه النGGاس جميعGاً اآلن هGGو معرفGGة عمGGل هللا ..كمGGا أن اإلنسGGان ال يسGGتوعب وال يفهم بالضGGبط مGGا ُيشِّ Gكل
أعمGGال هللا في اإلنسGGان ،وسGGائر عمGGل هللا ،ومشGGيئته منGGذ َخْلِ G
Gق العGGالم .هGGذا القصGGور ال يظهGGر عGGبر العGGالم الGGديني فحسGGب ،بGGل
أيضG Gا في كاف GGة المؤم GGنين Gباهلل .حين ي GGأتي الي GGوم ال GGذي تُب ِ
صG Gر في GGه هللا بح GGق وت GGدرك حكمت GGه ،وحين تنظ GGر كاف GGة أعم GGال هللا
ً
وتتعGَّ Gرف على ماهيGGة هللا ومGGا لديGGه ،وحين تنظGGر غنGGاه وحكمتGGه وإبداعGGه وكGGل عملGGه في اإلنسGGان ،وقتهGGا يكGGون لGGديك إيمGGان
ناجح باهلل .حين يقال عن هللا إنه ُكلي اإلحاطة وعظيم الغنى ،ما معنى كلي اإلحاطة؟ وماذا يعGGنى بِ G
Gالغنى؟ إن كنت ال تفهم
ُ
ُ
مؤمنGGا باهلل .لمGGاذا أقGGول إن َمن يعيشGGون في العGGالم الGGديني ال يؤمنGGون باهلل وأشGGرار وهم من نوعيGGة
هGGذا ،ال يمكن اعتبGGارك
ً
الشGGيطان نفسGGها؟ حين أقGGول عنهم أشGGرار؛ فهGGذا ألنهم ال يفهمGGون مشGGيئة هللا وال يGGرون حكمتGGه .ال يكشGGف هللا عن عملGGه لهم

في أي وقت؛ فهم عمي GGان ال ي GGرون أعم GGال هللا .إنهم منب GGوذون Gمن هللا وال يتمتَّع GGون Gبعنايت GGه وحمايت GGه على اإلطالق ،ناهي GGك
عن عمل الروح القدس .أما أولئGك الGذين ال يوجGGد عمGGل هللا فيهم ،فهم أشGرار وفي موقGف مع ٍ
Gاد هلل .والGذين أقGGول عنهم إنهم
ُ
ٍ
ًّ
بكلمات جوفاء لكنهم ال يعرفونه حقا ،أولئGGك الGGذين يتبعGGون
يعارضون هللا هم َمن ال يعرفونهُ ،هم أولئك الذين يعترفون باهلل
هللا ولكنهم ال يطيعونGGه ،وأولئGGك الGGذين يتمتَّعGGون GبنعمGGة هللا لكنهم ال يسGGتطيعون أن يشGGهدوا لGGه .بGGدون فهم غGGرض عمGGل هللا

Gاهدا ل GGه .وينش GGأ
عمومG Gاً وعمل GGه في اإلنس GGان خصوصG Gاً ،ال يمكن لإلنس GGان أن يك GGون على ِوف GGاق م GGع قلب هللا أو أن يق GGف ش ً G
الس GGبب وراء مع GGاداة اإلنس GGان هلل عن شخص GGية اإلنس GGان الفاس GGدة ،من ناحي GGة ،وعن الجه GGل باهلل وانع GGدام الفهم لمب GGادئ عمل GGه
ومشGGيئته تجGGاه اإلنسGGان ،من ناحيGGة أخGGرى .هGGذان الجانبGGان ينGGدمجان في تGGاريخ مقاومGGة اإلنسGGان هلل .فالمبتGGدئون Gفي اإليمGGان
يقGGاومون هللا؛ ألن تلGGك المقاومGGة تكمن في طGGبيعتهم ،أمGGا مقاومGGة أولئGGك األشGGخاص الGGذين قضGGوا سGGنوات عديGGدة في اإليمGGان
فهي ناتجGGة عن جهلهم باهلل ،باإلضGGافة إلى شخصGGيتهم الفاسGGدة .قبGGل الGGزمن الGGذي صGGار فيGGه هللا جسGً Gدا ،كGGان مقيGGاس مقاومGGة
اإلنسان هلل هGو مGدى حفGاظ اإلنسGان على المراسGيم الGتي نص هللا عليهGا في السGماء .على سGبيل المثGال في عصGر النGاموس،
المقدمGة ليهوهGأويقف ضGد المفضGلين لGدى
َمن لم يتّبعوا شرائع يهوه هم الذين عارضوا هللا؛ وي شخص كان يسGرق الGذبائح ُ
صGا آخGر فهGو
يهوه كان يقاوم هللا ُ
ويرجم حتى الموت .إن أي شخص لم يحترم أبGاه وأمGه ،وأي شGخص ضGرب أو لعن شخ ً
لم يحفGGظ الشGGرائع .وكGGل َمن لم يحفظGGوا شGGرائع يهGGوه ،هم أولئGGك الGGذين وقفGGوا ضGGده .لم يعGGد األمGGر كGGذلك في عصGGر النعمGGة،
ففي ذلك الوقت َمن وقفوا ضد يسوع كانوا هم من وقفوا ضد هللا ،وأي شخص لم يطGGع الكلمGات الGGتي نطGق بهGGا يسGوع كGGان

Gوحا وواقعيGة .في الGGزمن الGذي لم يكن هللا قGد صGار فيGGه
يقف ضد هللا .في هGذا العصGر أصGبح تقريGGر "مقاومGة هللا" أكGثر وض ً
جسGً Gدا ،كGGان مقيGGاس مقاومGGة اإلنسGGان هلل مبنيًّا على مGGا إذا كGGان اإلنسGGان يعبGد GاإللGGه غGGير المنظGGور الGGذي في السGGماء ويGGوّقره.
وتعريGGف "مقاومGGة هللا" آنGGذاك لم يكن واقعيًّا للغايGGة؛ ألنGGه لم يكن بمقGGدور اإلنسGGان وقتهGGا أن يGGرى هللا ولم يعGGرف صGGورته أو

كيGG Gف كGG Gان يعمGG Gل أو يتحGَّ G Gدث .لم يكن لGG Gدى اإلنسGG Gان تصGُّ G Gورات عن هللا وآمن باهلل في غمٍ G G
Gوض؛ ألن هللا لم يكن قGG Gد ظهGG Gر

لإلنسان .ولذلك ،كيفما آمن اإلنسان باهلل في مخيلته ،لم يدن هللا اإلنسان أو يطلب منه الكثGGير؛ ألنGGه لم يكن بمقGGدور اإلنسGان

جسدا ويأتي للعمل بين البشر ،يرى الجميع هللا ويسمعون كلماته ،ويرون أعمGGال هللا في
أن يرى هللا مطلًقا .حين يصير هللا ً
أما بالنسGGبة إلى هGGؤالء الGGذين يGGرون اإللGGه
الجسGGد .آنGGذاك تتالشGGى كافGGة تصGّ Gورات اإلنسGGان فال تكGGون سGGوى فقاعGGات هGGواء! َّ

يتجسد ،فكل من لديهم طاعة في قلوبهم لن ُيدانوا ،بينما أولئك الذين يقفون َّ
أعداء له .هؤالء الناس
ضده عن عمد ُيعتَبرون
َ
أمGGا الGGذين لGGديهم تصGّ Gورات عن هللا ،ولكنهم ال يزالGGون يطيعونGGه
هم خصGGوم المسGGيح ،وهم أعGGداء يقفGGون عن قصGGد ضGGد هللاّ .

Gاء على نوايGGاه وأفعالGGه ،وليس بحسGGب خGGواطره وأفكGGاره .فGGإن ُأدين اإلنسGGان على هGGذا
بفٍ G
Gرح فلن ُيGGدانوا .هللا يGGدين اإلنسGGان بنً G
األسGGاس ،فلن يسGGتطيع أحGGد أن يهGGرب من يGGدي هللا الغاضGGبتين G.أمGGا أولئGGك الGGذين يقفGGون عمGً Gدا ضGGد اإللGGه المتج ِّسGد ،فسGGينالون

تصوراتهم عنه ،مما يتنج عنه إرباكهم لعمل هللاُ .أناس مثل هGGؤالء
عقابا على عصيانهم .وتنبع معارضتهم
َّ
ً
المتعمدة هلل من ّ
ٍ
ِ
فهم ليس لGGديهم مجGَّ Gرد تصGGورات عن هللا فحسGGب ،بGGل يفعلGGون مGGا ُيربGGك عملGGه،
ويدمرونGGه عن قصGGد؛ ُ
يعارضGGون عمGGل هللا ّ

تعمد لعمGGل هللا فلن
الم َّ
ولهGGذا السGGبب بالGGذات ُيGGدان مثGGل هGGذا السGGلوك من النGGاسَّ .
أما أولئGGك الGGذين ال ينخرطGGون في اإلربGGاك ُ
ٍ
كخطاة؛ ذلك َّ
سببا في التعطيل و اإلرباك .هؤالء األشخاص لن
ُيدانوا
ألنهم قادرون على الطاعة عن طيب خاطر ،وليسوا ً
Gدة من عم GGل هللا ،إن ك GGانوا ال يزال GGون يض GGمرون تص Gّ Gوراتهم عن هللا وال
ُي GGدانوا .ولكن البش GGر ال GGذين اخت GGبروا س GGنوات عدي ً G
يزالGGون غGGير قGGادرين على معرفGGة عمGGل اإللGGه المتج ّسGد ،وعلى الGGرغم من سGGنوات الخGGبرة العديGGدة ،فGGإنهم مGGا زالGGوا يتم ّسGكون
بتصGGورات عديGGدة عن هللا ،وهم ال يزالGGون أيضGاً غGGير قGGادرين على الوصGGول لمعرفتGGه ،وحGGتى إن لم يسGGببوا متGGاعب بسGGبب
تصGGوراتهم العديGGدة عن هللا في قلGGوبهم ،وحGGتى إن لم تظهGGر هGGذه التصGّ Gورات ،فGGإن هGGؤالء البشGGر ال يقGGدمون خدمGGة لعمGGل هللا،
وهم أغبياء .وألنهم ال
فهم غير قادرين على التبشير باإلنجيل أو التمسك بالشهادة هلل؛ أولئك األشخاص ال يصلحون لشيء ُ
فهم ُمدانون .يمكننا أن نقولهGا بهGGذه الكيفيGGة :إنGGه ألمGGر شGGائع بين
تصوراتهم عن هللا؛ ُ
يعرفون هللا وال يستطيعون التخّلي عن ّ
المبتGGدئين في اإليمGGان أن يكGGون لGGديهم تصGّ Gورات عن هللا أو قGGد ال يعرفGGون شGGيًئا عنGGه ،ولكن من غGGير الطGGبيعي للGGذين آمنGGوا
Gوءا أالّ يكGGون لGدى هGؤالء
لسنوات عديدة واختبروا الكثير من عمGGل هللا أن تكGGون لGGديهم هGGذه التص ّGورات ،ومGا يزيGد األمGGر س ً
األشGGخاص معرفGGة عن هللا .ونتيجً Gة لهGGذه الحالGGة غGGير العاديGGة ُأدين هGGؤالء األشGGخاص .هGGؤالء األشGGخاص غGGير الطبيعGGيين Gال
يصلحون لشيء؛ َّإنهم األكثر مقاومة هلل ،وقد تمتعوا بنعمة هللا عبثاً ،وسوف يتم إبادة هؤالء جميعاً في النهاية.

َمن ال يفهمGون غGرض عمGل هللا هم من يقفGون ضGد هللا ،وبGاألكثر أولئGك الGذين على درايGة بغGرض عمGل هللا لكنهم ال
يسعون إلى إرضائه .أولئك الذين يقرؤون الكتاب المق َّGدس في الكنGائس الكGبرى ويرددونGGه كGل يGGوم ،ولكن ال أحGد منهم يفهم

الغرض من عمل هللا ،ال أحد منهم قادر على معرفة هللا ،وكذلك ال أحد منهم على ِوفGGاق مGGع قلب هللا .جميعهم بشGٌ Gر عGGديمو
القيمة وأشرار ،يقفون في مكان ٍ
عال لتعليم هللا .على الرغم من َّأنهم ِّ
يلوحGون باسGم هللا ،فGإنهم يعارضGونه طواعيً Gة .يGدعون
اإليمان باهلل ،ولكنهم يأكلون لحم اإلنسGان ويشGربون دمGGه .جميGع هGGؤالء األشGخاص شGياطين يبتلعGGون روح اإلنسGان ،رؤسGاء
شGياطين تGGزعج ،عن عمGGدَ ،من يحGاولون أن يخطGوا في الطريGق الصGحيح ،وهم حجGارة عGثرة تعيGGق طريGق َمن يسGعون إلى
قويGGا" ،فكيGGف يعGGرف أتبGGاعهم أنهم ضGGد المسGGيح ويقGGودون النGGاس لمقاومGGة هللا؟ كيGGف
هللا .وعلى الGGرغم من أن لGGديهم "جسGً Gدا ً

ط البشGGر ،بينمGGا
يعرفون َّأنهم شياطين حية تسعى وراء أرواح البشر البتالعها؟ أولئك الذين يرفعGGون أنفسGGهم أمGGام هللا هم أحّ G

إكرامGا .وأولئGك الGذين يظنGون َّأنهم يعرفGون عمGل هللا ويعلنGون عملGه لآلخGرين بجلبGة كبGيرة
َمن يتضعون أمام هللا هم األكثر
ً
ويثبتGGون أعينهم عليGGه هم أكGGثر البشGGر جهاًل  .أولئGGك األشGGخاص هم بال شGGهادة هلل ،وهم متغطرسGGون ومغGGرورون .أمGGا أولئGGك
الGGGذين يعتق GGدون أن ل GGديهم معرف GGة ض GGئيلة للغاي GGة باهلل على ال GGرغم من خ GGبرتهم الفعلي GGة ومع GGرفتهم العملي GGة باهلل ،فهGGGؤالء هم

المحبوبون من هللاُ .أنGاس مثGل هGؤالء هم من يملكGون الشGهادة حقGاً وهم ًّ
كملهم هللا .أولئGك الGذين ال يفهمGون
حقا قGابلون ألن ُي َّ
َ
ومن يفهمون مشيئة هللا ولكنهم ال يمارسGون الحGق هم أعGداء هللا ،والGGذين يGأكلون ويشGربون كلمGGات
مشيئة هللا هم أعداء هللاَ ،
المتَج ِسGد ويعصGGون هللا عمGً Gدا هم
هللا ولكنهم يعارضGGون جGGوهر كلماتGGه هم أعGGداء هللا؛ وأولئGGك الGGذين لGGديهم تصGّ Gورات عن هللا ُ
أعGGداء هللا؛ وأولئGGك الGGذين ُيGGدينون هللا هم أعGGداء هللا؛ وأي شGGخص غGGير قGGادر على معرفGGة هللا وتقGGديم شGGهادة لGGه هGGو عGGدو هللا.
لذلك اسمعوا نصيحتي" :إن كان لديكم إيمان ًّ
حقا للمسGGير في هGGذا الطريGGق ،فاسGGتمروا إذاً في اتباعGGه .وإن كنتم غGGير قGادرين

على التوقGGف عن مقاومGGة هللا ،فمن األفضGGل أن ترحلGGوا قبGGل فGGوات األوان ،وإاّل فسGGتكون العاقبGGة وخيمGGة وغGGير جيGGدة؛ ألن
طش للِبGّ Gر والحGGق .وليس لGGديكم أقGGل َقGْ Gد ٍر من المحبGGة هلل.
طGGبيعتكم فاسGGدة للغايGGة .ليس لGGديكم أدنى والء أو طاعGGة أو قلب متع ِّ

طِبقة .أنتم لستم قادرين على أن تحفظوا ما ينبغي حفظه أو أن تتكّلموا
يمكن أن أقول إن حالتكم أمام هللا في حالة فوضى ُم ْ
بمGا يجب عليكم التكّلم بGه .أنتم غGير قGادرين على ممارسGة مGا يجب عليكم ممارسGته ،أو أداء المهمGة الGواجب عليكم أداؤهGا.
تتحملGGوا المعانGGاة الGGتي يجب عليكم
ليس لGGديكم الGGوالء ،أو الضGGمير ،أو الطاعGGة ،أو العزيمGGة الGGتي يجب أن تكGGون لGGديكم .لم َّ

تحملهGGا ،وليس لGGديكم اإليمGGان الGGواجب أن يكGGون لGGديكمَّ .إنكم مجGّ Gردون بالكامGGل من أي اسGGتحقاق؛ هGGل لGGديكم احGGترام للGGذات
ُّ
لتستمروا في العيش؟ أحثّكم أن تغلقوا أعينكم من أجل الراحة األبدية G،وبهذه الطريقة تجعلون هللا في ِح ٍّل من االنشGغال بكم
وتحمل المعان GGاة من أجلكمَّ .إنكم تؤمن GGون باهلل ولكنكم ال تعرف GGون مش GGيئته؛ Gوت GGأكلون وتش GGربون كالم هللا لكنكم غ GGير ق GGادرين
ُّ
على الوفاء بمطالبهَّ .إنكم تؤمنون باهلل ولكنكم ال تعرفونه ،وتحيون على الرغم من َّأنكم بال هGGدف تسGGعون إليGGه .ليس لGGديكم

أيGGة قيم أو هGGدفَّ .إنكم تحيGGون كرجGGل بال ضGGمير أو نزاهGGة أو أدنى مصGGداقية .كيGGف يمكن اعتبGGاركم بشGً Gرا؟ َّإنكم تؤمنGGون
عالوة على أنكم تأخGGذون مGGال هللا وتGGأكلون من ذبائحGGهَّ ،
ولكنكم في النهايGGة ال تبGGالون بمشGGاعره،
باهلل ،ومGGع ذلGGك تخدعونGGه،
ً

وليس لGGديكم ضGGمير تجاهGGه .وحGGتى أبسGGط مطGGالب هللا ال يمكنكم تلبيتهGGا G.فكيGGف يمكن اعتبGGاركم بشGً Gرا؟ الطعGGام الGGذي تأكلونGGه
تتمتعون بنعمتGGه G،ولكن في النهايGGة ليس لGGديكم أدنى معرفGGة عن هللا .بGGل
والهGGواء الGGذي تتنفسGGونه همGGا هبGGة من عنGGد هللاَّ .إنكم
َّ
حشا ليس بأية ح ٍ
Gال أفضGل من ٍ
كلب؟ هGل من
على العكس ،لقد أصبحتم أشخاصاً عديمي الفائدة تعارضون هللا .أولستم إ ًذا َو ً
مكرا منكم؟
بين الحيوانات هناك من هو أكثر ً

أولئGGك القساوسGGة والحكمGGاء الGGذين يقفGGون فGGوق منGGبر عٍ G
Gال يعّلمGGون اإلنسGGان ،هم أعGGداء هللا وفي تحGGالف مGGع الشGGيطان.
ٍ
عالوة على ذلGك ،ألسGتم إ ًذا
Gداوة هلل منهم؟
ً
Gداء أكGثر ع ً
أوليس منكم أولئك الذين ال يقفون فوق منGبر عGال يعّلمGون اإلنسGان أع ً
في تواطؤ مع الشيطان؟ أولئك الذين ال يفهمون الغرض من عمGGل هللا ال يعرفGGون كيGGف يكونGGون في وفGاق مGGع قلب هللا .من

المؤكGGد أن هGGذا ال يمكن أن ينطبGGق على َمن يفهمGGون الغGGرض من عمGGل هللا .عمGGل هللا ليس خاطًئا مطلقGاً؛ بGGل سGGعي اإلنسGGان
عمدا أكثر شGGؤماً وخ َّسً Gة من هGGؤالء القساوسGGة والحكمGGاء؟
عيب .أوليس أولئك المنح ّ
طون الذين يقاومون هللا ً
هو الذي يشوبه ٌ

كثيرون هم الذين يقاومون هللا ،ومن بين هؤالء الكثGGيرين من البشGر ،توجGد أنGGواع مختلفGGة من معارضGGة هللا .وكمGا أن هنGاك
َّ
ص أي شٍ G
Gخص
كافGGة أنGGواع المؤمGGنين ،هنGGاك أي ً
ضGا كافGGة أنGGواع المعارضGGين هلل ،فكGٌّ Gل منهمGGا ال يشGGبه اآلخGGر .ال يمكن أن ُي َخل َ
بوضوح الغرض من عمل هللا .وبغض النظر عن الكيفية التي عGارض بهGGا اإلنسGان هللا في الماضGي ،فإنGGه
ِم َّمن ال يعرفون
ٍ
حينما يبدأ اإلنسان في فهم الغرض من عمل هللا ِّ
ويكرس مجهوداته إلرضاء هللا ،يمحGGو هللا خطايGاه السGابقة .ومGا دام يسGعى
اإلنسان للحق ويمارسه ،فلن يأخذ هللا في االعتبار ما فعله في الماضGي ،بGل يGبرر هللا اإلنسGان على أسGاس ممارسGته للحGق.

هGGذا هGGو ِبGّ Gر هللا .قبGGل أن يGGرى اإلنسGان هللا أو يختGGبر عملGGه ،وبغض النظGGر عن الكيفيGGة الGGتي يتصGَّ Gرف بهGGا اإلنسGGان نحGو هللا،
ف GGإن هللا ال ي GGذكر تص Gّ Gرفاته ،لكن بمج GGرد أن ي GGرى اإلنس GGان هللا ويخت GGبر عمل GGه ،ف GGإن كاف GGة أعمال GGه وتص Gّ Gرفاته يكتبه GGا هللا في
"السجالت" ،ألن اإلنسان قد رأى هللا وعاش في عمله.

حقا ما لدى هللا وماهيتGGه ،ورأى سGGيادته ،وعGGرف عملGGه ًّ
حين يكون اإلنسان قد رأى ًّ
ضGا حين تتغGGير شخصGGية
حقا ،وأي ً
المتمردة التي تعGGارض هللا .يمكن القGGول إن كGGل إنسGGان
اإلنسان السابقة ،سيكون اإلنسان عندئذ قد تخلى تماماً عن شخصيته
ّ
في ٍ
كنت تGرغب في أن تُطيGع اإللGه المتج ّسGد ،ومن ثم تُرضGي
وقت من األوقات قد عارض هللا َّ
وتمرد عليه .ومGع ذلGك فGإن َ
قلب هللا بإخالصك ،وتمارس الحق الGGواجب عليGك ممارسGته ،وتGGؤدي واجبGك كمGا ينبغي G،وتلGتزم بالقواعGد كمGا ينبغي ،فGأنت
ِ
أما إن كنت تGGرفض إدراك أخطائGGك
تمردك إلرضاء هللا ،ويمكن أن تُ َّ
بذلك شخص ترغب في التخّلي عن ّ
كمل من قَبل هللاّ .

صGا
وليس لديك قلب تGائب؛ وإن كنت تسGتمر في طرقGك المتم ّGردة وليس لGديك مطلًقGا قلب للعمGل مGع هللا وإرضGائه ،فGإن شخ ً
كمل من ِقَبGGل هللا البتّGGة .إن كGGان الحGGال كGGذلك ،فGGأنت عGGدو هللا اليGGوم وغGً Gدا،
Gق عنيGً Gدا مثلGGك سGGينال العقGGاب بالتأكيGGد ،ولن تُ َّ
أحمَ G

وخصما هلل .كيف يمكن هلل أن يعفو عنك؟ طبيعة اإلنسGGان هي مقاومGGة
عدوا
الغد ،وستظل لألبد ًّ
أيضا ًّ
عدوا هلل بعد ّ
وستظل ً
ً
هللا ،ولكن ال يمكن لإلنسان أن يسعى عن ٍ
عمد لمعرفة "أسرار" مقاومة هللا؛ ألن تغيير اإلنسان لطبيعته GمهمGGة مسGGتحيلة .إن

كGGان األمGGر هكGGذا ،فمن األفضGGل أن تسGGير بعيGً Gدا قبGGل فGGوات األوان ،لكيال يصGGير توبيخGGك في المسGGتقبل أشGGد ،ولكيال تظهGGر
Gارك؛ لGو أنGك
طبيعتك الوحشية ،وال يمكنGك السGيطرة عليهGا إلى أن يبيGد Gهللا جسGدك المGادي في النهايGة .أنت تGؤمن أن هللا ُمب َ

تصمموا خطة أخرى ُفضلى؛ فأية ممارسGGة أخGGرى
جديرا باالهتمام .أناشدكم أن
في النهاية أصابتك فقط شدةٌ فلن يكون هذا ً
ّ
ستكون أفضGل من إيمGانكم باهلل .من المؤكGد أن هنGاك غGير هGذا الطريGق الواحGد؟ ألن تسGتمروا في العيش بنفس الكيفيGة دون
السعي إلى الحق؟ لماذا تعيشون على خالف مع هللا بهذا األسلوب؟

رؤية عمل هللا ()1
عمGGل يوحنGGا سGGبع سGGنوات من أجGGل يسGGوع ،وكGGان قGGد مهGGد السGGبيل بالفعGGل عنGGدما جGGاء يسGGوع .قبGGل ذلGGكُ ،سGمعت بشGGارة
ملكGGوت السGGماء الGGتي كGGان يكGGرز بهGGا يوحنGGا عGGبر األرض ،ولGGذلك انتشGGرت عGGبر اليهوديGGة G،وكGGل شGGخص دعGGاه نبيًّا .في ذلGGك
الوقت ،رغب الملك هيرودس في قتل يوحنا ،ومع ذلك لم يكن يجرؤ أن يفعل هGGذا ،ألن النGGاس كGGانت تبجGل يوحنGا ،وخشGي
هيرودس أنه لو قتل يوحنا ربما يثور الناس ضده .تأصل العمل الذي قام به يوحنا بين الناس العاديين ،وصنع مؤمنين من
اليهGGود G.لقGGد مهGGد السGGبيل من أجGGل يسGGوع لسGGبع سGGنوات ،حGGتى الGGوقت الGGذي بGGدأ يسGGوع أداء خدمتGGه فيGGه .وعليGGه ،كGGان يوحنGGا

مهد السGبيل
األعظم بين جميع األنبياء .لم يبدأ يسوع عمله الرسمي إال بعد َس ْج ِن يوحنا .قبل يوحنا ،لم يكن هنGاك أبGً Gدا نGبي َّ
من أجGل هللا ،ألنGGه قبGل يسGGوع ،لم يكن هللا قGد تج َّسGد قGط .ومن ثم ،من بين كGGل األنبيGاء وصGوالً إلى يوحنGGا ،كGان هGو الوحيGGد
الذي َّ
أعد الطريGق من أجGل هللا المتجسGد ،وبهGذه الطريقGGة صGار يوحنGا أعظم نGبي في العهGدين GالقGديم والجديGGد .بGGدأ يوحنGGا في
نشر بشارة ملكوت السماء قبGل معموديGة GيسGوع بسGبع سGنوات .من منظGور النGاس ،العمGل الGذي قGام بGه بGدا أسGمى من العمGل
التالي ليسوع ،ومع ذلك ،كGان ال يGزال مجGرد نGبي .لم يعمGل ويتكلم داخGل الهيكGل ،بGل في المGدن والقGرى خارجGه .فعGل هGذا
نادرا ما تواصل يوحنا مع ذوي المناصGب العليGا في المجتمGع ،كGان ينشGر
بالطبع بين األمة اليهودية ،وباألخص المهمشينً .
البشGGارة فقGGط بين النGGاس العGGاديين Gمن اليهوديGة GلتجهGGيز النGGاس المناسGGبين من أجGGل الGGرب يسGGوع ،ولتجهGGيز أمGGاكن مناسGGبة لGGه
Gرة بمجGرد مجيئGه.
ليعمل فيها .مGع وجGود نGبي مثGل يوحنGا يمهGد GالسGبيل ،اسGتطاع الGرب يسGوع أن يبGدأ طريGق الصGليب مباش ً
جسد ا للقيام بعمله ،لم يضطر إلى القيام بعمل اختيار الناس ،ولم يحتج إلى أن يبحث بصورة شخصية عن
عندما صار هللا ً

أنGاس أو مكGGان يعمGGل فيGGه .لم يقم بهGGذا العمGل عنGGدما جGاء؛ الشGخص الصGحيح قGGد جهGز لGGه بالفعGل قبGل مجيئGGه .كGان يوحنGا قGGد

Gرة على هGGؤالء األشGGخاص الGGذين انتظGGروه
أكمGGل بالفعGGل هGGذا العمGGل قبGGل أن يبGGدأ يسGGوع عملGGه ،لكي يعمGGل هللا المتجسGGد مباشً G
طوياًل بمجرد أن يأتي ليقوم بعمله .لم ِ
يأت يسوع ليقوم بعمل تقويم اإلنسGان .لقGد جGاء فقGط ليGؤدي الخدمGة الGتي ينبغي عليGه

أن يؤديها ،وبقية األشياء كلها لم تكن لها عالقة بGGه .عنGدما أتى يوحنGGا ،لم يفعGGل شGيًئا إال اسGGتخراج جماعGة من أولئGك الGGذين
قبلوا بشارة ملكوت السماوات من الهيكل ومن بين اليهGود ،ليصGيروا أهGداًفا لعمGل الGرب يسGوع .عمGل يوحنGا لسGبع سGنوات،
ِ
Gؤد يوحنGGا معجGGزات عديGGدة G،ألن عملGGه كGGان تمهيGGد السGGبيل ،كGGان عمGGل
أي أنGGه نشGGر البشGGارة لسGGبع سGGنوات .أثنGGاء عملGGه ،لم يّ G

تجهGGيز .كGGل العمGGل اآلخGGر ،الGGذي كGGان سGGيفعله يسGGوع ،لم يكن لGGه عالقGGة بGGه؛ لقGGد طلب من النGGاس فقGGط أن يعGGترفوا بخطايGGاهم
عمد النGGاس ،لكي ينGGالوا الخالص .على الGGرغم من أنGGه قGGام بعمGGل جديGGد ،وفتح طريًقGGا لم يسGGر فيGGه اإلنسGGان من
ويتوبGGوا ،كمGGا َّ
Gاجزا عن القيGام بعمGل يسGوع .على الGرغم
قبل ،إال أنه فقط مهد السبيل ليسوع .كان مجرد نبي قGام بعمGل التجهGيز ،وكGان ع ً

من أن يس GGوع لم يكن ه GGو أول من ك GGرز ببش GGارة ملك GGوت الس GGماء ،وعلى ال GGرغم من أن GGه اس GGتمر في الطري GGق ال GGذي ق GGد ب GGدأه

يوحنا ،ال يزال هو الوحيد الذي يمكنه القيGام بعملGه ،والGذي كGان أسGمى من عمGل يوحنGا .لم يسGتطع يسGوع أن يجهGز طريقGه
Gرة بالنيابGGة عن هللا .وعليGGه ،ال يهم كم عGGدد السGGنوات الGGتي عمGGل فيهGGا يوحنGGا ،كGGان ال يGGزال نبيًّا،
بنفسGGه؛ كGGان عملGGه يتم مباشً G
وكان مجرد شخص يمهد السبيل .تجاوزت الثالث سنوات عمل التي قام بها يسوع السبع سنوات عمل التي قام بها يوحنا،
مشابه ا .عندما بدأ يسوع أداء خدمته ،وهو نفس الوقت الذي انتهى فيه عمل يوحنا ،كان يوحنا قد
ألن جوهر عمله لم يكن
ً
جهGGز أنا ًسGا وأمGGاكن كافيGGة ليسGGتخدمها الGGرب يسGGوع ،وكGGانت كافيGGة للGGرب يسGGوع ليبGGدأ الثالث سGGنوات عمGGل .وعليGGه ،بمجGGرد

جانبGGا .هGGذا ألن العمGGل الGGذي قGGام بGGه
انتهGGاء عمGGل يوحنGGا ،بGGدأ الGGرب يسGGوع عملGGه رسGGميًّا ،والكلمGGات الGGتي قالهGGا يوحنGGا َتن َّحت ً
يوحنGGا كGGان فقGGط من أجGGل االنتقGGال ،ولم تكن كلماتGGه كلمGGات الحيGGاة الGGتي سGGتقود النGGاس لنمGGو جديGGد؛ في النهايGGة ،كGGانت كلمGGات
ذات منفعة مؤقتة فقط.

لم يكن العمل الذي قام به يسوع فائًقGا للطبيعGة؛ كGانت هنGاك عمليGة أدت إليGه ،وكGان يتقGدم كلGه وفًقGا للقGوانين الطبيعيGة
يقينGGا أنGGه قGGد جGGاء للقيGGام بهGGذا العمGGل ،وعGGرف أنGGه قGGد جGGاء
الGGتي تحكم األشGGياء .في آخGGر سGGتة أشGGهر من حياتGGه ،عGGرف يسGGوع ً

ُليصGG Gلب على الصGG Gليب .قبGG Gل أن ُيصGG Gلب ،اسGG Gتمر في الصGG Gالة إلى هللا اآلب ،بالضGG Gبط كمGG Gا صGG Gلى ثالث مGG Gرات في بسGG Gتان
جثسGGيماني .بعGGدما اعتمGGد يسGGوع ،أدى خدمتGGه لثالثGGة أعGGوام ونصGGف ،واسGGتمر عملGGه الرسGGمي لعGGامين ونصGGف .أثنGGاء السGGنة

األولى ،اشGGتكى عليGGه الشGGيطان ،وعطلGGه البشGGر ،وخضGGع للتجربGGة البشGGرية .تغلب على الكثGGير من التجGGارب في الGGوقت ذاتGGه
الذي كان ينفذ فيه عمله .في آخر ستة أشهر ،عندما اقترب موعد صلب يسوع ،جGاءت من فم بطGرس الكلمGات القائلGة بأنGه
هو ابن هللا الحي ،وأنه هو المسيح .وقتها فقGط صGار عملGه معروًفGا للجميGع ،ووقتهGا فقGط اسGتُعلنت هويتGه للعامGة .بعGد ذلGك،
سيصGGلب من أجGGل اإلنسGان ،وأنGGه بعGGد ثالثGGة أيGGام سGGيقوم من جديGGد؛ وأنGGه قGGد جGاء لينفGGذ عمGGل الفGGداء،
أخGGبر يسGGوع تالميGGذه GأنGGه ُ
ِ
ضGا
وأنه هو المخّلص .لم يكشف عن هويته والعمل الذي نوى القيام به إال في السGتة أشGهر األخGيرة من حياتGه .كGان هGذا أي ً
ضGا لنGGاموس
هو وقت هللا ،وكان ينبغي أن ُي َّنفذ العمل هكذا .في ذلك الوقت ،كان جزء من عمل يسوع وفًقا للعهد القديم وأي ً

موسGGى وكلمGGات يهGGوه أثنGGاء عصGGر النGGاموس .اسGGتخدم يسGGوع كGGل هGGذا ليقGGوم بجGGزء من عملGGه .لقGGد َكَ Gر َز للنGGاس وعلمهم في
المجGGامع ،واسGGتخدم نبGGوات األنبيGGاء في العهGGد القGGديم لتGGوبيخ الفريسGGيين الGGذين كGGانوا في عGGداوة معGGه ،واسGGتخدم الكلمGGات الGGتي
وردت في األسGGفار المقدسGGة لكشGGف عصGGيانهم ومن ثم إدانتهم .ألنهم احتقGGروا مGGا قGGد فعلGGه يسGGوع؛ وبGGاألخص أن الكثGGير من
عمل يسوع لم يكن بحسب الناموس باإلضافة إلى أن ما كGان ُيعِّلمGه كGان أرقى من كلمGاتهم ،بGل وحGتى أسGمى ممGا تنبGأ عنGه
األنبياء في األسفار المقدسة .كان عمل يسوع فقط من أجGل فGداء اإلنسGان والصGلب .لGذلك لم يحتج إلى أن يقGول المزيGد من
الكلمات ليخضع أي إنسان .الكثير مما علمه لإلنسGان كGان ُمسGتًقى من كلمGات األسGفار المقدسGة ،وحGتى إن لم يتجGاوز عملGه

قادرا على تحقيق عمل الصلب .لم يكن عمله عمGل الكلمGة ،وال عمGل إخضGاع البشGرية ،بGل
األسفار المقدسة ،فمع ذلك ظل ً
من أجل فداء البشرية .لقد عمل فقط كذبيحة خطية عن البشر ،ولم يتصرف كمصدر الكلمة للبشرية .لم يعمل عمGGل األمم،
الذي هو عمل إخضاع اإلنسان ،بل قام بعمل الصلب ،وهو عمل تم بين أولئك الذين آمنGGوا بوجGGود إلGGه .على الGGرغم من أن
ِ
كافيGGا إلكمGGال
عملGGه ُنّفGGذ على أسGاس األسGGفار المقدسGGة ،واسGGتخدم مGا تنبGGأ بGGه األنبيGGاء القGGدامى إلدانGGة الفريسGGيين ،فGإن هGGذا كGGان ً

عمل الصليب .لو كان عمل اليوم ال يGزال ُينفGذ على أسGاس نبGوءات األنبيGاء القGدامى في األسGفار المقدسGة ،لكGان إخضGاعكم
مستحياًل  ،ألن العهد القديم ال يحتوي على أي سجل عن عصيانكم وخطايGاكم ،يGا شGعب الصGين ،ال يوجGد تGاريخ لخطايGاكم.

Gدودا لبGGني
ًG
باقيGGا في الكتGGاب المقGGدس ،لمGGا أثمGGرتم أبGً Gدا .ال يسGGجل الكتGGاب المقGGدس إال
ومن َّ
تاريخ ا محً G
ثم ،لGGو ظGGل هGGذا العمGGل ً
تخيلGGوا لGGو أني أدنتكم وفًقGGا
Gرارا أم صGGالحين ،وعGGاجز عن إدانتكمَّ .
إسGGرائيل ،وهGGو تGGاريخ عGGاجز عن تحدي Gد GمGGا إذا كنتم أشً G

لتاريخ بني إسرائيل – هل ُكنتم ستستمرون في اتبGاعي كمGا تفعلGون اليGوم؟ هGل تعرفGون كم أنتم صGعاب المGراس؟ لGو لم يتم
قGGول كلمGات أثنGGاء هGGذه المرحلGGة ،لكGGان إكمGGال عمGGل اإلخضGGاع مسGGتحياًل  .ألني لم ِ
آت ُألصGGلب على الصGGليب ،يجب أن أقGول

كلمGGات منفصGGلة عن الكتGGاب المقGGدس ،لكي تُخضGGعوا .العمGGل الGGذي قGGام بGGه يسGGوع كGGان مجGGرد مرحلGGة أعلى من العهGGد القGGديم؛
كGان يسGتخدم لبGدء عصGر ،ولقيGادة ذلGك العصGر .لمGاذا قGال" :لم ِ
آت ألنقض النGاموس ،بGل ألكملGه"؟ ومGع ذلGك كGان في عملGه
ُ
ِ
الكثير الذي يختلف عن الشرائع والوصايا التي اتبعها ومارسها بنو إسرائيل في العهد القديم ،ألنه لم يGGأت ليطيGGع النGGاموس،
ِ
كمله .احتوت عملية تتميم الناموس على عدة أمGور فعليGة :كGان عملGه أكGثر عمليGة وواقعيGة ،وباإلضGافة إلى ذلGك ،كGان
بل ُلي ّ
التزاما أعمى بعقيدة ما .ألم يحفGظ بنGو إسGرائيل السGبت؟ عنGدما جGاء يسGوع لم يحفGظ السGبت ،ألنGه
نبضا بالحياة ،وليس
أكثر ً
ً
قGGال إن ابن اإلنسGGان هGGو رب السGGبت ،وعنGGدما وصGGل رب السGGبت ،فقGGد فعGGل مGGا كGGان يحلGGو لGGه .لقGGد أتى ليكمGGل نGGاموس العهGGد

الق GGديم ويغ GGير الش GGرائع .ك GGل مGGا ُيفع GGل الي GGوم مب GGني على الحاض GGر ،ولكن GGه مGGا زال يس GGتند على أس GGاس عم GGل يه GGوه في عص GGر
النGGاموس ،وال يتخطى هGGذا النطGGاق .االنتبGGاه لمGGا تقGGول وعGGدم ارتكGGاب الزنGGا ،أليسGGا هGGذان ،على سGGبيل المثGGال ،شGGرائع العهGGد
القGGديم؟ اليGGوم المطلGGوب منGGك ال يقتصGGر فقGGط على الوصGGايا العشGGر ،بGGل يتكGGون من وصGGايا وشGGرائع ذات شGGأن أعلى من تلGGك
Gاء
الGGتي أتت من قبGGل ،ومGGع هGGذا فGإن ذلGGك ال يعGGني أن مGGا جGاء في السGابق قGGد تم محGGوه ،ألن كGGل مرحلGGة من عمGGل هللا تُنفGGذ بنً G
على أساس المرحلة التي جاءت قبلها .من جهة ما قدمه يهوه إلسرائيل ،مثل مطالبGGة النGGاس بتقGGديم ذبGGائح ،وإكGGرام األبGGوين،
وعدم عبادة األوثان ،وعدم إهانة اآلخرين ولعنهم ،وعدم ارتكاب الزنا واالمتناع عن التدخين وشرب الخمر وعدم أكGGل مGGا
هو ميت ،وعGدم شGرب الGدم ،أليس هGذا يش ّGكل أسا ًسGا لممارسGتكم اليGوم؟ قGد تم تنفيGذ العمGل حGتى اليGوم على أسGاس الماضGي.
مح،
على الرغم من أن شرائع الماضي لم تعد تُذكر ،وهناك متطلبات جديGGدة منGك ،إال أن هGذه الشGرائع ،بعيGً Gدا عن أنهGا لم تُ َ
ارتقت إلى درجة أسمى .إن قلنا إنها قد ُمحيت فهذا يعني أن العصر السGابق قGGد عفGا عليGه الGGزمن ،في حين أن هنGاك بعض
الوصGايا الGتي يجب عليGك أن تلGتزم بهGا بجملتهGا .قGد مورسGت وصGايا الماضGي بالفعGل ،وصGارت بالفعGل هي كيGان اإلنسGان،

وال حاجGG Gة لتكGG Gرار الوصGG Gايا المتعلقGG Gة بعGG Gدم التGG Gدخين والشGG Gرب وخالفGG Gه .على هGG Gذا األسGG Gاس ،تُبGG Gنى الوصGG Gايا الجديGG Gدة وفًقGG Gا
الحتياجاتكم اليوم ،وفًقا لقامتكم ،ووفًقا لعمل اليوم .إعالن وصايا العصر الجديد ال يعني محو وصايا العصر الماضGGي ،بGGل
مطلوبGGا منكم اليGGوم فقGGط اتبGGاع
ارتقائها على هذا األساس ،وجعل أفعال اإلنسان أكثر كماالً ،وأكثر توافًقا مع الواقع .لو كان
ً

مطلوبGGا منكم حفGGظ
الوصGGايا وااللGGتزام بشGGريعة العهGGد القGGديم ،بنفس الطريقGGة الGGتي كGGان يفعلهGGا بنGGو إسGGرائيل ،كGGذلك لGGو كGGان
ً
الشرائع التي وضGعها يهGوه ،لن يكGون من المحتمGل أن تتغGيروا .إن كGان عليكم االلGتزام فقGط بتلGك الوصGايا القليلGة المحGدودة

أو حفGGظ شGGرائع كثGGيرة ،لظلت طGGبيعتكم القديمGGة متجGGذرة بعمGGق ،ولمGGا كGGانت هنGGاك وسGGيلة القتالعهGGا .وهكGGذا كنتم ستصGGيرون
Gددا قليالً من الوص GGايا البس GGيطة أو ش GGرائع بال حص GGر
فاس GGدين بص GGورة متزاي GGدة ،ولم GGا ص GGار واح GGد منكم
مطيعGGا .أي أن ع ً G
ً
عاجزة عن مساعدتكم على معرفة أعمال يهوه .أنتم لستم مثل بني إسرائيل :من خالل اتباع الشرائع وحفظ الوصGGايا كGGانوا
قGGادرين على الشGGهادة عن أعمGGال يهGGوه ،واإلخالص لGGه وحGGده ،ولكنكم تعجGGزون عن تحقيGGق هGGذا ،والقليGGل من وصGGايا عصGGر
العهGGد القGGديم ليسGGت عGGاجزة عن جعلكم تسGGلمون قلبكم فحسGGب أو حمGGايتكم بGGل سGGتجعلكم بGGدالً من ذلGGك مGGتراخين ،وسGGتهبطون

إلى الجحيم .ألن عملي هو عمل إخضاع ،وهو يستهدف عصيانكم وطGبيعتكم القديمGGة .كلمGGات يهGGوه أو يسGوع اللطيفGة تبتعGGد
تمGام البعGد عن كلمGات الدينونGGة الحGادة اليGوم .بGGدون كلمGGات حGادة مثGGل هGGذه ،سGيكون من المسGGتحيل إخضGاعكم "أيهGGا الخGGبراء"
الذين كنتم عاصين آلالف السنين .لقد فقدت شرائع العهد القديم قوتها عليكم منذ زمن بعيد ،ولكن دينونة GاليGGوم مهولGGة أكGGثر
من الشGGرائع القديمGGة .األكGGثر مالءم ً Gة لكم هي الدينونGGة G،وليسGGت قيGGود النGGاموس التافهGGة ،ألنكم لسGGتم البشGGر الGGذين ُخلقGGوا في
البداية G،ولكن البشر الذين فسدوا آلالف السنين .ما يجب على اإلنسان تحقيقه اآلن يتوافق مع حالة اإلنسان الحقيقية اليوم،
ويتوافGGق مGGع اإلمكانيGGات والقامGGة الفعليGGة إلنسGGان اليGGوم الحGGالي ،وال يتطلب األمGGر منGGك أن تتبGGع عقيGGدة .هGGذا لكي يتم تحقيGGق
جانبGGا .هGGل تعتقGGد أن الوصGGايا عقيGGدة؟ يمكن أن ُيقGGال إنهGGا متطلبGGات
تغيGGيرات في طبيعتGGك القديمGGة ،وبهGGدف تنحيGGة تصGGوراتك ً
عاديGGة من اإلنسGان .هي ليسGت عقيGدة يجب عليGك اتباعهGا .خGGذ منGGع التGدخين كمثGGال ،هGGل هGذا عقيGGدة؟ إنهGGا ليسGGت عقيGGدة! إنGه
أمر تطلبه البشرية العاديGة؛ ليسGت عقيGدة بGل قاعGدة للبشGرية كافGة .اليGوم تعGد الوصGايا االثنتGا عشGرة أو مGا نحGو ذلGك الGتي تم
ضGا ليسGت عقائGد ،بGل هي مGا ُيطلب من البشGرية العاديGة تحقيقGه .لم يملGك النGاس أو يعرفGوا مثGل هGذه األمGور في
تشريعها أي ً
Gدة .الشGرائع مختلفGة عن العقيGدة .العقيGدة الGتي أتكلم
الماضي ،ولذلك كان
مطلوبا منهم تحقيقها اليوم ،وهGو مGا ال ُيحسGب عقي ً
ً

عنها تشير إلى شعائر ورسميات أو الممارسات المنحرفة والخاطئة من اإلنسان .إنها قواعد ولوائح بال منفعGGة لإلنسGGان وال

تُفيده ،وهي مسار من األعمال ال يحمل أية أهمية .هذه هي خالصة العقيدة ،وعقيدة مثل هذه يجب نبذها ،ألنها ال تقدم أية
منفعة لإلنسان .ما ينفع اإلنسان هو ما يجب عليه ممارسته.

رؤية عمل هللا ()2
ِ
يتم خالصGGه .اليGوم ،بGGدل الخالص ،هنGاك
ُب ّشَ Gر بإنجيGل التوبGGة في عصGر النعمGة ،واشGتُرط أن يGؤمن اإلنسGان ،وبعGGدها ّ
حGGديث فقGGط عن اإلخضGGاع والكمGGال .لم ُيقGGل قGGط إنGGه إذا آمن أحGGدهم ،فسGGوف تُبGGارك عائلتGGه ُكُّلهGGا ،أو إن الخالص هGGو مGGرة
واحGGدة ودائمGGة .اليGGوم ،ال يتحGGدث أحGGد بهGGذه الكلمGGات ،فGGأمور كهGGذه عفGGا عليهGGا الGزمن .في ذلGGك الGGوقت ،كGGان عمGGل يسGGوع هGGو
ِ
آمنت بGه ،لن تعGود خاطًئا بعGد ذلGك ،بGل
آمنت بGه ،فإنGه سGيفديك .إذا َ
فداء كل البشرُ ،غف َرت خطايGا كGل َم ْن آمن بGه؛ فطالمGا َ
تخُلص وتتGGبرر باإليمGGان .لكن ظGGل بين المؤمGGنين َم ْن عصGGى هللا وقاومGGه،
تتحGGرر من خطايGGاك .كGGان هGGذا هGGو المقصGGود بGGأن ْ
مملوك Gا ليسGGوع بأكملGGه ،لكنGGه يعGGني أن اإلنسGGان لم يعGGد
Gنزع ببطء .ال يعGGني الخالص أن اإلنسGGان قGGد أصGGبح
ً
وم ْن يجب أن ُيَ G
َ
ِ
مملوك ا بعGGد للخطيGة .في ذلGك الGوقت ،قGام يسGوع بGGالكثير من
ًG
مملوك ا للخطيGGة ،وأن خطايGاه قGGد ُغف َGرت :إذا آمنت ،لن تصGبح
ًG
العمل الذي لم يكن مفهوما لتالميذه G،وقال الكثير مما لم يفهمه الناس .هذا ألنه ،في ذلك الوقت ،لم ِ
أي تفسير .وهكذا،
يعط َّ
ً
نابعGا من
أيضا بالكثير من العمGل الGGذي كGان ًG
بعد عدة سنوات على رحيل يسوع ،كتب متَّى عن سلسلة أنسابه ،وقام آخرون ً
إرادة اإلنس GGان .لم ي ِ G
Gأت يس GGوع كي ي GGربح اإلنس GGان ِ
ويكمل GGه ،ب GGل كي يق GGوم بمرحل GGة واح GGدة من العم GGل :حم GGل إنجي GGل ملك GGوت
ّ

صGلب يسGوع ،وصGل عملGه إلى نهايGة كاملGة .ولكن في المرحلGة الحاليGة –
السماوات واستكمال عمل صGلبه – وهكGذا حالمGا ُ
مرحلGGة عمGGل اإلخضGGاع – يجب التفGGوه بالمزيGGد من الكلمGGات ،والقيGGام بالمزيGGد من العمGGل ،ويجب أن يكGGون هنGGاك العديGد Gمن
اإلجGGراءات .كGGذلك يجب أن ُيكشGGف عن أسGGرار عمGGل يسGGوع ويهGGوه ،حGGتى يتسGGنى لجميGGع النGGاس أن يمتلكGGوا الفهم والوضGGوح
في إيمGGانهم ،ألن هGGذا هGGو عمGGل األيGGام األخGGيرة ،واأليGGام األخGGيرة هي نهايGGة عمGGل هللا ،وقت إتمGGام العمGGل .ستفسGGر لGGك مرحلGGة

العمGGل هGGذه شGGريعة يهGGوه وفGGداء يسGGوع ،وهي في األسGGاس لكي َّ
أنت من فهم العمGGل الكامGGل لخطGGة تGGدبير هللا الGGتي تبلGGغ
تتمكن َ

وتقدر كل معنى خطة تدبير الستة آالف سنة هذه وجوهرها ،وفهم الغاية من كل العمل الذي قام به يسوع
ستة آالف سنةّ ،
والكلمGGات الGGتي تكلم بهGGا ،وحGGتى إيمانGGك األعمى بالكتGGاب المقGGدس وسGGجودك للكتGGاب المقGGدس .سGGوف يسGGمح لGGك كGGل هGGذا بGGأن
تتمكن Gمن فهم ٍ
إدراكا تاما .سوف َّ
كل من العمGل الGذي قGام بGه يسGوع ،وعمGل هللا اليGوم؛ سGوف تفهم وتعGاين ك ّGل الحGق
تدرك
ً ً
والحيGGاة والطريGGق .في مرحلGGة العمGGل الGGذي قGGام بGGه يسGGوع ،لمGGاذا رحGGل يسGGوع دون إتمGGام العمGGل الختGGامي؟ ألن مرحلGGة عمGGل
ِ
ضGا إلى النهايGة؛ وبعGد صGلبه ،انتهى عملGه
يسوع لم تكن مرحلGة عمGل اختتGام .عنGدما ُسّ Gم َر على الصGليب ،وصGلت كلماتGه أي ً
تمام ا .المرحلة الحالية مختلفة :فقط بعد أن تكون الكلمات قد قيلت إلى النهاية وينتهي عمل هللا بأكمله ،عندها ينتهي عمله.
ً

كليGا .لكن يسGوع لم يهتم
خالل مرحلة عمل يسوع ،كان هنGGاك العديGد Gمن الكلمGات الGGتي لم يتفGGوه بهGا ،أو الGGتي لم ُيعبَّر عنهGا ً
بمGGا قالGGه أو لم يقلGGه ،ألن خدمتGGه لم تكن خدمGGة الكالم ،وهكGGذا بعGGد أن ُس ِّ Gم َر على الصGGليب ،غGGادر .كGGانت تلGGك المرحلGGة من
العمGGل بشGGكل رئيسGGي من أجGGل الصGGلب ،وهي على خالف المرحلGGة الحاليGGة .مرحلGGة العمGGل الحاليGGة هGGذه هي أسا ًسGا من أجGGل
اإلتمام ،واإليضاح ،وختام جميع العمل .إذا لم تُقل هذه الكلمات إلى نهايتها ،فلن تكون هناك طريقة إلتمام هذا العمل ،ألنه

وينجGز باسGGتخدام الكلمGGات .في ذلGGك الGGوقت ،قGام يسGGوع بGالكثير من العمGل الGGذي
في هذه المرحلة من العمل ُيكتمل كل العمل ُ
لم يفهمه اإلنسان .لقد رحل بهدوء ،واليوم ال يزال هناك الكثير ِم َمن ال يفهمون كلماته ،وفهمهم خاطئ ،ومع ذلك ما زالوا
ِ
نهائيGGا ،وتقGGدم خاتمتGGه.
تمم هGGذه المرحلGGة عمGGل هللا ً
يعتقGGدون أن فهمهم صGGحيح ،وال يعرفGGون أنهم مخطئGGون .في النهايGGة ،سGGتُ ّ
Gحح المفGGاهيم الGGتي في داخGGل اإلنسGGان ،ونوايGGاه ،وفهمGGه الخGGاطئ،
سGGوف يفهم الجميGGع خطGGة تGGدبير هللا ويعرفهGGا .سGGوف تُصَّ G

ومفاهيمGGه حGGول عمGGل يهGGوه ويسGGوع ،وآراؤه حGGول الوثنGGيين G،وانحرافاتGGه وأخطGGاؤه األخGGرى .وسGGيفهم اإلنسGGان جميGGع طGGرق
الحياة الصحيحة ،وكل العمل الذي أنجزه هللا ،والحق كاماًل  .عندما يحدث ذلك ،ستنتهي هذه المرحلة من العمل .كان عمل
يهGGوه خلGGق العGGالم ،كGGان البدايGGة؛ هGGذه المرحلGGة من العمGGل هي نهايGGة العمGGل ،وهGGذه هي الخاتمGGة .في البدايGGةَّ G،نفذ هللا عملGGه بين

األشخاص المختارين في إسرائيل ،وكان فجر حقبة جديدة في أقدس موضع .أما المرحلة األخيرة من العمل فتُ َّنفذ في البلGد
تم عمل هللا في أكثر األماكن إشGراًقا ،وتُ َّنفذ المرحلGة
دنسا ،لدينونة العالم ووضع نهاية للعصر .في المرحلة األولىّ ،
األكثر ً
األخيرة في أكGثر األمGاكن ظالمGا ،وسGيطرد هGذا الظالم ،ويGؤتى بGالنور ،وتُخضGع جميGع الشGعوب .عنGدما ُأخ ِ
ضَ Gع النGاس من
َ
ُ
ً
إلهGا ،وهGGو اإللGGه الحقيقي،
هGGذه األمGGاكن األكGGثر دن ًسGا وأكثرهGGا ظلمGGة في جميGGع األمGGاكن ،واعGGترف جميGGع السGGكان بGGأن هنGGاك ًG

ستخدم هذه الحقيقة لمواصلة عمل اإلخضاع في جميع أنحاء الكون .هGGذه المرحلGGة
وكان كل شخص
تماما ،عندها ستُ َ
ً
مقتنعا ً
من العمGGل رمزيGGة :بمجGGرد االنتهGGاء من العمGGل في هGGذا العصGGر ،فGGإن عمGGل السGGتة آالف سGGنة من التGGدبير سيصGGل إلى نهايGGة
كاملGGة .وبمجGGرد أن ُيخضGGع كGّ Gل الGGذين يعيشGGون في أظلم األمGGاكن ،فغGGني عن القGGول إن الوضGGع سGGيكون كGGذلك في كGGل مكGGان
آخGGر .على هGGذا النحGGو ،يحمGGل عمGGل اإلخضGGاع فقGGط في الصGGين رمزيGGة ذات معGGنى .تُج ِّسGد الصGGين كGGل قGGوى الظالم ،ويمثGGل
شعب الصين كل أولئك الذين هم من الجسد ،ومن الشيطان ،ومن اللحم والدم .إن الشعب الصيني هو أكGثر َم ْن َف َسGد بسGبب
ثم
التGنين Gالعظيم األحمGر ،الGذي يعGارض هللا أقGوى معارضGة ،وهGو الشGعب الGذي تعتGبر إنسGانيته األكGثر دنGاءة ودناسGة ،ومن َّ
فهم النم GGوذج األص GGلي لك GGل البش GGرية الفاس GGدة .ه GGذا ال يع GGني أن GGه ال توج GGد مش GGاكل على اإلطالق ل GGدى دول أخ GGرى؛ فمف GGاهيم

اإلنسان كلها متشابهة ،وعلى الرغم من أن شعوب هذه البلدان قد يكونGون من العيGGار الجيGد ،فGإن كGGانوا ال يعرفGGون هللا ،فقGGد
ض Gا؟ لمGGاذا خGGان يهGGوذا
ض Gا هللا وتحGّ Gدوه؟ لمGGاذا عارضGGه الفريسGGيون أي ً
يعGGني ذلGGك أنهم يعارضGGونه .لمGGاذا عGGارض اليهGGود أي ً
ص Gلب يس GGوع وق GGام ،ظ GGل الن GGاس غ GGير
يس GGوع؟ في ذل GGك ال GGوقت ،لم يكن العدي GGد من التالمي GGذ يعرف GGون يس GGوع .لم GGاذا ،بع GGد أن ُ
ضGعون سGوف
Gال على ذلGGك ،وعنGدما ُيخ َ
مؤمنين به؟ أليس عصGGيان اإلنسGان متشGابه لGدى الجميGع؟ ببسGاطة ،شGعب الصGGين مثٌ G

دائمGGا إنكم ج GGزء من خط GGة ت GGدبيري؟ ففي الش GGعب
يص GGبحون
ً
نموذج Gا وعين GGة ،وس GGيكونون مث GGل مرج GGع لآلخ GGرين .لم GGاذا قلت ً
ويكشGGف بجميGGع أشGGكاله المتنوعGGة .فمن ناحيGGة،
الصGGيني يتجلى الفسGGاد والGGدنس واإلثم والمعارضGGة والتمGGرد على أكمGGل وجGGه ُ

عيGGارهم متٍ G
Gدن G،ومن ناحيGGة أخGGرى ،حيGGاتهم وعقليتهم متخلفGGة ،وعGGاداتهم ،وبGGيئتهم االجتماعيGGة ،وعائلGGة نشGGأتهم – كلهGGا فقGGيرة
أيضا وضيعة للغايGة .العمGل في هGذا المكGان رمGزي ،وبعGد أن ُي َّنفذ هGذا االختبGار في مجملGه،
واألكثر ً
تخلفا .كما أن مكانتهم ً
تلقائيا .وبمجGGرد
سينجز
ً
سيقوم هللا بعمله الالحق بشكل أفضل .إذا كان يمكن استكمال خطوة العمل هذه ،فإن العمل الالحق ُ

تمامGGا عمGGل اإلخضGGاع في جميGGع أنحGGاء
إنجGGاز هGGذه الخطGGوة من العمGGل ،فGGإن
نجاح Gا كبً G
ً
Gيرا سGGيتحقق بالكامGGل ،وسGGوف ينتهي ً
الك GGون .في الواق GGع ،بمج GGرد نج GGاح العم GGل بينكم G،س GGيكون ُمع GGاداًل للنج GGاح في جمي GGع أنح GGاء الك GGون .ه GGذا ه GGو س GGبب جعلي لكم
تلعبون دور النموذج والعينة G.التمGرد والمعارضGة والGدنس واإلثم – كلهGا موجGودة في هGؤالء النGاس ،وفيهم يتمثGل كGل تمGرد

مميGGزون حًقGGا ،وبالتGGاليُ ،يحتفGGظ بهم كمثGGال نمGGوذجي لإلخضGGاع ،وبمجGGرد أن ُيخضGGعوا ،سيصGGبحون بطبيعGGة
البشGGرية .إنهم ّ
نموذج ا وعينGGة لآلخGGرين .لم يكن هنGGاك مGGا هGGو أكGGثر رمزيGGة من المرحلGGة األولى الGGتي اُنجGGزت في إسGGرائيل :لقGGد كGGان
ًG
الحGGال

Gادا من كGGل الشGGعوب ،وهكGGذا كGGان فجGGر الGGزمن الجديGGد في هGGذه األرض يحمGGل أهميGGة
بنGGو إسGGرائيل األكGGثر قداسGGة واألقGGل فسً G
قص GGوى .يمكن الق GGول إن أس GGالف البش GGر جGGاءوا من إس GGرائيل ،وإن إسGGرائيل كGGانت مه GGد عم GGل هللا .في البداي GGة ،ك GGان ه GGؤالء

Gادرا على تحقيGق أفضGل النتGائج .يسGجل الكتGاب
الناس هم األكثر قداسGة ،وكGانوا
جميعGا يعبGدون يهGوه ،وكGان عمGل هللا فيهم ق ً
ً
المقدس بأكمله عمل عصرين :األول هو عمل عصر الناموس ،واآلخر هو عمل عصر النعمة .يسجل العهGGد القGGديم كلمGGات
يهGGوه إلى بGGني إسGGرائيل وعملGGه في إسGGرائيل؛ ويسGGجل العهGGد الجديGGد عمGGل يسGGوع في اليهوديGGة .لكن لمGGاذا ال يحتGGوي الكتGGاب
المقدس على أي أسماء صينية؟ ألن أول جزأين من عمل هللا ُأنجزا في إسرائيل ،وألن شعب إسرائيل كانوا هم المختGGارين
فسادا في البشرية جمعGGاء ،وفي البدايGة ،كGانوا ينظGرون
– وهذا يعني أنهم كانوا أول َمن وافق على عمل يهوه .كانوا األقل ً
تيجانGGا كهنوتيGGة .كGGانوا أول النGGاس الGGذين
ثيابGGا أو
ً
دائمGGا في الهيكGGل ،وارتGGدوا ً
إلى هللا ويتقونGGه .أطGGاعوا كالم يهGGوه ،وخGGدموا ً

Gبر ونماذجهGا.
عبدوا هللا ،وأول أهداف عمله .كان هؤالء الناس العينات والنماذج للبشرية جمعGاء .كGGانوا عينGGات القداسGGة والّ G
العينGGات والنمGGاذج.
أنGاس مثGGل أيGGوب أو إبGGراهيم أو لGGوط أو بطGرس وتيموثGGاوس – كGGانوا جميعهم من بGGني إسGGرائيل ،وأقGGدس ّ
عبد هللا بين البشر ،وأكثر النGاس الصGالحين جGاءوا من هنGا وليس من أي مكGان آخGر .عمGل هللا فيهم
كانت إسرائيل أقدم بلد َ
لكي َّ
يتمكن من ت GGدبير البشGGرية على نحGGو أفضGGل في جميGGع أنحGGاء األرض في المسGGتقبل .و ُس ِّ Gجلت إنجGGازاتهم وبGّ Gر عبGGادتهم

سجلت أعمGGالهم عGGدة آالف سGGنوات
عينات ونماذج للشعب خارج إسرائيل خالل عصر النعمة؛ وقد َّ
ليهوه ،بحيث كانوا مثل ّ
من العمل ،حتى اليوم.
تم إنجاز المرحلة األولى من عمل هللا في إسرائيل ،وبالتGGالي كGGانت إسGرائيل مكGGان والدة عمGGل هللا
بعد تأسيس العالمّ ،
على األرض ،وقاعدة عمGل هللا على األرض .وقGد غطى نطGاق عمGل يسGوع كGل اليهوديGة G.خالل عملGه ،كGان عGدد قليGل ج ًّGد

من الGGذين خGGارج اليهودي Gة Gعلى علم بGGذلك G،ألنGGه لم يقم بGGأي عمGGل خGGارج اليهوديGGة G.اليGGومُ ،جلب عمGGل هللا إلى الصGGين ،ويتم
يتم إطالق أي عمGGل خGGارج الصGGين؛ إذ إن انتشGGاره خGGارج
تنفيGGذه بكGGل معGGنى الكلمGGة في هGGذا النطGGاق .خالل هGGذه الفGGترة ،ال ّ
الصين هو العمل الذي سيأتي الحًقا .تأتي هذه المرحلة من العمل تابعة لمرحلة عمل يسوع .قام يسوع بعمGGل الفGGداء ،وهGGذه

المرحلة هي العمل الذي يلي ذلك العمل؛ وقد أنجز عمل الفداء ،وفي هذه المرحلة ال حاجة إلى تص ّGور من الGروح القGدس،
ألن ه GGذه المرحل GGة من العم GGل ال تش GGبه المرحل GGة األخ GGيرة ،وعالوة على ذل GGك ،ألن الص GGين ال تش GGبه إس GGرائيل .ك GGانت مرحل GGة
ِ
يمض وقت طويGل حGتى بGدأ عملGه يمت ّGGد إلى الوثنGيين.
العمل التي قGام بهGا يسGوع هي عمGل الفGداء .رأى اإلنسGان يسGوع ،ولم

اليوم ،هناك الكثير ِم َمن يؤمنون باهلل في أمريكا والمملكة المتحدة وروسيا ،فلماذا هناك عدد أقGGل من المؤمGGنين في الصGGين؟
ألن الصGGين هي أكGGثر دولGGة مغلقGGة .وبالتGGالي ،كGGانت الصGGين آخGGر َم ْن تّقبGGل نهج هللا ،وحGGتى اآلن مGّ Gر أقGGل من مائGGة عGGام على
يتم إنجGGاز المرحلGGة األخGGيرة من عمGGل هللا في أرض الصGGين من أجGGل
ذلGGك ،أي بعGGد أمريكGGا والمملكGGة المتحGGدة بGGوقت طويGGلّ .
إنهGGاء عملGGه ،ومن أجGGل تحقيGGق عملGGه بالكامGGل .دعGGا جميGGع النGGاس في إسGGرائيل يهGGوه ربهم .في ذلGGك الGGوقت ،كGGانوا يعتبرونGGه
Gيرا مGا ظهGر لهم روح يهGوه ،وتكّلم
رأس أسرتهم ،وأصبحت إسGرائيل كلهGا أسGرة عظيمGة يعبGد GالجميGع فيهGا ربهم يهGوه .وكث ً
Gودا من الس GGحاب والص GGوت لتوجي GGه حي GGاتهم .حينه GGا ،ق Gّ Gدم ال GGروح الق GGدس توجيهات GGه في
ونط GGق بص GGوته إليهم ،واس GGتخدم عم ً G

إسرائيل مباشرة ،متحدثًا وناطًق ا بصوته إلى الناس ،ورأوا الغيوم وسمعوا أصوات الرعد ،وبهذه الطريقة ،قاد حيGGاتهم لعGGدة
دائمGGا يعب GGد يه GGوه .إنهم يؤمن GGون أن يه GGوه ه GGو إلههم ،وأن GGه ليس إل GGه
آالف من الس GGنين .ل GGذا ،ف GGإن ش GGعب إسGGرائيل وح GGده كGGان ً

Gتغربا :لقGGد عمGGل يهGGوه بينهم مGGا يقGGارب أربGGع آالف سGGنة .وفي أرض الصGGين ،بع Gد Gآالف السGGنين من
الوثنGGيين G.هGGذا ليس مسً G
السبات والخمول ،أصGبح اآلن المنحطGون فقGط يعرفGون أن السGماوات واألرض واألشGياء كلهGا لم تتشGكل بشGكل طGبيعي ،بGل
صGGنعها الخGGالق .وألن هGGذا اإلنجيGGل قGGد جGGاء من الخGGارج ،فGGإن هGGذه العقGGول الرجعيGGة واإلقطاعيGGة تعتقGGد أن كGّ Gل أولئGGك الGGذين
يقبل GGون ه GGذا اإلنجي GGل خ GGائنون ،وهم المالعين ال GGذين خ GGانوا ب GGوذا – س GGلفهم .عالوة على ذل GGك ،ف GGإن العديG Gد Gمن ه GGذه العق GGول

اإلقطاعيGGة تسGGأل" ،كيGGف يمكن للشGGعب الصGGيني أن يGGؤمن بإلGGه األجGGانب؟ أال يخونGGون أسGGالفهم؟ أال يرتكبGGون الشGّ Gر؟" اليGGوم،
نسي الناس منGذ زمن بعيGد أن يهGوه هGو إلههم .لقGد دفعGوا الخGالق منGذ فGترة طويلGة إلى الجGزء الخلفي من عقGولهم ،ويؤمنGون
بGداًل من ذلGك بGالتطور ،ممGGا يعGني أن اإلنسGان قGد تطGGور من القGرود ،وأن العGالم الطGGبيعي ظهGGر كنتيجGة طبيعيGGة .ك ّGل الطعGام
اللذيGذ GالGGذي تتمتGع GبGGه البشGGرية تGGوفره الطبيعGGة ،وهنGGاك نظGGام لحيGGاة اإلنسGGان وموتGGه ،وليس هنGGاك وجGGود إللGGه يحكم على كGGل
ذلك .عالوة على ذلك ،هناك الكثير من الملحدين الذين يؤمنون بGأن سGGيادة هللا على كGّ Gل شGيء هGGو من الخرافGات ،وأنGGه أمGGر
ِ
يحل محل عمل هللا؟ هل يمكن للعلم أن يحكم على البشرية؟ إن التبشير باإلنجيGGل في
غير علمي .لكن هل يستطيع العلم أن ّ
بلد يسودها اإللحاد ليس بالمهمة السهلة ،وينطوي على عدد من العقبات الكبيرة .اليوم ،أليس هنGاك الكثGGير ِم َمن يعارضGGون
هللا بهذه الطريقة؟
عندما أتى يسوع ليقوم بعمله ،قارن الكثير من الناس عمله بعمل يهGوه ،وعنGدما وجGدوهما متناقضGGين ،س َّGمروا يسGGوع

ضGا
على الصGليب .لكن لمGاذا لم يجGدوا أي تطابقGات بين عمليهمGا؟ كGان األمGر كGذلك جزئيًّا ،ألن يسGوع قGام بعمGل جديGد ،وأي ً

وم ْن كGGان
ألنGGه قبGGل أن يبGGدأ يسGGوع عملGGه ،لم يكتب أحGGد عن أنسGابه .لGو أن أحGً Gدا قGGد قGGام بGGذلك لمGGا كGGان هنGGاك من داع للقلGGقَ ،
ُليسGِّ Gم َر يسGGوع على الصGGليب؟ لGGو كتب متَّى سGGاللة يسGGوع قبGGل عGGدة عقGGود ،لمGGا عGGانى يسGGوع من اضGGطهاد عظيم كهGGذا G.أليس

كذلك؟ وكان الناس ليتوقفوا عن اضطهاد يسوع بمجرد أن يقرأوا عن نسبه ،وأنه كGان ابن إبGراهيم ،وجGذر داود .أليس من

المؤسGGف أن علم األنسGGاب الخGGاص بGGه ُكتب بعGGد فGGوات األوان؟ ومن المؤسGGف أن الكتGGاب المقGGدس يسGGجل فقGGط مرحلGGتين من
عمGGل هللا :المرحلGGة األولى وكGGانت عمGGل عصGGر النGGاموس ،والمرحلGGة الثانيGGة وكGGانت عمGGل عصGGر النعمGGة؛ وإحGGدى المرحلGGتين
فيهGGا عمGGل يهGGوه والمرحلGGة األخGGرى فيهGGا عمGGل يسGGوع .كم سGGيكون أفضGGل لGGو تنبGGأ نGGبي عظيم بعمGGل اليGGوم .لكGGان هنGGاك قسGGم
إضافي للكتاب المقدس يحمل عنوان "عمل األيام األخيرة" – ألن يكون ذلGGك أفضGل بكثGGير؟ لمGاذا يجب أن يتعGGرض اإلنسGان
للكثير من المشقة اليوم؟ لقد عشتم أوقاتًا صعبة! إذا كان أي شخص يستحق أن ُيكGGره فهمGGا أشGGعياء ودانيGGال ألنهمGGا لم يقومGا
بالتنبؤ بعمل األيام األخيرة ،وإذا كان أحد ُليالم ،فهم رسل العهد الجديد الذين لم ُيدرجوا علم األنساب للتجسد الثGGاني هلل في

وقت سGG Gابق .يGG Gا للعGG Gار! يجب عليكم البحث عن دليGG Gل في كGّ G Gل مكGG Gان ،وحGG Gتى بعGG Gد العثGG Gور على بعض أجGG Gزاء من الكلمGG Gات

الصGGغيرة مGGا زلتم عGGاجزين عن معرفGGة مGGا إذا كGGانت حقً Gا دلياًل  .كم هGGذا محGGرج! لمGGاذا هللا شGGديد السGGرية في عملGGه؟ واليGGوم،

قاطعا ،ومGع ذلGك فهم غGير قGادرين على إنكGار ذلGك .إذن مGاذا يجب أن يفعلGوا؟ هم ال
على الكثير من الناس أن يجدوا دلياًل
ً
Gدما ومثGGل هGGذا الشGGك يسGاورهم .وبالتGالي ،فGإن العديGGد من "العلمGاء
يستطيعون اتباع هللا بحزم ،ومGع ذلGGك ال يمكنهم المضGي قً G

األذكياء والموهوبين" يتبنون موقف "حاول أن تGرى" عنGدما يتبعGون Gهللا .أمGر متعب للغايGGة! ألم تكن األمGور أسGهل بكثGGير لGو

تمكن متَّى ومGGرقس ولوقGGا ويوحنGGا من التنبGGؤ بالمسGGتقبل؟ لكGGان من األفضGGل لGGو أن يوحنGGا أبصGGر حقيقGGة الحيGGاة الداخليGGة في
الملكوت – من المؤسف أنGه لمح الGرؤى فقGط ولم ي َGر عماًل ماديًّا حقيقيًّا على األرض .هGذا عGار! مGا خطب هللا؟ لمGاذا ،بعGد
أن كGGان عملGGه على مGGا يGGرام في إسGGرائيل ،جGGاء اآلن إلى الصGGين ،ولمGGاذا كGGان عليGGه أن يصGGير جسGً Gدا ،وأن يعمGGل شخصGGيًّا

أبدا! فهو لم يخبر الناس مسبًقا ،وليس ذلGك فحسGب ،بGGل أحضGر توبيخGGه ودينونتGGه
ويعيش بين الناس؟ هللا ال يراعي اإلنسان ً
ًّ
Gيرا نتيجGGة عGGدم إخبGGار اإلنسGGان مسGGبقاً بكGGل
فجGGأة .ال معGGنى لGGذلك حقا! في المGGرة األولى الGGتي صGGار فيهGGا هللا جسGً Gدا ،تعGGذب كثً G
الحقيقGGة الداخليGGة .أمن المؤكGGد أنGGه ال يمكن أن يكGGون قGGد نسGGي ذلGGك؟ ولكن لمGGاذا لم يخGGبر اإلنسGGان هGGذه المGGرة؟ اليGGوم ،كم هGGو
ِ
فرا في الكتاب المقدس .يجب أن يكون هناك ِسفر واحد إضافي للتنبؤ بعمل األيام
مؤسف أنه ال يوجد سوى ستة وستون س ً
تم بعGGد ذلGGك إزالتهم من الحاضGGر ،مGGع
األخGGيرة! أال تعتقGGد ذلGGك؟ حGGتى يهGGوه وأشGGعياء وداود لم يشGGيروا إلى عمGGل اليGGوم .وقGGد ّ

تماما بعمل اليوم ،وتحدث قلياًل عنه فقGط ،وال يGزال اإلنسGان
مدته أكثر من  4000سنة.
فصل زمني ّ
ً
وأيضا لم يتنبأ يسوع ً
ال يجGGد أدلGGة كافيGGة .إذا قGGارنت عمGGل اليGGوم بالعمGGل السGGابق ،فكيGGف لهمGGا أن يتطابقGGا؟ كGGانت مرحلGGة عمGGل يهGGوه موجهGGة إلى
إسرائيل ،لذا فإذا قارنت عمل اليGوم معهGGا ،سGGيكون هنGاك تنGافر أكGGبر؛ وببسGاطة ال تمكن مقارنتهمGGا .أنت لسGت من إسGرائيل
يهوديGGا؛ تفتقGGر إلى المعيGGار الخGGاص بGGك وكGGل شGGيء متعلGGق بGGك نGGاقص – كيGGف يمكنGGك مقارنGGة نفسGGك بهم؟ هGGل هGGذا
ولسGGت
ً
ممكن؟ اعلم أن اليوم هو عصر الملكوت ،وأنه يختلف عن عصر الناموس وعصر النعمة .في أي حGال ،ال تحGاول تطGبيق
صيغة ما؛ ال يمكن العثور على هللا في مثل هذه الصيغ.
كيGف عGاش يسGوع خالل  29سGنة بعGد GوالدتGه؟ ال يسGجل الكتGاب المقGدس شGيًئا من طفولتGه وشGبابه .هGل تعGرف كيGف
كانت هاتان المرحلتان؟ هل يعقل أنه لم ِ
يعش مرحلتي طفولة أو شGباب ،وأنGه عنGدما ُولGد كGان عمGره  30سGنة؟ أنت تعGرف
ُ

القليل ًّ
بث وجهات نظرك .هذا ال يفيدك بشيء! يسجل الكتاب المقدس فقGط أنGه قبGل عيGGد ميالد
جدا ،لذلك ال تكن مهماًل في ّ
يس GGوع الثالثين G،تم تعمي GGده Gوق GGاده ال GGروح الق GGدس إلى البري GGة ليخض GGع إلغ GGواء الش GGيطان .وتس GGجل األناجي GGل األربع GGة س GGنواته
الثالث والنصGGف من العمGGل .ال يوجGGد سGGجل لطفولتGGه وشGGبابه ،لكن هGGذا ال يثبت أنGGه لم ِ
يعش مرحلGGتي طفولGGة وشGGباب؛ هGGذا

عاديا .هل يمكنك أن تقول إ ًذا إن يسوع عاش لمGGدة  33سGGنة دون أن
فقط ،ألنه في البداية ،لم يقم بأي عمل ،وكان
شخصا ً
ً
عاما ونصف؟ كل ما يفكGGر فيGه اإلنسGان عنGه هGو خGارق
يعيشن مرحلتي شباب أو طفولة؟ هل بلغ فجأة سن الثالثة وثالثين ً

للطبيعGGة وغGGير واقعي .مGGا من شGGك في أن هللا المتجسGGد يمتلGGك إنسGGانية عاديGGة وطبيعيGGة ،ولكن عنGGدما ينفGGذ عملGGه ،فهGGو يرتبGGط
مباشGGرة بناسGGوته غGGير الكامGGل والهوتGGه الكامGGل .لهGGذا السGGبب تسGGاور النGGاس الشGGكوك حGGول عمGGل اليGGوم ،وحGGتى حGGول عمGGل
يسGGوع .على الGGرغم من أن عمGGل هللا يختلGGف في المGGرتين اللGGتين تج ّس Gد فيهمGGا ،أمGGا جGGوهره فال .بGGالطبع ،إذا قGGرأت سGGجالت
األناجيGGل األربعGGة ،فGGإن االختالفGGات كبGGيرة .كيGGف يمكنGGك العGGودة إلى حيGGاة يسGGوع خالل طفولتGGه وشGGبابه؟ كيGGف يمكنGGك فهم
الطبيعGGة البشGGرية ليسGGوع؟ ربمGGا لGGديك فهم قGGوي إلنسGGانية هللا اليGGوم ،ولكن ليس لGGديك فهم إلنسGGانية يسGGوع ،ناهيGGك عن فهمGGك
لها .لGو لم يقم متَّى بتسGجيل إنسGانية يسGوع لمGا امتلكت أدنى معرفGة بهGا .ربمGا ،عنGدما ُأخِبGرك بقصGص يسGوع خالل حياتGه،
وأخبرك عن الحقائق الداخلية لطفولة يسوع وشبابه ،فسGوف تهGز رأسGك وتقGول" :ال! ال يمكن أن يكGGون كGGذلك .ال يمكن أن

يك GGون لدي GGه أي ض GGعف ،كم GGا ال يجب أن يمتل GGك أي إنس GGانية!" ح GGتى إن GGك ستص GGرخ وتص GGيح .وألن GGك ال تفهم يس GGوع فل GGديك
تصGورات عGني .أنت تGؤمن بGأن يسGوع إلهي للغايGة ،وال صGلة لGه بالجسGد .لكن الحقGائق ال تGزال حقGائق .ال أحGد يGرغب في
التحدث ِب ٍ
تكهنGا ،وال نبGوءة .اعلم أن هللا يمكن أن
تح ّد لحقيقة الوقائع ،ألنني عندما أتحGدث فحGديثي يتعلGق بGالحق؛ وهGو ليس ً
َ
يرتفGGع إلى مسGGتويات عاليGGة ،وعالوة على ذلGGك ،يسGGتطيع أن يختGGبئ في أعمGGاق سGحيقة .وال يمكن لGGذكائك أن يتصGGوره ،فهGGو
شخصيا متفًقا مع تصور شخص معين.
إلها
ً
إله المخلوقات كلها ،وليس ً

رؤية عمل هللا ()3
جسدا كانت عندما ُحبل به من الروح القدس ،وكان هذا ذا صلة بالعمل الذي نGGوى القيGام بGه.
أول مرة صار فيها هللا ً
بGGدأ عصGGر النعمGGة باسGGم يسGGوع ،وعنGGدما بGGدأ يسGGوع في أداء خدمتGGه ،بGGدأ الGGروح القGGدس بالشGGهادة السGGم يسGGوع ،ولم يعGGد هنGGاك
ذكر السم يهوه؛ وبدالً من ذلك تولى الروح القدس العمGل الجديGGد بصGورة أساسGGية تحت اسGGم يسGوع ،وتم تقGGديم شGGهادة الGGذين

ض Gا من أجGGل يسGGوع المسGGيح .وكGGان معGGنى اختتGGام عصGGر
آمنGGوا بGGه من أجGGل يسGGوع المسGGيح ،وكGGان العمGGل الGGذي قGGاموا بGGه أي ً
ناموس العهGد القGديم هGو انتهGاء العمGل الGذي كGان يتم في األسGاس تحت اسGم يهGوه .وبعGدها ،لم يعGد اسGم هللا يهGوه ،بGل أصGبح

ُيGGدعى يسGGوع ،ومنGGذ ذلGGك الحين ،بGGدأ الGGروح القGGدس العمGGل أسا ًس Gا تحت اسGGم يسGGوع .إ ًذا ،أيهGGا النGGاس الGGذين مGGا زلتم تGGأكلون
وتشGGربون كلمGGات يهGGوه ،ومGGا زلتم تفعلGGون كGGل شGGيء وفًقGGا لعمGGل عصGGر النGGاموس ،ألسGGت تمتثGGل بشGGكل أعمى للقواعGGد هنGGا؟

Gبر
ألست عالًقا في الماضي؟ تعرفون اآلن أن األيام األخيرة قد أتت .هل يمكن أن يظل يسوع ُيدعى يسوع عندما يأتي؟ أخَ G
صGا يسGGمى َم ِسّGيا سGGيأتي ،ومGGع ذلGGك عنGGدما أتى ،لم ُيطلGGق عليGGه مسGGيا بGGل يسGGوع .قGال يسGGوع إنGGه
يهGGوه شGGعب إسGGرائيل أن شخ ً
سGيأتي ثانيً Gة ،وإنGه سGيأتي كمGا رحGل .كGانت هGذه هي كلمGات يسGوع ،ولكن هGل رأيت الطريقGة الGتي رحGل بهGا يسGوع؟ غGادر
راكبا على سحابة بيضاء ،لكن هل يمكن أن يعود شخصيًّا بين البشGر على سGحابة بيضGاء؟ إن كGGان األمGر كGGذلك ،أال
يسوع ً
يظل ُيدعى يسوع؟ عندما يأتي يسGوع مGرة أخGرى ،سGيكون العصGر قGد تغGير بالفعGل ،فهGل يمكن أن يظGل ُيGدعى يسGوع؟ هGل

يمكن أن ُيدعى هللا باسم يسوع فقط؟ أال يمكن أن ُيدعى باسم جديد في عصر جديد؟ هل يمكن لصورة شخص واحGGد واسGGم
ويGGدعى باسGGم جديGGد؛ فكيGGف يمكنGGه أن يقGGوم بالعمGGل
واحGGد معين أن يمثGGل هللا في كليتGGه؟ في كGGل عصGGر ،يقGGوم هللا بعمGGل جديGGد ُ

نفسGGه في عصGGور مختلفGة؟ كيGGف يمكنGGه التمسGك بالقGديم؟ اسGGتُخدم اسGم يسGGوع من أجGل عمGGل الفGداء ،فهGل سGGيظل ُيGGدعى بنفس
االسم عندما يعود في األيGام األخGيرة؟ هGل سGيظل يقGوم بعمGل الفGداء؟ لمGاذا يهGوه ويسGوع همGا شGخص واحGد ،ومGع ذلGك لهمGا
أسماء مختلفة في عصGور مختلفGة؟ أليس ذلGك ألن عصGور عملهمGا مختلفGة؟ هGل يمكن السGم واحGد أن يمثGل هللا في صGورته

الكليGGة؟ إن كGGان األمGGر كGGذلك ،فال بGGد أن ُيطلGGق على هللا اسGGم مختلGGف في عصGGر مختلGGف ،ويجب أن يسGGتخدم االسGGم لتغيGGير
مرحليGا
جانبGا
ً
العصر أو تمثيGل العصGر؛ وألنGه ال يوجGد اسGم واحGد يمكن أن يمّثGل هللا بالتمGام ،وكGل اسGم يمكن فقGط أن يمثGل ً

من شخصGGية هللا في عصGر مGا؛ فكGGل مGا يحتGGاج االسGم أن يفعلGGه هGو تمثيGGل عملGه .لGذلك ،يمكن هلل أن يختGار أي اسGم يتناسGب
مع شخصيته لتمثيل العصر بأكمله .وبغض النظر عمGا إذا كGان هGو عصGر يهGوه أم عصGر يسGوع ،فلكGل عصGر اس ٌGم يمّثلGه.
في نهايGGة عصGGر النعمGGة ،وصGGل العصGGر األخGGير ،وجGGاء يسGGوع بالفعGGل .كيGGف يمكن أن يظGGل ُيGGدعى يسGGوع؟ كيGGف يمكنGGه أن

يظGG Gل يتخGG Gذ شGG Gكل يسGG Gوع بين البشGG Gر؟ هGG Gل نسGG Gيت أن يسGG Gوع لم يكن أكGG Gثر من مجGG Gرد صGG Gورة لشGG Gخص ناصGG Gري (أي من
الناصرة)؟ هل نسيت أن يسوع لم يكن سوى فادي البشرية؟ كيف يمكنه Gأن يتولى عمل إخضاع وتكميل اإلنسان في األيGGام

راكبا على سحابة بيضاء – هذه حقيقة – ولكن كيف يمكنه أن يرجع على سGGحابة بيضGGاء بين البشGGر
األخيرة؟ غادر يسوع ً
ويظل يدعى يسوع؟ لو وصل ًّ
حقا على سحابة ،فكيف يفشGل اإلنسGان في التعGرف عليGه؟ ألن يتعGرف عليGه كGل النGاس حGول
ُ

الع GGالم؟ في تلGGك الحال GGة ،ألن يكGGون يسGGوع وح GGده هGGو هللا؟ في تل GGك الحالGGة ،س GGتكون صGGورة هللا هي صGGور شGGخص يهGGوديG،

قدم كمGGا رحGل ،ولكن هGل تعGGرف المعGGنى الحقيقي لكلماتGGه؟ هGل
وباإلضافة لذلك ستظل كما هي إلى األبد .قال يسGوع إنGGه سGَ Gي ُ
راكبGا على سGحابة ،لكن هGل تعGرف
يمكن أن يكGون قGد ْ
أخَب َGركم أنتم هGذه الجماعGة؟ كGل مGا تعرفGه هGو أنGه س َ
Gيقد ُم كمGا رحGلً ،

كيGGف يقGGوم هللا نفسGGه بعملGGه؟ إن كنت قGGادرا ًّ
حقا على أن تGGرى ،فكيGGف يمكن تفسGGير الكلمGGات الGGتي قالهGGا يسGGوع؟ قGGال" :عنGGدما
ً
يأتي ابن اإلنسان في األيام األخيرة ،هGو نفسGه لن يعGGرف ،والمالئكGة لن يعرفGGوا ،والرسGل في السGGماء لن يعرفGGوا ،والبشGGرية
بأسGGرها لن تعGGرف ،إنمGGا اآلب وحGGده سGGيعرف ،أي إن الGGروح وحGGده سGGيعرف .حGGتى ابن اإلنسGGان نفسGGه ال يعGGرف ،فهGGل أنت
Gاء؟ ومGGا الGGذي
قGGادر على أن تGGرى وتعGGرف؟ لGGو َ
كنت قً G
Gادرا على المعرفGGة والرؤيGGة بعينيGGك ،أفال تكGGون هGGذه الكلمGGات قيلت هبً G
ِئ
قاله يسوع آنذاك؟ "و َّ ِ
ِ ِإ اَّل ِ
َّام
َأما َذل َك ٱْلَي ْو ُم َوِتْل َك ٱل َّسَ G
اع ُة فَاَل َي ْعَل ُم ِب ِه َمGGا َ
َ
َأح ٌGدَ ،واَل َماَل َكُ Gة ٱل َّسَ Gم َاواتَ ،أبي َو ْGح َدهَُ .و َك َمGGا َGك َان ْت َأي ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُنِ ٍ G G
ِ
ِإْل
ينَّ ،
ض G Gا َمجيء ْٱب ِن ٱ ْن َس ِ G G
ون َيْGG Gأتي ْٱب ُن
اعة اَل تَ ُ
ان ... .لَ G Gذل َك ُك ُ
ظُّن َ
ض G Gا ُم ْس G Gتَع ّد َ
ونGG Gوا َْأنتُ ْم َْأي ً
Gون َْأي ً
Gوح َكَ G Gذل َك َي ُكُ G G
َأِلن ُه في َسَ G G
ُ

ٱِإْل ْن َس ِ G
ان" .عنGGدما يGGأتي ذلGGك اليGGوم ،لن يعلمGGه ابن اإلنسGGان نفسGGه .يشGGير ابن اإلنسGGان إلى جسGGم هللا االمتج َّس Gد ،شGGخص عGGادي
وطبيعي .حتى ابن اإلنسان نفسه ال يعرف ،فكيف يمكنك أنت أن تعرف؟ قال يسوع إنه سGGيأتي مثلمGGا رحGل .هGو ال يعGرف

متى يأتي ،فهل يمكنه أن يخبرك بذلك مسبًقا؟ هل أنت قادر على رؤية وصوله؟ أليست هذه مزحة؟ في كل مرة يGGأتي فيهGGا

Gديما أبGً Gدا .عنGدما أتى
دائمGGا وليس قً G
هللا إلى األرض ،يغير اسمه وجنسه وصورته وعملGGه؛ إنGGه ال يكGGرر عملGه .إنGه إلGGه جديGد ً
مجددا؟ عنGGدما أتى من قبGGل ،كGGان
من قبل ،كان ُيدعى يسوع؛ فهل يمكن أن يظل ُيدعى يسوع في هذه المرة التي يأتي فيها
ً

Gددا هGGذه المGGرة؟ كGGان عملGGه عنGGدما أتى في عصGGر النعمGGة أن ُيسGGمر على الصGGليب ،هGGل
ذكGً Gرا؛ هGGل يمكن أن يظGGل ذكGً Gرا مجً G
Gرارا
Gددا ،سGGيظل يفGGدي البشGGرية من الخطيGGة؟ هGGل يمكن أن ُيسGGمر على الص GGليب مج ً G
عنGGدما يGGأتي مج ً G
Gددا؟ أال يكGGون هGGذا تكً G
Gديما أبGً Gدا؟ هنGGاك َم ْن يقولGGون إن هللا ثGGابت وال يتغGGير .هGGذا صGGحيح ،ولكن هGGذا
دائمGGا وليس قً G
لعملGGه؟ ألم تعGGرف أن هللا جديGGد ً
يشGGير إلى عGGدم قابليGGة شخصGGية هللا وجGGوهره للتغGGير .ال تثبت التغGGيرات في اسGGمه وعملGGه أن جGGوهره قGGد تغGGير؛ بمعGGنى آخGGر،

دائمGGا هللا ،وهGGذا لن يتغGGير أبGً Gدا .إذا قلت إن عمGGل هللا غGGير متغGGير ،فهGGل سGGيكون بإمكانGGه إنهGGاء خطGGة تGGدبير السGGتة
سGGيظل هللا ً
Gديما أب ًGدا؟ إذا كGان عمGل
دائمGا جديGد وليس ق ً
آالف عام؟ أنت تعرف فقط أن هللا ال يتغGير إلى األبGد ،ولكن هGل تعGرف أن هللا ً
هللا غير متغير ،فكيف كان سيمكنه قيادة البشرية كلهGا حGتى اليGوم الحGالي؟ إذا كGان هللا غGير متغGير ،فلمGاذا قGام بالفعGل بعمGل

Gدما ،أي أن شخصGGيته تنكشGGف تGGدريجيًّا لإلنسGGان ،ومGGا ينكشGGف هGGو شخصGGيته
العصGGرين؟ ال يتوقGGف عملGGه أبGً Gدا عن المضGGي قً G
علنGGا أب Gً Gدا ،ولم يكن ل GGدى
المتأص GGلة .في البداي GGة ،ك GGانت شخص GGية هللا مس GGتترة عن اإلنس GGان ،ولم يكش GGف شخص GGيته لإلنس GGان ً
اإلنسان معرفة عنه ببساطة .لهذا السبب ،يستخدم عمله ليكشف عن شخصيته تدريجيًّا لإلنسGان ،ولكن العمGل بهGذه الطريقGة
دائمGGا تتغGGير ،بGل
ال يعني أن شخصية هللا تتغير في كل عصGر .ليسGت القضGية أن شخصGية هللا تتغGير باسGتمرار ألن مشGيئته ً
Gادرا على
ألن عصور عمله مختلفة .يأخذ هللا شخصيته المتأصلة بكليتها ،ويكشفها لإلنسان خطوة خطGGوة ،ليكGون اإلنسGان ق ً

أن يعرفGGه .لكن هGGذا ليس بGGأي حGGال من األحGGوال دلياًل على أن هللا ليس لGGه شخصGGية محGGددة في األصGGل أو أن شخصGGيته قGGد

تغGيرت تGدريجيًّا مGع مGرور العصGور؛ هGذا فهم خGاطئ .يكشGف هللا لإلنسGان شخصGيته الخاصGة والمتأصGلة – مGا هGو عليGه –

دائمGا جديGد وليس
وفًقا لمرور العصور؛ ال يمكن أن ّ
يعبر عمل مرحلة واحدة عن شخصية هللا الكلية .لGذا ،تشGير جملGGة "هللا ً
أبد ا" إلى عمله ،وتشير جملة "هللا ثابت وال يتغير" إلى ماهية هللا المتأصلة وما لديه .بغض النظر عن ذلGGك ،ال يمكنGGك
قديما ً
ً

طا كمGا
أن تقلص عمل السGتة آالف عGام في نقطGة واحGدة أو تحGددها في كلمGات ميتGة .هGذا هGو غبGاء اإلنسGان .فاهلل ليس بسGي ً

دائمGا اسGم هللا؛ يمكن
يتخيل اإلنسان ،وال يمكن أن يتباطأ عمله في أي عصGر .ال يمكن ليهGوه ،على سGGبيل المثGال ،أن يمثGGل ً
دائما إلى األمام.
هلل ً
قدما ً
أيضا أن يقوم بعمله تحت اسم يسوع .هذه عالمة على أن عمل هللا يمضي ً
دائمGا هGGو الشGGيطان ولن يصGGير هللا أبGً Gدا .ولن تتغGGير حكمGGة هللا،
دائمGا هللا ،ولن يكGGون الشGGيطان أبGً Gدا؛ الشGGيطان ًG
هللا هGGو ًG
دائمGا
أبدا .جوهر هللا وما لديه وماهيته هي أمور ال تتغيَّر ً
وروعة هللا ،وبر هللا ،وجالل هللا ً
أبدا .أما بالنسبة إلى عملGه فهGو ً

دائمGا متج ّGدد وال يشGيخ البتَّة .في كGل عصGر يتقلGد هللا اس ًGما جدي ًGدا ،وفي كGل
في تقدم لألمام،
ودائمGا ينفGذ إلى األعمGاق؛ ألنGه ً
ً
عصر يقوم بعمل جديد ،وفي كل عصر يسمح لمخلوقاته أن ترى مشGيئته وشخصGيته الجديGدتين G.لGو فشGل النGاس في عصGر
جديد في أن يروا تعابير شخصية هللا الجديدة ،أال يصلبونه بGذلك إلى األبGد؟ وبفعلتهم هGذه ،أال يحGددون هللا؟ لGو جGاء هللا في

ِّ
سيعرفه الناس على أنه ذكر ،وكإله الرجGال ،ولن يؤمنGوا بGه أب ًGدا على أنGGه إلGه النسGاء .سGيفهم الرجGال إ ًذا
الجسد فقط كذكر،
بعGGد هGGذا أن هللا من نفس جنس الGGذكور ،وأن هللا هGGو رئيس الرجGGال ،ولكن مGGاذا بشGGأن النسGGاء؟ هGGذا غGGير عGGادل؛ أليسGGت هGGذه
أي من النسGGاء .عنGGدما
معاملGGة تمييزيGGة؟ إن كGGانت القضGGية هكGGذا ،فكGGل من خّلصGGهم هللا سGGيكونون رجGGاالً مثلGGه ،ولن تَخُلص ٌّ
خلGGق هللا البشGGر ،خلGGق آدم وخلGGق حGGواء .لم يخلGGق آدم فقGGط ،لكنGGه خلGGق الرجGGل والمGGرأة على صGGورته .هللا ليس إلGGه الرجGGال

ض Gا إلGGه النسGGاء .يGGدخل هللا مرحلGGة عمGGل جديGGدة في األيGGام األخGGيرة .سيكشGGف عن المزيGGد من شخصGGيته ،ولن
فحسGGب ،هGGو أي ً
تكون شخصيته هي شخصية الرحمة والمحبة التي كGانت في زمن يسGوع .وبمGا أنGه قGد بGدأ عماًل جدي ًGدا ،فهGذا العمGل الجديGد

Gرة عGبر الرعGد لكي
جسدا ،بGل تكلم الGروح مباش ً
تصاحبه شخصية جديدة .لذلك ،لو قام الروح بهذا العمل – لو لم يصر هللا ً
ال يكGGون لإلنسGGان وسGGيلة ليتواصGGل معGGه ،فهGGل كGGان اإلنسGGان ليقGGدر على معرفGGة شخصGGيته؟ لGGو كGGان الGGروح فقGGط هGGو من قGGام
بالعمل ،فما كان لإلنسان وسيلة لمعرفة شخصية هللا .ال يمكن للناس أن يروا شخصية هللا بعيونهم إال عندما يصGGير جسGً Gدا،

وعنGGGدما يظه GGر الكلم GGة في الجس GGد ،ويع GGبر عن شخص GGيته الكلي GGة من خالل الجس GGد .يعيش هللا ًّ
حقا وص GGدًقا بين البش GGر .ه GGو
ملموس؛ ويمكن لإلنسان التعامل فعليًّا مع شخصيته ،واالنخراط فيمGا لديGGه ومن هGو؛ وبهGGذه الطريقGة فقGط يمكن لإلنسGان أن

ضGا العمGل الGذي يعتGبر فيGه "هللا إلGه الرجGال وإلGه النسGاء" وقGد أنجGز
يتوصل لمعرفتGه بحGق .وفي الGوقت ذاتGه ،قGد أكمGل هللا أي ً
عمله بأسره في الجسد .إنه ال يكرر العمل في أي عصر .وبما أن األيام األخيرة قد أتت ،فسيقوم بالعمل الذي يقGGوم بGGه في

األيGGام األخGGيرة ،ويكشGGف شخصGGيته الكلي GGة في األيGGام األخGGيرة .ب GGالتكلم عن األيGGام األخGGيرة ،ه GGذا يش GGير إلى عصGٍ Gر منفصGGل،

ٍ
حتما ستواجهون كارثة ،وزالزل ،ومجاعات ،وأوبئة ،مما يوضGGح أن هGGذا عصGGر جديGGد ،وأنGGه لم
عصر قال فيه يسوع إنكم ً
وم ِحبَّة ،وأنGه يحب
دائمGا رحيمGة ُ
يعد عصGر النعمGة القGديم .لGو افترضGنا كمGا يقGول النGاس أن هللا ثGابت إلى األبGد ،وشخصGيته ً
اإلنسان كنفسGه ،ويقGدم الخالص لكGل إنسGان وال يكGره اإلنسGان أب ًGدا ،هGل كGان سGيأتي وقت وينتهي عملGه؟ عنGدما جGاء يسGوع
ِ
Gدما نفسGGه على المGGذبح ،كGGان قGGد أكمGGل بالفعGGل عمGGل الفGGداء وأنهى
و ُسّ Gمر على الصGGليب ،بGGاذالً ذاتGGه من أجGGل كGGل الخطGGاة ومقً G
Gارا لعمGGل
عصGGر النعمGGة .مGGا الحكمGGة إ ًذا من تكGGرار عمGGل ذلGGك العصGGر في األيGGام األخGGيرة؟ أال يكGGون فعGGل نفس الشGGيء إنكً G
ورحيما ،فهل كان بمقGGدوره إنهGGاء العصGGر؟
يسوع؟ لو لم يقم هللا بعمل الصلب عندما أتى في هذه المرحلة ،ولكنه ظل ُم ِحبًّا
ً
ه GGل ك GGان بمق GGدور إل GGه ُم ِحب ورحيم إنه GGاء العص GGر؟ في عمل GGه األخ GGير باختت GGام العص GGر ،شخص GGية هللا هي شخص GGية ت GGوبيخ
ودينونGGة G،وفيهGGا يكشGGف كGGل مGGا هGGو آثم بهGGدف إدانGGة جميGGع الشGGعوب عالني ً Gة ،وتكميGGل أولئGGك الGGذين يحبونGGه بقلب مخلص.ال
يمكن إال لشخصGGية مثGGل هGGذه أن تنهي العصGGر .لقGGد حّلت األيGGام األخGGيرة بالفعGGل .سGGيتم فصGGل جميGGع األشGGياء في الخليقGGة وفًقGا
Gاء على طبيعته GGا .ه GGذا ه GGو ال GGوقت ال GGذي يكش GGف هللا في GGه عن مص GGير الن GGاس
لنوعه GGا ،ومن ثم توزيعه GGا إلى فئ GGات مختلف GGة بن ً G

وغGGايتهم .إذا لم يخضGGع النGGاس للتGGوبيخ والدينونGGة ،فلن تكGGون هنGGاك طريقGGة لكشGGف عصGGيانهم وعGGدم بGGرهم .فقGGط من خالل
ِ
ويGGدان.
التGGوبيخ والدينونGGة يمكن أن ُيعلن بوضGGوح مصGGير الخليقGGة كلهGGاُ .يظ ِه Gر اإلنسGGان فقGGط طباعGGه الحقيقيGGة عنGGدما ُيGGوبَّخ ُ
صGل جميGع البشGر بحسGب نGوعهم .من خالل التGوبيخ والدينونGةG،
وضع مع األشGرار ،والصGالح مGع الصGالحينُ ،
الشرير ُ
سي ُ
ويف َ

ويكافGأ الصGالح ،ويصGGير جميGع النGGاس خاضGGعين لسGيادة هللا .يجب أن يتحقGق
سGتُعلن نهايGة كGل الخليقGGة ،حGتى ُيعGاقب الشGرير ُ
Gديدا على نحGGو
كGGل هGGذا العمGGل من خالل التGGوبيخ والدينونGة Gالبَّ G
Gارين .وألن فسGGاد اإلنسGGان قGGد بلGGغ ذروتGGه ،وصGGار عصGGيانه شً G
متزاي GGد ،فلن تس GGتطيع أن تُح Gِ Gدث تحGGوالً ك GGامالً في اإلنسGGان وتمنح GGه الكم GGال س GGوى شخص GGية هللا الب GGارة ،ال GGتي تش GGمل الت GGوبيخ
ثم معاقبة كGل األشGرار
والدينونة G،والتي ستُستعلن أثناء األيام األخيرة .ال يمكن إال لهذه الشخصية وحدها تعرية الشر ومن ّ
مشبعة بأهمية العصر ،كما سيتجّلى إعالن وإظهار شخصيته من أجل عمل كGGل عصGGر
بشدة .ولذلك فإن شخصية مثل هذه ّ
طا وبال أهمية .إذا افترضنا أنه ،بGإعالن عاقبGة اإلنسGان أثنGاء األيGام األخGيرة ،مGا زال
جديد .إن هللا ال يظهر شخصيته اعتبا ً

Gارة بGل ُيظهGر لGه
هللا سينعم على اإلنسGان برحمGة ومحبGة مطلقين ويسGتمر في معاملتGه بمحبGة ،وال ُيخضGع اإلنسGان لدينونGة ب ّ
التسامح ،والصبر والغفGران ويعفGو عنGه بغض النظGر عن فداحGة الخطايGا الGتي يرتكبهGا ،بGدون أدنى ذر ِة دينون ٍGة بGارة :فمGتى
إ ًذا ينتهي كGGل تGGدبير هللا؟ مGGتى تكGGون شخصGGية مثGGل هGGذه قGGادرة على قيGGادة النGGاس إلى غايGGة مناسGGبة للبشGGرية؟ خGGذ على سGGبيل

دائمGا ،يحكم بوجGGه بشGGوش وقلب لطيGGف ،يحب النGGاس بغض النظGGر عن الجGGرائم الGGتي ارتكبوهGGا ،وهGGو
المثGGال قاضGً Gيا محبًّا ًG
Gادرا على إص GGدار حكم ع GGادل؟ في األي GGام األخ GGيرة ،ال
محب لهم ومتس GGامح معهم أيًّا ك GGانوا .في تل GGك الحال GGة ،م GGتى س GGيكون ق ً G
يمكن إالّ للدينونة البGارة وحGدها أن تفGرز اإلنسGان بحسGب نوعGه وأن تُح ِ
ضُ Gر اإلنسGان إلى عGالم جديGد G.بهGذه الطريقGة ،ينتهي
العصر بأكمله من خالل شخصية هللا البارة القائمة على التوبيخ والدينونة.
تمامGا :عصGر النعمGة هGو عصGر النعمGة ،واأليGام األخGيرة هي األيGام
إن عمل هللا على مGدار خطGة تGدبيره كلهGا واضGح ً
مميزة بين كل عصر؛ ألن هللا يقوم في كل عصر بالعمل الذي يمثل ذلك العصر ،ولكي يتم عمل
األخيرة .هناك اختالفات ِّ

األي GGام األخ GGيرة ،يجب أن يك GGون هن GGاك حري GGق ودينون GGة وت GGوبيخ وغض GGب ودم GGار إلنه GGاء العص GGر .تش GGير األي GGام األخ GGيرة إلى
العصGGر الختGGامي .أثنGGاء العصGGر الختGGامي ،ألن ينهي هللا العصGGر؟ ولكي ينهي هللا العصGGر ال بGGد أن يجلب الدينونGGة والتGGوبيخ
معه ،وبهذه الطريقة وحدها يمكن هلل أن ينهي العصر .كانت غاية يسوع أن يستمر بقاء اإلنسان وحياته وأن يوجد بطريقة

أفضGGل .لقGGد خّلص اإلنسGGان من الخطيGGة حGGتى يتوقGGف هبوطGGه إلى الفسGGاد وال يظGGل يعيش في الهاويGGة والجحيم ،ومن خالل
تخليص اإلنسGGان من الهاويGGة والجحيم سGGمح يسGGوع لGGه أن يسGGتمر في العيش .واآلن ،قGGد جGGاءت األيGGام األخGGيرة .سGGيفني هللا

تمامGGا ،أي أن GGه س GGيغير عص GGيان البش GGرية .له GGذا الس GGبب ،س GGيكون من المس GGتحيل على هللا،
اإلنس GGان وي GGدمر الجنس البش GGري ً
بشخصGGيته المحبGGة الرحيمGGة السGGابقة ،أن ينهي العصGGر ويجعGGل خطGGة تGGدبيره ذات السGGتة آالف عGGام تGGؤتي ثمارهGGا .يتمGGيز كGGل
عصر بتمثيل Gخاص لشخصية هللا ،كما يحتوي كل عصر على عمل ينبغي أن يفعله هللا .وبالتالي فGإن العمGل الGذي يقGوم بGه
تعبيرا عن شخصيته الحقيقيGة ،في حين يتغGير اسGمه والعمGGل الGذي يقGوم بGGه مGع كGل عصGر،
هللا نفسه في كل عصر يتضمن ً
وكالهمGا جديGدان .أثنGاء عصGر النGاموس ،تم عمGل إرشGاد البشGرية تحت اسGم يهGوه ،وتم إطالق أول مرحلGة عمGل على وجGه
األرض .في هذه المرحلة ،اشتمل العمل على بناء الهيكل والمذبح G،واسGتخدام النGاموس إلرشGاد شGعب إسGرائيل والعمGل بين
Gدة لعملGGه على األرض .ومن هGGذه القاعGGدة ،قGام بتوسGGيع عملGGه خGارج
ظهGرانيهم .من خالل إرشGGاد شGGعب إسGGرائيل ،أسGGس قاعً G
إسGGرائيل ،أي أنGGه بGGدأ من إسGGرائيل ووسGGع عملGGه إلى الخGGارج ،حGGتى تمكنت األجيGGال التاليGGة من أن تعGGرف تGGدريجيًّا أن يهGGوه
صن َع كل المخلوقات .نشر عملGGه من خالل
كان هللا ،وأنه هو من خلق السماوات واألرض وكل األشياء ،وأن يهوه هو َمن َ

شGGعب إس GGرائيل إلى الخGGارج .كGGانت أرض إسGGرائيل هي أول مكGGان مق GGدس لعمGGل يهGGوه على األرض ،وفي أرض إسGGرائيل
ذهب هللا أوالً ليعمل في األرض .كان ذلك هو عمل عصGر النGGاموس .أثنGاء عصGر النعمGGة ،كGان يسGوع هGGو هللا الGذي خلص
ومن هGGو كGGان يمثGGل النعمGGة والمحبGGة والرحمGGة واالحتمGGال والصGGبر والتواضGGع والرعايGGة والتسGGامح،
اإلنسGGان .مGGا كGGان لديGGه َ
والكثGGير من العمGGل الGGذي قGGام بGGه كGGان من أجGGل فGGداء اإلنسGGان .كGGانت شخصGGيته مملGGوءة بالرحمGGة والمحبGGة ،وألنGGه كGGان محبًّا

ورحيمGGا كGGان ا بGGد من أن ُيسGَّ Gمر على الصGGليب من أجGGل اإلنسGGان لكي ُيظهGGر أن هللا قGGد أحب اإلنسGGان كنفسGGه ،حGGتى إنGGه بGGذل
ً
رحيمGا .كGان
إلهGا محبًّا
إلها خّلص اإلنسان ،وكGGان ًG
نفسه بكليته G.وأثناء عصر النعمة كان اسم هللا هو يسوع ،أي أن هللا كان ً
ً

هللا مع اإلنسان .رافقت محبته ورحمته وخالصه كل شخص .من خالل قبول اسم يسوع فقط وحضGGوره تمكن اإلنسGGان من

الحصول على السالم والبهجة ،ونيل بركاته ،ونعمه العديدة Gالواسعة وخالصه .من خالل صلب يسGGوع ،نGGال كGGل من تبعGGوه
وغفرت خطاياهم .أثناء عصGر النعمGGة ،كGان يسGوع هGGو اسGم هللا .بمعGنى آخGر ،كGان عمGGل عصGر النعمGة يتم أسا ًسGا
الخالص ُ
تحت اسGم يسGوع .أثنGاء عصGر النعمGة ،كGGان هللا ُيGدعى يسGوع .فقGد تGولى مرحلGGة عمGل جديGGد بعGد العهGGد القGديم ،وانتهى عملGGه

بالصGلب .كGان هGذا هGو عملGه كّلGه .لGذلك ،كGان يهGوه هGو اسGم هللا أثنGاء عصGر النGاموس ،وفي عصGر النعمGة كGان اسGم يسGوع

يمثGل هللا ،وأثنGاء األيGام األخGيرة أصGبح اسGمه هGو هللا القGدير ،القGدير الGذي يسGتخدم قوتGه إلرشGاد اإلنسGان ،وإخضGاع اإلنسGان
وربح اإلنسان وفي النهاية سينهي العصر .شخصية هللا واضحة في كل عصر ،وكل مرحلة من عمله.
في البداية كان إرشاد اإلنسان أثناء عصر ناموس العهGد القGديم مثGل إرشGاد حيGاة أحGد األطفGال .كGانت البشGرية األولى
قد ُولدت حديثًا من يهوه ؛ كانوا بني إسGGرائيل .لم يكن لGGديهم فهم عن كيفيGGة اتقGاء هللا أو كيفيGGة العيش على األرض .أي أن
يهوه خلق البشرية ،بمعنى أنه خلق آدم وحGواء ،لكنGه لم يعطهمGا ملكGات ليفهمGوا كيGف يتقGون يهGوه أو يتبعGون شGرائعه على
Gرة؛ ألن اإلنسGGان في البدايGGة لم يكن يمتلGGك هGGذه
األرض .لGGوال إرشGGاد يهGGوه المباشGGر لمGGا اسGGتطاع أحGٌ Gد أن يعGGرف هGGذا مباشً G
أمGا فيمGGا يتعلGق بكيفيGGة اتقائGه ونGوع السGلوك المطلGوب التقائGGه ،وأي
الملكات .كان اإلنسان ال يعرف سوى أن يهGGوه هGGو هللاّ ،

عقلية يجب على المرء أن يتّقيه بها ،ومGا الGذي يقدمGه التقائGه ،فلم يكن لGدى اإلنسGان فكGرة عن ذلGك مطلًقGا .لم يكن اإلنسGان
Gديرا
أمGا فيمGا يتعلGق بGأي نGGوع من الحيGاة كGGان ج ً
يعرف إال كيف يتمتع Gبما يمكن التمتع به من كل األشياء التي خلقها يهوهّ ،
فمن ِ ٍ
بخليقة هللا ،فلم يكن لدى اإلنسان أي درايGة بGذلكِ .
Gان ويرشGده شخصGيًّا لم يكن ليسGتطيع البشGر
دون أحGد يعّلم هGذا اإلنس َ
سرهم أسGرى للشGيطان .خلGق يهGوه البشGرية ،أي أنGه خلGق
ً
أبدا أن يعيشوا حياة بطريقة سليمة والئقة ،بل كانوا سيظلون في ّ

ج َّGدي البشGGر ،آدم وحGGواء ،لكنGGه لم ينعم عليهمGGا بفكGGر أو حكمGGة إضGGافية .وعلى الGGرغم من أنهمGGا كانGGا يعيشGGان بالفعGGل على
ّG
تقريبGGا أي شGGيء .وعليGGه ،فGGإن عمGGل يهGGوه في خلGGق البشGGر لم يكن قGGد انتهى بعGGد ،وكGGان بعيGً Gدا عن
األرض ،لم يكونGGا يفهمGGان
ً
االكتمال .قام فقط بتشGكيل نمGوذج لإلنسGان من الطين ونفخ فيGه ،لكن دون أن ينعم عليGه باس ٍ
Gتعداد ك ٍ
Gاف التقائGه .في البدايGة،
لم يكن اإلنسGGان يفكGGر باتقGGاء يهGGوه أو بمخافتGGه .لم يكن اإلنسGGان يعGGرف إالّ كيGGف ينصGGت إلى كلمGGات يهGGوه ،لكنGGه كGGان جGGاهاًل

بالمعرف GGة األساس GGية للحي GGاة على األرض والقواع GGد العادي GGة للحي GGاة البش GGرية .ول GGذلك ،فعلى ال GGرغم من أن يه GGوه خل GGق الرج GGل
Gق اإلنسGان؛ ألن اإلنسGان كGان مجGرد قشGرة ،وكGان يفتقGر إلى واقGع
والمرأة وأنهى مشروع األيGام السGبعة ،لم يكمGل مطلًقGا خل َ
Gانا .لم يعGGرف اإلنسGGان سGGوى أن يهGGوه هGGو من خلGGق الجنس البشGGري ،لكنGGه لم يكن لديGGه فكGGرة كيGGف يلGGتزم بكلماتGGه
كونGGه إنسً G
وشرائعه .وهكذا بعد وجود اإلنسان لم ينته عمGل يهGوه .كGان ال يGزال عليGه أن يرشGد الجنس البشGري بالتمGام ليمثلGوا أمامGه،

مع GGا على األرض ويتقGG Gوه ،ولكي يكونGG Gوا قGG Gادرين ،تحت إرشGG Gاده ،على الGG Gدخول في
لكي يكونGG Gوا قGG Gادرين على أن يعيشGG Gوا ًG
تمامGا العمGGل الGGذي كGGان يتم في األسGGاس
المسGGار الصGGحيح لحيGGاة بشGGرية طبيعيGGة على األرض .بهGGذه الطريقGGة وحGGدها اكتمGGل ًG

وجGه
تمامGا في خلGGق العGGالم .ولGGذا ،فبعGGد أن خلGGق البشGGريةGّ ،
تحت اسGGم يهGGوه؛ أي أنGGه بهGGذه الطريقGGة وحGGدها اكتمGGل عمGGل يهGGوه ًG
حياتهGGا على األرض لعGGدة آالف من السGGنين ،لكي تكGGون البشGرية قGادرة على االلGGتزام بشGGرائعه ومراسGGيمه ،وتشGGترك في كGGل
نشGGاطات الحي GGاة البش GGرية العادي GGة على األرض .وقته GGا فق GGط اكتم GGل عم GGل يه GGوه بالتم GGام .قGGام بتنفي GGذ ه GGذا العم GGل بع GGد أن خلGGق
طا إلسGرائيل .منGGذ
أبناء يعقوب االثني عشGر اثGGني عشGر سGب ً
البشرية واستمر فيه حتى عصر يعقوب ،وفي ذلك الوقت جعل َ
Gاعدا ،صGGار كGGل شGGعب إسGGرائيل هGGو الجنس البشGGري الGGذي قGGاده رسGGميًّا على األرض ،وأصGGبحت إسGGرائيل
ذلGGك الGGوقت فصً G
خاصا على األرض حيث قام بعمله .جعل يهوه هGؤالء النGاس أول جماعGة من النGاس يقGوم بعملGه عليهم في األرض،
موقعا ًّ
ً
Gتخدما إيGGاهم كبدايGGة لعمGGل أعظم ،لكي يسGGتطيع كGGل النGGاس المولGGودين منGGه
وجعGGل كGGل أرض إسGGرائيل نقطGGة منشGGأ عملGGهُ ،مسً G
على األرض أن يعرفGGوا كيGGف يتقونGGه وكيGGف يعيشGGون على األرض .وعليGGه ،فGGإن أفعGGال بGGني إسGGرائيل أصGGبحت مثGGاالً يحGGذو

حGGذوه أنGGاس الشGGعوب األمميGGة ،ومGGا كGGان ُيقGGال بين شGGعب إسGGرائيل صGGار كلمGGات ينصGGت إليهGGا أنGGاس الشGGعوب األمميGGة؛ Gألنهم
ض Gا أول من عرف GGوا كيفي GGة تبجي GGل ط GGرق يه GGوه .ك GGانوا أج GGداد
ك GGانوا أول من يتلقى ش GGرائع يه GGوه ووص GGاياه ،وك GGذلك ك GGانوا أي ً

الجنس البشري الذي عرف طرق يهوه ،وكذلك ممثلي الجنس البشري الذين اختارهم يهوه .وعندما جGGاء عصGGر النعمGGة ،لم

يعد يهوه يرشد اإلنسان بهذه الطريقة .قد أخطأ اإلنسان وتGرك نفسGه للخطيGة ،لGذلك بGدأ يهGوه في إنقGاذ اإلنسGان من الخطيGة.
بهذه الطريقة ،عاتب اإلنسان حتى ُخِّلص اإلنسان بالكامل من الخطية .في األيام األخيرة ،غGرق اإلنسGGان في الفسGاد لدرجGGة

أن هذه المرحلة من العمGل ال يمكن تنفيGذها إال من خالل الدينونGة GوالتGوبيخ .بهGذه الطريقGة وحGدها يمكن إنجGاز العمGل .كGان
هذا هو عمل عدة عصور .بعبارة أخرى ،يستخدم هللا اسمه ،وعمله ،وصوره المختلفة للتفريق بين عصر وعصر ،وعمل

دائمGا
مرحلة انتقالية بينهما .يمثل عمل هللا واسمه عصره وعمله في كGGل عصGGر .بGافتراض أن عمGGل هللا في كGل عصGر هGGو ً
دائما بنفس االسم ،كيGGف كGان سGيعرفه اإلنسGان؟ يجب أن ُيGدعى هللا يهGGوه ،وبعيGً Gدا عن اإللGGه المGGدعو
نفس العمل ،وأنه ُيدعى ً

يهGGوه ،أي شGGخص آخGGر ُيGGدعى باسGGم مختلGGف ليس هللا .وإالّ فال يمكن أن يكGGون هللا سGGوى يسGGوع ،وفيمGGا عGGدا اسGGم يسGGوع ،ال
أيضا .يؤمن اإلنسان أنه صGGحيح
يمكن تسميته بأي اسم آخر ،وبمعزل عن اسم يسوعَ ،في ْه َوه ليس هللا ،وهللا القدير ليس هللا ً
أن هللا ق GGدير ،ولكن هللا ه GGو اإلل GGه ال GGذي م GGع اإلنس GGان ،ويجب أن ُي GGدعى يس GGوع ،ألن هللا م GGع اإلنس GGانِ .فع GGل ه GGذا ه GGو امتث GGال
للتعاليم ،وحصر هلل في نطاق معين .ولذلك ،فإن العمGل الGذي يقGوم بGه هللا في كGل عصGر من العصGور ،واالسGم الGذي ُيGدعى
بGGه ،والصGGورة الGGتي يتخGGذها – العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه في كGGل مرحلGGة من المراحGGل حGGتى اليGGوم – ال تتبGGع الئحGGة واحGGدة ،وال
ض Gا يسGGوع ،كمGGا أنGGه المسGGيا وهللا القGGدير .يمكن أن يخضGGع عملGGه لتغيGGير
تخضGGع أليGGة قيGGود من أي نGGوع .هGGو يهGGوه ،وهGGو أي ً

ت GGدريجي ،م GGع تغ GGيرات مقابل GGة في اس GGمه .ال يمكن الس GGم واح GGد أن يمثل GGه بالتم GGام ،ولكن ك GGل األس GGماء ال GGتي ُي GGدعى به GGا قابل GGة
لتمثيله ،والعمل الذي يقوم به في كل عصر يمثل شخصيته .لنفترض أنه عند مجيء األيام األخيرة سGGيظل اإللGGه الGGذي تGGراه
هو يسوع ،وأنه باإلضافة إلى ذلك يركب على سحابة بيضاء ،وما زال له مظهر يسوع ،والكلمات الGتي يقولهGا سGGتظل هي
كلمGGات يسGGوع" :يجب أن تحبGGوا قGGريبكم كنفسGGكم ،يجب أن تصGGوموا وتصGGلوا ،أحبGGوا أعGGداءكم كمGGا تحبGGون حيGGاتكم ،واحتملGGوا
اآلخGGرين ،وكونGGوا صGGبورين ومتواضGGعين ،يجب أن تفعلGGوا كGGل هGGذه األشGGياء قبGGل أن تكونGGوا تالميGGذي .ومن خالل فعGGل كGGل
هذه األشياء يمكنكم دخول ملكوتي" .أال ينتمي هذا إلى عمل عصر النعمة؟ أليس ما يقولGGه هGGو طريGGق عصGGر النعمGGة؟ كيGGف
Gرارا لGه؟ هGل يمكن لإلنسGان
ستشعرون إن سمعتم هذه الكلمات؟ ألن تشGعروا أن هGذا مGا زال عمGGل يسGوع؟ أال يكGون هGذا تك ً
أن يجGGد متع ً Gة في هGGذا؟ ستشGGعرون أن عمGGل هللا يمكن أن يظGGل فقGGط كمGGا هGGو اآلن وال يتقGGدم إلى األمGGام .هGGو لديGGه فقGGط قGGوة

كبرى ،وال يوجد المزيد من العمل الذي يمكنه القيام به ،وقد وصل بقوته إلى أقصى حدودها .كان عصر النعمGGة قبGل ألفي

عام من اآلن ،وبعده بألفي عام ما زال يبشر بطريق عصر النعمة ،وما زال يجعل الناس يتوبون .قد يقول النGGاس" :يGGا هللا،

أنت لGGديك فقGGط الكثGGير من الق GGوة .آمنت أنGGك حكيم جGًّ Gدا ،ولكن GGك ال تعGGرف سGGوى الحلم وال تهتم إال بالصGGبر ،وتعGGرف فقGGط
كيGGف تحب عGGدوك ،وال شGGيء آخGGر" .قGGد يظGGل هللا في عقGGل اإلنسGGان كمGGا كGGان في عصGGر النعمGGة إلى األبGGد ،ويGGؤمن اإلنسGGان

دائما السلوك القديم نفسه؟ وعليه ،فإنGGه في هGGذه المرحلGGة من عملGGه
دائما بأن هللا محب ورحيم .هل تعتقد أن عمل هللا سيتبع ً
ً
لن ُيصGGلب ،وكGGل شGGيء ترونGGه وتلمسGGونه لن يكGGون كGGأي شGGيء قGGد تخيلتمGGوه أو سGGمعتم قصGGة عنGGه .اليGGوم ،ال يتعامGGل هللا مGGع

الفريسيين ،وال يسمح للعالم بأن يعرف ،والGذين يعرفونGه هم أنتم الGذين تتبعونGه وحGدكم؛ ألنGه لن ُيصGلب ثانيً Gة .أثنGاء عصGر
علنا في جميع أنحاء األرض من أجل عمGل إنجيلGه .تعامGل مGع الفريسGيين من أجGل عمGل الصGلب .لGو
الناموس ،بشر يسوع ً

لم يتعامل مGع الفريسGGيين وأولئGGك الGذين في السGGلطة لمGا عرفGوه أب ًGدا ،فكيGGف كGGان س ُGيدان ،وتتم خيانتGه ويس َّGمر على الصGليب؟
ولGGذلك تعامGGل مGGع الفريسGGيين من أجGGل الصGGلب .وهGGو يقGGوم اليGGوم بعملGGه في الخفGGاء بهGGدف تجنب التجربGGة .في تج ُّس َ Gد ْي هللا،
تماما؟
العمل واألهمية مختلفان ،واإلطار ً
أيضا مختلف ،فكيف يمكن للعمل الذي يقوم به أن يكون هو العمل نفسه ً

هل يمكن السGم يسGوع – "هللا معنGا" – أن يمثGGل شخصGية هللا بكليتهGا؟ هGل يمكن أن يعGGبر عن هللا بالتمGGام؟ إن قGGال أحGد
إن هللا يمكن أن ُيطلق عليه فقط يسوع وال يمكن أن يحمل أي اسم آخGر ألن هللا ال يمكن أن يغGير شخصGيته ،فهGذه الكلمGات
هي في الواقGGع تجGGديف! هGGل تGGؤمن أن اسGGم يسGGوع ،هللا معنGGا ،وحGGده يمكن أن يمثGGل هللا بكّلّيتGGه؟ قGGد ُيطلGGق على هللا العديGGد من
تمامGا .إذاً ،هلل أسGGماء عديGGدةG،
األسGGماء ،ولكن ال يوجGGد من بين هGGذه األسGGماء العديGGدة مGGا يمكن أن يحيGGط باهلل كلGGه ،أو يمثلGGه ًG
تعبر بالكامل عن شخصيته؛ ألن شخصية هللا غنية للغايGGة لدرجGGة أنهGGا تتخطى قGGدرة
ولكن هذه األسماء العديدة ال يمكنها أن ِّ

تمامGGا باس GGتخدام لغ GGة البش GGر .البش GGر ل GGديهم مف GGردات مح GGدودة
اإلنس GGان على معرفت GGه .ال يمكن لإلنس GGان مطلًقGGا أن يحي GGط باهلل ً
ممجد ،رائGع ،فGGوق اإلدراك ،سGامٍ ،قGدوس ،بGGار ،حكيم ،وهلم
ليحيطوا من خاللها بكل ما يعرفونه عن شخصGGية هللا :عظيمَّ ،

جرا .العديد من الكلمGات! هGذه المفGردات المحGدودة عGاجزة عن وصGف القليGل ممGا يشGهده اإلنسGان من شخصGية هللا .بمGرور
ّ
الGGوقت ،أضGGاف العديGد Gمن النGGاس كلمGGات اعتقGGدوا أنهGGا قGGادرة بصGGورة أفضGGل على وصGGف الحماسGGة الكامنGGة في قلGGوبهم :هللا
Gاجزا
عظيم للغايGGة! هللا قGGدوس للغايGGة! هللا جميGGل للغايGGة! وقGGد بلغت أقGGوال البشGGر هGGذه ذروتهGGا ،ومGGع ذلGGك ال يGGزال اإلنسGGان عً G

عن التعبGGير عن نفسGGه بوضGGوح .وهكGGذا يGGرى اإلنسGGان أن هلل العدي Gد Gمن األسGGماء ،وليس لGGه اسGGم واحGGد؛ وهGGذا ألن كيGGان هللا
وافGر للغايGة ،ولغGة اإلنسGان فقGيرة للغايGة .ال توجGد كلمGة معينGة أو اسGم معين يمكنGه أن يمثGل هللا بكّلّيتGه G،فهGل تعتقGد أن اسGمه
يمكن أن يكون ثابتًا؟ هللا عظيم وقدوس للغاية ،ومع ذلك فأنت لن تسمح له بتغيير اسمه في كل عصGGر جديGGد G.لGGذلك ،يتGGولى
اسما يتالءم مع العصر لكي يحيط بالعمل الذي ينوي القيام بGGه .يسGGتخدم هGGذا االسGم
هللا في كل عصر عمله بذاته ،ويستخدم ً
المحGGدد الGGذي يحمGGل داللGGة زمنيGGة لتمثيGGل شخصGGيته في ذلGGك العصGGر ،وهGGا هGGو هللا يسGGتخدم لغGGة الجنس البشGGري للتعبGGير عن

شخصيته .ومع ذلك ،فإن العديGد Gمن النGاس الGذين كGانت لGديهم خGبرات روحيGة ورأوا هللا شخصGيًّا يشGعرون مGع ذلGك أن هGذا
مفر من هذا  -لذلك لم يعد Gاإلنسان يخاطب هللا بأي اسم ،بل صGGار
االسم
خصيصا ال يمكنه تمثيل هللا بكليته – لألسف ،ال ّ
ً
ضGا مرتبGGك بالتناقضGات؛ ألن اإلنسGGان ال
مفعمGGا بالمحبGGة ولكنGGه أي ً
يناديGGه ببسGGاطة "هللا" .يبGGدو األمGGر كمGGا لGو كGان قلب اإلنسGGان ً

يعGGرف كيGGف يفسGGر هللا .ماهيGGة هللا غنيGGة للغايGGة بحيث ال توجGGد وسGGيلة لوصGGفها ببسGGاطة .ال يوجGGد اسGGم واحGGد يمكنGGه تلخيص

شخصGية هللا ،وال يوجGد اسGم واحGد يمكنGGه وصGف كGGل مGا لGGدى هللا ومن هGGو .لGو سGألني أحGGدهم" :مGا هGGو بالضGبط االسGم الGGذي
تستخدمه؟" سأقول له" :هللا هGو هللا!" أليس هGذا هGو أفضGل اسGم هلل؟ أليس هGذا هGو أفضGل إحاطGة بشخصGية هللا؟ مGا دام األمGر
هكGGذا ،لمGGاذا تصGGرفون الكثGGير من الجهGGد سGGاعين وراء اسGGم هللا؟ لمGGاذا تعتصGGرون عقGGولكم ،وتبقGGون بال طعGGام وال نGGوم ،وكGGل

هذا من أجل اسم؟ سيأتي اليوم الذي لن ُيدعى فيه هللا يهوه أو يسوع أو المسGGيا ،سGيكون ببسGاطة "الخGالق" .في ذلGGك الGوقت،
كGGل األسGGماء الGGتي اتخGGذها على األرض سGGتنتهي ،ألن عملGGه على األرض سGGيكون قGGد انتهى ،ولن ُيGGدعى بأسGGماء فيمGGا بعGGدG.
عندما تصير كل األشياء تحت سGيطرة الخGالق ،فمGا حاجتGه إلى اسGم مناسGب للغايGة ولكنGه نGاقص؟ هGل مGا زلت تسGعى وراء

اسGGم هللا اآلن؟ هGGل مGGا زلت تتجGGرأ على ق GGول إن هللا ال ُيGGدعى سGGوى يه GGوه؟ هGGل مGGا زلت تتج GGرأ على ق GGول إن هللا يمكن أن
ُيدعى فقط يسوع؟ هل أنت قادر على تحمل خطية التجديف ضد هللا؟ ينبغي أن تعرف أن هللا ليس لGGه اسGٌ Gم في األصGل .لقGGد
أخGGذ اسGً Gما أو اسGGمين أو عGGدة أسGGماء ألن لديGGه عماًل يقGGوم بGGه لتGGدبير البشGGرية .أيًّا كGGان االسGGم الGGذي ُيطلGGق عليGGه ،ألم يخGGتر هGGو
ذلك االسم بحرية لنفسه؟ هل يحتاج إليك أنت – وأنت واحد من مخلوقاته – لكي تقرره؟ االسم الذي ُيسمى بGGه هللا هGGو اسGم

يتواف GGق م GGع م GGا يس GGتطيع اإلنسGGان اس GGتيعابه ،بلغ GGة الجنس البش GGري ،ولكن ه GGذا االس GGم ليس ش GGيًئا يمكن لإلنس GGان اإلحاط GGة ب GGه.
إلهGا في السGGماءُ ،يGGدعى هللا ،وإنGGه هGGو هللا نفسGGه يمتلGGك قGGوة عظيمGGة ،وهGGو حكيم جGً Gدا ،وممجGGد
يمكنGGك فقGGط أن تقGGول إن هنGGاك ًG

ًّ
Gاء على
ً
جدا ،ومعجز ،ومحتجب ،وقدير ،ثم لن يسعك قول المزيد؛ هذا الجزء الصغير جGدا هGGو كGل مGا يمكنGك معرفتGGه .وبن ً
هGGذا ،هGGل يمكن لمجGGرد اسGGم يسGGوع أن يمثGGل هللا نفسGGه؟ عنGGدما تGGأتي األيGGام األخGGيرة ،حGGتى لGGو كGGان هللا ال يGGزال هGGو من يقGGوم
بالعمل ،ينبغي أن يتغير اسمه ،ألنه عصر مختلف.
Gتخدما صGGورة
هGGل بإمكGGان هللا ،وهGGو الكيGGان األعظم في كGGل الكGGون وفي السGGماوات العليGGا ،أن يشGGرح نفسGGه بالتمGGام ُمسً G
الجسGGد؟ يلبس هللا هGGذا الجسGGد لكي يقGGوم بمرحلGGة واحGGدة من عملGGه .ال توجGGد داللGGة خاصGGة في صGGورة الجسGGد هGGذه ،وليس لهGGا

عالقGGة بمGGرور العصGGور ،وليس لهGGا عالقGGة بشخصGGية هللا .لمGGاذا لم يسGGمح يسGGوع لصGGورته أن تبقى؟ لمGGاذا لم يGGدع اإلنسGGان
يرسGGم صGورته حGتى تتناقلهGا األجيGال جياًل بعGGد جيGل؟ لمGاذا لم يGGدع النGGاس يقGرون بGGأن صGورته هي صGورة هللا؟ على الGرغم
من أن صGGورة اإلنسGGان ُخلقت على صGGورة هللا ،هGGل كGGان من الممكن أن يمثGGل مظهGGر اإلنسGGان صGGورة هللا الممجGGدة؟ عنGGدما
جسدا ،فهو ينزل فقط من السماء في جسد معين G،وروحه هو الذي ينزل في جسد ،ومن خالل الجسد يقوم بعمل
يصير هللا ً
الGGروح .الGGروح هGGو الGGذي ُيعGGبر عنGGه في الجسGGد ،والGGروح هGGو الGGذي يقGGوم بعملGGه في الجسGGد .العمGGل الGGذي يتم في الجسGGد يمثGGل
تمامGا ،والجسGد هGو من أجGل العمGل ،ولكن هGذا ال يعGني أن صGورة الجسGد هي بGديل للصGورة الحقيقيGة هلل ذاتGه؛ فهGذا
الGروح ً

مكانا يسGGكن فيGGه يتناسGب مGGع عملGGه ،ويكGGون
جسدا إال لكي يجد الروح ً
جسدا .ال يصير ً
ليس الغاية وال الداللة لصيرورة هللا ً
األفضل لتحقيق عمله في الجسد ،لكي يستطيع الناس أن يروا أعماله ويفهموا شخصGGيته ،ويسGGمعوا كلماتGGه ،ويعرفGGوا روعGGة

عملGه .يمثGل اسGمه شخصGيته ،ويمثGل عملGه هويتGه ،ولكنGه لم يقGل أب ًGدا إن مظهGره في الجسGد يمثGل صGورته؛ هGذه فقGط مجGرد
تصور لدى اإلنسان .ومن ثم ،فإن الجوانب الحيوية لتجسد هللا هي اسمه وعمله وشخصيته وجنسه ،ويتم استخدامها لتمثيل
تGGدبيره في هGGذا العصGGر؛ حيث ال توجGGد عالقGGة بين ظهGGوره في الجسGGد وتGGدبيره؛ إ ْذ هGGو فقGGط من أجGGل عملGGه آنGGذاك .لكن من

Gرة مناسGبة ليحGدد مظهGره .لGو كGان لمظهGر هللا
المسGتحيل على هللا المتجسGد أن يكGون بال مظهGر معين G،ولGذلك فهGو يختGار أس ً
فادح ا؟ رسGم
ضGا هللا .أال يكGون ذلGك خطًGأ ًG
أهمية تمثيلية G،لكان كل أولئك الذين لديهم مالمح مشابهة لمالمح وجهه يمثلGون أي ً
اإلنسGGان صGGورة يسGGوع لكي يعبGGده G.لم يعGِ Gط الGGروح القGGدس آنGGذاك تعليمGGات خاصGGة ،ولGGذلك مGَّ Gرر اإلنسGGان تلGGك الصGGورة الGGتي

تخيَّلهGGا حGGتى اليGGوم .في الواقGGع ،بحسGGب مقصGGد هللا األصGGلي ،لم يكن ينبغي لإلنسGGان أن يفعGGل هGGذا .إن حمGGاس اإلنسGGان وحGGده

هGGو الGGذي جعGGل صGGورة يسGGوع تبقى إلى هGGذا اليGGوم .فاهلل روح ،ولن يسGGتطيع اإلنسGGان أبGً Gدا أن يسGGتوعب مGGا هي صGGورته في
التحليل النهائي .يمكن فقط لشخصيته أن تمثGGل صGورته .أمGا بالنسGبة لمنظGGر أنفGه وفمGGه وعينيGه وشGعره ،فهي أبعGGد من قGGدرة
اإلنسGGان على االسGGتيعاب .عنGGدما جGGاءت الرؤيGGا إلى يوحنGGا ،رأى صGGورة ابن اإلنسGGان :كGGان يخGGرج من فمGGه سGGيف مٍ G
Gاض ذو

حدين ،وعيناه كانتا كلهيب نار ،ورأسه وشعره أبيضان مثل الصوف ،وقدماه كانتا مثل البرونز المصقول ،وأحاط بصGGدره
وشGGاح من ذهب .ومGGع أن كلماتGGه مملGGوءة بحيويGGة بالغGGة ،فGGإن صGGورة هللا الGGتي وصGGفها ليسGGت صGGورة كGGائن مخلGGوق .مGGا رآه
كGGان مجGGرد رؤيGGا ،وليس صGGورة شGGخص من العGGالم المGGادي .رأى يوحنGGا رؤيGGا ،لكنGGه لم يشGGهد مظهGGر هللا الحقيقي .وصGGورة
تماما .عندما خلق يهGGوه البشGGرية ،قGGال إنGGه فعGGل
جسم هللا المتجسد ،كونها صورة كائن مخلوق ،ال يمكنها تمثيل شخصية هللا ً
ه GGذا على ص GGورته وخلقهم ذك Gً Gرا وأن GGثى .في ذل GGك ال GGوقت ق GGال إن GGه خل GGق ال GGذكر واألن GGثى على ص GGورة هللا .وم GGع أن ص GGورة
اإلنسان تشبه صورة هللا ،ال يمكننا تفسير هGGذا بمعGGنى أن مظهGر اإلنسGان هGGو صGورة هللا .وال يمكنGGك أن تسGتخدم لغGة البشGر
لتلخيص صورة هللا بالتمام ،ألن هللا ممجد وعظيم وعجيب للغاية وال يمكن إدراكه!
عنGGدما جGGاء يسGGوع ليقGGوم بعملGGه ،كGGان العمGGل تحت إرشGGاد الGGروح القGGدس؛ حيث فعGGل مثلمGGا أراد الGGروح القGGدس ،وليس
وفًق ا لناموس عصر العهد القديم أو عمل يهوه .على الرغم من أن العمل الذي أتى يسGوع للقيGام بGه لم يكن االلGتزام بشGرائع
ووصGايا يهGوه ،إال أن مصGدرهما كGان واح ًGدا .مّثGل العمGل الGذي قGام بGه يسGوع اسGم يسGوعَّ ،
ومثل عصGر النعمGة؛ أمGا بالنسGبة
إلى العمGGل ال GGذي قGGام ب GGه يه GGوه ،فك GGان يمِثّGGل يه GGوه ،كم GGا َّ
مثل عصGGر النGGاموس .كGGان عمُلهمGGا عم Gَ Gل روح واح GGد في عصGGرين
مختلفين .إن العمGGل الGGذي قGGام بGGه يسGGوع كGGان يمثGGل عصGGر النعمGGة فقGGط ،والعمGGل الGGذي قGGام بGGه يهGGوه كGGان يمثGGل عصGGر نGGاموس

العهد القGديم وحGده .أرشGد يهGوه شGعب إسGرائيل فقGط وشGعب مصGر ،وكGل األمم خGارج إسGرائيل .أمGا عمGل يسGوع في عصGر
نعمة العهد الجديد فكان عمل هللا تحت اسم يسوع حيث أرشد العصر .إن قلت إن عمل يسوع مبGني على عمGل يهGوه ،وإنGه
Gحيحا لمGGا كGان
لم يبدأ أي عمل جديد ،وإن كل ما فعله كان وفًقا لكلمات يهوه وعمل يهوه ونبوات إشعياء ،فلو كGGان ذلGGك صً G
جسدا .لو قام بعمله بهذه الطريقة ،لكان رسواًل أو عاماًل لعصGر النGGاموس .لGو كGان األمGGر كمGGا تقGGول،
يسوع هو هللا الصائر ً

عصرا ،وال اسGتطاع أن يGGؤدي أي عمGGل آخGر .وبالطريقGة نفسGها ،يجب أن يقGوم الGروح القGGدس
طلق
لما استطاع يسوع أن ُي ْ
ً
بعملGGه باألسGGاس من خالل يهGGوه ،ولم يكن بإمكGGان الGGروح القGGدس أن يقGGوم بGGأي عمGGل إال من خالل يهGGوه .من الخطGGأ أن يفهم
تم وفًقGGا لكلمGGات يهGGوه ونبGGوات
اإلنسGGان عمGGل يسGGوع بهGGذه الطريقGGة .إن كGGان اإلنسGGان يGGؤمن أن العمGGل الGGذي قGGام بGGه يسGGوع ّ
إشعياء ،فهل كGان يسGوع هGو هللا المتجسGد أم أنGه كGان واح ًGدا من األنبيGاء؟ لGو كGان األمGر وفًقGا لهGذا المنظGور ،لمGا كGان هنGاك
عصGGر نعمGGة ،ولمGGا كGGان يسGGوع هGGو تج ُّسGد هللا؛ ألن العمGGل الGGذي قGام بGGه لم يكن ليمِثّGGل عصGر النعمGGة ،ولكGGان َّ
مثل فقGGط عصGGر

ناموس العهد القديم .ال يمكن أن يكون هناك سGوى عصGر جديGد عنGدما عGاد يسGوع ليقGوم بعمGل جديGد ،ويبGدأ عص ًGرا جدي ًGدا،
ويخترق العمل الذي تم مسبًقا في إسرائيل ،ويقوم بعمله ليس وفًقا للعمل الذي قام به يهوه في إسرائيل وال لقواعده القديمGGة

أو وفًقا ألية لوائح ،بGل سGيقوم بالعمGل الجديGد الGذي ينبغي عليGه القيGام بGه .جGاء هللا بنفسGه ليفتتح عص ًGرا ،وجGاء بنفسGه لينهي
العصر .اإلنسان عاجز عن القيGام بعمGل بGدء عصGر وإنهGاء عصGر .لGو لم ين ِGه يسGوع عمGل يهGوه بعGدما أتى ،لكGان هGذا دليالً
على أنه مجرد إنسGان عGاجز عن تمثيGل هللا .وألن يسGوع جGاء بالتحديGد وأنهى عمGل يهGوه وتGابع عمGل يهGوه ،وكGذلك بGدأ في

تنفيذ عملGه ،أي بعمGل جديGد ،فهGذا يثبت أن هGذا كGان عص ًGرا جدي ًGدا ،وأن يسGوع كGان هGو هللا نفسGه .لقGد قامGا بمرحلGتي عمGل
مختلفGGتين بوضGGوحُ .نِّفGGذت مرحلGGة في الهيكGGل ،واألخGGرى تمت خGGارج الهيكGGل .كGGانت إحGGدى المرحلGGتين لقيGGادة حيGGاة اإلنسGGان

وفًقGGا للنGGاموس ،واألخGGرى كGGانت لتقGGديم ذبيحGGة خطيGGة .كGGانت هاتGGان المرحلتGGان من العمGGل مختلفGGتين بصGGورة ملحوظGGة ،وهGGذا

مختلفGا ومحتGوى
تماما أن نقول إنهما كانا عصGرين مختلفين .كGان موقGع عملهمGا
ً
يفصل العصر الجديد عن القديم ،وصحيح ً
مختلفGا كGGذلك .وعليGGه ،يمكن أن ينقسGGما إلى عصGGرين :العهGGدين القGGديم
ًG
ضGا ،والهGGدف من عملهمGGا كGGان
عملهمGGا كGGان
ً
مختلفGGا أي ً
والجديد ،أي العصرين القديم والجديد G.عندما جاء يسوع لم يدخل إلى الهيكGGل ،ممGا يثبت أن عصGر يهGوه كGان قGGد انتهى .لم

يGGدخل إلى الهيكGGل؛ ألن عمGGل يهGGوه في الهيكGGل قGGد انتهى ،ولم يعGGد يحتGGاج إلى القيGGام بGGه من جديGGد ،فالقيGGام بGGه من جديGGد يعGGني
Gادرا على إيصGال عمGGل هللا
تكراره .فقط من خالل ترك الهيكل ،وبدء عمل جديد وافتتاح طريق جديد خارج الهيكل ،كGGان ق ً
إلى ذروتGه .لGو لم يخGرج خGارج الهيكGل ليقGوم بعملGه ،لبقي عمGل هللا راك ًGدا على أساسGات الهيكGل ،ولمGا كGانت هنGاك أب ًGدا أي

تغ GGيرات جدي GGدة .ول GGذا ،عن GGدما ج GGاء يس GGوع لم ي GGدخل الهيك GGل ولم يقم بعمل GGه في الهيك GGل ،ب GGل ق GGام بعمل GGه خ GGارج الهيك GGل ،وقGGاد

بحريGة .كGانت مغGادرة هللا للهيكGل للقيGام بعملGه تعGني أن هلل خطGة جديGدة .كGان عملGه سGيتم خGارج
تالميGذه ،ومضGى في عملGه ّ
الهيكGGل ،وكGGان سيصGGير عمالً جديGً Gدا غGGير مقيGGد في أسGGلوب تنفيGGذه .بمجGGرد أن وصGGل يسGGوع ،أنهى عمGGل يهGGوه أثنGGاء عصGGر

العهGGد القGGديم .على الGرغم من أنهمGGا تس َّGميا باسGمين مختلفين ،فGGإن الGGروح نفسGه هGو الGGذي أنجGGز مرحلGتي العمGGل ،وكGان العمGGل

مختلفا .عنGدما جGاء يهGوه،
مختلفا ،وكان العصر
مختلفا ،فإن محتوى العمل كان
مستمرا .وبما أن االسم كان
الذي تم تنفيذه
ًّ
ً
ً
ً
كان ذلك هو عصر يهوه ،وعندما جاء يسوع ،كان ذلك هو عصر يسوع .وهكذا ،مع كل عملية قدوم ،كان ُيطلGGق على هللا

اسم واحد ،وكGان يمثGل عص ًGرا واح ًGدا ،ويفتتح طريًقGا جدي ًGدا؛ وفي كGل طريGق جديGد G،يتقلGد اس ًGما جدي ًGدا ،وهGذا يوضGح أن هللا
دائمGGا
Gدما ،وكGGذلك يمضGGي ً
دومGGا ُقً G
Gديما أبGً Gدا ،وأن عملGGه ال يتوقGGف أبGً Gدا عن التقGGدم لألمGام .يمضGGي التGGاريخ ً
دائمGGا جديGGد وليس قً G
ً

Gدما .ولكي تصGGل خطGGة تGدبيره الGتي دامت لسGGتة آالف عGام إلى نهايتهGا ،فيجب أن تسGتمر في التقGدم لألمGام .يجب
عمGل هللا ُق ً
Gورا
في كGGل يGGوم أن يقGGوم بعمGGل جديGGد ،وفي كGGل عGGام يجب أن يقGGوم بعمGGل جديGGد؛ يجب أن يفتتح سGGبالً جديGGدة ،ويطلGGق عصً G
جديGGدة ،ويبGGدأ عماًل جديGً Gدا يكGGون أعظم من ذي قبGGل ،ومGGع هGGذه األمGGور كلهGGا ،يGGأتي بأسGGماء جديGGدة وبعمGGل جديGGد .من لحظGGة
Gدما مGGع
ألخرى ،يقوم روح هللا بعمل جديد ،وال يتعلق ً
أبدا بالطرق أو القواعGد القديمGGة .ولم يتوقGGف عملGGه أب ًGدا ،بGGل يمضGي قً G

كGGل لحظGGة تمGGر .إن كنت تقGGول إن عمGGل الGGروح القGGدس غGGير قابGGل للتغGGير ،فلمGGاذا إ ًذا طلب يهGGوه من الكهنGGة أن يخGGدموه في
ضGا إنGGه كGGان رئيس الكهنGGة ،وإنGGه من
الهيكGGل ،بينمGGا لم يGGدخل يسGGوع الهيكGGل ،على الGGرغم من أنGGه ،عنGGدما جGGاء ،قGGال النGGاس أي ً
أيض ا رئيس الكهنة والملك العظيم؟ ولماذا لم يقدم ذبائح؟ دخول الهيكل أو عدمGGه ،أليسGGت هGGذه جميعهGGا عمGGل
بيت داود وهو ً
هللا نفسGGه؟ لGGو أن يسGGوع ،كمGGا يتخيGGل اإلنسGGان ،سGGيأتي من جديGGد في األيGGام األخGGيرة وسGGيظل اسGGمه يسGGوع ويGGأتي على سGGحابة

تكرارا لعمله؟ هل الروح القدس قادر على التعلق بالماضي؟ كGGل
بيضاء وينزل بين البشر في صورة يسوع :أال يكون هذا
ً
ضGا وفًقGا لخيالGGه؛ جميعهGGا أمGور ال تتوافGGق
ما يؤمن به اإلنسان هGGو تصGورات ،وكGGل مGا يفهمGGه هGو وفًقGا للمعGنى الحGرفي ،وأي ً

مGGع عمGGل الGGروح القGGدس ،وال تتماشGGى مGGع مقاصGGد هللا .لن يعمGGل هللا بتلGGك الطريقGGة؛ فاهلل ليس أحمGGق وال غبيًّا لهGGذه الدرجGGة،
راكبGGا على سGحابة ويGGنزل في وسGطكم.
Gاء على كGل مGGا َّ
يتخيلGه اإلنسGان ،سGGيأتي يسGوع ً
وعمله ليس بالبساطة التي تتخيلها .بن ً
ض Gا آثGGار المسGGامير في يديGGه ،وسGGتعرفون أنGGه يسGGوع.
سGGترونه ،وهGGو راكب على سGGحابة ،ويخGGبركم أنGGه يسGGوع .وسGGترون أي ً

وس GGوف يخّلص GGكم من جدي GGد ،وس GGيكون إلهكم الق GGدير .سيخّلص GGكم ،وينعم عليكم باس GGم جدي GGد ،ويعطي ك GGل واح GGد منكم حص GGاة

وسي سمح لكم بعد ذلك بدخول ملكوت السماوات ويتم استقبالكم في الفردوس .أليست هذه المعتقGGدات هي تصGGورات
بيضاءُ ،
اإلنسان؟ هل يعمل هللا وفًقا لتصورات اإلنسان أم ضدها؟ أليست تصورات اإلنسان جميعها ُمستمدة من الشيطان؟ ألم يفسGGد
Gيطانا؟ ألن يكGون من نفس نGوع خلقGه؟ بمGا
الشيطان اإلنسان كله؟ لو قام هللا بعمله وفًقا لتصGGورات اإلنسGان ،ألن يكGGون إ ًذا شً G
Gآمرا
أن خليقته قGGد أفسGGدها الشGGيطان اآلن وصGار اإلنسGان تجس ً
Gيدا للشGGيطان ،لGو عمGل هللا وفًقGا ألمGGور الشGGيطان ،ألن يكGون مت ً
مع الشيطان؟ كيف يمكن لإلنسان أن يسبر أغGوار عمGل هللا؟ ولGذلك ،لن يعمGل هللا أب ًGدا وفًقGا لتصGورات اإلنسGان ،ولن يعمGل
بالطرق التي تتخيلونها .هناك أولئك الذين يقولون إن هللا قال بنفسه إنه سيأتي على سحابة .صGحيح أن هللا قGال هGGذا بنفسGGه،

لكن أال تعGGرف أنGه ال يوجGد إنسGان يمكنGه أن يفهم أسGرار هللا؟ أال تعGرف أنGGه ال يوجGد إنسGان بإمكانGه شGرح كلمGGات هللا؟ هGل

أنت مGGتيقن ،بال أدنى شGGك ،أنGGك مضGGاء ومسGGتنير بGGالروح القGGدس؟ بالتأكيGGد لم يكن الGGروح القGGدس هGGو الGGذي وضGGح لGGك بهGGذا
األسGGلوب المباشGGر؟ هGGل الGGروح القGGدس هGGو الGGذي أرشGGدك ،أم أن تصGGوراتك الشخصGGية هي الGGتي قادتGGك لتفكGGر بهGGذه الطريقGGة؟
قلت "إن هللا بنفسه قال هذا" ،لكن ال يمكننا أن نستخدم تصوراتنا الشخصية وعقولنا لقياس كلمات هللا .بالنسGGبة إلى الكلمGGات
التي قالها إشعياء ،هل يمكنك أن تفسر كلماته بيقينيGة مطلقGة؟ هGل تجGرؤ على تفسGGير كلماتGه؟ بمGا أنGGك ال تجGGرؤ على تفسGير
تمجيدا ،يسوع أم إشعياء؟ بما أن اإلجابة هي يسGGوع ،لمGGاذا
كلمات إشعياء ،لماذا تجرؤ على تفسير كلمات يسوع؟ َمن أكثر
ً
تفسر الكلمات التي قالها يسوع؟ هل أخبرك هللا بعمله مسبًقا؟ ال يمكن ألحد من المخلوقات أن يعرف ،وال حتى الرسGGل في

السGGماء ،وال حGGتى ابن اإلنسGGان ،فكيGGف يمكنGGك أنت أن تعGGرف؟ اإلنسGGان ينقصGGه الكثGGير .األمGGر البGGالغ األهميGGة لكم اآلن هGGو

Gداء من عمGGل يهGGوه إلى عمGGل يسGGوع ،ومن عمGGل يسGGوع إلى عمGGل هGGذه المرحلGGة الحاليGGة،
معرفGGة مراحGGل العمGGل الثالث .ابتً G
تغطي هGGذه المراحGGل الثالث في نسGGق مسGGتمر السلسGGلة الكاملGGة لتGGدبير هللا ،وهي جميعهGGا من عمGGل روح واحGGد .منGGذ أن خلGGق
دائمGا في تGGدبير البشGGرية .هGGو البدايGGة والنهايGGة ،هGGو األول واآلخGGر ،هGGو الGGذي يبGGدأ عصGً Gرا وهGGو الGGذي
هللا العGGالم وهGGو يعمGGل ًG
ينهي GGه G.إن مراح GGل العم GGل الثالث ،في مختل GGف العص GGور والمواق GGع ،هي بال ش GGك من عم GGل روح واح GGد .ك GGل أولئGGGك الGGGذين
ولزامGا عليGGك اآلن أن تفهم أن كGGل العمGGل من أول
ًG
يفصGGلون مراحGGل العمGGل الثالث بعضGGها عن البعض اآلخGGر يقGGاومون هللا،
مرحلة وحتى اليوم هو عمل إله واحد وروح واحد ،وال شك في هذا.

التجسد ()1
سر
ُّ
مهد يوحنا السبيل ليسوع في عصر النعمة .لم يمكنGه أن يقGوم بعمGل هللا نفسGه ويتمم واجب اإلنسGان فحسGب .ومGع أن

يوحنا كان السابق الذي َّ
بشر بالرب ،لكنه لم يستطع أن يمثل هللا؛ كGGان مجGرد إنسGان اسGتخدمه الGروح القGدس .بعGد معموديGGة
يسوع ،حل الروح القدس عليه مثل حمامة .ثم بدأ عمله ،أي إنGه بGدأ أداء خدمGة المسGيح .لهGذا اتخGذ هويGة هللا ،ألنGه أتى من
وأحيانGا قويًّا – كGانت هGذه كلهGا هي حياتGه اإلنسGانية العاديGة
Gعيفا
هللا .ال يهم كيف كان إيمانه قبل هذا – ربما كان
أحيانGا ض ً
ً
ً
قبGل أداء خدمتGGه .بعGد أن تعمGGد (أي ُم ِسَ Gح) ،نGال على الفGور قGوة هللا ومجGGده ،وهكGGذا بGGدأ أداء خدمتGGه .كGان بإمكانGGه أن يصGنع

آيات وعجائب ومعجزات ،كان لديه قوة وسلطان ،إذ كان يعمل
مباشرة بالنيابGة عن هللا نفسGه؛ كGان يقGوم بعمGل الGروح بGداًل
ً
منGه وعبَّر عن صGوت الGروح؛ وبGذلك كGان هGو هللا نفسGه .هGذا أمGر ُمثبت وال شGك فيGه .اسGتخدم الGروح القGدس يوحنGا ،ولكن

ممكنا له أن يمثل هللا .إذا رغب في أن يفعل هذا ،لكان الروح القدس قد منعه ،ألنGGه
يوحنا لم يستطع أن يمثل هللا ،ولم يكن
ً
لم يسGتطع أن يقGوم بالعمGل الGذي نGوى هللا أن يحققGه بنفسGه .ربمGا كGان بGداخل يوحنGا الكثGير من مشGيئة اإلنسGان أو ربمGا كGان

هنGاك شGيء منحGرف بداخلGه؛ لم يمكنGGه بGأي حGال من األحGGوال أن يمثGGل هللا تمGثياًل مباشGً Gرا .كGانت أخطGاؤه وزالّتGGه تمثلGه هGو
وحGGGده ،ولكن عمل GGه ك GGان يمث GGل ال GGروح الق GGدس .وم GGع ذل GGك ال يمكن أن نق GGول إن يوحن GGا بمجمل GGه ك GGان يمث GGل هللا .ه GGل يمكن
ضGا؟ أن يكGون خاطًئا حين يمثGل اإلنسGان فهGذا أمGر عGادي ،ولكن لGو كGان لديGه انحGراف في
النحرافه وخطئGه أن يمثال هللا أي ً
Gديفا على الGGروح القGGدس؟ ال يسGGمح الGGروح القGGدس لإلنسGGان أن يقGGف في
خزيGGا هلل؟ أال يكGGون هGGذا تجً G
تمثيGGل هللا ،أال يكGGون هGGذا ً
مكان هللا ،حتى لو َّ
عظمه آخرون .إن لم يكن هو هللا ،فلن يستطيع الصمود في النهاية .ال يسمح الروح القGGدس لإلنسGGان أن
ضGا أعلن عن أنGه الشGخص الGذي
يمثGل هللا حسGبما يرضGي اإلنسGان! على سGبيل المثGال ،قGدم الGروح القGدس ش ً
Gهادة ليوحنGا وأي ً
يمهد السبيل ليسوع ،ولكن العمل الذي تم فيه من قبل الروح القدس كان ُم َّ
مطلوبGا من يوحنGا
Gديرا جي ًGدا .كGل مGا كGان
ً
قد ًرا تق ً

أن يكون ُم َم ِّهد Gالسبيل ليسوع ،ويعد الطريق له .أي إن الروح القدس قد أيد عمله فقط في تمهيد السGGبيل وسGGمح لGGه أن يقGGوم
مثل يوحنا إيلياَّ ،
بهذا العمل فقط ال غيرَّ .
ومثل نبيًّا أعد الطريق .لقد أيَّده الروح القGدس في هGذا؛ طالمGا أن عملGه هGو تمهيGدG
الس GGبيل ،ك GGان ال GGروح الق GGدس يؤي GGده .ولكن ل GGو ادعى أن GGه هللا نفس GGه وأن GGه أتى ليتمم عم GGل الف GGداء ،ل GGوجب على ال GGروح الق GGدس
تأديبه .ولكن على الرغم من عظمGGة عمGل يوحنGGا وتأييGGد الGروح القGدس لGGه ،إال أن عملGGه ظGل داخGل حGGدود .صGحيح أن عملGه
كGGان مؤيGً Gدا بGGالروح القGGدس ،ولكن القGGوة المعطGGاة لGGه آنGGذاك كGGانت قاصGGرة على إعGGداد الطريGGق .لم يسGGتطع بتاتًGGا أن يقGGوم بGGأي
عمGGل آخGGر ،ألنGGه كGGان فقGGط يوحنGGا الGGذي أعGGد الطريGGق ،وليس يسGGوع .لGGذلك فGGإن شGGهادة الGGروح القGGدس أمGGر مهم ،ولكن العمGGل

Gهودا لGه شGهادة ِّ
ضGا
الذي يسمح الروح القدس لإلنسان بأدائه هو أمر أكثر أهمية .ألم يكن يوحنا مش ً
مدويGة؟ ألم يكن عملGه أي ً
عظيمGGا؟ لكن العمGGل ال GGذي قGGام بGGه لم يتخ َّ G
Gط عمGGل يس GGوع ،ألن GGه لم يكن أكGGثر من مجGGرد إنسGGان اسGGتخدمه الGGروح القGGدس ولم
ً

Gدودا .بعGGدما انتهى من عمGGل تمهيGGد السGGبيل ،لم يسGGتمر
Gرة ،ولGGذلك فGGإن العمGGل الGGذي قGGام بGGه كGGان محً G
يسGGتطع أن يمثGGل هللا مباشً G
مجددا ،وقد اختفى من المشهد إذ بدأ عمل هللا نفسه.
الروح القدس في تأييد شهادته ،ولم يتبعه أي عمل جديد
ً

هناك بعض األشGخاص الGذين تسGكنهم األرواح الشGريرة ويصGرخون باسGتمرار قGائلين" :أنGا هللا!" ،ولكنهم ُيكشGفون في
ظم نفسGGك
النهايGGة ،ألنهم مخطئGGون فيمGGا يمثلونGGه .إنهم يمثلGGون إبليس ،والGGروح القGGدس ال يعGGيرهم
انتباهGGا .ال يهم إن كنت تع ِّ
ً

كيانGا مخلوًقGا ينتمي إلى إبليس .أنGا ال أصGرخ أب ًGدا قGائاًل " :أنGا هللا ،أنGا ابن هللا الحGبيب!".
بشدة أو تصرخ بقGوة ،أنت ال تGزال ً
ولكن م GGا أفعل GGه ه GGو عم GGل هللا .ه GGل أحتGGاج إلى الصGGراخ؟ ال حاج GGة إلى التمجي GGد .يق GGوم هللا بعمل GGه بنفس GGه وال يحت GGاج أن يق GGدم
اإلنسان له مكان ًة وال لقبا تكريميًّا؛ فعملGه ك ٍ
Gاف لتمثيGل هويتGه ومكانتGه .ألم يكن يسGوع هGو هللا نفسGه قبGل معموديتGه؟ ألم يكن
ً
ِ
المتجسد؟ من المؤكد أنه ال يمكن أن ُيقال إنه صار ابن هللا الوحيد فقط بعد أن ُشهد له .ألم يكن هناك إنسان اسمه
جسم هللا
ّ
يسوع قبل أن يبدأ عمله بمدة طويلGGة؟ ال يمكنGك GتوليGد طGرق جديGGدة أو تمثيGGل الGGروح .ال يمكنGك التعبGGير عن عمGل الGروح أو

الكلمGGات الGGتي يقولهGGا .ال يمكنGGك أداء عمGGل هللا نفسGGه أو عمGGل الGGروح نفسGGه .ال يمكنGGك التعبGGير عن حكمGGة هللا وعجبGGه وفهمGGه
الكلي ،أو كل الشخصية التي يوبخ بها هللا اإلنسان .لذلك فإن مزاعمGك المتكGررة عن أنGك هللا ال تهم؛ أنت تملGك االسGم فقGط
وال تملك أيًّا من الجوهر .لقد جاء هللا بنفسه ،ولكن ال يعرفه أحد ،ومع ذلك هو مستمر في عمله ويفعل هGذا ُم َمِثّاًل الGروح.
Gانا أو هللا ،أو الGGرب أو المسGGيح ،أو تسGGميها األخت ،هGGذا ال يهم .لكن العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه هGGو عمGGل
سGGواء كنت تسGGميه إنسً G

الروح وهو يمثل عمل هللا نفسه .هو ال يبالي بشأن االسم الذي يطلقه اإلنسان عليه .هGل يمكن لGذلك االسGم أن يحGدد عملGه؟
عما تناديGGه بGGه ،هGGو الجسGGم المتج ِّس Gد لGGروح هللا عنGGدما يتعلGGق األمGGر باهلل؛ إنGGه يمثGGل الGGروح والGGروح يؤيGGده .ال
بغض النظGGر َّ
يمكنGGك صGGناعة طريGGق لعصGGر جديGGد ،وال يمكنGك GإنهGGاء القGGديم ،وال اإلعالن عن عصGر جديGGد أو القيGGام بعمGGل جديGGد؛ GلGGذلك ال
يمكن أن ُيطلق عليك هللا!
حتى اإلنسGان الGذي يسGتخدمه الGروح القGدس ال يمكن أن يمثGل هللا نفسGه ،وال يمكن لهGذا اإلنسGان أن يمثGل هللا فحسGب،
Gرة داخGل تGدبير هللا ،وال
أيضا عملGه ال يمكن أن يمثGل هللا مباشGرة .بمعGنى آخGر ،ال يمكن أن توضGع خGبرة اإلنسGان مباش ً
بل ً
يمكنهGGا أن تمثGGل تGGدبيره .كGGل العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه هللا نفسGGه ينGGوي القيGGام بGGه في خطGGة تGGدبيره وهGGو يرتبGGط بالتGGدبير Gالعظيم.
جديدا للخGGبرة غGير ذاك الGGذي سGار فيGGه من هم قبلGGه فيقGود
العمل الذي يقوم به اإلنسان يدعم خبرته الفردية؛ فهو يجد طريًقا ً
إخوت GGه وأخوات GGه تحت إرش GGاد ال GGروح الق GGدس .م GGا يقدم GGه ه GGؤالء الن GGاس ه GGو خ GGبرتهم الشخص GGية والكتاب GGات الروحي GGة ألن GGاس
روحGيين .ومGGع أن الGروح القGدس يسGGتخدمهم ،إال أن عمGل هGGؤالء النGGاس ال يتعلGق بعمGل التGدبير العظيم في خطGGة هللا الممتGدة

على مGGدى سGGتة آالف عGGام .لقGGد أقGGامهم الGGروح القGGدس فقGGط في فGGترات مختلفGGة لقيGGادة النGGاس في تيGGار الGGروح القGGدس إلى أن
يتمموا وظيفتهم أو إلى أن تنتهي حياتهم .العمGل الGذي يقومGون بGه هGو فقGط إعGداد طريGق مناسGب هلل نفسGه أو االسGتمرار في
بنGGد واحGGد من بنGGود تGGدبير Gهللا على األرض .هGGؤالء النGGاس غGGير قGGادرين على القيGGام بالعمGGل األعظم في تGGدبيره ،وال يمكنهم
افتتاح طرق جديدة ،فضاًل عن أنهم ال يستطيعون اختتام كل عمل هللا من العصر السابق .لذلك فإن العمل الذي يقومون به

كيانا مخلوًقا يؤدي وظيفته وال يمثGGل هللا الGGذي يGؤدي خدمتGGه بنفسGGه .هGGذا ألن العمGGل الGذي يقومGون بGه مختلGGف عن
يمثل فقط ً
العمل الذي يقوم به هللا نفسه .ال يمكن أن يحل إنسGان محGل هللا ويتمم عمGGل القيGادة لعصGGر جديGد ،فهGGذا عمGل ال يمكن إال هلل
القيGGام بGGه بنفسGGه .كGGل العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه اإلنسGGان هGGو أداء لواجبGGه كواحGGد من الخليقGGة ،وهGGو يقGGوم بGGه عنGGدما ينGGيره الGGروح
القدس أو يحركه .اإلرشاد الذي يقدمه مثل هGGذا اإلنسGان هGGو عن كيفيGGة الممارسGGة في الحيGاة اليوميGة اإلنسGانية وكيGف ينبغي
التصرف وفًقا لمشGيئة هللا .ال يتضGمن عمGل اإلنسGان تGدبير هللا وال يمثGل عمGل الGروح .على سGبيل المثGال كGان عمGل كGل من

قديما ،فقد تأ َّسGس على مبGدأ البقGاء ضGمن إطGار الكتGاب
ويتنيس لي ووتشمان ني قيادة الطريق .سواء كان الطريق ً
جديدا أم ً
المقGGدس .سGGواء تمت اسGGتعادة الكنGGائس المحليGGة أو تم بناؤهGGا ،فGGإن عملهمGGا يتعلGGق بتأسGGيس كنGGائس .العمGGل الGGذي قامGGا بGGه هGGو

استمرارية للعمل الذي لم ِ
ينهه يسوع وتالميذه في عصر النعمة .ما فعاله في عملهما هو استعادة ما طلبه يسGGوع في عملGGه

في األجيال التي جGاءت بعGده ،مثGل تغطيGة الGرأس أو المعموديGة Gأو كسGر الخGبز أو شGرب الخمGر .يمكن أن ُيقGال إن عملهمGا
فقGGط كGGان االلGGتزام بالكتGGاب المقGGدس والسGGعي وراء الطGGرق الموجGGودة فقGGط داخلGGه .لم يقومGGا بGGأي تقGGدم جديGGد على اإلطالق.
ضGا ممارسGGات أفضGGل وأكGGثر
لGGذلك ،يمكن للمGGرء أن يGGرى في عملهمGGا فقGGط اكتشGGاًفا لطGGرق جديGGدة داخGGل الكتGGاب المقGGدس ،وأي ً
واقعي ًة .لكن ال يمكن للمرء أن يجد في عملهم مشيئة هللا الحاضرة ،فضاًل عن أنه ال يجد العمل الجديGد GالGGذي سGGيقوم بGGه هللا
قديما؛ لم يكن هناك تقGGدم أو شGيء جديGGد .اسGGتمروا في الحفGاظ
في األيام األخيرة .هذا ألن الطريق الذي ساروا فيه ال يزال ً
على حقيقGGة صGGلب يسGGوع وممارسGGة طلب التوبGGة من النGGاس واالعGGتراف بخطايGGاهم ،وقGGول إن كGGل من يصGGبر حGGتى النهايGGة

يخلص ،وقول إن الرجل رأس المرأة والمرأة يجب أن تطيع زوجها ،وحافظوا على التصGور التقليGدي GالقائGل بGأن األخGوات
يعظن ،ويجب عليهن الطاعة فقط .إن استمر هذا النGوع من القيGادة ،لمGا اسGتطاع الGروح القGدس أب ًGدا تنفيGذ عم ٍGل
ال يمكن أن
ّ
جديGGد ،وتحريGGر اإلنسGGان من التعGGاليم ،وقيGGادة البشGGر إلى عGGالم الحريGGة والجمGGال .وهكGGذا فGGإن هGGذه المرحلGGة من العمGGل لتغيGGير

العصور يجب أن يفعلها ويقولهGا هللا نفسGه ،بخالف ذلGGك ال يوجGGد إنسGان يمكنGGه فعلGGه بGداًل منGه .حGتى اآلن ،كGل عمGGل الGروح
القدس خارج هذا التيار قد توقف ،وأولئك الذين استخدمهم الروح القدس قد فقدوا مواقفهم .لذلك ،بما أن عمGGل النGاس الGGذين

ضGا .هGذا
استخدمهم الروح القدس يختلف عن العمل الذي يقوم به هللا نفسGه ،فGإن هويGاتهم ومن يعملGون نيابً Gة عنGه مختلفGة أي ً
ضGا
ألن العمل الذي ينوي الروح القدس القيام بGه مختلGف ،وفًقGا للهويGات واألوضGاع المختلفGة لمن يعملGون كافGة .قGد يقGوم أي ً

ض Gا من العمGGل الGGذي تم في عصGGر سGGابق،
األشGGخاص الGGذين يسGGتخدمهم الGGروح القGGدس ببعض العمGGل الجدي Gد GوقGGد يمحGGون بع ً
ولكن عملهم ال يمكن أن يعGGبر عن شخصGGية ومشGGيئة هللا في العصGGر الجديGGد .هم فقGGط يعملGGون ليتخلصGGوا من عمGGل العصGGر
مباشرا .وهكذا ،ال يهم كم الممارسات عتيقGGة الطGGراز الالتي
السابق ،وليس للقيام بعمل جديد يمثل شخصية هللا نفسه تمثياًل
ً
ُيبطلونهGGا وال الممارسGGات الجديGGدة الGGتي يقGGدمونها ،هم ال يزالGGون يمثلGGون اإلنسGGان والكيانGGات المخلوقGGة .ولكن عنGGدما ينفGGذ هللا
نفسه العمل ،فإنه ال يعلن على المأل عن محGGو ممارسGات العصGر القGديم أو اإلعالن عن بGGدء عصGر جديGد بصGGورة مباشGرة.
إنه مباشر ومستقيم في عمله .إنه صريح في أداء العمل الذي ينويه؛ أي إنه يعGGبر عن العمGGل الGذي جGاء بGGه مباشGرة ،ويقGوم
ض Gا
بعملGGه مباشً G
Gرة بالصGGورة األصGGلية الGGتي انتواهGGا ،ويعGGبر عن كيانGGه وشخصGGيته .كمGGا يGGرى اإلنسGGان ،فGGإن شخصGGية هللا وأي ً

عمله مختلفان عن العصور الماضية .ولكن من منظور هللا نفسه ،هذا مجGرد اسGGتمرار وتطGGور إضGافي لعملGه .عنGدما يعمGل
Gرة .على النقيض ،عنGدما يعمGل اإلنسGان فإنGه يعمGل من خالل المناقشGة
هللا نفسه ،يعبر عن كلمته ويGأتي بالعمGل الجديGد Gمباش ً
تطويرا للمعرفة وتنظيم الممارسة المبنية Gعلى أساس عمل اآلخرين .بمعنى آخGGر ،جGGوهر العمGGل
أو الدراسة أو يكون عمله
ً
الذي يقوم به اإلنسان هو الحفاظ على التقليد و"السGير في الطGرق القديمGة بأحذيGة جديGدة" .هGذا يعGني أنGه حGتى الطريGق الGذي

سGGار فيGGه البشGGر الGGذين اسGGتخدمهم الGGروح القGGدس مبGGني على مGGا افتتحGGه هللا نفسGGه .لGGذلك فGGإن اإلنسGGان في المقGGام األول مGGا زال
إنسانا ،وهللا هو هللا.
ً
ُولد يوحنا المعمدان Gبحسب الوعد ،مثلما ُولد إسحاق إلبراهيم .لقد مهد السبيل ليسوع وقGام بGالكثير من العمGل ،ولكنGه
عظيمGا ،وفقGط بعGد أن أعGد الطريGق ،بGدأ يسGوع عملGه
ضGا
لم يكن هللا .بل اعتُِبر نبيًّا ألنه مهGد الطريGق ليسGوع .كGان عملGه أي ً
ً

رسميًّا .مبدئيًّا كان يوحنا يعمل ببساطة من أجGل يسGوع ،كGان عملGGه في خدمGة عمGل يسGGوع .بعGGد أن مهGد السGبيل ،بGGدأ يسGGوع
عمله ،العمل األحدث ،واألكثر دقة ،واألعظم تفصياًل  .قام يوحنGا بعمGل البدايGGة فحسGب؛ المزيGGد من العمGل الجديGد GقGام يسGوع

أيضا ،ولكنه لم يكن الشخص الذي قاد لعصر جديدُ .ولد يوحنا بالوعد ،والمالك قد أعطاه اسمه.
به .قام يوحنا بعمل جديد ً
آنذاك :أراد البعض أن يسموه على اسم أبيه زكريا ،ولكن أمه تكلمت قائلة" :هذا االبن ال يمكن أن يطلGق عليGGه هGGذا االسGم.
وولGد من
ينبغي أن ُيسمى يوحنا" .كان هذا كله بتوجيه من الروح القدس .كان اسم يسوع أي ً
ضGا بتوجيGGه من الGروح القGGدسُ ،
ضGا ،ولكن
ًG
الGGروح القGGدس ،وبوعGGد الGGروح القGGدس .كGGان يسGGوع هGGو هللا ،والمسGGيح ،وابن اإلنسGGان .كGGان عمGGل يوحنGGا
عظيمGا أي ً
لمGاذا لم ُيس َّGم هللا؟ مGاذا كGان الفGرق بالضGGبط بين العمGل الGGذي قGام بGGه يسGGوع والعمGGل الGذي قGام بGGه يوحنGا؟ أكGان السGGبب الوحيGGد

وراء هذا هو أن يوحنا هو الشخص الذي أعد الطريق ليسGوع؟ أم ألن هGGذا كGGان ُمسGGبق التعGGيين Gمن هللا؟ على الGرغم من أن
ِ ِ
وب GGوا َّ
ضG Gا بإنجي GGل ملك GGوت الس GGماوات ،لم يكن عمل GGه في
َألن َمَل ُكَ G
Gوت ال َّسَ G Gم َاوات َقGGد ا ْقتَ Gَ Gر َب" ،وك GGرز أي ً
يوحن GGا ق GGال أي ً
ضG Gا" :تُ ُ

ضGا تمم
الصGGميم وكGGان عملGGه يشGGكل فقGGط مجGGرد بدايGGة G.على النقيض ،أرشGGد يسGGوع إلى عصGGر جديGGد وأنهى القGGديم ،ولكنGGه أي ً
نGGاموس العهGGد القGGديم .كGGان العمGGل الGGذي قGGام بGGه يسGGوع أعظم من عمGGل يوحنGGا ،وقGGد أتى ليفGGدي البشGGرية جمعGGاء ،لقGGد قGGام بهGGذه

ض Gا
المرحلGGة من العمGGل .أعGGد يوحنGGا الطريGGق فقGGط .على الGGرغم من أن عمGGل يوحنGGا كGGان
عظيمGGا ،وكلماتGGه كGGانت عديGGدة ،وأي ً
ً
Gاة أب ًGدا أو الطريGق أو
العديد من التالميذ Gاتبعوه ،لكن عمله لم يحقق إال إعالن بدايGة جديGدة لإلنسGان .لم ينGل اإلنسGان منGه حي ً

عظيمGا (إيليGا) مهGد طريًقGا جدي ًGدا لعمGل هللا وأعGد
حقائق أعمق ولم يحصل اإلنسان منه على فهم لمشيئة هللا .كان يوحنGا نبيًّا
ً
المختGGارين؛ كGان بشGGير عصGGر النعمGGة .هGGذه األمGGر ال يمكن تميGGيزه ببسGGاطة من خالل مالحظGات مظGاهرهم البشGGرية العاديGGة.

ضGا قGGام بGGالكثير من العمGGل العظيم؛ باإلضGGافة إلى أنGGه ولGGد بوعGGد الGGروح القGGدس ،وأيGGد الGGروح القGGدس
وبGGاألخص أن يوحنGGا أي ً
عمله .وعليه ،فإن التمييز بين هوياتهم المختصGGة يمكن أن يتم فقGط من خالل عملهم ،ألن مظهGر اإلنسGان الخGارجي ال يGGدل
على جوهره ،واإلنسان غير قادر على التيقن من شهادة الروح القدس الحقيقية .العمل الذي قام به يوحنا والعمGل الGذي قGام
بGGه يسGGوع ليسGGا متشGGابهين ولهمGGا طبيعGGة مختلفGGة .هGGذا مGGا ينبغي أن يحGGدد إذا كGGان هGGذا هGGو هللا أم ال .كGGان عمGGل يسGGوع سGGيبدأ
وينجز .كل واحدة من هذه الخطGوات نفGGذها يسGوع حيث إن عمGGل يوحنGا لم يكن إال بدايGGة .في البدايGة ،نشGر
ويختتم ُ
ويستمر ُ
عم Gد Gالن GGاس ويش GGفي المرض GGى ويط GGرد األرواح الش GGريرة .في النهاي GGة ف GGدى
يس GGوع اإلنجي GGل وك GGرز بطري GGق التوب GGة ،ثم ب GGدأ ُي ِّG
البشرية من الخطية وأكمل عمله للعصر كله .كرز لإلنسان ونشر إنجيل ملكGوت السGماوات في األمGاكن كافGة .نفس الشGيء
حدث مGع يوحنGا ،ولكن الفGرق أن يسGوع أرشGد لعصGر جديGد وجلب عصGر النعمGة لإلنسGان .من فمGه جGاءت الكلمGة حGول مGا
يجب أن يمارسGGه اإلنسGGان ،والطريقGGة الGGتي يجب أن يتبعهGGا في عصGGر النعمGGة ،وفي النهايGGة أنهى عمGGل الفGGداء .لم يكن هGGذا

العمل ليتم قط من خالل يوحنGا .وعليGه ،كGان يسGوع هGو من قGام بعمGل هللا نفسGه ،وهGو هللا ويمثGل هللا نفسGه .تقGول تصGورات
اإلنسGGان إن كGGل من ُولGGدوا بالوعGGد ومن الGGروح وتأيGGدوا بGGالروح وكGGل من افتتحGGوا طرًقGGا جديGGدة هم هللا ،ووفًقGGا لهGGذا المنطGGق،
أيضا هللا ،وكذلك موسى وإبراهيم وداود .أليست هذه مزحة كبيرة؟
فإن يوحنا سيكون ً
ضGا مجGGرد رجGل عGGادي اتبGGع عمGGل الGGروح القGGدس .بغض النظGGر عمGGا إذا كGGان على
قبGGل أن ينفGGذ خدمتGGه ،كGGان يسGGوع أي ً
دراية بهويتGه آنGذاك أم ال ،كGان يطيGع كGل مGا أتى من هللا .لم يكشGف الGروح القGدس أب ًGدا عن هويتGه قبGل بGدء خدمتGه .بعGد أن
وقوة إال بعدما قGام بGأداء خدمتGه رسGميًّا.
سلطانا
مملوءة
بدأ يسوع خدمته قام بإبطال هذه القواعد والقوانين ،ولم تكن كلماته
ً
ً
ً
عامGا،
بعد أن بدأ يسوع خدمته فقط ،قام عمله باإلتيGان بعصGر جديGد .قبGل هGذا ،ظGل الGروح القGدس مس ً
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مّثGل خاللهGا مجGرد إنسGان وكGان بال هويGة إلهيGة .بGدأ عمGل هللا بعملGه وبتأديتGه خدمتGه ،قGام بعملGه بمGا يتفGق مGع جGوهر خطتGه
Gون ِإِّني
بغض النظر عن القGدر الGذي عرفGه اإلنسGان ،كGان عملGه تمGثياًل مباش ًGرا هلل نفسGه .آنGذاك سGأل يسGوع"َ :و َْأنتُ ْم َم ْن تَُقوُل َ
ََأنا؟" أجابوا" :أنت أعظم األنبياء وطبيبنا الصGGالح" ،وأجGاب البعض" :أنت رئيس كهنتنGGا" ُ ...قGِّ Gدمت جميGGع صGGنوف األجوبGGة؛
"َأن َت
Gول ِإ ِّني ََأنGGا؟" فأجGGاب بطGGرسْ :
"م ْن تَُقُ G
وقGGال البعض إنGGه يوحنGGا وإنGGه إيليGGا .ثم نظGGر يسGGوع إلى سGGمعان بطGGرس وسGGألهَ :
ِ
ِ
Gاعدا صGار النGاس على درايGGة بأنGGه هGو هللا .عنGدما ُأعلنت هويتGه ،كGGان بطGرس هGو
يح ْاب ُن هللا اْل َح ِّي" منذ ذاك الحين فص ً
اْل َمس ُ
ِ
Gك َل ِك َّن َأِبي َّال ِذي ِفي
أول من وصGGل إلى هGGذا اإلدراك وهGGذا اإلعالن قيGGل من فمGGه .ثم قGGال يسGGوعِ" :إ َّن َل ْح ًمGGا َو َد ًمGGا َل ْم ُي ْعل ْن َلَ G
السماو ِ
ات" .وبعد معموديته ،سواء عرف اآلخرون هذا أم ال ،كان عمله نياب ًة عن هللا .جGاء لينفGGذ عملGGه ،وليس ليكشGف عن
َّ َ َ
هويته .فقGط بعGد أن قGال بطGرس هGذه الكلمGات صGارت هويتGه معروفGة للنGاس .سGواء إن كنت تGدرك أنGه هGو هللا نفسGه أم ال،

فهGو بGدأ عملGه عنGدما حGان الGوقت .لقGد اسGتمر في عملGه سGواء كنت على درايGة بGذلك أم ال .إن أنكGرت ،لكGان سGيؤدي عملGه
وينفGGذه عنGGدما يحين الGGوقت لتنفيGGذه .لقGGد أتى ليعمGGل وينفGGذ خدمتGGه ،وليس لكي يعGGرف اإلنسGGان جسGGده ،بGGل لكي ينGGال اإلنسGGان
عمله .إن كنت ال تقر بأن تلك المرحلة من العمل اآلن هي مرحلة عمل هللا نفسه ،فهذا ألنك تفتقGGر إلى الرؤيGGة .ومGGع ذلGGك،
فأنت غير قادر على إنكار هذه المرحلة من العمل؛ فشلك في اإلقرار بها ال يثبت أن الروح القدس ال يعمGGل أو ال يثبت أن
عمله خاطئ .يقارن البعض عمل الوقت الحاضر مع عمل يسوع في الكتGاب المقGGدس ،ويسGGتخدمون التناقضGات إلنكGGار هGذه
المرحلة من العمل .أليس هذا تصرف شخص أعمى؟ كل ما هو ُمسجل في الكتاب المقدس محGدود وغGير قGادر على تمثيGل
معGGا على ع GGدد مح GGدود من األح GGداث ،مث GGل لعن يس GGوع
عم GGل هللا كل GGه .األناجي GGل األربع GGة به GGا أق GGل من مئ GGة إص GGحاح تحت GGوي ً
لش GGجرة ال GGتين ،وإنك GGار بط GGرس لل GGرب ثالث م GGرات ،ويس GGوع ال GGذي ظه GGر للتالمي GGذ بع GGد ص GGلبه وقيامت GGه ،وتعليم عن الص GGوم،
وتعليم عن الصGGالة ،وتعليم عن الطالق ،وميالد وسلسGGلة أنسGGاب يسGGوع ،واختيGGار يسGGوع للتالمي Gذ GومGGا إلى ذلGGك .ومGGع ذلGGك
يقدرها الناس على أنها كنوز ،حGتى إنهم يتحققGون من صGحة عمGل اليGوم في ضGوئها .إنهم حGتى يؤمنGون أن يسGوع لم يفعGل
ّ
الكثير في فترة ما بعد ميالده .األمر يبدو كما لو أنهم يؤمنون بأن هللا يستطيع فقط أن يفعل هذا القGGدر ،وليس هنGGاك المزيGGد
سخيفا؟
من العمل اإلضافي .أليس هذا
ً
عامGا ونصGGف ،أي إنGGه عGGاش على األرض ثالثGGة وثالثين
الGGوقت الGGذي قضGGاه يسGGوع على األرض كGGان ثالثGGة وثالثين ًG
عامGا ونصGGف ،قضGGى منهGGا ثالثGGة أعGGوام ونصGGف في أداء خدمتGGه ،وكGGان يعيش حيGGاة إنسGGانية عاديGGة في األعGGوام الباقيGGة .في
ًG
البداية حضر خدمات في المجمع وهناك أنصت إلى تفسيرات الكهنة ،وعظGات اآلخGرين؛ وحصGل على الكثGير من المعرفGة
عن الكتب المقدسة .لم ُيولد بهذه المعرفة ،وقد حصل عليها فقط من القGراءة والسGماع .يسGجل الكتGاب المقGدس بوضGوح أنGه

ك GGان يط GGرح أس GGئلة على المعلمين في المجم GGع في عم GGر الثاني GGة عش GGر :م GGاذا ك GGانت نب GGوات األنبي GGاء الق GGدامى؟ م GGا هي ش GGرائع
موسى؟ والعهد القديم؟ وماذا عن اإلنسان الذي يخGدم هللا في ثGوب كهنGوتي بالهيكGل؟  ...لقGد طGرح العديGد من األسGئلة ،ألنGه
لم تكن لديه معرفة أو فهم .ومع أنGه ُحبGل بGه من الGروح القGدس ،إال أنGه ُولGد كإنسGان عGادي بالكامGل .على الGرغم من تمGيزه
إنسانا عاديًّا .كان ينمو في الحكمة بما يتناسب مع قامته وعمره ،وتقدمت حياته مثل
ببعض السمات الخاصة ،كان ال يزال
ً

حيGGاة إنسGGان عGGادي .يتخيGGل النGGاس أن يسGGوع لم يختGGبر الطفولGGة وال المراهقGGة بGGل بGGدأ يحيGGا حيGGاة رجGGل يبلGGغ من العمGGر ثالثين

صGلب بعGدما أكمGل عملGه .يعتقGدون أن حياتGه لم تمGر بGالخطوات في حيGاة رجGل عGادي؛ ولم يأكGل
عامGا بمجGرد والدتGه ،وقGد ُ
ً
مGGع النGGاس اآلخGGرين أو يخGGالطهم ،وكGGان يصGGعب على اإلنسGGان أن يGGراه بسGGهولة .ربمGGا لم تكن لGGه هيئGGة طبيعيGGة وكGGان يخيGGف
َمن رأوه ،ألنGGه هGGو هللا .يGGؤمن النGGاس أن هللا الGGذي يGGأتي في الجسGGد ال يعيش كمGGا يعيش إنسGGان عGGادي؛ يعتقGGدون أنGGه نظيGGف
دون أن يحتGGاج إلى تنظيGGف أسGGنانه أو غسGGل وجهGGه ،ألنGGه شGGخص قGGدوس .أليسGGت هGGذه هي تصGGورات اإلنسGGان الخالصGGة؟ ال
يسGGجل الكتGGاب المقGGدس عن معيشGGة يسGGوع كإنسGGان ،بGGل سGGجل فقGGط عملGGه ،ولكن هGGذا ال يثبت أنGGه لم تكن لGGه طبيعGGة بشGGرية
عادية أو أنه لم يحيا حياة بشرية عادية قبل عمر الثالثين .لقGد بGدأ عملGه رسGميًّا في عمGر  ،29ولكن ال يمكنGك إنكGار حياتGه
كلهGGا كإنسGGان قبGGل هGGذا العمGGر .لم يGGذكر الكتGGاب المقGGدس فقGGط هGGذه المرحلGGة في سGGجالته؛ ألنهGGا كGGانت مرحلGGة حياتGGه كإنسGGان
عGGادي ولم تكن مرحلGGة عملGGه الالهGGوتي ،ولGGذلك لم تكن هنGGاك حاجGGة إلى تسGGجيلها .ألنGGه قبGGل معموديGة GيسGGوع ،لم يقم الGGروح
مزمعا أن يؤدي خدمته .مع أنه كان
مباشرة ،ولكنه حفظ حياته كإنسان عادي حتى اليوم الذي كان يسوع فيه
القدس بعمله
ً
ً
ِ
المتجسد ،إال أنه مر بنفس عملية النضوج التي يمر بها اإلنسان العادي .وعملية النضج هGذه لم يGذكرها الكتGاب المقGدس
هللا
ّ

عظيمGا لنمGGو اإلنسGGان في الحيGGاة .المرحلGGة الGGتي قبGGل معموديتGه Gظلت مسGGتترة ،ولم يقم بعمGGل آيGGات
ًG
عونGGا
ألنهGGا لم تكن سGGتقدم ً
وعجائب .فقط بعد Gمعمودية يسوع ،بدأ كل عمل فداء البشرية ،وهو عمل غني في النعمة والحق والمحبة والرحمة .كGGانت
ض Gا بدايGGة عصGGر النعمGGة؛ GلهGGذا السGGبب تم تGGدوينها وتناقلهGGا إلى الGGوقت الحاضGGر .لقGGد افتتحت طريًقGGا
بدايGGة هGGذا العمGGل هي أي ً
وجعلت الك GGل يثم GGر لكي يس GGير ك GGل َمن هم في عص GGر النعم GGة طري GGق ذل GGك العص GGر ويمش GGون طري GGق الص GGليب .م GGع أن ه GGذه

السجالت كتبها اإلنسان ،إال أن جميعها حقائق ،مGع وجGود أخطGاء صGغيرة فقGGط في أمGGور معينGة G.بغض النظGر عن ذلGGك ،ال

يمكن ألحGGد أن ينكGGر مصGGداقية هGGذه السGGجالت .مGGا ُسِّ Gجل هي أمGGور واقعيGGة بالكامGGل ،على الGGرغم من األخطGGاء الGGتي ظهGGرت
إنسانا بطبيعة بشرية عادية ،فكيف كان بإمكانه أن يصGGنع آيGGات
ألنها مكتوبة بأيدي بشر .قد يتساءل البعض إن كان يسوع
ً
يومGا من التجربGGة الGGتي خGGاض فيهGGا يسGGوع تُعGGد عالمً Gة معجزيً Gة ،وهGGو أمGGر يعجGGز اإلنسGGان العGGادي عن
وعجGGائب؟ األربعGGون ًG
تحقيقه .كانت أيام تجربته األربعون في طبيعة عمل الروح القدس؛ كيف إ ًذا يمكن ألحدهم أن يقول إنه ليس بداخله طبيعGGة
Gانا فائًقGا؛ كGل مGا في األمGر أن الGروح القGدس
فائقة؟ عمله لآليات والعجائب ال يثبت أنه لم يكن
عاديا وال أنه كGان إنس ً
ً
إنسانا ً
عمل في إنسان عادي مثله ،وبذلك َّ
مكنه من أن يصنع المعجزات ويقGوم بعمGل أعظم .قبGل أن يGؤدي يسGوع خدمتGه ،أو كمGا

قيGل في الكتGاب المقGدس ،قبGل أن يحGل الGروح القGدس عليGه ،كGان يسGوع مجGرد إنسGان عGادي ولم تكن لديGه أيGة طبيعGة فائقGة.
Gبعا بالطبيعGة الفائقGة .وعليGه ،يGؤمن اإلنسGان بGأن جسGم
بعد نGزول الGروح القGدس ،أي عنGدما شGرع في أداء خدمتGه ،صGار مش ً
ِ
المتجسد ليس له طبيعة بشرية عادية ،بل ويعتقGد بصGورة خاطئGة أن هللا المتج ِّسGد لGGه طبيعGة إلهيGة فقGGط ،وليس لGه طبيعGGة
هللا
ّ
بشرية .من المؤكد أنه عندما يأتي هللا إلى األرض ليقوم بعمله ،فكل ما يراه البشر يكون فائًقا للطبيعة G.كGGل مGGا تGGراه أعينهم
ومGGا تسGGمعه آذانهم جميعهGGا أمGGور فائقGGة للطبيعGGة ،ألن عملGGه وكلماتGGه ال يمكن لهم اسGGتيعابها أو إدراكهGGا .إن جGGاء شGGيء من
السGGماء على األرض ،فكيGGف يكGGون غGGير فGGائق للطبيعGGة؟ عنGGدما تGGأتي أسGGرار ملكGGوت السGGماوات إلى األرض ،وهي أسGGرار

يصعب على اإلنسان إدراكها واستيعابها ،وهي معجزية وحكيمGة ،أليسGت جميعهGا فائقGة للطبيعGة؟ مGع ذلGك ينبغي أن تعGرف
أن مGGدى كونهGGا فائقGGة للطبيعGGة ال يهم ،ولكن ُينّفGGذ كGGل شGGيء في إطGGار بشGريته العاديGGة .إن جسGGم هللا المتج ِّسGد ملتحGف بطبيعGGة
بشرية ،وإال لما صار جسGم هللا المتج ِّسGد .أدى يسGوع العديGد Gمن المعجGزات العظيمGة في زمانGه .مGا رآه بنGو إسGرائيل آنGذاك

Gوءا بGGاألمور الفائقGGة للطبيعGGة؛ لقGGد رأوا مالئكGGة ورسGاًل وسGGمعوا صGGوت يهGGوه .ألم تكن هGGذه جميعهGGا فائقGGة للطبيعGGة؟
كGGان مملً G
بالتأكيGGد هنGGاك اليGGوم بعض األرواح الشGGريرة الGGتي تخGGدع اإلنسGان بGأمور خارقGGة للطبيعGGة؛ وهي ليسGGت إال مجGGرد محاكGGاة من
طرفهGGا ،لخGGداع اإلنسGGان من خالل العمGGل الGGذي ال يقGGوم بGGه الGGروح القGGدس في الGGوقت الحاضGGر .يجGGري الكثGGيرون المعجGGزات
ويشGGفون المرضGGى ويطGGردون األرواح الشGGريرة؛ وهي ليسGGت إال عمGGل األرواح الشGGريرة ،ألن الGGروح القGGدس لم يعGGد يقGGوم
بمثGGل هGGذا العمGGل في الGGوقت الحاضGGر .كGGل َمن جGGاؤوا فيمGGا بعGGد وحGGاكوا عمGGل الGGروح القGGدس هم أرواح شGGريرة .كGGل العمGGل
المنفذ في إسرائيل آنذاك كGان فائًقGا للطبيعGة G،ومGع أن الGروح القGدس ال يعمGل اآلن بهGذا األسGلوب ،وأي عمGل من هGذا النGوع
ه GGو تقلي GGد وتخِّفي من الش GGيطان وإزعاج GGه .لكن ال يمكن GGك أن تق GGول إن ك GGل األم GGور الفائق GGة للطبيع GGة هي من عم GGل األرواح
الشGGريرة ،فهGGذا يعتمGGد على عصGر عمGGل هللا .إذا أخGGذنا في اعتبارنGGا العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه هللا المتج ِّسGد في الGGوقت الحGالي ،مGGا
الجانب غير الفائق للطبيعة فيه؟ كلماته يصعب عليك إدراكها واستيعابها ،وعمله ال يمكن ألي إنسان أن يقGGوم بGGه .ال يمكن

أيضا عادي كما أنت (يا هللا) ،فكيف
لإلنسان أن يفهم ما يفهمه هو ،وال أن يعرف من أين أتت معرفته .يقول البعض" :أنا ً
ال أعرف ما تعرفه؟ أنا أكبر وأغنى معرف ًة ،فكيGف تعGرف مGا ال أعرفGه؟" .كGل هGذه أمGور بعيGدة المنGال عن اإلنسGان .هنGاك
حتى من يتعجبون متسائلين" :ال أحد يعرف ًّ
حقا العمل الذي ُنِّفذ في إسرائيل ،وال يستطيع حGتى مفسGرو الكتGاب المقGدس أن
أمورا فائقة للطبيعة؟ لم يختبر أية عجGائب ،ومGGع ذلGك يعGرف
يقدموا
تفسيرا له؛ فكيف تعرف أنت (يا هللا)؟" أليست جميعها ً
ً
كل شيء .إنه ينطق بالحق ويعبر عنه بمنتهى السGهولة .أليس هGذا فائًقGا للطبيعGة؟ عملGه يتجGاوز مGا هGو في منGال الجسGد .ال
يمكن تحقيق هذا العمل ببساطة من خالل فكر أي جسد وال يوجد أي عقGGل أو منطGGق إنسGGاني يسGGتطيع أن يفهمGGه .مGGع أنGGه لم

أبدا ،فإنه يفهم عمل هللا في إسرائيل .ومع أنه يقف على األرض وهGو يتكلم ،فإنGه يقGول أسGرار السGماء
يقرأ الكتاب المقدس ً

الثالثGGة .حين ينظGGر شGGخص إلى هGGذه الكلمGGات ،تغلب عليGGه المشGGاعر فيتسGGاءل" :أليسGGت هGGذه لغGGة السGGماء الثالثGGة؟" أليسGGت تلGGك

يومGGا ،ألم يكن هGGذا فائًقGا
األمور تتخطى ما يمكن لإلنسان العادي تحقيقه؟ آنGGذاك ،عنGدما مGر يسGوع بتجربGGة الصGGوم ألربعين ً
يومGا من الصGGوم أمGGر فGGائق للطبيعGGة وهGGو فعGGل األرواح الشGGريرة ،أال تكGGون قGGد أدنت يسGGوع؟
قلت إن األربعين ًG
للطبيعGGة؟ إن َ

ضGا في المدرسGة؛ وإال كيGف تعلم القGراءة والكتابGGة؟
قبGل أن يGؤدي يسGوع خدمتGه ،كGGان ش ُ
Gأن رجGل عGادي .لقGد درس أي ً
Gأنه ش َ
عنGGدما صGGار هللا جسGً Gدا ،اسGGتتر فيGGه الGGروح داخGGل الجسGGد .ومGGع ذلGGك ،فبكGGونهرجالً عاديًّا ،كGGان من الضGGروري أن يجتGGاز في

إنسانا
عملية التقدم في العمر والنضج ،وفقط بعد أن صارت قدرته المعرفية ناضجة استطاع أن يميز األمور ،وكان ُيعتبر
ً
عاديًّا .فقGGط بعGGدما صGGارت بشGGريته ناضGGجة اسGGتطاع أن يGGؤدي خدمتGGه .كيGGف كGGان بإمكانGGه أداء خدمتGGه في حين أن بشGGريته
متوقعا منه أن يؤدي خدمته في سن السادسة أو السGGابعة!
سليما؟ بالتأكيد لم يكن
ً
العادية لم تكن ناضجة بعد Gومنطقه لم يكن ً
جسدا أول مرة؟ ألن الطبيعGة البشGرية لجسGGده كGGانت ال تGزال غGGير ناضGجة؛
لماذا لم يكشف هللا عن ذاته عالنية عندما صار ً

وأيضا الطبيعة البشرية العادية للجسGد بصGورة كاملGGة .لهGGذا السGبب ،كGGان امتالكGه لطبيعGة
ولم يكن قد امتلك العمليات العقلية
ً
بشGرية عاديGة والمنطGق السGليم لإلنسGان العGادي أم ًGرا ذا ضGرورة مطلقGGة حGتى يصGيرا كGافيين لتنفيGGذ عملGه في الجسGGد قبGGل أن
لزامGGا عليGه أن يسGGتمر في النضGج .لGو كGان يسGGوع قGد بGGدأ عملGGه في عمGر السGابعة أو
عملGه .لGو لم يكن مناسGً Gبا للمهمGGة ،لكGان ً
مقنعGا؟ طفGل في السGابعة
الثامنة ،ألم يكن سينظر له النGاس على أنGه أعجوبGة؟ ويعتقGدون أنGه ليس إال طفاًل ؟ من كGان سGيجده ً

مناسبا ألن يعظ؟ لم يكن مؤهاًل لتولي المهمة إال بعد أن تصGGير
أو الثامنة لم يكن ليطول المنصة التي يقف خلفها ،هل كان
ً
طبيعته البشGرية ناضGجة .بقGدر مGا يتعلGق األمGر بطبيعتGه البشGرية الGتي لم تكن ناضGجة حينهGا ،فقGد كGان قGدر كبGير من العمGل
أيضا مبادئه الخاصة .أمكنه فقGط أن ينفGGذ عمGGل ويتGGولى مسGGؤولية اآلب
ببساطة بعيد Gالمنال .إن عمل روح هللا في الجسد له ً
على أساس امتالكGه لطبيعGة بشGرية عاديGة .وقتهGا فقGط اسGتطاع أن يبGدأ عملGه .في طفولتGه ،لم يسGتطع يسGوع أن يفهم الكثGير
مباشرة بعGد
مما حدث في األزمنة القديمة ،ومن خالل طرح أسئلة على المعلمين في المجمع بدأ يفهم .إن كان قد بدأ عمله
ً
قادرا
أن تعلم كيف يتكلم ،كيف كان بإمكانه أال يرتكب أية أخطاء؟ كيف يمكن أن يقع هللا في عثرات؟ لذلك ،بعد أن صار ً

Gادرا بصGورة كاملGة على أداء العمGل .في سGن التاسGعة والعشGرين ،كGان يسGوع
فقط ،بدأ عمله؛ لم ينفذ أي عمل حتى صGار ق ً
Gجا بالفعGGل وكGGانت طبيعتGGه البشGGرية كافيGGة لتنفيGGذ العمGGل الGGواجب عليGGه تنفيGGذه .بعGGدها فقGGط بGGدأ روح هللا في العمGGل بداخلGGه
ناضً G
رسGGميًّا .آنGGذاك كGGان يوحنGGا قGGد بشGGر لمGGدة سGGبعة سGGنوات ُمعGًّ Gدا لGGه الطريGGق ،وبعGGد اختتGGام عملGGهُ ،ز َّج بGGه في السGGجن .ثم وقGGع
العبء على عGGاتق يسGGوع كليًّا بعGGد ذلGGك .لGGو نفGGذ هGGذا العمGGل في سGGن  21أو  ،22عنGGدما كGGان يفتقGGر إلى الكثGGير في الطبيعGGة

البشرية وكان على أعتاب البلGوغ ،وال يGزال مفتق ًGرا إلى فهم العديGد من األشGياء ،لمGا اسGتطاع أن يتحكم في األمGور .آنGذاك،
كGGان يوحنGGا قGGد نفGGذ عملGGه بالفعGGل لبعض الGGوقت قبGGل أن يبGGدأ يسGGوع عملGGه في منتصGGف العمGGر .في ذلGGك العمGGر كGGانت طبيعتGGه
ِ
Gجا
البشرية كافية لتنفيذ العمل الGذي ينبغي عليGه تنفيGذه G.اآلن هللا المتج ّسGد لGه أي ً
ضGا طبيعGة بشGرية عاديGة .ومGع أنGه ليس ناض ً
بالمقارنة مع كبار السن بينكم G،إال أن طبيعته البشرية كافية بالفعل ليتوّلى تنفيذ عمله؛ الظروف المحيطة بالعمل الذي يقGGوم
به اليوم مختلفة بصورة كاملة عن الظروف المحيطة في زمن يسوع .لماذا اختار يسوع االثني عشر تلمي ًذا؟ كل هذا لGدعم

عملGGه وتنظيمGGه .من ناحيGGة ،كGGان الهGGدف هGGو إرسGGاء األساسGGات من أجGGل عملGGه آنGGذاك ،في حين أنGGه كGGان يفعGGل نفس الشGGيء
ضGا مشGيئة هللا نفسGه.
لعمله اآلتي مسGتقباًل  .وفًقGا للعمGل آنGذاك ،كGان اختيGار االثGني عشGر تلميً Gذا هGو مشGيئة يسGوع ،وكGانت أي ً
آمن أنGGه يجب عليGGه أن يختGGار االثGGني عشGGر تلميً Gذا ثم يقGGودهم إلى الكGGرازة في األمGGاكن كافGGة .ولكن ليس هنGGاك احتيGGاج لفعGGل

نفس الشيء بينكم في الوقت الحاضر! لعمل هللا المتجسد في الجسد العديد من المبGGادئ .هنGGاك الكثGGير ممGGا ال يفهمGGه اإلنسGان

ببساطة ،ومع ذلك يسGتمر اإلنسGان في اسGتخدام أفكGاره الخاصGة لتقGييم هللا أو وضGع متطلبGات مفرطGة منGه .وحGتى هGذا اليGوم
هناك العديد ممن هم على غGGير درايGة مطلًقGا بGأن معGرفتهم ال تمثGل أكGGثر من مجGرد أفكGارهم الشخصGية .أيًّا كGان العصGر أو
جسدا بينما يتجGGاوز الجسGGد في العمGل
المكان الذي تجسد فيه هللا ،فإن مبادئ عمله في الجسد تظل ثابتة .ال يمكنه أن يصير ً

جسدا ومع ذلك ال يعمل داخل طبيعة بشرية عادية للجسد .وإال كGGانت أهميGGة تجسGGد
الذي يؤديه؛ Gكما أنه ال يمكنه Gأن يصير ً

هللا ستصGGير ال شGGيء ،وتصGGبح صGGيرورة الكلمGGة جسGً Gدا بال مغGGزى نهائيًّا .باإلضGGافة إلى أن اآلب وحGGده في السGGماء (الGGروح)
يعGGرف تج ُّس Gد هللا وليس أي شGGخص آخGGر ،وليس حGGتى الجسGGد نفسGGه أو رسGGل السGGماء .وعليGGه فGGإن عمGGل هللا في الجسGGد هGGو
وطبيعيا.
عاديا
جسدا؛ والجسد يعني
جدا ويوضح بصورة أكبر أن الكلمة صار بالفعل ً
عادي ً
ً
شخصا ً
ً

قGGد يتسGGاءل البعض" :لمGGاذا يجب أن يسGGتهل هللا العصGGر بنفسGGه؟ أال يمكن أن يفعGGل كيGGان مخلGGوق هGGذا ب Gداًل منGGه؟" أنتم

جديدا ،وبالطبع ،حين يستهل عص ًGرا جدي ًGدا ،فهGو قGد
جسدا صراح ًة من أجل أن يستهل
عصرا ً
جميعا تدركون أن هللا صار ً
ً
ً
اختتم العصر السابق في نفس الوقت .هللا هGو البدايGة والنهايGة؛ وهGو من يحGرك عملGه بنفسGه لGذلك يجب أن يختتم هGو بنفسGه

العصر السابق .هذا دليل على أنه هزم إبليس وأخضع العالم .في كل مرة يعمل فيها بنفسه بين البشر ،تكGGون بدايGGة معركGGة
جديدة .بدون بداية عمل جديد ،لن تكون هناك نهايGة للقGديم .وعGدم وجGود نهايGة للقGديم هGو دليGل على أن المعركGة مGع إبليس
لم ِ
جديدا بين البشر ،ألمكن لإلنسان التحرر من ُملك الشيطان وحصل على حيGاة
تنته بعد G.إذا أتى هللا نفسه فقط ونفذ عماًل
ً

وبدايGGGة جديGG Gدتين G.م GGا لم يتحقGG Gق ذل GGك ،فس GGيظل اإلنس GGان يعيش في العص GGر القGG Gديم وس GGيعيش إلى األبGG Gد تحت التGGGأثير القGGGديم
للشGGيطان .مGع كGGل عصGر يقGوده هللا ،يتحGرر جGزء من اإلنسGان ،وهكGGذا يتقGGدم اإلنسGان مGع عمGGل هللا تجGاه العصGر الجديGGد .إن
انتصار هللا هو انتصار لجميع َمن يتبعونه G.إن ُأوكل للبشر المخلGوقين اختتGام العصGر ،فهGذا سGواء كGان من منظGور اإلنسGان
أو إبليس ،ليس أك GGثر من مج GGرد س GGلوك يع GGارض هللا ويخون GGه ،وليس فع GGل طاع GGة هلل ،وألص GGبح عم GGل اإلنس GGان أداة في يGGGد
تماما إال عندما يطيGع اإلنسGان هللا ويتبعGGه في العصGر الGذي اسGتهله هللا بنفسGه ،ألن هGGذا هGو واجب
إبليس .لن يقتنع الشيطان ً
الكيان المخلوق .ولذلك أقول إنكم تحتاجون فقط إلى أن تتبعGوا وتطيعGGوا ،وال ُيطلب منكم المزيGGد .هGذا هGو معGGنى أن يحافGظ

كGل شGخص على واجبGه ويGؤدي وظيفتGه .يقGوم هللا بعمGل وال يحتGاج أن يقGوم اإلنسGان بعملGه بGداًل منGه وال يحتGاج أن يشGترك

في عمل الكيانات المخلوقة .يؤدي اإلنسان واجبه وال يتدخل في عمل هللا وهذه هي الطاعGة الحقيقيGGة والGدليل الحقيقي على

جديدا ،لم يعGد يGنزل ليعمGل بين البشGر بنفسGه .وقتهGا فقGط يسGتطيع اإلنسGان
هزيمة الشيطان .بعد Gأن استهل هللا بنفسه
عصرا ً
ً
أن يخطو رسميًّا إلى عصGر جديGد ألداء واجبGه وتنفيGذ مهمتGه ككيGان مخلGوق .هGذه هي مبGادئ العمGل الGتي ال يمكن ألحGد أن
ضGا َمن
ينتهكها .العمل بهذه الطريقة فقGط هGو العمGل الراشGد والمعقGول .يقGوم هللا بعملGه نفسGه .هGو َمن يحGرك عملGه ،وهGو أي ً
ِ
اَألو ُل
الن َه َايُ Gةَّ ،
"َأنGا اْلِب َد َايُ Gة َو ّ
ضGا َمن يجعلGه يثمGر .يقGول الكتGاب المقGدسَ :
ينهيه .هو َمن يخطط عمله ،وهو َمن يديره وهGو أي ً
و ِ
اآلخُ Gر" .كGGل مGGا يتعلGGق بعمGGل تGGدبيره يقGGوم بGGه بنفسGGه .هGGو حGGاكم خطGGة التGGدبير الGGتي امتGGدت على مGGدى سGGتة آالف عGGام؛ ال
َ
يستطيع أحد أن يقوم بعمله بداًل منه أو يختتم عملGGه ،ألنGGه هGGو من َّ
يتحكم في كGGل مقاليGد األمGGور .وحيث إنGGه خلGق العGGالم فهGGو
من يقود العالم كله ليحيا في نوره ،وسيختتم العصر كله ويجعل خطته تثمر!

التجسد ()2
سر
ُّ
علنGGا ،لكGGني اآلن أعمGGل وأتكلم بينكم سGًّ Gرا .غGGير المؤمGGنين
في الGGوقت الGGذي عمGGل فيGGه يسGGوع في اليهوديGGة ،كGGان يعمGGل ً
تمامGا .عملي بينكم مغلGGق أمGام اآلخGرين .هGGذه الكلمGات وهGذه التوبيخGGات وهGGذه الGدينونات
ليسGوا على درايGGة بشGأن هGذا األمGGر ً

جميعGا وليس ألحGGد آخGGر .كGGل هGGذا العمGGل ُينفGGذ بينكم ومعلن لكم فقGGط؛ ال يعGGرف هGGذا أي من أولئGGك غGGير
ًG
معروفGGة فقGGط لكم
المؤمGGنين ،ألن الGGوقت لم ِ
تحملهم التوبيخGات ،ولكن أولئGك الGذين في
كملGوا بعGد ُّ
يحن بعGGد .هGؤالء البشGر هنGا قريبGGون من أن ُي َّ

الخارج ال يعرفون شGيًئا عن هGذا .هGذا العمGل مسGتتر للغايGة! بالنسGبة لهم ،أن يصGير هللا جس ًGدا فهGذا يعGد س ًّGرا ،ولكن بالنسGبة
ومطلق ،فإن هذا صحيح فقGGط مGGع
ألولئك الذين هم في هذا التيار يمكن اعتباره ً
معلنا .مع أن الكل معلن في هللا ،ومكشوف ُ

الGGذين يؤمنGون بGGه ،وال شGيء ُيعلن لغGGير المؤمGنين G.العمGGل الGذي ُينفGGذ اآلن بينكم وفي الصGين مغلGق بشGGكل صGارم لمنعهم من
المعرفة .إن صاروا يعرفGون هGذا العمGل ،فكGل مGا يفعلونGه هGو إدانتGه واضGطهاده ،وال يؤمنGون بGه .إن العمGل في أمGة التGنين
تخلفGا ،ليس مهمGGة سGGهلة .إن كGGان سGُ Gيعلن هGGذا العمGGل ،لكGGان من المسGGتحيل أن يسGGتمر .هGGذه
العظيم األحمGGر ،أكGGثر األمGGاكن ًG
المرحلة من العمل ببسGاطة ال يمكن تنفيGذها في هGذا المكGان .كيGف كGانوا سيتسGامحون مGع تقدمGه لGو أن هGذا العمGل كGان ُينفGذ

عالني ًة؟ ألن يشكل هذا خطورة أكبر على العمل؟ لو لم ُيحجب هذا العمل ،بل استمر كمGGا هGو الحGال في زمن يسGوع عنGدما
ك GGان يش GGفي المرض GGى ويط GGرد األرواح الش GGريرة بص GGورة مذهل GGة ،ألم يكن "س Gُ Gيقيَّد" من الش GGياطين من GGذ أم GGد بعي GGد؟ ه GGل ك GGانوا
ٍ
سيتسامحون مع وجود هللا؟ لو كنت سأدخل اآلن إلى المجامع ألبشر وأحاضر اإلنسان ،ألم أكن َّ
أشالء منGGذ مGGدة
ُألمزق إلى
علنGGا هGGو من أجGGل
طويلGGة؟ وإن حGGدث ذلGGك ،كيGGف كGGان سيسGGتمر تنفيGGذ عملي؟ السGGبب وراء عGGدم إظهGGار اآليGGات والمعجGGزات ً

الكتمGGان .لGGذلك ال يمكن لغGGير المؤمGGنين أن يGGروا عملي أو يعرفGGوه أو يكتشGGفوه .إن كGGانت هGGذه المرحلGGة من العمGGل تتم بنفس
حجب العمGل
الطريقة الGتي تمت بهGا مرحلGة عمGل يسGوع في عصGر النعمGة G،لمGا كGانت ستصGمد كمGا هي صGامدة اآلن .لGذلك ْ
سرا ،ستصGGير
بهذه الطريقة هو ذو منفعة لكم وللعمل كله .عندما ينتهي عمل هللا على األرض ،أي عندما ُيختتم هذا العمل ًّ

هذه المرحلة من العمل معلن ًة للجميGع .سGيعرف الجميGع أن هنGاك مجموعGة من الغGالبين في الصGين؛ سGيعرف الجميGع أن هللا
قGGد صGGار جسGً Gدا في الصGGين وأن عملGGه قGGد انتهى .وقتهGGا فقGGط سGGيحين فجGGر اإلنسGGان :لمGGاذا يجب أن تنحGGدر الصGGين أو تنهGGار؟
كمل مجموعة من الناس ليصيروا غالبين.
يتضح أن هللا ينفذ عمله بصورة شخصية في الصين وقد َّ

ُيظهGGر هللا الصGGائر جسGً Gدا نفسGGه فقGGط لبعض النGGاس الGGذين يتبعونGGه خالل هGGذه الفGGترة إذ ينفGGذ عملGGه بصGGورة شخصGGية،
وليس للمخلوقات كافGة .لقGد صGار جس ًGدا فقGط إلكمGال مرحلGة من العمGل ،وليس إلظهGار صGورته لإلنسGان .ولكن يجب تنفيGذ

عملGGه بنفسGGه ،لGGذلك من الضGGروري عليGGه أن يقGGوم بGGذلك في الجسGGد .عنGGدما ُيختتم عملGGه ،سGGيرحل من األرض؛ ال يمكنGGه أن
يبقى لمGGدة طويلGGة بين البشGGر خوًفGGا من الوقGGوف في طريGGق العمGGل القGGادم .مGGا ُيظهGGره للجمGGوع هGGو شخصGGيته البGGارة فقGGط وكGGل

أعمالGGه ،وليس صGGورة مGGا كGGان عليGGه عنGGدما صGGار جسGً Gدا مGGرتين ،ألن صGGورة هللا يمكن أن تظهGGر فقGGط من خالل شخصGGيته،
وال يمكن أن يحGGل محلهGGا صGGورة جسGGد هللا المتج ِّسGد .تظهGGر صGGورة جسGGده فقGGط لعGGدد محGGدود من النGGاس ،فقGGط ألولئGGك النGGاس

الGGذين يتبعون Gه Gإذ يعمGGل في الجسGGد .هGGذا هGGو السGGبب وراء أن العمGGل الGGذي ُينفGGذ اآلن ُينفGGذ في السGGر .بالضGGبط كمGGا أن يسGGوع
أظهر نفسه فقط لليهود عندما قام بعملGه ،ولم يظهGر نفسGه عالنيً Gة قGط أليGة أمم أخGرى .لGذلك ،بمجGرد أن أكمGل عملGه ،رحGل

عن اإلنسان في عجالة ولم يمكث؛ في الوقت الذي تال ذلك ،لم يظهر صورته لإلنسان ،بل كان الروح القدس يقGGوم بالعمGGل

Gرة .بمجGGرد أن اكتمGGل عمGGل هللا المتجسGGد بالتمGGام ،رحGGل عن العGGالم الفGGاني ،ولم يقم بعمGGل مشGGابه مGGرة أخGGرى قGGط منGGذ
مباشً G
الوقت الذي كان فيه في الجسد .العمل الذي جاء بعد ذلك قام به كله الروح القدس مباشرة .أثناء هGذا الGزمن ،كGان اإلنسGGان
Gتترا .هنGGاك وقت
Gادرا على أن يGGرى صGGورته في الجسGGد؛ إنGGه ال ُيظهGGر نفسGGه لإلنسGGان على اإلطالق ،بGGل يظGGل مسً G
بالكGGاد قً G
Gددين وسGط أمGGة محGددة وبين أنGاس محGGددين G.يمثGل هGذا العمGGل
محدد لعمل هللا الصائر ً
جسدا ،وهو ُيَنَفذ في عصر وزمن محْ G

فقGGط العمGGل أثنGGاء زمن هللا الصGGائر جسGً Gدا ،وهGGو مختص بالعصGGر ويمثGGل عمGGل روح هللا في عصGGر واحGGد محGGدد ،وليس كليGGة
جسدا لن تظهر لكل الشعوب .ما يظهر للجموع هو بر هللا وشخصيته في كليتهGGا ،بGداًل من
عمله .لذلك ،صورة هللا الصائر ً
صGGورته عنGGدما صGGار جسGً Gدا مGGرتين .إنهGGا ليسGGت صGGورة واحGGدة الGGتي تظهGGر لإلنسGGان وال الصGGورتين مجتمعGGتين .لGGذلك ،من
ِ
المتجسد أن يرحل عن األرض عند اكتمال العمل الGذي يحتGاج إلى القيGGام بGGه ،ألنGه قGد جGاء فقGط ليقGوم
اإللزام على جسد هللا
ّ

بالعمGGل الGGذي ينبغي عليGGه القيGGام بGGه وليس ليظهGGر للنGGاس صGورته .مGGع أن أهميGGة التج ُّسGد قGGد تمت بالفعGGل من خالل صGGيرورة

علنGGا أليGGة أمGGة لم تَGَ Gره قGGط من قبGGل .لن ُي ِ
ظه Gر يسGGوع نفسGGه أبGً Gدا من جديGGد
هللا جسGً Gدا مGGرتين ،إال أنGGه مGGا زال ال يظهGGر نفسGGه ً
ُ
لليهGGود كشGGمس الGGبر ،ولن يصGGعد إلى جبGGل الزيتGGون ويظهGGر لكGGل الشGGعوب؛ كGGل مGGا يGGراه اليهGGود هGGو صGGورته أثنGGاء زمانGGه في

جسدا انتهى منذ وقت طويل قبGGل ألفي عGام؛ لن يعGGود إلى اليهوديGGة في صGGورة رجGل
اليهودية G.هذا ألن عمل يسوع الصائر ً
يهودي ،فضاًل عن أنه لن يظهر نفسه في صورة رجل يهودي ألي من الشعوب األممية ،ألن صورة يسوع الصائر جسGً Gدا
Gددا،
هي مجرد صورة ليهودي ،وليست صورة ابن اإلنسان الGGتي قGد رآهGا يوحنGا .مGع أن يسGوع وعGGد أتباعGGه أنGه سGيأتي مجً G

لن يظهGGر نفسGGه ببس GGاطة في صGGورة يهGGودي GلكGGل الش GGعوب األمميGGة .ينبغي عليكم أن تعرفGGوا أن هللا الصGGائر جس Gً Gدا سGGيفتتح
عصر ا .هذا العمل مقصور على سنوات قليلة ،وال يمكنه إنجاز كل عمل روح هللا .هذا مطابق لكيفية تمثيل صورة يسGGوع
ً
كيهودي لصورة هللا عندما عمل فقط في اليهودية G،وكان بإمكانه فقط أن يقوم بعمGل الصGلب .أثنGاء الGوقت الGذي كGان يسGوع

صGلب وأنهى عملGGه ،صGGعد
فيGGه في الجسGGد ،لم يمكنGGه القيGGام بعمGGل افتتGGاح عصGGر أو إنهGGاء البشGGرية أو تGGدميرها .لGGذلك بعGGد أن ُ
فصاعدا ،استطاع أولئGك المؤمنGون األمنGاء في الشGعوب األمميGة أن
إلى أعلى وحجب نفسه إلى األبد عن اإلنسان .منذ ذلك
ً

يروا فقط صورته التي نسخوها على الجدران ،وليس ظهور الرب يسوع .هذه الصورة ليست إال صورة رسGGمها اإلنسGGان،

وليسGGت الصGGورة الGGتي أظهرهGGا هللا نفسGGه لإلنسGGان .لن يظهGGر هللا نفسGGه عالني ً Gة للجمGGوع في الصGGورة الGGتي ظهGGر فيهGGا حينمGGا
تج َّسGد مGGرتين .العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه بين البشGرية يقGGوم بGGه لكي يسGGمح لهم أن يفهمGGوا شخصGGيته .هGGذا كلGGه َيظهGGر لإلنسGGان من
خالل عم GGل العص GGور المختلف GGة .إن GGه يتحّقGGق من خالل الشخص GGية ال GGتي جعله GGا معروف GGة والعم GGل ال GGذي ق GGد ق GGام ب GGه بG Gداًل من

توضيحها من خالل إظهار يسوع .أي إن صورة هللا ال تُعGرف لإلنسGان من خالل الصGورة المتجسGدة ،بGل من خالل العمGل
المنفGGذ من ِقَبGGل هللا المتج ِّسGد في صGGورة وشGGكل؛ ومن خالل عملGGه ،تتضGGح صGGورته وشخصGGيته تُعلن .هGGذه هي أهميGGة العمGGل
الذي يرغب في القيام به في الجسد.

Gامحا
بمجGGرد أن ينتهي العمGGل الGGذي فيGGه تجسGGد مGGرتين ،سGGيبدأ في إظهGGار شخصGGيته البGGارة وسGGط الشGGعوب األمميGGة G،سً G

للجموع أن ترى صورته .يرغب في إظهار شخصGGيته ،ومن خالل هGذا يوضGGح نهايGة أنGواع اإلنسGان المختلفGة ،وبهGذا ينهي
العصGGر القGGديم كليًّا .عملGGه في الجسGGد ال يمتGد GلمGGدى واسGGع (بالضGGبط كمGGا أن عمGGل يسGGوع كGGان فقGGط في اليهوديGGة ،واليGGوم أنGGا
أعم GGل فق GGط بينكم) ألن عمل GGه في الجس GGد ل GGه تخ GGوم وح GGدود .إن GGه ينف GGذ فق GGط ف GGترة قص GGيرة من العم GGل في ص GGورة جس GGد ع GGادي
وطGGبيعي ،بGداًل من القيGGام بعمGGل األبديGGة أو القيGام بعمGGل الظهGGور لكGGل الشGGعوب األمميGGة من خالل هGGذا الجسGGد المتج ِّسGد .يمكن
Gدودا في نطGGاق (بالضGGبط مثGGل العمGGل فقGGط في اليهوديGGة أو العمGGل بينكم) ،ثم يتوسGGع من
للعمGGل الGGذي في الجسGGد أن يكGGون محً G
خالل العمل المنفذ داخل هذه الحدود .بالطبع عمل هذا التوسGGع ُيَنَفGذ من خالل الGروح القGGدس مباشGرة وليس من خالل عمGGل
ِ
المتجسد .ألن العمل في الجسGد لGه حGدود وال يمتGد إلى كGل أركGان الكGون .هGذا ال يمكنGه تحقيقGه .من خالل العمGل في
جسده
ّ

تباعGا مGع
الجسد ،ينفذ روحه العمل الذي يليه .لذلك ،العمل الذي يتم في الجسد هو مبGادرة تُ َّنفذ داخGل حGدود؛ روحGه يسGتمر ً
هذا العمل ويتوسع فيه.

يGGأتي هللا إلى هGGذه األرض فقGGط ليقGGوم بعمGGل قيGGادة العصGGر؛ وافتتGGاح عصGGر جديGGد وإنهGGاء عصGGر قGGديم .لم يِ G
Gأت ليعيش
معينGGا بيGGده أو يGGراقب
مسGGار حيGGاة اإلنسGGان على األرض ،أو يختGGبر بنفسGGه أفGGراح وأحGGزان الحيGGاة كإنسGGان ،أو ِّG
صGا ً
ليكمGل شخ ً
صGا مGGا وهGGو ينمGGو شخصGGيًّا .هGGذا ليس عملGGه؛ عملGGه فقGGط هGGو افتتGGاح عصGGر وإنهGGاء عصGGر آخGGر .بمعGGنى أنGGه سGGوف يفتتح
شخ ً
عصرا ،وينهي عص ًGرا آخGر ،ويهGزم الشGيطان من خالل تنفيGذ العمGل شخصGيًّا .في كGل مGرة ينفGذ فيهGا العمGل شخصGيًّا ،يبGدو
ً
األمGGر كمGGا لGGو أنGGه يطGGأ بقدمGGه في أرض المعركGGة .في الجسGGد ،هGGو يغلب هGGذا العGGالم أواًل ويتغلب على الشGGيطان؛ وينGGال كGGل

معطيGGا جميGGع البشGGر على األرض الطريGGق الصGGحيح
المجGGد ويGGزيح السGGتار من على عملGGه الGGذي امتGGد على مGGدى ألفي عGGام،
ً
ليتبعGGوه ،وحيGGاة السGGالم والفGGرح ليحيوهGGا .مGGع ذلGGك ،ال يمكن هلل أن يحيGGا مGGع اإلنسGGان على األرض لمGGدة طويلGGة ،ألن هللا هGGو
هللا ،وه GGو في المق GGام األول ليس مث GGل اإلنس GGان .ال يمكن GGه أن يحي GGا عم GGر اإلنس GGان الع GGادي؛ أي إن GGه ال يمكن GGه أن يس GGكن على
األرض مثGGل إنسGGان عGGادي ،ألنGGه ال يملGGك سGGوى أبسGGط جGGزء من الطبيعGGة البشGGرية للبشGGر العGGاديين لإلبقGGاء على حيGGاة بشGGرية

Gارا
كهذه .بمعنى آخر ،كيف يمكن هلل أن يك ِّGون أسGرة ،ويمتهن إحGدى المهن ،ويGربي أطفGااًل على األرض؟ أال يكGون هGذا ع ً
لGGه؟ إنGGه يملGGك طبيعGGة بشGGرية فقGGط بهGGدف تنفيGGذ العمGGل بأسGGلوب عGGادي G،وليس لتمكينGGه من تكGGوين أسGGرة والعمGGل بإحGGدى المهن

كمGGا يفعGGل اإلنسGGان العGGادي .منطقGGه العGGادي G،وعقلGGه العGGادي وإطعامGGه لجسGGده وكسGGوته هي أمGGور كافيGGة إلثبGGات أن لGGه طبيعGGة

بشGGرية عاديGGة؛ Gال يحتGGاج إلى أن يكGِّ Gون أسGGرة أو يمتهن مهنGGة ليثبت أن لGGه طبيعGGة بشGGرية عاديGGة .هGGذا أمGGر غGGير ضGGروري
تمامGGا! مجيء هللا إلى األرض يع GGني أن الكلم GGة يص GGير جس Gً Gدا؛ إن GGه يس GGمح لإلنس GGان ببس GGاطة أن يفهم كلمت GGه ويراه GGا ،أي إن GGه
ً
يسمح لإلنسان أن يرى العمGل المنفGذ من قبGل الجسGد .مقصGده ليس أن يتعامGل النGاس مGع جسGده بطريقGة محGددة ،بGل فقGط أن

مطيعGا حGتى النهايGة ،أي يطيGGع كGGل الكلمGGات الGتي ينطقهGGا فمGه ،ويخضGGع لكGل العمGل الGGذي يقGوم بGه .إنGه يعمGل
ًG
يكGون اإلنسGان
عمدا أن يمجد عظمة جسده وقدسيته ،لكنه ُيظهر لإلنسان ببساطة حكم َة عمله وكGGل
فقط في الجسد ،وال يطلب من اإلنسان ً
السلطان الذي يتقلده .لذلك ،مع أن له طبيعة بشرية غير عاديGGة ،إال أنGه ال يقGدم أيGة إعالنGGات ويركGGز فقGط على العمGل الGGذي

يجب عليGه فعلGه .ينبغي أن تعرفGوا لمGاذا صGار هللا جس ًGدا ومGع ذلGك ال ُيظهGر طبيعتGه البشGرية العاديGة أو يشGهد لهGا ،بGل ينفGذ
العمل الذي يGرغب في تنفيGذه ببسGاطة .لهGذا ،كGل مGا يمكنكم رؤيتGه من هللا الصGائر جس ًGدا هGو ماهيتGه من الناحيGة الالهوتيGة،

أبدا بكيانه الناسوتي لكي يحاكيه اإلنسان .فقط عندما يكون اإلنسان هو القائد يتكلم عن كيانGه اإلنسGاني،
وهذا ألنه ال ينادي ً
لكي يسGGتطيع قيGGادة اآلخGGرين من خالل إبهGGارهم وإقنGGاعهم .على النقيضُ ،يخضGGع هللا اإلنسGGان من خالل عملGGه وحGGده (أي،
العمل الذي ال يمكن لإلنسان تحقيقه) ،فال يمكن أن يعجب به اإلنسان ،أو يجعل اإلنسان يعبده G.كل ما يفعله هو أنه يغرس

شعورا بالتبجيل له ويجعله على دراية بغموضه .ال يحتاج هللا إلى أن يبهر اإلنسان .كل مGGا يحتGGاج إليGGه هGو أن
في اإلنسان
ً
تبجلGه بمجGGرد أن تشGGهد شخصGيته .العمGل الGGذي يقGGوم بGGه هللا هGو عملGGه الخGاص؛ وال يمكن إلنسGGان أن يقGوم بGه بGداًل منGGه ،وال
يمكن إلنسان إنجازه .هللا وحده فقط هو القادر على القيام بعمله الخاص وقيادة عصر جديد ليقود اإلنسان إلى حيGاة جديGGدة.

العمل الذي يقوم به إنما يقوم به لتمكين اإلنسان من استقبال حيGاة جديGGدة والGدخول في عصGر جديGدُ G.يقGَّ Gدم كGGل العمGGل اآلخGر
ويعجب بهم آخGGرون .لGGذلك ،في عصGGر النعمGGة ،أكمGGل عمGGل ألفي عGGام في
ألولئGGك البشGGر الGGذين لGGديهم طبيعGGة بشGGرية عاديGGة ُ

Gادة
عاما التي عاشها في الجسGGد .عنGGدما يGGأتي هللا إلى األرض لينفGGذ عملGGه ،عً G
ثالثة أعوام ونصف فقط أثناء الثالثة والثالثينً G
مGGا يكمGGل عمGGل ألفي عGGام أو عمGGل عصGGر كامGGل في غضGGون أقصGGر من بضGGعة أعGGوام .إنGGه ال يضGGيع وقتًGGا ،وال يتGGأخر؛ هGGو
ببساطة يكثGف عمGل العديGد Gمن السGنوات لكي يكتمGل في سGنوات قليلGة قصGيرة .هGذا ألن العمGل الGذي يقGوم بGه شخصGيًّا يفتتح
جديدا.
جديدا ويقود
عصرا ً
ببساطة طريًقا ً
ً

التجسد ()3
سر
ُّ
ليتم خدمته .في كGGل مGGرة يصGGير فيهGGا
عندما ينفذ هللا عمله ،ال يأتي لالشتراك في أية عملية بناء أو حركات؛ بل يأتي ّ
جسدا ،إنما يفعل هذا لتحقيق مرحلGة من العمGGل وافتتGاح عصGر جديGGد .وقGد أتى اآلن عصGر الملكGوت وكGGذلك التGدريب ألجGل
ً

الملكGGوت .ليسGت هGGذه المرحلGة من العمGل عمGَ Gل اإلنسGان وليسGت العمGل في اإلنسGGان إلى درجGة معينGGة؛ بGGل هي إلكمGال جGزء
من عمGGل هللا .فمGGا يعملGGه ليس عمGGل اإلنسGGان ،وليس لتحقيGGق نتيجGGة محGGددة في العمGGل في اإلنسGGان قبGGل مغGGادرة األرض؛ بGGل
يتعين GعليGGه فعلGGه ،أي للقيGGام بعمGGل ترتيبGGات مناسGGبة من أجGGل عملGGه على األرض ،وبGGذلك
إلتمGGام خدمتGGه وإنهGGاء العمGGل الGGذي ّ
يتمجGGد .ال يش GGبه عم Gُ Gل هللا المتج ِّسِ G Gد عم Gَ Gل األش GGخاص ال GGذين يس GGتخدمهم ال GGروح الق GGدس .عن GGدما ي GGأتي هللا ليق GGوم بعمل GGه على
ّ

األرض ،ال يهتم إال بإتمام خدمته .أما بالنسبة إلى كل األمور األخرى غير المتعلقة بخدمته G،فهGو ال يكGاد يشGارك فيهGا ،بGل

ويتغاضى عنهGا .وهGو ببسGاطة ينفGذ العمGل الGذي يجب عليGه تنفيGذه G،وأقGل األشGياء الGتي يهتم بهGا هGو العمGل الGذي ينبغي على
اإلنسان القيام به .فالعمل الذي يقGوم بGه هGو ذلGك المرتبGط بالعصGر الموجGود فيGه والخدمGة الGتي ينبغي عليGه إتمامهGا فحسGب،

كما لو أن كل األمور األخرى تقع خارج اختصاصGGه .وهGو ال ُي ِم ّGد نفسGه بالمزيGGد من المعرفGة األساسGGية عن العيش كإنسGان
يزود نفسه بأي شيء آخر يفهمه اإلنسان .ال يهمه مطلًقا كل ما
وسط البشر ،وال يتعلم المزيد من المهارات االجتماعية أو ّ
ينبغي أن يملكGGه اإلنسGGان ،ويقGGوم ببسGGاطة بالعمGGل الGGذي هGGو واجبGGه .وعليGGه ،فGGإن هللا المتج ِّسGد ،كمGGا يGGراه اإلنسGGان ،يفتقGGر إلى
الكثير من األمGور ،إلى درجGة ال يكGترث فيهGا بكثGير من األشGياء الGتي ينبغي أن يمتلكهGا اإلنسGان ،وليس لديGه فهم لمثGل هGذه

األمور؛ فأمور مثل معرفة الحياة العامة ،وكذلك المبادئ التي تحكم السلوك الشخصي والتفاعل مGGع اآلخGGرين ،تبGGدو كمGGا لGو
أنهGGا ال صGGلة لهGGا بGGه .لكنGGك ببسGGاطة ال يمكنGGك أن تشGGعر بGGأدنى مGGا يمكن من السGGلوك غGGير العGGادي من هللا المتج ِّس Gد .أي إن
والتفكير الطبيعي لعقله ،بحيث تعطيه القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ.
طبيعته البشرية تحفظ حياته كإنسان عادي
َ
زودا بأي شيء آخر ،مما هو كله من شأن اإلنسان (المخلوق) وحGGده أن يمتلكGGه .إنمGGا يصGير هللا جس ًGدا فقGط ليتم
لكنه ليس ُم ً
موجه نحو عصر بالكامل وليس إلى أي شخص أو مكان محدد G،بل إلى الكون بأسGره .هGGذا هGGو اتجGاه عملGGه
خدمته ،وعمله ّ
والمبدأ الذي يعمل بGه .ال يمكن ألحGد أن يغGير هGذا ،وال يمكن لإلنسGان أن يشGترك فيGه .في كGل مGرة يصGير فيهGا هللا جس ًGدا،

يجلب مع GGه عم GGل ذل GGك العص GGر ،وال ين GGوي أن يعيش إلى ج GGانب اإلنس GGان لعش GGرين أو ثالثين أو أربعين أو ح GGتى س GGبعين أو
ِ
يعمGق
عاما لكي يفهمه اإلنسان ويحصل على بصيرة عنه بصورة أفضل .ال حاجGة إلى ذلGك! إن فعGل هGذا ،فهGذا لن ّ
ثمانين ً
المعرفGGة الGGتي لGGدى اإلنسGGان عن شخصGGية هللا المتأصGGلة على اإلطالق؛ بGGل لن يكGGون دوره سGGوى أن يضGGيف إلى تصGGوراته
جميعGا أن تفهمGGوا بالضGGبط مGا هGو عمGل هللا المتجسGد .من المؤكGGد أنGه
Gري بكم
ويجعل مفاهيمه وأفكاره عتيقة .ولGذلك فإنGGه ح ٌّ
ً
آت ألختبر حيGاة إنسGان عGادي"؟ هGل نسGيتم الكلمGات الGتي تقGول" :لم ي ِ
ال يمكن أن يكون قد فاتكم فهم ما قلته لكم" :لم ِ
Gأت هللا
على األرض ليعيش حياة إنسان عادي"؟ أنتم ال تفهمGون هGدف هللا من أن يصGير جس ًGدا ،وال تعرفGون معGنى "كيGف يمكن هلل
أن يأتي إلى األرض بنية اختبار حياة كيGان مخلGوق؟" يGأتي هللا إلى األرض فقGط ليكمGل عملGه ،وبالتGالي فعملGه على األرض
روح هللا جس َGده كقائGد غGير عGادي للكنيسGة .عنGدما يGأتي هللا إلى األرض،
قصGير األجGل .ال يGأتي إلى األرض بنيGة أن يتعهGGد
ُ
رغ ًGمGا .لكن يجب عليكم
لكنيعGGرف اإلنسGGان ال يعGGرف شGGيًئا عن عملGGه وينسGGب األمGGور إليGGه ُم َ
فهGGو الكلمGGة الGGذي يصGGير جسGً Gدا؛ َ

جميعا أن تGدركوا أن هللا هGو "الكلمGة الصGائر جس ًGدا" ،وليس الجسGد الGذي صGقله روح هللا ليقGوم بGدور هللا في الGوقت الحGالي.
ً
جميعGا
ًG
جميعGا .تعرفGGون
ًG
نتاج Gا لعمليGGة صGGقل ،بGGل هGGو الكلمGGة الصGGائر جسGً Gدا ،واليGGوم ينفGGذ عملGGه رسGGميًّا بينكم
هللا نفسGGه ليس ً
تمامGGا عن اس GGتيعاب ه GGذه
وتق GGرون ب GGأن تجس GGد هللا حقيق GGة واقعي GGة ،ولكنكم تتص GGرفون كم GGا ل GGو أنكم تفهمونه GGا .إنكم ع GGاجزون ً
عفويGGا في تGGرداد كلمGGات من الGGذاكرة .هGGل
األمGGور ،بمGGا فيهGGا عمGGل هللا المتجسGGد وأهميGGة وجGGوهر تج ّس Gده ،وتقلGGدون اآلخGGرين
ً
تؤمن أن هللا المتجسد هو كما تتصوره؟

Gيرا عن
جسدا فقط ليقود العصر ويطلق عماًل
ً
يصير هللا ً
جديدا .من الضروري أن تفهموا هذه النقطة .هذا يختلGGف كثً G
وظيفة اإلنسان ،وال يمكن مقارنGة االثGنين ببعضGهما في الGوقت نفسGه .يحتGاج اإلنسGان إلى مGدة طويلGة من التهGذيب والتكميGل
قبل أن ُيستخدم لتنفيذ عمل ،وينبغي أن يكون نGوع الطبيعGGة البشGGرية الالزمGGة لGGذلك من مسGGتويات عاليGGة على نحGGو اسGGتثنائي.
ضGا أن يفهم العديGد Gمن قواعGد
Gادرا على الحفGاظ على حسGه البشGري العGادي فحسGب ،بGل يجب أي ً
ال يجب أن يكون اإلنسان ق ً

ومبادئ السلوك أمام آخرين ،باإلضافة إلى أنه يجب عليه أن يتعلم المزيGد من حكمGة وأخالقيGات اإلنسGان .هGذا مGا يجب أن

إنسانا وال هو عمل اإلنسان؛ بGGل
جسدا؛ ألن عمله ال يمثل
ً
يتحلى به اإلنسان .لكن األمر ليس كذلك بالنسبة إلى هللا الصائر ً
هو تعبير مباشر عن كيانه وتنفيذ مباشر للعمل الذي ينبغي عليه القيام به( .بطبيعGGة الحGGالُ ،ي َّنفذ عمُلGGه في الGGوقت المناسGGب،

ضا أو عشوائيًّا ،ويبدأ عملGه عنGدما يحين وقت إتمGام خدمتGGه) .وهGو ال يشGارك في حيGاة اإلنسGان أو عملGه ،أي إن
عر ً
وليس ّ

تم خدمتGه إاّل عنGGدما يحين وقت إتمامهGGا؛
(علمGا أن هGGذا ال يGؤثر في عملGGه) .فهGGو ال ُي ُّ
طبيعتGه البشGرية ال تتحلى بGأي من هGذا ً
وأيًّا كانت حالتGه ،فإنGه ببسGاطة يمضGي ُق ُGد ًما في العمGل الGذي يجب أن يفعلGه .وأيًّا كGان مGا يعرفGه اإلنسGان عنGه أو رأيGه فيGه،

أحد يعرف بالضGGبط َمن هGGو ،ولكنGGه مGا كGان منGGه
فإن عمله ال يتأثر بتاتًا .على سبيل المثال ،عندما َّنفذ يسوع عمله ،لم يكن ٌ
ِ
ويتGGه في
Gه ٌّ
يتعين GعليGه القيGام بGه .لGذلك ،لم يع ْ
إاّل أن مضى ُقGُ Gد ًما في عملGGه .لم ُيعْق ُ
به ّ
أي من هGذا عن تنفيGGذ العمGGل الGذي ّ
Gترف ُ
أيضا الطريقGGة الGتي
يعلن عنها ،بل جعل اإلنسان يتّبعه فقط .بالطبع ،لم يكن هذا
البداية أو ْ
تواضعا من هللا فحسب؛ بل كان ً
ً

عمGGل بهGGا هللا في الجسGGد .كGGان بإمكانGGه فقGط أن يعمGGل بهGGذه الطريقGGة؛ ألنGGه لم يكن باسGGتطاعة اإلنسGان مطلًقGا أن يتعGGرف عليGGه
ِ
جسدا
بالعين المجردة .وحتى لو تعرف عليه اإلنسان ،لما استطاع أن يساعده في عمله .وباإلضافة إلى ذلك ،فهو لم َيصر ً
ليجعGGل اإلنسGGان يعGGرف جسGGده؛ بGGل كGGان ذلGGك لتنفيGGذ عملGGه وأداء خدمتGGه .لهGGذا السGGبب ،لم يِ G
Gول أهميGGة إلعالن هويتGGه .وعنGGدما
ُ

أكمل كل العمل الذي وجب عليه القيام به ،اتضحت هويته ومكانتGه لإلنسGان بطبيعGة الحGال .يظGل هللا الصGائر جس ًGدا صGامتًا
Gدما في أداء
وال يقGGوم بأيGGة إعالنGGات أبGً Gدا ،وال يلقي ب Gااًل لإلنسGGان أو لكيفيGGة تَGَ Gدب ُِّره أمGَ Gره في اتباعGGه ،لكنGGه ببسGGاطة يمضGGي قً G
خدمتGGه وتنفي GGذ العم GGل الGGذي ينبغي عليGGه القيGGام ب GGه .ال يمكن ألح GGد أن يقGGف في طريGGق عمل GGه .وعن GGدما يحين الGGوقت الختت GGام

عمله ،فسيتم بالتأكيGد اختتامGه وإنهGاؤه ،وال يمكن ألحGد أن ُيملي مGا هGو خالف ذلGك .ولن يفهم اإلنسGان العمGل الGذي يقGوم بGه
َ
Gان عنGد إتمGام عملGه ،ومGع ذلGك فلن يفهمGه بوضGوح تGام ،وسGوف يحتGاج اإلنسGان إلى مGدة طويلGة لكي
إاّل بعGد أن يGترك اإلنس َ

تمامGا عنGGدما َّنفذ عملGGه ألول مGGرة .بمعGGنى آخGGر ،ينقسGGم عمGGل عصGGر هللا المتجسGGد إلى جGGزئين .يتكGGون الجGGزء
يفهم مقصGGده ًG
ً
األول من العم Gِ Gل ال GGذي يق GGوم ب GGه هللا الص GGائر جس GGدا نفس Gه ِ
تم أداء خدمت GGه في الجس GGد
وكالم Gِ Gه ال GGذي ينط GGق ب GGه .وبمج GGرد أن ُي َّ
ً ُ
بالكامGGل ،يتبقى تنفيGGذ الجGGزء اآلخGGر من العمGGل من ِقَبGGل أولئGGك الGGذين يسGGتخدمهم الGGروح القGGدس ،وحينئGGذ يحين وقت اإلنسGGان

Gزءا
ألداء وظيفته؛ ألن هللا قد افتتح الطريق ،ويجب على اإلنسان اآلن أن يسير فيه بنفسه .أي إن هللا الصائر ً
جسدا ينفGذ ج ً
واحGً Gدا من عملGGه ،ثم بعGGد ذلGGك يتبعGGه الGروح القGGدس وأولئGGك الGGذين يسGتخدمهم الGGروح القGGدس في هGذا العمGGل .لGGذلك ينبغي على

اإلنسان أن يعرف العمل الرئيسي الذي سGُ Gينفذ من قبGل هللا الصGائر جس ًGدا في هGGذه المرحلGة من العمGل ،ويجب عليGGه أن يفهم
بالض GGبط أهمي GGة تج ّس Gد هللا والعم GGل ال GGذي ينبغي علي GGه القي GGام ب GGه ،وأاّل يطلب من هللا م GGا ُيطَلب من اإلنس GGان .هن GGا يكمن خط GGأ
وأيضا تصوره ،بل باألحرى عصيانه.
اإلنسان
ً

ال يصGGير هللا جسGً Gدا بنيGGة أن يجعGGل اإلنسGGان يعGGرف جسGGده ،أو ليسGGمح لإلنسGان بتميGGيز GاالختالفGGات الموجGGودة بين جسGGد
هللا المتج ِّسGد وجسGGد اإلنسGGان؛ كمGGا ال يصGGير هللا جسGً Gدا ليGGدرب قGGدرة اإلنسGGان على التميGGيز ،فضGاًل عن أنGGه ال يفعGGل ذلGGك بنيGGة
ِ
أي من هذه األمور مقصد هللا األصGGلي من
مجدا
السماح لإلنسان أن يعبد Gجسد هللا
عظيما .ال يمثل ٌّ
المتجسد ،لينال من ذلك ً
ّ
ً
أي من هGGذه األمGGور
تجسGGده .وكGGذلك ال يصGGير هللا جسGً Gدا ُليGGدين GاإلنسGGان أو لكي يكشGَGفه عمGً Gدا أو يصGِّ Gع َب األمGGور عليGGه .ليس ٌّ
حتميGا من أشGكال العمGل .إنGه يفعGل ذلGك من
يمثل المقصد األصلي هلل .ففي كل مرة يصير هللا فيها جس ًGدا ،يكGون ذلGك شGكاًل
ً
أجGل عملGه األكGبر وتGدبيره األعظم ،وليس من أجGل األسGباب الGتي يتخيلهGا اإلنسGان .ال يGأتي هللا إلى األرض إاّل كمGا يتطلب

عملGGه ،وحسGGب الضGGرورة فقGGط .إنGGه ال يGأتي إلى األرض بقصGGد مجGGرد التجGGوال ،بGGل لتنفيGGذ العمGGل الGواجب عليGGه تنفيGGذه ،وإال

يتعينG
لماذا كان سيتحمل مثل هذا العبء الثقيل
ّ
ويتجشم مثل هذه المخاطر لتنفيGGذ هGGذا العمGGل؟ ال يصGGير هللا جسGً Gدا إاّل عنGGدما ّ
دائما أهمية فريدة .لو كان يفعل ذلGك فقGط ليجعGل النGاس ينظGرون إليGGه ويو ّسGعوا آفGاقهم ،فبكGGل
عليه ذلك ،وعندما يكون لهذا ً

تأكيدَ ،ل َما جاء قط بين البشر بهذه البساطة .إنه يأتي إلى األرض من أجل تGدبيره وعملGه األعظم ،ولعلGه يكسGب المزيGد من
البشGGر .إنGGه يGGأتي ليمثGGل العصGGر ويهGGزم الشGGيطان ،وفي داخGGل الجسGGد يGGأتي ليهGGزم الشGGيطان .وباإلضGGافة إلى ذلGGك فإنGGه يGGأتي

ليرشGGد الجنس البشGGري في حيGGاتهم .كGGل هGGذا يتعلGGق بتGGدبيره G،ويتعلGGق بعمGGل الكGGون بأسGGره .لGGو صGGار هللا جسGً Gدا فقGGط ليسGGمح
لإلنسGGGان أن يتع GGرف على جس GGده ويفتح أعين الن GGاس ،فلم GGاذا ال يس GGافر إ ًذا إلى ك GGل أم GGة من األمم؟ أليس ه GGذا أمGً GGرا بمنتهىG

مناسبا ليستقر فيه ويبدأ العمل الذي ينبغي عليه القيام بGه .هGذا الجسGد وحGGده لGه
مكانا
السهولة؟ لكنه لم يفعل ذلك ،بل اختار ً
ً
جديدا .كGGل
أيضا عمل عصر بأسره؛ إنه ينهي العصر السابق ويستهل
أهمية عظيمة .إنه يمثل
عصرا ً
عصرا بأسره وينفذ ً
ً
ً

ه GGذا أم GGر مهم يتعل GGق بت GGدبير هللا ،ويمث GGل أهمي GGة مرحل GGة العم GGل ال GGتي ي GGأتي هللا إلى األرض لينف GGذها .عن GGدما ج GGاء يس GGوع إلى

األرض ،لم يقGGل سGGوى بعض الكلمGGات وينفGGذ بعض العمGGل؛ لم يشGGغل نفسGGه بحيGGاة اإلنسGGان ،ورحGGل حالمGGا أكمGGل عملGGه .أمGGا
جميعGا ،فGإن هGذه الخطGوة من العمGل سGوف تُختَتَم،
انتهيت من الحGديث وإيصGال كلمGاتي إليكم ،وبعGد أن فهمتم
اليوم ،بعGد أن
ُ
ً
بغض النظر عن شكل حياتكم .في المستقبل ،يجب أن يكGون هنGاك بعض النGاس ليواصGلوا هGGذه الخطGوة من عملي ويتGGابعوا
العمل على األرض وفًقGا لهGذه الكلمGات ،وفي ذلGك الGوقت يبGدأ عمGل اإلنسGان وبنGاء اإلنسGان .أمGا في الGوقت الحاضGر ،فيقGوم
هللا فقGط بعملGه ألداء خدمتGه وإكمGال خطGوة واحGدة من عملGه .يعمGل هللا بأسGلوب يختلGف عن أسGلوب اإلنسGان .يحب اإلنسGان
تحديدا هو تجمعات اإلنسان واجتماعاته .يتحGGدث هللا
التجمعات والمتديات ،ويولي أهمية للطقوس ،بينما أكثر ما يبغضه هللا
ً
ضGا.
مع اإلنسان ويكلمGه بصGورة غGير رسGمية؛ هGذا هGو عمGل هللا ،وهGو عمGل متحGرر بصGورة اسGتثنائية كمGا أنGه يحGرركم أي ً
لكنني ِ
ُأبغض االجتماع معكم ًّ
جدا ،وأنا غير قادر على التعود على حياة ذات نظام صارم مثGGل حيGاتكم .كGGذلك أكGGره القواعGGد
وخائفGGا من التكلم والغنGGاء ،فتجGGد
خائفGGا من القيGGام بأيGGة حركGGة،
ً
أشGGد الكراهيGGة؛ فهي تقيGGد اإلنسGGان بالدرجGGة الGGتي تجعلGGه فيهGGا ً

مباشرة .كما أكره أسلوبكم في التجمع وتجمعاتكم الكبرى ،وأرفض ببساطة االجتماع بكم بهذه الطريقGة؛
تحدقان فيك
عينيه ّ
ً
ألن أسGGلوب العيش هGGذا يجعGGل المGGرء يشGGعر أنGGه مكبGGل بGGأغالل ،وأنتم تلGGتزمون بGGالكثير جGً Gدا من الشGGعائر والقواعGGد .إن ُسِ Gمح
جميعا إلى نطاق القواعد ،ولن يكون لGGديهم سGGبيل للتخلي عن القواعGGد تحت قيGGادتكم ،وبGداًل من
لكم بالقيادة فستقودون الناس
ً

Gيرا في األجGواء الدينيGة ،ويسGتمر تزايGد ممارسGات اإلنسGان .يسGتمر بعض النGاس في الوعGظ والتحGدث
ذلك سيزداد التوتر كث ً
عندما يجتمعون وال يشعرون بالملGل أب ًGدا ،بينمGا يمكن أن يسGتمر البعض في الوعGظ لمGدة عشGرة أيGام دون توقGف .هGذه كلهGا
ٍ
ٍ
واجتماعات ضخم ًة لإلنسان؛ وليس لها عالقة بحياة األكل والشرب والمتعة أو بتحرر الGGروح .هGGذه جميعهGGا
تجمعات
تُعتبر
ض Gا التجمعGGات الضGGخمة والصGGغيرة ،جميعهGGا بغيضGGة بالنسGGبة إلي ،ولم أشGGعر
اجتماعGGات! إن اجتماعGGات زمالء عملكم ،وأي ً
أبد ا بأي اهتمام بها .هذا هو المبدأ الذي أعمل به :ال أرغب في وعظكم أثناء االجتماعات ،وال أرغب في إعالن أي شيء
ً

جميعGا في تجمGع
في اجتماع عام كبير ،فضGالً عن االجتمGاع معكم أليGام قليلGة في مGؤتمر خGاص .ال أجGد مقبGوالً أن تجلسGوا
ً
َّ
راغبGGا في االشGGتراك في
ومتكلف ،وأكره رؤيتكم تعيشون داخل حدود أية شعيرة ،باإلضGGافة إلى أني لسGGت
على نحو متأنق
ً

Gدي أدنى اهتمGGام بشGGعائركم وقواعGGدكم هGGذه؛
أيGGة شGGعيرة من شGGعائركم .كلمGGا أكGGثرتم من فعGGل هGGذا ،زادت كراهيGGتي لGGه .ليس لَّ G

جميعGا كريهGGة .ليس األمGGر أن ترتيبGGاتكم غGGير مناسGGبة أو أنكم
ًG
بغض النظGGر عن البالء الحسGGن الGGذي تُبلونGGه فيهGGا؛ فأنGGا أجGGدها
Gادرا على التعGود عليGه .أنتم ال تفهمGون مطلًقGا
أدنياء للغاية؛ بل كل ما في األمر أني أمقت أسلوب معيشGتكم ،وأي ً
ضGا لسGت ق ً
العمGGل الGذي أرغب في القيGام بGه .عنGدما قGام يسGوع بعملGGه في ذلGGك الGGوقت ،بعGد تقGGديم عظGة في مكGGان مGا ،كGGان يقGود تالميGذه
Gيرا مGGا كGGان يعمGGل بهGGذه الطريقGGة .عملGGه بين
إلى خGGارج المدين Gة Gويتكلم معهم عن الطGGرق الGGتي يجب عليهم أن يفهموهGGا .كثً G
العامGGة كGGان قليالً ومتباعGً Gدا .وفًقGGا لمGGا تطلبونGGه منGGه ،ال ينبغي هلل الصGGائر جسGً Gدا أن يمتلGGك حيGGاة إنسGGان عGGادي ،يجب عليGGه أن

أبدا التوقGGف
جالسا أو ً
ماشيا .يجب أن يعمل في كل األوقات ،وال يمكنه ً
واقفا أو ً
ينفذ عمله ويجب عليه أن يتكلم سواء كان ً
في "دوراته" ،وإال كان ِ
مهمالً في أداء واجباته .هل تتماشى مطالب اإلنسان هGذه مGع المنطGق البشGري؟ أين نGزاهتكم؟ ألسGتم

علي حينمGGا أؤدي خGGدمتي؟ أعGGرف جيGً Gدا مGGا
تطلبون الكثير؟ هل أحتاج إلى أن تفحصني حينما أعمل؟ هل أحتاج أن تُش ِGرف َّ
علي القيام به ومتى يجب أن أقوم به؛ ال حاجة إلى تدخل اآلخرين .قد يبدو األمر لك كما لو أنGGني لم أقم
العمل الذي يجب َّ

بGGالكثير ،ولكن بحلGGول ذلGGك الGGوقت يكGGون عملي قGGد انتهى بالفعGGل .خGGذوا مثاًل كلمGGات يسGGوع في األناجيGGل األربعGGة .ألم تكن
الم ْج َمع وقGGدم عظGة؛ انتهى منهGGا في غضGGون عGدة دقGائق ،وبعGد أن انتهى
محدودة كذلك؟ في ذلك الوقت ،عندما دخل يسوع َ
من الكالم ،قاد تالميذه Gإلى القارب وغادر بال أي تفسير .على األغلب ناقش أولئك الذين في المجمع هذا األمر فيمGGا بينهم،

لكن يس GGوع لم يكن ل GGه دور في GGه؛ ذل GGك أن هللا ال يق GGوم إال بالعم GGل ال GGذي ينبغي علي GGه تنفي GGذه ،وال ش GGيء غ GGير ه GGذا وال فوق GGه.
واآلن ،يطلب مني عديدون أن أتحدث وأتكلم أكثر ،لعدة ساعات في اليوم على األقل .كما ترون ،يتوقف هللا عن أن يكGGون
جميعGا! جGاهلون وبال إحسGGاس! لGGديكم الكثGGير
ًG
جميعا عميGGان! متوحشGون
هو هللا ما لم يتكلم ،والوحيد الذي يتكلم هو هللا .أنتم
ً
من المفGGاهيم! مطGGالبكم تتجGGاوز الحGGد! أنتم همجيGGون! وال تفهمGGون مGGا هGGو هللا على اإلطالق! أنتم تؤمنGGون أن كGGل المتحGGدثينG
جميعGGا ،بمالمحكم
والخطب GGاء هم هللا ،أي أن أي ش GGخص راغب في تق GGديم كلم GGات لكم ه GGو أب GGوكم! أخ GGبروني ،ه GGل م GGا زلتم
ً
"الحسGGنة التكGGوين" ومظهGGركم "غGGير العGGادي" ،تملكGGون حGGتى أدنى قGGدر من الحس؟ هGGل تعرفGGون شGGمس السGGماء بعGُ Gد؟ يشGGبه كGGل

واح GGد منكم مس GGؤواًل جش Gً Gعا وفاس Gً Gدا ،فكي GGف يمكنكم أن تكون GGوا منطق GGيين؟ كي GGف يمكنكم التمي GGيز بين الص GGواب والخط GGأ؟ لق GGد
تمامGا؟ أنتم ال تعرفGون من افتتح الطريGق الGGذي تسGيرون فيGGه
أنعمت عليكم بالكثير ،لكن كم منكم أدركوا أهميته؟ من يمتلكGه ً

هGذا اليGGوم ،ولGذلك تسGتمرون في تقGGديم مطGالب مGني ،وتطلبGGون مGGني هGذه المطGالب السGخيفة والالمعقولGة .أال تحمGّ Gر وجGGوهكم
ِ
يقدر كالمي ًّ
حقا وكأنه كنز؟ أنتم تتملقونني عندما تكونون
خجالً؟ ألم أتكّلم بما يكفي؟ ألم أفعل ما فيه الكفاية؟ َمن من بينكم ّ
في حض GGرتي ،ولكنكم تك GGذبون وتغش GGون من وراء ظه GGري! تص GGرفاتكم بغيض GGة ،وهي تنّفGGرني! أعلم أنكم تطلب GGون م GGني أن

Gيرا جGً Gدا .كGGان
أتكلم وأعمGGل ال لسGGبب إال لتمتعGGوا أعينكم وتوسGGعوا آفGGاقكم ،وليس ألجGGل تغيGGير حيGGاتكم .لقGGد تكلمت معكم كثً G
ينبغي أن تتغير حياتكم منGذ مGدة طويلGة ،فلمGاذا تسGتمرون في االنتكGاس حGتى اآلن إلى حGاالتكم السGابقة؟ هGل يمكن أن تكGون

Gول ،ال أرغب في قGGول المزيGGد لحقGGراء مثلكم! إنGGه أمGGر عقيم! ال أرغب
كلمGGاتي قGGد ُسِ Gرقت منكم فلم تسGGتقبلوها؟ َألصGُ Gدَق ُك ُم القَ G
في القيGام بGالكثير من العمGل العقيم! أنتم ترغبGون فقGط في توسGيع آفGاقكم أو إمتGاع عيGونكم ،وليس الحصGول على حيGاة! أنتم
وجهGGا لوج GGه ق GGد وض GGعتموه موض GGع التط GGبيق؟ ك GGل م GGا تفعلون GGه ه GGو حي GGل
ً
جميعGGا تخ GGدعون أنفس GGكم! أس GGألكم كم مم GGا قلت GGه لكم ً
ِ
ِ
Gوت
ض من بينكم أولئGGك الGGذين يسGGتمتعون بGGالنظر مثGGل المتفGGرجين ،وأجGGد أن فضGGولكم ممقٌ G
تمارسGGونها لخGGداع اآلخGGرين! ُأبغ ُ
بشدة .إن لم تكونوا هنا للسعي وراء الطريق الصحيح وال تتعطشون للحق ،فأنتم هدف لمقتي! أعGGرف أنكم ال تُن ِ
صGتون لي
وأنا أتحدث إاّل إلشباع فضولكم وتحقيق بعض رغبGGاتكم الجشGعة .ليس لGديكم الفكGGر للسGعي وراء وجGود الحGق أو استكشGGاف
المسار الصحيح للدخول في الحياة؛ هذه المطالب ببساطة ليست موجودة بينكم .وكل ما تفعلونه هGGو التعامGGل مGGع هللا وكأنمGGا

Gير من الرغبGGة في أن تكونGوا
Gغف ضGعيف جGً Gدا بالسGعي بالحيGاة،
ْ
هو لعبة تدرسونها وتبدون اإلعجاب بها .لGGديكم ش ٌ
ولكن كثٌ G
فضGGوليين! ويعتGبر إيضGاح طريGق الحيGاة لمثGGل هGؤالء النGاس بمثابGة التكلم مGع أشGGباح؛ ولعلGه من األفضGل عGGدم التكلم مطلًقGا!
إلي! ينبغي عليكم أن تُولGGوا
دعGGوني أقGGول لكم :إن كنتم ال تتطلعGGون إاّل لملء الفGGراغ داخGGل قلGGوبكم ،فمن األفضGGل أال تGGأتوا َّ

أهميً G Gة لكس GGب الحي GGاة! ال تخ GGدعوا أنفس GGكم! من األفض GGل أال تأخ GGذوا فض GGولكم أسا ًسG Gا لس GGعيكم وراء الحي GGاة ،وأاّل تس GGتخدموه
طلبت منGGك
Gددا G:كم ِم ّمGGا
ُ
كذريعGGة لتطلبGGوا مGGني أن أتكلم معكم .هGGذه كلهGGا خGGدع أنتم مGGاهرون فيهGGا إلى حGGد كبGGير! أسGGألك مجً G
نجحت في ممارسة كل ما قلته لك؟
استوعبت كل ما قلته لك؟ هل
الدخول فيه قد دخلت فيه فعالً ؟ هل
َ
َ
هللا نفسGGه هGGو من يبGGدأ عمGGل كGGل عصGGر ،ولكن ينبغي عليGGك أن تعGGرف أنGGه أيًّا كGGانت طريقGGة عمGGل هللا ،فإنGGه ال يGGأتي

ليطلGGق حركGGة أو يعقGGد مGGؤتمرات خاصGGة أو يؤسGGس أي نGGوع من المنظمGGات بالنيابGGة عنكم .إنمGGا يGGأتي فقGGط لينفGGذ العمGGل الGGذي
يكن مGا يعتقGده اإلنسGان أو يعرفGه ،فهGو
ينبغي عليه تنفيذه .فعمله غير مقيد بأي إنسان .وهو يقوم بعمله كيفمGا يشGاء؛ ومهمGا ْ
Gني بتنفيGذ GعملGه فحسGب .منGGذ خلGGق العGGالم وحGتى الGوقت الحاضGر ،كGانت هنGاك بالفعGل ثالث مراحGل للعمGل؛ من يهGGوه إلى
مع ٌّ
يسوع ،ومن عصر الناموس إلى عصر النعمة ،لم يعقد هللا من قبGل أي مGؤتمر خGاص من أجGل اإلنسGان ولم يجمGع البشGرية

كلهGGا لعقGGد مGGؤتمر عمGGل عGGالمي بهGGدف توسGGيع مجGGال عملGGه .فكGGل مGGا يفعلGGه هGGو تنفيGGذ العمGGل المبGGدئي لعصGGر بأسGGره في وقت

ومكGGان مناسGGبين ،وبGGذلك يْGؤ ِذ ُن بGGدخول العصGر وقيGGادة البشGGرية فيمGGا يتعلGGق بعيش حياتهGGا .المGGؤتمرات الخاصGGة هي تجمعGGات
وعالوة على ذلGGك فهGGو َيمُقتهGGا؛
معGا لالحتفGGال باألعيGGاد هGGو عمGGل اإلنسGGان .ال يبGGالي هللا باإلجGGازات،
بشGGرية ،وتجميGGع النGGاس ًG
ً
وهو ال يعقد مؤتمرات خاصة بل يكرهها .ينبغي عليك اآلن أن تفهم بالضبط ما هو العمل الذي نفذه هللا المتجسد!

التجسد ()4
سر
ُّ
ينبغي عليكم أن تعرفGوا قصGة الكتGاب المقGدس وتكوينGه .هGذه المعرفGة ال يملكهGا الGذين لم يقبلGوا عمGل هللا الجديGد .إنهم
ال يعرفGGون .لGGو أردت شGGرح هGGذه األمGGور الجوهريGGة لهم بوضGGوح ،لمGGا كGGانوا سGGيتحذلقون معGGك بشGGأن الكتGGاب المقGGدس .إنهم
دائما يدققون فيما تم التنبؤ به :هل تحققت هذه العبارة؟ هGل تحققت تلGك العبGارة؟ قبGولهم لإلنجيGل هGو وفًقGا للكتGاب المقGدس؛
ً
وهم يكرزون باإلنجيل وفًقا للكتاب المقدس .يعتمدون على كلمات الكتاب المقدس في إيمانهم باهلل؛ وبدون الكتGاب المقGدس،
Gرة
لن يؤمنGGوا باهلل .هGGذا هGGو األسGGلوب الGGذي يعيشGGون بGGه ،مGGدققين في الكتGGاب المقGGدس .عنGGدما يGGدققون في الكتGGاب المقGGدس مً G
أخرى ويطلبGون منGك تفسGيرات ،يمكنGك أن تقGول" :دعونGا أواًل أال نتحقGق من كGل عبGارة .بGل لننظGر إلى الكيفيGة الGتي يعمGل
بها الروح القدس .لنأخذ الطريق الذي نسلكه ونقارنه مع الحGق لGGنرى مGGا إذا كGان هGGذا الطريGGق هGو حًقGا عمGل الGروح القGدس
أم ال ،ونسGتخدم عمGGل الGروح القGGدس للتحقGق من صGحة هGذا الطريGق .فيمGا يتعلGGق بمGGا إذا كGGانت هGذه العبGارة تحققت أم ال أو

تلGGك العبGGارة تحققت أم ال ،ال يجب علينGGا نحن البشGGر أن نتGGدخل في هGGذا .من األفضGGل لنGGا ب Gداًل من ذلGGك أن نتكلم عن عمGGل
الGGروح القGGدس وآخGGر عمGGل يقGGوم بGGه هللا اآلن" .النبGGوات الGGتي في الكتGGاب المقGGدس هي كالم هللا الGGذي نقلGGه األنبيGGاء وهي كالم

وحيا آنذاك؛ هللا وحده هو َمن يستطيع أن يشرح تلك الكلمات ،والروح القدس وحGGده
كتبه رجال استخدمهم هللا بعد أن تلقوا ً
هGGو َمن يمكنGGه الكشGGف عن معGGنى تلGGك الكلمGGات ،وهللا وحGGده هGGو َمن يمكنGGه أن يفGGك الختGGوم السGGبعة ويفتح السGGفر .أنت تقGGول:

"أنت لست هللا ،وأنا لست هللا ،لذلك َمن يجرؤ باستهانة أن يفسGر كلمGات هللا؟ هGل تجGرؤ على تفسGير تلGك الكلمGات؟ حGتى لGو
كGGان أنبيGGاء مثGGل إرميGGا ويوحنGGا وإيليGGا هنGGا ،لمGGا كGGانوا سGGيجرؤون على ذلGGك ،فهم ليسGGوا الخGGروف .وحGGده الخGGروف يمكنGGه فGGك

الختوم السبعة وفتح السفر ،وال أحد آخر يستطيع تفسير كلماتGه .ال أجGرؤ على اغتصGاب اسGم هللا ،فضGاًل عن أني ال أجGرؤ
ويف ِّسGGر تل GGك
على تفس GGير كلمات GGه .يمكن GGني فق GGط أن أطي GGع هللا .ه GGل أنت هللا؟ ال يج GGرؤ أح GGد من مخلوق GGات هللا أن يفتح الس GGفر ُ
أيضا .من األفضل أال تحاول تفسيرها .وال أحد منا سيفسرها .دعونا نتكلم عن
الكلمات ،وكذلك أنا ال أجرؤ على تفسيرها ً
عمل الروح القGدس؛ هGذا هGو مGا يمكن لإلنسGان فعلGه .أعGرف القليGل من عمGل يهGوه ويسGوع ،ولكن حيث إنGني لم أختGبر هGذا

العمGGل بصGGورة شخصGGية ،يمكنGGني فقGGط أن أتكلم عنGGه في نطGGاق صGGغير .بالنسGGبة لمعGGنى الكلمGGات الGGتي قالهGGا إشGGعياء ويسGGوع
آنGGذاك ،لن أقGGدم تفسGGيرات .أنGGا ال أدرس الكتGGاب المقGGدس؛ بGGل أتبGGع عمGGل هللا الحGGالي .أنت في الواقGGع تعتGGبر الكتGGاب المقGGدس
صغيرا ،ولكن أليس من الصائب أن الخروف وحده هو َمن يمكنه فتحه؟ باستثناء الخروف ،من يمكنه أن يفعGGل هGذا؟
سفرا
ً
ً

أنت لسGGت الخGGروف ،وأنGGا ال أجGGرؤ أن أدعي أني هللا ،لGGذلك دعونGGا ال نحلGGل وال نGGدقق في الكتGGاب المقGGدس .من األفضGGل أن
نناقش العمل الذي يقوم به الروح القدس ،أي العمل الحالي الذي يقوم به هللا بنفسه .دعونا نلقي نظGGرة على مبGGادئ وجGوهر
Gائبا وبهGذه الطريقGة نتأكGد منGه" .إذا كنتم
عمل هللا ،ثم بعد Gذلك نفحصها لنرى إن كان الطريق الGذي نسGيره في يومنGا هGذا ص ً
ترغب GGون في الك GGرازة باإلنجي GGل ،وب GGاألخص ألولئ GGك الن GGاس الموج GGودين في الع GGالم ال GGديني ،يجب أن تفهم GGوا الكت GGاب المق GGدس
وتلمGGوا بقصGGته الداخليGGة ،وإال لن يمكنكم الكGGرازة باإلنجيGGل .بمجGGرد أن تGGدرك الصGورة األكGGبر ،وال تGGدقق في كلمGGات الكتGGاب
قادرا على ربح أولئك الذين يسعون بقلب صادق.
المقدس الميتة ،بل تتكلم فقط عن عمل هللا وحق الحياة ،ستصير ً
ينبغي عليكم أن تفهموا عمل يهوه والشرائع التي وضعها والمبادئ التي يقود بها حياة اإلنسان ومحتوى العمGGل الGGذي
قام به في عصر الناموس ،واألهمية التي وضع من أجلها شرائعه ،وأهمية عمله حتى عصر النعمة ،والعمل الذي يقوم به
هللا في هGG Gذه المرحلGG Gة األخGG Gيرة .هGG Gذه هي األمGG Gور الGG Gتي يجب عليGG Gك فهمهGG Gا .المرحلGG Gة األولى هي عمGG Gل عصGG Gر النGG Gاموس،
والمرحلGGة الثانيGGة هي عمGGل عصGGر النعمGGة ،والمرحلGGة الثالثGGة هي عمGGل األيGGام األخGGيرة .يجب عليكم أن تفهمGGوا هGGذه المراحGGل
من عمل هللا .من البداية إلى النهاية هناك ثالث مراحل عمل في المجمل .ما هو جوهر كل مرحلGGة من مراحGGل العمGGل؟ كم
عدد المراحل المنفذة في عمل خطGة التGدبير ذات السGتة آالف عGام؟ كيGف يتم تنفيGذ كGل مرحلGة؟ ولمGاذا يتم تنفيGذ كGل مرحلGة
بطريقتها الخاصة؟ هذه كلها أسئلة حاسمة .إن عمل كل عصر له قيمGة تمثيليGة .مGا هGو العمGل الGذي قGام بGه يهGوه؟ لمGاذا قGام
به؟ لماذا ُسِّ Gمي يهGوه؟ مGا العمGل الGذي نفGذه يسGوع في عصGر النعمGة ،وكيGف نفGذه؟ أي جGانب من جGوانب شخصGية هللا ُم َمَّثل
َ
في كل مرحلة من العمل وكل عصر؟ أية جوانب من شخصيته ظهرت في عصGر النGاموس؟ وأي منهGا في عصGر النعمGة؟
وأي منهGGا ظهGGرت بعGGد ذلGGك في العصGGر األخGGير؟ هGGذه األسGGئلة الجوهريGGة هي األسGGئلة الGGتي يجب عليكم فهمهGGا .لقGGد انكشGGفت
شخصGGية هللا كلهGGا على مGGدار خطGGة التGGدبير ذات السGGتة آالف عGGام .لم تنكشGGف فقGGط في عصGGر النعمGGة ،وال فقGGط في عصGGر
النGGاموس ،وال فقGGط في فGGترة األيGGام األخGGيرة بGGالطبع .العمGGل الGGذي يتم في األيGGام األخGGيرة يمثGGل الدينونGGة والغضGGب والتGGوبيخ.
العم GGل ال GGذي يتم في األي GGام األخ GGيرة ال يمكن أن يح GGل مح GGل عم GGل عص GGر الن GGاموس وعم GGل عص GGر النعم GGة .ولكن ،تت GGداخل
جميعGا عمGل قGام بGGه هللا .ينقسGم تنفيGذ هGGذا العمGل بصGGورة طبيعيGGة إلى عصGور متفرقGة.
ًG
المراحل الثالث في كيان واحGد وهي
العمGGل الGGذي يتم في األيGGام األخGGيرة يختتم كGGل شGGيء؛ والعمGGل الGGذي تم في عصGGر النGGاموس هGGو البدايGGة؛ GوالعمGGل الGGذي تم في
عصGGGر النعم GGة ه GGو الف GGداء .بالنس GGبة ل GGرؤى العم GGل في خط GGة الت GGدبير Gذات الس GGتة آالف ع GGام ،ال يمكن ألح GGد الحص GGول على
دائمGGا .في األيGGام األخGGيرة ،يتم عمGGل الكلمGGة فقGGط ليسGGتهل عصGGر الملكGGوت،
البصGGيرة أو الفهم؛ إذ تظGGل تلGGك الGGرؤى أسً G
Gرارا ً
أيامGGا أخGGيرة وليسGGت أكGGثر من مجGGرد عصGGر الملكGGوت ،وهGGو ال يمثGGل
ولكنGGه ال يمثGGل كGGل العصGGور .األيGGام األخGGيرة ليسGGت إال ً

عصر النعمة وال عصر الناموس .األيام األخيرة هي مجرد زمن فيه ينكشف كل عمل خطGGة التGGدبير ذات السGGتة آالف عGGام

لكم .هGGذا هGGو كشGGف السGGتار عن السGGر .ال يمكن إلنسGGان أن يكشGGف السGGتار عن سGGر مثGGل هGGذا .مهمGGا كGGان مGGدى عظمGGة فهم
اإلنسان عن الكتاب المقدس ،فهو يبقى مجرد كلمات ،ألن اإلنسان ال يفهم جوهر الكتGاب المقGدس .حين يقGرأ إنسGان الكتGاب
المقدس ،قد ينال بعض الحقائق ،ويفسر بعض الكلمات ويدقق في بعض الفقرات واألقوال الشGGهيرة ،ولكنGGه لن يسGGتطيع أبGً Gدا

اس GGتخراج المع GGنى المتض GGمن في تل GGك الكلم GGات ،ألن ك GGل م GGا ي GGراه اإلنس GGان ه GGو كلم GGات ميت GGة وليس مش GGاهد من عم GGل يه GGوه

ويسوع ،واإلنسان غير قادر على فك طالسم سر هذا العمل .لGذلك ،فGإن سGر خطGة التGدبير ذات السGتة آالف عGام هGو أعظم
األسGرار وأكGGثر األسGرار المسGGتترة واإلنسGGان غGGير قGGادر على اسGGتيعابه .ال أحGGد يمكنGGه فهم مشGGيئة هللا مباشGرة ،مGGا لم يفسGGرها
هللا بنفسه ويعلنها لإلنسGان ،فيمGا عGGدا ذلGGك تظGGل مشGيئته مسGGتترة عن اإلنسGان وتظGGل أسGرار مخفيGGة إلى األبGد .ال تهتمGوا أبGً Gدا

ضGا من
بأولئك الذين في العالم الديني؛ إن لم تُخبروا اليوم ،لن تفهموا .هذا العمل الذي امتGد لسGتة آالف عGام هGو أكGثر غمو ً
كل نبوات األنبيGاء .هGو أعظم سGر منGذ الخلGق ،ولم يكن هنGاك أي نGبي سGابق اسGتطاع أب ًGدا أن يفهمGه ،ألن طالسGم هGذا السGر

أبدا من قبل .إن كنتم تفهمون هGذا السGر وتسGتطيعون أن تقبلGوه ،فGإن هGذا السGر سGوف
ستُفك في العصر األخير ولم تنكشف ً
ُيخضع جميع األشخاص الدينيين .هذه وحدها هي أعظم الGرؤى الGتي يجب على اإلنسGان أن يتGوق إلى فهمهGا بشGدة ،ولكنهGا

غموضا بالنسبة له .عندما كنتم في عصر النعمة ،لم تعرفوا العمل الذي قGام بGه يسGوع وال العمGل الGذي قGام بGه
أيضا األكثر
ً
ً
يهGوه .لم يفهم النGاس أسGباب وضGع يهGوه للشGرائع ولمGاذا طلب من الشGعب االلGتزام بهGا أو لمGاذا ُبGني الهيكGل ولم يفهم النGاس
لماذا خرج بنو إسرائيل من مصر إلى البرية ثم إلى كنعان .بقيت هذه األمور غير منكشفة حتى هذا اليوم.

العمGGل في األيGGام األخGGيرة هGGو آخGGر مرحلGGة من الثالث مراحGGل .إنGGه عمGGل عصGGر جديGGد وال يمثGGل خطGGة التGGدبير الكليGGة.
تنقس GGم خط GGة الت GGدبير Gذات الس GGتة آالف ع GGام إلى ثالث مراح GGل من العم GGل .ال يمكن لمرحل GGة وح GGدها أن تمث GGل عم GGل الثالث GGة

واحدا من كل .ال يمكن أن يمثل اسم يهوه شخصية هللا الكلية .حقيقة أنGGه َّنفذ العمGGل في
جزءا
ً
عصور ،ولكن المرحلة تمثل ً
عصر الناموس ال تثبت أن هللا يمكن أن يكGون فقGط هللا بمGوجب النGاموس .لقGد س ّGن يهGوه الشGرائع لإلنسGان وسGلمه الوصGايا،
وطلب من اإلنسان أن يبني الهيكل والمذابح؛ العمل الذي قام به يمثل فقط عصر النGGاموس .ال يثبت العمGGل الGGذي قGGام بGGه هللا

أنGGه اإللGGه الGGذي يطلب من اإلنسGGان الحفGGاظ على الشGGريعة ،أو أنGGه إلGGه الهيكGGل ،أو إلGGه أمGGام المGGذبح .ال يمكن أن نقGGول هGGذا.
Gيحد هللا
العمل بموجب الناموس يمكنه فقط تمثيل عصر واحد .لذلك ،إن قام هللا بعمل عصGر النGاموس فقGط ،فGإن اإلنسGان س ّ
في تعريGGف يق GGول" :هللا إل GGه الهيكGGل .ولكي نخGGدم هللا علين GGا أن نلبس الحل GGة الكهنوتي Gة GونGGدخل الهيكGGل" .لGGو لم ُي َّنفذ العم GGل في
ومحب.
عصر النعمة واستمر العمGل في عصGر النGاموس حGتى الGوقت الحاضGر ،لمGا عGرف اإلنسGان أن هللا أي ً
ضGا إلGه رحيم ُ
ونِّفGGذ فقGGط عمGGل عصGGر النعمGGة ،لعGGرف اإلنسGGان أن هللا ال يمكنGGه سGGوى فGGداء اإلنسGGان
إن لم ُي َّنفذ العمGGل في عصGGر النGGاموسُ ،
وغف GGران خطاي GGاه .كGGان اإلنسGGان س GGيعرف فقGGط أن هللا ق GGدوس وب GGريء ،وأن GGه يمكن GGه ب GGذل نفس GGه ويمكن GGه أن ُيص GGلب من أجGGل

Gزءا من شخصGية هللا.
اإلنسان .كان اإلنسان سيعرف فقط هGذا ولن يفهم كGل األمGور األخGرى .لGذلك فGإن كGل عصGر يمثGل ج ً
يمثل عصر الناموس بعض الجوانب ،ويمثل عصر النعمة بعض الجGوانب ،ويمثGل هGذا العصGر بعض الجGوانب .ويمكن أن

تنكشGGف شخصGGية هللا بالكامGGل من خالل الجمGGع بين الثالث مراحGGل كلهGGا .عنGGدما يعGGرف اإلنسGGان الثالث مراحGGل كلهGGا يمكنGGه
وقتهGGا فقGGط أن يفهمهGGا كليًّا .ال يمكن محGGو أيGGة مرحلGGة من الثالث مراحGGل .لن تGGرى شخصGGية هللا في صGورتها الكليGGة إال بعGGد
أن تعرف هذه المراحل الثالث من العمل .إكمال هللا لعمله في عصر الناموس ال يثبت أنه هو فقط اإلله بموجب الناموس،
دومGGا يفGدي البشGرية .هGGذه جميعهGGا اسGتنتاجات بشGGرية .لقGد انتهى عصGر
وإكمالGGه لعمGل الفGداء ال يوضGGح أنGه هللا الGذي سGيظل ً
النعمGGة ،لكن ال يمكنGك Gأن تقGGول إن هللا ينتمي إلى الصGGليب فقGGط وأن الصGGليب وحGGده يمثGGل خالص هللا .إن فعلت هGGذا ،فGGأنت
رحيمGا
ًG
تعريفGا هلل .في هGGذه المرحلGGة ،يقGGوم هللا بصGGورة رئيسGGية بعمGGل الكلمGGة ،ولكن ال يمكنGGك أن تقGGول إن هللا لم يكن
ًG
تضGGع
أبدا على اإلنسان وأن كل ما جاء به هو التوبيخ والدينونGة .يكشGف عمGل األيGام األخGيرة عمGل يهGوه ويسGوع وكافGة األسGرار
ً
ال GGتي ال يفهمه GGا اإلنس GGان .يتم ه GGذا ليكش GGف عن مص GGير ونهاي GGة البش GGرية وليختتم ك GGل عم GGل الخالص بين البش GGر .إن مرحل GGة

العم GGل ه GGذه في األي GGام األخ GGيرة تختتم ك GGل ش GGيء .ك GGل األس GGرار ال GGتي لم يفهمه GGا اإلنس GGان يجب أن تُف GGك طالس GGمها لكي ين GGال
Gحا في قلبGه .وقتهGا فقGط يمكن تقسGيم البشGر وفًقGا ألنGواعهم .بعGد اكتمGال خطGة التGدبير ذات
اإلنسان بصGيرة عنهGا
وفهمGا واض ً
ً

الستة آالف عام فقط سيفهم اإلنسان شخصية هللا في صورتها الكلية ،ألن تدبيره سينتهي وقتها .اآلن بعGGد أن اختGGبرتم عمGGل

هللا في عصGGره األخGGير ،مGGا هي شخصGGية هللا؟ هGGل تجGGرؤ أن تقGGول إن هللا هGGو اإللGGه الGGذي يقGGول كلمGGات فقGGط؟ لن تجGGرؤ على

الوص GGول إلى ه GGذا االس GGتنتاج .يق GGول البعض إن هللا ه GGو اإلل GGه ال GGذي يكش GGف األسGGرار ،وإن GGه ه GGو الحم GGل ال GGذي س GGيفك الخت GGوم
السبعة .لكن ال يجرؤ أحد على الوصول إلى لهGذا االسGتنتاج .وهنGاك البعض يقولGون إن هللا هGو الجسGم المتج ِّسGد ،لكن يظGل
هGGذا غGGير صGGحيح .يقGGول البعض إن هللا المتج ِّسGد يقGGول مجGGرد كلمGGات وال يصGGنع آيGGات وعجGGائب .فضGاًل عن أنGGك ال تجGGرؤ

على التحGGدث بهGGذه الطريق GGة ،ألن يس GGوع صGGار جسGً Gدا وصGGنع آيGGات وعجGGائب ،ل GGذلك أنت ال تج GGرؤ على وضGGع تعري GGف هلل
باستخفاف .كل العمل الذي تم على مدار خطة التدبير ذات الستة آالف عام أوشGك على االنتهGاء اآلن فحسGب .فقGط بعGد أن
انكشف كل هذا العمل لإلنسان ِ
Gادرا على معرفGGة شخصGGية هللا كلهGا وصGفاته وكيانGه .عنGدما
ُ
ونّفذ بين البشر ،صار اإلنسGان ق ً
يتم عمل هذه المرحلة بالكامل ،ستنكشف كل األسرار التي لم يفهمها اإلنسان ،وكل الحقGائق الGGتي لم تكن مفهومGة ستتضGح،

وسGGتعلم البشGGرية غايتهGGا وطريقهGGا المسGGتقبلي .هGGذا هGGو كGGل العمGGل الGGذي سGGيتم في هGGذه المرحلGGة .على الGGرغم من أن الطريGGق
أيضا طريGق الصGليب والمعانGاة ،فGإن مGا يمارسGه اإلنسGان اليGوم ويأكلGه ويشGربه ويتمتGع بGه
الذي يسير فيه اإلنسان اليوم هو ً
مطلوبGGا من
تمامGGا عن إنسGGان النGGاموس وإنسGGان عصGGر النعمGGة G.مGGا هGGو مطلGGوب من اإلنسGGان اليGGوم يختلGGف عمGGا كGGان
ً
يختلGGف ً

مطلوبGا من اإلنسGان بمGوجب النGاموس
مطلوبGا منGه في عصGر النGاموس .ومGاذا كGان
اإلنسان في الماضي ويختلGف عمGا كGان
ً
ً
مطلوب GGا منهم إال حف GGظ الس GGبت وش GGرائع يه GGوه .لم يكن ينبغي أن يعمGGGل أح GGد في
حين ك GGان يتم العم GGل في إس GGرائيل؟ لم يكن
ً
السبت أو يتعدى على شرائع يهوه .ولكن األمر ليس كذلك اآلن .في السبت ،يعمل البشر ويجتمعون ويصلون كالعادة ،وال

مطلوبGGا
تُفرض عليهم قيود .أولئك الذين عاشوا في عصر النعمة كان يجب عليهم أن يتعمدوا؛ وليس هGذا فحسGب ،بGل كGان
ً
منهم أن يصGGوموا ويكسGGروا الخGGبز ويشGGربوا الخمGGر ويغطGGوا رؤوسGGهم ويغسGGلوا أرجGGل اآلخGGرين .اآلن ُمحيت هGGذه القواعGGد
ووضGG Gعت مطGG Gالب أكGG Gبر من اإلنسGG Gان ،ألن عمGG Gل هللا يصGG Gير أكGG Gثر عمًGق GGا ودخGG Gول اإلنسGG Gان يصGG Gل إلى مسGG Gتوى أعلى .في
ُ

الماضي ،وضع يسوع يده على الناس وصلى ،ولكن اآلن كل شيء قد قيل ،مGGا فائGGدة وضGGع األيGدي؟ يمكن للكلمGات وحGGدها
أن تحقق نتائج .عندما وضع يده على اإلنسان في الماضي ،كان لبركة اإلنسان وشفائه .كانت هذه هي الطريقة التي يعمل

بهGGا الGGروح القGGدس آنGGذاك ،ولكن األمGGر ليس كGGذلك اآلن .اآلن يسGGتخدم الGGروح القGGدس الكلمGGات في عملGGه لتحقيGGق نتGGائج .لقGGد
أوضح كلماته لكم ،وينبغي عليكم فقط أن تمارسوها .كلماته هي مشيئته وتوضح العمGGل الGذي سGGيقوم بGه .من خالل كلماتGه،
Gرة دون الحاجGة إلى وضGع أيGدي .قGد
يمكنك أن تفهم مشيئته وما يطلب منك تحقيقه .ما عليك سوى أن تمارس كلماتGه مباش ً
علي كي أنGال بركتGك وأشGGترك معGGك" .هGGذه كلهGGا ممارسGات سGابقة عتيقGGة الطGراز
علي! ضGGع يGدك َّ
يقGول البعض" :ضGع يGGدك َّ

Gوائيا أو وفًقGGا للقواعGGد الموضGGوعة .لقGGد تغGGير
ُمنعت اآلن ،ألن العصGGر تغGGير .يعمGGل الGGروح القGGدس وفًقGGا للعصGGر ،وليس عشً G
العصر ،والعصر الجديد يجب أن يأتي معه بعمل جديد .هذا صحيح بالنسبة لكGGل مرحلGGة من مراحGGل العمGGل ،لGGذلك عملGGه ال
يتك GGرر أب Gً Gدا .في عص GGر النعم GGة ،ق GGام يس GGوع ب GGالكثير من ه GGذا العم GGل مث GGل شGGفاء المرض GGى وطGGرد األرواح الش GGريرة ووض GGع
األيGGدي على النGGاس والصGGالة لهم ومبGGاركتهم .ولكن فعGGل نفس الشGGيء ال معGGنى لGGه في اليGGوم الحاضGGر .عمGGل الGGروح القGGدس
بهذه الطريقة آنذاك ،ألنه كان عصر النعمة وقد رأى اإلنسان ما يكفي من النعمة للمتعة .لم يكن على اإلنسان أن يGGدفع أي
Gاملون بسGGماحة .اآلن قGGد تغGGير العصGGر وعمGGل هللا مضGGى
ثمن وكGGان بإمكانGGه نيGGل النعمGGة طالمGGا لديGGه إيمGGان .الجميGGع كGGانوا ُيعَ G
Gدما؛ من خالل توبيخGه ودينونتGه G،س ُGيزال تمGرد اإلنسGان واألمGور غGير النقيGة الGتي بداخلGه .ألنهGا كGانت مرحلGة الفGداء ،كGان
ق ً

ظهرا لإلنسان نعمة كافية ليتمتع بها ،لكي يستطيع اإلنسان أن ُيفتGGدى من الخطيGGة،
على هللا أن يقوم بالعمل بهذه الطريقةُ ،م ً
ومن خالل النعمة تُغفر له خطاياه .هدف هذه المرحلة هGGو كشGف اإلثم الموجGGود داخGGل اإلنسGان من خالل التGGوبيخ والدينونGGة

ضGا التGGأديب وإعالن الكلمGGات ،لكي تخُلص البشGGرية بعGGدها .هGGذا العمGGل أعمGGق من الفGGداء .في عصGGر
والكلمGGات الالذعGGة ،وأي ً

النعمة G،تمتع اإلنسان بنعمة Gكافية وقد اختبر هذه النعمة بالفعل ،لذلك لم يعد على اإلنسان التمتع بها .عمل مثل هذا قGGد عفGGا
وينقى ،تتغGGير شخصGGيته .أليس
Gوبخ ُ
ويَ G
عليGGه الGGزمن ولم يعGGد يتم .اآلن ،يخلص اإلنسGGان بدينونGة GالكلمGGة .بعGGدما ُيGGدان اإلنسGGان ُ
هذا بسبب الكلمات التي أقولها؟ تتم كل مرحلة وفًقا لتقدم كافة البشرية ووفًقا للعصر .كل العمل له أهميتGGه؛ وهGGو ُيعمGGل من
قسم البشر حسب نوعهم في النهاية.
أجل الخالص النهائي لإلنسان ،ولكي يكون للبشرية غاية جيدة في المستقبل ،ولكي ُي َّ

عمل األيام األخيرة هو قول كلمات .يمكن أن تحدث تغيرات عظيمة في اإلنسGGان من خالل الكلمGGات .التغGGيرات الGGتي
تؤثر اآلن في هؤالء الناس من جراء قبول هذه الكلمات أعظم من تلك التغيرات التي أثرت في الناس من جراء قبGول تلGك
اآليGGات والعجGGائب الGGتي حGGدثت في عصGGر النعمGGة .ألنGGه في عصGGر النعمGGة G،خGGرجت الشGGياطين من اإلنسGGان من خالل وضGGع
األيGGدي والصGGالة ،ولكن الشخصGGيات الفاسGGدة داخGGل البشGGر ظلت كمGGا هيُ .شGفي اإلنسGGان من مرضGGه ونGGال غفGGران خطايGGاه،
ولكن العمل المتعلق بكيفيGة ُّ
التخلص من شخصGيته الشGيطانية الفاسGدة لم يتم بداخلGه .نGال اإلنسGان الخالص وغفGران خطايGاه
بفض GGل إيمان GGه ،ولكن طبيع GGة اإلنس GGان الخاطئ GGة لم تُمحى وظلت بداخل GGه كم GGا هي .لق GGد ُغِفGGرت خطاي GGا اإلنس GGان من خالل هللا

ِ
المتجسد ،ولكن هذا ال يعني أن اإلنسان بال خطية بداخله .يمكن أن تُغفر خطايا اإلنسان من خالل ذبيحة الخطية ،ولكن لم
ّ
يكن اإلنسGGان قGGادرا على حGGل المشGGكلة المتعلقGGة بكيفيGGة أال يخطئ مجGGددا وكيGGف يمكنGGه ُّ
تمامGا
التخلص من طبيعتGGه الخاطئGGة ًG
ً
ً
ويتغ GGيرُ .غف GGرت خطاي GGا اإلنس GGان بس GGبب عم GGل ص GGلب هللا ،ولكن اس GGتمر اإلنس GGان في العيش بالشخص GGية الش GGيطانية الفاس GGدة
القديمة .وعليه ،يجب على اإلنسGان أن ينGGال الخالص بالكامGGل من الشخصGية الشGGيطانية الفاسGGدة لكي تُمحى طبيعتGه الخاطئGة
بالكامGGل وال تعGGود لتظهGGر أبGً Gدا ،وهكGGذا تتغGGير شخصGGية اإلنسGGان .هGGذا يتطلب من اإلنسGGان أن يفهم طريGGق النمGGو في الحيGGاة،

وطريGGق الحيGGاة ،والطريGGق لتغيGGير شخصGGيته .كمGGا يحتGGاج اإلنسGان إلى أن يتصGGرف وفًقGا لهGGذا الطريGGق ،لكي تتغGGير شخصGGيته
تدريجيًّا ويمكنه أن يعيش تحت بريق النور ،وأن يقوم بكل األشياء وفًقGا لمشGGيئة هللا ،حGتى َّ
يتخلص من شخصGGيته الشGيطانيَّة
ص Gا كGGاماًل .
الفاسGGدة ،ويتحGَّ Gرر من تGGأثير ظلمGGة الشGGيطان ،وبهGGذا يخGGرج بالكامGGل من الخطيGGة .وقتهGGا فقGGط سGGينال اإلنسGGان خال ً
دائمGGا أنGGه ابن داود
عندما كان يسوع يقوم بعمله ،كانت معرفة اإلنسان بيسوع ال تزال مبهمة وغGGير واضGحة .آمن اإلنسGان ً

خير قد فدى اإلنسان من خطاياه .وعلى أساس اإليمGGان نGGال البعض الشGGفاء فقGط من خالل لمس
وأعلن أنه نبي عظيم وسيد ِّ
هGG Gدب ثوبGG Gه؛ اسGG Gتطاع األعمى أن يGG Gرى وحGG Gتى الميت اسGG Gتعاد الحيGG Gاة .ومGG Gع ذلGG Gك لم يسGG Gتطع اإلنسGG Gان اكتشGG Gاف الشخصGG Gية
الشيطانية الفاسدة المتأصلة بعمGق داخلGه وال عGرف كيGف يتخلص منهGا .نGال اإلنسGان الكثGير من النعمGة ،مثGل سGالم وسGعادة
الجسGGد ،وبركGGة أسGGرة كاملGGة على أسGGاس إيمGGان شGGخص واحGGد ،وشGGفاء مGGرض ،وخالفGGه .كGGانت البقيGGة هي أعمGGال اإلنسGGان
Gالحا .مؤمنGGون مثGGل هGGؤالء فقGGط هم من
الصGGالحة ومظهGGره التقي؛ إن اسGGتطاع إنسGGان أن يحيGGا مثGGل هGGذا ،فكGGان ُيعGدG
ً
مؤمنGGا صً G
بإمكانهم دخGول السGGماء بعGGد المGوت ،مGا يعGGني أنهم نGالوا الخالص .ولكن في حيGاتهم لم يفهمGGوا طريGق الحيGGاة على اإلطالق.
كل ما كانوا يفعلونه هو ارتكاب الخطايا ،ثم االعتراف بها في دورة مستمرة دون أي مسGار لتغيGير شخصGيتهم؛ كGانت هGGذه
صGا كGGاماًل ؟ كال! لGGذلك بعGGد اكتمGGال هGGذه المرحلGGة ،ال يGGزال هنGGاك
هي حالGGة اإلنسGGان في عصGGر النعمGGة .هGGل نGGال اإلنسGGان خال ً
ثم تهبGGه طريًقGGا ليتبعGGه .ال يمكن أن تكGGون هGGذه
عمGGل الدينونGGة والتGGوبيخ .تُ ِّG
طه ر هGGذه المرحلGGة اإلنسGGان بواسGGطة الكلمGGة ،ومن ّ
المرحلGGة مثمGGرة وذات مغGGزى لGGو أنهGGا اسGGتمرت في طGGرد األرواح الشGGريرة ،ألن طبيعGGة اإلنسGGان الخاطئGGة لن يتم التخلص
منها وسيقف اإلنسان عند غفران الخطايا فقط .من خالل ذبيحة الخطية ،نال اإلنسان غفران خطاياه ،ألن عمل الصGGلب قGGد
انتهى بالفعل وقد غلب هللا إبليس .لكن شخصية اإلنسان الفاسدة تظل بداخله وما زال اإلنسان يخطئ ويقاوم هللا؛ ولم يGGربح
هللا البش GGرية .له GGذا الس GGبب في ه GGذه المرحل GGة من العم GGل يس GGتخدم هللا الكلم GGة ليكش GGف عن شخص GGية اإلنس GGان الفاس GGدة ولي GGدفع

ضGا ،ألن اآلن
Gارا أي ً
اإلنسان إلى الممارسة بحسب الطريGق الصGحيح .هGذه المرحلGة ذات مغGزى أكGثر من سGابقتها وأكGثر إثم ً
Gرة وتم ِّكن شخصGGية اإلنسGGان من أن تتجGGدد GبالكامGGل؛ هGGذه المرحلGGة من العمGGل أكGGثر
الكلمGGة هي الGGتي تGGدعم حيGاة اإلنسGGان مباش ً
تجسد هللا وأنهى بالكامل خطة تدبير هللا لخالص اإلنسان.
شمولية .لهذا فإن
التجسد في األيام األخيرة قد أكمل أهمية ُّ
ُّ

مباشرة من خالل طريقة الروح وهوية الروح ،ألن روحGGه ال يمكن لإلنسGGان أن يلمسGGه أو
ال يتم خالص هللا لإلنسان
ً
مباشرة من منظور الروح ،لما استطاع اإلنسGGان أن ينGGال
يراه ،وال يمكن لإلنسان االقتراب منه .إن حاول تخليص اإلنسان
ً

خالصه .ولو لم يتسربل هللا بالشGGكل الخGارجي إلنسGان مخلGوق ،لمGGا اسGGتطاع البشGر أن ينGGالوا هGذا الخالص .ألن اإلنسGGان ال
Gانا
يمكنه بأية وسيلة االقتراب منGه ،بالضGGبط مثلمGGا لم يسGGتطع أحGGد االقGGتراب من سGحابة يهGوه .فقGGط من خالل صGيرورته إنس ً

ض Gع كلمتGGه في الجسGGد ،يسGGتطيع أن يعمGGل عمGGل الكلمGGة بصGGورة شخصGGية في كGGل من يتبعGGه G.وقتهGGا
مخلوًقGGا ،أي من خالل و ْ
فقط يمكن لإلنسان أن يسGمع كلمتGه ويراهGا وينالهGا ،ومن خالل هGذا َيخُلص بالتمGام .لGو لم يصGر هللا جس ًGدا ،لمGا اسGتطاع أي

Gرة
إنسGGان ذو جسGGد أن ينGGال مثGGل هGGذا الخالص العظيم ،ولمGGا اسGGتطاع أي شGGخص أن يخُلص .إن كGGان روح هللا يعمGGل مباشً G
ط ِرح اإلنسان واستحوذ عليه إبليس كأسير بالتمام ألن اإلنسان غير قادر على االرتباط باهلل .كان الغGGرض من
بين البشر ،ل ُ
التج ُّس G Gد األول هGG Gو فGG Gداء اإلنسGG Gان من الخطيGG Gة ،فدائGG Gه من خالل جسGG Gد يسGG Gوع ،أي َّإنه خّلص اإلنسGG Gان من الصGG Gليب ،ولكن

الشخصية الشيطانيَّة الفاسدة ال تGزال بGداخل اإلنسGان .لم يعGد التج ّسGد الثGاني بمثابGة ذبيحGة خطيGة بGل الهGدف منGه هGو خالص
لمن نGG Gالوا الغف GGران أن يخلص GGوا من خطايGGGاهم
صG Gا ك GGاماًل  .ه GGذا يتم ح GGتى يمكن َ
أولئGG Gك الGG Gذين ن GGالوا الف GGداء من الخطيGG Gة خال ً

Gارا بصGGورة كاملGGة ،ومن خالل إحGGراز تغيGGير في شخصGGيتهم ،يتحGَّ Gررون من تGGأثير ظلمGGة الشGGيطان ويعGGودون
ويصGGيروا أطهً G
أمام عرش هللا .بهذه الطريقة فقط يمكن لإلنسان أن يتقدس بالتمام .بعدما انتهى عصر الناموس ،بدأ هللا عمGGل الخالص في
عصGGر النعمGGة ،الGGذي يسGGتمر حGGتى األيGGام األخGGيرة ،عنGGدما يقGGوم هللا ،من خالل إدانGGة الجنس البشGGري وتوبيخGGه على تمGّ Gرده،
وحينئذ فقط سيختتم هللا عمل الخالص ويدخل إلى الراحة .لذلك ،في مراحل العمل الثالث،
ٍG
تطهيرا كاماًل .
البشرية
بتطهير
ّ
ً
جسدا مرتين فقط لينفذ عمله بين البشر بنفسه .هذا ألن هناك مرحلة واحGدة من مراحGل العمGGل الثالث تقGود البشGر
صار هللا ً
جنبGا إلى جنب مGع اإلنسGان ،ويختGبر آالم
في حيGاتهم ،بينمGا المرحلتGان األخرتGان همGا عمGل الخالص .ال يمكن هلل أن يعيش ً
العGGالم ،ويعيش في جسGGد عGGادي ،إال بGGأن يصGGير جسGً Gدا .فقGGط من خالل هGGذه الطريقGGة يمكنGGه أن يمGَّ Gد البشGGر خليقتGGه بGGالطريق
Gرة من خالل صGGلواته
العملي الGGذي يحتGGاجون إليGGه .ينGGال اإلنسGGان الخالص الكامGGل من هللا من خالل تج ُّس Gد هللا ،وليس مباشً G
إلى السماء .ألن اإلنسان مخلوق من جسد؛ فهو غGير قGادر على رؤيGة روح هللا وال حGتى على االقGتراب منGه .كGل مGا يمكن

المتج ّسGد؛ وفقGط من خاللGGه يمكن لإلنسGGان أن يفهم كGGل الطGGرق وكGGل الحقGائق ،وينGGال
أن يتواصGل اإلنسGان معGGه هGGو جسGGم هللا ُ
التجسد الثاني يكفي ُّ
للتخلص من خطايا اإلنسان وتطهيره بالتمام .لGGذلك ،سGُ Gينهي التج ُّسGد الثGاني كGGل عمGل هللا
خالصا كاماًل .
ُّ
ً

Gرة
في الجسGGد ويكمGGل مغGGزى تج ُّسGد هللا .بعGGد ذلGGك ،سGGينتهي عمGGل هللا في الجسGGد كليًّا .بعGGد التج ُّسGد الثGGاني لن يصGGير جسGً Gدا مً G
أخرى من أجل عمله ،ألن تدبيره الكلي سيكون قد انتهى .سيكون تجسده في األيام األخGيرة قGد ربح شGعبه المختGار بالتمGام،
وكGGل البشGGر في األيGGام األخGGيرة سينقسGGمون بحسGGب نGGوعهم .لن يعGGود يقGGوم بعمGGل الخالص ،ولن يعGGود في الجسGGد لتنفيGGذ أي
عمل .في عمل األيام األخيرة ،الكلمة أقدر من إظهار اآليات والعجائب ،وسلطان الكلمة يتخطى سلطان اآليات والعجائب.
تكشGف الكلمGة كGل السGمات الفاسGGدة المسGتترة في قلب اإلنسGان .أنت غGير قGادر على تمييزهGا بنفسGGك .عنGGدما تنكشGف لGGك من
Gادرا على إنكارهGا ،وسGتقتنع بالتمGام .أليس هGذا هGو سGلطان الكلمGة؟
خالل الكلمة ،ستدرك األمر بصورة طبيعية؛ لن تكون ق ً
ه GGذه هي النتيج GGة ال GGتي يحققه GGا عم GGل الكلم GGة الح GGالي .ل GGذلك ال يمكن لإلنس GGان أن يخلص بالتم GGام من خطاي GGاه من خالل شGGفاء

المGGرض وطGGرد األرواح الشGGريرة وال يمكن أن يصGGير كGGاماًل بالتمGGام من خالل إظهGGار اآليGGات والعجGGائب .إن سGGلطان شGGفاء
منتميGGا إلى الش GGيطان والس GGمات
الم GGرض وط GGرد األرواح الش GGريرة يعطي اإلنس GGان نعم ً Gة فق GGط ،ولكن جس GGد اإلنس GGان م GGا زال
ً
الشيطانية الفاسدة ال تزال باقية داخل اإلنسGان .بمعGنى آخGر ،مGا لم يتطهGر مGا زال ينتمي إلى الخطيGة والGدنس .فقGط بعGد أن

طGGردت األرواح الشGGريرة من اإلنسGGان
يتطهGGر اإلنسGGان بواسGGطة الكلمGGات يمكن عنGGدها أن يربحGGه هللا ويصGGير مقد ًسGا .عنGGدما ُ
Gدي الشGGيطان ورجGGع إلى هللا .ولكن إن لم يطهGGره هللا أو يغGGيره ،يبقى
ونال الفداء ،لم يعن هذا إال أن اإلنسان قد تح ّGرر من يّ G
فاسGً Gدا .ال يGGزال هنGGاك دنس ومعارضGGة وتمGGرد داخGGل اإلنسGGان؛ لقGGد عGGاد اإلنسGGان إلى هللا فقGGط من خالل الفGGداء ،ولكن ليسGGت
قادرا على أن يقاومGه ويخونGه .قبGل أن ُيفتGدى اإلنسGان ،كGان العديGد Gمن سGموم الشGيطان قGد
لديه أدنى معرفة عنه ،وال يزال ً

ُز ِر َعت بالفعGGل في داخلGGه .وبعGGد آالف السGGنوات من إفسGGاد الشGGيطان ،صGGارت هنGGاك طبيعGGة داخGGل اإلنسGGان تقGGاوم هللا .لGGذلك،
عندما افتُدي Gاإلنسان ،لم يكن األمGر أكGثر من مجGGرد فGGداء ،حيث اُشGGتري اإلنسGان بثمن نفيس ،ولكن الطبيعGة السGامة بداخلGGه

لم تُمح .لGذلك يجب على اإلنسGان الGذي تلGوث كثGيرا أن يخضGع للتغيGير قبGل أن يكGون مس ًّ
Gتحقا أن يخGدم هللا .من خالل عمGل
َ
ً
Gادرا على التغGير
الدينونة Gوالتوبيخ هذا ،سيعرف اإلنسGان الجGوهر الفاسGد والGدنس الموجGود بداخلGه معرًفGة كاملGة ،وسGيكون ق ً

والتطهر .بهGGذه الطريقGGة فقGGط يمكن لإلنسGGان أن يسGGتحق العGGودة أمGGام عGGرش هللا .الهGGدف من كGGل العمGGل الGGذي يتم في
تمامGا
ًG
ُّ
ضGا التنقيGة ،يمكن لإلنسGان أن
الGوقت الحاضGر هGو أن يصGير اإلنسGان نقيًّا ويتغGير؛ من خالل الدينونGة GوالتGوبيخ بالكلمGة ،وأي ً
َّ
Gاهرا .ب Gداًل من اعتبGGار هGGذه المرحلGGة من العمGGل مرحل َ Gة خالص ،سGGيكون من المالئم أن نقGGول
يتخلص من فسGGاده ويصGGير طً G
ضGا المرحلGGة الثانيGGة للخالص .يGGربح هللا اإلنسGGان
إنهGGا عمGGل تطهGGير .في الحقيقGGة ،هGGذه المرحلGGة هي مرحلGGة إخضGGاع وهي أي ً
من خالل الدينونGGة والتGGوبيخ بالكلمGGة؛ ومن خالل اسGGتخدام الكلمGGة للتنقيGGة واإلدانGGة والكشGGف تظهGGر كGGل النجاسGGات واألفكGGار
وغِف َGرت لGه خطايGاه ،فكأنمGا هللا ال يGذكر تعدياتGه
والدوافع واآلمال الفردية داخل قلب اإلنسان بالتمام .ألن اإلنسان قGد افتُGديُ G
وال يعامله بحسب تعدياته G.لكن عندما يعيش اإلنسان بحسب الجسد ،وال يكون قد تحرر من خطاياه ،فإنه ال محال يواصGل

ارتك GGاب الخطي GGةُ ،مظه Gً Gرا فس GGاد الطبيع GGة الش GGيطانية بال توق GGف .ه GGذه هي الحي GGاة ال GGتي يحياه GGا اإلنس GGان ،دورة ال تنتهي من
Gاء .وبGذلك ،حGتى إن كGانت ذبيحGة الخطيGة ذات مفعGول
الخطية والغفGران .غالبيGة النGاس تخطئ نه ً
Gارا ،وتعGترف بخطئهGا مس ً
أبدي لإلنسان ،فإنها لن تستطيع أن تخِّلص اإلنسان من الخطية .لم يكتمل إال نصGف عمGل الخالص ،ألن شخصGية اإلنسGان

م GGا زالت فاس GGدة .على س GGبيل المث GGال عن GGدما ع GGرف الن GGاس أنهم ج GGاؤوا من نس GGل م GGوآب ،ق GGالوا كلم GGات ش GGكوى ،ولم يع GGودوا

تمامGGا .أال يوضGGح هGGذا أنهم مGGا زالGGوا غGGير قGGادرين على الخضGGوع بالتمGGام تحت سGGيادة هللا؟
يطلبGGون الحيGGاة ،وصGاروا سGلبيين ً
أليسGGت هGGذه هي بالتحديGGد شخصGGيتهم الشGGيطانية الفاسGGدة؟ عنGGدما لم تخضGGع للتGGوبيخ ،ارتفعت يGGداك فGGوق الجميGGع ،حGGتى فGGوق
يسوع نفسه .وصرخت بصوت ٍ
حميما هلل! نحن نفضل المGGوت عن الخضGGوع إلبليس!
محبوبا هلل! كن صديًقا
ابنا
عال" :كن ً
ً
ً
تمGGرد ضGGد إبليس القGGديم! تمGGرد ضGGد التGGنين العظيم األحمGGر! ليسGGقط التGGنين Gالعظيم األحمGGر بالكامGGل من ال ُسGلطة! ليكملنGGا هللا!"
ومرة أخرى انكشGفت شخصGية النGاس الفاسGدة .ثم تGوقفت
كانت صرخاتك أعلى من الجميع .ولكن بعدها أتت أزمنة التوبيخ
ً
ص GGرخاتهم ،ولم يع GGد ل GGديهم ع GGزم .إن GGه فس GGاد اإلنس GGان ،ال GGذي ه GGو أعم GGق من الخطي GGة ،وق GGد زرع GGه الش GGيطان ،وتأص GGل داخ GGل

اإلنس GGان .ليس من الس GGهل على اإلنس GGان أن يفطن إلى خطاي GGاه؛ فه GGو ال يس GGتطيع أن ي GGدرك طبيعت GGه المتأص GGلة في داخل GGه .ال
Gدريجيا من تل GGك النقط GGة
يتحق GGق مث GGل ه GGذا الت GGأثير إال من خالل الدينون GGة بالكلم GGة .وبه GGذا وح GGده يس GGتطيع اإلنس GGان أن يتغ GGير ت G
ً
فصاعدا" .وهكذا صرخ اإلنسان في الماضي ألنه لم يكن لديه فهم عن شخصيته الفاسدة األصGلية .هGذه هي النجاسGات الGتي
ً
بداخل اإلنسان .على مر تلك المدة الطويلة من الدينونة والتوبيخ ،عاش اإلنسان في جو من التوتر .ألم يتحقق هGGذا كلGGه من

ضGا بصGGوت مرتفGGع للغايGGة قبGGل تجربةالخGّ Gدام؟ "ادخلGGوا الملكGGوت! كGGل َمن يقبلGGون هGGذا االسGGم
خالل الكلمGGة؟ ألم تصGGرخ أنت أي ً
Gددا .في البدايGة ،صGرخ الجميGGع:
سيدخلون الملكGGوت! الجميGGع سيشGGتركون مGع هللا!" عنGدما أتت تجربGة الخ ّGدام ،لم تصGرخ مج ً
"يا هللا! أينما تضعني ،سأخضع لقيادتك" .عند قراءة كلمات هللا" ،من سيكون رسولي بولس؟" قGGال اإلنسGGان" :أنGGا راغب!" ثم

رأى الكلمات" ،وماذا عن إيمان أيوب؟" فقال" :أرغب في أخذ إيمان أيGوب يGا هللا ،أرجGوك اختGبرني!" عنGدما جGاءت تجربGGة
الخدام ،انهار على الفور وبالكاد استطاع الوقوف ثاني ًة .بعد ذلكَّ ،قلت النجاسات في قلب اإلنسان بالتدريج .ألم يتحقGق هGGذا
ّ
من خالل الكلمة؟ لذلك ما قد اختبرتموه في الحاضر هو النتائج التي حققتهGا الكلمGة ،وهي أعظم حGتى من تلGك الGتي تحققت

من خالل صGGنع يسGGوع لآليGGات والعجGGائب .إن مجGGد هللا وسGGلطانه الGGذي تGGراه لم ُيGَ Gر فقGGط من خالل الصGGلب وشGGفاء المرضGGى
صGنع اآليGGات
وطGGرد األرواح الشGGريرة ،بGGل من خالل دينونتGه GبالكلمGGة .هGGذا يوضGGح لGGك أن سGGلطان هللا وقوتGGه ليسGGا فقGGط في ُ
وشفاء المرضى وطرد األرواح الشريرة ،بل أن دينونة الكلمة أكثر قدرة على تمثيل سلطان هللا والكشف عن قدرته.

ضGا رؤيتGه – هي النتGائج الGتي تم
ما حققGه اإلنسGان اليGوم – قامGة اإلنسGان اليGوم ومعرفتGه ومحبتGه ووالؤه وطاعتGه وأي ً
Gامدا حGGتى هGGذا اليGGوم ،فهGGذا تحقGGق من
Gادرا على أن يكGGون لGGديك والء وأن تبقى صً G
تحقيقهGGا من خالل دينونGGة الكلمGGة .كونGGك قً G

خالل الكلمة .يرى اإلنسان اآلن أن عمل هللا المتجسد هو في الواقع غير عادي .به الكثير مما ال يستطيع اإلنسان تحقيقGGه؛

وهGGو مملGGوء باألسGGرار والعجGGائب .لGGذلك ،قGGد خضGGع العديGGد .لم يخضGGع البعض أبGً Gدا ألي إنسGGان منGذ GيGGوم والدتهم ،ومGGع ذلGGك
حين يرون كلمات هللا هذا اليوم ،يخضGعون بالتمGام دون أن يالحظGوا أنهم فعلGوا ذلGك ،وال يGدققون أو يتفحصGون أو يقولGون
Gرة مGGع البشGر،
أي شيء آخر .لقد سقط البشر تحت الكلمة ويرقدون خاضعين تحت الدينونة Gبالكلمة .إن تكلم روح هللا مباشً G
لخض GGع البش GGر كاف GGة لص GGوته ،وس GGقطوا على وج GGوههم دون كلم GGات من ال GGوحي ،مثلم GGا س GGقط ب GGولس على األرض من الن GGور
مسافرا إلى دمشق .إن استمر هللا في العمل بهذه الطريقGة ،لمGا اسGتطاع اإلنسGان أب ًGدا أن يعGرف فسGاده من خالل
عندما كان
ً
ثم يحصGGل على الخالص .فقGGط من خالل صGGيرورته جسGً Gدا يسGGتطيع أن يقGGدم كلماتGGه بصGGورة شخصGGية
دينونGGة الكلمGGة ومن َّ

آلذان كGGل إنسGGان ،حGGتى يسGGمع جميGGع َمن لهم آذان كالمGGه ويقبلGGون عمGGل ديونتGه GبالكلمGGة .هGGذه فقGGط هي النتيجGGة الGGتي حققتهGGا
كلمته ،بداًل من ظهور الروح الذي يخيف اإلنسGان فيخضGع .فقGط من خالل هGذا العمGل العملي غGير العGادي يمكن لشخصGية

اإلنسان القديمة ،المسGتترة عميًقGGا بداخلGه للعديGGد من السGنوات ،أن تنكشGGف فيGGدركها اإلنسGان ويغيرهGا .هGGذا هGGو العمGGل العملي
هلل المتج ِّسG Gد؛ إن GGه يتكلم وينف GGذ الدينونG Gة Gبأس GGلوب عملي لتحقي GGق نت GGائج الدينون GGة على اإلنس GGان بالكلم GGة .ه GGذا ه GGو س GGلطان هللا
ِ
تجسد هللا .يتم هذا العمGل إلعالن سGلطان هللا المتج ِّسGد ،والنتGGائج الGتي يقGGوم عمGGل الكلمGة بتحقيقهGا ،والGروح
المتجسد ومغزى ُّ
ّ
الGGذي أتى في جسGGد؛ إنGGه يGGبين سGGلطانه من خالل الدينونGة Gعلى اإلنسGGان بالكلمGGة .مGGع أن جسGGده لGGه الشGGكل الخGGارجي للطبيعGGة
Gلطانا ،وأنGه هGو هللا بذاتGه
البشرية العادية والطبيعية ،فGإن النتGائج الGتي تحققهGا كلماتGه هي الGتي توضGح لإلنسGان أنGه مملGوء س ً
وأن كلماتGGه هي تعبGGير عن هللا بذاتGGه .هGGذا يوضGGح للنGGاس كافGGة أنGGه هGGو هللا بذاتGGه ،هللا بذاتGGه الGGذي صGGار جسGً Gدا ،وأنGGه ال يمكن

ألحGGد اإلسGGاءة إليGGه ،وال أحGGد يسGGتطيع أن يتخطى دينونتGGه بالكلمGGة ،وال قGGوى الظلمGGة يمكنهGGا أن تسGGود على سGGلطانه .يخضGGع

اإلنسGGان لGGه بالكامGGل ألنGGه هGGو الكلمGGة الصGGائر جسGً Gدا ،وبسGGبب سGGلطانه وبسGGبب دينونت Gه GبالكلمGGة .العمGGل الGGذي تحقGGق بجسGGمه
Gلطانا ،وهGو قGادر على تنفيGذ عمGل
ضGا أن يمتلGك س ً
المتجسد هو السلطان الGذي يمتلكGه .إنGه يصGير جس ًGدا ألن الجسGد يمكنGه أي ً

بين البشGGر بأسGGلوب عملي ،وهGGو مGGرئي وملمGGوس بالنسGGبة لإلنسGGان .هGGذا العمGGل أكGGثر واقعيGGة من أي عمGGل قGGام بGGه روح هللا
ضGا .هGGذا ألن جسGم هللا المتج ِّسGد يمكنGه GالتحGGدث والقيGام بالعمGل بطريقGGة
الذي يملك كل السلطان
ً
مباشرة ،ونتائجGGه واضGحة أي ً
Gلطانا ،ولكن هGذا السGلطان
Gلطانا ويمكن لإلنسGان االقGتراب منGه .يحمGل جGوهره س ً
عمليGة :الشGكل الخGارجي لجسGده ال يملGك س ً

غGGير مGGرئي ألحGGد .عنGGدما يتكلم ويعمGGل ،ال يسGGتطيع اإلنسGGان تميGGيز وجGGود سGGلطانه؛ وهGGذا أمGGر يسGِّ Gهل عليGGه عماًل لGGه طبيعGGة
Gلطانا أو
عمليGGة .وكGGل هGGذا العمGGل العملي يمكنGGه تحقيGGق نتGGائج .حGGتى على الGGرغم من أنGGه ال يوجGGد إنسGGان يGGدرك أنGGه يحمGGل سً G

يرى أنGه ال يمكن اإلسGاءة إليGه أو النظGر لغضGبه ،من خالل سGلطانه وغضGبه المسGتترين وحديثGه العلGني ،يحقGق نتGائج كلمتGه

تمامGا .بهGGذه الطريقGGة
المرجGGوة .بمعGGنى آخGGر ،من خالل نGGبرة صGGوته وصGGرامة خطابGGه وحكمGGة كلماتGGه كلهGGا ،يقتنGGع اإلنسGGان ًG
ِ
يتمم هGدف هللا في خالص اإلنسGان .وهGذه أهميGة أخGرى
يخضع اإلنسان لكلمة هللا
ثم ّ
ّ
المتجسد ،الGذي يبGدو بال سGلطان ،ومن ّ

لتج ُّسGده :أن يتكلم بصGورة أكGثر واقعيGة وأن يGدع واقعيGة كلماتGه تGؤثر على اإلنسGان لكي يشGهد عن قGوة كلمGة هللا .لGذلك فGإن

هذا العمل ،لGGو لم يتم من خالل التجسGد ،لمGا حقGق أقGل نتGائج ولمGا اسGتطاع تخليص الخطGاة بالكامGGل .لGو لم يصGر هللا جس ًGدا،
لظل الروح غGGير المGGرئي وغGير الملمGوس بالنسGبة لإلنسGان .اإلنسGان مخلGوق من جسGGد ،وهللا واإلنسGان كGGل منهمGGا ينتمي إلى

عGGالمين مختلفين وهمGGا مختلفGGان في الطبيعGGة .روح هللا ال ُيقGGارن مGGع اإلنسGGان المخلGGوق من جسGGد ،وال يمكن تأسGGيس عالقGGة
ثم فGGإن روح هللا يجب أن يصGGير من المخلوقGGات ويقGGوم
روح Gا .ومن َّ
بينهمGGا؛ GباإلضGGافة إلى أن اإلنسGGان ال يمكن أن يصGGير ً

Gانا من الخليقGGة ،ويقGGوم بالعمGGل ويحيGGا بين البشGGر،
بعملGGه األصGGلي .يمكن هلل أن يصGGعد إلى أعلى مكGGان ويتضGGع ويصGGير إنسً G
روح Gا فضG Gاًل عن أن GGه ال يمكن GGه ال GGنزول إلى أدنى
ولكن اإلنس GGان ال يمكن GGه الص GGعود إلى أعلى مك GGان وال يمكن GGه أن يص GGير ًG
التجسد األول ،وحده جسGGم هللا المتج ِّسGد
جسدا لينفذ عمله .مثلما حدث في
ُّ
مكان .وهذا هو السبب وراء حتمية أن يصير هللا ً
ممكنGا أن ُيصGلب روح هللا كذبيحGGة خطيGGة عن اإلنسGان .أمكن
كان يمكنه أن يفدي اإلنسGان من خالل الصGلب ،ولكن لم يكن
ً
مباشرة ليكون ذبيحة خطية من أجل اإلنسان ،ولكن ال يمكن لإلنسان أن يصعد إلى السماء ليأخذ ذبيحة
جسدا
ً
هلل أن يصير ً
وذهابGGا بين الس GGماء واألرض ب Gداًل من أن يجع GGل اإلنسGGان
خطي GGة ق GGد أع GGدها هللا ل GGه .وعلي GGه ،يجب على هللا أن يرتح GGل جيئ GGة
ً

يص GGعد إلى الس GGماء ليأخ GGذ ه GGذا الخالص ،ألن اإلنس GGان ق GGد س GGقط وال يمكن GGه الص GGعود إلى الس GGماء ،فضG Gاًل عن ع GGدم إمكاني GGة

حصGGوله على ذبيحGGة خطيGGة .لGGذلك كGGان من الضGGروري أن يGGأتي يسGGوع بين البشGGر ويقGGوم بالعمGGل الGGذي ال يمكن ألي إنسGGان

ببسGGاطة تحقيقGGه بصGGورة شخصGGية .في كGGل مGGرة صGGار فيهGGا هللا جسGً Gدا ،كGGان من الضGGروري بشGGكل مطلGGق أن يفعGGل هGGذا .لGGو
التجسد.
ُنِّفذت أية مرحلة من المراحل مباشرةً من قبل روح هللا ،لما استطاع تحمل إهانات
ُّ
في هذه المرحلGة األخGGيرة للعمGGل ،تتحقGق النتGGائج من خالل الكلمGة .من خالل الكلمGة يفهم اإلنسGان العديGGد من األسGرار
ويفهم عم GGل هللا ع GGبر األجي GGال الماض GGية؛ من خالل الكلم GGة يس GGتنير اإلنس GGان ب GGالروح الق GGدس؛ من خالل الكلم GGة يفهم اإلنس GGان
وأيضا عمل أنبياء ورسل األزمنة القديمة G،والمبادئ التي كGGانوا يعملGGون
األسرار التي لم يفك أجيال الماضي طالسمها قط،
ً
ضGا تمGGرد اإلنسGGان ومقاومتGGه ،ويعGGرف جGGوهره الخGGاص.
ضGا شخصGGية هللا نفسGGه وأي ً
بهGGا؛ من خالل الكلمGGة يعGGرف اإلنسGGان أي ً
من خالل خط GGوات العم GGل ه GGذه وك GGل الكلم GGات ال GGتي قيلت ،يع GGرف اإلنسGGان عم GGل ال GGروح الق GGدس وعم GGل جس GGد هللا المتج ِّس Gد،
ضGا معرفتGGك بعمGGل تGGدبير هللا على مGGدار سGGتة آالف عGGام من خالل الكلمGGة .ألم تتحقGGق
ِح ْت أي ً
وأي ً
ضGا شخصGGيته الكليGGة .لقGGد ُرب َ
ض G Gا من خالل الكلمGG Gة؟ في المرحلGG Gة السGG Gابقة ،صGG Gنع يسGG Gوع اآليGG Gات
معرفGG Gة أفكGG Gارك السGG Gابقة ونجاحGG Gك في التخلي عنهGG Gا أي ً
ضGا من خالل الكلمGGة؟ لGGذلك
والعجGGائب ،ولكن األمGGر مختلGGف في هGGذه المرحلGGة .ألم يكن فهمGGك عن سGGبب فعلGGه هGGذا تحقGGق أي ً
فإن الكلمات التي قيلت في هذه المرحلة تتجاوز العمل الذي قام به رسل وأنبياء األجيال السGابقة .حGتى النبGوات الGتي قGGدمها

عما سGيحدث في المسGتقبل ،ولكنهGا لم تتطGرق إلى
األنبيGاء لم يمكنهGا أن تحقGق نتGائج مثGل هGذه .نطGق األنبيGاء بمجGرد نبGوات َّ
العم GGل ال GGذي ك GGان يق GGوم ب GGه هللا آن GGذاك .لم يتكلم GGوا ليق GGودوا البش GGر في حي GGاتهم ،أو لي ِ
نع ُمGGوا بالحق GGائق على البش GGر أو ليكش GGفوا
ُ
األسرار لهم ،فضاًل عن أنهم لم يتكلموا لإلنعام بالحياة .في الكلمGات الGGتي تُقGال في هGGذه المرحلGGة ،توجGد نبGوة وحGق ،ولكنهGGا

بصGGورة رئيسGGية تُ ِ
نعم على اإلنسGGان بالحيGGاة .الكلمGGات الGGتي تُقGGال في الحاضGGر مختلفGGة عن نبGGوات األنبيGGاء .هGGذه مرحلGGة من
العمGGل ليسGت من أجGGل النبGGوات بGGل من أجGل حيGGاة اإلنسGان ،لتغيGGير شخصGGية حيGاة اإلنسGGان .كGGانت المرحلGGة األولى هي عمGGل
يهGGوه لتمهي Gد GالطريGGق لإلنسGGان ليعبGGد هللا على األرض .كGGانت هي عمGGل البدايGGة إليجGGاد مصGGدر الحيGGاة على األرض .آنGGذاك،
َّ
بعضا .وكان ذلGGك بسGGبب أن
علم يهوه بني إسرائيل كيف يحفظون السبت ويحترمون آبائهم ويعيشون في سالم مع بعضهم ً
البش GGر آن GGذاك لم يفهم GGوا مم GGا يتك GGون اإلنسGGان ،ولم يفهم GGوا كي GGف يحي GGون على األرض .ك GGان من الضGGروري بالنس GGبة ل GGه في
مرحلGGة العمGGل األولى أن يقGGود البشGGر كي يحيGGوا حيGGاتهم .كGGل مGGا تكّلم بGGه يهGGوه لهم لم تعرفGGه البشGGرية من قبGGل ولم يكن في

حوزتها .في ذلك الوقت أقام هللا العديد من األنبياء لينطقGوا بنبGGوات ،وجميعهم قGام بGGذلك تحت قيGادة يهGوه .كGان هGGذا ببسGGاطة

جسدا ،هو تكلم إلى كافة األسباط واألمم من خالل األنبياء .عنGGدما
بندا من بنود عمل هللا .في المرحلة األولى ،لم يصر هللا ً
ً
قام يسوع بعملGGه في ذلGGك الGوقت ،لم يتكلم بمقGGدار مGا هGGو حاصGل في الGوقت الحاضGGر .إن عمGل الكلمGGة في األيGام األخGيرة لم
أبد ا في األجيال والعصور السابقة .مع أن إشعياء ودانيال ويوحنا نطقوا بالعديد من النبوات ،كانت تلك النبوات مختلفGGة
يتم ً
تماما عن الكلمات التي تُقال اليوم .ما قالوه كان نبوات فقط ،ولكن كلمGات اليGوم ليسGت كGذلك .إن حGولت كGل مGا أقولGه اآلن
ً
إلى نبوات ،هل ستفهمون؟ بافتراض أن ما أتكلم به كGان عن أمGور بعGدما أكGون قGد رحلت ،كيGف يمكنGك أن تفهم؟ إن عمGل

ضGا في زمن عملGGه؟
الكلمGGة لم يتم أبGً Gدا في زمن يسGGوع أو في عصGGر النGGاموس .ربمGا يقGGول البعض" :ألم يقGGل يهGGوه كلمGGات أي ً
ض Gا كلم GGات في زمن
باإلض GGافة إلى ش GGفاء المرض GGى وط GGرد األرواح الش GGريرة وص GGنع اآلي GGات والعج GGائب ،ألم يق GGل يس GGوع أي ً

عمله؟" هنGاك اختالفGات في كيفيGة قGول الكلمGات .مGا هGو جGوهر الكلمGات الGتي نطGق بهGا يهGوه؟ لقGد كGان يقGود البشGر فقGط في
Gورا روحيGGة في الحيGGاة .لمGاذا ُيقGال إن كلمGات يهGGوه كGانت تُعلن لتُعِّلم النGGاس
حيGاتهم على األرض ،وهGGذا األمGGر لم يتضGGمن أمً G
Gاة ،بGل أخGذ ببسGاطة اإلنسGان
في األماكن كافة؟ كلمة "تُعّلم" تشير إلى القول الصGريح واإلرشGاد المباشGر .لم يقGدم لإلنسGان حي ً
من يده َّ
وعل َمه كيف يتقيه ،دون استخدام الكثير من أسلوب األمثال .لم يكن عمGGل يهGGوه في إسGرائيل يتعامGل مGع اإلنسGان أو
المن من
ًG
يؤدبGGه أو يقGGدم دينونGGة
وتوبيخ ا؛ كGGان الهGGدف من العمGGل قيادتGGه G.طلب يهGGوه من موسGGى أن يخGGبر شGGعبه أن يجمعGGوا َ
Gالمن لليGGوم
المن الGGذي يكفي طعGGام ذلGGك اليGGوم .لم يمكن االحتفGGاظ بَ G
البريGGة .كGGل صGGباح قبGGل شGGروق الشGGمس ،كGGانوا يجمعGGون َ
عفنGGا .لم ُيعِّلم اإلنسGGان أو يكشGGف لGGه عن طبيعتGGه ،ولم يكشGGف أفكGGاره ومعتقداتGGه .لم يغGGير البشGGر بGGل
الGGذي يليGGه ،وإال صGGار ُمتَ ً

قGGادهم في حيGGاتهم .كGGان اإلنسGGان آنGGذاك مثGGل طفGGل؛ لم يكن يفهم شGGيًئا ولم يمكنGGه سGGوى القيGGام بالحركGGات البسGGيطة الرئيسGGية؛
لذلك ،قام يهوه فقط بسن الشرائع لقيادة الشعب.

إن كنت تGGرغب في نشGGر اإلنجيGGل لكي يسGGتطيع كGGل من يطلبGGون بقلب صGGادق الحصGGول على معرفGGة عن العمGGل الGGذي
يتم الي GGوم ويقتنع GGون بالكام GGل ،فعلي GGك أن تفهم القص GGة الداخلي GGة وج GGوهر وأهمي GGة العم GGل ال GGذي يتم في ك GGل مرحل GGة .من خالل
ضGا العالقGGة
ضGا كGGل العمGGل الGGذي يتممGGه إلGGه اليGGوم ،وأي ً
اإلنصGGات لمشGGاركتك ،يمكنهم أن يفهمGGوا عمGGل يهGGوه وعمGGل يسGGوع وأي ً
واالختالف GGات بين مراح GGل العم GGل الثالث .ل GGذلك بع GGدما ينص GGتون ،س GGير اآلخ GGرون أن وال مرحل GGة من المراح GGل الثالث تعي GGق
األخرتين .في الواقع ،جميعهGا هي عمGل الGروح نفسGه .مGع أنهم يعملGون في عصGور مختلفGة ،ومحتGوى العمGل الGذي ينّفذونGه

ضGا ،فGGإن المبGGادئ الGGتي يعملGGون وفًقGGا لهGا هي نفسGGها ذات المبGGادئ .هGGذه األمGGور هي
مختلGف ،الكالم الGGذي يقولونGGه مختلGف أي ً
أعظم الرؤى التي ينبغي على جميع الناس الذين يتبعون هللا فهمها.

ِ
كمالن معنى التجسد
ُّ
التجسدان ُي ّ
Gديما عنGدما جGاء يسGوع ،كGان ذك ًGرا ،لكن عنGدما يGأتي هللا
كل مرحلة من العمل الذي يقوم به هللا لها أهميتها العمليGة .ق ً
هGGذه المGGرة يكGGون أنGGثى .من خالل هGGذا يمكنGGك أن تGGرى أن هللا قGGد خلGGق الرجGGل والمGGرأة من أجGGل عملGGه ،وهGGو ال يفGGرق بين
الجنسين .عندما يأتي روحه ،يمكنه أن يلبس أي نوع جسد حسب مشGيئته وذلGك الجسGد سGيمثله .سGواء كGان رجالً أم امGرأة،

يمكن للجسGGد أن يمثGGل هللا طالمGGا أنGGه هGGو جسGGمه المتجسGGد .لGGو ظهGGر يسGGوع في صGGورة أنGGثى عنGGدما أتى ،أو بمعGGنى آخGGر ،لGGو

كGGان طفلGGة وليس طفالً ،هي الGGتي ُحِبGَ Gل بهGGا من الGGروح القGGدس ،لكGGانت مرحلGGة العمGGل اكتملت بنفس الطريقGGة ذاتهGGا .لGGو كGGان
الحال كGذلك ،فGإ ًذا مرحلGة العمGل الحاليGة كGان يجب أن يكملهGا رجGل ،ولكن العمGل كGان سGيكتمل كلGه بالمثGل .العمGل الGذي يتم
في كGGل مرحلGGة لGGه أهميGGة مسGGاوية؛ وال يتم تكGGرار أيGGة مرحلGGة من العمGGل وال تتعGGارض مرحلGGة مGGع أخGGرى .في ذلGGك الGGوقت،
المَ Gذكر .فلمGGاذا إ ًذا االبن الوحيGGد
عندما كان يقوم يسوع بعمله كان ُيدعى "االبن الوحيد" وكلمة ابن تشGGير ضGGمنيًّا إلى الجنس ُ
Gيرا في الجنس بخالف الوضGGع مGGع يسGGوع .ال يفGGرق هللا
Gذكورا في هGGذه المرحلGGة؟ هGGذا ألن شGGروط العمGGل تطلبت تغيً G
ليس مً G
بين الجنسGGين .يقGGوم بعملGGه كمGGا يحلGGو لGGه ،وال يخضGGع أليGGة قيGGود أثنGGاء أداء عملGGه ،لكنGGه حGGر بصGGورة خاصGGة .مGGع ذلGGك ،كGGل

مرحلGGة من العمGل لهGا أهميتهGا العمليGة الخاصGGة .صGار هللا جسGً Gدا مGرتين ،وال حاجGGة للقGول إن تجسGده في األيGGام األخGيرة هGGو
جسدا في هذه المرحلة لكي يقGوم بعملGه بشGكل شخصGي لكي
آخر مرة يتجسد فيها .لقد جاء ليكشف كل أعماله .لو لم يصر ً
يشهده اإلنسGان ،لكGان اإلنسGان قGد تمسGك لألبGد بفكGر أن هللا ذكGر فقGط ،وليس أنGثى .قبGل هGذا ،آمنت كGل البشGرية أن هللا ذكGر
فقط وأن األنثى ال يمكن أن تُدعى هللا ،ألن البشرية كلها اعتبرت أن للرجل سلطة على المرأة .آمنت البشرية أن المرأة ال

يمكنهGGا أن تتقلGGد السGGلطة ،بGGل الرجGGل فقGGط .ومGGا زاد على ذلGGك ،قGGالوا حGGتى إن الرجGGل هGGو رأس المGGرأة وأن المGGرأة يجب أن

موجهGا آلدم وحGواء
ًG
تطيع الرجل وال يمكن أن تتخطاه .في الماضي ،عندما كان ُيقال إن الرجل هو رأس المGرأة ،كGGان هGذا
الل GGذين خ GGدعتهما الحي GGة ،وليس للرج GGل والم GGرأة كم GGا خلقهم GGا يه GGوه في البداي GGة .بالتأكي GGد يجب على الم GGرأة أن تطي GGع زوجه GGا
وتحبه ،ويجب على الزوج أن يتعلم كيف يعول ويدعم أسرته .هذه شGرائع ومراسGيم سGنها يهGوه ويجب على البشGر االلGتزام

ورِتَنا َك َشَب ِهَنا" .قال هذا فقط لكي يستطيع البشGGر (أي
بها في حياتهم على األرض .قال يهوه للمرأة"َ :ن ْع َم ُل ٱِإْل ْن َس َ
ص َ
ان َعَلى ُ
كل من الرجGل والمGرأة) أن يعيشGوا حيGاتهم الطبيعيGة تحت سGيادة يهGوه ،وفقGط لكي يكGون لحيGاة البشGر بنيGة ثابتGة وال تخGرج
خGGارج نطGGاق ترتيبهGGا السGGليم .لGGذلك ،وضGGع يهGGوه قواعGGد مناسGGبة عن كيفيGGة سGGلوك الرجGGل والمGGرأة ،لكن هGGذا كGGان يتعلGGق فقGGط
بكافGGة المخلوقGGات الحيGGة على األرض ولم يكن لGGه عالقGGة بجسGGم هللا المتجسGGد .كيGGف يمكن أن يكGGون هللا مثGGل خليقتGGه؟ كGGانت
كلماتGGه موجهGGة فقGط نحGGو البشGGرية الGGتي خلقهGا؛ كGان هGGدفها هGGو أن يحيGGا البشGGر الحيGGاة الطبيعيGGة الGGتي أسGس لهGا قواعGGد للرجGل
والمGGرأة .في البدايGGة ،عنGGدما خلGGق يهGGوه البشGGر ،خلGGق نGGوعين منهمGGا ،الGGذكر واألنGGثى؛ ولكن جسGGمه المتجسGGد كGGان يتم تميGGيزه
أيضا إما في صGورة ذكGر أو أنGثى .لم يقGرر عملGه على أسGاس الكلمGات الGتي قالهGا آلدم وحGواء .المرتGان اللتGان صGار فيهمGا
ً
ِ
Gاء على الGذكر واألنGثى قبGل
ً
جسدا تم تحديGدهما كليًّا وفًقGا لفكGره عنGدما خلGق البشGر ألول مGرة ،أي أنGه أكمGل عمGل تجسGديه بن ً
أن يفسدا .لو أخذ البشر الكلمات التي قالها يهوه آلدم وحواء اللذين ُأغويا من الحية وطبقوها على عمل تجسد هللا ،أما كان
ض Gا أن يحب زوجتGGه؟ بهGGذه الطريقGGة ،هGGل كGGان هللا سGGيظل هGGو هللا؟ ولGGو كGGان األمGGر كGGذلك ،هGGل سGGيظل
ينبغي على يسGGوع أي ً
ضGا من الخطGأ الفGادح أن يخلGق هللا
قادرا على إكمال عمله؟ لGو كGان من الخطGأ أن يكGون جسGم هللا المتجسGد أنGثى ،ألم يكن أي ً
ً
المGGرأة؟ لGGو أن الرجGل مGا زال يGؤمن أنGه من الخطGأ أن يتجسGد هللا كGأنثى ،ألم يكن يسGوع إ ًذا ،الGذي لم يGتزوج ولGذلك لم يكن

قادرا أن يحب زوجته ،على نفس القدر من خطأ التجسد الحGالي؟ حيث أنGك تسGتخدم الكلمGات الGتي قالهGا يهGوه لحGواء لتقيس
ً
حقيقة تجسد هللا في اليوم الحالي ،يجب عليك أن تستخدم الكلمات التي قالها يهوه آلدم لتدين الرب يسوع الذي صار جسGً Gدا
في عصر النعمة .أليسا نفس الشيء؟ حيث أنك تأخذ مقياس الرب يسوع وفًقا لمثGGال الGGذكر الGGذي لم تغويGGه الحيGGة ،فال يجب
ظلم! إن أصGGدرت هGGذا الحكم ،فهGذا يثبت أنGك تجGGردت
عليك أن تدين Gحقيقة تجسد اليوم وفًقا للمرأة التي أغوتها الحية .هGGذا ُ

طGGا بالرجGGل والمGGرأة اللGGذين لم تغويهمGGا الحيGGة؛ لقGGد
من أحاسيسGGك .عنGGدما صGGار يهGGوه جسGً Gدا مGGرتين ،كGGان جنس جسGGده مرتب ً
جسدا مرتين وفًق ا للرجل والمرأة اللذين لم تغويهما الحية .ال يجب أن تظن أن ذكورة يسوع كانت هي نفسGGها ذكGGورة
صار ً
تمامGGا ،وكالهمGGا ذكGGران من طبيعGGة مختلفGGة .بالتأكيGGد ال يمكن أن تثبت ذكGGورة
آدم الGGذي أغوتGGه الحيGGة .يسGGوع وآدم مختلفGGان ً
يسوع أنه رأس كل النساء فقط وليس الرجال ،أليس كذلك؟ أليس هو ملGك اليهGود كلهم (بمGا في ذلGك الرجGال والنسGاء)؟ إنGه

جميعGا .كيGGف يمكنGGك أن
ًG
ضGا .إنGGه رب كGGل المخلوقGGات ورأسGGهم
هGGو هللا بذاتGGه ،وليس فقGGط رأس المGGرأة لكنGGه رأس الرجGGل أي ً
Gديفا؟ يسGGوع ذكGGر لم يفسGGد .إنGGه هGGو هللا؛ هGGو المسGGيح؛ هGGو
تحGGدد أن ذكGGورة يسGGوع هي رمGGز لGGرأس المGGرأة؟ أال يكGGون هGGذا تجً G

ذكرا مثل آدم الذي فسد؟ يسوع هو جسد لبسه روح هللا األقدس .كيف يمكنك أن تقول إنGGه إلGGه
الرب .كيف يمكنه أن يكون ً
قادرا أن ُيدمج ذكورة آدم الذي أغوته الحيGGة
يملك ذكورة آدم؟ في تلك الحالة ،أال يكون كل عمل هللا خاطًئا؟ هل كان يهوه ً
بداخل يسوع؟ أليس تجسد الوقت الحالي هو مثال آخر على عمل هللا المتجسد المختلف في الجنس عن يسوع ولكنه مشGGابه

له في الطبيعة؟ هل ما زلت تجرؤ أن تقول إن هللا المتجسد ال يمكن أن يكون أنGثى ،ألن المGرأة أغوتهGا الحيGة أوالً؟ هGل مGا

زلت تجرؤ أن تقول إن المرأة هي األكثر نجاسة وهي مصدر فساد البشرية لGذلك ليس من الممكن أن يصGGير هللا جس ًGدا في
دائمGا الرجGGل وال يجب أن تظهGGر هللا أو
صGGورة أنGGثى؟ هGGل ال زالت تجGGرؤ أن تصGGر على القGGول بGGإن "المGGرأة يجب أن تطيGGع ًG

تمثله بصورة مباشرة"؟ لم تفهم في الماضGي ،لكن هGGل يمكنGك Gأن تسGتمر اآلن في التجGGديف على عمGل هللا ،وبGاألخص جسGم

هللا المتجسGGد؟ إن كنت ال تسGGتطيع أن تGGرى هGGذا بوضGGوح كامGGل ،من األفضGGل أن تGGراقب لسGGانك ،خشGGي َة أن تنكشGGف حماقتGGك
ٍ
Gزءا
وجهلك ويتعرى قبحك .ال تظن أنك تفهم كل شيء .أقول لك إن كل ما قد رأيته واختبرته غير كاف لتفهم ولو حتى ج ً

من ألGGف من خطGGة تGGدبيري G.فلمGGاذا إ ًذا تتصGGرف بكبريGGاء؟ قلGGة موهبتGGك ومعرفتGGك الضGGئيلة غGGير كافيGGة ليسGGتخدمها يسGGوع في
حتى ثانية واحدة من عمله! ما هو كم الخبرة الذي لديك فعليًّا؟ كل ما رأيته وكل مGا سGGمعته في حياتGGك وكGGل مGا تخيلتGGه أقGل

Gرورا ،أنت مج GGرد
من العم GGل ال GGذي أق GGوم ب GGه في لحظ GGة! من األفض GGل أال تتص GGيد األخطGGاء وتج GGدها! ال يهم كم ق GGد تك GGون مغ ً G
مخلوق أقل من نملة! كل ما تحمله داخGل بطنGك أقGل ممGا تحملGه النملGة بGداخل بطنهGا! ال تظن أنGه لمجGرد أنGك حصGلت على
بعض المعرفGGة واألقدميGGة فGGإن هGGذا يعطيGGك الحGGق في اإليمGGاء بشراسGGة والتكلم بغطرسGGة .أليسGGت خبرتGGك وأقGGدميتك Gهي نتGGاج
Gاء على هGذا
الكلمات التي قد نطقتهGا أنGا؟ هGل تGؤمن أنهGا مقابGل عملGك وتعبGك؟ اليGوم ،أنت رأيت أنGني قGد صGرت جس ًGدا ،وبن ً
Gرت أنت مليًئا بهGGذه التصGGورات الغنيGGة ،وجمعت مفGGاهيم ال حصGGر لهGGا منهGGا .لGGو لم يكن من أجGGل تجسGGدي ،حGGتى لGGو
فقGGط صَ G
امتلكت مواهب غير عادية ،لن يكون لGديك العديGد من التصGورات؛ ََأوليس من هGذا قGد جGاءت مفاهيمGك؟ لGو لم يصGر يسGوع
جسدا في تلك المGرة األولى ،هGل كنت سGتعرف حGتى عن التجسGد؟ أليس هGذا بسGبب أن التجسGد األول أعطGاك المعرفGة الGتي
ً

مطيعGا ،تخضGGع التجسGGد الثGGاني للدراسGGة؟
ًG
تابعGا
جعلتGGك تحGGاول بوقاحGGة الحكم على التجسGGد الثGGاني؟ لمGGاذا بGGدالً من أن تكGGون ًG
عندما دخلت إلى هذا التيار وجئت أمام هللا المتجسد ،هل سمح لك بGأن تGGدرس هGذا؟ من الجيGGد بالنسGGبة لGGك أن تGدرس تGGاريخ
Gت أعمى؟ أال
عائلتGGك ،لكن إن حGGاولت دراسGGة "تGGاريخ عائلGGة" هللا ،هGGل سيسGGمح لGGك إلGGه اليGGوم أن تقGGوم بدراسGGة مثGGل هGGذه؟ ألسَ G
تجلب لنفسك الخزي؟

لو أن عمل يسوع تم فقط دون أن يتم تكميلGه من خالل عمGل هGذه المرحلGة في األيGام األخGيرة ،لظGل اإلنسGان متمس ًGكا

ابنGGا وحي ًGدا ،وأن أي شGخص يGأتي فيمGا بعGد باسGم آخGGر لن يكGون
لألبGد بفكGرة أن يسGGوع وحGGده هGGو ابن هللا الوحيGGد ،أي أن هلل ً
االبن الوحيGGد هلل ،فضGالً عن أنGGه لن يكGGون هللا نفسGGه .يعتقGGد اإلنسGGان أنGGه لGGو أي شGGخص بمثابGGة ذبيحGGة خطيGGة أو تقلGGد السGGلطة

نياب ً Gة عن هللا ويفGGدي كGGل البشGGرية ،هGGو ابن هللا الوحيGGد .هنGGاك البعض يؤمنGGون أنGGه طالمGGا أن الوحيGGد الGGذي يجيء هGGو ذكGGر،
يمكن اعتباره ابن هللا الوحيد وممثلGه ،وهنGاك حGتى أولئGك الGذين يقولGون إن يسGوع هGو ابن يهGوه ،وابنGه الوحيGد .أليسGت هGذه
بجدية فكرة مبالغ فيها لدى اإلنسان؟ لو لم تتم مرحلة العمل هذه في العصر األخGGير ،السGGتُترت البشGGرية جمعGGاء تحت الظGل
المظلم عندما يتعلق األمر باهلل .لو كان هذا هو الحال ،كان سيعتقد الرجل أنه أعلى من المرأة ،ولما استطاعت النسGGاء أبGً Gدا

دائمGا ولم يمنحهGا
دائمGا أن هللا ذكGر ،وأنGه احتقGر المGرأة ً
رفع رؤوسGهن ،ولن تسGتطيع امGرأة واحGدة أن تخُلص .يGؤمن النGاس ً
ضGا ،فرصGة أب ًGدا في الخالص؟ ألن يكGون
خالصها .إن كان هذا هGو الحGال ،ألن يكGون للنسGاء الالتي
خلقهن يهGوه وفس ّ
ّ
Gدن أي ً
إ ًذا خلGGق يهGGوه للمGGرأة ،أي خلقGGه لحGGواء ،بال هGGدف؟ وألن تفGGنى النسGGاء لألبGGد؟ لهGGذا السGGبب ،تتم هGGذه المرحلGGة من العمGGل في

األي GGام األخ GGيرة به GGدف خالص ك GGل البش GGرية ،وليس فق GGط الم GGرأة ل GGو ك GGان على أح GGد أن يعتق GGد أن هللا ك GGان سيص GGير متج ّسً G Gدا
كامرأة ،وأن هذا فقط من أجل خالص المرأة فإن ذلك الشخص هو في الحقيقة أحمق!

إن العمل الذي يتم في الوقت الحاضر قGد دفGع عمGل عصGر النعمGة لألمGام؛ أي أن العمGل بمGوجب خطGة التGدبير الكليGة
تقدما .لمGاذا أقGول
قدما .على الرغم من أن عصر النعمة قد انتهى ،إال أن عمل هللا قد حقق ً
ذات الستة آالف عام قد مضى ً
Gرارا إن ه GGذه المرحل GGة من العم GGل تُْبGGنى على عص GGر النعم GGة وعص GGر الن GGاموس؟ ه GGذا يع GGني أن عم GGل الي GGوم ه GGو
Gرارا وتك ً G
مً G
اسGGتمرارية للعمGGل الGGذي تم في عصGGر النعمGGة وهGGو تقGGدم عن العمGGل الGGذي تم في عصGGر النGGاموس .الثالث مراحGGل متداخلGGة
ضGا إن هGGذه المرحلGGة
بصورة لصيقة وكل واحدة منها مرتبطة في سلسلة مربوطة بإحكام بالمرحلة التي تليها .لماذا أقول أي ً
من العمل تُْب نى على المرحلة التي قام بها يسوع؟ بافتراض أن هذه المرحلة من العمل ليست مبنية على العمل الذي قام بGGه
يسوع ،لكان من الواجب أن تحدث عملية صلب ثاني ًة في هGذه المرحلGة ،ولكGان عمGل فGداء المرحلGة السGابقة تم مGرة أخGرى.
Gدما وسGما مسGتوى العمGل لدرجGة
سيكون هذا بال مغزى .لذلك األمر ليس أن العمل قد اكتمل بالتمام ،بل العصر قد مضى ق ً

أعلى من قبGGل .يمكن أن ُيقGGال إن هGGذه المرحلGGة من العمGGل مبنيGGة على أسGGاس عصGGر النGGاموس وصGGخرة عمGGل يسGGوعُ .يبGGنى
العمل مرحل ًة بمرحلة ،وهذه المرحلة ليست بداية جديدة .فقGط الجمGGع بين مراحGGل العمGGل الثالث يمكن اعتبGاره خطGة التGدبير
ذات الستة آالف عام .العمل في هذه المرحلة يتم على أسGاس عمGGل عصGر النعمGGة .لGو لم تكن هاتGان المرحلتGان مرتبطGGتين،

فلمGاذا ال يتم تكGرار الصGلب في هGذه المرحلGة؟ لمGاذا ال أحمGل خطايGا اإلنسGان؟ بGل بGداًل من ذلGك جئت ألدين وأوبخ اإلنسGان

الحَبGل من الGGروح القGGدس لم يتبGGع الصGGليب،
ً
مباشرة؟ لو كGان عمGGل دينونGتي وتGوبيخي لإلنسGان ومجيGئي الGGذي ليس من خالل َ
ِ
Gرة .العمGل في
لما كنت مؤهالً لدينونة وتوبيخ اإلنسان .ألني بالتحديد واحGد مGع يسGوع فGإني آت ألوبخ اإلنسGان وأدينGه مباش ً

هGذه المرحلGة مبGني بالكامGل على العمGل في المرحلGة السGابقة .لهGذا السGبب فGإن عمالً من هGذا النGوع فقGط هGو الGذي يمكنGه أن
يجلب اإلنسان إلى الخالص ،خطGوة بخطGوة .يسGوع وأنGا أتينGا من روح واحGد .حGتى لGو كنGا غGير مGرتبطين في جسGدينا ،إال

أن روحنا واحد؛ على الرغم من أن محتوى ما نفعله والعمل الذي نقوم به مختلف ،إال أننGGا متشGGابهان في الجGGوهر؛ جسGGدانا
يتخذان أشكاالً مختلفة ،ولكن هذا بسبب التغير في العصGر ومتطلبGGات عملنGGا المتنوعGة؛ خGGدمتنا غGGير متشGابهة ،ولGذلك العمGل

ضGا مختلفGة .لهGGذا مGGا يGراه اإلنسGان ويفهمGه هGذا اليGوم ليس مثGل الماضGي؛
الGGذي نقGوم بGه والشخصGية الGتي نكشGفها لإلنسGان أي ً
ه GGذا بس GGبب تغ GGير العص GGر .له GGذا هم GGا مختلف GGان في جنس وش GGكل جس GGديهما ،ولم يول GGدا من نفس العائل GGة ،وال في نفس الحقب GGة

الزمنية ،ومع ذلك روحهما واحد .ألن ما يتشترك فيGGه جسGGداهما ليس الGGدم أو صGGلة قرابGGة من أي نGGوع ،وال يمكن إنكGار أن
تجسد هللا كان في حقبتين زمنيتين مختلفتين .كونهما جسمي تجسد هللا ،فهذه حقيقة ال يمكن دحضها ،على الGGرغم من أنهمGGا
ليسGGGا من نفس الGG Gدم وال يشGG Gتركان في لغGG Gة بش GGرية واح GGدة (األول ذك GGر يتح GGدث بلغ GGة اليهGG Gود واألخ GGرى أنGG Gثى تتحGGGدث فقGG Gط
ضGا.
الصينية) G.لهذه األسباب عاشا في بلدين مختلفين للقيام بالعمGل الGواجب عليهمGا القيGام بGه ،وفي فGترات زمنيGة مختلفGة أي ً

على الGGرغم من أنGGه لهمGGا نفس الGGروح ،والجGGوهر ،ال توجGGد أوجGGه شGGبه مطلًقGGا بين المظهGGرين الخGGارجيين لجسGGديهما .كGGل مGGا
يشتركان فيه هو نفس الطبيعة البشرية ،لكن بالنسGبة للمظهGر الخGارجي وظGروف والدتهمGا G،مختلفGان .هGذه األمGور ليس لهGا
تأثير على عملهما أو المعرفة التي يحصل عليها اإلنسGان بشGأنهما ،ألنهمGا في التحليGل النهGGائي ،لهمGا نفس الGروح وال يمكن

ألحGGد أن يفصGلهما .على الGGرغم من أن ال صGGلة دم تربطهمGGا ،إال أن كيانيهمGGا مسGGؤوالن عن روحهمGGا ،وهGGو الGGذي يخصGGص
مختلفGGا في حقب زمني GGة مختلف GGة ،وجس GGداهما من س GGاللة مختلف GGة .بالمث GGل ف GGإن روح يه GGوه ليس أب روح يس GGوع،
لهم GGا عمالً
ً

وروح يسوع ليس ابن روح يهوه :هما واحد ونفس الروح .بالضبط مثل هللا المتجسد اليوم ويسوع .على الGGرغم من أنGGه ال

وأيضا عمGGل الدينونGةG
تربطهما صلة دم ،إال أنهما واحد؛ هذا ألن روحيهما واحد .يمكن هلل أن يقوم بعمل الرحمة واللطف،
ً
ضG Gا إن GGزال اللعن GGات على اإلنس GGان؛ وفي النهاي GGة ،يمكن GGه أن يق GGوم بعم GGل ت GGدمير Gالع GGالم وعق GGاب
الب GGارة وت GGوبيخ اإلنس GGان ،وأي ً
Gادرا على س GGن التش GGريعات لإلنس GGان وإص GGدار
األش GGرار .أال يفع GGل ك GGل ه GGذا بنفس GGه؟ أليس GGت ه GGذه هي كلي GGة ق GGدرة هللا؟ ك GGان ق ً G
ضG Gا على قي GGادة ب GGني إس GGرائيل األوائ GGل ليعيش GGوا حي GGاتهم على األرض وإرش GGادهم لبن GGاء الهيك GGل
Gادرا أي ً
الوص GGايا ل GGه ،وك GGان ق ً G

جميعGGا تحت س GGيادته .ع GGاش على األرض م GGع ش GGعب إس GGرائيل لم GGدة ألفي ع GGام معتم Gً Gدا على س GGلطانه .لم
والم GGذابح ،وإبق GGائهم
ً
Gاء على سGGلطانه
يتجGGرأ بنGGو إسGGرائيل على عصGGيانه؛ وجميعهم َّ
بجلGGوا يهGGوه وحفظGGوا وصGGاياه .كGGان هGGذا هGGو العمGGل الGGذي تم بنً G
وكليGGة قدرتGGه .ثم ،في عصGGر النعمGGة ،جGGاء يسGGوع ليفGGدي كGGل البشGGرية السGGاقطة (وليس بGGني إسGGرائيل فقGGط) .أظهGGر رحمتGGه
دائمGGا ُمحبًّا لإلنس GGان ،ألن GGه ق GGد أتى
ولطف GGه لإلنس GGان .يس GGوع ال GGذي رآه اإلنس GGان في عص GGر النعم GGة ك GGان مليًئا ب GGاللطف وك GGان ً
Gادرا على غفGGران خطايGGا اإلنسGGان حGGتى فGGدى صGGليبه كGGل البشGGرية من الخطيGGة بالتمGGام.
لخالص البشGGرية من الخطيGGة .كGGان قً G

صGلب عن خطايGاه
أثناء هذه الفترة ،ظهر هللا أمام اإلنسان بالرحمة واللطف؛ أي أنه صار ذبيحة خطيGة من أجGل اإلنسGان و ُ
ِ
وم ِحبًّا .وكل من تبعوا يسوع في عصر النعمة كذلك سعوا لكي
مغفورا له لألبد .كان
لكي يصير
ً
ومحتمالً ُ
رحيما وعطوًفا ُ
ً
ِ
حبين في كGGل األمGGور .كGانوا طGGويلي األنGGاة ولم يGGردوا اإلسGاءة أبGً Gدا حGGتى عنGGدما ُيضGربون أو ُيشGGتمون أو
وم ِّ
يكونGGوا محتملين ُ
ُيرجمGGون .ولكن أثنGGاء المرحلGGة األخGGيرة لم يعGGد األمGGر كGGذلك .بالمثGGل ،مGGع أن روحيهمGGا واحGGد ،إال أن عمGGل يسGGوع ويهGGوه لم
تماما .لم يكن عمل يهوه هو إنهاء العصر بل توجيهه ،وتوجيه حياة البشGGرية على األرض .غGGير أن العمGGل
يكونا متطابقين ً
الموجGGود اآلن هGGو إخضGاع الGGذين فسGGدوا بشGGدة في الشGGعوب األمميGGة G،وليس قيGGادة شGGعب هللا المختGGار في الصGGين وحGGدهم ،بGGل

الكGGون بأسGGره وسGGائر البشGGر .قGGد يتضGGح لGGك أن هGGذا العمGGل يتم في الصGGين فقGGط ،لكنGGه في الواقGGع قGGد بGGدأ بالفعGGل في التوسGGع
Gاهزا للعمGGل،
Gرارا وراء الطريGGق الصGGحيح؟ هGGذا ألن الGGروح قGGد صGGار بالفعGGل جً G
Gرارا وتكً G
للخGGارج .لمGGاذا يسGGعى األجGGانب ،مً G
والكلمات التي تُقال اآلن موجهة ألولئك للناس عبر الكون .وبهذا فإن نصف العمل جGاري بالفعGل إتمامGه .منGذ خليقGة العGالم
إلى الGGوقت الحاضGGر ،قGGد قGGام روح هللا بتشGGغيل هGGذا العمGGل العظيم ،وقGGام بعمGGل مختلGGف في عصGGور وشGGعوب مختلفGGة .يGGرى

شعب كل عصر شخصية مختلفة له ،والGتي تنكشGف بصGورة طبيعيGة من خالل العمGل المختلGف الGذي يقGوم بGه .إنGه هGو هللا،
ضGا دينونGة GاإلنسGان وتوبيخGه
المليء بالرحمة واللطف؛ هو ذبيحة الخطية من أجل اإلنسان وهو راعي اإلنسان ،لكنه هGو أي ً
ضGا أن يفGGدي البشGGرية الفاسGGدة من الخطيGة .اليGGوم،
ولعنته G.يمكنGه أن يقGGود اإلنسGان ليحيGGا على األرض أللفي عGام ،ويمكنGGه أي ً

ضGا قGGادر على إخضGGاع البشGGرية ،الGGتي ال تعرفGGه ،وإخضGGاعها تحت سGGيادته ،لكي يخضGGع لGGه الكGGل بالتمGGام .في النهايGGة
هGGو أي ً
رحيمGا ومحبًّا ،وليس فقGط إلGه
إلهGا
َ
سيسحق كل ما هو نجس وآثم داخGل اإلنسGان عGبر الكGون ،ليظهGر لإلنسGان أنGه ليس فقGط ً
ً
ض Gا اإللGGه الGGذي يGGدين اإلنسGGان .بالنسGGبة لألشGGرار الGGذين يعيشGGون بين
الحكمGGة والعجGGائب ،وليس فقGGط ًG
إلهGا قدو ًس Gا ،بGGل هGGو أي ً
ضGا تعزيGة وسGGند وإمGداد بالكلمGات
البشGGر ،هGو دينونGGة وعقGاب ونGGار؛ بالنسGGبة للGذين سGُ Gي َّ
كملون ،هGGو ضGيقة وتنقيGة وتجربGGة وأي ً

Gديرا؟ إنGGه قGGادر على
والمعاملGGة والتهGGذيب .وبالنسGGبة ألولئGGك الGGذين سGُ Gيبادون ،هGGو عقGGاب وأي ً
ضGا انتقGGام .أخGGبروني ،أليس هللا قً G
القيام بأي وكل عمل ،ليس فقط الصلب كما تتخيل .أنت تفكر في هللا باحتقار شديد! هل تؤمن أن كGل مGGا يسGتطيع فعلGه هGGو
فداء البشرية جمعاء من خالل صGلبه وكفى؟ وبعGد ذلGGك سGتتبعه حGتى السGGماء لتأكGل من ثمGر شGجرة الحيGGاة وتشGGرب من نهGر
الحياة؟  ...هل يمكن أن يكون األمر بهذه البساطة؟ أخبرني ،ما الذي قد حققته؟ هل لديك حياة يسوع؟ في الواقع قد فداك،
ولكن الصGلب كGان عمGل يسGوع نفسGه .مGا الGواجب الGذي أديتGه كإنسGان؟ لGديك فقGط تقGوى خارجيGة لكنGك ال تفهم طريقGه .هGل

هGGذه هي الطريقGGة الGGتي تُظهGGره بهGGا؟ لGGو لم تحصGGل على حيGGاة هللا أو تGGرى كليGGة شخصGGيته البGGارة ،فال يمكن Gك Gأن تGGدعي أنGGك
ًّ
مستحقا أن تمر عبر بوابة ملكوت السماء.
تملك حياته ،وأنت لست
ج د .على الGGرغم من أنكم لم
ضGا .باإلضGGافة إلى أنGGه جسGGد ُم َم َG
هللا ليس ًG
ضGا أن يصGGير جسGً Gدا أي ً
روح ا فقGGط ،بGGل يمكنGه Gأي ً
صGلب ،صGار جس ًGدا ُم َم َج ًGدا .هGو
تروا يسGوع ،إال أن بGني إسGرائيل رأوه ،أي اليهGود آنGذاك .كGان أول جسGم متجسGد ،وبعGدما ُ

ضGا أن يصGGير
روح شامل ويمكنه القيام بالعمل في كل مكان .يمكنه أن يكون يهوه أو يسوع أو المسيا؛ في النهاية يمكنه أي ً
ضGا الرحمGة واللطGف .كGل العمGل الGذي قGام بGه قGادر
هللا القدير .هو البر والدينونة Gوالتوبيخ؛ هو اللعنة والغضب؛ لكنه هGو أي ً

كنت ال تس GGتطيع حًقGGا أن تش GGرح فينبغي أال تتوص GGل إلى
على تمثيل GGه G.م GGا ه GGو أس GGلوب هللا في رأي GGك؟ ال يمكن GGك الش GGرح .إن َ
نتGGائج حGGول هللا .ال تسGGتنتج أن هللا هGGو إلGGه الرحمGGة واللطGGف لألبGGد ،ألنGGه قGGام بعمGGل الفGGداء في مرحلGGة واحGGدة .هGGل يمكنGك Gأن
ورحيمGا فحسGب ،فلمGاذا سGينهي العصGر في األيGام األخGيرة؟ لمGاذا
إلهGا محبًّا
تكون ً
متيقنGا أنGه فقGط إلGه رحيم ومحب؟ إن كGان ً
ً
رحيمGا ومحبًّا حGتى النهايGة ،بحيث ينGال
سينزل العديد Gمن الكGGوارث؟ حسGب تصGورات النGاس وأفكGارهم ،يجب أن يكGGون هللا
ُ
ً
الجمي GG Gع الخالص ح GG Gتى آخ GG Gر ف GG Gرد من البش GG Gرية ،ولكن لم GG Gاذا ُيGG Gنزل مث GG Gل ه GG Gذه الك GG Gوارث الجس GG Gيمة ،ك GG Gالزالزل واألوبئ GG Gة
Gدوا لهGGا؟ لمGGاذا يسGGمح بمعانGGاة اإلنسGGان من
والمجاعGGات ،في األيGGام األخGGيرة ،ليGGدمر هGGذه البشGGرية الشGGريرة الGGتي تعتGGبر هللا عً G

المجاعGGة والوبGGاء؟ لمGGاذا يسGGمح لإلنسGGان بالمعانGGاة من هGGذه الكGGوارث؟ فيمGGا يتعلGGق بأسGGلوب هللا ،ال أحGGد من بينكم يجGGرؤ على

متيقنGا أنGGه الGروح؟ هGل تجGGرؤ أن تقGGول إنGه ليس إال جسGد يسGوع؟ هGل
القGول وال أحGد يسGتطيع الشGرح .هGل يمكنGك أن تكGGون ً
سيصلب لألبد من أجل اإلنسان؟
تجرؤ أن تقول إنه إله ُ

هل للثالوث وجود؟
ضGا االبن والGGروح القGGدس" إال بعGGد أن أصGGبح تج ُّسGد
لم يؤمن اإلنسان أنه "ال يوجد فقط اآلب في السماء ،لكن هنGGاك أي ً

يس GGوع حقيق ً Gة .ه GGذا ه GGو التص GGور التقلي GGدي ال GGذي يعتنق GGه اإلنس GGان ،أن GGه ثم GGة إل GGه في الس GGماء هك GGذا :ث GGالوث وه GGو اآلب واالبن
والروح القدس ،إله واحد .كل البشرية لديها هذا التصور :هللا هو إلGه واحGد ،لكنGه يتكGون من ثالثGة أجGزاء ،وكGل مGا رسGخه
أولئك بشدة في التصورات التقليدية َيعتبر أنGGه اآلب واالبن والGروح القGGدس ،وال يصGGبح هللا واح ًGدا إال بهGGذه األجGزاء الثالثGGة.
فمن دون اآلب القGGدوس ،ال يكGGون هللا كGGامالً .وبالمثGGل ،ال يكGGون هللا كGGامالً من دون االبن أو الGGروح القGGدس .فهم يؤمنGGون –

بحسب اعتقاداتهم – َّ
معGا
أن ًأيا من اآلب وحGGده أو االبن وحGGده ال يمكن اعتبGGاره هللا ذاتGه .فقGط اآلب واالبن والGروح القGدس ًG
يمكن اعتبارهم هللا ذاته .واآلن ،يعتنق جميع المؤمGنين المتGدينين ،وحGتى كGل تGابع منكم ،هGذا االعتقGاد ،لكن ليس بوسGع أحGد

Gحيحا أم ال؛ ألنكم دوم Gاً في التبٍ G
Gاس بشGGأن أمGGور هللا ذاتGGه .وعلى الGGرغم من أن هGGذه
أن يوضGGح مGGا إذا كGGان هGGذا االعتقGGاد صً G
Gيرا بالتصGGورات
Gأثرا خط ً
عبGارة عن تصGورات ،فGإنكم ال تGGدرون مGGا إذا كGانت صGحيحة أم خاطئGGة؛ ألنكم أصGGبحتم متGأثرين ت ً

بعمق ،وقد تسGرب هGذا السGم بعم ٍ
ٍ
Gق إلى داخلكم؛ ومن ثم ،فقGGد استسGلمتم في
الدينية .لقد قبلتم تلك التصورات الدينية Gالتقليدية

ض Gا لهGGذا التGGأثير الضGGار؛ ذلGGك ألن الثGGالوث ببسGGاطة غGGير موجGGود ،أي أن ثGGالوث اآلب واالبن والGGروح القGGدس
هGGذا األمGGر أي ً
Gدات خاطئGGة لديGGه .لطالمGGا ظGGل اإلنسGGان طGGوال هGGذه
ببسGGاطة غGGير موجGGود .هGGذه كلهGGا تصGGورات تقليديGة GلGGدى اإلنسGGان ،ومعتقٌ G
السGGنوات الكثGGيرة يعتقGGد في هGGذا الثGGالوث الGGذي تستحضGGره تصGGورات في ذهن اإلنسGGان اختلقهGGا اإلنسGGان ،لكنGGه لم يرهGGا مطلقGاً

من قب GGل .ظهGGرت على امتGGداد ه GGذه السGGنوات شخصGGيات روحيGGة عظيمGGة تشGGرح "المعGGنى الحقيقي" للثGGالوث ،لكن ظلت ه GGذه

التفسيرات للثالوث – بوصفه ثالثGة أشGخاص متمGايزين ومتحGدين في الجGوهر – مبهمGة وغGير واضGحة ،وبGات جميGع النGاس
جامعGا؛ فمعظم التفسGGيرات مقبولGGة من حيث
ًG
Gيرا
في حGGيرة بشGGأن "تGGركيب" هللا .لم يتمكن إنسGGان عظيم مطلًقGGا من أن يقGGدم تفسً G
تماما؛ ذلك ألن هذا الثالوث العظيم الذي يحتفظ به اإلنسGGان في
فهما
ً
واضحا ً
التعليل وعلى الورق ،لكن ال أحد يفهم معناها ً
ظGGا بم GGا يكفي ليص GGعد إلى مس GGكن هللا
قلب GGه غ GGير موج GGود؛ حيث لم ي GGر أح GGد مطلًقGGا مالمح هللا الحقيقي GGة ،ولم يكن أح Gٌ Gد محظو ً
لزيارته حتى يفحص بنفسه األشياء الموجودة في مكGGان وجGود هللا ،ويحGدد بالضGبط عGGدد عشGرات اآلالف أو مئGGات الماليين

من األجيال الموجودة في "بيت هللا" أو ليتحقق من عدد األجزاء التي يتألف منها التركيب األصلي هلل .ما يحتاج أسا ًسGا إلى
ضGا الGGروح القGGدس ،وظهGGور كGGل واحGGد منهم ،وكيGGف انفصGGلوا بالضGGبط ،وكيGGف ُجعلGGوا
الفحص هGGو :عصGGر اآلب واالبن وأي ً

واحGGداً .لألسGف ،لم يتمكن أحGد طGوال هGGذه السGنين الكثGيرة من اكتشGاف حقيقGة هGGذه األمGGور؛ فهي كلهGا ُمجGرد تخمينGات؛ ألن
أحGً Gدا لم يصGGعد مطلًقGGا إلى السGGماء للزيGGارة وعGGاد "بتقريGGر استقصGGائي" ألجGGل البشGGرية جمعGGاء حGGتى يخGGبر كGGل أولئGGك المؤمGGنين

المتدينين Gالورعين الغيورين والمهتمين Gبالثالوث بحقيقة األمر .بالطبع ،ال يمكن الرجوع بGاللوم على اإلنسGان في رسGم تلGGك
Gوع االبن يرافقGGه عنGGدما خلGGق البشGGر؟ لGGو كGGانت كGGل األمGGور في البدايGGة قGGد جGGرت
التصGGورات ،فلمGGاذا لم يجعGGل يهGGوه اآلب يسَ G
باسGGم يهGGوه ،لكGانت أفضGل .إن كGان ال بGGد من توجيGGه لGGومٍ ،فإنGGه يوجGGه إلى تلGGك الهفGGوة اللحظيGGة الGGتي لم يسِ G
Gتدع فيهGGا يهGGوه هللاُ
معGا ،أال يكونGون بGذلك قGد أصGبحوا
والروح
االبن
القدس أمامه وقت الخلق ،لكنGه قGام بعملGه منف ً
َ
َ
Gردا .لGو أنهم قGد عملGوا كلهم ً
َ
سمى يهوه
واحدا؟ لو ظل اسم يهوه وحده
موجودا من البداية وحتى النهاية وليس اسم يسوع من عصر النعمة ،أو لو ظل ُي َّ
ً
ً
حينذاك ،أما يكون هللا قGGد َّ
وفر على نفسGGه مكابGدة البشGرية لGGذلك االنقسGام؟ بGGالطبع ،ال يمكن أن يالم يهGGوه على كGل هGGذا ،وإن

وجه إلى الGGروح القGGدس الGGذي ظGGل آلالف السGGنين يواصGGل عملGGه تحت اسGGم يهGGوه أو يسGGوع أو
فلي َّ
كGGان ال بGGد من توجيGGه لGGومٍُ ،
حتى الروح القدس ،فحي ََّر وأربك اإلنسان حتى عجز اإلنسان عن أن يعرف َم ْن هGو هللا تحدي ًGدا .لGو أن الGروح القGدس نفسGه
ضGا دون اسGم كاسGم يسGوع ،ولم يكن باسGتطاعة اإلنسGان أن يلمسGه أو يGراه ،بGل يسGمع
قد عمل دون هيئة أو صGورة ،بGل وأي ً
فع Gل اآلن؟ لقGGGد تGGGراكمت
أصGGGوات الرع GGد فق GGط ،أم GGا ك GGان عم Gٌ Gل من ه GGذا الن GGوع أك GGثر فائ GGدة للبش GGرية؟ فم GGاذا يمكن إذن أن ُي َG
ٍ
كليا .في الماضي،
تائها ً
تصورات اإلنسان َف َعَل ْت كجبل ،واتسعت كالبحر حتى لم يعد Gإله اليوم يستطيع أن يتحملها وأصبح ً
Gائرا بالفع GGل في كيفي GGة التعام GGل ،واآلن
لمGGا لم يكن هن GGاك سGGوى يه GGوه ويس GGوع والGGروح الق GGدس بين االث GGنين G،كGGان اإلنسGGان ح ً G
ّ
ضGا جGزء من هللاَ .م ْن يعGرف َم ْن يكGون هللا وفي أي أقنGوم من الثGGالوث
ُأضيف هللا القدير الGGذي أصGGبح حGتى ُيقGال عنGه إنGه أي ً
كافيا ليقضي اإلنسGان في تفسGGيره
متحدا أو
ظل
ً
مختفي ا تلك السنوات الطويلة؟ كيف يحتمل اإلنسان هذا؟ كان الثالوث وحده ً
ً

عمGGره كل GGه ،لكن اآلن أص GGبح هنGGاك "إل GGه واحGGد بأربع GGة أقGGانيم"؟ كي GGف ُيف َّس Gر ذل GGك؟ هGGل يمكن GGك أنت أن تفسGGره؟ أيه GGا اإلخGGوة
كافيGا بالفعGل ألن
واألخوات! كيGف ظللتم تؤمنGون بإلGه كهGذا حGتى اليGوم؟ إنGني أخلGع لكم قبعGتي تقGديراً لكم .كGان إلGه الثGالوث ً

المربَّع األقGGانيم .تم حثكم
تتحملGGوه ،فكيGGف أمكنكم االسGGتمرار في االحتفGGاظ بهGGذا اإليمGGان الGGذي ال يGGتزعزع بهGGذا اإللGGه الواحGGد ُ
على الخGروج ،لكنكم رفضGGتم .يGGا لGGه من أمGGر ال ُيصGَّ Gدق! أنتم حًقGGا مدهشGGون! بإمكGGان شGGخص بالفعGGل أن يGGؤمن إلى هGGذا الحGGد

بأربع GGة آله GGة دون أن يفهم ش GGيًئا .أال ت GGرون في ه GGذا معج GGزة؟ لم أكن أع GGرف أن GGه بوس GGعكم اج GGتراح معج GGزة عظيم GGة كه GGذه!
آب وال ابن ،فضGاًل عن أن يوجGGد
دعوني أخبركم أن الثالوث في الحقيقة غير موجود في أي مكان في هذا الكون .ليس هلل ٌ
معا يستخدمان الروح القدس كأداة .هذا كله أكبر مغالطGة ،وهGو ببسGاطة غGير موجGود في هGذا
مفهوم ّ
مؤداه أن اآلب واالبن ً
العالم! بيد أن تلك المغالطة لها أصل وليسGت بال أسGاس بالكليGGة؛ ألن عقGGولكم ليسGت بسGGيطة إلى هGGذا الحGد ،وأفكGاركم ليسGت
بال منطق ،بل هي مناسبة وحاذقة للغاية ،لدرجة أنهGا عصGية حGتى على أي شGيطان .لكن لألسGف ،كGل هGذه األفكGار محض
مغالطGGات وال وجGGود لهGGا! إنكم لم تGGروا الحGGق الGGواقعي مطلًقGGا ،بGGل أنتم تخمنGGون وتتصGGورون فقGGط ،ثم تختلقGGون منهGGا قصGGة
لتكس GGبوا به GGا ثق GGة اآلخ GGرين بش GGكل مخ GGادع ،وتهيمن GGوا به GGا على حمقى البش GGر دون عق Gٍ Gل أو منط GGق ،ح GGتى يؤمن GGوا "بتع GGاليمكم

المتبحGGرة" العظيمGGة والمشGGهورة .هGGل هGGذا حGGق؟ هGGل هGGذا نظGGام الحيGGاة الGGذي يجب أن يحصGGل عليGGه اإلنسGGان؟ إنGGه كلGGه ُهGGراء!

ليست هناك كلمة واحدة مناسبة! طوال هذه السGنوات الطويلGGة ،ظGل هللا ُمقسGً Gما هكGGذا بواسGطتكم ،وظGل ُيق َّسGم أكGثر فGأكثر مGع
كل ٍ
جيل حتى َّ
واحدا ُق ِّسم صراحة إلى ثالثة آلهة .واآلن أصبح ببساطة من المسGتحيل على اإلنسGان أن يعيGد تجميGع
إلها
ً
إن ً

هللا في واحGGد؛ ألنكم قسGGمتموه إلى قطGٍ Gع صGGغيرة جGً Gدا! لGGوال عملي اآلني قبGGل أن يفGGوت األوان ،لكGGان من الصGGعب القGGول كم
كنتم ستس GGتمرون بوقاح GGة على ه GGذا النحGGو! كي GGف يمكن أن يظ GGل إلهكم إن كنتم تس GGتمرون في تقس GGيمه على ه GGذا النحGGو؟ هGGل
Gأخرت ،لربمGGا كنتم قGGد أعGGدتم "اآلب واالبن" ،يهGGوه ويسGGوع ،إلى
كنت قGGد تG
ُ
سGGتظّلون تعGGترفون بGGه كGGأبيكم وترجعGGون إليGGه؟ لGGو ُ
Gيرا جGGاء هGGذا اليGGوم الGGذي
لحسGGن الحGGظ أن اآلن هGGو األيGGام األخGGيرة .أخً G
Gزء من هللا .لكن ُ
إسGGرائيل وادعيتم أنكم أنتم أنفسGGكم جٌ G

قمت بيGدي GبهGذه المرحلGGة من العمGل .ربمGا لGGوال هGذا ،لكنتم تمGGاديتم،
طالما انتظرته ،ولم يتوقف تقسGGيمكم هلل ذاتGه إال بعGGد أن ُ
بل حتى لوضعتم جميع الشياطين الموجودة بينكم على طاوالتكم لعبادتها .هذه حيلتكم! وسيلتكم لتقسيم هللا! هل ستسGGتمرون
في القيام بهذا اآلن؟ دعوني أسألكم :كم هناك من آلهة؟ أي إله سيمنحكم الخالص؟ هGGل هGGو اإللGGه األول أم الثGاني أم الثGالث

دائمGا؟ هGGل هGGو اآلب؟ أم االبن؟ أم هGGو الGGروح القGGدس؟ أخGGبرني بمن تGGؤمن؟
دائمGGا؟ أي منهم تؤمنGGون بGGه ًG
الGGذي تصGGلون إليGGه ً
رغم أنك تقول مGع كGل كلمGة إنGك تGؤمن باهلل ،فGإن مGا تؤمنGون بGه فعالً هGو عقلكم أنتم! هللا ببسGاطة غGير موجGود في قلGوبكم!
لكن في عقولكم يوجد عدد من تلك "الثالوثات"! أال توافقون؟

إذا تم تقGGييم مراحGGل العمGGل الثالثGGة بحسGGب مفهGGوم الثGGالوث هGGذا ،فال بGGد إ ًذا من وجGGود ثالثGGة آلهGGة حيث إن العمGGل الGGذي

يقوم بGه كGل منهم ليس العمGل نفسGه الGذي يقGوم بGه اآلخGر .إن كGان بينكم من يقGول إن الثGالوث موجGود حًقGا ،فاشGرحوا إ ًذا مGا
الذي يعنيه Gبالضبط إله واحGد في ثالثGة أقGانيم .مGا اآلب القGدوس؟ مGا االبن؟ مGا الGروح القGدس؟ هGل يهGوه هGو اآلب القGدوس؟

روحا؟ ألم يكن عمل يسوع هو
روحا؟ أليس جوهر االبن ً
أيضا ً
هل يسوع هو االبن؟ فما هو الروح القدس إ ًذا؟ أليس اآلب ً
روح ا يمكن أن تكGGون
روح كمثGGل روح يسGGوع؟ كم ًG
عمGGل الGروح القGGدس؟ ألم يكن عمGGل يهGGوه في ذلGGك الGGوقت قGGد تم بواسGGطة ٍ
هلل؟ وفًقا لتفسيرك ،فإن األقانيم الثالثة ،اآلب واالبن والروح القدس ،هي واحد؛ فGإن كGGان األمGر كGGذلك ،توجGد ثالثGة أرواح،

َّ
لكن وجود ثالثة أرواح يعني وجود ثالثة آلهة ،وهذا يعني عدم وجود إله حقيقي واحد؛ فكيف مازال هذا النGGوع من اآللهGGة
ابن وكيGGف يكGGون هGGو ًأبGGا؟ أليسGGت هGGذه كلهGGا
قبلت بوجGGود إلGGه واحGGد فقGGط ،فكيGGف يكGGون لGGه ٌ
يمتلGGك الجGGوهر األصGGلي هلل؟ إذا َ

تمامGا كمGGا هGو مكتGGوب في الكتGGاب
تصGوراتك؟ يوجGد إلGGه واحGGد فقGط ،وليس إال شGخص واحGGد في هGذا اإللGه وروح واحGدة هلل ً
المقدس أنه "يوجد روح قدس واحد وإله واحد فقGط ".بغض النظGر عمGا إذا كGان اآلب واالبن اللGذان تتكلم عنهمGا موجGودينG،
فليس هناك إال إله واحد في النهاية ،وجGوهر اآلب واالبن والGروح القGدس الGذين تGؤمن بهم هGو نفسGه جGوهر الGروح القGدس.
وأيضا أن يكون فوق كل األشياء .روحه شامل وكلي
بعبارة أخرى ،هللا روح لكنه قادر على أن يتجسد ويعيش بين الناس
ً
الوجود .يستطيع أن يكون في الجسد وأن يكون – في الGوقت ذاتGه – في الكGون وفوقGهَ .ل َّما كGان النGاس َّ
كلهم يقولGون إن هللا

Gخص واح ٌGد فقGط،
هو وحGده اإللGه الواحGد الحقيقي ،فإنGه إ ًذا يوجGد إلGه واحGد غGير منقسGم بGإرادة أحGد! هللا ٌ
روح واح ٌGد فقGط وش ٌ
وهGGذا الGGروح هGGو روح هللا .لGGو كGGان األمGGر كمGGا تقGGول ،اآلب واالبن والGGروح القGGدس ،أفال يكونGGون ثالثGGة آلهGGة؟ حيث يكGGون

جوهرا آخر كGGذلك ،ذواتهم مختلفGGة وجGGواهرهم مختلفGGة ،فكيGGف إ ًذا يكGGون
جوهرا آخر ،واآلب
جوهرا ،واالبن
الروح القدس
ً
ً
ً
Gزءا من إلGٍ Gه واحGGد؟ الGGروح القGGدس روح ،هGGذا يسGGهل على اإلنسGGان فهمGGه .إن كGGان األمGGر كGGذلك ،فGGإن اآلب
كGGل واحGGد منهم جً G
ضGا روح بالتأكيGدG.
روح؛ فهو لم ينزل على األرض ولم يتجسد .إنه يهوه هللا في قلب اإلنسGGان ،وهGو أي ً
كذلك من باب أولى ٌ
فما العالقة إ ًذا بينه وبين الروح القدس؟ هل هي عالقGGة بين ٍ
أب وابنGGه؟ أم أنهGا العالقGة بين الGروح القGGدس وروح اآلب؟ هGGل

مGGادة كال الGGروحين واحGGدة؟ أم أن الGGروح القGGدس هGGو أداة لآلب؟ كيGGف يمكن تفسGGير ذلGGك؟ ثم ،مGGا العالقGGة بين االبن والGGروح

القGGدس؟ هGGل هي عالقGGة بين روحين أم عالقGGة بين إنسGGان وروح؟ هGGذه كلهGGا أمGGور ال يمكن أن يكGGون لهGGا تفسGGير! إذا كGGانوا
ص Gا متمGGايزين ،لكGGانت
روح Gا واحGً Gدا ،فال مجGGال للحGGديث عن ثالثGGة أشGGخاص؛ ألن لهم ً
كلهم ً
روح Gا واحGً Gدا .ولGGو كGGانوا أشخا ً
روح ا واح ًGدا .إن هGذا المفهGوم لآلب واالبن والGروح القGدس
أرواحهم متفاوتة في القGوة ،وال يمكنهم – ببسGاطة – أن يكونGوا ًG
روح ا واحGً Gدا
بمنتهى العبث! فهGGذا ُيجGِّ Gزئ هللا ويقسGGمه إلى ثالثGGة أشGGخاص ،لكGٍّ Gل منهم حالGGة وروح؛ فكيGGف يمكن إ ًذا أن يظGGل ًG
واحدا؟ أخبروني ،هل ُخِلَقت السموات واألرض وكGل مGا فيهGا بواسGطة اآلب أم االبن أم الGروح القGGدس؟ البعض يقGGول
وإلها
ً
ً

فم ْن افتGG Gدى البشGG Gرية؟ أهGG Gو الGG Gروح القGG Gدس أم االبن أم اآلب؟ البعض يقGG Gول إن االبن هGG Gو َم ْن افتGG Gدى
إنهم خلقوهGG Gا ًG
معGGا .إ ًذا َ
المتج ِّسG Gد ي GGدعو هللا ال GGذي في الس GGماء باسGGGم اآلب من
فم ْن ه GGو االبن في ج GGوهره؟ أليس ه GGو تج ُّسG Gد روح هللا؟ ُ
البشGGGرية .إ ًذا َ
منظور إنسان مخلوق .أما تدري أن يسوع ُوِل َد من َحَب ٍGل عن طريGGق الGGروح القGGدس؟ في داخلGGه الGGروح القGGدس ،لGGذلك ،فمهمGGا
قلت ،فإنGه يظGل واح ًGدا مGع هللا في السGماء؛ ألنGه تجسGد روح هللا .إن فكGرة االبن هGذه ببسGاطة غGير حقيقيGة .إنGه روح واحGد،
َ
فم ْن هGGو روح هللا؟ أليس هGGو الGGروح
وهGGو الGGذي يقGGوم بكGGل العمGGل؛ هللا ذاتGGه فقGGط ،الGGذي هGGو روح هللا ،هGGو الGGذي يقGGوم بعملGGهَ .
القدس؟ أليس الروح القدس هو الذي يعمل في يسوع؟ لو لم يكن العمGل قGد تم بواسGطة الGروح القGدس (الGذي هGو روح هللا)،

فهGGل كGGان عملGGه يمثGGل هللا ذاتGGه؟ عنGGدما نGGادى يسGGوع هللا الGGذي في السGGماء في صGGالته باسGGم اآلب ،كGGان ذلGGك فقGGط من منظGGور
وطبيعيا وكGان لGه الغطGاء الخGارجي لكGائن مخلGوق .حGGتى إن كGGان
عاديا
إنسان مخلوق؛ ذلك فقط ألن روح هللا ارتدى ً
ً
جسدا ً
روح هللا داخله ،ظل مظهره الخGارجي مGع ذلGك مظهGر إنسGان عGادي .بعبGارة أخGرى ،إنGه أصGبح "ابن اإلنسGان" الGذي تحGدث
بم ْن فيهم يسGوع نفسGه .وبGالنظر إلى أنGه ُيGدعى ابن اإلنسGان ،فهGو شGخص (سGواء كGان رجالً أو امGرأة ،فهGو
عنه كل البشرَ ،
في كلتGGا الحGGالتين شGGخص لGGه شGGكل خGGارجي إلنسGGان) وِلGَ Gد في أسGGرة طبيعيGGة لنٍ G
Gاس عGGاديين؛ ومن ثم ،كGGانت منGGاداة يسGGوع هلل
ُ

الGGذي في السGGماء بGGاآلب كمثGGل مGGا نGGاديتموه أوالً ًأبGGا؛ ألنGGه فعGGل ذلGGك من منظGGور إنسGGان من الخليقGGة .هGGل مGGا زلتم تGGذكرون
الصالة الربانية التي علمها لكم يسوع لتحفظوهGا؟ "أبانGا الGذي في السGGموات ،"...لقGد طلب من كGGل إنسGان أن يGدعو هللا الGذي

أيضا ،فإنGه فعGل ذلGGك من منظGور شGخص يقGف على قGدم المسGاواة معكم
في السماء باسم أب .ولما كان هو ذاته قد دعاه ًأبا ً
Gاويا لكم وأنGGه إنسGGان
جميعGاً .وحيث إنكم دعGGوتم هللا الGGذي في السGGماء باسGGم اآلب ،فGGإن هGGذا يوضGGح أن يسGGوع رأى نفسGGه مسً G

ظم سGلطان يسGوع
"أبا" ،أليس هذا ألنكم مخلوقون؟ مهمGا كGان ِع َ
اختاره هللا على األرض (هذا معنى ابن هللا) .إذا دعوتم هللا ً
على األرض ،فإن GGه لم يكن قب GGل الص GGلب س GGوى ابن اإلنس GGان يهيمن علي GGه ال GGروح الق GGدس (ال GGذي ه GGو هللا) ،وأح GGد المخل GGوقين

األرضGGيين ،ألنGGه لم يكن قGGد أتم عملGGه بعGGد؛ Gومن ثم ،لم تكن دعوتGGه هلل الGGذي في السGGماء ًأبGGا إال طاعGGة وتواضGً Gعا منGGهَّ .
لكن
مخاطبته هلل (وهو الروح الذي في السماء) بتلك الطريقة ال تثبت أنه ابن روح هللا الذي في السماء .لكنها باألحرى توضح

ٍ
Gخاص متمGايزين مغالطGة! كGان المسGيح قبGل صGلبه ابن
مختلف .إن وجود أش
شخص
مختلف ،وليس أنه
أن منظوره ببساطة
ٌ
ٌ
ٌ
اإلنسGGان خاضGGعاً لقيGGود الجسGGد ،ولم يكن يمتلGGك سGGلطة الGGروح بشGGكل كامGGل ،لهGGذا كGGان يطلب فقGGط إرادة هللا اآلب من منظGGور

كGGائن مخلGGوق ،فهكGGذا صGGلى ثالث مGGرات في َج ْث َس ْ Gيمانيَ" :ل ْي َس َك َGمGا ُِأريGُ Gد ََأنGGا َبGْ Gل َك َمGGا تُ ِريGُ Gد َْأن َت" .لم يكن قبGGل وضGGعه على
مجداً؛ ولهGGذا السGGبب دعGGا هللاَ ًأبGGا من منظGGور كGGائن
الصGGليب إال ملGGك اليهGGود .كGGان المسGGيح ابن اإلنسGGان ،لكنGGه لم يكن جسGGداً ُم َّ
مخل GGوق .اآلن ال تس GGتطيع أن تق GGول إن ك GGل َم ْن ي GGدعون هللا اآلب ُهم االبن .ل GGو ك GGان األم GGر ك GGذلك ،أم GGا كنتم تص GGبحون كلكم
االبن بمج GGرد أن علمكم يس GGوع الص GGالة الرباني GGة؟ إن لم تقتنع GGوا بع GGد ،ف GGأخبروني َم ْن ه GGو ذاك ال GGذي تدعون GGه ًأبGGGا؟ إذا كنتم

فم ْن هGGو اآلب ليسGGوع بالنسGGبة إليكم؟ بع Gد Gأن رحGGل يسGGوع ،لم تعGGد فكGGرة اآلب واالبن موجGGودة .كGGانت
تشGGيرون إلى يسGGوعَ ،
هGGذه الفكGGرة مناسGGبة فقGGط للسGGنوات الGGتي تجسGGد فيهGGا يسGGوع ،أمGGا في بGGاقي األحGGوال األخGGرى ،فالعالقGGة كGGانت بين رب الخليقGGة
ومخلوق عندما تدعون هللا اآلب .ال يوجد وقت تستطيع فيه فكرة الثالوث من اآلب واالبن والGروح القGدس أن تصGمد؛ فهي
نادرا ما تُرى على مر العصور وغير موجودة!
مغالطة ً
ورِتَنا َك َشَGب ِهَنا" .حيث
Gل ٱِإْل ْن َسَ G
صَ G
ربما يستدعي هذا إلى أذهان غالبيGGة النGGاس كالم هللا في سGفر التكGGوينَ " :ن ْع َم ُ
ان َعَلى ُ
إن هللا يقGول "نعمGGل" اإلنسGان على "صGورتنا" ،فGإن "ضGمير المتكلمين GالجمGع" هنGGا يشGير إلى اثGنين أو أكGGثر؛ وحيث إنGGه يقGول
ٍ
Gخاص متمGGايزين ،ومن هGGذه الكلمGGات نشGأت
"نعمGGل" ،فليس ثمGGة إلGGه واحGGد فقGGط .بهGGذه الطريقGGة بGGدأ اإلنسGان يعتقGGد في فكGGرة أش

فكGGرة اآلب واالبن والGGروح القGGدس .فمGGا هي صGGفة اآلب إذن؟ ومGGا هي صGGفة االبن؟ ومGGا هي صGGفة الGGروح القGGدس؟ هGGل من
ِ
Gق على صGGورة واحGGد ُمكGَّ Gون من ثالث GGة؟ وهGGل تك GGون صGGورة اإلنسGGان في ه GGذه الحالGGة
الممكن أن يك GGون إنسGGان الي GGوم ق GGد ُخلَ G
مشابهة لتلك التي لآلب أم االبن أم الروح القدس؟ على صورة أي شخص من أشخاص هللا يكون اإلنسان؟ هذه الفكرة عن
اإلنسان ليست صحيحة وال معنى لها! فهي ال تفعل أكGGثر من مجGرد تقسGGيم إلGGه واحGGد إلى عGدة آلهGGة .كGGان الGGوقت الGGذي كتب
Gودا ،ولم
فيه موسى سفر التكوين بعد خلق اإلنسان عقب خلق العالم ،لكن في البداية ،عندما بدأ الكون ،لم يكن موسى موجً G
يكتب موسى الكتاب المقدس إال بعGد ذلGك بمGدة طويلGة ،فكيGف عGرف إ ًذا مGا تكلم بGه هللا في السGماء؟ لم تكن لديGه أدنى فكGرة
عن كيفيGة خلGق هللا للعGالم .لم يGرد في العهGد القGديم من الكتGاب المقGدس أي ِذ ْGك ر لآلب واالبن والGروح القGدس ،فقGط ُذ ِك َGر إلGه
واحد حقيقي ،يهوه ،يقوم بعمله في إسرائيل ،وقد ُد ِعي هذا اإلله بأسماء مختلفة مGGع تغيُّر األزمGGان ،لكن ليس بوسGGع هGGذا أن
ٍ
يثبت أن كل اسم يشGير إلى ش ٍ
Gدد ال ُيحصGى من األشGخاص
Gخص مختلGف .لGو كGان الوضGGع كGGذلك ،أفال يكGون هنGاك حينئGGذ عٌ G
في هللا؟ ما هو مكتوب في العهد القديم هو عمل يهGوه ،وهGو مرحلGة من عمGل هللا ذاتGه للبGدء في عصGر النGاموس .كGان ذلGك
عمGGل هللا بحسGGب الموجGGود وهGGو يتكلم ،وبحسGGب القGGائم وهGGو يGGأمر .لم يقGGل يهGGوه مطلًقGGا إنGGه اآلب الGGذي أتى ليقGGوم بعمGٍ Gل ،ولم

ذكر إال أن هللا تجسد ليفدي كGGل البشGGرية ،لكن لم
يتنبأ مطلًقا بمجيء االبن لفداء البشرية .لكن فيما يتعلق بزمان يسوع ،لم ُي َ
أيضا يختلGGف ،فكGGان ال بGGد أن
ُي َ
ذك ر أن االبن هو الذي جاء .وبما أن العصور ليست متماثلة ،والعمل الذي يقوم به هللا نفسه ً
ضGا الشخصGية الGتي يمثلهGا .يعتقGد اإلنسGان أن يهGوه هGو اآلب ليسGوعَّ ،
لكن
يقوم بعملGه في ممالGك مختلفGة .وهكGذا ،اختلفت أي ً
يسGGوع لم يعGGترف بGGذلك في واقGGع األمGGر ،حيث قGGال" :لم نكن متمGGايزين كGGآب وابن مطلًقGGا؛ فأنGGا واآلب السGGماوي واحGGد .اآلب

في وأنا في اآلب؛ عندما يرى اإلنسGان االبن ،فهGو يGرى اآلب السGماوي ".بعGد كGل مGا قيGل ،سGواء كGان اآلب أو االبن ،فهمGا
َّ
روح واحد ،وغير منفصلين إلى شخصين منفصلين .بمجرد أن يشرع اإلنسان في التفسير ،تتعقد األمور بفكرة األشGGخاص
Gيما هلل؟
المتمGGايزين وكGGذلك بالعالقGGة بين آب وابن وروح .عنGGدما يتكلم اإلنسGGان عن أشGGخاص منفصGGلين ،أمGGا ُي َGعGد ذلGGك تجسً G
حGتى إن اإلنسGان يGرتب األشGخاص كش ٍ
Gخص أول وث ٍ
Gان وثGالث؛ ليسGت هGذه كلهGا إال تصGورات اإلنسGان وال تسGتحق اإلشGارة
إلها يوجد؟" ،لقال لGGك إن هللا ثGGالوث مكGGون من اآلب واالبن والGGروح القGGدس،
إليها ،وهي غير واقعية بالمرة! إن سألته" :كم ً
"م ْن هGو اآلب؟" ،سGيقول" :اآلب هGو روح هللا في السGماء .هGو الضGابط للكGل ،وسGيد
اإلله الواحد الحقيقي .فإذا سGألته أي ً
ضGاَ :
السGGماء" ".فهGل يهGGوه هGGو الGروح؟" ،سGيقول" :نعم!" .فGإذا سGألته حينئGٍ Gذ" :من هGGو االبن؟" ،سGGيقول إن يسGوع هGGو االبن بGGالطبع.

"فما قصة يسوع إ ًذا؟ من أين أتى؟" ،سGيقول" :يسGوع ُوِل َGد من مGريم من خالل الحبGل بGالروح القGدس" ".إ ًذا أليسGت مادتGه هي
ضGا مGادة يسGوع .اآلن في األيGام األخGيرة ،ال
أيضا يمثل الروح القدس؟ يهوه هو الروح ،وهكGذا أي ً
أيضا؟ أليس عمله ً
الروح ً

ص Gا مختلفين؟ أليس األمGGر ببسGGاطة أن روح هللا يقGGوم بعمGGل
يعوزنGGا أن نقGGول إن الGGروح مGGازال يعمGGل؛ فكيGGف يكونGGون أشخا ً
الروح لكن من مناظير مختلفة؟" لهذا ،ال يوجد تميGيز بين األشGخاص؛ فيسGGوع تم الحمGGل بGه بواسGطة الGروح القGGدس ،وعملGGه

– من دون شك – هو عمل الروح القدس بالضبط .إن يهوه في المرحلة األولى من العمل الذي قام بGGه لم يتجسGGد أو يظهGGر
لإلنسان؛ إذن ،لم َير اإلنسان شكله مطلًقا .بغض النظر عن عظمته أو طوله ،ظل هو الروح ،هللا نفسه الذي خلGGق اإلنسGGان
في الب GGدء .ك GGان ه GGو روح هللا .عن GGدما تح GGدث إلى اإلنس GGان من بين الس GGحاب ،ك GGان مج GGرد روح .لم يش GGهد أح Gٌ Gد ش GGكله إال في
عص GGر النعم GGة عن GGدما تجس GGد روح هللا واتخ GGذ جس Gً Gدا في اليهودي GGة G،حينئ Gٍ Gذ فق GGط رأى اإلنس GGان للم GGرة األولى ص GGورة التجس GGد
ممكنا .لكنه كان قد ُحِب َGل بGه من الGروح القGدس ،بمعGنى أنGه ُحِب َGل بGه من روح يهGوه نفسGه،
كيهودي G.لم يكن اإلحساس بيهوه
ً
ووِلGَ Gد يسGGوع بوصGفه تجسGGد روح هللا .مGGا رآه اإلنسGGان في البدايGGة هGGو نGGزول الGGروح القGGدس مثGGل حمامGGة على يسGGوع ،لكنGGه لم
ُ
يكن الروح الخاص بيسوع ،بل الروح القدس .فهل يمكن فصل روح يسوع عن الGروح القGدس؟ لGو كGان يسGوع هGو يسGوع،
االبن ،وكان الروح القدس هو الروح القدس ،فكيف يمكن لهمGGا أن يكونGا واح ًGدا؟ لGو كGان األمGGر كGذلك لتعGGذر القيGام بالعمGGل.

الروح الموجود في يسوع والروح الذي في السماء وروح يهوه كلها واحGد .يجGوز أن يطلGق عليGه الGروح القGدس وروح هللا
والروح الم َّ
ؤلف من سبعة أرواح ،والروح الكلي .يستطيع روح هللا أن يقوم بعم ٍGل كثGير؛ فهGو يسGتطيع أن يخلGق العGالم وأن
ُ
ِ
يفنيGGه بGGإغراق األرض ،ويسGGتطيع أن يفGGدي كGGل البشGGرية ،بGGل وأن ُيخضGع كGGل البشGGرية ويفنيهGGا .هGGذا العمGGل يتم بواسGGطة هللا
أي من أشخاص هللا اآلخرين في محله .يمكن أن ُينادى روحه باسGGم يهGGوه ويسGGوع،
ذاته ،وال يمكن أن يكون قد تم بواسطة ٍّ
ض Gا .إنGGه
ض Gا باسGGم القGGدير .إنGGه الGGرب والمسGGيح .كGGذلك يمكن Gه Gأن يكGGون ابن اإلنسGGان .إنGGه في السGGموات وعلى األرض أي ً
وأي ً
أعلى من األك GGوان وف GGوق البش GGر .إن GGه الس GGيد الوحي GGد للس GGموات واألرض .من وقت الخل GGق وح GGتى اآلن ،ظGGل ه GGذا العم GGل يتم

بواسطة روح هللا ذاته .سواء العمل الذي تم في السGموات أم في الجسGد ،الكGل قGد تم بواسGطة روحGه .جميGع المخلوقGات ،مGا
في السماء أو ما على األرض ،في قبضة يده القديرة ،وكل هذا هو عمل هللا ذاته ،وال يمكن ٍ
ألحد غGيره في محلGه أن يقGوم
أيضا هللا ذاته ،وهGو بين البشGر جسGٌGد لكنGGه يظGGل هللا ذاتGه .رغم أنGه قGد ُيGدعى بمئGات اآلالف
به .هو في السماء الروح ،لكنه ً
من األسGGماء ،لكنGGه يظGGل هGGو ذاتGGه ،وكGGل العمGGل هGGو تعبGGير مباشGGر عن روحGGه .كGGان فGGداء البشGGرية كلهGGا من خالل صGGلبه هGGو
أيضا المناداة على كGل األمم واألراضGي في األيGGام األخGGيرة .في جميGGع األزمGان ،ال يمكن أن
العمل المباشر لروحه ،وكذلك ً
ُيGGدعى هللا إال بالقGGدير واإللGGه الواحGGد الحقيقي الGGذي هGGو هللا الكامGGل ذاتGGه .ال وجGGود لألشGGخاص المتمGGايزين ،وبGGاألحرى لفكGGرة
اآلب واالبن والروح القدس! يوجد فقط إله واحد في السماء وعلى األرض!

تمت GGد خط GGة ت GGدبير هللا س GGتة آالف ع GGام ،وهي ُمق َّسَ G Gمة على ثالث GGة عص GGور بن GGاء على االختالف GGات في عمل GGه :المرحل GGة
األولى هي عصر الناموس في العهد القديم ،والمرحلة الثانيGGة هي عصGGر النعمGGة ،والمرحلGGة الثالثGGة – الGGتي تنتمي إلى األيGGام
األخ GGيرة – هي عص GGر الملك GGوت .تتمث GGل في ك GGل عص GGر شخص GGية مختلف GGة ،وه GGذا فق GGط بس GGبب االختالف في العم GGل ،أي في
متطلبات العمل؛ فالمرحلة األولى أثناء عصGر النGاموس ُنِّفَ Gذت في إسGرائيل ،والمرحلGة الثانيGة المتمثلGة في إتمGام عمGل الفGداء
ُنِّفَ Gذت في اليهوديGGةُ G.وِلGGد يسGGوع لعمGGل الفGGداء من َحَبGٍ Gل بGGالروح القGGدس وبوصGGفه االبن الوحيGGد .كGGل ذلGGك كGGان بسGGبب متطلبGGات
عظيمGGا بينهGGا.
ذلك العمل .أما في األيام األخيرة ،فإن هللا يرغب في امتداد عملGGه إلى األمم وإخضGاع شGعوبها ليصGGبح اسGGمه
ً
Gروح واحGGد .ورغم أنGGه قGGد يقGGوم بGGذلك من
إنGGه يGGرغب في إرشGGاد اإلنسGGان إلى فهم كGGل الحGGق ودخولGGهُ .ي َّنفذ كGGل هGGذا العمGGل بٍ G
وجهGGات نظGGر مختلفGGة ،تظGGل طبيعGGة العمGGل ومبادئGGه واحGGدة .بمجGGرد أن تالحGGظ مبGGادئ وطبيعGGة العمGGل الGGذي قGGاموا بGGه ،سGGوف

Gروح واح GGد .لكن ربمGGا يق GGول البعض م GGع ذل GGك َّ
إن" :اآلب هGGو اآلب ،واالبن هGGو االبن ،والGGروح
تعGGرف أن GGه ق GGد تم جميع GGه ب ٍ G

واحدا؟ كيGGف يمكن أن ُيجعGGل اآلب والGGروح
واحدا" .فكيف تجعلهم
جعلون
ً
ً
القدس هو الروح القدسُ ،
وهم في النهاية سوف ُي َ
"ج ْعلهمGGا
القGGدس واحGً Gدا؟ إذا كGGانوا اثGGنين في الجGGوهر ،فمهمGGا كGGانت طريقGGة ارتباطهمGGا ًG
معGا ،أمGGا يظاّل ن جGGزأين؟ عنGGدما تقGGول َ

واحداً" ،أليس هذا ببساطة ربط جزأين منفصلين لجعلهما واحداً كامالً؟ ألم يكونا جزأين قبل أن ُيجعال كالً؟ لكGل روح مGادة
ماديGا وهGو غGير أي شGيء في العGالم المGادي .هكGGذا يGراه
روحا
ً
واحدا .الروح ليس شGيًئا ً
مميزة ،وال يمكن أن ُيجعل روحان ً
أرواح مثلما يمتزج ثالثة أكGGواب مGGاء
اإلنسان ،اآلب روح واحد ،واالبن روح آخر ،والروح القدس آخر ،ثم يمتزج الثالث ُة
ٍ
ٍ
واحد ٍ
Gيما هلل؟ كيGGف ُيجعGGل اآلب واالبن
كامل .أليس حينذاك ُيجعل الثالثة
في
ً
تماما! أليس هذا تقسً G
واحدا؟ هذا تفسير خاطئ ً
واحدا؟ أليسوا ثالثة أجزاء لكل منهم طبيعة مختلفة؟ يظل هنGGاك َم ْن يقGGول" :ألم يGGذكر هللا صGGراحة أن يسGGوع
والروح القدس
ً

هو ابنه الحبيب؟" بالتأكيد قيلت عبارة "يسوع هو ابن هللا الحبيب الذي به ُي َسر" بواسGطة هللا ذاتGه .كGانت تلGك شGهادة هللا عن
ذاته ،لكن فقط من منظGور مختلGف ،وهGو منظGور الGروح الGذي في السGماء يشGهد لذاتGه في الجسGد؛ فيسGوع هGو تجسGده وليس
في" إلى أنهمGGا روح واحGGد؟ ألم ينفصGGال بين
ابنGGه الGGذي في السGGماء .هGGل تفهم؟ أال تشGGير كلمGGات يسGGوع" :أنGGا في اآلب واآلب َّ

واحدا ،ومهما يكن ،فاألمر ببساطة أن هللا يشهد لنفسه .إنه
السماء واألرض بسبب التجسد؟ إنهما – في الواقع – ال يزاالن
ً
ض Gا االسGGم الGGذي يGGدعوه بGGه
بسGGبب التغGGير في كGٍّ Gل من العصGGر ومتطلبGGات العمGGل والمراحGGل المختلفGGة لخطGGة تGGدبيره G،تغGGير أي ً
اإلنسGGان؛ فعنGGدما جGGاء ليقGGوم بالمرحلGGة األولى من العمGGل ،لم يكن ُيGGدعى إال بيهGGوه راعي إسGGرائيل ،وفي المرحلGGة الثانيGGة ،لم

يكن ُيدعى هللا المتجسد إال الرب والمسGيح .لكن في ذلGك الGوقت ،لم يGذكر الGروح الGذي في السGماء سGوى أنGه االبن الحGبيب،
ولم يGGذكر شGGيًئا عن أنGGه ابن هللا الوحيGGد .ببسGGاطة هGGذا لم يحGGدث .فكيGGف يكGGون هلل ابن وحيGGد؟ ألم يكن هللا ليصGGبح إنسGGاناً إذن؟
لقGGد ُدعي االبن الحGGبيب ألنGGه المتجسGGد ،ومن هنGGا جGGاءت العالقGGة بين اآلب واالبن الGGتي كGGانت ببسGGاطة بسGGبب االنفصGGال بين
السماء واألرض .وقد جاءت صالة يسوع من منظور الجسد؛ فهGو إذ كGان قGد اتخGذ جس ًGدا ذا طبيعGة بشGرية عاديGة ،قGال من
منظGGور هGGذا الجسGGد" :جسGGدي الخGGارجي لمخلٍ G
Gوق ،وحيث إنGGني اتخGGذت جسGً Gدا كي آتي إلى هGGذه األرض ،فأنGGا بعيGGد كGGل البعGGد

عن الس GGماء" .له GGذا الس GGبب ،لم يكن يس GGتطيع إال أن يص GGلي إلى هللا اآلب من منظ GGور الجس GGد؛ فه GGذا واجب GGه ،وم GGا ينبغي على
جهز بGGه .ال يمكن القGGول بأنGGه ليس هللا لمجGGرد أنGGه يصGGلي إلى اآلب من جهGGة الجسGGد .رغم أنGGه ُيGGدعى
روح هللا المتجسGGد أن ُي َّ

ابن هللا الحGGبيب ،يظGGل هGGو هللا ذاتGGه؛ ألنGGه ليس إال تجسGGد الGGروح ،وتظGGل مادتGGه هي الGGروح .بحسGGب مGGا يGGراه اإلنسGGان ،فإنGGه

يتعجب لماذا يصلي إذا كان هو هللا ذاته؛ ذلك ألنه هللا المتجسد ،هللا الذي يعيش في الجسد ،وليس الروح الGGذي في السGGماء.
بحسب ما يراه اإلنسان ،اآلب واالبن والGروح القGGدس كلهم هللا .ال يمكن أن ُيعتََبGر أنGGه اإللGه الواحGGد الحقيقي إال الثالثGة كلهم

كواحد ،وبهذه الطريقة تكون قوته فائقة العظمة .يظل هناك َم ْن يقول إنه بهذه الطريقة وحدها يكون هللا هو الروح المؤلف
من سGGبعة .عنGGدما صGGلى االبن بعGGد مجيئGGه ،فهGGذا هGGو الGGروح الGGذي صGGلى إليGGه .إنGGه في الواقGGع كGGان يصGGلي من منظGGور كGGائن
مخلوق .لما لم يكن الجسد كامالً ،لم يكن كامالً إذ كانت له مواطن ضعف كثيرة عندما جاء في الجسد ،وقGGد قاسGGى متGGاعب

كثيرة وهو يقGوم بعملGه في الجسGد؛ لGذلك السGبب صGلى إلى هللا اآلب ثالث مGرات قبGل صGلبه ،فضGالً عن مGرات كثGيرة حGتى
Gردا على جب ٍGل ،وصGلى على مGركب الصGيد ،وصGلى بين كثGيرين ،وصGلى عنGد
قبل ذلك ،فقد صGلى بين تالميGذه G،وصGلى منف ً

كسر الخبز ،وصلى عندما بارك آخرين .لماذا فعل ذلك؟ كان الروح هو الذي صلى إليGGه ،أي أنGGه كGGان يصGGلي إلى الGGروح،

إلى هللا الGGذي في السGGماء ،من منظGGور الجسGGد .لGGذلك أصGGبح يسGGوع – من وجهGGة نظGGر اإلنسGGان – االبن في تلGGك المرحلGGة من
العمل .لكنه في هGذه المرحلGة (الحاليGة) لم يص ِّGل .لمGاذا؟ ألن مGا يقGوم بGه اآلن هGو عمGل الكلمGة ودينونGة وتGأديب الكلمGة .إنGه
َّ
لم ْن يشGGغلون السGGلطة.
ليس في حاجGGة إلى صGGلوات ،وخدمتGGه هي أن يتكلم .لم يوضGGع على الصGGليب ،ولم ُيسGGلم من اإلنسGGان َ

إنGGه ببسGGاطة يقGGوم بعملGGه والكGGل مقGGرر .عنGGدما صGGلى يسGGوع ،كGGان يصGGلي هلل اآلب من أجGGل نGGزول ملكGGوت السGGموات وإتمGGام

مشيئة اآلب وتحقق العمل .أما في هذه المرحلة ،فإن ملكوت السماء قد نزل بالفعل ،فهل مازال في حاجة إلى الصGGالة؟ إن

ٍ
عصور جديدة ،هل هناك إ ًذا حاجة إلى الصالة من أجGGل
مزيد من
عمله هو الوصول بهذا العصر إلى النهاية ،وليس هناك ٌ
المرحلة التالية؟ أخشى أنه ال حاجة إليها!
توج GGد تناقض GGات كث GGيرة في تفس GGيرات اإلنس GGان .إنه GGا كله GGا – في الواق GGع – تص GGورات اإلنس GGان ،ومن دون إخض GGاعها

لمزيGٍ Gد من الفحص ،سGGوف تعتقGGدون كلكم بأنهGGا صGGحيحة .أال تGGدرون أن فكGGرة هللا كثGGالوث ليسGGت سGGوى تصGGور بشGGري؟ ال

دائمGا مGGا يشGGوبها ،وتوجGGد لGGدى اإلنسGGان أفكGGار كثGGيرة ،وهGGو مGGا ُي ِ
ظه Gر
توجGGد معرفGGة كاملGGة ودقيقGGة لGGدى اإلنسGGان ،لكن هنGGاك ًG
بوضوح أن المخلوق ال يمكنه Gببساطة أن يشرح عمل هللا .يوجد في فكر اإلنسان الكثير ،ومنبعه كله المنطGGق والفكGGر الGGذي

يتعارض مع الحق .هل بوسع منطقكم أن يحلل عمل هللا تحليالً دقيًقا؟ هل بوسعكم أن تدركوا عمل يهوه كلGه؟ أفGأنتم كبشGٍ Gر
َم ْن يسGGتطيع أن يGGدرك حقيقتGGه ،أم أن هللا ذاتGGه هGGو الGGذي يسGGتطيع أن يGGرى من األزل إلى األبGGد؟ أفGGأنتم َم ْن يسGGتطيع أن يGGرى
من األزل القديم إلى األبد البعيد ،أم أن هللا هGو َم ْن يسGتطيع ذلGك؟ مGا قGولكم؟ إلى أي حGٍّ Gد أنتم مؤهلGGون لتفسGGير هللا؟ على أي
أسGGاس يقGGوم تفسGGيركم؟ هGGل أنتم هللا؟ السGGموات واألرض وكGGل مGGا فيهGGا ُخِلَقت بواسGGطة هللا .ليس أنتم َم ْن صGGنع هGGذا ،فلمGGاذا
تقدمون تفسيرات غير صGحيحة؟ اآلن ،هGGل سGتظلون تؤمنGون بالثGالوث؟ أال تGGرون أن هGذا بGات ُمر ِهًقGا؟ من األفضGل لكم أن
ِ
نور".
نورا ،ألن "ح ْمل الرب ٌ
تؤمنوا بإله واحد ،ال ثالثة .من األفضل أن تكون ً

الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ()1
إلها ولم تعد تعبد هللا .في البداية ،عندما ُخِلق كGGل
إن البشرية التي أفسدها الشيطان حتى الصميم ،ال تعرف أن هناك ً
من آدم وحواء ،كان لمجد يهوه وشهادة يهوه حضور قوي .ولكن بعد أن فسد االنسGان ،فقGد المجGGد والشGGهادة؛ إذ إن الجميGGع
تمردوا على هللا ولم يعد Gيتقيه أحد بالمرة .والقصد من عمGل اإلخضGاع اليGوم هGو اسGتعادة كGل الشGهادة وكGل المجGد ،وتح ُّGول
ّ
كل البشر إلى عبادة هللا حتى تكون هناك شهادة وسط الخليقة .هذا هو العمل الGذي يتعين GالقيGام بGGه في هGذه المرحلGة .كيGGف
تمامGGا ،ومن
يمكن إخضGGاع البشGGرية بالضGGبط؟ س GGيتم هGGذا من خالل اسGGتخدام عم GGل الكالم في ه GGذه المرحل GGة إلقنGGاع االنسGGان ً
تمامGGا ،وكGGذلك من خالل كشGGف تمGGرد االنسGGان
خالل اسGGتخدام الكشGGف والدينونGGة والتGGوبيخ واللعنGGة الGGتي ال تGGرحم إلخضGGاعه ً

ثم يستخدم هGGذه األمGGور كشخصGGية الضGGد لشخصGGية هللا
ودينونة مقاومته لعله يدرك ما تتسم به البشرية من إثم وقذارة ،ومن َّ

الب GGارة .س GGيكون اس GGتخدام ه GGذه الكلم GGات في المقGGام األول ه GGو الوس GGيلة الالزم GGة إلخضGGاع اإلنسGGان وإقناع GGه بش GGكل كام GGل .إن

الكلمGGات هي الوسGGيلة الالزمGGة للوصGGول إلى اإلخضGGاع التGGام للبشGGرية ،وكGGل َم ْن يقبGGل الخضGGوع هلل يجب عليGGه أن يقبGGل ألم
الكلمات ودينونتها .إن عملية التكلم الحالية هي عملية اإلخضاع .كيف يجب على البشGر أن يتعGGاونوا يGGا تُGGرى؟ يتم ذلGGك من
خالل معرفGGة كيفيGGة أكGGل هGGذه الكلمGGات وشGGربها وفهمهGGا .أمGGا فيمGGا يتعلGGق بكيفيGGة خضGGوع النGGاس  ،فهGGذا أمGGر يمكنهم القيGGام بGGه
بأنفسGGهم .كGGل مGGا يمكنGك GفعلGGه ،من خالل أكGGل هGGذه الكلمGGات وشGGربها ،هGGو أن تتوصGGل إلى معرفGGة فسGGادك وقGGذارتك وتمGّ Gردك

وإثمGGك ،والسGجود بين يGدي هللا .إذا اسGتطعت ممارسGGة إرادة هللا بعGد Gأن تفهمهGGا ،وكنت تتمتGع بGGرؤى ،واسGGتطعت أن تخضGGع

لهذه الكلمات بالكامل ،وأاّل تقوم بأي اختيارات بنفسك ،فعندها سيكون قد تم إخضاعك .وسيكون ذلGGك نتيجGGة لهGGذه الكلمGGات.
ِل َم فقدت البشرية الشهادة؟ ألنه ال أحد لديه إيمان باهلل ،وألنه ال يوجد مكان هلل في قلGGوب النGاس .إن إخضGاع البشGرية يعGني
دائمGGا إلى العGGالم الGGدنيوي G،وتكGGون لGGديهم آمGGال أكGGثر من الالزم ،ويريGGدون الكثGGير
أن يسGGتعيد البشGGر إيمGGانهم .ينجGGذب النGGاس ً

دائمGGا في الجسGGد ويخططGGون ألجلGGه ،ال يهتمGGون بطلب
لمسGGتقبلهم ،ولGGديهم العديGGد من المتطلبGGات المبGGاَلغ فيهGGا .إنهم يفكGGرون ً
طري GGق اإليم GGان باهلل؛ فق GGد اس GGتحوذ الش GGيطان على قل GGوبهم ،وفق GGدوا تق GGواهم هلل ،وأص GGبحوا ِّ
يكرس GGون قل GGوبهم للش GGيطان .ولكن

اإلنسGGان صGGنيعة هللا ،لGGذا فGGإن اإلنسGGان قGGد فقGGد الشGGهادة ،وهGGذا يعGGني أنGGه فقGGد مجGGد هللا .إن الهGGدف من إخضGGاع البشGGرية هGGو

استرداد مجد اتقاء اإلنسان هلل .يمكن شرح األمر بهذه الطريقة :هناك العديد من البشر الذين ال يبحثGGون عن الحيGGاة .وحGGتى
إن كGGان هنGGاك البعض ممن يسGGعون للحيGGاة ،فهم يمكن أن ُي َGع ّGدوا على أصGGابع اليGGد .ينشGGغل النGGاس بمسGGتقبلهم وال ُيوُلGGون أي
ِ
وراء ظه GGره وال يمارس GGون الح GGق .يتم تجاه Gُ Gل ه GGؤالء في
ويدينون GGه من
اهتم GGام للحي GGاة ،ويتم GGرد البعض على هللا ويقاومون GGه ُ
الوقت الحالي ،وال يتم فعل شيء في حGق هGذه الفئGة من أبنGGاء العصGيان حاليGا ،لكنGك في المسGGتقبل سGتعيش في ُّ
الظلمGGة حيث
ً
ّ
البكاء وصرير أسنانك .أنت ال تشعر بقيمة النGور النفيسGة حين تعيش فيGه ،ولكنGك تGدرك قيمتGه إذا عشGت في الليGل المظلم،
وحينها ستندم .أنت تشعر اآلن أن كل شيء على ما يرام ،ولكن سيأتي اليوم الGGذي تنGGدم فيGGه .حين يGGأتي ذلGGك اليGGوم ،ويسGGود
وقت الندم .وبسبب أنك مGا زلت ال تفهم العمGل الحGالي ،ال يمكنGك تقGدير قيمGة وقتGك
الظالم ويتالشى النور ،سيكون قد فات ُ
اآلن .حين يب GGدأ عم GGل الك GGون بأس GGره ،أي عن GGدما يتحقGGق ك GGل مGGا أقول GGه الي GGوم ،سيمس GGك العدي GGد من البش GGر برؤوس GGهم ويبك GGون
بمرارة .وعنGدما يفعلGون هGذا ،أال يكونGون قGد سGقطوا في الظلمGة حيث البكGاء وصGرير األسGنان؟ كGل َم ْن يبحثGون عن الحيGاة
بص GGدق ويص GGبحون ك GGاملين يمكن اس GGتخدامهم ،أم GGا ك GGل أبن GGاء العص GGيان غ GGير الص GGالحين لالس GGتخدام فس GGيقعون في الظلم GGة،
حرمGGون من عمGGل الGGروح القGGدس ،ويصGGبحون غGGير قGGادرين على فهم أي شGGيء؛ ومن ثم يصGGلون إلى العقوبGGة حيث البكGGاء
ُ
وي َ
Gالحا لالسGGتخدام .أمGGا إذا
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Gالحا لالسGGتخدام .في هGذه المرحلGة ،حGGتى
كنت غير مجهز ،فحتى لو تم استدعاؤك للمرحلة القادمة من العمل ،فلن تكGGون ص ً
Gاح ل GGك فرص ٌ Gة أخGGرى ،ويك GGون هللا ق GGد غGGادر؛ فGGأين يمكنGGك ال GGذهاب لتج GGد ن GGوع الفرصGGة
إن كنت تري GGد تجه GGيز نفسGGك ،لن تتَ G

المتاحGGة أمامGGك اآلن؟ وأين عسGGاك تGGذهب لتتلقى التGGدريب الGGذي يGGوفره هللا شخصGً Gيا؟ عنGGدها لن يكGGون هللا متحGGدثًا شخصGً Gيا أو
كل ما سيكون بإمكانك فعلGه هGو قGراءة مGا يقGال اليGوم؛ فكيGف يمكنGك أن تفهمGه بسGهولة؟ كيGف يمكن
معطيا صوته
شخصياُّ .
ً
ً

Gاة
أن تكGGون الحيGGاة في المسGGتقبل أفضGGل ممGGا هي عليGGه اليGGوم؟ عنGGدها ،ألن تكGGون في بكائGGك وصGGرير أسGGنانك كمن يعGGاني حيً G
أشبه بالموت؟ أنت اآلن تُمنح البركات ،ولكنك ال تعرف كيف تستمتع بها .أنت تعيش في نعيم ،ولكنGGك ال تعي ذلGGك .وهGGذا

يثبت أن مصGGيرك هGGو أن تعGGاني! في الGGوقت الحGGالي نجGGد البعض يقGGاوم والبعض اآلخGGر يتمGGرد G،والبعض يفعGGل هGGذا أو ذاك.

أنGGا أتجGGاهلكم ببسGGاطة؛ ولكن ال تظنGGوا أني غGGير عGGالم بتصGGرفاتكم تلGGك .أال أعي جGGوهركم؟ لمGGاذا تظلGGون معارضGGين لي؟ أال
تؤمنGGون باهلل لكي تسGَ Gع ْوا إلى الحيGGاة والبركGGات ألجلكم؟ أليس إيمGGانكم لمصGGلحتكم؟ اآلن أنGGا أقGGوم بعمGGل اإلخضGGاع بكلمGGاتي.
وعند انتهاء عمل اإلخضاع هذا ستكون نهايتكم واضحة .هل أحتاج إلى أن أخبركم بصراحة؟
عمGGل اإلخضGGاع الحGGالي هGGو عمGGل يهGGدف إلى توضGGيح مGGا سGGتكون عليGGه نهايGGة اإلنسGGان .لمGGاذا أقGGول إن تGGوبيخ ودينونGGة
اليGGوم همGGا دينونGGة أمGGام العGGرش العظيم األبيض في األيGGام األخGGيرة؟ أال تGGرى ذلGGك؟ لمGGاذا كGGان عمGGل اإلخضGGاع هGGو المرحلGGة
األخ GGيرة؟ أليس ذل GGك خاص GGة لتوض GGيح كيفي GGة نهاي GGة ك GGل فئ GGة من فئ GGات البش GGر؟ أليس ذل GGك للس GGماح للجمي GGع في خض GGم عم GGل
اإلخضGGاع من تGGوبيخ ودينونGGة إلظهGGار معGGدنهم األصGGلي ،ثم تصGGنيفهم حسGGب نGGوعيتهم بع Gد GذلGGك؟ ب Gداًل من أن نقGGول إن هGGذا
إخضاع للبشرية ،قد يكون من األفضل أن نقول إن هذا هو توضيح لنهاية كل نوع من أنواع البشر؛ بمعنى أن هذه دينونةG

أبرارا .بعد عمل اإلخضGGاع تGGأتي مكافGGأة
أشرارا أو
لخطاياهم ثم إعالن لفئات البشر المختلفة ،وبذلك يتم تحديد ما إذا كانوا
ً
ً
من أطGGاعوا بالكامGGل ،أي من تم إخضGGاعهم بالكامGGل ،سيوضGGعون في الخطGGوة التاليGGة من نشGGر
الصGGالحين ومعاقبGGة األشGGرارْ .
عمل هللا في الكون بأكمله؛ أمGا من لم يتم إخضGاعهم فسيوضGعون في الظلمGة وسGتحل بهم الكGوارث .ومن ثم ُيص َّGنف البشGر

صَّG Gنف األب GGرار م GGع األب GGرار ،وسGGGيتلقون النGGGور
حس GGب الن GGوع ،األش GGرار م GGع األش GGرار ،ولن ي GGروا ن GGور الش GGمس مج ً G
Gدداُ ،
وي َ
صَّGنف
ويعيشون إلى األبد في النور .اقتربت نهاية كل شGيء ،وهGا هي نهايGة اإلنسGان قGد ظهGرت بوضGوح أمGام عينيGه G،وستُ َ
كل األشياء حسب النGوع .كيGف إ ًذا يمكن للنGاس الهGGروب من ألم تصGGنيف كGGل منهم حسGب النGGوع؟ تُكشGف النهايGGات المختلفGGة

لك GGل فئ GGة من البش GGر عن GGدما تق GGترب نهاي GGة ك GGل ش GGيء ،وه GGو م GGا يتم أثن GGاء عم GGل إخض GGاع الك GGون بأكمل GGه (بم GGا في ذل GGك عم GGل

اإلخضGGاع الGGذي يبGGدأ بالعمGGل الحGGالي) .يتم هGGذا الكشGGف عن نهايGGة كGGل البشGGرية أمGGام كرسGGي الدينونGGة ،أثنGGاء التGGوبيخ وعمGGل
اإلخضGاع في األيGGام األخGيرة .إن تصGGنيف البشGر حسGب النGوع ال ُيرجGGع النGاس إلى فئGاتهم األصGGلية؛ وذلGGك ألنGGه عنGGدما ُخلGق

اإلنسان وقت خلق العالم ،كان هناك نوع واحد فقط من البشر ،ولم يكن ينقسم هذا النوع إاّل بين ذكGر وأنGثى .لم تكن هنGاك

أنGGواع كثGGيرة مختلفGGة من النGGاس .فقGGط بعGGد عGGدة آالف من سGGنوات الفسGGاد ،ظهGGرت فئGGات مختلفGGة من البشGGر ،بعضGGها يGGرزح

تحت ُمل GGك الش GGياطين الدنس GGين ،وبعض GGها تحت ُمل GGك الش GGياطين األش GGرار ،والبعض اآلخ GGر يبحث عن طري GGق الحي GGاة ،تحت
Gدريجيا بين البشGGر ،وينقسGGم البشGGر إلى أصGGناف ضGGمن العائلGGة الكGGبرى
هيمنGGة القGGدير .بهGGذه الطريقGGة فقGGط تتكGGون األصGGناف تG
ً
تمامGGا لهيمنGGة القGGدير؛ ألن البشGGر شGGديدو
ًG
لإلنسGان .يصGGبح للبشGر
جميعGا "آبٌ G
Gاء" مختلفGGون؛ وال يكGGون الحGال أن يخضGGع الجميGGع ً
ظه ُر الكGّ Gل وجهGGه
وي ِG
Gتتراُ .
التمGGرد .تُظهGGر الدينونGة GالبGGارة الGGذات الحقيقيGGة لكGGل نGGوع من األشGGخاص ،وال تGGترك أي شGGيء مسً G

الحقيقي في النGGور .عنGGد هGGذه المرحلGGة ،ال يعGGود اإلنسGGان كمGGا كGGان في األصGGل ،ويكGGون الشGGبه األصGGلي بينGGه وبين أجGGداده قGGد
ٍ
Gدادهم آلدم وحGGواء قGGد اسGGتحوذ عليهم الشGGيطان طGGوياًل  ،ولم يعGGودوا يعرفGGون
صGى أعُ G
اختفى منGGذ أمGGد بعيGGد؛ Gألن أحفً G
Gادا ال تُح َ
ٍ
واحد وجهتGGه المناسGGبة .وباإلضGGافة إلى
شمس السماء ،وألن الناس امتلؤوا بجميع أنواع سموم الشيطان .ولذلك ،أصبح لكل

ذلك ،فهم َّ
يصنفون حسGب النGوع على أسGاس سGمومهم المختلفGة ،أي أنهم ُيف َGرزون بحسGب درجGة إخضGاعهم اليGوم .إن نهايGة
مسبًق ا منذ خلق العالم؛ وذلك ألنه في البداية لم يكن هناك سوى صنف واحد ،كان ُيعرف إجمGااًل
أمرا ُمَق َّد ًرا َ
اإلنسان ليست ً

جميعGا يعيشGGون في نGGور هللا دون أن
ًG
باسGGم "البشGGرية" ،ولم يكن اإلنسGGان قGGد فسGGد على يGGد الشGGيطان في البدايGGة G،وكGGان النGGاس
تحيGGط بهم أي ظلمGGة .ولكن بعGGد فسGGاد اإلنسGGان على يGGد الشGGيطان ،انتشGGرت جميGGع أنGGواع البشGGر وأصGGنافهم في جميGGع أنحGGاء
األرض – جميGGع أنGGواع البشGGر وأصGGنافهم الGGذين أتGGوا من العائلGGة الGGتي تعGGرف كلهGGا باسGGم "البشGGرية" والGGتي كGGانت تتكGGون من

الGGذكور واإلنGGاث .انقGGادوا كلهم على يGGد أجGGدادهم إلى الضGGالل بعيGً Gدا Gعن جGَّ Gد ْيهما األقGَ Gد َم ْين – GالبشGGرية الGGتي كGGانت تتكGGون من

ذكGGر وأنGGثى (أي ،آدم وحGGواء األصGGليين ،أقGGدم جGGدين لهم) .في ذلGGك الحين ،كGGان بنGGو إسGGرائيل هم النGGاس الوحيGGدين GالGGذين قGGاد
يهGGوه حيGGاتهم على األرض .ثم أتت األنGGواع المختلفGGة من النGGاس الGGتي نشGGأت من كGGل إسGGرائيل (أي من السGGبط األصGGلي) ثم
فقدت إرشاد يهوه .هؤالء الناس األوائل ،بجهلهم التام بأمور العالم البشري ،ذهبوا مع أجدادهم ليعيشوا في األراضGGي الGGتي
ادعGوا ملكيتهGا ،األمGر الGذي اسGتمر حGتى يومنGا هGذا .وبGذلك يظلGون في جهGل بكيفيGة ضGاللهم عن يهGوه وكيفيGة إفسGادهم إلى
Gادا وتسGُّ Gم ًما حGGتى اآلن،
هGGذا اليGGوم بواسGGطة جميGGع أنGGواع الشGGياطين الدنسGGين واألرواح الشGGريرة .وهGGؤالء الGGذين هم األكGGثر فسً G
أي َم ن ال يمكن إنقاذهم في النهاية ،لن يكون لديهم خيار سوى الذهاب مع أجدادهم؛ الشياطين الدنسين الذين أفسGGدوهم .أمGGا
الذين يمكن تخليصهم في نهاية المطاف فسيذهبون إلى الوجهة المناسبة للبشGGرية ،أي النهايGGة المحجGGوزة للGذين يتم خالصGهم

وإخضاعهم .سيتم كل شيء من أجل خالص كGل من يمكن خالصGهم ،أمGا بالنسGبة إلى هGؤالء األشGخاص عGديمي اإلحسGاس
وغير القابلين للشفاء ،فسيكون خيارهم الوحيد هو اتبGGاع أجGدادهم إلى هاويGGة التGوبيخ .ال تظن أن مصGيرك كGان معGً Gدا مسGGبًقا
منذ البداية وقد ُكشف اآلن فقط .إذا كنت تفكر بهذه الطريقة ،فهل نسيت أنه في أثنGاء بدايGة خلGق البشGرية لم تكن هنGGاك فئGGة

شGGيطانية منفصGGلة؟ هGGل نسGGيت أن هنGGاك بشGGرية واحGGدة فقGGط ُخلقت من آدم وحGGواء (أي أنGGه تم خلGGق جنس بشGGري مكGGون من
ذكGGر واحGGد وأنGGثى واحGGدة فقGGط)؟ إذا كنت من ذريGGة الشGGيطان في البدايGGة ،أال يعGGني هGGذا أن يهGGوه عنGGدما خلGGق اإلنسGGان وضGGع

ضمن خليقته فئة شيطانية؟ هل يمكن أن يكون قد قام بشيء مثل هذا؟ لقد خلق اإلنسان من أجل شهادته؛ لقGGد خلGGق اإلنسGGان
من أجل مجGGدهِ .ل َم يخلGق متعمGً Gدا مجموعGة من نسGل إبليس لمقاومتGGه عن عمGد؟ كيGف يمكن أن يكGون يهGوه قGد فعGل ذلGك؟ إن
فم ْن سGيقول إ ًذا إنGه إلGه بGار؟ حين أقGول اآلن إن بعضGكم سGيذهب مGع الشGيطان في النهايGة ،فهGذا ال يعGني
كGان قGد فعGل ذلGكَ ،
أنكم كنتم مGGع الشGGيطان منGGذ البدايGGة؛ بGGل يعGGني هGGذا بGGاألحرى أنGGك سGGقطت إلى الحضGGيض لدرجGGة أنGGك لن تسGGتطيع أن تحظى
ب GGالخالص ح GGتى ل GGو ح GGاول هللا أن يخِّلص GGك .ليس هن GGاك خي GGار س GGوى تص GGنيفك م GGع الش GGيطان .وه GGذا فق GGط ألن GGك غ GGير قاب GGل
Gيدا للشGGيطان ومن ثم يص ّGنفك
للخالص ،وليس ألن هللا غير بار معGGك ،أي ليس ألن هللا حGدد مصGيرك عن قصGGد لتكGGون تجس ً
مع الشيطان ويريدك أن تتعذب عن عمد G.هذه ليست الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع .إذا كان ذلGGك مGا تعتقGGده ،ففهمGGك

تمامGG Gا! إن المرحل GG Gة األخ GG Gيرة لإلخض GG Gاع ته GG Gدف إلى خالص البش GG Gر وك GG Gذلك إظه GG Gار
لألم GG Gور إ ًذا ه GG Gو فهم أح GG Gادي الج GG Gانب ً
ضG G Gا لكش GG Gف انحط GG Gاط الن GG Gاس من خالل الدينون GG Gة G،ومن ثم دفعهم إلى التوب GG Gة واالرتق GG Gاء واتب GG Gاع الحي GG Gاة
مص GG Gائرهم ،وهي أي ً
والطريق الصحيح للحياة اإلنسانية .إنها إليقاظ قلوب األشخاص فاقدي اإلحساس واألغبياء ،وإلظهGار تمGردهم الGداخلي من

خالل الدينونGG Gة G.ولكن إذا ظ GGل البشGG Gر غGG Gير قGG Gادرين على التوبGG Gة واتبGG Gاع الطريGG Gق الص GGحيح للحيGG Gاة اإلنسGG Gانية ونبGG Gذ الفسGG Gاد،
فسيصGGبحون غGGير قGGابلين للخالص وسGGيقوم الشGGيطان بGGابتالعهم .هGGذا هGGو معGGنى إخضGGاع هللا لهم :هGGو خالص النGGاس وكGGذلك
َّ
صGين أم
إظهار مصائرهم :نهايات طيبGة ونهايGات سGيئة ،وكلهGا تنكشGف من خالل عمGل اإلخضGاع .وسGواء أكGان النGاس مخل ً
ملعونين ،كل شيء سينكشف أثناء عمل اإلخضاع.
األيام األخيرة هي عندما تُ َّ
صنف كل األشياء حسب النوع من خالل اإلخضاع .واإلخضاعُ هGو عمGل األيGام األخGيرة؛
بمعنى أن دينونة خطايا كل شخص هي عمل األيام األخيرة .وإال فكيف يمكن تصنيف الناس؟ إن عمGGل التصGGنيف الGGذي تم
بينكم ه GGو بداي GGة مث GGل ه GGذا العم GGل في الك GGون بأكمل GGه .وبع GGد ذل GGك ،سيخض GGع جمي GGع أولئ GGك في ك GGل البالد والش GGعوب إلى عم GGل

اإلخضاع .وهذا يعني أن كل إنسان من الخليقGة سيص َّGنف حسGب النGوع ،عنGد مثولGه أمGام كرسGي الدينونGةُ GليGدان .ال يسGتطيع
أي شGGخص أو أي شGGيء الهGGروب من ألم هGGذا التGGوبيخ والدينونGGة G،وليس ثمGGة أي شGGخص أو أي شGGيء غGGير مصGَّ Gنف حسGGب

النGGوع؛ سGGيتم تصGGنيف كGGل شGGخص؛ وهGGذا ألن نهايGGة جميGGع األشGGياء اقGGتربت ،وكGGل مGGا في السGGماوات واألرض قGGد وصGGل إلى

منتهGGGاه .كي GGف يمكن لإلنس GGان اله GGروب من األي GGام األخ GGيرة لوج GGود البش GGر؟ وعلي GGه ،إلى م GGتى يمكنكم االس GGتمرار في أفع GGال
المعصية التي تقومون بها؟ أال َتر ْون أن أيامكم األخيرة أصبحت وشيكة؟ كيف يمكن لمن يتقون هللا ويتطلعون إلى ظهوره
ّأال يروا يوم ظهور ِّ
ممن يفعلون الخGGير أم الشGر؟ هGGل
بره؟ كيف لهم أال يحصلوا على المكافأة األخيرة لصالحهم؟ هل أنت َ

أنت ممن يقبلGGون الدينونGGة البGGارة ثم يطيعGGون ،أم ممن يقبلونهGGا ثم ُيْل َعنGGون؟ هGGل تعيش في النGGور أمGGام كرسGGي الدينونGة Gأم في
ُّ
عقابGGا؟ ألسGGت أنت
العGGالم السGGفلي وسGGط الظلمGGة؟ ألسَ G
ثوابGGا أم ً
Gت أنت نفسGGك من يعلم بمنتهى الوضGGوح مGGا إذا كGGانت نهايتGGك ً
نفس GGك من يعلم بك GGل وض GGوح ويفهم بك GGل عم GGق أن هللا ب GGار؟ إ ًذا ،كي GGف يب GGدو س GGلوكك وقلب GGك؟ حينم GGا ُأخ ِ
ضُ G Gعك الي GGوم ،ه GGل
َ
Gريرا؟ كم تخليت عنGه من أجلي؟ مGا مGدى عمGق عبادتGك لي؟ أال
Gالحا أم ش ً
تحتاجني حًقا أن أقول لGGك مGا إذا كGان سGلوكك ص ً
تعرف أنت نفسك بكل وضوح كيف تتصرف تجGاهي؟ ينبغي أن تكGون أكGثر معرفً Gة من أي شGخص آخGر مGا المصGير الGذي
سGGتلقاه في النهايGGة! أقGGول لGGك بصGGدق ،إنمGGا خلقت البشGGرية وخلقتGGك ،ولكنGGني لم أسGGلمكم إلى الشGGيطان؛ ولم أقصGGد أن أجعلكم

تتم GGردون علي أو تق GGاومونني ،وبالت GGالي تلَقGْ Gون عق GGابي .أليس GGت ه GGذه الك GGوارث والمص GGائب كله GGا ألن قل GGوبكم ش GGديدة القس GGاوة
ّ
وسلوككم شديد الحقارة؟ وبالتالي أليس المصير الذي ستلقونه قد حددتموه بأنفسكم؟ أال تعلمون أكGGثر من أي أحGGد في صGميم
قل GGوبكم كي GGف س GGتكون نه GGايتكم؟ إن GGني أق GGوم بإخض GGاع البش GGر لكش GGفهم ،وأفض GGل من ذل GGك ،لكي تن GGال الخالص ،وليس لجعل GGك
ترتكب الشر ،وال لجعلك عن قصد تدخل جحيم الGدمار .وعنGدما يحين الGوقت ،ألن تكGون معاناتGك الشGديدة كلهGا وكGل بكائGك
شرك هو أفضل دينونة لك؟ أليس هو أفضل دليل على شكل نهايتك؟
وصرير أسنانك بسبب خطاياك؟ إ ًذا ،أليس خيرك أو ّ
Gف شخصGGياتهم المتمGGردة وأنGGزع القنGGاع عن بشGGاعتهم ،وهGGذا يمّثGGل
Gوم أعمGGل في شGGعب هللا المختGGار في الصGGين ألكشَ G
اليَ G
السGGياق لقGGول كGGل مGGا أحتGGاج إلى قولGGه .بعGGد ذلGGك ،عنGGدما أقGGوم بGGالخطوة التاليGGة من عمGGل إخضGGاع الكGGون بأكملGGه ،سأسGGتخدم
Gاة بين صGGفوف البشGGر .إن الGGذين ال
دينونGGتي Gلكم إلدانGGة إث ِم كGGل شGGخص في الكGGون بأجمعGGه ،ألنكم أنتم النGGاس تمّثلGGون العصَ G
يسGGتطيعون االرتقGGاء سيصGGبحون مجGGرد شخصGGيات الضGGد وأغٍ G
Gراض للخدمGGة ،أمGGا من يسGGتطيعون االرتقGGاء فسيوضGGعون في
Gاليين يسGGتهدفان
الخدمGGة .لمGاذا أقGول إن من ال يسGتطيعون االرتقGاء سGGيكونون شخصGGيات الضGGد؟ ذلGGك ألن كالمي وعملي الح ّ
خلفيتكم ،وألنكم أصGGبحتم ممثلي العصGGاة وعنGGوانهم في البشGGرية كلهGGا .الحق Gاً سGGآخذ هGGذه الكلمGGات الGGتي تُخضGGعكم إلى بلGGدان

أجنبيGGة وأسGGتخدمها إلخضGGاع النGGاس هنGGاك ،ولكنGGك لن تكGGون قGGد ربحتهGGا .أال يجعلGGك هGGذا شخصGGية من شخصGGيات الضGGد؟ إن
الشخصيات الفاسدة لجميع البشر ،وأعمال تمرد اإلنسان ،والصGور والوجGوه القبيحGة للبشGGر ،كلهGا مسGجلة اليGوم في الكلمGات
أمة وكGل طائفGGة ألنكم تمثلGGون النمGGوذج األصGلي
التي تستخدم إلخضاعكم .ثم سأستخدم هذه الكلمات إلخضاع البشر في كل ّ
والسابقة .ولكنني لم أشرع بالتخلي عنكم عن قصد ،فإذا أخفقتم في إنجاح مسGGعاكم ،وبالتGالي أثبتُّم أنكم ال أمGل يGGرجى فيكم،
َّ
Gاء على مخططGات
أال تصبحون ببساطة
ً
غرضا للخدمة وإحدى شخصيات الضGGد؟ لقGد قلت فيمGGا مضGى إن حكمGتي تتجلى بنً G
كمل،
الشيطانَ .لم قلت ذلك؟ أليست تلك هي الحقيقة الكامنة وراء ما أقول ومGا أفعGل اآلن؟ إذا لم تسGتطع االرتقGاء وإذا لم تُ َّ
Gيرا في زمنGك ،ولكنGك مGا زلت ال تفهم
بل باألحرى عوقبت ،أال تصGبح شخصGية من شخصGيات الضGد؟ قGد تكGون عGانيت كث ً
أي شيء؛ أنت جاهل بكل شGيء متعلGق بالحيGاة .وحGتى إن اجGتزت التGوبيخ والدينونGة ،فإنGك لم تتغGير البتGة ،وفي أعماقGك لم

ظ بالحيGاة .عنGدما يحين الGوقت الختبGار عملGك ،سGتختبر تجربGة شرسGة مثGل النGار ومحنGة أعظم .وسGتحول هGذه النGار كGل
تحَ G

صGا بGدون ذرة من الGذهب الخGالص بداخلGه،
صGا ال يمتلGك الحيGاة ،شخ ً
كيانك إلى رماد .كيGف ال يمكن إقصGاؤك بوصGفك شخ ً
صGا ال يسGتطيع حGتى القيGام بعملGه كمGا يجب كشخصGية ضGد؟ مGا فائGدة
شخصا ال يزال عالًقا بالشخصية القديمGة الفاسGدة ،شخ ً
ً

عمل اإلخضاع لشخص قيمته أقل من فلس وال حياة له؟ عندما يحين ذلك الGوقت ،سGتكون أيGامكم أقسGى من أيGام نGوح وأيGام

سGGدوم! عنGGدها لن تنفعGGك صGGلواتك .وعنGGد انتهGGاء عمGGل الخالص ،كيGGف يمكنGGك أن تعGGود وتتGGوب من جديGGد؟ بعGGد انتهGGاء عمGGل
الخالص كلGGه ،لن يكGGون هنGGاك أي عمGGل خالص ،بGGل سGGتكون بدايGGة عمGGل عقGGاب األشGGرار .أنت تقGGاوم وتتمGGرد وتفعGGل أشGGياء
Gديدا؟ أنGGا أقGGول لGGك هGGذا اليGGوم ،فGGإذا اخGGترت أال تنصGGت ،وعنGGدما تقGGع عليGGك الكGGوارث
عقابGGا شً G
تعلم أنهGGا شGGريرة .أال تسGGتحق ً
متأخر ا حينذاك على بدء الشعور بالندم واإلحساس باإليمان؟ أنا أمنحك فرصة التوبة اليوم ،ولكنGك
الحًقا ،ألن يكون الوقت
ً
Gرارا
ال ترغب في فعل ذلك .إلى متى تريد االنتظار؟ حتى يوم التوبيخ؟ أنا ال أذكGر خطايGGاك السGابقة اليGوم؛ أنGا أغفGر لGGك م ً

Gاليين هGGو
Gرارا ،وال أنظGGر إلى جانبGGك السGGلبي ،بGGل أرى فقGGط جانبGGك اإليجGGابي؛ ألن الغGGرض من كGGل كالمي وعملي الحّ G
وتكً G
خالصGGك وليس لGGدي أي نيGGة سGGيئة تجاهGGك .ولكنGGك تGGرفض الGGدخول؛ وال تسGGتطيع أن تفGGرق بين الخGGير والشGGر ،وال تعGGرف
تقد ر اإلحسان .أال ينتظر مثل هؤالء الناس مجيء العقاب والجزاء العادل؟
كيف ّ
عنGGدما ضGGرب موسGGى الصGGخرة ،وتGGدفقت الميGGاه الGGتي أعطاهGGا يهGGوه ،كGGان ذلGGك بسGGبب إيمانGGه .عنGGدما عGGزف داود على
القيث GGارة ليس GGبحني أن GGا يه GGوه وقلب GGه ممل GGوء ب GGالفرح ،ك GGان ذل GGك بس GGبب إيمان GGه .عن GGدما فق GGد أي GGوب مواش GGيه ال GGتي مألت الجب GGال

والGGثروات الطائلGGة الGGتي ال توصGGف ،وأصGGبح جسGGده مغطى بGGدمامل ِّ
متقرحGGة ،كGGان ذلGGك بسGGبب إيمانGGه .عنGGدما اسGGتطاع سGGماع
صوتي أنا يهوه ،ورأى مجGدي أنGا يهGوه ،كGان ذلGك بسGبب إيمانGه .عنGدما اسGتطاع بطGرس أن يتبGع يسGوع المسGيح ،كGان ذلGك

ضGا بفضGل إيمانGه .عنGدما
بفضGل إيمانGه .عنGدما اسGتطاع أن ُيس َّGمر على الصGليب من أجلي ويقGدم شGهادة مجيGدة ،كGان ذلGك أي ً
رأى يوحنا صورة مجيدة البن اإلنسان ،كان ذلك بفضل إيمانه .وعندما رأى الرؤيا عن األيام األخيرة ،كان هGGذا بGGاألحرى
بفضGGل إيمانGGه .والسGGبب في حصGGول مGGا يسGGمى جمGGوع األمم على إعالني ،ومعGGرفتهم أنGGني قGGد عGGدت في الجسGGد للقيGGام بعملي
صِ Gدم من كلمGGاتي القاسGGية ولكنGه تع ّGزى بهGGا وتم خالصGGه – ألم يحGGدث ذلGك بسGبب
وسط اإلنسان ،هو أي ً
ضGا إيمGانهم .كGل من ُ
دائما بركة؛ قد اليحصلون على نوع السGGعادة
إيمانهم؟ لقد حصل الناس على الكثير بسبب إيمانهم ،وما يحصلون عليه ليس ً
والسرور الGذي أحس بGه داوود ،أوعلى المGاء الGذي أنعم بGه يهGوه كمGا حGدث مGع موسGى .على سGبيل المثGال في حالGة أيGوب،

Gدث مقGدس.
ضGا .سGواء
Gبت بكارثGة ،فكالهمGا ح ٌ
تلقيت بركGة أو ُأص َ
َ
لقد تلقى بركة يهGوه بسGبب إيمانGه ،لكنGه أصGيب بكارثGة أي ً
بدون اإليمان ال يمكنك Gأن تتلقى عمل اإلخضاع هذا ،فضGاًل عن أن تGرى أعمGال يهGGوه الماثلGGة أمGام عينيGك GاليGGوم .ال يمكنGGك
أن تراها فضاًل عن أن تتلقاها .إن لم تُ ِ
ص ْب َك هذه الباليGا وهGGذه الكGوارث وكGل الGدينونات فهGل كنت تسGتطيع أن تGرى أعمGال
يهوه اليوم؟ اليوم ،اإليمان هو الذي يسمح لك بأن تُخضع ،والخضوع يتيح لك أن تGGؤمن بكGGل أعمGGال يهGGوه .يمكنGGك فقGط من
خالل اإليمGGان أن تتلقى هGGذا النGGوع من التGGوبيخ والدينونGGة .وعن طريGGق هGGذا التGGوبيخ وتلGGك الدينونGGة ،يتم إخضGGاعك وجعلGGك

كاماًل  .وبدون هذا النوع من التوبيخ والدينونة الGGذي تتلقGاه اليGGوم ،يGذهب إيمانGك سGدى ألنGGك لن تعGGرف هللا ،وبصGرف النظGر
فارغGGا وبال أسGGاس في الواقGGع .فقGGط بعGGد أن تتلقى هGGذا النGGوع من عمGGل اإلخضGGاع
Gيرا
ً
عن مGGدى إيمانGGك بGGه ،يظGGل إيمانGGك تعبً G
تمامGGا ،يصGGبح إيمانGGك صGGادًقا وموثوًقGGا ،ويتجGGه قلبGGك إلى هللا .حGGتى لGGو عGGانيت دينونGGة ولعنGGة عظيمGGتينG
ًG
الGGذي يجعلGGك
مطيعGا ً

بسGGبب هGGذه الكلمGGة "اإليمGGان" ،فسGGيكون لGGديك مGGع ذلGGك إيمGGان صGGادق وتحصGGل على أنفس األشGGياء وأصGGدقها وأكثرهGGا واقعيGGة،

ومGا ذلGك إاّل ألنGGك تسGتطيع من خالل طريGق الدينونGGة أن تGGرى الغايGة النهائيGGة لخالئGGق هللا .في هGGذه الدينونGة تGرى أن الخGالق
يستحق المحبة؛ وفي مثل عمل اإلخضاع هGذا تGرى ذراع هللا ،وفي هGذا اإلخضGاع بالGذات تتوصGل إلى فهم الحيGاة اإلنسGانية

فهما كاماًل ؛ وفي هGذا اإلخضGاع بالGذات تحصGل على الطريGق الصGحيح للحيGاة اإلنسGانية ،وتتوصGل إلى فهم المعGنى الحقيقي
ً
لكلمGGة "إنسGGان" ،وفي هGGذا اإلخضGGاع وحGGده يمكن Gك Gأن تGGرى الشخصGGية البGGارة للقGGدير ومالمحGGه الجميلGGة المجيGGدة ،وفي عمGGل
اإلخضاع هذا تتعرف على أصل اإلنسGGان وتفهم "التGاريخ الخالGد" للبشGرية كلهGا ،وفي هGGذا اإلخضGاع تتوصGل إلى فهم أجGداد

البشGGرية وأصGGل فسGادها ،وفي هGGذا اإلخضGاع تنGال البهجGة والراحGGة وكGذلك التزكيGة والتGGأديب بال حGدود وكلمGات التGGأنيب من
الخالق للبشرية التي خلقها ،وفي عمل اإلخضاع هذا تحظى بالبركات وكGGذلك الكGGوارث الGتي يسGGتحقها اإلنسGان ...أليس كGGل
Gيرا؟ فGأنت لم تسGGمع
Gدرا كب ً
ذلك بسبب مGGا لGديك من إيمGان قليGGل؟ وبعGGد أن ربحت كGGل تلGك األشGGياء ألم َي ْن ُم إيمانGك؟ ألم تGGربح قً G
ضGا اختGبرت شخصGً Gيا كGل خطGوة من خطGوات عملGGه .لعلGGك تقGول إنGGه إن لم يكن
كلمة هللا وترى حكمة هللا فحسب ،ولكنGGك أي ً
ل GGديك إيم GGان فلن تع GGاني ه GGذا الن GGوع من الت GGوبيخ أو الدينون GGة G.ولكن علي GGك أن تع GGرف أن GGه ب GGدون إيم GGان ،ليس فق GGط لن يك GGون

ض Gا سGGتُحرم إلى األبGGد من فرصGGة لقGGاء الخGGالق .لن
بمقGGدورك تلقي هGGذا النGGوع من التGGوبيخ أو العنايGGة من القGGدير ،بGGل إنGGك أي ً
تعGGرف أبGً Gدا أصGGل البشGGرية ولن تعي أبGً Gدا معGGنى الحيGGاة اإلنسGGانية .حGGتى إن مGGات جسGGدك ورحلت روحGGك ،سGGتظل غGGير قGGادر
َ
على فهم جميع أعمال الخالق ،فضاًل عن معرفة أن الخالق قام بمثل هذا العمل العظيم على األرض بعد أن خلGGق البشGGرية.
بوصGGفك عضGً Gوا ينتمي إلى هGGذه البشGGرية الGGتي خلقهGGا هGGو ،هGGل أنت مسGGتعد أن تسGGقط عن جهGGل في الظلمGGة وتعGGاني العقGGاب
األب GGدي؟ إذا ع GGزلت نفس GGك عن الت GGوبيخ والدينون GGة ال GGتي تح GGدث الي GGوم ،فم GGا ال GGذي س GGتالقيه؟ ه GGل تظن أن GGه بع GGد انفص GGالك عن

صحيحا أنك إن تركت "هذا المكGGان" فGإن مGا سGGتقابله
الدينونة Gالحالية سيكون بإمكانك الهروب من هذه الحياة الصعبة؟ أليس
ً
أيامGا وليGالي ال تحتمGل؟ هGل تظن أنGك لمجGرد أن تُ ِفل َت
سيكون ً
أليما أو إسGاءات قاسGية من الشGيطان؟ أيمكن أن تواجGه ً
عذابا ً
َ
من الدينونة اليوم يمكنGك تفGادي العGذاب المسGتقبلي إلى األبGد؟ مGاذا سGتقابل في طريقGك؟ هGل سGتكون فنGادق شGانغريال الفخمGة
هي الGGتي تتمناهGGا في الواقGGع؟ هGGل تعتقGGد أنGGك تسGGتطيع الهGGروب من ذلGGك التGGوبيخ األبGGدي ببسGGاطة إذا هGGربت من الحقيقGGة كمGGا
Gددا؟ ه GGل ستس GGتطيع أن
تفع GGل اآلن؟ بع GGد الي GGوم ،ه GGل ستس GGتطيع أن تج GGد ه GGذا الن GGوع من الف GGرص وه GGذا الن GGوع من البرك GGة مج ً G
تجدهما عندما تحل بك الكارثة؟ هGل ستسGتطيع أن تجGدهما عنGدما تGدخل كGل البشGرية في الراحGة؟ هGل يمكن أن تحGل حياتGك
الحالية السعيدة وعائلتك الصغيرة المتآلفة محل مستقبلك األبدي؟ إذا كان لديك إيمان حقيقي ،وربحت الكثير بسبب إيمانك،
فكل ذلك هو ما كان يجب عليك أنت – المخلوق – أن تربحه وما كGان يجب أن يكGGون لGGك في المقGام األول .ال شGيء أكGGثر
فائدة إليمانك وحياتك من مثل هذا اإلخضاع.
كملGGون ،ومGGا يجب
أنت اليGGوم بحاجGGة إلى أن تفهم مGGا يطلبGGه هللا من أولئGGك الGGذين تم إخضGGاعهم ،ومGGا هGGو موقفGGه ممن ُي َّ

عليGGGك أن ت GGدخل في GGه في ال GGوقت الحاض GGر .فبعض األش GGياء ال تحت GGاج إاّل إلى الفهم قلياًل  .ليس من الض GGروري التGGGدقيق في

Gرة عاجل GGة .يمكن GGك ق GGراءة األس GGرار ،مث GGل س GGر آدم
مناقش GGات معين GGة ألس GGرار هللا؛ فهي ال تس GGاعد الحي GGاة ،وال تتطلب إاّل نظ ً G
وحواء :ما يتعلق بآدم وحGواء في الماضGي والعمGل الGGذي يريGد هللا عملGGه اليGوم .أنت بحاجGGة إلى أن تفهم أن هللا – من خالل
عمGل إخضGاع اإلنسGان وتكميلGه – يريGد أن يعيGد اإلنسGان إلى الطريGق الGذي كGان عليGه آدم وحGواء .يجب أن يكGون في قلبGك

فكرة جيدة عن مستوى الكمال الذي عليك نيله لتحقق معGGايير هللا ،ثم ال بGGد وأن تسGGعى لتحقيقGه .هGذا يتعلGق بممارسGGتك وهGGو
أمGر يجب أن تفهمGه .يكفي أن تسGعى للGدخول حسGب الكلمGات في هGذه الموضGوعات .عنGدما تقGرأ أن "تGاريخ تطGGور البشGرية
جوابGGا مGGع اإلخGGوة واألخGGوات" .هللا يقGGول إن
يمت Gد Gإلى الGGوراء عشGGرات اآلالف من السGGنين" يثGGار فضGGولك وتحGGاول أن تجGGد
ً
تطور البشرية يرجع إلى ستة آالف سنة ،أليس كذلك؟ فماذا عن عشرات اآلالف من السGنين؟" مGا الفائGدة في محاولGة إيجGاد
إجابة عن هذا السؤال؟ وسواء كان هللا بنفسه يعمل منذ عشرات آالف أو مئGGات آالف السGGنين – هGGل يحتGGاج هللا حًقGGا إلى أن

تفهم أنت ذلGGك؟ هGGذا ليس أمGً Gرا تحتGGاج إلى أن تعرفGGه أنت كمخلGGوق .مGGا عليGGك سGGوى أن تسGGمح لنفسGGك بGGالنظر في هGGذا النGGوع
من الحديث ،وال تحاول أن تفهمه كما لGو كGان رؤيGة .أنت بحاجGة إلى أن تGدرك مGا يجب أن تGدخل فيGه وتفهمGه اليGوم ،ومن
ثم تحتاج إلى أن يكون لديك فهم ُم ْح َكم له ،وعندها فقط سيتم إخضاعك .بعد قراءة مGGا تقGGدم ،ينبغي أن يكGGون لGGديك رد فعGGل

طGGبيعي :هللا شGGديد القلGGق .إنGGه يريGGد أن ُيخضGGعنا ويGGربح المجGGد والشGGهادة .فكيGGف إ ًذا يتعين GعلينGGا أن نتعGGاون معGGه؟ مGGاذا يجب

يتمجGد؟ مGاذا
Gبح نحن شGGهادته؟ مGاذا يجب علينGGا أن نفعGل لنم ّكن هللا من أن ّ
تماما له ونصَ G
علينا أن نفعل لكي نكون خاضعين ً
يجب علينGGا أن نفعGGل لنسGGمح ألنفسGGنا بالحيGGاة تحت سGGيادة هللا وليس تحت ُملGGك الشGGيطان؟ هGGذا مGGا يجب أن يفكGGر فيGGه النGGاس.
Gحا لGه معGنى إخضGاع هللا لGه .تلGك مسGؤوليتكم .ومGا إن تكتسGبوا هGذا الفهم الواضGح حGتى
على كGل واحGد منكم أن يكGون واض ً
تماما ،وإاّل فلن تتحقق لكم الطاعة الحقيقية.
يتاح لكم الدخول ،وتعرفوا هذه المرحلة من العمل ،وتصبحوا مطيعين ً

الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ()3
تتمثل النتيجة المقصGودة من عمGل اإلخضGاع ،قبGل كGل شGيء ،في وقGف تمGرد جسGد اإلنسGان؛ وذلGك بGأن يكتسGب عقGل
تمامGا هلل ،وأن يتطلGGع اإلنسGGان إلى أن يكGGون من أجGGل هللا .ال ُيعتGGبر أن
مطيعGا ًG
ًG
Gدة باهلل ،وأن يكGGون قلبGGه
اإلنسGGان معرف ً Gة جديً G
النGGاس قGGد ُأخضGGعوا عنGGدما يطGGرأ تغGGير على مGGزاجهم أو جسGGدهم ،أو على تفكGGيرهم ووعيهم وإحساسGGهم؛ بمعGGنى أنGGه عنGGدما
يت عقلي GGة
يتغ GGير س GGلوكك العقلي بالكام GGل ،حينه GGا يك GGون ق GGد أخض GGعك هللا .عن GGدما تعق GGد الع GGزم على أن تطي GGع ،وتك GGون ق GGد ّ
تبن َ
أي من تصGGوراتك أو نوايGGاك بكالم هللا وعملGGه ،وعنGGدما يسGGتطيع عقلGGك أن يفكGGر بشGGكل
جديGGدة ،وعنGGدما تتوقGGف عن إلحGGاق ٍّ

ضGعون
طبيعي ،بمعنى أنك عندما تستطيع أن تجتهد من أجGل هللا من كGل قلبGك ،فإنGك تكGون من نوعيGة األشGخاص الGذين ُيخ َ

يروضGGون أجسGGادهم ويحملGGون صGGلبانهم ،حGGتى إنهم
بالكامGGل .يعGGاني العديGGد من النGGاس كثً G
Gيرا في الGGدين طGGوال حيGGاتهم؛ فهم ّ
Gائما حGGتى صGGباح يGGوم موتGGه؛ فهم يحرمGGون أنفسGGهم
يسGGتمرون في المعانGGاة والتحمGGل حGGتى الرمGGق األخGGير! ويظGGل بعضGGهم صً G
طيلGGGة حي GGاتهم من الطع GGام الطيب ،والمالبس الجميل GGة ،واض GGعين ترك GGيزهم فق GGط على المعان GGاة .إنهم ق GGادرون على إخضGGGاع

تحمGG Gل المعان GG Gاة ج GG Gديرة بالثن GG Gاء من أج GG Gل آالمهم المس GG Gتمرة؛ ولكن تفك GG Gيرهم
همتهم في ّ
أجس GG Gامهم ،وإهم GG Gال أجس GG Gادهم .إن ّ
ومف GGاهيمهم وتوجه GGاتهم العقلي GGة ،ب GGل وط GGبيعتهم القديم GGة ،لم يتم التعام GGل معه GGا على اإلطالق؛ فهم ال يملك GGون معرف GGة حقيقي GGة
بأنفسGGهم ،وصGGورتهم العقليGGة عن هللا تقليديGGة G،فهي صGGورة مجGGردة وغامضGGة ،وعGGزمهم على المعانGGاة من أجGGل هللا ينبGGع من
حماسهم وطبGGائعهم اإليجابيGة .ومGGع أنهم يؤمنGون باهلل ،فهم ال يفهمونGه وال يعرفGون إرادتGGه ،إنمGا هم يعملGون ويعGGانون بشGكل
أعمى من أج GG Gل هللا .فهم ال ُيول GG Gون أي قيم GG Gة على اإلطالق للتص GG Gرف عن بص GG Gيرة ،ويهتم GG Gون قلياًل بكيفي GG Gة التأك GG Gد من أن
خدمتهم تحقق مشيئة هللا ،وقّلما يدركون كيف يحققون معرفة هلل .إن اإلله الذي يخدمونه ليس هللا في صورته األصلية ،بGل
هو إله من نتاج خياالتهم ،تحيط به األساطير ،إله سمعوا به فحسGGب ،أو عGGثروا عليGGه في الكتابGGات؛ ثم يسGGتخدمون خيGاالتهم
الخصبة وتقواهم ليعانوا من أجل هللا ويضطلعوا بالعمGل الGذي يريGد هللا أن يقGوم بGه .إن خGدمتهم ليسGت متقنGة بGالمرة ،بحيث
عمليGGا يسGGتطيع بصGGدق أن يخGGدم هللا وفًقGGا لمشGGيئة هللا .وبغض النظGGر عن مGGدى سGGرورهم بالمعانGGاة ،فGGإن
ال يوجGGد أحGGد منهم ً
وجهGGة نظGGرهم األصGGلية حGGول الخدمGGة وصGGورتهم العقليGGة عن هللا تبقى دون تغيGGير؛ ألنهم لم يخضGGعوا لدينونGGة هللا وتوبيخGGه
مستخدما الحق؛ وحتى إن كانوا يؤمنGGون بيسGGوع المخِّلص ،لم يGَ Gر أحGGد منهم المخِّلص
وتنقيته وكماله ،وألنه لم يرشدهم أحد
ً
ثم فGGإن خGGدمتهم ال تعGGدو كونهGGا خدمGGة عشGGوائية بGGأعين مغلقGGة
قGGط .فهم ال يعرفونGGه إاّل من خالل األسGاطير والشGGائعات ،ومن َّ
ومن الGGذي يوافGق عليهGGا؟
مثل إنسان أعمى يخدم أباه .ما الذي يمكن تحقيقه في نهايGGة المطGاف من خالل مثGGل هGGذه الخدمGGة؟ َ
من البداي GGة إلى النهاي GGة ،ال تتغ GGير خ GGدمتهم أب Gً Gدا .إنهم يتلق GGون درو ًسG Gا من ص GGنع اإلنس GGان فق GGط وال يبن GGون خ GGدمتهم إال على
سجيتهم وما يحبونه هم أنفسهم .أي مكافأة يمكن أن يحققها هذا؟ لم يكن حتى بطرس الذي رأى يسGوع ،يعGرف كيGGف يخGدم

وفًقGGا إلرادة هللا ،ولم يتوصGGل لمعرفGGة ذلGGك إال في النهايGGة بعGGد أن بلGGغ سGGن الشGGيخوخة .مGGاذا يخبرنGGا هGGذا عن هGGؤالء النGGاس
العميان الذين لم يختبروا أقل قدر من التعامل معهم أو التهGGذيب ولم يكن هنGاك َم ْن يرشGدهم؟ أال تُشGGبه خدمGGة الكثGيرين منكم
ُ
العميGGان؟ كGGل أولئGGك الGGذين لم َيخضGGعوا للدينونGGة G،ولم يحصGGلوا على التهGGذيب والتعامGGل ،ولم يتغGGيروا –
اليGGوم خدمGGة هGGؤالء ُ
ِ
ضGعوا بش ٍ
Gؤد تفكGيرك ومعرفتGك بالحيGاة ومعرفتGك
أليسوا هم
Gكل كام ٍGل؟ مGا فائGدة مثGل هGؤالء النGاس؟ إن لم ي ّ
جميعا َم ْن لم ُيخ َ
ً
باهلل إلى ظه GG Gور أي تغي GG Gير جدي GG Gد ولم ت GG Gربح أي ش GG Gيء في الواق GG Gع ،فلن تحق GG Gق إ ًذا أي ش GG Gيء مم GG Gيز في خ GG Gدمتك! ال يمكن
إخضاعك من دون تبصر ومعرفة جديدة لعمل هللا ، ،وستكون طريقتك في اتباع هللا مثGل أولئGك الGذين يعGانون ويصGومون:

قليل َة القيمة! يرجع هذا بالضبط إلى ضآلة الشهادة فيما يفعلونه؛ ولGذلك أقGول إن خGدمتهم غGير مجديGGة! فهم ُيمضGGون حيGاتهم
دومGا .وهم يتعرضGGون للسGGخرية والنبGGذ من العGGالم
في المعانGGاة واالعتقGGال ،إنهم متسGGامحون وأهGGل محبGGة ويحملGGون الصGGليب ًG
ويختبرون كل الشدائد؛ Gوعلى الرغم من أنهم مطيعون حتى النهاية ،فهم ال يزالون غير خاضعين وال يستطيعون تقGGديم أي

Gيرا ،لكنهم في داخلهم ال يعرفGG Gون هللا على اإلطالق .لم يتم التعامGG Gل مGG Gع أي من
شGG Gهادة ب GGأنهم قGG Gد ُأخضGG Gعوا .لقGG Gد ع َ G
Gان ْوا كثً G G
تفكGGيرهم وتصGGوراتهم القديمGGة ،وممارسGاتهم الدينيGGة G،ومعGGرفتهم وأفكGGارهم البشGرية .ال يوجGGد لGGديهم أدنى أثGر لمعرفGGة جديGGدة،
وليس لGGديهم أدنى قGGدر من المعرفGGة الصGGحيحة أو الدقيقGGة باهلل؛ لقGGد أسGGاؤوا فهم إرادة هللا .هGGل يمكن أن يكGGون في هGGذا خدمGGة
هلل؟ مهما كانت معرفتك باهلل في الماضGي ،إن بقيت على حالهGا اليGGوم واسGتمررت في تأسGGيس معرفتGك باهلل على تصGGوراتك
عما يفعلGGه هللا؛ بمعGGنى أنGGك إن كنت ال تملGGك أي معرفGGة جديGGدة وصGGحيحة باهلل وفشGGلت في
وأفكGGارك الخاصGGة بغض النظGGر َّ
ووليدة الخيال والتصGGورات
موجه ًة بالتفكير العدائي والخرافي،
معرفة صورة هللا وشخصيته الحقيقية؛ وظلت معرفتك باهلل َّ
َ
اإلنسانية  -إذا كGان هGذا هGو الحGال ،فإنGك لم تُخضGع بعGد .هGدفي من قGول كGل هGذه الكلمGات لGك اآلن هGو أن تفضGي بGك إلى

معرفGة دقيقGة وأكGGثر ِج ّGد ًة .كGذلك أقGول هGGذه الكلمGات لمحGGو المفGاهيم القديمGGة والطريقGة القديمGة للمعرفGة لGديك حGGتى تتمكن من
امتالك معرفGGة جديGGدة .إذا كنت حًقGGا تأكGGل وتشGGرب كالمي ،فسGGوف يGGؤدي ذلGGك إلى تغGGير كبGGير في معرفتGGك .مGGا دمت تأكGGل

قادرا على قبول التوبيخ المتكGGرر ،فGGإن
اتجاها
وتشرب كالم هللا بقلب يتّسم بالطاعة ،فإن منظورك سيتخذ
ً
معاكسا .ما دمت ً
ً
تمامGا ،فسGGوف تتغGGير ممارسGGتك
Gدريجيا ،ومGGا دامت عقليتGGك القديمGGة قGGد اسGGتُبدلت بهGGا عقليGGة جديGGدة ًG
عقليتGGك القديمGGة سGGتتغير تG
ً

ضGا وفًقGا لGGذلك .وبهGGذه الطريقGGة ،سGGتقترب خGGدمتك نحGGو الهGGدف المنشGGود أكGGثر فGGأكثر ،وسGGتكون أكGGثر قGGدرة على تلبيGGة إرادة
أي ً
Gدريجيا.
هللا .إذا استطعت تغيGير حياتGك ،ومعرفتGك بالحيGاة البشGرية ،ومفاهيمGك العديGGدة عن هللا ،فعندئ ٍGGذ ستتضGاءل طبيعتGك ت
ً
هGGذه هي النتيجGGة ،على أقGGل تقGGدير ،بعGد Gأن ُيخضGGع هللا النGGاس ،وهي تمثGGل التغيGGير الGGذي سGGيظهر في النGGاس .إذا كGGان كGGل مGGا

Gحيحا أم خطًGGأ،
تعرفGGه في إيمانGGك باهلل هGGو إخضGGاع جسGGدك والمكابGGدة والمعانGGاة ،بينمGGا أنت غGGير مGGتيقن إذا كGGان مGGا تفعلGGه صً G
فضاًل عن معرفة ِمن أجل َم ْن؛ فكيف سيقود مثل هذا النوع من الممارسات إلى التغيير؟

عليكم أن تGGدركوا أن مGGا أطلبGGه منكم ليس أن تُبقGGوا أجسGGادكم في حالGGة عبوديGGة أو أن تمنعGGوا أذهGGانكم من التفكGGير في
األفكGGGار العش GGوائية؛ فه GGذا ليس ه GGدف العم GGل وال ه GGو العم GGل ال GGذي يجب القي GGام ب GGه اآلن ،ب GGل عليكم اآلن أن تحصGGGلوا على
Gزودوا أنفسGGكم بكالم هللا،
المعرفGGة من الزاويGGة اإليجابيGGة حGGتى تتمكنGGوا من تغيGGير أنفسGGكم .إن أشGGد مGGا تحتGGاجون إليGGه هGGو أن تّ G
تمامGGا ب GGالحق والرؤي GGة ال GGتي هي أم GGامكم اآلن ،ثم تَمض GGوا لتض GGعوها موض GGع التط GGبيق ،ه GGذه هي
بمع GGنى أن ت GGزودوا أنفس GGكم ً

حاليا ببساطة ال تملكGGون القامGGة المناسGGبة لGGذلك.
مسؤوليتكم .أنا ال أطلب منكم السعي واكتساب قدر أكبر من االستنارة .أنتم ً
مGGا هGGو مطلGGوب منكم هGGو أن تفعلGGوا كGGل مGGا في وسGGعكم لكي تGGأكلوا وتشGGربوا كالم هللا .يجب أن تفهمGGوا عمGGل هللا وتعرفGGوا
طبيعتكم وجوهركم وحياتكم القديمة تلك .أنتم تحتاجون بشكل خاص إلى معرفGة تلGك الممارسGات الخاطئGة السGابقة واألفعGال

Gيرا جدي ًGدا،
اإلنسانية التي شاركتم فيها؛ ومن أجل التغيير ،ال ّبد أن تبدأوا بتغيير تفكيركم .استبدلوا أواًل بتفكGيركم القGديم تفك ً
ودعوا التفكير الجديGد يحكم كالمكم وأفعGالكم وحيGاتكم .هGذا مGا ُيطلب من كGل واحGد منكم اآلن .ال تمارسGوا أو تتبعGوا بشGكل
أعمى .يجب أن يكون لديكم أساس وهدف .ال تخدعوا أنفسكم ،يجب أن تعرفGGوا بالضGGبط الغايGGة من إيمGانكم باهلل ،ومGGا الGGذي

يجب كسبه منه ،وما يجب عليكم الدخول فيه اآلن؛ من الضروري أن تعرف كل هذا.
حاليGGا هGGو ترقيGGة حيGGاتكم ورفGGع قGGدراتكم .وباإلضGGافة إلى ذلGGك ،تحتGGاجون إلى تغيGGير تلGGك
مGGا يجب عليكم الGGدخول فيGGه ً
الرؤى القديمة من ماضيكم ،وتغيير تفكيركم ومفاهيمكم؛ فحياتكم كلها تحتاج إلى التجديد .عندما تتغير معرفتك بأفعGGال هللا،
وتصGGبح لGGديك معرفGGة جديGGدة بحقيقGGة كGGل شGGيء يقولGGه هللا ،وعنGGدما تGGرتقي المعرفGGة في داخلGGك ،عنGGدها سGGتتغير حياتGGك نحGGو
األفضGGل .كGGل مGGا يفعلGGه النGGاس ويقولونGGه اآلن هGGو عملي .هGGذه ليسGGت تعGGاليم ،بGGل هي بGGاألحرى مGGا يحتGGاج إليGGه النGGاس ألجGGل
حيGGاتهم ومGGا ينبغي أن َيقتنGGوه .هGGذا هGGو التغيGGير الGGذي يحGGدث في النGGاس أثنGGاء عمGGل اإلخضGGاع ،التغيGGير الGGذي ينبغي للنGGاس أن
عقلي GGا جدي Gً Gدا ،وتقلب مفاهيم GGك
يخت GGبروه ،وه GGذه هي النتيج GGة بع GGد أن يتم إخض GGاعهم .بع GGد أن تغ GGير تفك GGيرك ،وتتب GGنى ً
موقفGGا ً
ونواياك واستدالالتك Gالعقلية الماضية ،وتطرح عنك تلك األمور المتجذرة في داخلك ،وتكتسب معرفة جديدة باإليمان باهلل،
جميعGا هي أفضGGل األشGGياء من الناحيGGة
ًG
عنGGدها سGGترتقي شGGهاداتك الGGتي تعطيهGGا وتتغGGير كينونتGGك الكاملGGة بالفعGGل .هGGذه األشGGياء
العملية والواقعية والجوهرية ،أشياء كان من الصعب على الناس استيعابها في الماضي واالهتمGام بهGا .إنهGا العمGل الحقيقي
Gتبين لGك ذلGك .في الماضGي
للروح القدس .كيف َ
كنت بالضبط تفهم الكتاب المقدس في الماضي؟ إن مقارنGGة سGريعة اليGGوم س ّ
كنت ترفGGع من شGأن موسGى ،وبطGرس ،وبGGولس ،أو كGGل تلGك األقGوال ووجهGات النظGر الكتابيGة ،وتضGعها على قاعGدة تمثGال.
عاليGGا على قاعGGدة تمثGGال ،هGGل سGGتفعل ذلGGك؟ سGGترى أن الكتGGاب المقGGدس يحتGGوي
إن ُ
واآلنْ ،
طلب منGGك وضGGع الكتGGاب المقGGدس ً
على عدد هائل من السجالت التي كتبها اإلنسان ،وأن الكتاب المقدس ليس سوى سرد اإلنسان لمرحلتين من عمل هللا؛ إنGGه
كتاب تاريخي .أال يعني أن معرفتك بGGه قGGد تغGيرت؟ إذا نظGGرت اآلن إلى سلسGلة نسGب يسGوع الGواردة في إنجيGل متّى اليGGوم،
فستقول" :نسب يسوع؟ هGذا هGراء! هGذا هGو نسGب يوسGف ،وليس يسGوع .ال توجGد عالقGة بين يسGوع ويوسGف" .عنGدما تنظGر
إلى الكتاب المقدس اآلن ،فإن معرفتك به مختلفة ،بمعنى أن منظGGورك قGد تغGGير ،وأنGGك تحقGق مسGتوى أعلى من المعرفGة بGه
ممGا كGان عليGه علمGاء الGدين القGدامى .إن قGال أحGد إن هنGاك شGيًئا يؤيGد سلسGلة النسGب هGذه ،فإنGك سGتجيب" ،مGا الGذي يؤيGدها؟
تGGابع واشGGرح .يسGGوع ويوسGف ليس بينهمGGا عالقGGة .أال تعGGرف ذلGGك؟ هGل يمكن أن يكGGون هنGGاك نسGGب ليسGوع؟ كيGGف يمكن أن
يكGG Gون ليسGG Gوع أسGG Gالف؟ كيGG Gف يمكن أن يكGG Gون من ذريGG Gة اإلنسGG Gان؟ ولGG Gد جسGG Gده من مGG Gريم ،وروحGG Gه روح هللا ،وليس روح
Gردا من الجنس
اإلنس GGان .يس GGوع ه GGو ابن هللا المحبَّب ،فه GGل يمكن أن يك GGون ل GGه نس GGب؟ أثن GGاء وج GGوده على األرض لم يكن ف ً G
البش GGري ،فكي GGف يمكن أن يك GGون ل GGه نس GGب؟" ،عن GGدما تق GGوم بتحلي GGل األنس GGاب وتفس GGر الحقيق GGة بوض GGوح ،وتش GGارك م GGا فهمت GGه،
Gاجزا عن الكالم .سيستش GGهد بعض األش GGخاص بالكت GGاب المق GGدس ويس GGألونك" :ك GGان
فس GGيبقى الش GGخص ال GGذي تفس GGر ل GGه ذل GGك ع ً G
ليسGوع نسGب .هGل إللهكم اليGوم نسGب؟" سGتخبرهم عنGد ذلGك بمعرفتGك األكGثر واقعيGة من أي شGيء ،وبهGذه الطريقGة ،سGتكون
أثرا .في الحقيقة ،لم يكن ليسوع قرابGة مGع يوسGGف ،فضGاًل عن أن ينتمي إلبGGراهيم .ببسGاطةُ ،ولGGد يسGGوع
معرفتك قد أحدثت ً
إسرائيليا أو من ذريGة إسGرائيل .لمج ّGرد أن يسGوع ُولGد في إسGرائيل ،ال يعGني ذلGك أن هللا هGو إلGه
في إسرائيل ،لكن هللا ليس
ً

إسرائيل فقط .لم ينفذ عمل التجسGد إال من أجGل عملGه فحسGب .هللا هGو إلGه كGل الخليقGة في الكGون كلGه؛ ك ّGل مGا في األمGر أنGه
لكن الن GGاس اعت GGبروا يس GGوع إل Gَ Gه
ق GGام بمرحل GGة من عمل GGه في إس GGرائيل أواًل  ،ثم بعG Gد Gذل GGك ،ب GGدأ العم GGل بين الش GGعوب األممي GGةّ .

إسرائيل ،ووضعوه كGذلك ضGمن بGني إسGرائيل وضGمن ذريGة داود .يقGول الكتGاب المقGدس إنGه في آخGر الزمGان ،سGيكون اسGم

عظيما بين الشعوب األممية ،وهذا يعGني أن هللا سGيعمل وسGط الشGعوب األمميGGة في األيGGام األخGGيرة .إن كGون هللا تج ّسَ Gد
يهوه
ً
يدل على أنه يحب اليهGود وحGدهم .إنمGGا ُولGد هنGاك ألن العمGGل يتطلب ذلGGك الغGGير .ليس األمGGر أن هللا لم يكن
في اليهودية ال ّ
ليتجس GGد إاّل في إس GGرائيل (ألن ش GGعب إس GGرائيل ك GGان ش GGعبه المخت GGار) .ألم يوج GGد ش GGعب هللا المخت GGار ض GGمن الش GGعوب األممي GGة

أيضا؟ لم يتوسع العمل إلى الشعوب األممية إاّل بعد أن انتهى يسوع من العمل في اليهودية (أطلق بنو إسGرائيل على جميGGع
ً
األمم غGGير إسGGرائيل تسGGمية "الشGGعوب األمميGGة") G.في الحقيقGGة كGGانت تلGGك الشGGعوب األمميGGة مأهولGGة بشGGعب هللا المختGGار كGGذلك؛
واألمGGر فقGGط أنGGه لم لم يكن أي عمGGل قGGد تم هنGGاك بعGُ Gد في ذلGGك الGGوقت .وضGGع النGGاس مثGGل هGGذا التركGGيز على إسGGرائيل؛ ألن
مرحلتَي العمGل اُألوَلَي ْين حGGدثتا في إسGرائيل ،بينمGGا لم يتم أي عمGGل في الشGGعوب األمميGGة .لم يبGدأ العمGل في الشGعوب األمميGGة
Gادرا على
إاّل اليGGوم فقGGط ،ولهGGذا السGGبب يواجGGه النGGاس صGGعوبة في قبولGGه .إذا اسGGتطعت أن تفهم بوضGGوح كGGل هGGذا ،وكنت قً G
استيعابه واعتباره بشكل صحيح ،فسوف يكون لديك معرف ٌة دقيق ٌة بإله اليوم والماضي ،وستكون هذه المعرفة الجديدة أعلى

جميعGGا على م GGدار الت GGاريخ .إذا م GGا اخت GGبرت عم GGل هللا الي GGوم وس GGمعت أقGGGوال هللا
من المعرف GGة باهلل ال GGتي يمتلكه GGا القديس GGون
ً
دائمGا ولم يتم اسGGتبدال شGGيء جديGGد بGGه ،سGّ Gيما إذا
الشخصGGية اليGGوم ،غGGير أنGGك ال تعGGرف هللا بالكّلّيGGة ،وإذا ظGGل سGGعيك كمGGا هGGو ًG
ظ فيك حدوث أي تغيGير على اإلطالق ،أفال يشGبه إيمانGك
الح ْ
اختبرت كل عمل اإلخضاع هذا ،ولكن في نهاية المطاف لم ُي َ
عندئذ Gإيمان أولئGك الGذين يبحثGون عن الخGبز وحGده إلشGباع جGوعهم؟ في تلGك الحالGة ،لن يكGون عمGل اإلخضGاع قGد حقGق أي
شخصا يجب إقصاؤه؟
حينئذ
ٍG
نتيجة فيك .ألن تصبح
ً
جميعGا أن هللا ليس إلGGه إسGGرائيل وحGGدهم ،بGGل إلGGه الخليقGGة
ًG
في ختGGام عمGGل اإلخضGGاع كّلGGه ،من الضGGروري أن تGGدركوا
كلها .لقد خلق كGل البشGرية ،وليس فقGط بGني إسGرائيل .إذا قلت إن هللا هGو إلGه إسGرائيل فقGط أو إنGه من المسGتحيل أن يتجسGد
هللا في أي أمة خارج إسرائيل ،فإنك لم تظفGر بGأي معرفGة على اإلطالق أثنGاء عمGل اإلخضGاع ،وأنت ال تعGGترف بGGأي شGكل
من األشكال بأن هللا هو إلهك ،وكل ما تعترف به هGو أن هللا انتقGل من إسGرائيل إلى الصGين وأنGه مضGطر ألن يكGون إلهGك.
إذا كنت ال ت GGزال ت GGرى األم GGور به GGذه الكيفي GGة ،ف GGإن عملي لم يثم GGر في GGك ،وأنت لم تفهم ش GGيًئا مم GGا قلتُ GGه .إذا كنت في نهايGGGة
المط GGاف تكتب لي نس GGبا آخ GGر ،كم GGا فع GGل متّى ،بتحدي GGد جGٍّ Gد مناس ٍ G
Gب لي ،وإيج GGاد َسَG Gلفي "الص GGحيح"؛ بحيث يك GGون هلل َنس GGبان
ً
َ
ٍ
"ح َسَ G Gن الني GGة" ال GGذي أوج GGد س GGاللتي،
Gخص َ
Gبر ُنكت GGة في الع GGاَلم؟ ألن تك GGون أنت ه GGذا الش َ G
لتج ُّسَ G Gد ْيه االث GGنينَ G،أَل ْن تك GGون ه GGذه أك َ G
صGا يجGِّ Gزُئ هللا؟ هGGل أنت قGGادر على تحمGGل عبء هGGذه الخطيئGGة؟ بعGGد كGGل عمGGل اإلخضGGاع هGGذا ،إذا كنت
وأصَ G
Gبحت أنت شخ ً
صGGا يق GGاوم هللا
زلت تعتق GGد أن هللا ه GGو إل GGه إس GGرائيل فق GGط ،ألس َ G
ح GGتى اآلن ال ت GGؤمن ب GGأن هللا ه GGو إل GGه ك GGل الخليق GGة ،وم GGا َ
Gت شخ ً
ضGا إلGه اآلخGرين ،واألهم من ذلGك هGو إلGGه
عالنية؟ إن الغرض من إخضاعك اليوم هو جعلك تعترف بأن هللا هGو إلهGGك ،وأي ً

كل الذين يحبونه ،وإله كل الخليقة .هو إله إسGرائيل وإلGه شGعب مصGر .إنGه إلGه البريطGانيين وإلGه األمريكGيين G.إنGه ليس فقGط
ذرّيِتهما .إنه إله كل شيء في السماوات وكل شيء في األرض؛ فكGل اُأل َسGر ،سGواء
إله آدم وحواء ،بل هو ً
َ
أيضا إله جميع ّ
وولGGد في
ًG
كGGانت اإلسGGرائيليين أو األممGGيين ،هم
جميعGا في يGَ Gد ْي إلGGه واحGGد .لم يعمGGل في إسGGرائيل من Gذ GعGGدة آالف من السGGنين ُ
الماضي في اليهودية فحسب ،ولكنه اليوم نزل في الصين ،هذا المكان الذي يكمن فيGGه التGGنين العظيم األحمGGر ًّ
ملتفا .إذا كGGان

وولGGد في
ًG
إلهكم
ًG
ميالده في اليهوديGGة يجعلGGه ملGGك اليهGGود ،أال يجعلGGه نزولGGه بينكم
جميعGا اليGGوم َ
جميعGا؟ لقGGد قGGاد بGGني إسGGرائيل ُ
اليهوديGGة G،وهGGو أيض Gا ولGGد في أرض أمميGGة .أليس عملGGه ُّ
كله من أجGGل جميGGع البشGGر ؟ هGGل يحب بGGني إسGGرائيل مئGGة ضGGعف
ً ُ

مفهومكم؟ ليست القضGية أن هللا لم يكن إلهكم قGط ،بGل بGGاألحرى أنتم الGذين ال تعGترفون
ويكره األمم ألف ضعف؟ أليس ذاك
َ
ٍ
راغب في أن يكGGون إلهكم ،بGGل بGاألحرى أنتم من ترفضGونهَ .م ْن ِمن الخليقGة ليس في ي َGدي
بGه .وليسGت المسGألة أن هللا غGير

القGGدير؟ أليس الهGGدف في إخضGاعكم اليGGوم جعلكم تعGGترفون بGGأن هللا ليس إاّل إلهكم؟ إذا كنتم ال تزالGGون تتمسGGكون بGأن هللا هGGو
إله إسرائيل فقط ،وال تزالون تؤكدون على أن بيت داود في إسرائيل وهو مسGقط رأس هللا ،وأنGه ال توجGد أمGة أخGرى غGير

كنت ال تزال تفكر
إسرائيل مؤهلة "إلنجاب" هللا ،فضاًل عن أن تستطيع أي عائلة أممية أن تستقبل
إن َ
شخصيا عمل يهوه– ْ
ً
Gق إلى السGGماء
بهذه الطريقة ،أال يجعلك هذا
عاصيا ً
ً
دائما على إسرائيل .هللا هنGGا بينكم اليGGوم ،وال تظ َّGل تحملُ G
عنيدا؟ ال تركز ً

ض Gا .توقGGف عن التلهGGف إللهGGك في السGGماء! لقGGد أتى هللا في وسGGطكم ،فكيGGف يكGGون في السGGماء؟ أنت لم تGGؤمن باهلل لGGوقت
أي ً
طويل ،ومع ذلك لديك الكثير من المفاهيم عنه ،لدرجة أنك ال تجرؤ على أن تفكر لثانية واحدة أن إلGGه بGGني إسGرائيل سGوف
يتفضGGGل لينعم عليكم بوج GGوده .ولم تج GGرؤوا على األق GGل ح GGتى على التفك GGير في كي GGف يمكنكم رؤي GGة هللا وه GGو يقGGGوم بظهGGGور
شخصيا في أرض أممية .يجب
أيضا لم تفكروا قط كيف يمكن هلل أن ينزل
نظرا إلى مدى دناستكم الشديدة .أنتم ً
ً
شخصيً ،
أن ي GGنزل على جب GGل َس ْ Gيناء أو جب GGل الزيت GGون ويظه GGر لإلس GGرائيليين .أليس GGت األمم (أي الن GGاس من خ GGارج إس GGرائيل) جميعه GGا

موضGGع احتقGGاره؟ كيGGف يمكنGGه أن يعمGGل بشGGكل شخصGGي بينهم؟ كGGل هGGذه هي المفGGاهيم المتأصGGلة الGGتي وضGGعتموها على مGGدى
سGGنوات عديGGدة G،والغGGرض من إخضGGاعكم اليGGوم هGGو تحطيم مفGاهيمكم هGGذه؛ وهكGGذا رأيتم هللا شخصGً Gيا يظهGGر بينكم ،ليس على
جب GGل س GGيناء أو على جب GGل الزيت GGون ،ب GGل بين أن GGاس لم يس GGبق ل GGه أن ق GGادهم من قب GGل .بع GGد أن أنج GGز هللا مرحلGGGتي عملGGGه في
إسGGرائيلَّ ،
تبنى بنGGو إسGGرائيل وجميGGع األمم على حGٍ Gد سGGواء المفهGGوم القائGGل إنGGه على الGGرغم من أن هللا خلGGق كGGل شGGيء ،فهGGو
إلهنGGا ،وليس
مسGGتعد ألن يكGGون إلGGه إسGGرائيل فقGGط ،وليس إلGGه األمم .يGGؤمن بنGGو إسGGرائيل بمGGا يلي :هللا ال يمكن أن يكGGون إال َ
ضGا بمGا يلي :لقGد اتخGذ الGرب يسGوع
إلهنا يحتقركم .يGؤمن هGؤالء اليهGود أي ً
إلهكم أيتها األمم ،وألنكم لم تتقوا يهوه ،فإن يهوه َ
َ

ِ
Gودي؛ Gومن بينن GGا يعم GGل هللا ،وص GGورة هللا وص GGورتنا
Gعب اليه َّ G
ص GGورتنا نحن الش َ G
Gودي ،وه GGو إل GGه يحم GGل عالمَ G Gة الش GGعب اليه ِّ G
Gير أهGٍ Gل لتلّقي مثGِ Gل هGGذا الخالص
متشGGابهتان ،وص GGورتنا وثيقGGة الص GGلة باهلل .والGGرب يس GGوع هGGو ملكن GGا نحن اليهGGود G.األمم غُ G
الخطية من أجلنا نحن اليهGود G.كGان ذلGك فقGط على أسGاس مGرحلتَي العمGل الّلGتين ش َّGكل فيهمGا
العظيم .الرب يسوع هو ذبيحة
ّ

بنGGو إسGGرائيل والشGGعب اليهGGودي كGGل هGGذه المفGGاهيم .إنهم يGّ Gدعون باسGGتبداد Gأن هللا لهم ،وال يسGGمحون بGGأن يكGGون هللاُ إلGَ Gه األمم
فراغGGا في قلGGوب األمم؛ هGGذا ألن الجميGGع أصGGبحوا يؤمنGGون بGGأن هللا ال يريGGد أن يكGGون إلGGه
ضGا .وبهGGذه الطريقGGة ،أصGGبح هللا
ً
أي ً
األمم ،وأنGGه ال يحب سGGوى إسGGرائيل– شGGعبه المختGGار – والشGGعب اليهGGودي ،وال سGGيما التالمي Gذ GالGGذين اتبعGGوه .أال تعGGرف أن

جميعGا أنتم المولGودين
العمل الذي قام به يهوه ويسوع هو من أجل بقاء البشرية جمعاء؟ هل تعترف اآلن بأن هللا هGو إلهكم
ً
حلما ،أليس كذلك؟ أال تقبلون هذا الواقGGع؟ إنكم ال
خارج إسرائيل .أليس هللا هنا بين َ
ظ ْه َ
ران ْي ُكم اليوم؟ هذا ال يمكن أن يكون ً

تجGرؤون على تصGGديقه أو التفكGGير فيGGه .بغض النظGGر عن كيفيGGة رؤيتكم لGGه ،أليس هللا هنGGا في وسGGطكم؟ هGGل مGا زلتم خGGائفين

فصاعدا ،أليس كل الناس الخاضعين وجميع الذين يرغبGGون في أن يكونGGوا أتبGGاع هللا هم
من تصديق هذه الكلمات؟ من اليوم
ً
Gعب المختGار من خGارج إسGرائيل؟ أليس وضGعكم مثGل وضGع بGني
شعب هللا المختار؟ ألستم
جميعكمَ ،م ْن هم أتباع اليGوم ،الش َ
ُ
إسرائيل؟ أليس كل هذا ما يجب عليكم التعرف عليه؟ أليس هذا هو الهدف من عمل إخضGاعكم؟ بمGا أنكم تسGتطيعون رؤيGة
هللا ،فإنه سيكون إلهكم إلى األبد ،منذ البدء وحتى المستقبل .لن َّ
يتخلى عنكم ،مGا دمتم على اسGتعداد Gألن تتبعGGوه وأن تكونGوا

خليقته المخلصين المطيعين.
عمومGGا مطيعين في اتّباع GGه ح GGتى الي GGوم .وفي النهاي GGة
بغض النظ GGر عن م GGدى تطل GGع الن GGاس إلى محب GGة هللا ،فق GGد ك GGانوا
ً
تماما عندما تُختَتم هذه المرحلة من العمل ،وذلك عندما يتم إخضاع الناس حًقا .أما اآلن ،فهم ما زالGGوا في عمليGGة
سيتوبون ً

ضG Gعون بالكام GGل ،لكن ذل GGك ليس ه GGو الح GGال اآلن! وح GGتى ل GGو اقتن GGع
سيخ ّ
اإلخض GGاع؛ وفي اللحظ GGة ال GGتي ينتهي فيه GGا العم GGلُ ،

الجمي GGع ،فه GGذا ال يع GGني أنهم ُأخض GGعوا بالكام GGل؛ ذل GGك ألن الن GGاس في ال GGوقت الحاض GGر لم ي Gَ Gر ْوا س GGوى الكالم وليس األح GGداث
الواقعيGGة ،وال يزالGGون يشGGعرون بعGGدم اليقين بغض النظGGر عن مGGدى عمGGق إيمGGانهم .هGGذا هGGو السGGبب في أنGGه مGGع ذلGGك الحGGدث
واقعا ،سيتم إخضاع النGGاس بشGGكل كامGل .يجGري اآلن إخضGاع هGGؤالء النGGاس؛ ألنهم
الفعلي األخير فقط ،حيث تغدو الكلمات ً
لكن في داخ GGل ك GGل واح GGد منهم ،م GGا زال GGوا يبحث GGون عن بعض
يس GGمعون الكث GGير من األس GGرار ال GGتي لم يس GGمعوا به GGا من قب GGل؛ ْ
تمامGا؛ فقGط عنGدما
األحداث الواقعيGة الGتي تGتيح لهم أن َي َGروا كGل كلمGة من كلمGات هللا تتحقGق .عنGدها فقGط سGيكونون مقتنعينً G
يشGGاهد جميعهم هGGذه الحقGGائق الواقعيGGة الفعليGGة في النهايGGة ،وهGGذه الحقGGائق قGGد جعلتهم يشGGعرون بGGاليقين ،سGُ Gيظهرون اليقين في
تمامGا من أعمGGاق قلGGوبهم؛ هGGذه هي طبيعGGة اإلنسGGان :أنتم في حاجGGة إلى رؤيGGة الكلمGGات
قلGGوبهم وحGGديثهم وعيGGونهم ،ويقتنعGGون ًG
كلها تتحقق ،وتحتGاجون إلى رؤيGة بعض األحGداث الواقعيGة تحGدث ،ورؤيGة كارثGة تصGيب بعض النGاس ،وبعGد ذلGك تكونGون

تمامGGا .أنتم مثGGل اليهGGود ،مهتمGGون برؤيGGة اآليGGات والمعجGGزات .ومGGع ذلGGك ،فGGإنكم ال تGGرون أن هنGGاك آيGGات
مقتنعين في داخلكم ً
ٍ
صGا يGGنزل من السGGماء ،أم
ومعجGGزات ،وأن ثمGGة وقGGائع تحGGدث والقصGGد منهGGا أن تفتح أعينكم إلى حGGد كبGGير .وسٌ G
Gواء أكGGان شخ ً
دائما
كنت أطرد
عمودا من الغيوم يتحدث إليكم ،أو ُ
ً
ً
أرواحا شريرة من أحدكم ،أو يدوي صوتي مثل الرعد بينكم ،فقد كنتم ً

دائما ،رؤية مثل هذا النوع من األحداث .يمكن القول إن أعظم أمنياتكم عند اإليمGان باهلل هي أن تGGروا
تريدون ،وستريدون ً
هللا يGGأتي ويGGريكم شخصGً Gيا آيGGة؛ وحينهGGا سGGتكونون راضGGين .إلخضGGاعكم ،أيهGGا النGGاس ،ال بGGد لي من أداء عمGGل مماثGGل لخلGGق
تماما.
العالم ومن ثم ،باإلضافة إلى ذلك ،أريكم ً
نوعا من اآليات ،وعندها ستخضع قلوبكم ً

الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ()4
ضGع؟
مGGا الGGذي يعنيGGه أن تُ َّ
ضGع؟ مGGا الشGGروط الGGتي يجب على المGGرء أن يسGGتوفيها حGGتى ُيخ َ
كمل؟ مGGا الGGذي يعنيGه Gأن تُخ َ
ومGGا الشGGروط الGGتي يجب على المGGرء أن يسGGتوفيها حGGتى ُي َّ
كمل؟ إن اإلخضGGاع والتكميGGل كليهمGGا لغGGرض جعGGل اإلنسGGان كGGاماًل

خاليGGا من الشخص GGية الش GGيطانية الفاس GGدة وت GGأثير الش GGيطان .ي GGأتي ه GGذا
بحيث يس GGتطيع الع GGودة إلى ص GGورته األص GGلية ،ويك GGون ً
اإلخضGGاع في أوائGGل عمليGGة العمGGل في اإلنسGGان ،بمعGGنى أنGGه الخطGGوة األولى من العمGGل .أمGGا التكميGGل G،فهGGو الخطGGوة الثانيGGة أو

إتمام العمل .ينبغي على كل كائن بشري أن يمر باإلخضاع ،وإال فإنه لن َّ
يتمكن من معرفة هللا ولن يعرف حGGتى إنGGه يوجGGد

إله ،وهو ما يعني أنه لن َّ
كمل بواسGطة
يتمكن من االعتراف باهلل ،وإن لم يعGGترف الشGGخص باهلل ،فسGGوف يسGGتحيل عليGه أن ُي َّ
هللا ،إذ أنه لن يفي باشتراطات هذا التكميل .إن لم تكن حGتى تعGترف باهلل ،فكيGف تسGتطيع أن تعرفGه؟ وكيGف تسGعى ورائGه؟
إنك كذلك لن تقوى على تقديم شهادة له ،فما بالك بامتالك اإليمان الGGذي يرضGGيه .إ ًذا ،فGالخطوة األولى ألي شٍ G
Gخص يGGرغب

كمل ال بGGد أن تكGGون هي المGGرور بعمGGل اإلخضGGاع .هGGذا هGGو الشGGرط األول .لكن سGGواء أكGGان اإلخضGGاع أم التكميGGل،
في أن ُي َّ
فالجميع من أجل هدف العمل في اإلنسان وتغييره ،وكل واحدة منهما ما هي إال عنصر في عمل تدبير Gاإلنسان .إن هGGاتين

الخطوتين هما ما يلGزم لتحويGل ش ٍ
أي منهمGا .صGحيح أن "اإلخضGاع" ال
Gخص مGا إلى شGخص كامGل ،وال يمكن التجGاوز عن ٍّ
لكن عمليGGة إخضGGاع شٍ G
ظريفGا جGً Gداَّ ،
Gخص مGGا هي – في واقGGع األمGGر – إال عمليGGة تغيGGيره .ربمGGا ال تكGGون قGGد تخلصGGت
ًG
يبGGدو
تمامGGا من شخصGGيتك الفاسGGدة بعGGد اإلخضGGاع ،لكنGGك سGGتكون قGGد عرفتهGGا؛ حيث إنGGك تصGGبح من خالل عمGGل اإلخضGGاع على
ً
درايGGة بوضGاعة طبيعتGGك البشGرية وبGالكثير من عصGGيانك ،ورغم أنGGه سGGيتعذر عليGGك أن تGGنزع كGGل هGGذا أو تغGGيره في غضGGون

مدة عمل اإلخضاع الوجيزة ،إال أنك سوف تصبح على دراية به ،وهو ما يضGGع أسا ًسGا لتكميلGGك .إ ًذا ،فاإلخضGاع والتكميGGل

كالهمGGا يتم لتغيGGير اإلنسGGان وتخليصGGه من شخصGGيته الشGGيطانية الفاسGGدة بحيث يسGGتطيع أن ُيس ِّGلم نفسGGه بالكليGGة هلل .إن مجGGرد
ضGا الخطGGوة األولى لتسGGليم اإلنسGGان نفسGGه بالكليGGة هلل،
اإلخضGGاع ليس إال الخطGGوة األولى لتغيGGير الشخصGGية البشGGرية ،وهGGو أي ً

تغيرا أقل بكثير مما تشهده شخصGGية الشGGخص
وهو بدوره خطوة أقل من أن تُ َّ
الم َ
خضع تشهد ً
كمل؛ فشخصية حياة الشخص ُ
كمل .يختل GGف اإلخض GGاع عن التكمي GGل في المفه GGوم ألنهم GGا مرحلت GGان مختلفت GGان من العم GGل ،وألن كاًل منهم GGا يل GGزم الن GGاس
الم َّ
ُ

كملين هم أنGGاس أبGGرار.
الم َّ
بمعGGايير مختلفGGة؛ فاإلخضGGاع ُيلGِ Gزم النGGاس بمعGGايير أدنى ،بينمGGا ُيلGGزمهم التكميGGل بمعGGايير أعلى .إن ُ
ط ِّه Gروا .إنهم يبلGGورون عمGGل تGGدبير البشGGرية ،أو ُقGGل إنهم بمثابGGة المنتجGGات النهائيGGة .رغم أنهم ليسGGوا
إنهم أنGGاس قGGد ُق ِّدسGGوا و ُ
ضG Gعون هم يع GGترفون فحس GGب ب GGأن هللا موجGGGود؛
المخ َ
بش Gً Gرا ك GGاملين ،لكنهم أن GGاس يطلب GGون أن يحي GGوا حي GGاة ذات مع GGنى .لكن ُ
تجسد بذاته ،وأن الكلمة قد ظهر في الجسد ،وأن هللا قد جاء إلى العGGالم ليقGGوم بعمGGل الدينونGGة والتGGوبيخ.
فيعترفون بأن هللا قد ّ
إنهم كGGذلك يعGGترفون بGGأن دينون Gة Gهللا وتوبيخGGه وضGGربه وتنقيتGGه كلهGGا نافعGGة لإلنسGGان .بمعGGنى أنهم فحسGGب في مسGGتهل اقتنGGاء

صGGورة إنسGGان ،ويفهمGGون الحيGGاة بعض الشGGيءَّ ،
لكن رؤيتهم لهGGا تظGGل ضGGبابية ،أو بعبGGارة أخGGرى ،إنهم فحسGGب في مسGGتهل

اقتنGGاء طبيعGGة بشGGرية .تلGGك هي نتGGائج اإلخضGGاع .عنGGدما يخطGGو النGGاس في طريGGق الكمGGال ،يصGGبح باإلمكGGان تغيGGير شخصGGيتهم
Gدريجيا في الحGGق ،وتصGGبح لGGديهم القGGدرة على كراهيGGة العGGالم وكGGل الGGذين ال
القديمGGة .كGGذلك تظGGل حيGGاتهم تنمGGو ،ويتعمقGGون تG
ً
يسعون وراء الحق .إنهم بصفة خاصة يكرهون أنفسهم ،واألكثر من ذلك ،إنهم يعرفون ذواتهم بوضوح .إنهم يرغبون في
الحيGGاة بGGالحق ،ويتخGGذون من السGGعي وراء الحGGق هGGدًفا لهم .إنهم ال يرغبGGون في الحيGGاة داخGGل األفكGGار الGGتي تولGGدها عقGGولهم،
ويشGGعرون بالكراهيGGة للGGبر الGGذاتي لإلنسGGان ومن عجرفتGGه وعجبGGه بذاتGGه .إنهم يتكلمGGون بلياقGGة رفيعGGة ،ويتعGGاملون مGGع األشGGياء
بفطنGG Gة وحكمGG Gة ،وهم مخلصGG Gون ومطيعGG Gون هلل .ليس فقGG Gط أنGG Gه ال يصGG Gيبهم الGG Gوهن أو الفتGG Gور إذا مGG Gروا بحالGG Gة من التGG Gوبيخ
والدينون GGة ،ب GGل إنهم يش GGعرون باالمتن GGان لت GGوبيخ هللا ودينونت GGه G.إنهم يؤمن GGون أن GGه ال يس GGعهم أن يس GGيروا من دون تGGGوبيخ هللا
ض Gا أن ين GGالوا حمايت GGه من خاللهم GGا .إنهم ال ينش GGدون إيم GGان الس GGالم والفGGرح وطلب الخ GGبز إلش GGباع
ودينونت GGه؛ Gب GGل بوس GGعهم أي ً
خضع النGاس ،يعGGترفون بأنGGه يوجGGد إلGGه ،لكن
الم َّ
كملين .بعد أن ُي َ
الجوع ،وال يسعون وراء ملذات جسدية مؤقتة .هذا ما لدى ُ
فعليGا ظهGGور الكلمGGة في
مهما صاحب االعتراف بوجود هللا من أفعال ،تظل هذه األفعال محدودة في داخلهم .ما الGذي يعنيGGه ً
الجسGد؟ مGا الGذي يعنيGه Gالتج ّسGد؟ مGا الGذي فعلGه هللا المتج ِّسGد؟ ومGا هGدف عملGه ومGا أهميتGه؟ بعGد اختبGار قGدر كبGير من عملGه،

صGا ُمخض ًGعا إال بعGد أن تفهم كGل هGذه األشGياء .إذا اكتفيت فقGط بGأن
واختبار أفعاله في الجسد ،مGاذا اس َ
Gتفدت؟ لن تصGبح شخ ً
تقGGول إنGGك تعGGترف بوجGGود إلGGه ،لكنGGك لم تهجGGر مGGا يجب أن تهجGGره ،وفشGGلت في التخلي عن المتGGع الجسGGدية الGGتي يجب أن

دائمGGا ،فلن تتمكن من تGGرك أي تحيُّز ضGGد اإلخGGوة
تتخلى عنهGGا ،بGGل ظللت – بGGدالً Gمن ذلGGك – تشGGتهي ُّ
تنعم الجسGGد كمGGا تفعGGل ً
ضGع
واألخGGوات ،وتفشGGل في الكثGGير من الممارسGات البسGGيطة في القيGام بمGGا عليGGك لتحقيGGق األفعGGال ،فGGإن ذلGGك يثبت أنGGك لم تُخ َ
المخضGGعون هم أنGGاس حققGGوا بعض التغيGGيرات
بعGGد .في تلGGك الحالGGة ،حGGتى إذا َ
كنت تفهم الكثGGير ،فلن تكGGون لGGذلك كلGGه قيمGGةُ .
مبدئيا للحق .حتى بالنسبة للكثير
وفهما
مبدئيا .إن مرورهم بدينونة Gهللا وتوبيخه يكسبهم معرفة مبدئية Gباهلل
المبدئية ودخواًل
ً
ً
ً
من الحقGGائق األعمGGق واألكGGثر تفصGياًل الGGتي تعجGGز عن إدراك واقعهGGا بصGGورة تامGGة ،تسGGتطيع أن تمGGارس الكثGGير من الحقGGائق
البدائية Gفي حياتك الواقعية ،كتلك الحقائق المتعلقة بالمتع الجسدية أو الحالة الشخصية .كل هذا بGالطبع هGو مGا يتحقGق داخGل
ضGعين؛ فGGالملبس والهنGGدام والحيGGاة –
المخ َ
أولئGGك الGGذين يمGGرون باإلخضGGاع .كGGذلك يمكن رصGGد بعض التغGGيرات في شخصGGية ُ
على س GGبيل المث GGال – يمكن أن تتغ GGير جميعه GGا .ك GGذلك يتغ GGير منظ GGور اإليم GGان باهلل ل GGديهم ،وي GGدركون ه GGدف س GGعيهم ،وترتف GGع
ض Gا في إطGGار مGGرورهم باإلخضGGاع .إنهم يتمتعGGون بتغيGGيرات ،لكنهGGا تغيGGيرات
طموحGGاتهم .كGGذلك قGGد تتغGGير طبGGاع حيGGاتهم أي ً

Gيرا من تغيGير الشخصGية وأهGداف السGعي الGتي يتمتGع بهGا أولئGك الGذين قGد نGالوا الكمGال .لGو لم تتغGير
ضGحلة ومبدئيGة وأقGل كث ً
ٍ
شخص ما مطلًقا في إطار إخضاعه ولم يكتسب ولو قلياًل من الحق ،يصبح هذا النوع من األشخاص مجGGرد نفايGGة
شخصية

ضGع فحسGب ،فليس باإلمكGان
ضGع! كGذلك ،إذا سGعى شGخص مGا كي ُيخ َ
تمامGا! ليس باإلمكGان تكميGل أنGاس لم تُخ َ
عGديم الفائGدة ً
ض Gا الحقGGائق
تكميلGGه بالكليGGة ،حGGتى لGGو أظهGGرت شخصGGيته بعض التغيGGيرات المصGGاحبة أثنGGاء عمGGل اإلخضGGاع .سGGوف يفقGGد أي ً
كمل .لكن
الم َّ
المخ َ
ضGع والشGخص ُ
المبدئيGة الGتي اكتسGبها .ثمGة اختالف شاسGع في مقGدار التغيGير في الشخصGية بين الشGخص ُ
وي َGعGد غيGGاب هGGذا التغيGGير المبGGدئي دلياًل على أن الشGGخص ال
يظGGل اإلخضGGاع هGGو الخطGGوة األولى في التغيGGير .إنGGه األسGGاسُ ،

يعرف هللا معرفة فعلية مطلًقGا ،ألن هGGذه المعرفGة تGGأتي من الدينونGة G،وهGذه الدينونGGة من العناصGر الرئيسGية لعمGل اإلخضGاع.
كمل قد مر أواًل باإلخضاع ،وإال ،فال سبيل أمامه للوصول إلى التكميلG.
لذلك ،ال بد أن يكون كل شخص ُم َّ

ِ
معين ً Gة من وراء ظهGGره ،وال
Gياء ّ
تقGGول إنGGك تعGGترف باهلل المتج ّس Gد وتعGGترف بظهGGور الكلمGGة في الجسGGد ،لكنGGك تفعGGل أشَ G
تسGGلك بحسGGب متطلباتGGه ،وال تخافGGه في قلبGGك .أمثGGل هGGذا اعGGتراف باهلل؟ إنGGك تعGGترف بمGGا يقولGGه ،لكنGGك تGGأبى أن تمGGارس حGGتى
األشGGياء الGGتي تسGGتطيع أن تمارسGGها وال تلGGتزم بطريقGGه .أمثGGل هGGذا اعGGتراف باهلل؟ ومGGع أنGGك تعGGترف بGGه ،لكن مGGا يشGGغل ذهنGGك

Gاترا دون أي تغيGير ،فإنGك مGا زلت
كنت قGد
رأيت عملGه واع َ
َ
مقاومته ،ال اتقGاؤه .لGو َ
Gترفت بGه وتعGرف أنGه هGو هللا ،وظللت ف ً
خضع؛ فأولئك الذين تم إخضاعهم عليهم أن يبذلوا كل ما في وسعهم .مثGل هGذا الشGخص يريGد في قلبGه بلGوغ
شخصا غير ُم َ
ً

Gادرا بعGGد على ذلGGك وحGGتى لGGو كGGانت تلGGك الحقGGائق أكGGبر من قGGدراتهم .ليس قصGGور ممارسGGته
أعلى الحقGGائق حGGتى لGGو لم يكن قً G
ومحدوديتها إال ألنه محدود فيما يستطيع قبوله .لكن عليه – على األقل – أن يقوم بكل ما في مقدرته .إن كGGان بوسGGعك أن

قلت" :في ضوء قدرتGه على قGول كالم كثGير ليس
تفعل كل هذه األشياء ،فلن يكون هذا إال بسبب عمل اإلخضاعَ .هب أنك َ
كنت تعGترف
بوسع اإلنسان أن يقولGه ،لGو لم يكن هGو هللاَ ،ف َم ْن يكGون؟" إن التفكGير بهGذه الطريقGة ال يعGني اعترافGك باهلل .إذا َ

باهلل ،فعليك أن تُظهر ذلك من خالل أفعالك الواقعية .إن كنت تقود كنيسة مع عدم القدرة على القيام بأعمال بGGر ،وإن كنت
وم ُGهGوب .كيGGف ال
دائمGGا في جيبGGك ،فهGGل هGGذا اعGGتراف بوجGGود هللا؟ هللا قGGدير َ
تشGGتهي المGGال والGGثروة ،وتختلس أمGGوال الكنيسGGة ً
حقيرا مثل هذا ،فهل هذا يعني حًقا أنك تعGGترف بGGه؟
تخاف إذا َ
كنت تعترف حًقا بوجود إله؟ إن كنت تستطيع أن تفعل شيًئا ً
هGGل حًقGGا تعGGترف بGGه؟ هGGل مGGا تGGؤمن بGGه هGGو هللا؟ إن مGGا تGGؤمن بGGه هGGو إلGGه ُمبهم؛ ولهGGذا ال تخGGاف .أولئGGك الGGذين يعGGترفون باهلل

ويعرفونGG Gه حًGق GGا جميعهم يخافونGG Gه ويخشGG Gون من ارتكGG Gاب أي شGG Gيء يخالفGG Gه أو يخGG Gالف ضGG Gميرهم؛ فهم يخGG Gافون على وجGG Gه
الخصGGوص من ارتكGGاب أي شGGيء يعرفGGون أنGGه ضGGد مشGGيئتهُ .ي َGعGد هGGذا وحGGده اعتراًفGGا بوجGGود هللا .مGGا الGGذي ينبغي أن تفعلGGه
عنGGدما ُيثنيGGك والGGداك عن اإليمGGان باهلل؟ كيGGف ينبغي عليGِ Gك أن تحGGبي هللا عنGGدما يعاملGِ Gك زوجGِ Gك غGGير المGGؤمن معاملGGة حسGGنة؟
ِ
Gترفت بGGه ،فسGGوف تتصGGرف بطريقGGة مناسGGبة وتحيGGا
وكيGGف ينبغي عليGGك أن تحGGبي هللا عنGGدما ينبGGذك GإخوتGGك وأخواتGGك؟ إذا اعَ G

Gت إال صGGاحب
الواقعية في كل هذه المواقف .أما إذا فشلت في التصرف بواقعية،
واكتفيت بترديد Gاعترافك بوجود هللا ،فلسَ G
َ
كالم .تقول إنك تؤمن وتعترف به ،لكن بأي طريقة تعGترف بGه؟ وبGأي طريقGة تGؤمن بGه؟ هGل تخافGه؟ هGل تGوقره؟ هGل تحبGه

مكلوما ،وال تجد َم ْن تسGتند إليGه ،تشGعر أن هللا جميGل ،لكنGك بعGد ذلGك تنسGى كGل شGيء .ليسGت هGذه
من داخلك؟ عندما تكون
ً
محبة هلل أو إيمان بGه .مGاذا يريGد هللا من اإلنسGان أن يقGوم بGه؟ كGل الحGاالت الGتي ذكرتُهGا ،مثGل االعتقGاد في ذاتGك أنGك عظيم
الشGGأن ،والشGGعور بأنGGك سGGريع في تعلم األشGGياء ،والسGGيطرة على اآلخGGرين ،واالزدراء بغGGيرك ،والحكم على النGGاس بحسGGب
مظهرهم ،والسGخرية من النGاس األمنGاء ،واشGتهاء أمGوال الكنيسGة ،ومGا إلى غGير ذلGك؛ فGالتخلص من بعض من الشخصGيات
خضع.
الشيطانية الفاسدة تلك هو ما ينبغي أن ُيرى فيك بعد أن تُ َ

إن عمGGل اإلخضGGاع الGGذي يتم عليكم أنتم أيهGGا النGGاس لGGه أهميGGة قصGGوى؛ فمن جهGGة ،يتمثGGل الغGGرض من هGGذا العمGGل في
كمل ،أي إنهم
يكملGGون ليشGGكلوا مجموعGGة من الغGGالبين ،تكGGون أول مجموعGGة من النGGاس تُ َّ
تكميGGل مجموعGGة من النGGاس ،حيث َّ
الباكورة؛ ومن جهة أخرى ،أنه يسمح للمخلوقات باالستمتاع بمحبة هللا ونيGل خالص هللا األعظم ،والحصGول على خالصGه
ِ
Gق العGالم وحGتى اآلن،
الكامGل .لينعم اإلنسGان ليس فقGط بالرحمGة والشGفقة ،لكن األهم من ذلGك ،بتوبيخGه ودينونتGه G.منGذ أن ُخل َ
ض Gا
كGGان الحب هGGو كGGل مGGا فعلGGه هللا في عملGGه دون أي كراهيGGة لإلنسGGان .حGGتى أن التGGوبيخ والدينون Gة GاللGGذان ترياهمGGا همGGا أي ً
محبGGة ،محبGGة أكGGثر صGGدًقا وواقعيGGة .تقGGود هGGذه المحبGGة النGGاس إلى الطريGGق الحقيقي للحيGGاة اإلنسGGانية .من جهGGة ثالثGGة ،يهGGدف

رابعGGا ،ف GGإن عم GGل اإلخض GGاع يرس GGي أس GGاس نش GGر عم GGل اإلنجي GGل في
عم GGل اإلخض GGاع إلى تق GGديم ش GGهادة أم GGام الش GGيطان .أم GGا ً
المس GGتقبل .يه GGدف العم GGل ال GGذي ق GGام ب GGه هللا كل GGه إلى إرشGGاد الن GGاس إلى الطري GGق الصGGحيح للحي GGاة اإلنسGGانية ،بحيث يمكنهم أن

يحصلوا على حياة بشرية سGوية ،إذ َّ
أن اإلنسGان ال يعGرف كيGف يرشGد نفسGه في الحيGاة .من دون هGذا اإلرشGاد ،لن تحيGا إال

Gويا .وهGذه هي
صGا س ً
حيGاة فارغGة ،ولن يمكنGك إال أن تحيGا حيGاة ال قيمGGة لهGا وال معGنى ،ولن تعGرف مطلًقGا كيGف تكGون شخ ً
أعمGق أهميGة إلخضGاع اإلنسGان .جميعكم ينحGدر من مGوآب ،وإتمGام عمGل اإلخضGاع عليكم لهGو خالص عظيم لكم .تعيشGون
جميعGGا ُف َّجار وخط GGاة .ال يمكنكم الي GGوم أن ت GGروا هللا فحس GGب ،ب GGل األهم ،أنكم
جميعكم في مك GGان الخطي GGة والفج GGور ،وه GGا أنتم
ً
محبGGة
صGا أعمGGق كهGGذا G،أي إنكم حصGGلتم على أعظم محبGGة من هللا .كGGل مGGا يعملGGه هللا هGGو ٌ
تلقيتم التGGوبيخ والدينونGGة G،ونلتم خال ً
Gوءا .إن هللا يGGدينكم GبسGGبب خطايGGاكم حGGتى تفحصGGوا أنفسGGكم وتفGGوزوا بهGGذا الخالص العظيم.
صGGادقة لكم؛ إنGGه ال ينGGوي بكم سً G
الهدف من كل هذا هو جعل اإلنسان كGاماًل  .يظGل هللا من البدايGة إلى النهايGة يبGذل كGل مGا في وسGعه لخالص اإلنسGان ،وهGو
تمامGا على البشGر الGذين خلقهم بيديGه .وهGا هGو اآلن قGد عGاد بينكم ليعمGل ،أليس هGذا مزي ًGدا من
بالتأكيد ال يرغب في القضاء ً
شخصيا؟ لماذا يكابد كل هذا؟ هللا ال يكرهكم
الخالص؟ لو كان قد كرهكم ،فهل كان سيعمل عماًل بهذا المقدار حتى يقودكم
ً

Gوءا .يجب أن تعرفGGوا أن محبGGة هللا هي أصGGدق محبGGة .وحGGده عصGGيان النGGاس يجعGGل هللا يخّلصGGهم من خالل
وال ينGGوي بكم سً G
الدينون GGة ،وإال ف GGإنهم لن يخلص GGوا .لم GGا كنتم ال تعرف GGون كي GGف تس GGيرون في الحي GGاة أو تعيش GGون ،ولم GGا كنتم تعيش GGون في ه GGذا
فسادا ولم يشأ أن يGGراكم تعيشGGون
المكان الشرير والفاجر ،وكنتم شياطين فاجرة وشريرة ،لم يشأ أن يترككم تصبحون أكثر ً

في مك ٍ
Gان شGرير كهGGذا مسGGحوقين من الشGيطان بGإرادتكم ،ولم يشGأ أن يGGترككم تلقGون في الجحيم .إنGGه ال يGGرغب إال في اقتنGGاء

تمامGا .هGذا هGو الغGرض الرئيسGي إلتمGام عمGل اإلخضGاع عليكم .إنGه فقGط لخالصGكم .إن لم
هGذه المجموعGة منكم وخالصGكم ً
كنت تعتقGGد أنهGGا مجGGرد وسGGيلة أو طريقGGة لتعGGذيب
يكن بوسGGعك أن تGGرى أن كGGل مGGا تم عليGGك مGGا هGGو إال محبGGة وخالص ،وإن َ

كنت تGGرغب في الوجGGود
اإلنسGان وشGGيء غGGير جGGدير بالثقGGة ،فربمGGا تفضGل الرجGGوع إلى عالمGGك كي تكابGGد األلم والضGGيق! إذا َ
في هذا الطريق واالستمتاع بهذه الدينونة Gوهذا الخالص الهائل ،واالستمتاع بهذه البركGGة كلهGGا الGGتي ال يمكنGGك أن تجGGدها في

Gالحا :اسGGتمر في البقGGاء خاضGً Gعا في هGGذا الطريGGق كي تقبGGل
أي مكGGان آخGGر في عGGالم البشGGر ،واالسGGتمتاع بهGGذا الحب ،فكن صً G
كمل .رغم أنك تعاني اآلن من بعض األلم والتنقيGGة بسGGبب الدينونGGةَّ G،
لكن هGGذا األلم ثمين وذو مغGGزى.
عمل اإلخضاع حتى تُ َّ
ٍ
وكشف ٍ
قاس لإلنسان المقصود بهما معاقبGGة خطايGGاه وجسGGده ،لكن ليس المقصGGود
ومع أن التوبيخ والدينونة هما عمليتا تنقية
بأي من هذا العمل إدانة جسGده وإفنGاءه .إن الغGرض من عمليGات الكشGف الشGديد بالكلمGة اقتيGادك إلى الطريGق الصGحيح .لقGد

Gيرا من هGGذا العمGGل بصGGفة شخصGGية ،وواضGGح أنGGه لم يGGدفعكم إلى طريٍ G
Gق شGGرير! إنGGه يهGGدف برمتGGه إلى أن يجعلGGك
اختGGبرتَم كثً G
أمر تستطيع بإنسانيتك الطبيعية أن تحققGه .إن كGل خطGوة من العمGل تتم
قادرا على أن تحيا طبيعة بشرية عادية ،إنه برمته ٌ
ً

واستنادا إلى ضعفاتك ،وبمGا يتفGق مGع قامتGك الحقيقيGة ،وال ُيلقى عليكم أي عبء ال تطيقGون احتمالGه.
بناء على احتياجاتك،
ً
ً

كنت قاسGً Gيا عليGGك ،ورغم اعتقGادك المسGGتمر في
رغم أنك غير قادر اآلن على رؤية هذا بوضوح ،ورغم أنك تشعر كمGGا لGGو ُ
أن سبب توبيخي ودينونتي لك كل يوم وتبكيتي الدائم لك هو أنني أكرهك ،ورغم أن ما تناله هو تGGوبيخ ودينونGGةَّ G،
لكن ذلGGك
كله في واقع األمر هو محبة خالصة وحماية فائقة لك .لو لم يكن بوسعك إدراك المعنى األعمق لهGGذا العمGGل ،فال سGGبيل لGGك
مرتاح Gا له GGذا الخالص .ال ت GGرفض الع GGودة إلى رش GGدك .بع GGد أن قطعن GGا ه GGذا
Gدما في اختب GGارك .ال ب GGد أن تك GGون
ً
كي تح GGرز تق ً G
الشوط ،ال بد أنك أصبحت ترى بوضوح أهمية عمل اإلخضاع هذا ،ولم تعد لديك هذه الرؤية أو تلك!

كيف ُتقِب ُل على إرساليتك المستقبلية؟
أيمكنك التعبير عن الشخصية التي عبر هللا عنها في كل عصر بأسلوب واقعي وبلغGة تُGبرز أهميGGة العصGر على نحGو
Gهادة
البارة بالتفصيل؟ هGGل تسGتطيع الشَ G
مالئم؟ هل يمكنك ،أنت الذي تختبر عمل هللا في األيام األخيرة ،وصف شخصية هللا ّ

Gدينين األتقيGاء والمؤمGنين الجيGاع
المزدرين والفقراء والمت ّ
لشخصية هللا بوضوح ودّقة .كيف ستنقل مشاهداتك وخبراتك إلى ُ
ِ
تخيGل هGذا؟ هGل تGدرك
والعطاش إلى البر م َّمن ينتظرونك لترعاهم؟ مGا نوعيGة الشخصGيات الGتي تنتظGرك لترعGاهم؟ أيمكنGك ّ

العبء الGGذي تحملGGه على عاتقGGك وحجم إرسGGاليتك ومسGGؤوليتك؟ أين هGGو إحساسGGك التGGاريخي باإلرسGGالية؟ وكيGGف يمكنGGك أن
ٍ
رب كGGل
رب كGGل األشGGياء؟ هGGل هGGو حقً Gا ُّ
فهم عميٌ G
Gق لوكالتGGك؟ كيGGف تف ّسGر ّ
كوكيGGل صGGالح في العصGر القGادم؟ هGGل لGGديك ٌ
تخGGدم َ
المخلوق GGات وحقيقُ G Gة ك GGل م GGا في الع GGالم؟ م GGا هي خطت GGك ِلتُقِب GGل على المرحل GGة التالي GGة من العم GGل؟ كم من الن GGاس ينتظرونGGGك
Gأنون في الظلمGGة قGGائلين "أين الطريGGق؟" كم
لترعGGاهم؟ أتشGGعر أن مهمت Gك GثقيلGGة؟ هم فقGGراء ،مGGزدرون ،عميGGان ،وضGGائعون ،يّ G

يتوقGGون للنGGور كشٍ G
Gان ألعGGوام طويلGGة .من تGGراه يعGGرف كم
Gهاب لينطلGGق نGGازالً فجGGأة حGGتى ُيبGّ Gدد قَ G
Gوة الظالم الGGتي َقمعت اإلنسَ G
Gترجين هGGذا األمGGر ،وكم خGGارت قGGواهم في الليGGل والنهGGار؟ هGGؤالء الGGذين يتGGألمون بعمGGق يبقGGون سGGجناء في غيGGاهب
تلهفGGوا مّ G
ّ

تعبGGة الGGتي لم
الم َ
الظالم ،ال رجاء لهم ُليعتَقوا حتى في ذلك اليوم الذي يسطع فيه النور؛ فمتى يتوقف بكGGاؤهم؟ هGGذه األرواح ُ
تختبر الراحة يوماً تعاني بالفعل من هذا الشقاءَ .بُقوا موثَقين طويالً بحبال القسGGوة بال رحمGGة ،وأسGGرى للتGGاريخ الGGذي توّقGGف
يومGGا كم َّ
أن قلب هللا حGGزين
في مكانGGه .من تGGراه قGGد سGGمع صGGوت نحيبهم؟ ومن تGGراه قGGد رأى مظهGGرهم التعيس؟ هGGل ّ
فكَ G
Gرت ً
Gذابا كهGGذا؟ على أيGGة حGGال ،البشGGر هم
ّG
ومتلهGف؟ كيGGف يمكن هلل أن يحتمGGل رؤيGGة البشGGرية البريئGGة الGGتي خلقهGGا بيديGGه تعGGاني عً G
تجرعGGوا ال ّسَّ Gم .وبGGالرغم من كGGونهم على قيGGد الحيGGاة إلى يومنGGا هGGذاَ ،من كGGان يظن أن الشGGرير قGGد جعلهم
األشGGقياء الGGذين قGGد ّ

يتجرعGGون السGّ Gم منGGذ زمن بعيGGد؟ هGGل غGGاب عنGGك أنGGك أحGGد ضGGحاياه؟ أال تسGGعى لخالص من بقي حيGاً من منطلGGق محبتGGك هلل؟
ّ
ِ
ألسGGت مسًّ G
حب البشGGرية كلحمGGه ودمGGه؟ كيGGف تُف ّس Gر أن هللا يسGGتخدمك
Gتعدا ألن تكGّ Gرس كGGل طاقتGGك لّ G
Gترد الجميGGل لإللGGه الGGذي ُي ّ
ومطيع هلل؟
حياة ذات معنى كخادم تقي
ٍ
حياة استثنائية؟ هل لديك حًقا العزم والثقة لتحيا ً
لتحيا ً

ما مفهومك عن البركات؟
على الGGرغم من أن الGGذين ولGGدوا في هGGذا العصGGر يتعرضGGون لفسGGاد الشGGيطان وبقيGGة الشGGياطين القGGذرين ،فإنGGه صGGحيح
أيض Gاً أنهم يس GGتطيعون الحص GGول على الخالص العظيم بس GGبب ه GGذا الفس GGاد ،وه GGو أعظم ح GGتى من ع GGدد الماش GGية ال GGتي تغطي
الجبال والسهول والممتلكات العائلية الكبيرة التي حصل عليهGا أيGوب ،بGل إنGه أعظم أيضGا من البركGة الGتي تلقاهGا أيGوب من

رؤية يهوه بعد تجاربه .لم يتمكن Gأيوب من سماع كلمات يهوه إال بعد أن مر بتجربGة المGGوت .سGمع أيGGوب صGوت يهGGوه في
الزوبع GGة ،ولكن لم ي GGر وج GGه يه GGوه ولم يع GGرف شخص GGيته .لم يكن م GGا كس GGبه أي GGوب إال الملكي GGة المادي GGة ال GGتي ت GGوفر المس GGرات
الجسدية واألطفال األكثر جمGاالً من األطفGال في كGل المGدن المحيطGة ،وكGذلك الحمايGة من مالئكGة السGماء .وهGو لم يGر يهGوه

قGGط .وعلى الGGرغم من أنGGه كGGان ُينGGادى بلقب البGGار ،فإنGGه لم يعGGرف شخصGGية يهGGوه قGGط .ومGGع أن أهGGل اليGGوم فقGGراء مؤقت Gاً من
حيث المت GGع المادي GGة أو تجرب GGة بيئ GGة خارجي GGة معادي GGة ،ف GGإنني كش GGفت عن شخص GGيتي ال GGتي لم أفص GGح عنه GGا ق GGط للبش GGرية في
دائمGا سGرية ،كمGا أنGني لم أكشGف عن أسGراري من قبGل العصGور ألدنى النGاس منزلGة وهم أنفسGهم
العصور الماضية وكانت ً
أيض ا الخالص العظيم .هذه هي أول مرة أفعل فيها ذلك .لم يسبق قط أني قمت بهذا النوع من العمGGل ،ومGGع
الذين أعطيتهم ً

Gيرا من أيGGوب ،فGGإن مGGا اكتسGGبتموه ومGGا رأيتمGGوه تجGGاوز مGGا اكتسGGبه أيGGوب ومGGا رآه بكثGGير .ومGGع أنكم عGGانيتم كGGل
أنكم أقGGل كثً G
أنGواع المعانGاة والعGذاب ،فGإن تلGك المعانGاة ليسGت مثGل تجGارب أيGوب ،بGل هي الدينونGة والتGوبيخ اللGذان تلقاهمGا النGاس بسGبب
تمردهم ومقاومتهم ،وبسبب شخصيتي البGارة .إنهGا دينونGة GوتGوبيخ ولعنGة عادلGة .كGان أيGوب واح ًGدا من بGني إسGرائيل ،وأحGد
البGGارين الGGذين تلقGGوا محبGGة يهGGوه العظيمGGة ورحمتGGه .لم يGGرتكب أيGGوب أفعGGاالً شGGريرة ولم يقGGاوم يهGGوه؛ وبGGدالً من ذلGGك ،كGَّ Gرس

مخلصا ليهوه .يتعGGرض
خادما
نفسه بإخالص لخدمة يهوه ،وكان يمر بتجارب بسبب بره ،وخضع لتجارب نارية ألنه كان
ً
ً
الناس في هذه األيام لدينونتي ولعنتي بسبب قذارتهم وإثمهم .ومع أن معاناتهم ليست كأي شGيء على اإلطالق ممGGا تعGGرض

له أيوب عندما فقد مواشيه وممتلكاته وخدمه وأوالده وكل من كان عزيGً Gزا عليGه ،فGإن مGا يعانيGGه النGGاس هي التنقيGة بGالنيران
والحرق؛ إال أن ما هو أخطر ممGا خضGع لGه أيGوب هGو أن هGذا النGوع من التجGارب ال يتم تخفيفGه أو إزالتGه بسGبب ضGعفهم،
بGGل إنGGه يGGدوم طGGويالً حGGتى يGGومهم األخGGير من الحيGGاة .هGGذه عقوبGGة ودينونGGة ولعنGGة – هي حGGرق بال رحمGGة بGGل هي "مGGيراث"

Gتحق .هي م GGا يس GGتحقونه ،وهي الموض GGع ال GGذي يتم في GGه التعب GGير عن شخص GGيتي الب GGارة .وهGGGذه حقيقGGGة
الجنس البش GGري المس َ G
معلومة .ولكن ما اكتسبه الناس يتجاوز بكثير ما تحملGGوه في الGوقت الحاضGGر .مGا عGانيتم منGه هGو مجGGرد نكسGات ناجمGGة عن

الحماقGة ،ولكن مكاسGGبكم أكGGبر بمئGة ضGGعف من معانGاتكم .وطبًقGا لقGوانين إسGرائيل في العهGد القGديم ،فGإن كGGل َم ْن يقGاومونني،
وكل من يدينونني عالنية ،وكل الذين لم يتبعوا طGريقي ومGع ذلGك يقGدمون لي بجGرأة قGرابين مدنسGة فGإن النGيران في الهيكGل
ستدمرهم بالتأكيد G،أو سيقوم بعض األشخاص المختGارين بGرجمهم بالحجGارة حGGتى المGGوت ،وحGGتى سGGاللتهم من مGGنزلهم ومن
Gرارا ،ولكنهم سGG Gيكونون عبيGً G Gدا GلعبيGG Gدي،
أقGG Gاربهم المباشGG Gرين اآلخGG Gرين سGG Gيعانون لعنGG Gتي ،وفي العGG Gالم القGG Gادم لن يكونGG Gوا أحً G G
Gتنادا إلى أفعGGال النGGاس وسGGلوكياتهم ،فGGإن المعانGGاة
وسGGأبعدهم إلى المنفى بين األمم ولن يتمكنGGوا من العGGودة إلى وطنهم .واسً G
التي يكابدونها اليوم ال يمكن وصGفها بGالخطيرة مقارنGة بالعقوبGة الGتي يعGاني منهGا اإلسGرائيليون .القGول بGأن مGا تعانونGه اآلن

هGG Gو انتقGG Gام ليس بال سGG Gبب؛ وهGG Gذا ألنكم تجGG Gاوزتم الحGG Gدود بالفعGG Gل ،ولGG Gو كنتم في إسGG Gرائيل ألصGG Gبحتم من الخطGG Gاة األبGG Gديين،
إربا منذ فترة طويلة ،ولتم حرقكم بالنار التي من السماء في هيكGGل يهGGوه .ومGا هGGو الشGيء الGGذي
ولقطعكم اإلسرائيليون إرباً ً
كسبتموه اآلن؟ ما الذي تلقيتموه ،ما الGذي اسGتمتعتم بGGه؟ أنGا كشGفت عن شخصGGيتي البGارة فيكم ،ولكن األهم هGو أنGGني كشGفت
عن صGGبري من أجGGل فGGداء الجنس البشGGري .يمكن القGGول إن كGGل مGGا فعلتGGه فيكم هGGو عمGGل الصGGبر ،وأنGGه من أجGGل تGGدبيريG،
واألكثر من ذلك أنه من أجل تمتع الجنس البشري.
على الرغم من أن أيوب خضع لتجارب من يهGوه ،فانGه كGان مجGرد رجGل بGار يعبGد يهGوه ،وحGتى عنGدما كGان يخضGع
لهGGذه التجGGارب لم يشGGتك منGGه ،ولكنGGه كGGان يعGGتز بلقائGGه مGGع يهGGوه .لم يقتصGGر األمGGر على أن النGGاس في العصGGر الحاضGGر لم
يقGِّ Gدروا وجGGود يهGGوه ،ولكنهم يرفضGGون ويكرهGGون ويشGGتكون ويسGGخرون من ظهGGوره .ألم تكتسGGبوا مGGا يزيGGد عن القليGGل؟ هGGل

كGGانت معانGGاتكم عظيمGGة جGً Gدا فعاًل ؟ ألم تكن البركGGات الGGتي حصGGلتم عليهGGا أعظم من الGGتي ُأعطيت لمGGريم ويعقGGوب؟ هGGل كGGانت
Gيرا جGً Gدا وأكGGثر من الالزم؟ لم
مقاومتكم تافهة؟ هل يمكن أن يكون السبب هو مGا طلبتGه منكم ،أي أن مGا طلبتGGه منكم كGان كبً G
يحل غضGبي إال على أولئGك اإلسGرائيليين GالGذين قGاوموني ،ولم يحGل عليكم مباشGرة ،ومGا اكتسGبتموه لم يGزد عن دينونGتي بال
رحمGGة واإلفصGGاحات باإلضGGافة إلى التنقيGGة الناريGGة المتواصGGلة بال هGGوادة .وعلى الGGرغم من ذلGGك ،مGGا زال النGGاس يقGGاومونني
ويرفضونني بدون ذرة من الطاعة .بل إن هناك البعض ممن يبتعدون Gبأنفسهم عني ويرفضون اإليمان بي؛ هذا النGGوع من
األشخاص ليس أفضل من جماعة قورح وداثان التي قاومت موسى .قلوب الناس شديدة القسوة وطGGبيعتهم عنيGGدة GجGً Gدا .ولن
أبدا بتغيGير طGرقهم القديمGة .أقGول إنهم يسGتلقون عGراة مثGل عGاهرة في وضGح النهGار ،وكلمGاتي قاسGية لدرجGة أنهGا قGد
يقوموا ً

"تبدو في السمع أنها عدوانية" تكشف عن طبائع الناس "على نحو غير الئق" في وضح النهار .ولكن الناس ال يزيGGدون عن

هز رؤوسهم وذرف القليل من الدموع وبالكاد يشعرون ببعض أحاسيس الحزن .وبمجرد انتهGGاء األمGGر ،تجGGدهم في شراسGGة
ملGG Gك الوحGG Gوش البريGG Gة في الجبGG Gال ،وال يكGG Gون لGG Gديهم أي معرفGG Gة على اإلطالق .كيGG Gف يسGG Gتطيع أنGG Gاس من هGG Gذا النGG Gوع من
الشخصية معرفة أنهم استمتعوا ببركات تزيد بمئات األضGعاف عمGا نالGGه أيGوب؟ كيGف يمكنهم أن يكتشGفوا أن مGا يسGGتمتعون
بGGه من بركGGات هي بركGGات لم تشGGاهد إال فيمGGا نGGدر على مGGر العصGGور ،ولم يسGGتمتع بهGGا أي إنسGGان من قبGGل؟ كيGGف يسGGتطيع
ضمير الناس أن يشعر بهذا النوع من البركة المحملة بالعقوبة؟ ولكي نتحدث بصراحة ،فGإن كGGل مGا أطلبGGه منكم يهGدف إلى
ممكنGGا تحريGGركم من باليGGا
Gهودا على شخصGGيتي الكاملGGة وجميGGع أفعGGالي ،ولكي يصGGبح
ً
أن تصGGبحوا نمGGاذج لعملي وتكونGGوا شً G
معاديGGا ل GGه عم Gً Gدا .كي GGف يمكن له GGذا الن GGوع من الن GGاس أال
الش GGيطان .ولكن الجنس البش GGري دائم GGا يمتعض من عملي ويك GGون
ً

يحثني على إعادة قوانين إسرائيل وأن أصب عليهم غضبي كما كان الحGال تجGاه إسGرائيل؟ ومGع أن كثGيرين بينكم يتمGيزون

مم ْن هم على شاكلة جماعGة قGGورح .وبمجGGرد أن أحقGق مجGGدي الكامGGل ،سGوف آخGGذ النGار من
"بالطاعة" لي ،فهناك قسم أكبر َ
Gادا .يجب أن تعرفGGوا أنGGني لن أوبخ النGGاس بكلمGGاتي بعGGد ذلGGك ،ولكن قبGGل أداء هGGذا العمGGل
السGGماء ألحGGرقهم حGGتى يصGGبحوا رمً G
الخاص بإسرائيل سGوف أح َّGول جميGGع َم ْن هم على شGاكلة جماعGة قGGورح الGذين قGاوموني والGذين نبGGذتهم منGGذ زمن طويGل إلى
رماد .لن يكون لدى الجنس البشري بعد ذلك فرصة االستمتاع بي ،ولكن كل ما سGيرونه هGو الغضGب وكGذلك "نGيراني" من

السGGماء .سGGوف أكشGGف عن عGGواقب كGGل النGGاس ،وسGGوف أقGGوم بتقسGGيم كGGل النGGاس إلى فئGGات مختلفGGة .سGGوف أالحGGظ كGGل عمGGل

متمرد من أعمالهم ،ثم أكمل عملي ،حتى تُ َّ
أيضا
استنادا إلى حكمي أثناء وجودي على األرض
حدد عواقب الناس
ً
ً
واستنادا ً
إلى مواقفهم تجاهي .وعندما يحين ذلك الوقت ،لن يكون هناك شيء بمقدوره تغيير عواقبهم .دع النGGاس يكشGGفون عGGواقبهم!
دعني أقدم عواقب الناس إلى اآلب السماوي.

ما مدى فهمك هلل؟
زمن ٍ
لقد آمن الناس باهلل منذ ٍ
بعيد ،ولكن أكثرهم ال يفهمون مGا تعنيGه GكلمGة "هللا" ،حيث يمتثلGون فقGط ولكن مGع شGعور
بالتشGGوش والحGGيرة .ليس لGGديهم أدنى فكGGرة عن الحكمGGة من إيمGGان اإلنسGGان باهلل أو ماهيGGة هللا بالضGGبط .إذا لم يعGGرف النGGاس
ضGا ،أفال تكGGون هGGذه أكGGبر نكتGGة؟ وعلى
سGGوى اإليمGGان باهلل واالمتثGGال لGGه ،دون أن يGGدركوا ماهيGGة هللا ودون أن يعرفGGوا هللا أي ً
الرغم من أن الناس بعد Gأن قطعوا هذا الشوط قد شهدوا العديد Gمن األسGرار السGماوية ،وسGمعوا الكثGير من المعرفGة العميقGة
Gيرا من الحقGGائق األكGGثر بداهGGة والGGتي لم يسGGبق لإلنسGGان أن
الGGتي لم يكن يGGدركها اإلنسGGان مطلًقGGا من قبGGل ،فGGإنهم يجهلGGون كثً G

تدبرها .قد يقول البعض" :لقد آمنا باهلل سنوات عديدة ،فكيف يمكن أاّل نعGGرف مGGا هGGو هللا؟ أليس هGGذا السGGؤال يمّثGGل اسGGتخفاًفا

أي من عمل اليGوم ،ويخفقGون
بنا؟" لكن في واقع األمر ،على الرغم من أن الجميع يتبعني اليوم ،فإنهم ال يعرفون شيًئا عن ٍّ
اعلم أن األسGئلة الGتي ال
في فهم حتى أكثر األسئلة
ً
وضوحا وسهولة ،فما بالك بأسGئلة شGديدة التعقيGد مثGل تلGك المتعلقGة باهلل! ْ

األهم بالنسبة إليك؛ ألنك ال تعرف سوى اتّباع السواد األعظم
فهمها هو
َّ
تهتم بها ،والتي لم ّ
تميزها ،هي األسئلة التي يعتبر ُ
من النGGاس ،غGGير مبٍ G
جه ز نفسGGك بGGه .هGGل تعلم حًقGGا َلم يجب عليGGك اإليمGGان باهلل؟ هGGل تعلم
Gال وغGGير مهت ٍم بمGGا يجب عليGGك أن تُ ِّG
Gانا يGGؤمن باهلل ،إذا لم تفهم هGGذه األمGGور ،أفال تفقGGد بGGذلك كرامGGة
حًقGGا مGGا هGGو هللا؟ هGGل تعلم حًقGGا مGGا هGGو اإلنسGGان؟ باعتبGGارك إنسً G
المGGؤمن باهلل؟ يتمثGGل عملي اليGGوم في :أن أجعGGل النGGاس يفهمGGون جGGوهرهم ،ويفهمGGون كGGل مGGا أفعلGGه ،ويعرفGGون الوجGGه الحقيقي

جميعGGا بأسGGرار الحيGGاة
هلل .هGGذا هGGو الفصGGل الختGGامي في خطGGة تGGدبيري GوالمرحلGGة األخGGيرة من عملي .لهGGذا السGGبب أخGGبركم
ً
جميعGا بحقGGائق الحيGGاة الGGتي لم
ًG
Gدما ،بحيث يمكنكم قبولهGGا مGGني .وبمGGا أن هGGذا عمGُ Gل العصGGر األخGGير ،فال بGGد لي أن أخGGبركم
مقً G
تتقبلوها من قبل قط ،حتى إن كنتم غير قادرين على استيعابها وتحملها ،ألنكم ببساطة ضعفاء للغاية وغير مؤهلين مطلًقGGا.

Gددا وتسGGقطوا في حبائGGل
Gترض بي فعلGGه ،وأخGGبركم بكGGل مGGا أمGGرتكم بGGه ،ألاّل تضGGلوا مجً G
سGGأختم عملي وأنجGGز العمGGل الGGذي ُيفَ G
الش GG Gرير عن GG Gدما يح GG Gل عليكم الظالم .هن GG Gاك العديG G Gد Gمن الط GG Gرق ال GG Gتي تستعص GG Gي على فهمكم والعديG G Gد Gمن األم GG Gور ال GG Gتي ال

تعرفونه GGا .إنكم جهالء للغاي GGة .أن GGا أعلم ق GGامتكم ونقائص GGكم جي Gً Gدا .ل GGذا ،فعلى ال GGرغم من وج GGود العدي Gد Gمن الكلم GGات ال GGتي لن
زلت قلًقGGا بشGGأن
تستطيعوا استيعابها ،ال أزال أرغب في إخباركم بجميع هذه الحقائق التي لم تتقبلوها من قبل قط؛ ألنني ما ُ

جميعGا وحGوش لم تجGGتز
ما إذا كنتم بقامتكم الحالية قادرين على التمسك بشهادتكم لي .ال يعني هذا أنGني أسGGتخف بكم ،فGأنتم
ً
تGGدريبي الرسGGمي بعGGد ،وال يمكنGGني مطلًقGGا رؤيGGة مقGGدار المجGGد بGGداخلكم .وعلى الGGرغم من أنGGني بGGذلت طاقGGة هائلGGة في العمGGل

عمليGGا ،بينمGGا يمكن للعناصGGر السGGلبية أن تُعGGد على أصGGابع اليGGد ،وال
فيكم ،فيبGGدو أن العناصGGر اإليجابيGGة غGGير موجGGودة فيكم ً
إلي كمGGا لGGو أنكم
تمثGGل سGGوى شGGهادات تجلب الخGGزي للشGGيطان .كGGل شGGيء آخGGر
تقريبGGا فيكم هGGو ُسّ Gم الشGGيطان .إنكم تتطلعGGون َّ
ً

وأخيرا أعرف قامتكم الحقيقية .لهGGذا السGGبب
تجاوزتم الخالص .كما تبدو األمورَ ،أنظر إلى تعابيركم وسلوكياتكم المختلفة،
ً
ك اإلنسGGان يعيش وحيGً Gدا ،فهGGل يصGGير في نهايGGة المطGGاف أفضGGل حGGاالً من ،أو بالمقارنGGة مGGع ،مGGا هGGو
أظGGل قلًقGGا عليكم :إذا تُGِ Gر َ

علي GGه اآلن؟ أال تجعلكم ق GGامتكم الطفولي GGة قلقين؟ أيمكنكم حًقGGا أن تكون GGوا مث GGل ش GGعب إس GGرائيل المخت GGارُ ،مخلص GGين لي ،ولي
وحGGدي ،في كGGل األحGGوال؟ إن مGGا ينكشGGف فيكم ليسGGت شGGقاوة أطفGGال ضGGلوا عن آبGGائهم ،لكنهGGا بهيميGGة تنبعث من الحيوانGGات

ضGا الضGعف الGذي تشGتركون فيGه ،إنGه
حينما تكون بعيGدة Gعن سGياط أسGيادها .يجب عليكم أن تعرفGوا طGبيعتكم ،الGتي تمثGل أي ً

مرضGGكم الشGGائع بينكم G.وهكGGذا تتمثGGل موعظGGتي الوحيGGدة لكم اليGGوم في أن تتمسGGكوا بالشGGهادة لي .ال تGGتركوا المGGرض القGGديم

Gميم عملي .يجب عليكم
يتأجج مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف .إن أهم شيء هGGو أن تُGGدُلوا بالشGGهادة ،فGGذلك هGGو ص ُ
ِ
Gؤهلكم إلى
تمامGا كمGا قبلت مGريم إعالن يهGوه الGذي جاءهGا في الرؤيGا ،باإليمGان ثم الطاعGة .هGذا وحGده هGو مGا ي ّ
قبول كالمي ً
سماعا لكالمي ،واألكثر استفادة من بركاتي .لقد أعطيتكم جميع ممتلكاتي ِّ
القيمة
أن تكونوا طاهرين؛ ذلك ألنكم أنتم األكثر
ً

تمامGGا .لكنكم
وق GGد منحتكم ك GGل ش GGيء ،وم GGع ذل GGك ،فح GGالكم وح GGال ش GGعب إس GGرائيل مختلف GGان للغاي GGة ،فأنتم GGا عاَلم GGان مختلف GGان ً
أيامGا سGعيدة معي وتتقاسGمون كGرمي.
بالمقارنة بهم ،قد تلقيتم أكثر بكثGير .فبينمGا هم ينتظGرون ظهGوري بشGدة ،تقضGون أنتم ً
وبالنظر إلى هذا االختالف ،ما الGذي أعطGاكم الحGق في الصGياح والجGدال معي والمطالبGة بنصGيبكم من ممتلكGاتي؟ ألم تنGالوا

مGGا يكفي؟ أنGGا أعطيكم الكثGGير للغايGGة ،لكن مGGا تعطونGGه لي في المقابGGل هGGو مجGGرد حGGزن يعتصGGر القلب ،وقلGGق ونقمGGة وسGGخط
أيضا تثيرون الشفقة .لذا ليس أمامي من خيار سGوى أن أبتلGGع جميGGع نقمGGتي وأحتج
يتعذر كبته .إنكم بغيضون للغاية ،لكنكم ً

Gرارا .على م GGدى ه GGذه اآلالف العدي GGدة من أع GGوام العم GGل ،لم ُأظ ِGه Gر أي اع GGتراض ق GGط على البش GGر؛ ألن GGني
Gرارا وتك ً G
عليكم م ً G
اكتشفت على مدى تاريخ التطور البشري أن الخداع بينكم فقGط هGو الطبGع األكGثر غلبGة فيكمَ ،مَثُلGه َمَث ُGل الموروثGات النفيسGة
Gأنا من البشGGر .أنتم
الGGتي تركهGGا لكم أسGGالفكم المشGGهورون من العصGGور القديمGGة .كم أبغض تلGGك الخنGGازير والكالب األقGGل شً G
منعدمو الضمير! شخصيتكم وضيعة للغاية! قلوبكم شديدة القسوة! لو أنني قد حملت هذه الكلمات وهذا العمل مني إلى بGGني

لكنت ق GGد حص GGلت على المج GGد من GGذ عه GGد بعي GGد .لكن ه GGذا بعيG Gد Gالمن GGال بينكم .ليس بينكم س GGوى اإلهمGGGال الجسGGGيم
إسGGGرائيلُ ،
تماما!
والالمباالة واألعذار .أنت منعدمو الشعور وعديمو القيمة ً
عليكم أن تبGGذلوا ُكَّلكم من أجGGل عملي .عليكم أن تقومGGوا بالعمGGل الGGذي ينفعGGني .أنGGا على اسGGتعداد Gألن أوضGGح لكم كGGل
مني كGGل مGGا تفتقGGرون إليGGه .وحGGتى على الGGرغم من أن عيGGوبكم أكGGثر من أن تُ َGع َّGد،
شGGيء ال تفهمونGGه حGGتى يمكنكم أن تربحGGوا ّ

فأنGGا على اسGGتعداد GلالسGGتمرار في تGGوّلي العمGGل الGGذي ينبغي أن أقGGوم بGGه فيكم ،فGGأمنحكم رحمGGتي األخGGيرة لعلكم تنتفعGGون مGGني
وتنGGالون المجGGد الغGGائب فيكم ،والGGذي لم يGGره العGGالم قGGط .لقGGد عملت ألجلكم سGGنين عديGGدة G،لكن أحGً Gدا لم يكن يعرفGGني من قبGGل.
أحدا غيركم.
أريد أن أخبركم باألسرار التي لم أخبر بها ً

Gروح ال GGذي لم يس GGتطيعوا مطلًقGGا التعام Gَ Gل مع GGه .وب GGالنظر إلى
بين الن GGاسُ ،
Gروح ال GGذي لم يس GGتطيعوا رؤيت GGه ،ال َ G
كنت ال َ G
Gورا غ GGير
مراح GGل عملي الثالث على األرض (خل GGق الع GGالم والف GGداء واإلهالك) ،أظه GGر في وس GGطهم في أوق GGات مختلف GGة (ظه ً G
عل GGني) للقي GGام بعملي بينهم .ك GGانت الم GGرة األولى ال GGتي أتيت فيه GGا بين الن GGاس خالل عص GGر الف GGداء .ب GGالطبع دخلت في عائل GGة

أردت
يهودي GGة؛ ل GGذا ك GGان اليه GGود أول َم ْن رأى ق GGدوم هللا إلى األرض .ك GGان الس GGبب وراء قي GGامي به GGذا العم GGل شخص Gً Gيا أن GGني
ُ
استخدام جسدي المتجسد كذبيحة خطيَّة في عملي في الفداء .وهكذا كGGان أول َم ْن رآني هم اليهGود في عصGر النعمGGة .كGانت

تلك أول مرة أعمل فيها في الجسGGد .في عصGر الملكGGوت ،يتمثGل عملي في اإلخضGاع والتكميGل G،لGذا فGGإنني أقGوم مGرة أخGرى

بعم GGل الرعاي GGة في الجس GGد .ه GGذه هي الم GGرة الثاني GGة ال GGتي أعم GGل فيه GGا في الجس GGد .في المرحل GGتين األخ GGيرتين من العم GGل ،م GGا
صGا هGGو الGGروح المتمثGGل في الجسGGد .وهكGGذا في أعين
يتواصGGل النGGاس معGGه لم يعGGد الGGروح غGGير المنظGGور والملمGGوس ،بGGل شخ ً
صGا ليس لGه هيئGة هللا وشGعوره .أضGف إلى ذلGك أن هللا الGذي يGراه النGاس ليس ذك ًGرا فقGط
اإلنسGان ،أص ُ
Gبحت مGرة أخGرى شخ ً

ضGا ،وهGGو األمGGر المGGدهش والمحGGير أكGGثر بالنسGGبة إليهم .ومGGرة تلGGو األخGرى ،حطم عملي االسGGتثنائي المعتقGGدات
وإنمGGا أنGGثى أي ً
القديمة الGتي ترسGخت لسGنوات عديGدة .النGاس مGذهولون! هللا ليس فقGط الGروح القGدس ،أو الGروح ،أو السGبعة أرواح المكثفGة،
ضGا.
أيضا إنسان ،إنسان عادي ،إنسان عادي بصورة اسGGتثنائية .إنGGه ليس ذك ًGرا فحسGب ،بGGل أنGGثى أي ً
أو الروح الشامل ،لكنه ً
إنهما متشابهان في أن كليهما مولود من بشر ،ومختلفان في أن أحدهما جاء نتيجة الحمل من الروح القGGدس واآلخGGر مولGGود
علما أنGه مسGتمد من الGروح مباشGرة .إنهمGا متشGابهان في أن كليهمGا جسGدان متجسGدان هلل ينفGذان عمGل هللا اآلب،
من إنسانً ،
ومختلفGGان في أن أحGGدهما قGGام بعمGGل الفGGداء واآلخGر يقGGوم بعمGGل اإلخضGاع .كالهمGGا يمثالن هللا اآلب ،لكن أحGGدهما هGGو الفGادي
مود ًة ورحمة ،واآلخر إله البر وهو ممتلئ غض ًGبا ودينونGة G.أحGGدهما هGGو القائGGد األعلى الGGذي أطلGق عمGGل الفGGداء،
وهو ممتلٌئ ّ
أمGGا اآلخGGر فهGGو اإللGGه البGGار الGGذي ينجGGز عمGGل اإلخضGGاع .أحGGدهما هGGو األول ،والثGGاني هGGو ِ
اآلخ Gر .أحGGدهما جسGGد بال خطيَّة،

ِ
أبدا .كالهما هو الروح نفسه ،لكنهمGGا يحاّل ن في أجسGGاد مختلفGGة،
َ
يكمل الفداء ويتابع العمل وال يرتكب الخطيَّة ً
واآلخر جسد ّ
ض Gا في العم GGل وال
وك GGل منهم GGا يول GGد في أم GGاكن مختلف GGة ،وتفص GGل بينهم GGا ع GGدة آالف من الس GGنين .لكنهم GGا يكم GGل بعض GGهما بع ً

Gغيرا واألخGGGرى طفلGGGة
يتعارض GGان أب Gً Gدا ،ويمكن التح GGدث عنهم GGا في َنَفس واح GGد .كالهم GGا بش GGر ،لكن أح GGدهما ك GGان طفاًل ص ً G

Gور
رضGGيعة .طGGوال هGGذه السGGنوات العديGGدة ،مGGا رآه النGGاس ليس هGGو الGGروح فقGGط ،وليس رجاًل ذكGً Gرا فحسGGب ،ولكنGGه أي ً
ضGا أمٌ G
ثم ف GGإن البش GGر غ GGير ق GGادرين على إدراكي تم GGام اإلدراك .إنهم يظل GGون نص GGف
عدي GGدة ال تنس GGجم م GGع تص GGورات البش GGر ،ومن َّ

ض Gا ُحلم وهمي .وله GGذا الس GGبب ظGGل الن GGاس ال
مؤم GGنين بي ونصGGف متش GGككينَّ G
كنت موج ً G
في ،كم GGا لGGو ُ
Gودا بالفع GGل ،ولكن GGني أي ً
يعرفGGون حGGتى اآلن ماهيGGة هللا .هGGل يمكن Gك GحًقGGا أن تُجمGَ Gل وصGGفي في جملGGة بسGGيطة واحGGدة؟ هGGل تجGGرؤ حًقGGا على أن تقGGول:
"ليس يسوع إال هللا ،وليس هللا إال يسوع"؟ هل لديك الجرأة حقGاً لكي تقGول" :هللا ليس إال الGGروح ،والGGروح ليس إال هللا"؟ هGGل
ترتاح للقول بأن" :هللا مجرد شخص يتَ ِشح بالجسد"؟ هل لديك الشجاعة حًقا للتأكيد بأن" :صورة يسوع هي ببسGGاطة صGGورة
هللا العظيمة"؟ هل أنت قادر على شرح شخصية هللا وصورته بدقة باالعتماد على بالغتك؟ هل تجرؤ حًقا على القول بأنه:

قلت ذلGGك ،فلن تكGGون أي أنGGثى من بين َم ْن وقGGع عليهم اختيGGاري،
"خلGGق هللا الGGذكور فقGGط ،وليس اإلنGGاث ،على صGGورته"؟ إذا َ
ماهيGGة هللا؟ هGGل هللا بشGGر؟ هGGل هللا روح؟ هGGل هللا
فضGاًل عن أن تكGGون النسGGاء صً G
Gنفا من النGGوع البشGGري .واآلن هGGل تعلم حًقGGا ّ
ِ
أمرا واحGً Gدا فقGط ممGا سGبق لتعريGف
يكمل العمل المفترض بي أن أقوم به؟ إذا
َ
اخترت ً
ذكر حًقا؟ هل يمكن ليسوع وحده أن ّ
متجسد مرة ،ومرة واحGGدة فقGط ،فهGGل بإمكانGك
كنت أعمل كجسد
مؤمنا
جوهري ،فستكون
ً
مخلصا وجاهالً إلى حد بعيد .إذا ُ
ّ
ً
علي معرفGة تامGGة من خالل مGا
تامGا من نظGرة واحGGدة؟ هGل يمكنGGك حًقGا أن تتعGGرف َّ
فهما ً
تمييزي؟ هل يمكنك حًقا أن تفهمني ً
Gأنى لGك أن تفهمGGني؟ هGل سGGتتركني
قمت أنا بعمل مشابه في عمليتَي التجسد الخاصGGتين بي ،ف َّ
تعرضت له أثناء حياتك؟ وإذا ُ
َ

طا كما تزعم؟
ُم َس َّم ًرا على الصليب إلى األبد؟ هل يمكن أن يكون هللا بسي ً

تاما ،وال يسGGتطيع أحGGد
فإنGGه ال أحGَ Gد منكم يسGGتطيع أن يصGفني وص ًGفا ًّ
على الGGرغم من أنكم مخلصGGون جGً Gدا في إيمGGانكمّ ،
أن يقدم شهادة كاملة لكل الحقائق التي ترونها .فكروا في األمر :معظمكم اآلن مقصGرون في واجبGGاتكم ،وتتGGابعون بGGدالً من

ذلGGك أمGGور الجسGGد وإشGGباع الجسGGد واالسGGتمتاع بالجسGGد بشGGراهة .أنتم تملكGGون َّ
الن ْزر اليسGGير من الحقيقGGة .فكيGGف يمكنكم تقGGديم
كنت غGGير قGادر في يGGوم من األيGام على
الشهادة لكل مGا رأيتم؟ هGل أنتم واثقGون حًقGا من أنGGه يمكنكم أن تكونGGوا شGهودي؟ إذا َ
الشهادة لجميع ما رأيته اليوم ،فستكون قد خسرت وظيفGة الكائنGات المخلوقGة ،ولن يكGون هنGاك معGنى ًأيGا كGان لوجGودك .لن
أديت ما ال حصر له من العمل فيكم .لكن بمGا
إنسانا .بل يمكن حتى القول إنك لن تكون
جديرا بأن تكون
ً
ً
إنسانا! لقد ُ
تكون ً
أن GGك في ال GGوقت الحاض GGر ال تتعلم وال تع GGرف ش GGيًئا ،وتعم GGل عبثً GGا ،فعن GGدما يحين ال GGوقت لتوس GGيع عملي ،فس GGوف تح Gّ Gدق في
تماما .ألن يجعلك ذلك خاطًئا على الدوام؟ وعندما يحين ذلGGك الGوقت ،ألن تشGGعر
ذهول ،وينعقد لسانك ،وتصير عديم الفائدة ً

بأشGGد النGGدم؟ ألن تغGGرق في الكآبGGة؟ أنGGا ال أقGGوم بكGGل هGGذا العمGGل اآلن بGGدافع من الكسGGل والملGGل ،ولكن إلرسGGاء أسGGاس لعملي

المستقبلي .ليس معنى هذا أنني في مأزق وأحتاج إلى الخروج بشيء جديGد G.عليGك أن تفهم العمGGل الGذي أقGوم بGه؛ فهGGو ليس
لست أنا فقط َم ْن أقGوم بكGل
شيًئ ا يفعله طفل يلعب في الشارع ّ
وإنما هو عمل يتم نيابة عن أبي .يجب عليكم أن تعلموا أنني ُ
هGGذا بنفسGGي .بGGل أمِثّGGل أبي .وفي الGGوقت نفسGGه ،يتمثGGل دوركم في االمتثGGال والطاعGGة والتغيGGير والشGGهادة على نحGGو قGGاطع .مGGا
يجب عليكم فهمGGه هGGو لمGGاذا يجب عليكم اإليمGGان بي .هGGذا هGGو السGGؤال األهم الGGذي يتعين على كGٍ Gل منكم فهمGGه .إن أبي ،من
جميعGGا من أجلي منGGذ أن خلGGق العGGالم .لم يكن تعGGيينكم من أجGGل شGGيء سGGوى عملي ومن أجGGل
أجGGل مجGGده ،قGGد عينكم مسGGبًقا
ً
مجده .ومن أجل أبي أنتم تؤمنون بي؛ وأنتم تتبعونني بسGبب اختيGار أبي ّإيGاكم .ال شGيء من هGذا بمحض اختيGاركم ،واألهم

من ذلك أن تGدركوا أنكم أنتم الGذين منحGGني أبي إيGاكم ألجGل أن تشGهدوا لي .وبمGا أنGGه منحGني إيGاكم ،فيجب عليكم أن تمتثلGوا
للطGGرق الGGتي أمنحكم إياهGGا ،وأن تتبعGGوا الطGGرق والكلمGGات الGGتي أعلمكم إياهGGا ،ألن واجبكم هGGو أن تمتثلGGوا لسGGبلي .هGGذا هGGو
الغرض األصلي من إيمGانكم بي .لGذا أقGGول لكم إنكم مجGرد أنGاس منحGني أبي إيGاهم لتمتثلGGوا لسGبلي .لكنكم تؤمنGون بي فقGط،

أنتم لستم مني ألنكم لستم من العائلة اإلسرائيلية لكنكم من نوعية الحية القديمة G.كل ما أطلب منكم فعله هو أن تشهدوا لي،
أمGا اليGوم فيجب عليكم أن تسGلكوا سGبلي .وكGل هGذا من أجGل الشGهادة المسGتقبلية .إذا كنتم تعملGون فقGط كأنGاس يسGتمعون إلى
ّ
س GGبلي ،فلن يك GGون لكم أي قيم GGة وس GGتفقدون المغ GGزى من منحي أبي إي GGاكم .م GGا أص GGر على إخب GGاركم ب GGه ه GGو أن GGه" :عليكم أن
تسلكوا سبلي".

حقيقيا
شخصا
ما يعنيه أن تكون
ً
ً
إن تدبير اإلنسان هو عملي ،وإخضاعي له هو أمر قد تم تعيينه Gعندما َخَلقت العالم .قGد ال يعGرف النGاس أنGني سGوف

أيضا أن دليل هزيمتي للشيطان هو إخضاعي للمتمردين Gبين البشر.
أخضعهم بالتمام في األيام األخيرة ،وربما ال يدركون ً
ولكن عندما دخل عدوي في معركة معي ،كنت قد أخبرته بالفعل أنني سوف أخضع أولئك الGGذين أسGGرهم الشGGيطان وجعلهم
ضGGمن أبنائGGه وخدامGGه المخلصGGين الGGذين يسGGهرون على منزلGGه .المعGGنى األصGGلي لإلخضGGاع هGGو الهزيمGGة والهيمنGGة واإلذالل.
وبحسب صياغتها في لغة بني إسGرائيل هي تعGني إلحGاق الهزيمGة التامGة بهم وتGدميرهم وجعلهم غGير قGادرين على مقGاومتي
فيما بعد .ولكن اليوم ،كما تُسGGتخدم بينكم أنتم أيهGا النGاس ،فGإن معناهGا هGو اإلخضGاع .عليكم أن تعرفGGوا أن نيGGتي هي تحطيم
تمامGGا وهزيمتGGه ،حGGتى ال يمكنGGه التمGGرد ضGGدي فيمGGا بعGGد ،ناهيGGك عن أن يكGGون لGGه القGGدرة على مقاطعGGة عملي أو
شGGر البشGGر ً

تعطيلGGه .وهكGGذا ،طالمGGا األمGGر يتعلGGق باإلنسGGان ،فGGإن المعGGنى أصGGبح اإلخضGGاع .مهمGGا كGGانت دالالت المصGGطلح ،فعملي هGGو

هزيمة البشرية .ومع أن البشرية هي حًقا تساعدني في تدبيري G،فعلى نحو أدق ،البشرية ليست سوى عGGدوي .البشGGرية هي
الش GGرير ال GGذي يعارض GGني ويعصGGاني .البش GGرية ليس GGت سGGوى ذري GGة الش GGرير ال GGذي لعنت GGه .البش GGرية ليسGGت سGGوى سGGليل رئيس
المالئكة الذي خGانني .البشGرية ليسGت سGوى إرث الشGيطان الGذي رفضGته منGذ زمن بعيGد وهكGذا صGار عGدوي الGذي ال يمكن
التصالح معGه منGذ GذلGك الحين .ذلGك أن السGماء فGوق البشGر قاطبً Gة مك ّGدرة ،ومظلمGة من دون أدنى انطبGاع بالوضGوح ،وعGالم
البشGGر غارقGGة في الظالم الGGدامس ،حGGتى أن من يعيش فيGGه ال يمكنGGه حGGتى رؤيGGة يGGده ممGGدودة أمGام وجهGGه ،وال الشGGمس عنGGدما
والحَفGGر؛ وتنتش GGر الجثث على األرض كله GGا .تمتلئ
يرف GGع رأس GGه .يتع GGرج الطري GGق تحت قدمي GGه ب GGالتواءات ،ويمتلئ بالوح GGل ُ
Gكنا لهGا .وفي كGل مكGGان في عGالم
الزوايGا المظلمGة ببقايGGا المGGوتى ،واتخGذت حشGود الشGياطين من الزوايGا البGاردة والمظللGة مسً G
اإلنسGان تGأتي جحافGGل من شGGياطين وتGGذهب .وذريGGة جميGGع أنGGواع الوحGوش المغطGGاة بالقGGذارة عالقGGة في معركGGة عنيفGGة ،يسGGبب

رعبGا في القلب .أين يGذهب المGرء للبحث عن مصGادر سGعادة الحيGاة في مثGل هGذه األوقGات في عGالم مثGل هGذا ،وفي
صGوتها ً
مثGGل هGGذه "الجنGGة األرضGGية"؟ أين يGGذهب المGGرء ليجGGد وجهGGة حياتGGه؟ إن البشGGرية ،الGGتي تGGداس تحت أقGGدام الشGGيطان منGGذ زمن
بعيد ،قد لعبت من البداية دور الممثل الذي يأخذ صورة الشيطان ،بGل وأكGثر من ذلGك ،تجسGيد الشGيطان ،وبGذلك فهي تحمGل
شهادة قوية وواضحة للشيطان .كيف يمكن لمثل هذا الجنس البشري ،مثل هذه الحفنة من الحثالة الفاسدة ،نسل هGذه العائلGة
البشGرية الفاسGدة ،أن تشGهد هلل؟ من أين يGأتي مجGدي؟ أين يمكن للمGرء أن يبGدأ في الكالم عن شGهادتي؟ بالنسGبة للعGدو الGذي،
بع GGد أن أفس GGد البش GGر ،يق GGف ض GGدي ،فق GGد أخ GGذ بالفع GGل البش GGر – ه GGؤالء البش GGر ال GGذين خلقتهم من GGذ زمن بعي Gد Gومألتهم بمج GGدي
وحيGGاتي – ولGGوثهم .لقGGد انGGتزع مجGGدي منهم ،وكGGل مGGا أشGGبع بGGه اإلنسGGان هGGو ُسGم ممGGزوج بنكهGGة قبح الشGGيطان ،وعصGGير من
ج َّGد البشGGرية األعلى ،آدم .ومنحتGGه
ثمGGرة شGGجرة معرفGGة الخGGير والشGGر .في البدايGGة ،أنGGا خلقت البشGGرية ،بمعGGنى أنGGني خلقت َG
ومفعمGا بالحيويGGة ،وإضGGافة إلى ذلGGك ،كGGان بمعيGGة مجGGدي .كGGان ذلGGك هGGو اليGGوم المجيGGد عنGGدما
ًG
الشGGكل والصGGورة ،مليًئا بGGالقوة،

أيضا َجدة اإلنسان ،وهكذا صار النGاس الGذين خلقتهم مملGوئين
خلقت اإلنسان .بعدها ُأخذت حواء من جسد آدم ،وكانت هي ً
من أنفاسي ومفعمين بمجديُ G.ولد آدم أصGالً من يGدي وكGان ممثالً لصGورتي .وبالتGالي كGان المعGنى األصGلي السGم "آدم" هGو

ون َسGمة .وكGGان الكGائن الوحيGGد الGGذي
كGGائن خلقتGGه أنGGاُ ،مشGّ Gب ًعا بطGGاقتي الحيويGGة،
ومفعمGGا بمجGGدي ،لGGه شGGكل وصGGورة ،ولGGه روح َ
ً
Gادر على تمGثيلي ويحمGل صGورتي ويتلقى نسGمتي .في البدايGة G،كGانت حGواء هي اإلنسGان الثGاني الGذي
خلقته ويمتلGك ًG
روح ا ،ق ٌ
عينت خلقتهGا ،وبالتGالي كGان المعGنى األصGGلي السGم "حGواء" أنهGGا كGائن مخلGGوق سGُ Gيكمل مجGGدي ،كGائن مملGوء
ُو ِهب َن َسGمة وقGGد ّ
ضGا ،ألنهGا كGانت اإلنسGان الثGاني
بحيويتي ومفعم
بغنى أكثر من مجدي .خرجت حGواء من آدم ،لGGذلك فقGد حملت صGورتي أي ً
ٌ ً
الGGذي خلقتGGه على صGGورتي .كGGان المعGGنى األصGGلي السGGم "حGGواء" هGGو إنسGGان حي ،لGGه روح ولحم وعظGGام ،وشGGهادتي الثانيGGة

وكذلك صورتي الثانية بين البشرية .كانا هما َج َّدي البشرية ،كنز اإلنسGGان النقي والثمين G،وكانGGا منGGذ البدايGGة الكGGائنين الحGGيين
اللذين ُو ِهبا الروح .ومع ذلGGك أخGذ الشGرير ذريGGة َGج َّGدي البشGرية وداس عليهم وأخGذهم إلى األسGر ،مغرًقGا العGالم البشGري في
ظالم دامس ،وجعله هكGذا حGتى ال يعGود نسGلهما يGؤمن بوجGودي .بGل مGا هGو أكGثر فظاعGة هGو أنGه بينمGا يفسGد الشGرير النGاس

ويطيح بهم ،فإنه يقاتل بعنف النتزاع مجدي وشهادتي والحيوية الGتي منحتهGا لهم ،والنسGمة والحيGاة الGتي نفختهGا فيهم ،وكGل
مجGGدي الGGذي في العGGالم اإلنسGGاني ،وكGGل دم القلب الGGذي أغدقتGGه على البشGGرية .لم تعGد GالبشGGرية في النGGور ،وقGGد فقGGدت كGGل مGGا
رب ك GGل المخلوق GGات؟ كي GGف يمكنهم أن
أعطيته GGا ،وازدرت بالمج GGد ال GGذي منحته GGا إي GGاه .كي GGف يس GGتطيعون أن يع GGترفوا ب GGأنني ُّ

يسGG Gتمروا في االعتقGG Gاد بوجGG Gودي في السGG Gماء؟ كيGG Gف يكتشGG Gفون تجليGG Gات مجGG Gدي على األرض؟ كيGG Gف يمكن لهGG Gؤالء األحفGG Gاد

ِ
كرب خلقهم؟ قGام هGؤالء األحفGاد والحفيGدات التعسGاء "بتقGديم" مجGدي وصGورتي
والحفيدات أن يتخذوا هللا الذي اتَّقاه أجدادهم ّ
وك GGذلك الش GGهادة ال GGتي محنته GGا آلدم وح GGواء ،فض Gالً عن الحيGGاة ال GGتي أعطيته GGا للبش GGرية وال GGتي يعتم GGدون عليه GGا في وج GGودهم،
للشGGرير بسGGخاء ،وأعطGGوا كGGل مجGGدي للشGGرير دون أدنى اعتبGGار لوجGGوده .أليس هGGذا هGGو أصGGل تسGGمية "الحثالGGة"؟ كيGGف يمكن

لمثل هGذه البشGرية ،ولمثGل هGؤالء الشGياطين األشGرار ،ولمثGل هGذه الجثث المتحركGة ،ولمثGل صGور الشGيطان هGذه ،وألعGدائي
هGGؤالء أن يمتلكGGوا مجGGدي؟ سأسGGتعيد مجGGدي ،وسأسGGتعيد شGGهادتي الكائنGGة بين البشGر ،وكGGل مGا كGان لي وأعطيتGGه للبشGGرية منGGذ
تمامGا .ومGع ذلGك ،عليGك أن تعGرف أن البشGر الGذين خلقتهم كGانوا قديسGين وقGد حملGوا
زمن ،أي أنGني سGوف أخضGع البشGرية ً
Gحا عGGني ،وغGGير حGGاملين
Gيرا واضً G
صGGورتي ومجGGدي .لم ينتمGGوا إلى الشGGيطان ،كمGGا أنهم لم يخضGGعوا لخداعGGه ،بGGل كGGانوا تعبً G

لس ّم الشGيطان .وهكGذا ،أسGمح لإلنسGانية أن تعGرف أنGني أريGد فقGط َم ْن خلقتهم يGداي G،هGؤالء القديسGين الGذين أحبهم
ألدنى أثر ُ
والGGذين ال ينتمGGون ألي كيGGان آخGGر .وعالوة على ذلGGك ،سGGتكون مسGGرتي فيهم وسGGأعتبرهم مجGGدي .غGGير أن ،مGGا أريGGده ليس
البشرية التي أفسدها الشيطان ،والتي تنتمي للشيطان اليوم ،والتي لم تعد GخليقGGتي األصGلية .وألنGGني أعGGتزم اسGGترجاع مجGGدي
الكائن في العالم اإلنساني ،سأسود سيادة كاملة على الناجين الباقين من بين البشر ،كدليل على مجدي في هزيمة الشGGيطان.
أنا آخذ فقط شهادتي كالبورة لنفسي ،كهدف تمتعي .هذه هي إرادتي.
تقGGدمت البشGGرية عGGبر عشGGرات اآلالف من السGGنين على امتGGداد التGGاريخ لتصGGل لمكGGان وجودهGGا اليGGوم .ومGGع ذلGGك ،فGGإن
البش GGرية ال GGتي خلقته GGا في األص GGل ق GGد غ GGرقت في االنحط GGاط من GGذ ف GGترة طويل GGة .لق GGد توقف GGوا بالفع GGل عن أن يكون GGوا م GGا أري GGد،
وبالتGGالي لم لم تعGGد البشGGرية هي البشGGرية الGGتي أرغب فيهGGا ،ولم تعGGد ،في نظGGري ،تسGGتحق اسGGم البشGGرية .بGGل بGGاألحرى هي
حثال GGة البش GGرية ال GGتي أس GGرها الش GGيطان ،والجثث الفاس GGدة المتحرك GGة ال GGتي يس GGكنها الش GGيطان ويكتس GGي به GGا .الن GGاس ال يؤمن GGون
يرحبGGون بمجيGGئي .ال تسGتجيب البشGرية لطلبGاتي إال على مضGض ،وال تتقبلهGGا إال مؤقتًGGا ،وال تشGاركني
بوجودي ُمطلًقا ،وال
ّ
ض Gا ،فGGإنهم يتظGGاهرون باالبتسGGامة على مضGGض في وجهي،
بصGGدق في أفGGراح الحيGGاة وأحزانهGGا .وألن النGGاس يرونGGني غام ً

لم ْن ه GGو في الس GGلطة .الس GGبب في ه GGذا أن الن GGاس ال يعرف GGون عملي ،ناهي GGك عن إرادتي في ال GGوقت
ويتبن GGون موق GGف الت GGودد َ
الحاضر .سأكون صادًقا معكم :عنGدما يGأتي اليGوم ،سGتكون معانGاة أي شGخص يعبGدني أسGهل من تلGك الGتي تعانوهGا أنتم .في

في ال تتجاوز درجة إيمان أيوب ،بل إن إيمان اليهGGود الفريسGGيين يفGوق إيمGانكم ،ولهGGذا عنGدما
واقع األمر ،إن درجة إيمانكم َّ
يGGأتي يGGوم النGGار ،فGGإن معانGGاتكم سGGتكون أشGGد من معانGGاة الفريسGGيين عنGGدما وبخهم يسGGوع ،ومن معانGGاة المGGائتين وخمسGGين قائGً Gدا

ال GGذين عارض GGوا موس GGى ،ومن معان GGاة س GGدوم تحت ألس GGنة الن GGيران الحارق GGة ال GGتي دمرته GGا .عن GGدما ض GGرب موس GGى الص GGخرة،

وتGدفقت الميGاه الGتي أعطاهGا يهGوه ،كGان ذلGك بسGبب إيمانGه .عنGدما عGزف داود على القيثGارة ليسGبحني أنGا يهGوه وقلبGه مملGوء
بGGالفرح ،كGGان ذلGGك بسGGبب إيمانGGه .عنGGدما فقGGد أيGGوب مواشGGيه الGGتي مألت الجبGGال والGGثروات الطائلGGة الGGتي ال توصGGف ،وأصGGبح

جسده مغطى بدمامل ِّ
متقرحة ،كان ذلك بسبب إيمانه .عندما سمع صوتي أنا يهوه ،ورأى مجدي أنا يهوه ،كان ذلك بسGGبب
إيمانه .عندما استطاع بطGرس أن يتبGGع يسGوع المسGGيح ،كGان ذلGك بفضGGل إيمانGه .عنGدما اسGتطاع أن ُيسGَّ Gمر على الصGGليب من

ضGا بفضGل إيمانGه .عنGدما رأى يوحنGا صGورة مجيGدة البن اإلنسGان ،كGان ذلGك بفضGل
أجلي ويقGدم شGهادة مجيGدة ،كGان ذلGك أي ً
إيمانه .وعندما رأى رؤيا عن األيام األخيرة ،كان هذا باألحرى بفضل إيمانه .والسGبب في حصGول مGا يسGGمى جمGوع األمم

ضGا إيمGGانهم .كGGل أولئGGك أصGGيبوا بكلمGGاتي
على مجدي ،ومعرفتهم أنني قد عدت في الجسد للقيام بعملي وسط اإلنسان ،هو أي ً
القاسGGية ،ولكنهم في الGGوقت نفسGGه وجGGدوا العGGزاء فيهGGا ،كمGGا نGGالوا الخالص – أال يفعلGGون ذلGGك بسGGبب إيمGGانهم؟ أولئGGك الGGذين
أيضا من العالم؟ أولئك الذين ال يحيون بحسGGب كلمGGتي فGGارين
يؤمنون بي ولكنهم يعانون المصاعب حتى اآلن ،ألم ُيرفضوا ً
جميعGا في العGGالم؟ فهم أقGGرب إلى أوراق الخريGGف الGGتي ترفGGرف هنGGا وهنGGاك ،دون وجGGود
ًG
من معانGGاة التجربGGة ،أال ينجرفGGوا

مكGG Gان للراحGG Gة ،ناهيGG Gك عن كلم GGات عGG Gزائي .على الGG Gرغم من أن تGG Gوبيخي وتهGG Gذيبي ال يتبعGG Gانهم ،أليس GGوا متسGG Gولين يGG Gذهبون

منساقين من مكان إلى آخر ،متجولين في الشوارع خارج ملكGوت السGموات؟ هGل العGالم هGو حًقGا مكGان راحتGك؟ هGل يمكنGكG
حًقا من خالل تجنب تGوبيخي تحقيGق ابتسGامة رضGا خافتGة من العGالم؟ هGل يمكنGك GحًقGا اسGتخدام متعتGك العGابرة لتغطيGة فGراغ

قلبGG Gك الGG Gذي ال يمكن إخفGG Gاؤه؟ يمكنGG Gك أن تخGG Gدع أي شGG Gخص في أسGG Gرتك ،ولكن ال يمكنGG Gك أن تخGG Gدعني أبGً G Gدا .وألن إيمانGG Gك

Gاجزا عن إيجGاد أي من المسGرات الGتي تقGدمها الحيGاة .أنGا أحثGك :من األفضGل لGك
جدا ،فGأنت ال تGزال حGتى اليGوم ع ً
ضعيف ً
أن تقضي نصف حياتك من أجلي عن أن تقضي حياتك كلها في الفساد واالنشغال بالجسد ،وتَ َح ُّمل كGل المعانGاة الGGتي بالكGاد
كثيرا وتهGرب من تGوبيخي؟ مGا هGو الغGرض الGذي ألجلGه
يمكن أن يتحملها اإلنسان .ما هو الغرض الذي ألجله تكنز لنفسك ً

تخفي نفس GGك من ت GGوبيخي الم GGؤقت فق GGط لتج GGني أبدي GGة من االرتب GGاك ،أبدي GGة من الت GGوبيخ؟ أن GGا في الواق GGع ال أح GGني أي ش GGخص

إلرادتي .عندما يكون اإلنسان على استعداد Gحًقا للخضGوع لجميGع خططي ،فلن أتعامGل معGه بطريقGة سGيئة .لكنGني أطلب أن
تماما كمGا آمن أيGوب بي ،أنGا يهGوه .إذا كGان إيمGانكم يتجGاوز إيمGان تومGا ،فسيسGتحق إيمGانكم مGدحي؛
يؤمن جميع الناس بيً ،
وفي إخالص GGكم س GGتجدون نعيمي ،وس GGتجدون بالتأكي GGد مج GGدي في أي GGامكم .غ GGير أن الن GGاس ،ال GGذين يؤمن GGون بالع GGالم ويؤمن GGون

تماما مثل حشود مدينة سدوم ،مع حبات رمل يحركها الريح في عيونهم وتقدمات من الشGGيطان
بالشيطان ،قد تقست قلوبهم ً
تقريبGGا في أسGر
في أفواههم ،الذين طمس الشرير – الذي اغتصب العالم منذ زمن – عقولهم .وقGد سGقطت أفكGارهم بكاملهGGا
ً

شGيطان العصGGور القديمGGة .وهكGGذا ،ذهب إيمGان البشGرية أدراج الGريح ،وال يقGدرون أن يالحظGوا حGGتى عملي .كGل مGا يمكنهم
بس ِّم الشيطان منذ زمن بعيد.
القيام به هو محاولة ضعيفة للتأقلم أو التحليل
ً
تقريبا ،ألنهم قد تشبعوا ُ

يوما ما ،وعالوة على ذلك ،تمتعت بجميع الكائنات الوفيرة في خليقGGتي.
سوف أخضع البشرية ألنني قد خلقت البشر ً
ض G Gا ،وقلGG Gوبهم ليسGG Gت معي ،ويرونGG Gني عبًئا على وجGG Gودهم ،للحGG Gد الGG Gذي ال يGG Gزال فيGG Gه البشGG Gر
ولكن البشGG Gر قGG Gد رفضGG Gوني أي ً

يرفض GGونني بع GGد أن رأوني ،ويفس GGدون أدمغتهم ب GGالتفكير في ك GGل طريق GGة ممكن GGة لهزيم GGتي .ال يس GGمح الن GGاس لي أن أع GGاملهم
بجدي GGة أو أن أف GGرض مط GGالب ص GGارمة عليهم ،وال يس GGمحون لي بإدان GGة إثمهم أو ت GGوبيخهم علي GGه .وب GGدالً من أن يج GGدوا ه GGذا

ممتعGا ،فهم يتضGGايقون .وهكGGذا فGGإن عملي هGGو أن آخGGذ البشGGرية الGGتي تأكGGل وتشGGرب وتجGGد متعتهGGا في ،ولكنهGGا ال تعرفGGني،
ًG
ّ
تمامGا
وأهزمها .سوف أنGزع سGGالح اإلنسGانية ،ثم آخGذ مالئكGتي ومجGدي G،وأعGGود إلى مسGكني .مGا فعلGه النGGاس قGGد كسGGر قلGبي ً
وحطم عملي إلى قطع منذ زمن بعيد G.إنني أعتزم اسGترجاع المجGGد الGGذي انتزعGه الشGرير قبGل أن أسGGير بعي ًGدا GوأنGGا مسGرور،
تارك ا البشGر يواصGGلون حيGاتهم ،ويواصGGلون "العيش والعمGGل في سGGالم ورضGا" ،ويواصGلون "زراعGGة حقGGولهم الخاصGGة" ،ولن
ًG

تماما من يد الشGGرير ،وأسGGتعيد كمGGال المجGGد الGGذي صGGنعته في
أعود أتدخل في حياتهم .ولكنني أعتزم اآلن أن أستعيد Gمجدي ً
اإلنسان عنGد خلGق العGالم ،ولن أعطGه مGرة أخGرى للجنس البشGري على وجGه األرض .ألن النGاس لم يفشGلوا فقGط في الحفGاظ
ِ
ِ
يثمنGGون يGGوم مجGGدي .فهم ليسGوا سGGعداء بتلقي تGGوبيخي،
على مجدي ،بل أبدلوه بصورة الشيطان .ال ُي ّ
قدر الناس مجيئي ،وال ّ
ناهيGG Gك عن أنهم ليسGG Gوا على اس GG Gتعداد إلرجGG Gاع مجGG Gدي لي .كمGG Gا أنهم ال يرغبGG Gون في التخلص من ُس ّ G Gم الش GG Gرير .ال تGG Gزال
ووجوهGGا سGGعيدة على نفس النهج
اإلنسGGانية تخGGدعني باسGGتمرار بنفس الطريقGGة القديمGGة ،وال تGGزال تتصGGنع ابتسGGامات مشGGرقة
ً
القGGديم .إنهم ال يGGدركون أعمGGاق الكآبGGة الGGتي سGGتحل على البشGGرية بعGGد أن يغGGادرهم مجGGدي ،وبGGاألخص ال يGGدركون أنGGه عنGGدما

يGGأتي يGGومي على البشGGرية جمعGGاء ،فسGGيواجهون وقتًGGا أصGGعب من الGGذي واجهGGه النGGاس في أيGGام نGGوح .ألنهم ال يعرفGGون كيGGف

ظالمGGا عنGGدما غادرهGGا مجGGدي ،ألن اإلنسGGان ينسGGى عنGGد الفجGGر مGGدى صGGعوبة ظالم الليGGل الGGدامس الGGذي مGGر
أمسGGت إسGGرائيل
ً
علي GGه .عن GGدما تع GGود الش GGمس إلى االختب GGاء م GGرة أخ GGرى ويح GGل الظالم على اإلنس GGان ،فس GGوف يقيم رث GGاء م GGرة أخ GGرى وي ِ
صّ GGر
َ
ً
صعبا على شعب إسرائيل أن يجتGاز أيGام معانGاتهم عنGدما غGادر مجGدي من إسGرائيل؟
بأسنانه في الظالم .هل نسيتم كم كان
ً
رثاء في خضGGم الظالم عنGGدما يGGترك
اآلن هو وقت ترون فيه مجدي ،ووقت ً
أيضا تشاركون فيه يوم مجدي .سيقيم اإلنسان ً
أيضا اليوم الذي أعتGق فيGه البشGرية من المعانGاة ،ألنGني
مجدي األرض القذرة .اآلن هو يوم المجد عندما أقوم بعملي ،وهو ً
تماما.
تماما ،وأهزم الشرير من البشر ً
لن أشارك أوقات العذاب والضيق معهم .أريد فقط أن أخضع البشرية ً

ماذا تعرف عن اإليمان؟
ال توجGGد في اإلنسGGان إال كلمGGة إيمGGان غGGير مؤكGGدة ،ومGGع ذلGGك ال يعGGرف اإلنسGGان مGGا ُيشِّ Gكل اإليمGGان ،فضGاًل عن أنGGه ال
يعGGرف لمGGاذا يGGؤمن .ال يفهم اإلنسGGان إال القليGGل ،واإلنسGGان نفسGGه نGGاقص للغايGGة؛ فليس لديGGه إال أن يضGGع إيمانGGه بي عن غفلGGة
ّ
وجهل .ومGع أنGGه ال يعGGرف مGا هGو اإليمGان وال لمGاذا لديGGه إيمGGان بي ،يسGGتمر في فعGل ذلGGك بطريقGGة إلزاميGة .لسGت أطلب من
اإلنسGGان أن يGGدعوني بهGGذه الطريقGGة اإللزاميGGة أو أن يGGؤمن بي بأسGGلوب غGGير منهجي .ألني أقGGوم بالعمGGل لكي يGGراني اإلنسGGان
Gرت العدي Gد Gمن اآليGGات والعجGGائب
ويعرفGGني ،وليس لكي ينبهGGر اإلنسGGان وينظGGر َّ
إلي في ضGGوء جديGGد بسGGبب عملي .لقGGد أظهُ G
Gديدا من قGG Gدرتي
ًG
إعجابGG Gا
سGG Gابًقا وصGG Gنعت العديGG Gد من المعجGG Gزات .آنGG Gذاك ُأعجب بي بنGG Gو إسGG Gرائيل
عظيم GGا وخGG Gافوا خوًفGG Gا شً G G
ً
االس GGتثنائية على ش GGفاء المرض GGى وط GGرد األرواح الش GGريرة .آن GGذاك ،اعتق GGد اليه GGود أن ق GGدراتي الش GGفائية بارع GGة واس GGتثنائية.

بالغGGا بكGGل قGGواتي .لGGذلك أي شGGخص رآني
وُأعجبGGوا
إلي جميعهم بGGاحترام؛
وبسGGبب العدي Gد Gمن أعمGGالي هGGذه ،نظGGروا َّ
إعجابGGا ً
ً
َ
Gرت العديGGد من اآليGGات
أصGGنع معجGزات تبعGGني عن قGGرب ،لدرجGGة أن آالًفGGا أحGاطوا بي ليشGGاهدوني أشGفي المرضGGى .لقGGد أظهُ G
ضGا للنGاس آنGذاك ،ومGع ذلGك
والعجائب ،ومع ذلك نظر َّ
إلي اإلنسGان كمجGرد طGبيب بGارع؛ وقلت العديGد Gمن كلمGات التعليم أي ً

إلي كمجGGرد ُمعِّلم ُمتفGِّ Gوق على تالميGGذه! GواليGGوم ،بعGGد أن رأى البشGGر السGGجالت التاريخيGGة ألعمGGالي ،يسGGتمر تفسGGيرهم
نظGGروا َّ
ِ
للج َّهال .وقGGد قGGرروا ّأني أنGGا الGGرب يسGGوع المسGGيح الGGرحيم .إن أولئGGك الGGذين
ومعّلم ُ
على أني طGGبيب عظيم يشGGفي المرضGGى ُ
يفسرون الكتاب المقدس ربمGا قGد فGاقوا مهGاراتي في الشGفاء أو ربمGا يكونGون تالميGَ Gذ قGد فGاقوا اآلن ُمعِّلمهم ،ومGع ذلGك أولئGك

البشGGر المشGGهورون المعروفGGة أسGGماؤهم حGGول العGGالم ،ينظGGرون إلي بصGGور ٍة ُمتدنيَّة على ّأني مجGّ Gرد طGGبيب فقGGط! إن أعمGGالي
ّ
أعظم من عدد حبيبGات الرمGال على الشGواطئ ،وحكمGتي أعظم من جميGع أبنGاء سGليمان ،ومGع ذلGك يعتقGد اإلنسGان فقGط أنGني
طGGبيب قليGGل الشGGأن ومعِّلم غGGير معGGروف لإلنسGGان! وهكGGذا ال يGGؤمن كثGGيرون بي إاّل لكي أشGGفيهم ،وكGGذلك يGGؤمن عديGGدون Gبي

فق GGط لعل GGني أس GGتخدم ق GGواي لط GGرد األرواح النجس GGة من أجسGGادهم ،وك GGذلك ي GGؤمن عدي GGدون بي لمج GGرد أن ين GGالوا م GGني الس GGالم
Gادي ،وكGذلك يGؤمن بي كثGيرون فقGط ليقضGوا هGذه
والبهجة ،وكذلك يؤمن عديدون بي فقط ليطلبوا مني المزيد من الثّراء الم ّ
الحيGGاة في سGGالم ويكونGGوا آمGGنين وسGGالمين في العGGالم اآلتي ،وكGGذلك يGGؤمن كثGGيرون بي فقGGط ليتجنبGGوا عGGذاب الجحيم وينGGالوا

بركGGات السGGماء؟ وكGGذلك يGGؤمن بي كثGGيرون فقGGط من أجGGل راحGGة مؤقتGGة ،ولكنهم ال يسGَ Gعون لGGربح أي شGGيء في العGGالم اآلتي؟
Gككا .حين أنGزلت على
حين أنزلت غضGبي على اإلنسGان
ومنعت كGل فGرح وسGالم كانGا لديGه في األصGل ،صGار اإلنسGان متش ً
ُ
اإلنسGGان عGGذاب الجحيم واسGGتعدت بركGGات السGGماء ،تحGَّ Gول خGGزي اإلنسGGان إلى غضٍ G
Gب .حينمGGا طلب مGGني اإلنسGGان أن أشGGفيه،

تجاهلته ،وأبغضته ،حاد اإلنسان عGني بعيGً Gدا ،ليسGGعى بGداًل من ذلGك في طريGق الطب الشGرير والشGGعوذة .حين أخGGذت كGل مGGا
طلبه اإلنسGان مGني ،اختفى اإلنسGان بال أثGر .لGذلك ،أقGول إن اإلنسGان لديGه إيمGان بي ألني ُأعطيGه الكثGير من النعمGة ،ويوجGد

الج َّهال محGدودو
المزيد يمكنه الحصول عليه .آمن بي اليهود من أجGGل نعمGتي ،وتبعGGوني أينمGGا ذهبت .لم يسGGع هGؤالء البشGر ُ
ص G Gنع أعظم
المعرفGG Gة والخGG Gبرة إال لGG Gيروا اآليGG Gات والعجGG Gائب الGG Gتي أظهرتهGG Gا .اعتGG Gبروني رئيس بيت اليهGG Gود الGG Gذي بإمكانGG Gه ُ
طGGردت األرواح الشGGريرة من البشGGرَّ ،
تكلمGGوا فيمGGا بينهم ،قGGائلين إني كنت إيليGGا ،وإني كنت موسGGى،
المعجGGزات .لGGذلك حينمGGا َ ُ
جميعGا .ومGع أني كنت أقGGول إنGGني الطريGGق والحGق والحيGGاة،
جميعGا ،وإني كنت أعظم األطبGاء
وإني كنت األقGدم بين األنبيGGاء
ً
ً

لم يستطع أحد أن يعرف ماهيتي وهويتي .وبصرف النظر عن ّأني قلت إن السماء هي المكان الذي يسكنه أبي ،لم يعGGرف
أحد أني أنا ابن هللا وهللا نفسه .وبصرف النظر عن أني قلت إني سأجلب الفداء لكل البشرية وُأخِّلصها ،لم يعGGرف أحGGد أني

صGني،
فادي البشرية ،لم يعرفني الناس إال كإنسان كريم ورحيم .وبصرف النظر عن أني كنت ً
قادرا على شرح كل مGGا يخ ّ
لم يعرفGGني أحGد ،ولم يGGؤمن أحGد أني أنGا ابن هللا الحي .ليس لGGدى اإلنسGان عGGدا هGGذا األسGلوب من اإليمGGان بي ،وهGو يخGGدعني
آراء مثل هذه عني؟
بهذه الطريقة .كيف يمكن لإلنسان أن يشهد عني في حين أنه يعتنق ً
اإلنسان لديه إيمان بي ولكنه ال يستطيع أن يشهد عني ،وقبل أن أعلن عن ذاتي ،ال يستطيع اإلنسان أن يشهد عGGني.
ّ
ال يGGرى اإلنسGGان إال أنGGني أفGGوق المخلوقGGات وجميGGع القديسGGين ،وأن عملي ال يمكن ألي إنسGGان أن يقGGوم بGGه .لGGذلك ،منGGذ زمن
اليهود وحتى البشر في يومنا هذا ،أي شخص قد رأى أعمالي المجيدة يمأله الفضGGول عGGني ،ومGGع ذلGGك ال يمكن لفم مخلGGوق
عما
واحد أن يقدم
شهادة عني .أبي َوحده هو َمن شهد لي؛ وقد صGنع لي طريًقGGا بين كافGGة المخلوقGات .ولكن ،بغض النظGر َّ
ً
عملته ،ما كان اإلنسان سيعرف أني أنا رب الخليقة ،ألن اإلنسان ال يعرف إال أن يأخGGذ مGGني ،وال يGGؤمن بي بسGGبب عملي.
ال يعرفني اإلنسان إال ألني بريء وليس في خطية َقط ،أو ألنني أستطيع تفسير العديد من األسرار ،أو ألني فوق الجميع،
ّ
Gيرا .ومGع ذلGك ،هنGاك قلٌ Gة يؤمنGون أني أنGا رب الخليقGة .لهGذا أقGول إن اإلنسGان ال يعGرف لمGاذا يGؤمن
أو ألنه اسGتفاد مGني كث ً

بي ،وال يعGGرف هGGدف أو أهميGGة أن يGGؤمن بي .إن حقيقGGة اإلنسGان هGGو أنGGه نGاقص ،حGتى أنGGه يكGGاد يكGGون غGGير مؤهGGل أن يقGGدم
ّ
شهادة عني .ليس لديكم إال القليل من اإليمان الحقيقي ولم تحصلوا إال على القليGل للغايGة ،لGذلك فليس لGديكم إال شGهادة قليلGة

Gهادة عن
جGًّ Gدا .إضGاف ًة على أنكم تفهمGGون القليGGل وتفتقGرون إلى الكثGGير ،حGGتى أنكم تكGGادوا تكونGGون غGGير مGGؤهلين أن تحملGGوا شً G
ظ ،ولكن هل أنتم متأ ّكدون أنكم قادرون على الشهادة عن جوهر هللا بنجاح؟ ما اختGGبرتموه
أعمالي .في الواقع عزمكم ملحو ٌ
ورأيتموه يتجاوز مGا اختGبره األنبيGاء والقديسGون من جميGع العصGور ورأوه ،ولكن هGل أنتم قGادرون على تقGديم ش ٍ
Gهادة أعظم

من كلمGGات أولئGGك األنبيGGاء والقديسGGين األسGGبقين؟ مGGا ِ
ُأنعم بGGه عليكم اآلن يتجGGاوز مGGا أنعمت بGGه على موسGGى ويفGGوق مGGا نالGGه

داود ،ول GGذلك بالمث GGل أطلب أن تتج GGاوز ش GGهادتكم ش GGهادة موس GGى وأن تك GGون كلم GGاتكم أعظم من كلم GGات داود .أعطيتكم مئGGGة
تردوا لي بالمثل .يحب أن تعرفوا أنني َم ْن أنعم على البشرية بالحياة ،وأنتم َمن تنGGالون الحيGGاة
ضعف ،لذلك أطلب منكم أن ّ
مGني ويجب أن تشGهدوا لي .هGذا واجبكم ،الGذي أوكلت بGه لكم ،وهGذا مGا يجب أن تفعلGوه من أجلي .لقGد منحتكم كGل مجGديG،
وتكرسوا لي
أبدا الشعب المختار ،أي بنو إسرائيل .بالحق ،يجب أن تحملوا
ً
وأنعمت عليكم بالحياة التي لم ينلها ً
شهادة ليّ ،
ّ
شبابكم وتتخّلوا عن حيGاتكم .كGل من ِ
ُأنعم عليGه بمجGدي ينبغي أن يشGهد لي ويق ِّGدم حياتGه من أجلي ،فهGذا قGد تعيَّن مسGبًقا منGذ
َ
ِ
زمن طويGGل من قبلي .من حسGGن الحGGظ أنGGني ُأنعم عليكم بمجGGدي ،وواجبكم هGGو الشGGهادة عن مجGGدي .إن كنتم ال تؤمنGGون بي
إال لكي يح GGالفكم الح GGظ ،لم GGا ك GGان لعملي س GGوى أهمي GGة قليل GGة ،ولم GGا كنتم س GGتتممون واجبكم .لم ي Gَ Gر بن GGو إس GGرائيل إال رحم GGتي
ومحبتي وعظمتي ،ولم يشهد اليهود إال لطول أناتي وفدائي ،فلم يروا إال القليGGل من عمGGل روحي؛ حGGتى مسGGتوى فهمهم هGGو
فقGGط واحGGد على عشGGرة آالف ممGGا رأيتمGGوه وسGGمعتموه .مGGا رأيتمGGوه يتجGGاوز حGGتى مGGا رآه رؤسGGاء الكهنGGة الGGذين كGGانوا بينهم.
ضGا عصGر
اليوم ،يتجاوز الحق الذي تفهمونه الحق الذي فهموه؛ ما رأيتموه اليوم يتجاوز مGا رأوه في عصGر النGاموس ،وأي ً
النعمة G،وما اختبرتموه يتجاوز ما اختبره موسGى وإيليGا .ألن مGا فهمGه بنGو إسGرائيل لم يكن سGوى نGاموس يهGوه ومGا رأوه لم
يكن سوى منظر ِ
لظ ّل يهوه :ما فهمGه اليهGود كGان فGداء يسGوع فقGط ،ومGا نGالوه كGانت النعمGة الGتي أنعم بهGا يسGوع ،ومGا رأوه
كان فقط صGورة يسGوع داخGل بيت اليهGود .أمGا مGا ترونGه أنتم اليGوم هGو مجGد يهGوه ،وفGداء يسGوع ،وكافGة أعمGالي في الGوقت

ض Gا بخطGGة
ض Gا كلمGGات روحي ،وقGَّ Gدرتم حكمGGتي ،وعGGرفتم عجGGائبي ،وعلمتم شخصGGيتي .أخGGبرتكم أي ً
الحاضGGر .لقGGد سGGمعتم أي ً
Gوءا ب ًGرا .لقGد رأيتم عملي المعجGزي ،وعGرفتم أنGGني
إلها محبًّا
ورحيما ،بل أي ً
ضGا ً
تدبيري كّلها .ما رأيتموه ليس فقط ً
ً
إلهGا ممل ً

شديدا وجالاًل إضاف ًة على ذلك لقد عرفتم أنني أنGزلت سGخط غضGبي ذات مGرة على بيت إسGرائيل ،واليGوم قGد
مملوء
غضبا ً
ً
وأيضا يوحنا؛ وتعرفون عن محبتي ووقGGاري أكGGثر ممGGا
حل بكم .لقد فهمتم من أسراري في السماء أكثر مما فهمه إشعياء،
َّ
ً

عرفGGه كGGل القديسGGين في األجيGGال السGGالفة .مGGا نلتمGGوه ليس مجGَّ Gرد حقي وطGGريقي وحيGGاتي ،بGGل رؤيGGة وإعالن أعظم من رؤيGGة

ض Gا وجهي الحقيقي؛ لقGGد قبلتم المزيGGد من دينونGGتي وعGGرفتم المزيGGد
يوحنGGا وإعالنGGه .لقGGد فهمتم الكثGGير من األسGGرار ورأيتم أي ً

Gارة .ل GGذلك ،فم GGع أنكم ُوِل GGدتُم في األي GGام األخ GGيرة ،ال ي GGزال فهمكم ه GGو نفس َف ْهم األولين في الماض GGي؛ لق GGد
عن شخص GGيتي الب َّ G
ضGا مGا هGو للحاضGر ،وكGل هGذا حققتهأنGا .مGا أطلبGه منكم ليس غGير معقGول ،ألني أعطيتكم الكثGير وقGد رأيتم مGني
اختGبرتم أي ً
الكثير .لذلك أسألكم أن تشهدوا لي أمام القديسين من كل العصور ،وهذه هي شهوة قلبي الوحيدة.

أبي هو َم ْن شهد لي ،ولكني أسعى لنيل مجد أعظم وأن تأتي كلمات الشهادة من أفGواه المخلوقGات .لGذلك أعطيكم كGل
آتيGGا بعملي بين البش GGر إلى نهايت GGه .يجب عليكم أن تفهم GGوا لم GGاذا تؤمن GGون بي .إن اتبعتم GGوني
تتمم GGوا واجبكمً ،
م GGا ل ّ G
Gدي ،لكي ّ
قديسي في السGماء ،فGإن ِاتّبGاعكم لي سGيكون عGديم الجGدوى .إن اتبGاعي بمثGل هGذا
مرضاي أو
لمجرد أن تكونوا تالميذي أو
َّ
َ
Gييعا أليGGامكم وتبديGً Gدا لشGGبابكم .وفي
األسGGلوب سGGيكون ببسGGاطة هGGو إهGGدار للجهGGد؛ فهGGذا األسGGلوب في اإليمGGان
بي سGGيكون تضً G
ّ
النهاية ،لن تنالوا شيًئا .ألن يكون هذا عماًل بال جدوى؟ لقد غادرت من بين اليهود منGذ زمن بعيGد ،ولم أعGد طGبيب اإلنسGان
Gزارا رهن اإلش GGارة؛ ب GGل أتيت بين البش GGر ألدين GاإلنسGGGان
أو دواءه .لم ُ
أع GGد داب GGة من دواب الحم GGل يس GGوقها اإلنس GGان ،أو ج ً G

وكنت يسGGوع قباًل  ،لكنGGني لم أسGGتطع أن أبقى
وأوبخGGه ،ولكي يعرفGGني .ينبغي عليGGك أن تعGGرف أنGGني قمت بعمGGل الفGGداء قباًل ؛
ُ
ّ
كنت يهوه قباًل وبعدها صرت يسوع .أنا إلGGه البشGGرية ،ورب الخليقGGة ،ولكن ال يمكن أن أظGGل يسGGوع
يسوع إلى األبد ،مثلما ُ

طبيبGGا ،لكن ال يمكن أن ُيقGGال إن هللا مجGّ Gرد طGGبيب للبشGGرية .لGGذلك إن كنت
أو يهGGوه إلى األبGGد .لقGGد ُ
كنت مGGا اعتGGبره اإلنسGGان ً
آراء قديمGة في إيمانGك بي ،فلن تحصGل على شGيء .ال يهم إن كنت تس ِّGبحني اليGوم قGائالً" :يGا لمحبGة هللا لإلنسGان! هGو
تعتنق ً
ّ
يشGفيني ويمنحGGني البركGات والسGGالم والفGGرح .يGا لصGGالح هللا نحGGو اإلنسGان؛ إن آمنGGا فقGGط بGGه ،لن نحتGGاج أن نقلGGق بشGأن المGGال

والGGثروة "...مGGا زلت ال أسGGتطيع مقاطعGGة عملي األصGGلي .إن كنت تGGؤمن بي اليGGوم ،سGGتنال فقGGط مجGGدي وستسGGتحق أن تقGّ Gدم
شهادة عني ،وأي شيء آخر سيكون ثانويًّا .عليك أن تعرف هذا بوضوح.
ً

حقا واجبGك؟ هGل تعGرف ًّ
حقا هGدف عملي وأهميتGه؟ هGل تعGرف ًّ
حقا لمGاذا تGؤمن بي؟ هGل تعGرف ًّ
هل تعرف اآلن ًّ
حقا
شGGهادتي؟ إن كنت ت GGؤمن بي فحسGGب ،ولكن ال يمكن أن تُ GGرى فيGGك شGGهادتي وال مج GGدي ،فGGإني قGGد نب GGذتك من GGذ زمن طويGGل.
لمن يعرفGGون كGGل شGGيء ،هم مثGGل أشGGواك في عيGGني ،وفي بيGGتي هم مجGّ Gرد حجGGارة عGGثرة .هم زوان يغربلGGه عملي
وبالنسGGبة َ
ّ
بالتمGGام ،دون أدنى وظيفGGة ودون أي ِثَGقGل؛ لقGGد مقتّهم منGGذ أمGGد بعيGGد G.وأمGGا أولئGGك الGGذين بال شGGهادة ،فGGإن غضGGبي يحGGل عليهم،
وعصGGاي ال تُخطئهم أبGً Gدا .لقGGد سGَّGلمتهم منGGذ أمGGد بعيGGد في أيGGدي الشGGرير ،ولن يحصGGلوا على أي من بركGGاتي .في ذلGGك اليGGوم،

موجع ا أكثر من وجع النساء الجاهالت .إنني اآلن ال أقوم إال بالعمل الذي من واجبي أن أقوم به؛ سGGأجمع
سيكون توبيخهم
ً
ح َGزم جنبGGا إلى ٍ
خارج Gا في وقت
جنب مGGع أولئGGك الGGزوان .هGGذا هGGو عملي اآلن .كGGل ذلGGك الGGزوان سGُ Gيطرح
كGGل الحنطGGة في ُG
ً
ً
Gادا .عملي
المغربGل في النGار ليحGترق ويصGير رم ً
غربلتي ،وأما حبGات الحنطGة فتُجمGع إلى المخGزنُ ،
ويطGرح أولئGك الGزوان ُ
اآلن هو مجرد ربط كل البشر في حزم ،أي ،أن ِ
إخضاعا كامالً .ثم أبGGدأ في الغربلGGة ألكشGGف نهايGGة جميGGع البشGGر.
ُأخضعهم
ً
ّ

ولذلك ينبغي عليك أن تعGرف كيGف تُرضGيني اآلن ،وكيGف عليGك أن تتبGع مسGار اإليمGان الصGحيح في إيمانGك بي .مGا أطلبGه
ّ
ه GGو والؤك وطاعت GGك اآلن ،ومحبت GGك وش GGهادتك اآلن .ح GGتى ل GGو لم تكن تع GGرف في ه GGذه اللحظ GGة م GGا هي الش GGهادة أو م GGا هي
المحبGGة ،عليGGك أن تُس ِّGلمني نفسGGك بجملتGGك وتقGGدم لي الكGGنزين الوحيGGدين اللGGذين تمتلكهمGGا :والؤك وطاعتGGك .ينبغي عليGGك أن
تعرف أن شهادة غلبتي على تكمن في والء اإلنسان وطاعته ،ونفس الشيء ينطبق على شهادة إخضGاعي الكامGGل لإلنسGان.

مطيعGا حGGتى النهايGGة .قبGGل
مخلصا لي ،وال شGيء آخGر ،وأن تكGون
شهادة عني ،وأن تكون
تقدم
إن واجب إيمانك
بي هو أن ّ
ً
ً
ً
ّ
ِ
ومطيعGGا لي؟ ه GGل تك Gِّ Gرس ك GGل والءك
ص Gا
أن أب GGدأ الخط GGوة التالي GGة من عملي ،كي GGف س ّ G
ً
Gتقدم شGGهادة ع GGني؟ كي GGف س GGتكون ُمخل ً

لمهمتك أم ستستسلم بسهولة؟ هل ستخضGGع لكGل تGGرتيب أضGعه (حGGتى وإن كGان المGوت أو الGGدمار) ،أم سGتهرب في منتصGف

ض GGا التGGGوبيخ في
Gهادة ع GGني ،وتك GGون
أوبخ GGك لكي تق GGدم ش ً G
صG Gا لي .يكش GGف أي ً
الطريGGGق لتتجنب ت GGوبيخي؟ إن GGني ّ
ً
مطيعGGا ومخل ً
ِ
حكيما وأاَّل تتعامGGل مGGع حياتGGك أو
أشجعك أن تكون
الحاضر عن خطوة عملي التالية ،ويسمح لعملي
ّ
بالتقدم بال عائق .لذلك ّ
ً

أهمي GGة وج GGودك كأنهم GGا رم GGل بال قيم GGة .ه GGل يمكن GGك أن تع GGرف بالض GGبط عملي اآلتي؟ ه GGل تع GGرف كي GGف س GGأعمل في األي GGام
َّ
ضGا أهميGGة إيمانGGك بي .لقGGد فعلت الكثGGير؛
القادمGGة ،وكيGGف سGGيتجلى عملي؟ ينبغي عليGGك أن تعGGرف أهميGGة خبرتGGك بعملي ،وأي ً
ّ
َّ
أدمGGره؟ في
كي GGف يمكن GGني أن أستس GGلم في منتص GGف الطري GGق كم GGا تتخيَّل؟ لق GGد قمت به GGذا العم GGل المتس GGع؛ كي GGف يمكن GGني أن ّ
الحقيقة ،أوشكت على إنهاء هGGذا العصGر .هGGذا حقيقي ،ولكن عليGك أن تعGرف أني سGأبدأ عصGً Gرا جديGً Gدا وعمالً جديGً Gدا ،وقبGل
ك GGل شGGيء ،سأنش GGر إنجي GGل الملك GGوت .ل GGذلك علي GGك أن تع GGرف أن عملي الحGGالي ليس س GGوى أن أب GGدأ عصGً Gرا جدي Gً Gدا ،وإرس GGاء
األساس لنشر اإلنجيل في الوقت العتيد Gوإنهاء العصر في المسGGتقبل .عملي ليس بالبسGGاطة الGGتي تعتقGGدها ،وليس بال قيمGGة أو

ضGا ،ينبغي أن تُكGِّ Gرس نفسGGك
مغGGزى كمGGا تعتقGGد .لGGذلك ،ال ُبGَّ Gد أن أسGGتمر في أن أقGGول لGGك :ينبغي أن تهب حياتGGك لعملي ،وأي ً

شهادة ،واشتقت باألكثر أن تنشر إنجيلي .ينبغي عليك أن تفهم ما في قلبي.
من أجل مجدي .اشتقت طوياًل ألن تقدم لي
ً

حين تعود األوراق المتساقطة إلى جذورها ،ستندم على كل الشر الذي صنعته
جميعGا بGGأم أعينكم العمGGل الGGذي قمت بGGه بينكم ،وقGGد اسGGتمعتم بأنفسGGكم إلى الكلمGGات الGGتي قلتهGGا ،وقGGد عGGرفتم
ًG
لقGGد شGGهدتم
جميعGا مGGوقفي تجGGاهكم؛ لGGذلك ينبغي أن تعرفGGوا لمGGاذا أقGGوم بهGGذا العمGGل فيكم .أقGGول لكم بكGGل أمانGGة :أنتم لسGGتم إال أدوات من
ًG

أجGGل عملي في اإلخضGGاع في األيGGام األخGGيرة؛ أدوات لتوسGGيع عملي بين الشGGعوب األمميGGة .أتكلم من خالل إثمكم ،ودنسGGكم،
أوسع عملي على نحو أفضل ،وأنشGGر اسGGمي بين الشGGعوب األمميGGة ،أي لكي أنشGGره بين أي من
ومقاومتكم ،وعصيانكم لكي ّ
األمم خارج إسرائيل .هذا لكي ُينشر اسمي وأعمالي وصوتي عبر الشعوب األمميGة جمعGاء ،حGتى تخضGع لي وتعبGدني كGل

تلGGك األمم الGGتي ليسGGت من إسGGرائيل ،وتصGGير أراضGGي المقدسGGة خGGارج أرضGGي إسGGرائيل ومصGGر .إن توسGGيع عملي هGGو في
ْ
ّ
Gحا
G
ض
وا
Gون
G
ك
ي
أن
يجب
األرض.
على
Gدمي
G
ق
Gوطئ
G
م
ل
Gيع
G
س
تو
Gه
G
ن
إ
Gة،
G
س
الواقGGع توسGGيع عمGGل إخضGGاعي ،وتوسGGيع أرضGGي المقد
ً
لكم أنكم مجGرد مخلوقGات بين الشGعوب األمميGة الGتي ُأخ ِ
ضGعها .لم يكن لكم في األصGل مكانGة وال قيمGة من أجGل االسGتخدام،
ولم تكن لكم أي فائGGدة على اإلطالق .ومGGا هGGذا إال ألنGGني قGGد أقمت الGGدود من وسGGط كومGGة الGGروث ليكونGGوا نمGGاذج إلخضGGاعي
األرض كلها ،وليكونوا "المواد المرجعية" الوحيدة إلخضاعي األرض كلها .فصرتم محظGوظين بمGا يكفي لتتواصGلوا معي،
وتجتمع GGوا معي اآلن .وبس GGبب مك GGانتكم المتدنيG Gة Gاخ GGترتكم كي تكون GGوا عين GGات ونم GGاذج لعملي في اإلخض GGاع .وله GGذا الس GGبب
بالGG Gذات أعم GG Gل وأتكلم بينكم ،وأعيش وأقيم معكم .عليكم أن تعرف GG Gوا أن GG Gه فقGG Gط بسGG Gبب تGG Gدبيري ،وألنGG Gني أمقت بش GG Gدة ال GG Gدود
الموجGGود في كومGGة الGGروث ،أتكلم بينكم ،حGGتى وصGGلت إلى مسGGتوى الغضGGب الGGذي أنGGا عليGGه اآلن .إن عملي بينكم ليس نفس
عمGGل يهGGوه في إسGGرائيل مطلًقGGا ،وهGGو تحديGً Gدا Gليس نفس العمGGل الGGذي عملGGه يسGGوع في اليهوديGGة G.إنمGGا أتكلم وأعمGGل بتسGGامح
عظيم ،وُأخ ِ
ضGع هGGؤالء األدنيGGاء بغضGGب وبدينونGGة .األمGGر ال يشGGبه على اإلطالق يهGGوه وهGGو يقGود شGGعبه في إسGGرائيل .فعملGGه
مملوءا بالرحمة والمحبGة من أجGGل شGعبه أثنGGاء إعGالتهم .إن عمGل اليGوم
في إسرائيل كان اإلنعام بالطعام والماء الحي ،وكان
ً
يتم وسط أمة ملعونة من شعب غير مختGار .ليس هنGاك وفGرة من الطعGام وال تغذيGة المGاء الحي الGتي تطفئ العطش ،فضGاًل

عن عدم وجGود إمGداد من البضGائع الماديGة الوفGيرة ،فليس هنGاك سGوى مGدد GوافGر من الدينونGة Gواللعن والتGوبيخ .هGذه الديGدان

التي تعيش في كومة الروث ال تستحق مطلًق ا الحصول على ملء الجبال من العجول والخراف ،والثروة العظيمGGة ،وأجمGGل
األطفال في األرض كلهGا ،كGGالتي أنعمت بهGا على إسGرائيلُ .يقGGدم إسGGرائيل المعاصGر العجGول والخGراف ومصGوغات الGذهب

العشGر الGذي طلبGه يهGوه بمGوجب النGاموس ،ولGذلك أعطيتهم المزيGد ،أكGثر
والفضة التي أغني بها شعبه على المذبح ،وتفGوق ُ
من مئة ضعف مما نالGه إسGرائيل بمGوجب النGاموس .مGا أمGد بGه إسGرائيل يتجGاوز مGا حصGل عليGه كGل من إبGراهيم وإسGحاق.
Gاثرا ،وس GGأجعل ش GGعبي إس GGرائيل ينتش GGرون في األرض بأس GGرها .أولئ GGك الGGGذين أب GGاركهم
س GGأجعل بيت إس GGرائيل مثم Gً Gرا ومتك ً G
وأعتني بهم ال يزالون شعب إسرائيل المختار ،أي الشعب الذي ِّ
يكرس كل شيء لي ،وحصل على كGGل شGيء مGGني؛ وألنهم

يبقون GGني في ذهنهم ،يق GGدمون ذب GGائح من العج GGول والحمالن البك GGر على م GGذبحي المق GGدس ويق GGدمون ك GGل ش GGيء ل GGديهم أم GGامي،

ارتقابا لعودتي .وماذا عنكم؟ أنتم تثيرون غضGGبي ،فGGأنتم تقGGدمون طلبGات لي ،وتسGرقون
لدرجة أنهم يقدمون أبناءهم األبكار
ً
أشياء وأنتم ال تعرفون أنكم تسيئون إلي ،ولذلك فكل مGGا تكسGبونه هGو المناحGة والعقGاب في الظلمGGة.
الذبائح ممن يقدمون لي
َ
ّ
Gيرا من األش GGخاص لق GGوا نهاي GGة
لق GGد أث GGرتم غض GGبي م GGرات عدي GGدة G،وق GGد أمط GGرت عليكم ن GGيراني الحارق GGة ،لدرج GGة أن ع ً G
Gددا كب ً G

لدي لتلك الديدان هو غضب ال ٍ
متناه ،وليس لGGدي نيGGة أن أبGاركهم.
مأساوية ،وباتت المنازل السعيدة مقابر مهجورة .كل ما َّ

فقGGط من أجGل عملي قمت بعمGل اسGGتثناء ورفعتكم ،وتحملت مهانGة عظيمGة وعملت بينكم .لGوال أنهGا كGانت مشGيئة أبي ،كيGGف
ك GGان بإمك GGاني أن أعيش في نفس ال GGبيت م GGع دي GGدان تت GGدحرج في كوم GGة ال GGروث؟ أش GGعر باش GGمئزاز كب GGير من ك GGل تص GGرفاتكم
وكلمGGاتكم ،وعلى كGGل حGGال ،بمGGا أن لGGدي بعض "االهتمGGام" بدنسGGكم وعصGGيانكم ،فقGGد أصGGبح هGGذا يمثGGل مجموعGGة ضGGخمة من

كالمي .وإال لما بقيت إطالًقا بينكم هذه المدة كلها .لذلك ينبغي أن تعرفوا أن موقفي منكم ما هو إال موقGGف عطGGف وشGGفقة؛
ذرة من المحبGGة لكم ،مGGا أحملGGه لكم ليس سGGوى التسGGامح؛ ألني ال أفعGGل هGGذا إال من أجGGل عملي .وأنتم لم
Gدي حGGتى ّ
إ ْذ ليس لّ G
تروا عملي إال ألنني اخترت الدنس والعصيان "كمواد خام" ،وإال لما كشGفت إطالًقGا عن أعمGالي لتلGك الديGدان G.أنGا ال أعمGل
بينكم إال على مضض؛ وليس على اإلطالق باالستعداد GوالرغبGة اللGذين عملت بهمGا عملي في إسGرائيل .أنGا أضGمر غضGبي
بينما أجبر نفسي على الكالم بينكم .كيف كنت سأحتمل المنظر المستمر لتلك الديدان لوال أنه من أجل عملي األعظم؟ لوال
أنه من أجل اسمي ،لكنت صعدت إلى أعلى األعالي وحولت هذه الديدان وكومة الGGروث إلى رمGGاد بالكامGGل! إن لم يكن من
علنGGا برؤوسGGها الGGتي تهGGتز أمGGام عيGGني؟ إن لم يكن من
أجGGل مجGGدي ،كيGGف كنت سأسGGمح لهGGذه األرواح الشGGريرة أن تقGGاومني ً
ّ
أجل أن يتم عملي بسالسGة دون أدنى عGائق ،كيGف كنت سأسGمح لهGؤالء البشGر أشGباه الGدود أن يسGيئوا لي بطيش؟ لGو نهض
مئ GGة ش GGخص في قري GGة في إس GGرائيل ليق GGاوموني به GGذا الش GGكل ،ح GGتى ل GGو ك GGانوا يق GGدمون لي ذب GGائح ،ألب GGدتهم وألقيت بهم داخ GGل
صGGدوع األرض ألمنGGع النGGاس في مGGدن أخGGرى من التمGGرد من جديGGد أبGً Gدا .أنGGا نGGار آكلGGة وال أحتمGGل اإلسGGاءة .وألنGGني خلقت
البش GGر كاف GGة ،فمهم GGا ك GGان م GGا أقول GGه وأفعل GGه ،يجب عليهم أن يطيع GGوني وأاّل يتم GGردوا .ليس للن GGاس الح GGق في أن يت GGدخلوا في

عملي ،فضG Gاًل عن أنهم غ GGير م GGؤهلين لتحلي GGل م GGا ه GGو ص GGائب أو خ GGاطئ في عملي وكالمي .أن GGا رب الخليق GGة ،ويجب على
المخلوقGGات أن تحقGGق ك GGل شGGيء أطلبGGه بقلب يتقي GGني .ينبغي أال يحGGاولوا أن يجGGادلوني ،وينبغي بGGاألخص أال يقGGاوموني .أنGGا

أحكم ش GG Gعبي بس GG Gلطاني ،وأولئ GG Gك ال GG Gذين هم جGG Gزء من خليق GG Gتي ينبغي عليهم الخض GG Gوع لس GG Gلطاني .م GG Gع أنكم اليGG Gوم جريئGG Gون
ومتغطرسGGون أمGGامي ،وتعصGGون الكلمGGات الGGتي أعلمكم بهGGا ،وال تعرفGGون الخGGوف ،فأنGGا ال أقابGGل عصGGيانكم إال بالتسGGامح .لن
دودا ضGGئياًل قGGد أثGGار القGGذارة في كومGGة الGGروث .أتحمGGل الوجGGود المسGGتمر لكGGل
أفقGGد أعصGGابي وأدع هGGذا يGGؤثر في عملي ألن ً

شGGيء أشGGمئز منGGه وكGGل األشGGياء الGGتي أمقتهGGا من أجGGل مشGGيئة أبي ،وسGGوف أفعGGل ذلGGك إلى أن تكتمGGل أقGGوالي ،وحGGتى لحظGGتي

األخGGيرة .ال تقلGGق! لن أنغمس في مسGGتوى كمسGGتوى دودة نكGGرة ،ولن أقGGارن درجGGة مهGGارتي معGGك .أنGGا أشGGمئز منGGك ،لكنGGني
قادر على التحمل .أنت تعصيني ،لكنك ال تستطيع الهروب من اليوم الذي سوف أوبخك فيه والذي قد وعدني به أبي .هGGل
ٌ
قار ن مع رب الخليقة؟ في الخريف ،تعود األوراق المتساقطة إلى جذورها ،وأنت سGGتعود إلى بيت
ت
أن
مخلوقة
لدودة
يمكن
ُ َ
"أبيGGك" ،وأنGGا سGأعود إلى جGانب أبي .ستصGطحبني محبتGه الحانيGة ،وأنت سGتتبع قسGوة أبيGGك .أنGا سGيكون لي مجGد أبي ،وأنت

سيكون لك خزي أبيك .سأستخدم التوبيخ الذي لطالما حجبته طوياًل ألصحبك ،وأنت ستلقى توبيخي بجسGGدك النتن الGذي قGGد

Gحوبا بالتسGGامح ،وسGGتبدأ أنت أداء دور معانGGاة
فسGGد لعشGGرات اآلالف من السGGنين .سGGأكون قGGد اختتمت عمGGل كالمي فيGGك ،مصً G
صُّ Gر بأسGGنانك ،وتحيGGا وتمGGوت في الطين .سأسGGتعيدG
الكارثGGة من كالمي .سGGأبتهج بشGGدة وأعمGGل في إسGGرائيل؛ وأنت سGGتنوح وتَ ُ

هيئGتي األصGلية ولن أبقى في الGدنس معGك ،بينمGا أنت ستسGتعيد قبحGك األصGلي وتسGتمر في حفGر جحGرك في كومGة الGروث.
عنGGدما يتم عملي وكالمي ،يكGGون يGGوم بهجGGة لي .عنGGدما تحGGدث مقاومتGGك وعصGGيانك ،سGGيكون يGGوم مناحGGة لGGك .لن أتعGGاطف
Gددا أبGً Gدا .لن أعGGود أحGGاورك ،ولن تقGGابلني مGGرة أخGGرى أبGً Gدا .سGGأكره عصGGيانك ،وسGGتفتقد حالوتي.
معGGك ،وأنت لن تGGراني مجً G
دائمGGا.
Gددا أب ًGدا ،لكنGGك سGGتتطلع
سأضGربك وستتحسGر علي .سGأرحل عنGك بسGرور ،وسGGتدرك أنGGك مGGدين لي .لن أراك مجً G
إلي ً
ّ

أوبخGGك اآلن .لن أرغب في العيش بجانبGGك ،ولكنGGك ستشGGتاق
سGGأكرهك ألنGGك تقGGاومني في الGGوقت الحGGالي ،وسGGتفتقدني ألني ّ
بشدة إلى العيش معي وستبكي إلى األبد؛ ألنك ستندم على كل ما صنعته معي .ستندم على عصيانك ومقاومتGك ،وسGGتنبطح
ووجهك إلى األرض في ندم ،وستسقط أمامي وتقسم أنك لن تعصيني مطلًقا .لكنك سGGتحبني في قلبGGك فحسGب ،غGير أنGك لن
تستطيع سماع صوتي ،وسوف أجعلك تخجل من نفسك.
أن GGا أنظ GGر اآلن إلى جس GGدك الم GGترف ال GGذي من ش GGأنه تمّلقي ،ول GGدي مج GGرد تح GGذير ص GGغير ل GGك ،م GGع أن GGني لن "أخ GGدمك"

بالتوبيخ G.عليك أن تعGGرف الGGدور الGذي تؤديGGه في عملي ،وبعGGدها سأشGGعر بالرضGى .وفي غGير هGGذا األمGGر ،إن كنت تقGاومني
ضGا ،أو كGانت هنGاك
يعض بعضGكم بع ً
وتنفق مالي ،أو تأكل الذبائح المقدمة لي ،أنGا يهGوه ،أو إن كنتم أنتم – أيهGا الديGدان – ّ
صراعات بينكم أو اعتدى بعضكم على البعض اآلخر ،أيتها المخلوقات الشبيهة بالكالب ،فأنGGا ال يعنيGGني أي من هGGذا .لسGGتم
جميعGGا ،ال ب GGأس إن كنتم
بحاج GGة إال إلى أن تعرف GGوا أي ن GGوع من األش GGياء أنتم ،وسأش GGعر بالرض GGى .بعي Gً Gدا عن ه GGذه األم GGور
ً
ترغبGون في إشGهار األسGلحة بعضGكم على بعض أو التراشGق بالكلمGات؛ فليس لGدي رغبGة في التGدخل في مثGل هGذه األمGور،
مهتما بالنزاعات فيما بينكم ،بل األمر هو أنني لسGGت واحGً Gدا
أبدا في الشؤون البشرية .ليس األمر أني لست ًّ
ولست منخر ً
طا ً
منكم ،ولذلك ،ال أشارك في المسائل التي تحدث فيما بينكم .أنا نفسي لست مخلوًقا ولست من العGالم ،لGGذلك أشGGمئز من حيGاة

االهتي GGاج بين الن GGاس وتل GGك العالق GGات المض GGطربة غ GGير الس GGليمة بينهم .أن GGا أش GGمئز على وج GGه الخص GGوص من حش GGود الن GGاس

Gدي معرفGGة عميقGGة بالنجاسGGات الموجGGودة في قلب كGGل مخلGGوق ،وقبGGل أن أخلقكم ،كنت أعGGرف بالفعGGل اإلثم
الصGGاخبة .لكن لّ G
الموجGGود في أعمGGاق قلب اإلنسGGان ،وكنت أعلم كGGل الخGGداع والعGGوج فيGGه .ولGGذلك فحGGتى إن لم تكن هنGGاك آثGGار على اإلطالق
عندما يقوم الناس بأمور آثمة ،ما زلت أعرف أن اإلثم الموجود في قلوبكم يفوق غنى كل األمور التي خلقتهGا .لقGد نهضGتم
جميعGا إلى ذروة الحشGGود؛ وصGGعدتم لتكونGGوا أسGGالف الجمGGاهير .أنتم مسGGتبدون بصGGورة مفرطGGة؛ إ ْذ تنGGدفعون GمسGGعورين بين
ًG
جميGGع الديGGدان وتبحثGGون عن مكGGان راحGGة ،وتحGGاولون التهGGام الديGGدان GاألصGGغر منكم .أنتم خبثGGاء وأشGGرار في قلGGوبكم بصGGورة
تتجاوز حتى األشباح التي غرقت في قاع البحر .أنتم تسكنون في قاع الروث ،وتزعجون الديدان من القمة إلى القاع حGتى
ضGا في الGروث.
معا لبرهة ثم تهدأ .أنتم ال تعرفون مكانكم ،ومGع ذلGك ال تزالGون تحGاربون بعضGكم بع ً
تفقد السالم وتتعارك ً
ضGا من وراء ظهGري؟ ال
مGا الGذي تكسGGبونه من هGذا الصGراع؟ إن كنتم تتقونGني في قلGGوبكم فعاًل  ،فكيGف يصGارع بعضGكم بع ً

يهم مGGدى علGGو مكانتGGك ،أال تGGزال دودة ضGGئيلة نكGGرة في الGروث؟ هGل يمكن أن تنمGGو لGGك أجنحGGة وتصGGير حمامGGة في السGGماء؟

أنتم ،أيتهGGا الديGGدان الضGGئيلة النتنGGة ،تسGGرقون الGGذبائح من مGGذبحي ،أنGGا يهGGوه ،هGGل يمكنGGك بفعلGGك هGGذا أن تنقGGذ سGGمعتك الهشGGة
Gيرا عن
َّ
المدمرة وتصير شعب إسرائيل المختار؟ أنتم صعاليك وقحون! تلGGك الGGذبائح الGGتي على المGGذبح قGGدمها لي شGGعبي ،تعبً G
مشاعر عرفان َم ْن يتقGوني .إنهGا من أجGل تحكمي واسGتخدامي ،فكيGف يمكنGك Gأن تسGرق مGني اليمGام الصGغير الGذي قدمGه لي
شعبي؟ أال تخشى أن تكون من أمثال يهوذا؟ أال تخشى أن تصير أرضك حقGل دمGاء؟ أيهGا الGوقح! هGل تظن أن اليمGام الGذي

وراغبGا في إعطائGك إيGاه؛ ومGا لم أعطGك
كنت راض ًGيا
قدمه لي الناس هو لتغذية GبطنGك أيهGا الGدودة؟ مGا أعطيتGك إيGاه هGو مGا ُ
ً
إياه هو في حوزتي ،وال يمكنك ببساطة أن تسGرق تقGدماتيَ .من يعمGل هGو أنGا ،يهGوه ،رب الخليقGة ،والنGاس يقGدمون الGذبائح

بسببي .هل تعتقد أن تلGك الGذبائح هي تعGويض عن كGل الGركض الGذي تركضGه؟ أنت ًّ
حقا وقح! من الGذي تGركض من أجلGه؟
أليست ذاتك؟ لماذا تسرق ذبائحي؟ لماذا تسGرق مGااًل من حقيبGة مGالي؟ ألسGت ابن يهGوذا اإلسGخريوطي؟ الGذبائح المقدمGة لي،

أنا يهGوه ،يتمتGع بهGا الكهنGة .هGل أنت كGاهن؟ أنت تتجGرأ أن تأكGل بتعجGرف من ذبGائحي وتضGعها حGتى فGوق المائGدة؛ أنت ال
تساوي شيًئ ا! أنت صعلوك بال قيمة! نيراني ،نيران يهوه ،ستحرقك وتحولك إلى رماد!

السخط
ال يستطيع أحد ممن هم من جسد أن يهربوا من يوم ُ
اليوم ،أذكركم بذلك من أجل نجاتكم أنتم ،حتى يتقدم عملي بسالسة ،وبحيث يمكنني تنفيGGذ عملي االفتتGGاحي في جميGGع
أرجGGاء الكGGون على نحGGو أكGGثر مالءمGGة ومثاليGGةُ ،مظهGً Gرا كالمي وسGGلطاني وجاللي ودينونGGتي على النGGاس من جميGGع البلGGدان
واألمم .إن العمGGل ال GGذي أق GGوم ب GGه بينكم ه GGو بدايGGة عملي في جميGGع أنحGGاء الكGGون بأسGGره؛ وم GGع أن ال GGوقت الحGGالي ه GGو األيGGام
تمامGا مثGل عصGر النGاموس وعصGر
األخيرة بالفعل ،فاعلموا أن "األيام األخيرة" ليسGت سGوى اسGم لعصGر من العصGور :إنGه ً
ٍ
عصر ،أي إلى عصر بأكملGه ،وليس إلى السGGنوات أو األشGهر القليلGGة األخGيرة .ومGع ذلGGك ،فGإن األيGام
النعمة G،فهو يشير إلى
يتم في إسGرائيل ،لكن بين
تمامGا عن عصGر النعمGة وعصGر النGاموس ،حيث إن العمGل في األيGام األخGيرة ال َّ
األخيرة تختلGف ً
األمم؛ إنه إخضاع الناس من جميGع األمم والقبائGل خGارج إسGرائيل أمGام عرشGي حGتى يمأل مجGدي المنتشGر في الكGون جميGع
ضGا أتمجGGد بمجGGد أعظم ،ويمكن لجميGGع المخلوقGات على األرض أن تنقGل مجGدي إلى كGل
أنحGاء المسGكونة والسGماء ،وبهGذا أي ً
أمة ،إلى األبد جيل بعد جيل ،فترى جميع المخلوقGات في السGGماء وعلى األرض كGGل المجGGد الGGذي تمجGدت بGGه على األرض.
Gادا لحيGاة كGل النGاس على وجGه األرض ،ولكنGه
إن العمGل الGذي ُينفGذ خالل األيGام األخGيرة هGو عمGل اإلخضGاع ،إنGه ليس إرش ً
إتمام لحياة طويلGGة من معانGGاة البشGرية طGال أمGGدها آالف السGGنين على األرض .ونتيجGة لGذلك ،ال يمكن أن يكGGون عمGل األيGGام
األخGGيرة مثGGل العمGGل لعGGدة آالف من السGGنوات في إسGGرائيل ،وال مجGGرد عGGدة سGGنوات من عمGGل الGGذي اسGGتمر في اليهوديGGة بعGGد
التجسد الثاني هلل .ال يواجه شعب األيام األخGيرة سGوى ظهGور الفGادي في الجسGد مGرة أخGرى ،ويتلقGون
ذلك أللفي سنة حتى
ّ
العمل الشخصي وكالم هللا .لن يمGر ألفي عGام قبGل نهايGة األيGام األخGيرة ،وهي مGدة مGوجزة مثGل الGزمن الGذي قGام فيGه يسGوع
بتنفيذ عمل عصر النعمة في اليهودية .هذا ألن األيام األخيرة هي اختتام الزمان بأكمله ،وإنها اكتمGGال خطGGة تGGدبير هللا الGGتي
اسGGتمرت سGGتة آالف سGGنة وانتهاؤهGGا ،وتختتم رحلGGة معانGGاة البشGGرية؛ فهي ال تأخGGذ الجنس البشGGري كلGGه إلى عصGGر جديGGد أو
تسGمح لحيGاة البشGر باالسGGتمرار ،حيث أن هGGذا ال يحمGGل أي أهميGGة لخطGGة تGدبيري Gأو لوجGود اإلنسGان .إذا اسGGتمر البشGر على
هذا النحو ،فعGاجالً أم آجالً ،سGوف يلتهمهم الشGيطان بالكامGل ،وفي نهايGة المطGاف فGإن تلGك األرواح الGتي هي ملكي سGتُدمر
على يديه G.لم يستمر عملي سوى ستة آالف سنة ،ووعدت بأن سيطرة الشGGرير على البشGGرية جمعGGاء لن تتجGGاوز سGGتة آالف
سGGنة .وهكGGذا ،ينتهي الزمGGان .لن أسGGتمر أو أتGGأخر أكGGثر من ذلGGك :خالل األيGGام األخGGيرة سGGأهزم الشGGيطان ،كمGGا سأسGGتعيد كGGل
مجGGGدي ،وسأس GGتعيد Gك GGل األرواح الGG Gتي تخصGG Gني على األرض لكي تفلت هGG Gذه األرواح المنكوب GGة من بح GGر العGGGذاب ،وهكGG Gذا
Gاعدا ،لن أك GGون أب Gً Gدا جس Gً Gدا على األرض م GGرة أخ GGرى ،ولن يعم GGل
س Gُ Gيختتم عملي بأكمل GGه على األرض .من ه GGذا الي GGوم فص ً G
روحي الGGذي يضGGبط كGGل شGGيء على األرض مGGرة أخGGرى ،لن أفعGGل سGGوى شGGيًئا واحGً Gدا على األرض :سGGأعيد صGGنع الجنس
بشريا مقد ًسGا ،ويكGون قريGتي األمينGة على األرض؛ ولكن اعلمGوا أنGني لن أبيGد العGالم بأسGره ولن أبيGد
جنسا
ً
البشري فيصير ً
تامGا ،وسGأجعل هGذا الثلث مثم ًGرا
كل البشرية ،بل سGأحتفظ بGالثلث المتبقي – أي الثلث الGذي يحبGني وقGد خضGع لي خض ً
Gوعا ً

Gبعا إي GGاه بماش GGية وأغن GGام وف GGيرة وبك GGل ث GGروات
تمامGGا كم GGا فع GGل بن GGو إس GGرائيل في ظ GGل الن GGاموس ،مش ً G
ومتك ً G
Gاثرا على األرض ً
األرض؛ وسGGتظل هGGذه البشGGرية معي إلى األبGGد؛ ومGGع ذلGGك فهي ليسGGت بشGGرية اليGGوم البشGGعة القبيحGGة ،بGGل بشGGرية تجمGGع كGGل
أولئGGك الGGذين اقتGGنيتهم .إن مثGGل هGGذ البشGGرية لن يؤذيهGGا الشGGيطان أو يضGGايقها أو يحاصGGرها ،وسGGوف تكGGون البشGGرية الوحيGGدة
الموجGGودة على األرض بعGGد أن أكGGون قGGد انتصGGرت على الشGGيطان .إنهGGا البشGGرية الGGتي أخضGGعتها اليGGوم وقGGد نGGالت وعGGدي،
ض Gا الجنس البشGGري الGGذي سGGوف ينجGGو وسGGوف ينGGال
وهكGGذا ،فGGإن الجنس البشGGري الGGذي ُأخضGGع خالل األيGGام األخGGيرة هGGو أي ً

بركاتي األبدية ،حيث إنه سيكون الدليل الوحيد على انتصاري على الشيطان ،والمكسب الوحيد من معركتي مGGع الشGGيطان.
وأنGGا أحفGGظ هGGذا المكسGGب من الحGGرب من ُملGGك الشGGيطان ،فمGGا هGGو إال بلGGورة وثمGGرة خطGGة تGGدبيري الGGتي اسGGتمرت سGGتة آالف
سGGGنة .إنهم ي GGأتون من ك GGل أم GGة ومن ك GGل طائف GGة ،ومن ك GGل مك GGان وبل GGد في جمي GGع أنح GGاء الك GGون ،فهم من أع GGراق مختلفGGGة،
وينطقون بلغات مختلفة ،ولديهم عادات مختلفة ،ويتنوع لون بشرتهم ،وهم منتشرون في كل أمة وطائفة على األرض ،بGGل
ٍ
Gري متكامGٍ Gل ،وهGGو اجتمGGاع للبشGGر
وفي كGGل ركن من أركGGان العGGالم .وفي نهايGGة المطGGاف ،سGGوف يجتمعGGون لتشGGكيل
جنس بشٍّ G
الذين ال يمكن لقوى الشيطان الوصول إليهم؛ أما أولئك الذين لم ُأخّلصهم وُأخضعهم بين البشر فسوف يغرقون بصمت في

أعماق البحر ،وسوف ُيحرقون بلهيب نGاري المحرقGة إلى األبGد؛ سGوف أبيGGد هGذا الجنس البشGري القGGديم الGذي تنجس للغايGة،
أبق سوى على بGني إسGرائيل الGذين تنGاولوا لحم الخGروف ،وشGربوا
تماما مثلما أبدت أبكار المصريين وأبكار مواشيهم ،ولم ْ
ً

من دمGGه ،ووضGGعوا عالمGGات على العتبGGات العليGGا ألبGGواب منGGازلهم من دم الخGGروف .أليس النGGاس الGGذين أخضGGعتهم وهم من

ضGا الشGGعب الGGذي تنGGاول جسGGدي أنGGا الحمGGل وشGGرب دمي أنGGا الحمGGل ،وفGGديتهم ويعبGGدونني؟ أال يصGGاحب مجGGدي
عGGائلتي هم أي ً
دائما؟ ألم يغرق هؤالء الذين بدون جسدي أنا الحمل بصGمت في أعمGاق البحGGر؟ إنGGك تعارضGني اليGوم ،واليGوم
هؤالء الناس ً

كلم GGاتي مث GGل تل GGك ال GGتي تكلم به GGا يه GGوه لب GGني إس GGرائيل وأحف GGادهم .وم GGع ذل GGك ،ف GGإن القسGGوة ال GGتي في أعمGGاق قل GGوبكم تزي GGد من

ُسخطي ،فتجلب المزيد من المعاناة على جسدكم ،والمزيGGد من الدينونGة Gعلى خطايGGاكم ،والمزيGGد من السGGخط على إثمكمَ .م ْن
يمكن GGه أن يفلت من ي GGوم ُس Gخطي عن GGدما تع GGاملونني الي GGوم مث GGل ه GGذه المعامل GGة؟ َم ْن ذا ال GGذي يمكن إلثم GGه اله GGروب من عي GGني
ّ
Gدي G،أن GGا الق GGدير؟ َم ْن ذا ال GGذي يمكن لتحدي GGه أن يفلت من دينون GGتي G،أن GGا
ت GGوبيخي؟ َم ْن ذا ال GGذي يمكن لخطاي GGاه أن تفلت من ي ّ G
القGGدير؟ أنGGا ،يهGGوه ،أتكلم إليكم هكGGذا ،أنتم أحفGGاد العائلGGة األمميGGة ،والكلمGGات الGGتي أتكلم بهGGا تفGGوق كGGل كالم عصGGر النGGاموس

وعصGر النعمGة ،ولكنكم أقسGى من كGل شGعب مصGر .ألسGتم تَْ Gذ َخ ُرون غضGبي بينمGا أعمGل في سGكون؟ كيGف يمكنكم الهGروب
سالمين من يومي ،أنا القدير؟
لق GGد عملت وتح GGدثت به GGذه الطريق GGة بينكم ،لق GGد ب GGذلت الكث GGير من الطاق GGة والجه GGد ،ولكن م GGتى س GGبق واس GGتمعتم إلى م GGا
أخبركم به بوضوح؟ أين انحنيتم لي ،أنGا القGدير؟ لمGاذا تعGاملونني هكGذا؟ لمGاذا كGل مGا تقولونGه وتفعلونGه يثGير غضGبي؟ لمGاذا
ومهمومGGا؟ ه GGل تنتظ GGرون ي GGوم
حزينGGا
قل GGوبكم قاس GGية بش GGدة؟ هGGل س GGبق أن آلمتكم؟ لم GGاذا ال تفعل GGون ش GGيًئا س GGوى أن تجعل GGوني
ً
ً
ُسGخطي ،أنGا يهGGوه ،ليGGأتيكم؟ هGGل تنتظGGرون مGGني أن أرسGل عليكم الغضGGب الGGذي أثGGاره عصGGيانكم؟ أليس كGGل مGGا أفعلGGه هGGو من
دائم ا معي ،أنا يهوه ،بهذه الطريقة :يسرق الناس ذبائحي ،ويأخذون قرابين مذبحي إلى وكر
أجلكم؟ ومع ذلك ،أنتم تعاملتم ً
ض Gا بنظGGرات غاضGGبة وسGGيوف
الGGذئب إلطعGGام صGGغار الGGذئب وأحفGGاده؛ ويتقGGاتلون بعضGGهم مGGع بعض ،ويواجهGGون بعضGGهم بع ً

ورماح ،ملقين كلماتي ،أنا القدير ،في المراحيض لتصبح قذرة مثل الفضالت .أين هي نGزاهتكم؟ لقGد تحGولت إنسGانيتكم إلى

فظاظGGة! كمGGا تحGGولت قلGGوبكم إلى حجGGر منGGذ زمن بعيGGد G.أال تعرفGGون أنGGه عنGGدما يGGأتي يGGوم سGGخطي سGGيكون عنGGدما أدين الشGGر
الGGذي ترتكبونGGه ضGGدي ،أنGGا القGGدير ،اليGGوم؟ هGGل تعتقGGدون أنGGه من خالل خGGداعي بهGGذه الطريقGGة ،ومن خالل إلقGGاء كلمGGاتي في
الوحGGل وعGGدم االسGGتماع إليهGGا – هGGل تعتقGGدون أنGGه من خالل التصGGرف بهGGذه الطريقGGة من خلGGف ظهGGري يمكنكم الهGGروب من
نظرتي الساخطة؟ أال تعلمون أنني رأيتكم بالفعل بعيني ،أنا يهوه ،عندما سرقتم ذبائحي وطمعتم في ممتلكاتي؟ أال تعرفGون
ّ
أنGGه عنGGدما سGGرقتم ذبGGائحي كGGان ذلGGك أمGGام المGGذبح الGGذي تقGGدم فيGGه الGGذبائح؟ كيGGف يمكنكم أن تصGGدقوا أنفسGGكم بGGأنكم أذكيGGاء بمGGا
يكفي لخداعي بهذه الطريقة؟ كيف يمكن أن ينصرف ُسخطي عن خطاياكم الشنيعة؟ كيف يمكن لغضبي الشديد أن يتجGGاوز
توبيخا لغGدكم ،كمGا أنGه يثGير تGوبيخي ،أنGا
مخرجا لكم ،بل ّيدخر
عن أفعالكم الشريرة؟ إن الشر الذي ترتكبونه اليوم ال يفتح
ً
ً

القGدير ،نحGوكم .كيGف يمكن ألفعGالكم الشGريرة وكلمGاتكم الشGريرة الهGروب من تGوبيخي؟ كيGف يمكن أن تصGل صGلواتكم إلى
Gرج إلثمكم؟ كيGGف يمكنGGني تGGرك أفعGGالكم الشGGريرة تتحGGداني؟ كيGGف ال أسGGتطيع أن أقطGGع ألسGGنتكم
أذني؟ كيGGف يمكنGGني فتح مخٍ G
ّ
السامة مثل ُس ّم األفعى؟ أنتم ال تدعونني من أجل صالحكم ،بل تزيدون غضبي نتيجة إلثمكم .كيف أغفGGر لكم؟ إن كلمGGاتكم
توبيخ ا ال هGGوادة فيGه .كيGGف يمكن أن يفGارقكم
ًG
وأفعالكم في عيني ،أنا القدير ،دنسة .وترى عيني ،أنا القدير ،إثمكم باعتبGGاره
ّ
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ّ
اليوم الذي أقوم فيه أنا ،يهوه ،بتوبيخكم ولعنكم؟ أال تعرفون أن كل كلماتكم وأقوالكم الشريرة وصلت بالفعل إلى أذني؟ أال
ّ
تعرفون أن إثمكم قد لوث بالفعل رداء بري المقدس؟ أال تعرفون أن عصGيانكم بالفعGل قGد أثGار غضGبي الشGديد؟ أال تعرفGون

أنكم قGد تركتمGوني منGذ فGترة طويلGة في غضGب حGانق ،ومنGذ فGترة طويلGة حGاولتم اختبGار صGبري؟ أال تعرفGون أنكم قGد آذيتم
مبتليGGا؟ لقGGد تحملتكم حGGتى اآلن ،لGGذا ال أعGGود أنفث عن غضGGبي وتسGGامحي تجGGاهكم بعGGد اآلن .أال
جسGGدي بالفعGGل حGGتى صGGار ً
تعرفون أن أفعالكم الشريرة قد وصGلت بالفعGل إلى عيGني ،وأن صGرخاتي قGGد وصGلت بالفعGGل إلى أذني أبي؟ كيGGف يمكنGGه أن
ّ
ّ
ِ
حبGGا
يس GGمح لكم أن تع GGاملوني هك GGذا؟ ه GGل أي من العم GGل ال GGذي أق GGوم ب GGه فيكم ليس من أجلكم؟ واآلنَ ،م ْن منكم أص GGبح أك GGثر ً
لعملي ،أنا يهوه؟ هل يمكنني أن أكون غير مخلص إلرادة أبي ألنني ضعيف ،وبسبب الشدة التي عانيت منها؟ أال تفهمون
قلبي؟ أنا أتكلم معكم كمGا فعGل يهGوه؛ ألم أتنGازل عن الكثGير من أجلكم؟ ومGع أنGني على اسGتعداد لتحمGل كGل هGذه المعانGاة من
أجGGل عمGGل أبي ،كيGGف يمكن أن تتحGGرروا من التGGوبيخ الGGذي أجلبGGه عليكم كنتيجGGة لمعانGGاتي؟ ألم تتمتعGGوا بGGالكثير جGً Gدا مGGني؟
واليوم ،منحني أبي لكم ،أفال تعلمون أنكم تستمتعون أكثر بكثير من مجرد كلماتي السخية؟ أال تعرفون أن حياتي قGGد ُدفعت

من أج GGل حي GGاتكم واألش GGياء ال GGتي تس GGتمتعون به GGا؟ أال تعرف GGون أن أبي اس GGتخدم حي GGاتي ليقات GGل الش GGيطان ،وأن GGه منحكم حي GGاتي
أيضا ،مما جعلكم تحصلون على مائة ضعف ،وسمح لكم بتجنب الكثير من اإلغواء؟ أال تعرفGون أنGه من خالل عملي فقGط
ً
قGG Gد نجGG Gوتم من الكثGG Gير من اإلغGG Gواء ،ومن العدي G Gد Gمن التوبيخيGG Gات العنيفGG Gة؟ أال تعرفGG Gون أنGG Gه فقGG Gط بسGG Gببي قGG Gد سGG Gمح لكم أبي
تحجGرت؟ كيGGف يمكن للشGGر الGGذي
باالسGGتمتاع حGGتى اآلن؟ كيGGف أمكن أن تبقGGوا قسGGاةً ومتعنGGتين GاليGGوم ،كمGGا لGGو أن قلGGوبكم قGGد ّG
ترتكبون GGه الي GGوم أن يه GGرب من ي GGوم ال ُسG Gخط ال GGذي س GGيتبع رحيلي من األرض؟ كي GGف يمكن GGني أن أس GGمح للقس GGاة والمتعنGGGتينG
بالهروب من غضب يهوه؟

عودوا بأذهانكم للماضي :متى نظرت إليكم بغضب وتحدثت معكم بصGGرامة؟ مGGتى تجGادلت معكم على أمGGور عقيمGGة؟
طGGا؟ م GGتى قمت بت GGأنيبكم في وجهكم؟ أليس من أج GGل عملي أن أدع GGو أبي كي يحفظكم من ك GGل
تأنيبGGا مفر ً
م GGتى قمت بت GGأنيبكم ً
إغGGواء؟ لمGGاذا تعGGاملونني هكGGذا؟ هGGل سGGبق لي من قبGGل اسGGتخدام سGGلطاني لضGGرب جسGGدكم؟ لمGGاذا تقGGابلون مGGا فعلتGGه من أجلكم
هكذا؟ بعد أن تتقلبوا في تعGGاملكم معي ،فلسGتم حGارين وال بGGاردين ،ثم بعGGد ذلGGك تحGاولون أن تخGدعوني وتخفGوا عGGني أشGGياء،
وأفواهكم مليئة ببصاق اآلثمين .هل تعتقدون أن ألسنتكم يمكنها خداع روحي؟ هل تعتقدون أن ألسGنتكم يمكنهGا الهGروب من
حكمGGا على أفع GGالي ،أن GGا يه GGوه ،كيفم GGا تش GGاء؟ ه GGل أن GGا اإلل GGه ال GGذي يحكم علي GGه
ُسGGخطي؟ ه GGل تعتق GGدون أن ألس GGنتكم ق GGد تص GGدر ً
اإلنسGGان؟ هGGل بإمكGGاني أن أسGGمح لحشGGرة ضGGئيلة بGGأن تجGGدف علي هكGGذا؟ كيGGف يمكنGGني أن أضGGع أبنGGاء عصGGيان أمثGGال هGGؤالء
ّ
بين بركاتي األبدية؟ لقد كشفتكم كلماتكم وأفعالكم منذ فترة طويلة وأدانتكم .عندما بسطت السماوات وخلقت كل األشياء ،لم
أسمح ألي مخلوق بالمشاركة كما يحلو له ،فضGالً عن أنGني لم أسGمح ألي شGيء أن يعطGل عملي وتGدبيري كيفمGا شGاء؛ كمGا
أنني لم أتسامح مع أي إنسان أو كائن ،كيف يمكن أن أصفح عن أولئGك الGذين يعGGاملونني بقسGGوة ووحشGية؟ كيGGف أغفGر لمن

Gدي G،أنGGا القGGدير؟ كيGGف
يتمGGرد على كالمي؟ كيGGف يمكن أن أصGGفح عن أولئGGك الGGذين يعصGGونني؟ أليس مصGGير اإلنسGGان في يّ G

يمكن أن اعتGGبر إثمGGك وعصGGيانك مقدسGGين؟ كيGGف يمكن لخطايGGاك أن تنجس قداسGGتي؟ أنGGا ال أتGGدنس من نجاسGGة اآلثمين G،وال
مخلصا لي ،أنا يهوه ،هGل كGان يمكنGك Gأن تأخGذ لنفسGك الGذبائح المقدمGة على
أستمتع بالقرابين المقدمة من األشرار .لو كنت
ً
مذبحي؟ هGل كGان بإمكانGك اسGتخدام لسGانك السGام للتجGديف على اسGمي القGدوس؟ هGل كنت تسGتطيع التمGرد على كالمي بهGذه
الطريق GGة؟ ه GGل كنت تس GGتطيع أن تعام GGل مج GGدي واس GGمي الق GGدوس باعتبارهم GGا أدات GGان تخ GGدمان الش GGيطان ،الش GGرير؟ إن حي GGاتي
مقدمGGة من أجGGل متعGGة المقدسGGين .كيGGف يمكنGGني أن أسGGمح لGGك أن تلهGGو بحيGGاتي كيفمGGا يحلGGو لGGك ،واسGGتخدامها باعتبارهGGا أداة
للصGراع بينكم؟ كيGف يمكن أن تكونGوا بال قلب إلى هGذا الحGد ،وتفتقGرون إلى طريGق الخGير هكGذا ،فيمGا تفعلونGه تجGاهي؟ أال
تعرفGGون أنGGني قGGد كتبت بالفعGGل أعمGGالكم الشGGريرة في كالم الحيGGاة هGGذا؟ كيGGف يمكنكم الهGGروب من يGGوم ال ُس Gخط عنGGدما أوبخ
Gرارا؟ أقGGول لكم صGGراحة ،عنGGدما يGGأتي اليGGوم،
Gرارا وتكً G
مصGGر؟ كيGGف أسGGمح لكم أن تعارضGGوني وتتحGGدوني بهGGذه الطريقGGة ،مً G

سيكون توبيخكم ال يطاق بدرجة أكبر من تGوبيخ مصGر! كيGف يمكنكم الهGGروب من يGوم ُسGخطي؟ أقGول لكم حًقGا :إن قGGدرتي
على االحتمGG Gال ُمعGّ G Gدة لتحمGG Gل أفعGG Gالكم الشGG Gريرة ،وموجGG Gودة لتGG Gوبيخكم في ذلGG Gك اليGG Gوم .ألسGG Gتم أنتم من سGG Gيعاني من الدينونGG Gة

يدي ،أنا القدير؟ كيGGف يمكنGGني أن
الساخطة عندما أكون قد وصلت إلى نهاية قدرتي على االحتمال؟ أليست كل األشياء في ّ
أسمح لكم أن تعصوني هكذا ،تحت السماوات؟ سوف تكGون حيGاتكم شGاقة للغايGة ألنكم قGد قGابلتم المسGيح ،الGذي قيGل عنGه أنGه
سيأتي ،ولكنه لم يأت قط .ألستم أنتم أعداؤه؟ لقد كان يسوع صديًقا لكم ،ومع ذلك فأنتم أعGGداء المسGGيح .أال تعرفGون أنGه مGGع

كونكم أصدقاء يسوع ،فإن أفعالكم الشريرة قد مألت آنية أولئك الممقوتين؟ مGع أنكم قريبGون ج ًGدا من يهGوه ،أال تعرفGون أن
قريبGا منGك ،وكيGف ال يحGرق تلGك اآلنيGة
كلماتكم الشريرة قد وصGلت إلى
أذني يهGوه وأثGارت غضGبه؟ كيGف يمكنGه أن يكGون َ
ّ
الخاصة بك ،والتي هي مليئة باألفعال الشريرة؟ كيف ال يكون هو عدوك؟

المخِّلص بالفعل على "سحابة بيضاء"
عاد ُ
Gادرا على أن يشGGهد مجيء المخِّلص .اشGGتاق اإلنسGGان إلى أن يGGرى
لقGGد اشGGتاق اإلنسGGان آلالف السGGنين إلى أن يكGGون قً G
المخِّل ص نازال على سحابة بيضاء ،بشخصه ،بين أولئك الذين اشتاقوا وتاقوا إليه آلالف السنين .اشتاق اإلنسGGان إلى
يسوع ُ
ِ
َّ
المخِّلص إلى الشGGعب الGGذي انفصGGل عنGGه
المخّلص ويتحGGد مGGع شGGعبه من جديGGد ،أي إنGGه اشGGتاق إلى أن يرجGGع يسGGوع ُ
أن يعGGود ُ
ِ
Gرة أخ GGرى ،وأن يك GGون ش GGفوًقا على
آلالف الس GGنين .واإلنس GGان يأم GGل أن ينّفGGذ يس GGوع عم GGل الف GGداء ال GGذي ق GGام ب GGه بين اليه GGود م ً G
تعديات اإلنسان كّلها ويخِّلصGGه من الخطيَّة .إنهم يشGGتاقون
اإلنسان ومحبًّا له ،وأن يغفر خطايا اإلنسان ويحملها ،بل ويحمل ّ
إلى أن يكGGون يسGGوع المخِّلص مثلمGGا كGGان من قبGGل؛ ُمخّلصGاً ُم ِحبGاً ،ودوداً ،مهيبGاً ،غGGير سGاخط أبGً Gدا على اإلنسGان ،وال يعاتبGGه
ِ
أيضا على الصليب من أجGل اإلنسGان مGرة أخGرى .منGذ
البتَّة .يغفر هذا المخّلص جميع خطايا اإلنسان ويحملها ،بل ويموت ً
أن رحGل يسGوع ،يشGتاق إليGه بش ٍ
Gدة التالميGذ GالGذين تبعGوه والقديسGون كّلهم الGذين َخلصGوا بفضGل اسGمه ،والGذين كGانوا يتلهفGون
إليه وينتظرونه بشدة .كل أولئك الذين نالوا الخالص بنعمة Gيسوع المسيح في عصر النعمة كانوا يشتاقون إلى اليGGوم البهيج
ٍ
ِ
أيضا رغبة جماعية لكGGل
المخّلص على سحابة بيضاء ويظهر بين البشر .بالطبع هذه ً
في األيام األخيرة ،حين يصل يسوع ُ
بأسره يتوقون ٍ
َم ْن يقبلون اسم يسوع المخِّلص اليوم .جميع َم ْن يعرفون خالص يسوع المخِّلص في الكون ِ
بشدة إلى مجيء
يسوع المسيح المفاجئ ،إلتمام كلمات يسGوع حينمGا كGان على األرض" :سGوف أجيء مثلمGGا رحلت" .يGؤمن اإلنسGان أنGه بعGد
الصGGلب والقيامGGة ،رجGGع يسGGوع إلى السGGماء على سٍ G
Gحابة بيضGGاء ،وأخGGذ مكانGGه عن يمين العظمGGة .يتصGَّ Gور اإلنسGGان أن يسGGوع

سينزل مجددا بالمثل في األيام األخيرة على س ٍ
Gحابة بيضGاء (هGGذه السGحابة تشGير إلى السGحابة الGتي ركبهGGا يسGوع عنGدما عGاد
ً
ٍ
إلى السGGماء) ،بين أولئGGك الGGذين كGGانوا ومGGا زالGGوا يشGGتاقون بشGGدة إليGGه آلالف السGGنين ،وأنGGه سGGيحمل صGGورة اليهGGود ويتسGGربل
Gوءا نعم ً Gة ومحب ً Gة ،حي
بمالبسGGهم .بعGGد ظهGGوره للبشGGر سGُ Gينعم عليهم بالطعGGام ،ويفيض عليهم بالمGGاء الحي ،ويحيGGا بينهم مملً G
ٌ
وحقيقي .ومGا إلى ذلGGك .إال أن يسGوع المخِّلص لم يفعGGل هGGذا؛ بGGل فعGGل عكس مGGا تصGَّ Gوره اإلنسGGان .لم يِ G
Gأت بين أولئGGك الGGذين
ّ
ُ
ّ
راكبGGا على السGGحابة البيضGGاء .لقGGد جGGاء بالفعGGل ،لكن اإلنسGGان ال يعرفGGه،
Gر
G
ش
الب
Gع
G
ي
لجم
Gر
G
ه
يظ
ولم
Gه،
G
ع
لرجو
Gتاقون
G
ش
كGGانوا ي
ً
ويظل جاهاًل به .اإلنسان ينتظره فقط بال هدف ،غير ٍ
دار بأنGه نGزل بالفعGل على "سGحابة بيضGاء" (السGحابة الGتي هي روحGه

يؤسس GGها في أثن GGاء األي GGام األخ GGيرة .ال
وكلمات GGه وشخص GGيته الكليَّة وك GGل ماهيت GGه) ،وه GGو اآلن بين جماع GGة من الغ GGالبين س GGوف ّ
يعGGرف اإلنسGGان هGGذا :فمGGع َّ
أن المخِّلص يسGGوع القGّ Gدوس مملGGوء رأفGGة ومحبGGة تجGGاه اإلنسGGان ،كيGGف لGGه أن يعمGGل في "هياكGGل"
تسGGكنها أرواح نجسGGة وغGGير طGGاهرة؟ مGGع أن اإلنسGGان كGGان ينتظGGر مجيئGGه ،كيGGف لGGه أن يظهGGر بين أولئGGك الGGذين يGGأكلون جسGGد

لكنهم ال يعرفونGه ،ويسGلبونه باسGتمرار؟ ال يعGرف اإلنسGان
دمهم ويلبسGون ثيGابهم ،الGذين يؤمنGون بGه ّ
غير األبرار ويشGربون ّ
إال أن يسوع المخِّلص مملوء محبة وشفقة ،وهو ذبيحة للخطيَّة مملوء فداءاً .لكن ليس لGدى اإلنسGان فكGرة أنGه هGو هللا نفسGه

أيضا الممتلئ بالبر والجالل والغضب والدينونة G،ولديه كل سلطان ومملوء كرامة .ولذلك ،ومع أن اإلنسان يشتاق بحماسة
ً
َّ
ِ
َّ
لم ْن يؤمنGGون بGGه َّ
ولكنهم ال
إلى عودة الفادي ويتعطش إليها ،وحGتى السGماء تتGGأثر بصGGالة اإلنسGان ،ال يظهGGر يسGوع المخّلص َ
يعرفونه.

"يهGGوه" هGGو االسGGم ال GGذي اتَّخذتُ GGه أثنGGاء عملي في إسGGرائيل ،ويعGGني إل GGه بGGني إسGGرائيل (شGGعب هللا المختGGار) َم ْن ي GGترأف
باإلنسان ،ويلعن اإلنسان ،ويرشد حياة اإلنسان .والمقصود من هذا هو هللا الذي يمتلك قوة عظيمة ومملGGوء حكمGGة" .يسGوع"
أتم عمGل عصGر النعمGGة،
هو َّ
عمانوئيل ،وهي كلمة تعني ذبيحة الخطيَّة المملوءة بالمحبة والرأفة ،والGGتي تفGدي اإلنسGان .لقGGد َّ
ِ
ِ
واحدا من خطة التدبير .هذا معناه أن يهوه وحده هو إله شعب إسرائيل
جزءا
ً
ويمثّل عصر النعمة G،ويستطيع فقط أن يمثّل ً
المختGGار ،إلGGه إبGGراهيم ،وإلGGه إسGGحاق ،وإلGGه يعقGGوب ،وإلGGه موسGGى ،وإلGGه شGGعب بGGني إسGGرائيل أجمعين .ولGGذلك فGGإن جميGGع بGGني
ِ
يقدمون له ذبائح على المذبح ،ويخدمونGه وهم يرتGدون
إسرائيل في العصر الحالي ،بخالف الشعب اليهودي G،يعبدون يهوهّ .
مجددا .يسوع وحده هو فادي البشرية .إنه ذبيحة الخطيَّة الGGتي
مالبس الكهنة في الهيكل .ما يرجونه هو عودة ظهور يهوه
ً

Gودا بسGGبب عمGGل الفGGداء في عصGGر النعمGGة.
َفGَ Gدت البشGرية من الخطيَّة .أي أن اسGم يسGGوع جGGاء من عصGGر النعمGGة ،وكGان موجً G
صG Gص لف GGداء البش GGرية
اس GGم يس GGوع ُوج Gَ Gد ليس GGمح لش GGعب عص GGر النعم GGة أن ين GGالوا ال GGوالدة الجدي GGدة والخالص ،وه GGو اس GGم مخ َّ
ِ
بأسرها .ولذلك فإن اسم يسوع يمِثّل عمل الفداء ،ويرمز لعصر النعمة .اسم يهوه هو اسم خاص لشعب بني إسرائيل الذين
عاشGGوا تحت النGGاموس .في كGGل عصGGر وكGGل مرحلGGة عمGGل ،اسGGمي ليس بال أسGGاس ،بGGل يحمGGل أهميGGة تمثيليGGة G:كGGل اسGGم يمثGGل

عص ًGرا واح ًGدا .يمثGل اسGم "يهGوه" عصGر النGاموس ،وهGو َلَقب ُمش ّGرف هلل الGذي عبGده شGعب بGني إسGرائيل .يمّثGل اسGم "يسGوع"
عصر النعمة ،وهو اسم إله كل َم ْن فداهم أثناء عصر النعمGGة .إن كGGان اإلنسGGان ال يGGزال مشGGتاًقا لمجيء يسGGوع المخِّلص في
أثن GGاء األي GGام األخ GGيرة ،وال ي GGزال َّ
يتوقع GGه أن يح Gّ Gل في الص GGورة ال GGتي ك GGان اتَّخ GGذها في اليهودي GGة G،لك GGانت خط GGة الت GGدبير ال GGتي
بأسرها قد َّ
استمرت لستة آالف عام ِ
توقفت في عصر الفداء ،وعجزت عن التقGّ Gدم أيGة خطGوة إضGافية .إضGافة إلى أن األيGGام
Gذت
أبدا ،ولما انتهى العصر أبGً Gدا .هGذا ألن يسGوع المخِّلص هGو فقGط لفGداء البشGرية وخالصGGها .اتَّخ ُ
األخيرة َلما كانت ستأتي ً
اسم يسوع من أجل جميع الخطاة في عصر النعمة ،وهو ليس االسم الذي به سآتي بالبشرية كّلها إلى النهايGGة .مGGع أن يهGGوه
ويسGوع والمسGGيَّا جميعهGGا أسGGماء تمِثّGGل روحي ،إاَّل َّ
أن هGGذه األسGGماء تشGGير فقGGط إلى العصGGور المختلفGGة في خطGGة تGGدبيري G،وال

علي الن GGاس على األرض ال يمكنه GGا التعب GGير عن شخص GGيتي الكامل GGة وك GGل
تمثل GGني بم GGاهيتي الكامل GGة .األس GGماء ال GGتي يطلقه GGا َّ
علي خالل عصGGور مختلفGGة ،وعليGGه حين يGGأتي العصGGر األخGGير – عصGGر األيGGام
مGGاهيتيَّ .إنهGGا مجGَّ Gرد أسGGماء مختلفGGة تُطلGGق َّ

مجددا .لن ُأدعى يهوه أو يسوع وال المسيَّا ،بل سُأدعى هللا القدير القوي نفسه ،وبهذا االسGم سُGأنهي
األخيرة – يتغيَّر اسمي
ً
علي أيض Gا المس GGيَّا ،ون GGاداني الن GGاس في ٍ
ٍ
وقت من
العص GGر بأكمل GGهُ .
كنت معروًفGGا في وقت من األوق GGات باس GGم يه GGوه .وُأطل GGق َّ ً
ولكني اليGGوم لسGGت يهGGوه أو يسGGوع الGGذي عرفGGه النGGاس في أزمنGGة
األوقGGات باسGGم يسGGوع المخِّلص ألنهم أحبGGوني واحGGترمونيّ .

ماض GGية ،إن GGني اإلل GGه ال GGذي ق GGد ع GGاد في األي GGام األخ GGيرة ،اإلل GGه ال GGذي س Gُ Gينهي العص GGر .إن GGني اإلل GGه نفس GGه الص GGاعد من أقاص GGي
األرض ،تتجّلى في شخص GGيتي الكامل GGة ،وأزخGGر بالسGGلطان والكرامGGة والمجGٌ Gد .لم يشGGاركني الن GGاس ق GGط ،ولم يعرف GGوني أبGً Gدا،
ّ
دائمGا يجهلGGون شخصGGيتي .منGGذ خلGGق العGGالم حGGتى اليGGوم ،لم يGَ Gرني أحGGد .هGGذا هGGو اإللGGه الGGذي يظهGGر لإلنسGGان في األيGGام
وكGGانوا ًG
ٍ
المضGَ Gرمة ،مملGGوء قGGوة
األخGGيرة ،ولكنGGه مختGGف بين البشGGر .إنGGه يسGGكن بين البشGGر ،حٌ G
Gق وحقيقGGة ،كالشGGمس الحارقGGة وكالنGGار ُ
ومفعم بالسGGلطان .ال يوج GGد شGGخص واح GGد وال شGGيء واح GGد لن تدين GGه كلم GGاتي ،وال يوج GGد شGGخص واح GGد وال شGGيء واح GGد لن

ضG Gا بس GGبب كالمي .به GGذه الطريق GGة،
َّ
يتطهر بلهيب الن GGار .في النهاي GGة س GGتتبارك األمم كّله GGا بس GGبب كالمي ،وس GGوف تُس GGحق أي ً
سيرى الناس جميعا في األيام األخيرة أنني المخِّلص الذي عاد ،أنا هللا القدير الذي سيخ ِ
ضGع البشGGرية كّلهGGا ،وأنGGني كنت في
ُ
ً
ٍ
هب الشGGمس الGGتي تحGGرق كGGل األشGGياء،
وقت من األوقGGات ذبيحGGة خطيئGGة لإلنسGGان ،ولكن في األيGGام األخGGيرة سأصGGبح كGGذلك ُل َ
Gذت هGGذا االسGم ،وأمتلGGك هGGذه الشخصGGية
ضGا شGGمس الGGبر الGGتي تكشGGف كGGل األشGGياء .هGGذا هGGو عملي في األيGGام األخGGيرة .اتَّخُ G
وأي ً

جميعGا ،أنGGا
ًG
بار ،وأنني الشمس الحارقة ،والنيران المتأججة .بهذه الطريقة سGGيعبدني النGGاس
لعل الناس
جميعا يرون أنني إله ٌّ
َّ
ً
اإلله الحقيقي الوحيد ،وسيرون وجهي الحقيقي :إنني لست فقط إله بني إسرائيل ،ولست فقط الفادي – إنني إله المخلوقGGات

كّلها في جميع أرجاء السماوات واألرض والبحار.
ِ
ووِل َGد م َّGر ًة أخGرى في اليهوديGة ،وقGام بعملGه في
حين يأتي المخّلص في األيام األخيرة ،لو كGان مGا زال ُيGدعى يسGوعُ ،
اليهودية G،ألثبت هذا أنني لم أخلق سوى شعب بني إسرائيل ولم ِ
أفد إال شعب بGGني إسGرائيل ،وليس لي أي صGGلة بGGاألمم .أال
يتعارض هذا مع كلماتي أنني" :أنا الرب الذي خلقت السماوات واألرض وكGGل األشGGياء"؟ تGGركت اليهوديGة GوأقGGوم بعملي بين
ألني لست فقط يهوه
األمم ألني لست َّ
مجرد إله لشعب بني إسرائيل ،بل إله كل الخليقة .أظهر بين األمم في األيام األخيرة ّ
Gاري بين األمم .لم أخلGGق إسGGرائيل ومصGGر ولبنGGان فقGGط ،بGGل خلقت
ض Gا ألنGGني خGGالق كGGل مختَّ G
إلGGه شGGعب بGGني إسGGرائيل ،بGGل أي ً

رب جميGGع المخلوقGGات .لقGGد اسGGتخدمت إسGGرائيل فقGGط كنقطGGة البدايGGة
أي ً
ض Gا األمم كّلهGGا بخالف إسGGرائيل .ولهGGذا السGGبب فGGإنني ّ
لعمليَّ ،
ووظ فت اليهودية والجليل كحصون لعمل الفداء الذي قمت به ،وأستخدم الشعوب اُألمميَّة كقاعدة ُأنهي منها العصGGر

بأسGِ Gره .لقGGد أتممت مرحلGGتين من العمGGل في إسGGرائيل (مرحلGGتي العمGGل في عصGGر النGGاموس وعصGGر النعمGGة) ،وقGGد بGGدأت ومGGا
ِ
ِ
Gأتمم بين الشGعوب
زلت أنّفذ مرحلتي عمGل إضGافيتين (عصGر النعمGة وعصGر الملكGوت) في جميGع البقGاع خGارج إسGرائيل .س ّ
دائما يدعوني يسوع المسيح ،ولكنه ال يعرف أنني قد بGGدأت عصGً Gرا
األمميَّة عمل اإلخضاع ،فأختتم العصر .لو أن اإلنسان ً
دائمGGا مجيء يسGGوع المخِّلص في تGرّق ٍب شGGديد ،فGإنني
ً
جديدا في األيام األخيرة وشرعت في عمل جديد G،وإن انتظGGر اإلنسGان ً
أدعو أناساً كهؤالء الناس َّأنهم غير المؤمنين بي .جميعهم أناس ال يعرفونني ،وإيمانهم بي زائف .هGGل يمكن لهGGؤالء النGGاس
ّ
ّ
أن يش GGهدوا مجيء يس GGوع المخِّلص من الس GGماء؟ م GGا ينتظرون GGه ليس مجي GGئي ،ب GGل مجيء مل GGك اليه GGود .إنهم ال يش GGتاقون إلى
َّ
ويتطلعGون إلى يسGوع
إبادتي لهذا العالم القديم النجس ،بل بGاألحرى يتوقGون للمجيء الثGاني ليسGوع ،الGذي بGه ينGالون الفGداء؛

Gارة النجسGGة .كيGGف يمكن أن يصGGبح هGGؤالء األشGGخاص ُهم َم ْن
مً G
Gرة أخGGرى ليفGGدي جميGGع البشGGرية من هGGذه األرض غGGير البّ G

تمم GGون عملي في األيGGام األخ GGيرة؟ إن ش GGهوات اإلنسGGان ال تق GGدر على تحقي GGق رغب GGاتي أو تتميم عملي ،ألن اإلنسGGان ُيعجب
ُي ّ
دائمGا والGذي ال يشGيخ
فقط بالعمل الذي قمت به في السابق أو ّ
المتج ّGدد ً
يقدره حق تقديره ،وليس لديه فكرة أنني أنا هللا نفسه ُ
ِ
َّ
وم ْن س GGيأتي بالبشGGرية إلى النهايGGة .كGGل م GGا
البتة .ال يعGGرف اإلنسGGان إاّل أنGGني يه GGوه ويسGGوع ،وليس لديGGه شGGك أن GGني اآلخ Gرَ ،
يشتاق إليه اإلنسان وكGل مGا يعرفGه هGو من وحي تص ّGوراته ،ومGا يسGتطيع أن يGراه بالعيGان فقGط ،وهGو ال يتماشGى مGع العمGل
يتم وفًقGا ألفكGار اإلنسGان ،فمGتى سGينتهي؟ مGتى سGتدخل البشGرية إلى الراحGة؟
الذي أقGوم بGه ،بGل يختلGف عنGه .إن كGان عملي ّ
وكيف يمكنني الدخول إلى اليوم السابع ،أي السبت؟ إنني أعمل وفًقا لخطتي ،ووفًقا لهدفي ،وليس وفًقا لنية اإلنسان.

أيضا عمل تخليص اإلنسان
عمل نشر اإلنجيل هو ً
علي بلوغ GGه
وأي مس GGتوى َّ
الن ُ G
Gاس كّلهم بحاج GGة إلى فهم الغاي GGة من عملي على األرض ،أي اله GGدف النه GGائي من عملي ّ
قبGGل اكتمGGال هGGذا العمGGل .إذا كGGان النGGاس غGGير مGGدركين ماهيGGة عملي بعGGد ال ّسGير معي حGGتى هGGذا اليGGوم ،أفال يكونGGون حينهGGا قGGد
س GGاروا معي عبثً GGا؟ على َم ْن يتبع GGني ِمن الن GGاس أن يع GGرف إرادتي .أعم Gُ Gل في األرض من GGذ آالف الس GGنين ،وم GGا زلت أعم GGل
حGتى يومنGا هGذا على نفس المنGوال .مGع أن عملي يتضGمن العديGد من البنGود G،إال أن الغGرض من هGذا العمGل يبقى ثابتًGا؛ فلى
سبيل المثال ،مع أنني كّل ُّي الدينونة والتوبيخ لإلنسان ،إال أن ما أقوم به ما زال لخالصه ،ولنشر إنجيلي على نحو أفضGGل،
Gتمرا في
Gتمرا في عملي اليGGوم ،مسً G
والتو ّس Gع في عملي توسGً Gعا أكGGبر بين كGGل األمم عنGGدما ُي َك َّم ُل اإلنسGGان .لGGذلك مGGا زلت مسً G
عمGGل دينونGGة اإلنسGGان وتوبيخGGه ،في الGGوقت الGGذي ال يGGزال الكثGGير من النGGاس يشGGعرون بخيبGGة أمGGل كبGGيرة ولفGGترة طويلGGة .ومGGع
حقيقة أن اإلنسان قد سئم مما أقوله ،وبغض النظر عن حقيقة أنه يفتقد الرغبGة في االهتمGام بعملي ،مGا زلت أقGوم بواجGبي،
طGGل خطGGتي األصGGلية .إن الغGGرض من دينونGGتي هGGو تمكين GاإلنسGGان من
ألن الغGGرض من عملي مGGا زال على حالGGه ،ولن تتع ّ

Gالتغير بفعاليGGة أكGGبر .ومGGع أن مGGا أقGGوم بGGه هGGو من أجGGل
إطGGاعتي على نحGGو أفضGGل ،والغGGرض من تGGوبيخي هGGو السGGماح لGGه بّ G
تدبيري G،إال أنني لم أفعل أي شيء لم َي ُعد بالفائدة على اإلنسGان .ذلGك ألنGني أريGد أن أجعGل كGل األمم خGارج إسGرائيل تطي ُGع
كطاعGGة بGGني إسGGرائيل ،وأن أجعلهم أنا ًسGا حقيقGGيين كي يكGGون لي مGGوطئ قGGدم في األمGGاكن الواقعGGة خGGارج إسGGرائيل .هGGذا هGGو
ُأنج ُزه بين األمم الوثنيGGة .حGGتى اآلن ،ال يGGزال الكثGGير من النGGاس يجهلGGون تGGدبيري ،ألنهم ال يولGGون
تGGدبيري G،أي العمGGل الGGذي ِG
عما أقGول ،ال يGزال النGاس غGير مبGGالين بالعمGل
أي اهتما ٍم لهذه األمور ،إنما يهتمون فقGط بمسGGتقبلهم وغGايتهم .فبغض النظGر َّ

الGGذي أقGGوم بGGه ،وبGGدالً من ذلGGك يحصGGرون تركGGيزهم في غGGايتهم المسGGتقبلية .كيGGف يمكن لنطGGاق عملي أن يتّسGGع إذا اسGGتمرت
األمGGور على هGGذا النحGGو؟ كيGGف يمكن إلنجيلي أن ينتشGGر في جميGGع أنحGGاء العGGالم؟ عليكم أن تعلمGGوا أني سأشGGتتكم وأضGGربكم
عنGGد اتسGاع نطGGاق عملي ،تمامGGا مثلمGGا ضGGرب يهGGوه كGGل ِسٍ G
بط في إسGرائيل .سGGيتم هGGذا كلGGه بغيَ Gة نشGGر إنجيلي في كGGل أصGقاع
ً
ويك Gّ Gر َم اس GGمي الق GGدوس على أف GGواه
مجGَ Gد اس GGمي من الكب GGير والص GGغير على ح Gّ Gد س GGواءُ ،
األرض ،وعملي في األمم الوثني GGةُ ،لي ّ
يتمجGGد اس GGمي بين األمم الوثني GGة في ه GGذه الحقب GGة األخ GGيرة ،ولكي تتجّلى أعم GGالي
الن GGاس في ك GGل القبائ GGل واألمم ،وذل GGك لكي ّ
ِ
َّ
قريبGGا .سGGأجعل جميGGع النGGاس يعرفGGون أنGGني لسGGت إلGGه بGGني
Gدير ألجGGل أعمGGالي ،وحGGتى تتحقق كلمGGتي ً
لألمم ،ولكي يGGدعوني القَ G
ضGا ،حGتى أولئGك الGذين لعنتهم .سGأجعل كGل النGاس يGرون أنGني إلGه الخليقGة كلهGا.
إسرائيل فقط ،بل إله جميGع األمم الوثنيGة أي ً
هذا هو أعظم ٍ
عمل لي ،والغرض من خطة عملي في األيام األخيرة ،والعمل الوحيد الذي علي إنجازه في األيام األخيرة.
ّ
أعلنت
أدبره منذ آالف السGنين لن ُيك َشGف لإلنسGان بصGورة كاملGGة إال في األيGام األخGيرة .اآلن فقGGط قGد
ُ
إن العمل الذي ِّ

سر تدبيري الكامل ،وعرف اإلنسان الغرض من عملي ،وفهم بGاألكثر جميGع أسGراري .وقGد أخGبرت اإلنسGان بحGق
لإلنسان َّ

أعلنت بالفعGGل لإلنسGGان كGGل أسGراري المخبGGأة ألكGGثر من خمسGGة آال وتسGGعمائة سGGنةَ .م ْن
تهمGGه G.لقGGد
ُ
كGGل شGيء عن الغايGGة الGGتي ّ
Gون يسGGوع؟ عليكم أن تعرفGGوا كGGل هGGذه األمGGور .فعملي يتحGَّ Gدد GبهGGذه األسGGماء .هGGل
وم ْن يكُ G
وم ْن يكُ G
يكُ G
Gون المسGّ Gيا؟ َ
Gون يهGGوه؟ َ
فهمتم ذلGك؟ كيGف ينبغي إعالن اسGمي القGدوس؟ كيGف ينبغي أن ينتشGر اسGمي في األمم الGتي دعتGني قبالً باسٍ Gم من أسGمائي؟

تمامGا
تم فيكم ،فسأضGربكم ً
إن عملي بالفعل في طور التوسع ،وسنشره بصورة كاملة بين جميGGع األمم .وحيث إن عملي قGGد ّ
إربGGا
مثلما ضرب يهوه رعاة بيت داود في إسرائيل ،مشتتًا إياكم بين كل األمم .ألنني في األيام األخيرة سأسGGحق كGGل األمم ً
األم ُم قGGد ُق ِّسGمت بالفعGGل على طGGول الحGGدود الGGتي رسGGمتها
ً
إربGGا وأفGّ Gرق شGGعوبها من جديGGد .عنGGدما أعGGود مGGرة أخGGرى ،سGGتكون َ
علنGا في صGورة القGدوس الGذي
نيراني الملتهبة .سأعلن حينها نفسي للبشرية من جديGد كالشGمس الحارقGةُ ،م ِG
ظه ًرا نفسGي لهم ً
Gاعدا ،سأرشGد
تمامGا مثلمGا سGرت قبالً أنGا يهGوه بين أسGباط اليهGود .من ذلGك الGوقت فص ً
لم يروه قطً ،
ماشيا بين جموع األممً ،
البش Gَ Gر في حي GGاتهم على األرض .س GGيرون مج GGدي هن GGاك بالتأكي GGد ،وس GGيرون بالتأكي Gد Gعم GGود س GGحاب في اله GGواء يرش GGدهم في
ضGا .سGGيحدث ذلGGك عنGGدما أملGGك
Gأظهر في األمGاكن المقدسGGة .سGGيرى اإلنسGGان يGGوم بGّ Gري ،وظهGGوري المجيGGد أي ً
حيGاتهم ،ألني س ُ

Gاس في ك GGل بقع GGة على األرض ،وس Gُ Gيبنى مس GGكني وس GGط
على ك GGل األرض وأجلب أبن GGائي الكث GGيرين إلى المج GGد .سيس ُ G
Gجد الن ُ G
ِ
أيضا في الهيكل .وسأحطم المGGذبح Gالمغطى بالقGGذارة
البشرية،
ويرسخ على صخرة عملي الذي أنّفذه اليوم .سيخدمني الناس ً
ّ

Gذبحا جديGً Gدا .س َّ
Gتتكدس الحمالن والعجGول حGGديثي الGوالدة على المGGذبح المقGGدس .سGأهدم
إربGا ً
الكريهGGة ،سGأحطمه ً
إربGا وأبGني مً G
تمامGا الهيكGل القGائم اآلن والمليء بGالممقوتين ،وسGيمتلئ الهيكGل الGذي أبنيGه بالخGدام
هيكGل اليGوم وأبGني هيكالً جدي ًGدا .سGينهار ً
المخلصGين .سGيقفون مGرة أخGرى يخGدمونني من أجGل مجGد هيكلي .سGتُعاينون بالتأكيGد اليGوم الGذي يكGون لي فيGه مجGد عظيم،
ضGا يGوم مجيء مسGكني إلى عGالم البشGر .حينمGا
واليوم الGذي أهGدم فيGه الهيكGل وأبGني مكانGه هيكالً جدي ًGدا .سGترون بالتأكيGد أي ً

طم الهيكل ،سُأحضر مسكني إلى عالم البشر ،بينما يGGرى النGGاس نGGزولي .سGأجمعهم من جديGGد بعGد أن أسGحق جميGع األمم،
أح ّ
Gاعدا سGGأبنى هيكلي وأقيم م GGذبحي ،لكي يقGِّ Gدم الجميGGع الGGذبائح لي ،ويخ GGدمونني في هيكليِّ ،
ويكرسGGون أنفس GGهم
ومن اآلن فصً G
بكل أمانة ألجل عملي في األمم الوثنية .سيكونون كبني إسGرائيل في يومنGا هGذا ،مزيGنين GبGرداء وتGاج كهنGوتي ،ومجGدي أنGا

ضGا في األمم الوثنيGGة بالطريقGGة ذاتهGGا .كمGGا كGGان عملي
يهGGوه في وسGGطهم ،وجاللي يحGGوم فGGوقهم ويسGGكن فيهم .سGُ Gيَنَّف ُذ عملي أي ً
سأوسع عملي في إسرائيل وأنشره بين األمم الوثنية.
في إسرائيل ،هكذا يكون عملي في األمم الوثنية ،ألنني
ّ

أشياء عظيمة ،والوقت الGGذي أبتGGدأ فيGGه عملي بين األمم الوثنيGGة G.وبGاألكثر ،هGGو
اآلن هو الوقت الذي يعمل فيه روحي
ً
الGGوقت الGGذي أصGِّGنف فيGGه كGGل الكائنGGات المخلوقGGة ،واضGً Gعا كGٍ Gل منهGGا في فئتGGه ،حGGتى يتسGGنى لي مواصGGلة عملي بطريقGGة أسGرع

زلت أطلب منكم أن تقدموا كيانكم كّله ألجل عملي بأسGره ،بGل وعليGGك أن تGGدرك بوضGوح وتتأكGGد
وبأكثر فعالية .وهكذا ،ما ُ
قوتGك ألجGل عملي فيصGبح أكGثر فعاليGة .هGذا مGا يجب أن تفهمGه .كّفGوا عن
من كل العمل الGذي علمتGه فيGك ،وأن تس ِّ
Gخ َر ك َّGل ّ
Gؤخر
ضGا ،وأنتم تبحثGGون عن طريGGق العGGودة ،أو تسGGعون وراء الراحGGة الجسGGدية الGGتي من شGGأنها أن تِّ G
االقتتGGال بين بعضGGكم بع ً
عملي وتُفسد مستقبلك الرائع .لن يؤدي القيام بذلك إلى حمايتك إنما إلى هالكك .ألن يكون هGGذا غبGGاء منGGك؟ إن مGا تتل َّGذذ GبGه

سيدمر مستقبلك ،في حين أن األلم الذي تعانيه اليوم هو نفسه مGGا يحميGGك .يجب عليGGك أن
اليوم بجشع هو ذات الشيء الذي
ّ
التخب GGط في الض GGباب
ولتتجنب
جلي GGا ،لتفلت من اإلغ GGراءات ال GGتي س GGتجعل من الص GGعب انتش GGال نفس GGك،
ّ
ّ
ت GGدرك ه GGذه األم GGور ً
الكGGثيف فال تقGGدر أن تGGرى الشGGمس .عنGGدما يتGGوارى الضGGباب الكGGثيف ،سGGتجد نفسGGك في دينون Gة GاليGGوم العظيم .وبحلGGول ذلGGك

تحمل ح GGرارة الش GGمس
Gادرا على ُّ
ال GGوقت ،س GGيكون ي GGومي ق GGد دن GGا من البش GGرية .كي GGف س GGتهرب من دينون GGتي؟ كي GGف س GGتكون ق ً G

ِ
جانبGا في مكGان ال يعرفGه أحGد .وحينمGا يح ّGل
الحارقة؟ عنGدما أه ُب غنGاي لإلنسGان ،ال يخفيGه اإلنسGان في حضGنه ،إنمGا يلقيGه ً
Gادرا على اكتشGGاف غنGGاي أو العثGGور على كلمGGات الحGGق الالذعGGة الGGتي كلمتGGه بهGGا منGGذ زمن
يGGومي على اإلنسGGان ،لن يكGGون قً G

بعي GGد .س GGينوح ويبكي ألن GGه فق GGد س GGطوع الن GGور وس GGقط في الظلم GGة .م GGا ترون GGه الي GGوم ليس إال س GGيف فمي المس GGلول .لم ت GGروا

القضGيب في يGدي وال اللهب الGذي أحGرق بGه اإلنسGان ،ولهGذا السGGبب ال زلتم متغطرسGGين ومتهGّ Gورين أمGامي .هGذا هGو السGبب
إن اإلنسGان ال يهGابني ،ومGع اسGتمراره في
في أنكم ال تزالGون تحGاربونني في بيGتي مخGالفين بلسGانكم البشGري مGا قلتGه بفميّ .

Gال
Gوال وأفعَ G
عدائGGه لي حGGتى اليGGوم ،ال يGGزال بال خGGوف البتGGة .ففي أفGGواهكم لسGGان وأسGGنان اآلثمين .تشGGبه أقGGوالكم وأفعGGالكم أقَ G
بعضا العين بالعين والسن بالسن ،وتتصارعون أمGامي النGGتزاع المنصGب
الحية التي أغوت حواء لتخطئ .تطالبون بعضكم ً

والش GGهرة ومص GGلحتكم الشخص GGية وم GGع ذل GGك ال تعرف GGون أن GGني أراقب س Gً Gرا أق GGوالكم وأفع GGالكم .ق GGد فحص GGت قل GGوبكم ح GGتى قب GGل
دائمGGا الهGGروب من قبضGGة يGGدي G،والتمّلص من مراقبGGة عينGGاي ،غGGير أني لم أتهGَّ Gرب قGGط
قGGدومكم في محضGGري .يGGود اإلنسGGان ً
من كالمGه أو أفعالGه .وبGدالً من ذلGك ،أسGمح عن قص ٍGد لهGذه الكلمGات واألفعGال أن تكGون تحت نظGري ،كي َّ
أتمكن من تGوبيخ
دائمGGا ،تبقى كلمGات اإلنسGان وأفعالGGه السGرية أمGام كرسGي دينونGGتي ،إذ لم تGGترك دينونGGتي
إثم اإلنسGان وإدانGة عصGGيانه .وهكGGذا ً
يلت
اإلنسGGان قGGط ،ألن عص GGيان اإلنسGGان فGGاق ح Gّ Gده .إن عملي يكمن في حGGرق وتطه GGير ك GGل كلم GGات اإلنسGGان وأفعال GGه ال GGتي ِق ْ
وُف ِعَل ْت أم GGام روحي .وهك GGذا (أ) ،عن GGدما أت GGرك األرض ،س GGيظل البش Gُ Gر ق GGادرين على االحتف GGاظ ب GGوالئهم لي ،وسيس GGتمرون في
خدمتي كما يفعل خدامي المقدسين في عملي ،مما يتيح لعملي االستمرار على األرض حتى اليوم الذي يكتمل فيه.
الحواشي:
(أ) ال يشتمل النص األصلي على كلمة "وهكذا".

العمل في عصر الناموس
لقGد أسGهم العمGل الGذي قGام بGه يهGوه على بGني إسGرائيل في إقامGة مكGان المنشGأ األرضGي هلل وسGط البشGرية ،وهGو أيضGاً

المكGGان المقGGدس الGGذي كGGان موجGGوداً فيGGه ،وقGGد خصGGص عملGGه لشGGعب إسGGرائيل .في البدايGGة ،لم يقم بعمGGل خGGارج إسGGرائيل؛ بGGل

مناسبا لكي يقيد نطاق عمله .إسرائيل هي المكان الذي خلق هللا فيه آدم وحGGواء ،ومن تGGراب ذلGGك المكGGان
شعبا وجده
ً
اختار ً
ضGا أحفGاد
خلGق يهGوه اإلنسGان ،وصGار هGذا المكGان قاع ً
Gدة لعملGه على األرض .إن بGني إسGرائيل ،الGذين كGانوا أحفGاد نGوح وأي ً
آدم ،كانوا هم األساس البشري لعمل يهوه على األرض.

في هذا الGوقت ،كGانت أهميGة وهGدف ومراحGل عمGل يهGوه تهGدف إلى بGدء عملGه على األرض كلهGا ،وهGو العمGل الGذي
مركزا له ،ثم انتشر تدريجيًّا إلى الشGعوب األمميGة .ووفًقGا لهGذا المبGدأ يعمGل في كGل الكGون لتأسGيس نمGوذج ثم
اتخذ إسرائيل
ً
Gوهب لهGGؤالء النGGاس
توسGGيعه حGGتى يحصGGل كGGل النGGاس في الكGGون على بشGGارته .كGGان بنGGو إسGGرائيل األوائGGل أحفGGاد نGGوح ،ولم ُيَ G

سوى َنَفس يهوه ،وفهموا ما يكفي لالعتناء باحتياجات الحياة األساسية ،لكنهم لم يعرفGوا مGا نGوع اإللGه الGذي يمثلGه يهGوه ،أو

مشGGيئته لإلنسGGان ،فض Gالً عن أنهم لم يعرفGGوا كي GGف يقدس GGون رب الخليق GGة كلهGGا .أمGGا فيمGGا يتعل GGق بم GGا إذا كGGانت هن GGاك قواعGGد

وقGGوانين ليطيعوها(أ) ،أو مGGا إذا كGGان هنGGاك واجب ينبغي على الخالئGGق أن تؤديGGه للخGGالق :لم يعGGرف أحفGGاد آدم هGGذه األمGGور،
وكل ما عرفوه هو أنGه يتعين Gعلى الGزوج أن يعGرق ويعمGل إلعالGة أسGرته ،وأن الزوجGة عليهGا أن تخضGع لزوجهGا وتسGتمر

في اإلنجGGاب للحفGGاظ على الجنس البشGGري الGGذي خلقGGه يهGGوه .بمعGGنى آخGGر ،مثGGل هGGذا الشGGعب ،الGGذي كGGان ال يملGGك سGGوى َنَفس
يهوه وحياته ،لم يعرف شيًئا عن اتباع شرائع هللا أو كيفية إرضاء رب الخليقGة كلهGGا ،لقGGد فهمGGوا القليGGل ج ًّGدا عن ذلGك .لGذلك
Gادرا مGا كGانت تظهGر الغGيرة أو الخصGومات بينهم ،لم تكن
وحتى رغم عGدم وجGود اعوجGاج أو خGداع في قلGوبهم ،ومGع أنGه ن ً
لديهم معرفة أو فهم عن يهوه ،رب الخليقة كلها؛ ما عGرف هGؤالء األجGGداد لإلنسGان سGوى أن يGأكلوا من نعم يهGGوه ويتمتعGGوا

بهGا ،ولكنهم لم يعرفGGوا كيGف يقدسGونه؛ لم يعرفGGوا أن يهGGوه هGو الGذي يجب أن يعبGدوه GبGركب منحنيGGة ،فكيGف يمكن أن ُيطلGق
عليهم أنهم مخلوقاتGGه؟ إن كGGان األمGGر كGGذلك ،فمGGاذا عن الكلمGGات القائلGGة" :يهGGوه هGGو رب الخليقGGة كلهGGا" و"خلGGق اإلنسGGان لكي

ظهره اإلنسان ويمجده ويمثله" أليست كلمات تُقال بال جدوى؟ كيف يمكن ألناس ال يوقرون يهوه أن يصيروا شGهوداً على
ُي َ
Gالحا في يGGدي الشGGيطان،
مجGGده؟ كيGGف يكونGGون مظGGاهر لمجGGده؟ أال يصGGبح قGGول يهGGوه" :خلقت اإلنسGGان على صGGورتي" إذن سً G
الشGرير؟ ألن تصGير هGذه الكلمGات إذن عالمGة خGزي لخلGق يهGوه لإلنسGان؟ لكي يكمGل يهGوه تلGك المرحلGة من العمGل ،بعGد أن

خلق اإلنسان ،لم يرشده أو يوجهه منGGذ زمن آدم إلى زمن نGوح ،بGGل لم يبGGدأ رسGGمياً بإرشGاد بGني إسGرائيل – الGGذين كGانوا من

إرشادا لكل شعب إسرائيل حينمGGا
نسل نوح وأيضاً آدم – إال بعد أن دمر الطوفان العالم .لقد قدم عمله وأقواله في إسرائيل
ً
Gادرا على نفخ
كGGانوا يعيشGGون حيGGاتهم على جميGGع أرض إسGGرائيل ،وبهGGذه الطريقGGة أوضGGحت للبشGGرية أن يهGGوه لم يكن فقGGط قً G

Gاة منGه وينهض من الGتراب ليصGير كائنGاً بشGرياً مخلوًقGا ،بGل كGان
ضGا أن ينGال حي ً
الروح في اإلنسGان ،حGتى يمكن لإلنسGان أي ً
ضGا أن يهGGوه يسGGتطيع إرشGGاد حيGGاة
لحكمهGGا .لGGذلك رأوا أي ً
يمكنGGه أيضGاً أن يحGGول البشGGرية إلى رمGGاد ويلعنهGGا ويسGGتخدم عصGGاه ُ
اإلنس GGان على األرض والتح GGدث والعم GGل بين البش GGرية بحس GGب س GGاعات النه GGار واللي GGل .لق GGد ق GGام بالعم GGل فق GGط لكي تس GGتطيع

ض Gا أنGGه هGGو من خلGGق اإلنسGGان .ليس هGGذا فحسGGب،
مخلوقاتGGه أن تعGGرف أن اإلنسGGان جGGاء من الGGتراب الGGذي التقطGGه يهGGوه ،وأي ً
ولكن العمGGل الGGذي بGGدأه في إسGGرائيل كGGان ُيقصGGد بGGه أن تنGGال الشGGعوب واألمم األخGGرى (الGGتي لم تكن في الواقGGع منفصGGلة عن
إسGGرائيل ،بGGل منبثقGGة عن بGGني إسGGرائيل ،ولكنهGGا كGGانت منحGGدرة من آدم وحGGواء) بشGGارة يهGGوه من إسGGرائيل ،كي يمكن لكافGGة
الكائنGGات المخلوقGGة في الكGGون أن تبجGGل يهGGوه وتنظGGر إلى عظمتGGه .لGGو لم يبGGدأ يهGGوه عملGGه في إسGGرائيل – بGGل بGGدالً من ذلGGك،

وبعGد أن خلGق الجنس البشGري ،تGرك البشGر يعيشGون حيGاة رغGد على األرض ،فإنGه في تلGك الحالGة ،ونظ ًGرا لطبيعGة اإلنسGان
الجسGGدية( ،الطبيعGGة تعGGني أن اإلنسGGان ال يمكنGGه أبGً Gدا معرفGGة األمGGور الGGتي ال يراهGGا؛ بمعGGنى آخGGر لن يعGGرف أن يهGGوه هGGو من
خلGGق البشGGرية ،فضGالً عن أنGGه لن يعGGرف لمGGاذا خلقهGGا) – لمGGا عGGرف أبGً Gدا أن يهGGوه هGGو من خلGGق البشGGرية أو أنGGه رب الخليقGGة

كله GGا .ل GGو أن يه GGوه خل GGق اإلنس GGان ووض GGعه على األرض ،ثم نفض يدي GGه من األم GGر وغ GGادر ،ب GGدالً من البق GGاء وس GGط البش GGرية

إلعطائهم اإلرشاد لمدة من الوقت ،لعادت البشرية كافة في تلك الحال إلى العدم؛ حتى األرض والسGماء وكGل األشGياء الGGتي

ال تحص GGى والGG Gتي هي من ص GGنعه ،وك GGل البش GGرية ،ك GGانت سGG Gتعود إلى العGG Gدم ،باإلض GGافة إلى أنه GGا ك GGانت ستسGGGحق من قبGG Gل
الشيطان .وبهذه الطريقة فإن أمنيGة يهGوه بGأن "يكGون لGه موضGع مقGدس ،موضGع يقGف فيGه على األرض وسGط خليقتGه" كGانت
باقيGGا وسGGطهم ليرشGGدهم في حيGGاتهم ،وليتكلم معهم من وسGطهم،
سGGتتحطم .وعليGGه فإنGGه بعGGد أن خلGGق البشGر ،اسGGتطاع أن يظGGل ً
وكل هذا كان بهدف تحقيق رغبته ،وإنجاز خطته .لقد كان ُيقصد من العمل الذي قام به في إسرائيل فقط تنفيذ الخطة التي
أعدها قبل خلقه لكل األشياء ،ولذلك فإن عمله في البداية بين بني إسGرائيل وخلقGGه لكGل األشGياء لم يكونGGا أمGرين متعارضGGين

ضGا كانGا بهGدف تعميGق معGنى خلقGه للبشGرية .لقGد أرشGد
مع بعضGهما ،ولكن كGان كالهمGا من أجGل تGدبيره وعملGه ومجGده ،وأي ً
حيGاة الجنس البشGري على األرض لمGGدة ألفي عGام بعGد نGوح وفي تلGGك األثنGGاء َّ
علم البشGر أن يفهمGGوا كيGف يبجلGون يهGGوه رب
الخليقة كلها ،وكيف يديرون حياتهم ويستمرون في العيش ،وقبل أي شيء عّلمهم كيGف يتصGرفون كشGاهد ليهGوه ،ويقGدمون

له الطاعة والتقديس بل ويسبحونه بالموسيقى كما فعل داود وكهنته.
تقريبGGا في الفسGGاد،
قبل األلفي عام التي كان يقوم فيها يهوه بعمله ،لم يكن اإلنسان يعرف شيًئا ،وانزلقت كل البشGGرية
ً
وحGGتى مGGا قبGGل وقت دمGGار العGGالم بالطوفGGان ،كGGانت البشGGرية قGGد وصGGلت إلى غيGGاهب الفسGGوق والفسGGاد الGGذي كGGانت قلGGوبهم فيGGه
خلوا من طريقه .لم يفهم البشر أب ًGدا العمGGل الGذي كGان سGيقوم بGGه يهGGوه؛ إذ افتقGروا إلى المنطGGق،
خالية من يهوه ،وحتى أكثر ً
فضGGالً عن افتق GGارهم إلى المعرف GGة ،وك GGانوا على جه GGل ت GGام باإلنس GGان ،وهللا ،والع GGالم والحي GGاة وم GGا ش GGابه ،وك GGأنهم آل GGة تتنفس.

وانخرطوا على األرض في العديد Gمن الفتن ،مثل الحيGة ،وقGالوا العديGد Gمن األمGور المسGيئة ليهGوه ،ولكن ألنهم كGانوا جهGاالً

لم يGGوبخهم يهGGوه أو يGGؤدبهم .ولم يظهGGر يهGGوه رسGGمياً لنGGوح إال بعGGد الفيضGGان عنGGدما بلGGغ نGGوح  601عام Gاً من العمGGر ،حيث
أرشGGده هGGو وعائلتGGه ،ووجGGه الطيGGور والGGدواب الGGتي نجت من الطوفGGان مGGع نGGوح وذريتGGه ،حGGتى نهايGGة عصGGر النGاموس ،وذلGGك

طوال  2500عام .كان يعمل في إسرائيل؛ بمعنى آخر كان يعمل رسميًّا في إسرائيل لمدة  2,000عام ،وعمل في الGGوقت
ذاته في إسرائيل وخارجها لمدة  500عام ،بإجمالي  2,500عام .أثناء تلGGك الفGGترة ،أرشGGد بGGني إسGGرائيل بGGأنهم لكي يخGGدموا
يهGGوه ينبغي عليهم أن يبنGGوا هيكالً ،ويتسGGربلوا بGأثواب الكهنGGة ،ويمشGGوا بال أحذيGGة داخGل الهيكGGل عنGGد الفجGGر ،خشGGي َة أن تلطخ
Gار من السGGماء من أعلى الهيكGGل وتحGGرقهم فيموتGGوا .قGGاموا بتنفيGGذ واجبGGاتهم وخضGGعوا لخطGGط يهGGوه،
أحGGذيتهم الهيكGGل فتُر َسGل نٌ G
وصGGلوا ليهGGوه في الهيكGGل ،وبعGGد اسGGتالم إعالن يهGGوه ،أي بعGGد أن تكلم يهGGوه ،قGGادوا الجمGGوع وعلمGGوهم أنهم يجب أن يبجلGGوا

Gذبحا ،وفي ال GGوقت المح GGدد من قبل GGه ،أي الفص GGح ،ك GGان عليهم أن
يه GGوه ،إلههم .وأخ GGبرهم يه GGوه أن عليهم أن يبن GGوا هيكالً وم ً G
ُيع Gّ Gدوا أبك GGار عج GGول وتي GGوس لوض GGعها على الم GGذبح ك GGذبائح تق GGدم ليه GGوه لتقيي GGدهم ووض GGع تبجي GGل يه GGوه في قل GGوبهم .ص GGارت

ضGا يGوم السGبت لهم ،وهGو اليGوم السGابع من خلقGه ،وجعGل
طاعتهم لهذا الناموس هي مقياس والئهم ليهوه .وخصص يهوه أي ً
اليوم الذي يلي السبت أول يوم ،يوماً لتسبيح يهوه ،وتقديم الذبائح له ،وعزف الموسيقى له .في هذا اليوم ،كGان يهGGوه يGGدعو

كGGل الكهنGGة لتقسGGيم الGGذبائح على المGGذبح لكي يأكGGل الشGGعب ،ويسGGتمتعوا بالGGذبائح على مGGذبح يهGGوه .وقGGال يهGGوه إنهم مبGGاركون

ألنهم ش GGاركوا ج GGزءاً مع GGه ،وأنهم ش GGعبه المخت GGار (وه GGذا ك GGان عه GGد يه GGوه م GGع ب GGني إس GGرائيل) .له GGذا الس GGبب ،ال ي GGزال ش GGعب
إسرائيل يقول إلى هذا اليوم إن يهوه إلههم وحدهم وليس إله الشعوب األخرى.

أنGGزل يهGGوه العدي Gد Gمن الوصGGايا لموسGGى لينقلهGGا إلى بGGني إسGGرائيل الGGذين تبعGGوه خGGارج مصGGر أثنGGاء عصGGر النGGاموس.
أعطى يهGGوه هGGذه الوصGGايا إلى بGGني إسGGرائيل ولم يكن لهGGا عالقGGة بالمصGGريين؛ إذ كGGانت تهGGدف لتقييGGد بGGني إسGGرائيل .اسGGتخدم
الوصايا ليطالبهم؛ حيث إن مراعاتهم للسGبت من عدمGه ،واحGترامهم ألبGويهم من عدمGه G،وعبGادتهم لألوثGان من عGدمها ،ومGا
ض G Gا منهم،
إلى ذلGG Gك :كGG Gانت هي المبGG Gادئ الGG Gتي من خاللهGG Gا ُيحكم عليهم إن كGG Gانوا خطً G G
Gرارا .أصGG Gابت نGG Gار يهGG Gوه بع ً
Gاة أم أبً G G
وبعضهم ُرجم حتى الموت ،وبعضهم نال بركGة يهGوه ،وكGان هGذا يتحGدد وفًقGا لطGاعتهم للوصGايا من عGدمها .أولئGك الGذين لم

يراعGوا السGGبت كGانوا ُيرجمGون حGGتى المGGوت ،وأولئGGك الكهنGة الGذين لم يراعGوا السGGبت كGانت تصGGيبهم نGار يهGGوه ،أمGا الGGذين لم

جميعGا موضGGع إشGGادة من يهGGوه .لقGGد وضGGع يهGGوه
ًG
ضGا ُيرجمGGون حGGتى المGGوت .وكGGانت هGGذه األشGGياء
يحGGترموا آبGGاءهم فكGGانوا أي ً
وصاياه وشرائعه كي ينصت الناس لكلمته ويطيعوهGا وال يتمGGردوا ضGده إذ يقGGودهم في حيGاتهم .اسGتخدم هGGذه الشGGرائع ُليبقي
الجنس البشGGري حGGديث الGGوالدة تحت السGGيطرة ،وهGGو الجنس الGGذي سيرسGGي أسGGاس عملGGه المسGGتقبلي بصGGورة أفضGGل .وعليGGه،

Gاء على العم GGل ال GGذي ق GGام ب GGه يه GGوهُ ،أطل GGق على أول عص GGر "عص GGر الن GGاموس" .على ال GGرغم من أن يه GGوه ق GGال الكث GGير من
بن ً G
األقوال وقام بالكثير من العمGل ،فقGد أرشGد النGاس فقGط بصGورة إيجابيGة ،وعلم هGؤالء النGاس الجهلGة كيGف يكونGون إنسGانيين،

وكيGGف يحيGGون ،وكيGGف يفهمGGون طريGGق يهGGوه .كGGان العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه في الغGGالب يهGGدف إلى جعGGل النGGاس يحGGافظون على
طريقه ويتبعون شGرائعه .كGان العمGل يتم على النGاس الفاسGدين بصGورة ضGئيلة ،ولم يمتGد إلى تغيGير شخصGيتهم أو مسGيرتهم
مهتما إالّ باسGGتخدام الشGGرائع لتقييGGد الشGGعب والسGGيطرة عليGGه .كGGان يهGGوه بالنسGGبة إلى بGGني إسGGرائيل آنGGذاك
في الحيGGاة .لم يكن ًّ
مجرد إله في الهيكل ،إله في السماوات .كان عمود سحاب وعمود نار .كل ما طلبه يهوه منهم هGGو طاعGGة مGا يعرفGGه النGاس

اليGGوم "بشGGرائعه ووصGGاياه" – ويمكن للمGGرء أن يطلGGق عليهGGا قواعGGد؛ ألن مGGا فعلGGه يهGGوه لم يكن يهGGدف إلى تغيGGيرهم ،بGGل كGGان
يهGGدف إلى إعطGGائهم المزيGGد من األشGGياء الGGتي كGGان ينبغي على اإلنسGGان أن يملكهGGا ،وإرشGGادهم بأقوالGGه من فمGGه؛ ألنهم بعGGدما
ُخلقGGوا ،لم يكن لGGديهم أي شGGيء ممGGا ينبغي أن يملكGGوه .وهكGGذا أعطى يهGGوه للنGGاس األمGGور الGGتي كGGان ينبغي أن يملكوهGGا من
أجل حياتهم على األرض ،وجعل الشعب الGذي يقGوده يفGوق أجGداده ،آدم وحGواء ،ألن مGا أعطGاه يهGوه لهم فGاق مGا قGد أعطGاه
آلدم وحواء في البداية G.وبغض النظر عن ذلك ،فإن العمل الذي قام به يهوه في إسرائيل كان فقط من أجل إرشGاد البشGرية
وجعلها تتعرف على خالقها .لم يخضعهم أو يغيرهم لكنه فقط أرشدهم .هذا هو مجمل عمل يهوه في عصر الناموس .إنهGGا
الخلفيGGة والقصGGة الحقيقيGGة وجGGوهر عملGGه في كGGل أرض إسGGرائيل ،وبدايGGة عملGGه الGGذي امتGGد لسGGتة آالف عGGام ،إلبقGGاء البشGGرية
تحت سيطرة يد يهوه .ومن هذا انبثق المزيد من العمل في خطة تدبيره ذات الستة آالف عام.
الحواشي:
(أ) .ال يشتمل النص األصلي على كلمة "ليطيعوها".

القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء
تتكGGون خطGGة تGGدبيري GالكاملGGة ،الGGتي تمتGد GلسGGتة آالف عGGام ،من ثالث مراحGGل ،أو ثالثGGة عصGGور :عصGGر النGGاموس في
ضGا عصGGر الفGGداء)؛ وعصGGر الملكGGوت في األيGGام األخGGيرة .يختلGGف عملي في هGGذه العصGGور
البدايGGة؛ GوعصGGر النعمGGة (وهGGو أي ً
الثالثGGة من حيث المحتGGوى وفًقGGا لطبيعGGة كGGل عصGGر ،ولكنGGه يتوافGGق في كGGل مرحلGGة مGGع احتياجGGات اإلنسGGان ،أو ألكGGون أكGGثر

تحديدا ،يتم العمل وفًقا للحيل التي يستخدمها الشيطان في الحرب التي أشنها عليGGه .الهGGدف من عملي هGGو هزيمGGة الشGGيطان،
ً
Gل الجنس البش GGري ال GGذي يعيش تحت ُمل GGك
وإظه GGار حكم GGتي وق GGدرتي الكلي GGة ،وفض GGح حي GGل الش GGيطان كاف GGة ،وبه GGذا أخّلص ُكَّ G
الشGيطان .الهGدف من عملي هGو إظهGار حكمGتي وقGدرتي الكليGة ،وفي الGوقت ذاتGه الكشGف عن قبح الشGيطان الGذي ال يطGاق.
أيضا هو تعليم خليقGتي التميGيز بين الخGير والشGر ،ومعرفGة أني أنGا حGاكم كGل األشGياء ،ولكي تGرى بوضGوح أن
والهدف منه ً
الشGGيطان هGGو عGGدو اإلنسGGانية ،وأوضGGع الوضGGعاء وهGGو الشGGرير ،وليمGGيزوا بيقين مطلGGق بين الخGGير والشGGر ،والحGGق والزيGGف،
والقداسGة والGدنس ،وبين مGا هGو عظيم ومGا هGو حقGGير .بهGذه الطريقGGة ستصGGير البشGرية الجاهلGة قGGادرة على تقGGديم الشGGهادة لي
بأني لسGت من أف َسَ Gد البشGرية ،وأني أنGا وحGGدي – رب الخليقGGة – من أسGتطيع تخليص البشGرية ،واإلنعGام على البشGر بأشGGياء
انقلب
من أجGل اسGتمتاعهم؛ وسGيعرفون أني أنGا حGاكم كGل األشGياء وأن الشGيطان مجGرد واحGد من الكائنGات الGتي خلقتهGا وأنGه َ

علي فيمGGا بعGGد .تنقسGGم خطGGة تGGدبيري Gذات السGGتة آالف عGGام إلى ثالث مراحGGل لتحقيGGق النتيجGGة التاليGGة :تمكين خليقGGتي من أن
َّ
Gاهدة لي ،وتفهم مشGGيئتي ،وتعGGرف أني أنGGا الحGGق .وهكGGذا أثنGGاء مرحلGGة العمGGل األولي في خطGGة تGGدبيري ذات السGGتة
تكGGون شً G

آالف عام ،قمت بعمل الناموس ،وقد كان هو العمل الذي قاد به يهGوه شGعبه .بGدأت المرحلGة الثانيGة عمGل عصGر النعمGة في
ضGا عصGر النعمGة.
وصلب على الصGليب ،وافتتح أي ً
قرى اليهودية .يمثل يسوع كل عمل عصر النعمة؛ إذ تجسد في الجسد ُ

Gدعى "بالقائGد األعلى" و"ذبيحGة الخطيئGGة"
صلب ليكمل عمل الفداء ،وينهي عصر الناموس ويبدأ عصر النعمGة G،وهكGGذا كGان ُيَ G
ُ
و"الف GGادي" .وهك GGذا اختل GGف عم GGل يس GGوع في محت GGواه عن عم GGل يه GGوه ،على ال GGرغم من أن مب GGدأهما واح GGد .ب GGدأ يه GGوه عص GGر
النGGاموس ،وأسGGس القاعGGدة الرئيسGGية ،أي نقطGGة األصGGل ،لعملGGه على األرض ،وأصGGدر النGGاموس والوصGGايا .كGGان هGGذان اثGGنين
من إنجازاتGGه ،وهمGGا يمثالن عصGGر النGGاموس .لم يكن العمGGل الGGذي قGGام بGGه يسGGوع في عصGGر النعمGGة هGGو إصGGدار النGGاموس بGGل
تتميمه G،وبالتGالي الGدخول إلى عصGر النعمGة واختتGGام عصGGر النGGاموس الGGذي قGد اسGGتمر أللفي عGام .كGGان الرائGد الGذي أتى لكي
ضGا ذات شGGقين :افتتGGاح
يبGGدأ عصGGر النعمGGة ،ومGGع ذلGGك يكمن الجGGزء الرئيسGGي من عملGGه في الفGGداء .وهكGGذا كGGانت إنجازاتGGه أي ً
عصر جديد ،وإتمام عمل الفداء من خالل صلبه .ثم رحل .ومنذ ذلك الوقت ،انتهى عصر الناموس وبدأ عصر النعمة.
كان العمل الذي قGام بGGه يسGوع متوافًقGا مGع احتياجGات اإلنسGان في ذلGGك العصGر .وكGانت مهمتGGه فGGداء البشGرية وغفGران
ذنوبهGGا ،ولGGذا كGGانت شخصGGيته تتسGGم كليًّا بالتواضGGع والصGGبر والمحبGGة والتقGGوى والحلم والرحمGGة واإلحسGGان .لقGGد أغGGدق على
البشGGرية بركتGGه وأسGGبغ عليهGGا نعمتGGه ،وكGGل األشGGياء الGGتي يمكن أن تسGGتمتع بهGGا ،ومتّعهGGا بالسGGالم والسGGعادة ،وبرفقGGه ومحبتGGه
ورحمت GGه وإحس GGانه .وفي ذل GGك الزم GGان ،لم يتل GGق البش GGر إال الكث GGير من األش GGياء ال GGتي يمكنهم االس GGتمتاع به GGا :فGGGنزل السGGGالم
والسGGكينة على قلGGوبهم ،وغشGGيت السGGلوى أرواحهم ،وكGGان المخّلص يسGGوع يمGّ Gدهم بGGالقوت .وكGGان تمكنهم من الحصGGول على
تلGGك األشGGياء نتيجGGة للعصGGر الGGذي عاشGGوا فيGGه .ففي عصGGر النعمGGة ،كGGان اإلنسGGان قGGد خضGGع لفسGGاد الشGGيطان ،ولGGذلك ،وحGGتى
َّ
Gبرا غGير محGدودين ،وفGوق ذلGك،
فيضا من النعمGة،
يحقق عمل فداء البشرية جمعاء النتيجة المرجوة ،فقد تطل َب ً
وحلمGا وص ً
ً
ذبيحة كافية للتكفير عن خطايا البشرية .وما رأته البشرية في عصر النعمة كان ذبيحتي للتكفير عن خطايا اإلنسان ،وتلGGك
وحليمGا ،وكGل مGا رأوه هGو رحمGة يسGوع وإحسGانه،
رحيمGا
الذبيحة هي يسGوع .كGل مGا عرفGوه هGو أن الGرب يمكن أن يكGون
ً
ً
لزامGا قبGل أن يتم فGداؤهم أن ينعمGوا بأشGكال النعمGة المختلفGة الGتي أسGبغها
كل ذلGك ألنهم ولGدوا في عصGر النعمGة .ولGذا كGان ً

ضG Gا
عليهم يس GGوع ،وه GGذا وح GGده ع GGاد عليهم ب GGالنفع .فبتل GGك الطريق GGة ،من خالل التنعم بالنعم GGة تُغف GGر خطاي GGاهم ،ويحظ GGون أي ً
بفرصGGة االفتGGداء عGGبر التمتGGع بحلم يسGGوع وصGGبره .بGGذلك فقGGط اسGGتحقوا الغفGGران والتمتGGع بنعمGGة يسGGوع الوفGGيرة الGGتي أسGGبغها
ِ
طGGاة ،لينGGال الخطGاة مغفGGرة خطايGاهم" .ولGو أن يسGGوع قGGد تجسGGد في
الخ َ
اَألبGَ Gرار َبGْ Gل ُ
عليهم مصGGداًقا لقGGول يسGGوعَ" :ل ْم آت لفGGداء ْ
شخصGGية من صGGفاتها الدينونGة GوإنGGزال اللعنGGات والسGGخط وعGGدم التسGGامح مGGع آثGGام اإلنسGGان ،لمGGا حظي اإلنسGGان بفرصGGة الفGGداء
ولظGGل أسGGير الخطيئGGة إلى أبGGد اآلبGGدين G.ولGGو حGGدث هGGذا لتGGوقفت خطGGة تGGدبير هللا ذات السGGتة آالف عGGام عنGGد عصGGر النGGاموس،
Gان قGد ُخلGق
وألمتد عصر الناموس لستة آالف عام ،ولزادت خطايGا اإلنسGان فصGارت أكGثر عً G
Gددا وأشGGد فداحGGة ،ولكGان اإلنس ُ
عبثًا .كان البشر سيتمكنون فقط من خدمة يهوه تحت الناموس ،ولكن خطاياهم كGانت سGتتجاوز خطايGا البشGر األوائGل .كلمGا
وحنانا ،زادت قدرة البشرية على نيل الخالص ،وأن تُدعى الخراف
أحب يسوع البشرية وغفر لها خطاياها ومنحها رحمة
ً
الضالة التي أعاد يسوع شراءها بثمن باهظ .لم يستطع الشGيطان التGدخل في هGذا العمGل ألن يسGوع عامGل أتباعGه كGأم حانيGة

تضع طفلها في حضنها .لم يغضب عليهم أو يرذلهم بل كGان ممتلًئا بGالعزاء؛ لم يGثر غض ًGبا بينهم أب ًGدا ،بGGل احتمGGل خطايGاهم
Gرف عن حم GGاقتهم وجهلهم لدرج GGة قول GGه" :اغف GGر لآلخ GGرين س GGبعين م GGرة س GGبع م GGرات" .وب GGذلك غ GGير قلب GGه قل GGوب
َّ
وغض الط َ G
اآلخرين .بهذه الطريقة نال الناس غفران الخطايا من خالل طول أناته.

دائمGا يعGزي تالميGذه ،ويعGولهم ،ويسGاعدهم،
على الرغم من أن يسوع في تجسGده كGان بال عاطفGة مطلًقGا ،إال أنGه كGان ً
ويمGدهم بGالقوت .ومهمGGا كGان حجم العمGل الكثGGير الGGذي قGام بGGه والمعانGاة الكثGيرة الGGتي احتملهGGا ،لم يطلب أبGً Gدا مطGالب مفرطGGة

Gبورا ومحتمالً خطايGGاهم ،لدرجGGة حGGتى أن النGGاس في عصGGر النعمGGة أطلقGGوا عليGGه بمحبGGة لقب:
من النGGاس ،بGGل كGGان ًG
دائمGا صً G
"يسوع المخلص المحبوب" .كGانت الرحمGة واإلحسGان همGا ماهيتGه ومGا لديGه بالنسGبة للنGاس آنGذاك ،كGل النGاس .لم يتGذكر أب ًGدا

Gيرا مGا أغGدق عليهم الطعGام
تجاوزات الناس ،ومعاملته لهم لم تكن مبنية على تجGاوزاتهم .وألن هGذا كGان عص ًGرا
ً
مختلفGا ،كث ً
ومقيمGGا
ومخرج Gا األرواح الشGGريرة،
Gافيا المرضGGى،
والشGGراب بGGوفرة لكي يGGأكلوا حGGتى الشGGبع .عامGGل كGGل أتباعGGه بنعمGGة G،شً G
ً
ً
الموتى .ولكي يؤمن النGاس بGه ويGروا أن كGل مGا فعلGه إنمGا فعلGه بGإخالص وجديGة ،وصGل بGه األمGر إلى أن يقيم جثGة متعفنGة

ُمظ ِGهً Gرا لهم أن GGه ح GGتى الم GGوتى بين يدي GGه يمكن أن يع GGودوا إلى الحي GGاة .به GGذه الطري GGق تحم GGل بص GGمت وق GGام بعم GGل الف GGداء في
وسطهم .حتى قبل أن يسمر على الصGليب ،حمGGل يسGوع بالفعGGل خطايGا البشGرية وصGار ذبيحGة خطيئGة ألجلهGGا .حGتى قبGل أن
Gحيا بذاتGه من أجGل الصGليب،
ُيصلب ،كGان قGد فتح طريًقGا للصGليب لكي يفGدي البشGرية .وفي النهايGة ُسّ Gمر على الصGليب ُمض ً
منتقمGGا ،بGGل غفGGر خطايGGا
Gامحا مGGع البشGGرية ولم يكن قGGط
دائمGGا متسً G
ً
وأنعم على البشGGرية بكGGل رحمتGGه وإحسGGانه وقداسGGته .كGGان ً
النGGGاس وحثهم على التوب GGة وعّلمهم أن يقتن GGوا الص GGبر وط GGول األن GGاة والمحب GGة ،وأن يح GGذوا ح GGذوه ويب GGذلوا أنفسGGGهم من أج GGل

الصليب .فاقت محبته لإلخوة واألخوات محبته لمGريم .وكGان العمGGل الGذي قGام بGه في المقGام األول هGGو شGفاء النGاس وإخGGراج

قدمه .أينما ذهب ،كان يعامل جميع من اتبعGGوه بنعمGGة G.لقGGد أغGGنى الفقGGراء،
األرواح الشريرة ،وكان كله من أجل الفداء الذي ّ
والمعوزين والخطGاة لكي يجلسGوا على نفس
وجعل العرج يمشون ،والعميان يرون ،والصم يسمعون؛ إنه حتى دعا األدنياء ُ
وف ،وَأض Gاع و ِِ G
ان ِم ْن ُكم َلGGه ِمَئ ُة خ Gر ٍ
"َأي ِإ ْن َس ٍ G
ك
Gبورا ،وقGGالُّ :
اح ًGدا م ْن َGهGاَ ،أالَ َي ْتGُ Gر ُ
ْ ُ
َُ
دائمGGا صً G
َ َ ََ
المائGGدة معGGه ،ولم يتجنبهم بGGل كGGان ً
ين ِفي اْلب ِري ِ
التّسGع َة و ِ
ِ
ضِ G
التّ ْسِ Gع ِ
َألج ِل ال َّ
ضُ Gع ُه َعَلى َم ْن ِكَب ْي ِGGه َف ِر ًGح ا" .لقGد أحب أتباعGه كمGا
َّةَ ،وَيْ Gذ َه ُب ْG
ال َحتَّى َي ِج َGدهُ؟ َوِإ َذا َو َج َGدهُ َي َ
َّ
َْ َ
شأنا في المجتمGGع ،اعتGGبر هGGؤالء
وجهاالً،
وخطاة في عينيه ،وكانوا أقل الناس ً
ً
تحب النعجة حمالنها .ومع أنهم كانوا حمقى ّ
الخطاة – البشر الذين يحتقرهم اآلخرون – كحدقة عينه .ألنه أحبهم ،أسلم حياته من أجلهم كحمل ُيقدم ذبيح ًة على المذبح.
المخّلص
جال بينهم كما لو كان خادمهم ،وجعلهم يستغلونه ويذبحونه ،وخضع لهم بال شروط .كGGان في نظGGر أتباعGGه يسGGوع ُ

المحبGGوب ،أمGGا للفريسGGيين ،الGGذين كGGانوا يعظGGون الشGGعب من فGGوق منGGابر عاليGGة ،فلم ُيظهGGر أيGGة رأفGGة أو رحمGGة ،بGGل اشGGمئزازاً

Gتياء .لم يقم بGGالكثير من العمGGل بين الفريسGGيين ،بGGل كGGان يعظهم وينتهGGرهم من حين إلى آخGGر؛ لم يكن يجGGول في وسGGطهم
واسً G
ويق GGوم بعم GGل الفGGداء ،وال قGGام بعم GGل آيGGات وعجGGائب بينهم .أنعم على جميGGع أتباع GGه بك GGل رأفتGGه ورحمتGGه ،واحتم GGل من أجGGل
هؤالء الخطاة حتى النهاية حين ُسمر على الصليب وقاسى كل ُذ ّل حتى فدى كل البشرية بالتمام .كان هذا مجمل عمله.
بدون فداء يسوع ،لكانت البشرية قد عاشت إلى األبد في الخطية ،وصار البشر أبنGGاء خطيGGة ،وأحفGGاد الشGGياطين .ولGو

Gكنا لGه .لكن عمGGل الفGGداء تطّلب إظهGار
ذهبت البشرية في هذا الطريق ،لكانت األرض بأسرها ستصير مأوى للشGيطان ومس ً
كمل
رأفGGة ورحمGGة تجGGاه البشGGرية؛ بهGGذه الوسGGيلة وحGGدها اسGGتطاعت البشGGرية نيGGل الغفGGران ،وفGGازت في النهايGGة بحقهGGا في أن تُ َّ

Gدما .لGو لم يكن
وتُربح بالتمام .بدون هذه المرحلة من العمل ،لما حققت خطة التدبير التي تمتد على مدى ستة آالف عGGام تقً G
ص Gلب ،وإنم GGا فق GGط ش GGفى الن GGاس وط GGرد األرواح الش GGريرة منهم ،لم GGا اس GGتطاع الن GGاس الحص GGول على غف GGران ت GGام
يس GGوع ق GGد ُ

لخطايGGاهم .في الثالث سGGنوات ونصGGف الGGتي قضGGاها المسGGيح في القيGGام بعملGGه على األرض ،أكمGGل فقGGط نصGGف عمGGل الفGGداء؛

صلب على الصليب وصار في شبه جسد الخطية ،بعد أن ُأسلم للشرير ،أكمل عمل الصلب وتسGّ Gيد على مصGGير
ثم ،بعد أن ُ
عامGا ونصGGف العGGام على األرض،
البشGGرية .فقGGط بعGGدما ُأسGGلم ليGGد الشGGيطان ،فGGدى البشGGرية .كGGان يعGGاني لمGGدة ثالثGGة وثالثين ًG
صGلب بكيانGه الكلي – الGذي هGو جسGد
ويشتم ُ
ويحتقر ُ
ُ
وينبذ G،حتى أنه لم يكن له موضع ليسند فيه رأسه وال مكان راحGة؛ ثم ُ
ِ
وتحمGل كGل صGGنوف المعانGاة .سGخر منGه الGذين في السGGلطة وعGGذبوه ،وبصGGق الجنGود
وس ّمر على الصليب،
ّ
قدوس وبريء – ُ

في وجهGGه؛ ومGGع ذلGGك ظGGل صGGامتًا وتحمGGل حGGتى النهايGGة ،وخضGGع بال شGGروط حGGتى المGGوت ،وفي تلGGك اللحظGGة فGGدى البشGGرية
بأسرها .بعد ذلك فقط ُسمح له بالراحة .ال يمثل العمل الذي قام به يسوع إال عصر النعمة؛ وال يمثل عصر النGGاموس ،وال
هو بديل عن عمGل األيGام األخGيرة .هGذا هGو جGوهر عمGل يسGوع في عصGر النعمGة ،العصGر الثGاني الGذي اجتGاز النGاس فيGه –
أي عصر الفداء.

تطورت البشرية حتى يومنا هذا
يجب عليك أن تعرف كيف َّ
تدريجيا على مر العصور .حدثت التحGGوالت في هGGذا العمGGل وفًقGGا
تغيرا
ً
شهد العمل بالكامل على مدى ستة آالف عام ً
Gدريجيا وفًقGا للتطGورات الGتي شGهدتها البشGرية
للظروف الGتي مGر بهGا العGالم بأسGره .لكن لم يشGهد عمGل تGدبير هللا إال تحGوالً ت
ً

طا له عند بدء الخليقة .قبل أن ُي خلق العالم ،أو بعد خلقه مباشرة ،لم يكن يهوه قد وضع خطة المرحلGGة
ككل؛ ولم يكن مخط ً
األولى من العمل ،أي مرحلة الناموس؛ أو المرحلة الثانية من العمل ،أي مرحلة النعمة؛ أو المرحلGGة الثالثGGة من العمGGل ،أي
مرحل GGة اإلخض GGاع ،ال GGتي س GGيعمل فيه GGا وس GGط مجموع GGة من الن GGاس – بعض من س GGاللة م GGؤاب ،وأثن GGاء ه GGذا سيخ ِ
ضG Gع الع GGالم
ُ
بأسره .إنه لم يتحGدث بهGذا الكالم بعGد خلGق العGالم؛ فلم يتحGدث بهGذا الكالم بعGد مGؤاب ،وال حGتى قبGل لGوط .سGار عملGه ككGل
تطور كل عمله في التدبير الذي استمر ستة آالف عام؛ وهو لم يقم بأي
بطريقة عفوية .هذه بالضبط هي الطريقة التي بها َّ

Gوجزا لتطGGور البشGGرية" .يعبَّر هللا بوضGGوح في
شGGكل من األشGGكال بتGGدوين خطGGة كهGGذه قبGGل خلGGق العGGالم باعتبارهGGا "مخط ً
طGGا مً G
عمله عن ماهيته ،وال ُيجهد عقله في صياغة خطة ما .بالطبعَّ ،
تحدث كثير من األنبياء بالنبوءات ،لكن ال يمكن القول بأن

دوما من وضGGع خطGGة ُم ْح َكمGة؛ فكGانت النبGوءات تGأتي وفGق عمGل هللا الفعلي؛ فعملGه بأكملGGه هGGو عمGل فعلي من
عمل هللا ينبع ً
الدرجGGة األولى .إنGGه يقGGوم بعملGGه وفGGق تطGGور األزمنGGة ،وينِّفGGذ عملGGه الفعلي هGGذا وفًقGGا لتغGGير األشGGياء .القيGGام بالعمGGل في نظGGره

أشGGبه مGGا يكGGون بصGGرف الGGدواء في حالGGة المGGرض؛ وأثنGGاء قيامGGه بعملGGه ،فإنGGه يالحGGظ ويتGGابع عملGGه وفًقGGا لمالحظاتGGه .في كGGل
قادرا على التعبير عن حكمته البالغة والتعبير عن قدرتGGه الواسGGعة؛ إنGGه يعلن حكمتGGه البالغGGة
مرحلة من مراحل عمله ،يكون ً
مم ْن أع GGادهم خالل ه GGذه العص GGور أن ي GGروا
وس GGلطانه الناف GGذ وفًقGGا لعم GGل ه GGذا العص GGر بعين GGه ويس GGمح ألي من أولئ GGك الن GGاس َ

شخصيته بكليتها .إنه يلبي احتياجات الناس وينّفذ العمل الذي ينبغي عليه القيام بGه وفًقGا للعمGل الGذي يجب القيGام بGه في كGل
عصGGر؛ إنGGه يلGGبي احتياجGGات النGGاس وفًقGGا لدرجGGة الفسGGاد الGGتي أحGGدثها الشGGيطان داخلهم .كGGانت هGGذه هي الطريقGGة نفسGGها عنGGدما
خل GGق يه GGوه آدم وح GGواء في البداي GGة ليمكنهم GGا من إظه GGار هللا على األرض وتق GGديم ش GGهادة عن هللا وس GGط الخليق GGة ،لكن ح GGواء

Gويا في الجن GGة من ثم GGرة ش GGجرة معرف GGة الخ GGير والش GGر.
وقعت في الخطيَّة بع GGد أن أغوته GGا الحي GGة؛ وك GGذلك فع GGل آدم ،وأكال س ً G
وهكGGGذا ،ك GGان على يه GGوه أن يق GGوم بعم GGل إض GGافي بينهم GGا .لق GGد رأى عريهم GGا وس GGتر جس GGديهما بمالبس مص GGنوعة من جلGGGود
ِ
َأكْلت ِمن ٱل َّشGجر ِة َّٱلِتي َأوصGيتُك َقGاِئ اًل  :اَل تَ ُ ِ
ِ ِ ِ
الحيوانات .بعGد هGذا ،قGال آلدمَّ :
ونٌ Gة
ْأك ْGل م ْن َهGاَ ،مْل ُع َ
Gك َو َ َ َ
ْ َ ْ َ
ٱم َرَأت َ
ََ
"َأِلن َك َسGم ْع َت لَق ْGول ْ
ِ
ض َّٱلِتي ِ
اب ،وِإَلى تُGGر ٍ
ٱَأْلر ِ
ُأخْ Gذ َت ِم ْن َGهGاَّ .
ُأكِثّGُ Gر
Gيرا َ
اب تَ ُعُ G
ض ِب َس َGبِب َكَ ...حتَّى تَ ُGع َ
ٱَأْلر ُ
Gود ِإَلى ْ
ْ
Gود ".وقGGال للمGGرأة" :تَ ْكثً G
َ
َأِلن َك تُGَ Gر ٌ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود َعَل ْيك ".ومنGذ ذلGك الحين طردهمGا من جنGة عGدن،
ون ْ
ٱشتَياُقك َو ُه َو َي ُس ُ
ين َْأواَل ًداَ .وِإَلى َر ُجلك َي ُك ُ
اب َحَبلكِ ،بٱْل َو َج ِع َتلد َ
َْأت َع َ
وجعلهما يعيشان خارج الجنة ،كما يفعل اإلنسGان العصGري اآلن على األرض .عنGدما خلGق هللا اإلنسGان في البدايGة ،لم يكن

يخطط ألن تغوي الحية اإلنسان بعد أن ُخلق ،ثم يلعن اإلنسان والحية .لم يكن لديه بالفعل خطة من هذا القبيل؛ إنما تطGGور
األمGGGور ببس GGاطة ه GGو م GGا وض GGع على عاتق GGه عمالً جدي GGداً بين خليقت GGه .بع GGد أن ق GGام يه GGوه به GGذا العم GGل بين آدم وحGGGواء على

ِ
ٱَأْلر ِ
َأن َشَّ Gر ٱِإْل ْن َسِ G
ضَ ،و َّ
َ"رَأى َي ْGه َوهُ َّ
َأن
ان َق ْGد َكثُ َGر في ْ
ٱِإْل ْنسِ G
ٱَأْلر ِ
Gوح
ف ِفي َقْلِب ِGهَ ... .و َّ
َ َ
َأما ُنٌ G
ضَ ،وتََأ َّسَ G
ان في ْ

األرض ،اسGGتمرت البشGرية في التطGGور لعGGدة آالف من السGنين ،حGتى
ِ
ِ
ِ
Gل
ير ُك َّ
ص ُّو ِر َأْف َك ِار َقْلِبه ِإ َّن َما ُه َو شِّ Gر ٌ
Gل َي ْGومٍَ .ف َGح ِز َن َي ْGه َوهُ ََّأن ُه َع Gم َ
ُك َّل تَ َ
َف َو َج َد ِن ْع َم ًة ِفي َع ْيَن ِي َي ْه َوِه" .في هذا الوقت كان لدى يهوه المزيد من العمل الجديد G،ألن البشرية التي خلقها أضحت غارقة

في الخطيَّة بعد إغواء الحية .في ظل هذه الظروف ،اختار يهوه عائلة نوح من بين هؤالء الناس وأبقى عليهGGا ،وقGGام بعملGGه
في تدمير العالم بالفيضان .أخذت البشرية في التطور على هذا النحو حGGتى يومنGGا هGGذا ،وعليGGه ازداد فسGادها ،وعنGGدما يحبن
أيضا نهاية البشرية .من بدايGGة العGGالم إلى نهايتGGه ،كGGانت الحقيقGGة الكامنGGة في
الوقت ألن يبلغ التطور اإلنساني أوجه ،ستكون ً
سي َّ
صنف بها اإلنسان وفق نوعيته ،وليسGGت المسGGألة أن كGGل شGخص قGGد
عمله تسير على هذا النحو .إنها الطريقة نفسها التي ُ
Gدريجيا إال بعGGد اجتيGGاز عمليGGة تطGGوير.
سGGبق أن ُقGِّ Gدر لGGه منGGذ البدايGGة أن ينتمي إلى فئGGة معينGGة ، ،بGGل ال ُيصGَّ Gنف كGGل شGGخص تG
ً
وفي النهاية ،فأي شGخص ال يمكن خالصGه بالكامGل سGيعود إلى أسGالفه .لم يكن أي من عمGل هللا بين البشGرية مع ًGدا لGه س ًGلفا

عنGGد خلGGق العGGالم؛ بGGل األحGGرى أن تطGGور األمGGور هGGو الGGذي أتGGاح هلل أن يقGGوم بعملGGه بين البشGGر خطGGوة فخطGGوة بطريقGGة أكGGثر

واقعيGGة وعمليGGة .على سGGبيل المثGGال ،يوضGGح هGGذا بالضGGبط كيGGف أن يهGGوه هللا لم يخلGGق الحيGGة لكي تغGGوي المGGرأة .إنهGGا لم تكن
وعينه عن عم ٍGد .قGد يقGول قائGل بGأن هGذا كGان غGير متوقGع .ولهGذا السGبب طGرد يهGوه آدم وحGواء
خطته المحددة أو أمر سبق ّ
من جن GGة ع GGدن وأخ GGذ على نفس GGه عه Gً Gدا ب GGأال يخل GGق بش Gً Gرا م GGرة أخ GGرى أب Gً Gدا .لكن لم يكتش GGف الن GGاس حكم GGة هللا إال وفًقGGا له GGذا

Gتنادا إلى مكائGد الشGيطان ".بغض النظGر عن الكيفيGة الGتي تنGامى بهGا
Gرت سGابًقا" :تُمGارس حكمGتي اس ً
تماما مثلمGا ذك ُ
األساسً ،
فساد البشرية أو الطريقة التي أغوتها بها الحية ،كان يهوه ال يزال يمسك بتالبيب الحكمة؛ لذا أقدم على عمل جديد لم يقدم
ضGا
عليه منذ خلق العالم ،ولم تتكرر أي من خطوات هGذا العمGGل مج ً
Gددا G.لقGGد اسGتمر الشGيطان في حياكGGة المكائGد ،واسGتمر أي ً
ضGا في القيGام بعملGGه الحكيم .إنGGه لم يفشGل قGGط ،ولم يتوقGGف عن عملGGه منGGذ
في إفساد البشرية ،وفي المقابل اسGGتمر يهGGوه هللا أي ً

خلGGق العGGالم حGGتى اآلن .وبعGGد أن أفسGGد الشGGيطان البشGGر ،عمGGل يهGGوه باسGGتمرار بينهم ليهزمGGه ،ذلGGك العGGدو الGGذي يعتGGبر مصGGدر

فسادهم ،وستستمر هذه المعركة من بداية العالم حتى نهايته ،ومن أجل القيGام بكGل هGذا العمGل ،لم يسGمح يهGوه للبشGر ،الGذين
وعالوة على ذلGGك،
ضGا أن يGGروا حكمتGGه وقدرتGGه وسGGلطانه،
ً
أفسGGدهم الشGGيطان ،بتلقي خالصGGه العظيم فحسGGب ،بGGل أتGGاح لهم أي ً
سيدعهم في النهاية يرون شخصيته البارة – فيعاقب األشGرار ويكGافئ األبGرار .لقGد حGارب هGو الشGيطان إلى هGذا اليGوم ذاتGه
Gتنادا إلى مكائGGد الشGGيطان؛ وبهGGذا لم يجعGGل كGGل شGGيء في السGGماء يخضGGع
ولم ُيهGGزم أبGً Gدا ،ألنGGه إلGGه حكيم ،ويمGGارس حكمتGGه اسً G
Gيرا وليس آخGً Gرا ،جعGGل األشGGرار
لسGGلطانه فحسGGب ،بGGل جعGGل كGGل شGGيء على األرض أي ً
ض Gا يسGGتقر تحت مGGوطئ قدميGGه ،وأخً G

الذين يعتدون Gعلى البشرية ويضايقونها يقعون فريسة لتوبيخه .نبعت جميع نتائج العمل من حكمته .إنه لم يعلن حكمته قGGط

قبGGل وجGGود البشGGرية ،ألنGGه لم يكن لGGه أعGGداء في السGGماء أو على األرض أو في الكGGون بأسGGره ،ولم تكن توجGGد قGGوى الظالم
Gميا
الGGتي غGGزت كGGل شGGيء في الطبيعGGة G.بعGGد أن خانGGه رئيس المالئكGGة ،خلGGق البشGGرية على األرض ،وبسGGبب البشGGرية بGGدأ رسً G

حرب GGه ال GGتي اس GGتمرت آالف الس GGنين م GGع الش GGيطان ،رئيس المالئك GGة ،ح GGرب ت GGزداد شراس GGة مرحل GGة تل GGو األخ GGرى .إن قدرت GGه

وحكمتGG Gه حاضGG Gرة في كGG Gل مرحلGG Gة من هGG Gذه المراحGG Gل .ال يمكن لكGG Gل شGG Gيء في السGG Gماء وعلى األرض أن يGG Gرى حكمGG Gة هللا
صGا حقيقتGGه ،إال في هGGذا الGGوقت .إنGGه ال يGGزال ينِّفGGذ عملGGه بالطريقGGة الواقعيGGة نفسGGها اليGGوم؛ إضGGافة إلى ذلGGك،
وقدرتGGه ،وخصو ً
ِ
ضGا حكمتGه وقدرتGه؛ إنGه يGتيح لكم أن تGروا الحقيقGة الكامنGة في كGل مرحلGة من مراحGل العمGل،
فبينما هو ينّفذ عملGه يظهGر أي ً
وأن تروا كيف تفسرون قدرة هللا بالضبط ،وكيف تفسرون حقيقة هللا على وجه الخصوص.
طGط
Gدرا مسGبًقا قبGل خلGق العGالم؟ بالفعGل ،لقGد خ ّ
فيما يتعلق بخيانة يهوذا ليسوع ،يتسGاءل بعض النGاس :أَل ْم يكن هGذا مق ً

دومGGا .ومن
الروح القدس لهذا وفًقا للواقع في ذلك الوقت .ما حدث أنه كان يوجد شخص ُيدعى يهوذا كان يختلس األموال ً
Gخ ًرا بهGذه الطريقGة .هGذا مثGال حقيقي لالسGتفادة من المGوارد المحليGة .لم
َّ
ثم وقGع عليGه االختيGار ليGؤدي هGذا الGدور ويكGون ُمس َ

Gدركا لهGGذا األمGGر في البدايGGة G،فلم يعGGرف إال عنGGدما ُكشGGف عن يهGGوذا الحًقGGا .إذا كGGان بإمكGGان شGGخص آخGGر أن
يكن يسGGوع مً G
تعين سGً Gلفا كGGان في واقGGع األمGGر بفعGGل
يGGؤدي هGGذا الGGدور ،لكGGان هGGذا الشGGخص اآلخGGر قGGد فعلهGGا بGGدالً من يهGGوذا .إن مGGا كGGان قGGد ّ
دوما بعفوية؛ ففي أي وقت يخطط فيGه عملGه ،ينِّفGذه الGروح القGدس .لمGاذا
الروح القدس بالتزامن .يكتمل عمل الروح القدس ً
دومGGا؟ لم يكن عمل GGه
دومGGا عم GGل جدي GGد وليس بعم GGل ق GGديم ،وأن GGه ُمتج ٌ G
Gدد ً
دومGGا ب GGأن عم GGل ال GGروح الق GGدس واقعي؟ وأن GGه ً
أق GGول ً
طGGا ل GGه بالفع GGل عن GGدما خل GGق الع GGالم؛ ليس ه GGذا م GGا ح GGدث على اإلطالق! تُح Gِ Gدث ك GGل خط GGوة من خط GGوات العم GGل تأثيره GGا
ُمخط ً
بعضا .توجد العديGد Gمن األحGداث الGGتي ال تتوافGق فيهGا الخطGGط الGGتي في عقلGGك
المناسب في كل مرة ،وال تتداخل مع بعضها ً
طا بدرج GGة بس GGاطة منط GGق الن GGاس ،وليس معق Gً Gدا بدرج GGة تعقي GGد
ببس GGاطة م GGع أح GGدث عم GGل لل GGروح الق GGدس .إن عمل GGه ليس بس GGي ً
خياالتهم؛ إنه يشتمل على تقديم ٍ
إمداد للنGاس في أي وقت وفي أي مكGان وفًقGا الحتياجGاتهم الحاليGة .ال يوجGد َم ْن هGو واضGح
لجوهر الناس مثله ،ولهذا السبب على وجه التحديد ال شيء قادر على تلبية احتياجات الناس الواقعية كما يفعل عملGGه .لGGذا،
طGGا ل GGه س Gً Gلفا من GGذ ع GGدة آالف من الس GGنين .وبينم GGا ه GGو يعم GGل بينكم اآلن ،حيث يعم GGل
فمن منظ GGور إنس GGاني ،ك GGان عمل GGه مخط ً

تماما والتي يقولهGا عنGGد مواجهGGة كGGل
ويتحدث طوال الوقت وهو يراقب الحاالت التي أنتم عليها ،فإن لديه الكلمات المناسبة ً
نوع من أنGواع الحGاالت ،ويتكلم الكالم الGذي يحتGاج النGاس إليهGا بالضGبط .خGذ الخطGوة األولى من عملGه :زمن التGوبيخ G.بعGد
معينGا ،وتص ّGرفوا بتمGرد بطGرق معينGة ،وظهGرت بعض الحGاالت اإليجابيGة ،كمGا ظهGرت
أزمنة التوبيخ ،أظهGر النGاس س ً
Gلوكا ً
Gتنادا إلى كGل هGذه األمGور،
ضGا ،وبلGغ الحGد األعلى لهGذه السGلبية مسGتوى ً
معينGا .أجGرى هللا عملGه اس ً
بعض الحاالت السGلبية أي ً
ثم اسGGتغلها لتحقيGGق تGGأثير أفضGGل بكثGGير في عملGGه .إنGGه ببسGGاطة ينِّفGGذ عمGGل اإلمGGداد بين النGاس وفًقGا لحGاالتهم الحاليGGة .إنGGه
ومن َّ

ينِّفGGذ ك GGل خط GGوة من عمل GGه وفًقGGا للح GGاالت الفعلي GGة للن GGاس ،وبم GGا أن ك GGل الخليق GGة في يدي GGه؛ أفال يس GGتطيع معرفته GGا؟ في ض GGوء
سلفا لهGGذا
حاالت الناس ،يقوم هللا بتنفيذ الخطوة التالية من العمل الذي يجب القيام به ،في أي وقت ومكان .لم يكن مخط ً
طا ً
ويتعمGق عملGه
العمل بأي حال من األحوال منذ آالف السنين؛ هGذا هGو مفهGوم اإلنسGان! إنGه يعمGل بينمGا يالحGظ تGأثير عملGه،
ّ
ويتط ّGور باسGتمرار؛ فبينمGGا هGو يالحGظ نتGGائج عملGه ،يقGGوم بGGالخطوة التاليGة من عملGGه .إنGGه يسGGتخدم العديGGد من األمGور لالنتقGال

مرئيا للنGاس مGع مGرور الGوقت .لهGذا النGوع من العمGل القGدرة على تلبيGة احتياجGات النGاس ،ألن
تدريجيا ولجعل عمله الجديد ً
ً
ِ
المتج ّس Gد عملGGه بالطريقGGة
هللا يعلم جميGGع النGGاس جيGً Gدا .هGGذه هي الكيفيGGة الGGتي ينّفGGذ بهGGا عملGGه من السGGماء .وبالمثGGل ،يفعGGل هللا ُ
طGGا لGGه قبGGل خلGGق
نفسGGها ،يقGGوم بالترتيبGGات حسGGب الظGGروف الفعليGGة ويعمGGل بين ظهGGراني البشGGر .ال شGGيء من عملGGه كGGان مخط ً

طا له بدقGة س ًGلفا .بعGد ألفي عGام من خلGق العGالم ،رأى يهGوه أن البشGGرية أصGبحت فاسGدة إلى درجGة أنGGه
العالم ،ولم يكن مخط ً
تكلم على لسان النبي إشعياء ليتنبأ بأنه بعد انتهاء عصر الناموس ،سوف ينِّفذ عمله في استعادة البشرية في عصر النعمGGة.

أيضا وفًقا للظGروف الGGتي الحظهGا في ذلGGك الGوقت؛ إنGGه لم يفكGGر فيهGا
كانت هذه بالطبع خطة يهوه ،لكن هذه الخطة ُوضعت ً
بالتأكيGGد فGور خلGق آدم .تنبGGأ إشGعياء بهGا فحسGب ،لكن يهGGوه لم يقم بتحضGيرات مسGبقة لهGGذا العمGل أثنGاء عصGر النGGاموس؛ بGل

Gالحري ،أع Gَّ Gد له GGذا العم GGل في بداي GGة عص GGر النعم GGة ،عن GGدما ظه GGر المالك في ُحلم ليوس GGف وأن GGاره ،وأخ GGبره أن هللا سيص GGير
بG
ِّ
ثم بGGدأ عمGGل التج ّس Gد .لم ُي ِGع َّGد هللا ،كمGGا يتصGGور النGGاس ،لعمGGل التج ّس Gد بع Gد GخلGGق العGGالم؛ لم يتقGGرر هGGذا إال وفًقGGا
جسGً Gدا ،ومن َّ
لدرجة التطور التي وصلت إليها البشرية وحالة حربه مع الشيطان.
تجسد هللاَّ ،
عندما َّ
حل روحه على إنسان؛ وبعبارة أخرى ،اتخGGذ روح هللا جسGً Gدا .إنGGه يقGGوم بعملGGه على األرض ،وبGGدالً

تماما .ال يزال العمل الGGذي قGام بGGه الGGروح القGGدس
من أن يفرض هذا العمل عدة خطوات مقيدة ،كان هذا العمل غير محدود ً
محددا بآثار عمله ،وهو يستخدم هذه األشياء لتحديد طول المدة التي سGيقوم فيهGGا بالعمGل في الجسGGد .يعلن الGروح
في الجسد
ً

Gدما؛ ال شGيء خGارق للطبيعGة بقGدر مGا يمتGد GحGدود
القدس كل خطوة من عملGه مباشGرة؛ إنGه يفحص عملGه بينمGا يمضGي فيGه ق ً
الخيGال البشGري .يشGبه هGذا عمGل يهGوه في خلGق السGماء واألرض وكGل شGيء؛ إنGه َّ
خطط وعمGل في الGوقت نفسGه .إنGه فصGل
واحدا .وفي اليوم الثاني خلق السGماء ،الGGتي اسGGتغرق خلقهGا
يوما
ً
النور عن الظلمة ،وظهر الصباح والمساء – استغرق هذا ً
Gرورا بGاليوم السGادس،
يوما
ً
يومGا آخGر أي ً
واحدا ً
ضGا .اسGتمر هGذا م ً
أيضا ،ثم خلق األرض والبحار وما فيهما ،واستغرق هGذا ً
ً
عندما خلق هللا اإلنسان وتركه ُي َدِّب ُر كل ما على األرض من أشGياء ،حGتى اليGوم السGابع ،عنGGدما فGGرغ هللا من خلGق كGGل شGيء
يومGا مقد ًسGا .لقGد ق ّGرر أن يكGون هGذا اليGوم مقد ًسGا بعGد أن فGرغ من خلGق كGل شGيء،
واستراح .بارك هللا اليوم السGابع وجعلGه ً

أيض ا بعفوية؛ قبل خلق كل شيء ،لم يقرر أن يخلق العالم في ستة أيام ويستريح في اليوم
وليس قبل الخلقُ .نفذ هذا العمل ً
ططه .لم يقل بأي حال من األحوال أنه سيفرغ من خلGGق
السابع؛ ليست الحقائق هكذا على اإلطالق .إنه لم يقل هذا ،ولم ُيخ ِّ
بالحري ،خلق وفق ما بدا له جيGً Gدا .ومGGا إن انتهى من خلGGق
كل شيء في اليوم السادس وأنه سيستريح في اليوم السابع؛ بل
ِّ

كGGل شGيء ،كGGان هGGذا اليGGوم بالفعGGل هGGو اليGGوم السGادس .لGو كGGان اليGGوم الخGGامس هGو الGGذي انتهى فيGGه من خلGق كGGل شGيء ،لكGان

ثم أصGGبح اليGGوم السGGابع
جعGGل اليGGوم السGGادس ًG
يومGا مقد ًسGا؛ ومGGع ذلGGك ،فقGGد انتهى من خلGGق كGGل شGGيء في اليGGوم السGGادس ،ومن َّ
يومGا مقد ًس Gا ،األمGGر الGGذي تم توارثGGه حGGتى وقتنGGا الحاضGGر .لGGذا ،فإنGGه يقGGوم بعملGGه الحGGالي بالطريقGGة نفسGGها .إنGGه يتحGGدث إليكم
ًG

ويلبي احتياجاتكم وفًقا ألحوالكم .وبعبارة أخرى ،فإن الروح يتحدث ويعمGل وفًقGا ألحGوال النGاس؛ فGالروح يGراقب كGل شGيء
ويعمل في أي وقت ومكان .فما أقوم به وما أقولGه ومGا أضGعه على عGاتقكم ومGا أمنحكم إيGاه ،بال اسGتثناء ،هGو مGا تحتGاجون

جميعGا تعرفGGون أن "روح هللا يGGراقب الجميGع" .إذا
إليه .ولهذا ال ينفصل أي شGيء من عملي عن الواقGع؛ فكلGه واقعي ،ألنكم
ً
كان هذا كله مق َّGد ًرا في وقت مبكGر ،ألن يكGون من غGير الGوارد تغيGيره؟ في ظنGك أن هللا عمGل بنجGاح طGوال سGتة آالف عGام

ومعوجGGة ومخادعGGة ،وفيهGGا فسGGاد الجسGGد والشخصGGية الشGGيطانية ومنغمسGGة في
ثم عيَّن أن تكGGون البشGGرية متمGGردة ومعارضGGة
َّ

بالحري بسبب فساد الشيطان .سGGيقول البعض" :ألم يكن الشGGيطان
سلفا ،ولكن
شهوة العيون وكل الملذات .لم يكن هذا ُمعيًَّنا ً
ِّ
اإلنسان بهذه الطريقة ،وبعد ذلGك قGام بعملGه بين البشGر" .هGل سGبق أن قGGدر
الشيطان
أيضا في قبضة هللا؟ وعيَّن هللا أن ُيفسد
َ
ُ
ً
هللا بالفعل أن يفسد
جدا أن يسمح للبشGرية بGأن تعيش حيGاة طبيعيGGة؛ فهGGل كGان سGGيتدخل فعاًل
الشيطان البشرية؟ فاهلل حريص ً
ُ
أمرا
في حياتهم؟ إن كان األمر كذلك ،أال تعتبر هزيمة الشيطان وخالص البشرية ً
جهدا بال فائدة؟ َّأنى يكون تمرد البشرية ً

سلفا؟ كان ذلك بسبب مضايقات الشيطان في الواقع؛ َّ
سلفا من هللا؟ إن سGGلطان هللا على الشGGيطان
فأنى يكون هذا ُمعيَّنا ً
ُمعيَّنا ً
تماما عن سلطان هللا على الشيطان كما أتحدث عنه أنا .وفًقا لكالمكم بأن "هللا قGGدير ،وأن الشGيطان في
كما تفهمونه مختلف ً
قبضته" ،فGإن الشGيطان لم يكن ليخونGه .ألم تقGل بGأن هللا قGدير؟ إن معGرفتكم نظريGة ج ًGدا وغGير متماشGية مGع الواقGع؛ فال يقGدر
رئيس المالئكGGة هللاَ ألن
Gدير؛ هGGذا ليس خطGأ على اإلطالق .خGان
اإلنسان على فهم أفكGار هللا وال يمكنGGه فهم حكمGGة هللا! هللا ق ٌ
ُ

تماما كما استسلمت حواء إلغواء الحيGGة .ومGGع
جزءا من السلطان .بالطبع كان هذا حدث غير متوقعً ،
هللا أعطاه من البداية ً
ذلك ،فمهمGا كGانت الطريقGة الGتي َّنفذ بهGا الشGيطان خيانتGه ،فهGGو بخالف هللا ليس بقGGدير .فكمGا قلتم ،إن الشGيطان قGGوي؛ فمهمGGا
دوما .هGذا هGو المعGنى الحقيقي وراء قGول "هللا قGدير ،والشGيطان في قبضGته ".ولGذا ،فيجب
كان ما يفعله ،فسلطان هللا يهزمه ً
ردا على ُخ َGدع الشGيطان .وهGذا يعGني ،وفًقGا
أن تسير حربه مع الشيطان خطوة بخطGوة؛ إضGافة إلى ذلGك ،فهGو يخطGط عملGه ً
للعصور ،أنه يخّلص الناس ويعلن حكمته وقدرته .وبالمثل ،لم يكن العمل في األيام األخيرة ُمعيًَّنا س ًGلفا قبGل عصGGر النعمGGة؛

وثانيGGاُ :يهGGيئ اإلنسGGان لتلقي
وال تتم حGGاالت التقGGدير المسGGبق بطريقGGة منظمGGة كهGGذه G:أوالًُ :ي ِّ
غيGGر شخصGGية اإلنسGGان الخارجيGGة؛ ً
ويعبGر عن قGراره
التوبيخ والتجGارب؛ وثالثًGاُ :يخضGع اإلنسGان لتجربGة المGوت؛
ورابعGا :جعGل اإلنسGان يختGبر وقت محبGة هللا ّ
ً

Gيرا تكميGل اإلنسGان .إنGه لم يخطGط كGل
ككائن مخلوق؛
وخامسا :السماح لإلنسان برؤية إرادة هللا ومعرفته معرفً Gة تامً Gة ،وأخ ً
ً
Gالحري ،بGGدأ يخططهGGا في العصGGر الحGGالي .يمGGارس الشGGيطان العمGGل ،كمGGا يفعGGل هللا،
هGGذه األمGGور خالل عصGGر النعمGGة؛ بGGل بG
ِّ
ويعب ر الشيطان عن شخصيته الفاسدة ،بينما يتحدث هللا مباشرة ويعلن بعض األمور الحقيقية .هذا هو العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه
ّ
مستخدما منذ زمن بعيد ،بعد أن ُخلق العالم.
اليوم ،وهذا نوع مبدأ العمل نفسه الذي كان
ً

ضGا .من بين هGGذه المخلوقGGات ،كGGانت الحيGGة األكGGثر ُسً Gما؛ حيث يحتGGوي
في البدايGGة خلGGق هللا آدم وحGGواء ،وخلGGق حيGGة أي ً
ظف الشيطان هذا السم لالنتفاع به .كانت الحية هي التي أغوت حGواء بالخطيَّة .وقGGع آدم في الخطيَّة
جسمها على السم ،وو ّ

بعGGد حGGواء ،وكGGان االثنGGان قGGادرين على معرفGGة الخGGير من الشGGر .لGGو كGGان يهGGوه يعGGرف أن الحيGGة سGGتغوي حGGواء ،وأن حGGواء
قادرا على التنبؤ بهذه األشياءِ ،فل َم خلق حية وأدخلها جنGGة عGGدن؟ َلم احتGGوت
ستغوي آدمِ ،فل َم أدخلهم
جميعا الجنة؟ ولو كان ً
ً
جنGGة عGGدن على ثمGGرة شGGجرة معرفGGة الخGGير والشGGر؟ هGGل أراد لهمGGا أن يGGأكال من الثمGGرة؟ عنGGدما جGGاء يهGGوه ،لم يجGرؤ آدم ولم
تجGرؤ حGGواء على مواجهتGGه ،وعنGGدها فقGGط علم يهGGوه أنهمGGا أكال من ثمGGرة شGجرة معرفGGة الخGGير والشGر وسGقطا فريسGGة لخGGداع
الحية .وفي النهاية لعن الحيGة ولعن آدم وحGواء كGذلك .وعنGدما أكGل االثنGان من ثمGرة الشGجرة لم يكن يهGوه على علم بأنهمGا
كانGGا يفعالن ذل GGك .أص GGبحت البش GGرية فاس GGدة إلى ح GGد كونه GGا شGGريرة ومختل GGة جنس Gً Gيا ،لدرج GGة أن األش GGياء ال GGتي ك GGانت تُخفيه GGا
ثم ندم يهوه على خلق البشرية .بعGد ذلGك قGام بعملGه في تGدمير العGالم
القلوب كانت شريرة وآثمة؛ كانت جميعها دنسة .ومن َّ
بالفيضGGان ،الGGذي نجGGا منGGه نGGوح وأبنGGاؤه .بعض األمGGور ليسGGت في الواقGGع متطGGورة وخارقGGة للطبيعGGة كمGGا قGGد يتصGGور النGGاس.
البعض يس GGأل" :بم GGا أن هللا ك GGان يعلم أن رئيس المالئك GGة س GGيخونهِ ،فل َم خلق GGه؟" ه GGذه هي الحق GGائق :لم GGا ك GGانت األرض غ GGير
موج GGودة بع GGد ،ك GGان رئيس المالئك GGة أعظم مالئك GGة الس GGماء .ك GGان ل GGه س GGلطة على جمي GGع المالئك GGة في الس GGماء؛ ك GGان ه GGذا ه GGو
السGGGلطان ال GGذي منح GGه هللا .باس GGتثناء هللا ،ك GGان أعظم مالئك GGة الس GGماء .عن GGدما خل GGق هللا البش GGرية في وقت الح GGقَّ ،نفذ رئيس

المالئكGة خيانGة أكGبر تجGاه هللا على األرض .وأقGول بأنGه خGان هللا ألنGه أراد أن ُي َGدِّب ُر البشGرية ويتخطى سGلطان هللا .إنGه كGان
رئيس المالئكGGة الGGذي أغGGوى حGGواء بGGالوقوع في الخطيَّة؛ وكGGان ذلGGك ألنGGه أراد أن يقيم مملكتGGه على األرض ويجعGGل البشGGر

يديرون ظهورهم هلل ويطيعون رئيس المالئكGة بGدالً منGه .لقGد رأى أن العديGد Gمن المخلوقGات قGد أطاعتGه؛ فالمالئكGة أطاعتGه،

كمGGا فعGGل النGGاس على األرض .كGGانت الطيGGور والوحGGوش واألشGGجار والغابGGات والجبGGال واألنهGGار وكGGل شGGيء على األرض
ثم أراد رئيس المالئكGة أن يتخطى سGلطان
تحت رعايGة اإلنسGان – أي آدم وحGواء – في حين أن آدم وحGواء أطاعGاه .ومن َّ
هللا ويخون هللا .بعدها دفع العديد Gمن المالئكة لخيانGGة هللا ،فأصGبحت بعGد GذلGك أرواح نجسGGة مختلفGGة .ألم يكن تطGGور البشGرية

حتى يومنا هذا سببه فساد رئيس المالئكة؟ لم لم يسلك البشر السبيل التي هم عليها اليوم اليوم إال ألن رئيس المالئكGGة خGGان

هللا وأفسد البشرية .إن هذا العمل التدريجي ال يقترب من مجرد التجريد والبساطة كما يتصور النGGاسَّ .نفذ الشGGيطان خيانتGGه
لسبب ما ،لكن الناس غير قادرين على فهم أمر بسيط كهذاِ .ل َم خلق هللا السماوات واألرض وكGGل شGGيء وِل َم خلGGق الشGGيطان
Gيرا جGً Gدا ،والشGGيطان عGGدو لGGهِ ،فل َم خلGGق الشGGيطان؟ من خالل خلGGق الشGGيطان ،ألم يخلGGق
أي ً
ضGا؟ بمGGا أن هللا يحتقGGر الشGGيطان كثً G

عظيمGا لدرجGة أنGه أراد
مالكGا ،وخانGه هGذا المالك فيمGا بعGد .كGان شGأنه
Gدوا؛ بGل ب
Gالحري ،خلGق ً
ِّ
عدوا؟ لم يخلق هللا بالفعل ع ً
ً
ً
حتمGا في سGن
ضGا أم ًGرا
خيانة هللا .ربما يقول أحدهم إن هذا كان مصادفة ،لكنه كان أي ً
ً
حتميGا .إنGه شGبيه بكيفيGة مGوت المGرء ً
معينGGة؛ GفGGاألمور قGGد تطGGورت بالفعGGل إلى مرحلGGة معينGGة G.يوجGGد بعض السGGفهاء الGGذين يقولGGون" :بمGGا أن الشGGيطان عGGدوكِ ،فل َم

لعGا من األزل إلى األبGGد؟ أال تعلم طبيعتGGه؟ بمGGا أنGGك
ط ًG
خلقتGGه؟ ألم تعلم أن رئيس المالئكGGة سGGيخونك؟ أال تسGGتطيع أن تكGGون ُم ّ
علمت أنGGه سGGيخونكِ ،فل َم جعلت منGGه رئي ًسGا للمالئكGGة؟ حGGتى إذا تجاهGGل المGGرء أمGGر خيانتGGه ،فسGGيظل يGGدفع العديGد Gمن المالئكGGة

وينزل إلى عالم البشر ليفسد البشرية؛ حتى يومنا هذا ،فأنت غير قادر على إكمال خطة التدبير التي تبلGغ سGتة آالف عGام".

هل ذلك الكالم صحيح؟ عندما تفكر بهذه الطريقة ،أال تسبب لنفسك متاعب أنت في غنى عنها؟ ال يزال البعض يقول" :لGGو
ً
لم يفسد الشيطان البشرية حتى يومنا هذا ،لمGا كGان هللا قGد خّلص البشGرية بهGGذه الطريقGة .وفي هGGذه الحالGة سGGتكون حكمGة هللا

Gريا للشGيطان؛ وفي المسGGتقبل س ُGيظهر هللا قدرتGGه – وإال،
وقدرته غير مرئيتين؛ فأين تظهر حكمته؟ وهكذا خلق هللا جن ًسGا بش ً
فكيف يكتشف اإلنسان حكمة هللا؟ إذا لم يقم اإلنسان بمقاومته والتصرف بتمرد تجاهه ،فلن يكون من الضروري أن تظهGGر
أفعاله .إذا كانت كل الخليقGة تعبGده وتطيعGه ،فلن يكGون لديGه عمGل ليقGوم بGه ".هGذا أبعGد مGا يكGون عن حقيقGة األمGور ،ألنGه ال
يوجGGد شGGيء دنس عن هللا وال يسGGتطيع أن يخلGGق الGGدنس .إنGGه ال يعلن عن أفعالGGه اآلن إال ليهGGزم عGGدوه وليخّلص البشGGر الGGذين

خلقهم ،وليهGزم األرواح الشGريرة والشGيطان ،الGذي يكرهGه ،والGذي خانGه وقاومGه ،والGذي كGان تحت سGيادته وينتمي إليGه منGذ

البGGدء؛ إنGGه يريGGد أن يهGGزم هGGذه الشGGياطين ،ومن أجGGل ذلGGك يعلن قدرتGGه على كGGل شGGيء .البشGGرية وكGGل مGGا على األرض اآلن
ثم يهGزم الشGيطان
تحت ُملك الشيطان وتحت ُملك األشرار ،ويريGد هللا أن يعلن عن أفعالGه للجميGع حGتى يعرفGه النGاس ،ومن َّ
ِ
تماما بالكشف عن أفعاله .جميع خالئقه تحت ُملك الشيطان ،ولذا فهGGو يGGرغب في
ويقهر أعداءه ً
نهائيا .إنه ُي ّ
كمل هذا العمل ً
إظهار قدرته لهم ،وبذلك يهزم الشيطان .إذا لم يوجد شيطان ،فلن يحتاج إلى الكشف عن أفعاله .لGGوال مضGGايقات الشGGيطان،
لكGGان قGGد خلGGق البشGGرية وأرشGGدها إلى الحيGGاة في جنGGة عGGدنِ .ل َم ْلم يكشGGف عن أفعالGGه للمالئكGGة أو لGGرئيس المالئكGGة قبGGل خيانGGة
ضGا من البدايGGة ،فلم يكن ليقGوم بتلGGك األفعGGال الGGتي ال معGGنى لهGا
الشGGيطان؟ ولGو عرفGه المالئكGGة ورئيس المالئكGGة ،وأطGاعوه أي ً
في العمل .وبسبب وجود الشGيطان والشGياطين ،يقاومGه النGاس ممتلGئين بالشخصGية المتمGردة ،ولGذلك يريGد هللا أن يكشGف عن

أفعالGGه .وألنGGه يGGرغب في خGGوض الحGGرب مGGع الشGGيطان ،يجب أن يسGGتخدم سGGلطانه لهزيمGGة الشGGيطان ويسGGتخدم جميGGع أفعالGGه
لهزيم GGة الش GGيطان؛ وبه GGذه الطريق GGة ،س GGوف ي GGؤدي عم GGل الخالص ال GGذي يق GGوم ب GGه بين البش GGر إلى الس GGماح لهم برؤي GGة حكمت GGه
وقدرته؛ فالعمل الذي يقوم به هللا اليوم له معنى وال يشبه بأي حال من األحوال ما يردده بعض الناس قائلين" :أليس العمل
ال GGذي تق GGوم ب GGه متن GGاقض؟ أليس GGت ه GGذه السلس GGلة من العم GGل مج GGرد ت GGرويض لنفس GGك على المت GGاعب؟ إن GGك خلقت الش GGيطان ،ثم
سمحت له بخيانتك ومقاومتك .إنك خلقت البشر ،ثم أسلمتها إلى الشGيطان ،وسGمحت آلدم وحGواء أن يتعرضGا لإلغGواء .بمGا
أنGGك فعلت كGGل هGGذه األمGGور عن قصGGدِ ،ف َلم تُبغض البشGGرية؟ ِل َم تُبغض الشGGيطان؟ أليسGGت هGGذه األمGGور من صGGنعك؟ فمGGا الGGذي
يجعلك تكره؟" سيقول كثير من السفهاء هذا .إنهم يرغبون في محبة هللا ،لكنهم يضGGمرون في قلGوبهم الشGGكوى من هللا – فيGا
لGGه من تنGGاقض! إنGGك ال تفهم الحقيقGGة ،فلGGديك الكثGGير من األفكGGار الخارقGGة للطبيعGGة ،وتGّ Gدعي أن هGGذا خطGGأ هللا – فيGGا لGGك من
Gرارا قGائلين" :أنت َم ْن خلGق الشGيطان،
Gرارا وتك ً
سفيه! أنت َم ْن يعGزف عن الحقيقGة؛ وليس خطGأ هللا! سيشGكو بعض النGاس م ً
وأنت َم ْن طGرح الشGGيطان بين البشGر وسGَّGلمهم إليGGه .وبعGGد أن أصGGبحت لGGدى البشGر شخصGGي ٌة شGGيطانية ،لم تغفGر لهم ،بGGل على
معينGة G،أمGا اآلن فإنGك تبغضGهم .أنت َم ْن كGره البشGرية ،لكنGك
العكس أبغضتهم لدرجGة كبGيرة .في البدايGة أحببتَهم إلى درجGة ّ
تناقضا؟" بغض النظر عن الكيفيGGة الGGتي تنظGGرون بهGGا إلى
أيضا من أحبها .فما هو بالضبط الذي يجري هنا؟ أليس هذا
ً
أنت ً
رئيس المالئكة هللاَ بهذه الطريقة ،وفسدت البشرية بهذه الطريقGGة واسGGتمرت حGGتى
األمر ،فهذا هو ما حدث في السماء؛ خان
ُ
اليوم بهذه الطريقGGة .بغض النظGر عن الطريقGة الGتي تعGGبرون بهGGا ،هGGذه هي القصGة بأكملهGGا .ومGGع ذلGك ،عليكم أن تفهمGGوا أن
هللا يقوم بعمل اليوم من أجل خالصكم ،ومن أجل هزيمة الشيطان.

Gرورة عن GGدما ُأعطي الس GGلطان،
Gعيفة بدرج GGة واضGGحة وليسGGت ل GGديها أي GGة ق GGدرات ،أص GGبحت مغ G
ألن المالئك GGة ك GGانت ضً G
ً
ملكGا على جميGع المالئكGة.
خاصة رئيس المالئكة ،الGذي كGانت مكانتGه أعلى من مكانGة أي مالك آخGر .كGان رئيس المالئكGة ً

قاد الماليين من المالئكة ،وفي ظل رعاية يهGوه ،تف ّGوق سGلطانه على سGلطان أي من المالئكGGة األخGرى .فGأراد أن يفعGGل هGذا
وذاك ،وأن يقود المالئكة إلى عGالم اإلنسGان ليGدير العGالم .قGال هللا بأنGه هGو َم ْن يGدير الكGون ،وقGال رئيس المالئكGة أن الكGون

عالما آخر ،لكن أراد رئيس المالئكة أن يدير هGGذا العGGالم
كان ً
ملكا له ليديره ،ومنذ ذلك الحين خان هللا .خلق هللا في السماء ً
رئيس المالئكGGة وأطGGاح بGGه وسGGط الهGGواء.
ضGا إلى عGGالم اإلنسGGان .فهGGل يسGGمح لGGه هللا أن يقGGوم بGGذلك؟ ولهGGذا ،صGGرع
ويGGنزل أي ً
َ
ومنGGذ أن أفسGGد البشGGرَ ،شَّ Gن هللا الحGGرب ضGGد رئيس المالئكGGة من أجGGل خالصGGهم .لقGGد اسGGتخدم هGGذه السGGتة آالف سGGنة إللحGGاق
الهزيمGGة بGGه .إن مفهGGومكم عن إلGGه قGGدير يتعGGارض مGGع عمGGل هللا الGGذي يقGGوم بGGه اآلن؛ إنGGه ال ينطبGGق على الواقGGع وهGGو مفهGGوم

عدوا له بعد أن خانGGه .وبسGGبب خيانتGGه فحسGGب تسّGلط على البشGGرية
سخيف للغاية! في الواقع ،اتخذ هللا وحده رئيس المالئكة ً
بعد وصوله إلى عالم اإلنسان ،وكان هذا هو السبب فيمGا وصGلت إليGه البشGرية حGتى هGذه المرحلGة .بعGد هGGذا ،أقسGم هللا على
مقتنعGا في البدايGGة" :مGGاذا
ًG
الشيطان قائالً" :سأهزمك وآتي بالخالص لجميع البشر الذين خلقتهم ".أجاب الشيطان الذي لم يكن
يمكنك أن تفعل بصدق معي؟ هل يمكنGك حًقGا أن تطيح بي في الهGواء؟ هGل يمكنGك GحًقGا أن تهزمGني؟" وبعGد أن أطGاح هللا بGه

يع د GيأبGه بGه ،ثم بGدأ في خالص البشGرية وبGدأ يقGوم بعملGه الخGاص ،مGع اسGتمرار مضGايقات الشGيطان .كGل مGا
في الهGواء ،لم ُG
استطاع الشيطان فعله كان بفضل القGوة الGتي منحGGه هللا إياهGا؛ حيث أخGGذ هGGذه األشGGياء معGه في الهGGواء واحتفGظ بهGا حGتى هGذا
اليوم .عندما أطاح هللا برئيس المالئكة في الهواء لم يسترد سلطانه ،وهكذا استمر في إفساد البشرية .من ناحية أخرى ،بدأ
هللا في خالص البشرية التي أفسدها الشيطان بعد Gخلقها .لم يعلن هللا عن أفعاله في السGGماء؛ ومGGع ذلGGك ،فقبGGل خلGق األرض،
سGGمح للنGGاس في العGGالم الGGذي خلقGGه في السGGماء بGGأن يGGروا أفعالGGه وبGGذلك قGGاد النGGاس فGGوق السGGماء .لقGGد منحهم الحكمGGة والGGذكاء،
وأرشد أولئك الناس إلى الحياة في ذلك العالم .بطبيعة الحال ،لم يسGمع أحGGد منكم عن هGذا من قبGGل .الحًقGا ،بعGد Gأن خلGق هللا
البشGGر ،بGGدأ رئيس المالئكGGة في إفسGGادهم؛ وهكGGذا أمسGGت البشGGرية جميعهGGا غارقGGة في الفوضGGى على األرض .كGGان هGGذا هGGو
الGGوقت عينGGه الGGذي بGGدأ فيGGه حربGGه ضGGد الشGGيطان ،وكGGان هGGذا عينGGه هGGو الGGوقت الGGذي رأى فيGGه النGGاس أفعالGGه .كGGانت أفعالGGه في
البداي GGة خافي GGة عن البش GGرية .وبع GGد أن ُأطيح بالش GGيطان في اله GGواء ،ت GGولى فع GGل أم GGوره الخاص GGة ب GGه ،وت GGابع هللا القي GGام بعمل GGه
الخGGاص ،يشGGن الحGGرب ضGGده باسGGتمرار ،وبكGGل الطGGرق حGGتى األيGGام األخGGيرة .واآلن حGGان وقت إهالك الشGGيطان .في البدايGGة
مياالً إلى التمرد .وقد أفسد البشرية على األرض فيما بعGGد ،لكن هللا
أعطاه هللا
ً
سلطانا ،وفيما أطاح به في الهواء ،لكنه بقي ّ
Gدبر البشGGرية على األرض .اسGGتخدم هللا تGGدبيره للنGGاس ليهGGزم الشGGيطان .بإفسGGاد النGGاس ،يضGGع الشGGيطان مصGGير
كGGان بالفعGGل يّ G
الناس في نهايته ويرهGGق عمGل هللا .من ناحيGة أخGرى ،عمGGل هللا هGو خالص البشGرية .أي خطGوة من عمGل هللا ال تهGدف إلى
خالص البشGGرية؟ أي خطGGوة ال تهGGدف إلى تطهGGير النGGاس وجعلهم يفعلGGون الGGبر ويحيGGون بالطريقGGة الGGتي ترسGGم صGGورة يمكن
محبتها؟ ومع ذلك ،فالشيطان ال يفعل هذا .إنه يفسد البشرية ،ويستمر في القيام بعمله في إفسGGاد البشGGرية في الكGGون بأسGGره.
ضGا بعملGGه الخGGاص .إنGGه ال يأبGGه بالشGGيطان .مهمGGا كGGان مقGGدار السGGلطان الGGذي يمتلكGGه الشGGيطان ،فسGGلطانه
وبGGالطبع ،يقGGوم هللا أي ً
ك GGان عطي GGة من هللا ل GGه؛ ولم يعط GGه هللا في الواق GGع س GGلطانه بالكام GGل ،ل GGذا فال يهم م GGا يق GGوم ب GGه ،فلن يس GGتطيع التف GGوق على هللا
Gغيرا فقGGط من
Gزءا ص ً
وسGGيكون ً
دومGGا في قبضGة هللا .لم ُيظهGGر هللا ًأيGا من أفعالGGه بينمGا هGGو في السGماء .إنGه أعطى الشGGيطان ج ً
يتفوق على سGGلطان هللا ،ألن السGGلطان الGGذي
السلطان ليسمح له بممارسة سلطته على المالئكة .لذا ،فال يهم ما يقوم به ،فلن ّ
أعطاه هللا له في األصل محدود .بينما يعمل هللا ،يستمر الشيطان في مضايقاته .في األيام األخGيرة ،سGينتهي من مضGايقاته،

وبالمثGGل سGGينتهي هللا من عملGGه ،وسGGيكتمل نGGوع النGGاس الGGذين يريGGد هللا لهم أن يكتملGGوا .يرشGGد هللا النGGاس على نحGGو إيجGGابي؛
ِ
Gيكمل مGGاء الحيGGاة
فحياتGGه هي المGGاء الحي ،ال حGGد وال حGGدود لهGGا .لقGGد أفسGGد الشGGيطان اإلنسGGان لدرجGGة معينGGة؛ وفي النهايGGة ،سّ G
الحي اإلنسGGان ،وسGGيكون من غGGير الممكن أن يتGGدخل الشGGيطان وينِّفGGذ عملGGه .وهكGGذا ،سGGيقتني هللا هGGؤالء النGGاس بالكامGGل .ال
يزال الشيطان يرفض التسليم بهذا اآلن؛ إنه يعترض باستمرار على هللا ،لكن هللا ال يأبه به .لقGGد قGGال ،سأنتصGGر على جميGGع

ض Gا هGGو
قGGوى الشGGيطان المظلمGGة وعلى كGGل تGGأثيرات الظالم .هGGذا هGGو العمGGل الGGذي يجب القيGGام بGGه اآلن في الجسGGد ،وهGGذا أي ً
ِ
يكمل مرحلة عمل هزيمGة الشGيطان في األيGام األخGيرة ،للقضGاء على كGل مGا ينتمي للشGيطان .إن انتصGار
معنى
ُّ
التجسد .إنه ّ

هللا على الشGGيطان أمGGر حتمي! أخفGGق الشGGيطان بالفعGGل منGGذ فGGترة طويلGGة .عنGGدما بGGدأ اإلنجيGGل ينتشGGر في جميGGع أنحGGاء أرض

تمامGا ،ألن
المتج ّسGد في العمGGل وبGGدأ هGGذا العمGل في الحركGGة ،كGGان الشGGيطان
منهزمGGا ً
ً
التنين Gالعظيم األحمر ،أي عنGGدما بGدأ هللا ُ
أيضا في القيام بعمله ،ورأى
ُّ
التجسد كان يهدف إلى هزيمة الشيطان .رأى الشيطان أن هللا قد صار ً
جسدا مرة أخرى وبدأ ً

صGعق عنGGدما شGاهد هGذا العمGGل ولم يجGرؤ على القيGGام بGGأي عمGل آخGر .في
أنGه ال توجGد قGوة يمكنهGGا أن توقGف العمGل .لGذلكُ ،
أيضا الكثير من الحكمة ،وقاطع عمل هللا وأرهقGه ،ومGع ذلGك ،لم يكن يتوقGع أن هللا قGد صGار
البداية ظن الشيطان أنه يمتلك ً
ِ
ويلح GGق
جس Gً Gدا م GGرة أخGGرى ،وأن GGه يق GGوم بعمل GGه ،واس GGتخدم هللا تم GGرده ليك GGون
ً
إعالنGGا ودينون Gً Gة للبش GGرية ،وب GGذلك ُيخض Gع البشGGر ُ
ردا على
الهزيمة بالشيطان .هللا أكثر حكمة منه ،وعمله يفوقه بكثير .ولذا ،ذكGGرت سGابًقا مGا يلي :العمGGل الGذي أقGوم بGه ُي َّنفذ ً
لح ق
ُخَد ع الشيطان .في النهاية سأظهر قدرتي وضعف الشيطان .عندما يقوم هللا بعمله ،يتعقبه الشيطان من الخلف ،حGGتى ُي ِG
ويسGGحق بالفعGGل؛ وفي ذلGGك الGGوقت
بGGه الهالك في النهايGGة – ولن يعGGرف حGGتى مGGا أصGGابه! سGGيدرك الحقيقGGة فقGGط عنGGدما يتحطم ُ
تماما عندها؟ ألنه ليس لديه المزيد من الخطط ليستخدمها!
سيكون محترًقا بالفعل في بحيرة النار .ألن يكون
ً
مقتنعا ً

حزنGGا على البشGGرية ،فتسGGتمر حربGGه مGGع الشGGيطان
Gيرا مGGا يجعGGل قلب هللا يعتصGGر ً
إنGGه هGGذا العمGGل الGGواقعي التGGدريجي كثً G
Gلطانا للمالئكGGة مGGرة أخGGرى ".ومنGGذ ذلGGك
لمGGدة سGGتة آالف عGGام .وهكGGذا يقGGول هللا" :لن أخلGGق البشGGرية مGGرة أخGGرى ،ولن أمنح سً G
Gلطانا
الحين ،عندما جاءت المالئكة للعمل على األرض ،كانت تتبع هللا فقط للقيام ببعض األعمGGال .فهGGو لم يمنح المالئكGGة سً G

قGGط .كيGGف قGGامت المالئكGGة الGGتي رآهGGا بنGGو إسGGرائيل بعملهGGا؟ إنهم ظهGGروا بأنفسGGهم في األحالم ونقلGGوا كالم يهGGوه .عنGGدما قGGام

جانبGGا؛ فلم يقم روح هللا بهGGذا العمGGل
يسGGوع من بين األمGGوات بعGGد صGGلبه بثالثGGة أيGGام ،كGGانت المالئكGGة هي َم ْن أزاحت الحجGGر ً
داعمGGا دون أن يكGGون لهGا سGGلطان ،ألن هللا لم يكن
دورا
ً
شخصيا .المالئكة فقط هي التي قامت بهذا النوع من العمGGل؛ وأدت ً
ً
Gلطانا مGGرة أخGGرى .بعGGد العمGGل لبعض الGGوقت ،اتخGGذ النGGاس الGGذين اسGGتخدمهم هللا على األرض منصGGب هللا وقGGالوا:
ليمنحهGGا سً G
"أريد أن أتجاوز حدود الكون! أريد أن أقف في السماء الثالثة! نريGد أن نمسGك بمقاليGد السGيادة!" إنهم سيصGبحون مغGرورين
بعد عدة أيام من العمل؛ يريدون مقاليد السيادة على األرض ،ويريدون إقامة أمة أخرى ،ويريGGدون كGGل شGيء تحت أقGGدامهم
ويريدون أن يقفوا في السماء الثالثة .أال تعلم أنك مجرد إنسان يستخدمه هللا؟ كيف يمكنك Gالصعود إلى السماء الثالثGGة؟ جGGاء
سرا بعد Gأن يكمل عمله .إنه لم يصرخ قط كما يفعGل البشGر ،لكن
هللا إلى األرض ليعمل في صمت وبدون صراخ وليرحل ً
جميعGا! سGألعنكم وأوبخكم!" إنGه يقGوم بعملGه
بالحري يقوم بعمله بواقعية .إنGه ال يGدخل كنيسGة أب ًGدا ويصGرخ قGائالً" :سGأمحيكم
ً
ِّ
الخ GGاص فحس GGب ويرح GGل بمج GGرد أن يف GGرغ من GGه .إن أولئ GGك الرع GGاة ال GGدينيين Gال GGذين يش GGفون المرض GGى ويخرج GGون الش GGياطين،

َّ
والرنانGة ،ويناقشGون األمGور غGير الواقعيGة متكGبرون حGتى النخGاع!
ويعتلون المنGبر لوعGظ اآلخGرين ويلقGون الخطب الطويلGة
إنهم أحفاد رئيس المالئكة!

بعد أن َّنفذ هللا عمله الذي استغرق ستة آالف عام حتى يومنا هذا ،كشف هللا بالفعل عن العديGGد من أفعالGGه ،والغGGرض
األساسGGي منه GGا ه GGو هزيم GGة الش GGيطان وخالص البش GGرية جمع GGاء في المقGGام األول .وانته GGز ه GGذه الفرص GGة ليس GGمح لك GGل م GGا في
السGGماء ،وكGGل مGGا على األرض ،وكGGل مGGا في البحGGار ،باإلضGGافة إلى كGGل كGGائن من خليقGGة هللا على األرض برؤيGGة قGGدرة هللا
ورؤية كل أفعاله .إنه يغتنم الفرصة التي أتاحها إلحاقه الهزيمة بالشيطان ليظهر كل أفعاله للبشر ويGGتيح للنGGاس القGGدرة على
تسGGبيحه وتعظيم حكمتGGه في هزيمGGة الشGGيطان .كGGل مGGا على األرض ومGGا في السGGماء ومGGا في البحGGار يمجGGده ويسGGبح لGGه على
قدرت GGه وعلى جمي GGع أفعال GGه ويهت GGف باس GGمه الق GGدوس .إن ه GGذا دلي GGل على إلحاق GGه الهزيم GGة بالش GGيطان؛ ودلي GGل على إخض GGاعه
تمجده وتسGّ Gبحه على إلحاقGGه الهزيمGGة بعGGدوه
للشيطان؛ واألهم من ذلك أن هذا دليل على خالصه للبشرية .إن خليقة هللا كلها ّ
وتسGّ Gبحه عنGGد عودتGGه منتصGً Gرا كالملGGك المنتصGGر العظيم .إن هدفGGه ليس فقGGط هزيمGGة الشGGيطان ،ولهGGذا اسGGتمر عملGGه لمGGدة سGGتة
آالف عام .إنه يستخدم هزيمة الشيطان ليخِّلص البشرية؛ وهو يستخدم هزيمة الشيطان ليظهر أفعاله ويعلن عن كل مجGGده.

إنGGه سGGينال المجGGد ،وسGGترى كGGل حشGGود المالئكGGة مجGGده .سGGترى الرسGGل في السGGماء والبشGGر على األرض وكGGل الخليقGGة على

األرض مجGGد الخGGالق .هGGذا هGGو العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه .سGGترى كGGل خليقتGGه في السGGماء وعلى األرض مجGGده ،وسGGيعود منتصGً Gرا

يسبحونه .وبذلك سيحقق كل هذه الجوانب بنجاح .وفي النهاية ستخضGGع لGGه
نهائيا ويدع البشر ِّ
بعد إلحاقه الهزيمة بالشيطان ً
البشرية جميعها ،وسيتخّلص من كل َم ْن يقاوم أو يتمرد ،وهذا يعني أن يتخّلص من كل أولئك الGGذين ينتمGGون Gإلى الشGGيطان.

إنGGك تGGرى اآلن جميGGع أفعGGال هللا اآلن ،لكنGGك ال تGGزال تقGGاوم وتتمGGرد وال تستسGGلم؛ إنGGك تُضGGمر الكثGGير من األمGGور في نفسGGك

وتفعل كل ما يحلو لك؛ إنك تتبع شهواتك ومشتهياتك الخاصة – هذا هو التمرد؛ وهذه هي المقاومGGة .إن اإليمGGان باهلل الGGذي

ينبGGع من أجGGل الجسGGد ومن أجGGل شGGهوات المGGرء ومن أجGGل مشGGتهياته ومن أجGGل العGGالم ومن أجGGل الشGGيطان ليس بإيمGGان نقي؛
وتمرد .توجد العديGد Gمن أنمGGاط اإليمGان اآلن :البعض يبحث عن مالذ من الضGيقة ،والبعض اآلخGر يسGGعى
وإنما هو مقاومة ّ
للحصول على البركGات ،وفي حين يGGرغب البعض في فهم األسGرار ،وال يGGزال البعض اآلخGر يحGاول الحصGول على بعض
جميعGا تجGGديف! فلنقGGل بGGأن أحGGدهم يقGGاوم أو يتمGGرد – أليس في هGGذا القGGول إشGGارة إلى
ًG
المGGال .هGGذه كلهGGا صGGور للمقاومGGة؛ إنهGGا
ه GGذه األم GGور؟ كث GGير من الن GGاس اآلن يت GGذمرون أو يش GGتكون أو يص GGدرون األحك GGام .ه GGذه كله GGا أم GGور ق GGام به GGا األش GGرار؛ هم
مقGGاومون ومتمGGردون من الجنس البشGGري؛ إن هGGؤالء النGGاس يسGGتحوذ عليهم الشGGيطان .إن الGGذين يقتGGنيهم هللا هم أولئGGك الGGذين
يخضGGعون لGGه خضGGوعا تامGGا ،وأولئGGك الGGذين أفسGGدهم الشGGيطان إال أنهم خلصGGوا وخضGGعوا لعملGGه اآلن ،ومن تجرعGGوا ِ
الم َح ْن
َْ
ً ً
وم ْن يحيGGون حيGGاة القداسGGة – هGGؤالء هم
تمامGGا ولم يعGGودوا تحت ُملGGك الشGGيطان وتحGGرروا من اإلثمَ ،
وفي النهايGGة اقتنGGاهم هللا ً
أقدس الناس؛ وهؤالء هم القديسون .إذا كانت أفعالك الحالية ال تتطابق مع جGزء واحGGد من متطلبGGات هللا ،فستُسGGتبعد G.هGGذا ال

جGGدال فيGGه .كGGل شGGيء يتم وفGGق اليGGوم؛ ومGGع أنGGه قGGد اختGGارك منGGذ األزل ،إال أن أفعالGGك اليGGوم سGGتحدد عاقبتGGك .إذا لم تسGGتطع

الثبGGGات اآلن ،فستُس GGتبعد .إذا لم تس GGتطع الثب GGات اآلن ،فكي GGف ترج GGو أن(أ) تثبت في وقت الح GGق؟ واآلن وق GGد ظهGGGرت أمامGGGك
معجزة عظيمة ،فإنك ال تزال غGير مGؤمن .إ ًذا ،كيGف تGؤمن بGه في وقت الحGق ،عنGدما ينتهي من عملGه وال يوجGد أي عمGل
آخ GGر؟ عن GGدها س GGيكون من غ GGير الممكن ل GGك أن تتبع GGه! حينه GGا س GGيعتمد Gهللا على موقف GGك ومعرفت GGك تج GGاه عم GGل هللا المتجسGGGد

بعدا .يجب عليGG Gك أن تGG Gرى اآلن
كمالً أم مسGG Gتَ ً
Gتقيما ،أو تحديGG Gد مGG Gا إذا كنت ُم ّ
وخبرتGG Gك في تحدي G Gد GمGG Gا إذا كنت خاطًئا أم مسً G G
بوضGGوح .يعمGGل الGGروح القGGدس على هGGذا النحGGو :إنGGه يحGGدد عاقبتGGك وفًقGGا لسGGلوكك اليGGومَ .م ْن يتحGGدث بكالم اليGGوم؟ َم ْن يقGGوم
ِ
كملGك؟ أليس هGذا مGا أقGوم بGه بنفسGي؟ أنGا َم ْن يتحGدث بهGذا الكالم؛
بعمل اليوم؟ َم ْن يقGرر أنGك ستُسGتبعد GاليGوم؟ َم ْن يقGرر أن ُي ّ
وأن GGا َم ْن يق GGوم به GGذا العم GGل .إن لعن GGة الن GGاس وت GGوبيخهم ودين GGونتهم Gك GGل ه GGذا ج GGزء من عملي الخ GGاص .في النهاي GGة ،س GGيكون

وجعلGك تسGتمتع بالبركGات
جعلGك إنس ً
استبعادك ً
Gانا كGامالً هGو عملي الخGاصْ ،
أيضا عملي الخاص .الكGل هGو عملي الخGاص! ْ
عين يهGوه عاقبتGك س ًGلفا؛ وإنمGا يحGددها هللا اليGوم .إنهGا تتحGدد اآلن؛ فلم
هو ً
أيضا عملي الخاص .هذا كله عملي الخاص .لم ُي ِّ
تكن محددة قبل أن ُيخَلق العالم .يقول بعض السفهاء" :ربما يكون في عينيك خطأ ما ،وأنت ال تراني بالطريقGة الGتي ينبغي
عليك أن تراني بها .في النهاية سترى كيGف ُيظهGر الGروح كGل شGيء!" اختGار يسGوع في األصGل يهGوذا ليكGون تلميGذه .يسGأل
الناس" :كيف أمكنه أن يختار تلمي ًذا كGان سGيخونه؟ في البدايGة لم يكن يهGوذا ينGوي تسGليم يسGوع .لم يحGدث هGذا إال في وقت

الحق .في ذلك الوقت ،كان يسوع ينظر إلى يهوذا بعين االستحسGان؛ وجعلGه يتبعGه وجعلGه مسGؤوالً عن األمGور الماليGة .لGو

كان يعلم أن يهوذا سيختلس المGال ،لمGا أوكGل إليGه مسGؤولية المGال .يمكن ألحGدهم أن يقGول إن يسGوع لم يكن يعGرف أن هGذا
ومخادعا في األصل وأنه خدع إخوته وأخواته .فيما بعد ،وبعد أن تبعه يهوذا لبعض الGوقت ،رآه يسGوع
ملتويا
الرجل كان
ً
ً
دومGGا من صGGندوق النقGGود ،ثم أخGGبروا يسGGوع.
يخGGدع إخوتGGه وأخواتGGه ويتملGGق هللا .اكتشGGف النGGاس أي ً
ضGا أنGGه كGGان ينفGGق المGGال ً
مدركا لكل هذا في هذا الوقت فقط .وألن يسوع كان ينِّفذ عمل الصلب ويحتاج إلى شخص مGا ليسِّGلمه ،وكGان
أصبح يسوع
ً
مناسب ا للقيام بهذا الدور ،قال يسوع" :سيوجد واحد بيننا سيخونني .سيستخدم ابن اإلنسان هGGذه الخيانGGة ُليصَGلب ويقGGوم
يهوذا
ً
من بين األموات بعد ثالثة أيام ".في ذلك الوقت ،لم يختر يسوع في الواقع يهوذا ليخونGGه؛ بGGل على العكس ،تمGGنى أن يكGGون

ص Gا .ولكن على عكس التوقع GGات ،تح Gَّ Gول يه GGوذا إلى إنسGGان فاس GGد جشGGع خGGان ال GGرب ،واس GGتغل يس GGوع ه GGذا
يه GGوذا تلمي ً Gذا مخل ً
الموقف في اختيار يهوذا من أجل هذا العمل .لو كان جميع تالميذ يسوع االثGGنى عشGGر مخلصGGين ،فلن يكGGون من بينهم مثGGل
يهوذا ،الشخص الذي سيسِّلم يسوع سGيكون في النهايGة واح ًGدا ليس من بين التالميGذ G.ومGع ذلGك ،ففي الGوقت الGذي حGGدث فيGGه
ذلك ،كان هناك َم ْن استفاد من تلقي الرشوة – وهو يهوذا .وهكذا استخدم يسGوع هGذا الرجGل إلكمGال عملGه .فكم كGان األمGر
طا! لم يحدد يسوع هذا في بداية عمله؛ إنه لم يتخذ قراره إال عندما وصلت األحداث إلى مرحلة معينGGة .كGان هGذا قGGرار
بسي ً
يسوع؛ أي قرار روح هللا نفسه .في ذلك الوقت كان يسGوع هGGو من اختGار يهGوذا؛ عنGGدما س َّGلم يهGGوذا يسGGوع الحًقGا ،كGان هGGذا

هو عمل الروح القدس ليخGدم غاياتGه الخاصGة؛ إنGه كGان عمGل الGروح القGدس في ذلGك الGوقت .عنGدما اختGار يسGوع يهGوذا ،لم
ِ
ضG Gا وفًقGGا لمس GGتوى
تكن لدي GGه أي فك GGرة بأن GGه سيسّG Gلمه .ك GGان يعلم فق GGط أن GGه يه GGوذا اإلس GGخريوطي .وك GGذلك تتح GGدد ع GGاقبتكم أي ً
عينGة س ًGلفا عنGد
خضوعكم اليوم ووفًقGا لمسGتوى نمGو حيGاتكم ،وليس وفًقGا لألفكGار السGائدة بين النGاس الGتي تقGول بGأن العاقبGة ُم َّ
خلق العالم .عليك أن تدرك هذه األمور بوضوح .ال َّ
ينفذ هذا العمل بالكامل وفًقا لتصوراتك.
الحواشي:
(أ) ال يشتمل النص األصلي على عبارة "ترجو أن".

بخصوص األلقاب والهوية
أردت أن تكGGون مGGؤهالً ليسGGتخدمك هللا ،ينبغي أن تعGGرف عملGGه؛ وينبغي أن تعGGرف العمGGل الGGذي قGGام بGGه في السGGابق
إن
َ
وأيضا ،ينبغي لك أن تعرف عمله اليوم؛ أي يجب عليك أن تعرف المراحل الثالث من عمل
(في العهدين Gالقديم والجديد)G،
ً
ٍ
Gادرا على فعGل هGذا بGدون معرفGة عمGل
هللا الذي امتد طيلة الستة آالف عGام .إن ُ
طلب منGك نشGر اإلنجيGل ،فعندئ GGذ لن تكGون ق ً
عما قالGه إلهGك عن الكتGاب المقGدس والعهGد القGديم وعمGل يسGوع وكلماتGه آنGذاك .إن كنت ال تسGتطيع
هللا .ربما يسألك أحدهم ّ
Gيرا عن العهGد القGديم .كGل
إخباره بالقصة الحقيقيGة للكتGاب المقGدس ،فعندئGذ Gلن يقتنGع" .في البدايGة ،تكلم يسGوع مGع تالميGذه كث ً

مGGا قGGرؤوه كGGان من العهGGد القGGديم؛ أمGGا العهGGد الجديGGد فقGGد ُكتب بعGد GصGGلب يسGGوع بعGGدة عقGGود .لكي تنشGGروا اإلنجيGGل ،ينبغي أن
ضGا أن
تGGدركوا مبGGدئيًّا حقيقGGة الكتGGاب المقGGدس الداخليGGة ،وعمGGل هللا في إسGGرائيل ،أي العمGGل الGGذي قGGام بGGه يهGGوه .وينبغي لكم أي ً

تفهمGGوا العمGGل الGGذي قGGام بGGه يسGGوع .هGGذه هي المسGGائل الGGتي يوليهGGا جميGGع النGGاس االهتمGGام األكGGبر ،والقصGGة الحقيقيGGة لمرحلGGتي
العمGGل هGGاتين هي مGGا لم يسGGمعوه .عنGGدما تنشGGرون اإلنجيGGل ،تغاضGGوا أوالً عن عمGGل الGGروح القGGدس اليGGوم ،فهGGذه المرحلGGة من

Gموا من الجميGع :معرفGGة هللا ،ومعرفGة عمGGل الGروح القGدس ،وال
العمل ليست في متناولهم ،ألن ما تسعون وراءه هو أكGGثر سً G
كثيرا عليهم للغاية؛ ألنه ال أحد اختبر مثGل هGذا العمGGل
شيء يعلو فوق هذين األمرين .إن تكلمتم أوالً عما هو سامٍ ،سيكون ً

الGذي يعملGه الGروح القGدس؛ فهGو عمGل غGير مسGبوق وال يسGهل على اإلنسGان قبولGه .إن خGبراتهم مGا هي إال أمGور قديمGة من

الع َرضGي الGذي للGروح القGدس .مGا يختبرونGه ليس عمGل الGروح القGدس اليGوم أو مشGيئة هللا اليGوم؛
الماضي ،مGع بعض العمGل َ
فهم ال يزالون يتصرفون وفًقا للممارسات القديمة بدون نور جديد أو أمور جديدة.

في عصGGر يسGGوعَ ،ع ِمGGل الGGروح القGGدس بالدرجGGة األولى في يسGGوع ،بينمGGا فعGGل أولئGGك الGGذين خGGدموا يهGGوه متسGGربلين
ض Gا عم GGل ال GGروح الق GGدس ،لكنهم لم يق GGدروا على إدراك
بالحل GGل الكهنوتي Gة Gفي الهيك GGل ه GGذا ب GGوالء ال ي GGتزعزع .ك GGان ل GGديهم أي ً
ُ

مشGGيئة هللا الحاضGGرة ،وظلGGوا فقGGط أمنGGاء تجGGاه يهGGوه وفًقGGا للممارسGGات القديمGGة بGGدون إرشGGاد جديGGد .أتى يسGGوع وأحضGGر عمالً
ظ أولئ GGك الن GGاس ال GGذين خ GGدموا في الهيك GGل بإرش GGاد جدي GGد G،ولم يكن ل GGديهم عم GGل جدي GGد .من خالل خ GGدمتهم في
جدي Gً Gدا .لم َG
يحَ G
الهيكGGل ،اسGGتطاعوا فقGGط الحفGGاظ على الممارسGGات القديمGGة؛ ولم يكن ليسGGتطيعوا الحصGGول على دخGGول جديGGد من دون تGGرك

الهيكGل .أحضGر يسGوع عمالً جدي ًGدا ،ولم يGدخل إلى الهيكGل ليقGوم بعملGه .قGام بعملGه فقGط خGارج الهيكGل ،ألن نطGاق عمGل هللا
تغير منذ Gزمن بعيد .لم يعمل داخل الهيكل ،وحين كان يخدمGه اإلنسGان هنGاك كGان ُيحتفGظ باألشGياء على الوضGع الGتي كGانت
ّ
ٍ
ِ
Gؤد ه GGذا إلى أي عم Gٍ Gل جدي GGد .وبالمث GGل ف GGإن المت GGدينين الي GGوم م GGا زال GGوا يعب GGدون الكت GGاب المق GGدس .إن قمت بنش GGر
علي GGه ،ولم ي ّ G
Gيرا من األدلGG Gة فيصGG Gعقونك
اإلنجيGG Gل بينهمَ G،ر َمGْ G Gو َ
ك بتقاص GG Gيل سGG Gخيفة حGG Gول كلم GG Gات الكت GG Gاب المقGG Gدس ،وس GG Gوف يج GG Gدون كث ً G G
صًGقا ،ويظنGGون أنGGك أحمGGق في إيمانGGك ،وسGGيقولون" :إنGGك ال تعGGرف حGGتى الكتGGاب المقGGدس،
ُ
ويخرسGGونك ،ثم يضGGعون عليGGك مل َ

ضGا" :حيث أن من تؤمنGون بGه هGو هللا ،فلمGاذا
كلمة هللا ،فكيف يمكنك Gأن تقGول إنGك مGؤمن باهلل؟" ثم سGيحتقرونك ويقولGون أي ً
ال يخGGبركم عن كGGل مGGا يتعلGGق بالعهGGدين القGGديم والجديGGد؟ حيث أنGGه قGGد جGGاء بمجGGده من إسGGرائيل إلى الشGGرق ،لمGGاذا ال يعGGرف
خبGGروا؛ بم GGا أن GGه ه GGو
العم GGل ال GGذي َّ
تم في إس GGرائيل؟ لم GGاذا ال يع GGرف عم GGل يس GGوع؟ إن كنتم ال تعرف GGون ،فه GGذا يثبت أنكم لم تُ َ
التجسد الثاني ليسوع ،كيف له أال يعرف هذه األمGGور؟ يسGوع عGرف العمGل الGGذي قGام بGه يهGGوه ،فكيGف ال يمكنGه Gأن يعرفGه؟"
حينما يأتي الوقت ،جميعهم سيسألونك هذه األسئلة .رؤوسهم مملوءة بمثل هذه األمور؛ فكيGف لهم أال يسGألوا؟ أولئGك النGاس
الذين في هGذا التيGار ال يركGزون على الكتGاب المقGدس ،ألنكم تGابعتم العمGل الGذي يقGوم بGه هللا اليGوم خطGوة بخطGوة ،وشGاهدتم
عمل GGه خط GGوة بخط GGوة بعي GGونكم ،فق GGد رأيتم بوض GGوح المراح GGل الثالث من عم GGل هللا ،ل GGذلك عليكم أن ت GGتركوا الكت GGاب المق GGدس
وتتوقفGGوا عن دراسGGته .لكنهم ال يمكنهم التوقGGف عن دراسGGته ألنهم ليس لGGديهم معرفGGة بهGGذا العمGGل الGGذي يتم خطGGوة بخطGGوة.
ِ
المتجسد والعمل الذي قام بGه أنبيGاء ورسGGل األزمنGGة القديمGة؟"
سيسأل بعض الناس" :ما هو الفرق بين العمل الذي قام به هللا
ّ
ِ
أيضا بالسيد ،وكذلك يسوع؛ ومع أنهما قاما بعمل مختلف ،فقد ُأطلق عليهما نفس اللقب .أنت تقول ،لمGاذا لم تكن
ُلّق َب داود ً
قادرا على قول الكلمGات الGGتي نGوى الGروح القGدس
لهما نفس الهوية؟ما رآه يوحنا كان رؤيا جاءت من الروح القدس ،وكان ً
تامGGا .مGا
قولهGا؛ لمGاذا تختلGف هويGGة يوحنGGا عن يسGوع؟ الكلمGGات الGGتي قالهGGا يسGوع كGGانت قGادرة على تمثيGGل هللا وعملGGه تمGGثيالًً G
تاما .لماذا تكلم يوحنGGا وبطGرس وبGولس العديGGد من الكلمGات
رآه يوحنا كان رؤيا ،ولم يكن ً
قادرا على تمثيل عمل هللا تمثيالًً G

– مثلمGGا فعGGل يسGGوع – ومGGع ذلGGك لم تكن لهم نفس هويGGة يسGGوع؟ يرجGGع السGGبب في هGGذا أسا ًسGا إلى أن العمGGل الGGذي قGGاموا بGGه
مختلفGاَّ .
أتم عمGGل العصGGر الجديGGد G،وهGGو عمGGل لم يقم بGGه
ًG
كGGان
مثل يسGGوع روح هللا ،وكGGان هGGو روح هللا الGGذي يعمGGل مباشGGرةَّ .
جديداَّ ،
ومثل يهوه ،ومثGل هللا نفسGه .في حين أن بطGرس وبGولس وداود ،بغض النظGر عن ألقGابهم،
أحد من قبل .فتح طريًقا ً

َّ
مثلGGوا فقGGط هويGGة أحGGد مخلوقGGات هللا ،وأرسGGلهم يسGGوع أو يهGGوه .لGGذلك بغض النظGGر عن كم العمGGل الGGذي قGGاموا بGGه ،وعظمGGة

المعجزات التي صنعوها ،هم ال يزالون مخلوقات هللا ،وعاجزين عن تمثيل روح هللا .لقد عملوا باسGم هللا أو بعGدما أرسGلهم
هللا؛ باإلض GGافة إلى أنهم عمل GGوا في عص GGور ب GGدأها يس GGوع أو يه GGوه ،ولم يكن عملهم عمالً منفصG Gالً .ك GGانوا في المق GGام األول
مجرد مخلوقات خلقها هللا .في العهGد القGديم ،تنبGأ العديGد من األنبيGاء أو كتبGوا أسGفار نبGوة .لم يقGل أحGد إنGه هGو هللا ،ولكن مGا

قدم روح هللا شهادة عنه على أنه هللا .لماذا؟ عند هGذه النقطGة ،البGد وأنGك تعGرف اإلجابGة بالفعGل! قبالً،
أن بدأ يسوع العملّ ،
ضGا منهGا ليضGعوه في الكتGاب
كتب الرسGل واألنبيGاء رسGائل متنوعGة ،وقGدموا العديGد Gمن النبGوات .بعGد ذلGك ،اختGار النGاس بع ً
المقدس ،والبعض اآلخر ُف ِقد .حيث أنه يوجد أناسGا يقولGون إن كGل شGيء يقولونGه ٍ
آت من الGروح القGدس ،لمGاذا ُيعتGبر بعض
َ
ً
ًّ
منGGه جيGً Gدا وبعض منGGه سGGيًئا؟ ولمGGاذا اُختGGير البعض ولم ُيخGGتر البعض اآلخGGر؟ إن كGGانت حقا هي كلمGGات الGGروح القGGدس ،هGGل
Gرد الكلمGGات الGGتي قالهGGا يسGGوع والعمGGل الGGذي قGGام بGGه في كGٍّ Gل من
كGGان من الضGGروري على النGGاس اختيارهGGا؟ لمGGاذا يختلGGف سُ G
األناجيل األربعة؟ أليس هذا خطأ من سجلوها؟ يسأل بعض الناس" :حيث إن الرسائل المكتوبة على يد بولس وكتَّاب العهGGد
جزئيGGا من مشGGيئة اإلنسGGان ،ومختَلGGط بتصGGورات اإلنسGGان ،أال توجGGد أخطGGاء
الجديGGد اآلخGGرين .والعمGGل الGGذي قGGاموا بGGه ينبGGع
ً
بشرية في الكلمات التي تقولهGا أنت (يGGا هللا) اليGوم؟ أال تحتGGوي ًّ
حقا على تصGGورات اإلنسGان؟" هGذه المرحلGة من العمGGل الGذي
تمامGGا عن تلGGك الGGتي قGGام بهGGا بGGولس والعديGد Gمن الرسGGل واألنبيGGاء .ال يوجGGد فقGGط اختالف في الهويGGة ،بGGل
يقGGوم بGGه هللا مختلفGGة ً
يوجGGد في األسGGاس اختالف في العمGGل َّ
طGGرح بGGولس ووقGGع أمGGام الGGرب ،قGGاده الGGروح القGGدس للعمGGل ،وأصGGبح
المنفذ .بعGGد أن ُ
مرسGالً ،ولGGذا كتب رسGGائل إلى الكنGGائس وتلGGك الرسGGائل جميعهGGا اتبعت تعGGاليم يسGGوع .أرسGGل الGGرب بGGولس للعمGGل باسGGم الGGرب

يس GGوع ،ولكن حين أتى هللا نفس GGه ،لم يعم GGل تحت أي اس GGم ولم يمث GGل أح Gً Gدا س GGوى روح هللا في عمل GGه .أتى هللا للقي GGام بعمل GGه
َّ
Gاء على تعGاليم أي إنسGان .في هGذه المرحلGة من العمGل ال َيُقGود هللا عن طريGق
مباشرةً :لم ُي َّ
كمل من إنسان ،ولم ُينفذ عمله بن ً
التحGGدث عن خبراتGGه الشخصGGية ،بGGل ينفGGذ عملGGه مباشGGرةً وفًقGGا لمGGا لديGGه .على سGGبيل المثGGال ،تجربGGة عGGاملي الخدمGGة ،وزمGGان

التGGوبيخ G،وتجربGGة المGGوت ،وزمGGان محبGGة هللا ...كGGل هGGذا العمGGل لم يقم بGGه قGGط من قبGGل ،وهGGو عمGGل العصGGر الحاضGGر ،وليس

Gرة من الGGروح؟ أليسGGت صGGادرة من
خGGبرات إنسGGان .في الكلمGGات الGGتي قلتهGGاٌّ ،
أي منهGGا خGGبرات إنسGGان؟ أال تGGأتي جميعهGGا مباشً G
تكلمت
الGGروح؟ كGGل مGGا في األمGGر أن مقGGدرتكم ضGGعيفة حGGتى إنكم ال تقGGدرون على إدراك الحGGق! طريGGق الحيGGاة العملي الGGذي
ُ
عنه هو إلرشادكم السGبيل ،ولم يتكلم عنGه أحGد قGط من قبلي ،ولم يختGبر أي إنسGان هGذا الطريGق ،أو يعGرف هGذه الحقيقGة .لم

ضGا لم ُيشGر
ينطق أحد قط بهGذه الكلمGات قبGGل أن أنطGق بهGGا .لم يتكلم أحGGد قGGط عن هGGذه الخGGبرات ،أو عن هGذه التفاصGGيل ،وأي ً
أحGGد قGGط إلى مثGGل هGGذه الحGGاالت ليكشGGف عن هGGذه األمGGور .لم يسGGلك أحGGد قGGط الطريGGق الGGذي أسGGلكه اليGGوم ،وإن كGGان قGGد سGGلكه
إنس GGان ،فإن GGه ليس بطري ٍ G
Gق جدي Gٍ Gد .لنأخ GGذ ب GGولس وبط GGرس كمث GGال .لم يكن ل GGديهما خبراتهم GGا الشخص GGية قب GGل أن يق GGود يس GGوع
الطريGGق .لم يختGGبرا الكلمGGات الGGتي قالهGGا وال الطريGGق الGGذي سGGلكه إال بعGGد أن سGGلكه يسGGوع؛ ومن خالل هGGذا اكتسGGبا خGGبرات
Gدة GوكتبGGا الرسGGائل .ولGGذلك فGGإن خGGبرات اإلنسGGان ال تماثGGل عمGGل هللا ،وعمGGل هللا ال يشGGبه المعرفGGة الGGتي تصGGفها تصGGورات
عديً G
جديدا وأقوم بعمGل جديGد ،وعملي وأقGوالي مختلفGة عن تلGك
مرارا
وتكرارا إني اليوم أقود طريًقا ً
اإلنسان وخبراته .لقد ُ
ً
قلت ً
الGGتي قالهGGا يوحنGGا وكافGGة األنبيGGاء اآلخGGرين .أنGGا ال أكتسGGب خGGبرات أوالً أبGً Gدا ثم أتكلم بهGGا إليكم ،ال يتم األمGGر هكGGذا مطلًقGGا .إن

ضGا سGGامية،
كان األمر هكذا ،أما كان سيؤخركم هذا لمدة طويلة؟ في الماضي ،كانت المعرفة التي تحدث عنها الكثGGيرون أي ً
ولكن كل كلماتهم كانت مبنية على كلمات من ُيطلق عليهم شخصيات روحية .لم تهديهم تلك الكلمات في الطريق ،بGGل أتت

من خGGبراتهم وممGGا رأوه ومن معGGرفتهم .كGGان بعض ممGGا قGGالوه من تصGGوراتهم وكGGان بعضGGه خGGبرتهم الGGتي لخصGGوها .اليGGوم،
طبيعة عملي مختلفة كليًّا عن طبيعة عملهم .لم أختبر أن يقGGودني آخGGرون ،وال أقبGGل أن ِّ
يكملGGني آخGرون .باإلضGGافة إلى أن،
عمGا تكلم بGه أي شGخص آخGر ،ولم يتكلم بGه قGط أي شGخص آخGر .اليGوم ،وبغض النظGر
يختلف كGل مGا تكلمت وشGاركت بGه ّ
عن من أنتم ،ف GGإن عملكم ُينّفGGذ على أس GGاس الكلم GGات ال GGتي أقوله GGا .ب GGدون ه GGذه األق GGوال والعم GGلَ ،م ْن يس GGتطيع أن يخت GGبر ه GGذه

األمGGور (تجربGGة عGGاملي الخدمGGة ،وزمن التGGوبيخ ،)...وم ْن يسGGتطيع أن يتكلم بهGGذه المعرفGGة؟ هGGل أنت ًّ
Gاجز عن رؤيGGة
حقا عٌ G
َ
هذا؟ بغض النظر عن خطوة العمل ،بمجرد ما تُنطق كلماتي ،تدخلون في شركة وفًقا لها ،وتعملGون وفًقGا لهGا ،وهGو طريGق

عاجز عن رؤية هGGذا السGGؤال الواضGGح البسGGيط؟ إنGGه طريGGق لم
لم يفكر فيه أي واحد منكم .وصوالً إلى هذه النقطة ،هل أنت
ٌ
يخترعGه أحGد ،وليس مبنيًّا على أيGة شخصGية روحيGة .إنGه طريGق جديGد ،وحGتى أن العديGد من الكلمGات الGتي قالهGا يسGوع من
قبل لم تعGد سGارية .مGا أقولGه هGو عمGل الفتتGاح عصGر جديGد G،وهGو عمGل يبقى بمفGرده؛ العمGل الGذي أقGوم بGه ،والكلمGات الGتي
ضGا عن عمGل
أيضا مثل هذا .كان عملGه
ً
مختلفGا أي ً
أقولها ،جميعها جديدة .أليس هذا هو عمل اليوم الجديد؟ كان عمل يسوع ً
ضGا عن عمGGل الفريسGGيين ،ولم يكن بGGه أي شGGبه يتعلGGق بالعمGGل الGGذي يقGGوم بGGه جميGGع شGGعب
النGGاس في الهيكGGل ،وكGGان
ً
مختلفGGا أي ً
إسرائيل .بعدما شهد الناس عمله ،لم يستطيعوا أن يتخGذوا قGرارا :أهGGو ًّ
حقا عمGGل قGام بGه هللا؟ لم يحفGظ يسGوع نGاموس يهGوه:
ً
عمGGا قالGGه أنبيGGاء وقديسGGو العهGGد القGGديم القGGدامى ،ولهGGذا السGGبب ،بقي
حين جGGاء ليعلم اإلنسGGان ،كGGل مGGا قالGGه كGGان جديGً Gدا
ً
ومختلفGGا ّ
الناس على غير يقين .هGذا هGو مGا يجعGل اإلنسGان صGعب المGراس .قبGل قبGول هGذه المرحلGة الجديGدة من العمGل كGان الطريGق
الGGذي سGGلكته أغلGGبيتكم هGGو الممارسGGة والGGدخول بنGGاء على مGGا قالتGGه الشخصGGيات الروحيGGة .ولكن اليGGوم ،العمGGل الGGذي أقGGوم بGGه
Gائبا أم ال .ال أكGGترث بالسGGبيل الGGذي سGGلكتموه في
Gيرا ،لGGذلك أنتم غGGير قGGادرين على تحدي Gد GمGGا إذا كGGان صً G
مختلGGف اختالًفGGا كبً G
بم ْن اتخGGذتموه "أب" لكم .حيث أني جئت بعمGGل جديGGد ألرشGGد اإلنسGGان ،ينبغي
السGGابق ،ولسGGت ًّ
مهتما من طعGGام َم ْن أكلتم ،أو َ

لجمي GGع من يتبعون GGني أن يتص GGرفوا وفًقGGا لم GGا أق GGول .بغض النظ GGر عن ق GGوة "األس GGرة" ال GGتي انح GGدرت منه GGا ،ينبغي علي GGك أن

تتبعGGني G،وال ينبغي أن تتصGGرف وفًقGGا لممارسGGاتك السGGابقة ،ويجب على "أبيGGك الGGذي ربGGاك" أن يتنحى ،وينبغي أن تGGأتي أمGGام
أنت بجملت GGك في ي GGدي ،وال ينبغي ل GGك أن تك Gّ Gرس الكث GGير من اإليم GGان األعمى في أبي GGك ال GGذي
هللا وتطلب نص GGيبك الحقيقيَ .
ربGGاك؛ إنGGه ال يسGGتطيع السGGيطرة عليGGك بالكامGGل .عمGGل اليGGوم يبقى منفصGالً .من الواضGGح أن مGGا أقولGGه اليGGوم غGGير مبGGني على

صنع يد اإلنسان ،فGGأنت إ ًذا شGGخص أعمى للغايGGة وال
أساس من الماضي؛ إنها بداية جديدة ،وإن قلت أنت إن هذا األمر من ُ
يستحق الخالص!
كGGان كGGل من إشGGعياء وحزقيGGال وموسGGى وداود وإبGGراهيم ودانيGGال قGGادة أو أنبيGGاء بين شGGعب إسGGرائيل المختGGار .لمGGاذا لم
Gهادة ليسGGوع بمجGGرد أن بGGدأ عملGGه والتحGGدث
Gهادة لهم؟ لمGGاذا قGّ Gدم الGGروح القGGدس شً G
Gدعوا هللا؟ لمGGاذا لم يقGّ Gدم الGGروح القGGدس شً G
ُيَ G
Gيدا" .بغض النظGر
Gهادة آلخGرين؟ جميعهم – البشGر المخلوقGون من جسGد – ُد ُعGوا "س ً
بكلماته؟ ولماذا لم يقGدم الGروح القGدس ش ً
عن ألقابهم ،فإن عملهم يمثGل كيGانهم وجGوهرهم ،كمGا أن كيGانهم وجGوهرهم يمثالن هGويتهم .جGوهرهم غGير مرتبGط بألقGابهم؛

Gيدا" ب GGاألمر غ GGير الع GGادي ،فك GGان يمكن
ب GGل ُيمّثل GGه م GGا ع GGبروا عن GGه ،وم GGا عاش GGوه .في العه GGد الق GGديم ،لم تكن دع GGوة أح GGدهم "س ً G
للشGGخص أن ُيسGGمى بأيGGة طريقGGة ،ولكن كGGان جGGوهره وهويتGGه الموروثGGة غGGير قابلGGة للتغيGGير .من بين أولئGGك المسGGحاء الكذبGGة

إلهGا؟ ولمGاذا هم ليسGوا هللا؟ ألنهم عGاجزون عن القيGام بعمGل هللا .في
واألنبياء الكذبة Gوالمخادعين G،أال يوجد أي ً
ضGا َم ْن ُد ُعGوا ً

Gيدا بين األسGباط االثGني عشGرة؟
األصGل هم بشGر ،مخGادعون للنGاس ،وليسGوا هللا ،لGذلك ليس لGديهم هويGة هللا .ألم ُيس َّGم داود س ً
ِ
ضGا إرميGGا بGGابن اإلنسGGان؟ ويسGGوع ُعGGرف
ضGا سً G
Gيدا؛ لمGGاذا ُسGمي يسGGوع وحGGده فقGGط هللا المتج ّسGد؟ ألم ُيعGGرف أي ً
ُسGمي يسGGوع أي ً
مختلفGا؟ هGل
صGلب يسGوع نيابً Gة عن هللا؟ أليس ألن جGوهره مختلGف؟ أليس ألن العمGل الGذي قGام بGه كGان
ً
بابن اإلنسان؟ لماذا ُ
تجسد هلل ،وقد جاء ليتقلد السلطة ويحقق عمل الفGداء.
أيضا قد ُدعي ابن اإلنسان ،إال إنه كان أول ُّ
اللقب يهم؟ مع أن يسوع ً

ضGا الGGذين ُد ُعGوا ابن اإلنسGان .اليGGومَ ،م ْن منكم
هذا يثبت أن هويGة يسGوع وجGوهره كانGGا مختلفين عن هويGة وجGGوهر أولئGك أي ً
يجرؤ على أن يقول إن كل الكالم الذي يقوله هؤالء األشخاص الذين استخدمهم الروح القدس جGاء من الGGروح القGGدس؟ هGل
يجGGرؤ أحGGد على قGGول هGGذه األمGGور؟ إن كنت تقGGول هGGذه األقGGوال ،لمGGاذا إ ًذا ُرفض سGGفر نبGGوة عGGزرا؟ ولمGGاذا ُرفضGGت أسGGفار
القديس GGين واألنبي GGاء الق GGدامى؟ إن ك GGانت جميعه GGا ت GGأتي من ال GGروح الق GGدس ،فلم GGاذا تج GGرؤون على عم GGل مث GGل ه GGذه الخي GGارات

َّ
ضGا العديGد من قصGص إسGرائيل .وإن كنت تGؤمن بGأن
الن َز ِويَّة؟ هل أنت مؤهل الختيGار عمGل الGروح القGدس؟ لقGد ُرفضGت أي ً
كتابات الماضي جميعها جاءت من الروح القدس ،لماذا ُرفضت بعض األسفار إ ًذا؟ إن كانت قGGد جGاءت جميعهGا من الGروح
جميعGGا ،وإرس GGالها إلى اإلخ GGوة واألخ GGوات في الكن GGائس لقراءته GGا .م GGا ك GGان ينبغي أن يتم
القGGGدس ،ك GGان يجب االحتف GGاظ به GGا
ً
اختيارها أو رفضها بمحض اإلرادة البشرية؛ ِففعل هذا أمر خاطئ .عندما أقول إن خبرات بولس ويوحنا اختلطت برؤاهم
الشخص GGية فه GGذا ال يع GGني أن خبراتهم GGا ومعرفتهم GGا ج GGاءت من الش GGيطان ،ولكن يوج GGد القلي GGل من األم GGور ال GGتي ج GGاءت من
وم ْن اسGتطاع بثقGة أن يقGول
خبراتهما ورؤاهما الشخصية .كانت معGرفتهم نابعGة من خلفيGة خGبرات واقعيGة في ذلGك الGوقتَ ،
إن جميعها أتت من الروح القدس؟ إن كانت البشارات األربع جميعها قد جاءت من الروح القدس ،فلمGGاذا قGGال كGGل من مGGتى
أشياء مختلفة بشأن عمل يسGوع؟ إن كنتم ال تؤمنGون بهGذا ،انظGروا للروايGات الGتي جGاءت في الكتGاب
ومرقس ولوقا ويوحنا
ً
الجهGGال
المقGGدس عن كيفيGGة إنكGGار بطGGرس للGGرب ثالث مGGرات :جميعهGGا مختلفGGة ،وجميعهGGا لهGGا سGGماتها الخاصGGة .العدي Gد Gمن ُ
ِ
أيضا إنسان ،فهل يمكن أن تأتي الكلمات الGGتي يقولهGGا بأكملهGGا من الGGروح القGGدس؟ إن امGGتزجت كلمGات
يقولون" :هللا
المتجسد ً
ّ
بولس ويوحنا بGاإلرادة البشGرية ،أليسGت الكلمGات الGتي يقولهGا هللا المتج ِسGد ًّ
حقا ممتزجGة بGاإلرادة البشGرية؟" األشGخاص الGذين
ّ

Gورا مثGGل هGGذه هم عميGGان وجهلGGة! اقGGرأ األناجيGGل األربعGGة بدقGGة؛ اقGGرأ مGGا سGGجلته البشGGارات عن أمGGور فعلهGGا يسGGوع
يقولGGون أمً G
الكتَّاب
وكلمات قالها .كل قصة كانت – ببساطة شديدة – مختلفة ،وكان لكل قصة منظورها الخاص .إن كGGان كGGل مGGا كتبGGه ُ
في هذه األسGفار قGد جGاء من الGروح القGدس ،أمGا َو َج َب أن تكGون جميعهGا متشGابه ًة ومتسGق ًة؟ لمGاذا توجGد إ ًذا تناقضGات؟ أليس
Gتقدمها؟ هGGل يمكن لهGGذه
غبيGGا جGً Gدا ألنGGه ال يGGرى هGGذا؟ إن ُ
طلب منGGك أن تقGGدم شGGهادةً هلل ،مGGا هGGو نGGوع الشGGهادة الGGتي سّ G
اإلنسGGان ً

Gهادة لGGه؟ إن سGGألك اآلخGGرون" :إن كGGانت سGGجالت يوحنGGا ولوقGGا مختلطGGة بGGاإلرادة البشGGرية،
الطريقGGة في معرفGGة هللا أن تقGّ Gدم شً G
فهGGل الكلمGGات الGGتي قالهGGا إلهكم غGGير مختلطGGة بGGاإلرادة البشGGرية؟" هGGل يمكنGGك تقGGديم إجابGGة واضGGحة؟ بعGGد أن سGGمع لوقGGا ومGGتى
كلمات يسوع ،ورأيا عمله ،تكلما من واقع معرفتهما بأسلوب الذكريات مع تفصيل بعض الحقائق الGGتي قGGام بهGGا يسGGوع .هGGل
إعالنGGا كGGامالً من الGGروح القGGدس؟ كGGانت العديGGد من الشخصGGيات الروحيGGة خGGارج
يمكنGGك أن تقGGول إن معرفتهمGGا كGGانت ُمعلنGGة
ً
ضGا؟
الكتGGاب المقGGدس تحظى بمعرفGGة أكGGبر منهمGGا؛ لمGGاذا لم تتناقGGل األجيGGال الالحقGGة كلمGGاتهم؟ ألم يسGGتخدمهم الGGروح القGGدس أي ً
اعلم أنه في عمل اليوم ،أنا ال أتكلم عن رؤيتي المبنية على أساس عمل يسوع ،وال أتكلم عن معرفGGتي الشخصGGية المحيطGGة

بخلفية عمل يسوع .مGا هGو العمGل الGذي قGام بGه يسGوع آنGذاك؟ ومGا هGو العمGل الGذي أقGوم أنGا بGه اليGوم؟ مGا أقولGه وأفعلGه غGير

مسGGبوق .الطريGGق الGGذي أمشGGي فيGGه اليGGوم لم يطGGأه أحGGد قGGط من قبGGل ،ولم ِ
يمش فيGGه أنGGاس عصGGور األجيGGال السGGابقة .اليGGوم قGGد

جميعGا عملهم على أسGاس آخGGرين.
ًG
انفتح الطريق ،أوليس هذا عمل الروح؟ مع أنه كان عمل الGGروح ،فقGد نّفGذ قGادة الماضGGي

ولكن عمGGل هللا نفسGGه مختلGGف .كGGانت مرحلGGة عمGGل يسGGوع هي بالمثGGل هكGGذا :لقGGد فتح طريًقGا جديGً Gدا .حينمGGا أتى ،كGGرز ببشGGارة
ملكوت السماوات ،وقال إن اإلنسان ينبغي أن يتوب ويعترف .بعدما أكمل يسوع عمله ،بدأ بطرس وبGGولس وآخGGرون تنفيGGذ
عمل يسوع .بعدما ُس ّمر يسوع على الصليب وصGGعد إلى السGGماء ،أرسGGلهم الGGروح لنشGر طريGق الصGGليب .ومGGع سGمو كلمGات
أيضا مبنية على األساس الذي أرساه ما قاله يسوع ،مثGل طGول األنGاة أو المحبGة أو المعانGاة أو تغطيGة
بولس ،إال أنها كانت ً

Gاء على أسGاس كلمGات يسGوع .لم يكونGGوا قGادرين على فتح
الGGرأس أو المعموديGة أو العقائGGد األخGرى ُ
المتبعGة G.كGل هGGذا كGGان بن ً
بشرا استخدمهم هللا.
طريق جديد G،ألنهم
جميعا كانوا ً
ً

لم تتعلق أقوال يسوع وعمله آنذاك بعقيدة ،ولم ينفذ عمله وفًقا لعمGل نGاموس العهGد القGديم ،بGل وفًقGا للعمGل الGذي يجب
القيGGام بGGه في عصGGر النعمGGة .كGGان يعمGGل وفًقGGا للعمGGل الGGذي أحضGGره ،وفًقGGا لخطتGGه الشخصGGية ،ووفًقGGا لخدمتGGه .لم يعمGGل وفًقGGا
لناموس العهد القديم .ال يوجد شيء مما فعله كان طبًقا لناموس العهد القديم ،ولم يِ G
Gأت ليعمGGل على تتميم كلمGات األنبيGاء .لم

يكن الهGGدف من أيGGة مرحلGGة من مراحGGل عمGGل هللا تتميم نبGGوات األنبيGGاء القGGدامى ،ولم يِ G
Gأت ليلGGتزم بعقيGGدة أو يحقGGق عن عمGGد

نبوات األنبياء القدامى .ومع ذلGك لم تعطGل أفعالGه نبGوات األنبيGاء القGدامى أو تشGوش على العمGل الGذي قGام بGه سGابًقا .النقطGة
رائيGا،
الملحوظGة في عملGGه هي عGGدم االلGGتزام بأيGة عقيGGدة ،والقيGام بالعمGل الGGذي ينبغي أن يقGGوم بGGه هGGو نفسGGه .لم يكن نبيًّا وال ً

المفGGترض أن يقGGوم بGGه ،وقGGد أتى ليفتح عهGGده الجديGGد وينفGGذ عملGGه الجديGGد G.من المؤكGGد أن
بGGل عامGٌ Gل أتى ليقGGوم بالفعGGل بالعمGGل ُ
ضGا عمGل
ضGا العديGد من الكلمGات الGتي قالهGا األنبيGاء القGدامى في العهGد القGديم .يتمم أي ً
أتم أي ً
يسGوع حين أتى ليقGوم بعملGه ،قGد ّ
الحاضر نبوات األنبياء القدامى للعهد القديم .كل ما في األمر أني لم أعد أحمل "تلك الروزنامة الصGفراء القديمGة" ،هGذا هGGو

كل ما في األمر .وألنه يوجد المزيد من العمل الGGذي ينبغي أن أقGGوم بGGه ،يوجGGد المزيGGد من الكالم الGGذي ينبغي أن أقولGGه لكم.
وهGGذا العمGGل وهGGذا الكالم أعظم أهمي ً Gة من تفسGGير فقGGرات من الكتGGاب المقGGدس ،ألن عمGGل مثGGل هGGذا ليس لGGه أهميGGة أو قيمGGة
عظمى لكم ،وال يمكن أن يسGGاعدكم أو يغGGيركم .إنGGني أنGGوي القيGGام بعمGGل جديGGد ليس لتتميم أيGGة فقGGرة من الكتGGاب المقGGدس .إن
ِ
المتجسد أم هؤالء األنبيGGاء
كان هللا قد جاء إلى األرض فقط لتتميم كلمات أنبياء الكتاب المقدس القدامى ،فمن أعظم إ ًذا؛ هللا
ّ
القدامى؟ في النهاية ،هل األنبياء مسؤولون عن هللا أم أن هللا مسؤول عنهم؟ كيف يمكنك تفسير هذه الكلمات؟
ض Gا اجتماعGGات مثGGل
Gميا ،كGGان يحضGGر في بعض األحيGGان أي ً
في البدايGGة ،عنGGدما لم يكن يسGGوع قGGد بGGدأ بعGGد خدمتGGه رسً G
Gبيحا ،ويقGGرأ العهGGد القGGديم في الهيكGGل .بعGGد أن اعتمGGد وصGGعد من المGGاء ،حGGل
التالميGGذ الGGذين تبعGGوه ،ويGGرنم تGGرانيم ،ويقGGدم تسً G
الGGروح عليGGه رسGGميًّا وبGGدأ عملGGه وكشGGف عن هويتGGه والخدمGGة الGGتي سGGوف يؤديهGGا .قبGGل هGGذا ،لم يعGGرف أحGGد هويتGGه ،وبخالف

مريم ،حتى يوحنا لم يكن يعرف .كان يسوع في التاسGعة والعشGرين من عمGGره حين اعتمGGد .بعGGد اكتمGGال معموديتGه ،انفتحت
ِ
يب َّال ِذي ِبGِ Gه ُسِ Gر ْر ُت" .بمجGGرد أن اعتمGGد يسGGوع ،بGGدأ الGGروح القGGدس يقGGدم
السGGماوات وظهGGر صGGوت قGGائالًَ :
"هَ Gذا ُهGَ Gو ْابني اْل َحِب ُ
عاما ،وكان قد عاش حياة شخص عادي ،يأكل عنGGدما
شهادة له في هذا الطريق .قبل المعمودية Gكان عمره تسعة وعشرين ً

Gف عن اآلخGرين .بGالطبع كGان
يكون من المفترض أن يأكل ،وينام ويرتدي المالبس بطريقة عادية ،ولم يكن فيه شيء مختل ٌ
ضGا لم يكن يسGتطيع تميGيز األمGور ،كمGا
أحيانGا،
Gعيفا
ضGا كGان ض ً
ً
ً
وأحيانGا أي ً
هذا من منظور أعين الجسد البشرية فقGط .هGو أي ً
هGGو مكتGGوب في الكتGGاب المقGGدس" :كGGان يتقGGدم في الحكمGGة والقامGGة" .هGGذه الكلمGGات توضGGح أنGGه كGGانت لGGه طبيعGGة بشGGرية عاديGGة
ضGا كشGخص عGادي ،ولم يوجGد
وطبيعية G،ولم يكن
ً
مختلفGا بوجGه خGاص عن األشGخاص العGاديين اآلخGرين .كمGا أنGه نضGج أي ً
فيه شيء مميز .ولكنه كان تحت رعاية وحماية هللا .بعدما اعتمد G،بدأ ُيج َّGرب ،وبعGدها بGدأ في أداء خدمتGه وعملGه ،وأصGبح

يمتل GGك الق GGوة والحكم GGة والس GGلطان .وه GGذا ال يع GGني أن ال GGروح الق GGدس لم يعم GGل في GGه قب GGل المعمودي GGة أو لم يكن بداخل GGه .قب GGل
معموديتGGه G،سGGكن الGGروح القGGدس فيGGه ولكنGGه لم يكن قGGد بGGدأ العمGGل رسGGميًّا ،ألنGGه توجGGد حGGدود لمGGواقيت قيGGام هللا بعملGGه ،كمGGا أن
مختلفGGا عن
ًG
دائمGGا .حين ُول Gَ Gد يس GGوع ،ك GGان
النGGGاس الع GGاديين Gيعيش GGون عملي GGة عادي GGة من النض GGج .ع GGاش ال GGروح الق GGدس في GGه ً
اآلخGGرين ،وظهGر كGGوكب الصGGبح .قبGGل ميالده ،ظهGر مالك ليوسGف في حلم وأخGGبره أن مGريم سGGتلد طفالً ذك ًGرا ،وهGGذا الطفGGل

ِ
تم تعميGد يسGوع ،بGدأ الGروح القGدس فيGه عملGه ،غGير أن هGذا ال يعGني أن الGروح القGدس
ُحب َGل بGه من الGروح القGدس .وبعGد أن ّ
نزل على يسوع فقط .القول إن الروح القدس نزل عليه كحمامGة هGو إشGارة إلى البدايGGة الرسGمية لخدمتGGه .لقGد كGان روح هللا

بداخلGGه قبGGل ذلGGك ،ولكنGGه لم يكن قGGد بGGدأ يعمGGل ،ألن الGGوقت لم يكن قGGد حGGان بعGGد ،والGGروح لم يبGGدأ العمGGل بسGGرعة .قGّ Gدم الGGروح
المتجسد قGGد
شهادة له من خالل المعمودية G.عندما صعد من الماء ،بدأ الروح القدس يعمل رسميًّا فيه ،مما يدل على أن هللا
ّ

بدأ تتميم خدمتGه ،وبGدأ عمGل الفGداء ،أي أن عصGر النعمGة قGد بGدأ رسGميًّا .وعليGه ،يوجGد وقت لعمGل هللا ،أيًّا كGان العمGل الGذي
يقوم به .بعد معموديته G،لم تحدث تغيرات خاصة في يسوع؛ إذ كان ال يزال في جسده األصلي .لقد بGGدأ فقGGط عملGGه وكشGGف
مختلفا عن قبGل .كGانت هويتGه مختلفGة ،أي ُوجGد تغيGير كبGير في
وقوة .في هذا الصدد كان
سلطانا
مملوءا
عن هويته ،وكان
ً
ً
ً
ً
حالتGGه :كGGانت هGGذه هي شGGهادة الGروح القGGدس وليسGت عمالً بشGGريًّا .في البدايGGة G،لم يكن النGاس يعرفGGون ،ولم يتعرفGGوا إال على

Gهادة ليسGوع بهGذه الطريقGة .لGو كGان يسGوع قGد قGام بعمGل ضGخم قبGل أن يق ّGدم الGروح القGدس
القليل عندما ق ّGدم الGروح القGدس ش ً
Gهادة لGGه ،ولكن بGGدون شGGهادة من هللا نفسGGه ،لمGGا عGGرف النGGاس هويتGGه أبGً Gدا ،بغض النظGGر عن مGGدى عظمGGة عملGGه ،ألن العين
شً G
البشGGرية عGGاجزة عن رؤيتGGه .بGGدون خطGGوة شGGهادة الGGروح القGGدس ،لمGGا اعGGترف أحGGد بGGه كاهلل المتج ِّس Gد .لGGو اسGGتمر يسGGوع في
شهادة له ،لما كGان للعمGل ذلGك التGأثير .وفي هGذا يظهGر بالدرجGة
قدم الروح القدس
العمل بنفس الطريقة بال اختالف بعد أن ّ
ً

Gهادة ،كGGان ينبغي على الGGروح القGGدس أن ُيظهGGر نفسGGه ،لكي
ضGا .بعGGد أن قGّ Gدم الGGروح القGGدس شً G
األولى عمGGل الGGروح القGGدس أي ً
يمكن G Gك Gأن تGG Gرى بوضGG Gوح أنGG Gه هللا ،وأن روح هللا كGG Gان بداخلGG Gه .لم تكن شGG Gهادة هللا خاطئGG Gة ،وهGG Gذا أثبت أن شGG Gهادته كGG Gانت
صحيحة .لو كان العمGل الGذي سGبق شGهادة الGروح القGدس والGذي تالهGا هGو نفس العمGل ،لمGا بGرزت خدمتGه المتج ِّسGدة وعمGل
الروح القدس ،ولما استطاع اإلنسان أن يتعرف على عمل الروح القدس ،ألنه لم يوجد اختالف واضح .بعGGد الشGGهادة ،كGGان
ينبغي على الروح القدس تأييد هذه الشهادة ،لذلك كان عليGه أن يعلن حكمتGGه وسGلطانه في يسGوع ،الشGهادة الGGتي اختلفت عن
األزمنGGة الماضGGية .بGGالطبع لم يكن هGGذا تGGأثير المعموديGGة؛ GفالمعموديGGة مجGGرد طقس ديGGني ،بGGل كGGانت المعموديGGة فقGGط وسGGيلة
إلظهGGار أن وقت أداء خدمتGGه قGGد حGGان .كGGان هGGذا العمGGل يهGGدف إلى توضGGيح قGGوة هللا العظيمGGة ،وشGGهادة الGGروح القGGدس ،وأن
أيضا إلى
الروح القدس كان سيتولى هذه المسؤولية من أجل هذه الشهادة حتى النهاية .قبل أن يؤدي يسوع خدمته ،أنصت ً
العظ GGات ووع GGظ ونش GGر البش GGارة في مواض GGع متنوع GGة .لم يفع GGل أي عم GGل عظيم ،ألن ال GGوقت لم يكن ق GGد حGGان ألداء خدمت GGه،
ضGا ألن هللا نفسGGه قGGد أخفى نفسGGه بتواضGGع في جسGGد ولم يقم بGGأي عمGGل حGGتى يحين الGGوقت .لم يقم بالعمGGل قبGGل المعموديGةG
وأي ً
لسGGببين :األول ،ألن الGGروح القGGدس لم يكن قGGد حGّ Gل عليGGه رسGGميًّا للعمGGل (أي أن الGGروح القGGدس لم يكن قGGد منح يسGGوع القGGوة

والسلطان ليقوم بهذا العمل) ،وحتى لو كان يسوع يعرف هويته ،ما كGان سGGيقدر على أداء العمGGل الGذي قصGGد القيGGام بGGه فيمGGا
بعد ،ولكان عليه انتظار يوم معموديته .كان هذا توقيت هللا ولم يقدر أحد على أن يعارضه ،وال حتى يسوع نفسه؛ لم يقGGدر

ضGا قGانون عمGGل هللا؛ لGGو لم يعمGGل روح
يسوع نفسه على تعطيل عمله الخاص .بكل تأكيد كان هGGذا تواض ًGعا من هللا ،وهGو أي ً
هللا ،مGGا قGGدر أحGGد أن يقGGوم بعملGGه .الثGGاني ،قبGGل أن يعتمGGد كGGان مجGGرد إنسGGان عGGادي للغايGGة ،وال يختلGGف عن النGGاس العGGاديينG
والطبيعGGيين اآلخGرين؛ هGذا مظهGر واحGد يGدل على أن هللا المتج ِّسGد لم يكن خارًقGا للطبيعGة .لم يعGGارض هللا المتج ِّسGد ترتيبGات

Gوة إال بع GGد المعمودي GGة .أي م GGع إن GGه ك GGان هللا
روح هللا؛ لق GGد عم GGل بطريق GGة منظم GGة وعادي GGة للغاي GGة .ولم ين GGل عمل GGه س ً G
Gلطانا وق ً G
المتج ِّسGد ،لم ينّفGGذ أيGGة أعمGGال فائقGGة للطبيعGGة ،ونمGGا بنفس الطريقGGة الGGتي ينمGGو بهGGا النGGاس اآلخGGرون العGGاديون .فلGGو كGGان يسGGوع

مختلفGGا عن النGGاس العGGاديين ،وأظهGGر نفسGGه
يعGGرف هويتGGه بالفعGGل ،وقGGام بعمGGل عظيم في كGGل األرض قبGGل معموديتGGه ،وكGGان
ً
ض Gا لمGGا ُوجGGد سGGبيل هلل ليبGGدأ الخطGGوة
كشGGخص اسGGتثنائي ،لمGGا كGGان من المسGGتحيل على يوحنGGا أن يقGGوم بعملGGه فحسGGب ،بGGل أي ً
التالية من عمله .وكان هذا سيثبت أن ما فعله هللا خطأ ،وكان سيتضح لإلنسان أن روح هللا وجسد هللا المتج ِّسGد لم يأتيGا من
Gجل في الكتGاب المقGدس هGو عمGل نّفGذه بعGد معموديتGه ،عمGل تم على مGدار ثالث
المس َّ
نفس المصدر .لذلك ،فإن عمGل يسGوع ُ
ٍ
Gادي،
سنوات .ال يسجل الكتاب المقدس ما فعله قبل المعمودية G،ألنه لم يفعGل هGذا العمGل قبGل أن يعتمGد G.كGان مجGرد رجGل ع ٍّ
َّ
ومثل رجالً عاديًّا .قب GGل أن يب GGدأ يس GGوع في أداء خدمت GGه ،لم يختل GGف أب Gً Gدا عن الن GGاس الع GGاديين G،ولم يس GGتطع اآلخ GGرون رؤي GGة
اختالف فيه .فقط بعدما بلغ سن التاسعة والعشرين ،عرف يسوع أنGGه جGاء إلكمGGال مرحلGGة من مراحGل عمGGل هللا؛ فقبالً ،هGو

اجتماعGا في المجمGGع وهGGو في الثانيGGة
ًG
نفسGGه لم يكن يعGGرف ،ألن العمGGل الGGذي قGGام بGGه هللا لم يكن فائًقGGا للطبيعGGة G.حين حضGGر
Gدة كGأي طفGل آخGر" :أمي! أال تعلمين أني يجب أن أضGGع مشGيئة
عشرة من عمGره ،كGانت مGGريم تبحث عنGه ،وقGال جملً Gة واحً G

أبي أوالً فGGوق كGGل شGGيء آخGGر؟" بGGالطبع كGGون يسGGوع قGGد ُحِبGَ Gل
تميزه ال يعGني أنGه كGان فائًقGا للطبيعGة ،لكنGه ببسGاطة أحب هللا
ّ

Gيزا بطريقGGة مGGا؟ لكن
بGGه من الGGروح القGGدس ،أال يجعلGGه هGGذا ممً G
Gانا في هيئتGه G،إال أن
أكGثر من أي طفGل آخGر .مGع أنGه كGان إنس ً

ومختلفا عن اآلخرين .ولكن بعد Gالمعمودية Gفقط شGعر ًّ
حقا بGأن الGروح القGدس يعمGل فيGه ،وشGعر
مميزا
ً
جوهره كان ال يزال ً
أنه كان هللا نفسه .فقط عندما بلغ عمر الثالثة والثالثين ،أدرك ًّ
حقا أن الروح القدس نوى أن ينّفذ عمل الصGGلب من خاللGGه.
َأج ِ
ط ُGر ُس
ان ُب ْG
اب سْ Gم َع ُ
في عمGGر الثانيGGة والثالثين G،تعGGرف على بعض الحقGGائق الداخليGGة ،كمGGا هGGو مكتGGوب في إنجيGGل مGGتىَ" :ف ََ G
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يم َوَيتَ ََّGأل ُم
Gك اْل َGو ْق ِت ْابتَ َGدَأ َي ُسGوعُ ُي ْ
ظ ِGه ُر ِلتَالَميGذ Gه ََّأن ُه َي ْنَبغي ْ
يح ْاب ُن هللا اْل َح ِّي  ...م ْن َذل َ
َأن َيْ Gذ َه ُب ِإَلى ْ
ال َْأن َت ُه َو اْل َمس ُ
َوَق َ
ُأور َشGل َ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
َكِثيرا ِم َن ُّ
ِ
Gوم" .لم يكن يعGرف س ًGلفا مGا العمGل الGذي كGان ينبغي أن
الشُي ِ
ً
وخ َو ُرَؤ َساء اْل َك َهَنة َواْل َكتََبة َوُيْقَت ُل َوفي اْلَي ْو ِم الثالث َيُق ُ
ِ
Gدريجيا،
يقGGوم بGGه ،ولكنGGه عGGرف في الGGوقت المحGGدد .لم يكن لديGGه معرفGGة كاملGGة بمجGGرد أن ُولGَ Gد؛ إذ عمGGل فيGGه الGGروح القGGدس تG
ً
وسGGار العمGGل وفGGق عمليGGة محGGددة .لGGو كGGان قGGد عGGرف من البدايGGة أنGGه هللا ،والمسGGيح ،وابن اإلنسGGان المتج ّسGد ،وأن عليGGه إتمGGام
عمل الصلب ،لماذا لم يقم بالعمل من قبل؟ لماذا شعر يسوع بالحزن وصّلى من أجل هذا بلجاجة فقط بعد أن أخبر تالميذهG

وعمده قبGGل أن يفهم العديGGد من األمGGور الGGتي لم يكن يفهمهGGا؟ هGGذا يGGدل على أن
عن خدمتGGه؟ لمGGاذا َّ
مهد يوحنGGا السGGبيل أمامGGه َّ
ذلGGك كGGان عمGGل هللا المتج ِّسGد ،ولكي يفهم يسGGوع ويتمم عملGGه ،كGGانت هنGGاك عمليGGة ،ألنGGه كGGان هللا المتج ِّسGد الGGذي يختلGف عملGGه
مباشرة.
عن العمل الذي يقوم به الروح
ً
كل خطوة من عمGل هللا تتبGع خطGوة أخGرى في نفس المسGار ،ولGذلك في خطGة التGدبير اإللهي الGتي امتGدت لسGتة آالف
عام ،كل خطوة تبعتها G،عن قرب ،خطوةٌ تليها ،منGذ تأسGيس العGالم حGتى اليGوم الحاضGر .لGو لم يوجGد أحGد ليمهGد السGبيل ،مGا
كان سيوجد أحد ليأتي بعده؛ Gوحيث إنه يوجد من يأتون فيما بعد G،فهنالك من يمهدون Gلهم السبيل .بهذه الطريقة سGار العمGل
متنGGاقالً خطGGوة بخطGGوة .خطGGوة تلي خطGGوة ،وبGGدون وجGGود شGGخص يفتح الطريGGق ،لكGGان من المسGGتحيل بGGدء العمGGل ،وَلمGGا كGGان

لGGدى هللا أيGGة وسGGيلة لGGدفع عملGGه نحGGو التقGّ Gدم .ال توجGGد خطGGوة تعGGارض األخGGرى ،وجميGGع الخطGGوات تتبGGع بعضGGها اآلخGGر في
تسلسل ِّ
تيارا؛ كل هGGذا يعملGGه نفس الGGروح .ولكن بغض النظGر عن وجGود يفتح الطريGق أو يكمGGل عمGGل شGخص آخGر،
لتشكل ً
Gحيحا؟ فتح يوحنGا المعمGدان الطريGق ويسGوع أكملGه ،فهGل هGذا يثبت أن هويGة يسGوع أقGل
هذا ال يحدد هويتهمGا .أليس هGذا ص ً
من يوحنا؟ يهوه نّفذ عمله قبل يسوع ،فهل يمكنك Gأن تقGول إن يهGوه أعظم من يسGGوع؟ سGواء مهGGدوا السGبيل أو أكملGوا عمGGل

Gحيحا؟ حيث إن هللا
آخGGرين ،هGGذا ال يهم؛ األكGGثر أهميGGة هGGو جGGوهر عملهم ،والهويGGة الGGتي يمثلهGGا هGGذا الجGGوهر .أليس هGGذا صً G
Gق
قصد العمل بين البشر ،كGان عليGه أن يقيم هGؤالء القGادرين على تمهيGGد السGبيل .حين بGGدأ يوحنGGا الكGGرازة قGالGِ :
"َأع ُّدوا َ
ط ِريَ G
الر ِب .اصنعوا سبَله مستَ ِقيم ًة .تُوبواِ َّ ،
ِ
Gادرا على قGول
َألن ُه َقد ا ْقتَ َر َب َمَل ُك ُ
ُ
ماوات" .قGال هGGذا منGذ GالبدايGGة ،ولمGاذا كGGان ق ً
Gوت ال َّسَ G
َّ ّ ْ َ ُ ُ ُ ُ ُ ْ َ
هذه الكلمات؟ من حيث الترتيب الذي قيلت فيGه هGذه الكلمGات ،كGان يوحنGا أول من تحGدث عن بشGارة ملكGوت السGماوات ،ثم

تحGGدث يسGGوع بعGGده .وفًقGGا لتصGGورات اإلنسGGان ،كGGان يوحنGGا هGGو من فتح طريًقGGا جديGً Gدا ،وبGGذلك يكGGون يوحنGGا بGGالطبع أعظم من
شهادة له كابن هللا الحGبيب ،ولكنGه اسGتخدمه لفتح وإعGداد الطريGق للGرب.
يقدم هللا
يسوع .لكن يوحنا لم يقل إنه المسيح ،ولم ّ
ً
أيضا كل عمل اإلنسان.
لقد مهد السبيل ليسوع ،لكنه لم يستطع أن يعمل نياب ًة عنه .لقد حفظ الروح القدس ً

في عصر العهد القديم ،كان يهوه هو من قاد الطريقَّ ،
ومثل عمل يهوه عصر العهد القديم بأكمله ،وكGGل العمGGل الGGذي
تم في إسرائيل .أيَّد موسى هذا العمل على األرض ،وأعماله كانت مثل تعاون ُمقدم من اإلنسان .آنذاك ،كان يهGGوه هGGو من
ّ
مناديGGا موس GGى ،ورفع GGه بين ش GGعب إس GGرائيل وجعل GGه يق GGودهم في البري GGة ومن ثم إلى كنع GGان .لم يكن ه GGذا عم GGل موس GGى
تكلم،
ً

ض Gا الشGGريعة،
نفسGGه ،بGGل كGGان عمالً يوجهGGه يهGGوه شخصGً Gيا ،لGGذلك لم يكن من الممكن أن ُيGGدعى موسGGى هللا .وضGGع موسGGى أي ً
ضGا وصGايا ونقض نGاموس
ولكن يهوه هو الذي َسَّن َها بشخصه ،وكل ما في األمر أنه جعل موسGى ينطGق بهGا .ق ّGدم يسGوع أي ً
العهGGد القGGديم ووضGGع وصGGايا العصGGر الجديGGد .لمGGاذا يسGGوع هGGو هللا نفسGGه؟ ألنهمGGا ليسGGا نفس الشGGيء .كGGان العمGGل الGGذي قGGام بGGه

مباشرة ،وكان موسى مجرد شخص استخدمه هللا .حين
جديدا؛ بل َو َّج َه ُه يهوه
ً
موسى آنذاك ال يمثل العصر أو يفتح طريًقا ً
أتى يسGوع ،نّفGGذ يوحنGGا خطGوة عمGGل تمهيGGد السGGبيل ،وبGدأ في نشGر بشGارة ملكGGوت السGGماء (الGروح القGدس قGGد بGGدأ هGذا) .عنGGدما

ضGا بالعديGدG
جاء يسوع ،قام
ً
مباشرة بأداء عمله الخاص ،ولكن ُوجد اختالف كبير بين عملGه وعمGل موسGى .نطGق إشGعياء أي ً
من النبGGوات ،فلمGGاذا لم يكن هGGو هللا نفسGGه؟ لم ينطGGق يسGGوع بالعديGد Gمن النبGGوات ،فلمGGاذا إ ًذا هGGو هللا نفسGGه؟ لم يجGGرؤ أحGGد على
القول إن عمل يسوع آنذاك جGاء كلGه من الGروح القGدس ،كمGا لم يجGرؤ أحGد على القGول إنGه جGاء من مشGيئة اإلنسGان ،أو إنGه

في مجمله كان عمل هللا نفسGه .لم يكن لGدى اإلنسGان وسGيلة لتحليGل مثGل هGذه األمGور .يمكن أن ُيقGال إن إشGعياء قGد قGام بهGذا
العمل وقال هذه النبوات وجميعها أتت من الروح القدس؛ ولم ِ
مباشرة من إشGعياء نفسGGه ،بGGل كGانت إعالنGات من يهGوه.
تأت
ً

لم يقم يسGGوع بقGGدر كبGGير من العمGGل أو يقGGل العدي Gد Gمن الكلمGGات ،ولم ينطGGق بالعديGGد من النبGGوات .في نظGGر اإلنسGGان ،لم يبGُ Gد
صGا ،لكنGGه كGGان هللا نفسGGه ،وهGGذا أمGGر يتعGGذر على اإلنسGGان تفسGGيره .لم يGGؤمن أحGGد بيوحنGGا المعمGGدان أو
وعظGGه سً G
Gاميا سً G
Gموا خا ً

إشعياء أو داود أو يدعوهم هللا ،أو قال عن داود إنه اإلله ،أو يوحنا اإللGه؛ لم يقGل أحGد هGذا قGط ،ولكن يسGوع وحGده هGو من

ُدعي المس GGيح .ه GGذا التص GGنيف يتم وفًقGGا لش GGهادة هللا ،والعم GGل ال GGذي ت GGواله ،والخدم GGة ال GGتي أداه GGا .فيم GGا يتعل GGق برج GGال الكت GGاب
المقدس العظمGاء – إبGراهيم وداود ويشGوع ودانيGال وإشGعياء ويوحنGا ويسGوع – يمكنGك Gأن تقGول َمن هGو هللا نفسGه من خالل

ومن كGان هGو هللا
األعمال التي قاموا بها ،وتتعرف على أي منهم أنبياء وأي منهم رسل .يختلف ويتحGددَ Gم ْن اسGتخدمهم هللا َ
نفسGGه بحسGGب جGوهر العمGGل الGGذي قGGاموا بGGه ونوعGGه .إن لم تسGGتطع تحديGد GالفGGرق ،فهGGذا يثبت أنGGك ال تعGGرف مGGا معGGنى اإليمGGان
باهلل .يسوع هو هللا ألنه قGال العديGد Gمن الكلمGات ،وقGام بGالكثير من العمGل ،وبGاألخص قيامGه بالعديGد من المعجGزات .بالمثGل،
Gرة؛ لمGاذا
أيضا قام بالكثير من العمل وقال الكثير من الكلمات ،وكGGذلك موسGى؛ لمGاذا لم ُي ْGد َعَيا هللا؟ َخلGGق هللا آدم مباش ً
يوحنا ً
دع هللا ،بل فقط ُدعي مخلوًقا؟ إن قال أحد لك" :اليوم ،قGام هللا بGالكثير من العمGل ،وتحGدث بالعديGد Gمن الكلمGات؛ فهGو هللا
لم ُي َ
ضGا هللا نفسGGه!" عليGGك أن تسGألهم في المقابGGل:
نفسه .لذلك ،وحيث إن موسى قد قال العديد من الكلمات ،فال بد من أنه هGGو أي ً
"لماذا قدم هللا شهادة ليسوع آنذاك على أنه هللا نفسه ،وليس ليوحنا؟ ألم ِ
يأت يوحنا قبGGل يسGGوع؟ أيهمGGا أعظم ،عمGGل يوحنGGا أم
ّ
ً

Gهادة ليس GGوع وليس
يس GGوع؟ يب GGدو عم GGل يوحن GGا في نظ GGر اإلنس GGان أعظم من عم GGل يس GGوع ،ولكن لم GGاذا ق Gّ Gدم ال GGروح الق GGدس ش ً G
الس ُحب .لم يتحGGدث
ليوحنا؟" نفس الشيء يحدث اليوم! في البداية ،حين قاد موسى شعب إسرائيل ،تحدث إليه يهوه من بين ُ
Gرة .ك GGان ه GGذا ه GGو عم GGل إس GGرائيل العه GGد الق GGديم .لم يكن ال GGروح أو كينون GGة هللا داخ GGل
Gرة ،ب GGل أرش GGده يه GGوه مباشً G
موسGGى مباش ً G
موسى .لم يستطع القيام بهذا العمل ،لذلك ُوجد اختالف كبGGير بين العمGل الGGذي قGام بGGه وعمGGل يسGوع .وهGذا بسGبب أن العمGل
Gتخدما من قب GGل هللا ،أو نبيًّا أو رسGGوالً أو هللا نفس GGه ،فه GGذا يمكن تمي GGيزه من
ال GGذي قام GGا بGGه مختلGGف! سGGواء كGGان الشGGخص ُمس ً G
سينهي شكوكك .مكتوب في الكتاب المقGGدس أن الخGGروف وحGGده بإمكانGGه فتح الختGGوم السGGبعة .على
خالل طبيعة عمله ،وهذا ُ

جميعGا
مر العصورُ ،وجد العديGد Gمن مفسGري الكتGGاب المقGدس من بين تلGك الشخصGGيات العظيمGة ،فهGGل يمكنGك Gأن تقGول إنهم
ً
الخ GGروف؟ ه GGل يمكنG Gك Gأن تق GGول إن ك GGل تفس GGيراتهم ت GGأتي من هللا؟ هم مج GGرد مفس GGرين؛ ليس ل GGديهم هوي GGة الخ GGروف .كي GGف
يس GGتحقون فتح الخت GGوم الس GGبعة؟ ص GGحيح أن "الخ GGروف وح GGده بإمكان GGه فتح الخت GGوم الس GGبعة" ،لكن GGه ال ي ِ G
Gأتي فق GGط لفتح الخت GGوم
تمامGا لعملGه الخGاص؛ هGل من الضGروري لGه أن يقضGي
السبعة؛ فليس من ضرورة لهذا العمGل ،إنGه يتم عر ً
ضGا .هGو مGدرك ً
وقتً ا في تفسير األسفار المقدسة؟ هل يجب إضافة "عصر تفسير الخروف لألسفار المقدسة" إلى خطGGة العمGGل الGتي اسGتمرت

أيضا بعض اإلعالنات بشGأن عمGGل األزمنGة الماضGية ،ويجعGل النGاس
لستة آالف عام؟ لقد أتى ليقوم بعمل جديد ،ولكنه يقدم ً
يفهمGGون حقيقGGة خطGGة العمGGل الGGتي اسGGتمرت لسGGتة آالف عGGام .ال يوجGGد احتيGGاج لتفسGGير العديGد Gمن فقGرات الكتGGاب المقGGدس؛ إن
عمGGل اليGGوم هGGو المفتGGاح ،وهGGو األمGGر المهم .يجب أن تعGGرف أن هللا لم يِ G
Gأت ليفتح الختGGوم السGGبعة على وجGGه الخصGGوص بGGل
أتى من أجل عمل الخالص.
أنت تعGرف فقGط أن يسGوع سGينزل في األيGام األخGيرة ،ولكن كيGGف سGGينزل؟ خGاطئ مثلGGك ،نGال الفGGداء للتGGو ،ولم يغGيره
َ
ِّ
هللا أو يكملGGه .هGGل يمكنGGه أن يكGGون بحسGGب قلب هللا؟ إنGGك تGGرى ،كإنسGGان محصGGور في ذاتGGك العتيقGGة ،أن يسGGوع خّلصGGك حًقGGا،

نجسا .كيف يمكنGك Gأن تكGون مقد ًسGا إن لم
وأنك ال تُحسب خاطًئا بسبب خالص هللا ،ولكن هذا ال يثبت أنك لست خاطًئا أو ً
Gاني ووض GGيع ،وم GGا زلت ت GGرغب في ال GGنزول م GGع يس GGوع – ّأنى ل GGك أن تحظى به GGذا الح GGظ
نجس وأن ٌّ G
تتغ GGير؟ أنت في داخل GGك ٌ
خطوة في إيمانGك باهلل :أنت مجGرد ش ٍ
Gخص نGال الفGداء ولكنGك لم تتغGير .لكي تكGون بحسGب قلب هللا ،يجب
فقدت
ً
الوفير! لقد َ

Gاجزا عن الوصGGول للقداسGGة .وبهGGذه
على هللا أن يقGGوم شخصGً Gيا بعمGGل تغيGGيرك وتطهGGيرك؛ إن لم تنGGل سGGوى الفGGداء ،سGGتكون عً G
Gوة من عمGل هللا في تGGدبير البشGر ،وهي خطGوة
الطريقة لن تكون مGGؤهالً لتتشGارك في بركGات هللا الصGالحة ،ألنGGك فقGGدت خط ً
مباشرة.
أساسية للتغيير والتكميل .ولذلك أنت ،كخاطئ ُفديت فحسب ،عاجز عن ميراث إرث هللا
ً

ب GGدون بداي GGة ه GGذه المرحل GGة الجدي GGدة Gمن العم GGلَ ،م ْن يع GGرف إلى أين كنتم س GGتذهبون أنتم أيه GGا المبش GGرون والك GGارزون
والمفسرون والمدعوون رجاالً روحيين عظماء! بدون بداية هذه المرحلة الجديدة من العمل ،ما تتحدثون عنGه قGد عفGا عليGه

الGGزمن! األمGGر يتعلGGق إمGGا بالصGGعود إلى العGGرش أو إعGGداد المنزلGGة لتصGGبح الملGGك؛ إمGGا إنكGGار الGGذات أو إخضGGاع الجسGGد؛ إمGGا

الصGGبر أو تعلم دروس من جميGGع األمGGور؛ إمGGا االتضGGاع أو المحبGGة .أليس هGGو غنGGاء نفس النغمGGة القديمGGة؟ إنهGGا قضGGية تسGGمية
نفس الش GGيء باس GGم مختل GGف! إم GGا تغطي GGة ال GGرأس أو كس GGر الخ GGبز ،أو وض GGع األي GGادي والص GGالة ،وش GGفاء المرض GGى وإخ GGراج
الشGGياطين .هGGل يمكن أن يوجGGد عمGGل جديGGد؟ هGGل يمكن أن يوجGGد أي مظهGGر من النمGGو؟ إن واصGGلت القيGGادة بنفس الطريقGGة،
اتباعا أعمى أو سGتلتزم بتقليGد .أنتم تؤمنGون أن عملكم سGا ٍم للغايGة ،ولكن هGل تعرفGون أنGه قGد تم تناُقلGه وتعليمGه
ستتبع
تعليما ً
ً
على أيGGدي هGGؤالء "الرجGGال القGGدامى" في األزمنGGة القديمGGة؟ أليس كGGل مGGا تقولونGGه وتفعلونGGه هGGو نفس الكلمGGات األخGGيرة ألولئGGك

الرجGGال القGGدامى؟ أليسGGت هGGذه هي مسGGؤولية الرجGGال القGGدامى قبGGل أن يموتGGوا؟ هGGل تعتقGGدون أن أفعGGالكم تتخطى أفعGGال ُر ُسGل

وأنبي GGاء األجي GGال القديم GGة ،ب GGل وتتخطى ك GGل األم GGور؟ إن بداي GGة ه GGذه المرحل GGة من العم GGل ق GGد أنهت عش GGقكم لعم GGل ويتنس لي
ملكGGا ويصGGعد إلى العGGرش ،وكبحت غGGروركم وتبجحكم ،ولGGذلك أنتم غGGير قGGادرين على التطفGGل
 Witness Leeلكي يصGGير ً
على هGذه المرحلGة من العمGل .بGدون هGذه المرحلGة من العمGل ،كنتم ستغوصGون أكGثر عمًقGا في عGدم القGدرة على نيGل الفGداء.

توجد الكثير من األمور القديمة بينكم! لحسن الحظ ،عمل اليوم قد أعGGادكم؛ وإال َم ْن يعGGرف أي طريGGق كنتم ستمضGGون فيGGه!
دائمGGا بGGاألمور القديمGGة؟ وعليGGه،
دائما ولم يشخ قط ،لماذا ال تطلبون ً
أمورا جديGدة؟ لمGاذا تتمسGGكون ً
حيث إن هللا هو إله جديد ً
فإن معرفة عمل الروح القدس اليوم هو أمر ذو أهمية قصوى!

عليك أن تتخلى عن بركات المكانة االجتماعية وتفهم مشيئة هللا لجلب الخالص
لإلنسان

يGGرى اإلنسGGان أنGGه من غGGير الممكن أن يصGGير أحفGGاد مGGوآب كGGاملين ،وأنهم ليسGGوا مGGؤهلين لGGذلك .ومن ناحيGGة أخGGرى
كمل GGوا .طالمGGا أن الشGGخص حفيGGد مGGوآب ،ال يمكن أن يص GGير كGGامالً.
أوالد داود لهم رجGGاء ،وهم بالتأكيGGد قGGادرون على أن ُي َّ
ح GGتى الي GGوم ،م GGا زلتم ال تعرف GGون أهمي GGة العم GGل ال GGذي يتم بينكم؛ فح GGتى ه GGذه المرحل GGة الحالي GGة م GGا زلتم تتمس GGكون بتطلع GGاتكم
المستقبلية في قلوبكم وتكرهون التخِّلي عنها .ال أحد يبالي بالسبب الذي ألجله اختاركم هللا اليوم – وأنتم أكGGثر جماعGGة غGGير

مسGGتحقة – للعمGGل فيكم .فهGGل هGGذا العمGGل يتم بصGGورة خاطئGGة؟ هGGل هGGذا العمGGل سGGهو لحظي؟ لمGGاذا نGGزل هللا بالتحدي Gد GليعمGGل
وسطكم ،في حين أنه قد عرف منGGذ زمن طويGل أنكم أبنGاء مGوآب؟ أال تف ِّكGGرون أب ًGدا في هGذا؟ أال يفكGGر هللا أبGً Gدا في هGذا حين
يقGGوم بعملGGه؟ هGGل يتصGGرف بشGGكل منGGدفع؟ ألم يكن يعGGرف أنكم أبنGGاء مGGوآب منGGذ البدايGGة؟ أال تعرفGGون أن ِّ
تفكGGروا بشGGأن هGGذه
األمGGور؟ أين ذهبت تصGGوراتكم؟ هGGل صGGار تفكGGيركم الصGGحي عليالً؟ أين ذهبت مهGGارتكم وحكمتكم؟ هGGل لGGديكم مGGا يكفي من
رحاب GGة الص GGدر لدرج GGة أنكم ال تك GGترثون ب GGأمر ص GGغير مث GGل ه GGذا؟ عق GGولكم أك GGثر حساس GGية ألم GGور مث GGل تطلع GGاتكم المس GGتقبلية

ومصGGيركم ،ولكنهGGا بطيئGGة الفهم ومشGGلولة وجاهلGGة بشGGدة بشGGأن أي شGGيء آخGGر .مGGا الGGذي تؤمنGGون بGGه على األرض؟ تطلعGGاتكم
المستقبلية؟ أم هللا؟ ألست تؤمن فقط بمصيرك الجيGد؟ ألسGت تGؤمن فقGط بتطلعاتGك المسGتقبلية؟ مGا القGدر الGذي تفهمGه اآلن من
طريقة الحياة؟ ما القدر الذي قد حصلت عليه؟ هل تعتقد أن هذا العمل الذي يتم اآلن مع أحفاد مGGوآب يتم إلذاللكم؟ هGGل يتم
عن عم GGد ليكش GGف قبحكم؟ ه GGل يتم عن عم GGد ليجعلكم تقبل GGون الت GGوبيخ ،ثم يلقيكم في بح GGيرة الن GGار؟ لم أق GGل ق GGط إن ليس لكم
Gارا؟ أنت تقGGول إنGGك
لزامGا عليكم الخGGراب أو معانGGاة الكGGروب؛ هGGل أعلنت هGGذا األمGGر جه ً
مسGGتقبل ،فضGالً عن أني لم أقGGل إنGGه ً
بال رجGGاء ،ولكن أليس هGGذا هGGو اسGGتنتاجك الشخصGGي؟ أليس هGGذا تGGأثير عقليتGGك؟ هGGل السGGتنتاجك أهميGGة؟ إن قلت إنGGك لسGGت
مبارك ا ،فبالتأكيGGد ستخضGGع للGGدمار ،وإن قلت إنGGك مبGGارك فبالتأكيGGد لن تهلGGك .أنGGا ال أقGGول إال إنGGك حفيGGد مGGوآب .لم أقGGل إنGGك
ًG
جميعGا خطGاة؟
ستهلك .كل ما في األمر أن أحفاد موآب ُل ِعنGوا ،وهم نGGوع من البشGرية الفاسGGدةُ .ذكGGرت الخطيGة سGابًقا؛ ألسGGتم
ً
جميعGا هللا ويتمGGردون عليGGه؟ أليس أولئGGك الGGذين يتحGَّ Gدون هللا هم أهGGداف
ًG
ألم يفسGGد الشGGيطان جميGGع الخطGGاة؟ أال يتحGGدى الخطGGاة
جميعGا؟ في هGGذه الحالGGةَ ،من ِمن بين أولئGGك المخلGGوقين من دم ولحم سGَ Gيخُلص؟ كيGGف بقيتم
ًG
للعنGGة؟ أال يجب أن يهلGGك الخطGGاة
أحيGGاء إلى اليGGوم؟ أنتم سGGلبيون ألنكم أحفGGاد مGGوآب ،أال تنتمGGون كGGذلك إلى البشGGر الخطGGاة؟ كيGGف بقيتم إلى هGGذا اليGGوم؟ عنGGدما
ُيGGذكر الكمGGال تصGGيرون سGGعداء .سGGمعتم أنكم يجب أن تختGGبروا الضGGيقة العظيمGGة ،وتظنGGون أن هGGذا مبGGارك أكGGثر .تظنGGون أنGGه

من خالل الضيقة ستصيرون غالبين ،وهذه هي بركة هللا األكثر عظمة وتمجيده العظيم لكم .حين ُيشار إلى مGGوآب ،يحGGدث
جميعGا على
اضطراب بينكم .فيشعر البالغون واألطفال على حد سواء بحزن ال يوصف ،وتمتلئ قلوبكم باألسGى ،وتنGدمون
ً

أنكم ُو لدتم .ال تفهمون أهمية السبب وراء إتمام هذه المرحلة من العمل على أحفاد موآب؛ أنتم ال تعرفGGون إال السGGعي وراء
المكانة المرموقة ،وترتدون عندما تظنون أن ليس لكم رجاء .عندما ُيذكر الكمGال والمصGير المسGتقبلي ،تشGعرون بالسGعادة.

Gالتخوف من
بعض الن GGاس اآلن ب ُّ G
اله GGدف من إيم GGانكم باهلل ه GGو الحص GGول على برك GGات ،لكي يك GGون لكم مص GGير جي GGد .يش GGعر ُ
مكانتهم .وألن لهم استحقاًقا أقل ومكان ًة أقل ،ال يرغبون في السعي وراء الكمال .تكلم هللا أوالً عن الكمGGال ،ثم أشGGار بعGGدها
إلى أحفاد موآب ،لذلك ترك الناس طريق الكمال الذي سبق ذكره .هGذا ألنكم لم تعرفGوا قGط أهميGة هGذا العمGل وال تكGترثون

ألهميتGه G.قامGGاتكم صGغيرة جGًّ Gدا وال يمكنكم حGتى احتمGGال أقGل اضGطراب .عنGGدما تGGرون أن مكGانتكم وضGGيعة للغايGة ،تشGGعرون
بالسGلبية ،وتفقGدون اإليمGان في االسGتمرار في السGعي .يعGد النGاس مجGرد الحصGول على النعمGة والتمتGع بالسGالم همGا رمGزان

لإليمان باهلل ،ويGرون السGعي إلى لبركGات أسا ًسGا لإليمGان باهلل .تسGعى قلGة قليلGة من النGاس إلى معرفGة هللا أو إلى التغيGير في
مناسبا ويعطيهم كل نعمة تحت الشمس ،وأن يجعلGGوا هللا
مصيرا
شخصيتهم .إن إيمان الناس باهلل يلتمس من هللا أن يعطيهم
ً
ً
خGGادمهم ،وي GGدفعوه ليبقي على العالق GGة معهم ودودة ،وأال يوج GGد أبGGدا أي خالف بينهم .أي أن إيمGGانهم باهلل َّ
يتطلب من هللا أن
ً
ُ
ِ
تماما مثلما يقول الكتاب المقGدس" :سأصGغي إلى
َيع َد باالستجابة لكافة مطالبهم ،واإلنعام عليهم بأي شيء يصّلون من أجلهً ،
المخِّلص الحنGGون ،الGGذي
جميGGع صGGلواتكم" .يطلبGGون من هللا أال يGGدين GأحGً Gدا أو يتعامGGل مGGع أحGGد ،حيث أن هللا هGGو ًG
دائمGا يسGGوع ُ
ُيبقي عالق ًة طيبة مع الناس في كل األوقGات واألمGGاكن .تبGGدو الطريقGة الGGتي يؤمنGون بهGا هكGGذا :إنمGا يرفعGGون مطGالب إلى هللا
صGر .ويسGتمرون
Gاة أم مطيعين فإنGه ُينعم عليهم بكGل شGيء يطلبونGه دون تب ُّ
Gادا منهم أنهم سGواء كGانوا عص ً
دونما خجل ،اعتق ً
في طلب "تسديد ديون" من هللا ،معتقدين Gأن على هللا أن "يسدد" لهم بال أية مقاومة ،وأن يدفع الضعف ،ويظنون أنGGه ،سGGواء
ظم النGG Gاس بصGG Gورة
حصGG Gل هللا على شGG Gيء منهم أم ال ،فال يمكنGG Gه سGG Gوى أن يكGG Gون تحت رحمتهم فحسGG Gب؛ وال يمكنGG Gه أن ين ِّ
استبدادية ،فضالً عن أنه ال يمكنه أن يكشف للنGاس عن حكمتGه وشخصGيته البGارة المسGتترتين لسGنين عديGدة كمGا يريGد ،دون

إذنهم .إنهم ببسGGاطة يعGGترفون بخطايGGاهم هلل ،معتقGGدين أن هللا سيصGGفح عنهم ،وأنGGه لن يمGَّ Gل من فعGGل ذلGGك ،وأن هGGذا سيسGGتمر

إلى األبد .إنهم فقط يأمرون هللا معتقدين أنه ليس عليGGه سGوى أن يطيGع ،كمGGا هGو مGGذكور في الكتGاب المقGGدس َّ
"أن هللا لم يGGأت

دائمGGا به GGذه الطريق GGة؟ حين ال يمكنكم الحص GGول على ش GGيء من هللا
ُليخ Gَ Gدم ب GGل َلي ْGخ Gدم ،وليك GGون
خادمGGا لإلنس GGان" ألم تؤمن GGوا ً
ً
Gريعا في أنGGواع اإلسGGاءة كافGGة .لن
ترغبGGون في الفGGرار .وحين ال تفهمGGون شGGيًئا تسGGتاؤون بشGGدة ،وتGGذهبون بعيGً Gدا GوتنGGدفعون Gسً G

يعبGGر بالكامGGل عن حكمتGGه وعجبGGه ،بGGل تريGGدون التمتGGع بطمأنينGGة لحظيGGة وتعزيGGة مؤقتGGة .حGGتى اآلن،
تسGGمحوا هلل ببسGGاطة أن ِّ
Gدرا قليالً من عظمتGه تصGيرون تعسGاء؛ هGل
موقفكم في إيمانكم باهلل كان وما زال يحمل نفس اآلراء القديمة .إن أظهGر هللا ق ً

جميعGا ُمخلصGGون هلل في حين أن آراءكم القديمGGة لم تتغGGير؟ حين ال
ًG
تGGرون اآلن كيGGف هي قGGامتكم بالضGGبط؟ أال تعتقGGدون أنكم
Gيء تظن أن األم GGور تس GGير على م GGا ي GGرام ،وتحب هللا ب GGأعلى درج GGة ،ولكن حين يبتليG Gك Gش GGيء ص GGغير ،تس GGقط في
َي َم ُّسَ G Gك ش ٌ G
جحيم .هل هذا هو إخالصك هلل؟

لو كان لمرحلة عمل اإلخضاع األخيرة أن تبدأ من إسرائيل ،لما كان لعمل اإلخضاع مغزى .يصير العمل ذا أهمية
طا ،وأقلهم مكانة .أنتم ذوو المسGGتوى
كبرى عندما يتم في الصين ،وعندما يتم عليكم أنتم أيها الناس .أنتم أكثر الناس انحطا ً
الوض GGيع في ه GGذا المجتم GGع وأنتم أق GGل من أق GGر باهلل في البداي GGة .أنتم أك GGثر من ابتع GGدتم عن هللا ،وأك GGثر من ت َّ G
Gأذيتم .ألن ه GGذه
َ
َ
المرحلة من العمل هي فقط من أجل اإلخضاع ،أليس من المناسب أن تُختاروا لتشهدوا لما هو عتيد؟ لGو لم تتم أول خطGGوة

من خطGGوات عمGGل اإلخضGGاع على النGGاس ،لكGGان من الصGGعب تحقيGGق تقGُّ Gدم في عمGGل اإلخضGGاع اآلتي ،ألن عمGGل اإلخضGGاع
بناء على حقيقة العمل الذي يتم اليوم .إن عمل اإلخضGاع اليGوم هGو مجGرد بدايGة لعمGل اإلخضGاع
الذي سيأتي سيحقق نتائج ً
الكلي .أنتم أول ُدفعة ستخضع؛ أنتم تمثلون جميGع الجنس البشGري الGذي يجGري إخضGاعه .إن كGان هنGاك شGخص يفهم ًّ
حقا،
ُ

ض Gا
سGGيرى أن كGGل عمGGل هللا الGGذي يتم اليGGوم هGGو عمGٌ Gل
عظيم ،وأن هللا ال يGGدع النGGاس يعرفGGون عصGGيانهم فحسGGب ،بGGل إنGGه أي ً
ٌ
يكشGGف مكGGانتهم .الهGGدف والمعGGنى من هGGذه الكلمGGات ليس َج ْGع ل النGGاس سGGلبيين وال جعلهم يسGGقطون ،بGGل يهGGدف إلى حصGGولهم

على اإلعالن والخالص بكالمGGه؛ الهGGدف منهGGا هGGو إيقGGاظ روح اإلنسGGان بكالمGGه G.منGGذ خلقGGة العGGالم حGGتى اآلن ،عGGاش اإلنسGGان

دائمGا تحت ُملGGك الشGGيطان جGGاهالً وغGGير مGGؤمن بوجGGود إلGGه .كGGون خالص هللا العظيم يشGGمل هGGؤالء النGGاس وكGGون هللا يGGرفعهم
ًG
فهGGذا يوضGGح في الحقيقGGة محبGGة هللا؛ أولئGGك الGGذين يفهمGGون ًّ
حقا سGGيف ِّكرون بهGGذه الطريقGGة .كيGGف يمكن ألولئGGك النGGاس الGGذين بال
فهم أن يف ِّكGGروا؟ "آه ،يقGGول هللا إننGGا أحفGGاد مGGوآب .قGGال بنفسGGه إننGGا أحفGGاد مGGوآب .هGGل يمكن أن تكGGون نهايتنGGا جيGGدة؟ َمن جعلنGGا
دائمGا منGذ البدايGة؟ حيث
أحفGاد مGوآب؟ من جعلنGا نتح َّGدى هللا كث ً
Gيرا في السGابق؟ لقGد جGاء هللا ليGديننا؛ أال تGرى كيGف أداننGا هللا ً
Gوبِخكم ،ولكن الهGGدف من
أننGGا قGGد تحGَّ Gدينا هللا ينبغي أن ُنGGوبَّخ بهGGذه الطريقGGة" .هGGل هGGذه الكلمGGات صGGحيحة؟ يGGدينكم هللا اليGGوم ويّ G
جميعGا أن تعGرف نفسGك لكي تتغيَّر شخصGيتك
إدانتك هو أن تعرف نفسك .إن الهدف من اإلدانة واللعنة والدينونGة والتGوبيخ
ً

وتعGGرف أنGGك تسGGتحق وتGGرى أن جميGGع أعمGGال هللا بGGارة ومتوافقGGة مGGع شخصGGيته واحتياجGGات عملGGه وأنGGه يعمGGل وفًقGGا لخطتGGه
لخالص اإلنس GGان ،وأن GGه اإلل GGه الب GGار ال GGذي يحب اإلنس GGان ويخِّلص GGه ويدين GGه ِّ
ويوبخ GGه .إذا كنت ال تع GGرف س GGوى أن مكانتGGGك
ِ
وض GGيعة ،وأن GGك فاس GGد وع ٍ G
ض Gح خالص GGه ل GGك من خالل الدينون GGة والت GGوبيخ الل GGذين
Gاص ،ولكن GGك ال تع GGرف أن هللا يري GGد أن يو ّ
يفعلهما فيك اليوم ،فأنت ال تختبر بأية طريقة ،فضالً عن أنك غير قادر على االستمرار في التقدم لألمام .لم ِ
يأت هللا ليقتل

ويوبِخ ويخِّلص .قبل اختتام خطة تدبيره التي استمرت لستة آالف عام ،وقبل أن يوضح نهايGGة كGGل
ويدمر ،بل ليدين ويلعن ّ
فئة من فئات البشر ،فإن عمل هللا على األرض هGGو من أجGل الخالص ،كGGل عملGه هGو من أجGل تكميGGل الGGذين يحبونGه تكميالً
تامGG Gا وجعلهم يخضGG Gعون لسGG Gيادته G.ال يهم كيGG Gف يخِّلص هللا النGG Gاس ،هGG Gذا كلGG Gه يتم من خالل جعلهم يتحGَّ G Gررون من طGG Gبيعتهم
ً
ِ
الشGGيطانية القديمGGة؛ أي أنGGه يخّلصGGهم من خالل جعلهم يسGGعون إلى الحيGGاة .إن كGGانوا ال يسGGعون إلى الحيGGاة ،لمGGا كGGانت لGGديهم
طريق GGة لقب GGول خالص هللا .إن الخالص هGGو عم GGل هللا نفس GGه والس GGعي وراء الحيGGاة هGGو شGGيء يجب أن يملك GGه اإلنسGGان ليقبGGل

توبيخ  Gا أو دينونً G Gة أو لعن ً GGة؛ يجب أن
ًG
الخالص .في نظ GGر اإلنس GGان ،الخالص ه GGو محب GGة هللا ،ومحب GGة هللا ال يمكن أن تك GGون
ينطGGوي الخالص على محبGGة ورحمGGة باإلضGGافة إلى كلمGGات التعزيGGة ويجب أن ينطGGوي على بركGGات ال محGGدودة يمنحهGGا هللا.
ِ
وجعل ِGه يعطيGه قلبGه من خالل بركاتGه ونعمتGه .أي
يؤمن الناس أنه حين يخِّلص هللا اإلنسGان ،فإنGه يفعGل هGذا من خالل لم ِسِ Gه
أنه حين يلمس اإلنسان يخِّلصه .هذا النوع من الخالص هو خالص ينطوي على صفقة تجارية .فقط عندما ينعم هللا عليهم
ِ
ويقدمون له المجد .ليست هذه هي مشيئة هللا للبشرية .لقد جاء
بمئة ضعف ،يخضعون السمه ،ويسعون للسلوكيات الحسنة ّ
هللا للعمGGل على األرض ليخِّلص البشGGرية الفاسGGدة ،ال زيGGف في هGGذا؛ إن لم يكن األمGGر هكGGذا لمGGا أتى بكGGل تأكيGGد ليقGGوم بعملGGه

شخصGيًّا .في الماضGي ،كGGانت وسGائله للخالص هي إظهGار محبGة ورحمGة متنGاهيتين GلدرجGGة أنGه بGذل نفسGGه بالكامGGل للشGGيطان

بدالً من البشرية كافة .اليوم ال يشبه الماضي على اإلطالق؛ اليوم يتم خالصكم في زمن األيام األخيرة ،أثناء تصGGنيف كGGل
واحد وفًقا لنوعه؛ وسائل الخالص ليست المحبة والرحمة ،بل التوبيخ والدينونة Gلكي َيخُلص اإلنسان بصورة أكثر شGGموالً.
وهكذا ،كل ما تنالونه هو التوبيخ والدينونة وضربة بال رحمة ،ولكن اعرفوا أنه في هGذه الضGربة الGتي بال رحمGGة ال توجGGد

تمامGGا من
أدنى عقوبGGة ،وبغض النظGGر عن مGGدى قسGGوة كلمGGاتي ،فGGإن مGGا يبتليكم هGGو مجGGرد كلمGGات قليلGGة قGGد تبGGدو لكم خاليGGة ً

المشاعر .واعلموا أنه بغض النظر عن مGدى عظمGة غضGبي ،فGإن مGا يقGابلكم مGا زال كلم ٍ
Gات للتعليم ،وال أقصGد أن أؤذيكم،
أو أحكم عليكم بGGالموت .أليسGGت هGGذه جميعهGGا حقيقGGة؟ اعلمGGوا اليGGوم ،أن سGGواء مGGا كGGان تتعرضGGون لGGه دينونGGة بGGارة أو تنقيGGة
عما إذا كGGان هنGGاك اليGGوم تصGGنيف لكGGل واحGGد وفًقGGا لنوعGGه أو
ًG
توبيخ Gا قاسGً Gيا ،فإنهGGا
قاسGGية أو
جميعGا لخالصGGكم .بغض النظGGر َّ
ً
هناك كشف لفئات اإلنسان ،فإن هدف جميع أقوال هللا وعمله هو خالص أولئك الذين يحبون هللا بحGق .الهGدف من الدينونGةG
الب GGارة ه GGو تنقي GGة اإلنس GGان ،واله GGدف من التنقي GGة القاس GGية ه GGو تطه GGير اإلنس GGان ،واله GGدف من الكلم GGات القاس GGية أو الت GGوبيخ ه GGو
التطهير والخالص .وبذلك فإن وسيلة خالص اليوم مختلفة عن الماضي .اليوم ،الدينونة البGارة تخِّلصGكم ،إنهGا وسGيلة جيGGدة
ساميا ،فماذا تقولون في مواجهة هGذا التGوبيخ وهGذه الدينونGة؟ ألم
لتصنيفكم وفًقا لنوعكم ،والتوبيخ القاسي يجلب لكم
خالصا ً
ً
تتمتعوا بالخالص من البداية حتى النهاية؟ لقGGد رأيتم هللا المتج ِّسGد وأدركتم قدرتGGه الكليGة وحكمتGGه؛ باإلضGافة إلى أنكم تحملتم
ضGا نعمً Gة سGGامي ًة؟ أليسGت بركGGاتكم أعظم من بركGGات أي شGخص آخGGر؟ ِن َع ُمكم أوفGGر
Gربا
Gررا .لكن ألم تنGGالوا أي ً
ً
ض ً
وتأديبGGا متكً G
من المجد والثروات التي تمتGع بهGا سGليمان! ِّ
فكGروا في األمGر :إن كGان قصGدي (أنGا هللا) من المجيء هGو إدانتكم ومعGاقبتكم،
وليس خالصGGكم ،هGGل كGانت أيGGامكم سGGتطول بهGGذا المقGGدار؟ هGGل كGGان بإمكGGانكم ،أنتم الكائنGGات الخاطئGGة الGGتي هي من لح ٍم ودم،
البقاء إلى اليوم؟ لو كان الهدف من مجيئي فقGط هGو معGاقبتكم ،فلمGاذا صGرت جس ًGدا ولمGاذا كنت سأشGرع في هGذه المغGامرة؟
محتاج Gا إلى إهالككم بعGGدما أدينكم عن
ألم يكن ليسGGتغرق األمGGر مGGني كلمGGة واحGGدة فقGGط ألعGGاقبكم أيهGGا الفGGانون؟ هGGل سGGأظل
ً
قصد؟ أال تزالون غير مؤمنين بكلماتي هذه؟ هل كGان بإمكGاني أن أخِّلص اإلنسGان فقGط من خالل المحبGة والرحمGة؟ أم كGان

مطيعGGا بالكام GGل؟
بإمك GGاني أن أس GGتخدم الص GGلب فق GGط ألخِّلص اإلنس GGان؟ أليس GGت شخص GGيتي الب GGارة تس GGاعد على جع GGل اإلنس GGان
ً
تاما؟
أليست قادرة بصورة أكبر على تخليص اإلنسان
خالصا ً
ً

مGGع أن كلمGGاتي قGGد تبGGدو صGGارمة ،إال أنهGGا تُقGGال كلهGGا من أجGGل خالص اإلنسGGان ،إذ أنGGني أقGGول كلمGGات فقGGط وال أعGGاقب
جسد اإلنسان .تجعل هذه الكلمات اإلنسان يعيش في النور ،ويعرف أن النور موجود ،وأنه ثمين ،ويعرف مدى منفعة هذه
الكلمات له ،ويعرف أن هللا خالص .مع أنني قد قلت العديد Gمن كلمGGات التGGوبيخ والدينونGGة G،إال أنهGGا لم تتم عليكم في صGورة
أفع GGال .لق GGد أتيت ألق GGوم بعملي وأق GGول كلم GGاتي ،وم GGع أن كلم GGاتي ق GGد تك GGون ص GGارمة ،إال أنه GGا تُق GGال من أج GGل إدان GGة فس GGادكم
وعصيانكم .يظل الهدف مما أفعله هGو خالص اإلنسGان من ُملGGك الشGيطان ،واسGGتخدام كلمGاتي لخالص اإلنسGان؛ هGGدفي ليس
َّ
ويتخلى عن شخصGيته
نتائج ا .ال يمكن لإلنسGان أن يعGرف نفسGه
ًG
إيذاء اإلنسان بالكلمGات .كلمGاتي صGارمة لكي يحقGق عملي
المتم GGردة إال من خالل عملي به GGذه الطريق GGة .األهمي GGة العظمى لعم GGل الكلم GGات ه GGو الس GGماح للن GGاس بممارس GGة الح GGق بع GGد أن
يفهمGGوه ،وتحقيGGق تغيGGير في شخصGGيتهم ،والوصGGول إلى معرفGGة عن أنفسGGهم وعن عمGGل هللا .وحGGدها وسGGائل العمGGل من خالل
الكالم هي ما يمكنها تحقيGق االتصGال بين هللا واإلنسGان ،ووحGدها الكلمGات هي مGا يمكنهGا شGرح الحGق .العمGل بهGذه الطريقGة
فهمGGا أوضGGح
هGو أفضGل وسGيلة إلخضGاع اإلنسGان؛ بGدون نطGق الكلمGات ،ال توجGGد وسGيلة أخGرى قGادرة على إعطGاء اإلنسGان ً
Gبين لإلنسGان جميGGع الحقGائق واألسGرار
للحق وعمل هللا ،ولذلك ففي مرحلة عمل هللا األخGGيرة ،يتحGGدث هللا إلى اإلنسGان لكي ي ِّ
الGGتي ال يفهمهGGا ،ويسGGمح لGGه بالحصGGول على الطريGGق الحGGق والحيGGاة من هللا ،وهكGGذا يرضGGي مشGGيئة هللا .الهGGدف من عمGGل هللا

على اإلنسان هGو أن يرضGي مشGGيئته ويتم العمGل كلGGه من أجGل خالص اإلنسGان؛ لGGذلك أثنGGاء وقت خالصGGه لإلنسGان ،ال يقGGوم
بعمل معاقبة اإلنسان .أثناء وقت خالص اإلنسGان ،ال يعGGاقب هللا األشGرار ويكGGافئ الصGالحين ،وال يكشGGف عن مصGائر كافGة
األنواع المختلفة من الناس .بل سيقوم بعمل معاقبة األشGرار ومكافئGة الصGالحين بعGGد اكتمGال مرحلGة عملGGه األخGيرة ،ووقتهGا
فقGGط سيكشGف عن نهايGGات كGGل أنGواع البشGر المختلفGة .أولئGك الGذين سGGيعاقبون هم من ال يمكن حًقGا أن ي َّ
خلصGوا ،بينمGGا أولئGGك
ُ
ُ
ُ
َ

َّ
المخلصGGون هم من حصGGلوا على خالص هللا أثنGGاء زمن خالصGGه لإلنسGGان .أثنGGاء زمن عمGGل خالص هللا ،كGGل َمن يمكنهم أن
سيخّلصGGون ألقصGGى درجGGة ،لن ُينبGGذ أي شGGخص فيهم ،ألن الهGGدف من عمGGل هللا هGGو خالص اإلنسGGان .أثنGGاء
ينGGالوا الخالص ُ
زمن عم GGل خالص هللا ،ك GGل َمن لم يس GGتطيعوا تحقي GGق تغي GGير في شخص GGيتهم وك GGل َمن لم يق GGدروا على أن يطيع GGوا هللا طاع ً Gة
جميع ا للعقاب .هذه المرحلة من العمل – عمل الكلمات – تفتح أمام اإلنسان كل الطرق واألسGGرار الGGتي
كاملة ،سيخضعون
ً
ال يفهمهGGا لكي يفهم مشGGيئة هللا ومتطلبGGات هللا من اإلنسGGان ،ولكي يكGGون لديGGه شGGروط ممارسGGة كلمGGات هللا وتحقيGGق تغيGGير في

شخصGGيته .يسGGتخدم هللا الكلمGGات فقGGط للقيGGام بعملGGه ،وال يعGGاقب النGGاس ألنهم عصGGاة قليالً ،ألن اآلن وقت عمGGل الخالص .لGGو
ٍ
جميعGا تحت العقGاب ومطGGروحين في الجحيم .الهGدف من الكلمGات
ًG
عاص ،لما نال أحد فرصة للخالص؛ ولكGانوا
ُعوقب كل

التي تدين Gاإلنسان هو أن تسمح له بمعرفة نفسه وطاعة هللا؛ وليس من أجGGل معاقبتGGه من خالل دينونGGة الكلمGGات .أثنGGاء زمن
ضGا عصGGيانهم تجGاه هللا المتج ِّسGد .لكنGGه لن يعGGاقب كGGل هGGؤالء
عمGGل الكلمGات ،سGُ Gيظهر العديGGد من النGاس تمGGردهم وتحGGديهم وأي ً
جانب GGا الفاس GGدين ح GGتى النخ GGاع ال GGذين هم غ GGير ق GGادرين على ني GGل الخالص .سيسِّG Gلم جس GGدهم
الن GGاس بس GGبب ه GGذا ،ب GGل س GGينحي ً
للشGGيطان ،وفي حGاالت قليلGة ،سGيبيد جسGدهم .أمGا البقيGGة فستسGتمر في االتبGاع واختبGار تعGGامالت وتهGذيب .أثنGاء اتبGاعهم ،إن

طGGا أك GGثر ف GGأكثر ،ثم بع GGد ذل GGك س GGيفقدون فرص GGتهم في
ظل GGوا غ GGير ق GGادرين على قب GGول التعام GGل والته GGذيب ،س GGيزدادون انحطا ً

الخالص .كGG Gل َمن قبGG Gل إخض GGاع الكلمGG Gات سGG Gينال فرصGG Gة جيGG Gدة للخالص .خالص هللا لك GGل شGG Gخص من أولئGG Gك األشGGGخاص
سGGيظهر تسGGاهله الجم ،ممGGا يعGGني أنGGه يظهGGر لهم أقصGGى قGGدر من التسGGامح .طالمGGا أن النGGاس يرجعGGون عن الطريGGق الخGGاطئ،
وطالمGا أنهم قGادرون على التوبGGة ،سGGيعطيهم هللا فرصGGة لنيGGل خالصGGه .عنGGدما يتمGGرد النGGاس على هللا في البدايGGة ،ال يشGGاء هللا
أن يفنيهم ،ولكنه يفعل كل ما بوسعه ليخِّلصهم .إن لم تكن هنGاك فرصGة لشGخص مGا حّق Gاً للخالص ،س َّ
Gيتخلى هللا عنGه .كGون

هللا يتباط GGأ في معاقب GGة أش GGخاص معي GGنين ،فه GGذا ألن GGه يري GGد أن يخِّلص جمي GGع َمن يمكن أن ين GGالوا الخالص .إن GGه ي GGدين Gالن GGاس
وينGGيرهم ويرشGGدهم فقGGط بكلماتGGه وال يسGGتخدم عصGGا ليميتهم .اسGGتخدام الكلمGGات لخالص النGGاس هGGو ه GGدف مرحل GGة عم GGل هللا
النهائية وأهميتها.

كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في مفاهيمه أن ينال إعالنات هللا؟
يمضي عمل هللا ُق ُد ًما ،ومع أن الهدف من عمله ال يتغير ،إال أن الوسائل التي يعمل بها تتغير باستمرار ،وكذلك من
يتبعونه .كلما كثُر عمGل هللا ،كلمGا عGGرف اإلنسGان هللا بصGورة أشGGمل ،وكلمGا تغGGيرت شخصGGية اإلنسGان وفًقGا لعمGل هللا .ولكن
Gداء
ألن عمل هللا دائم التغير ،فإن هؤالء الذين ال يعرفون عمل الروح القدس والحمقى الذين ال يعرفون الحق يصGGيرون أعً G
قديما ،وال ِّ
قديما بGGل يتقGGدم
دائما ولم يكن ً
يكرر عمالً ً
أبدا ً
هلل .لم يتوافق قط عمل هللا مع تصورات اإلنسان ،ألن عمله جديد ً
Gاء
إلى األمام بعمل لم يقم به من قبل ً
أبدا .حيث أن هللا ال يكرر عمله ،واإلنسGان بصGGورة ثابتGGة يحكم على عمGGل هللا اليGGوم بنً G
على عمل GGه في الماض GGي ،من الص GGعب ج Gًّ Gدا على هللا أن ينف ِّ Gذ ك GGل مرحل GGة من عم GGل العص GGر الجدي GGد G.يض GGع اإلنس GGان عوائ GGق

عديدة! ِ
فكر اإلنسان قليل الذكاء! ال أحد يعرف عمل هللا ،ومع ذلGGك جميعهم يح ّGدون هGذا العمGGل .بعيGً Gدا عن هللا يفقGد اإلنسGان
الحياة والحق وبركات هللا ،ومGع ذلGك ال يقبGل اإلنسGان ال الحيGاة وال الحGق ،وباألقGل البركGات األعظم الGتي ينعم هللا بهGا على
البشرية .كل البشر يبتغون الفوز باهلل ،وهم مع ذلك غير قادرين على التصالح مع أية تغيرات في عمGGل هللاَ .من ال يقبلGGون
عمل هللا الجديد Gيؤمنون بأن عمل هللا ال يتغير G،وأن عمله يبقى ثابتًا لألبد .في اعتقGادهم ،كGل مGا يحتاجGه اإلنسGGان للحصGول

على الخالص األبدي من هللا هو الحفاظ على الشريعة ،وطالما أنهم يتوبون ويعترفون بخطاياهم ،سيظلون يرضون مشيئة
هللا إلى األبGG Gد G.رأيهم أن هللا يمكنGG Gه فقGG Gط أن يكGG Gون اإللGG Gه الGG Gذي بحسGG Gب النGG Gاموس وهللا الGG Gذي ُس ِّ G Gمر على الصGG Gليب من أجGG Gل
ضGا أن هللا ال يجب عليGه وال يمكنGه تجGاوز الكتGاب المقGدس .هGذه اآلراء بالتحديGد Gكبَّلتهم بنGاموس الماضGي
اإلنسان؛ يرون أي ً

وقيَّدتهم بل GGوائح جام GGدة .والمزي GGد يؤمن GGون ب GGأن أيًّا ك GGان عم GGل هللا الجدي GGد ،يجب أن يتأي GGد ب GGالنبوات وأن GGه في ك GGل مرحل GGة من
ظهGر لهم إعالنGGات ،وإال فGGإن أي عمGGل آخGGر ال يمكن أن يكGGون من
ضGا أن تُ َG
العمGGل ،كGGل الGGذين يتبعونGGه بقلب حقيقي يجب أي ً
هللا .مهمGGة معرفGGة اإلنسGGان هلل مهمGGة ليسGGت سGGهلة بالفعGGل ،باإلضGGافة إلى قلب اإلنسGGان األحمGGق وطبيعتGGه المتمGGردة المغGGرورة
والمهتمة بالذات ،ثم أنه من األصعب بالنسبة لإلنسان قبول عمGل هللا الجديGد G.اإلنسGان ال يGدرس عمGل هللا الجديGد بعنايGة وال
يقبل GGه باتض GGاع؛ ب GGل ،يتب GGنى اإلنس GGان موق GGف االزدراء وينتظ GGر إعالن GGات هللا وإرش GGاده .أليس ه GGذا س GGلوك إنس GGان يعص GGى هللا
ويقاومه؟ كيف يمكن لبشر مثل هؤالء أن يحصلوا على تأييد هللا؟
في ذلك الوقت ،أعلن يسوع أن عمل يهوه لم َي ْر َق إلى مستوى عصر النعمة ،مثلما أقول أنا اليوم إن عمل يسGGوع لم
ص Gلب يسGGوع ولمGGا
َيGْ Gر َق إلى مسGGتوى عمGGل اليGGوم .إن كGGان هنGGاك فقGGط عصGGر النGGاموس ولم يكن هنGGاك عصGGر النعمGGة ،لمGGا ُ
استطاع فداء الجنس البشري بأسره؛ إن كان هناك فقط عصر الناموس ،هل كان بإمكان البشرية أن تتطور وصوالً ليومنGGا
قانون عمل هللا الطGGبيعي؟ أليس هGو وصGف تGدبيره لإلنسGان داخGل الكGون بأسGره؟
قدما؛ أليس التاريخ هو
ُ
هذا؟ يسير التاريخ ً
Gدما ،وكGGذلك عمGل هللا ،ومشGيئته تتغGGير باسGGتمرار .من غGGير العملي أن يحتفGظ هللا بمرحلGGة عمGGل واحGد لمGGدة
يمضGي التGاريخ قً G
Gديما أب ًGدا .لم يكن بإمكانGه االسGتمرار في تأييGد عمGل يتعلGق
دائمGا وليس ق ً
ستة آالف عGام ،ألن كافGة البشGر يعرفGون أنGه جديGد ً
بالصGGلب ،مGGرة ،ومGGرتين ،وثالثُ ...يسGGمر في الصGGليب؛ فهGGذا تصGGور إنسGGان أحمGGق .ال يؤيGGد هللا نفس العمGGل ،وعملGGه دائم

دائمGGا ،بقGGدر مGGا أتحGGدث إليكم يوميًّا بكلمGGات جديGGدة وأقGGوم بعمGGل جديGGد .هGGذا هGGو العمGGل الGGذي أقGGوم بGGه ،يكمن
التغGGير وجديGGد ً
دائما"؛ في الواقع هذه المقولة صGحيحة .جGوهر هللا
مفتاحه في الصفتين "جديد" و"عجيب"" .هللا ال يتغير G،وسيظل هللا هو هللا ً

أبدا أن يصير الشيطان ،ولكن هذا ال يثبت أن عمله ثابت ومستمر مثل جGGوهره .أنت
دائما هو هللا ،وال يمكن ً
ال يتغير ،هللا ً
أبدا؟ ينتشر عمل هللا ويتغير باستمرار ،وتُعلن مشGGيئة
قديما ً
دائما جديد وليس ً
تعلن أن هللا هكذا ،فكيف يمكنك أن تشرح أنه ً

دائما وتُعرف لإلنسان .إذ يختبر اإلنسان عمل هللا ،تتغير شخصيته ومعرفته باسGGتمرار .من أين إ ًذا يظهGGر هGGذا التغيGGير؟
هللا ً
ضGا أن
أال يGGأتي من عمGGل هللا دائم التغGGير؟ إن كGGانت شخصGGية اإلنسGGان قGGد تتغGGير G،لمGGاذا ال يسGGمح اإلنسGGان لعملي وكلمGGاتي أي ً
تتغير باستمرار؟ هل يجب أن أخضع لقيود اإلنسان؟ أال تلجأ اآلن ببساطة للسفسطة؟

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِإ
َأن َتْلَب ُسGوا ُقGَّ Gو ًة
يم ِإَلى ْ
يموا في َمد َينGG Gة ْ
ظهر يسوع للتالميذ Gبعد قيامته وقال"َ :و َها ََأنا ُْأرس ُل َل ْي ُك ْم َم ْو Gع َد َأبي؛ َفَGأق ُ
ُأور َشGل َ
ِمن اَألعِ G
Gالي" .هGGل تعرفGGون كيGGف تُشGَ Gرح هGGذه الكلمGGات؟ هGGل تلبسGGون قوتGGه؟ هGGل فهمتم اآلن مGGا ُيGGدعى قGGوة؟ ب َّشGر يسGGوع بGGأن
َ
َ
روح الحGGق سGGوف ُيسGَ Gكب على اإلنسGGان في األيGGام األخGGيرة .هGGذه هي األيGGام األخGGيرة اآلن؛ هGGل تفهمGGون كيGGف ينطGGق روح
الحGGق بGGالكالم؟ أين يظهGGر ويعمGGل روح الحGGق؟ في سGGفر نبGGوءة النGGبي إشGGعياء ،لم يGGرد أبGً Gدا أي ذكGٍ Gر بGGأن طفالً اسGGمه يسGGوع
ذكرا سيولد ويكون اسمه عمانوئيل .لماذا لم يحدد اسم يسوع؟ ال يظهGGر
ُ
سيولد في زمن العهد الجديد ،بل قال فقط إن طفالً ً
هذا االسم في أي موضع بالكتاب المقدس ،لماذا إ ًذا ما زلت تؤمن بيسوع؟ من المؤكد أنك لم َتر يسGوع بعينيGك GقبGل إيمانGك
به؟ أم أنك بدأت تؤمن بعدما رأيت رؤية؟ هل أظهر هللا لك ًّ
حقا هذه النعمة؟ وأنعم عليك بمثل هذه البركة العظيمة؟ ما هو

أسGGاس إيمانGGك بيسGGوع؟ لمGGاذا ال تGGؤمن إ ًذا أن هللا صGGار جسGً Gدا في يومنGGا هGGذا؟ لمGGاذا تقGGول إن عGGدم وجGGود إعالن لGGك من هللا

ِ
جسدا؟ هل ينبغي أن يخبر هللا اإلنسان قبل أن يبGدأ عملGه؟ هGل يجب عليGه الحصGول على موافقGة اإلنسGان
يثبت أنه لم َيصر ً
أوالً؟ ب َّشGر إشGGعياء فقGGط وقGGال إن طفالً ذكGً Gرا سGGيولد في مGGذود ولكنGGه لم يتنبGGأ أبGً Gدا عن أن مGGريم سGGتلد يسGGوع .لمGGاذا تGGؤمن إ ًذا

بيسGGوع المولGGود من مGGريم؟ من المؤكGGد أن إيمانGGك ال ينتابGGه االرتيGGاب والحGGيرة! يقGGول البعض إن اسGGم هللا ال يتغGGير .لمGGاذا إ ًذا

اسم يهوه أصبح يسوع؟ كانت هناك نبوات عن مجيء المسيا ،فلماذا أتى شخص ُيدعى يسوع؟ لمGGاذا تغGGير اسGGم هللا؟ ألم يتم
هذا العمGل منGذ زمن بعيGد؟ Gأال يمكن هلل اليGوم أن يعمGل عمالً جدي ًGدا؟ عمGل البارحGة من الممكن أن يتغGير ،وعمGل يسGوع من

عمل آخر إ ًذا؟ إن كان اسم يهوه قد تغGGير إلى يسGGوع،
عمل يسوع ٌ
الممكن أن ُيستكمل من بعد Gعمل يهوه .أال يمكن أن يتبع َ
دائمGا.
أال يمكن السم يسوع ً
أيضا أن يتغير؟ هذا ليس ً
أمرا غير اعتيادي ويعتقGد النGاس هGذا بسGبب سGذاجتهم .هللا سGيظل هللا ً

بغض النظ GGر عن التغ GGيرات في عمل GGه واس GGمه ،تظGGل شخص GGيته وحكمت GGه غ GGير متغ GGيرتين لألب GGد .إن كنت ت GGؤمن أن هللا يمكن
دائمGا
تسميته فقط باسGم يسGوع ،فGأنت تعGرف القليGل .هGل تجGرؤ على التأكيGد بGأن يسGوع هGو االسGم األبGدي هلل وأن هللا سGيظل ً
ضGا يختتم
وأبGً Gدا ُيGGدعى يسGGوع ،وأن هGGذا لن يتغGGير أبGً Gدا؟ هGGل يمكنGGك أن تؤكGGد بيقين أن اسGGم يسGGوع اختتم عصGGر النGGاموس وأي ً
العصGGر األخGGير؟ من يمكنGGه أن يقGGول إن نعمGGة يسGGوع تختتم العصGGر؟ إن كنت ال تعGGرف هGGذه الحقGGائق بوضGGوح اآلن ،فGGأنت

Gاجزا عن الكGGرازة بالبشGGارة ،بGGل أنت ال تسGGتطيع الثبGGات .حين يGGأتي اليGGوم الGGذي تحGGل فيGGه كافGGة مصGGاعب أولئGGك
لسGGت فقGGط عً G
الناس المتدينين Gوتدحض كافة مغالطاتهم ،هذا سيثبت أنك متيقن من هGذه المرحلGة من العمGل وليس لGديك أي شGك .إن كنت
خزيا؟
ال تستطيع أن تدحض مغالطاتهم ،سيلفقون لك التهم واالفتراء .أليس هذا ُم ً
جميGGع اليهGGود آنGGذاك قGGرؤوا من العهGGد القGGديم وعرفGGوا من نبGGوة إشGGعياء أن طفالً ذكGً Gرا سGGيولد في مGGذود .لمGGاذا إ ًذا ،مGGع
هذه المعرفة ،اضطهدوا يسوع؟ أليس هذا بسبب طبيعتهم العاصية وجهلهم بعمل الروح القGGدس؟ وقتهGGا آمن الفريسGGيون بGGأن
المتج ِّسGد ال يتماشGGى
المتََنبأ عنه؛ إنسان اليGGوم يGGرفض هللا ألن عمGGل هللا ُ
عمل يسوع لم يكن يشبه ما عرفوه عن الطفل الذكر ُ
مع الكتاب المقدس .أليس جوهر عصيانهم ضد هللا هو نفسه؟ هل يمكنك Gأن تقبل كGل عمGGل الGروح القGدس بGGدون سGؤال؟ إن
كان هو عمل الروح القدس ،فهو التيار الصحيح .يجب عليك أن تقبله دون أدنى شك ،بدالً من انتقاء واختيار مGGا ُيقبGGل .إن
Gبرر؟ مGا ينبغي عليGك فعلGه
ربحت المزيGد من "البصGائر" من هللا وت
Gوخيت بعض الحGذر تجاهGه ،أليس هGذا إ ًذا تصGرًفا غGير م َّ
َ

هGو قبGول أي عمGل طالمGا أنGه من الGروح القGدس ،دون الحاجGة إلى دليGل إضGافي من الكتGاب المقGدس ،ألنGك تGؤمن باهلل لتتبGع

هللا ،وليس لتتحGGرى عنGGه .ال ينبغي أن تبحث عن دليGGل إضGGافي عGGني ُليظهGGر لGGك أني أنGGا إلهGGك .بGGل ينبغي عليGGك أن تمGGيز إن
كنت ذا منفعGGة لGGك أم ال؛ هGGذا هGGو المفتGGاح .حGGتى لGGو اكتشGGفت دليالً ال يقبGGل الجGGدل داخGGل الكتGGاب المقGGدس ،فهGGو ال يقGGدر أن
يجلبGGك أمGGامي بالكامGGل .أنت شGGخص يحيGGا منحصGً Gرا في حGGدود الكتGGاب المقGGدس وليس أمGGامي؛ ال يمكن للكتGGاب المقGGدس أن
يعمGGق محبتGG Gك لي .مGG Gع أن الكتGG Gاب المقGG Gدس قGG Gد تنبGG Gأ عن ميالد طفGG Gل ذكGG Gر ،لم يمكن ألحGG Gد أن
يسGG Gاعدك على معرفGG Gتي وال ِّG

يسGGتوعب الشGGخص الGGذي سGGتتحقق فيGGه النبGGوة ،ألن اإلنسGGان لم يعGGرف عمGGل هللا ،وهGGذا هGGو مGGا جعGGل الفريسGGيين يقفGGون ضGGد
يسوع .يعرف البعض أن عملي في صالح اإلنسان ،ومGع ذلGك يسGتمرون في اإليمGGان بGأن يسGوع وأنGا كيانGGان منفصGالن كليًّا
وغير متوافقين بصورة مشتركة .آنذاك ،قال يسوع فقط لتالميذه سلسلة من العظات في عصر النعمة ،مثل كيفيGGة السGGلوك،
وكيفية االجتماع وكيفية الطلبات في الصالة ،وكيفية التعامل مع آخرين ،وخالفه .العمل الذي قام بتنفيذه كGان عمGل عصGر
النعمGGة ،وشGGرح فقGGط كيGGف يجب أن يطبقGGه التالميGGذ ومن تبعGGوه .قGGام فقGGط بعمGGل عصGGر النعمGGة ولم يقم بGGأي عمGGل من أعمGGال
األيام األخيرة .حين سن يهوه شريعة العهد القديم في عصر الناموس ،لماذا لم يقم إ ًذا بعمل عصر النعمة؟ لمGاذا لم يوضGح

مسبًقا عمل عصر النعمة؟ ألم يكن بذلك سيساعد في قبول الناس له؟ هو فقط تنبأ بGGأن طفاًل ذكGً Gرا سGGيولد وسGGيتولى السGGلطة،

لكنGه لم ُي َّنفذ مسGبًقا عمGل عصGر النعمGGة .إن عمGل هللا في كGGل عصGر لGه حGGدود واضGحة؛ إنGGه يقGوم فقGط بعمGل العصGر الحGالي
أبدا المرحلة القادمة من العمل مسبًقا .فقط بهذه الطريقة يمكن أن يأتي عمله التمثيلي لكل عصر في الطليعة .تكلم
وال ينفذ ً
َّ
ضGا كيGGف تحمGGل
يسGGوع فقGط عن عالمGGات األيGGام األخGGيرة ،وكيGGف تتحلى بالصGGبر وكيGGف تخُلص وكيGGف تتGGوب وتعGGترف ،وأي ً
الصليب وتتحمل المعاناة؛ لكنGه لم يتكلم أب ًGدا عن كيفيGة دخGول اإلنسGان في األيGGام األخGGيرة أو كيفيGGة سGعيه إلى تحقيGق مشGGيئة
هللا .وعليه ،أليس من المغالطة أن تبحث داخل الكتاب المقدس عن عمل هللا في األيام األخيرة؟ مGGا الGGذي يمكنGGك تميGGيزه من

كارزاَ ،م ْن يمكنه Gمعرفة عمل اليوم مسبًقا؟
مجرد مسك الكتاب المقدس بيديك؟ سواء أكان
مفسرا للكتاب المقدس أم ً
ً
وح ِلْل َكَناِئ ِ
"م ْن َل ُه ُأ ُذَن ِ
س" .هGل سGمعتم كلمGات الGGروح القGGدس اآلن؟ لقGGد جGاءت كلمGات هللا إليكم.
انَ ،فْلَي ْس َم ْع َما َيُقوُل ُه ُّ
الر ُ
َ
هGل سGGمعتموها؟ يقGGوم هللا بعمGل الكلمGGة في األيGGام األخGيرة ،وتلGك الكلمGات هي من الGروح القGدس ،ألن هللا هGو الGروح القGGدس
المتج ِّسGد اليGGوم.
ويمكن أي ً
ضGا أن يصGGير جسGً Gدا؛ ولGGذلك ،فGGإن كلمGGات الGGروح القGGدس ،كمGGا قيلت في الماضGGي ،هي كلمGGات هللا ُ
هناك العديد من الحمقى الذين يؤمنون بأن كلمات الروح القدس يجب أن تGأتي من السGماوات إلى أذن اإلنسGان .أي شGخص
الصائر جسGً Gدا .ال
يفكر بهذه الطريقة ال يعرف عمل هللا .في الواقع ،األقوال التي يقولها الروح القدس هي أقوال يقولها هللا
ُ
مباشرة إلى الشعب ،حتى في عصر النGGاموس .ألن يكGGون
مباشرة إلى اإلنسان ،ويهوه لم يتكلم
يمكن أن يتكلم الروح القدس
ً
ً

من غGGير المGGرجح بGGاألحرى أن يفعGGل هGGذا في العصGGر الحGGالي؟ ألن هللا لكي يقGGول أقGGواالً لتنفيGGذ عمGGل ،يجب أن يصGGير جسGً Gدا

وإال لن يحقق عمُله هدَفGه .أولئGك الGذين ينكGرون أن هللا صGار جس ًGدا ال يعرفGون الGروح وال المبGادئ الGتي يعمGل بهGا هللا .من
يؤمنGGون أن الGGوقت الحGGالي هGGو عصGGر الGGروح القGGدس ومGGع ذلGGك ال يقبلGGون عملGGه الجديGGد G،يعيشGGون في إيمGGان ضGGبابي .سGGلوك
Gرة وينفGGذ
هGGؤالء البشGGر ال يجعلهم يسGGتقبلون أبGً Gدا عمGGل الGGروح القGGدس .أولئGGك الراغبGGون فقGGط أن يتحGGدث الGGروح القGGدس مباشً G
عملGGه ،ومGGع ذلGGك ال يقبلGGون كلمGGات هللا المتجسGGد أو عملGGه ،لن يسGGتطيعوا أبGً Gدا أن يخطGGو داخGGل العصGGر الجدي Gد GلنيGGل خالص

كامل من هللا!

َم ْن يعرفون هللا وعمله هم وحدهم َم ْن يستطيعون إرضاءه
يتضGمن عمGل هللا المتج ِّسGد جGزئين .في المGرة األولى الGGتي صGار فيهGا جسGً Gدا ،لم يGؤمن بGه النGGاس أو يعرفGGوه ،وصGGلبوا
Gرة أخGرى على
ضGا لم يGؤمن النGاس بGه ،وبGاألحرى لم يعرفGوه ،وصGلبوا المسGيح م ً
يسوع على الصليب .وفي المGرة الثانيGة أي ً

الصGGليب .أليس اإلنسGان هGو عGGدو هللا؟ إن كGGان اإلنسGان ال يعرفGGه ،فكيGGف لGGه أن يكGGون خليGGل هللا؟ كيGGف يكGGون مGGؤهالً ليحمGGل

Gت حياتGGك لهGGذه األمGGور غGGير
شGGهادةً هلل؟ أليس االدعGGاء بمحبGGة هللا وخدمGGة هللا وتمجيGGد هللا جميعهGGا أكGGاذيب خادعGGة؟ إن كرسَ G
Gاء؟ كيGGف يمكنGGك أن تكGGون خليGGل هللا إن كنت ال تعGGرف َم ْن هGGو هللا؟ أليس
الواقعيGGة وغGGير العمليGGة ،أفال يضGGيع مجهGGودك هبً G

خادعا؟ كيف يمكن للمرء أن يكGون خليGل هللا؟ مGا هي األهميGة العمليGة لكونGك خليGل هللا؟
ومجردا؟ أليس
غامضا
هذا السعي
ً
ً
ً
حميمGGا لGGروح هللا؟ هGGل يمكنGGك أن تGGرى مGGدى عظمGGة ِ
حميمGا إللGGه
ًG
ورفعGGة الGGروح؟ أن تكGGون خليالً
هGGل يمكنGGك أن تكGGون خليالً
ً

غ GGير م GGرئي وغ GGير ملم GGوس ،أفليس ه GGذا ب GGاألمر الغ GGامض والمج GGرد؟ م GGا هي األهمي GGة العملي GGة له GGذا الس GGعي؟ أليس GGت جميعه GGا
أكGGاذيب خادعGGة؟ إن مGGا تسGGعى إليGGه هGGو أن تكGGون خليGGل هللا ،ومGGع ذلGGك أنت في الواقGGع تGGابع للشGGيطان ،ألنGGك ال تعGGرف هللا،
ولكن GGك تس GGعى بحثً GGا عن "إل GGه ك GGل األش GGياء" غ GGير الم GGرئي وغ GGير الملم GGوس ،وتس GGعى وراء تص GGوراتك الشخص GGية .إن تكلمن GGا
بطريقة غامضة ،فهذا "اإلله" هو الشيطان ،وإن تكلمنا من وجهة نظر عملية فهذا "اإلله" هو أنت .أنت تسعى إلى أن تكون

Gديفا؟ مGGا هي قيمGGة هGGذا السGGعي؟ إن لم
خليGGل نفسGGك الحميم ومGGع ذلGGك تقGGول إنGGك تسGGعى إلى أن تكGGون خليGGل هللا ،أليس هGGذا تجً G
يِ
صْ Gر روح هللا جسGً Gدا ،فعندئGGٍ Gذ يكGGون جGGوهر هللا هGGو غGGير مGGرئي ،وروح حيGGاة غGGير ملمGGوس ،وبال هيئGGة وعGGديم الشGGكل ،ومن
َ

نوع غير مادي ،وال يمكن لإلنسان إدراكGه أو اسGتيعابه .كيGف يمكن لإلنسGان أن يكGون خليالً لGروح معنGوي وعجيب وغGير
ٍ

Gدرك مثGGل هGGذا؟ أليسGGت هGGذه مزحGGة؟ هGGذا المنطGGق األحمGGق غGGير صGGالح وغGGير عملي .اإلنسGGان المخلGGوق لGGه نGGوع متأصGGل
ُمَ G
مختلف عن روح هللا ،كيف يمكن أن يصبح االثنان خليلين؟ إن لم يكن روح هللا قد ظهر في جسد ،وإن لم يصGر هللا جس ًGدا
واتض GGع ليص GGبح كمخلGGوقَ ،لك GGان اإلنس GGان المخل GGوق غ GGير مؤه GGل وغ GGير ق GGادر أن يك GGون خليل GGه ،وبعي Gً Gدا Gعن أولئ GGك المؤم GGنين
األتقيGGاء الGGذين كGGانت لGGديهم فرصGGة ليكونGGوا أخالء هللا بعGGد دخGGولهم السGGماء ،لكGGان معظم النGGاس قGGد عجGGزوا عن أن يصGGيروا

أخالء لGروح هللا .وإن كGان اإلنسGان يGرغب في أن يصGير خليالً هلل في السGماء تحت إرشGاد هللا المتج ّسGد ،أوليس هGو بGأحمق
غير بشري على نحو مذهل؟ كل ما يسعى إليه اإلنسان هو "األمانة" تجاه إله غير مGرئي ،وال يبGدي أقGل اهتمGام لإللGه الGذي
يمكن رؤيته ،ألنه من السهل ًّ
جدا السعي وراء إله غير مرئي – فاإلنسان بإمكانه فعل هGGذا كيفمGGا يشGGاء .ولكن السGGعي وراء

هللا المرئي ليس باألمر السGهل .اإلنسGان الGذي يسGعى وراء إلGه غGامض هGو بالتأكيGد غGير قGادر على الحصGول على هللا ،ألن
Gاميا وممجGً Gدا
إلهGا سً G
األشياء الغامضة والمجردة يمكن لإلنسان تخيلها وال يمكنه Gالحصول عليها .إن كان هللا الذي أتى بينكم ً
وتعGGذر عليكم الوصGGول إليGGه ،فكيGGف لكم أن تGGدركوا مشGGيئته؟ وكيGGف لكم أن تعرفGGوه وتفهمGGوه؟ إن قGGام فقGGط بعملGGه ،ولم يكن
لديه تواصل عادي مع اإلنسانِ ،أو لم يمتلك طبيعة بشرية عادية ولم يتمكن البشر الفانون من االقتراب منه ،فكيف لكم أن

تعرفوه ،حتى لو قام بالكثير من العمل ألجلكم ولكنكم لم تتواصلوا معه ولم تستطيعوا رؤيته؟ إن لم يكن لهذا الجسد طبيعGGة
بشGGرية عاديGGة G،لمGGا اسGGتطاع اإلنسGGان معرفGGة هللا بأيGGة طريقGGة؛ فقGGط ألن هللا تج ّسGد ،تأهGGل اإلنسGGان ألن يكGGون خليالً لهGGذا اإللGGه
الظGGاهر في الجسGGد .أصGGبح اإلنسGGان خليالً هلل ألن اإلنسGGان تواصGGل معGGه ،وألنGGه عGGاش معGGه وفي صGGحبته ،لGGذلك بGGدأ يعرفGGه

Gاء؟ مGا أريGد أن أقولGه إن اإلنسGان ال يسGتطيع أن يكGون خليالً هلل
تدريجيًّا .لو لم يكن األمGر كGذلك ،ألم يكن سGعي اإلنسGان هب ً
بسبب عمل هللا فقط ،ولكن بسبب واقعية هللا المتج ِّسGد وحالتGه الطبيعيGGة .فقGGط ألن هللا يصGGير جسGً Gدا ،يحظى اإلنسGان بفرصGGة

ألداء واجبGGه ،وفرصGGة لعبGGادة هللا الحقيقي .أليسGGت هGGذه هي أكGGثر حقيقGGة واقعيGGة وعمليGGة؟ اآلن ،هGGل مGGا زلت تGGرغب في أن
تكون خليل هللا في السماء؟ فقط حين يتضع هللا لمدى معين ،أي عندما يصGير هللا جس ًGدا ،يسGتطيع اإلنسGان أن يكGون صGديًقا

حميما وخليالً له .هللا روح :كيف يكون اإلنسGان مGؤهالً ليصGبح خليالً لهGذا الGروح السGامي للغايGة الGذي يفGوق اإلدراك؟ فقGط
ً
Gربح
ويَ G
حين ينزل روح هللا في الجسد ،ويصير كمخلوق بنفس المظهر الخارجي لإلنسان ،يستطيع اإلنسان أن يفهم مشGGيئته ُ

منه فعليًّا .هو يتكلم ويعمل في الجسد ،ويشارك في أفراح اإلنسGان وأحزانGGه وضGيقاته ،ويحيGا في نفس العGالم مثGل اإلنسGان،
صGل اإلنسGان على
ويحمي اإلنسان ويرشده ،ومن خالل هذا ّ
يطهره ويسGGمح لGGه بالحصGGول على خالصGGه وبركاتGه .بعGدما يح ُ
هGذه األشGياء يفهم بGذلك ًّ
حقا مشGيئة هللا ،ووقتهGا فقGط يمكنGه أن يكGون خليالً هلل .هGذا فقGط هGو األمGر العملي .إن كGان هللا غGير
تعليما أجوًفا؟
مرئي وغير ملموس لإلنسان ،كيف يمكن لإلنسان أن يكون خليله؟ أليس هذا
ً

بع GGد أن آمن العدي GGد من الن GGاس باهلل ح GGتى اآلن ،ف GGإنهم م GGا زال GGوا يس GGعون وراء م GGا ه GGو غ GGامض ومج GGرد .ليس ل GGديهم
اس GGتيعاب لواق GGع عم GGل هللا الي GGوم ،وال يزال GGون يحي GGون بين الح GGروف والتع GGاليم .كم GGا أن معظمهم لم يخوض GGوا بع GGد في واق GGع
مم ْن يحبون هللا" ،و"خليل هللا" ،و"القدوة والمثال في محبة هللا" ،و"أسلوب بطرس"؛ بدالً
العبارات الجديدة مثل "الجيل الجديد َ
Gردا ،وال يزال GGون يتلمس GGون ط GGريقهم في التع GGاليم ،وليس ل GGديهم فهم عن واق GGع ه GGذه
ض Gا ومج ً G
من ذل GGك ،ال ي GGزال مس GGعاهم غام ً
Gاجزا عن أن
الكلمات .حين يصGير روح هللا جس ًGدا ،يمكنGك أن تGرى وتلمس عملGه في الجسGد .ومGع ذلGك إن كنت ال تGزال ع ً

حميمGا لGروح هللا؟ إن كنت
عاجزا عن أن تكون صGGديقه الحميم ،فكيGGف إ ًذا يمكنGك Gأن تصGير صGGديًقا
تصير خليله ،وال تزال
ً
ً
واحدا من هذا الجيل الجديد الGGذي يحب هللا؟ أليسGGت هGGذه حروًفGا وتعGGاليم جوفGGاء؟
ال تعرف إله اليوم ،كيف يمكنك أن تصبح
ً
ه GGل أنت ق GGادر على رؤي GGة ال GGروح وإدراك مش GGيئته؟ أليس GGت ه GGذه كلم GGات فارغ GGة؟ ال يكفي أن تق GGول ببس GGاطة ه GGذه العب GGارات
والمص GGطلحات ،وال يمكن GGك إرض GGاء هللا من خالل الق GGرار فحس GGب .أنت مكت ٍ G
Gف بق GGول ه GGذه الكلم GGات ،وتفع GGل ذلGGGك إلشGGGباع
َ
رغبات GGك ،وإرض GGاء ُمُثل GGك غ GGير الواقعي GGة ،وإرض GGاء تص GGوراتك وتفك GGيرك الشخص GGي .إن كنت ال تع GGرف إل GGه الي GGوم ،فبغض
زالت ال تفهم هGGذا؟
عمGGا تفعلGGه ،سGGتعجز عن إرضGGاء شGGهوة قلب هللا .مGGا معGGنى أن تكGGون صGGديق هللا الحميم؟ هGGل ال َ
النظGGر ّ
Gانا .فقGGط َم ْن هم ِمن نفس النGGوع
ض Gا إنسGGان ،أي أن هللا صGGار جسGً Gدا ،صGGار إنسً G
حيث أن خليGGل هللا هGGو إنسGGان ،لGGذلك فاهلل أي ً
أح َّماء ،وقتهGا فقGط يمكن اعتبGارهم ِ
يمكنهم تسمية بعضهم اآلخر أصGدقاء ِ
أح َّماء .إن كGان هللا من روح ،كيGف يمكن لإلنسGان
المخلوق أن يكون خليله؟

إيمانك باهلل ،وسعيك للحق ،وحتى طريقة سلوكك جميعها مبنية على الواقGع القائGل إن جميGع مGا تفعلGه يجب أن يكGون
عمليًّا ،وال يجب أن تسعى وراء األمور الوهمية والخيالية .ال قيمGة في السGلوك بهGذه الطريقGة ،وإضGافة إلى ذلGك ،ال أهميGة
لمثل هذه الحياة .ألن سعيك وحياتGك ُيقضGGيان في مجGرد زيGف وخGداع ،وأنت ال تسGGعى وراء أشGGياء ذات قيمGة وأهميGة ،كGGل

مGGا تحصGGل عليGGه هGGو منطGGق وتعGGاليم حمقGGاء وليسGGت هي الحGGق .مثGGل هGGذه األشGGياء ليس لهGGا عالقGGة بأهميGGة وقيمGGة وجGGودك،

وستذهب بك إلى عالم أجGوف .بهGذه الطريقGة ،سGتكون حياتGك كلهGا بال قيمGة أو أهميGة ،وإن لم تس َGع وراء حيGاة ذات أهميGة،
يمكن Gك Gأن تعيش مئGGة عGGام بال جGGدوى .كيGGف يمكن أن ُيطلGGق عليهGGا حيGGاة بشGGرية؟ أليسGGت في الواقGGع حيGGاة أحGGد الحيوانGGات؟

إلهGا
بالمثل ،إن كنتم تحاولون اتباع طريق اإليمGان باهلل ،ولكن ال تحGاولون السGعي وراء هللا الGذي يمكن رؤيتGه ،بGل تعبGدونً G
غير ملموس وغير مرئي ،أليس مسGعاكم بال طائGل؟ في النهايGGة ،سيصGGبح سGعيكم كومGة من الحطGام .أيGة منفعGة لكم من هGذا
السعي؟ المشكلة الكبرى مع اإلنسان هي أنه يحب فقط األشياء التي ال يمكنه رؤيتها أو لمسGGها ،األشGGياء الغامضGة والعجيبGGة
بصورة فائقة ،األشياء التي يتخيلها اإلنسان وال يمكن للبشر الحصول عليها .كلما كانت هذه األشياء غير واقعية ،خضGGعت
لتحليل اإلنسان الذي يسعى وراءها غافالً عن أي شيء آخر ،ومحاوالً الحصول عليها .كلما كGانت غGGير واقعيGGة ،دقGق فيهGا

اإلنس GGان وفحص GGها ،وتم GGادى في تق GGديم أفك GGاره المفص GGلة عنه GGا .وعلى النقيض ،كلم GGا ك GGانت األش GGياء واقعي GGة ،كلم GGا رفض GGها
اإلنسان ،ولم ِ
يبال بها بل ويزدريها .أليس هذا بالتحديد هو موقفكم من العمل الGواقعي الGذي أقGوم بGه اليGوم؟ كلمGا كGانت هGذه
األش GGياء واقعي GGة ،ازداد تح GGيزكم ض GGدها .ال تقض GGون وقتً GGا في فحص GGها ،ولكنكم تتجاهلونه GGا ببس GGاطة؛ أنتم ال تك GGترثون له GGذه
المتطلبات الواقعية منخفضة المستوى ،وتتكتمون على العديد من التصورات عن هللا األكثر واقعيGة .أنتم ببسGاطة عGاجزون
عن قبGGول واقعGGه وحالتGGه العاديGGة .بهGGذه الطريقGGة ،أال تؤمنGGون وسGGط حالGGة ضGGبابية؟ لGGديكم إيمGGان ال يGGتزعزع في إلGGه الماضGGي
ضGا ألن
الغامض ،وال تهتمون بإله الحاضر الGواقعي .أليس هGذا ألن إلGه البارحGة وإلGه اليGوم من عصGرين مختلفين؟ أليس أي ً
المعظم ،بينمGGا إلGGه اليGGوم هGGو إنسGGان صGGغير على األرض؟ أليس ألن هللا الGGذي عبGGده اإلنسGGان هGGو
إلGGه البارحGGة هGGو إلGGه السGGماء ُ

نتGGاج تصGGوراته ،بينمGGا إلGGه اليGGوم هGGو جسGGد حقيقي على األرض؟ حين قيGGل وُفعGGل الكGGل ،أليس ألن إلGGه اليGGوم هGGو واقعي جGًّ Gدا

لدرجة أن اإلنسGان ال يسGعى وراءه؟ ألن مGا يطلبGه إلGه اليGوم من اإلنسGان هGو بالتحديGد GأكGثر األمGور الGتي ال يGرغب اإلنسGان
في فعلهGGا ،والGGتي تجعلGGه يشGGعر بالعGGار .أال ُيصGِّ Gعب هGGذا األمGGور على اإلنسGGان؟ أال يكشGGف هGGذا عن عيوبGGه؟ بهGGذه الطريقGGة،
مم ْن ال يس GG Gعون وراء الواق GG Gع يص GG Gبحون أع GG Gداء هللا المتجس GG Gد ،يص GG Gبحون ض GG Gد المس GG Gيح .أليس GG Gت ه GG Gذه هي الحقيق GG Gة
العدي GG Gد َ
مؤمنGGا ِ
ور ًعGGا .بعGGدما
الواضGGحة؟ في الماضGGي ،عنGGدما لم يكن هللا قGGد أتى في جسGٍ Gد ،ربمGGا كنت ستصGGبح شخصGGية روحيGGة أو
ً

جسدا ،أصGGبح العديGد Gمن المؤمGGنين الGGورعين ضGGد المسGGيح من دون قصGد .هGل تعGرف مGاذا يحGدث هنGGا؟ في إيمانGGك
صار هللا ً
باهلل ،ال تركGG Gز على الواقGG Gع أو تسGG Gعى إلى الحGG Gق ،ولكنGG Gك مهGG Gووس بأكGG Gاذيب ،أليس هGG Gذا هGG Gو أوضGG Gح مصGG Gدر لعGG Gداوتك هلل
المتج ّسGد؟ هللا المتج ّسGد ُيGدعى المسGيح ،أليس إ ًذا كGل َم ْن ال يؤمنGون باهلل المتج ّسGد هم ضGد المسGيح؟ وبGذلك هGل َم ْن تGؤمن بGه
وتحبه ًّ
حقا هو هذا اإللGه الظGاهر في الجسGد؟ هGل هGو حًقGا اإللGه الGذي يعيش ويتنفس وهGو األكGثر واقعيGة والعGادي على نحGو
فائق؟ ما هو الهدف من سعيك بالتحديد؟ Gهل هو في السماء أم األرض؟ هل هGGو التصGGور أم الحGGق؟ هGGل هGو هللا أم كيGان مGا

فGGائق للطبيعGGة؟ في الواقGGع ،الحGGق هGGو أكGGثر أقGGوال الحيGGاة المGGأثورة واقعيGGة ،وهGGو أعلى حكمGGة موجGGودة بين البشGGرية بأسGGرها.
ألنه الشرط الذي جعل هللا يخلق اإلنسان ،وهو العمل الشخصي الذي قام به هللا ،لذلك ُيطلGGق عليGه قGول الحيGاة المGأثور .إنGGه
Gهورا لشخصGية عظيمGة؛ بGل هGو قGول للبشGرية من سGيد السGماوات
ليس قوالً
مأثورا ُم ٌ
لخص من شيء ،وهو ليس اقتبا ًسGا مش ً
ً
ِ
ص Gلة .ولGGذلك ُيGGدعى أعظم
واألرض وسGGائر األشGGياء ،وليس هGGو بعض كلمGGات قGGام إنسGGان بتلخيصGGها ،بGGل هGGو حيGGاة هللا المتأ ّ
جميGGع أقGGوال الحيGGاة المGGأثورةَّ .
إن سGGعي اإلنسGGان لتطGGبيق الحGGق هGGو أداء لواجبGGه ،أي السGGعي السGGتيفاء شGGرط هللا .جGGوهر هGGذا
الشرط هGو أكGثر كGل الحقGائق واقعيً Gة ،أكGثر من التعGاليم الجوفGاء الGتي ال يمكن ألي إنسGان تحقيقهGا .إن كنت ال تسGعى وراء
شخصا يهاجم الحق؟ كيف يمكن لشخص مثل
متمردا على الحق؟ ألست
شيء إال التعاليم التي ال تحتوي على واقع ،ألست
ً
ً
تمردا متأصالً!
هذا أن يسعى لمحبة هللا؟ َم ْن هم بال واقع ،هم من يخونون الحق ،وهم متمردون ً

بغض النظر عن كيفية سعيك ،عليك أوالً أن تفهم العمل الذي يقوم به هللا اليوم ،وينبغي عليGGك أن تعGGرف أهميGGة هGGذا

العمل .ينبغي عليك أن تفهم وتعرف العمل الذي يقوم به هللا حين يأتي في األيام األخيرة ،وما الشخصGGية الGGتي يجلبهGGا ،ومGGا
سGGيكتمل في اإلنسGGان .إن كنت ال تفهم وال تعGGرف العمGGل الGGذي أتى هللا ليقGGوم بGGه في الجسGGد ،فكيGGف يمكنGGك أن تGGدرك مشGGيئته
ضGا بGاألمر البسGيط .إن
إ ًذا؟ وكيف يمكنك أن تصير خليله؟ في الواقع أن تكGون خليGل هللا ليس بGاألمر المعقGد ،ولكنGه ليس أي ً
تمامGGا ويضGGعوه موضGGع التطGGبيق ،فلن يكGGون عندئGGذ معقGً Gدا؛ أمGGا إذا لم يسGGتطيعوا فهمGGه،
كGGان في اسGGتطاعة النGGاس أن يفهمGGوه ً
Gيرا؛ كمGGا يصGGبح اإلنسGGان عرضGGة للسGGعي وسGGط الغمGGوض .في السGGعي إلى هللا ،إن لم يكن لGGدى اإلنسGGان
فسGGيكون أصGGعب كثً G
مكانته التي يقف فيها ،وال يعرف ما هو الحق الذي ينبغي عليه أن يتمسك به ،فهذا يعGGني أنGGه بال أسGGاس ،وليس من السGGهل
مم ْن ال يفهمون الحق ،وهم غير قGادرين على التميGيز بين الخGير والشGر أو المحبGة
عليه أن يبقى
ً
صامدا .اليوم يوجد العديد َ
والكراهية .ال يصمد أشخاص مثل هGؤالء إال بالكGاد .مفتGGاح اإليمGGان باهلل هGGو القGدرة على ممارسGGة الحGق ،واالهتمGGام بمشGيئة
هللا ،ومعرفGGة عمGGل هللا في اإلنسGGان حين يGGأتي في الجسGGد والمبGGادئ الGGتي يتكلم بهGGا .ال تتبGGع الجمGGوع ،ويجب أن يكGGون لGGديك
مبGGادئ تتعلGGق بGGاألمور الGGتي تGGدخل فيهGGا ،ويجب عليGGك أن تتمسGGك بتلGGك المبGGادئ .التمسGGك بهGGذه األمGGور وأنت مسGGتنير من هللا
تثبت ،سGGتنحرف اليGGوم في اتجGGاه ،وتنحGGرف غGً Gدا في اتجGGاه آخGGر ،ولن تحصGGل على أي شGGيء واقعي أبGً Gدا.
يسGGاعدك .إن لم ُ
Gادة مGGا يتبعGGون آخGGرين :إن قGGال النGGاس هGGذا هGGو عمGGل
اتباعGGك لهGGذا األسGGلوب لن ينفGGع حياتGGك بشGGيءَ .من ال يفهمGGون الحGGق عً G

ضGا ستتشGكك أو
ضGا سGتقول إنGه عمGل الGروح القGدس؛ وإن قGال النGاس إنGه عمGل روح شGرير ،فGأنت أي ً
الروح القدس ،فأنت أي ً
Gادرا على تميGGيز أي شGيء بنفسGGك وال التفكGير بنفسGGك.
دائما تكGرر كالم اآلخGرين ،ولسGت قً G
تقول إنه عمل روح شرير .أنت ً

Gادة كلمGGات
هGGذا الشGGخص بال مكانGGة ،وهGGو غGGير قGGادر على التميGGيز ،هGGذا الشGGخص هGGو صGGعلوك عGGديم القيمGGة! إنGGك تكGّ Gرر عً G
اآلخرين :اليوم ُي قال إن هذا هو عمل الروح القدس ،ولكن في يوم آخر يقول أحدهم إنه ليس عمل الروح القدس بل أعمال
إنسGGان ،ومGGع ذلGGك ال يمكنGGك تميGGيز هGGذا وحين تGGراهم يقولGGون هGGذا ،تقGGول نفس الشGGيء .إنGGه في الواقGGع عمGGل الGGروح القGGدس،

مم ْن يجGGدفون على عمGGل الGGروح القGGدس؟ ومن خالل هGGذا ،ألم تعGGارض هللا
ولكنGGك تقGGول إنGGه عمGGل إنسGGان؛ ألم تصGGبح واحGً Gدا َ

ألنك ال تستطيع التمييز؟ َم ْن يعرف ،قد يظهر في يوم ما أحGGد الحمقى الGGذي سGGيقول" :هGGذا عمGGل روح شGرير" ،وحين تسGGمع
Gاجزا عن الثبGGات على
مرة أخرى .في كل مرة يثGير أحGGدهم تشوي ًشGا تصGبح ع ً
هذه الكلمات ،ستضل وتكرر كلمات اآلخرين ً

موقفGGك ،وكGGل هGGذا ألنGGك ال تمتلGGك الحGGق .اإليمGGان باهلل والسGGعي وراء معرفGGة هللا ليس بGGاألمر البسGGيط .همGGا أمGGران ال يمكن

معا وسماع عظة ببساطة ،وال يمكن تكميلك بالشغف وحGده .ينبغي أن تختGبر وتعGرف ويكGون
تحقيقهما من خالل االجتماع ً
Gادرا على تمي GGيز العدي Gد Gمن
لGGديك مب GGادئ في أفعالGGك ،وتحص GGل على عم GGل الGGروح الق GGدس .حين تجت GGاز الخGGبرات ،سGGتكون قً G

Gادرا على
األمGور وسGتميز بين الخGير والشGر والGبر واإلثم ،وبين مGا هGو من جسGد ودم ومGا هGو من الحGق .ينبغي أن تكGون ق ً
أبدا .هذه فقط هي قامتك الحقيقية.
التمييز بين كل تلك األشياء ،ومن خالل هذا ،وبغض النظر عن الظروف ،لن تضل ً

معرفة عمل هللا ليسGت بGاألمر البسGيط :يجب أن يكGGون لGGديك معGايير وهGدف في سGعيك ،عليGك أن تعGGرف كيGف تطلب
صحيحا أم ال ،وإذا كان هذا هو عمل هللا أم ال .ما هو المبدأ األساسي
الطريق الحق ،وكيف تقيس ما إذا كان هذا الطريق
ً
في طلب الطريGGق الحGGق؟ عليGGك أن تنظGGر مGGا إذا كGGان يوجGGد عمGGل للGGروح القGGدس في هGGذا الطريGGق أم ال ،ومGGا إذا كGGانت هGGذه
وم ْن الذي تُقدم له الشهادة ،وماذا تضيف إليك .التمييز بين الطريق الحGGق والطريGق المزيGف
الكلمات هي تعبير عن الحقَ ،
يحتGGاج العديGGد من أوجGGه المعرفGGة األساسGGية ،وأهمهGGا هGGو معرفGGة إذا كGGان هGGذا هGGو عمGGل الGGروح القGGدس أم ال .جGGوهر إيمGGان
ِ
المتجسد يرجع لسGبب أن هGGذا الجسGGد هGGو تجسGGيد لGروح هللا ،ممGا يعGGني
اإلنسان باهلل هو اإليمان بروح هللا ،وحتى إيمانه باهلل
ّ
إيمانGا في الGروح .هنGاك اختالفGات بين الGروح والجسGد ،ولكن ألن هGذا الجسGد أتى من الGروح ،وأن
أن هذا اإليمGان ال يGزال ً
جسدا ،لذلك فإن ما يؤمن به اإلنسان ال يزال جوهر هللا المتأصل .وعليGGه ،في تميGGيز مGا إذا كGان هGGذا الطريGGق
الكلمة يصير ً
الحق أم ال ،قبل أي شيء ينبغي أن تنظر ما إذا كGان يوجGد عمGل الGروح القGدس أم ال ،بعGد ذلGك عليGك أن تنظGر مGا إذا كGان

طلب من اإلنسGان حين
يوجGد حGق أم ال في هGذا الطريGق .هGذا الحGق هGو شخصGية حيGاة البشGرية العاديGة ،أي إن هGذا هGو مGا ُ

خلق GGه هللا في البداي GGة G،أي من كاف GGة البش GGر الع GGاديين (بم GGا في ذل GGك الحس والبص GGيرة والحكم GGة اإلنس GGانية والمعرف GGة األساس GGية

للكينونGة GالبشGGرية) .أي إن عليGGك أن تنظGGر مGGا إذا كGGان هGGذا الطريGGق يمكنGه Gأن يأخGGذ اإلنسGGان إلى حيGGاة البشGGر العGGاديين أم ال،
مطلوبGGا وفًقGGا لواق GGع البش GGرية العادي GGة أم ال ،وم GGا إذا ك GGان ه GGذا الح GGق عمليًّا
وم GGا إذا ك GGان ه GGذا الح GGق ال GGذي يتم اإلعالن عن GGه
ً
وواقعيًّا ،وإذا كGان في وقتGه الصGحيح أم ال .إن كGان يوجGد حGق ،فهGو قGادر على أخGذ اإلنسGان عGبر خGبرات واقعيGة وعاديGة؛
ويصGGبح اإلنسGGان باإلضGGافة إلى ذلGGك أكGGثر طبيعيGGة ،ويصGGبح الحس البشGGري لإلنسGGان أكGGثر كمGGاالً ،وتصGGبح حيGGاة اإلنسGGان في

ترتيبا ،وتصGبح عواطGف اإلنسGان أكGثر طبيعيGة .هGذا هGو المبGدأ الثGاني .ثمGة مبGدأ آخGر وهGو مGا
الجسد وحياته الروحية أكثر
ً
إذا كان لدى اإلنسان معرفة متزايدة عن هللا أم ال ،وما إذا كان اختبار هذا العمل والحق يمكنه إلهGام محبGة هللا فيGه ،ويقربGGه

من هللا أكثر من ذي قبل أم ال .وبهGذا يمكن قيGاس مGا إذا كGان هGذا الطريGق هGو الطريGق الحGق أم ال .األسGاس أن يكGون هGذا
فيسGGتنتج
قادرا على إمداد حياة اإلنسان .إن تطابق مع هذه المبادئٌ ،
الطريق واقعيًّا أكثر من كونه فائًقا للطبيعة ،وأن يكون ً
أن هذا الطريق هو الطريGق الحGق .ال أقGول هGذه الكلمGات ألجعلكم تقبلGون طرًقGا أخGرى في خGبراتكم المسGتقبلية ،وال كنبGوءة

عن وجGGود عمGGل في عصGGر جديGGد آخGGر في المسGGتقبل .أقGGول هGGذه الكلمGGات لكي تGGتيقنوا أن طريGGق اليGGوم هGGو الطريGGق الحGGق،

ولكي ال تكونوا مرتابين تجاه عمل اليوم وتكونوا غير قادرين على الحصGول على بصGيرة نافGذة عنGه .مGع أنGه يوجGد العديGد
محون عGGاجالً أم آجالً.
من النGGاس الGGذين يمتلكGGون ً
يقينGGا ،إال أنهم ال يزالGGون تGGابعين في حGGيرة؛ مثGGل هGGذا اليقين بال مبGGدأ G،وسGُ Gي َ
Gيرا ،ممGGا يوضGGح أنهم بال أسGGاس .ألن مقGGدرتكم فقGGيرة للغايGGة
حGGتى أولئGGك المتحمسGGونفي تبعيتهم ،يGGتيقنون قليالً ويتشGGككون كثً G

وأساس GGكم ض GGحل للغاي GGة ،ق GGد ال يك GGون ل GGديكم فهم عن التمي GGيز G.هللا ال يك GGرر عمل GGه ،وال يق GGوم بعم GGل غ GGير واقعي ،وال يطلب

طا مفرطة من اإلنسGان ،وال يقGوم بعمGل يتخطى الحس البشGري .كGل مGا يفعلGه هللا داخGل نطGاق الحس العGادي لإلنسGان،
شرو ً

وال يتخطى حس البشGGرية العاديGGة ،وعملGGه يكGGون وفًقGGا لمتطلبGGات اإلنسGGان العGGادي .إن كGGان هGGو عمGGل الGGروح القGGدس ،يصGGير
عادي GGا بدرج GGة أك GGبر ،وتص GGبح بش GGريته عادي GGة بدرج GGة أك GGبر .يحص GGل الن GGاس على معرف GGة متزاي GGدة عن شخص GGيتهم
اإلنس GGان ً
الشGGيطانية الفاسGGدة ،وجGGوهر اإلنسGGان ،ويكGGون لديGGه اشGGتياق أكGGبر إلى الحGGق .أي إن حيGGاة اإلنسGان تنمGGو أكGGثر فGGأكثر ،وتصGGبح

Gدريجيا ،وكGل هGذا يعGني أن هللا يصGبح حيGاة اإلنسGان .إن
الشخصية الفاسGدة لإلنسGان قGادرة على اكتسGاب المزيGد من التغGير ت
ً
أيضا عن
وجد طريق يعجز عن كشف هذه األمور التي تمثل جوهر اإلنسان ،ويعجز عن تغيير شخصية اإلنسان ،ويعجز ً

Gحيحا عن هللا ،بGل ويقّلGل من بشGريته ويجعGل حسGه غGير طGبيعي ،فمن المؤكGد أن هGذا
فهمGا ص ً
اإلتيان به أمام هللا أو إعطائGه ً
الطريق ليس الطريGق الحGق ،وربمGا يكGون عمGل روح شGرير أو طريGق قGديم .باختصGار ال يمكن أن يكGون هGو عمGل الGروح

القGGدس الحGGالي .لقGGد آمنتم باهلل طGGوال كGGل هGGذه السGGنوات ،ومGGع ذلGGك ليس لGGديكم القليGGل من المعرفGGة بشGGأن مبGGادئ التميGGيز بين
الطريق الحق والطريق الباطل أو السعي وراء الطريق الحق .معظم الناس حGتى غGير مهتمين بهGGذه األمGور؛ يGGذهبون حيث
صGا يسGGعى وراء الطريGGق الحGGق؟ وكيGGف يمكن
تGGذهب األغلبيGGة ،ويكGGررون مGGا تقولGGه األغلبيGGة .كيGGف يمكن أن يكGGون هGGذا شخ ً
ألولئGGك النGGاس إيجGGاد الطريGGق الحGGق؟ إن فهمت هGGذه المبGGادئ المفتاحيGGة المتعGGددة ،فمهمGGا يحGGدث ،لن تنخGGدع G.من الضGGروري
Gادرا على القيGGام بهGGذه التميGGيزات؛ فهGGذا مGا ينبغي على البشGرية العاديGGة أن تمتلكGGه ،ومGGا ينبغي على
اليGGوم أن يكGGون اإلنسGان ق ً
اإلنسان العادي أن يمتلكه في خبراتGه .لGو أن اإلنسGان ال يGزال غGير قGادر على تميGيز أي شGيء في تبعيتGه G،وحسGه اإلنسGاني
ال يزال غGير ناضGج ،فاإلنسGان أحمGق للغايGة ،وسGعيه خGاطئ ومنحGرف .ال يوجGد أدنى تميGيز في سGعيك اليGوم ،صGحيح أنGك
تقGGول إنGGك وجGGدت الطريGGق الحGGق ،فهGGل اقتنيتGGه؟ هGGل اسGGتطعت تميGGيز أي شGGيء؟ مGGا هGGو جGGوهر الطريGGق الحGGق؟ في الطريGGق
الح GGق ،أنت لم ِ
تقتن الطري GGق الح GGق ،ولم تحص GGل على أي ش GGيء من الح GGق ،أي أن GGك لم تحق GGق م GGا طلب GGه هللا من GGك ،ول GGذلك لم

يحدث أي تغيير في فسادك .إن داومت على السعي في هذا الطريق ،ستُباد في النهاية .في تبعيتك Gحتى اليGGوم ،يجب عليGGك
أن ت GGتيّقن أن الطري GGق ال GGذي اتخذت GGه ه GGو الطري GGق الح GGق ،وال ينبغي أن يك GGون ل GGديك المزي GGد من الش GGكوك .العدي GGد من الن GGاس

يتشGككون ويتوقفGون عن السGGعي وراء الحGق بسGGبب بعض األمGور الصGغيرة .أنGاس مثGGل هGGؤالء ليس لGGديهم معرفGGة عن عمGGل
هللا ،وهم يتبعون هللا في حGيرة .النGاس الGذين ال يعرفGون عمGل هللا عGاجزون عن أن يكونGوا ِ
أخالءه أو يحملGوا شGهادةً لGه .أنGا

أنصح أولئGك الGذين يسGعون فقGط وراء البركGة ويسGعون فقGط وراء مGا هGو غGامض ومجGرد أن يسGعوا وراء الحGق بأسGرع مGا
يمكن ،لكي تكون حياتهم ذات أهمية .ال تخدعوا أنفسكم أكثر من ذلك!

المتجسد وواجب اإلنسان
وجه االختالف بين خدمة هللا
ّ
يجب عليكم أن تتعرفوا على رؤية عمل هللا وأن تدركوا االتجاه العام لعمله .هذا هو الدخول بطريقة إيجابية؛ فحالمGا
متفهمGGا
آمنا ،وبغض النظر عن كيفية تغيير عمل هللا ،ستبقى ثابتاً في قلبGGك،
اتقانا دقيًقا ،سيكون دخولك ً
تتقن حقائق الرؤية ً
ً
Gتتعمق كGُّ Gل خGGبرة ومعرفGGة داخلGGك وتصGGبح أكGGثر نقGGاوة .وحالمGGا
للرؤيGGة ،وسGGيكون لGGدخولك وسGGعيك هٌ G
Gدف .وبهGGذه الطريقGGة ،سّ G

تتعرف على خطوات العمل هGGذه فسGوف
تستوعب الصورة األكبر كاملة ،لن تعاني من خسائر في الحياة ولن تضل .إذا لم ّ
تتكبد Gخسارة في كل منها .ال يمكنك التراجع في غضون أيGام قليلGة ،ولن تتمكن GحGتى من الشGروع في المسGار الصGحيح في
Gير من الGدخول بطريقGة إيجابيGة من مثGل هGذه الممارسGات
قدر كب ٌ
غضون بضعة أسابيع .ألن يؤدي هذا إلى التعطيل؟ يحدث ٌ

ضGا فهم الكثGير من النقGاط الGتي تتعلGق برؤيGة عملGه ،كأهميGة عملGه في اإلخضGاع ،وطريGق
التي عليكم إتقانها ،كمGا وعليGك أي ً
نيGGل الكمGGال مسGGتقبالً ،ومGGا يجب أن يتحقGGق من خالل اختبGGار التجGGارب والمحن ،وأهميGGة الدينونGGة والتGGوبيخ ،ومبGGادئ عمGGل
ال GGروح الق GGدس ،ومب GGادئ التكمي GGل واإلخض GGاع .ه GGذه كله GGا حق GGائق الرؤي GGة .أم GGا البقي GGة فهي مراح GGل العم GGل الثالث في عص GGر

أيضا هي حقائق متعلقة بالرؤية ،وهي أساسGGية
الناموس ،وعصر النعمة ،وعصر الملكوت ،وكذلك الشهادة المستقبلية .هذه ً
صٌ Gل بدرجGة
ومهمة للغاية .وفي الوقت الحالي ،يوجد الكثير مما يجب عليكم الGدخول فيGه وممارسGته ،وهGو اآلن مGرتّ ٌب ومف ّ

أكبر .إذا لم تكن لديك معرفة بهذه الحقائق ،فهذا دليل على أنك لم تGدخل بعGد .إن معرفGة اإلنسGان بالحقيقGة تكGون في معظم
األحيGGان ضGحلة ج ًGدا ،إذ ال يقGدر اإلنسGان على ممارسGة حقGائق جوهريGة بعينهGا وال يعGGرف حGتى كيفيGة التعامGل مGGع المسGائل
التافهة .والسبب في عدم قGدرة اإلنسGان على ممارسGة الحGق يرجGع إلى شخصGيته الGتي يغلب عليهGا العصGيان ،وألن معرفتGه
عظيم ج ًGدا،
ثم ،فإن تكميل اإلنسان ليس بالمهمة السهلة .إن عصGيانك
بعمل اليوم هي سطحية وأحادية الجانب للغاية .ومن َّ
ٌ
وما زلت تحتفظ بالكثير من ذاتك القديمة ،وغير قادر على الوقGGوف في جGانب الحGق ،وغGير قGادر على ممارسGGة حGتى أكGGثر
ضG Gعوا بعGG Gد .إذا لم يكن دخولGGGك ُمف َّ
ص GGالً
Gوحا .ال يمكن خالص مث GGل ه GGؤالء النGG Gاس ،وهم أولئ GGك الGG Gذين لم ُيخ َ
الحقGGGائق وض ً G
وهادًفا ،فسيكون نموك بطيًئا .فGإذا لم يتحGّ Gل دخولGGك بالقGGدر األدنى من الواقعيGGة ،فسGGيكون سGعيك بال جGدوى .وإذا كنت غGGير

مGGدرك لجGGوهر الحGGق ،فسGGتبقى على حالGGك .يتحقGGق النمGGو في حيGGاة اإلنسGGان والتغيGGيرات في شخصGGيته من خالل الGGدخول إلى
صG Gلة .وس GGتتغير شخص GGيتك بس GGرعة إذا ك GGان ل GGديك الكث GGير من
الحقيق GGة ،ويتحق GGق ب GGاألكثر من خالل ال GGدخول في خ GGبرات ُمف َّ

فصلة أثناء دخولك ،والكثير من المعرفGة والGدخول الفعلGيين .حGتى وإن لم تكن لGديك فكGرة واضGحة للغايGة حGول
الم َّ
الخبرات ُ

الممارس GGة في ال GGوقت الGGراهن ،يجب أن تك GGون ل GGك على األق GGل فك GGرة واض GGحة عم GGا يخص رؤي GGة العم GGل .وإذا لم يكن األم GGر
فهمGا
قادرا على الدخول ،ولن تكون ً
كذلك ،فلن تكون ً
قادرا على القيGام بGذلك مGا لم تكن لGديك معرفGة بGالحق أوالً .ستكتسGب ً
تتعرفوا على عمل هللا.
أعمق للحق وتدخل بعمق أكثر فقط إذا أنارك الروح القدس في خبرتك .عليكم أن ّ

في البداية ،خدم بنو إسرائيل بعد خلق البشرية كأساس للعمل ،وكانت إسرائيل كلها أساس عمGGل يهGGوه على األرض.
تجّلى عم GGل يه GGوه في القي GGادة المباش GGرة لإلنس GGان ورعايت GGه من خالل وض GGع ن GGواميس تُم ِّك ُن اإلنس GGان من عيش حي GGاة طبيعي GGة
وعبادة يهوه على األرض بأسلوب طبيعي .كان هللا في عصر الناموس غGير مGرئي أو ملمGوس من ِقَبGل اإلنسGان .كGان فقGط
يقGGود النGGاس الGGذين أفسGGدهم الشGGيطان أوالً ،وكGGان هنGGاك ُلي َعِّل َم ويGGرعى هGGؤالء األشGGخاص ،لGGذلك كGGانت األقGGوال الGGتي تفGّ Gوه بهGGا
تخص فقGG Gط التشGG Gريعات والفGG Gرائض والمعرفGG Gة العامGG Gة لعيش الحيٍ G G
Gاة كإنسGG Gان ،ولم يتكلم على اإلطالق بحقGG Gائق تGG Gدعم حيGG Gاة
اإلنسان .لم يكن بنو إسرائيل تحت قيادة هللا فاسدين للغاية بسبب الشيطان .كGان عمGGل ناموسGGه هGGو فقGGط المرحلGGة األولى في
عمل الخالص ،بل وبداية عمل الخالص ،ولم يكن له أية عالقة من الناحية العملية بGGالتغييرات في حيGاة شخصGGية اإلنسGGان.
طا ،أي أداة يتواصGGل
لGGذلك ،لم تكن لGGه حاجGGة في بدايGGة عمGGل الخالص لكي يأخGGذ جسGً Gدا لعملGGه في إسGGرائيل .لهGGذا تطّلب وسGGي ً
Gاس تكّلمGGوا وعملGGوا نيابGGة عن يهGGوه ،وبهGGذه الطريقGGة عمGGل بنGGو البشGGر
من خاللهGا مGGع اإلنسGان .وهكGGذا ،قGام بين المخلوقGات أنٌ G

واألنبياء بين الناس .عمل بنو البشر بين الناس باسم يهوه ،وكانت حقيقة دعوة يهوه لهم تعني ّأنهم وضعوا النواميس نيابGGة
ض Gا ككهنGGة وسGGط بGGني إسGGرائيل .كGGان هGGؤالء النGGاس كهنGGة محروسGGين ومحمGGيين من يهGGوه ،وقGGد عمGGل فيهم
عنGGه وخGGدموا أي ً
بروحه .كانوا قادة بين الناس وخدموا يهوه مباشرة ،وكان األنبياء ،من ناحية أخرى ،هم أولئك المكرسون لمخاطبGGة النGGاس

تنبGGأ بعملGGه .سGGواء أكGGانوا من بGGني البشGGر أم األنبيGGاء ،جميعهم
نيابGGة عن يهGGوه في جميGGع البلGGدان والقبائGGل .وكGGانوا أي ً
ض Gا من ّ
ألن يهGGوه أقGGامهم
ُأقيمGGوا بGGروح يهGGوه نفسGGه وكGGان عمGGل يهGGوه فيهم .كGGانوا من مّثGGل يهGGوه بين النGGاس مباشGGرة .وقGGد عملGGوا فقGGط ّ

وليس ألنهم كGGانوا الجسGGد الGGذي تجسGGد فيGGه الGGروح القGGدس ذاتGGه .لGGذلك ،مGGع أن بGGني البشGGر واألنبيGGاء هGGؤالء قGGد تكلمGGوا وعملGGوا
ِ
تماما في عصر النعمة وفي المرحلة األخيرة،
نيابة عن هللا ،لم يكونوا جسد هللا
ّ
المتجسد في عصر الناموس .حدث العكس ً
ألن عمGGل خالص اإلنسGGان ودينونتGGه قGGد نّفGGذهما هللا المتجسGGد نفسGGه ،ولهGGذا لم توجGGد حاجGGة إلقامGGة األنبيGGاء وبGGني البشGGر مGGرة
أخ GGرى للعم GGل نياب GGة عن GGه .ال توج GGد في نظ GGر اإلنس GGان فروق GGات جوهري GGة بين ج GGوهر عملهم ووس GGائله .وله GGذا الس GGبب يخل GGط
ِ
المتجسد وعمل األنبيGاء وبGني البشGر .فقGد كGان ظهGور هللا المتج ّسGد في األسGاس هGو نفسGه ظهGور
دائما بين عمل هللا
ّ
اإلنسان ً
تمامGGا على
طبيعيGGا
األنبي GGاء وب GGني البشGGر ،ب GGل وك GGان هللا المتج ّس Gد
ً
ً
وواقعيGGا بدرج GGة أك GGبر من األنبي GGاء .له GGذا ال يق GGدر اإلنس GGان ً

تمامGGا أنGGه يوجGGد فGGرق كبGGير بينهمGGا مGGع أن كالهمGGا يقGGوم
التميGGيز بينهمGGا G.فاإلنسGGان يركGGز على المظGGاهر فحسGGب ،غGGير مGGدرك ً
بGGالتكّلم والعمGGل .وبمGGا أن قGGدرة اإلنسGGان على التميGGيز متواضGGعة للغايGGة ،فال يسGGتطيع اإلنسGGان تميGGيز القضGGايا األساسGGية ،وهGGو
أضGGعف حGGتى من تميGGيز أمGGر ُمعّقGGد للغايGGة .إن عمGGل األنبيGGاء وأقGGوالهم الGGتي اسGGتخدمها الGروح القGGدس قGGامت بGGواجب اإلنسGان،
مؤديGGة وظيفتGGه كمخلGGوق ،وفعلت مGGا يجب على اإلنسGGان فعلGGه .إال أن كلمGGة هللا المتج ّس Gد وعملGGه كانGGا لتأديGGة خدمتGGه .مGGع أن

شGGكله الخGGارجي كGGان مثGGل كGGائن مخلGGوق ،إال أن عملGGه لم يتمثGGل في أداء وظيفتGGه إنمGGا في خدمتGGهُ .يسGGتخدم مصGGطلح "واجب"
في إشارة إلى المخلوقGات ،في حين أن مصGطلح "خدمGة" يسGتخدم في إشGارة إلى جسGد هللا المتج ّسGد .يوجGد اختالف جGوهري

بين االثGGنين G،وال يمكن اسGGتبدال أحGGدهما بGGاآلخر .يتمثGGل عمGGل اإلنسGGان فقGGط في أداء واجبGGه ،في حين أن عمGGل هللا هGGو تGGدبير

الرسGGل ومأل الكثGGير من األنبيGGاء ،إال أن عملهم وأقGGوالهم
خدمتGGه وإتمامهGGا .لGGذلك ،مGGع أن الGGروح القGGدس اسGGتخدم العدي Gد Gمن ُ
ِ
المتجسد ،وحGGتى
كانت فقط لتنفيذ واجبهم كمخلوقات .مع أن نبوءاتهم قد تكون أعظم من طريق الحياة الذي تحدث عنه هللا
ّ
ِ
Gؤدون خGGدمتهم .يشGGير
سموا من بشرية هللا
بشريتهم كانت أكثر ًّ
المتجسد ،إال أنهم كانوا يؤدون واجبهم فحسب ،ولم يكونوا يّ G
ّ
ِ
المتجسد ترتبط بتGGدبيره،
أمر يمكن لإلنسان تحقيقه .إال أن الخدمة التي يؤديها هللا
واجب اإلنسان إلى وظيفة اإلنسان ،وهو ٌ
ّ
ِ
المتجسد يتكلم أم يعمل أم ُيظ ِهر العجائب ،فهو يقGوم بالعمGل العظيم في إطGار
وهذا ال يمكن لإلنسان تحقيقه .سواء أكان هللا
ّ
تدبيره ،وال يمكن لإلنسان القيام بهذا العمل بGدالً منGه .يتمثGل عمGل اإلنسGان فقGط في تنفيGذ واجبGه كمخلGوق في مرحلGة معينGةG

ضGا .إن
من مراحل عمل تدبير هللا .بدون تGدبير هللا ،أي إذا لم تكن خدمGة هللا المتج ّسGد موجGودة ،سGينتفي واجب المخلGوق أي ً
عمGGل هللا في القيGGام بخدمتGGه هGGو تGGدبير اإلنسGGان ،في حين أن تنفيGGذ اإلنسGGان لواجبGGه يتمثGGل في الوفGGاء بالتزاماتGGه تلبيً Gة لمطGGالب
روحGهُ ،يعGد
الخالق وال يمكن اعتباره بأي حال من األحوال تأدية لخدمGة الشGخص ذاتGه .من جهGة جGوهر هللا المتأصGل ،أي ُ
ِ
فيعGد عملGه هGو تأديGة خدمتGهً .أيGا كGان
عمل هللا هو تدبيره ،أمGا من جهGة هللا المتج ّسGد الGذي يلبس الشGكل الخGارجي لمخلGوقُ ،
ُ
نجز خدمتGه هGو ،وكGل مGا يسGتطيع فعلGه اإلنسGان هGو أن يق ّGدم أفضGل مGا لديGه في نطGاق
العمل الذي يقوم به هللا ،فهو يعمله ُلي َ
تدبير هللا وتحت قيادته.

إن تأدية اإلنسان لواجبه هي في الواقع إنجاز كل مGا هGو متأصGل فيGه ،أي لكGل مGا هGو ممكن لإلنسGان .وحينهGا يكGون
Gدريجيا من خالل الخGGبرة المتواصGGلة وعمليGGة اختبGGاره للدينونGGة G،وهGGذه
أتم واجبGGه .تتقّلص عيGGوب اإلنسGGان أثنGGاء خدمتGGه تG
قGGد َّ
ً
يتنحGون ويGتراجعون خوًفGا من القصGور الGذي قGد
العيوب ال تعيGق واجبGه أو تGؤثر فيGه .أولئGك الGذين يتوقفGون عن الخدمGة أو ّ

عمGGا يجب التعب GGير عن GGه أثن GGاء
يك GGون موج ً G
Gودا في الخدم GGة هم األك GGثر ُج ًبنGGا بين ك GGل الن GGاس .إذا لم يس GGتطع اإلنس GGان أن ّ
يعبGGر ّ
الخدمGGة أو أن يحقGGق مGGا يمكنGGه أسا ًس Gا تحقيقGGه ،وبGGدالً من ذلGGك يخGGادع ويتهGGاون ،فقGGد خسGGر الوظيفGGة الGGتي على المخلGGوق أن
وتافهGا وعGGديم النفGGع .كيGGف يمكن لشGGخص كهGGذا أن ُي َكGَّ Gرم بلقب مخلGGوق؟ أليسGGوا
ًG
عاديGGا
يتحلى بهGGاُ .يعGGد هGGذا النGGوع من النGGاس ً
كيان GGات من الفس GGاد تس GGطع في الخ GGارج ولكنه GGا فاس GGدة من ال GGداخل؟ إذا ك GGان اإلنس GGان ي GGدعو نفس GGه هللا ،وه GGو غ GGير ق GGادر على

حتما ليس باهلل ،ألنه ال يملGGك جGوهر هللا ،ومGGا يمكن
التعبير عن كينونة الالهوت ،والقيام بعمل هللا نفسه ،أو تمثيل هللا ،فهو ً
هلل تحقيقGGه بحسGGب طبيعتGGه غGGير موجGGود في هGGذا اإلنسGGان .إذا فقGGد اإلنسGGان مGGا يمكن أن يحققGGه بطبيعتGGه G،فال يمكن اعتبGGاره

وجGد ككٍ G
Gائن مخلGGوق وال أن يGGأتي أمGGام هللا ويخدمGGه .وهGGو بGGاألكثر غGGير مسGGتحق الحصGGول على
Gانا بعGGد ،وال يسGGتحق أن ُي َG
إنسً G
مم ْن فقGGد هللاُ ثقتGGه بهم يسGGتمرون في فقGGدان نعمتGGه G.فهم ال يكتفGGون
نعمGGة هللا أو حراسGGته وحمايتGGه أو جعلGGه كGGامالً .الكثGGيرون َ

العصاة حGGتى وجGGود هللا.
روجون بوقاحة فكرة أن طريق هللا غير صحيح ،كما ينكر أولئك ُ
بعدم احتقار آثامهم فحسب ،بل ُي ّ
كيGGف يمكن لمثGGل هGGذا اإلنسGGان وهGGو في مثGGل هGGذا العصGGيان أن يحظى بامتيGGاز التمتّGGع بنعمGGة هللا؟ إن النGGاس الGGذين فشGGلوا في
القيGGام بGGواجبهم مGGا زالGGوا متمGّ Gردين جGً Gدا ضGGد هللا ويGGدينون بGGالكثير لGGه ،ومGGع ذلGGك يلقGGون بGGاللوم عليGGه قGGائلين إنGGه مخطئ .كيGGف

األمر إقصاءه ومعاقبته؟ اإلنسان الذي ال يقوم بواجبGGه أمGGام هللا
جديرا بأن ُي َك َّمل؟ أال يسبق هذا
ُ
يمكن لهذا اإلنسان أن يكون ً
مذنب بالفعل بأبشع الجرائم ،حتى أن الموت ُيعد عقوبGة غGير كافيGة لهGا ،ومGع ذلGك لGدى اإلنسGان الوقاحGة ليجGادل هللا ويش ِّGبه
نفسه به .ما الفائدة من تكميل إنسان كهذا؟ إذا فشل اإلنسان في أداء واجبGGه ،يجب أن يشGعر بالGGذنب والمديونيGة G.يجب عليGه

أن يحتقGر ضGعفه وعGدم جGGدواه ،وعصGGيانه وفسGاده ،وإضGافة إلى ذلGك ،يجب أن يبGذل حياتGه ودمGه من أجGل هللا .عنGدها فقGط
يكون مخلوًقا ُي ِح ّب هللا فعالً .وفقط هذا الصGGنف من البشGر يسGتحق أن ُي َك ِّمَلGGه هللا ويتمتGع بوعGGده وبركاتGGه .ومGاذا عن الغالبيGGة
منكم؟ كيف تعاملون هللا الذي يحيا بينكم؟ كيف تGراكم قمتم بGواجبكم أمامGه؟ هGل قمتم بكGل مGا قGد طGالبكم بGه ،حGتى وإن كGان
على حس GGاب حي GGاتكم الشخص GGية؟ م GGا ال GGذي ض GGحيتم ب GGه؟ ألم تحص GGلوا على الكث GGير م GGني؟ ه GGل تس GGتطيعون التمي GGيز؟ م GGا م GGدى
جميعGا؟
إخالصكم لي؟ كيف تGراكم خGدمتموني؟ ومGاذا عن كGل مGا قGد منحتكم إيGاه ومGا قمت بGه ألجلكم؟ هGل عملتم بموجبهGا
ً
ه GGل حكمتم جميعكم فيه GGا وقارنتموه GGا بقل GGة الض GGمير ال GGذي فيكم؟ َم ْن ال GGذي يس GGتحق أق GGوالكم وأفع GGالكم؟ ه GGل يمكن أن تس GGتحق

كرسGGت نفسGGي لكم بالكليGGة ،ومGGع ذلGGك أنتم فGGاترو
تضGGحيتكم الصGGغيرة هGGذه كGGل مGGا قGGد منحتكم إيGGاه؟ ليس لَّ G
Gدي خيGGار آخGGر وقGGد ّ
ِ
تتممGGوا على
الهمة وتُكّنون نوايا ّ
شريرة نحوي .هGGذا هGGو مقGGدار واجبكم ،وظيفتكم الوحيGدة .أليس كGذلك؟ أال تعرفGون أنكم لم ّ

جليGا مGا تُ َعِّبرون عنGGه وتحيGوه؟ لقGد أخفقتم في
اإلطالق واجب المخلوق؟ كيGGف يمكن اعتبGGاركم كائنGGات مخلوقGة؟ أال تعرفGون ً
القيGGام بGGواجبكم ،ومGGع ذلGGك تسGGعون إلى الحصGGول على سGGماحة هللا ونعمتGGه الجزيلGGة .لم تُهيَّأ نعم ٌ Gة كهGGذه ألشGGخاص مثلكم ال

Gحون بكGGل سGGرور .ال يسGGتحق األشGGخاص العGGاديون والتGGافهون الGGذين هم
قيمGGة لهم أو أسGGاس ،إنمGGا لمن ال يطلبGGون شGGيًئا ويضّ G
Gاب الالمتنGاهي! إذا لم تسGتطيعوا
Gامكم المشGق ُة والعق ُ
على منوالكم التمتّGع بنعمGة السGماء على اإلطالق .يجب فقGط أن تراف َ
Gق أي َ
أن تكونGGوا مخلصGGين لي ،فسGGتكون المعانGGاة مصGGيركم .وإذا لم تسGGتطيعوا أن تكونGGوا مسGGؤولين عن كالمي وعملي ،فسGGيكون
العقGاب من نصGGيبكم .ال عالقGة لكم بأيGGة نعمGGة وبركٍ G
Gات وحيGاة رائعGة في الملكGGوت .هGذه هي النهايGة الGتي تسGGتحقونها وعاقبGGة

أعمGGالكم! ولم يقتصGGر األمGGر على عGGدم محاولGGة هGGؤالء النGGاس الجهلGGة والمتعجGGرفين بGGذل قصGGارى جهGGدهم أو القيGGام بGGواجبهم،
ولكن ب GGدالً من ذل GGك م Gّ Gدوا أي GGديهم ط GGالبين النعم GGة ،كم GGا ل GGو أنهم يس GGتحقون م GGا يطلبون GGه .وإذا فش GGلوا في الحص GGول على م GGا
Gادا .كيGG Gف يمكن اعتبGG Gار هGG Gؤالء النGG Gاس عقالء؟ أنتم ذوو مقGG Gدرة ضGG Gعيفة وال عقGG Gل لكم ،وال
يطلبونGG Gه ،يصGG Gبحون أكGG Gثر إلحً G G

Gيرا .إن إخفGاقكم في الGرد
تستطيعون القيام بالواجب الذي عليكم القيGام بGه أثنGاء عمGل التGدبير G.لقGد ت ّ
Gدنت فعالً قيمتكم تGدنيًّا كب ً
بالمثGGل على استحسGGاني الGGذي أظهرتGGه لكم هGGو بالفعGGل عمGGل عصGGيان شGGديد G،يكفي إلدانتكم وإظهGGار جبنكم ،وعGGدم كفGGاءتكم،
ودناءتكم وعدم أهليتكم .كيف يمكن أن تكونوا مؤهلين إلبقGاء أيGGديكم ممGدودة بعGد؟ أنتم غGGير قGادرين على تقGديم أي مسGاعدة
لعملي ،وعGGاجزون عن ال GGوالء ،وغ GGير ق GGادرين على الش GGهادة لي .ه GGذه بالفع GGل أخط GGاؤكم وإخفاقGGاتكم ،ولكنكم ب GGدالً من ذل GGك،

Gذمرون م GGني قGGائلين بGGأنني ظGGالم .أهكGGذا يكGGون إخالصGGكم؟ أهكGGذا تك GGون محبتكم؟ م GGا ال GGذي
تهGGاجمونني ،وتف GGترون علي ،وتتّ G

أن ال ألقي باللوم عليكم هو بالفعGGل
يمكنكم فعله بعد ولم تفعلوه؟ كيف تراكم ساهمتم في إتمام العمل كله؟ وكم تراكم أنفقتم؟ ْ
Gذمرون مGني في الخفGاء .هGل لGGديكم أدنى
أحد أعمال السGماحة العظيمGGة ،ومGع ذلGGك ال زلتم تقGGدمون لي األعGذار بال خجGل وتت ّ
عقل اإلنسان ومفاهيمه ،إال أن عليك القيام بواجبك وإظهار والئك .إن
مسحة من اإلنسانية؟ مع أن واجب اإلنسان قد أتلفه ُ
الشوائب في عمل اإلنسان هي مسألة تتعلق بمقدرته ،في حين أنه إذا لم يقم اإلنسان بواجبه ،فهذا ُيظهر عصيانه .ال توجGGد

ملعونا .على اإلنسان أن يؤدي واجبه .إنه واجبGGه الملGGزم ويجب أال يعتمGGد
مباركا أو
عالقة بين واجب اإلنسان وما إذا كان
ً
ً
كمل بعGد
Gارك بGالخير عنGدما ُي َّ
على التعويض أو الظروف أو األسGباب .عنGدها فقGط يكGون عGامالً بواجبGه .يتمتGع اإلنسGان المب َ

الدينونGGة G.يتلقى اإلنسGان الملعGGون العقGاب عنGGدما تبقى شخصGGيته من دون تغيGGير بعGد التGGوبيخ والدينونGGة ،بمعGGنى أنGه لن ُي َك َّمل.

يجب على اإلنسان ككائن مخلوق أن يقوم بواجبه ،وأن يفعل ما يجب عليه فعله ،وأن يفعل مGGا يسGGتطيع فعلGGه ،بغض النظGGر

لعن أو سGُ Gيَب َارك .هGGذا هGGو الشGGرط األساسGGي لإلنسGGان الGGذي يبحث عن هللا .يجب أال تقGGوم بواجبGGك لتتبGGارك
عمGGا إذا كGGان سGُ Gي َ
قادرا على إتمGGام
لعن .اسمحوا لي أن أقول لكم هذا األمر :إذا كان اإلنسان ً
فحسب ،وعليك أال ترفض إتمامه خوًفا من أن ُت َ
ودائمGا
ظه ُر عصGيانه.
القيام به .وإذا كان اإلنسان غير قادر على القيام بواجبه ،فهGذا ُي ِG
واجبه ،فهذا يعني أنه يقوم بما عليه
ً
ُ
تمكنت من
Gدريجيا ،ومن خالل هGGذه العملي GGة ُيظ ِهُ Gر إخالص GGه .وهكGGذا ،كلم GGا
يتغيGGر اإلنسGGان تG
َ
من خالل عمليGGة إتمGGام واجب GGه ّ
ً
حصلت على مزيد من الحقGائق ،ويصGبح تعبGيرك كGذلك أكGثر واقعيGة .أمGا أولئGك الGذين يتقاعسGون عن القيGام
القيام بواجبك،
َ

بGG Gواجبهم وال يبحثGG Gون عن الحGG Gق فسGُ G Gيبادون في النهايGG Gة ،ألن هGG Gؤالء النGG Gاس ال يقومGG Gون بGG Gواجبهم في ممارسGG Gة الحGG Gق ،وال
لعنGGون .فمGGا يظهرونGGه ليس نج ًسGا فحسGGب،
يمارسGGونه في إتمGGام واجبهم .هGGؤالء النGGاس هم الGGذين يبقGGون على حGGالهم وسGGوف ُي َ
يعبرون عنه.
الشر هو ما ّ
إنما ّ

نبيGGا؟
أيضا وفعل الكثير .كيف
تكلم يسوع في عصر النعمة ً
َ
اختلف عن إشعياء؟ وكيف اختلGGف عن دانيGGال؟ هGGل كGGان ً
تفوهGGوا بكالمٍ ،وبGGدا كالمهم ،كثGGيره أو قليلGGه،
ولمGGاذا قيGGل عنGGه إنGGه المسGGيح؟ مGGا أوجGGه االختالف بينهم؟ كGGانوا جميعهم أنا ًس Gا ّ
لإلنسان كأنه الكالم نفسه .كلهم تحدثوا وعملوا .تنبأ أنبياء العهد القديم بنبوءات ،واستطاع يسوع أن يأتي ِ
بالمثGGلِ .ل َم األمGGر
على هذا النحو؟ إن التمييز هنا يعتمد على طبيعGة العمGل .لكي تمGيز هGذا األمGر ،ال يمكنGك GالنظGر إلى طبيعGGة الجسGGد وعليGGك
أال تفكر في عمق كلمات المرء أو سطحيتها .إنما عليك دائماً النظر أوالً لعملGه والنتGائج الGتي يحققهGا عملGه في اإلنسGان ،إذ
Gخاص مثGGل إشGGعياء ودانيGGال
لم تُشِGبع النبGGوءات الGGتي تكلم عنهGGا األنبيGGاء آنGGذاك حيَ G
Gاة اإلنسGGان ،وكGGانت الرسGGائل الGGتي تلقاهGGا أشٌ G

ألي من كGان القيGام بGذاك العمGل ،فهGو غGير
مجرد نبوءات ولم تكن طريق الحيGاة .لGوال الGوحي المباشGر من يهGوه ،لمGا أمكن ٍّ
Gيرا ،لكن أقوالGG Gه ك GGانت طري GGق الحي GGاة الGG Gتي يمكن لإلنس GGان أن يج GGد من خاللهGGGا سGG Gبيالً
ممكن للبشGG Gر .تكلم يس GGوع أي ً
ض G Gا كثً G G
يغيGر انحرافGات
لممارستها .هذا يعني أوالً ،أن بإمكان يسوع أن ُيشبع حياة اإلنسان ،ألن يسوع هو الحياة .ثانيGاً ،يمكنGGه أن ّ
رابعGا ،يمكن ليسGGوع اسGGتيعاب احتياجGGات اإلنسGGان الداخليGGة
اإلنسGGان .ثالثGاً ،أمكن لعملGGه أن ُينجح عمGGل يهGGوه ليكمGGل العصGGرGً .
وخامسا ،يمكنه Gأن يبدأ عه ًGدا جدي ًGدا ويختتم القGديم .ولهGGذا السGبب ُد ِعي يسGوعُ هللاَ والمسGGيح.
وأن يفهم ما يفتقر إليه اإلنسان.
ً
َ
ضGا .خGذ إشGعياء فيمGا يخص عمGل األنبيGاء مثGاالً.
وهو ليس مختلف عن إشعياء فحسب ،إنمGا عن جميGع األنبيGاء اآلخGرين أي ً
ثانيا ،لم يتمكن من بدء عهد جديGGد .كGان يعمGGل تحت قيGادة يهGوه وليس لبGGدء
أوالً ،لم يتمكن إشعياء من إشباع حياة اإلنسانً .
البعض حGGتى
عهد جديد .ثالثًا ،ما تحدث عنه بنفسه تجاوز إدراكه .كان يتلقى اإلعالنGGات مباشGرة من روح هللا ،ولم يفهمهGGا
ُ
Gور القليلGة وحGGدها تكفي إلثبGGات أن أقGوال إشGGعياء لم تكن سGوى نبGGوءات ،ولم تكن سGوى أحGد
بعد أن استمعوا إليها .هذه األم ُ

نج Gز باسGGم يهGGوه فحسGGب .ومGGع ذلGGك ،فهGGو ال يسGGتطيع أن يمّثGGل يهGGوه تمGGثيالً كGGامالً .كGGان خGGادم يهGGوه وأداة
الم َ
جGGوانب العمGGل ُ

لعملGGه .كGGان يقGGوم بالعمGGل فقGGط في إطGGار عصGGر النGGاموس وفي نطGGاق عمGGل يهGGوه ،ولم يعمGGل بعGد GعصGGر النGGاموس .أمGGا عمGGل
مختلفا .لقد تجاوز نطاق عمل يهوه .كان يعمل كاهلل المتجسد وخضع للصلب ليخّلص كل البشرية .وهذا يعGGني
يسوع فكان
ً
أنه قام بعمل جديد خارج العمل الذي قام به يهوه .وكانت هذه بداية عهد جديد .واألمر اآلخر هو أنGGه اسGGتطاع التحGGدث بمGGا
ال يمكن لإلنسGGان تحقيقGGه .كGGان عملGGه عمالً في إطGGار تGGدبير هللا وشGGمل كGGل البشGGرية .لم يعمGGل فقGط في عGGدد قليGGل من النGGاس،
ٍ
إعالنات حينها ،وكيGGف
إنسانا ،وكيف أعطى الروح
تجسد هللا ليكون
ولم يكن عمله لقيادة عدد محدود من الناس .أما كيف َّ
ً
ٍ
تمامGا أن تكGون هGذه
نزل الروح على
إنسان ليقGوم بالعمGل ،فهGذه أمGور ال يسGتطيع اإلنسGان رؤيتهGا أو لمسGها .من المسGتحيل ً
ِ
Gور ملموسGGGة
الحق GGائق دليالً على أن GGه هللا المتج ّسG Gد .وله GGذا ،ال يمكن التمي GGيز إال ب GGالنظر إلى كالم هللا وعمل GGه ،وال GGتي هي أمٌ GG
جليGاً إال من هللا نفسGه ،وحGتى جسGد
Gدرك
لإلنسان .هذا فقط ُيعدG
ً
إدراكGا ّ
ً
حقيقيا .هذا ألن أمGور الGروح غGير مرئيGة منGك وال تُ َ
ِ
المتجسد ال يعرف األشياء كلها .يمكنك فقط التحقق مما إذا كان هو هللا من العمل الذي قGام بGه .فمن خالل عملGه ،يمكن
هللا
ّ
مالحظة أنه أوالً قادر على فتح عهد جديد .وثانياً ،هو قادر أن يشبع حيGGاة اإلنسGان ويريGGه الطريGGق ليتبعGGه .هGGذا ك ٍ
Gاف ليثبت
ُ
تمامGا ،ويمكن أن ُيGGرى من عمGGل مثGGل هGGذا أن
أنGGه هللا نفسGGه .على أقGGل تقGGدير ،يمكن للعمGGل الGGذي يقGGوم بGGه أن يمّثGGل روح هللا ًG
ِ
المتجسد كGان أسا ًسGا لبGدء عهGد وعمGل جديGدين G،ولفتح عمGل جديGد ،فهGذه
يسكن فيه .وبما أن العمل الذي قام به هللا
روح هللا
ُ
ّ
األمGور القليلGGة وحGGدها كافيGة لتثبت أنGGه هللا نفسGه .وهGGذا مGا يمGيز يسGوع عن إشGGعياء ودانيGGال واألنبيGGاء اآلخGرين العظGام .كGان
جميعGGا طبقGGة من األشGGخاص المثقفين ورفيعي المسGGتوى .كGGانوا أنا ًس Gا غGGير عGGاديين Gتحت قيGGادة
إشGGعياء ودانيGGال واآلخGGرون
ً
ِ
أيضا واسع االطالع وال تنقصه الفطنة ،لكن طبيعته البشرية كGGانت عاديGGة على نحGGو خGاص.
يهوه .وكان جسد هللا
المتجسد ً
ّ

تميGGز أي طبيع GGة خاص GGة لبش GGريته أو اكتش GGاف أي أم Gٍ Gر فيه GGا يختل GGف عن
ك GGان إنس ً G
عاديGGا ،ولم تس GGتطع العين المج GGردة أن ّ
Gانا ً
طبيعGة اآلخGرين .لم يكن خارًقGا للطبيعGGة أو فريGً Gدا على اإلطالق ،ولم يتحGَّ Gل بGأي معرفGة أو نظريGGة أو تعلي ٍم سGام .لم يكتسGGب

الحيGGاة الGGتي تحGGدث عنهGGا والطريGGق الGGذي سGGار فيGGه من خالل إدراكGGه لنظريGGة أو معرفGGة معينGGة ،أو من خالل تجربGGة الحيGGاة
والتنشGGئة األسGGرية .بGGاألحرى ،كGGانت هGGذه كلهGGا العمGGل المباشGGر للGGروح ،الGGذي هGGو عمGGل الجسGGد المتج ِّس Gد .هGGذا ألن اإلنسGGان
يحتفGظ بمفGاهيم عظيمGة عن هللا ،وخاصGGة ألن هGGذه المفGاهيم مكونGGة من عناصGر غامضGGة كثGيرة وخارقGGة للطبيعGGة ،وفي نظGر
اإلنسGGان ،ال يمكن إللGGه عGGادي بضGGعف بشGGري ،غGGير قGGادر على القيGGام بآيGGات وعجGGائب ،أن يكGGون هللا بالتأكيGGد G.أليسGGت هGGذه
ِ
عاديGا ،فكيGGف ُيقGال إ ًذا إنGGه صGار جس ًGدا؟ أن يكGGون من جسGٍ Gد
مفاهيم اإلنسان الخاطئة؟ إذا كان جسGGد هللا المتج ّسGد ليس إنس ً
Gانا ً
يعني أن يكون إنسانا عاديا ،فلو كان كائنا متساميا ،لما كان من ٍ
جسد .ليثبت أنه بشر ،احتاج هللا المتج ِّسGد إلى أن يكGGون لGGه
ً
ً
ً
ً

جسGGد طGGبيعي ،وكGGان هGGذا ببسGGاطة إلكمGGال أهميGGة التج ّس Gد .إال أن األمGGر لم يكن كGGذلك مGGع األنبيGGاء وبGGني البشGGر .كGGانوا أنا ًس Gا
خدمين من الGGروح القGGدس .وكGGانت بشGGريتهم في نظGGر اإلنسGGان لهGGا عظمتهGGا الخاصGGة ،إذ قGGاموا بGGالكثير من
ومسGGتَ َ
موهGGوبين ُ

جميعGا تفهمGGون اآلن
ًG
Gان مثGGل هللا .ال ُبGَّ Gد وأنكم
األعمGGال الGGتي تجGGاوزت الطبيعGGة البشGGرية العاديGGة .لهGGذا السGGبب ،اعتGGبرهم اإلنسُ G
كGGل هGGذه األمGGور بوضGGوح ،فهGGذا هGGو األمGGر األكGGثر حGGيرة لكGGل البشGGر في العصGGور الماضGGية .والتج ّسGد ،فضGالً عن ذلGGك ،هGGو
ِ
تقبلGه .مGا أقولGه يفضGي إلى إتمGام وظيفتكم
غموضا بين كل األشياء ،وهللا
األكثر
ً
المتجسد هو أصعب ما يمكن على اإلنسان ّ
ّ
وفهمكم لسGّ Gر التج ّسGد .هGGذا كلGGه مرتبGGط بتGGدبير هللا ،مرتبGGط بالرؤيGGة .إن فهمكم لهGGذا األمGGر سGGيعود عليكم بفائGGدة أكGGبر لتحظGGوا
بمعرفة الرؤية ،أي بعمل التدبير .وبهذه الطريقGGة ،ستكتسGبون الكثGير من الفهم للGواجب الGGذي على النGاس بGأنواعهم المختلفGGة

Gيرا ،ألن حيGGاتكم في الGGوقت
القيGGام بGGه .مGGع أن هGGذه األقGGوال ال تُظهGGر لكم الطريGGق مباشGGرة ،إال أنهGGا ال تGGزال تنفGGع دخGGولكم كثً G
كثيرا ،وستصبح هذه عقبة كبيرة تعGترض دخGولكم .إذا لم تكونGوا قGادرين على فهم هGGذه األمGGور،
الحاضر تفتقر إلى الرؤية ً

فلن يوجد دافع يقودكم إلى الدخول .وكيف يمكن لمثل هذا السعي أن يم ّكنكم من تحقيق واجبكم على أفضل وجه؟

هللا هو رب الخليقة كّلها
أمGا األخGرى فحGدثت في اليهوديGة G.عمومGاً ،انحصGرت
تمت مرحلة واحدة من عمGل العصGرين السGابقين في إسGرائيلّ ،
ّ
ِ
أن اإلل َGه يهGوه هGو إلGه
مرحلتا هذا العمل في بني إسGرائيلُ ،
Gرائيل ّ
ونّفGذتا في الشGعب المختGار األول .ونتيجGة لGذلك ،يGؤمن إس ُ
عمGل في اليهوديGGة ،حيث ُنّفGGذ عمGGل الصGGلب ،ينظGGر إليGGه اليهGGود على أنGGه فGGادي الشGGعب اليهGGودي،
وألن يسGGوع ِG
Gرائيل فقGGطّ .
إسَ G
ويGGGرون أنGG Gه مل GGك اليهGG Gود وحGG Gدهم وليس أي ش GGعب آخGG Gر ،وأن GGه ليس ال GGرب الGG Gذي يف GGدي اإلنجل GGيز ،وال ال GGرب الGG Gذي يفGG Gدي
األمريكيين ،بل هو الرب الذي يفدي إسرائيل ،وأن اليهود هم الذين فداهم في إسرائيل .في الواقGGع ،هللا هGGو سGGيد كGGل شGGيء،
وه GGو إل GGه الخليق GGة كّله GGا .إن GGه ليس إل GGه ب GGني إس GGرائيل فحس GGب ،وليس إل GGه اليه GGود فحس GGب ،ب GGل ه GGو إل GGه الخليق GGة كله GGا .ح GGدثت

المرحلتان السابقتان من عمله في إسرائيل ،األمر الذي أوجد مفاهيم معينة لدى الناس .إنهم يعتقدون أن يهوه قام بعمله في

إس GGرائيل ،وأن يس GGوع نفس GGه َّنفذ عمل GGه في اليهودي GGة – وأن GGه ك GGذلك ص GGار جس GGداً ليعم GGل– وأيًّا ك GGان األم GGر ،ف GGإن عمل GGه ك GGان
محص GGورا في إس GGرائيل؛ فه GGو لم يعم GGل في المص GGريين أو الهن GGود ب GGل ِ
عمGGل في إس GGرائيل فق GGط .وهك GGذا يك Gَّ Gون الن GGاس مف GGاهيم
ً
إن هللا حين يعمGGل يجب أن يفعGGل ذلGGك وسGGط الشGGعب المختGGار وفي
Gون
G
ل
يقو
Gدد.
G
ح
م
Gاق
G
ط
ن
Gل
G
خ
دا
هللا
Gل
G
م
ع
دون
Gد
G
ح
وي
مختلفGGة،
ّ
ّ

أي ش GG Gعب آخ GG Gر ،وليس هن GG Gاك أي نطGG Gاق أوس GG Gع لعمل GG Gه؛ وهم على وج GG Gه
إس GG Gرائيل؛ وفيم GG Gا ع GG Gدا إس GG Gرائيل ال يعم GG Gل هللا في ّ
الخصوص متشددون في الحفGاظ على تج ُّسGد هللا في السGGاللة ،وال يسGGمحون لGه أن يتخطى نطGاق إسGرائيل .أليسGت هGذه كلهGا
مجرد تصورات بشرية؟ لقد خلق هللا السماوات واألرض جميعاً ،وكGل شGيء ،وخلGGق الخليقGة كلهGGا ،فكيGف يمكن أن يحصGGر

عمله في إسرائيل فحسب؟ إن كGانت تلGك هي الحGال ،فمGا المغGزى من أن يصGنع الخليقGة كلهGا؟ لقGد خلGق العGالم بأسGره؛ ونّفGذ
خطة تدبيره ذات الستة آالف عام ،ليس في إسرائيل فحسGب ،بGل على كGل شGخص في الكGون ،وسGواء كGان هGؤالء يعيشGون
جميعGا .ال أحGد
في الصين أو الواليGات المتحGدة أو المملكGة المتحGدة أو روسGيا ،فكGل إنسGان هGو من نسGل آدم؛ وقGد خلقهم هللا
ً
ذرّيGGة آدم؛
يستطيع الهروب من نطاق خليقة هللا ،وال أحد يمكنه أن ّ
ينفك عن وسم "حفيد آدم" .جميعهم خليقGGة هللا ،وجميعهم ّ

أن
ض Gا األحف GGاد الفاس GGدون آلدم وح GGواء .ليس إس GGرائيل وح GGدهم خليق GGة هللا ،ب GGل الن GGاس جميع Gاً؛ ك Gُّ Gل م GGا في األم GGر ه GGو ّ
وهم أي ً
البعض منهم ُلعنGGوا ،بينمGGا بGGورك البعض اآلخGGر .ثمGGة العديGGد من األمGGور المستح َسGنة حGGول إسGGرائيل؛ فقGGد عمGGل هللا فيهم أوالً

Gأنا بكث GGير؛ ول GGذلك عم GGل هللا أوالً وس GGط ش GGعب
نون بهم؛ ب GGل هم أق GGل ش ً G
ألنهم ك GGانوا أق Gّ Gل الن GGاس فس ً G
Gار َ
Gادا .والص GGينيون ال ُيق َ G
إسرائيل ،وانحصر تنفيذ مرحلة عمله الثانية في اليهودية؛ وأدى ذلك إلى شيوع العديد Gمن التصورات والقواعGد في أوسGاط
إلهGا إلسGرائيل فقGط ،ومGا كGان حينئGذِ Gليق ِGدر على
Gاء على التصGورات البشGرية ،لكGان ً
الناس .وفي الواقع ،لGو كGان هللا يعمGل بن ً
أن اسGم
إلها إلسGرائيل وحGدهم ،ال إل َGه الخليقGة كلهGا .ورد في النب ّGوات ّ
َب ْسط عمله ليشمل الشعوب األممية ،ألنه كان سيصير ً

ظ ًمGGا ل GGدى الش GGعوب األممي GGة وأن GGه سينتش GGر بينهم .م GGا المغ GGزى من تل GGك النب Gّ Gوات؟ ل GGو ك GGان هللا ه GGو إل GGه ب GGني
يه GGوه س GGيكون مع ّ
ِ
أيضا هذا العمل ،ولم يكن ليتكلم بهGذه النب ّGوة .وبمGا أنGه تكلم بالفعGل
إسرائيل فحسب ،لكان َعم َل في إسرائيل فقط ،ولما نشر ً

األمم والبالد .وبمGGا أنGGه قGGال هGGذا فال
النبوة ،فسوف يحتاج بالتأكيد إلى أن يبسط عمله إلى الشعوب األممية وإلى جميع ّ
بهذه ّ
وبغض
بGGد أن يفعلGGه .هGGذه هي خطتGGه؛ ألنGGه هGGو الGGرب الGGذي خلGGق السGGماوات واألرض وكGGل شGGيء ،وهGGو إلGGه الخليقGGة كلهGGا.
ّ
فإن العمGل الGذي يقGوم بGه هGو عمGل الكGون بأسGره والبشGرية
عما إن كان يعمل بين بني إسرائيل أو في اليهودية كّلهاّ ،
النظر ّ

إن العمل الذي يقوم به اليوم في شعب التنين العظيم األحمر – وهو شعب أممي – ال يزال عمل البشرية جمعاء .قد
كافةّ .
تكون إسرائيل هي أساس عمله على األرض؛ وكGذلك ،قGد تكGون الصGين قاعGدة عملGه بين الشGعوب األمميGة .ألم يحّقGق اليGوم

عظيمGGا بين الشGGعوب األمميGGة"؟ تتمثGGل خطGGوة عملGGه األولى بين الشGGعوب األمميGGة بهGGذا
Gأن "اسGGم يهGGوه سيصGGير
النبGّ Gوة القائلGGة بّ G
ً
إن عم GGل هللا المتجس GGد في ه GGذه األرض ،وفي ه GGذا الش GGعب الملع GGون
العم GGل ال GGذي يق GGوم ب GGه في أم GGة الت GGنين العظيم األحم GGرّ .

أي قيمGGة .وقGGد تخّلى يهGGوه عنهم في
تمامGGا مGGع التصGGورات البشGGرية؛ هGGؤالء هم األوضGGع بين النGGاس ،وليسGGت لهم ّ
يتعGGارض ً
للهجر من أناس آخرين ،ولكن ليس هناك أوضع منزلة وال أحقر مقاماً منهم إن تخّلى هللا عنهم.
البداية G.قد يتعرض الناس َ

هج ر الخGالق أح َGد خْلقGه إنمGا
ولكن ْG
مؤلمGا ج ًGداّ ،
ذلك أن استحواذ الشيطان على أحGد خلGق هللا أو هجGر اآلخGرين لGه أمGر يبGدو ً
يشGGير إلى منتهى ِ
صَ Gغر الشGGأن .لقGGد ُل ِع َن أحفGGاد مGGوآب ،وولGGدوا في هGGذه الدولGGة المتخلفGGة؛ وال شGGك أن أحفGGاد مGGوآب هم أحGGط
ُّ
تم تنفيGGذه
الشGGعوب مكانGGة تحت سGGلطان الظلمGGة .وبمGGا أن هGGؤالء النGGاس كGGانوا في السGGابق هم األدنى مكانً Gة ،فGGإن العمGGل الGGذي ّ
إن القيGام
أيضا األكثر ً
فائدة لخطة تGGدبير هللا ذات السGتة آالف عGامّ .
عليهم هو األقدر على تحطيم التصورات البشرية ،وهو ً
بمثGGل هGGذا العمGGل في هGGؤالء النGGاس هGGو الطريقGGة المثَلى لتحطيم التصGGورات البشGGرية؛ إذ ي ِ
طلGGق هللا بGGذلك عصGً Gرا؛ وهGGو بهGGذا
ُ
ُ
ِ
ج ز عملGGه األول في اليهوديGGة ،ضGGمن حGGدود
يحطم التصGGورات البشGGرية كّلهGGا؛ إنGGه بGGذلك ينهي عمGGل عصGGر النعمGGة بأسGGرهُ .أن G
بأي عمل إلطالق العصGر الجديGGد G.ولم يقتصGر األمGر على تنفيGGذ المرحلGة األخGيرة
أما في الشعوب األممية فلم يقم ّ
إسرائيل؛ ّ
من عمله بين األمم؛ بل ُنِّفذت كذلك بين أولئك الملعونين .هذه المسألة هي الGGدليل األقGGدر على إذالل إبليس؛ وهكGGذا "يصGGير"
كل ذي حياة.
هللا إله كل الخليقة في الكون ورب كل األشياء ،ومعبود ّ

ثمGGة من ال ي GGدرك ن GGوع العم GGل الجدي GGد ال GGذي ب GGدأه هللا .لق GGد أعلن هللا بداي GGة جدي GGدة في الش GGعوب األممي GGة ،وب GGدأ
ال ي GGزال ّ
ذرّيGة مGوآب .أليس هGذا هGو عمَلGGه األج َّGد؟ لم يسGبق ألحGGد ،في
عصرا جديداً ،وباشر عمالً جديداً ،وهو يؤدي هGذا العمGGل في ّ
ً
ِ
وتعذر معرفة ُك ْن ِGهGه،
وعجائبه
يقدره .إن حكم َة هللا
أي عصر من العصور ،أن اختبر هذا العمل أو سمع به ،فضاًل عن أن ّ
َ
َ
ّ
جميعا من خالل هذه المرحلة من العمل ،عمل األيام األخيرة .أليس هGذا عماًل جدي ًGدا ،عماًل يحطم
وعظمتَه وقداستَه تتجّلى
ً
التصGGورات البشGGرية؟ مGGا زال ثمGGة َمن يفكGGر ِو ْGفGق المنطGGق التGGالي" :بمGGا أن هللا لعن مGGوآب وقGGال إنGGه سGGيهجر ذريGGة مGGوآب،
طGردت خGارج إسGرائيل؛ وقGد س ّGماهم بنGو إسGرائيل "الكالب األمميGة".
فكيف يخّلصهم اآلن؟" تلك كانت األمم التي لعنها هللا و ُ
فهم أبنGاء الهالك؛ أو بمعGنى آخGر ،هم ليسGوا
وهؤالء ،في نظر الجميع ،ليسوا كالباً أممية فحسGب ،بGل حGتى أسGوأ من ذلGكُ ،
طGGردوا إلى
شGGعب هللا المختGGار .لعّلهم ُولGGدوا في األصGGل داخGGل حGGدود إسGGرائيل ،لكنهم ال ينتمGGون إلى شGGعب إسGGرائيل؛ وقGGد ُ
تحديدا األوضع بين البشرية ،ينجز هللا عملGGه المتمثGGل في إطالق عصGGر
جميعا .وألنهم
الشعوب األممية .إنهم أوضع الناس
ً
ً
وموجه ،وكGذلك العمGل الGGذي ينفGGذه في هGGؤالء النGاس اليGوم،
جديGد بينهم ،ألنهم يمّثلGون البشGرية الفاسGدة .إن عمGل هللا انتقGائي
َّ

ذريتGGه .إن أي شGخص في العGالم من لحم ودم هGGو
فهو أي ً
ضGا عمGل يتم تنفيGذه على الخليقGة .كGان نGGوح من خليقGGة هللا ،وكGGذلك ّ
خليقة هللا ،وعمل هللا موجه للخليقة كافة ،وال يعتمد Gعلى ما إذا كان المرء قد ُلعن بعد ما ُخلق؛ فعمل تGGدبيره موجGه للخليقGGة
كافة ،وليس فقط للشعب المختار الذي لم يتعرض للعنة .وما دام هللا يرغب في تنفيذ عمله بين خليقته ،فهGو بالتأكيGGد سGينفذه

حGGتى اكتمالGGه بنجGGاح؛ وسGGيعمل بين أولئGGك النGGاس النGGافعين لعملGGه .لGGذلك ،فإنGGه يحطم كGGل التقاليGGد عنGGدما يعمGGل بين النGGاس؛ في
"مَبGارك" هي كلمGات بال معGنى! الشGعب اليهGودي صGالح ،كمGا هGو شGعب هللا المختGار
"مGوبَّخ"ُ ،
نظره ،كلمGات مثGل" :ملعGون"ُ ،
في إسرائيل .هم شعب ذو إمكانيات وإنسانية جيدة .أطلق يهوه عملGه في البدايGة بينهم ونفGGذ أول عمGل لGGه ،ولكن تنفيGGذ عمGل
ضGا جGزء من الخليقGة ،وقGد يكGون لGديهم العديGد Gمن الجGGوانب اإليجابيGGة ،إال
اإلخضاع عليهم اليوم سيكون بال معGGنى .لعّلهم أي ً

أن تنفيذ هذه المرحلة بينهم سيكون عديم الجدوى .لم يْقدر هللا أن ُيخضع الناس ولم يستطع أن يقنع الخليقة كلها .وهذه هي
بالضGGبط أهميGGة تحويGGل عملGGه لهGGؤالء النGGاس من أمGGة التGGنين العظيم األحمGGر .يتسGGم إطالقGGه لعصGٍ Gر ،وتحطيمGGه لكGGل القواعGGد
والتصGGورات البشGGرية ،وإنهGGاؤه عمGَ Gل عصGGر النعمGGة بأسGGره ،باألهميGGة الكGGبرى .لGGو تم تنفيGGذ عملGGه الحGGالي بين بGGني إسGGرائيل،
آمن الجميGGع أن هللا هGGو إلGGه بGGني إسGGرائيل وأن بGGني إسGGرائيل فقGGط هم شGGعب هللا المختGGار ،وأنهم هم من يسGGتحقون وحGGدهم أن
يرثوا بركة هللا ووعده بحلول الوقت الذي تنتهي فيه خطة تGدبيره الGتي تسGتغرق السGتة آالف عGام .إن تجسGد هللا في الشGعب
األممي للتGGنين العظيم األحمGGر في األيGGام األخGGيرة ينجGGز عمGGل هللا كإلGGه الخليقGGة كلهGGا؛ حيث ُيكمGGل خطGGة تGGدبيره كلهGGا ،وينهي
Gوهر مراحGل العمGل الثالث هGذه ،أي جعGل
الجزء األساسي من عمله في أمة التنين العظيم األحمر .يمثل خالص اإلنسان ج َ

الخليقة كلها تعبد الخالق .وهكذا نجد أن كل مرحلة من العمل تنطGGوي على معGGنى عظيم؛ إ ْذ ال يعمGGل هللا شGGيًئا بال معGGنى أو
طم كGGل
قيمGGة .من ناحيGGة ،تْGؤ ِذن هGGذه المرحلGGة من العمGGل بGGدخول عصGGر وتنهي عصGGرين سGGابقين؛ وهي من ناحيGGة أخGGرى تح ّ
التصورات البشرية وجميع طرق االعتقاد والمعرفة البشرية القديمGGة .كGان عمGل العصGرين السGابقين يتم بحسGب التصGورات
اإلنسانية المختلفة؛ ولكن هذه المرحلة تمحو تماما التصورات اإلنسانية ،وهي بذلك تُخضع البشرية تماما .سي ِ
خضع هللا كل
ً ُ
ً
ٍ
النGGاس في الكGGون بأسGGره من خالل إخضGاع ذريGGة مGGوآب والعمGGل المنفGGذ بينهم .هGGذه هي أعمGGق داللGGة لهGGذه المرحلGGة من عمGGل

هللا ،وهي تمثGGل الجGGانب األكGGثر قيمGGة في هGGذه المرحلGGة من عملGGه .وحGGتى لGGو كنت تعGGرف اآلن أن مكانتGGك وضGGيعة وأنGGك ذو
قيمة متدنية ،فستظل تشعر أنك حظيت بأبهج األمور :لقد ورثت بركة عظيمة ،وحصلت على وعGGد عظيم ،ويمكنGGك تحقيGGق
عمGGل هللا العظيم هGGذا .لقGGد رأيت وجGGه هللا الحقيقي وتعGGرف شخصGGية هللا المتأصGGلة ،وتنّفGGذ مشGGيئته G.لقGGد تم تنفيGGذ المرحلGGتين
السGGابقتين من عم GGل هللا في إس GGرائيل .لGGو ك GGانت هGGذه المرحلGGة الحاليGGة من عم GGل هللا في األيGGام األخ GGيرة يتم تنفي GGذها بين ب GGني

إسGGرائيل ،لمGGا انحصGGر األمGGر في إيمGGان الخليقGGة جمعGGاء بGGأن بGGني إسGGرائيل وحGGدهم هم شGGعب هللا المختGGار ،بGGل ألخفقت خطGGة
تGGدبير هللا بأكملهGGا في تحقيGGق نتيجتهاالمرغوبGGة .أثنGGاء الفGGترة الGGتي تم فيهGGا تنفيGGذ مرحلGGتين من عملGGه في إسGGرائيل ،لم يتم تنفيGGذ
أي عمGGل جديGGد كمGGا لم يتم تنفيGGذ أي عمGٍ Gل إلطالق عصGGر جديGGد في الشGGعوب األمميGGة .يتم تنفيGGذ مرحلGGة العمGGل الحاليGGة ،عمGGل
إطالق عصGGر جديGGد ،بين الشGGعوب األمميGGة ،كمGGا يجGGري عالوة على ذلGGك تنفيGGذها أواًل بين ذريGGة مGGوآب ،وبGGذلك يتم افتتGGاح
أي منهGGا .لقGGد حطم بعملGGه في
العصGGر بكاملGGه .لقGGد حطم هللا أيGGة معرفGGة موجGGودة داخGGل التصGGورات البشGGرية ولم يسGGمح ببقGGاء ٍّ
اإلخضGGاع التصGGورات البشGGرية ،تلGGك الطGGرق اإلنسGGانية القديمGGة األولى للمعرفGGة .إنGGه يGGدع النGGاس يGGرون أنGGه ال توجGGد قواعGGد

تمامGGا ،وأنGه على
بالنسبة إلى هللا ،وأنه ال يوجد شيء قديم فيما يتعلق باهلل ،وأن العمل الGGذي يقGوم بGه ُمحGَّ Gرر بالكامGل ،وح ّGر ً
صGواب في كGGل مGا يفعلGGه .يجب أن تخضGGع بالكامGGل ألي عمGGل يقGGوم بGGه بين الخليقGGة؛ فكGGل العمGGل الGGذي يقGوم بGGه هGGو عمGGل لGه
ثم َة شيء مفيد لعملGه قGام بGه ،وإن
معنى ،ويتم وفًقا لمشيئته وحكمته ،وليس وفًقا لالختيارات والتصورات البشرية .إن كان ّ
جيدا! إنه يعمل ويختار مكان عملGGه ومسGتَقِبلي هGذا العمGGل وفًقGا لمعGنى عملGGه
كان شيًئا غير نافع لعمله ،لم يقم به ،مهما َي ُك ْن ً
Gيغا قديمGة G،وبGداًل من ذلGك ،يخطGط عملGه وفًقGا ألهميGة
والغGرض منGه؛ فهGو ال يلGتزم بقواعGد سGابقة عنGدما يعمGل ،وال يتبGع ص ً
العمل؛ وهو في النهايGة يريGد أن يحقGق األثGر الحقيقي والهGدف المGرتقب .إن كنت ال تفهم هGذه األمGور اآلن ،فلن يكGون لهGذا

العمل أي تأثير فيك.

النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير اإلنسان فيه

تGGؤمن غالبيGGة النGGاس باهلل من أجGGل مصGGيرها المسGGتقبلي أو من أجGGل اسGGتمتاع مGGؤقت .أمGGا فيمGGا يتعلGGق بأولئGGك الGGذين لم
كملGوا
يمروا بأي تعامالت ،فإن إيمانهم باهلل إنما هو من أجGل دخGول السGماء ،كي يفGوزوا بمكافGآت ،لكنGه ليس من أجGل أن ُي َّ

أو من أجGG Gل أن يتممGG Gوا واجبهم كخليقGG Gة هللا .هGG Gذا يعGG Gني أن غالبيGG Gة النGG Gاس ال تGG Gؤمن باهلل من أجGG Gل القيGG Gام بمسGG Gؤولياتها ،أو
Gادرا مGGا يGGؤمن النGGاس باهلل من أجGGل أي يحيGGوا حيGGاة ذات معGGنى ،وليس هنGGاك َم ْن يGGؤمن بGGأن وجGGود
لالضGGطالع بواجباتهGGا .نً G
اإلنسGGان على قيGGد الحيGGاة يGGوجب عليGGه أن يحب هللا ألن قGGانون السGGماء ومبGGدأ األرض يفرضGGان ذلGGك ،ومGGا هGGذه إال الوظيفGGة
الطبيعيGGة لإلنسGGان .وهكGGذا ،فGGرغم أن النGGاس على اختالفهم يسGGعى كGGل واحGGد منهم وراء هدفGGه الخGGاص ،إال أن هGGدف سGGعيهم
والGGدافع من ورائGGه يتشGGابه ،بGGل واألكGGثر من ذلGGك َّ
Gيرا فيمGGا بينهGGا .على مGGدار آالف
أن أهGGداف غGGالبيتهم من العبGGادة تتشGGابه كثً G
السنوات الماضية ،مات مؤمنون كثيرون ،ومات كثيرون ثم ُوِلدوا مرة أخرى .ليس الذين سعوا وراء هللا مجرد فرد واحد

أو اث GGنين أو ح GGتى أل GGف أو اث GGنين ،لكن يظ GGل س GGعي أغلب ه GGؤالء من أج GGل اعتب GGاراتهم الخاص GGة أو من أج GGل آم GGالهم المجي GGدة
فهم ِقَّلة قليلة .يظل الكثGير من المؤمGGنين الGورعين مGGوتى بسGبب وقGوعهم في شGGباكهم
الم َّ
كرسون للمسيح ُ
للمستقبل .أما أولئك ُ
الخاص GGة ،ب GGل واألك GGثر من ذل GGك أن ع GGدد الظ GGافرين ض GGئيل للغاي GGة .م GGا زالت األس GGباب وراء فش GGل الن GGاس أو أس GGرار ظف GGرهم
مجهولة لهم حتى اآلن .ما زال أولئك المولعون بالسعي وراء المسيح لم يحصلوا بعد على تلك اللحظة الكاشفة ،ولم يبلغوا
بعد أعمGاق هGذه الغGوامض ،ألنهم ببسGاطة ال يعرفGون .رغم الجهGود الحثيثGة الGتي يبGذلونها في سGعيهم ،يظGل طGريقهم طريGق
الفشGGل الGGذي سGGلكه أسGGالفهم من قبلهم وليس طريGGق النجGGاح .بهGGذه الطريقGGة ،وبغض النظGGر عن كيفيGGة سGGعيهم ،أمGGا يسGGلكون
الطريGGق المGGؤدي إلى الظلمGGة؟ أليس مGGا يقتنونGGه ثمGGرة ُمGَّ Gرة؟ من الصGGعوبة بمكGGان التنبGGؤ بمGGا إذا كGGان النGGاس الGGذين يقتفGGون أثGGر
الذين نجحوا في األزمنة الماضGية سGوف ينتهي بهم المطGاف إلى نهايGة سGعيدة أم كارثيGة .كم تكGون االحتمGاالت حينئ ٍGذ أسGوأ
بالنسبة ألولئك الذين يسعون باقتفاء أثر الذين فشلوا؟ أما ينتظرهم احتمال أكبر للفشل؟ ما قيمة الطريق الذي يسGGلكونه؟ أمGGا

يضGGيعون وقتهم؟ بغض النظGGر عمGGا إذا كGGان النGGاس ينجحGGون أم يفشGGلون في سGGعيهم ،هنGGاك باختصGGار سGGبب لهGGذاَّ ،
لكن الGGذي
يحدد نجاحهم أو فشلهم ليس سعيهم إلى ما يرضيهم مهما كان.

قلب أمين ،وأن يكGGرس نفسGGه بالكليGGة ،وأن يطيGGع طاعGGة حقيقيGGة .ليس
أهم مطلب في إيمGGان اإلنسGGان باهلل أن يكGGون لGGه ٌ
أصGGعب على اإلنسGGان من أن يقGّ Gدم حياتGGه كلهGGا مقابGGل إيمGGان حقيقي يسGGتطيع من خاللGGه أن يقتGGني الحGGق كلGGه وأن يفي بواجبGGه
كخليقة هللا ،وهذا عينه ما ال يستطيع أن يبلغه الذين يفشGلون ،بGGل بGاألكثر ال يسGGتطيع أن يبلغGGه أولئGك الGذين يتعGGذر عليهم أن
يج GGدوا المس GGيح .وحيث إن اإلنسGGان ال يجي GGد تك GGريس نفس GGه بالكلي GGة هلل ،وألن ليس GGت لدي GGه الرغب GGة في أن ي GGؤدي واجب GGه نح GGو
دائمGا من خالل اتبGGاع
الخGGالق ،وألن اإلنسGGان يGGرى الحGGق لكنGGه يتحاشGGاه ويمشGGي في طريقGGه الخGGاص ،وألن اإلنسGGان يسGGعى ًG
ويقتََنص
دائمGا ويقGGع في حيGGل الشGGيطان ًG
دائمGا ،لGGذلك يفشGGل اإلنسGGان ًG
طريGGق الGGذين فشGGلوا ،وألن اإلنسGGان يتحGGدى السGGماء ًG
دائمGا ُ
كثيرا ويطمع في السماء
ويع ِّ
بشباك نفسه .حيث إن اإلنسان ال يعرف المسيح ،وألنه ال يتقن فهم الحق واختبارهُ ،
ظم بولس ً

دائما أن يطيعه المسيح ويملي إرادته على هللا ،لذلك تظل تلك الشخصGGيات العظيمGGة ويظGل أولئGGك الGذين
ً
كثيرا ،وألنه يطلب ً
اختGبروا تقلبGات العGالم فGانين ،يظلGوا يموتGون وسGط تGوبيخ هللا .كGل مGا بوسGعي أن أقولGه ألولئGك إنهم يموتGون ميتGة مأسGاوية،

وأن التبعات عليهم – موتهم – ليست غير ُم َّبر َرة .أليس فشلهم غير مقبول باألكثر من جهة قGانون السGماء؟ يGأتي الحGق من
أمرا يقدر عليه اإلنسان .بيد
عالم اإلنسان ،لكن الحق بين الناس يمنحه المسيح؛ فالمسيح ،أي هللا ذاته ،مصدره ،وهذا ليس ً
أن المسيح ال يقدم إال الحق؛ فهو لم ِ
يأت ليقرر ما إذا كان اإلنسان سينجح في سعيه نحو الحق أم ال؛ ومن ثم ،فGGإن النجGGاح
أو الفشGGل في الحGGق يرجGGع برمتGGه إلى سGGعي اإلنسGGان .ليس لنجGGاح اإلنسGGان في الحGGق أو فشGGله فيGGه أي عالقGGة بالمسGGيح ،لكنGGه

يتوقف – بدالً من ذلك – على سGعيه .ال يمكن بح ٍ
Gال من األحGGوال أن يتم الرجGGوع بالالئمGة في مصGير اإلنسGان وفي نجاحGGه

Gرة بGGالواجب الGGذي يجب على خليقGGة
أو فشله على هللا ،بحيث يتحملها هللا ذاته ،فليس هذا من شأن هللا ذاته ،لكنه يتعلGGق مباشً G
هللا أن تؤديه .لدى الغالبيGة من النGاس معرفGة ضGئيلة بسGGعي بGولس وبطGرس وبمصGيرهماَّ ،
لكن النGGاس ال يعرفGون شGGيًئا أكGثر

من النتيجة الGتي حققهGا بطGرس وبGولس ،ويجهلGون السGر وراء نجGاح بطGرس أو النقGائص الGتي أدت إلى فشGل بGولس .لGذلك،

تماما عن أن تروا حقيقة جوهر سعيهما ،فسGوف يظGل سGعي معظمكم فاشGالً ،وحGتى لGو نجح القليGل منكم،
إذا كنتم عاجزين ً
سGGوف يظلGGون غGGير معGGادلين لبطGGرس .إذا كGGان طريGGق سGGعيك هGGو الطريGGق الصGGحيح ،فلGGديك أمGٌ Gل في النجGGاح ،أمGGا إذا كGGان

Gاجزا عن النجGGاح ،وسGGوف تلقى
الطريGGق الGGذي تسGGلكه في سGGعيك نحGGو الحGGق هGGو الطريGGق الخGGاطئ ،فسGGوف تظGGل إلى األبGGد عً G
نفس نهاية بولس.
نقيGGا هلل .كGGان الطريGGق
كان بطرس
كمالً ،لكنه لم ُي َّ
إنسانا ُم َّ
ً
حبGGا ً
كليا إال بعد أن مر بالتوبيخ والدينونة ،وبهذا ربح ً
كمل ً
الGGذي سGGلكه هGGو طريGGق التكميGGل .هGGذا يعGGني أن الطريGGق الGGذي سGGلكه بطGGرس من البدايGGة كGGان الطريGGق الصGGحيح ،وكGGان الGGدافع
جديدا لم يسGGلكه اإلنسGGان من قبGGل .ولكن كGGان
وراء إيمانه باهلل هو الدافع السليم ،لذلك أصبح
شخصا َّ
مكمالً .لقد سلك طريًقا ً
ً
الطريGق الGGذي سGلكه بGولس منGGذ البدايGGة هGو طريGق مقاومGة المسGGيح ،ولم يكن عملGGه لصGالح المسGGيح على مGدار ع َّGدة عقGود إال
لرغبGGGة ال GGروح الق GGدس في أن يس GGتخدمه ويس GGتفد من الم GGواهب والمم GGيزات ال GGتي يمتلكه GGا في عمل GGه .لم يكن سGGGوى شGGGخص

استخدمه الروح القدس ،ولم يكن استخدامه من أجل َّ
Gادرا على
أن المسيح نظر إليه باستحسGان ،بGل من أجGل مواهبGه .كGان ق ً
Gعيدا بالقيGGام بGGذلك .تمكن من القيGGام بهGGذا العمGGل بسGGبب
العمGGل من أجGGل يسGGوع ألنGGه كGGان قGGد ُ
ضGا ،وليس ألنGGه كGGان سً G
Gرح أر ً
طَ G

استنارة الGروح القGدس وإرشGادهَّ ،
لكن العمGل الGذي قGام بGه لم يكن يمثGل سGعيه أو إنسGانيته مطلًقGا .إن عمGل بGولس يمثGل عمGل
خادم ،بمعنى أنه قام بعمل رسولَّ .
عظيمGا بمقGدار عمGل
أيضا قGام ببعض العمGل ،لكنGه لم يكن
لكن بطرس كان
ً
مختلفا ،فهو ً
ً
ِ
مختلفGGا عن عم GGل ب GGولس؛ فق GGد ك GGان عم GGل بط GGرس
ض Gم الس GGعي نح GGو مدخل GGه الخ GGاص ،وك GGان عمل GGه
ً
ب GGولس؛ لكن GGه عم GGل في خ َ
االضGGطالع بواجبGGه كخليقGGة هللا ،ولم يقم بعملGGه في دور رسGGول ،لكنGGه قGGام بعملGGه أثنGGاء سGGعيه ليحب هللا .كGGذلك اشGGتمل عمGGل
ٍ
لشيء أكثر من مجرد آماله للمستقبل ورغبتGGه في مصٍ G
Gير جيGGد ،ولم يقبGGل أثنGGاء
شخصي له؛ فلم يكن سعيه
سعي
بولس على
ٍّ
ٍّ
مرضيا هلل ،وأن كل ما عملGه كGان مرض ًGيا لGه،
تهذيبا أو معاملة .كان يعتقد أنه طالما كان العمل الذي قام به
عمله تنقي ًة أو
ً
ً
فGإن الجعالGة تنتظGGره في النهايGة .لم تكن ثمGGة تجGارب شخصGية في عملGGه ،لكن الكGGل كGان من أجلGه وحGده ،ولم يكن عم ٌGل يتم
في إطار سعيه نحو التغيير .كان كل ما في عمله عبارة عن معاملة خاويGة من أي واجب أو خضGوع كأحGد خالئGق هللا .لم

Gادرا
يحGGدث لبGGولس في إطGGار عملGGه أي تغيGGير في شخصGGيته القديمGGة ،ولم يكن عملGGه إال خدمGGة لآلخGGرين فحسGGب ،فلم يكن قً G
على إحGGداث تغيGGيرات في شخصGGيته .قGGام بGGولس بعملGGه مباشGGرة دون أن يتم تكميلGGه أو التعامGGل معGGه ،وكGGانت الجعالGGة العامGGل

مختلفGا؛ فقGد خضGع للتطهGير والتعامGل ،واجتGاز التنقيتGه .كGان هGدف بطGرس من وراء العمGل
المحفز له .بيGد أن بطGرس كGان
ً
Gدر كبٍ G
والحGGافز نحGGوه مختلفين في الجGGوهر عن هGGدف وحGGافز بGGولس .رغم أن بطGGرس لم يقم بقٍ G
Gير من العمGGلَّ ،
لكن شخصGGيته
خضعت لتغييرات كثيرة ،وما كان يسGعى نحGوه هGو الحGق وتغيGير حقيقي .لم يقم بطGرس بعملGه لمجGرد العمGل في حGد ذاتGه.
كثيرا ،فقد كان برمته عمل الروح القدس ،وحتى مع اشتراك بولس في هذا العمGGل ،إال أنGGه
رغم أن العمل الذي قام به كان ً
لم يختبره ،ويرجع السبب في أن العمل الذي قام به بطرس كان أقل إلى أن الروح القدس لم يقم بعمل ٍ
كثير من خالله .إن
مقGGدار عملهمGGا لم يحGGدد مGGا إذا كانGGا قGGد ُك ِّمال أم الَّ ،
حبGGا
لكن سGGعي أحGGدهما كGGان لينGGال الجعالGGة ،بينمGGا كGGان سGGعي اآلخGGر ليبلGGغ ً
أسGGمى هلل ويGGؤدي واجبGGه كخليقGGة هللا ،حGGتى إنGGه لم يسGGتطع أن يحيGGا في صGGورة محبوبGGة ليحقGGق رغبGGة هللا .كانGGا من الخGGارج

ِ
ِ
Gتنادا إلى مقGGدار العمGGل الGذي قGام بGه.
مختلفين ،وهكذا كان جوهرهما
ً
أيضا .ال يمكنGGك أن تحGّ Gدد َم ْن منهمGGا قGGد ُك ّمGل اس ً
مختلفا ً
ْ
طهر،
شخصا يطيع هللا ،وأن يصبح
سعى بطرس ليحيا صورة َم ْن يحب هللا ،وأن يصبح
تعامل معGGه وأن ُي َّ
شخصا قبل أن ُي َ
ً
ً
Gادرا على أن يك Gِّ Gرس نفس GGه هلل وأن يض GGع نفس GGه بالكلي GGة في ي GGدي Gهللا
صG Gا ي GGؤدي واجب GGه كخليق GGة هللا .ك GGان ق ً G
وأن يص GGبح شخ ً
أيضا ما حققه بالفعل .هGذا هGو السGبب األساسGي
ويطيعه حتى الموت .كان ذلك ما عقد عزمه على أن يفعله ،بل وكان ذلك ً
ِ
ليكمَلGه ،لكن
لكGون نهايتGGه كGانت في النهايGGة مختلفGة عن نهايGة بGولس .إن العمGل الGGذي قGام بGGه الGروح القGدس في بطGGرس كGان ّ
العمل الذي قام به الروح القدس في بولس كان ليستخدمه؛ وذلك ألن طبيعتهما ونظرتهمGGا نحGGو السGGعي لم تكونGGا متطGGابقتين.

كان لدى كليهما عمل الروح القدس ،لكن في الوقت الذي طبَّق فيه بطرس هذا العمل على نفسه َّ
أيضا ،فإن
وقدمه آلخرين ً
بGGولس قGGدم فقGGط عمGGل الGGروح القGGدس برمتGGه لآلخGGرين ،ولم ِ
يقتن لنفسGGه شGGيًئا منGGه .بهGGذه الطريقGGة ،بGGدا التغيGGير في بGGولس شGGبه
تقريبا على حالته الطبيعية G،وظل بولس كما كان من قبل .كGGل
جرب عمل الروح القدس لسنوات كثيرة ،وظل
منعدم بعدما َّ
ً
مGGا في األمGGر أن بGGولس بعGGد المصGGاعب الGGتي تحملهGGا لسGGنوات طويلGGة من العمGGل ،تعلم كيفيGGة العمGGل وتعلم االحتمGGال فحسGGب،
لكن طبيعتGGه القديمGGة – طبيعGGة األجGGير الشGGديد المنافسGGة – ظلت كمGGا هي؛ فلم يفطن بعGGد العمGGل لسٍ G
َّ
Gنوات كثGGيرة إلى شخصGGيته
الفاسدة ،ولم يتخلص من شخصيته القديمة التي ظلت ظاهرة بوضوح في عمله .لم يكن في داخله إال تجربة عمل محضة،

َّ
لكن تلGGك التجربGGة وحGGدها كGGانت غGGير قGGادرة على تغيGGيره ،ولم تسGGتطع تبGGديل GآرائGGه حGGول الوجGGود أو أهميGGة سGGعيه .رغم أنGGه
ٍ
لسنوات كثيرة من أجل المسيح ،ولم يعد يضطهد الرب يسوع ،لكن معرفته باهلل لم تتغGGير في قلبGGه ،وهGGذا يعGGني أنGGه لم
عمل
ِ
Gع إلى العمGل من أجGل مصGGيره المسGGتقبلي .حيث إن بGGولس – في البدايGGة
يعمل من أجل أن يكرس نفسGه هلل ،لكنGه بGالحري ُدفَ G
صGا ليسGت لديGه
– كان قد اضطهد المسيح ولم يخضع له ،فقد كان في جوهره
ً
إنسانا متم ً
Gردا عGارض المسGيح متعم ًGدا G،وشخ ً

ظل ال يعرف عمل الروح القدس ،وظل يتصرف بGدافع من
معرفة بعمل الروح القدس ،وعندما شارف عمله على االنتهاء ّ
رغبته الخاصة بحسب شخصيته دون أن يولي أدنى اهتمام إلرادة الروح القدس؛ وهكذا كانت طبيعته معاديGGة للمسGGيح غGGير

ٍ
ضGا،
مطيعة للحق .بالنسبة
لشخص كهذا ،تخلى عنه عمل الروح القدس ولم يعرف عمل الروح القدس بل وقGاوم المسGيح أي ً

كيGف لش ٍ
Gخص كهGGذا أن يخُلص؟ إن خالص اإلنسGGان من عدمGGه ال يعتمGGد على مقGGدار العمGل الGGذي يقGGوم بGGه أو مGGدى تكريسGGه،
Gادرا على ممارسGة
بناء على ما إذا كان يعGرف عمGل الGروح القGدس من عدمGه ،ومGا إذا كGان ق ً
لكنه يتحدد – Gبدالً من ذلك – ً
الحق أم ال ،وما إذا كانت آراؤه تجاه السعي متوافقة مع الحق أم ال .رغم حدوث إعالنات طبيعيGGة بعGد بدايGGة اتبGاع بطGرس
شخصا يرغب في الخضGوع للGروح القGدس والسGعي وراء المسGGيح .كGانت
ليسوع ،إال أنه كان في طبيعته من البداية األولى
ً
مجدا أو ثروةَّ ،
لكن طاعة الحق كانت هي التي تحركه.
طاعته للروح القدس نقية؛ فلم يكن يطلب ً
ص Gا
رغم ح GGدوث إعالن GGات طبيعي GGة بع GGد بداي GGة اتب GGاع بطGGرس ليس GGوع ،إال أن GGه ك GGان في طبيعت GGه من البداي GGة األولى شخ ً

يرغب في الخضوع للروح القدس والسعي وراء المسيح .كانت طاعتGه للGGروح القGGدس نقيGة؛ فلم يكن يطلب مج ًGدا أو ثGGروة،
َّ
لكن طاعة الحق كانت هي التي تحركه .رغم أن بطرس أنكر معرفتGGه بالمسGGيح ثالث مGGرات ،ورغم أنGGه حGاول إثنGGاء الGرب
يسGGوع ،إال أن تلGGك الضGGعفات البشGGرية البسGGيطة لم تكن تَمت ِب ِ
ص َGلة لطبيعتGGه ،ولم تGGؤثر في سGGعيه المسGGتقبلي ،وال تثبت بمGGا
ُ
يكفي أن إثناءه كان عمالً من أعمال المضاد للمسيح .إن الضعفات البشرية العادية من األمور المشتركة بين كل الناس في
Gددا من األخط GGاء
الع GGالم ،فه GGل تتوق GGع من بط GGرس أي اختالف؟ أليس ل GGدى الن GGاس آراء معين Gة Gح GGول بط GGرس ألن GGه ارتكب ع ً G
ض Gا ،أليسGGت النGGاس مفتونGGة ببGGولس إلى هGGذا الحGGد بسGGبب كGGل العمGGل الGGذي قGGام بGGه والرسGGائل الGGتي كتبهGGا؟ كيGGف
الحمقGGاء؟ وأي ً

يسGGتطيع اإلنسGGان أن يGGرى جGGوهر اإلنسGGان على حقيقتGGه؟ هGGل بوسGGع أولئGGك الGGذين يملكGGون إحسا ًس Gا بحGGق أن يGGروا شGGيًئا بهGGذه

Gجل في الكتGاب المقGدس ،فGإن هGذا ال يثبت
التفاهGة؟ رغم أن السGنوات الطويلGة الGتي قضGاها بطGرس في تجGارب مؤلمGة لم تُس َّ

كمل .فكيGGف لإلنسGGان أن يسGGبر أغGGوار عمGGل هللا بصGGورة تامGGة؟ لم
أنGGه لم يكن لبطGGرس تجGGارب واقعيGGة ،أو أن بطGGرس لم ُي َّ
يخGGتر يسGGوع سGGجالت الكتGGاب المقGGدس بصGGفة شخصGGية ،لكنهGGا ُد ِوَنت بواسGGطة أجيٍ G
Gال الحقGGة؛ ألم يكن بGGذلك كGGل مGGا ُسِّ Gجل في
ّ
الكتاب المقدس قد اُختير بحسب فكر اإلنسان؟ بل واألكثر من ذلك أن نهGايتي بطGرس وبGولس غGير مGذكورتين صGراحة في
الرسائل ،لذلك يحكم اإلنسان على بطرس وبولس بحسب ما يدركه كGGل واحGد بصGفة خاصGة وبحسGب تفضGGيالته الشخصGGية؛
ومن هGGذا المنطلGGق نGGال بGGولس ثقGGة الجمGGوع إذ أنGGه قGGام بعمGٍ Gل كثGGير وألن "إسGGهاماته" كGGانت عظيمGGة .أمGGا يركGGز اإلنسGGان على

األمGGور السGGطحية وحGGدها؟ كيGGف يسGGتطيع اإلنسGGان أن يGGرى جGGوهر اإلنسGGان على حقيقتGGه؟ ناهيGGك عن أن بGGولس بعGGدما ظGGل
آلالف السGنوات محGل عبGادة ،فمن يجGرؤ على إنكGار عملGه بتهGور؟ كGان بطGرس مجGرد صGياد سGمك ،فكيGف تكGون مسGاهمته
بناء على مساهمة كل منهما ،كان ال بد أن ُيكافأ بولس قبل بطGرس ،وكGان ال بGد أن يكGون هGو
بنفس أهمية مساهمة بولس؟ ً
المؤهَّل بصورة أفضل لينال تزكية هللاَ .م ْن كان يتصور أن هللا – في تعامله مع بولس – قGد جعلGه يعمGل فحسGب من خالل
ُ
طGGا لك Gٍّ Gل من بط GGرس
مواهب GGه ،في ال GGوقت ال GGذي َّ
كمل في GGه هللا بط GGرس .لم يكن األم GGر مطلًقGGا أن ال GGرب يس GGوع ق GGد وض GGع خط ً
وبولس منذ البدايةَّ ،
لكن أحدهما قد ُك ِّمل واآلخر ُج ِGع َل يعمGل ك ٍّGل بحسGب طبيعتGه األصGلية .لGذلك ،فGإن مGا يGراه النGاس مجGرد
المسGGاهمات الخارجيGGة لإلنسGانَّ ،
لكن مGGا يGGراه هللا هGو جGوهر اإلنسGان ،والطريGGق الGGذي يسGGير فيGGه اإلنسGان من البدايGGة والGGدافع

من وراء س GGعي اإلنس GGان .إن هللا يقيس اإلنس GGان بحس GGب تص GGوراته وبحس GGب مدارك GGه ،بيG Gد Gأن آخ GGرة اإلنس GGان في النهاي GGة ال
تتحدد وفًق ا لما يظهره؛ لذلك ،أقول إنه إذا كان الطريق الذي تسلكه من البداية هو طريق النجGاح ،وإذا كGGانت وجهGGة نظGGرك
تجاه السعي صحيحة من البداية ،فGأنت مثGل بطGرس ،أمGا إذا كGان الطريGق الGذي تسGلكه هGو طريGق الفشGل ،فمهمGا كGان الثمن

الGGذي تدفعGGه G،سGGتالقي نفس آخGGرة بGGولس .أيًّا مGGا كGGان الحGGال ،فGGإن مصGGيرك ونجاحGGك أو فشGGلك يحGGددهما مGGا إذا كGGان الطريGGق
الذي تنشده هو الطريق الصحيح أم ال ،وليس تكريسك أو الثمن الGذي تدفعGGه .إن جGوهر كGل من بطGرس وبGولس واألهGGداف
الGGتي سGGعيا إلى تحقيقهGGا كGGانت مختلفGGة؛ فاإلنسGGان غGGير قGGادر على اكتشGGاف هGGذه األشGGياء ،وهللا وحGGده هGGو الGGذي يسGGتطيع أن
يعرفها كلي ًة؛ ذلك ألن ما يراه هللا هGو جGوهر اإلنسGان ،في الGوقت الGذي ال يعGرف فيGه اإلنسGان شGيًئا عن جGوهره ذاتGه .ليس

بوسGGع اإلنسGGان أن يGGدرك جGGوهره من الGGداخل وقامتGGه الفعليGGة؛ ومن ثم ،فليس بوسGGعه أن يحGGدد أسGGباب فشGGل بGGولس وبطGGرس
ونجاحهمGGا .السGGبب في أن أغلب النGGاس يعبGGدون بGGولس وليس بطGGرس هGGو أن بGGولس قGGد اسGGتُ ِ
خد َم من أجGGل عمGٍ Gل عGGام ،وهGGو
العمل الذي يستطيع اإلنسان أن يدركه ،لذلك أقر الناس "بإنجازات" بولس .أما اختبارات بطرس فغير مرئية لإلنسGان ،ومGا
سعى إليه بطرس ال يدركه اإلنسان ،لذلك لم يهتم الناس ببطرس.

ِ
دائمGGا ،وال أنشGGد في
ُك ّم ل بطرس من خالل اختبار التعامل والتنقية ،وكان لسان حاله يقول" :يجب أن ألبي رغبGGة هللا ً
كGGل مGGا أفعلGGه إال تلبيGGة رغبGGة هللا ،وسGGواء وبِخت أو ِ
ُأدن ُت ،فسGGأظل أفعGGل ذلGGك بسGGرور" .لقGGد أعطى بطGGرس نفسGGه بالكليGGة هلل،
ّ ُ
إنسانا ينشد القداسة ،وكلمGGا كGGثرت اختباراتGGه ،كGانت محبتGGه
وكان عمله وكالمه وحياته كلها من أجل محبة هللا .كان بطرس
ً
هلل أكGGثر عمًقGGا في قلبGGه .أمGGا بGGولس ،فلم يقم إال بالعمGGل الخGGارجي ،ورغم أنGGه عمGGل جاهGً Gدا ،إال أن كدحGGه لم يكن إال من أجGGل
ثم يفوز بالجعالة .لو كان يعرف أنه لن يفوز بأي جعالة ،لكان قGGد تخلى عن عملGGه .مGا
أن يقوم بعمله بصورة سليمة ،ومن َّ

كان يهتم به بطرس هو المحبGة الحقيقيGGة داخGل قلبGGه ،المحبGة العمليGة الGGتي يمكن بلوغهGا .لم يهتم بطGرس بمGا إذا كGان سGوف
ينGال جعالGGة من عدمGGه ،لكن مGGا كGان يهمGGه مGا إذا كGان باإلمكGGان تغيGGير شخصGيته .اهتم بGولس بGأن يعمGل بGأكثر جGٍّ Gد ،فقGد كGان
موجهGا نحGو العمGل الخGارجي والتكGريس والتعGاليم الGتي ال ال خGبرة لعامGة النGاس بهGا ،لكنGه لم يهتم مطلًقGا بGالتغيرات
اهتمامه
ً

في أعمGGاق نفسGGه وال ب ٍ
الحقيقي هلل .كGانت اختبGارات بطGGرس تGGرمي إلى بلGGوغ حب حقيقي ومعرفGة حقيقيGة هلل ،وكGانت
Gالحب
ٍّ
تهدف إلى الفوز بعالقة أوثGق باهلل وأن يحيGا حيGاة عمليGة .أمGا عمGل بGولس فكGان إلتمGام العمGل الGذي أوكلGه إليGه يسGوع ،ومن
أجGGل الحصGGول على األشGGياء الGGتي كGGان يصGGبو إليهGGا الGGتي لم تكن لهGGا عالقGGة بمعرفتGGه بنفسGGه وباهلل .كGGان عملGGه فقGGط من أجGGل
خالصا ،أما ما سعى إليه بولس فكان إكليل الGGبر .ظGGل بطGGرس
حبا
اإلفالت من التوبيخ والدينونة G.ما سعى إليه بطرس كان ً
ً
وأيضا معرفة عميقة بنفسه؛ لGGذلك كGGانت محبتGGه
لسنوات كثيرة يختبر عمل الروح القدس ،وكانت له معرفة عملية بالمسيح،
ً
تلقائيGا،
وحبGGا
ً
حبGا غGير مشGروط ً
هلل خالصة ،وخضوعه للتنقية لسنوات كثيرة ارتقى بمعرفتGه بيسGGوع وبالحيGGاة ،فأصGGبح حبGه ً
ولم يطلب بطرس شGيًئا في المقابGل وال تطلGع إلى أي ممGيزات .أمGا بGولس ،فقGد عمGل لسGنوات كثGيرة ،لكنGه لم يمتلGك معرفGة
كبيرة بالمسيح ،وكان عمله والطريق الذي ركض فيه من أجل الحصGول على اإلكليGل في النهايGة .مGا سGعى إليGه كGان أرفGع

Gبرا في سGعيه بعGد أن
إكليGل وليس أنقى حب .لم يكن سGعيه بهمGة بGل كGان بتقGاعس شGديد .لم يكن يGؤدي واجبGه ،بGل كGان ُمج ً
استولى عمل الروح القدس عليه؛ لذلك لم ُي ْثبت سعيه أنه من مخلوقات هللا المؤهلة ،بعكس بطرس الذي كان من مخلوقات

هللا المؤهلGGة الGGذي قGGام بواجبGGه .يظن اإلنسGGان أن كGGل أولئGGك الGGذين يقGGدمون مسGGاهمة هلل ال بGGد وأن يحصGGلوا على مكافGأة ،وأنGGه
كلما زادت المساهمة ،زاد التسليم بحتمية فوزهم باستحسان هللا .إن جوهر نظرة اإلنسان يعتمد على فكرة الصفقة ،وأنه ال
يسعى بهمة إلى القيام بواجبه كخليقة هللا .أما بالنسبة هلل ،فكلما زاد سعي الناس نحو حب حقيقي هلل وطاعة كاملة له ،وهGGو

ض Gا سGGعيهم نحGGو القيGGام بGGواجبهم كخليقGGة هللا ،زادت قGGدرتهم على الفGGوز بتزكيGGة هللا .رؤيGGة هللا هي طلب اسGGتعادة
مGGا يعGGني أي ً
اإلنسGGان لمهمتGGه ومكانتGGه األصGGليتين .اإلنسGGان خليقGGة هللا ،لGGذلك يجب أال يتجGGاوز اإلنسGGان حGGدوده بGGأن يطلب أي طلبGGات من
Gير ْي ب GGولس وبط GGرس ق GGد قيس GGا وفًقGGا لم GGا إذا ك GGان
هللا ،وعلي GGه أال يفع GGل ش GGيًئا أك GGثر من أن يق GGوم بواجب GGه كخليق GGة هللا .إن مص َ G
بوسGGعهما أن يقومGGا بواجبهمGGا كخليقGGة هللا أم ال ،وليس وفًقGGا لحجم مسGGاهمتهما .لقGGد تحGGدد مصGGيرهما وفًقGGا لمGGا سGGعيا إليGGه من

البداية G،وليس وفًقا لمقدار العمل الذي بذاله أو وفًقGا لتقGدير النGGاس اآلخGرين لهمGا .لGGذلك ،فGإن سGعي المGرء إلى القيGام بواجبGه
بهمGGة كخليقGGة هللا هGGو الطريGGق إلى النجGGاح ،والسGGعي نحGGو طريGGق الحب الحقيقي هلل هGGو أصGGح الطGGرق ،والسGGعي نحGGو تغيGGير
شخصGGية المGGرء القديمGGة ونحGGو الحGGق النقي هلل هGGو طريGGق النجGGاح .إن طريًقGGا كهGGذا إلى النجGGاح هGGو طريGGق اسGGتعادة المهمGGة

ضGا الهGدف لكGل عمGGل هللا من البدايGGة إلى
األصلية والمظهر األصلي للمرء بوصفه خليقGGة هللا .إنGGه طريGGق االسGتعادة ،وهGو أي ً
النهايGGة .أمGGا إذا شGGاب سGGعي اإلنسGGان الكثGGير من المطGGالب الشخصGGية واألشGGواق غGGير الرشGGيدة ،فGGإن مGGا يتحقGGق من تGGأثير لن
يكون تغييرات في شخصية اإلنسان؛ فهذا يتعGارض مGع عمGل االسGGتعادة ،وهGGو – من دون شGك – ليس عمالً قGام بGGه الGروح
سعيا من هذا النوع ال ُي َّ
زكى من هللا .فما أهمية سعي ال يزكيه هللا؟
القدس؛ لذلك فإنه يثبت أن ً
ظاهرا أمام الناس ،لكن ماذا عن نقاء حبه هلل ومقدار عمق حبه هلل في قلبه ،تلك أمGGور
كان العمل الذي قام به بولس
ً
يقينا أن الروح القGGدس
ال يمكن للناس أن تطلع عليها .ليس بوسع الناس أن ترى إال العمل الذي قام به ،ومنه يعرف الناس ً

استخدمه ،لذلك يظن الناس أن بولس كان أفضل من بطرس ،وأن عمله كGان أعظم ،ذلGك ألنGه تمكن من تGدبير GالكنGائس .لم

يلتفت بطGGرس إال إلى اختباراتGGه الشخصGGية ،ولم يGGربح إال نفGً Gرا قليالً من النGGاس أثنGGاء عملGGه العGGارض ،ولم يكتب إال رسGGائل
يوما بعد يوم يعمل من أجGل هللا ،وطالمGا ُو ِج َGد
قليلة غير مشهورة ،لكن َم ْن يدري ِع َ
ظم عمق محبة هللا في قلبه؟ ظل بولس ً
عمل مطلوب إنجازه ،كان يعمله .لقGد شGعر بGولس أنGه بهGذه الطريقGة سGوف يتمكن من الفGوز باإلكليGل ويرضGي هللا ،لكنGه لم
ٌ

يبحث عن طGGرق لتغيGGير ذاتGGه من خالل عملGGه .كGGان أي شGGيء في حيGGاة بطGGرس ال يحقGGق رغبGGة هللا كفيالً بGGأن يجعلGGه يشGGعر

بعدم الراحة .فكان يشعر بالندم لو لم يحقق رغبة هللا ،ويبحث عن طريقة مناسGGبة يسGGتطيع من خاللهGا إرضGاء قلب هللا .بGGل

إنGGه حGGتى في أدق جGGوانب حياتGGه وأقلهGGا أهمي GGة كGGان ُيلGِ Gزم نفس GGه بتحقيGGق رغب GGة هللا .كGGان ُمGGدِّقًقا جGً Gدا فيم GGا يتعلGGق بشخصGGيته
التعمق أكGGثر في الحGGق .لم ينشGGد بGGولس إال صGGيتًا ومكانGGة خGGارجيين،
القديمGGة G،وكGGان أشGGد صGGرامة فيمGGا ُيطGGالب نفسGGه بGGه من ُّ
وسGGعى إلى االسGGتظهار أمGGام النGGاس دونمGGا السGGعي إلى إحGGراز أي تقGGدم عميGGق في مGGدخل الحيGGاة .مGGا كGGان يهتم بGGه هGGو العقيGGدة
وليس الواقعيGGة .يقGGول البعض إن بGGولس قGGام بعمGٍ Gل كثGGير من أجGGل هللا ،فلمGGاذا لم يتGGذكره هللا؟ وبطGGرس ،لم يقم إال بعمGٍ Gل قليGGل

ِ
Gل؟ بطGرس أحب هللا إلى مسGتوى معين ،وهGو المسGتوى الGذي طلبGه
من أجل هللا ،ولم يقدم مساهمة كبيرة للكنائس ،فلماذا ُك ّم َ
هللا ،ووحدهم أناس كهؤالء لديهم الشهادة .لكن ماذا عن بولس؟ إلى أي درجة أحب بولس هللا ،هل تدري؟ أي عمل لبولس
كGGان من أجGل هللا؟ أي عمGGل لبطGرس كGGان من أجGGل هللا؟ لم يقم بطGرس بعمGٍ Gل كثGGير ،لكن هGGل تGGدري مGا كGGان في أعمGGاق قلبGGه
من الGGداخل؟ كGGان عمGGل بGGولس يتعلGGق بتGGدبير الكنGGائس ودعمهGGا ،أمGGا مGGا اختGGبره بطGGرس فقGGد كGGان تغيGGيرات في شخصGGيته .لقGGد
عرفت الفروق بين جوهرهما ،أصبح بوسعك أن ترى َم ْن منهما – في النهاية – آمن حًقا
اختبر المحبة هلل .اآلن ،وبعد أن
َ
وم ْن منهما لم يؤمن حًقا باهلل .أحدهما أحب هللا بصدق ،واآلخر لم يحبه بصدق ،أحدهما خضGGع لتغيGGير في شخصGGيته،
باهللَ ،
واآلخر لم يخضع ،أحدهما خدم بتواضGع ولم يلحظGه النGاس بسGهولة ،واآلخGر عبGده النGاس وكGانت صGورته عظيمGة ،أحGدهما

نقيا ،أحدهما امتلGك إنسGانية حقيقيGة واآلخGر
حبا ً
بحث عن القداسة واآلخر لم يبحث عنها وكان يظن أنه غير نقي وال يملك ً
لم يمتلكها ،أحدهما امتلك الشعور بأنه خليقة هللا واآلخر ال .تلك هي الفروق في الجوهر بين بولس وبطرس .كان الطريق
ضGا طريGق اسGتعادة اإلنسGانية الطبيعيGة وواجب خليقGة هللا .يمثGل بطGرس كGل
الGذي سGلكه بطGرس هGو طريGق النجGاح ،وهGو أي ً
الناجحين .هذا ،بينما كان الطريق الذي سلكه بولس هو طريق الفشل ،وهو يمثل كGل الGذين يخضGعون ويبGذلون ذواتهم لكن
حقيقيGا .يمثGل بGGولس كGGل الGGذين ال يملكGGون الحGق .كGGان بطGرس – في إيمانGGه باهلل –
حبGا
ً
بطريقة سGطحية لكنهم ال يحبGون هللا ً
Gادرا على أن يقب GGل – دون أدنى ت GGذمر – التGGGوبيخ
ينشGGGد إرض GGاء هللا في ك GGل ش GGيء وإطاع GGة ك GGل م GGا ج GGاء من هللا ،وك GGان ق ً G

أي من ذلك أن يبدل من محبته هلل .ألم يكن هذا هGGو
أيضا ،ولم يستطع ٌّ
والدينونة G،بل والتنقية والضيق والحرمان في حياته ً
دائمGGا على
الحب األسGGمى هلل؟ أليس هGGذا إتمGGام واجب خليقGGة هللا؟ سGGواء أكنت في التGGوبيخ أم الدينونGة Gأم الضGGيقة ،فإنGGك قGGادر ً
بلوغ الطاعة حتى الموت ،وهذا ما ينبغي أن يحققGGه من خلقGGه هللا ،وهGGذا يمثGGل نقGاء المحبGGة هلل .إذا اسGGتطاع اإلنسGان أن يبلGGغ

مؤهَلGGة ،وال يوجGGد مGGا يرضGGي رغبGGة الخGGالق أفضGGل من ذلGGك .تخيGGل أنGGه بوسGGعك أن تعمGGل من أجGGل هللا
هGGذا ،فهGGو إ ًذا خليقGGة َّ

لكنك ال تطيعه وال تستطيع أن تحبه محبة حقيقية .إنك بهذه الطريقة لن تتمكن فحسب من تحقيق واجبك كخليقة هللا ،لكنGGك

ضGا من هللا ،ذلGGك ألنGGك ال تملGGك الحGGق وغGGير قGادر على إطاعGGة هللا وتعصGاه .إنGGك ال تهتم إال بالعمGGل من أجGل
سGوف تُGGدان أي ً

Gخص
هللا ،وال تهتم بأن تمارس الحق أو أن تعرف نفسك .إنك ال تفهم الخالق أو تعرفGه ،وال تطيGع الخGالق أو تحبGه .إنGك ش ٌ
ٍ
عاص هلل بالفطرة؛ لذلك يوجد كثيرون غير محبوبين من الخالق.
يقGول البعض" :لقGد قGام بGولس بعم ٍGل هائGل ،وتحمGل أعبGاء جسGيمة من أجGل الكنGائس وقGدم مسGاهمات كثGيرة لهGا .ظلت

رسائل بولس الثالث عشرة صامدة طوال  2000عام من عصر النعمة ،وال يسGGبقها في األهميGGة إال األناجيGGل األربعGGةَ .م ْن
Gارن بGGه؟ في الGGوقت الGGذي ال يسGGتطيع فيGGه أحGٌ Gد أن يسGGبر أغGGوار رؤيGGا يوحنGGا ،تقGGدم رسGGائل بGGولس الحيGGاة ،والعمGGل
ذا الGGذي ُيقَ G
Gياء كهGGذه؟ ومGGا العمGGل الGGذي قGGام بGGه بطGGرس؟" عنGGدما يقيس
الGGذي قGGام بGGه َنَGف َ
Gع الكنGGائسَ .م ْن غGGيره كGGان بوسGGعه أن ينجGGز أشً G
اإلنسGGان آخGGرين ،فإنGGه يقيسGGهم بحسGGب مسGGاهماتهم .لكن عنGGدما يقيس هللا اإلنسGGان ،يكGGون قياسGGه بحسGGب طبيعGGة اإلنسGGان .من

مطيعGGا على اإلطالق ،ولم يكن
صG Gا ال يع GGرف ج GGوهره ،ولم يكن متواض Gً Gعا أو
ً
بين ال GGذين ينش GGدون الحي GGاة ،ك GGان ب GGولس شخ ً
شخصا لم يمر باختبارات تفصيلية ولم يمارس الحق .أما بطرس فقد كGGان
معارضا هلل؛ لذلك كان
يعرف جوهره الذي كان
ً
ً

يغيGGر من
ًG
مختلفGا؛ فقGGد كGGان يعGGرف عيوبGGه وضGGعفاته وشخصGGيته الفاسGGدة كخليقGGة هللا ،وكGGان يسGGير في طريGGق الممارسGGة الGGذي ِّ
خاللGGه شخصGGيته .لم يكن بطGGرس واحGً Gدا من أولئGGك الGGذين ال يملكGGون إال العقائGGد دون أي واقعيGGة .الGGذين يتغGGيرون يصGGبحون
َّ
صة ،إنهم أولئك المؤهلون لطلب الحق .أما أولئGGك الGGذين ال يتغGGيرون فينتمGGون إلى النGGاس القديمGGة بطبيعتهGGا،
أناسا جديدة ُمخل َ
ً
َّ
عظيمGGا .عنGGدما
وهم الGGذين لم ُيخلصGGوا ،أي أنهم أولئGGك الGGذين مقتهم هللا ورفضGGهم ،الGGذين لن يGGذكرهم هللا مهمGGا كGGان عملهم
ً
ٍ
شخصا من نوعية بطGرس أم بGولس .لGو ظGل مGا تنشGده
كنت في النهاية
تقارن هذا بسعيك ،فسوف يتضح
بشكل جلي ما إذا َ
ً
كنت ال تGGزال حGGتى اليGوم متعجرًفGا ومتغطر ًسGا مثGGل بGGولس تتكلGGف وتتبGGاهى كمGا كGان هGو ،فGأنت – من
خاليGا من الحGق ،وإذا َ
ً
ٍ
حقيقيGGا ،ولم
Gيرا
كنت تنشGGد مGGا كGGان ينشGGده بطGGرس ،إذا َ
دون شGGك – شGGخص فاسGGد يفشGGل .أمGGا إذا َ
ً
كنت تنشGGد ممارسGGات وتغيً G
Gبرا أو عنيGً Gدا ،لكنGGك تنشGGد القيGGام بواجبGGك ،حينئGٍ Gذ سGGوف تكGGون خليقGGة هللا القGGادرة على تحقيGGق نصGGر .لم يكن بGGولس
تكن متكً G

يعGGرف جGGوهره أو فسGGاد نفسGGه ،ولم يكن بGGاألحرى يعGGرف عصGGيانها ،ولم يGGذكر قGGط مقاومتGGه الحقGGيرة للمسGGيح ،ولم يشGGعر قGGط
Gبريرا مقتضGً Gبا فحسGGب ،لكنGGه في أعمGGاق قلبGGه لم يخضGGع بالكليGGة هلل .رغم أنGGه سGGقط في
بنGGد ٍم ُمفGِ Gرط ،كGGل مGGا هنالGGك أنGGه قGGدم تً G
الطري GGق إلى دمش GGق ،إال أن GGه لم ينظ GGر إلى أعم GGاق نفس GGه ،وك GGان راض Gً Gيا بمج GGرد مواص GGلة العم GGل ،لكن GGه لم ينظ GGر إلى مس GGألة
معرفGGة ذاتGGه وتغيGGير شخصGGيته القديمGGة بوصGGفها أهم المسGGائل ،وكGGان راضGً Gيا بمجGGرد الحGGديث عن الحGGق ،وبخدمGGة اآلخGGرين
كخGGادم من أجGGل ضGGميره ،وبأنGGه لم يعGGد يضGGطهد تالميGGذ المسGGيح حGGتى يعGGزي نفسGGه ويسGGامحها على خطاياهGGا السGGالفة .لم يكن
الهدف الذي سعى إليه أكثر من مجرد إكليل مستقبلي وعمل زائGGل .كGان هدفGGه الGGذي سGعى إليGGه هGGو النعمGGة الجزيلGة .لكنGه لم
ينشد الحق الكافي أو التعمق في الحق الذي لم يفهمه من قبل؛ لذلك يمكن القول عن معرفته بنفسه إنها كاذبة ،وإنه لم يقبGل
توبيخ G Gا أو دينونGG Gة .إن مقدرتGG Gه على العمGG Gل ال تعGG Gني معرفتGG Gه بطبيعGG Gة ذاتGG Gه أو بجوهرهGG Gا؛ فقGG Gد كGG Gان اهتمامGG Gه بالممارسGG Gات
ً
الخارجية فقط .األكثر من ذلك أن ما كان يصبو إليه هو المعرفة وليس التغيير .كان عمله بالكامGل نتيجGة ظهGور يسGوع لGه
في الطريGGق إلى دمشGGق ،وليس أمGً Gرا عقGGد العGGزم على أن يقGGوم بGGه في األصGGل أو عمالً قGGام بGGه بعGGد أن َقِبGَ Gل تهGGذيب شخصGGيته
القديمة .إن شخصيته ،وبغض النظر عن الطريقة التي عمل بها ،لم تتغير ،وكذلك عمله لم يكفر عن خطايGاه السGالفة ،لكنGه
فحسب اضطلع ٍ
بدور معين بين الكنGائس في ذلGك الGوقت .بالنسGبة لشGخص كهGذا لم تتغGير شخصGيته القديمGة – بمعGنى أنGه لم

مم ْن قبلهم الGGرب
ُيفGGز بGGالخالص ،بGGل واألكGGثر من ذلGGك أنGGه كGGان ً
خاليGGا من الحGGق – لم يكن بوسGGعه مطلًقGGا أن يصGGبح واحGً Gدا َ
صGا متمر ًسGا في البحث عن الحGGق ،وبالتأكيGGد لم يكن
يسوع .لم يكن
شخصا قد امتأل بالمحبة والتوقير ليسوع المسGGيح أو شخ ً
ً
لم ْن امتلGك
لم ْن هGو أعلى منGه أو َ
شخصا يبحث عن سر التجسد ،لكنه كGان مجGرد شGخص ضGليع في السفسGطة ،وال يخضGع َ
ً
الحGGق .كGGان يحقGGد على النGGاس أو الحقGGائق الGGتي تناقضGGه أو تعاديGGه ،ويف ِ
ض Gل النGGاس الموهGGوبين الGGذين يقGGدمون صGGورة رائعGGة
ُ ّ
ويملكون معرفة عميقة .لم يكن يحب التعامل مع الفقGراء الGذين كGانوا يبحثGون عن الطريGق الحقيقي وال يهتمGون إال بGالحق،

مولعGا بالمعرفGة
لكنه – بدالً Gمن ذلك – شغل نفسه بالعظمGاء في المؤسسGات الدينيGة GالGذين ال يتحGGدثون إال في العقائGد ،وكGGان ً
الفياضة .لم تكن فيه أي محبة لعمل الروح القدس الجديد ،ولم يهتم بحركة هذا العمل ،لكنGه كGان يفضGل – بGدالً من ذلGك –

Gيحيا
الشرائع والعقائد التي كانت أعلى من الحقائق العامة .في جGوهره الفطGري وفي سGعيه برمتGGه ،لم يسGGتحق أن ُيGGدعى مسً G
عظيمGا جGً Gدا .رغم أنGGه
ًG
Gيرا ،وعصGGيانه كGGان
ًG
يسGGعى إلى الحGGق ،ناهيGGك عن أن ُيGGدعى
خادمGا ً
أمينGGا في بيت هللا ،فريGGاؤه كGGان كثً G

ُيع َGرف بخGادم الGرب يسGوع ،لم يكن يصGلح مطلًقGا للGدخول من بوابGGة ملكGGوت السGموات ،ألن أفعالGGه من البدايGة إلى النهايGGة ال
يمكن أن تُس GGمى ص GGالحة .يمكن ببس GGاطة النظ GGر إلي GGه كش ٍ G
Gخص من GGافق ال يس GGلك ب GGبر ،لكن GGه في ال GGوقت ذات GGه يعم GGل من أج GGل
ِ
Gيرا ،لكن
Gل عمالً كث ً
المسيح .رغم أنه ال يمكن أن ُيدعى ش ً
Gريرا ،يمكن أن ُيGدعى بأريحيGة رجالً ال يسGلك بGبر .رغم أنGه َعم َ

Gتنادا إلى كميGGة العمGGل الGGذي قGGام بGGه،وإنمGGا بجودتGGه وجGGوهره فحسGGب .بهGGذه الطريقGGة فقGGط يمكن إدراك
ينبغي أال ُي َ
حكم عليGGه اسً G
دائمGا :أنGا قGادر على العمGل ،أنGا أفضGل من غالبيGة النGاس؛ فأنGا أهتم بعبء الGرب كمGا لم
هذا األمر على حقيقته .كGان إيمانGه ً

ورأيت النGGور العظيم ،لGGذلك فGGإن توبGGتي
علي،
يهتم بGGه أحGGد غGGيري ،وال أحGGد يتGGوب توبGGة عميقGGة مثلي ،فGGالنور العظيم أبGGرق َّ
ُ
أكملت السGGعي،
Gدت الجهGاد،
ُ
أعظم من أي أحد آخر .كان هذا ما فكر فيه في قلبه حينذاك .قال بGGولس في نهايGGة عملGGه" :جاهُ G
وو ِ
ض َ Gع لي إكليGGل الGGبر" .كGGان جهGGاده وعملGGه وسGGعيه كلهم من أجGGل إكليGGل الGGبر ،لكنGGه لم يتقGGدم بهمGGة .رغم أنGGه لم يكن غGGير
متحمس في عملGه ،لكن يمكن القGول إن عملGه كGان لمجGرد التعGويض عن أخطائGه والتعGويض عن تGأنيب ضGميره .كGان أملGه
الوحيد أن ينهي عمله ويكمل السعي ويجاهد جهاده بأسرع ما يمكن لعله يفوز بإكليل البر الذي طالما اشتاق إليه في أقGGرب
ٍ
وقت ممكن .لم يكن اشGتياقه مقابلGة الGرب يسGوع باختباراتGه ومعرفتGه الحقيقيGة ،بGل االنتهGاء من عملGه بأسGرع مGا يمكن لعلGه
ينال المكافآت التي يستحقها عن عمله عندما يالقي الGرب يسGوع .لقGد اسGGتخدم عملGه في إراحGGة نفسGGه ،وفي إبGرام صGفقة في
المقابGGل من أجGGل إكليGGل مسGGتقبلي .لم يكن مGGا سGGعى من أجلGGه هGGو الحGGق أو هللا ،لكنGGه اإلكليGGل فحسGGب .كيGGف لسGْ Gع ٍي كهGGذا أن
يرقى إلى المستوى؟ دوافعه وعمله والثمن الذي دفعه وكل جهوده ،كلهGا تخللتهGا خياالتGه الرائعGة ،وقGد عمGل بالكليGة بحسGب
Gالعا في صGGفقة ليس إال ،ولم يكن يبGGذل جهGGوده
رغباتGGه .لم يكن في عملGGه كلGGه أدنى رضGGا بGGالثمن الGGذي دفعGGه؛ فهGGو كGGان ضً G
راضيا ليحقق هدف الصفقة .هل لجهو ٍد كهذه أي قيمGة؟ َم ْن ذا الGذي يمGدح
راضيا من أجل أن يؤدي واجبه ،بل كان يبذلها
ً
ً
خاليGGا من أي
جهGGوده غGGير النقيGGة؟ َم ْن يهتم بتلGGك الجهGGود؟ كGGان عملGGه يمتلئ بGGاألحالم للمسGGتقبل والخطGGط الرائعGGة لكنGGه كGGان ً
Gطنعا ،فقGد كGان
Gاء؛ فعملGه لم يقGدم حيGاة ،بGل كGان ً
لطفGا ُمص ً
طريق لتغيير شخصية اإلنسان .الكثير من عمله الخيري كGان ري ً

إتماما لصفقة .كيف يستطيع عمل كهذا أن يرشد اإلنسان إلى طريق استعادة مهمته األصلية؟
ً

راغبا في تحقيق
كان سعي بطرس كله بحسب قلب هللا؛ فقد كان ينشد تحقيق رغبة هللا ،وظل رغم المعاناة والشدائد
ً
رغبGGة هللا .ال يوج GGد لشٍ G
Gوبا بجس GGده وتصGGوراته
Gخص آمن باهلل سGGعي أعظم من هGGذا .أمGGا مGGا س GGعى ب GGولس إلي GGه فقGGد كGGان مش ً G

ص Gا يسGGعى إلى تحقيGGق رغبGGة هللا .كGGان بطGGرس
الشخصGGية وخططGGه ومشGGاريعه .لم يكن على اإلطالق خليقGGة ُم َّ
ؤهَلGGة أو شخ ً
عظيما ،لكن الدافع من وراء سعيه والطريق الذي سلكه
يسعى للخضوع لترتيبات هللا ،ورغم أن العمل الذي قام به لم يكن
ً

Gحيحين؛ فمGع أنGه لم يتمكن Gمن أن يGربح كثGيرين ،لكنGه تمكن من السGعي في أثGر طريGق الحGق؛ لهGذا يمكن القGول إنGه
كانGا ص ْ
Gادرا على القي GGام ب GGواجب خليق GGة هللا ،وأن تسGGGعى
كGGGان خليق GGة مؤهل GGة .الي GGوم ،ح GGتى ول GGو لم تكن ع GGامالً ،فال ب GGد أن تك GGون ق ً G

قادرا على إطاعة كل مGا يقولGه هللا ،وأن تختGبر كGل صGنوف المحن والتنقيGة ،أن
للخضوع لكل ترتيبات هللا .يجب أن تكون ً
Gادرا رغم ض GGعفك على أن تحب هللا في قلب GGك .إن أولئ GGك ال GGذين يتول GGون المس GGؤولية عن حي GGاتهم يرغب GGون في القي GGام
تظ GGل ق ً G
قمت بعمGٍ Gل
بGGواجب خليقGGة هللا ،وتكGGون وجهGGة نظGGرهم نحGGو السGGعي هي وجهGGة النظGGر الصGGحيحة ،وهللا يريGGد مثGGل هGGؤالء .إذا َ
كثير ،وتلقى اآلخرون تعاليمك ،لكنك أنت نفسك لم تتغير ولم تحمل أي شGهادة أو لم يكن لGك أي اختب ٍ
Gار حقيقي ،كGأن يظGل

شخصا قد تغير؟ هGل أنت شGخص ينشGد الحGق؟ إن الGروح
أي مما قمت به ال يحمل أي شهادة ،فهل تكون
عند نهاية حياتك ٌّ
ً
القدس في ذلك الوقت يكون قGد اسGتخدمك G،لكنGه في اسGتخدامه لGك لم يسGتخدم إال ذلGك الجGزء منGك الGذي أمكن اسGتخدامه في
Gتخدم
العمGGل ،ولم يسGGتخدم الجGGزء الGGذي لم يمكن اسGGتخدامه .إذا
طلبت الحGGق ،فسGGوف تُ َّ
كمل رويGً Gدا رويGً Gدا في الGGوقت الGGذي تُسَ G
َ
في GGهَّ .
كنت سGGوف تُقت GGنى في النهاي GGة أم ال؛ فه GGذا إنم GGا يعتم Gد Gعن أس GGلوبك في
لكن ال GGروح الق GGدس لن يك GGون مس GGؤوالً عم GGا إذا َ

منح أي مكافGGأة ،فهGGذه مشGGكلتك
السعي .إذا ظلت شخصيتك دون أي تغيير ،فليس هذا إال ألن رؤيتك للسGGعي خاطئGGة .إن لم تُ َ
وحGGدك ،وليس ذلGGك إال ألنGGك أنت لم تمGGارس الحGGق وليس بوسGGعك أن تحقGGق رغبGGة هللا .لGGذلك ،ال شGGيء أهم من اختباراتGGك

قمت بعمGٍ Gل كثGGير من أجلGGك،
الشخصGGية ،وال شGGيء أكGGثر حسGً Gما من مGGدخلك الشخصGGي! ينتهي المطGGاف بGGالبعض قGGائلين" :لقGGد ُ
Gابرا في جهGGودي .أمGا تGدعني أدخGGل السGماء فحسGب آلكGGل من ثمGرة
ورغم أنه ربما ال توجGGد إنجGازات بGGارزة ،لكنGGني ُ
كنت مثً G
Gموحا
الحياة؟" يجب أن تعرف النوعية التي أرغب فيها من الناس؛ فليس
مسموحا لغير األنقياء بدخول الملكوت ،وليس مسً G
ً
لغير األنقياء بتلويث األرض المقدسة .مع أنك ربمGا تكGون قGد قمت بGالكثير من العمGل ،وظللت تعمGل لس ٍ
Gنوات كثGيرة ،لكنGك
َ
دنسا بائ ًسGا ،فمن غGير المقبGول بحسGب قGانون السGماء أن تGرغب في دخGول ملكGوتي! منGذ تأسGيس العGالم
في النهاية إذا
َ
ظللت ً

وحGGتى اليGGوم ،لم أقGGدم مطلًقGGا مGGدخالً سGGهالً إلى ملكGGوتي ألولئGGك الGGذين يتملقGGوني؛ فتلGGك قاعGGدة سGGماوية ،وال يسGGتطيع أحGGد أن
كملGGون اليGGوم هم أولئGGك الGGذين من نفس نوعيGGة بطGGرس؛ إنهم أولئGGك
يكسGGرها! يجب أن تَ ْسَ Gعى نحGGو الحيGGاة .إن الGGذين سGGوف ُي َّ

كمل إال أنGاس
الذين ينشدون تغييرات في شخصيتهم ،ويرغبGون في الشGهادة هلل واالضGطالع بGواجبهم بوصGفهم خليقتGه .لن ُي َّ
كأولئك .إذا كنت فقط تتطلGع إلى مكاف ٍ
Gآت ،وال تنشGد تغيGير شخصGية حياتGك ،فسGوف تGذهب كGل جهGودك ُسGدى ،وهGذه حقيقGة
َ
راسخة!

ينبغي أن تفهم من الف GGارق في الج GGوهر بين بط GGرس وب GGولس أن جمي GGع ال GGذين ال ينش GGدون الحي GGاة يك GGدحون عبثً GGا! أنت
جانبا شخصيتك الفاسدة ،وأن تسعى نحو تحقيGGق رغبGGة هللا،
تؤمن باهلل وتتبعه G،لذلك يجب أن تحب هللا في قلبك ،وأن تنحي ً
وأن تقوم بواجب خليقة هللا .حيث إنك تؤمن باهلل وتتبعه ،فال بGGد أن تقGدم لGGه كGل شGيء ،وأال تكGون لGك اختيGارات أو طلبGات
قت ،فال ب GGد أن تطي GGع ال GGرب ال GGذي خلق GGك ،ألن GGك في ذات GGك ليس ل GGك
شخص GGية ،وأن تبل GGغ تحقي GGق رغب GGة هللا .حيث إن GGك ق GGد ُخِل َ

س GGلطان على نفس GGك ،وليس GGت ل GGك ق GGدرة على التحكم في مص GGيرك .حيث إن GGك ش GGخص ي GGؤمن باهلل ،فيجب أن تنش GGد القداس GGة

قمعGا
والتغيGGير .حيث إنGGك خليقGGة هللا ،فيجب أن تتمسGGك بواجبGGك ،وأن تلGGزم مقامGGك ،وأال تتجGاوز واجبGGك .ليس هGGذا تقييGً Gدا أو ًG
لك من خالل العقيدة ،لكنه الطريق الذي تستطيع من خاللGه أن تقGGوم بواجبGك ،ويسGGتطيع كGGل الGGذين يفعلGون الGبر أن يحققGGوه،
قارنت جوهر بطرس وبولس ،فسGوف تعGرف كيGف يجب عليGك أن تسGعى .من بين الطGريقين
بل ويلتزمون بتحقيقه .إذا ما
َ
اللGGذين سGGلكهما بطGGرس وبGGولس ،أحGGدهما طريGGق التكميGGل ،واآلخGGر طريGGق الGGرفض .إن كالً من بطGGرس وبGGولس يمثGGل طريًقGGا

مختلفGGا؛ فGGرغم أن كGGل واحGGد منهمGGا نGGال عمGGل الGGروح القGGدس ،ونGGال اسGGتنارة الGGروح القGGدس واإلضGGاءة منGGه ،وَقِبGَ Gل مGGا اسGGتأمنه
ً
عليGGه الGGرب يسGGوعَّ ،
لكن الثمGGرة الGGتي أينعت في كGٍّ Gل منهمGGا لم تكن واحGGدة؛ فأحGGدهما أينعت فيGGه ثمGGرة حقيقيGGة ،أمGGا اآلخGGر فلم

ظاهريGا ومن نهايتهمGا أي الطGريقين
توِنع فيه ثمرة .يجب أن تدرك من جوهرهما ومن العمل الذي قاما به الذي عب ََّرا عنGه
ً
ينبغي أن تسGGلك وأي الطGGريقين ينبغي أن تختGGار أن تسGGلكه .لقGGد سGGلكا طGGريقين مختلفين بوضGGوح .لقGGد كGGان كGٌّ Gل من بطGGرس
ً ٍ
Gع كGٌّ Gل منهمGGا رمGً Gزا لهGGذين الطGGريقين .مGGا أهم النقGGاط في اختبGGارات بGGولس ،ولمGGاذا لم
وبGGولس
عنوانGGا كGّ Gل لطريقGGه؛ لGGذلك ر ِفَ G
كمل؟ إذا مGGا قGGارنت اهتمامGGات كGGل منهمGGا ،فسGGوف تعGGرف
ينجح؟ ومGGا أهم النقGGاط في اختبGGارات بطGGرس ،وكيGGف اختGGبر أن ُي َّ
كمل في النهايGGة ،وشخصGGية
بالضGGبط نGGوع الشGGخص الGGذي يريGGده هللا ،وإرادة هللا وشخصGGيته ،ونGGوع الشGGخص الGGذي سGGوف ُي َّ
كملGGوا .تتضGGح كGGل هGGذه المسGGائل الجوهريGGة في اختبGGارات بطGGرس
كملGGون ،وشخصGGية أولئGGك الGGذين لن ُي َّ
أولئGGك الGGذين سGGوف ُي َّ

وبولس .خلق هللا كل األشياء ،وهكذا جعل كل الخليقة تحت سيادته وخاضعة له ،إنه يهيمن على كل األشGياء ،حGتى َّ
أن كGGل

األشGGياء في قبضGGة يGGده .كGGل خليقGGة هللا ،بمGGا في ذلGGك الحيGGوان والنبGGات والبشGGر والجبGGال واألنهGGار والبحGGيرات ،الكGGل يجب أن
يخضGGع لسGGيادته .كGGل مGGا في السGGموات ومGGا على األرض يجب أن يخضGGع لسGGيادته .ليس لهGGا أي خيGGار ،وال بGGد أن تخضGGع
لتدابيره .هذا ما شرعه هللا ومGا في سGلطانه .إن هللا يهيمن على كGل شGيء ،ويGأمر كGل شGيء ،ويضGع كGل شGيء في مرتبتGه،
ِ
صنف كGل شGيء بحسGب نوعGه ويحGدد لكGل شGيء مكانتGه ،وذلGك بحسGب إرادتGه .مهمGا علت األشGياء ،فال شGيء يعلGو فGوق
وي ّ
ُ

هللا ،وكGGل األشGGياء في خدمGGة البشGGرية الGGتي خلقهGGا هللا ،وال شGGيء يجGGرؤ على أن يخGGالف هللا أو أن يطلب منGGه شGGيًئا .وهكGGذا،
ضGا – بوصGGفه خليقGGة هللا – أن يقGGوم بGGواجب اإلنسGGان .إن اإلنسGGان ،وبغض النظGGر عن كونGGه سGGيد كGGل
ينبغي على اإلنسGGان أي ً
األشياء أو المطلع عليها ،ومهما علت مكانتGGه بين األشGGياء كافGة ،يظGل مجGرد كGائن بشGري صGغير خاضGع لسGGيادة هللا ،وليس

إال كائنGاً بشGGرياً ضGئيالً ،مجGGرد مخلGGوق من مخلوقGات هللا ،ولن يعلGGو مطلًقGا فGGوق هللا .على اإلنسGGان – كأحGGد مخلوقGات هللا –
أن ينشد القيام بواجبه كخليقة هللا ،وأن يسعى نحو محبة هللا دون أن يتخذ أي خيGGارات أخGGرى ،فاهلل يسGGتحق محبGGة اإلنسGان.
ينبغي على السGGاعين نحGGو محبGGة هللا أال ينشGGدوا أي منGGافع شخصGGية أو أي منGGافع يشGGتاقون إليهGGا بصGGفة شخصGGية؛ فهGGذا أصGGح
وسائل السعي .إذا كان ما تنشده هو الحق ،وما تمارسه هو الحق ،وما تحرزه هو تغيير في شخصيتك ،فGإن الطريGق الGGذي
تسلكه هو الطريق الصحيح .أما إذا كان ما تنشده هو بركات الجسد ،وما تمارسه هو الحق وفًقا لتصGGوراتك ،وإن لم يطGGرأ

وكنت غGGير مطيGٍ Gع هلل في الجسGGد مطلًقGGا ،وكنت ال تGGزال تعيش في حالGGة من الغمGGوض ،فGGإن مGGا
أي تغيGGير على شخصGGيتك،
َ
كمل أم سGتهلك ،فGإن
كنت سGتُ َّ
تنشده سGوف يأخGذك ال محGال إلى الجحيم ،ألن الطريGق الGذي تسGلكه هGو طريGق الفشGل .مGا إذا َ
األمر َّ
أيضا يعني أن النجاح أو الفشل يتوقف على الطريق الذي يسلكه اإلنسان.
يتوقف على سعيك ،وهذا ً

عمل هللا وعمل اإلنسان
ما هو مقدار عمل الGروح القGدس ومقGدار الخGبرة البشGرية المتض َّGمنة في عمGل اإلنسGان؟ حGتى اآلن ،يمكن أن ُيقGال إن
النGGاس مGGا زالت ال تفهم هGGذه األسGGئلة ،وهGGذا كلGGه بسGGبب أن النGGاس ال تفهم مبGGادئ عمGGل الGGروح القGGدس .عمGGل اإلنسGGان الGGذي
أتحدث عنه يشGير بGالطبع إلى عمGل أولئGك الGذين لGديهم عمGل الGروح القGدس أو أولئGك الGذين يسGتخدمهم الGروح القGدس .أنGا ال
أشGير إلى العمGل النGاتج عن مشGيئة اإلنسGان ،بGل إلى عمGل الرسGل والعGاملين واإلخGوة واألخGوات العGاديين GداخGل نطGاق عمGل
الGGروح القGGدس .هنGGا ال يشGGير عمGGل اإلنسGGان إلى عمGGل هللا المتجسGGد ،بGGل إلى نطGGاق ومبGGادئ عمGGل الGGروح القGGدس على النGGاس.
وبينما هذه المبادئ هي مبادئ ونطاق عمل الروح القدس ،إال أنها ليست هي نفس مبGGادئ ونطGاق عمGGل هللا المتجسGGد .عمGGل
اإلنسان يحتوي على جوهر اإلنسان ومبادئه G،بينما يحتوي عمل هللا على جوهر هللا ومبادئه.
المستخدم ،هو عمGGل الGGروح القGGدس.
إن العمل في تيار الروح القدس ،سواء كان عمل هللا الشخصي أو عمل اإلنسان ُ
المكثَّف .على أيGGة حGال ،جميعهGا روح
جوهر هللا نفسه هو الروح ،ويمكن أن ُيطلق عليه الGGروح القGGدس أو الGروح السGGباعي ُ

هللا .كGGل مGGا في األمGGر فقGGط هGGو أن روح هللا ُيGGدعى بأسGGماء مختلفGGة أثنGGاء عصGGور مختلفGGة .ولكن جوهرهGGا ال يGGزال واحGً Gدا.
ل GGذلك ،ف GGإن عم GGل هللا نفس GGه ه GGو عم GGل ال GGروح الق GGدس؛ عم GGل هللا المتج ِّس Gد ليس أق GGل من ال GGروح الق GGدس العام GGل .عم GGل البش GGر
ضGا عمGل الGروح القGدس .كGل مGا في األمGر هGو أن عمGل هللا هGو التعبGير الكامGل للGروح القGدس ،وال يوجGد
المستخدمين هGو أي ً
ُ
المسGGتخدمين GبGGأمور بشGGرية عديGGدة G،وهGGو ليس التعبGGير المباشGGر للGGروح القGGدس ،ناهيGGك
أختالف ،في حين يختلGGط عمGGل البشGGر ُ

عن التعبير الكامل .يتنوع Gعمل الروح القدس وال تحده أية ظGروف .يتنGGوع العمGل في األنGGاس المختلفين ،وينقGGل مGواد عمGل

ضGا في العصGGور المختلفGGة ،وكGGذلك العمGGل في الGGدول المختلفGGة .بالتأكيGGد على الGGرغم من أن الGGروح
مختلفGGة .يختلGGف العمGGل أي ً
القدس يعمل بطرق عديدة Gمختلفة ووفًقا لمبادئ مختلفة ،بغض النظر عن كيGف يتم العمGل أو نوعيGة النGاس الGذين يتم عليهم
دائما مختلف ،والعمل الذي يقوم بGه على أنGاس مختلفGة كلGه لGه مبGادئ وجميعGه يمكن أن يمثGل جGوهر هGدف
العمل ،الجوهر ً
تمامGا .العمGGل الGGذي يتم في الجسGGم المتجسGGد يختلGGف
العمGGل .هGGذا ألن عمGGل الGروح القGGدس محGGدد للغايGGة في النطGGاق ومحسGGوب ً

ض Gا على حسGGب إمكانيGGات النGGاس المختلفGGة .العمGGل الGGذي يتم في الجسGGم
عن العمGGل الGGذي يتم على النGGاس ،ويختلGGف العمGGل أي ً
المتجسGGد ال يتم على النGGاس ،والعمGGل الGGذي يتم في الجسGGم المتجسGGد ليس هGGو نفس العمGGل الGGذي يتم على النGGاس .باختصGGار،
بغض النظGGر عن كيGGف يعمGGل ،فالعمGGل على أهGGداف مختلفGGة غGGير متشGGابه أبGً Gدا ،والمبGGادئ الGGتي يعمGGل بهGGا تختلGGف وفًقGGا لحالGGة
وطبيعة النGاس المختلفين .يعمGل الGروح القGدس على أنGاس مختلفين وفًقGا لطGبيعتهم المتأصGلة وال يضGع مطGالب عليهم خGارج

نطGGاق جGGوهرهم المتأصGGل ،وال يعمGGل عليهم بمGGا يتجGGاوز إمكانيGGاتهم الفعليGGة .لGGذلك ،فGGإن عمGGل الGGروح القGGدس على اإلنسGGان

يسGGمح للنGGاس أن تGGرى جGGوهر هGGدف العمGGل .ال يتغGGير جGGوهر اإلنسGGان المتأصGGل؛ اإلمكانيGGات الفعليGGة لإلنسGان محGGدودة .سGGواء
دائمGGا وفًقGا لحGGدود إمكانيGات النGاس لكي يمكنهم االنتفGGاع منGه.
استخدم الروح القدس الناس أو عمGGل عليهم ،فGإن العمGGل يكGGون ً
المسGGتخدمين ،يتم توظيGGف مGGواهبهم وقGGدراتهم الفعليGGة وال يتم االحتفGGاظ بGGأي شGGيء.
عنGGدما يعمGGل الGGروح القGGدس على البشGGر ُ

Gتخدما األجGGزاء المتGGوفرة من اإلنسGGان
يبGGذلون كGGل مGGا لGGديهم من إمكانيGGات فعليGGة لخدمGGة العمGGل .يمكن أن ُيقGGال إنGGه يعمGGل ُمسً G
بهGGدف تحقيGGق نتGGائج العمGGل .في المقابGGل ،العمGGل الGGذي يتم في الجسGم المتجسGGد هGو تعبGGير مباشGGر عن عمGGل الGGروح وال يختلGGط

باألفك GGار والمف GGاهيم البش GGرية ،وال يمكن لخ GGبرة اإلنس GGان وحالت GGه الداخلي GGة ومواهب GGه الوص GGول إلي GGه .إن عم GGل ال GGروح الق GGدس
الضخم يهدف كله لمنفعة وبنيان اإلنسان .لكن يمكن أن ُيكمل بعض الناس في حين ال يملGGك آخGرون الشGروط المناسGGبة من
كملوا ومن الصعب أن ينGالوا الخالص ،وعلى الGرغم من أنهم قGد يكونGوا نGالوا عمGل
أجل التكميل ،بمعنى أنهم ال يمكن أن ُي َّ
سيبادون .أي أنه على الرغم من أن عمل الGGروح القGGدس هGو لبنيGGان النGاس ،فهGGذا ال يعGني
الروح القدس ،إال أنهم في النهاية ُ
سيكملون بالكامل ،ألن الطريق الذي يسGلكه العديGد Gمن النGاس ليس هGو طريGق التكميGلG.
أن كل من نالوا عمل الروح القدس
َّ
لديهم فقط عمل الروح القدس من جانب واحد ،وليس التعاون البشري الشخصي والسعي البشري الصحيح .بهGGذه الطريقGGة،

كملين .ال يمكن للنGGاس أن تGGرى أو تلمس عمGGل الGGروح
الم َّ
يصGGير عم GGل الGGروح الق GGدس على هGGؤالء النGGاس هGGو عمGGل خدمGGة ُ
مباشرة .يمكن أن يتم التعبير عنه فقط من خالل مساعدة البشر الذين لديهم موهبة العمل ،مما يعني أن عمل الروح
القدس
ً
القدس ُيقدم لألتباع من خالل تعبير من البشر.

ُي نجز عمل الروح القدس ويكتمل من خالل أنواع عديدة من الناس وظروف عديدة مختلفة .على الرغم من أن عمGGل
هللا المتجسد يمكن أن يمثل عمل العصر بأكمله ،ويمكن أن يمثل دخGGول النGGاس في عصGر بأسGGره ،إال أن العمGل على دخGول
صGل للنGGاس ال يGGزال يحتGGاج أن يتم من خالل البشGGر الGGذين يسGGتخدمهم الGGروح القGGدس وليس هللا المتجسGGد .لGGذلك ،فGGإن عمGGل
ُمف َّ
هللا ،أو خدمGة هللا ،هGو عمGل جسGم هللا المتجسGد وال يمكن أن يقGوم بGه إنسGان بGدالً منGه .يكتمGل عمGل الGروح القGدس من خالل

العدي Gد Gمن أن GGواع الن GGاس المختلفGGة وال يمكن أن يتحقGGق أو يتض GGح بالتمGGام فقGGط من خالل شGGخص واحGGد معين .أولئ GGك ال GGذين

ضGا تمثيGل عمGل الGروح القGدس بالكامGل؛ يمكنهم فقGط القيGام ببعض عمGل القيGادة .بهGذه الطريقGة
يقGودون الكنGائس ال يمكنهم أي ً
المسGتخدمين ،وعمGل كGل أولئGك الGذين
يمكن أن ينقسم عمGل الGروح القGدس إلى ثالثGة أجGزاء :عمGل هللا الخGاص ،عمGل البشGر ُ

المسGتخدمين هGو قيGادة جميGع أتبGاع هللا
في تيار الروح القدس .بين الثالثة ،عمGل هللا هGو قيGادة العصGر بأسGره؛ وعمGل البشGر ُ
من خالل المرسGGلين أو اسGGتقبال إرسGGاليات بحسGGب عمGGل هللا نفسGGه ،وهGGؤالء البشGGر هم الGGذين يتعGGاونون مGGع عمGGل هللا؛ العمGGل

الذي يقوم به الروح القGGدس على هGGؤالء الموجGودين في التيGار هGو الحفGاظ على كGل عملGGه الخGاص ،أي الحفGاظ على التGGدبير
يكمGل أولئGGك الGGذين يمكن تكميلهم .هGGذه األجGGزاء الثالثGGة هي عمGGل الGGروح القGGدس الكامGGل،
الكلي وشGGهادته ،وفي الGGوقت ذاتGGه ِّG
ولكن بGGدون عمGGل هللا نفسGGه ،لكGGان عمGGل خطGGة التGGدبير GالكليGGة ستصGGير خاملGGة .يتضGGمن عمGGل هللا نفسGGه عمGGل البشGGرية جمعGGاء،
ِ
أيضا عمل العصر بأس ِGره .بمعGنى أن عمGGل هللا يمِثّGGل حركGة كGGل عمGGل الGGروح القGGدس واتّجاهGه ،في حين أن عمGل
وهو يمثّل ً

الرسGGل يتبGGع عمGGل هللا وال يقGGود العصGGر ،وال يمثGGل اتجGGاه عمGGل الGGروح القGGدس في العصGGر بأسGGره .هم يفعلGGون فقGGط مGGا ينبغي
على اإلنسان فعله ،وهو ما ال يتضمن إطالًقا عمل التدبير G.عمل هللا الخاص هو المشروع الذي يشمله عمل التGGدبير G.عمGGل
اإلنسان هو مجرد واجب على البشر المسGتخدمين وليس لGه عالقGة بعمGل التGدبير G.بسGبب هويGات وتمGثيالت العمGل المختلفGة،
وعلى الGGرغم من أن كليهمGGا عمGGل الGGروح القGGدس ،إال أن هنGGاك اختالفGGات جوهريGGة وواضGGحة بين عمGGل هللا نفسGGه وبين عمGGل
اإلنسان .باإلضافة إلى تنوع حدود العمل الذي يقوم به الروح القدس على أهداف العمل الGGتي لهGا هويGات مختلفGGة .هGGذه هي
مبادئ ونطاق عمل الروح القدس.
يمثGGل عمGGل اإلنسGGان خبرتGGه وطبيعتGGه البشGGرية .إن مGGا يقدمGGه اإلنسGGان والعمGGل الGGذي يقGGوم بGGه يمثالنGGه .رؤيGGة اإلنسGGان
ضمنة في عمل اإلنسان .وعلى وجه الخصوص خبرة اإلنسان قGGادرة أكGGثر على
ومنطقه وعقالنيته وخياله الغني جميعها ُمتَ َ
تمثيGGل عملGGه ،ومGGا قGGد اختGGبره الشGGخص سGGيكون هGGو مكونGGات عملGGه .يمكن أن يعGGبر عمGGل اإلنسGGان عن خبرتGGه .عنGGدما يختGGبر
بعض النGاس في حالGة سGلبية ،تتكGGون معظم شGركتهم من عناصGر سGلبية .وإن كGانت خGبرتهم إيجابيGة لفGGترة من الGزمن وكGان
لGGديهم منافGGذ على الجGGانب اإليجGGابي ،فGGإن شGGركتهم تكGGون مشGGجعة للغايGGة ،وسGGيكون النGGاس قGGادرين على الحصGGول على دعم
Gادة مGGا س GGتحمل ش GGركته عناصGGر س GGلبية .ه GGذا الن GGوع من الش GGركة
إيجGGابي منهم .إن صGGار العام GGل س GGلبيًّا لف GGترة من ال GGزمن ،عً G
حبط اآلخرون الذين يتبعون شركته بال وعي .تتغير حالة األتباع على حسب حالة القائد .مGا بGداخل العامGل هGو
وسي َ
ُمحبطُ ،
غالبGا مGا يتغGير مGع حالGة اإلنسGان .إنGه يعمGل وفًقGا لخGبرة اإلنسGان وال يجGبر اإلنسGان بGل
ما يعبر عنGه ،وعمGل الGروح القGدس ً
يضGع مطGالب عليGه وفًقGا لمسGار خبرتGGه العGادي .أي أن شGركة اإلنسGان تختلGف عن كلمGGة هللا .مGا يقدمGGه اإلنسGان في الشGركة
ينق GGل خبرت GGه ورؤيت GGه الفردي GGة ،ويع GGبر عم GGا ي GGراه ويخت GGبره على أس GGاس عم GGل هللا .مس GGؤوليته هي اكتش GGاف م GGا ينبغي علي GGه

ممارس GGته أو ال GGدخول في GGه ،بع GGد أن يعم GGل هللا أو يتكلم ،ثم نقل GGه إلى األتب GGاع .ل GGذلك يمث GGل عم GGل اإلنس GGان دخول GGه وممارس GGته.
بGGالطبع هGGذا العمGGل مختلGGط بGGدروس وخGGبرة بشGGرية أو بعض األفكGGار البشGGرية .ال يهم كيGGف يعمGGل الGGروح القGGدس ،سGGواء كGGان
دائما يعبر العاملون عما هم عليه .على الرغم من أن الروح القGدس هGو من يعمGل،
يعمل على اإلنسان أو في هللا المتجسدً ،
إال أن العمل يتأسس على ماهية اإلنسان المتأصلة ،ألن الروح القدس ال يعمل بال أساس .بمعنى آخر ،ال يتم العمGل من ال
دائمGGا يتم وفًقGGا لظGGروف فعليGGة وأحGGوال حقيقيGGة .بهGGذه الطريقGGة فقGGط يمكن أن تتغGGير شخصGGية اإلنسGGان ،ويمكن أن
شGGيء ،بGGل ً
تتغGGير مفاهيمGGه وأفكGGاره القديمGGة .مGGا يعGGبر عنGGه اإلنسGGان هGGو مGGا يGGراه ويختGGبره ويمكنGGه أن يتخيلGGه .حGGتى لGGو كGGانت العقائGGد أو
المف GGاهيم ،فهي جميعه GGا يمكن أن يص GGل إليه GGا تفك GGير اإلنس GGان .بغض النظ GGر عن حجم عم GGل اإلنس GGان ،ال يمكنGGه Gأن يتج GGاوز
نطاق خبراته ،وما يراه ،وما يمكنه تخيله أو تصوره .ما يعبر عنه هللا هGو ماهيتGه ،وهGGذا بعيGGد عن منGGال اإلنسGان ،أي بعيGGد
عبGر هللا عن عملGه لقيGادة البشGرية جمعGاء ،وهGذا ال َّ
يتعلق بتفاصGيل خGبرة بشGرية ،بGل يختص
عما يمكن أن يصGله بتفكGيرهُ .ي ِّ
بتGGدبيره الخGGاص .يعGGبر اإلنسGان عن خبرتGGه بينمGGا يعGGبر هللا عن كيانGGه – وهGGذا الكيGGان هGو شخصGGيته المتأصGGلة وهGGو بعيGGد عن
Gاء على تعبGير هللا عن كيانGه .هGذه الرؤيGة والمعرفGة
منGال اإلنسGان .خGبرة اإلنسGان هي رؤيتGه ومعرفتGه الGتي حصGل عليهGا بن ً
ضGا
ُيطلق عليها كيان اإلنسGان .يتم التعبGير عنهGا على أسGاس شخصGية اإلنسGان المتأصGلة وإمكانياتGه الفعليGة؛ وهكGذا ُيطلGق أي ً
عليهGGا كيGGان اإلنسGGان .اإلنسGGان قGGادر على الشGGركة فيمGGا يتعلGGق بمGGا يختGGبره ويGGراه .مGGا لم يختGGبره أو يGGراه أو ال يسGGتطيع ذهنGGه

الوصول له ،أي األشياء غGير الموجGودة بداخلGه ،فهGو غGير قGادر على أن يكGون لGه شGركة بشGأنها .إن كGان مGا يعGبر اإلنسGان
عنه ليس خبرته ،فهو إ ًذا خياله أو عقيدته .باختصار ،ليست هناك أية واقعية في كلماته .إن لم تتواصGل أب ًGدا مGع أشGياء في
المجتمع ،لن تكون قادرا على أن تقدم مشاركته بوضوح بشأن العالقات الم َّ
ركبGGة في المجتمGGع .إن لم تكن لGGديك أسGGرة بينمGGا
ً
ُ

أنGGاس آخGGرون يتكلمGGون عن قضGGايا األسGGرة ،لن تفهم أغلبيGGة مGGا يقولونGGه .لGGذلك ،مGGا يقدمGGه اإلنسGGان في الشGGركة والعمGGل الGGذي
أحدا يقGدم شGركة عن فهمGه للتGوبيخ والدينونGة ،ولكنGك ليس لGديك خGبرة في هGذا األمGر،
يقوم به يمثالن كيانه الداخلي .لو أن ً
لن تجGرؤ على إنكGGار معرفتGGه ،فضGالً عن أنGGك لن تكGGون متأكGً Gدا بشGGأنها مئGGة بالمئGGة .هGGذا ألن مGGا يتشGGارك بشGأنه هGو شGGيء لم

تختGGبره أنت أبGً Gدا ،شGيء لم تعرفGGه أبGً Gدا ،وال يمكن لعقلGGك أن يتخيلGGه .يمكنGGك فقGGط أن تأخGGذ من معرفتGGه طريًقGا مسGGتقبليًّا يتعلGGق
بGGالتوبيخ والدينونGGة G.لكن هGGذا الطريGGق يمكن أن يكGGون فقGGط بمثابGGة فهم مبGGني على عقيGGدة وال يمكن أن يحGGل محGGل فهمGGك أو
شخصGGيتك .ربمGGا تظن أن مGGا يقولGGه صGGحيح للغايGGة ،لكن عنGGدما تختGGبره تجGGده غGGير عملي في أمGGور كثGGيرة .ربمGGا تشGGعر أن
بعض المعرفة التي تسمعها غير عملية بالكامل؛ وتخفي بداخلك مفاهيم عنها في ذلGGك الGوقت ،وعلى الGرغم من أنGك تقبلهGGا،
إال أنGGك تقبلهGGا فقGGط على مضGGض .ولكن عنGGدما تختGGبر ،فGGإن المعرفGGة الGGتي تعطيGGك مفGGاهيم تصGGير طريقGGك للممارسGGة .وكلمGGا
مارسGGت ،فهمت القيمGGة الحقيقيGGة والمعGGنى الحقيقي لكلماتGGه .بعGGد أن تكGGون قGGد نلت خGGبرة ،يمكنGGك بعGGدها التكلم عن المعرفGGة
التي ينبغي أن تكون لديك عن األمGور الGتي قGد اختبرتهGا .باإلضGافة إلى ذلGك ،يمكنGك التميGيز بين أولئGك الGذين لGديهم معرفGة
حقيقية وعملية وبين أولئك الذين لديهم معرفة مبنية على عقيدة وعديمة القيمة .لذلك ،سواء كانت المعرفة التي تتكلم عنها
وفًقGGا للحGGق أم ال فهGGذا يعتمGGد بصGGورة كبGGيرة على إذا كGGانت لGGديك خGGبرة عمليGGة أم ال .حينمGGا يكGGون هنGGاك حGGق في خبرتGGك،

ض Gا الحصGGول على تميGGيز وبصGGيرة ،وتعميGGق معرفتGGك،
فسGGتكون معرفتGGك عمليGGة وذات قيمGGة .من خالل خبرتGGك ،يمكنGGك أي ً
وزيادة حكمتك ومنطقك السليم في ضبط نفسك .المعرفة التي يتحدث عنها الناس الذين ال يملكGGون الحGGق هي عقيGGدة ،بغض
النظGGر عن مGGدى سGGموها .قGGد يكGGون هGGذا النGGوع من األشGGخاص ذكيًّا للغايGGة حين يتعلGGق األمGGر بGGأمور الجسGGد ،ولكنGGه ال يمكنGGه
التمييز عندما يتعلق األمر بGاألمور الروحيGGة .وهGGذا ألن هGGؤالء النGGاس ليس لGGديهم خGGبرة على اإلطالق في األمGGور الروحيGGة.
هؤالء هم الناس الذين لم يستنيروا في األمور الروحيGة وال يفهمGون الGروح .بغض النظGر عن جGانب المعرفGة الGذي تتحGدث
عنه ،طالما أنه كيانك ،فهي خبرتك الشخصية ،ومعرفتك الحقيقية .مGا يقولGه أولئGك النGاس الGGذين يتحGدثون فقGط عن العقيGGدة،
أي ،أولئك الذين ال يملكون الحق أو الواقع ،يمكن أن ُيطلق عليه كيGانهم ،ألن عقيGدتهم جGاءت فقGط من التأمGل العميGق وهي
نتيجة تفكيرهم العميق ،ولكنهGا مجGرد عقيGدة ،وليسGت أكGثر من خيGال! تمثGل خGبرات مختلGف أنGواع النGاس األمGور الموجGودة
بداخلهم .كل أولئك األشخاص الذين بال خبرة روحية ال يمكنهم التكلم عن معرفة الحق ،أو المعرفة الصحيحة عن مختلGGف
أنGGواع األمGGور الروحيGGة .مGGا يعGGبر عنGGه اإلنسGGان هGGو مGGا بداخلGGه ،هGGذا أمGGر مؤكGGد G.إن كGGان شGGخص يGGرغب في الحصGGول على
معرفGGة عن األمGGور الروحيGGة والحGGق ،عليGGه أن يحصGGل على خGGبرة حقيقيGGة .إن كنت ال تسGGتطيع التكلم بوضGGوح عن المنطGGق
Gادرا على التكلم عن األمGGور الروحيGGة؟ أولئGGك الGGذين بإمكGGانهم قيGGادة
السGGليم المتعلGGق بالحيGGاة البشGGرية ،فكم بGGاألحرى سGGتكون قً G
Gحيحا لألم GGور
Gاة للن GGاس ،وق GGادرين أن يكون GGوا رس Gالً للن GGاس ،يجب أن يملك GGوا خ GGبرات فعلي GGة،
الكن GGائس وتق GGديم حي ً G
وفهمGGا ص ً G
ً

Gديرا وخGبرة صGحيحة للحGق .وحGGدهم هGؤالء النGاس مؤهلGGون أن يكونGوا عGاملين ورسGالً يقGGودون الكنGائس .وإال
الروحيGة ،وتقً G
يمكنهم فقGGط االتبGGاع في مرتبGGة أقGGل وال يمكنهم القيGGادة ،فضGالً عن أنهم لن يكونGGوا رسGالً قGGادرين على إمGGداد النGGاس بالحيGGاة.
هذا ألن وظيفة الرسل ليست الجري وال القتال؛ بل وظيفتهم هي خدمة الحياة وقيادة التغيرات في الشخصGية البشGرية .إنهGا

وظيفة يؤديها أولئك المعينون ليتحملوا مسؤولية ثقيلة وليس شGيًئا يمكن لكGل النGاس أن تفعلGه .يمكن أن ُينفGذ هGذا العمGل فقGط
من خالل أولئ GGك ال GGذين ل GGديهم حي GGاة ،أي أولئ GGك ال GGذين اخت GGبروا الح GGق .ال يمكن أن ُينف GGذ من خالل أش GGخاص يستس GGلمون ،أو

يهربون أو راغبين في اإلنفاق؛ أو أناس ليس لديهم خGبرة الحGق ،الGذين لم ُيهّ Gذبوا أو ُيGدانوا ،هم غGير قGادرين على أداء هGذا
النGGوع من األعمGGال .األشGGخاص الGGذين بال خGGبرة ،أي األشGGخاص الGGذين بال واقعيGGة ،غGGير قGادرين على رؤيGGة الواقGGع بوضGوح

كيانGGا في هGGذا الجGGانب .لGGذلك ،هGGذا النGGوع من األشGGخاص ليس فقGGط غGGير قGGادر على القيGGام بعمGGل القيGGادة ،بGGل
ألنهم ال يملكGGون ً
سيكون هدًفا لإلبادة إن لم يحصل على الحGق لمGدة زمنيGة طويلGة .الرؤيGة الGتي تتحGدث عنهGا يمكن أن تثبت المصGاعب الGتي

ضGا على التجGارب؛ األمGور الGتي
اختبرتها في الحياة ،واألمور التي قGد ُوّبِخت فيهGا والقضGايا الGتي ُأدنت فيهGا .ينطبGق هGذا أي ً
Gعيفا ،هGGذه هي األمGGور الGGتي يكGGون لGGدى المGGرء خGGبرات فيهGGا ،وهي
يتنقى فيهGGا المGGرء ،واألمGGور الGGتي يكGGون المGGرء فيهGGا ضً G

األمور التي يحصل فيهGا المGGرء على طGرق .على سGGبيل المثGال ،إن عGانى شGخص من إحباطGات في الGGزواج ،فإنGه سيشGارك

بحا هلل ،يجب أن أشبع شهوة قلب هللا وأقدم حيGGاتي بأسGGرها ،وأسGGلم زواجي بالكامGGل في
في معظم الوقت قائاًل :
"شكرا هللُ ،س ً
ً
يد هللا .أنا راغب في أن أتعهد بتقديم حياتي كلها هلل ".من خالل الشركة ،كل شيء داخGGل اإلنسGGان ،ومن هGGو ،يمكن تمثيلGGه.
إن وتGGيرة حGGديث الشGGخص ،ومGGا إذا كGGان يتحGGدث بصGGوت مرتفGGع أو بهGGدوء ،وتلGGك األمGGور الGGتي ليسGGت هي مسGGألة خGGبرة ال
يمكنها أن تمثل ما لديه ومن هو .يمكنها فقط أن تحدد ما إذا كGانت شخصGيته جيGدة أم سGيئة ،ومGا إذا كGانت طبيعتGه جيGدة أم
سيئة ،ولكن ال يمكنها أن تتساوى مع إذا كانت لديه خGGبرات أو ال .قGGدرة الشGخص على التعبGGير عن نفسGه عنGGدما يتحGGدث أو
مهارة أو سرعة الخطاب ،هي مجرد مسألة ممارسة وال يمكنها أن تحل محل خبرته .عندما تتحGGدث عن خبراتGGك الفرديGGة،
فGGإن تتشGGارك بمGGا تGGولي لGGه األهميGGة وبكافGGة األمGGور الموجGGودة بGGداخلك .خطGGابي يمثGGل كيGGاني ،ولكن مGGا أقولGGه بعيGد Gعن منGGال
ضGا ليس شGGيًئا يمكن لإلنسGان أن
اإلنسان .ما أقوله ليس ما يختبره اإلنسان ،وهGو ليس شGGيًئا يمكن لإلنسGان أن يGراه ،وهGو أي ً
يلمسGGه ،بGGل هGGو مGGاهيتي .يقGGر بعض النGGاس فقGGط بGGأن مGGا ُأشGGارك بGGه هGGو مGGا قGGد اختبرتGGه ،ولكنهم ال يقGGرون أنGGه تعبGGير مباشGGر
للGGروح .بGGالطبع ،مGGا أقولGGه هGGو مGGا قGGد اختبرتGGه .فأنGGا من ُقمت بGGأداء عمGGل التGGدبير على مGGر سGGتة آالف عGGام .لقGGد اختGGبرت كGGل

ش GGيء من بداي GGة خليق GGة البش GGرية ح GGتى اآلن؛ كي GGف يمكن أال أتكلم عنه GGا؟ عن GGدما يتعل GGق األم GGر بطبيع GGة اإلنس GGان ،فق GGد رأيته GGا

Gادرا على التحGGدث عنهGGا بوضGGوح؟ حيث أني رأيت جGGوهر
بوضGGوح ،وقGGد راقبتهGGا منGGذ مGGدة طويلGGة؛ كيGGف يمكن أال أكGGون قً G
اإلنسGGان بوضGGوح ،فGGإني مGGؤهالً لتGGوبيخ اإلنسGGان ودينونتGGه ،ألن كGGل البشGGر قGGد جGGاؤوا مGGني ولكن الشGGيطان قGGد أفسGGدهم .من

ضG Gا مؤه GGل لتق GGييم العم GGل ال GGذي ق GGد قمت ب GGه .على ال GGرغم من أن ه GGذا العم GGل لم يتم بجس GGدي ،إال أن GGه التعب GGير
المؤك GGد أني أي ً
علي القيGام بGه.
المباشر من الروح ،وهذا هو ما لدي وما أنا عليه .لGذلك أنGا مؤهGل للتعبGير عنGه والقيGام بالعمGل الGذي ينبغي َّ

ما يقوله اإلنسان هو ما قد اختبره ،هو ما قد رآه ،وما يمكن لعقله أن يصل إليه ،ومGا يمكن لحواسGه أن تشGعر بGه .هGذا هGو
ِ
عبGر عن العمGل الGذي قGد
مGا يمكنGه أن يتشGارك بGه .الكلمGات الGتي قالهGا جسGد هللا المتج ّسGد هي التعبGير المباشGر للGروح وهي تُ ِّ
يعبGGر عنGGهَّ ،
يعبGGر عن كيانGGه ألن جGGوهر الجسGGد هGGو الGGروح ،وهGGو يعGGبر عن
ولكنه مGGا زال ِّ
قGGام بGGه الGGروح .لم يGGره الجسGGد أو ِّ

عمل الروح .على الرغم من أن الجسد غير قGادر على الوصGول لGه ،إال أنGه هGو العمGل الGذي قGد قGام بGه الGروح بالفعGل .بعGد
التجسد ،من خالل تعبير الجسد ،هو ي ِّ
مكن الناس من معرفة كيان هللا ويسمح للناس بأن ترى شخصية هللا والعمل الذي قGGام
ُ
Gوحا عمGGا ينبغي أن يGGدخلوا فيGGه ومGGا ينبغي أن يفهمGGوه؛
G
ض
و
Gثر
G
ك
أ
Gورة
G
ص
Gديهم
G
ل
Gون
G
ك
ت
بGGه .إن عمGGل اإلنسGGان يGGتيح للنGGاس أن
ً
وه GGذا يتض GGمن قي GGادة النGGاس نح GGو فهم واختب GGار الح GGق .عم GGل اإلنسGGان ه GGو م GGؤازرة الن GGاس؛ وعم GGل هللا ه GGو فتح طGGرق جدي GGدة
وعصور جديدة للبشرية ،والكشف للناس ما هو مجهول للفانين ،وتمكينهم من معرفة شخصيته .عمل هللا هو قيادة البشرية
كافة.
إن عمGGل الGGروح القGGدس ينصGGب كلGGه في تمكين النGGاس من الحصGGول على الفوائGGد؛ كلGGه يهGGدف لبنيGGان النGGاس؛ ال يوجGGد
عمل ال يفيد الناس .ال يهم ما إذا كان الحق عميًقا أو ضحالً ،وال يهم شكل قدرات أولئك الذين يقبلون الحق ،مهما كان مGGا
يمGGر من خالل
يفعله الروح القدس ،كله من أجل منفعة الناس .ولكن عمGل الGروح القGGدس ال يمكن أن يتم مباش ً
Gرة؛ يجب أن ُ

البشGGر الGGذين يتعGGاونون معGGه .فقGGط بهGGذه الطريقGGة يمكن الحصGGول على نتGGائج عمGGل الGGروح القGGدس .بGGالطبع حين يكGGون عمGGل
طGGا
الGGروح القGGدس مباشGً Gرا ،فال يمكن أن يكGGون مغشو ًش Gا على اإلطالق؛ ولكن عنGGدما يسGGتخدم اإلنسGGان كوسGGيط ،يكGGون مختل ً
كثيرا وليس عمل الروح القدس األصلي .بهذه الطريقGة يتغGGير الحGق بGGدرجات متفاوتGGة .ال يسGتقبل التGابعون المعGنى األصGGلي
ً
للGGروح القGGدس بGGل خليGGط من عمGGل الGGروح القGGدس وخGGبرة ومعرفGGة اإلنسGGان .الجGGزء الGGذي يسGGتقبله األتبGGاع من عمGGل الGGروح

القدس هو الجزء الصحيح .تتنوع المعرفة والخبرة التي ينالها اإلنسان ألن العاملين مختلفGGون .بمجGGرد أن يحصGل العGGاملون
بناء على هGGذه االسGGتنارة واإلرشGGاد .بGGداخل هGGذه الخGGبرات تختلGط
على استنارة وإرشاد من الروح القدس ،يختبرون بعد ذلك ً
ض Gا الطبيعGGة البشGGرية ،الGGتي بواسGGطتها يحصGGل اإلنسGGان على المعرفGGة والرؤيGGة الGGتي ينبغي عليGGه
خGGبرة اإلنسGGان وعقلGGه ،وأي ً
دائمGا واحGدة
الحصول عليه .هذه هي طريقة الممارسة بعد أن يكون اإلنسGان قGد اختGبر الحGق .طريقGة الممارسGة هGذه ليسGت ً
ألن الناس لديهم خبرات مختلفة واألشياء التي يختبرها الناس مختلفة .بهGGذه الطريقGGة ،فGGإن نفس اسGGتنارة الGروح القGGدس ينتج

Gاء صGغيرة أثنGاء
عنها معرفة وممارسات مختلفة ألن أولئك الناس الذين نالوا االستنارة مختلفون .يرتكب بعض النGاس أخط ً
أخطاء كبيرة ،بينما ال يفعل آخرون شيًئا إال ارتكGاب األخطGاء .هGGذا ألن قGدرات النGاس على
الممارسة بينما يرتكب البعض
ً

ضGا .يفهم بعض النGGاس األمGGر بهGGذه الطريقGGة بعGGد سGGماع الرسGGالة ،ويفهم بعض
الفهم تتنGGوع وألن إمكانيGGاتهم الفعليGGة تتنGGوع أي ً
النGGاس األمGGر بتلGGك الطريقGGة بعGد سGGماع الحGق .يحيGGد بعض النGاس قليالً ،والبعض اآلخGر ال يفهم المعGGنى الصGGحيح للحGGق على
اإلطالق .لذلك ،فبحسب ما يفهمه المرء يقود اآلخرين؛ هذا صحيح بالضبط ،ألن عمله هو مجGرد تعبGGير عن كيانGGه .النGاس

أيضا على فهم صحيح عن الحق .حتى لو
الذين ينقادون من خالل أولئك الذين لديهم فهم صحيح عن الحق سيحصلون هم ً
هنGGاك أنGGاس لGGديهم أخطGGاء في الفهم ،إال أنهم قلGGة قليلGGة منهم ،وليس كGGل النGGاس سGGيكون لGGديهم أخطGGاء .األنGGاس الGGذين ينقGGادون
بواسطة أولئك الذين لديهم أخطاء في فهم الحق ،بال شك سيكونون على خطأ .سيكون هؤالء الناس خاطئين بكل ما تحملGGه
الكلمة من معنى .تعتمد Gدرجة فهم الحق بين األتباع بصورة كبيرة على العGاملين .بGالطبع الحGق من هللا صGحيح وبال خطGأ،
قطعGGا مؤك GGد .ولكن العGGاملين ليس GGوا على صGGواب بالكامGGل وال يمكن أن ُيقGGال إنهم موث GGوق بهم بالكامGGل .لGGو كGGان ل GGدى
وهGGو ً
ضGا طريGق للممارسGة .إن لم يكن لGدى العGاملين
العاملين طريقة لممارسة الحق بصورة عملية للغاية ،سيكون لدى األتباع أي ً
طريقة لممارسة الحق ولكن لديهم عقيدة فقط ،لن يكون لدى التابعين أية حقيقة .يتم تحديGGد إمكانيGة وطبيعGة األتبGGاع بGGالميالدG

وليسGGت مرتبطGGة بالعGGاملين .ولكن حGGدود فهم األتبGGاع للحGGق ومعرفGGة هللا تعتم GGد على العGGاملين (هGGذا األمGGر ينطبGGق فقGGط على
بعض النGGاس) .أيًّا كGGان شGGكل العامGGل ،سGGيكون شGGكل األتبGGاع الGGذين يقGGودهم مثلGGه .مGGا يعGGبر عنGGه العامGGل هGGو كيانGGه الشخصGGي
ودون أي تَ َحُفGGظ .المط GGالب ال GGتي يفرض GGها على أتباع GGه هي نفس GGها ال GGتي ي GGرغب في تحقيقه GGا أو م GGا ه GGو ق GGادر على تحقيق GGه.
يفGG Gرض معظم العGG Gاملين على أتبGG Gاعهم مطGG Gالب مبنيGG Gة على مGG Gا يقومGG Gون بGG Gه هم بأنفسGG Gهم على الGG Gرغم من وجGG Gود الكثGG Gير من
المطالب التي ال يستطيع الناس تحقيقها على اإلطالق .ما ال يستطيع الناس تحقيقه يصير عقبة أمام دخولهم.
Gيرا في عمGGل أولئGGك الGGذين خضGGعوا للتهGGذيب والدينونGGة ،وتعبGGير عملهم أكGGثر دقGGة .أولئGGك الGGذين
هنGGاك أخطGGاء أقGGل كثً G
يعتمدون على البساطة للعمل يرتكبون أخطاء كبيرة ًّ
المكملين ،والGGتي تُشِّ Gكل
جدا .فهناك بساطة كبيرة في عمGGل النGGاس غGGير ُ
ً
ض Gا أن يخت GGبروا الته GGذيب
Gيرا أم GGام عم GGل ال GGروح الق GGدس .ح GGتى أولئ GGك ال GGذين ل GGديهم ب GGالفطرة شGGروط العم GGل يجب أي ً
عائًقGGا كب ً G
والدينونة Gلكي يكونوا قادرين على تنفيذ عمGل هللا .لGو لم يجتGازوا في هGGذه الدينونGة G،وأيًّا كGان البالء الحسGن الGذي يبلونGGه ،ال

يمكن أن يكGGون وفًقGGا لمبGGادئ الحGGق بGGل هGGو ُمجGّ Gرد بسGGاطة وصGGالح بشGGريين بالكامGGل .عنGGد القيGGام بعمGGل هللا ،فGGإن عمGGل أولئGGك
الذين اجتازوا في التهذيب والدينونة G،يكGون أكGثر دقGة من عمGل أولئGك الGذين لم ُيGدانوا .أولئGك الGذين لم يجتGازوا في الدينونGة

ال يع GGبرون إال عن الجس GGد واألفك GGار البش GGرية المختلط GGة ب GGالكثير من ال GGذكاء اإلنس GGاني والم GGواهب الفطري GGة .إن GGه ليس تعب GGير
اإلنسGان الGدقيق عن عمGGل هللا .النGاس الGذين يتبعGGونهم يGأتون أمGامهم من خالل إمكانيGاتهم الفطريGGة .ألنهم يعGبرون عن العديGدG
من الGرؤى والخGبرات اإلنسGانية ،الGتي هي في الغGالب ال ترتبGط بGالمعنى األصGلي هلل ،وتحيGد بعي ًGدا Gج ًGدا عنGه ،فGإن عمGل هGذا
النوع من األشخاص غير قادر على اإلتيان بالناس أمام هللا ،بل أمامهم هم .لذلك أولئك الذين لم يجتازوا الدينونGة GوالتGGوبيخ
غير مؤهلين لتنفيذ عمل هللا .إن عمل العامل المؤهل يمكنه أن يرشد الناس للطريق الصحيح ويجعلهم يخوضون في عمGGق
أكبر للحق .العمل الذي يقوم بGه يمكنGه أن يGأتي بالنGاس أمGام هللا .باإلضGافة إلى ذلGك فGإن العمGل الGذي يقGوم بGه قGد يتنGوع من
ف GGرد لف GGرد وغ GGير مقي GGد بقواع GGد ويس GGمح للن GGاس ب GGاإلطالق والحري GGة .باإلض GGافة إلى أن بإمك GGانهم النم GGو ت GGدريجيًّا في الحي GGاة،
والمضي بصورة أعمق في الحق .عمل العامل غير المؤهل ناقص؛ عمله أحمق .يمكنه أن يرشGد النGاس فقGط إلى القواعGد؛
ما يطلبه من الناس ال يختلف من فرد لفرد؛ ال يعمل وفًقا الحتياجات الناس الفعلية .في هذا النGوع من العمGل ،هنGاك العديGد
من القواعGGد والعقائGGد G،وال يمكنGGه أن يرشGGد النGGاس إلى الحقيقGGة أو الممارسGGة الطبيعيGGة للنمGGو في الحيGGاة .يمكنGGه فقGGط أن ي ِّ
مكن
ُ
الن GGاس من االل GGتزام بالقلي GGل من القواع GGد عديم Gة Gالقيم GGة .ه GGذا الن GGوع من اإلرش GGاد يمكن GGه فق GGط أن يض GGلل الن GGاس .يق GGود الن GGاس
ليصيروا على ما هGو عليGه؛ يمكنهم أن يGأتي بGك لمGا هGو عليGه ومGا لديGه .ولكي مGا يتمكن األتبGاع من أن يمGيزوا مGا إذا كGان
القGGادة مGGؤهلين أم ال ،المفتGGاح هنGGا يكمن في النظGGر إلى الطريGGق الGGذي يقGGودون إليGGه ونتGGائج عملهم ،والنظGGر إلى مGGا إذا كGGان
األتباع يحصلون على مبادئ متوافقة مع الحق وأنهم يحصلون على طرق ممارسة مناسGGبة لهم ليتغGGيروا أم ال .يجب عليGGك
تابعGا أحمGق .هGذا يGؤثر على مسGألة دخولGك .إن
أن تمGيز العمGل المختلGف ألنGواع النGاس المختلفGة؛ وال يجب عليGك أن تكGون ً
كنت غير قادر على تمييز أية قيادة بشرية لGديها طريGق وأيGة قيGادة ليس لGديها طريGق ،سGتنخدع بسGهولة .كGل هGذه لهGا تGأثير
مباشGGر على حياتGGك .هنGGاك الكثGGير من األمGGور الطبيعيGGة في عمGGل النGGاس غGGير المكملين؛ GالكثGGير من اإلرادة البشGGرية مختلطGGة
بها .كيانها طبيعي ،بحسGب مGا ُولGدت بGه ،وليس حيGاة مGا بعGد GاالجتيGاز في المعاملGة والواقعيGة بعGد GالتغيGير .كيGف يمكن لهGذا
النGGوع من األشGGخاص أن يGGدعم أولئGGك الGGذين يسGGعون وراء الحيGGاة؟ حيGGاة اإلنسGان األصGGلية هي ذكGGاؤه وموهبتGGه الداخليGGة .هGGذا
كمل اإلنسGان ولم يتم تهGذيب شخصGيته
النوع من الذكاء أو الموهبة بعيد كل البعGد عن مطGالب هللا المحGددة لإلنسGان .إن لم ُي َّ
الفاسدة والتعامل معها ،ستكون هناك فجوة كبيرة بين ما يعGبر عنGه وبين الحGق؛ سGتمتزج بGأمور مبهمGة GمثGل خيالGه والخGبرة
أحادية االتجاه وخالفGه .باإلضGافة إلى أنهم بغض النظGر عن كيGGف يعمGGل ،يشGعر النGاس أن ليس هنGاك هGGدف كلي وال يوجGد
حق مناسب لدخول كGل النGاس .أغلبيGة المطGالب المفروضGة على النGاس تتطلب منهم أن يفعلGوا مGا يفGوق قGدرتهم وأن يفعلGوا
ما يسGتحيل عليهم فعلGه .هGذا هGو عمGل اإلرادة البشGرية .تتخلGل شخصGية اإلنسGان الفاسGدة وأفكGاره ومفاهيمGه في كافGة أجGزاء
جسده .لم يولد اإلنسان بغريزة ممارسة الحق ،وليس لديه غريزة فهم الحق بصورة مباشرة .ومGGع وجGGود شخصGGية اإلنسGGان
الفاسدة ،عندما يعمل هذا النوع الطGGبيعي من األشGGخاص ،أليس هGذا تعطيالً؟ ولكن اإلنسGان الGGذي قGد صGار كGاماًل لديGه خGGبرة

الحق التي ينبغي على الناس فهمها ،ولديه معرفة عن شخصيته الفاسدة ،لذلك فإن األمور المبهمة وغير الواقعيGGة في عملGGه

ض Gا أكGGثر واقعيGGة .األفكGGار الموجGGودة في ذهن
تتنGGاقص تGGدريجيًّا ،ممGGا يعGGني أن الحGGق الGGذي يعGGبر عنGGه يصGGير أكGGثر دقGGة وأي ً
تحديدا Gتعيق عمل الروح القدس .لدى اإلنسان خيال غني ومنطق معقول وخبرة قديمة في التعامل مGGع األمGGور .إن
اإلنسان
ً
لم تخضع هذه للتهذيب والتقويم ،تصير جميعها عقبات أمام العمل .لذلك ال يمكن أن يصل عمل اإلنسان ألكGثر المسGتويات

دق ًة ،وباألخص عمل الناس غير المكملين.
لعمGل اإلنسGان نطGاق وحGدود .شGخص واحGد قGادر على أداء عمGل مرحلGة معينGة Gوال يمكنGه أداء عمGل العصGر بأسGره،

وإال سيقود الناس نحو القواعد .يمكن فقط أن يكون عمGGل اإلنسGان قGابالً للتطGبيق في زمن أو مرحلGة معينGGة .هGGذا ألن خGبرة
اإلنسان لها نطاق .ال يمكن ألحد أن يقارن عمل اإلنسان مع عمل هللا .طرق ممارسة اإلنسان ومعرفته للحق جميعها قابلة

للتطبيق في نطاق محدد .ال يمكنك أن تقول إن الطريق الذي يسلكه اإلنسان هو مشيئة الروح القدس بالكامل ،ألن اإلنسGGان
يمكنGGه فقGGط أن يسGGتنير بGGالروح القGGدس وال يمكن أن يمتلئ بGGالروح القGGدس بالكامGGل .األمGGور الGGتي يختبرهGGا اإلنسGGان هي كلهGGا
داخGGل نطGGاق طبيعتGGه البشGGرية وال يمكن أن تتجGGاوز حGGدود األفكGGار الموجGGودة في الGGذهن البشGGري العGGادي .كGGل أولئGGك الGGذين
لديهم تعبير عملي يختبرون داخل هGذه الحGدود .عنGدما يختGبرون الحGق ،عGادة تكGون خGبرة حيGاة بشGرية عاديGة تحت اسGتنارة
الروح القدس ،وال يختGGبرون بطريقGة تحيGGد عن الحيGاة البشGرية العاديGGة .إنهم يختGبرون الحGق مسGGتنيرين بGالروح القGGدس على
أساس عيشهم حياة بشGرية .باإلضGافة إلى أن هGذا الحGق يتنGوع من شGخص آلخGر ،وعمقGه مرتبGط بحالGة الشGخص .يمكن أن
نقGGول إن الطريGGق الGGذي يسGGلكونه هGGو طريGGق الحيGGاة البشGGرية العاديGGة إلنسGGان يسGGعى وراء الحGGق ،وإن ذلGGك هGGو الطريGGق الGGذي
سGGار فيGGه إنسGGان عGGادي لديGGه اسGGتنارة الGGروح القGGدس .ال يمكنGGك أن تقGGول إن الطريGGق الGGذي يسGGلكونه هGGو طريGGق أخGGذه الGGروح
ضGا ليس واحGً Gدا.
القGGدس .ألن النGGاس الGGذين يسGGعون ليسGGوا متشGGابهين في الخGGبرة البشGGرية العاديGGة ،فGGإن عمGGل الGGروح القGGدس أي ً
باإلضGGافة إلى أنGGه بسGGبب البيئGGات المختلفGGة الGGتي يختبرونهGGا وألن نطGGاق خGGبرتهم ليس واحGً Gدا ،وبسGGبب االمGGتزاج بين أفكGGارهم
وعقلهم ،تختل GGط خ GGبرتهم ب GGدرجات متنوع GGة .يفهم ك GGل ش GGخص الح GGق وفًقGGا لظروف GGه المختلف GGة الفردي GGة .وفهمهم عن المع GGنى

دائما على
الحقيقي للحق ليس مكتمالً بل هو مجرد جانب أو جوانب قليلة منه .النطاق الذي يختبر فيه اإلنسان الحق مبني ً
ظGروف األفGراد المختلفGة ولGذلك ليس واح ًGدا .بهGذه الطريقGة ،المعرفGة المعGبر عنهGا بنفس الحGق من أشGخاص مختلفين ليسGت

دائمGGا لهGا حGGدود وال يمكنهGا أن تمثGGل بالكامGل مشGGيئة الGروح القGGدس ،وعمGل اإلنسGGان ال يمكن
متطابقة .أي أن خGبرة اإلنسGان ً
أن يتم تصGGوره على أنGGه عمGGل هللا ،حGGتى لGGو مGGا كGGان يعGGبر عنGGه اإلنسGGان متوافًقGGا بصGGورة لصGGيقة مGGع مشGGيئة هللا ،حGGتى لGGو أن

خادمGا هلل ،ويقGوم بالعمGل
خبرة اإلنسان وثيقة الصلة بعمل التكميGل الGذي يؤديGه الGروح القGدس .يمكن لإلنسGان فقGط أن يكGون
ً
الGGذي ائتمنGGه عليGGه هللا .يمكن لإلنسGGان فقGGط أن يعGGبر عن المعرفGGة باسGGتنارة الGGروح القGGدس والحقGGائق الGGتي حصGGل عليهGGا من
مخرجا للGروح القGدس .هGو ال يسGتحق أن يقGول
خبراته الشخصية .اإلنسان غير مؤهل وليست لديه الشروط الالزمة ليكون
ً
إن عمل اإلنسان هو عمل هللا .لإلنسان مبادئ عمله البشرية ،وكل البشر لديهم خGGبرات مختلفGGة وظGGروف متنوعGGة .يتضGGمن
عمل اإلنسان كل خبراته بموجب استنارة الروح القدس .يمكن لهذه الخبرات فقط أن تمثل كيان اإلنسان وال تمثل كيان هللا
أو مشGGيئة الGGروح القGGدس .لGGذلك الطريGGق الGGذي يمشGGيه اإلنسGGان ال يمكن أن ُيقGGال إنGGه الطريGGق الGGذي يسGGلكه الGGروح القGGدس ألن
عمل اإلنسان ال يمكن أن يمثGل عمGل هللا وعمGل اإلنسGان وخبرتGه ليسGا مشGيئة الGروح القGدس الكاملGة .عمGل اإلنسGان عرضGة
أن يتحGول إلى قاعGدة ،ووسGيلة عملGه تقتصGر بسGهولة على نطGاق محGدد غGير قGادر على قيGادة النGاس إلى طريGق حGر .يعيش
دائما محدودة؛ وطريقة عملGGه
معظم األتباع داخل نطاق محدد G،وطريقة ممارستهم ً
أيضا محدودة في نطاقها .خبرة اإلنسان ً
أيضا مقتصرة على أنواع قليلة وال يمكن أن تُقارن مع عمل الروح القدس أو عمل هللا نفسه  -هذا ألن خبرة اإلنسان ،في
ً
Gورا على
النهاية ،محدودة .على الرغم من أن هللا يقGGوم بعملGGه ،ليسGت هنGاك قواعGGد لGGه؛ ورغم أن العمGل يتم ،فإنGه ليس مقص ً
طريقة واحدة .ليست هناك قواعد ألي عمل يقوم به هللا ،كل عمله حر .ال يهم كم الوقت الذي يقضيه البشر في اتباعGGه ،ال

دائما يتم بطرق جديدة وبه تطGGورات
يمكنهم أن يستخلصوا قوانين لطرق عمله .على الرغم من أن عمله له مبادئ G،إال أنه ً
دائما ،بعيدة Gعن منال اإلنسان .أثناء فترة واحGدة من الGزمن ،قGد يكGون لGدى هللا عGدة أنGواع مختلفGة من العمGل وطGرق
جديدة ً

دائمGا الحصGGول على دخGGول جديGGد وتغيGGيرات جديGGدة .ال يمكنGك GاكتشGGاف قGGوانين عملGGه
مختلفGGة من القيGGادة ،ممGGا يسGGمح للنGGاس ًG

دائمGGا يعمGGل بطGGرق جديGGدة .من خالل هGGذه الطريقGGة فقGGط يمكن ألتبGGاع هللا أال يقعGGوا في القواعGGد .يتجنب عمGGل هللا نفسGGه
ألنGGه ً
دائما ويواجه مفGاهيمهم .وحGدهم أولئGك الGذين يتبعGون Gهللا ويسGعون وراءه بقلب صGادق هم من يمكن أن تتغGير
مفاهيم الناس ً
شخصياتهم وهم القادرون على العيش بحريGة دون الخضGوع أليGة قواعGد أو التقيGد بأيGة مفGاهيم دينيGة .المطGالب الGتي يطلبهGا

عمل اإلنسان من الناس مبنية Gعلى خبرة اإلنسان الشخصية وما يستطيع هو نفسGه تحقيقGه .معيGار هGذه الشGروط محGدود في
أيض ا محدودة للغاية .وهكذا يعيش األتباع بال وعي داخل هذا النطاق المحدود؛ ومع مGGرور
نطاق معين ،وطرق الممارسة ً
ص Gا لم يجGGتز في تكميGGل هللا الشخصGGي ولم ينGGل الدينون Gة GتGGولى قيGGادة
الGGوقت ،تصGGير هGGذه بمثابGGة قواعGGد وشGGعائر .لGGو أن شخ ً

العمGGل لفGGترة واحGGدة ،سيصGGير كGGل أتباعGGه متGGدينيين GوخGGبراء في مقاومGGة هللا .لGGذلك إن كGGان الشGGخص قائGً Gدا مGGؤهالً ،يجب أن
يجتاز الدينونة ويقبل التكميل .أولئك الذين لم يجتازوا الدينونة G،على الرغم من أنه قد يكGGون لGGديهم عمGGل الGGروح القGGدس ،إال
يعب رون عن أمور غير واقعية ومبهمة فقط .مع الوقت ،سيقودون الناس إلى قواعد مبهمة وفوق طبيعيGة .العمGل الGذي
أنهم ّ
يؤديه هللا ال يتوافق مع جسد اإلنسان؛ وال يتوافق مع أفكGار اإلنسGان بGل يقGاوم مفاهيمGه؛ وال يختلGGط بلGون ديGني مبهم .نتGائج
عمله ال يمكن أن يحققها إنسان لم ُيكمل منه وهي بعيدة عن منال الفكر اإلنساني.
العمل الموجود في ذهن اإلنسان يحققه اإلنسان بسهولة .على سبيل المثال ،الرعاة والقادة في العGGالم الGGديني يعتمGGدونG
سيصGGابون بعGGدوى مGGواهبهم ويتGGأثرون ببعض ممGGا
على مواهبهم ومراكزهم للقيام بعملهم .الناس الذين يتبعونهم لمدة طويلة ُ
هم عليGGه .هم يركGGزون على مGGواهب وقGGدرات ومعرفGGة النGGاس ،ويهتمGGون ببعض األمGGور الفائقGGة للطبيعGGة والعديGد Gمن العقائGGد
العميقة غير الواقعية (بالطبع هذه العقائGد العميقGة ال يمكن الوصGول إليهGا) .ال يركGزون على التغGيرات في شخصGية النGاس،
بGGل يركGGزون على تGGدريب وعGGظ النGGاس وقGGدراتهم على العمGGل وتحسGGين معرفGGة النGGاس وإثGGراء عقائGGدهم الدينيGGة G.ال يركGGزون
على مقدار تغير شخصية الناس ومقدار فهمهم للحق .ال يشغلون أنفسهم بجوهر الناس ،فضالً عن أنهم ال يحاولون معرفة

حاالت الناس العادية وغير العادية .ال يواجهون مفاهيم الناس وال يكشفون أفكارهم ،فضGالً عن أنهم ال يصGلحون نقائصGهم

أو فسادهم .معظم الناس الGذين يتبعGGونهم يخGGدمون بمGGواهبهم الطبيعيGة G،ومGا يعGبرون عنGه هGو المعرفGGة والحGق الGديني المبهم،

حياة .في الواقع جوهر عملهم هو رعاية الموهبة ،ورعايGGة
تماما عن منح الناس ً
وهي أمور ال تتالمس مع الواقع وعاجزة ً
موهوبGGا من معهGGد الهGGوتي ثم بعGGد ذلGGك يGGذهب للعمGGل والقيGGادة .في عمGGل هللا
خريج Gا
الشGGخص الGGذي ليس لديGGه شGGيء ليكGGون
ً
ً
الذي استمر سGتة آالف عGام ،هGل يمكنGك Gأن تجGد أيGة قGوانين فيGه؟ هنGاك العديGد Gمن القواعGد والقيGود في العمGل الGذي يقGوم بGه

اإلنسان ،والعقل البشري عقائدي للغاية .لذلك ما يعبر عنه اإلنسان هو بعض المعرفة واإلدراك داخل حGGدود خبراتGGه كلهGGا.
اإلنس GGان غ GGير ق GGادر على التعب GGير عن أي ش GGيء بخالف ذل GGك .خ GGبرات اإلنس GGان ومعرفت GGه ال تنب GGع من مواهب GGه الداخلي GGة أو
غريزتGGه؛ بGGل تنبGGع بسGGبب إرشGGاد هللا ورعايتGGه المباشGGرة .لGGدى اإلنسGGان فقGGط االسGGتعداد GلقبGGول هGGذه الرعايGGة وليس االسGGتعدادG
Gاء يقب GGل الم GGاء من
للتعب GGير المباش GGر عن ماهي GGة الاله GGوت .اإلنس GGان غ GGير ق GGادر أن يك GGون المص GGدر ،يمكن GGه فق GGط أن يك GGون إن ً G
المص GGدر؛ ه GGذه هي الغري GGزة البش GGرية ،وهي االس GGتعداد Gال GGذي ينبغي أن يك GGون ل GGدى الم GGرء كك GGائن بش GGري .إن فق GGد الش GGخص
ضGا مGا هGو أكGثر قيمGة ،ويفقGد واجبGه كإنسGان مخلGوق.
االستعداد لقبول كلمة هللا وفقد الغريزة البشرية ،فذلك الشخص يفقد أي ً
إن لم يكن لGدى الشGخص معرفGة أو خGبرة بكلمGة هللا أو عملGه ،فGإن هGذا الشGخص يفقGد واجبGه ،أي الGواجب الGذي ينبغي عليGه
أداؤه ككيGGان مخلGGوق ،ويفقGGد كرامGGة الكيGGان المخلGGوق .إن فطGGرة هللا هي أن يعGGبر عن ماهيGGة الالهGGوت سGGواء كGGان يتم التعبGGير
Gرة بواسGGطة الGGروح؛ هGGذه هي خدمGGة هللا .يعGGبر اإلنسGGان عن خبراتGGه أو معرفتGGه الشخصGGية (أي أنGGه
عنGGه في الجسGGد أو مباشً G
يعبر عما هو عليه) أثناء عمل هللا أو بعد ذلك؛ هذه هي غريزة اإلنسان وواجبه ،وهو مGا يجب على اإلنسGان تحقيقGه .على

الGGرغم من أن تعبGGير اإلنسGGان يتصGGف بالقصGGور فيمGGا يتعلGGق بمGGا يعGGبر عنGGه هللا ،وهنGGاك الكثGGير من القواعGGد فيمGGا يعGGبر عنGGه
اإلنسان ،يجب على اإلنسان أن يؤدي الواجب الذي ينبغي عليGه أداؤه ويفعGل مGا يتGوجب عليGه فعلGه .يجب على اإلنسGان أن
يفعل كل ما يمكن للبشر فعله ألداء واجبه ،وال يجب أن يكون هناك حتى أدنى تحفظ.
وأيضا الحكمة والقواعد المتراكمGGة .إن ذلGك
لخص اإلنسان بعض خبرة هذه السنين من العمل،
سي ِّ
ً
بعد العمل لسنوات ُ
الGGذي يعمGل لمGGدة طويلGة يعGGرف كيGف يشGعر بحركGة عمGل الGروح القGدس ويعGرف مGتى يعمGل الGروح القGGدس ومGGتى ال يعمGل؛
ويعGGرف كيGGف يكGGون في شGGركة بينمGGا يحمGGل عبًئا مGGا ،وهGGو على درايGGة بحالGGة عمGGل الGGروح القGGدس العاديGGة وحالGGة نمGGو النGGاس
العادية في الحياة .شخص مثل هذا قد عمل لسGنوات ويعGرف عمGل الGروح القGدس .أولئGك الGذين قGد عملGوا لسGنوات يتكلمGون

Gأن؛ حGGتى عنGGدما ال يكGGون لGGديهم شGGيء ليقولGGوه يكونGGوا هGGادئين .من الGGداخل ،يمكنهم االسGGتمرار في الصGGالة وطلب
بيقينيGGة وتٍّ G
عمGGل الGروح القGGدس؛ فهم محنكGGون في العمGGل .الشGGخص الGGذي قGGد عمGGل لمGGدة طويلGGة ولديGGه العديGGد من الGGدروس والخGGبرة لديGGه
الكثير بداخله ما يعيق عمل الروح القدس؛ هذا هGو عيب عملGه طويGل األمGد .الشGخص الGذي قGد بGدأ العمGل للتGو ،لم ينGل بعGد

درو ًسGا أو خGGبرة بشGGرية ،وبGاألخص يكGGون في حGGيرة بشGأن كيفيGGة عمGGل الGGروح القGGدس .ومGGع ذلGGك ،أثنGGاء مسGGار العمGGل ،يتعلم
بالتدريج أن يشعر بكيفية عمل الروح القدس ويصير على دراية بما ينبغي عليه أن يفعله ليحصل على عمل الروح القدس
ومGا ينبغي أن يفعلGه ليلمس النقGاط الحيويGة لآلخGGرين .وهGGو يعGرف المعرفGة المشGGتركة الGتي ينبغي على أولئGGك الGذين يعملGGون
تقريبGا مثلمGا يعGرف ظهGر يGده،
أن يمتلكوها .بمرور الوقت ،يتمكن من معرفة تلك الحكمة والمعرفة المشGتركة بشGأن العمGل
ً
ويبGGدو أنGGه يسGGتخدمهما بسGGهولة أثنGGاء العمGGل .لكن عنGGدما يغGGير الGGروح القGGدس الطريقGGة الGGتي يعمGGل بهGGا ،يظGGل متمسGً Gكا بمعرفGGة
عملGGه القديمGGة وقواعGGد العمGGل القديمGGة ويعGGرف القليGGل عن حركGGة العمGGل الجديGGدة .تعطيGGه سGGنوات العمGGل واالمتالء بحضGGور

وإرشاد الروح القدس المزيد والمزيد من دروس وخبرة العمل .تملؤه تلك األمور بثقة في ذاته وهي ليست كبرياء .بمعGGنى
ومقتنعGGا للغاي GGة بالمعرف GGة المش GGتركة ال GGتي حصGGل عليه GGا بش GGأن عم GGل الGGروح الق GGدس.
آخ GGر ،يص GGير راض Gً Gيا للغاي GGة عن عمل GGه
ً
باألخص ،تلك األمور الGتي لم يحصGل عليهGا أنGاس آخGرون أو لم يGدركوها تعطيGه المزيGد من الثقGة في نفسGه؛ يبGدو أن عمGل
الGGروح القGGدس في داخلGGه ال يمكن أن ينطفGGأ أبGً Gدا ،بينمGGا ال يتأهGGل آخGGرون لهGGذه المعاملGGة الخاصGGة .أشGGخاص فقGGط مثGGل هGGؤالء
Gيرا لقبولGGه عمGGل
الذين قد عملوا لسنوات ولديهم استخدام معقول للقيمة هم المؤهلون للتمتع بها .تصير هذه األمGGور عائًقGا كبً G

الروح القدس الجديد G.حتى لو استطاع أن يقبل العمل الجديد ،فال يحدث هذا بين ليلة وضحاها .بالتأكيGGد يجتGGاز عGGبر الكثGGير

من المنعطفGGات والمنحنيGGات قبGGل قبولGGه .يمكن أن يحGGدث هGGذا الموقGGف فقGGط تGGدريجيًّا بعGGد أن يتم التعامGGل مGGع مفاهيمGGه القديمGGة
ويتم دينونGGة شخصGGيته القديمGGة .بGGدون االجتيGGاز في هGGذه الخطGGوات ،ال يمكنGGه االستسGGالم وال يمكنGGه أن يقبGGل بسGGهولة التعGGاليم
والعمGGل الجديGGد الGGذي ال يتوافGGق مGGع مفاهيمGGه القديمGGة .هGGذا هGو أصGGعب شGيء في التعامGGل مGGع اإلنسGان ،وهGGو ليس من السGGهل
ضGا عGGدم التقيGGد بخGGبرة عملGGه
Gادرا على الوصGGول لفهم عمGGل الGGروح القGGدس وتلخيص حركتGGه ،وأي ً
تغيGGيره .إن كGGان ،كعامGGل ،قً G
غالبGGا مGGا يعمGGل البشGGر لسGGنوات عديGGدة دون القGGدرة
وقبGGول العمGGل الجديGGد في ضGGوء القGGديم ،فهGGو إنسGGان حكيم وعامGGل مؤهGGلً .
على تلخيص خGGبرة عملهم أو عGGدم التعGGرض لعGGائق قبGGول العمGGل الجديGGد بعGGد تلخيص حكمGGة وخGGبرة عملهم وال يمكنهم فهم
العمGGل القGGديم والجديGGد بصGGورة سGGليمة أو معاملتهGGا بشGGكل صGGحيح .البشGGر ًّ
حقا يصGGعب التعامGGل معهم! معظمكم هكGGذا! أولئGGك

دائمGGا مفعمGGون بمفGGاهيم
الGGذين اختGGبروا سGGنوات من عمGGل الGGروح القGGدس يجGGدون أنGGه من الصGGعب قبGGول العمGGل الجديGGد ،وهم ً
وجGGدوا أنGGه من الصGGعب التخلي عنهGGا ،بينمGGا اإلنسGGان الGGذي قGGد بGGدأ للتGGو العمGGل يفتقGGر إلى المعرفGGة المشGGتركة عن العمGGل وال

يعGGرف حGGتى كيGGف يتعامGGل مGGع بعض األمGGور شGGديدة البسGGاطة .أنتم – أيهGGا النGGاس – كائنGGات صGGعبة ًّ
حقا! أولئGGك الGGذين لGGديهم

بتدن لمن هم أصغر س ًGنا ،ومGع ذلGك
بعض األسبقية فخورون ومغرورون حتى أنهم نسوا من أين جاؤواً .
عادة ما ينظرون ٍّ
هم غGGير قGGادرين على قبGGول العمGGل الجديGد Gوالتخلي عن المفGGاهيم الGGتي جمعوهGGا واحتفظGGوا بهGGا على مGGر السGGنين .على الGGرغم
Gادة
من أن أولئك الشباب الجهال قادرون على قبول القليل من عمل الGروح القGدس الجديGد وهم متحمسGون للغايGة ،إال أنهم ع ً
مGGا يتحGGيرون وال يعرفGGون مGGا ينبغي فعلGGه عنGGد مواجهGGة المشGGكالت .على الGGرغم من أنهم متحمسGGون ،إال أنهم جهGGال للغايGGة.
لديهم معرفة قليلة فقط عن عمل الروح القدس وغGير قGادرين على اسGتخدامها في حيGاتهم؛ هي مجGرد عقيGدة بال منفعGة على
ص G Gا يمكن أن يطيGG Gع اسGG Gتنارة الGG Gروح القGG Gدس
اإلطالق .هنGG Gاك العديGG Gد من النGG Gاس مثلكم؛ كم منهم مؤهGG Gل لالسGG Gتخدام؟ كم شخ ً
وإضGGاءته وينجح في تميم مشGGيئة هللا؟ يبGGدو أن الGGذين بينكم G،الGGذين ظلGGوا تGGابعين حGGتى اآلن ،كGGانوا مطيعين للغايGGة ،ولكن في
الواقGGع ،لم تتخلGGوا عن مفGGاهيمكم ،مGGا زلتم تبحثGGون في الكتGGاب المقGGدس ،وتؤمنGGون بGGالغموض ،أو تتجولGGون بين المفGGاهيم .ال
يوجد من يتحرى بدقة عمGل اليGوم الفعلي أو يتعمGق فيGه .تقبلGون طريقGة اليGوم بمفGاهيمكم القديمGة ،مGا الGذي يمكنكم الحصGول
مجهودا فائًقGا إلخفائهGGا
عليه من هذا المعتقد؟ يمكن أن ُيقال إن فيكم تختبئ الكثير من المفاهيم التي لم تنكشف وإنكم تبذلون
ً
وال تكش GGفوها بس GGهولة .أنتم ال تقبل GGون العم GGل الجدي GGد بص GGدق وال تخطط GGوا للتخلي عن مف GGاهيمكم القديم GGة؛ Gل GGديكم العديGGد Gمن
الفلسفات الحياتية البشعة .ال تتخلون عن مفاهيمكم القديمGة وتتعGGاملون على مضGض مGع العمGGل الجديGد G.قلGوبكم خاطئGGة ج ًGدا،

وأنتم ببساطة ال تقبلون خطوات العمGل الجديGد بقلGوب ُمخلصGة .هGل يمكن لمسGتهترين مثلكم أن يقومGوا بعمGل نشGر البشGارة؟
هل أنتم قادرون على تنفيذ عمل نشرها للكون بأسره؟ إن ممارسGتكم هGGذه تمنعكم من تغيGير شخصGGيتكم ومن معرفGة هللا .إن

استمررتم هكذا ،ستتم إبادتكم.
عليكم أن تعرفGGوا كيفيGGة تميGGيز عمGGل هللا عن عمGGل اإلنسGGان .مGGا الGGذي يمكنGGك أن تGGراه من عمGGل اإلنسGان؟ هنGGاك الكثGGير
ضGا عمGا
من عناصر الخبرة البشرية في عمل اإلنسان؛ ما يعبر عنGه اإلنسGان هGو مGGا هGو عليGGه .عمGGل هللا الشخصGي يعGبر أي ً
هGGو عليGGه ،ولكن مGGا هGGو عليGGه يختلGGف عمGGا هGGو اإلنسGGان عليGGه .مGGا هGGو اإلنسGGان عليGGه يمثGGل خGGبرة وحيGGاة اإلنسGGان (مGGا يختGGبره
اإلنسان ويواجهه في حياته أو الفلسفات الحياتية التي لديه) G،والناس التي تعيش في بيئات مختلفة تعبر عن كيانات مختلفة.
سGGواء كGGانت لGGديك خGGبرات اجتماعيGGة أم ال وكيGGف تعيش فعليًّا وتختGGبر في أسGGرتك ،جميعهGGا يمكن رؤيتهGGا فيمGGا تعGGبر عنGGه،
بينما ال يمكنك أن ترى من عمل هللا المتجسد إن كانت لديه خبرات اجتماعية أم ال .إنGه على درايGة بجGوهر اإلنسGان جي ًGدا،

يمكنGGه أن يكشGGف كGGل أنGGواع الممارسGGات المتعلقGGة بكGGل أنGGواع النGاس .إنGGه حGGتى أفضGل في كشGGف الشخصGGية اإلنسGانية الفاسGGدة
والسGGلوك العاصGGي .ال يعيش بين النGGاس األرضGGيين ،لكنGGه يGGدري بطبيعGGة الفGGانين وكGGل فسGGاد البشGGر الفGGانيين .هGGذا هGGو مGGا هGGو
عليه .على الرغم من أنه ال يتعامل مع العالم ،إال أنGه يعGرف قواعGد التعامGل مGع العGالم ،ألنGه يفهم بالتمGام الطبيعGة البشGرية.
إنه يعرف عمل الروح الGذي ال يمكن لعيGون اإلنسGان أن تGراه وال يمكن آلذان اإلنسGان أن تسGمعه ،في الحاضGر والماضGي.
عجبGGا يجGGده النGGاس صGGعب الفهم .هGGذا هGGو مGGا هGGو عليGGه ،لقGGد صGGار ُمعَلًنGGا للنGGاس
يتضGGمن هGGذا حكمGGة ليسGGت فلسGGفة حياتيGGة أو ً
استثنائيا ،بل السمات األصيلة وكيGGان الGروح .هGGو ال يسGGافر حGول العGالم
شخصا
خفيا عنهم .ما يعبر عنه ليس
ً
ً
وأيضا صار ً
ً
ولكنGGه يعGGرف كGGل جGGزء فيGGه .إنGGه يتواصGGل مGGع "أشGGباه اإلنسGGان" الGGذين ليس لGGديهم أيGGة معرفGGة أو بصGGيرة ،لكنGGه يعGGبر بكلمGGات

أعلى من المعرفGGة وأعلى من الرجGGال العظمGGاء .يعيش بين جماعGGة متبلGGدة وفاقGGدة الحس ليس لGGديها طبيعGGة بشGGرية وال تفهم
األعراف والحياة البشرية ،لكنه يستطيع أن يطلب من البشرية أن تعيش حياة بشرية عادية ،وفي الوقت ذاته يكشف أساس
البشGGرية وطبيعتهGGا البشGGرية المتدنيGGة G.كGGل هGGذا هGGو مGGا هGGو عليGGه ،أسGGمى من أي شGGخص من لحم ودم .بالنسGGبة إليGGه ،من غGGير
الضGروري أن يختGبر حيGاة اجتماعيGة معقGدة ومربكGة ودنيئGة Gلكي يقGوم بالعمGل الGذي يحتGاج أن يقGوم بGه وأن يكشGف بصGورة

شGGاملة جGGوهر البشGGرية الفاسGGدة .إن الحيGGاة االجتماعيGGة الدنيئGGة ال تهGGذب جسGGده .عملGGه وكلماتGGه يكشGGفان فقGGط عصGGيان اإلنسGGان
وال يقGدمان لإلنسGان خGبرة أو درو ًسGا من أجGل التعامGل مGع العGالم .إنGه ال يحتGاج أن يتحGرى عن المجتمGع أو أسGرة الشGخص
Gيرا عن خGGبرات جسGGده؛ بGGل هي لكشGGف إثم اإلنسGGان بعGGد
عنGGدما يمGGد اإلنسGGان بالحيGGاة .إن كشGGف اإلنسGGان ودينونتGه GليسGGت تعبً G

معرفGGة طويلGGة لعصGGيان اإلنسGGان وكراهيGGة فسGGاد البشGGرية .العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه كلGGه لكشGGف شخصGGيته اإلنسGGان والتعبGGير عن
كيانه .وحده هو من يمكنه أن يقوم بهذا العمل ،وهو شيء ال يمكن للشخص الGذي من لحم ودم تحقيقGGه .فيمGا يتعلGق بعملGه،
ال يمكن لإلنسان أن يعرف أي نوع من األشخاص هو .كمGا ليس باسGتطاعة اإلنسGان تصGنيفه كشGخص مخلGوق على أسGاس
ض Gا غGGير قGGادر على تص GGنيفه كك GGائن مخلGGوق .يمكن لإلنسGGان فقGGط أن يعت GGبره غGGير
عملGGه .كمGGا أن ماهيت GGه تجع GGل اإلنسGGان أي ً
بش GGري ،ولكن GGه ال يع GGرف في أي تص GGنيف يض GGعه ،ل GGذلك ُيج GGبر اإلنس GGان أن يض GGعه في قائم GGة تص GGنيف هللا .ليس من غ GGير
المعقول أن يقوم اإلنسان بهذا ،ألنه قد قام بالكثير من العمل بين الناس ال يقدر إنسان على القيام به.

العمل الذي يقوم به هللا ال يمثل خبرة جسده؛ العمل الذي يقوم به اإلنسان يمثل خبرة اإلنسGان .يتكلم كGGل شGخص عن
Gرة ،بينمGGا يمكن لإلنسGGان فقGGط أن يعGGبر عن الخGGبرة المقابلGGة بعGGد اختبGGار
خبرتGGه الشخصGGية .يمكن هلل أن يعGGبر عن الحGGق مباشً G
يعبGGر عن ماهيت GGه في أي وقت وأي
الح GGق .عم GGل هللا ليس ل GGه قواع GGد وال يخض GGع ل GGزمن أو قي GGود جغرافي GGة .يس GGتطيع هللا أن ِّ

Gادرا على العمGل وغGير قGادر على التعبGير
مكان .إنه يعمل بحسب مGا يس ّGره .لعمGل اإلنسGان شGروط وسGياق؛ وإال لن يكGون ق ً
عن معرفته هلل أو خبرته بالحق .عليك فقط أن تقارن االختالفات بينهما لتعرف إذا كان هذا هو عمل هللا أم عمل اإلنسGGان.
لGو لم يكن هنGGاك عمGGل يقGGوم بGGه هللا نفسGGه وكGان هنGGاك عمGGل اإلنسGان فقGGط ،سGGتعرف ببسGGاطة أن تعGGاليم البشGGر عاليGGة ،وخGGارج
نطاق استطاعة أي شخص آخر؛ وأسلوب كالمهم ومبادئهم في التعامل مع األمور وأسلوبهم المحنك الثابت في العمل كلها
أمGGور بعيGGدة Gعن منGGال اآلخGGرين .جميعكم تعجبGGون بهGGؤالء النGGاس الGGذين لGGديهم بشGGرية سGGامية ،لكنGGك ال تسGGتطيع أن تGGرى من
ضGا غGGير قابGGل للقيGGاس
عاديGGا وواقعيًّا وأي ً
عمGGل وكلمGGات هللا سGGمو الجGGانب البشGGري .وإنمGGا ،هGGو عGGادي ،وعنGGدما يعمGGل يكGGون ً
بالنسبة للفانين ،مما يجعل الناس يشعرون بنGوع من التبجيGل لGه .ربمGا خGبرة الشGخص في عملGه تكGون عاليGة أو ربمGا يكGون
عاليا ،وبشريته جيدة بشكل خاص؛ هذه أمGور يمكنهGا أن تحصGل فقGط على إعجGاب النGاس ،ولكنهGا لن
خياله ومنطقه
ً
تحديدا ً
تثGير رهبتهم وخGوفهم .جميGع النGاس يعجبGون بأولئGك األشGخاص الGذين لGديهم قGدرة على العمGل ولGديهم خGبرة خاصGة وعميقGة
أبد ا إثارة الرهبة ،فقط اإلعجاب والحسد .ولكن الناس الذين قد اختبروا عمGل هللا
ويمكنهم ممارسة الحق ،ولكنهم ال يمكنهم ً
ال يعجبGGون باهلل ،بGGل يشGGعرون أن عملGGه بعيGد Gعن منGGال اإلنسGان وصGGعب الفهم ،وهGGو جديGGد ورائGGع .حين يختGGبر النGGاس عمGGل
هللا ،تكون أول معرفة لهم عنه أنه ال يسبر له غور ،أنGه حكيم ورائGع ،ويبجلونGه بال وعي ويشGعرون بغمGوض العمGل الGذي
يق GGوم ب GGه ،وكي GGف أن GGه ال يمكن لعق GGل اإلنس GGان الوص GGول إلي GGه .يري GGد الن GGاس فق GGط أن يكون GGوا ق GGادرين على اس GGتيفاء ش GGروطه،
وإرضاء رغباته؛ ال يرغبون في تجاوزه ،ألن العمل الذي يقوم به يتجاوز فكر وخيال اإلنسان وال يمكن لإلنسGGان أن يقGGوم
بGه بGدالً منGه .حGتى اإلنسGان نفسGه ال يعGرف عيوبGه الخاصGة ،بينمGا هللا قGد افتتح طريًقGا جدي ًGدا وجGاء باإلنسGان إلى عGالم أجGدد
وأكثر جماالً لكي تستطيع البشرية أن تحقق هGذا التقGGدم وتحصGل على هGGذه البدايGة الجديGGدة .مGGا يشGعر بGGه اإلنسGان نحGGوه ليس
إعجاب GGا أو ب GGاألحرى ليس فق GGط مج GGرد اإلعج GGاب .خ GGبرتهم األعم GGق هي الرهب GGة والمحب GGة ،وش GGعورهم ه GGو أن هللا رائ GGع في
ً
Gورا ال يسGتطيع اإلنسGان أن يقولهGا .النGاس الGذين اختGبروا عملGه
الحقيقة .يقوم بعمGل ال يسGتطيع اإلنسGان القيGام بGه ،ويقGول أم ً

Gادة يشGG Gعرون بجمالGG Gه،
ًG
Gعورا ال يوصGG Gف .وبشGG Gكل خGG Gاص النGG Gاس ذوو الخGG Gبرات األعمGG Gق يحبGG Gون هللا .عً G G
دائمGGا يختGG Gبرون شً G G
ويشGGعرون أن عملGGه حكيم ورائGGع للغايGGة ،ومن ثم فGGإن هGGذا يولGGد قGGوة غGGير محGGدودة بينهم .إنهGGا ليسGGت مشGGاعر الخGGوف وال

المحبGGة أو االحGGترام الGGتي تGGأتي عرضGً Gيا ،بGGل شGGعور عميGGق برحمGGة هللا وتسGGامحه مGGع اإلنسGGان .لكن النGGاس الGGذين قGGد اختGGبروا
ضGا غGير
توبيخه ودينونتGه GيشGعرون أنGه مهيب وال يمكن اإلسGاءة إليGه .حGتى النGاس الGذين قGد اختGبروا العديGد Gمن عملGه هم أي ً

ًّ
دائمGGا ضGGدها .إنGه
قادرين على فهمه؛ كل الناس الذي يبجلونه حقا يعرفون أن عمله ال يتماشى مع مفGاهيم النGاس ،بGل يسGير ً
ال يحتاج إعجاب الناس الكامل أو تقديمهم مظهر الخضوع له ،بل أن يكون لديهم تبجيل وخضوع حقيقيان .في الكثGGير من

عملGGه ،أي شGGخص لGGه خGGبرة حقيقيGGة يشGGعر بتبجيGGل لGGه ،وهGGذا التبجيGGل أكGGبر من اإلعجGGاب .لقGGد رأى النGGاس شخصGGيته بسGGبب
ويطGGاع ،ألن كيانGGه وشخصGGيته ليسGGا مثGGل الكيGGان
عمGGل توبيخGGه ودينونتGGه G،ولGGذلك هم يبجلونGGه في قلGGوبهم .هللا موجGGود َّ
ليبجل ُ
المخلوق ،وهما أسمى من كل الكيانات المخلوقGGة .هللا كيGGان غGير مخلGGوق ،وهGو وحGGده مسGGتحق التبجيGGل والخضGوع؛ اإلنسGان

غ GGير مؤه GGل ل GGذلك .ل GGذلك ،ك GGل الن GGاس ال GGذين اخت GGبروا عمل GGه وعرف GGوه ًّ
حقا ف GGإنهم يتقون GGه .ولكن أولئ GGك ال GGذين لم يتخل GGوا عن

مفGGاهيمهم عنGGه ،أي أولئGGك الGGذين ال يعتبرونGGه هللا ببسGGاطة ،ليس لGGديهم أي تبجيGGل نحGGوه ،وحGGتى على الGGرغم من أنهم يتبعونGهG
إال أنهم لم ُيخضعوا؛ إنهم أناس عصاة بطبعهم .يقوم هللا بعملGه لتحقيGق نتيجGة وهي أن تبجGل كGل الكيانGات المخلوقGة الخGالق
وتعبGGده وتخضGGع لسGGيطرته بال شGGروط .هGGذه هي النتيجGGة النهائيGGة الGGتي يهGGدف كGGل عملGGه لتحقيقهGGا .إن لم يبجGGل أولئGGك النGGاس
الذين اختبروا مثGل هGذا العمGل هللا ،ولGو قليالً ،وإن كGان عصGيانهم في الماضGي لم يتغGير مطلًقGا ،فGإ ًذا هGؤالء النGاس س ُGيبادون
بالتأكيد G.إن كان موقف الشخص تجاه هللا هو فقط اإلعجاب وإظهار االحترام من على بعد وليس محبته ولو قليالً ،هذا هو

كمل .إن لم يسGتطع
مGا يصGل إليGه الشGخص الGذي ليس لديGه قلب يحب هللا ،وهGذا الشGخص يفتقGر إلى الشGروط الالزمGة لكي ُي َّ
مثGGل هGGذا العمGGل الحصGGول على محبGGة الشGGخص الحقيقيGGة ،فهGGذا يعGGني أن هGGذا الشGGخص لم يGGربح هللا وال يسGGعى وراء الحGGق
بصGGورة أصGGيلة .الشGGخص الGGذي ال يحب هللا وال يحب الحGGق ال يمكنGGه أن يGGربح هللا فضGالً عن أنGGه لن ينGGال تأييGد Gهللا .أنGGاس

مثل هؤالء ،بغض النظGر عن كيGف اختGبروا عمGل الGروح القGدس وبغض النظGر عن كيGف اختGبروا الدينونGة G،مGا زالGوا غGير
قادرين على تبجيل هللا .هؤالء الناس ذوي الطبيعة غير القابلGGة للتغيGير ،والGGذين لGديهم شخصGية شGريرة للغايGة .كGل الGذين ال
سيبادون ،ويصيرون هدًفا للعقGاب ،وسGُ Gيعاقبون مثGGل أولئGك الGذين يفعلGون الشGر وسGيعانون أكGثر من أولئGGك الGذين
يبجلون هللا ُ
أمورا آثمة.
يفعلون ً

معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا
ينقسم عمل تدبير Gالبشر إلى ثالث مراحل؛ مما يعني أن عمل خالص البشGGر ينقسGم إلى ثالث مراحGGل .ال تشGGمل هGGذه
المراحل الثالث عمل خلق العالم ،لكنها باألحرى تمثل المراحGGل الثالث للعمGGل في عصGGر النGGاموس وعصGGر النعمGGة وعصGGر
الملكوت .كان عمل خلق العالم عمالً يهدف إلى خلق البشر أجمعين .فلم يكن عمGGل خالص البشGر ،وال يمت لعمGل خالص

ثم فلم تكن هنGGاك حاجGGة لتنفيGGذ عمGGل خالص البشGGر .بGGدأ
البشGGر بصGGلة ،ألن الشGGيطان لم ُيفسGGد البشGGر عنGGد خلGGق العGGالم؛ ومن َّ
ض Gا إال عن GGدما فس GGد البش GGر.
عم GGل الخالص فق GGط عن GGدما فس GGد البش GGر بس GGبب الش GGيطان؛ ومن َّ
ثم لم يب GGدأ عم GGل ت GGدبير Gالبش GGر أي ً
وبعبارة أخرى ،بدأ تدبير هللا لإلنسان نتيجة لعمل خالص البشGر ،ولم ينشGأ نتيجGة عمGل خلGق العGالم .لم يظهGر عمGل التGدبير

ثم فإن عمل التدبير يتضمن ثالثة أجزاء ال أربع مراحل أو أربعGGة عصGGور.
إال بعد أن اكتسب البشر شخصية فاسدة؛ ومن َّ

هGGذا وحGGده هGGو السGGبيل الصGGحيح لإلشGGارة إلى تGGدبير هللا للبشGGر .عنGGدما يوشGGك العصGGر النهGGائي على االنتهGGاء ،سGGيكتمل عمGGل
تدبير البشر .ويعني انتهاء عمل التدبير أن عمل الخالص لجميع البشر قد انتهى بالكامل وأن البشرية قد وصلت إلى نهاية

رحلتها .بدون عمل خالص جميع البشر ،لم يكن ليظهر عمل التدبير ولما كان للمراحل الثالث للعمل من وجود .كGGان هGGذا
تحديGً Gدا بسGGبب انحGGراف البشGGرية ،وألن البشGGرية كGGانت في أمس الحاجGGة إلى الخالص ،فقGGد فGGرغ يهGGوه من خلGGق العGGالم وبGGدأ
عمGGل عصGGر النGGاموس .وعنGGدها فقGGط بGGدأ في عمGGل تGGدبير البشGGرية ،ممGGا يعGGني أنGGه بGGدأ عمGGل خالص البشGGرية عنGGدها فقGGط .ال
يعني "تدبير البشرية" توجيه حياة البشر ،المخلوقين حديثًا ،على األرض (أي البشرية التي لم تفسGGد بعGGد) G،بGGل يعGGني خالص

البشGر الGذين أفسGدهم الشGيطان ،ممGا يعGني أن الهGدف منGه يتمثGل في إحGداث تغيGير في هGذه البشGرية الفاسGدة .وهGذا هGو معGنى

تدبير البشرية .ال يتضمن عمل خالص البشGر عمGل خلGق العGالم ،ولGذا فGإن عمGل تGدبير البشGر ال يتضGمن عمGل خلGق العGالم،
وإنمGGا يتضGGمن فقGط المراحGل الثالث للعمGل الGGتي تنفصGل عن خلGق العGالم .لفهم عمGل التGGدبير ،من الضGروري أن تكGGون على
دراي GGة بت GGاريخ المراح GGل الثالث للعم GGل – ه GGذا م GGا يجب على ك GGل ف GGرد أن يك GGون على علم ب GGه ح GGتى يحص GGل على الخالص.
باعتب GGاركم خليق GGة هلل ،يجب عليكم إدراك أن هللا خل GGق اإلنس GGان ،ويجب عليكم التع GGرف على مص GGدر فس GGاد البش GGر والتع GGرف
ض GGا على عملي GGة خالص اإلنس GGان .إذا علمتم فق GGط كي GGف تعمل GGون وف GGق العقي GGدة للف GGوز برض GGا هللا لكن ليس لGGGديكم معرفGGGة
أي ً
بالكيفيGGة الGGتي يخِّلص بهGGا هللا البشGGر أو بمصGGدر فسGGاد البشGGرية ،فGGإن هGGذا مGGا تفتقدونGGه باعتبGGاركم خليقGGة هللا .يجب عليGGك أال

تكتفي بفهم هGذه الحقGائق الGGتي يمكنGك ممارسGتها ،وتظGل جGاهالً بالنطGGاق األوسGع لعمGل تGGدبير هللا – ففي هGذه الحالGGة ،سGتكون

غارًقا في الجمود الفكري .إن المراحGل الثالث للعمGل هي القصGة الكامنGة في تGدبير هللا لإلنسGان ومجيء اإلنجيGل إلى العGالم

ضGا هي أسGGاس نشGGر اإلنجيGGل .إذا ركGGزت فقGGط على فهم الحقGGائق البسGGيطة الGGتي ترتبGGط
كلGGه وأعظم سGGر بين جميGGع البشGGر وأي ً
لمنتَج معيب غGير صGالح لشGيء
بحياتك ،ولم تعرف شيًئا عن هذا ،أعظم األسGرار والGرؤى قاطبGة ،ألن تكGون حياتGك مماثلGة ُ
سوى النظر إليه؟

إذا حصGGر اإلنسGGان تركGGيزه على الممارسGGة فقGGط ونظGGر إلى عمGGل هللا ومعرفGGة اإلنسGGان كGGأمر ثGGانوي ،أفال يكGGون ذلGGك
عندئGGذ كمن ينتابGGه القلGGق على األمGGور الثانويGGة في الGGوقت الGGذي يتجاهGGل فيGGه األمGGور األشGGد أهميGGة؟ فمGGا يجب عليGGك معرفتGGه،
يجب عليك أن تعرفه ،وما يجب عليك ممارسGته ،يجب عليGGك أن تمارسGه .عنGدها فقGط سGتكون الشGخص الGGذي يعGرف كيGGف
Gادرا على أن تقGول بGأن هللا إلGه عظيم وعGادل ،ذلGك
ينشد الحقيقة .عندما يأتي اليGوم الGذي تنشGر فيGه اإلنجيGل ،إذا كنت فقGط ق ً
Gادرا فقGGط على قGGول هGGذه الكلمGGات غGGير
أنGGه هللا العلي ،إلGGه ال ُيقGGارن بGGأي إنسGGان عظيم ،وال يعلGGو عليGGه شGGيء ،...إذا كنت قً G

تمامGا على التحGGدث بكلمGGات شGGديدة األهميGGة ،ولهGGا مضGGمون ،وإذا لم يكن لGGديك مGGا
المترابطGGة والسGGطحية ،وكنت غGGير قGGادر ًG
صGا مثلGGك
تقوله عن معرفة هللا أو عمل هللا ،ولم يكن في مقدورك ً
أيضا شGرح الحقيقGة أو تقGGديم مGا ينقص اإلنسGGان ،فGإن شخ ً

يكGون غGير قGادر على القيGام بواجبGGه كمGGا ينبغي .إن تقGديم الشGGهادة هلل ونشGر إنجيGل الملكGGوت ليس بGGاألمر الهين .يجب عليGGك
وملمGGا بحقيق GGة
Gلحا بالحقيق GGة وال GGرؤى ال GGتي يمكن اس GGتيعابها .عن GGدما تك GGون واض ً G
أوالً أن تك GGون مس ً G
Gحا فيم GGا يتعل GGق ب GGالرؤى ً
الجGGوانب المختلفGGة لعمGGل هللا ،سGGتتعرف بقلبGGك على عمGGل هللا ،وبغض النظGGر عمGGا يفعGGل هللا – سGGواء أكGGان دينونGGة عادلGGة أم
تنقيGة لإلنسGان – فGأنت تملGك أعظم رؤيGة باعتبارهGا حجGر األسGاس لGك وتملGك الحقيقGة الصGحيحة لممارسGتها ،حينئGذ سGتكون
Gادرا على اتب GGاع هللا ح GGتى النهاي GGة .علي GGك أن تع GGرف أن GGه بغض النظ GGر عم GGا يفع GGل هللا ،فGGإن اله GGدف من عم GGل هللا ال يتغ GGير،
قً G
ومحGGور عملGه ال يتغGير ،ومشGGيئته تجGاه اإلنسGان ال تتغGGير .بغض النظGر عن حGدة كلماتGه ،وبغض النظGر عن مGدى انعكاسGGها
على البيئة ،فإن مبادئ عمله لن تتغGGير ،ونيتGGه في خالص اإلنسGان لن تتغGGير .شGريطة أال يكGون اإلعالن عن نهايGة اإلنسGان
أو مصGGير اإلنسGGان وأال يكGGون عمGGل المرحلGGة األخGGيرة أو عمGGل إنهGGاء خطGGة هللا الكاملGGة في التGGدبير G،وشGGريطة أن يكGGون هGGذا
دائمGا خالص البشGGرية .ينبغي أن
اإلعالن في الGGوقت الGGذي يعمGGل فيGGه في اإلنسGGان ،عنGGدها لن يتغGGير محGGور عملGGه :سGGيكون ًG

يكون هذا هو األساس الذي يستند إليه إيمانكم باهلل .إن الهGGدف من المراحGل الثالث للعمGGل هGGو خالص البشGGرية كافGGة – ممGGا
يعGGني اكتمGGال خالص اإلنسGان من ُملGGك الشGGيطان .على الGGرغم من أن لكGGل مرحلGGة من المراحGل الثالث للعمGGل هGGدًفا ومGGدلوالً
مختلفا للخالص ُي َّنفذ وفق مطGالب البشGر .مGا إن
جزءا من عمل خالص البشرية وعمالً
ً
ً
مختلفا ،إال أن كل مرحلة منها تُعد ً
تكون على دراية بالهدف من المراحل الثالث للعمل هGذه ،فسGتكون على درايGة بطريقGة تقGدير داللGة كGل مرحلGة من مراحGل

العمل ،وستدرك كيف تعمل لتلبي رغبة هللا .إذا استطعت أن تصل إلى هGGذه النقطGGة ،فسيصGبح هGذا ،أعظم الGرؤى جميعهGGا،
أسGاس إيمانGك باهلل .يجب عليGك أال تسGلك الطGرق اليسGيرة للممارسGGة أو الحقGائق العميقGة فقGGط ،بGGل يجب عليGGك أن تجمGGع بين
الGGرؤى والممارسGGة ،بحيث توجGGد الحقGGائق الGGتي يمكن تطبيقهGGا والمعرفGGة المسGGتندة إلى الGGرؤى .عنGGدها فقGGط سGGتكون الشGGخص
الذي ينشد الحقيقة بالكلية.
إن المراح GGل الثالث للعم GGل هي مح GGور الت GGدبير الكام GGل هلل ،وفيه GGا تظه GGر شخص GGية هللا وماهيت GGه .إن أولئGGGك الGGGذين ال

يعبGGر بهGGا هللا عن شخصGGيته وال يعرفGGون الحكمGGة
يعرفGGون المراحGGل الثالث لعمGGل هللا غGGير قGGادرين على إدراك الطريقGGة الGGتي ِّ
من عمل هللا ،فيظلون جاهلين بالعديد من الطرق التي يخِّلص بها البشر وبمشيئته تجاه البشرية قاطبGGة .إن المراحGGل الثالث
للعمGGGل هي التعب GGير الكام GGل عن عم GGل خالص البش GGرية .س GGيجهل أولئ GGك ال GGذين ال يعرف GGون المراح GGل الثالث للعم GGل الط GGرق

Gارما فقGط بالعقيGGدة الGGتي ترسGGخ من مرحلGة واحGدة
والمبGGادئ المختلفGة لعمGل الGروح القGدس؛ فأولئGك الGذين يلGGتزمون
التزامGا ص ً
ً
ِ
يحجم GGون هللا بالعقي GGدة وإيم GGانهم باهلل إيم GGان غ GGامض وغ GGير َّ
مؤكد G.ومث GGل ه GGؤالء لن ين GGالوا خالص هللا.
من العم GGل هم ال GGذين ّ

تماما عن نيGGة هللا في خالص البشGGرية بالكامGGل
يمكن للمراحل الثالث لعمل هللا وحدها أن تعبر عن شخصية هللا كلية وتعبر ً
والعملية الكاملة لخالص البشرية .هذا دليل على أنه قد هزم الشيطان وظفGر بالبشGرية ،وهGGو دليGل على انتصGGار هللا وتعبGير

جانبGا
عن الشخصية الكاملة هلل .أولئك الذين ال يفهمون غير مرحلة واحدة فقط من المراحGGل الثالث لعمGGل هللا يعرفGGون فقGGط ً
من جGGوانب شخصGGية هللا .في تصGGور اإلنسGGان ،من اليسGGير أن تصGGبح هGGذه المرحلGGة المنفGGردة من العمGGل عقيGGدة ،فيصGGبح من
األرجح أن ينش GGئ اإلنس GGان قواع GGد عن هللا وأن يس GGتخدم اإلنس GGان ه GGذا الج GGزء المنف GGرد من شخص GGية هللا باعتب GGاره تم GGثيالً عن
يقيGGد شخصGية هللا وحكمتGGه فضGالً عن
الشخصية الكاملة هلل .عالوة على ذلك ،يختلط كثGير من خيGال اإلنسGان بداخلGه ،بحيث ِّ

صارم ا في نطاقات محددة ،واإليمان بأنه إذا كان هللا مثل هذا ،فسيبقى هكذا طوال الوقت ولن يتغير
تقييدا
مبادئ عمل هللا ً
ً
أبد ا .إن الذين يعرفون المراحل الثالث للعمل ويقدرونها هم فقط الذين يمكنهم معرفة هللا معرفة كاملة ودقيقGGة .على األقGGل،
ً

لن ِّ
سيس َّGمر على الصGليب إلى األبGد من أجGل اإلنسGان .إذا
يعرفوا هللا بأنه إله بني إسGرائيل أو اليهGود G،ولن يGروه اإللGه الGذي ُ
جدا ،وال تعGادل أكGثر من قطGرة
جدا ً
تعرف امرؤ على هللا من خالل مرحلة واحدة من مراحل عمله ،فستكون معرفته قليلة ً
ِ
حيGGا؟ أليس ه GGذا ألن اإلنس GGان
فلم يس Gّ Gمر العدي Gد Gمن ح Gَّ Gراس ال GGدين هللاَ على الص GGليب ً
في المحي GGط .ف GGإذا لم يكن األم GGر ك GGذلكَ ،
طل GGون عم GGل ال GGروح الق GGدس ألنهم ال يعرف GGون العم GGل
يحص GGر هللا في نطاق GGات معين GGة؟ أال يع GGارض الكث GGير من الن GGاس هللا ويع ِّ
المختلGGف والمتنGGوع هلل ،وعالوة على ذلGGك ،ألنهم ال يملكGGون سGGوى القليGGل من المعرفGGة والعقيGGدة ويقيسGGون بهمGGا عمGGل الGGروح
القدس؟ على الرغم من أن خGبرات هGؤالء األشGخاص سGطحية ،إال أنهم متغطرسGون ومنغمسGون في ذواتهم ،وينظGرون إلى
عمGGل الGGروح القGGدس بGGازدراء ،ويتجGGاهلون تGGأديب الGGروح القGGدس ،وعالوة على ذلGGك ،يطلقGGون حججهم القديمGGة التافهGGة لتأكيGGد
تمامGGا بتعلمهم ومع GGرفتهم وأنهم ق GGادرون على الس GGفر في
عم GGل ال GGروح الق GGدس .كم GGا أنهم يق GGدمون على العم GGل وهم مقتنع GGون ً
أرجGGاء العGGالم .أليس هGGؤالء النGGاس هم الGGذين ازدراهم الGGروح القGGدس ورفضGGهم ،وألن يسGGتبعدهم العصGGر الجديGGد؟ أليس الGGذين
Gغارا جهالء قليلي المعرفGGة ،يحGGاولون إظهGGار
يGGأتون أمGGام هللا ويعارضGGونه ً
صGا صً G
علنGGا ويحGGاولون فقGGط إظهGGار بGGراعتهم أشخا ً

ألمعيتهم؟ إنهم يحاولون ،بمعرفة هزيلة فقط بالكتاب المقدس ،اعتالء "األوساط األكاديمية" في العالم ،وبعقيGGدة سGGطحية
مدى
ّ
فقط تعليم الناس ،ويحاولون معارضة عمGل الGروح القGدس ،ويحGاولون جعلGه يتمحGور حGول فكGرهم الخGاص ،وجعلGه محGدود
النظGGGر مثلهم ،ويح GGاولون إلق GGاء نظ GGرة واح GGدة س GGريعة على  6000ع GGام من عم GGل هللا .ليس ل GGدى ه GGؤالء الن GGاس أي منطGGGق
للحديث به .في الحقيقة ،كلمGا زادت معرفGGة النGاس باهلل ،تمهلGوا في الحكم على عملGGه .عالوة على ذلGك ،إنهم يتحGGدثون فقGGط
عن القليGG Gل من معGG Gرفتهم بعمGG Gل هللا اليGG Gوم ،لكنهم غGG Gير متسGG Gرعين في أحكGG Gامهم .كلمGG Gا قلت معرفGG Gة النGG Gاس باهلل ،زاد جهلهم
واعتزازهم بأنفسهم ،وأعلنوا عن ماهية هللا باستهتار أكبر– ومع ذلك فإنهم يتحGدثون من منطلGق نظGري بحت ،وال يقGدمون
أي دليل ملموس .مثل هGؤالء النGاس ال قيمGة لهم على اإلطالق .إن أولئGك الGذين ينظGرون إلى عمGل الGروح القGدس باعتبGاره
لعب GGة هم أنGGاس ت GGافهون! إن أولئ GGك ال GGذين ال يعب GGأون بمواجه GGة العم GGل الجدي GGد لل GGروح الق GGدس ،وال GGذين يتس Gَّ Gرعون في إص GGدار
األحكام ،والذين يطلقون العنان لغريزتهم الطبيعيGGة إلنكGار صGحة عمGGل الGروح القGGدس ويحطGون من شGأنه ويجGِّ Gدفون عليGGه –
أال يجهGل مثGل هGؤالء األشGخاص عGديمو االحGترام عمGل الGروح القGدس؟ عالوة على ذلGك ،أليسGوا أنا ًسGا ذوي غطرسGة بالغGة

و ِك ٍ
بر متأصل وال سبيل إلى ضبطهم؟ حتى إذا جاء اليGوم الGذي يقبGل فيGه هGؤالء العمGل الجديGد GللGروح القGدس ،فلن يسGامحهم
هللا .إنهم ال ينظرون فقGط إلى أولئGك الGذين يعملGون من أجGل هللا نظGرة دونيGة ،وإنمGا أيضGاً يج ِّGدفون على هللا نفسGه .لن ُيغفGر
وسيطرحون في الجحيم إلى األبد! Gهؤالء األشخاص عGGديمو
لهؤالء المتعصبين G،سواء في هذا العصر أو في العصر القادم ُ

Gأنهم يؤمن GGون باهلل ،وكلم GGا أك GGثروا من فعلهم ه GGذا ،ازداد احتمGGGال
االحGGGترام ،ال GGذين يطلق GGون العن GGان أله GGوائهم ،يتظ GGاهرون ب ّ G
مخGGالفتهم لمراسGGيم هللا اإلداريGGة .أال ُيعGGد جميGGع هGGؤالء المتغطرسGGين ،المنفلGGتين بGGالفطرة ،والGGذين لم يطيعGGوا أحGً Gدا قGGطَّ ،أنهم

دائمGGا وال يشGGيخ أبGً Gدا؟ واليGGوم ،يجب عليكم
يوما بعد يومٍ ،ذاك الGGذي هGGو متجGّ Gدد ً
سائرون على هذا الدرب؟ أال يعارضون هللا ً
أن تفهموا السبب رواء حتمية معرفتكم بأهميGGة المراحGل الثالث لعمGGل هللا .مGGا أقولGGه مفيGد لكم وليس مجGGرد كالم فGارغ .وإن
كنتم ببسGGاطة تقرأونGه باسGGتعجال ،أفلن يكGGون جميGGع عملي الشGاق غGGير مج ٍGد؟ يجب أن يعGGرف ك ٌGل منكم طبيعتGه الخاصGة .إن
أكثركم يجيدون الجدال والرد بإجابات األسئلة النظريGة الGGتي تتناقلهGا ألسGنتكم ،لكن ليس لGGديكم مGا تقولونGه للGGرد على األسGئلة
التي تدور حول الجوهر .حتى اليوم ،ال تزالون منغمسين في المحادثات التافهة وغGGير قGGادرين على تغيGGير طGGبيعتكم القديمGGة
وليس ل GGدى معظمكم الني GGة في تغي GGير الطريق GGة ال GGتي يس GGعى به GGا لبل GGوغ الحقيق GGة العلي GGا ،وتعيش GGون حي GGاتكم بفت GGور فق GGط .كي GGف
يس GGتطيع ه GGؤالء الن GGاس اتب GGاع هللا ح GGتى النهاي GGة؟ ح GGتى إذا وص GGلتم إلى نهاي GGة الطري GGق ،فم GGا الفائ GGدة ال GGتي س GGتعود عليكم؟ من
األفضGGل تغيGGير أفكGGاركم قبGGل فGGوات األوان ،فإمGGا السGGعي بحGGق أو االنسGGحاب في وقت مب ّGكGر .مGGع مGGرور الGGوقت ،ستصGGبحون
طفيليين عالة على غيركم – فهل أنتم على استعداد لتأدية هذا الدور المتدني الوضيع؟

إن المراحل الثالث للعمل سجل لعمل هللا الكامل وهي سجل لخالص هللا للبشGGرية ،وليسGGت من نسGGج الخيGGال .إذا كنتم
ترغبGون حًقGا في طلب معرفGة شخصGية هللا الكاملGة ،فعليكم معرفGة المراحGل الثالث للعمGل الGتي نف َّGذها هللا ،واألكGثر من ذلGك
أن عليكم أال تُس GGقطوا أي مرحل GGة منه GGا .ه GGذا ه GGو الح GGد األدنى ال GGذي يجب على ال GGذين ينش GGدون معرف GGة هللا تحقيق GGه .ال يمكن
لإلنسان بنفسه أن يتوصل إلى معرفة حقيقية باهلل .فهي ليست بالشيء الذي يمكن لإلنسان أن يتخيله بنفسه ،وال هي نتيجGGة

تفضGGيل خGGاص من الGGروح القGGدس لشGGخص مGGا .بGGل إنهGGا معرفGGة تنتج عن اختبGGار اإلنسGGان لعمGGل هللا ،وهي معرفGGة باهلل تتبGGع
بناء على نزوة وال هي بالشGيء الGذي يمكن تلقيGه بGالتعلم.
اجتياز اختبار حقائق عمل هللا .وال يمكن لهذه التجربة أن تتحقق ً
طGGا وثيًقGGا بالتجربGGة الشخصGGية .إن خالص هللا للبشGGر هGGو جGGوهر هGGذه المراحGGل الثالث من العمGGل ،ولكن
إنهGGا مرتبطGGة ارتبا ً
ض GGمن عم GGل الخالص ،هن GGاك العدي Gد Gمن أس GGاليب العم GGل والوس GGائل ال GGتي ُيعبَّر به GGا عن شخص GGية هللا .ه GGذا م GGا يمث GGل تحدي GGده

الصGGعوبة األكGGبر بالنسGGبة لإلنسGGان ،ومن الصGGعب على اإلنسGGان اسGGتيعابه .يGGدخل ضGGمن المراحGGل الثالث للعمGGل التميGGيز بين
العصور والتغيرات التي تطرأ على عمل هللا والتغGGيرات الGتي تطGرأ على مكGان العمGGل والتغGGيرات الGتي تطGرأ على المسGتفيد
من العمGGل وهكGGذا .على وجGGه الخصGGوص ،يعGGد الفGGرق في طريقGGة عمGGل الGGروح القGGدس ،باإلضGGافة إلى التغيGGيرات الGGتي تطGGرأ
Gزءا من المراح GGل الثالث للعم GGل .يمكن لمرحل GGة
على شخص GGية هللا أو هيئت GGه أو اس GGمه أو هويت GGه أو أي تغي GGيرات أخ GGرى ،ج ً G
عبGGر فقGGط عن جGGزء واحGGد محGGدود وفي نطGGاق معين .ال يشGGمل ذلGGك التميGGيز بين العصGGور أو التغGGيرات
واحGGدة من العمGGل أن تُ ِّ

الGGتي تطGGرأ على عمGGل هللا فضGالً عن الجGGوانب األخGGرى .هGGذه حقيقGGة واضGGحة بجالء .إن المراحGGل الثالث للعمGGل هي مجمGGل

عمGGل هللا في خالص البشGGرية .يجب على اإلنسGGان معرفGGة عمGGل هللا وشخصGGية هللا في عمGGل الخالص ،وبGGدون هGGذه الحقيقGGة،
تكGGون معرفتGGك باهلل مجGGرد كلمGGات جوفGGاء ،وليسGGت أكGGثر من كرسGGي للكنيسGGة البابويGGة .ال يمكن لمثGGل هGGذه المعرفGGة أن تقنGGع

اإلنسان أو تُخضعه ،فمثل هذه المعرفة ال تتماشى مع الواقع وال تمثل الحقيقة ،فقد تكون وفيرة للغايGGة وتألفهGGا األذن ،لكنهGGا
إذا كانت مخالفة لشخصية هللا المتأصلة ،فلن يخِّلصك هللا .ال يقتصر األمر على أنه لن يثني على معرفتك ،بل سينتقم منGGك
ِ
تجدف عليه .إن كلمات معرفة هللا ال ُيتحGَّ Gدث بهGGا بسGهولة .على الGرغم من أنGGك قGGد تكGGون متحGGدثًا لبًقGا وفصGيح
لكونك خاطئاً ّ
اللسان ،وكان كالمك ينطوي على ذكاء شديد ويمكن لحجتك أن تقنGع اآلخGGرين بGأن األبيض أسGود ،فإنGGك ال تGزال بعيGً Gدا عن

العم GGق عن GGدما يتعل GGق األم GGر بالح GGديث عن معرف GGة هللا؛ فاهلل ليس شخصG Gاً يمكن GGك الحكم علي GGه بان GGدفاع ،أو مدح GGه على نح GGو

عرضي ،أو تشويه سمعته بال مباالة .إنك تثني على أي شخص وكGل شGخص ،لكنGك تنتقي الكلمGات الصGحيحة الGتي تصGف

عدالGGة هللا وعظمتGGه البالغ GGة – وهGGذا هGGو الGGدرس الGGذي يتعلم GGه كGGل خاسGGر .على الGGرغم من وجGGود العدي GGد من المتخصصGGين
اللغويين القادرين على وصف هللا ،إال أن الدقة التي يتحرونها عند وصGفه ال تعكس غGGير جGزء من المائGGة من الحقيقGGة الGGتي
ثم
يتحدث بها الناس الذين ينتمون إلى هللا وليس لديهم سوى عدد Gمحدود من المفردات ،ومع ذلك لGGديهم تجربGGة ثريGGة .ومن َّ

يمكن مالحظة أن معرفة هللا تكمن في الدقة والواقعية ،وليست في براعة الكلمGGات أو ثGGراء المفGGردات ،وإن معرفGGة اإلنسGGان
تماما .إن العبرة من معرفة هللا أرقى من أي علم من العلوم الطبيعية التي عرفتها البشرية .إنها
ومعرفة هللا غير مرتبطين ً
عبرة ال يستطيع بلوغهGا إال عGدد محGدود ج ًGدا من الGذين ينشGدون معرفGة هللا وال يمكن ألي شGخص لديGه الموهبGة فحسGب أن

ثم يجب عليكم عدم النظر إلى معرفGة هللا ومناشGدة الحقيقGة كمGا لGو كGان في إمكGان طفGل صGغير أن يحظى
يحظى بها .ومن َّ

تمامGGا في حياتGGك العائليGGة ،أو حياتGGك المهنيGGة G،أو في زواجGGك ،ولكن عنGGدما يتعلGGق األمGGر بالحقيقGGة،
بهمGGا .ربمGGا كنت
ً
ناجح Gا ً
والعGGبرة من معرفGGة هللا ،فليس لGGديك مGGا تثبتGGه لنفسGGك ألنGGك لم تحِّقGGق فيGGه شGGيًئا .يمكن القGGول إن ممارسGGة الحقيقGGة أمGGر صGGعب
للغاية وإن معرفة هللا تمثل معضلة أكبر بالنسبة إليكم .هذه هي الصعوبة التي تواجهك وهي نفسها الصGGعوبة الGGتي واجهتهGGا

البشGG Gرية كلهGG Gا .من بين أولئGG Gك الGG Gذين لGG Gديهم بعض اإلنجGG Gازات في سGG Gبيل معرفGG Gة هللا ،ال يكGG Gاد يكGG Gون هنGG Gاك َم ْن يGG Gرقى إلى
Gروريا أو مGGا مGGدى اعتبGGار
المسGGتوى القياسGGي .ال يعGGرف اإلنسGGان مGGا الGGذي تعنيGGه معرفGGة هللا أو َلم تُعGGد معرفGGة هللا أمGً Gرا ضG
ً

Gديدا ،وببسGGاطة شGGديدة هGGذا هGGو أكGGبر لغGGز واجهتGGه البشGGرية ،وال أحGGد يسGGتطيع
معرفGGة هللا .هGGذا مGGا يربGGك البشGGرية
ً
إرباكGGا شً G
اإلجابGة عن هGGذا السGGؤال ،وال أحGGد على اسGGتعداد لإلجابGGة عنGGه ،ألنGه ،حGتى اآلن ،لم يحGرز أحGGد من بين البشGر أي نجGاح في
دراسGGة هGGذا العمGGل .ربمGGا تظهGGر على التGGوالي فئGGة من المGGواهب الGGتي تعGGرف هللا عنGGدما تتعGGرف البشGGرية على لغGGز المراحGGل

الثالث للعمل .بالطبع ،آمل أن تكون هذه هي الحالة ،بل وأكثر من ذلك ،فأنا في سبيلي للقيام بهذا العمل ،وأتمGGنى أن أرى
ظهور المزيد من هذه المGواهب في المسGتقبل القGريب .وسيصGبح هGؤالء هم الGذين يشGهدون بهGذه المراحGل الثالث من العمGل
أيضا أول َم ْن يشهد بهذه المراحل الثالث من العمل .إذا لم تكن هناك مواهب من هذا القبيGGل ،في
وبطبيعة الحال سيكونون ً

اليوم الذي ينتهي فيه عمل هللا ،أو عنGدما يكGون هنGاك واحGد أو اثنGان منهGا فقGط ،وقGد قبلGوا شخصGياً أن يكملهم هللا المتجسGد،
وأسفا من هذا – على الGرغم من أن هGGذا هGو السGيناريو األسGوأ فقGط .أيGGا كGان الحGال،
ٍG
فعندئذ ال يكون هناك شيء أكثر حزناً ً

مGGا زلت آمGGل أن يتمكن أولئGGك الGGذين يسGGعون حًGقGا من الحصGGول على هGGذه البركGGة .منGGذ بدايGGة الGGزمن ،لم يكن هنGGاك مثGGل هGGذا
العمل قGط ،ولم يشGهد تGاريخ تطGور البشGرية مثGل هGذا التعهGد G.إذا كنت حًقGا تسGتطيع أن تصGبح من أوائGل الGذين يعرفGون هللا،

أفال يكون هذا أشرف وسام بين كل الخليقة؟ هGل سيشGGيد هللا بGأي مخلGGوق أكGGثر من البشGر؟ ليس من اليسGGير تحقيGGق مثGل هGذا

العمGGل ،لكنGGه سيحصGGد المكافGGآت في نهايGGة المطGGاف .وبغض النظGGر عن نGGوع القGGادرين على بلGGوغ معرفGGة هللا أو جنسGGيتهم،
فسيحص GGلون ،في النهاي GGة ،على أعظم تك GGريم من هللا ،وس GGيكونون هم وح GGدهم ال GGذين يتمتع GGون بس GGلطان هللا .ه GGذا ه GGو عمGGGل
أيضا عمل المستقبل؛ إنه العمل األخير واألسمى الذي يتحقق في  6000عGام من العمGل وهGو طريGق العمGل
الحاضر ،وهو ً
ال GGذي يكش GGف عن الفئ GGة ال GGتي ينتمي إليه GGا اإلنس GGان .من خالل عم GGل تعري GGف اإلنس GGان باهللُ ،يكش GGف عن األص GGناف المختلف GGة
لإلنسان :فأولئك الذين يعرفون هللا مؤهلون لتلقي بركات هللا وقبول وعوده ،بينمGا أولئGك الGذين ال يعرفGون هللا غGير مGؤهلين

لتلقي بركGGات هللا وقبGGول وعGGوده .وأولئGGك الGGذين يعرفGGون هللا هم أوليGGاء هللا ،وأولئGGك الGGذين ال يعرفGGون هللا ال يمكن تسGGميتهم
بأولي GGاء هللا؛ فيمكن ألولي GGاء هللا أن ين GGالوا ًأيGGا من برك GGات هللا ،لكن أولئ GGك ال GGذين ليس GGوا أولي GGاء هلل ال يس GGتحقون أي ش GGيء من
عمله .سواء أكانت ضيقات أم تنقية أم دينونة G،فكلها من أجل السماح لإلنسان أن يبلغ معرفة هللا في نهاية المطاف وبحيث
يمكن لإلنسGGان أن يخضGGع هلل .هGGذا هGGو األثGGر الوحيGGد الGGذي سGGيتحقق في نهايGGة المطGGاف .ال شGGيء من المراحGGل الثالث للعمGGل
مسGGتتر ،وهGGذا مفيGGد لمعرفGGة اإلنسGGان باهلل ،ويسGGاعد اإلنسGGان على الحصGGول على معرفGGة كاملGGة وشGGاملة هلل .فكGGل هGGذا العمGGل
يعود بالفائدة على اإلنسان.
إن عمGGل هللا نفسGGه يمثGGل الرؤيGGة الGGتي يجب أن يعرفهGGا اإلنسGGان ،ذلGGك أن عمGGل هللا ال يمكن لإلنسGGان أن يحققGGه وال أن
يمتلكGGه .إن المراحGGل الثالث للعمGGل هي مجمGGل تGGدبير هللا ،وليس هنGGاك من رؤيGGة أكGGبر يجب على اإلنسGGان معرفتهGGا .إذا لم
يعرف اإلنسان هذه الرؤية القوية ،فلن يكون من السهل معرفGة هللا ولن يكGون من السGGهل فهم مشGيئة هللا ،وعالوة على ذلGGك
Gادرا على الوصGول إلى هGذا
سيصبح الطريق الGذي يسGلكه اإلنسGان شGاًقا على نحGو متزايGد .بGدون رؤى ،لن يكGون اإلنسGان ق ً
الح GGد .إنه GGا ال GGرؤى ال GGتي حمت اإلنس GGان ح GGتى الي GGوم ،وال GGتي أم GGدت اإلنس GGان ب GGأعظم حماي GGة .في المس GGتقبل ،يجب أن تص GGبح
معGGرفتكم أعمGGق ،ويجب أن تعرفGGوا مجمGGل مشGGيئته وجGGوهر عملGGه الحكيم في المراحGGل الثالث للعمGGل .فقGGط هGGذه هي قGGامتكم
ِ
مكمGGل للمرحل GGتين الس GGابقتين ،مم GGا يع GGني أن GGه من
الحقيقي GGة .ال ت GGأتي المرحل GGة األخ GGيرة من العم GGل منفص GGلة ،وإنم GGا هي ج GGزء ّ
المسGGتحيل اكتمGGال عمGGل الخالص بالكامGGل من خالل القيGGام بمرحلGGة واحGGدة فقGGط من المراحGGل الثالث للعمGGل .على الGGرغم من
أن المرحلة األخيرة من العمل قادرة على تخليص اإلنسان كلية ،إال أن هذا ال يعني أنه من الضGGروري تنفيGGذ هGGذه المرحلGGة
الوحيدة بمفردها فقط وأن المرحلتين السابقتين للعمGل غGير مطلوبGتين لتخليص اإلنسGان من تGأثير الشGGيطان .ال يمكن اعتبGار
مرحلة واحدة من المراحل الثالث هي الرؤية الوحيGGدة الGGتي يجب أن تعرفهGGا كGل البشGرية ،ألن مجمGGل عمGل الخالص يعGني
المراحل الثالث للعمل ال مرحلة واحدة من بينها .طالما لم ُينجز عمل الخالص ،فلن يكتمGGل تGGدبير Gهللاُ .يعبَّر عن ماهيGGة هللا
وشخصيته وحكمته في مجمل عمل الخالص الذي لم ُيكشف لإلنسGان عنGه في البدايGة ،ولكن جGاء التعبGير عنGه بالتGدريج في

تعبر كل مرحلة من مراحل عمل الخالص عن جزء من شخصية هللا ،وجGGزء من ماهيتGGه؛ إذ ال يمكن لكGGل
عمل الخالصِّ .
مرحلGGة من مراحGGل العمGGل أن تعGGبر عن ماهيGGة هللا على نحGGو مباشGGر وكامGGل .وعلى هGGذا النحGGو ،ال يمكن الفGGراغ من عمGGل
ثم فGG Gإن معرفGG Gة اإلنسGG Gان الكاملGG Gة باهلل ال تنفصGG Gل عن
الخالص بالكامGG Gل إال بعGG Gد اكتمGG Gال المراحGG Gل الثالث من العمGG Gل ،ومن َّ

المراحGGل الثالث لعمGGل هللا .إن مGGا ينالGGه اإلنسGGان من مرحلGGة واحGGدة من العمGGل هGGو مجGGرد شخصGGية هللا الGGتي ُيعبَّر عنهGGا في
جزء واحد من عمله ،وال يمكن أن تمثل الشخصية والماهية التي ُيعبَّر عنها في المراحل السابقة أو الالحقة؛ ذلك أن عمGGل

Gدريجيا وفًقGGا
تخليص البشGGرية ال يمكن أن ينتهي على الفGGور خالل فGGترة واحGGدة ،أو في مكGGان واحGGد ،وإنمGGا يصGGبح أعمGGق تG
ً
لمسGتوى تطGور اإلنسGان في أوقGات وأمGاكن مختلفGGة .إنGGه العمGل الGGذي يتم على مراحGل ولم يكتمGGل في مرحلGة واحGدة .وهكGذا

تتبلور حكمة هللا الكاملة في المراحل الثالث ،وليس في مرحلة فردية واحدة .تكمن ماهيته الكاملة وحكمتGGه الكاملGGة في هGGذه
المراحل الثالث ،وتضم كل مرحلة ماهيتGGه وتُعGد سGجالً للحكمGGة من عملGه .يجب على اإلنسGان أن يعGGرف الشخصGGية الكاملGGة
المعبَّر عنها في هذه المراحل الثالث .تحظى كل ماهية هللا هذه على األهمية القصوى لجميع البشرية ،وإذا لم يكن لدى
هلل ُ

خافيGGا على
البشGGرية هGGذه المعرفGGة عنGGد عبGGادة هللا ،فلن يختلفGGوا عن أولئGGك الGGذين يعبGGدون GبGGوذا .إن عمGGل هللا بين البشGGر ليس ً
معلومGGا لجمي GGع َم ْن يعب GGدون هللا .بم GGا أن هللا ق GGد َنَّفذ المراح GGل الثالث لعم GGل الخالص بين البش GGر،
اإلنس GGان ،ويجب أن يك GGون
ً
فيجب على اإلنسان أن يعرف تأويل ما كان وما يكون خالل المراحل الثالث للعمل .هGGذا مGGا يجب على اإلنسGGان أن يفعلGGه.

ما يخفيه هللا عن اإلنسان هGو مGا ال يسGتطيع اإلنسGان تحقيقGGه ومGا ال يجب على اإلنسGان معرفتGه ،في حين أن مGا أظهGGره هللا

لإلنس GGان ه GGو م GGا يجب علي GGه معرفت GGه وم GGا يجب أن يحص GGل علي GGه .تُ َّنفذ ك GGل مرحل GGة من مراح GGل العم GGل الثالث ف GGور تأس GGيس
المرحلة السابقة؛ وال تُ َّنفذ على نحو مستقل بمع ٍ
Gزل عن عمGل الخالص .على الGرغم من وجGود اختالفGGات كبGGيرة في العصGر
الذي يجري فيه العمل ونGوع العمGGل ،إال أن جGوهره ال يGGزال هGو خالص البشGرية ،وكGل مرحلGة من مراحGل عمGGل الخالص

أعمق من التي سبقتها .تستمد كل مرحلة من العمل استمراريتها من تأسيس المرحلة األخGيرة الGتي لم ُتل َGغ ،وبهGذه الطريقGة،
Gديما مطلًقGGا عن جGGوانب من شخصGGيته لم ُيعبَّر عنهGGا من قبGGل
عبGGر هللا باسGGتمرار في عملGGه الGGذي يكGGون ًG
ُي ِّ
دومGا جديGً Gدا وليس قً G
دومGGا لإلنسGGان عن عملGGه الجديGGد وماهيتGGه الجديGGدة ،وحGGتى على الGGرغم من مقاومGGة حGَّ Gراس الGGدين القGGدامى
لإلنسGGان ،ويكشGGف ً
ودائمGا مGGا يكGون
دائما ما يقGدم على العمGل الجديGد GالGGذي نGوى القيGGام بGGه.
ً
لهذا بكل قوة ومعارضتهم لذلك صراحة ،إال أن هللا ً

دائما ما تتغGGير وفًقGا للعصGر الGGذي
عمله
دائما ما يجد معارضة من اإلنسان .ولذلك ً
ً
أيضا فإن شخصيته ً
متغيرا ،وبسبب هذا ً
دائما ما يقوم بالعمGل الGذي لم يقم بGه من قبGل ،حGتى عنGد القيGام بالعمGل
يجري فيه عمله والمتلقين له .عالوة على ذلك ،فإنه ً
ضGا مGGع العمGGل الGGذي قGGام بGGه من قبGGل ،ليتعGGارض معGGه .يسGGتطيع اإلنسGGان فقGGط قبGGول نGGوع واحGGد من
الGGذي يبGGدو لإلنسGGان متعار ً
العمل أو طريقة واحدة للتنفيذ .ويصعب على اإلنسGان قبGول العمGل ،أو طريGق التنفيGذ ،الGذي ال يتماشGى معGه أو األعلى منGه

دائما ما يقوم بعمل جديد ،وهكذا تظهر جماعة تلو أخرى من الخGبراء الGدينيين GتعGارض العمGل الجديGدG
– لكن الروح القدس ً
دائمGGا جديGً Gدا وليس
هلل .لقGGد أصGGبح هGGؤالء خGGبراء ألن اإلنسGGان ليس لديGGه على وجGGه التحديGGد علم بالكيفيGGة الGGتي يكGGون بهGGا هللا ً
بقديم ،وليس لديه معرفة بمبادئ عمل هللا ،وفوق كGل ذلGGك ،ليس لديGGه معرفGة بGالطرق العديGدة GالGGتي يخِّلص بهGGا هللا اإلنسGان.
على هذا النحو ،ال يستطيع اإلنسان معرفة ما إذا كان هو العمل الذي يأتي من الروح القدس أم أنه عمل هللا نفسGGه .يتشGبث

كثGGير من النGGاس بموقGGف حيGGال ذلGGك ،فGGإن كGGان العمGGل موافًقGGا للكلمGGات الGGتي جGGاء بهGGا من قبGGل قبلGGوه ،وإن كGGانت هنGGاك أوجGGه
جميعا بهذه المبادئ؟ لم يظهر للمراحGGل الثالث من
اختالف مع العمل الذي يسبقه عارضوه ورفضوه .واليوم ،أال تلتزمون
ً
عمGG G Gل الخالص أي أثGG G Gر عظيم عليكم ،وهن GG G Gاك َم ْن يؤمن GG G Gون بGG G Gأن المرحل GG G Gتين السGG G Gابقتين من العمGG G Gل تمثالن عبًئا ليس من
الضGGروري معرفتGGه ببسGGاطة .إنهم يظنGGون أنGGه ينبغي عGGدم الكشGGف عن هGGذه المراحGGل الثالث للعامGGة ويجب أن تGGتراجع في
أقرب وقت ممكن حGتى ال يشGعر النGاس بالجهGد من المرحلGتين السGابقتين من المراحGل الثالث للعمGل .يعتقGد معظم النGاس أن
التعريGGف بمرحلGGتي العمGGل السGGابقتين خطGGوة أبعGGد من الالزم ،وال تسGGاعد على معرفGGة هللا – هGGذا هGGو مGGا تعتقدونGGه أنتم .فGGأنتم

تعتقGGدون اليGGوم أنGGه من الصGGواب العمGGل بهGGذه الطريقGGة ،ولكن سGGيأتي اليGGوم الGGذي تGGدركون فيGGه أهميGGة عملي :اعلمGGوا أنGGني ال
أقوم بGأي عمGل غGير ذي أهميGة .فمعGنى أنGني أعلن عن المراحGل الثالث للعمGل أمGامكم ،أنGه يجب أن تكGون مفيGدة لكم؛ وبمGا
أن هذه المراحل الثالث من العمل تصب في جوهر التدبير Gالكامل هلل ،لGذا يجب أن تصGبح محGور اهتمGام الجميGع في جميGع
جميعGا أهميGGة هGGذا العمGGل .اعلمGGوا أنكم تعارضGGون عمGGل هللا أو تسGGتخدمون تصGGوراتكم
ًG
ويومGا مGGا ،سGGتدركون
ًG
أنحGGاء الكGGون.
الخاصة لقياس عمل اليوم ،ذلGGك ألنكم ال تعلمGون مبGGادئ عمGل هللا وألنكم ال تأخGذون عمGل الGروح القGدس مأخGذ الجGGد بالقGGدر
الكافي .إن معارضتكم هلل وعرقلتكم لعمل الروح القدس سGGببها تصGGوراتكم وغطرسGGتكم المتأصGGلة .ليس ألن عمGGل هللا خطGأ،
لكن ألنكم عصGGاة جGً Gدا بGGالفطرة .ال يمكن لبعض النGGاس ،بعGGد اكتشGGاف إيمGGانهم باهلل ،القGGول من أين جGGاء اإلنسGGان على وجGGه
اليقين ،لكنهم يجرؤون على إلقاء الخطب العامة ِّ
ليقيمون أوجه الصواب والخطأ في عمل الروح القدس .حتى أنهم يعظGGون
الرسGGل الGGذين نGGالوا العمGGل الجديGد GللGGروح القGGدس ،فيعِّلقGGون ويتحGGدثون بحGGديث في غGGير محلGGه؛ فبشGGريتهم ضGGحلة للغايGGة وليس
لديهم أدنى إحساس بهم .ألن يأتي اليGوم الGذي يGرفض فيGه عمGل الGروح القGدس هGؤالء النGاس ويحGرقهم في نGار الجحيم؟ إنهم

ض G Gا توجيGG Gه هللا في عملGG Gه .كيGG Gف يمكن لمثGG Gل هGG Gؤالء النGG Gاس غGG Gير
ال يعرفGG Gون عمGG Gل هللا لكنهم ينتقGG Gدون عملGG Gه ويحGG Gاولون أي ً
المنطق GGيين أن يعرف GGوا هللا؟ يتج GGه اإلنس GGان لمعرف GGة هللا أثن GGاء البحث عن GGه وتجربت GGه؛ وليس من خالل انتق GGاده ب GGدافع أن ي GGأتي
لمعرفGGة هللا من خالل اسGGتنارة الGGروح القGGدس .كلمGGا كGGانت معرفGGة النGGاس باهلل دقيقGGة أكGGثر ،كGGانت معارضGGتهم لGGه أقGGل .وعلى
النقيض من ذلك ،كلمGا ق َّGل عGدد األشGخاص الGذين يعرفGون هللا ،زاد احتمGال معارضGتهم لGه .إن تصGوراتك وطبيعتGك GالقديمGة

Gدهورا
وطبيعتك Gالبشرية وشخصيتك ونظرتGك األخالقيGة هي "الوقGود" الGذي يشGعل بGداخلك مقاومGة هللا ،كلمGا كنت فاس ًGدا ومت ً
طا أكثر ،كنت أشد عداوة هلل .إن أولئك الذين لديهم تصورات بالغة الخطورة ولديهم شخصية ترى أنهGGا أكGGثر بGً Gرا من
ومنح ً
دومGا ضGد هللا؛
اآلخرين ،هم ألد أعداء هلل المتجسد وأولئك هم أضداد المسيح .إذا لم تخضGع تصGوراتك للتصGحيح ،فسGتكون ً
ٍ
بمعزل عنه.
دوما
ولن تكون متوافًقا مع هللا ،وستكون ً
يمكنGGك فقGGط من خالل نبGGذ تصGGوراتك القديمGGة أن تحصGGل على المعرفGGة الجديGGدة G،وليس بالضGGرورة أن تكGGون معرفتGGك

القديمGة GعبGGارة عن تصGGورات قديمGGة .تشGGير "التصGGورات" إلى األشGGياء الGGتي َّ
ظن اإلنسGGان أنهGGا غGGير متماشGGية مGGع الواقGGع .فGGإذا

كGGانت المعرفGGة القديمGGة قGGد عفGGا عليهGGا الGGزمن بالفعGGل ووقفت حجGGر عGGثرة أمGGام دخGGول اإلنسGGان إلى العمGGل الجديGGد ،فGGإن هGGذه
Gادرا على انته GGاج المنهج الص GGحيح نحGGو ه GGذه المعرفGGة وكGGان بإمكانGGه
المعرف GGة تك GGون أي ً
Gورا .أمGGا إذا كGGان اإلنسGGان قً G
ض Gا تصً G
وأساسا
عونا لإلنسان
معرفة هللا من عدة جوانب مختلفة عن طريق الجمع بين القديم والحديث ،فإن المعرفة القديمة تصبح ً
ً

يستطيع من خالله الGدخول إلى العصGر الجديGد G.تتطلب منGك العGبرة من معرفGة هللا أن تتقن العديGد Gمن المبGGادئ :كيGف تسGلك

طريGق معرفGة هللا ،وأي الحقGائق يجب عليGك فهمهGا حGتى تعGرف هللا ،وكيGف تتخّلص من تصGوراتك وطبيعتGك GالقديمGة لعلGك

تخضع لجميGع تنظيمGات العمGل الجديGد هلل .إذا اسGتخدمت هGذه المبGادئ كأسGاس للGدخول إلى العGبرة من معرفGة هللا ،فستصGبح

معرفتك أعمق وأعمق .إذا كGانت لGديك معرفGة واضGحة بالمراحGل الثالث للعمGل – أي بخطGة تGدبير هللا الكاملGة – وإذا كنت
محكمGا ،ويمكنGك أن تGرى أن َم ْن قGام بالعمGل إلGه
طGا
تستطيع أن تربط المرحلتين السابقتين من عمل هللا بالمرحلة الحاليGة رب ً
ً
واحد ،فلن يكGون لGديك أسGاس أكGثر ثباتًGا من هGذا .إن المراحGل الثالث للعمGل نفGذها إلGه واحGد؛ هGذه هي الرؤيGة األكGبر وهGذا

هو السبيل الوحيد لمعرفة هللا .لم يكن باإلمكان القيام بالمراحل الثالث للعمGGل إال من خالل هللا نفسGGه ،وال يمكن ألي إنسGGان

أن يقوم بمثل هذا العمل نيابة عنه – وهGذا يعGني أن هللا وحGده يسGتطيع أن يقGوم بعملGه منGذ البدايGة وحGتى اليGوم .على الGرغم
من أن المراحل الثالث لعمل هللا قد ُنفذت في عصور وأمGاكن مختلفGة ،وعلى الGرغم من أن عمGل كGل منهGGا مختلGف ،إال أن

العم GGل كل GGه ينف GGذه إل GGه واح GGد .من بين ك GGل ال GGرؤى ،تُع GGد ه GGذه هي أعظم رؤي GGة يجب أن يعرفه GGا اإلنس GGان ،وإذا ك GGان بإمك GGان
Gادرا على الوقGGوف بثبGGات .تُعGGد أكGGبر معضGGلة تواجGGه األديGGان الطوائGGف الدينيGة GالمختلفGGة
تمامGGا ،فسGGيكون قً G
اإلنسGGان أن يفهمهGGا ً
اليGGوم هي أن أصGGحابها ال يعرفGGون عمGGل الGGروح القGGدس ،وأنهم غGGير قGGادرين على التميGGيز بين عمGGل الGGروح القGGدس والعمGGل
ال GGذي ال ي GGأتي من ال GGروح الق GGدس – ول GGذا ف GGإنهم ال يس GGتطيعون الق GGول إن ك GGانت مرحل GGة العم GGل ه GGذه يق GGوم به GGا يه GGوه هللا مث GGل
المرحلGGتين السGGابقتين من العم GGل أم ال .على ال GGرغم من أن الن GGاس يتبع GGون هللا ،إال أن أكGGثرهم ال يزالGGون غGGير قGGادرين على
القول بأنه هو الطريق الصحيح .يساور اإلنسان القلق حول ما إذا كان هذا الطريق هو الطريق الذي يقوده هللا بنفسه ،ومGGا
إذا كان تجسد هللا حقيقGة ،وال يGزال معظم النGاس ال يجيGدون التميGيز عنGدما يتعلGق األمGر بمثGل هGذه األمGور .إن أولئGك الGذين
يتبعون هللا غير قادرين على تحديد Gالطريق ،ولذا فإن للرسائل الشفهية أثGر جGزئي فقGط في هGؤالء النGاس ،وهي غGير قGادرة
ثم يؤثر هذا في دخGول الحيGاة عنGد هGؤالء النGاس .إذا كGان اإلنسGان يسGتطيع أن يGرى
على أن تكون فعالة بشكل كامل ،ومن َّ

في المراحل الثالث للعمل التي قام هللا فيها بالعمل بنفسه في أوقGات مختلفGGة ،وفي أمGاكن مختلفGة ،وفي أنGاس مختلفين ،وإن

كGGان اإلنسGGان يسGGتطيع رؤيGGة أنGGه على الGGرغم من أن العمGGل مختلGGف ،فGGإن الGGذي يقGGوم بGGه كلGGه إلGGه واحGGد ،وبمGGا أن الGGذي يقGGوم
صحيحا وبدون أخطاء ،وأنه على الرغم من تعارضه مع تصورات اإلنسان ،إال أنه
بالعمل كله إله واحد ،فال بد أن يكون
ً
ليس هن GGاك َم ْن ينك GGر أن GGه عم GGل إل GGه واح GGد إذا ك GGان اإلنس GGان يس GGتطيع أن يق GGول على وج GGه اليقين إن GGه عم GGل إل GGه واح GGد ،ف GGإن

تصورات اإلنسان ستصبح مجرد تفاهات ،وغير جديرة بالذكر .ألن رؤى اإلنسGGان غGGير واضGحة ،وألن اإلنسGان ال يعGGرف

كرسGين
Gائرا بشGأن هللا المتجسGد اليGوم ،فال يGزال العديGد Gمن النGاس ُم َّ
إال يهGوه باعتبGاره هللا ،ويسGوع باعتبGاره الGرب ،ويقGف ح ً
ودائمGGا مGا يسGاور الشGGك معظم النGاس وال يأخGGذون عمGGل اليGوم
لعمGل يهGGوه ويسGوع ،ومحGاطين بتصGورات حGول عمGGل اليGوم،
ً

على محمGGل الجGGد .ال يحمGGل اإلنسGGان أي تصGGورات تجGGاه مرحلGGتي العمGGل األخGGيرتين اللGGتين كانتGGا غGGير مرئيGGتين G.وذلGGك أن
اإلنسGان ال يفهم واقGع المرحلGGتين األخGGيرتين من العمGل ،ولم يشGGهدهما بنفسGGه .والسGGبب في عGGدم إمكانيGGة رؤيتهمGا أن اإلنسGان

يتخيGGل وفGGق مGGا يحب؛ وبغض النظGGر عمGGا توصGGل إليGGه ،فال توجGGد أي حقGGائق إلثبGGات ذلGGك وال يوجGGد أحGGد يتGGولى تصGGحيحه.
متخليا عن الحذر مما قد تأتي به الريGاح ومطلًقGا لخيالGGه العنGGان ألنGGه ال توجGGد حقGائق
يطلق اإلنسان لغريزته الطبيعية العنان
ً
ثم تصبح تصورات اإلنسGان "حقيقGGة" بغض النظGر عن وجGود مGا يثبتهGGا .هكGذا يGGؤمن اإلنسGان باإللGGه الGذي
إلثبات ذلك ،ومن َّ

يتصGوره في ذهنGه ،وال يسGعى إللGه الواقGع .إذا كGان للشGخص الواحGد نGوع واحGGد من االعتقGاد ،فسGGيكون هنGGاك مائGة نGGوع من

االعتقاد من بين مائة شخص .يمتلك اإلنسان مثل هذه المعتقدات ألنه لم ير حقيقGGة عمGGل هللا ،ألنGGه لم يسGمعها إال بأذنيGه ولم
يبصGرها بعينيGه .لقGد سGمع اإلنسGان األسGاطير والقصGص – ولكن نGادراً مGا سGمع بمعرفGة حقGائق عمGل هللا .ولGذلك فGإن الGذين

مGGر على إيمGGانهم عGGام واحGGد هم فقGGط يؤمنGGون باهلل وفGGق تصGGوراتهم الخاصGGة ،وينطبGGق الشGGيء نفسGGه على أولئGGك الGGذين آمنGGوا
باهلل طوال حيGاتهم .إن أولئGك الGذين ال يسGتطيعون رؤيGGة الحقGائق لن يتمكنGGوا أبGداً من الهGروب من عقيGدة بهGGا تصGورات عن

حرر نفسه من قيود تصوراته القديمة ،وأنه دخل منطقة جديدة .أال يعلم البشر أن المعرفة الGGتي لGGدى
هللا .يعتقد اإلنسان أنه ّ
َم ْن ال يستطيعون رؤية وجه هللا الحقيقي ليست إال تصورات وهرطقة؟ يظن اإلنسان أن تصوراته صحيحة وبدون أخطGGاء
ويظن أن هGذه التصGورات تGأتي من هللا .واليGوم ،عنGدما يشGهد اإلنسGان عمGل هللا ،فإنGه يطلGق التصGورات الGتي تGراكمت على

ويصِGبح من الصGعب على اإلنسGان
مر سنوات عديدة G.أصبحت تصGورات الماضGي وأفكGاره عقبGة أمGام عمGل هGذه المرحلGةُ ،
أن يتخلى عن هGذه التصGورات ويGدحض مثGل هGذه األفكGار .لقGد أصGبحت التصGورات تجGاه هGذا العمGل التGدريجي لGدى العديGدG

Gداء مستعصGً Gيا تجGGاه هللا المتجسGGد،
من أولئGGك الGGذين اتبعGGوا هللا حGGتى اليGGوم أكGGثر خطGGورة ،وقGGد كGَّ Gون هGGؤالء النGGاس بالتGGدريج عً G

Gدوا لعمGل اليGوم ،العمGGل الGذي
ومصدر هذه الكراهية تصGورات اإلنسGان وتخيالتGGه .لقGGد غGGدت تصGورات اإلنسGGان وتخيالتGGه ع ً
يتناقض مع تصورات اإلنسGGان .ويرجGGع السGGبب في هGذا تحديGً Gدا إلى أن الحقGائق ال تسGمح لإلنسGان بGأن يطلGق العنGGان لخيالGه،
وعالوة على ذلGGك ال يمكن لإلنسGGان أن يدحضGGها بسGGهولة ،وال تحتمGGل تصGGورات اإلنسGGان وخياالتGGه وجGGود الحقGGائق ،فض Gالً
ظف خياله .يمكن القول فقGط بأنGGه
عن أن اإلنسان ال يفكر في صحة الحقائق ودقتها ،بل يطلق فقط تصوراته بإصرار ،ويو ِّ

قصGGور في تصGGورات اإلنسGGان وال يمكن القGGول بأنGGه قصGGور في عمGGل هللا .قGGد يتخيGGل اإلنسGGان مGGا يشGGاء ،لكنGGه ليس حGً Gرا في
مناقشة أي مرحلة من مراحGل عمGGل هللا أو أي شGيء منهGا؛ فحقيقGة عمGل هللا ال يمكن لإلنسGان أن ينتهكهGGا .يمكنGك Gأن تطلGق
لخيالGGك العنGGان ،بGGل ويمكن Gك GتGGأليف القصGGص الجميلGGة حGGول عمGGل يهGGوه ويسGGوع ،لكن ليس بإمكانGGك دحض الحقيقGGة الكامنGGة
أيضا ويجب عليكم فهم أهمية هذه األمور .يعتقGGد
وراء كل مرحلة من مراحل عمل يهوه ويسوع؛ إنه مبدأ ومرسوم إداري ً
اإلنسGGان أن هGGذه المرحلGGة من العمGGل ال تتوافGGق مGGع تصGGورات اإلنسGGان ،وأن هGGذا ليس هGGو الحGGال بالنسGGبة لمرحلGGتي العمGGل
السابقتين .يعتقد اإلنسان في تصوره أن عمل المرحلتين السابقتين ليس بالتأكيد هGGو نفسGGه عمGGل اليGGوم – لكن هGGل فكGGرت في
دائمGGا ،بغض النظGGر عن العصGر ،سGواد عظيم من
دائما عملي وأنGه سGيكون هنGاك ً
أن مبادئ عمل هللا كلها واحدة وأن عمله ً
الناس الذين يقGاومون حقيقGة عملGه ويعارضGونها؟ إن كGل أولئGك الGذين يقGاومون هGذه المرحلGة من العمGل ويعارضGونها كGانوا
بال شGGك سيعارضGGون هللا في الماضGGي ،ألن مثGGل هGGؤالء النGGاس سGGيكونون دائمGاً أعGGداء هلل .إن الGGذين يعلمGGون حقيقGGة عمGGل هللا

سGGينظرون إلى المراحGGل الثالث للعمGGل على أنهGGا عمGGل إلGGه واحGGد وسGGيتخلون عن تصGGوراتهم .أولئGGك هم الGGذين يعرفGGون هللا
وأولئGGك هم الGGذين يتبعGGون هللا حًGقGا .عنGGدما يوشGGك تGGدبير هللا الكامGGل على االنتهGGاء ،سيصGِّ Gنف هللا كGGل شGGيء وفGGق النGGوع .إن
اإلنسان من صنع يدي الخالق ،وفي النهاية يجب أن يعيGد GاإلنسGان بالكامGGل تحت سGGيادته؛ وتلGGك هي خاتمGGة المراحGGل الثالث

للعمGGل .إن مرحلGGة العمGGل في األيGGام األخGGيرة ،والمرحلGGتين السGGابقتين في إسGGرائيل واليهوديGGة G،هي خطGGة تGGدبير هللا في الكGGون

كلGه .ال أحGد يسGتطيع أن ينكGر هGذا ،وهGذه هي حقيقGة عمGل هللا .على الGرغم من أن النGاس لم يختَِبGروا أو يشGهدوا الكثGير من
هذا العمل ،إال أن الحقائق ال تزال هي الحقائق ،وهذا ما ال يمكن ألحGد من البشGر إنكGارهَ .سَGي َقبل جميGGع الGذين يؤمنGGون باهلل

في كل بقعة من الكون المراحل الثالث للعمل .إذا كنت ال تعلم إال مرحلة واحدة بعينها من العمل وال تستوعب المرحلGGتين

األخ GGريين من العم GGل وال تس GGتوعب عم GGل هللا في الماض GGي ،ف GGأنت غ GGير ق GGادر على الح GGديث عن الحقيق GGة الكامل GGة لخط GGة هللا
ثم فGأنت ال تصGGلح للشGGهادة
الكاملة للتدبير ومعرفتك باهلل أحادية الجانب ،ألن في إيمانك باهلل أنت ال تعرفه وال تفهمه ،ومن َّ

هلل .بغض النظر عما إذا كGانت معGرفتكم الحاليGة بهGذه األمGور عميقGة أم سGطحية ،فيجب أن تكGون لGديكم المعرفGة في النهايGة

تماما ،وسيرى جميع الناس مجمل عمGل هللا ويخضGعون لسGيادة هللا .في نهايGة هGذا العمGل ،سGتتحد
ويجب أن تكونوا مقتنعينً G
جمي GGع ال GGديانات في ديان GGة واح GGدة ،وس GGتعود جمي GGع الخليق GGة تحت س GGيادة الخ GGالق ،وس GGتعبد Gجمي GGع الخليق GGة اإلل GGه الح GGق الواح GGد،
مجددا.
وستذهب جميع األديان الشريرة ُسدى ،ولن تظهر
ً
َلم هذه اإلشGارة المسGتمرة إلى المراحGل الثالث للعمGGل؟ إن تعGاقب العصGور والتطGGور االجتمGGاعي وتغGير وجGه الطبيعGة
تستتبع كل هذه حدوث تغيرات في المراحل الثالث للعمل .تتغير البشرية في الوقت المناسب بمGا يتماشGى مGع عمGل هللا وال
تتط GGور من تلق GGاء نفس GGها .إن ذك GGر المراح GGل الثالث لعم GGل هللا يه GGدف إلى إحض GGار جمي GGع المخلوق GGات والن GGاس من ك GGل ديان GGة
وطائفGGة تحت سGGيادة إلGGه واحGGد .بغض النظGGر عن الGGدين الGGذي تنتمي إليGGه ،فستخضGGع مGGع الجميGGع تحت سGGيادة هللا في نهايGGة
المطاف .يمكن هلل وحده أن ينفذ هذا العمل بنفسه؛ وال يمكن ألي زعيم ديني أن يقوم بGGه .هنGGاك العديGد Gمن األديGGان الكGبرى
في العGGالم ،ولكGٍ Gل منهGGا قائGGد أو زعيم ،وينتشGGر األتبGGاع في مختلGGف الGGدول والمنGGاطق في جميGGع أرجGGاء العGGالم؛ ففي كGGل بلGGد،

سGواء أكGانت كبGGيرة أم صGغيرة ،أديGGان مختلفGة .ومGGع ذلGGك ،بغض النظGر عن عGGدد األديGان الموجGGودة في جميGع أنحGاء العGGالم،
فجميع َم ْن في الكون موجود بتوجيه من إله واحGGد في نهايGGة األمGGر ،ووجGودهم ال يخضGGع ألي قGادة أو زعمGاء دينGيين .وهGو
وجه بقائد أو زعيم ديني معين ،وإنما تُقGاد البشGرية كلهGا بالخGالق الGذي خلGGق السGGماء واألرض وكGGل
ما يعني أن البشرية ال تُ َّ

ض Gا – وهGGذه حقيقGGة .على الGGرغم من أن العGGالم يعج بالعديGGد من األديGGان الكGGبرى ،بغض النظGGر عن
شGGيء وخلGGق اإلنسGGان أي ً
م GGدى عظمته GGا ،إال أنه GGا كله GGا موج GGودة تحت س GGيادة الخ GGالق ،وال يمكن ألي منه GGا أن يتج GGاوز نط GGاق ه GGذه الس GGيادة .إن نم GGو

البشGGرية والتقGGدم االجتمGGاعي وتطGGور العلGGوم الطبيعيGGة – هGGو جGGزء ال يتجGّ Gزأ من ترتيبGGات الخGGالق .وال ُيعGGد هGGذا العمGGل شGGيًئا
يمكن ألي زعيم ديني بعينه أن يقوم به .إن الزعماء الدينيين Gهم مجرد قGادة لGGدين بعينGGه G،وال يمكن أن يمثلGGوا هللا أو الواحGGد
الذي خلق السماء واألرض وكل شيء .يمكن للزعماء الدينيين قيادة جميع من يGGدينون بالGدين كلGGه ،لكن ال يمكنهم السGGيطرة
عالميGا .الزعمGاء الGدينيون هم مجGرد قGادة ،وال يمكنهم الوقGوف
على جميع الخليقة تحت السGماء – وهGذه حقيقGة ُمعGترف بهGا
ً
جميعGا إلى يGGدي الخGالق .كGان البشGر
ًG
على قدم المساواة مع هللا (الخGالق) .كGل شGيء في يGGدي الخGالق ،وفي النهايGGة سGGيعودون

في األصGGل من صGGنع هللا ،وبغض النظGGر عن الGGدين ،سGGيعود كGGل إنسGGان تحت سGGيادة هللا – وهGGذا أمGGر ال مفGGر منGGه .هللا وحGGده
ضGا تحت سGGيادته .بغض النظGGر عن
هGو األعلى بين جميGع األشGGياء ،والحGاكم األعلى بين جميGع المخلوقGات يجب أن يعGGود أي ً
مدى رفعة مكانة اإلنسان ،إاَّل َّأنه ليس في إمكانGه أن يقGود البشGرية إلى مصGير مناسGب ،وال يسGتطيع أحGد أن يص ِّGنف جميGع
األشGGياء وفًقGGا للنGGوع .خلGGق يهGGوه بنفسGGه البشGر وصGَّ Gنف كGGل واحGGد على حسGب النGGوع ،وعنGGدما يحين وقت النهايGGة سGGيظل يقGGوم
ِ
ويصن ف كل األشياء حسب النوع – وال يمكن لهذا أن يحدث بمعزل عن هللا .إن المراحل الثالث للعمل الGGتي
بعمله بنفسه،
ّ
ُنِّفGGذت من البدايGGة وحGGتى اليGGوم نفGGذها كلهGGا هللا بنفسGGه ،فقGGد نفGGذها اإللGGه الواحGGد .إن حقيقGGة المراحGGل الثالث للعمGGل هي حقيقGGة
سيصGَّ Gنف كGGل شGGيء حسGGب النGGوع
قيGGادة هللا لجميGGع البشGGر ،حقيقGGة ال يمكن ألحGGد إنكارهGGا .في نهايGGة المراحGGل الثالث للعمGGلُ ،
ويعود تحت سيادة هللا ،ألنه في جميGع أنحGاء الكGون بأكملGه ال يوجGد سGوى هGذا اإللGه الواحGد ،وليس هنGاك أي أديGان أخGرى.

َم ْن لم يكن بمقGGدوره خلGGق العGGالم لن يكGGون بمقGGدوره أن ينهي العGالم ،في حين أن َم ْن خلGق العGالم هGGو َم ْن سGGينهيه بكGل تأكيGGد،
إلهGا بكGGل
وهكGGذا إذا كGGان أحGGدهم غGGير قGGادر على إنهGGاء العصGGر ويمكنGGه بالكGGاد مسGGاعدة اإلنسGGان على تنميGGة عقلGGه ،فلن يكGGون ًG

تأكيGد ،ولن يكGون رب البشGر بكGل تأكيGد G،فسGيكون غGير قGادر على القيGام بمثGل هGذا العمGل العظيم؛ فهنGاك واحGد فقGط هGو َم ْن
يسGGتطيع تنفيGGذ هGGذا العمGGل؛ وكGGل َم ْن ال يكGGون بمقGGدورهم القيGGام بهGGذا العمGGل هم بالتأكيGGد أعGGداء من دون هللا .جميGGع الGGديانات
الشريرة غير متوافقة مع هللا ،وبما أنها غير متوافقGة مGع هللا ،فإنهGا إ ًذا في عGداء مGع هللا .كGل عمGل يقGوم بGه هGذا اإللGه الحGق

الواحد ،والكون بأكمله يأتمر بأمر هذا اإلله الواحد .بغض النظر عما إذا كان يعمل في إسرائيل أو الصين ،وبغض النظGGر

عما إذا كان ينفذ العمل بالروح أو الجسد ،فإن كل شيء يقوم به هللا بنفسه ،وال يمكن ألحد غيره القيGام بGه .ويرجGGع السGGبب
في هGGذا تحديGً Gدا إلى أنGGه إلGGه كGGل البشGGر وأنGGه يعمGGل بحريGGة وغGGير مقيَّد بGGأي شGGروط – وهGGذه أعظم الGGرؤى كلهGGا .باعتبGGارك
مخلوًقا من خليقة هللا ،إذا أردت القيام بما يجب على المخلوق فعلGGه تجGGاه هللا وفهمت مشGGيئة هللا ،فيجب عليGGك أن تفهم عمGGل

هللا ،ويجب أن تفهم مشيئة هللا للخليقة ،ويجب أن تفهم خطته في التدبير ،ويجب أن تفهم كل داللة يحملها العمGل الGذي يقGوم

به .إن الذين ال يفهمGون هGذا غGير مGؤهلين ألن يكونGوا خليقGة هلل! فباعتبGارك مخلوًقGا هلل ،إذا لم تفهم من أين جئت ،ولم تفهم
ض Gا كي GGف تط GGورت البش GGرية ح GGتى يومن GGا ه GGذا ،ولم تفهم َم ْن ال GGذي يحكم
ت GGاريخ البش GGرية وك GGل عم GGل ق GGام ب GGه هللا ،ولم تفهم أي ً
البشGGرية كلهGGا ،فGGأنت إ ًذا غGGير قGGادر على القيGGام بواجبGGك .لقGGد قGGاد هللا البشGGرية حGGتى يومنGGا هGGذا ،ومنGGذ أن خلGGق اإلنسGGان على

أبدا .ال يتوقف الروح القGدس عن العمGل أب ًGدا ،ولم يتوقGف عن قيGادة البشGرية قGط ،ولم يGترك البشGرية قGط.
األرض لم يتركه ً

إلها ،ناهيك عن أن يعرف هللا ،فهل هناك ما هو أكثر مهانة من هذا لجميع خليقة هللا؟ يقGGود
لكن اإلنسان لم يدرك أن هناك ً
لك ْنGGه َم ْن يقGGودك في
هللا بنفسه اإلنسان ،لكن اإلنسان ال يفهم عمل هللا .إنك مخلوق هلل ،لكنك ال تعي تاريخGك ،وغGGير مGGدرك ُ
ثم فGGأنت غGGير قGGادر على معرفGGة هللا .فGGإذا لم تعGGرف اآلن ،فلن تكGGون
رحلتGGك ،فGGأنت غافGGل عن العمGGل الGGذي قGGام بGGه هللا ،ومن َّ

مGGؤهالً للشGGهادة هلل أبGً Gدا .واليGGوم ،يقGGود الخGGالق بنفسGGه جميGGع النGGاس مGGرة أخGGرى ،ويجعGGل جميGGع النGGاس ينظGGرون إلى حكمتGGه
واع – أفلس GGت أنت ذل GGك الش GGخص الGGGذي لن ينGGGال
وقدرتGGGه وخالص GGه وروعت GGه .وم GGع ذل GGك فإن GGك ال ت GGزال غ GGير م GGدرك أو ٍ
الخالص؟ إن الGGذين ينتمGGون Gإلى الشGGيطان ال يفهمGGون كلمGGات هللا ،أمGGا الGGذين ينتمGGون إلى هللا فيمكنهم أن يسGGمعوا صGGوت هللا.

إن جميGGع َم ْن يGGدركون مGGا أقGGول ويفهمونGGه هم أولئGGك الGGذين سGGينالون الخالص ويشGGهدون هلل؛ وأمGGا جميGGع َم ْن ال يفهمGGون مGGا
أقGGول فال يمكنهم الشGGهادة هلل وأولئGGك َم ْن سGGيتم القضGGاء عليهم .إن أولئGGك الGGذين ال يفهمGGون مشGGيئة هللا وال يGGدركون عمGGل هللا
غير قادرين على تحقيق معرفة هللا ،ولن يشهد هؤالء هلل .فإذا كنت تGرغب في أن تشGهد هلل ،فعليGك أن تعGرف هللا ،وتتحقGق

معرفGGة هللا من خالل عمGGل هللا .وإجمGGاالً ،إذا كنت تGGرغب في معرفGGة هللا ،فعليGGك أن تعGGرف عمGGل هللا :إن لمعرفGGة هللا أهميGGة
قصGGوى .عنGGدما تنتهي المراحGGل الثالث من العمGGل ،سGGتكون هنGGاك جماعGGة من النGGاس يشGGهدون هلل ،جماعGGة من النGGاس الGGذين

يعرف GGون هللا .ك GGل ه GGؤالء الن GGاس س GGيعرفون هللا وس GGيكونون ق GGادرين على ممارس GGة الحGGق .إنهم س GGيمتلكون اإلنس GGانية والحس،
وسيش ِّ Gكل هGGؤالء النGGاس
جميعGا المراحGGل الثالث لعمGGل هللا الخالصG
ًG
وسGGيعرفون
نجز في النهايGGةُ ،
Gي .هGGذا هGGو العمGGل الGGذي سGُ Gي َ
ّ
بلGورة عمGل تGدبير هللا في  6000عGام ،وهم أقGوى شGهادة للهزيمGة النهائيGة للشGيطان .إن أولئGك الGذين يسGتطيعون الشGهادة هلل
س GG Gيكونون ق GG Gادرين على تلقي وع GG Gد هللا وبركت GG Gه ،وس GG Gيكونون هم الجماع GG Gة ال GG Gتي تبقى في النهاي GG Gة ،وس GG Gيملكون سGG Gلطان هللا
ويشGGهدون هلل .ولعGGل جميعكم يمكنهم أن يصGGيروا ضGGمن هGGذه الجماعGGة ،أو ربمGGا نصGGف عGGددكم فقGGط أو القليGGل منكم – فهGGذا
يعتمد على رغبتكم وسعيكم.

ِ
المتجسد
أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ
صار هللا جس ًGدا ألن الهGدف من عملGه ليس روح الشGيطان ،أو أي شGيء غGير مGادي ،بGل اإلنسGان المخلGوق من جسGد،
والذي قد أفسده الشيطان .وألن جسد اإلنسان قد فسد ،فإن هذا على وجGه التحديGد هGو السGGبب الGGذي ألجلGه جعGل هللا اإلنسGان
الجسدي هدف عمله؛ وإضافة إلى ذلك ،ألن اإلنسان هو َم ْن يستهدفه الفساد ،فقد جعل هللا اإلنسان الهدف الوحيGGد من عملGGه
على امتGGداد GجميGGع مراحGGل عملGGه الخالصGGي .اإلنسGGان كGGائن فٍ G
Gان من جسGGد ودم ،وهللا هGGو الوحيGGد الGGذي يسGGتطيع أن يخّلصGGه.
جسدا يحمل نفس سمات اإلنسان لكي يقوم بعمله ،حGتى يحقGق عملGGه أفضGGل النتGGائج.
بهذه الطريقة ،يجب على هللا أن يصير ً
أن اإلنسان مخلوق من جسد ،وعاجز عن ُّ
جسدا ليقوم بعمله ،والسبب في ذلك بالتحديد هو َّ
التغلب على
يجب أن يصير هللا ً
ِ
Gيرا عن جGوهر اإلنسGان وهويتGGه ،إاَّل َّ
أن
والتجرد من الجسد .ومع أن جوهر هللا
الخطية
ُّ
المتجسد وهويته يختلفان اختالًفGGا كبً G
ّ
ميزون أي فGGرق
ومن يرونه ال ُي ِّ
مظهره مطابق لمظهر اإلنسان ،وله مظهر الشخص العادي ،ويحيا حياة الشخص العاديَ ،

بينGGه وبين الشGGخص العGGادي .هGGذا المظهGGر العGGادي وهGGذه الطبيعGGة البشGGرية العاديGGة يكفيانGGه للقيGGام بعملGGه اإللهي في البشGGرية

العادي GGة؛ إذ يس GGمح ل GGه جس GGده بالقي GGام بعمل GGه في الطبيع GGة البش GGرية العادي GGة ،ويس GGاعده على القي GGام بعمل GGه بين البش GGر ،وتس GGاعده

ضG G Gا على تنفي GG Gذ عم GG Gل الخالص بين البش GG Gر .م GG Gع َّ
أن طبيعت GG Gه البش GG Gرية تس GG Gببت في الكث GG Gير من
طبيعت GG Gه البش GG Gرية العادي GG Gة أي ً
االضطراب بين البشر ،إاَّل َّ
أن هGذا االضGطراب لم يGؤثر على التGأثيرات العاديGة لعملGه .باختصGار ،عمGل جسGده الطGبيعي ذو

اَّل
منفعGG Gة عظمى لإلنسGG Gان .ومGG Gع َّ
Gؤثرا ،وتتحقGG Gق هGG Gذه
أن معظم النGG Gاس ال يقبلGG Gون طبيعتGG Gه البشGG Gرية ،إ أن عملGG Gه ال يGG Gزال مً G G
التGGأثيرات بفضGGل طبيعتGGه البشGGرية .ال شGGك في هGGذا .من خالل عملGGه في الجسGGد ،ينGGال اإلنسGGان عشGGرة أضGGعاف أو عشGGرات
تصورات اإلنسان عن طبيعتGه البشGرية ،وسيقضGي عملGه على كGل هGذه التصGورات
أضعاف األمور فوق ما هو موجود في ّ
نهائيGGا .وقGGد تجGGاوز التGGأثير الGGذي حققGGه عملGGه ،أي معرفGGة اإلنسGGان عنGGه ،تصGّ Gورات اإلنسGGان بمراحGGل .ال توجGGد وسGGيلة لتخيGGل
ً
العمل الذي قام به في الجسد أو قياسه ،ألن جسده ال يشبه جسد أي إنسان جسداني؛ ومع أن مظهره الخGGارجي مطGGابق ،إاَّل
ض Gا أن يسGGمح لإلنسGGان
أن جGGوهره ليس كGGذلك .يثGGير جسGGده العدي Gد Gمن التصGّ Gورات بين البشGGر عن هللا ،ولكن جسGGده يمكن أي ً
Gابها .ألنGه ليس مج َّGرد إنسGان ،بGل
باكتساب الكثير من المعرفة ،ويمكنه ً
أيضا أن ُيخضع أي إنسان يملك مظه ًGرا خارجيًّا مش ً
يحبGGه
فهمGGا كGGاماًل  .هللا غGGير المGGرئي وغGGير الملمGGوس ّ
هGGو هللا بمظهGGر إنسGGان خGGارجي ،وال يمكن ألحGGد أن يدركGGه أو يفهمGGه ً
ِ
ويرحبGGون بGGه .إن كGGان هللا ليس إاَّل
روح Gا غGGير مGGرئي لإلنسGGان ،لكGGان من السGGهل على اإلنسGGان جGًّ Gدا أن يGGؤمن باهلل.
الجميGGع
ّ
ً
ويش ِGعر نفسGه بالسGعادة.
يمكن لإلنسان أن يطلق العنان لخيالGGه ،ويختGار الصGورة الGتي يGGود أن يGGرى هللا عليهGا ليرضGي نفسGGه ُ

بهGGذه الطريقGGة ،ربمGGا يفعGGل اإلنسGGان أكGGثر مGGا يحبGGه إلهGGه الخGGاص ويرغبGGه من أجGGل اإلنسGGان ،بال أي تGGردد G.إضGGاف ًة إلى ذلGGك،
وتكريسا منGه هلل ،وأن اآلخGرين مGا هم إاَّل كالب أمميَّة غGير ُمخلصGة هللُ .يمكن أن ُيقGال
والء
ً
يؤمن اإلنسان أن ال أحد أكثر ً

إن هذا هو ما يسعى نحوه أولئك الذين إيمانهم باهلل ُمبهم ومبني على عقيدة؛ كل ما يسعون نحوه هو نفس الشيء ،مع قليGGل
التنوع .فالصور الموجودة في مخيالتهم هلل مختلفة فحسب ،ولكن جوهرها فعليًّا نفس الشيء.
من ّ
ال يبالي اإلنسان بإيمانه غير المكترث باهلل ،ويGؤمن باهلل حسGبما يحلGو لGه .هGذه واحGدة من "حقGوق اإلنسGان وحريَّاتGه"،
الGGتي ال يمكن ألحGGد أن يتGGدخل فيهGGا ،ألن اإلنسGGان يGGؤمن بإلهGGه الشخصGGي وليس بإلGGه أي شGGخص آخGGر؛ إنGGه ملكيتGGه الخاصGGة،

وتقريبا كل شخص يمتلك هذا النوع من الملكيَّة الخاصة .ينظGر اإلنسGان ألمالكGه ككGنز ثمين ،ولكن حين ينظGر هلل ال يوجGGد
ً
شيء أكثر دناوة وعدم استحقاق ،ألنه ال يوجد مؤشر أوضح لمعارضة هللا أكثر من هذه األمالك الخاصGGة لإلنسGGان .بسGGبب
ِ
روح Gا بال هيئGGة ،بGGل جسGGد
عمGGل هللا المتج ّس Gد يصGGير هللا جسGً Gدا لGGه شGGكل ملمGGوس ،يمكن لإلنسGGان أن يGGراه ويلمسGGهَّ .إنه ليس ً
يمكن لإلنسان أن يتواصل معه ويراه .مع ذلك ،معظم اآللهة التي يؤمن بها الناس هي آلهة ليس لهGGا جسGGد وال هيئGGة ،وهي
Gدوا لمعظم المؤمGنين باهلل ،والGذين ال يسGتطيعون قبGول حقيقGة تج ُّسGد هللا
أيضا بال شGكل .بهGذه الطريقGة ،صGار هللا المتج ِّسGد ع ًّ
ً
Gوما هلل .اإلنسGان لديGGه تص ّGورات ليس بسGبب طريقGة تفكGGيره وليس بسGGبب عصGيانه ،بGل بسGGبب أمالكGه
أصبحوا ،بالمثل ،خص ً

بهم غGير الملمGوس وغGير المGرئي وغGير الموجGود في
الم َ
الخاصGة هGذه .بسGبب هGذه األمالك يمGوت معظم النGاس ،وهGذا اإللGه ُ
المتج ِّس Gد ،وبGGاألحرى ليس بسGGبب إلGGه السGGماء ،بGGل
الواقGGع هGGو الGGذي يGGدمر حيGGاة اإلنسGGان .تُفقGGد حيGGاة اإلنسGGان ليس بسGGبب هللا ُ
المتج ِّس Gد ي GGأتي في جس GGد ه GGو احتياج GGات اإلنس GGان
بس GGبب اإلل GGه الموج GGود في مخيل GGة اإلنس GGان .الس GGبب الوحي GGد ال GGذي جع GGل هللا ُ

الفاسGGد .فالسGGبب هGGو احتياجGGات اإلنسGGان وليس هللا ،وكGGل تضGGحياته ومعاناتGGه هي من أجGGل البشGGرية ،وليس من أجGGل منفعGGة

تعGود على هللا نفسGه .ال توجGد إيجابيGات وسGلبيات أو مكافGآت هلل؛ ولن يجGني هللا حصGاد مGا في مسGGتقبل ،بGل سGGيجني مGا كGان
ِ
صGا
لديه في األصل .كل ما يفعله
ويضحي به من أجل البشرية ليس من أجل الحصول على مكافآت عظيمة ،بل ّ
ّ
يقدمه خال ً
تخيلهGGا ،إاَّل َّ
أن النتGGائج الGGتي
من أجل البشرية .ومع أن عمل هللا في الجسد ينطوي على العديد Gمن الصعوبات الGGتي ال يمكن ّ
Gرة .عمGل الجسGد تسGتتبعه الكثGير من المشGقات ،وال يمكن للجسGد
يحققها في النهاية تتجاوز العمGل الGذي يقGوم بGه الGروح مباش ً
أن تكون لديه نفس هوية الروح العظيمة ،وال يمكنه Gتنفيذ نفس األفعال الخارقة للطبيعيGGة ،فضGاًل عن َّأنه ال يمكن أن يكGGون
له نفس سلطان الروح .ومع ذلك فإن جوهر العمل الذي يقوم به هذا الجسد غير الملحوظ يفوق بكثير العمل الGذي يقGوم بGه

لم ْن سيخُلصGون ،فGإن قيمGة الفائGدة الGتي
الروح
ً
مباشرة ،وهذا الجسد نفسGه هGو اإلجابGة عن كافGة احتياجGات البشGرية جمعGاءَ .
يحِّققهGGا الGGروح أقGGل بكثGGير من تلGGك الGGتي يحِّققهGGا الجسGGد :عمGGل الGGروح قGGادر على تغطيGGة الكGGون بأسGGره ،وعGGبر كافGGة الجبGGال
واألنهار والبحيرات والمحيطات ،ومع ذلك فإن عمل الجسد يرتبط بأكثر فاعلية بكل شخص يتصل به .باإلضافة إلى هذا،

ض Gا تعميGGق معرفGGة اإلنسGGان باهلل،
يمكن لإلنسGGان أن يفهم جسGGد هللا بصGGورته الملموسGGة ويثGGق بGGه بصGGورة أفضGGل ،ويمكنGGه أي ً
وي GGترك ل GGدى اإلنس GGان انطباعGGا أك GGثر عمًقGGا عن أعم GGال هللا الفعلي GGة .إن عم GGل ال GGروح م َّ
غلف باألس GGرار ،ومن الصGGGعب على
ً
ُ

الكائنات الفانية إدراكGGه ،ومن األصGGعب عليهم رؤيتGGه ،ولGذلك يمكنهم فقGGط االعتمGاد على خيGاالت جوفGاء .ولكن عمGل الجسGGد

طبيعي ويعتمد Gعلى الواقعية ،ويملك حكمة غنيGGة ،وهGGو واقGع يمكن لعين اإلنسGان الجسGدية رؤيتGه؛ يمكن لإلنسGان أن يختGGبر
ِ
صب .هGGذه هي دّقGة عمGGل هللا في الجسGد والقيمGة الحقيقيGة
اختبارا
حكمة عمل هللا
ً
ً
شخصيا ،وال حاجة له الستخدام خياله الخ ْ
تخيلهGا ،على سGبيل المثGال ،اسGتنارة
له .يمكن للروح فقGط أن يقGوم بعمGل األشGياء غGير المرئيGة لإلنسGان والGتي يصGعب عليGه ّ
الروح ،وتحريك الروح ،وإرشاد الروح ،ولكن ينظر اإلنسان الGذي يعتمGGد على عقلGGه إلى هGGذه األمGGور على َّأنهGGا ال تقGدم أي

واسعا ،وال يمكنهGا تقGديم إرشGاد من خالل كلمGات .مGع ذلGك فGإن عمGل هللا
معنى واضحَّ .إنها ال تقدم سوى حركة ،أو معنى
ً
عظيمGا :بGGه كلمGGات إرشGGاد دقيقGGة ،ومشGGيئة واضGGحة ،وأهGGداف واضGGحة منشGGودة .ولGGذلك ال يحتGGاج
ًG
في الجسGGد مختلGGف اختالًفGGا
يتلمس طريقGGه وال أن يسGGتخدم خيالGGه ،وال حGGتى أن يقGGوم بعمGGل تخمينGGات .هGGذا هGGو وضGGوح العمGGل في الجسGGد،
اإلنسGGان أن َّ
واختالفه الكبير عن عمل الروح .عمل الروح غير مناسب إاَّل لنطاق محدود ،وال يمكن أن يحل محل عمل الجسد .يعطي

عمل الجسد اإلنسان أهداًفا ضرورية ومحددة بدرجة أكبر ،وأكثر واقعية ،ومعرفة ِّ
قيمة أكثر من عمل الروح .العمل الذي
له قيمة ُعظمى لإلنسان الفاسد هو العمل الGذي يقGدم كلمGات دقيقGة ،وأهGداف واضGحة للسGعي وراءهGا ،والGذي يمكن أن ُيGرى

ويلمس .فقط العمل الGواقعي واإلرشGاد في الGGوقت المناسGب همGا مGGا يناسGبان أذواق اإلنسGان ،وال شGيء سGوى العمGGل الحقيقي
ُ
ِ
ِ
ِ
اَّل
يمكنه أن يخّلص اإلنسان من فساده وشخصيته المنحرفة .ال يستطيع أحد أن يحقق هذا إ هللا المتج ّسGد؛ هللا المتج ّسGد وحGGده
ِ
ِ
صGل ،فإنGGه
هو الذي يستطيع أن يخّلص اإلنسان من شخصيته الفاسدة المنحرفة السابقة .ومGع أن الGروح هGو جGوهر هللا المتأ ّ
Gؤثرا – هGGذا هGGو
إن عمGGل الGGروح منفً G
ال يمكن أن يتم عماًل مثGGل هGGذا إاَّل من خالل جسGGدهْ .
Gردا ،لمGGا أمكن لعملGGه أن يكGGون مً G
الحق الخالص .ومع أن معظم الناس قد أصبحوا أعGداء هللا بسGبب هGذا الجسGد ،فإنGه حين ُينهي عملGه ،لن يكGف أولئGك الGذين
Gهودا لGه .سيصGGيرون الشGGهود الGذين أخضGGعهم؛
كانوا يعادونه عن أن يصبحوا أعدائه فحسب ،بGGل على العكس سيصGبحون شً G

Gهود متوافقGGون معGGه وال ينفصGGلون عنGGه .سGGيعطي اإلنسGGان أن يعGGرف أهميGGة عملGGه في الجسGGد من أجGGل البشGGر ،وسGGيعرف
شٌ G
اإلنسGGان أهميGGة هGGذا الجسGGد لمعGGنى الوجGGود اإلنسGGاني ،ويعGGرف القيمGGة الحقيقيGGة لنمGGو حياتGGه ،إضGGافة إلى أنGGه سGGيعرف أن هGGذا
الجسGGد سيصGGبح ينبGGوع حيGGاة ال يطيGGق اإلنسGGان االنفصGال عنGGه .مGGع أن جسGGد التج ُّسGد الGGذي اتخGGذه هللا ال يطGGابق على اإلطالق
هويته ومكانته ،ويبدو لإلنسان أنه ال يتماشى مع مكانته الفعلية ،إاَّل َّ
أن هGذا الجسGد ،الGذي ال يحمGل صGورة هللا الحقيقيGة ،أو
هوي GGة هللا الحقيقي GGة ،يمكن GGه أن يق GGوم بالعم GGل ال GGذي ال يق GGدر روح هللا أن يعمل GGه بطريق GGة مباش GGرة .ه GGذه هي األهمي GGة والقيم GGة
لتجسد هللا ،وهذه هي األهمية والقيمة الحقيقيتين اللتين يعجGز اإلنسGان عن تقGGديرهما واإلقGرار بهمGGا .مGGع أن كافGة
الحقيقيتينُّ G
عما يرون GGه أو يفك GGرون ب GGه ،ف GGإن األهميGGGة والقيمGGGة
Gدن إلى جس GGده ،فبغض النظ GGر َّ
البشGGGر ينظ GGرون بس GGمو إلى روح هللا وبت ٍّ G
الحقيقيتين GللجسGد تتجGاوزان بكثGير أهميGة الGروح وقيمتGه .بGالطبع هGذا فقGط فيمGا َّ
يتعلق بالبشGرية الفاسGدة .لكGل شGخص يسGعى

إإلهامGا ،وإحسGاس باإلعجGاب ال يمكن تفسGيره
إلى الحق ويشتاق لظهور هللا ،فإن عمل الGروح يمكنGه GفقGط أن يق ِّGدم تحفGيز أو
ً
ٍ
ومتعال وبديع ،ومع ذلGك ال يمكن تحقيقGه أو الحصGول عليGه بالكامGل .ال يمكن لإلنسGان
تخيله ،وإحساس بأن هذا عظيم
وال ّ

وروح هللا إاّل أن ينظGGر كGGل منهمGGا لآلخGGر من بعيGGد G،كمGGا لGGو كGGانت هنGGاك مسGGافة كبGGيرة بينهمGGا G،وال يمكنهمGGا أبGً Gدا أن يكونGGا
طGا فاصGاًل غGير مGرئي يفصGل بين اإلنسGان وهللا .في الواقGع ،هGذا وهم يعطيGه الGروح لإلنسGان،
أن هنGاك خ ً
متماثلين ،كمGا لGو ّ
ألن الGGروح واإلنسGGان ليسGGا من نفس النGGوع ،الGGروح واإلنسGGان ال يمكن أبGً Gدا أن يتعايشGGا في العGGالم ذاتGGه ،ألن الGGروح ال يملGGك
شGGيًئا ممGGا لإلنسGGان .لGGذلك ال يحتGGاج اإلنسGGان إلى الGGروح ،ألن الGGروح ال يمكنGGه القيGGام بالعمGGل الGGذي يحتGGاج إليGGه اإلنسGGان بشGGدة
Gرة .عم GGل الجس GGد يق Gِّ Gدم أه GGداًفا واقعي GGة لإلنس GGان لكي يس GGعى وراءه GGا ،ويق Gِّ Gدم كلم GGات واض GGحة ،وإحسا ًسG Gا َّ
بأنه (أي هللا
مباش ً G
ِ
المتجسد) حقيقي وطبيعيَّ ،
وأنه متَّضع وعادي .ومGGع َّ
أن اإلنسGان قGGد يتَّقيGGه ،إاَّل َّأنه من السGهل على معظم النGاس أن يتعّلقGوا
ّ
به :فيمكن لإلنسان أن يرى وجهه ،وأن يسمع صوته ،وال يحتGاج إلى أن ينظGGر إليGه من بعيGGد .يمكن لإلنسGان الوصGGول إلى

هذا الجسد؛ فهGو ليس ببعيGد ،وال غGير ُمGدرك ،بGل مGرئي وملمGوس ،ألن هGذا الجسGد موجGود في العGالم نفسGه الGذي يوجGد فيGه
اإلنسان.
غي ر كل من يعيشون في الجسد شخصيتهم يحتاجون إلى أهداف يسعون وراءها ،ومعرفة هللا تحتاج شهادة عن
لكي ُي ِّ
اَّل
المتج ِّس Gد ،وال يمكن إنج GGاز كليهم GGا إاَّل من
األفع GGال الواقعي GGة هلل ووجه GGه الحقيقي .وال يمكن تحقي GGق كليهم GGا إ من خالل هللا ُ
خالل الجسد الحقيقي والعGادي .لهGGذا السGGبب فGإن التج ُّسGد ضGروري ،ولهGGذا تحتGاج إليGه كGل البشGرية الفاسGدة .حيث َّ
إن النGGاس

بهمة والخارقGGة للطبيعGGة ،وحيث َّإنه مطلGGوب منهم
الم َ
مطلوب منهم أن يعرفوا هللا ،فيجب أن تختفي من قلوبهم صور اآللهة ُ
يتخلص GGوا من شخص GGيتهم الفاس GGدة ،عليهم أواًل أن يعرف GGوا شخص GGيتهم الفاس GGدة .ل GGو أن اإلنس GGان ق GGام بالعم GGل ُّ
أن َّ
للتخلص من

بهمGGة من قلGGوب النGاس فحسGGب ،فسGGوف يفشGGل في تحقيGGق التGGأثير السGليم ،ذلGGك َّ
المبهمGGة في
الم َ
ألن صGور اآللهGGة ُ
صGور اآللهGGة ُ
قلGGوب النGGاس ال يمكن الكشGGف عنهGGا أو التخّلص منهGGا أو طردهGGا بالكامGGل من خالل الكلمGGات وحGGدها .فحGGتى مGGع القيGGام بهGGذا،
سيظل في النهاية من غGير الممكن ُّ
التخلص من هGذه األشGGياء المتأصGلة في النGGاس .ال يمكن تحقيGGق التGأثير المطلGوب إال بGأن

Gدريجيا .يقGGر
يحGGل اإللGGه العملي والصGGورة الحقيقيGGة هلل محGGل هGGذه األشGGياء المبهمGGة والخارقGGة للطبيعGGة وتعريGGف النGGاس بهمGGا تG
ً
اإلنسGGان بGGأن اإللGGه الGGذي كGGان يطلبGGه في األزمنGGة الماضGGية هGGو إلGGه ُمبهم وخGGارق للطبيعGGة .مGGا يمكنGGه تحقيGGق هGGذا األثGGر ليس
ِ
المتج ِّسGد بعملGه
المتج ّسGد .تتعGَّ Gرى تص ّGورات اإلنسGان حين يقGوم هللا ُ
القيGادة المباشGرة للGروح ،وال تعGGاليم إنسGان معيَّن G،بGل هللا ُ
ِ
بهم الخGارق للطبيعGة الموجGود في مخيلGة اإلنسGان .ال
الم َ
الم ّ
تجسد هي نقيض اإللGه ُ
رسميًّا ،ألن الحالة الطبيعية والحقيقية هلل ُ
ِ
اَّل
المتج ِّسGد ،ال
يمكن أن تنكشف
ّ
المتج ّسGد .فبGGدون المقارنGGة مGGع هللا ُ
التصورات األصلية لإلنسان إ من خالل مقارنتهGGا مGGع هللا ُ
بهمGGة بGGدون مقارنتهGGا مGGع الحقيقGGة .ال
الم َ
يمكن أن تنكشGGف تصGُّ Gورات اإلنسGGان .بعبGGارة أخGGرى ،ال يمكن أن تنكشGGف األشGGياء ُ
أحGGد يسGGتطيع اسGGتخدام الكلمGGات للقيGGام بهGGذا العمGGل ،وال أحGGد يقGGدر على التكّلم عن هGGذا العمGGل مسِ G
Gتخد ًما الكلمGGات .هللا وحGGده
ُ
يمكنه بنفسه القيام بعمله ،وال أحد آخر يستطيع القيام بهGذا العمGل نيابً Gة عنGه .مهمGا كGان غGنى لغGة اإلنسGان ،فهGو عGاجز عن
النطق بالحالة الحقيقية والطبيعية هلل .ال يمكن لإلنسان أن يعرف هللا على نحو عملي أكثر ،أو أن يGGراه بصGGورة أوضGGح إن

لم يعمل هللا بصورة شخصية بين البشر ويظهر صورته وكيانه لهم على نحو كامل .هGذا التGأثير ال يمكن تحقيقGه من خالل
ضGا على تحقيGق هGذا التGأثير .يمكن هلل أن ُيخِّلص اإلنسGان الفاسGد من تGأثير
أي إنسGان جسGداني .بGالطبع ،ال يقGدر روح هللا أي ً
مباشرا من ِقَبل روح هللا؛ بل يمكن أن يتم فقط من خالل الجسد الذي يلبسه
إبليس ،ولكن هذا العمل ال يمكن تحقيقه تحقيًقا
ً
ِ
ضGا إلGه يملGGك
ضGا هللا ،هGو إنسGان يملGGك طبيعGGة بشGرية عاديGة وأي ً
المتج ّسGد .هGذا الجسGد هGو إنسGان وهGو أي ً
روح هللا ،جسGد هللا ُ
Gيرا عن الGGروح ،إاَّل َّأنه ال يGGزال هGGو هللا
الهوتًا كاماًل  .وعليه ،حتى لو أن هذا الجسد ليس هو روح هللا ،ويختلف اختالًفGGا كبً G
ِ
ِ
المس َّGمى الGذي ُيطلGGق عليGه ،فهGو في النهايGة ال
تجسد نفسه الذي ُيخّلص اإلنسان ،والذي هو الروح وأي ً
الم ّ
ضGا الجسGGد .ال يهم ُ
ُ

يزال هللا نفسه الذي ُيخِّلص البشرية .ألن روح هللا ال َّ
أيضا عمGGل روح هللا؛ كGGل مGGا في
يتجزأ عن الجسد ،وعمل الجسد هو ً
األمGGر أن هGGذا العمGGل ال يتم باسGGتخدام هويَّة الGGروح ،بGGل باسGGتخدام هويَّة الجسGGد .العمGGل الGGذي يحتGGاج إلى أن يقGGوم بGGه الGGروح
Gرة بواسGGطة الGGروح ،وال
Gرة ال يحتGGاج إلى التج ُّس Gد ،والعمGGل الGGذي يحتGGاج إلى أن يقGGوم بGGه الجسGGد ال يمكن أن يتم مباشً G
مباشً G
اَّل
المتج ِّسG Gد .ه GGذا ه GGو المطل GGوب من أج GGل ه GGذا العم GGل ،وه GGو المطل GGوب من البش GGرية الفاس GGدة .في
يس GGتطيع أن يق GGوم ب GGه إ هللا ُ
Gرة بواسGGطة الGGروح ،والمرحلتGGان الباقيتGGان تُ َّنفذان من ِقَبGGل هللا
المراحGGل الثالث لعمGGل هللا ،هنGGاك مرحلGGة واحGGدة فقGGط تُ َّنفذ مباشً G
ِ
Gرة .عمGGل عصGGر النGGاموس الGGذي قGGام بGGه الGGروح لم يتضGGمن تغيGGير شخصGGية اإلنسGGان
المتج ّس Gد ،وليس بواسGGطة الGGروح مباشً G
ُ

الفاسGGدة ،ولم يكن لGGه أيGGة عالقGGة بمعرفGGة اإلنسGGان باهلل .ولكن عمGGل جسGGد هللا في عصGGر النعمGGة وعصGGر الملكGGوت ،يتضGَّ Gمن

شخصGGية اإلنسGGان الفاسGGدة ومعرفتGGه باهلل ،وهGGو جGGزء هGGام وحيGGوي من عمGGل الخالص .لGGذلك فGGإن البشGGرية الفاسGGدة في أمس
ِ
المتج ِّسGد ليرعاهGا،
ًG
المتج ِّسGد ،وأكGثر
المتج ّسGد المباشGر .تحتGاج البشGرية إلى هللا ُ
احتياج ا إلى عمGل هللا ُ
احتياج إلى خالص هللا ُ
ِ
Gداء أعظم من ِقَبGGل هللا المتج ِّس Gد .هللا في
ويطعمهGGا ،ويGGدينها ّ
ويGGدعمها ،ويرويهGGاُ ،
ويوبِخهGGا ،وتحتGGاج إلى مزيGGد من النعمGGة وفً G

الجسGGد وحGGده يمكنGGه أن يكGGون خليGGل اإلنسGGان ،وراعي اإلنسGGان ،والعGGون الحاضGGر لإلنسGGان ،وكGGل هGGذا هGGو ضGGرورة التج ُّس Gد
اليوم وفي األزمنة الماضية.

أفسد إبليس اإلنسان ،الذي هو أسمى سائر مخلوقات هللا ،لذلك يحتاج اإلنسGان إلى خالص هللا .هGدف خالص هللا هGو
َّ
ص هو جسد اإلنسان وروحه ،وليس الشيطان .إبليس سيبيده هللا ،أما اإلنسGGان فهGGو
اإلنسان ،وليس إبليس ،وما يجب أن ُيخل ُ
هدف خالص هللا ،وجسد اإلنسان قد فسد بفعل إبليس ،لذلك أول مGا يجب أن َيخُلص هGو جسGد اإلنسGان .فسGGد جسGد اإلنسGGان
بصGورة عميقGة إلى أبعGد الحGدود ،وأصGبح شGيًئا يقGاوم هللا ،لدرجGة َّأنه يعGارض وجGود هللا وينكGره عالنيً Gة .هGذا الجسGد الفاسGد
هGGو ببسGGاطة جGGامح للغايGGة ،وال يوجGGد شGGيء أصGGعب من التعامGGل مGGع شخصGGية الجسGGد الفاسGGدة أو تغييرهGGا .يGGأتى إبليس داخGGل

ثم فق GGد أص GGبح
جس GGد اإلنس GGان ليث GGير التش GGويش ،ويس GGتخدم جس GGد اإلنس GGان للتش GGويش على عم GGل هللا ،وتعطي GGل خط GGة هللا ،ومن ّ
خضع .لهذا السGبب ينهض هللا لمواجهGة التحGّ Gدي ويGأتى في
شيطانا،
اإلنسان
ًّ
ً
وعدوا هلل .لكي َيخُلص اإلنسان ،عليه أواًل أن ُي َ
ٍ
جسد للقيام بالعمل الGGذي ينGGوي القيGام بGGه ،ومصGارعة الشGGيطانَّ .
إن هدفGه هGو خالص البشGGرية ،الGتي فسGGدت ،وهزيمGة إبليس

ويخّلص البش GGرية الفاس GGدة في نفس ال GGوقت.
ال GGذي تم Gَّ Gرد علي GGه وإبادت GGهَّ .إنه يه GGزم إبليس من خالل عم GGل إخض GGاع اإلنس GGانُ ،
َّ
ويتكلم في الجس GGد ،وينِّفGGذ ك GGل العم GGل في الجس GGد من أج GGل
وب GGذلك فه GGو عم GGل يحق GGق ه GGدفين دفع ً Gة واح GGدة .يعم GGل في الجس GGد،
تواصل أفضل مع اإلنسان وإخضاع أفضل لإلنسGان .في آخGر مGرة يصGير هللا فيهGا جس ًGدا ،س ُGيختَتم عملGه في األيGام األخGيرة
ِ
ضGا يختتم كGل عملGه في الجسGد .بعGدما ينتهي
في الجسد .سيص ّGنف جميGع البشGر وفًقGا للنGوع ،ويختتم خطGة تGدبيره الكليَّة ،وأي ً
سيخضع هللا البشرية بالتمGGام ،ويربحهGا
منتصرا
كل عمله على األرض ،سيغدو
انتصارا كاماًل  .من خالل عمله في الجسدُ ،
ً
ً
بصورة كاملة .أال يعني هذا أن تدبيره الكلي سGينتهي؟ حين يختتم هللا عملGGه في الجسGد ،عنGGدما يكGGون قGGد هGزم إبليس هزيمGGة
ّ
Gافرا ،لن يكGون لGدى إبليس فرصGة أخGرى إلفسGاد اإلنسGان .كGان عمGل التَج ُّسGد األول هلل هGو الفGداء وغفGران
ساحقة وصGار ظ ً
يعد لدى إبليس أية وسيلة للقيام بعمله ،وسيخسGGر
خطايا اإلنسان .اآلن العمل هو إخضاع البشرية واقتناؤها بالتمام ،لكي ال ُ

األولي
غالبا غلبة كاملة .هذا هو عمل الجسد ،وهو العمل الذي يقوم بGGه هللا نفسGGه .لقGGد تم العمGGل َّ
خسارة نهائية ،ويصير هللا ً
أما العمGGل النه GGائي للمراحGGل الثالثمن
Gرة بواسGGطة الGGروح ،وليس بواسGGطة الجس GGدَّ .
للمراحGGل الثالث الخاص GGة بعمGGل هللا مباشً G
ِ
ضGا قGام بGه هللا في
تجسد ،وليس بواسطة الروح مباش ً
Gرة .عمGل الفGداء في المرحلGة المتوسGطة أي ً
الم ّ
عمل هللا فيتم بواسطة هللا ُ
الجسد .على امتداد عمل التدبير الكلي ،كان أهم عمل هو خالص اإلنسان من تأثيرالشيطان .العمل الرئيسي هو اإلخضGGاع
ّ

ثم استعادة المخافة األصليَّة هلل في قلب اإلنسان الخاضع ،والسماح لGGه بالوصGGول لحيGGاة عاديGGة،
الكامل لإلنسان الفاسد ،ومن ّ
أي الحي GGاة العادي GGة لمخل GGوق من مخلوق GGات هللا .ه GGذا العم GGل حي GGوي ،وه GGو ج GGوهر عم GGل الت GGدبير G.في مراح GGل عم GGل الخالص
الثالث ،ك GGانت مرحل GGة عم GGل عص GGر الن GGاموس األولى بعي GGدة عن ج GGوهر خط GGة الت GGدبير؛ ك GGان به GGا ظه GGور طفي GGف فق GGط لعم GGل
Gرة من ِقَبGGل
الخالص ،ولم تكن بداي GGة عم GGل خالص هللا لإلنس GGان من ُمل GGك الش GGيطان .المرحل GGة األولى من العم GGل تمت مباش ً G
الروح ،ألنه ،بموجب الناموس ،لم يعرف اإلنسان إاَّل أن يلتزم بالنGGاموس ،ولم يكن لديGGه المزيGGد من الحGGق ،وألن العمGGل في
عهGGد النGGاموس بالكGGاد تضGGمن تغGGيرات في شخصGGية اإلنسGGان ،فض Gاًل عن َّأنه لم ير ِّكGGز على عمGGل خالص اإلنسGGان من ُملGGك
الشGGيطان .لGGذلك أكمGGل روح هللا هGGذه المرحلGGة من العمGGل الGGتي هي في غايGGة من البسGGاطة ،والGGتي لم تهتم بشخصGGية اإلنسGGان
Gيرا بعمGGل خالص
طا بجGGوهر التGGدبير ،ولم يكن لهGGا ارتبا ً
طGGا بسGGي ً
الفاسGGدة .لم يكن لهGGذه المرحلGGة من العمGGل سGGوى ارتبا ً
طGGا كبً G
اإلنس GGان الرس GGمي ،ل GGذلك لم تتطلب أن يص GGير هللا جس Gً Gدا للقي GGام بعمل GGه شخص Gً Gيا .العم GGل ال GGذي ق GGام ب GGه ال GGروح خفي وص GGعب
اإلدراك ،وه GGو ب GGاعث على خ GGوف عمي GGق ويص GGعب على اإلنس GGان الوص GGول إلي GGه؛ ال GGروح ال يناس GGبه القي GGام بعم GGل الخالص

Gرة .األنسGب لإلنسGان هGو تحويGل عمGل الGروح إلى منهGاج قGريب منGه ،أي َّأنه
مباشرة ،وال يناسبه تقGديم الحيGاة لإلنسGان مباش ً
ً
َّ
عاديGGا وطبيعيًّا للقي GGام بعمل GGه .ه GGذا يتطلب من هللا أن يتج َّسG Gد ليح GGل مح GGل عم GGل
صG Gا ً
من األنس GGب لإلنس GGان أن يص GGير هللا شخ ً
الGGروح ،وبالنسGGبة لإلنسGان ال توجGGد وسGGيلة أنسGب من هGGذه ليعمGGل بهGGا هللا .من بين مراحGGل العمGGل الثالث هGGذه ،تَُنَّف ُذ مرحلتGGان

بالجسGGد ،وهاتGGان المرحلتGGان همGGا المرحلتGGان الرئيسGGيتان لعمGGل التGGدبير .يكمGGل التج ُّس Gدان كGGل منهمGGا اآلخGGر بطريقGGة تبادليGGة.
أرس GGت المرحل GGة األولى لتج ُّسG Gد هللا أسا ًسG Gا للمرحل GGة الثاني GGة ،ويمكن أن ُيق GGال أن مرحل GGتي تج ُّسG Gد هللا يشِّ G Gكالن تجس Gً Gدا واح Gً Gدا
كاماًل  ،وهما متوافقتان مع بعضهما البعض .هاتان المرحلتان من عمل هللا قام بهمGGا هللا في هويتGGه المتج ِّسGدة َّ
مهمتGGان
ألنهمGGا َّ
للغايGGة لعمGGل التGGدبير Gالكلي .يمكن تقريبGGا أن يقGGال إنGGه لGGوال عمGGل مرحلGGتي تج ُّس Gد هللاَ ،ل َّ
تعطل عمGGل التGGدبير الكلي ،وِلمGGا كGGان
ُ
ً
ّ
ّ
اَّل
أهمية هذا العمل من عدمها على احتياجات البشرية ،وحقيقة انحرافها ،وشدة
عمل خالص البشرية إ حديثًا عبثيًّا .تتوقف ّ
عصيان الشيطان وتشويشه على العمل .يعيَّن الشGخص المناسGب للمهمGة وفًقGا لطبيعGGة العمGGل الGذي ينفGGذه العامGل .حين َّ
يتعلق
ُ ُ
األمر بأهمية هذا العمل ،فمن حيث الطريقة التي يجب تبنيها للقيام بالعمل – سGواء إتمGام العمGل مباشGرةً بواسGطة روح هللا،
ِ
Gاء على
أو بواسطة هللا
ّ
المتجسد ،أو من خالل اإلنسان – فإن أول األمور التي تُمحى هي العمل الذي يقوم بGGه اإلنسGان ،وبن ً
يؤديGGه الجسGGد أكGGثر فائGGدة
طبيعGGة العمGGل ،وطبيعGGة عمGGل الGGروح في مقابGGل طبيعGGة الجسGGد ،يتقGَّ Gرر في النهايGGة أن العمGGل الGGذي ّ
ِ
ويقدم المزيد من المزايا .هGذا هGو فكGر هللا آنGذاك لتقريGر مGا إذا كGان العمGل
لإلنسان من العمل الذي يقوم به الروح مباشرةًّ ،
يجب أن يتم بالروح أم بالجسد .هناك أهمية وأساس لكل مرحلة من مراحل العملَّ .إنها ليست خياالت بال أساس ،وال تُ َّنفذ
طا ،بل تنطوي على حكمة ُمعيَّنة .هذا هو الحق وراء كل عمل هللا .على وجه التحديد G،يوجد المزيGد من خطGة هللا في
اعتبا ً
Gل ماهيتGGه في كGGل عمGGل من
هGGذا العمGGل العظيم الGGذي يقGGوم بGGه هللا المتج ِّس Gد شخصGً Gيا بين البشGGر .وعليGGه ،تظهGGر حكمGGة هللا ُG
وك ّ
تماسكا ونظامية .هذه األفكGGار
أعماله ،وكل فكرة من أفكاره ،وكل خاطر من خواطره في العمل؛ هذا هي ماهية هللا األكثر
ً
تخيلهGا وتصGديقها ،واألصGعب معرفتهGا .العمGل الGذي يقGوم بGه اإلنسGان يكGون وفًقGا
والخواطر الفصيحة يصعب على اإلنسان ّ
Gرض للغايGة بالنسGبة لإلنسGان .ولكن مقارنً Gة بعمGل هللا ،يظهGر ببس ٍ
لمبدأ عام ،وهو أمر م ٍ
Gاطة اختالف هائGل؛ فبGالرغم من َّ
أن
ُ
أعمال هللا عظيمة ومقياس عمل هللا ضGخم ،إاَّل َّ
أن وراء تلGك األعمGال تقبGع العديGد Gمن الخطGط والترتيبGات الدقيقGة والمحGددة
ضGا العديGد من
التي يصGعب على اإلنسGان تخيلهGا .ال تتم كGل مرحلGة من مراحGل عمGل هللا وفًقGا لمبGدأ فحسGب ،بGل تتض َّGمن أي ً
عمGGا إذا كGGان العمGGل هGGو
األمGGور الGGتي ال يمكن التعبGGير عنهGGا بلغGGة اإلنسGGان ،وهي أمGGور غGGير مرئيGGة لإلنسGGان .بغض النظGGر ّ

ِ
طا لعمله .ال يعمل هللا بال أساس ،وال يقوم بعمل غير هام .حينما يعمل
المتجسد ،فإنه
عمل الروح أو عمل هللا
َّ
يتضمن خط ً
ّ
يغيGر مظهGره الخGارجي) للعمGل ،فإنGه يفعGل هGذا
Gاء على أهدافGه ،وحين يصGير إنس ً
الروح مباش ً
Gانا (أي حين ِّ
Gرة ،فإنGه يعمGل بن ً
Gرة احتقGGار
Gاء على غرضGGه .وإاّل َفِل َم يقGGوم
ولم يص GGير طواعي ً Gة إنسً G
Gانا ُينظGGر إلي GGه نظَ G
أي ً
ً
ض Gا بGGاألكثر بنً G
طوعGGا بتغييرهويتGGه؟َ G
طهد؟
ويض َ
ُ

َّ
Gيرا هGGو هللا
عملGGه في الجسGGد هGGو عمGGل ذو أهميGGة قصGGوى ،وهGGو ُم ّ
وم ْن يختتم العمGGل أخً G
عبGGر عنGGه فيمGGا يتعلق بالعمGGلَ ،
تجسد ،وليس الروح .يGؤمن البعض أن هللا قGد يGأتي لألرض ويظهGر لإلنسGان في ٍ
ِ
وقت مGا ،ووقتهGا سGيدين بنفسGه البشGرية
الم ّ
ُ

كافGGة ،ويختبرهGGا واحGً Gدا واحGً Gدا دون إغفGGال أي فGGر ٍد .أولئGGك الGGذين يفكGGرون بهGGذه الطريقGGة ال يعرفGGون هGGذه المرحلGGة من عمGGل
Gردا؛ ألن القيGام بهGذا ليس هGو عمGGل الدينونGة G.أليس
التجسد .إن هللا ال يدين Gاإلنسان
ُّ
Gردا ف ً
واحدا بواحد ،وال يختبر اإلنسGان فً G
ً

فسGGاد البشGGرية كّلهGGا واحGً Gدا؟ أوليس جGGوهر اإلنسGGان واحGً Gدا؟ مGGا ُيGGدان هGGو جGGوهر البشGGرية الفاسGGد ،جGGوهر اإلنسGGان الGGذي أفسGGده
الشيطان ،وكافة خطايا اإلنسان .ال يدين هللا زالّت اإلنسان التافهة عديمة األهمية .إن لعمل الدينونة داللGGة تمثيليGGة G،وال ُي َّنفذ
على شخص محGدد على وجGه الخصGوص؛ بGل إنGه عمGل تُGدان فيGه جماعGة من النGاس لتمّثGل دينونGة البشGرية كّلهGا .من خالل
تنفيذ عمله بنفسGه على مجموعGة من النGاس ،يسGGتخدم هللا في الجسGد عملGه لتمثيGGل عمGل البشGرية جمعGاء ،بعGدها ينتشGر العمGGل

معينا من األشخاص أو جماعة محددة من الناس ،بل يدين Gإثم البشرية كّلها
نوعا ً
تدريجيًّا .كذلك عمل الدينونة G.ال يدين هللا ً
– مقاومGGة اإلنسGGان هلل ،على سGGبيل المثGGال ،أو عGGدم مخافGGة اإلنسGGان هلل ،أو التشGGويش على عمGGل هللا ،وخالفGGه .مGGا ُيGGدان هGGو
جGGوهر البشGGرية الGGذي يقGGاوم هللا ،وهGGذا العمGGل هGGو عمGGل اإلخضGGاع في األيGGام األخGGيرة .إن عمGGل هللا المتج ِّس Gد وكلمتGGه اللGGذان
يش GGهد عنهم GGا اإلنس GGان هم GGا عم GGل الدينون GGة أم GGام الع GGرش العظيم األبيض في األي GGام األخ GGيرة ،وال GGذي تص Gَّ Gوره اإلنس GGان أثن GGاء
حالي GGا من هللا المتج ِّسG Gد ه GGو بالض GGبط الدينونG Gة Gأم GGام الع GGرش العظيم األبيض .إل GGه الي GGوم
األزمن GGة الماض GGية .العم GGل ال GGذي يتم ً
ِ
جمGل
ّ
المتجسد هو هللا الذي يدين البشرية جمعاء أثناء األيGGام األخGGيرة .هGذا الجسGد وعملGه وكلمتGGه وشخصGGيته الكليَّة يمثلGون ُم َ

كينونتGGه G.م GGع أن نطGGاق عملGGه مح GGدود ،وال يتض Gَّ Gمن بطريقGGة مباشGGرة الك GGون بأسGGره ،فGGإن جGGوهر عمGGل الدينون Gة GهGGو دينون GGة

مباشGرة لكGل البشGرية ،ليس من أجGل الشGعب المختGار في الصGين وحGدهم ،وال ألجGل عGدد صGغير من النGاس .أثنGاء عمGل هللا
يتضمن الكون كله ،إاَّل َّأنه يمِثّل عمل الكون كّله ،وبعGGدما يختتم العمGGل داخGGل نطGGاق
في الجسد ،ومع أن نطاق هذا العمل ال
َّ
عمل جسده ،سيوسع هذا العمل في الحال ليشمل الكون كّله ،بنفس الطريقGGة الGGتي انتشGر بهGGا إنجيGل يسGGوع عGGبر الكGGون ِ
عقب

عمGGا إذا كGGان العمGGل هGGو عمGGل الGGروح أم الجسGGد ،فهGGو عمGGل ُي َّنفذ داخGGل نطGGاق محGGدودَّ ،
ولكنه
قيامتGGه وصGGعوده .بغض النظGGر ّ
هويتGه المتج ِّسGدة ،وهللا في الجسGGد هGGو هللا الGذي
يمثل عمل الكون كله .أثناء األيGام األخGGيرة ،يظهGGر هللا ليقGوم بعملGه باسGGتخدام َّ

روح ا أم جس ًGدا ،ف َّ
Gإن َمن يقGوم بعمGل الدينونGة هGو هللا
عما إذا كان ًG
يدين اإلنسان أمام العرش العظيم األبيض .وبغض النظر ّ
بناء على عمله ،وليس وفًقا لمظهره الخGGارجي أو عوامGGل أخGGرى متعGGددة.
الذي يدين Gالبشرية في األيام األخيرة .هذا ُيعرف ً
المتج ِّس G Gد للبشGG Gرية كّلهGG Gا
ومGG Gع أن اإلنسGG Gان لديGG Gه تصGّ G Gورات عن هGG Gذه الكلمGG Gات ،ال يمكن ألحGG Gد أن ينكGG Gر حقيقGG Gة دينونGG Gة هللا ُ
عمGGا يفكGGر فيGGه اإلنسGGان بشGGأن هGGذه الحقGGائق ،فهي في النهايGGة تظGGل حقGGائق .ال يمكن أن يقGGول
وإخضGGاعه لهGGا .بغض النظGGر ّ
أحدهم" :إن هللا يقوم بالعمل ،ولكن الجسد ليس هللا" .هذا هراء ،ألن هذا العمل ال يمكن أن يقوم به إاَّل هللا في الجسد .حيث
إن هذا العمل قد اكتمل بالفعGل ،لن يظهGر بعGده عمGل دينونGة هللا لإلنسGان ثانيً Gة؛ وقGد اختتم هللا في تجسGده الثGاني بالفعGل كافGة

عمل التدبير الكلي ،ولن تكون هناك مرحلة رابعة من عمل هللاَّ .
ألن َم ْن ُيدان هو اإلنسان ،اإلنسان المخلوق من جسد وقGGد
ّ
َّ
Gرة ،فGGإن عمGGل الدينونGGة ال ُينفذ داخGGل العGGالم الGGروحي بGGل بين البشGGر .ال أحGGد مالئم
المدانGGة مباشً G
فسGGد ،وليس روح الشGGيطان ُ

Gرة بتنفيGGذ الدينونGة G،لمGا كGانت
ومؤهل أكGثر من هللا في الجسGد للقيGام بعمGل دينونGGة فسGاد جسGد اإلنسGان .إن قGام روح هللا مباش ً
ستشمل الجميع .إضاف ًة إلى َّأنه كان سيصGعب على اإلنسGان قبGGول هGذا العمGGل ،ألن الGGروح غGGير قGادر على مواجهGGة اإلنسGان

وجها لوجه ،ولهذا السبب ،لما كانت ستصGبح التGGأثيرات فوريGة ،ولمGا اسGتطاع اإلنسGان أن يGGرى شخصGGية هللا الGGتي بال عيب
ً
اَّل
مهزومGا هزيمGGة كاملGGة إ إذا أدان هللا في الجسGGد فسGاد البشGGرية .بعGGد أن
Gوحا .ال يمكن أن يصGبح الشGيطان
بدرجة أكثر وض ً
ً
Gرة؛ هGذه هي عالمGة قداسGته
اتخGذ هللا نفس الطبيعGة البشGرية الGتي لإلنسGان ،يسGتطيع هللا في الجسGد أن يGدين إثم اإلنسGان مباش ً
ِ
المؤهَّل ليدين اإلنسان بحكم مكانته ،ألنه يملك الحق والبر ،ولGGذلك هGو قGادر أن يGدينG
ّ
المتأصلة فيه ،وروعته .هللا وحده هو ُ
اإلنسان .أولئك الذين ليس لديهم الحق والبر ال يصلحون إلدانة اآلخرين .إن كان روح هللا قد قام بهذا العمل ،لما كGان ُيعGدG
ِ
صGل ًة ،ومنتصGGر على
انتص ً
Gارا على الشGGيطان .الGروح في األصGGل أسGGمى من المخلوقGGات الفانيGGة ،وروح هللا قGGدوس قداسً Gة متأ ّ
Gرة ،لم GGا اس GGتطاع أن ي GGدين Gك GGل عص GGيان اإلنس GGان ،ولم GGا اس GGتطاع الكش GGف عن إثم
الجس GGد .إن ق GGام ال GGروح به GGذا العم GGل مباش ً G

ضGا من خالل تصGّ Gورات اإلنسGان عن هللا ،ولم يكن لGدى اإلنسGGان أب ًGدا أيGة تصGّ Gورات عن
اإلنسGان .ألن عمGل الدينونGGة ُي َّنفذ أي ً
الروح ،لذلك فإن الروح غير قادر على الكشف عن إثم اإلنسان بدرجة أفضل ،ناهيك عن َّأنه ال يقدر على كشف مثل هذا
اإلثم كشGًGفا كGGاماًل  .هللا المتج ِّسGد هGGو عGGدو كGGل من ال يعرفونGGه .من خالل دينونGGة لتصGّ Gورات اإلنسGGان ومعارضGGته هلل ،يكشGGف
كGGل عصGGيان البشGGرية .آثGGار عملGGه في الجسGGد واضGGحة أكGGثر من آثGGار عمGGل الGGروح ،وعليGGه فGGإن دينونGGة كGGل البشGGرية ال تُ َّنفذ
ِ
ِ ِ
المتج ِّسGد ويلمسGه ،وهللا في الجسGد يمكنGه أن
ُم
ً
المتج ّسGد .يمكن لإلنسGان أن يGرى هللا ُ
باشرة من قَبGل الGروح ،بGل هي عمGل هللا ُ
Gدريجيا من المقاومGة إلى الطاعGة ،ومن
خضوعا كGاماًل  .في عالقGة اإلنسGان باهلل في الجسGد ،ينتقGل اإلنسGان ت
ُيخضع اإلنسان
ً
ً
المتج ِّسGد .ال َيخُلص
االضGGطهاد إلى القبGGول ،ومن التصGّ Gور إلى المعرفGGة ،ومن الGGرفض إلى المحبGGة .هGGذه هي آثGGار عمGGل هللا ُ
اَّل
اَّل
المتج ِّسGد أثنGGاء مقاومGGة
اإلنسGGان إ من خالل قبGGول دينونGة Gهللا ،وال يعرفGGه تGGدريجيًّا إ من خالل كلمGGات فمGGهُ ،
ويخضGGعه هللا ُ
اإلنسGGان لGGه ،وينGGال منGGه اإلمGGداد بالحيGGاة أثنGGاء قبGGول توبيخGGه .كGGل هGGذا العمGGل هGGو عمGGل هللا في الجسGGد وليس عمGGل هللا بهويتGGه
المتج ِّسGد هGGو العمGGل األعظم واألعمGGق ،والجGGزء الحيGGوي من المراحGGل الثالث من عمGGل هللا
كGGروح .العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه هللا ُ
هGGو مرحلتGGا عمGGل التج ُّسGد .فسGGاد اإلنسGGان العميGGق هGGو عGGائق عظيم أمGGام عمGGل هللا المتج ِسGد .إن العمGGل َّ
المنفذ على النGGاس في
ّ
األيام األخيرة ،على وجه التحديد ،هGو عمGل بGالغ الصGعوبة ،فالبيئGة معاديGة ،وقGدرة كGل نGوع من أنGواع النGاس ضGعيفة ج ًGدا.

ومع ذلك في نهاية هذا العمل ،سيحقق التأثير السليم دون عثرات؛ هذا هو تأثير عمل الجسد ،وهذا هو التGأثير الGذي ُيحGدث
اقتناعGا أكGGبر ِم َّما يحدثGGه عمGGل الGGروح .سGGتُختتم المراحGGل الثالث لعمGGل هللا من خالل الجسGGد ،ويجب أن تُختتم من خالل هللا
ًG
المتج ِّسG Gد .العم GGل األك GGثر أهمي GGة واألك GGثر حيوي GGة ُيعم GGل في الجس GGد ،وخالص اإلنس GGان يجب أن يتم من خالل هللا في الجس GGد
ُ
بنفسGGه .ومGGع أن البشGرية كلهGGا تشGGعر َّأنه ال عالقGGة بين هللا في الجسGGد واإلنسGان ،إال أن هGGذا الجسGGد في الواقGGع َّ
يتعلق بمصGGير
كل البشرية ووجودها.
وموجه GGة للبش GGرية بأس GGرها .وم GGع أن GGه يتمم عمل GGه في
ك GGل مرحل GGة من مراح GGل عم GGل هللا هي من أج GGل البش GGرية كاف GGة،
َّ
موجهGا لكافGGة البشGGرية؛ فهGGو إلGGه البشGGرية جمعGGاء ،وهGGو إلGGه كGGل الكائنGGات المخلوقGGة وغGGير المخلوقGGة.
ًG
الجسGGد ،إاَّل َّأنه ال يGGزال
ضGا محGدود ،إاَّل َّأنه في كGل مGرة يصGير فيهGا جس ًGدا
ومGع أن عملGه في الجسGد يقGع داخGل نطGاق محGدود ،والهGدف من عملGه أي ً

تمثيليGGا بدرجGGة عاليGGة؛ فهGGو ال يختGGار مجموعGGة من النGGاس البسGGطاء العGGاديين ليعمGGل فيهم ،بGGل
ليقGGوم بعملGGه ينتقي لعملGGه هGGدًفا
ً
باألحرى يختار كهدف لعمله جماعGة من النGGاس قGادرين على أن يكونGوا ممثلين لعملGه في الجسGGد .تُنتَقى هGذه المجموعGGة من
ِ
ص Gا لعملGGه في الجسGGد.
النGGاس ألن نطGGاق عملGGه في الجسGGد محGGدود ،وتُ َّ
المتج ّس Gد ،وتُختGGار خصي ً
جهز بطريقGGة خاصGGة لجسGGده ُ

انتقGاء هللا ألهGداف عملGGه ليس بال أسGاس ،بGل وفًقGا لمبGGدأ :يجب أن يكGGون هGGدف العمGل مفيGً Gدا لعمGل هللا في الجسGGد ،ويجب أن
قادرا على تمثيل البشرية كّلها .على سبيل المثال ،كان اليهود قادرين على تمثيGGل البشGGرية كّلهGGا في قبGGول فGGداء يسGGوع
يكون ً
المتج ِّسGد .يوجGGد أسGGاس لتمثيGGل
الشخصGGي ،والصّ G
Gينيون قGGادرون على تمثيGGل البشGGرية كّلهGGا في قبGGول اإلخضGGاع الشخصGGي هلل ُ
ض Gا أسGGاس لتمثي GGل شGGعب الص GGين للبشGGرية كّله GGا في قب GGول إخضGGاع هللا الشخصGGي .ال شGGيء
اليه GGود لكGGل البشGGرية ،وهنGGاك أي ً

Gمولية عمGل اإلخضGاع ونجاحGه أكGثر من
يكشف أهمية الفGداء أكGثر من عمGل الفGداء الGذي تم بين اليهGود ،وال شGيء يكشGف ش ّ
المتج ِّس Gد وكلمتGGه ال يسGGتهدفان سGGوى مجموعGGة صGGغيرة من
عمGGل اإلخضGGاع بين شGGعب الصGGين .يبGGدو كمGGا لGGو كGGان عمGGل هللا ُ
الناس ،ولكن في الواقع ،إن عملGه بين هGذه المجموعGة الصGغيرة هGو عمGل في الكGون بأسGره ،وكلمتGه موجهGة للبشGرية كّلهGا.

بعد أن ينتهي عمله في الجسد ،سيبدأ أولئك الذين يتبعوه في نشر العمل الذي قام به بينهم .أفضل شGGيء بشGGأن عمGGل هللا في

الجسGGد هGGو َّأنه يمكنGGه أن يGGترك ألولئGGك الGGذين يتبعونGGه مواعGGظ وكلمGGات دقيقGGة ،وإرادتGGه المحGGددة ألجGGل البشGGرية .بحيث يمكن

ألتباعه بعد ذلك أن ينقلوا كل كلماته ومشيئته على نحو أكثر دّقGة وواقعيGGة للبشGرية جمعGGاء لكGGل الGGذين يقبلGون هGGذا الطريGGق.
َّ
إن عمل هللا في الجسد بين البشر هو وحده الذي بGالحق يتمم حقيقGة وجGود هللا وحياتGه بينهم .هGذا العمGل وحGده هGو مGا يشGبع
المتج ّسGد العصGر الGGذي لم
رغبGة اإلنسGان في رؤيGGة وجGGه هللا ،والشGهادة عن عمGل هللا ،وسGGماع كلمGة هللا الشخصGGيةُ .ينهي هللا ُ
بهم .وعلى وجGه الخصGوص يGأتي عمGل آخGر
وينهي أي ً
يظهر فيه إال ظل يهوه للبشGريةُ ،
الم َ
ضGا عصGر إيمGان البشGرية باإللGه ُ

وسروراَّ .إن ُه ال يختتم عصGGر النGاموس والعقيGGدة فحسGب؛
لتجسد هللا بالبشرية جمعاء إلى عصر أكثر واقعية وعملية
ً
مرحلة ّ
ب GGل األهم من ذل GGك َّأنه يكش GGف للبش GGرية عن هللا الحقيقي والع GGادي ،الب GGار والق GGدوس ،ال GGذي يكش GGف عن عم GGل خط GGة الت GGدبير
حتجبGا آلالف السGنينُ .ينهي
ويظهر غاية البشرية وأسرارها ،الذي خلق البشرية ،والذي سينهي عمل التGدبير G،والGذي ظGل ُم ً
ُ
تمامGا ،ويختتم العصGGر الGGذي ابتغت فيGGه البشGGرية جمعGGاء طلب وجGGه هللا ولكنهGGا لم تقGGدر أن تنظGGره ،وينهي
عصGGر الغمGGوض ًG

العصر الذي فيه خدمت البشرية جمعاء الشيطان ،ويقود البشرية كّلها إلى عصر جديد كليًّا .كل هذا هGGو نتGGاج عمGGل هللا في

الجسد بداًل من روح هللا .حين يعمل هللا في جسده ،لن يعود أولئك الذين يتبعونه يتلمسون ويسعون وراء األمور الGGتي يبGدو

بهم .حين ينش GGر هللا عمل GGه في الجس GGد،
الم َ
أنه GGا موج GGودة وغ GGير موج GGودة على ح GGد س GGواء ،وس GGيتوقفون عن تخمين مش GGيئة هللا ُ
ِ
صGل من يتبعونGه GالعمGل الGذي قGام بGه في الجسGد إلى كGل الGديانات والطوائGف ،وس َّ
Gيتكلمون بكGل كلماتGه في آذان البشGرية
سيو ّ َ ْ

Gورا رآهGGا اإلنسGGان وسGGمعها شخصGً Gيا ،سGGتكون
بأسGGرها .كGGل مGGا يسGGمعه أولئGGك الGGذين قبلGGوا بشGGارته سGGيكون حقGGائق عملGGه ،وأمً G
ضGا األدوات الGGتي يسGGتخدمها لنشGGر العمGGل.
حقGGائق ،وليسGGت هرطقGGة .هGGذه الحقGGائق هي الGGدليل الGGذي ينشGGر بGGه عملGGه ،وهي أي ً

ممكنGا أب ًGدا في ظGل غيGاب الحقGائق
بGدون وجGود حقGائق ،لمGا انتشGرت بشGارته عGGبر جميGع الGGدول وإلى كافGة األمGاكن؛ لم يكن
ً
ووجGGGود تخيالت اإلنس GGان فق GGط أن يق GGوم هللا المتج ِّسG Gد بعم GGل إخض GGاع الك GGون بأس GGره .ال GGروح غ GGير م GGرئي وغGGGير محسGGGوس
لإلنسGGان ،وعمGGل الGGروح غGGير قGGادر على تGGرك أي دليGGل إضGGافي أو حقGGائق إضGGافية عن عمGGل هللا لإلنسGGان .لن يGGرى اإلنسGGان

دائمGGا بإلGه مبهم غGير موجGGود .لن يGGرى اإلنسGان أب ًGدا وجGGه هللا ،ولن يسGGمع أبGً Gدا الكلمGات
أب ًGدا وجGGه هللا الحقيقي وسGوف يGGؤمن ً
تخيالت اإلنسان جوفاء وال يمكنها أن تحل محل وجGه هللا الحقيقي؛ ال يمكن لشخصGية
التي يقولها هللا
شخصيا .في النهايةّ ،
ً
ِ
ص Gلة وعمل GGه أن يجس GGدهما اإلنس GGان .إن هللا غ GGير الم GGرئي في الس GGماء وعمل GGه ال يمكن أن يجيئ GGا إلى األرض إاَّل من
هللا المتأ ّ
ِ
المثلى الGGتي يظهGGر بهGGا هللا لإلنسGGان ،وفيهGGا يGGرى
خالل هللا المتج ّسGد الGGذي يقGGوم بعملGGه شخصGً Gيا بين البشGر .هGGذه هي الطريقGGة ُ
اإلنس GGان هللا ويع GGرف وجه GGه الحقيقي ،وال يمكن تحقي GGق ه GGذا من خالل إل GGه غ GGير متج ِّسG Gد .بع GGد أن َّنفذ هللا عمل GGه ح GGتى ه GGذه
المرحلة ،حقق عمله بالفعل التأثير األمثل ،والنجاح الكامل .إن عمل هللا الشخصي في الجسد قد أنهى بالفعGGل تسGGعين بالمئGGة

صGا لكGGل عملGGه ،وأعلن كGGل عملGGه ،وقGGام بعمGGل
من عمGGل تGGدبيره
الكلي ،حيث قGَّ Gدم هGGذا الجسGGد بدايً Gة أفضGGل لكGGل عملGGه ،وتلخي ً
ّ
ِ
متجسد آخر ليقوم بمرحلة رابعGGة من عمGGل هللا ،ولن يكGGون
التجديد Gاألخير الشامل لكل هذا العمل .لذلك ،لن يكون هناك إله
ّ
تجسد ثالث هلل.
هناك المزيد من العمل المعجزي في ُّ

كل مرحلة من مراحل عمل هللا في الجسد تمِثّل عمله للعصر كّله ،وال تمِثّGGل فGترة محGددة مثGGل عمGGل اإلنسGان .ولGGذلك
تجسده األخير ال تعني أن عملGه قGد وصGل إلى نهايGة كاملGة ،ألن عملGه في الجسGد يمِثّGل العصGر بأكملGه ،وال
فإن نهاية عمل ّ
يمِثّGGل فقGGط الفGGترة الGGتي يقGGوم فيهGGا بعملGGه في الجسGGد .إنGGه ينهي فحسGGب عملGGه في العصGGر كّلGGه أثنGGاء الGGوقت الGGذي هGGو فيGGه في
الجس GGد ،وبع GGده سينتش GGر عمل GGه في األم GGاكن كاف GGة .بع GGد أن يتمم هللا المتج ِّسG Gد خدمت GGه ،س GGيو ِكل ألولئ GGك ال GGذين يتبعون GGه بعمل GGه
المسGGتقبلي .بهGGذه الطريقGGة ،فGGإن عملGGه للعصGGر كّلGGه سGُ Gي َّنفذ على نحGGو متواصGGل .ال يعتGGبر عمGGل عصGGر التج ُّس Gد بأكملGGه عماًل
ِ
اَّل
Gتمرون في عملGGه هم
ُمكتماًل إ حينمGGا ينتشGGر عGGبر الكGGون بأسGGره .يبGGدأ عمGGل هللا المتج ّس Gد عصGً Gرا جديGً Gدا ،وأولئGGك الGGذين يسّ G
األشGGخاص الGGذين يس GGتخدمهم .فالعمGGل ال GGذي يقGGوم بGGه اإلنسGGان كّلGGه في نطGGاق خدم GGة هللا في الجسGGد ،وه GGذا العمGGل يعجGGز عن
الخروج عن هذا النطاق .إن لم ِ
ِ
المتجسد ليقGوم بعملGه ،ال يسGتطيع اإلنسGان أن ُينهي العصGر القGديم ،وال يسGتطيع أن
يأت هللا
ّ
Gريا ،وال يمِثّGGل عمGGل هللا .هللا
يعلن عن عصGGر جديGGد .العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه اإلنسGGان هGGو فقGGط داخGGل نطGGاق واجبGGه الممكن بشً G
ِ
ويتمم العمGGل الGGذي ينبغي عليGGه القيGGام بGGه ،وال أحGGد يسGGتطيع القيGGام بهGGذا العمGGل نياب ً Gة عنGGه.
المتج ّس Gد وحGGده بإمكانGGه أن يGGأتي ّ
َّ
َّ
المتج ِّس Gد يقGGوم أواًل بتنفيGGذ خطGGوة من العمGGل ال تتوافGGق مGGع تصGّ Gورات
بGGالطبع مGGا أتكلم عنGGه يتعلق بعمGGل التج ُّس Gد .هGGذا اإللGGه ُ
اإلنسGGان ،وبعGGدها يقGGوم بالمزيGGد من العمGGل الGGذي ال يتوافGGق مGGع تصGّ Gورات اإلنسGGان .هGGدف العمGGل هGGو إخضGGاع اإلنسGGان .فمن
تصورات
ناحية ،ال يتماشى ُّ
تصورات اإلنسان ،باإلضافة إلى ذلك يقوم بالمزيد من العمل الذي ال يتوافق مع ّ
تجسد هللا مع ّ
اإلنسGGان ،ولGGذلك يتبGGنى اإلنسGGان المزيGGد من اآلراء االنتقاديGGة عنGGهَّ .إنه ال يقGGوم بعمGGل اإلخضGGاع إاَّل بين البشGGر الGGذين لGGديهم

يتمم خدمته ،سيصبح جميع البشر خاضعين لسيادته.
تصورات وافرة عنه .بغض النظر عن كيفية معاملتهم له،
َّ
بمجرد أن ّ
ّ
ال تظه GGر حقيق GGة ه GGذا العم GGل بين ش GGعب الص GGين فحس GGب ،ب GGل تُص Gّ Gور كي GGف أن البش GGرية كّله GGا ستُخض GGع .الت GGأثيرات ال GGتي يتم
تحقيقها على هؤالء الناس هي نذير للتأثيرات التي سيتم تحقيقها على البشرية جمعاء ،وسGتتفوق تGأثيرات العمGل الGذي يقGوم
يتضمن عمل هللا في الجسد جلب ًة ضخمة وال يكتنفGGه
به في المستقبل على التأثيرات على هؤالء الناس على نحو متزايد .ال
َّ
مخفيGGا عن أي شGخص ،وال يخGGدع أي
الغمGGوض .إنGGه حقيقي وفعلي ،وهGو عمGGل فيGGه واحGGد زائGGد واحGGد يسGGاوي اثGGنين ،وليس
ً
شخص .ما يراه الناس هي أمور حقيقية وأصيلة ،وما يناله اإلنسان هو معرفة وحق حقيقيين .حينما ينتهي العمل ،سيكون

لدى اإلنسان معرفة جديدة عن هللا ،ولن يعود لدى َم ْن يطلبون هللا ٍ
تصورات عنه .هGGذا ليس فقGGط تGGأثير عملGGه على
بحق أية ّ
ِ
أيضا تأثير عمله في إخضاع البشرية كّلها ،ألن ال شGGيء أكGGثر فائGGدة لعمGGل إخضGاع البشGGرية جمعGGاء
شعب الصين ،بل يمثّل ً
من هGGذا الجسGGد ،وعمGGل هGGذا الجسGGد ،وكGGل مGGا َّ
يتعلق بهGGذا الجسGGد .هي أمGGور نافعGGة لعملGGه اليGGوم ،ولعملGGه في المسGGتقبل .هGGذا
سيخضع البشرية جمعاء ويقتنيها .ال يوجد عمGل أفضGل يمكن من خاللGGه لكGل البشGرية أن تGرى هللا وتطيعGه وتعرفGGه.
الجسد ُ
ِ
Gدودا ،وحين يقGGوم هللا بعملGGه فهGGو ال يتحGَّ Gدث إلى شGGخص معيَّن ،بGGل إلى
ال يمثّGGل العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه اإلنسGGان إاَّل نطاًقGGا محً G
البشGGرية جمعGGاء ،وإلى كGGل َمن يقبلGGون كلماتGGه .النهايGGة الGGتي ينGGادي بهGGا هي نهايGGة كافGGة البشGGر ،وليسGGت فقGGط نهايGGة شGGخص
َّ
ويتكلم إليهGGا .ولهGGذا فGGإن هGGذا
محGGددَّ .إنه ال ُيحGGابي أحGً Gدا بمعاملGGة خاصGGة ،وال يخGGدع أحGً Gدا ،بGGل يعمGGل من أجGGل البشGGرية كّلهGGا
ِ
المتجسد قGد ص َّGنف بالفعGل البشGرية كّلهGا وفًقGا للنGوع ،وقGد أدان بالفعGل البشGرية كّلهGا ،وأع َّGد غايً Gة مناسGب ًة لكGل البشGرية.
اإلله
ّ
ومGGع أن هللا يقGGوم بعملGGه في الصGGين فقGGط ،إاَّل َّأنه في الواقGGع قGGرر بالفعGGل العمGGل في الكGGون بأسGGره .ال يمكنGGه االنتظGGار حGGتى

ٍ
Gأخرا ج ًّGدا؟ لGدى هللا اآلن كGل
ينتشر عمله بين البشرية جمعاء قبل أن ّ
يقدم أقواله وترتيباته خطوة بخطGGوة .ألن يكGون هGذا مت ً
المق GGدرة على إكم GGال العم GGل المس GGتقبلي ُمق Gَّ Gد ًما .ألن العام GGل ه GGو هللا في الجس GGد ،فإن GGه يق GGوم بعم GGل غ GGير مح GGدود داخ GGل نط GGاق

محدود ،وبعد ذلك سيجعل اإلنسان يؤدي الواجب الذي ينبغي عليه أداؤه؛ هذا هو مبدأ عمله .ال يمكنه أن يحيا مع اإلنسان
يتكهن بعملGه
إاَّل لمدة محGGددة ،وال يمكنGGه أن يصGطحب اإلنسGان حGتى اختتGGام عمGGل العصGر الجديGGد بأكملGه .ألنGه هGو هللا ،فإنGه َّ
ِ
سيصنف كافة البشرية وفًقا للنGوع بواسGطة كلماتGه ،وسGتدخل البشGرية بأسGرها إلى عملGه التGدريجي
سلفا .بعد ذلك
المستقبلي ً
ّ
وفًقGGا لكلماتGGه .ال أحGGد سGGيهرب ،والكGGل سيتصGَّ Gرف وفًقGGا لهGGذا .لGGذلك ،في المسGGتقبل ،كلماتGGه هي الGGتي سترشGGد العصGGر ،وليس
الروح.

Gرة بGروح هللا ،لمGا حقGق أي تGأثيرات .حGتى لGو
عمل هللا في الجسد يجب أن ُيعمGل في الجسGد .إن كGان العمGل يتم مباش ً
كان يتم بGالروح ،لمGا كGان لGه أهميGة كبGيرة ،وسGيكون في النهايGة غGير ُم ِقنGع .كافGة المخلوقGات تبغي معرفGة مGا إذا كGان عمGل
الخالق ذا أهمية أم ال ،وما الذي يمِثّله ،ومن أجل َم ْن يقوم به ،وما إذا كان عمل هللا كامل السلطان والحكمة أم ال ،ومGGا إذا
كGGان ذا قيمGGة وأهميGGة عظمى .العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه هGGو من أجGGل خالص كGGل البشGGرية ،ومن أجGGل هزيمGGة الشGGيطان ،وحمGGل
شهادة لنفسه بين كافة الكائنات .وعليه ،فإن العمل الذي يقوم بGه يجب أن يكGون ذا أهميGة عظيمGة .فسGد جسGد اإلنسGان بفعGل
وتأذى ٍ
الشيطان ،وأصبح اإلنسان أعمى بدرجة عميقةَّ ،
شخصيا في الجسGGد هGو
بشدة .السبب األساسي الذي يجعل هللا يعمل
ً
أيضا يستخدم جسGد اإلنسGان للتشGويش على عمGل هللا .في
أن هدف خالصه هو اإلنسان ،المخلوق من جسد ،وألن الشيطان ً

ضGا هGGو هGGدف خالص هللا .بهGGذه
الواقGGع إن المعركGGة مGGع الشGGيطان هي عمGGل إخضGGاع اإلنسGGان ،وفي الGGوقت ذاتGGه ،اإلنسGGان أي ً
ِ
Gيدا للشGGيطان ،وأصGGبح هGGو
المتج ّسGد ضGGروري .أفسGGد الشGGيطان جسGGد اإلنسGGان ،وأصGGبح اإلنسGGان تجسً G
الطريقGGة ،فGGإن عمGGل هللا ُ
ٍ
معركة مGGع الشGGيطان وخالص البشGرية يحGGدث على األرض،
الهدف الذي سيهزمه هللا .بهذه الطريقة ،فإن عمل الدخول في

إنسانا ليقاتل الشيطان .هذا عمل ذو طابع عملي ألقصى درجة .حينمGGا يعمGGل هللا في الجسGGدَّ ،
فإنه
ويجب على هللا أن يصير
ً
يقاتل الشGيطان بالفعGل في الجسGد .حينمGا يعمGل في الجسGدَّ ،
فإنه يقGوم بعملGه في العGالم الGروحي ،ويجعGل كGل عملGه في العGالم
وم ْن ُيهGGزم هGGو تجسGGيد الشGGيطان (وهGGذا
الGGروحي واقعيًّا على األرضَ .م ْن ُيخ َ
ض Gع هGGو اإلنسGGان؛ اإلنسGGان الGGذي يعصGGي هللا؛ َ
ضGا اإلنسGGان .بهGGذه الطريقGGة ،من
وم ْن سGGيخُلص في النهايGGة هGGو أي ً
بGGالطبع هGGو أي ً
ضGا اإلنسGGان) ،الGGذي هGGو في عGGداوة مGGع هللاَ ،
Gادرا على مصGGارعة الشGGيطان في معركGGة واقعيGGة،
الضGGروري هلل أن يصGGير إنسً G
Gانا لGGه مظهGGر مخلGGوق خGGارجي ،لكي يكGGون قً G
ويخِّلص اإلنسGGان الGGذي لGGه نفس المظهGGر الخGGارجي وقGGد
وإخضGGاع اإلنسGGان الGGذي يعصGGاه والGGذي لGGه نفس المظهGGر الخGGارجيُ ،
َّ
تأذى بفعGل الشGيطان .إن عGدوه هGو اإلنسGان ،وهGدف إخضGاعه هGو اإلنسGان ،وهGدف خالصGه هGو اإلنسGان الGذي خلقGه .لGذلك

Gادر على هزيم GGة الش GGيطان وإخض GGاع البش GGرية،
الب GGد أن يص GGير إنس ً G
Gانا ،وبه GGذه الطريق GGة ،يص GGبح عمل GGه أك GGثر س GGهول ًةَّ .إنه ق ٌ G
Gادر على تخليص البش GGرية .وم GGع أن ه GGذا الجس GGد ع GGادي وواقعي ،إاَّل َّأنه ليس الجس GGد الش GGائع؛ َّإنه ليس
باإلض GGافة إلى َّأنه ق ٌ G
معا .هذا هو اختالفه عن اإلنسGان ،وهGGذه هي عالمGة هويَّة هللا .جسGGد مثGل
جسدا
ً
ً
إنسانيا فحسب ،بل هو جسد إنساني وإلهي ً

هذا فحسب يمكنه القيام بالعمل الذي ينوي هللا القيام به ،وإتمام خدمة هللا في الجسد ،وإكمال عمله بالتمام بين البشر .لGGو لم
ومعيبا .ومع أن هللا يمكنه مصGGارعة روح الشGGيطان واالنتصGGار ،إاَّل أن
دائما أجوًفا
ً
يكن األمر كذلك ،لكان عمله بين البشر ً
الطبيعGGة القديمGGة لإلنسGGان الفاسGGد ال ُيمكن أن تتبGَّ Gدد G،والGGذين يعصGGون هللا ويقاومونGGه ال يمكنهم أبGً Gدا أن يخضGGعوا لسGGيادته ،أي

َّأنه لن يسGتطيع أب ًGدا إخضGاع البشGريةِ ،
وربحهGا جمعGاء .لGو كGان عملGه على األرض ال يمكن أن يتم ،لمGا انتهى تGدبيره أب ًGدا،
ولما استطاعت البشرية جمعاء أن تدخل إلى الراحGة .إن لم يسGتطع هللا أن يGدخل إلى الراحGة مGع كافGة مخلوقاتGه ،لمGا كGانت

أبدا لهذا العمل التدبيري ،وعليه لكانGاختفى مجGد هللا .ومGع أنGه ليس لجسGده سGلطان ،إاَّل َّ
أن العمGل الGذي يقGوم بGه
هناك نتيجة ً
Gلطانا أم ال ،طالمGا َّأنه قGادر
سيكون قد حقق تأثيره .هذا هو
ُّ
التوجه الحتمي لعملGه .بغض النظGر َع َّما إذا كGان جسGده يملGك س ً
عاديا وطبيعيًّا ،يمكنه Gالقيام بالعمل الذي ينبغي
على القيام بعمل هللا نفسه ،فهو هللا بذاته G.بغض النظر عن كون هذا الجسد ً
مجرد إنسان .السبب وراء قدرة هذا الجسد على القيام بالعمل الذي ال يقدر إنسGان
عليه فعله ،ألن هذا الجسد هو هللا وليس َّ

أن يقوم به هGو َّ
هويتGه المختلفGة
أن جGوهره الGداخلي ال يشGبه جGوهر أي إنسGان .والسGبب وراء إمكانيGة تخليصGه لإلنسGان هGو َّ

عن هويGGة أي إنسGGان .هGGذا الجسGGد هGGام جGًّ Gدا للبشGGرية َّ
ضGا هللا ،ألنGGه يسGGتطيع القيGGام بالعمGGل الGGذي ال يسGGتطيع أي
ألنه إنسGان وأي ً
إنسGGان مخلGGوق من جسGGد أن يفعلGGه ،وألن بإمكانGGه تخليص اإلنسGGان الفاسGGد ،الGGذي يعيش معGGه على األرض .ومGGع َّأنه مطGGابق
ِ
المتجسد أكثر أهمية للبشرية من أي إنسان ذي قيمة ،ألنه يسGتطيع القيGام بالعمGل الGذي ال يسGتطيع روح
لإلنسان ،إال أن هللا
ّ
أن يشهد هلل نفسه ،وأكثر قدرة من روح هللا على أن يGربح البشGGرية
هللا القيام به
قدرة من روح هللا على ْ
مباشرة ،وهو أكثر ً
ً
بالتمGGام .ونتيج ً Gة لGGذلك ،مGGع أن هGGذا الجسGGد عGGادي وطGGبيعي ،إاَّل َّ
أن إسGGهامه للبشGGرية وأهميتGGه للوجGGود البشGGري تجعلGGه ثمين
Gرة تGGدمير
القيمGGة ،وال يمكن ألي إنسGGان قيGGاس القيمGGة واألهميGGة الحقيقيGGتين لهGGذا الجسGGد .ومGGع أن هGGذا الجسGGد ال يمكنGGه مباشً G
الشGGيطان ،إاَّل َّ
أن بإمكانGه اسGGتخدام عملGGه إلخضGاع البشGرية وهزيمGة الشGGيطان ،وجعGGل الشGGيطان يخضGع بالتمGGام لسGيادته .ألن

Gرة ،ولكنGGه يصGGبح جسGً Gدا للقيGGام بعمGGل
ويخّلص البشGGريةَّ .إنه ال يGGدمر الشGGيطان مباشً G
هللا تج ّس Gد ،اسGGتطاع أن يهGGزم الشGGيطان ُ
إخضGGاع البشGGرية الGGتي أفسGGدها الشGGيطان .بهGGذه الطريقGGة هGGو أقGGدر على أن يشGGهد لنفسGGه بين المخلوقGGات ،وأقGGدر على تخليص
ِ
ِ
إقناعGا من الGGدمار المباشGGر للشGGيطان من
ًG
Gهادة أعظم ،وهGGو أكGGثر
المتج ّسGد على الشGGيطان يقGّ Gدم شً G
اإلنسGGان الفاسGGد .انتصGGار هللا ُ
خالل روح هللا .هللا في الجسGGد أكGGثر قGGدرة على مسGGاعدة اإلنسGGان أن يعGGرف الخGGالق ،وأكGGثر قGGدرة على أن يشGGهد لنفسGGه بين
المخلوقات.

جوهر الجسد الذي سكنه هللا
عامGGا ونصGGف العGGامَّ ،
وأدى خدمتGGه مGّ Gد َة ثالثGGة أعGGوام ونصGGف
عGGاش هللا في تج ُّس Gده األول على األرض ثالثGGة وثالثين ً
العام فقط من بين تلك السنين .لقد كان له طبيعة بشرية عاديGة أثنGاء الGوقت الGذي كGان يعمGل فيGه وكGذلك قبGل أن يبGدأ عملGه،

عامGGا ونصGGف .وأعلن خالل الثالث سGGنوات ونصGGف األخGGيرة عن ذاتGGه َّأنه هللا
وسَ G
Gكن طبيعتGGه البشGGرية لمGGدة ثالثGGة وثالثين ً
المتج ِّسG Gد .قب GGل أن يب GGدأ أداء خدمت GGه ،ظه GGر في طبيع GGة بش GGرية عادي GGة ،ولم ُيظه GGر أي GGة عالم GGة على الهوت GGه ،ولكن لم َيظه GGر
ُ
اَّل
عاما األولى تلGGك َّأنه
الهوته للعيان إ بعد أن بدأ أداء خدمته بصورة رسمية .أظهرت حياته وعمله أثناء التسعة وعشرين ً
حقيقيGGا ،ابن اإلنسGGان ،جسGً Gدا؛ حيث بGGدأت خدمتGGه بجديَّة بعGGد عمGGر التسGGعة وعشGGرين .معGGنى التج ُّس Gد هGGو َّ
أن هللا
Gانا
كGGان إنسً G
ً
يظهر في الجسGد ،ويGأتي ليعمGGل بين خليقتGGه من البشGر في صGورة جسGGد .لGGذلك ،لكي يتج َّسGد هللا ،يجب أواًل أن يكGGون جس ًGدا،
جسد له طبيعة بشرية عادية؛ وهذا هو الشرط األساسGي .في الواقGع ،يشGمل تج ُّسGد هللا أن يعيش هللا ويعمGل في الجسGد ،وأن

إنسانا .يمكن تقسيم حياته وعملGه في التج ُّسGد إلى مرحلGتين .المرحلGة األولى هي الحيGاة
جسدا ،يصير
ً
يصير هللا في جوهره ً
الGGتي عاشGGها قبGGل أداء خدمتGGه ،حيث عGGاش في أسGGرة بشGGرية عاديGGة ،في طبيعGGة بشGGرية كاملGGة ،يطيGGع األخالقيGGات والقGGوانين
العاديGGة للحيGGاة اإلنسGGانية ،مGGع وجGGود احتياجGGات إنسGGانية عاديGGة (المأكGGل ،الملبس ،المGGأوى ،النGGوم) ،وجGGوانب ضGGعف بشGGرية
تمامGا،
عاديGة ،ومشGاعر بشGرية عاديGة .بمعGنى آخGر ،أثنGاء هGذه المرحلGة األولى لم يعش كإلGه ،بGل عGاش حيGاة بشGرية عاديGة ً

طGGا في كافGGة األنشGGطة اإلنسGGانية الطبيعيGGة G.المرحلGGة الثانيGGة هي الحيGGاة الGGتي عاشGGها بعGGد أن بGGدأ أداء خدمتGGه .ال يGGزال
منخر ً

يسكن في طبيعة بشرية عادية بمظهر إنساني عادي ،ولم ُيظهر أية عالمة خارجية على أية قوة خارقة للطبيعة .ومGع ذلGك
حياة خالصة من أجGل خدمتGه ،وآنGذاك توجGد طبيعتGه البشGرية العاديGة بصGورة كاملGة من أجGل خدمGة العمGل العGادي
فهو يحيا ً

Gادرا على أداء خدمتGه .لGذلك فGإن المرحلGة
لالهوته؛ ألنGه منGذ ذلGك الGوقت نضGجت طبيعتGه البشGرية إلى مسGتوى أصGبح فيGه ق ً
الثانية من حياته كانت ألداء خدمته في طبيعته البشرية؛ وهي حياة تتّسGم بكاًل من الطبيعGة البشGرية العاديGة والهGوت كامGل.
السبب وراء كونGه قGد عGاش في طبيعGة بشGرية عاديGة كاملGة أثنGاء المرحلGة األولى من حياتGه هGو أن طبيعتGه البشGرية لم تكن

تحمGGل مسGؤولية
بعد مساوية لعمله اإللهي
الكلي ،لم تكن ناضجة بعد؛ لكن بعدما نضجت طبيعته البشرية ،صار ً
قادرا على ّ
ّ
Gأول مرحلGGة من حياتGGه كGGانت في طبيعGGة بشGGرية
خدمتGGه ،واسGGتطاع أداءهGGا .وحيث َّأنه يحتGGاج كجسGGد إلى أن ينمGGو وينضGGج ،فّ G

عاديGGة ،بينمGGا في المرحلGGة الثانيGGة ،حيث كGGانت طبيعتGGه البشGGرية قGGادرة على االضGGطالع بعملGGه وأداء خدمتGGه ،فGGإن حيGGاة هللا
ِ
المتج ِّسGد قGد بGدأ خدمتGه
الم ّ
تجسد التي عاشها أثنGاء خدمتGه هي حيGاة تجمGع بين طبيعتGه البشGرية والهوتGه الكامGل .إن كGان هللا ُ
ُ
ٍ
بحماسGGة منGGذ لحظGGة ميالده ،وقGGام بآيGGات وعجGGائب فائقGGة للطبيعGGة ،لمGGا كGGان لGGه جGGوهر جسGGدي .لGGذلك ،فGGإن طبيعتGGه البشGGرية
Gانا.
موجGGودة من أجGGل جGGوهره الجسGGدي؛ فال يمكن أن يوجGGد جسGGد بال طبيعGGة بشGGرية ،وشGGخص بال طبيعGGة بشGGرية ليس إنسً G

المتج ّسGد .إن قلنGGا "حين يصGGير هللا جسGً Gداَّ ،
فإنه
بهGGذه الطريقGGة ،فGGإن الطبيعGGة البشGGرية لجسGGد هللا هي ملكيGGة جوهريGGة لجسGGد هللا ُ
إلGGه بصGGورة كاملGGة ،وليس هGGو إنسGGان البتَّة" فهGGذا تجGGديف ،ألن هGGذه العبGGارة ببسGGاطة ليس لهGGا وجGGود ،وتخGGالف مبGGدأ التج ّسGد.

Gاكنا في الهوتGGه بمظهGGر بشGGري خGGارجي حين يقGGوم بعملGGه؛ كGGل مGGا في األمGGر هGGو أن
حGGتى بعGGدما يبGGدأ أداء خدمتGGه ،يظGGل سً G
ضGا واح ًGدا وهGو السGماح لالهوتGه أن يGؤدي العمGل في جسGد عGادي .لGذلك فGإن القGائم بالعمGل
طبيعتGه البشGرية تخGدم حينهGا غر ً

هGGو الهوتGGه السGGاكن في طبيعتGGه البشGGرية .إن الهوتGGه هGGو العامGGل ،وليس طبيعتGGه البشGGرية ،ومGGع ذلGGك فإنGGه الهGGوت محتجب
داخل طبيعته البشريةَّ .
إن الهوته الكامGل ،وليسGت طبيعتGه البشGرية ،هGو بصGفة أساسGية الGذي يقGوم بعملGه ،ولكن ُمنِّفGذ العمGل
إلهGا يحيGا في الجسGد ،لGه مظهGر بشGري وجGوهر
هو جسGده .يمكن أن يقGول المGرء إنGه إنسGان وهGو أي ً
ضGا هللا ،ألن هللا يصGير ً

ضGا جGGوهر هللا .وألنGGه إنسGGان بجGGوهر هللا ،فهGGو أسGGمى من كGGل البشGGر المخلGGوقين وفGGوق أي إنسGGان يمكنGGه أن
بشGGري ،ولكن أي ً
يؤدي عمل هللا .وعليه ،من بين كGGل أولئGGك الGGذين لGديهم مظهGر بشGري مثGل مظهGره ،ومن بين كGGل من لGGديهم طبيعGGة بشGرية،
ِ
تجسد بذاته – وجميع المخلوقات األخرى هم بشر مخلوقون .ومع أن جميGGع البشGGر المخلGGوقين لGGديهم طبيعGGة
الم ّ
هو وحده هللا ُ
المتج ِّسGد مختلGفَّ ،
فإنه ال يحمGل في جسGده طبيعGGة بشGرية فحسGGب ،بGل
بشرية ،إال أنهم ال يمتلكGون سGوى بشGريتهم ،بينمGا هللا ُ

أما الهوتGGGه
ب GGاألحرى يمتل GGك الهوتً GGا .يمكن أن تُ GGرى طبيعت GGه البش GGرية في المظه GGر الخ GGارجي لجس GGده وفي حيات GGه اليومي GGةَّ ،
يتخيلهGGا النGGاس،
فيصعب تص ّGوره .وألن الهوتGه ال ُيعبَّر عنGه إال حين يتَّخGGذ طبيعGة بشGرية ،وهي ليسGت خارقGة للطبيعGة كمGGا ّ
المتج ِّسGد .حGتى بعGدما
فمن الصGعب للغايGة على النGاس أن يGروه .حGتى اليGوم يصGعب على النGاس إدراك الجGوهر الحقيقي هلل ُ

َّ
غامضا بالنسGGبة إلى معظمكم .وهGذه المسGألة ،في الواقGع ،في غايGة البسGاطة:
تحدثت حديثًا مطوالً كهذا عنه ،أتوقع أن يظل
ً
Gادا بين الطبيعGGة البشGGرية والالهGGوت .وهGGذا االتحGGاد ُيGGدعى هللا نفسGGه ،هللا بذاتGGه
منGGذ أن يصGGير هللا جسGً Gدا ،يصGGير جGGوهره اتحً G
على األرض.

كGGانت الحيGGاة الGGتي عاشGGها يسGGوع على األرض هي حيGGاة الجسGGد العاديGGة .عGGاش في الطبيعGGة البشGGرية الGGتي لجسGGده .لم

يظهGGر سGGلطانه في القيGGام بعملGGه والتحGُّ Gدث بكلمتGGه أو شGGفاء المرضGGى وإخGGراج األرواح الشGGريرة ،والقيGGام بمثGGل هGGذه األمGGور
كافيGا
الخارقة ،في غالبية حياته حتى بدأ خدمته .كGانت حياتGه قبGل ُعمGر التسGعة والعشGرين ،أي قبGل أن يGؤدي خدمتGه ،دلياًل
ً

إلها ،لم يروا أكثر من مجGَّ Gرد
على َّأنه كان ً
جسدا ً
عاديا .ولهذا السبب وألنه لم يكن قد بدأ بعد أداء خدمته ،لم َير الناس فيه ً
إنسGGان عGGادي ،إنسGGان طGGبيعي ،كمGGا اعتقGGد بعض النGGاس آنGGذاك أنGGه ابن يوسGGف في ذلGGك الحين .اعتقGGد النGGاس أنGGه ابن رجGGل
المتج ِّس Gد؛ حGGتى حين صGGنع العدي Gد Gمن المعجGGزات أثنGGاء قيامGGه بخدمتGGه ،ظGGل معظم النGGاس
عGGادي ،ولم يGGدركوا أنGGه جسGGد هللا ُ
يقولGGون َّإنه ابن يوسGGف ،ألنGGه كGGان المسGGيح بمظهGGر خGGارجي لطبيعGGة بشGGرية عاديGGةُ .وجGGدت طبيعتGGه البشGGرية وعملGGه إلتمGGام
عاديGGا جGًّ Gداَّ .
إن اتّخGGاذه طبيعGGة
المغGGزى من تج ّس Gده األولُ ،مثبتًGGا أن هللا قGGد جGGاء في الجسGGد على نحGGو كامGGل ،وصGGار إنسً G
Gانا ً
ضGا َّأنه جسGد عGاديG،
بشرية عادية قبل أن يبدأ عمله كان دلياًل على َّأنه جسد عادي؛ ومGا قGام بGGه من عمGGل بعGGد ذلGك أثبت أي ً
أرواحا شريرة في الجسد بطبيعة بشرية عاديGGة .السGGبب في َّأنه اسGGتطاع
ألنه صنع آيات وعجائب ،وشفى مرضى ،وأخرج
ً
أن يصGGنع معجGGزات هGGو أن هGGذا جسGGده كGGان يحمGGل ُسGلطان هللا ،كGGان جسGً Gدا يلبسGGه روح هللا .لقGGد امتلGGك هGGذا السGGلطان بسGGبب
جسدا .كان شفاء المرضى وطرد األرواح الشريرة هو العمل الذي يحتGGاج إلى أن يقGGوم
روح هللا ،وهذا ال يعني َّأنه لم يكن ً

المحتجب في طبيعتGGه البشGرية ،وبغض النظGGر عن اآليGات الGتي بيَّنهGGا أو كيGGف أظهGر
به ألداء خدمته،
ً
وتعبيرا عن الالهوت ُ
عاديGGا حGGتى فGGترة قيامتGGه بعGGد
عاديGGا .لقGGد اسGGتمر يسGGكن جسGً Gدا ً
سGGلطانه ،فقGGد ظGGل يحيGGا في طبيعGGة بشGGرية عاديGGة وظGGل جسGً Gدا ً

Gزءا من خدمتGه ،والعمGل الGGذي
الموت على الصليب .كان ْ
منح النعمة G،وشفاء المرضى ،وطGGرد األرواح الشGريرة جميعهGGا ج ً
عما كGان يفعلGه .كGان
أبدا جسده البشري العادي ،بغض النظGر َّ
َّأداه في جسده العادي .قبل أن يذهب إلى الصليب ،لم يفارق ً
هGGو هللا نفسGGه ،وكGGان يقGGوم بعمGGل هللا ،ولكن َّ
ثيابGGا ،ولGGه احتياجGGات
ًG
المتج ِّسGد ،فقGGد كGGان يأكGGل
طعامGا ويلبس ً
ألنه كGGان جسGGد هللا ُ
المتج ِّسGد
إنسانية عادية G،ولديه المنطق والفكر البشريين العاديين ،وكل هذا أثبت َّأنه كان إنس ً
Gانا ً
عاديGGا ،وبGGرهن أن جسGGد هللا ُ
ِ
كمGGل عم GGل تج ُّس Gد هللا األول ،وأن ُيتمم
كGGان جسGً Gدا من طبيعGGة بشGGرية عادي GGة ،وليس جس Gً Gدا خارًقGGا للطبيع GGة .كGGان عمل GGه أن ُي ّ
التجسد في مغزاه هو أن يؤدي إنسان عادي وطبيعي عمل هللا ذاته؛ أي أن هللا يؤدي عمله اإللهي
التجسد األول .إن
خدمة
ُّ
ُّ

في طبيعGGة بشGGرية ،وبهGGذا يقهGGر الشGGيطان .يعGGني التج ُّس Gد أن روح هللا يصGGير جسGً Gدا ،أي أن هللا يصGGير جسGً Gدا؛ والعمGGل الGGذي
ويعبَّر عنه بالجسد .ال أحد غير جسGGد هللا يمكنGGه أداء خدمGGة هللا
يقوم به في الجسد هو عمل الروح ،الذي يتحقق في الجسدُ ،
ِ
المتج ِّس Gد وح GGده ،أي ه GGذه الطبيع GGة البش GGرية العادي GGة – وليس سGGواها – يمكن GGه التعب GGير عن العم GGل
المتج ّس Gد؛ أي أن جس GGد هللا ُ
ُ
اإللهي .لو لم يكن هلل الطبيعة البشرية العادية قبل عمر التاسعة والعشرين أثناء مجيئه األول ،وكان بمجرد أن ُولGGد بإمكانGGه
تعلم كيGGف يتكلم اسGGتطاع أن َّ
صGGنع معجGGزات ،وبمجGَّ Gرد أن َّ
يتكلم لغGGة السGGماء ،وبمجGَّ Gرد أن وطGGأت قدمGGه األرض اسGGتطاع أن
عاديGGا ،ولمGا ُدعي مثGGل هGGذا
يدرك كافة األمور العالمية ويميز أفكGار كGل شGخص ونوايGاه ،لمGا ُدعي مثGل هGذا اإلنسGGان إنس ً
Gانا ً
تجسد هللا وجوهرهَّ .
إن ما له من طبيعة بشرية يGGبرهن
جسدا بشريًّا .لو كان هذا هو الحال مع المسيح ،لضاع معنى ُّ
الجسد ً
ِ
ِ
عاديGGا؛ وإضGGاف ًة
المتج ّسGد في الجسGGد؛ وتو ّ
ضGح أي ً
ضGا حقيقGGة َّأنه خضGGع لعمليGGة نمGGو بشGGرية عاديGGة َّأنه كGGان جسGً Gدا ً
على َّأنه هللا ُ
إلى ذلك ،عمله هو دليل كاف على َّأنه كلمه هللا وروح هللا الGذي صGار جس ًGدا .يصGير هللا جس ًGدا بسGبب احتياجGات العمGل ،أو

بمعGGنى آخGGر ،تحتGGاج هGGذه المرحلGGة من العمGGل إلى أن تتم في الجسGGد ،أي في طبيعGGة بشGGرية عاديGGة .هGGذا هGGو الشGGرط الالزم

دي هللا .قGد يGؤمن النGاس َّ
أن
"للكلمة الذي يصير ً
جسدا" ،أي "للكلمة الذي يظهGر في الجسGد" وهي القصGة الحقيقيGة وراء تج ُّسّ G
حيGGاة يسGGوع بأكملهGGا كGGانت مقترنGGة بالعجGGائبَّ ،
وأنه لم ُيظ ِGه ر حGGتى نهايGGة عملGGه على األرض أي مظهGGر من مظGGاهر الطبيعGGة

البشGGرية العاديGGة ،ولم تكن لGGه احتياجGGات إنسGGانية عاديGGة أو مGGواطن ضGGعف أو مشGGاعر إنسGGانية ،وأنGGه لم يكن في احتيGGاج إلى

ضروريات الحيGGاة األساسGGية ،و لم يكن َّ
Gريا خارًقGا،
يتفكر باألفكGار اإلنسGانية العاديGGة .هم َّ
يتخيلGون َّأنه لم يكن لGه إال عقاًل بشً G
وطبيعGGة بشGGرية فائقGGةَّ .إنهم يعتقGGدون َّأنه طالمGGا هGGو هللا ،فال يجب عليGGه أن يفكGGر ويعيش كالبشGGر العGGاديين ،فاإلنسGGان العGGادي

وحده ،الكيان اإلنساني الحقيقي ،يمكنه التفكير في أفكار بشGرية عاديGGة وعيش حيGاة بشGرية عاديGة .هGGذه كّلهGGا أفكGار اإلنسGان

وخGGواطره ،المضGGادة لمقاصGGد عمGGل هللا األصGGلية .يغGGذي التفكGGير البشGGري العGGادي المنطGGق البشGGري العGGادي والطبيعGGة البشGGرية
ِ
برمتGه .ال
العادية ،وتُبقي الطبيعة البشرية على وظائف الجسد العاديGة؛ وتم ّكن وظGائف الجسGد العاديGة الحيGاة العاديGة للجسGد ّ
يمكن هلل أن يحقGGق هGGدف تج ّس Gده إاَّل من خالل العمGGل في مثGGل هGGذا الجسGGد .إن كGGان هللا المتج ّس Gد ال يملGGك إاَّل مظهGGر الجسGGد
ولكنه ال ِّ
الخارجيَّ ،
أفكارا بشGرية عاديGة ،لمGا تمتَّع هGذا الجسGد بمنطGق إنسGاني ،وال حGتى طبيعGة بشGرية حقيقيGة .كيGف
يفكر ً
ّ
ِ
المتج ِّس Gد؟ ُيبقي العقGGل العGGادي
يمكن لجسGGد مثGGل هGGذا ،بال طبيعGGة بشGGرية ،أن ّ
يتمم الخدمGGة الGGتي من المفGGترض أن يؤديهGGا هللا ُ
Gانا .بمعGGنى آخGGر ،الشGGخص الGGذي ال
على كافGGة مظGGاهر الحيGGاة اإلنسGGانية؛ بGGدون عقGGل عGGادي G،ال يسGGتطيع المGGرء أن يكGGون إنسً G

يفكGGر في إفكGGار عاديGGة هGGو معتGGل عقليًّا .ومسGGيح بال طبيعGGة بشGGرية بGGل الهGGوت فحسGGب ال يمكن أن ُيقGGال عنGGه َّإنه جسGGد هللا
ِ
ِ
Gديفا أن نقGول إن المسGيح ليسGت لGه طبيعGة بشGرية؟
تجسد طبيعة بشرية؟ أليس تج ً
الم ّ
الم ّ
تجسد .لذلك ،كيف ال يكون لجسد هللا ُ
ُ

تعتمGد GكافGGة األنشGGطة الGGتي ينخGGرط فيهGGا البشGGر العGGاديون على أداء العقGGل البشGGري العGGادي .بدونGGه ،سيتصGَّ Gرف البشGGر بصGGورة

شGGاذة؛ وربمGGا يكونGGون غGGير قGGادرين على التميGGيز بين األسGGود واألبيض ،والخGGير والشGGر ،ولمGGا كGGان لGGديهم أخالقيGGات إنسGGانية
ِ
عاديGGا .مثGل هGذا الجسGGد غGGير
تجسد كإنسان عادي ،لما كGGان جسGً Gدا
حقيقيGا ،جسGً Gدا ً
ً
الم ّ
ومبادئ أخالقية .بالمثل ،لو لم يفكر هللا ُ
المف ِّكر لم يكن ليقدر أن َّ
يتولى العمل اإللهي .مGا كGان ليقGدر على المشGاركة بشGكل طGبيعي في أنشGطة الجسGد العGادي ،فضGاًل

عن أن يعيش مGGع البشGGر على األرض .وبGGذلك كGGان سGُ Gيفقد المغGGزى من تج ُّس Gد هللا ،أي جGGوهر مجيء هللا في الجسGGد .توجGGد
الطبيعGGة البشGGرية هلل المتجسGGد للحفGGاظ على العمGGل اإللهي العGGادي في الجسGGد؛ يحفGGظ تفكGGيره البشGGري العGGادي طبيعتGGه البشGGرية
وكاف GGة أنش GGطته الجس GGدية العادي GGة .يمكن للم GGرء أن يق GGول إن تفك GGيره البش GGري الع GGادي موج GGود لإلبق GGاء على ك GGل عم GGل هللا في
الجسد .لو لم يكن لدى هذا الجسد عقل بشري عادي ،لما استطاع هللا العمل في الجسد ،ولما كان ما يحتاج إلى أن يقوم به
ِ
Gريا عاديًّا ،إاَّل َّ
أن عمل GGه لم يتنجس ب GGالفكر البش GGري؛ أي َّأنه
المتج ّس Gد يمل GGك عقاًل بش ً G
في الجس GGد ق GGد تحق GGق أب Gً Gدا .وم GGع أن هللا ُ
يت َّ G
Gولى العم GGل في الطبيع GGة البش GGرية بعق GGل ع GGادي وفًقGGا للش GGرط األساس GGي ب GGأن يمل GGك طبيع GGة بش GGرية عاقل GGة ،وليس من خالل

ممارسGGة التفكGGير البشGGري العGGادي .وبغض النظGGر عن مGGدى سGGمو أفكGGار جسGGده ،فعملGGه ال يحمGGل طGGابع المنطGGق أو التفكGGير.

بمعGGنى آخGGر ،ال يGGدرك عقGGل جسGGده عملGGه ،بGGل هGGو تعبGGير مباشGGر عن العمGGل الالهGGوتي في طبيعتGGه البشGGرية .كGGل عملGGه هGGو
ِ
يتممهGGا ،وال يوجGGد فيهGGا مGGا يمكن لعقلGGه أن يدركGGه .على سGGبيل المثGGال ،شGGفاء المرضGGى ،وطGGرد
الخدمGGة الGGتي يحتGGاج إلى أن ّ
صGلب هي أمGور لم تكن من نتGاج عقلGه البشGري ،ولمGا اسGتطاع أي إنسGان لGه عقGل بشGري أن يحققهGا.
األرواح الشGريرة ،وال َ
ِ
تجسد ،ولكنها ليست عمل مشيئة إنسانية ،بل هو العمGل الGذي
الم ّ
بالمثل ،عمل اإلخضاع اليوم هو خدمة يجب أن يؤديها هللا ُ
المتج ِّسGد أن يملGك عقاًل
يجب على الهوته القيGام بGه ،فهGو عمGل ال يقGدر إنسGان جسGداني على القيGام بGه .لGذلك يجب على هللا ُ
بشريا عاديًّا ،وطبيعGة بشGرية عاديGة ،ألنGه يجب أن يGؤدي عملGه في الطبيعGة البشGرية بعقGل عGادي .هGذا هGو جGوهر عمGل هللا
ً
ِ
الم ِ
المتجسد.
هلل
الحقيقي
الجوهر
د،
تجس
ّ
ُ ّ

قبل أن يؤدي يسوع العمل ،عاش فقط في طبيعته البشرية العادية .لم يسGGتطع أحGGد أن يقGGول َّإنه هللا ،ولم يكتشGGف أحGGد
المتج ِّسGد؛ عرفGه النGGاس فقGط كإنسGان عGادي للغايGGة .كGانت طبيعتGه البشGرية العاديGGة والطبيعيGة للغايGة دلياًل على َّ
أن هللا
َّأنه هللا ُ
تجسد في ٍ
ِ
تجسد ،وليس عصر عمل الروح .كان دلياًل على َّ
جسد َّ
أن روح هللا قGGد
َّ
الم ّ
وأن عصر النعمة كان عصر عمل هللا ُ
ح َّGل بالكامGل في الجسGدَّ ،
وأنه في عصGر تج ُّسGد هللا ،قGام جسGده بGأداء كGل عمGل الGروح .المسGيح بطبيعتGه GالبشGرية العاديGة هGو
Gانا،
جسGGد يحGَّ Gل فيGGه الGGروح ،ويملGGك طبيعGGة بشGGرية عاديGGة ،إحسا ًس Gا عاديًّا ،وفكGً Gرا بشGGريًّا" .الحلGGول" يعGGني صGGيرورة هللا إنسً G

عبGر من خاللGه عن عملGه
وصيرورة الروح ً
وي ِّ
جسدا؛ ألوضح األمGر ،حين يسGكن هللا نفسGه في جسGد بطبيعGة بشGرية عاديGةُ ،
ويخ ِGرج األرواح
اإللهي – فهذا معناه أن َي َّ
يتجسد .أثناء ُّ
حل أو َّ
تجسد هللا األول ،كان من الضروري هلل أن يشGفي المرضGى ُ

ورحيمGا .العمGGل الGGذي قGGام
ًG
الشريرة ألن عمله كان الفداء .لكي يفدي الجنس البشري بأسره ،كان يحتاج إلى أن يكون شفوًقا
به قبل أن ُي صلب كان شفاء المرضى وطرد األرواح الشريرة ،وهذا العمل َّ
بشر بخالصGGه لإلنسGGان من الخطيئGGة والنجاسGGة.
ألن العصGر كGان عصGر النعمGة G،كGان من الضGروري لGه أن يشGفي المرضGى ،ويظهGر اآليGات والعجGائب ،والGتي كGانت تُمِثّGل
النعمGGة في ذلGGك العصGGر؛ ألن عصGGر النعمGGة تمركGGز حGGول منح النعمGGة ،المتمِثّلGGة في السGGالم والفGGرح والبركGGات الماديGGة وكافGGة

رموز إيمان الناس بيسوع .أي أن شفاء المرضى وطرد األرواح الشريرة ومنح النعمة كانت قدرات غريزية لجسGد يسGوع

في عصر النعمة ،كانت العمل الذي َّ
حققه الروح في الجسد .لكن مGع َّأنه كGان يGؤدي مثGل هGذا العمGل ،كGان يحيGا في جسGده،

يؤديها ،كان ال يزال يملGGك طبيعGGة بشGGرية عاديGGة ،ويحيGGا
ولم يتجاوز حدود الجسد .بغض النظر عن أعمال الشفاء التي كان ّ
تجسد هللا قام الجسGGد بGأداء كGل عمGGل الGروح هGGو َّأنه مهمGGا كGان العمGل
حياة بشرية عادية .السبب وراء قولي َّإنه أثناء عصر ُّ

الGGذي قGGام بGGه فقGGد قGGام بGGه في الجسGGد .ولكن بسGGبب عملGGه ،لم يعتGGبر النGGاس جسGGده ذا جGGوهر مGGادي خGGالص ،ألن هGGذا الجسGGد

Gورا فGاقت قGدرات الجسGد .بGالطبع كGGل هGذه األحGداث
استطاع صنع العجائب ،وفي لحظات خاصة معيَّنة استطاع أن يفعل أم ً
يومGا ،أو التجّلي على الجبGل .لGذلك ،لم يكن معGنى تج ُّسGد هللا كGاماًل في
وقعت بعد أن بGدأ خدمتGه ،مثGل التجربGة لمGدة أربعين ً

َّ
تمامGا في كافGة المظGاهر .وبعGدما بGدأ
يسوع ،ولكنه تحقق جزئيًّا .فالحياة التي عاشGها في الجسGد قبGل بGدء عملGه كGانت عاديGة ً
Gيرا عن الالهGGوت ،فقGGد تجGGاوز وظGGائف الجسGGد العاديGGة.
العمGGل ،احتفGGظ فقGGط بGGالمظهر الخGGارجي لجسGGده .وألن عملGGه كGGان تعبً G
ِ
مختلفا عن البشر المخلوقين من لحم ودم .بالطبع ،في حياته اليومية ،كان يحتGGاج إلى
تجسد
ً
الم ّ
على أي حال ،كان جسد هللا ُ
طعGGام وملبس ونGGوم ومGGأوى مثGGل أي شGGخص آخGGر ،وكGGان يحتGGاج إلى كافGGة االحتياجGGات العاديGGة ،وكGGان يفكGGر مثGGل أي إنسGGان
عادي .كان الناس ال يزالون ينظرون إليه كإنسان عادي ،فيما عدا أن العمل الذي قام به كان خارًقا للطبيعGGة .فعليًّا ،بغض

عاديGا على نحGGو خGاص،
النظر َّ
عما فعله ،كان يعيش في طبيعة بشرية عاديGGة وطبيعيGGة ،وبقGدر مGGا أدى العمGGل ،كGGان تفكGيره ً
المتج ِّسGد
وكانت أفكاره على وجه الخصوص واضحة ،أكثر من أفكار أي إنسان عادي آخر .كGان من الضGروري على هللا ُ
يعقل ِّ
أن ِ
ويفكر بهذه الطريقة ،ألن العمل اإللهي كان يحتاج إلى أن ُيعبَّر عنه بجسد له تفكير عادي للغاية وأفكGGار في غايGGة

عامGا ونصGGف الGGتي عاشGGها
الوضGGوح .بهGGذه الطريقGGة فحسGGب أمكن لجسGGده التعبGGير عن العمGGل اإللهي .طيلGGة الثالثGGة والثالثين ًG
يسGGوع على األرض ،احتفGGظ بطبيعت Gه GالبشGGرية العاديGGة ،ولكن بسGGبب العمGGل الGGذي قGGام بGGه أثنGGاء الخدمGGة الGGتي اسGGتمرت ثالث

سGGنوات ونصGGف ،اعتقGGد النGGاس أنGGه خGGارق ،أي أنGGه فGGائق للطبيعGGة بدرجGGة أكGGبر من ذي قبGGل .في الواقGGع ،بقيت طبيعGGة يسGGوع

متغي رة قبل وبعد أن بدأ خدمته؛ ظلت طبيعته البشرية كما هي طيلة الوقت ،ولكن بسبب ما ُوجGGد من اختالف
البشرية غير ِّ
المتج ِّسGد بطبيعتGه
قبل أن يبدأ خدمتGه وبعGد أن بGدأها ،ظهGر رأيGان بشGأن جسGده .بغض النظGر ّ
عمGا اعتقGده النGاس ،احتفGظ هللا ُ
تجسد هللا ،عاش في الجسد ،أي الجسد الGGذي كGGانت لGGه طبيعGGة بشGGرية عاديGGة .وبغض
البشرية األصلية طيلة الوقت ،فمنذ أن َّ
عما إذا كGGان يGGؤدي خدمتGGه أم ال ،كGGان ال يمكن أن تُمحى طبيعGGة جسGGده البشGGرية ،ألن الطبيعGGة البشGGرية هي الجGGوهر
النظGGر َّ
تمامGGا ،وانخGرط في كافGGة النشGGاطات اإلنسGانية العاديGGة؛ ولم
األساسGي للجسGGد .قبGGل أن يGGؤدي يسGGوع خدمتGGه ،بقي جسGGده ً
عاديGGا ً

عاديGا للغايGة َعَب َGد هللا ،ومGع أن سGعيه
أبدا في وضع فGائق للطبيعGة ،ولم ُيظهGر أيGة عالمGات خارقGة .كGان آنGذاك إنس ً
يظهر ً
Gانا ً
كGGان صGGادًقا ومخلص Gا أكGGثر من سGGعي أي شٍ G
Gخص .هكGGذا أظهGGرت طبيعتGGه البشGGرية الكاملGGة نفسGGها .وألنGGه لم يقم بGGأي عمGGل
ً
مطلًقا قبل أن يباشGر خدمتGه ،لم يكن أحGد على درايGة بهويتGه ،ولم يسGتطع أحGد أن يقGول َّ
مختلفGا عن اآلخGرين
إن جسGده كGان
ً

ِ
جميعاَّ ،
صغيرا من عمل هللا .مع ذلك ،بعد أن بدأ تأديGGة خدمتGGه ،احتفGظ
جزءا
ألنه لم يقم بعمل معجزة واحدة ،ولم ّ
ً
ً
يؤد ولو ً
بGGالمظهر الخGGارجي للطبيعGGة البشGGرية وظGGل يعيش بGGالمنطق البشGGري العGGادي ،ولكن َّ
ألنه كGGان قGGد بGGدأ القيGGام بعمGGل هللا نفسGGه،
َّ
وتول ى القيام بخدمة المسيح ،وقام بعمل لم يكن في استطاعة البشر الفانين المخلوقين من لحم ودم القيام به ،افترض النGGاس
َّأنه لم تكن لديه طبيعة بشريةَّ ،
عاديGا بصGورة كاملGة ،بGل جس ًGدا غGير كامGل .بسGبب العمGل الGذي َّأداه ،قGال
وأنه لم يكن ً
جسدا ً
فهمGا خاطًئا ،ألن النGاس لم تفهم معGنى تج ُّسGد هللا .نشGأ سGوء
الناس َّإنه ٌ
إله في جسد ليست له طبيعة بشGرية عاديGة .كGان هGذا ً

إلهيا عبَّر عنه في جسد كان له طبيعة بشرية عادية.
الفهم هذا من حقيقة أن العمل الذي عبَّر عنه هللا في الجسد كان عماًل ً
حل في جسد ،وعمله في طبيعته البشرية جعل طبيعة بشريته غامضة .لهGGذا السGGبب آمن النGاس أن هللا لم
تسربل هللا بجسدَّ ،

تكن له طبيعة بشرية عادية ،وإنما الهوتًا فحسب.

تجسده األول؛ إنه لم يكمل سوى الخطوة األولى من العمGل ،والGتي كGان من الضGروري
يكمل هللا عمل
التجسد في ُّ
ُّ
لم ْ
أن يقGGوم هللا بهGGا في الجسGGد .لGGذلك ،لكي ينهي عمGGل التج ُّس Gد ،عGGاد هللا للجسGGد من جديGGد ،وعGGاش كGGل مGGا هGGو حقيقي وطGGبيعي

تمم في الجسGGد .إن
الم َّ
للجسGGد ،أي َّأنه جعGGل كلمGGة هللا ظً G
Gاهرا في جسGGد عGGادي وطGGبيعي للغايGGة ،وأنهى من خاللGGه العمGGل غGGير ُ
جس GGد التج ُّسG Gد الث GGاني ُمش GGابه في ج GGوهره لألولَّ ،
ولكنه حقيقي وع GGادي بدرج GGة أك GGبر من التج ُّسG Gد األول .ونتيج GGة ل GGذلك ف َّ G
Gإن
ِ
تجسد الثاني أعظم من معاناة األول ،ولكن كانت هذه المعاناة نتيجة لخدمتGGه في الجسGGد وهي
المعاناة التي َّ
الم ّ
يتحملها الجسد ُ
تختلف عن معاناة اإلنسGان الفاسGGدَّ .إنهGا تنبGGع كGذلك من الطبيعGة الحقيقيGGة والعاديGGة الGGتي لجسGده .ألنGGه يGGؤدي خدمتGه في جسGGد
يتحمل قGدرا كبGيرا من المش َّGقةَّ .
وحقيقيGا ،عGانى المزيGد
كلمGا كGان الجسGد طبيعيًّا
تماما ،فيجب على الجسد أن َّ
ً
ً
ً
حقيقي وعادي ً
عب GGر عن عم GGل هللا في جس GGد ع GGادي للغاي GGة ،جس GGد غ GGير ف GGائق للطبيع GGة على اإلطالق .وألن جس GGده ع GGادي
في أداء خدمت GGهُ .ي ّ

أيضا أن يضطلع بعمل خالص اإلنسان ،فإنه يعاني بمقدار أعظم من الجسد الفائق للطبيعGGة؛ كGل هGGذه المعانGاة ناشGئة
ويجب ً
ِ
المتجسدان أثناء أداء خدماتهما ،يمكن للمرء أن يرى
من كون جسده حقيقيًّا وطبيعيًّا .من المعاناة التي اجتاز فيها الجسدان
ّ
ِ
تحملهGا أثنGاء أداء العمGل؛ َّ
َّ
َّ
وكلمGا كGان الجسGد
ظمت
المشقة التي يجب عليGه ُّ
عادياَ ،ع ُ
تجسد .كلما كان الجسد ً
الم ّ
جوهر الجسد ُ
الذي ينِّفذ العمل حقيقيا ،زادت قسGوة األفكGار الGتي تGراود النGاس ،وكGثرت األخطGار الGتي قGد تلحGق بGه .ومGع ذلGكَّ ،
كلمGا كGان
ً
َّ
Gدرة على تGGولي عمGGل هللا في
الجسGGد
حقيقيGGا ،وكلمGGا كGGانت لGGه االحتياجGGات والعقGGل الكامGGل الGGتي لإلنسGGان العGGادي ،كGGان أكGGثر قً G
ً
الجسGGد .كGGان جسGGد يسGGوع هGGو مGGا ُسِّ Gمر على الصGGليب ،جسGGده الGGذي َّ
قدمGGه كذبيحGGة خطيئGGة؛ من خالل جسGGد لGGه طبيعGGة بشGGرية
وإنم GGا ي GGؤدي هللا كجس GGد كام GGل في تج ُّسG Gده الث GGاني عم GGل
تامGGا من الص GGليبّ .
صG Gا ً
عادي GGة ه GGزم الش GGيطان وخّلص اإلنس GGان خال ً
اَّل
برمتGه وأن يق ِّGدم شGهادة قويGة.
تمامGا أن يقGوم بعمGل اإلخضGاع ّ
اإلخضاع ويهGزم الشGيطان .ال يمكن إ لجسGد عGادي وحقيقي ً
أي أن عمإلخضGG G Gاع اإلنسGG G Gان يصGG G Gير فعG G Gااًل من خالل كGG G Gون هللا في الجسGG G Gد حقيقيًّا وطبيعيًّا ،وليس من خالل المعجGG G Gزات
ِ
ِ
ِ
ُّ
ُّ
كملGGه؛ بمعGGنى
المتج ّس Gد هي التكلم ،ومن خالل التكلم ُيخض Gع اإلنسGGان ُ
وي ّ
واإلعالنGGات الخارقGGة للطبيعGGة .إن خدمGGة هGGذا اإللGGه ُ
آخGGر ،عمGGل الGGروح الحGGال في الجسGGد ،أي واجب الجسGGد ،هGGو التحGُّ Gدث ومن خالل التحGُّ Gدث يخضGGع اإلنسGGان ويكشGGفه ِ
كملGGه
ُ
ُ
ّ
وي ّ
ويبيده بالتمام .وهكذا ،سوف َّ
يتحقق عمل هللا في الجسد على أكمGل وجGه في عمGل اإلخضGاع .لم يكن العمGل الفGدائي األولي
ّ
التجسد؛ الجسد الGذي يGؤدي عمGل اإلخضGاع س ُGي ْكمل العمGل الكلي للتج ُّسGد .في تصGنيف الجنس ،هنGاك ذكGر
سوى بداية عمل
ُّ
ّ
تجسد هللا ،بحيث يزيل تص ّGورات اإلنسGان عن هللا :يمكن أن يصGير هللا ذك ًGرا وأنGثى،
وهناك أنثى ،وفي هذا قد اكتمل معنى ُّ
المتج ِّسG Gد في ج GGوهره بال جنس .لق GGد خل GGق الرج GGل والم GGرأة ،وبالنس GGبة إلى هللا ،ال يوج GGد تمي GGيز بين الجنس GGين .في ه GGذه
وهللا ُ
المرحلة من العمل ،ال يقوم هللا بعمل آيات وعجائب ،لذلك فGإن العمGGل سGيحقق نتائجGGه من خالل الكلمGات .إضGافة إلى ذلGك،

يرج GGع الس GGبب في ه GGذا إلى َّ
أن عم GGل هللا المتج ِّسG Gد ه GGذه الم GGرة ليس ش GGفاء المرض GGى وط GGرد األرواح الش GGريرة ،ب GGل إخض GGاع
ِ
تجسد هذا هي قول الكلمGات وإخضGاع اإلنسGان،
الم ّ
اإلنسان من خالل الكالم ،أي أن القدرة الفطرية الموجودة لدى جسد هللا ُ
وليس شGGفاء المرضGGى وطGGرد األرواح الشGGريرة .إن عملGGه في الطبيعGGة البشGGرية ليس صGGنع المعجGGزات وال شGGفاء المرضGGى
ِ
ُّ
تجسد الثاني يبدو للناس أنه عادي أكثر من الجسد األول .ال يGGرى
الم ّ
وطرد األرواح الشريرة ،بل التكلم ،ولذلك فإن الجسد ُ
ِ
ِ
المتج ِّسGد ،إال أنهمGGا
الناس أن ُّ
الم ّ
المتج ّسGد ،ومGGع أن كليهمGGا همGGا هللا ُ
تجسد يختلف عن يسوع ُ
تجسد هللا أكذوبة؛ لكن هذا اإلله ُ
ليسا متشابهين بالكامل .امتلك يسوع طبيعة بشرية عادية وطبيعية G،لكن كانت تالزمه آيGGات وعجGائب عديGGدة G.في هGGذا اإللGGه
ِ
Gردا لألرواح الشGريرة ،أو مش ًGيا على الميGاه،
تجسد ،لن ترى العيون البشرية أية آيات أو عجائب ،أو شفاء مرضGى أو ط ً
الم ّ
ُ
يومGGاَّ ...إنه ال يقGوم بنفس العمGGل الGذي قGام بGGه يسGوع ،ليس ألن جسGده يختلGGف في جGوهره بأيGة حGال عن
Gوما ألربعين ً
أو ص ً

جسد يسوع ،بل ألن خدمته ليست شفاء المرضى وطGرد األرواح الشGGريرةَّ .إنه ال يهGGدم عملGGه وال يشGِّ Gوش عليGGه .وحيث َّأنه
ُيخضع اإلنسان بكلماته الحقيقيGة ،فال حاجGة أن ُيخضGعه بمعجGزات ،ولGذلك فGإن هGذه المرحلGة هي لتكميGل عمGل التج ُّسGد .هللا
المتج ِّس Gد الGGذي تGGراه اليGGوم هGGو جسGGد بالكامGGل ،وال يوجGGد فيGGه مGGا هGGو خGGارق للطبيعGGة G.إنGGه يمGGرض كمGGا يمGGرض اآلخGGرون،
ُ
ِ
ويحتGاج إلى طعGام وملبس مثلمGا يحتGاج اآلخGرون ،فهGو جسGد بالكامGل .لGو صGنع هللا المتج ّسGد في هGذا الGوقت آيGات وعجGائب
أرواح ا شGGريرة ،أو كGGان بإسGGتطاعته القتGGل بكلمGGة واحGGدة ،فكيGGف يمكن تنفيGGذ عمGGل
ًG
فائقGGة للطبيعGGة ،ولGGو شGGفى مرضGGى وطGGرد
اإلخضاع؟ كيGف يمكن أن ينتشGر العمGل بين األمم؟ كGان شGفاء المرضGى وطGرد األرواح الشGريرة عمGل عصGر النعمGة ،كGان
أول خطGGوة من خطGGوات العمGGل الفGGدائي ،واآلن وبعGGد أن َّ
خلص هللا اإلنسGGان من الصGGليب ،لم يعGGد ينِّفGGذ ذلGGك العمGGل .لGGو في

صGلب من أجGل اإلنسGGان ،فGGإن هGGذا "اإللGGه"،
األيام األخيرة ظهر "إله" مثل يسوع ،شفى المرضى ،وطرد األرواح الشريرة ،و ُ
ومGGع مطابقتGGه لوصGGف هللا في الكتGGاب المقGَّ Gدس وسGGهولة قبGGول اإلنسGGان لGGه ،فلن يكGGون ،في جGGوهره ،الجسGGد الGGذي يلبسGGه روح
هللا ،بل روح شGريرة .ألن مبGدأ عمGل هللا أاَّل يك َّGرر أب ًGدا مGا قGد أكملGه بالفعGل .وعليGه ف َّ
Gإن عمGل التج ُّسGد الثGاني هلل يختلGف عن
التجسد األول .في األيام األخيرة ،يحقق هللا عمل اإلخضاع في جسد عادي وطبيعي؛ ال يشفي المرضى ،ولن ُيصلب
عمل
ُّ
المتج ِّسGد؛
من أجل اإلنسان ،بل ببساطة يقول كلمات في الجسدُ ،
ويخضع اإلنسان في الجسد .هذا الجسد هو وحده جسد هللا ُ
وهذا الجسد فحسب يمكنه إكمال عمل هللا في الجسد.
يتحمل المش َّGقة أم يGGؤدي خدمتGه ،فإنGه يفعGGل هGGذا إلكمGال معGنى التج ّسGد ،ألن
المتج ِّسGد في هGGذه المرحلGة َّ
سGواء أكGان هللا ُ
هذا هو تج ُّسGد هللا األخGير .يمكن هلل أن يتج ّسGد مGرتين فقGط ،وال توجGد مGرة ثالثGة .كGان التج ُّسGد األول ذك ًGرا ،والتجسGد الثGاني

أنGGثى ،وبGGذلك تصGGبح صGGورة جسGGد هللا ُمكتملGGة في ذهن اإلنسGGان؛ باإلضGGافة إلى هGGذا ،أكمGGل التج ّس Gدان بالفعGGل عم GGل هللا في
ِ
ضGا طبيعGGة بشGرية ،ولكن
المتج ّسGد طبيعGGة بشGرية إلكمGGال معGنى التج ّسGد .وهGGذه الم َّGرة لGه أي ً
الجسGد .في المGَّ Gرة األولى كGان هلل ُ
Gرة أخGGرى هGGو إكمGGال
معGGنى هGGذا التج ُّسGد مختلGGف :إنGGه أعمGGق ،وعملGGه لGGه مغGGزى أعمGGق .السGGبب وراء صGGيرورة هللا جسGً Gدا مً G
معGGنى التج ُّس Gد .حين يكGGون هللا قGGد أنهى بالكامGGل هGGذه المرحلGGة من عملGGه ،سGGيكتمل المعGGنى الكامGGل للتج ُّس Gد ،أي عمGGل هللا في
Gددا أبGً Gدا في الجسGGد
Gاعدا لن يGGأتي هللا مجً G
الجسGGد ،ولن يوجGGد المزيGGد من العمGGل الGGذي ُيعمGGل في الجسGGد .أي َّأنه منGGذ اآلن فصً G
ِ
ِ
ليقGGوم بعملGGه .فَّ G
كملهGGا .بمعGGنى آخGGر ،ليس من العGGادي بأيGGة حGGال أن
Gإن هللا ال يقGGوم بعمGGل التج ُّس Gد إال لكي ُيخّلص البشGGرية ُ
وي ّ
َّ
Gيطانأن هللا جسGد ،وشGخص عGادي وطGبيعي،
يGأتي هللا في الجسGد إاَّل من أجGل العمGل .من خالل مجيئGه في الجسGد ،أظهGر للش

ولكنه مع ذلك يستطيع أن يملك منتصرا على العالم ،ويبيGGد الشGGيطان ،ويفGGدي البشGرية ويخ ِ
ضGعها! هGGدف عمGGل الشGGيطان هGGو
ُ
ً
إفسGGاد البشGGرية ،بينمGGا هGGدف عمGGل هللا هGGو خالصGGها .يوقGGع الشGGيطان اإلنسGGان في هاويGGة سGGحيقة ،بينمGGا ينقGGذه هللا منهGGا .يجعGGل

الشGGيطان كGGل النGGاس يعبدونGGه G،بينمGGا يجعGGل هللا كGGل النGGاس يخضGGعون لسGGلطانه ،ألنGGه هGGو رب الخليقGGة .كGGل هGGذا العمGGل الGGذي

َّ
تجسدي هللا .إن جسده في جوهره هGو اتحGاد الطبيعGة البشGرية والطبيعGة الالهوتيGة ،وامتالك طبيعGGة بشGرية
يتحقق من خالل ّ
المتج ّسGد ،لمGGا اسGGتطاع هللا تحقيGGق نتGGائج في خالص البشGGرية ،وبGGدون الطبيعGGة البشGGرية العاديGGة
عاديGGة .لGGذلك بGGدون جسGGد هللا ُ

تجسد هللا هو وجوب ملكيَّته لطبيعة بشرية عادية؛ ومGGا عGGدا ذلGGك يكGGون
لجسده ،لما حّقق عمله في الجسد النتائج .إن جوهر ُّ
تجسده.
مخالفا لقصد هللا األصلي من ُّ
ً
كليً Gة .فمGGا فعلGGه يسGGوع لم يكن إال
لمGGاذا أقGGول إن عمGGل التج ُّسGد لم يكتمGGل في عمGGل يسGGوع؟ ألن الكلمGGة لم يصGGر جسGً Gدا ّ
Gرة
Gزءا من عمGGل هللا في الجسGد؛ قGام فقGط بعمGل الفGGداء ولم يقم بعمGل ربح اإلنسGان بالكامGل .لهGGذا السGبب صGار هللا جسGً Gدا م ً
ج ً

ضGا في جسGد عGادي G،وبواسGطة إنسGان عGGادي للغايGة ،إنسGان طبيعتGGه
أخرى في األيام األخيرة .هذه المرحلة من العمGGل تتم أي ً
Gانا كGاماًل ،
صGا هويتGه هي هويGة هللا ،إنس ً
البشرية ليست خارقGة على اإلطالق .بمعGنى آخGر ،قGد صGار هللا إنس ً
Gانا كGاماًل  ،وشخ ً
وجس Gً Gدا ك GGاماًل يق GGوم ب GGأداء العم GGل .بالنس GGبة للعين البش GGرية ،ه GGو مج Gَّ Gرد جس GGد غ GGير ف GGائق على اإلطالق ،ش GGخص ع GGادي ج Gًّ Gدا

يسGتطيع التح ُّGدث بلغGة السGماء ،ال ُيجGري أيGة آيGات خارقGة ،وال يصGنع معجGزات ،وال حGتى يكشGف عن الحGق الGداخلي للGدين
كلي ًة عن األول ،لدرج GGة َّأنه يب GGدو َّ
أن
في قاع GGات االجتماع GGات الك GGبرى .إن عم GGل جس GGد التج ُّسG Gد الث GGاني يب GGدو للن GGاس
مختلفGGا َّ
ً
Gترك ،وال يمكن أن ي GGرى أي ش ٍ G
االث GGنين ليس بينهم GGا أي ش GGيء مش ٍ G
Gيء من عم GGل األول في ه GGذه الم Gَّ Gرة .م GGع َّ
أن عم GGل جس GGد
ُ
التجسد الثGاني يختلGف عن عمGل األول ،فهGذا ال يثبت أن مصGدرهما ليس واح ًGدا .يعتمGد تحديGد GمGا إذا كGان مصGدرهما واح ًGدا
ُّ

تجسد
من عدمه على طبيعة العمل الذي يقوم به الجسدان وليس على مظهرهما الخارجي .أثناء المراحل الثالث لعمل هللاّ ،
ِ
ِ
يكمالن بعضGهما البعض .من
هللا مرتين ،وفي كGل مGGرة منهمGا يد ّشGن عمGل هللا عصGً Gرا جدي ًGدا ،ويبGGدأ عماًل جديGً Gدا؛ التج ّسGدان ّ
فعليا من نفس المصدرَّ .
المستحيل لألعين البشرية أن تقول َّ
إن األمGر بطبيعGة الحGال يتجGاوز قGدرة العين
إن الجسدين يأتيان ً
البش GGرية أو العقGGل البش GGري .ولكن التج ّس Gدين في جوهرهمGGا سواس GGية ،ذل GGك ألن عملهم GGا ينب GGع من نفس ال GGروح .سGGواء أك GGان
ِ
Gاء على العصGر الGذي ُوِلGدا فيGه أو
الجسدان
ّ
المتجسدان ينشآن من نفس المصGدر أم ال فGإن هGذا األمGر ال يمكن الحكم عليGه بن ً

يعبران عنه .ال يGؤدي جسGد التج ُّسGد الثGاني أي عمGل قGام
مكان مولديهما أو أية عوامل أخرى كهذه ،بل بالعمل اإللهي الذي ِّ
بGGه يسGGوع ،ألن عمGGل هللا ال يلGGتزم بتقليGٍ Gدَّ ،
ولكنه في كGGل مGَّ Gرة يفتتح طريًقGGا جديGً Gدا .ال يهGGدف جسGGد التج ُّسGد الثGGاني إلى تعميGGق
ِ
ِ
عمGق معرفGGة اإلنسGGان باهلل ،وليكسGGر جميGGع القواعGGد
ولي ِّG
كملGGهُ ،
تممGGه ُ
وي ّ
انطبGGاع الجسGGد األول في أذهGGان النGGاس أو تقويتGGه ،بGGل ُلي ّ
الموجودة في قلوب الناس ،وليزيل من قلوبهم الصور الوهمية عن هللا .يمكن أن يقGال َّإنه ال توجGد مرحلGGة واحGGدة من عمGل

جزءا فقط وليس الكGGل .ومGGع أن هللا قGGد عبَّر عن
هللا يمكنها أن تعطي اإلنسان معرف ًة كامل ًة عنه؛ كل مرحلة تعطي اإلنسان ً
تعبيرا كاماًل  ،إاَّل َّأنه بسبب قدرات فهم اإلنسان المحدودة ،ال تزال معرفته عن هللا ناقصGة .من المسGتحيل التعبGير
شخصيته ً

عبGGر عن هللا
برمته GGا باس GGتخدام اللغ GGة البش GGرية؛ فكم ب GGاألحرى يمكن لمرحل GGة واح GGدة من مراح GGل عمل GGه أن تُ ِّ
عن شخص GGية هللا ّ
Gيرا كGاماًل ؟ َّإنه يعمGل في الجسGد تحت غطGاء طبيعتGه البشGرية العاديGة G،وال يمكن للمGGرء إاَّل أن يعرفGه من خالل تعبGGيرات
تعب ً
الهوتGGه ،وليس من خالل مظهGGره الجسGGدي .يGGأتي هللا في الجسGGد ليسGGمح لإلنسGGان بGGأن يعرفGGه من خالل عملGGه المتنGِّ Gوع ،وال
تتشابه أي مرحلتين من مراحل عمله .بهذه الطريقة وحدها يمكن أن يقتGني اإلنسGان معرفGة كاملGة عن عمGل هللا في الجسGد،
المتج ِّسG Gدين مختل GGف ،إاَّل َّ
أن ج GGوهر الجس GGدين ،ومص GGدر
معرف GGة غ GGير مقص GGورة على ج GGانب واح GGد .م GGع أن عم GGل الجس GGدين ُ
عملهم GGا ،متطابق GGان؛ ك GGل مGG Gا في األم GGر ه GGو َّأنهم GGا يوجGG Gدان ألداء مرحل GGتين مختلفGG Gتين من العم GGل ،ويظه GGران في عصGGGرين
المتج ِّس Gدين يتشGGاركان نفس الجGGوهر واألصGGل – هGGذه حقيقGGة ال يسGGتطيع أحGGد
مختلفين .ومهمGGا كGGان األمGGر ،فGGإن جسGGدي هللا ُ

إنكارها.

عمل هللا وممارسة اإلنسان
ال ينفصل عمل هللا بين البشر عن اإلنسان ،ألن اإلنسان هو غرض عمله ،وهو المخلوق الوحيد الذي خلقه هللا الذي
يمكن أن يقدم شهادةً لGه .حيGاة اإلنسGان وكGGل نشGاطاته ال تنفصGل عن هللا ،وتتحكم يGد هللا فيهGGا كلهGا ،ويمكن أن ُيقGال إن ليس
ثمGGة من يمكنGGه أن يوجGGد مسGGتقالًّ عن هللا .ال أحGGد يمكن Gه GإنكGGار هGGذا ،ألن هGGذه حقيقGGة .كGGل مGGا يفعلGGه هللا هGGو من أجGGل منفعGGة
البشرية ،وموجهة ضد مخططات الشيطان .كل ما يحتاجه اإلنسان يأتي من هللا ،وهللا هو مصدر حياة اإلنسان .وهكذا فGإن
اإلنسGGان ببسGGاطة غGGير قGGادر على االنفصGGال عن هللا .باإلضGGافة إلى أن هللا لم يكن لديGGه أبGً Gدا أيGGة نيGGة لالنفصGGال عن اإلنسGGان.
دائمGGا جيGGدة .بالنسGGبة لإلنسGGان إ ًذا فGGإن عمGGل هللا وأفكGGاره (أي
العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه هللا هGGو من أجGGل البشGGرية كافGGة ،وأفكGGاره ً

ضGا تGGدبير هللا ،والعمGGل الGGذي ال يمكن أن يتم
مشGGيئة هللا) جميعهGGا "رؤى" ينبغي على اإلنسGGان أن يعرفهGGا .هGGذه الGGرؤى هي أي ً
من خالل إنسان .بينما المتطلبات التي يطلبها هللا من اإلنسان أثناء عملهُ ،يطلق عليها "ممارسة" اإلنسان .الرؤى هي عمGGل
ضGا أن نقGGول إن الGGرؤى جGGزء من التGGدبير ،ألن هGGذا التGGدبير
هللا نفسGGه ،أو مشGGيئته للبشGGرية أو أهGGداف وأهميGGة عملGGه .يمكن أي ً
هو عمل هللا ،وهو موجه لإلنسان ،مما يعGني أنGه العمGل الGذي يقGوم بGه هللا بين البشGر .هGذا العمGل هGو الGدليل والطريGق الGذي
من خالله يعرف اإلنسان هللا ،وهو ذو أهمية قصوى لإلنسان .بدالً من إعارة انتبGGاه لمعرفGGة عمGل هللا ،لGو فقGط أعGار النGGاس

انتباها لعقائد اإليمان باهلل ،أو لتفاصيل تافهة غير هامة ،فهم ببساطة لن يعرفوا هللا ولن يكونوا بحسGب قلبGGه .عمGل هللا مفيGGد
ً
للغاية لمعرفة اإلنسان باهلل ،ويطلق عليه "رؤى" .هذه الرؤى هي عمل هللا ،ومشيئته ،وأهداف وأهمية عمله؛ جميعهGا مفيGدة
لإلنسGGان .تشGGير الممارسGGة إلى مGGا ينبغي على اإلنسGGان فعلGGه ،وإلى مGGا ينبغي على المخلوقGGات الGGتي تتبGGع هللا القيGGام بGGه .هي
ضGا واجب اإلنسGGان .الشGGيء المفGGترض على اإلنسGGان فعلGGه ليس شGGيًئا فهمGGه اإلنسGGان منGGذ البدايGGة ،بGGل هGGو متطلبGGات هللا من
أي ً
Gموا بينمGGا يعمGGل هللا .على سGGبيل المثGGال،
اإلنسان أثناء عمله .تصير هذه المتطلبات أعمق بصورة تدريجية ثم تصير أكثر سًّ G

ك GGان على اإلنس GGان أن يتب GGع الن GGاموس في عص GGر الن GGاموس ،ويحم GGل الص GGليب في عص GGر النعم GGة .عص GGر الملك GGوت مختل GGف:

Gموا ،تصGير المتطلبGات
المتطلبGات المطلوبGة من اإلنسGان أعلى من عصGري النعمGة والنGاموس .عنGدما تصGير الGرؤى أكGثر س ًّ

ض Gا واقعيGGة بصGGورة متزايGGدة .هGGذه الGGرؤى
المطلوبGGة من اإلنسGGان أسGGمى ،وأوضGGح وأكGGثر واقعيGGة .بالمثGGل ،تصGGير الGGرؤى أي ً
الحقيقية العديدة ال تساعد على طاعة اإلنسان هلل فحسب ،بل تُفضي إلى معرفته به.
إذا قورن عمل هللا أثناء عصر الملكوت بعمله في العصور السابقة سنجده أكثر عمليGGة وموجGه أكGGثر لجGوهر اإلنسGان

غيGGر شخصGGيته ،وهGGو قGGادر أكGGثر على تقGGديم شGGهادة عن هللا نفسGGه لكGGل الGGذين يتبعونGGه .بمعGGنى آخGGر ،أثنGGاء عصGGر
كمGGا أنGGه ُي ِّ
الملكوت ،إذ يعمل هللا فإنه يظهر المزيد من نفسه لإلنسGان أكGثر من أي زمن مضGى ،ممGGا يعGني أن الGرؤى الGتي يجب على
اإلنسان أن يعرفها أعلى من أي عصر سابق .ألن عمل هللا بين البشر قGد دخGل إلى منطقGة غGير مسGبوقة ،فGإن الGرؤى الGتي
يعرفها اإلنسان أثناء عصر الملكوت هي األعلى بين كل عمل التدبير G.لقGGد دخGGل عمGل هللا إلى منطقGة غGGير مسGبوقة ،ولGذلك
ضGا أعلى من أي عصGGر سGGابق،
فإن الرؤى التي يعرفها اإلنسان صارت أعلى من كل الرؤى ،وممارسة اإلنسان الناتجة أي ً
أيضا يميز كمال متطلبات اإلنسان .بمجGGرد أن ينتهي كGGل
ألن ممارسة اإلنسان تتغير بما يتوافق مع الرؤى ،وكمال الرؤى ً
تدبير هللا ،كذلك تتوقف ممارسة اإلنسان ،وبدون عمل هللا لن يكون لدى اإلنسان خيار آخر سوى أن يحفGGظ عقيGGدة األزمGGان

الماضية ،وإال لن يكون لديه ببساطة طريق يرجع إليه .بدون رؤى جديدة ،لن تكGGون هنGGاك ممارسGGة جديGGدة لإلنسGان؛ بGGدون
رؤى كاملGGة ،لن تكGGون هنGGاك ممارسGGة كاملGGة من اإلنسGGان؛ بGGدون رؤى أعلى ،لن تكGGون هنGGاك ممارسGGة أعلى من اإلنسGGان.
ضGا معرفGة اإلنسGان وخبرتGه يتغGيران مGع عمGل هللا .بغض النظGر
تتغGير ممارسGة اإلنسGان بGالتوافق مGع خطى هللا ،وبالمثGل أي ً
عن قدرة اإلنسان ،هو ال يزال ال يمكنه GاالنفصGال عن هللا ،ولGو أن هللا أوقGف عملGه للحظGة واحGدة ،لمGات اإلنسGان من نقمGة
هللا على الفGGور .ليس لGGدى اإلنسGGان شGGيء ليتفGGاخر بGGه ،ألنGGه مهمGGا كGGان علGGو معرفGGة اإلنسGGان اليGGوم ،ومهمGGا كGGان مGGدى عمGGق
خبرات GGه ،فه GGو ال يمكن أن ينفص GGل عن عم GGل هللا ،ألن ممارس GGة اإلنس GGان وم GGا ينبغي علي GGه الس GGعي وراءه في إيمان GGه باهلل ،ال
ثمَ Gة متطلب GGات مناس GGبة
ينفص GGل عن ال GGرؤى .في ك GGل مث GGال من عم GGل هللا ،توج GGد رؤى ينبغي لإلنس GGان معرفته GGا ،وعقب ه GGذه ّ
Gادرا على
تتعين على اإلنسGGان .ب GGدون هGGذه الGGرؤى كأسGGاس ،سيصGGير اإلنسGGان ببسGGاطة عً G
ّ
Gاجزا عن الممارس GGة ،ولن يكGGون قً G
Gاء ولن يؤيGده هللا .ال يهم كGثرة
اتباع هللا بال تردد .إن لم يعرف اإلنسان هللا أو يفهم مشيئته ،فكل ما يفعGل اإلنسGان يكGون هب ً
مواهب اإلنسان ،هو ال يزال ال يمكن فصله عن عمGل هللا وإرشGاده .ال يهم مGدى صGالح أو كGثرة أعمGال اإلنسGان ،ال تGزال
غير قادرة على أن تحل محGل عمGل هللا .وعليGه ،فGإن ممارسGة اإلنسGان ال يمكن فصGلها عن الGرؤى بGأي حGال من األحGوال.
أولئ GGك ال GGذين ال يقبل GGون الGGرؤى الجدي GGدة ليس ل GGديهم ممارس GGة جدي GGدة .ممارس GGتهم غ GGير متعلق GGة ب GGالحق ألنهم مل GGتزمون بعقي GGدة
ويحفظGGون نامو ًس Gا ميتًGGا؛ ليس لGGديهم رؤى جديGGدة على اإلطالق ،ونتيجGGة لGGذلك ،ال يمارسGGون شGGيًئا في العصGGر الجديGGد G.لقGGد
ضGا عمGGل الGGروح القGGدس وفقGGدوا الحGGق .أولئGGك الGGذين بال حGGق هم ذريGGة العبث ،وتجسGGيد
فقGGدوا الGGرؤى ،وبفعلتهم هGGذه فقGGدوا أي ً

للش GGيطان .ال يهم ن GGوع الش GGخص ،ال يمكن GGه أن يحي GGا بال رؤى عم GGل هللا ،وال يمكن GGه أن ُيح GGرم من حض GGور ال GGروح الق GGدس؛
بمجرد أن يفقد الشخص الGرؤى ،يهبGGط في الحGال إلى الهاويGGة ويعيش وسGط الظلمGGة .النGاس الGذين بال رؤى هم أولئGGك الGذين

يتبعGGون هللا بحماقGGة ،وهم يخُلGGون من عمGGل الGGروح القGGدس ،ويعيشGGون في الجحيم .أنGGاس مثGGل هGGؤالء ال يسGGعون وراء الحGGق

ويتعاملون باسGم هللا مثGGل الفتGة .أولئGك الGذين ال يعرفGون عمGGل الGروح القGدس وال هللا المتجسGGد وال الثالث مراحGGل من العمGل
في تدبير هللا الكلي – ال يعرفون الرؤى ولذلك هم بال حق .أليس هؤالء الذين ال يملكون الحق جميعهم فGاعلي شGر؟ أولئGGك
الذين يرغبون في ممارسة الحق ،الذين يرغبون في طلب معرفة هللا ،ومن يتعاونون مع هللا بحGق هم أنGاس الGرؤى بالنسGGبة
لهم أساس .إن هللا يؤيدهم ألنهم يتعاونون معه ،وهذا التعاون هو ما ينبغي على اإلنسان ممارسته.
أيضا داخل
تحتوي الرؤى على العديد Gمن طرق الممارسة .كما أن المتطلبات العملية المطلوبة من اإلنسان
َّ
متضمنة ً
الرؤى وكذلك عمل هللا الذي ينبغي على اإلنسان معرفته .في الماضي ،أثناء التجمعات الخاصGة أو التجمعGات الكبGيرة الGتي
كانت تنعقد في أماكن متنوعة ،كان يتم التحدث عن جانب واحد من مسار الممارسة .كGانت هGذه الممارسGة هي الGتي ينبغي

ونادرا ما كانت تتعلق بمعرفة هللا ،ألن رؤية عصر النعمة كانت فقط رؤية صGGلب يسGGوع ،ولم
تطبيقها أثناء عصر النعمة،
ً
تكن هنGاك رؤى أعظم .كGان من المفGGترض على اإلنسGان أن يعGGرف فقGGط عمGل فGGداء هللا للبشGرية من خالل الصGليب ،ولGذلك
أثناء عصر النعمة لم تكن هناك رؤى أخرى ليعرفها اإلنسان .بهذه الطريقة ،كان لهذا اإلنسان معرفة ضئيلة فقط عن هللا،
وبعيد ا عن معرفة محبة يسوع ورحمته ،لم تكن هناك إال أمور بسيطة وصغيرة للغاية لكي يمارسها ،أمور بعيدة كل البعGGد
ً
عن اليGGوم .في الماضGGي ،مهمGGا كGGان الشGGكل الGGذي كGGان يتخGGذه اجتمGGاع اإلنسGGان ،فقGGد كGGان غGGير قGGادر على التكلم عن معرفGGة
Gادرا على قGGول أي مسGGار ممارسGGة مناسGGب لإلنسGGان ليGGدخل فيGGه بوضGGوح .لقGGد
عمليGGة عن عمGGل هللا ،فضGالً عن أنGGه لم يكن قً G
أضGGاف فقGGط القليGGل من التفاصGGيل البسGGيطة ألسGGاس طGGول األنGGاة والصGGبر؛ ببسGGاطة لم يكن هنGGاك تغيGGير في جGGوهر ممارسGGته،
ألنGGه في نفس العصGGر لم يقم هللا بGGأي عمGGل أجGGدد ،ومتطلباتGGه من اإلنسGGان كGGانت فقGGط االحتمGGال والصGGبر أو حمGGل الصGGليب.

بعيدا عن هGذه الممارسGات ،لم تكن هنGاك رؤى أعلى من صGلب يسGوع .في الماضGي ،لم يكن هنGاك ذكGر لGرؤى أخGرى ألن
ً
هللا لم يقم بقدر كبير من العمل ،وألنه قام فقط بتقديم متطلبات محدودة من اإلنسان .بهذه الطريقة ،وبغض النظر عما فعلGGه
Gاجزا عن تجGGاوز هGGذه الحGGدود ،الحGGدود الGGتي لم تكن إال مجGGرد أمGGور بسGGيطة وضGGحلة يجب على اإلنسGGان
اإلنسGGان ،كGGان عً G
ممارس GGتها .اليGGوم أتكلم عن رؤى أخGGرى ألن اليGGوم المزيGGد من العم GGل قGGد تم ،وه GGو العم GGل الGGذي يتجGGاوز بع GGدة مGGرات عم GGل
ضGا أعلى بكثGير من العصGور الماضGية .إن كGان اإلنسGان
عصر النعمGة وعصGر النGاموس .كمGا أن المتطلبGات من اإلنسGان أي ً
عاجزا عن معرفة هذا العمل بالكامل ،فلن يكون ذا أهمية كبيرة؛ يمكن أن يقال إن اإلنسان سيالقي صعوبة في معرفة هذا
ً

العمل بالكامل إن لم يكGرس مجهGGود عمGGره لGه .في عمGGل اإلخضGاع ،التكلم عن مسGار الممارسGGة فقGGط إلخضGاع اإلنسGGان أمGر

أيضا إخضاع اإلنسGGان مسGGتحيالً .لGGو لم نتكلم عن
مستحيل .مجرد التكلم عن الرؤى بدون أية متطلبات من اإلنسان سيجعل ً
ش GGيء إال طري GGق الممارس GGة ،س GGيكون من المس GGتحيل أن نض GGرب نقط GGة ض GGعف اإلنس GGان غ GGير المنيع GGة ،أو إزال GGة تص GGورات
ض G Gا أن يتم إخضGG Gاع اإلنسGG Gان بالكامGG Gل .الGG Gرؤى هي األداة الرئيسGG Gية إلخضGG Gاع
اإلنسGG Gان ،ومن ثم سGG Gيكون من المسGG Gتحيل أي ً
اإلنسان ،ومع ذلك لو لم يكن هناك طريق للممارسة بخالف الرؤى ،لما نال اإلنسان أي طريقة لالتباع ،فضGالً عن أنGGه لن

يكGGون لديGGه أيGGة وسGGائل للGGدخول .كGGان هGGذا هGGو مبGGدأ عمGGل هللا من البدايGGة إلى النهايGGة :في الGGرؤى هنGGاك مGGا يمكن ممارسGGته،

أيض ا الكثير من الرؤى باإلضافة إلى الممارسة .درجة التغيرات في حياة اإلنسان وشخصيته تصاحبها تغGGيرات في
وهناك ً
الGGرؤى .لGGو اعتمGGد اإلنسGGان فقGGط على جهGGوده ،سGGيكون من المسGGتحيل عليGGه أن يصGGل أليGGة درجGGة عظيمGGة من التغيGGير .تتكلم
الرؤى عن عمل هللا نفسه وتدبيره .تشير الممارسة إلى طريق ممارسة اإلنسان وطريقة وجوده؛ في كل تدبير هللا ،العالقGGة
بين الرؤى والممارسة هي العالقة بين هللا واإلنسان .لو ُأزيلت الرؤى ،أو لGو تم التكلم عنهGGا بGدون التحGدث عن الممارسGة،
أو لو كانت هناك فقط رؤى وتم القضاء على ممارسة اإلنسان ،فإن هذه األمور ال يمكن اعتبارها تدبير هللا فضGالً عن أنGه

ضGا يتم إنكGGار
ال يمكننGGا أن نقGGول إن عمGGل هللا من أجGGل البشGGرية؛ بهGGذه الطريقGGة ،ال تتم إزالGGة واجب اإلنسGGان فحسGGب ،بGGل أي ً
طلبت من اإلنسGGان فقGGط مجGGرد الممارسGGة من البدايGGة للنهايGGة دون تضGGمين عمGGل هللا ،ولGGو لم ُيطلب من
هGGدف عمGGل هللا .لGGو ُ

اإلنسGGان معرف GGة عمGGل هللا ،لمGGا أمكن تسGGمية هGGذا العم GGل ت GGدبير هللا .لGGو لم يع GGرف اإلنسGGان هللا ،وكGGان جGGاهالً بمشGGيئته G،ونف GGذ
أبدا مخلوًقا مؤهالً بالكامGل .وعليGه ،هGذان األمGران ال غGنى عنهمGا .لGو
ممارسته بعمى بطريقة مجردة وعشوائية ،لما صار ً

كGان هنGGاك فقGGط عمGل هللا ،أي لGو كGGان هنGاك فقGط رؤى ولم يكن هنGاك تعGGاون أو ممارسGة من طGرف اإلنسGGان ،لمGا أمكن أن

نطلق على هذه األمور تدبير Gهللا .لو كانت هناك فقط ممارسة اإلنسان ودخوله ،فبغض النظر عن مدى علو طريGGق دخGGول
جنبGا إلى جنب مGع العمGل والGرؤى؛ ال
اإلنسان ،لكGان هGذا أي ً
ضGا أم ًGرا غGير مقبGول .يجب أن يتغGير دخGول اإلنسGان بالتGدريج ً
يمكن أن يتغير في نزوة .مبادئ ممارسة عمل اإلنسان ليست حرة وغير مقيدة ،بل هي موضوعة داخل حدود معينة .تلGGك
المبادئ تتغير وفًقا لرؤى العمل .لذلك تدبير هللا ُيقلص في النهاية إلى عمل هللا وممارسة اإلنسان.
لقد تحقق عمل التدبير فقط بسبب البشرية ،مما يعني أنه ُأنتج فقط بوجود البشرية .لم يكن هناك تدبير قبGGل البشGGرية،
أو في البدايGة ،عنGدما خلقت السGماوات واألرض وكGل األشGياء .في كGل عمGل هللا ،لGو لم يكن هنGاك ممارسGة نافعGة لإلنسGان،
أي ،لGGو لم يطلب هللا متطلبGGات مناسGGبة من البشGGرية الفاسGGدة (لGGو ،في العمGGل الGGذي قGGام بGGه هللا ،لم يكن هنGGاك طريGGق مناسGGب
لممارسGGة اإلنسGGان) ،فهGGذا العمGGل ال يمكن أن ُيطلGGق عليGGه تGGدبير Gهللا .إن تضGGمن عمGGل هللا كلGGه إخبGGار البشGGرية الفاسGGدة بكيفيGGة
أداء ممارس GGتهم ،ولم ينف GGذ هللا أي ش GGيء من مش GGروعه ،ولم ُيظه GGر ذرة من كلي GGة قدرت GGه أو حكمت GGه ،فال يهم إ ًذا مGGGدى علGGGو

متطلبGGات هللا من اإلنسGGان ،وال يهم طGGول المGGدة الGGتي عاشGGها هللا بين البشGGر ،إذ لمGGا كGGان اإلنسGGان سGGيعرف شGGيًئا من شخصGGية

هللا؛ إن كان هذا هو الحGال ،فالعمGل من هGذا النGوع سGيكون أقGل اسGتحقاًقا من أن ُيطلGق عليGه "تGدبير هللا ".لنبسGط القGول نقGول
إن عمل تدبير هللا هو العمل الذي يقوم به هللا ،وكل العمل الذي يتم تنفيذه تحت إرشاد هللا من قبGGل أولئGGك الGGذين ربحهم هللا.
ضGا تعGGاون أولئGGك الGGذين يتبعونGGه معGGه؛ كGGل هGGذه
هGGذا العمGGل يمكن تلخيصGGه كتGGدبير G،وهGGو يشGGير إلى عمGGل هللا بين البشGGر ،وأي ً
Gدبيرا .هنGGا ،عمGGل هللا ُيسGGمى رؤى ،وتعGاون اإلنسGان ُيسGمى ممارسGGة .كلمGا سGما عمGل هللا
معا يمكن أن ُيطلق عليها ت ً
األمور ً
(أي كلمGG Gا كGG Gانت ال GGرؤى أسGG Gمى) ،اتضGG Gحت شخصGG Gية هللا لإلنسGG Gان ،وكGG Gانت متناقضGG Gة مGG Gع تصGG Gورات اإلنسGG Gان ،وأعلى من

ممارسته وتعاونه .كلما علت متطلبات اإلنسان ،تعارض عمل هللا مع تصورات اإلنسان ،ونتيجة لهذا فإن تجارب اإلنسGGان
ضG Gا أعلى .في خت GGام ه GGذا العم GGل ،س GGوف تكتم GGل ك GGل ال GGرؤى ،وم GGا ينبغي على
والمع GGايير المطل GGوب من GGه تحقيقه GGا ،تص GGير أي ً
أيضا هو الوقت الذي يتم فيه تصنيف كل واحGGد حسGGب نوعGGه ،ألن
اإلنسان ممارسته سيصل إلى ذروة الكمال .سيكون هذا ً

تباعGا لنهايتGGه،
مGGا ينبغي على اإلنسGGان أن يعرفGGه سGGيكون قGGد اتضGGح لGGه .لGGذلك عنGGدما تصGGل الGGرؤى ألوجهGGا ،سيصGGل العمGGل ًG
ض Gا إلى ذروتهGGا .ممارس GGة اإلنسGGان مبني Gة Gعلى عم GGل هللا ،وتGGدبير هللا ُمع GGبر عن GGه بالتم GGام فقGGط
وستصGGل ممارسGGة اإلنس GGان أي ً

وأيضا نتGGاج تGGدبير هللا
بفضل ممارسة اإلنسان وتعاونه .اإلنسان هو تحفة عرض عمل هللا ،وهو هدف عمل تدبير هللا كله،
ً
الكلي .إن عمل هللا بمفرده ،بدون تعاون اإلنسان ،لما ُوجد شيء يكون بمثابة تبلGGور لعملGه الكلي ،وبهGGذه الطريقGGة لمGا كGانت
هنGGاك أدنى أهميGGة لتGGدبير هللا .فقGGط من خالل اختيGGار هGGدف مناسGGب خGGارج عمGGل هللا ،هGGدف يمكن Gه GالتعبGGير عن هGGذا العمGGل،
وإثب GGات كلي GGة قدرت GGه وحكمت GGه ،ص GGار من الممكن تحقي GGق ه GGدف ت GGدبير هللا وتحقي GGق ه GGدف اس GGتخدام ك GGل ه GGذا العم GGل لهزيم GGة
الشيطان بالكامل .وعليه فإن اإلنسان جزء ال غنى عنه في عمل تGدبير هللا ،واإلنسGان هGو الوحيGد الGذي بإمكانGه جعGل تGدبير

هللا يثمGر ويحقGق هدفGه النهGائي؛ فيمGا عGدا اإلنسGان ،ال يوجGد شGكل حيGاة آخGر يمكنGه أن يتقلGد هGذا الGدور .من أجGل أن يصGير
اإلنسان التبلGور الحقيقي لعمGل التGدبير G،يجب التخلص من عصGيان البشGرية الفاسGدة بالكامGل .هGذا يتطلب أن تُعطى لإلنسGان
ممارسGGة مناسGGبة ألوقGGات مختلفGة وأن يقGوم هللا بتنفيGGذ العمGل ذي الصGلة بين البشGر .وفي نهايGة األمGر لن تُGGربح مجموعGGة من
النGGاس الGGذين يبلGGورون عمGGل التGGدبير Gإال بهGGذه الطريقGGة فقGGط .عمGGل هللا بين البشGGر ال يمكن أن يشGGهد هلل نفسGGه فقGGط من خالل

Gاء مناس GGبين لكي يتم تحقي GGق عمل GGه فيهم .س GGيعمل هللا أوالً على
عم GGل هللا وح GGده؛ حيث تتطلب ه GGذه الش GGهادة أي ً
ضG Gا ُأنا ًسG Gا أحي ً G
هGGؤالء النGGاس ،الGGذين من خاللهم سGGيتم التعبGGير عن عملGGه ،وهكGGذا فGGإن هGGذه الشGGهادة عن مشGGيئته سGGتُقدم بين المخلوقGGات .وفي

Gردا لهزيمGة الشGGيطان ألنGه ال يمكنGGه أن يقGدم شGGهادة مباشGرة لنفسGه بين
هذا ،سيكون هللا قد حقق هدف عمله .ال يعمل هللا منف ً

كGG Gل المخلوقGG Gات .إن فعGG Gل هGG Gذا ،لكGG Gان من المسGG Gتحيل أن يتم إقنGG Gاع اإلنسGG Gان ،لGG Gذلك يجب على هللا أن يعمGG Gل على اإلنسGG Gان
Gادرا على ربح شGGهادة بين المخلوقGGات كافGGة .إن عمGGل هللا وحGGده ،ولم يكن هنGGاك تعGGاون من
ليخضGGعه ،وبعGGدها فقGGط يصGGير قً G
دائمGا
مطلوبGGا من اإلنسGGان أن يتعGGاون ،لمGGا اسGGتطاع اإلنسGGان أبGً Gدا أن يعGGرف شخصGGية هللا ،وكGGان سGGيظل ًG
إنسGGان ،وإن لم يكن
ً

على غير دراية بمشيئته؛ بهذه الطريقة ،لما ُأطلق عليه عمل تدبير هللا .لو كان اإلنسان وحده يكGGافح ،ويسGGعى ويعمGGل بجGGد،

ولكن GGه لم يفهم عم GGل هللا ،به GGذه الطريق GGة وك GGأن اإلنس GGان يعبث .ب GGدون عم GGل ال GGروح الق GGدس ،يك GGون م GGا يق GGوم ب GGه اإلنس GGان من
الشGGيطان ،فهGGو عٍ G
Gاص وفاعGGل شGGر؛ والشGGيطان ظGGاهر في كGGل مGGا تفعلGGه البشGGرية الفاسGGدة ،وال يوجGGد شGGيء متوافGGق مGGع هللا،

وجميعه GGا تجلي GGات للش GGيطان .ال ش GGيء مم GGا تح GGدثنا عن GGه يخل GGو من ال GGرؤى والممارس GGة .على أس GGاس ال GGرؤى ،يج GGد اإلنس GGان
الممارسGGة وطريGGق الطاعGGة ،وبGGذلك يتخلى عن تصGGوراته ويGGربح تلGGك األشGGياء الGGتي لم تكن لديGGه في الماضGGي .يطلب هللا أن
يتعاون اإلنسان معه ،وأن يخضع بالكامل لمتطلباته ،ويطلب اإلنسGان أن يGرى العمGل الGGذي يقGGوم بGGه هللا بنفسGGه ،ويختGGبر قGوة
هللا القادرة ،ويعرف شخصيته .باختصار هذه األشياء هي تدبير هللا .اتحاد هللا مع اإلنسان هو التدبير ،وهو أعظم تدبير.

ما يتضمن رؤى يشير بصورة أساسية هلل نفسه ،وما يتضمن ممارسة ينبغي أن يشير لإلنسGGان وال يتعلGGق باهلل .عمGGل
هللا يكمله هللا بنفسه ،وممارسة اإلنسان يحققها اإلنسان بنفسه .ما ينبغي أن يقوم به هللا نفسه ال يحتGGاج أن يقGGوم بGGه اإلنسGGان،
ومGGا ينبغي على اإلنسGGان ممارسGGته ال يتعلGGق باهلل .عمGGل هللا هGGو خدمتGGه الخاصGGة ،وال يتعلGGق باإلنسGGان .ال يحتGGاج أن يتم هGGذا
Gادرا على القي GGام بالعم GGل ال GGذي يق GGوم ب GGه هللا .م GGا ُيطلب من
العم GGل من خالل إنس GGان ،باإلض GGافة إلى أن اإلنس GGان لن يك GGون ق ً G
Gاهدا – هGذه كلهGا
اإلنسان ممارسته يجب أن يحققه اإلنسان ،سواء كانت التضحية بحياتGه ،أو تسGليم نفسGه للشGيطان ليكGون ش ً
يجب على اإلنسان تحقيقهGا .يكمGل هللا بنفسGه كGل العمGل الGذي من المفGترض أن يقGوم بGه ،ومGا ينبغي على اإلنسGان القيGام بGه

يتضح لإلنسان وباقي العمل ُيترك لإلنسان .ال يقوم هللا بعمل إضافي .يقوم فقط بالعمل الموجود في حGGدود خدمتGGه ،ويظهGGر
فق GGط لإلنس GGان الطري GGق ،ويق GGوم فق GGط بعم GGل فتح الطري GGق ،وال يق GGوم بعم GGل تمهي GGد الس GGبيل؛ يجب على اإلنس GGان أن يفهم ه GGذا.
ممارسGGة الحGGق تعGGني ممارسGGة كلمGGات هللا ،وكGGل هGGذا هGو واجب اإلنسGGان ،هGGذا مGGا ينبغي على اإلنسGGان القيGGام بGGه وهGGو أمGGر ال
ضG Gا الع GGذاب والتنقي GGة في الح GGق ،بنفس الطريق GGة ال GGتي يقاس GGي به GGا اإلنس GGان،
يتعل GGق باهلل .إذا طلب اإلنس GGان أن يقاس GGي هللا أي ً
فاإلنس GGان إ ًذا ع ٍ G
Gاص .عم GGل هللا ه GGو أداء خدمت GGه ،وواجب اإلنس GGان ه GGو طاع GGة ك GGل إرش GGاد هللا دون مقاوم GGة .م GGا يجب على
اإلنس GGان تحقيق GGه ه GGو ل GGزام علي GGه ،بغض النظ GGر عن األس GGلوب ال GGذي يعم GGل ب GGه هللا أو يحي GGا .هللا وح GGده فق GGط يمكن GGه أن يطلب

متطلب GGات من اإلنسGGان ،أي أن هللا وح GGده ه GGو من يص GGلح لطلب متطلب GGات من اإلنسGGان .ال ينبغي على اإلنس GGان أن يك GGون ل GGه
خي GGار ،وال يجب علي GGه فع GGل أي ش GGيء إال الخض GGوع والممارس GGة بالكام GGل؛ ه GGذا ه GGو المنط GGق ال GGذي يجب أن يملك GGه اإلنس GGان.
بمجGGرد أن يكتمGGل العمGGل الGGذي ينبغي على هللا القيGGام بGGهُ ،يطلب من اإلنسGGان أن يختGGبره ،خطGGوة بخطGGوة .ولGGو ،في النهايGGة،
عنGGدما يكتمGGل كGGل تGGدبير هللا ،لم يفعGGل اإلنسGان مGا طلبGGه هللا منGGه ،ينبغي أن ي GعGاَقب اإلنسGGان .لGGو لم يسِ G
Gتوف اإلنسGGان متطلبGGات
َُ
هللا ،فهذا بسبب عصGيانه؛ وهGذا ال يعGني أن هللا لم يكن شGامالً بمGGا يكفي في عملGه .كGل األشGخاص الGGذين ال يمكنهم ممارسGGة

كلم GG Gات هللا ،وتحقي GG Gق متطلبات GG Gه ،وتق GG Gديم والئهم وأداء واجبهم ،س GG Gيعاقبون .الي GG Gوم ،المطل GG Gوب منكم تحقيق GG Gه ليس متطلب GG Gات
إضافية ،بل واجب اإلنسان ،وهو ما ينبغي على كل الناس القيام به .إن كنتم غير قادرين حGGتى على أداء واجبكم ،أو على
أدائه بصورة جيدة ،أفال تجلبGGون المتGاعب ألنفسGكم؟ أال تعجلGون بGالموت؟ كيGGف مGا زلتم تتوقعGGون مسGGتقبالً وتطلعGات؟ عمGل

هللا هGGو من أجGGل البشGGرية ،وتعGGاون اإلنسGGان هGGو من أجGGل تGGدبير هللا .بعGGد أن يقGGوم هللا بكGGل مGGا ينبغي أن يقGGوم بGGهُ ،يطَلب من
Gدودا في ممارسGGته ،وأن يتعGGاون مGGع هللا .في عمGGل هللا ،ال ينبغي على اإلنسGGان بGذل أي جهGد ،بGGل يجب
اإلنسان أال يكون محً G
أن يقGGدم والءه وال ينخGGرط في تصGGورات عديGGدة ،أو يجلس منتظGً Gرا المGGوت .يمكن أن يضGGحي هللا بنفسGGه من أجGGل اإلنسGGان،
فلمGاذا ال يمكن أن يقGدم اإلنسGان والءه هلل؟ هلل قلب واحGد وعقGGل واحGد تجGاه اإلنسGان ،فلمGGاذا ال يمكن لإلنسGان أن يقGGدم القليGل

ضGا من واجبGGه من أجGل تGGدبير هللا؟ لقGGد وصGل
من التعاون؟ يعمل هللا من أجل البشر ،فلماذا ال يستطيع اإلنسان أن يGؤدي بع ً
عمGل هللا لهGذا المGدى ،وأنتم مGا زلتم مشGاهدين ال فGاعلين ،تسGمعون وال تتحركGون .أليس مثGل هGؤالء النGاس كائنGات للهالك؟
كGGرس هللا نفسGGه كلهGGا من أجGGل اإلنسGGان ،فلمGGاذا اليGGوم اإلنسGGان عGGاجز عن أداء واجبGGه بجGGد؟ بالنسGGبة هلل ،عملGGه هGGو أولويتGGه،
وعمGGل تGGدبيره ذو أهميGGة قصGGوى .بالنسGGبة لإلنسGGان ممارسGGة كلمGGات هللا واسGGتيفاء متطلباتGGه هي أولويتGGه .هGGذا مGGا ينبغي عليكم
جميعGا أن تفهمGGوه .الكلمGGات الGGتي قيلت لكم قGGد وصGGلت إلى صGGميمكم ،وعمGGل هللا قGGد دخGGل لمكGGان غGGير مسGGبوق .العدي Gد Gمن
ًG
الناس ما زالوا ال يفهمون حق أو زيف هذا الطريق؛ ما زالوا منتظرين ومشاهدين ،وال يGؤدون واجبهم .بGل يفحصGون كGGل
Gجيجا
كلمGGة وتصGGرف من هللا ،يركGGزون على مGGا يأكلGGه ومGGا يلبس هللا ،وتصGGير تصGGوراتهم أكGGثر ًG
إيالمGا .أال يصGGنع النGGاس ضً G
النيGGة
من ال شGGيء؟ كيGGف يمكن أن يكGGون هGGؤالء النGGاس هم من يسGGعون وراء هللا؟ واآلن كيGGف يمكنهم أن يكونGGوا َمن عنGGدهم ّ

للخضGGوع هلل؟ يضGGعون والئهم وواجبهم خلGGف عقلهم ،ويركGGزون على مكGGان وجGGود هللا .إنهم عGGار! لGGو فهم اإلنسGGان كGGل مGGا
ُيفترض عليه فهمه ،ومارس كل ما ُيفترض عليه ممارسته ،فبكل تأكيد سينعم هللا عليه ببركاته ،ألن المطلGGوب من اإلنسGGان
هGGو واجبGGه وهGGو مGGا ينبغي على اإلنسGGان القيGGام بGGه .إن كGGان اإلنسGGان غGGير قGGادر على فهم مGGا ينبغي عليGGه فهمGGه ،وغGGير قGGادر
على ممارسGGة مGGا ينبغي عليGGه ممارسGGته ،فسGُ Gيعاقب .أولئGGك الGGذين ال يتعGGاونون مGGع هللا هم في عGGداوة معGGه ،وأولئGGك الGGذين ال
يقبلون عمله الجديد Gويعارضونه ،على الرغم من أن أولئك األشGخاص ال يفعلGون شGيًئا يبGدو أنGه معارضGة لGه بوضGوح .كGل
عمدا وال يطيعونها ،حتى لو كان هؤالء الناس يعيرون
من ال يمارسون الحق المطلوب من هللا هم أناس يعارضون كلماته ً

خاصا إلى عمل الروح القدس .الناس الذين ال يطيعون كلمات هللا ويخضGعون هلل هم عصGاة ومعارضGون هلل .النGاس
انتباها ًّ
ً
الGGذين ال يGGؤدون واجبهم وال يتعGGاونون مGGع هللا ،والنGGاس الGGذين ال يتعGGاونون مGGع هللا هم أولئGGك الGGذين ال يقبلGGون عمGGل الGGروح
القدس.
جميعGا
ًG
عنGGدما يصGGل عمGGل هللا لنقطGGة معينGGة G،وعنGGدما يصGGل تGGدبيره لنقطGGة معينGGة ،أولئGGك الGGذين بحسGGب قلبGGه سGGيكونون

قادرين على استيفاء متطلباته .يقدم هللا متطلبات من اإلنسان وفًقا لمعGاييره ،ووفًقGا لمGا يسGGتطيع اإلنسGGان تحقيقGGه .بينمGا نتكلم
ض Gا يرشGGد اإلنسGGان الطريGGق ويمGGده بسGGبيل النجGGاة .تGGدبير هللا وممارسGGة اإلنسGGان كالهمGGا نفس مرحلGGة
عن تGGدبير هللا ،فهGGو أي ً
جنبGGا إلى جنب .التكلم عن تGGدبير هللا يتالمس مGGع تغيGGيرات في شخصGGية اإلنسGGان ،والتكلم عمGGا ينبغي
العمGGل ،ويتم تنفيGGذهما ً
على اإلنسGGان القيGGام بGGه والتغيGGيرات في شخصGGيته يتالمس مGGع عمGGل هللا؛ ليس ثمGGة وقت النفصGGال هGGذين األمGGرين .ممارسGGة
ضGا ،وألن عمGل هللا يسGتمر في التغGير والتقGدم.
اإلنسGان متغGيرة ،خطGوة بخطGوة .هGذا ألن متطلبGات هللا من اإلنسGان تتغGير أي ً
إن ظلت ممارس GGة اإلنس GGان واقع GGة في ش GGرك العقي GGدة ،فه GGذا يثبت أن GGه يفتق GGر إلى عم GGل هللا وإرش GGاده؛ ل GGو لم تتغ GGير ممارس GGة
اإلنسGGان أو تتعمGGق ،فهGGذا يثبت أن الممارسGGة الGGتي ينفGGذها اإلنسGGان هي وفًقGGا لمشGGيئته وليسGGت ممارسGGة الحGGق؛ لGGو لم يكن لGGدى
اإلنس GGان طري GGق ليتبع GGه ،فه GGو ق GGد س GGقط بالفع GGل في ي GGد الش GGيطان وق GGد س GGيطر علي GGه ،مم GGا يع GGني أن GGه مس GGيطر علي GGه من ال GGروح
الشرير .لو لم تتعمق ممارسة اإلنسان ،لن يتطور عمل هللا ،ولو لم يكن هناك تغيير في عمل هللا ،سينتهي دخول اإلنسGGان.
هGGذا أمGGر حتمي .أثنGGاء عمGGل هللا كلGGه ،لGGو لم يلGGتزم اإلنسGGان بنGGاموس يهGGوه ،لن يتقGGدم عمGGل هللا ،فض Gالً عن أنGGه لن يكGGون من

دائمGا ومGارس الصGGبر واالتضGاع ،سGGيكون من المسGGتحيل أن يسGتمر
الممكن إنهاء العصر بأسره .لGGو حمGل اإلنسGان الصGGليب ً
عمل هللا في التقدم .ستة آالف عام من التدبير ال يمكنها ببساطة اإلتيان بنهاية بين الناس الذين يلتزمون فقط بالنGGاموس ،أو

يحملGGون فقGGط الصGGليب أو يمارسGGون الصGGبر واالتضGGاع .بGGل يتم اختتGGام عمGGل تGGدبير هللا الكلي بين أولئGGك الGGذين يعيشGGون في
األيام األخيرة ،الGذين يعرفGون هللا ،وقGد تحGرروا من قبضGة الشGيطان ،وتخلصGوا بالتمGام من تGأثيره .هGذا هGو االتجGاه الحتمي
لعمل هللا .لمGاذا ُيقGال إن ممارسGة أولئGك الGذين في الكنGائس الدينيGة عتيقGة الطGراز؟ هGذا ألن مGا يمارسGونه منفصGل عن عمGل
صحيحا ،ولكن ألن العصر قد مر ،قد تغير عمل هللا ،وصGGارت ممارسGGتهم
اليوم .في عصر النعمة ،ما كان يمارسونه كان
ً

Gاء على أساسGGه األصGGلي ،تقGGدم عمGGل
عتيقGGة الطGGراز تGGدريجيًّا .لقGGد تخلGGف إلى الGGوراء بسGGبب العمGGل الجديGGد والنGGور الجديGGد G.بنً G
ال GGروح الق GGدس ع GGدة خط GGوات أعم GGق .وم GGع ذل GGك ه GGؤالء الن GGاس م GGا زال GGوا عGGالقين في مرحل GGة عم GGل هللا األصGGلية ،وم GGا زال GGوا
متمس GGكين بالممارس GGات القديم GGة والن GGور الق GGديم .يمكن أن يتغ GGير عم GGل هللا بص GGورة ض GGخمة في ثالث GGة أو خمس GGة أع GGوام ،أفال

تحدث تغييرات أعظم على مدار  2000عام؟ لو لم يكن لإلنسان نور جديGد أو ممارسGات جديGGدة ،فهGذا يعGني أنGGه لم يGGواكب
عمGGل الGGروح القGGدس .هGGذا هGGو فشGGل اإلنسGGان؛ وجGGود عمGGل هللا الجديGGد ال يمكن إنكGGاره ،ألن ،اليGGوم ،أولئGGك الGGذين لGGديهم عمGGل
دائمGا لألمGGام ،وكGGل من هم في
الروح القدس األصلي ما زالوا ملتزمين بممارسات عتيقة الطراز .يتقدم عمل الروح القGGدس ًG

ضGا التقGGدم بصGGورة أعمGGق والتغGGير ،خطGGوة بخطGGوة .ال ينبغي عليهم التوقGGف عنGGد مرحلGGة
تيGGار الGGروح القGGدس ينبغي عليهم أي ً
واحدة .أولئك الذين ال يعرفون عمل الروح القدس سيظلون في عمله األصلي ،ولن يقبلوا عمله الجديد .فقط أولئك العصGGاة
س GGيعجزون عن الحص GGول على عم GGل ال GGروح الق GGدس الجدي GGد G.ل GGو لم تحتف GGظ ممارس GGة اإلنس GGان بمس GGايرة عم GGل ال GGروح الق GGدس
الجديGGد G،فبالتأكيGGد ممارسGGة اإلنسGGان سGGتكون منفصGGلة عن عمGGل اليGGوم ،وغGGير متوافقGGة معGGه .أنGGاس عGGتيقو الطGGراز مثGGل هGGؤالء
عGGاجزون ببسGGاطة عن تحقيGGق مشGGيئة هللا ،فض Gالً عن أنهم ال يمكن أن يكونGGوا آخGGر أشGGخاص يتمسGGكون بشGGهادته G.باإلضGGافة

إلى أنGGه ال يمكن اختتGGام عمGGل التGGدبير الكلي بين مجموعGGة مثGGل هGGذه من النGGاس .بالنسGGبة ألولئGGك الGGذين حفظGGوا نGGاموس يهGGوه

Gرة ،لGGو لم يقبلGGوا مرحلGGة عمGGل األيGGام األخGGيرة ،فكGGل مGGا فعلGGوه سGGيذهب سGGدى
مGGرة ،وأولئGGك الGGذين عGGانوا من أجGGل الصGGليب مً G
ويكون بال جدوى .أوضح تعبير لعمل الروح القدس هو في اعتناق هنا واآلن ،وليس في التعلق بالماضGGي .أولئGGك الGGذين لم
يواكبGوا عمGل اليGوم ،وصGاروا منفصGلين عن ممارسGات اليGوم ،هم أولئGك الGGذين يعارضGون عمGل الGروح القGدس وال يقبلونGGه.
أنGGاس مثGGل هGGؤالء يتحGGدون عمGGل هللا الحGGالي .على الGGرغم من أنهم تمسGGكوا بنGGور الماضGGي ،فهGGذا ال يعGGني أنGGه من الممكن أن
ينكروا أنهم ال يعرفون عمل الروح القدس .لماذا كان هناك الكثير من هذا الحديث كلGGه عن التغGGيرات في ممارسGGة اإلنسGان
أو االختالفGGات في الممارسGGة بين الماضGGي والحاضGGر ،وكيGGف كGGان يتم تنفيGGذ الممارسGGة أثنGGاء العصGGر السGGابق ،واليGGوم؟ هGGذه
Gدما باسGGتمرار ،وهكGGذا فإنGGه
دائمGGا يتم التكلم عنهGGا بسGGبب أن عمGGل الGGروح القGGدس يمضGGي قً G
االنقسGGامات في ممارسGGة اإلنسGGان ً
مطلوب من ممارسة اإلنسGان أن تتغGير باسGتمرار .إن ظGل اإلنسGان عالًقGا في مرحلGة واحGدة ،فهGذا يثبت أنGه غGير قGادر على

مواكبGGة عمGGل هللا ونGGوره الجديGGدين؛ Gلكن هGGذا ال يثبت أن خطGGة تGGدبير هللا لم تتغGGير .أولئGGك الموجGGودون خGGارج تيGGار الGGروح

دائما يظنون أنهم على صواب ،ولكن في الواقع ،عمل هللا فيهم قد توقف منذ زمن بعيد G،وعمل الروح القدس غائب
القدس ً
عنهم .تحول عمل هللا منGGذ مGGدة طويلGة إلى جماعGGة أخGرى من النGGاس ،جماعGة ينGGوي أن يكمGل عملGGه الجديGGد فيهGا .ألن أولئGك
المتGGدينين GعGGاجزون عن قبGGول عمGGل هللا الجديGGد ،ومتمسGGكون فقGGط بعمGGل الماضGGي القGGديم لGGذلك هجGGرهم هللا ،وهGGو يقGGوم بعملGGه
الجديGد على أنGاس يقبلGون هGذا العمGل الجديGد G.هGؤالء هم النGاس الGذين يتعGاونون مGع عملGه الجديGد G،وبهGذه الطريقGة فقGط يمكن
دائمGGا ،واإلنسGان في
دائما إلى مستوى أعلى .يعمل هللا ً
قدما ،وترتفع ممارسة اإلنسان ً
دائما ً
تحقيق تدبيره G.يمضي تدبير هللا ً
دائمGا ،لكي يصGGل كGGل منهمGGا ألوجGGه ،اإلنسGGان وهللا في اتحGGاد كامGGل .هGGذا هGGو التعبGGير عن تحقيGGق عمGGل هللا ،والعاقبGGة
احتيGGاج ًG
النهائية لتدبير هللا الكلي.

ضGا متطلبGGات مقابلGGة من اإلنسGGان .كGGل من هم داخGGل تيGGار الGGروح القGGدس
في كGGل مرحلGGة من مراحGGل عمGGل هللا هنGGاك أي ً
يمتلكهم حضور وانضباط الروح القدس ،ومن ليسوا في داخل تيار الروح القدس هم تحت إمرة الشيطان ،وبدون أي عمل
لل GGروح الق GGدس .الن GGاس الموج GGودون في تي GGار ال GGروح الق GGدس هم من يقبل GGون عم GGل هللا الجدي GGد ،وهم أولئ GGك األش GGخاص ال GGذين
يتعاونون مع عمله الجديد G.إن كان أولئك الذين هم في هذا التيار عاجزين عن التعاون ،وغGGير قGGادرين على ممارسGGة الحGGق
الذي طلبه هللا أثناء هذا الزمن ،فسيؤدبون G،وعلى األسوأ سيهجرهم الروح القدس .أولئGك الGذين يقبلGون عمGل الGروح القGدس
الجدي GGد ،سيعيش GGون داخ GGل تي GGار ال GGروح الق GGدس ،وين GGالون رعايت GGه وحمايت GGه .أولئ GGك الراغب GGون في ممارس GGة الح GGق يس GGتنيرون
بالروح القدس ،ومن ال يرغبون في ممارسة الحGق يGؤدبهم الGروح القGدس ،وقGد يعGاقبهم .بغض النظGر عن نGوع شخصGيتهم،
شGGريط َة أنهم داخGGل تيGGار الGGروح القGGدس ،سGGيتولى هللا مسGGؤولية جميGGع من يقبلGGون عملGGه الجديGد Gمن أجGGل اسGGمه .أولئGGك الGGذين
يمجGدون اسGمه وراغبGون في ممارسGة كلماتGه سGينالون بركاتGه؛ أولئGك الGذين يعصGونه وال يمارسGون كلماتGه سGينالون عقابGه.
الناس الذين في داخل تيار الروح القGGدس هم من يقبلGون العمGل الجديGGد ،وحيث أنهم قGد قبلGوا العمGGل الجديGGد ،ينبغي عليهم أن

يتعاونوا بصورة مناسبة مع هللا وأال يتصرفوا كالعصاة الذين ال يؤدون واجبهم .هذا هو شرط هللا الوحيGGد من اإلنسGGان .أمGGا
من جه GGة الن GGاس ال GGذين ال يقبل GGون العم GGل الجدي GGد :هم خGGارج تي GGار ال GGروح الق GGدس ،وتGGأديب وعت GGاب ال GGروح الق GGدس ال ينطب GGق
عليهم .يحيا هؤالء الناس بطول اليوم داخل الجسد ،يعيشون داخل عقولهم ،وكل ما يفعلونGه يكGون وفًقGا للعقيGدة الناتجGة عن
تعاونا مGGع هللا .أولئGGك الGGذين ال
تحليل وبحث أذهانهم .هذه ليست متطلبات عمل الروح القدس الجديد ،فضالً عن أنها ليست
ً

ضGا يخلGGون من بركGGات هللا وحمايتGGه .معظم كلمGGاتهم وأفعGGالهم تتمسGGك
يقبلGGون عمGGل هللا الجديGد GيفتقGGرون إلى حضGGور هللا ،وأي ً
بمتطلبGGات عمGGل الGGروح القGGدس في الماضGGي؛ إنهGGا عقيGGدة وليسGGت ًّ
حقا .هGGذه العقيGGدة وهGGذه الشGGريعة تكفي إلثبGGات أن الشGGيء

الوحيGد الGذي يجمعهم هGو الGدين؛ هم ليسGوا مختGارين ،أو أهGGداف عمGGل هللا .تَ َج ُّمع كGGل أولئGك فيمGا بينهم يمكن أن ُيسGGمى فقGط
Gيرا للGGدين G،وال يمكن أن ُيسGGمى كنيسGGة .هGGذه حقيقGGة غGGير قابلGGة للتغGGير .ليس لGGديهم عمGGل الGGروح القGGدس الجديGGد؛ مGGا
تجم ًGعGا كبً G
ُ
يفعلونGه تفGوح منGه رائحGة الGدين؛ مGا يعيشGون يبGدو مفعمGاً بالGدين؛ ال يملكGون حضGور وعمGل الGروح القGدس ،فضGالً عن أنهم

غير مؤهلين أن ينالوا تأديب أو استنارة الروح القدس .هؤالء الناس هم جثث بال حياة ،وديGGدان خاليGGة من الروحانيGGة .ليس

لديهم معرفة عن عصيان اإلنسان ومعارضته ،وليس لديهم معرفة عن كل شر اإلنسان ،فضGالً عن أنهم ليس لGديهم معرفGGة

عن كGGل عمGGل هللا ومشGGيئته الحاليGGة .جميعهم جهGال ،ووضGGعاء ،ودنسGGون وغGGير مGGؤهلين أن ُيطلGGق عليهم مؤمGGنين! وال شGGيء
مما يفعلونه له وزنة في تدبير هللا بل يضعف خططه .كلماتهم وأفعGGالهم مثGGيرة لالشGGمئزاز والشGفقة ،وببسGGاطة ال تسGتحق أن

تُذكر .ال شيء يفعله أولئك الذين ليسوا داخل تيار الروح القدس يتعلق بعمGل الGروح القGGدس الجديGGد .لهGذا السGبب ،ال يهم مGا
جميعGا أنGGاس ليس لGGديهم محبGGة للحGGق ،وقGGد مقتهم ورفضGGهم الGGروح
ًG
يفعلونGGه ،فهم بال تGGأديب الGGروح القGGدس واسGGتنارته .ألنهم
القGGدسُ .يطلGGق عليهم فGGاعلي شGGر ألنهم يسGGيرون في الجسGGد ،ويفعلGGون مGGا يرضGGيهم تحت الفتGGة هللا .بينمGGا يعمGGل هللا ،يعادونGGه

Gاعس النGGاس عن التعGGاون مGGع هللا هGGو عصGGيان فGGائق في حGGد ذاتGGه ،ألن ينGGال
عمGً Gدا ،ويركضGGون في االتجGGاه المعGGاكس لGGه .تقُ G
أولئ GGك الن GGاس ال GGذين يتعم GGدون معارض GGة هللا إ ًذا ض GGيقتهم العادل GGة؟ عن GGد ذك GGر ش GGر ه GGؤالء الن GGاس ،بعض الن GGاس ال يمكنهم إال

لعنهم ،بينمGGا يتجGGاهلهم هللا .من منظGGور اإلنسGGان ،يبGGدو أن تصGGرفاتهم تGGراعي اسGGم هللا ،ولكن في الواقGGع بالنسGGبة هلل ليس لهم
عالقGة باسGمه أو شGهادته .ال يهم مGا يفعلGه هGؤالء النGاس ،فمGا يفعلونGه ال يتعلGق باهلل؛ ال يتعلGق باسGمه أو عملGه اليGوم .هGؤالء
الناس يهينون أنفسهم ،ويظهرون الشيطان؛ إنهم فعلة شر يسرعون إلى يوم الغضب .اليوم ،بغض النظر عن أفعGGالهم ،ولGGو
لم يعيقوا تدبير هللا ولم يكن لديهم شيء ليفعلوه مع عمل هللا الجديد ،أناس مثGل هGؤالء لن يخضGGعوا لضGGيقة مقابلGة ،ألن يGGوم
الغضGGب لم يِ G
Gأت بعGGد G.هنGGاك الكثGGير الGGذي يعتقGGد النGGاس أن هللا ينبغي أن يكGGون قGGد تعامGGل معGGه بالفعGGل ،وهم يظنGGون أن فعلGGة
الشر أولئك ينبغي أن يخضGGعوا للضGGيقة في أقGرب وقت ممكن .لكن ألن عمGGل تGGدبير هللا لم ينت ِGه بعGGد ،ويGGوم الغضGب لم يِ G
Gأت

بعد ،سيستمر غير األبرار في أداء أفعالهم اآلثمة .البعض يقول" :إن أولئك الذين في الدين هم بال حضور أو عمGGل الGGروح
القدس ،ويجلبGون العGار السGم هللا؛ فلمGاذا ال يGدمرهم هللا ،بGدالً من االسGتمرار في التسGامح مGع تحGديهم؟" هGؤالء النGاس ،الGذين

هم إظهار للشيطان وتعبير عن الجسد ،جاهلون ،ووضعاء ،وسخفاء .لن يروا مجيء غضب هللا قبل أن يفهمGGوا كيGGف يقGGوم

بعملGGه بين البشGGر ،وبمجGGرد أن يتم إخضGGاعهم بالكامGGل ،سGGينالون جميعهم ضGGيقتهم ،ولن يسGGتطيع أحGGد منهم الهGGروب من يGGوم
الغضب .اآلن ليس وقت عقاب اإلنسان ،لكنGه وقت تنفيGذ عمGل اإلخضGاع ،لGو لم يكن هنGاك أولئGك الGذين يعيقGون تGدبير هللا،
وفي هذه الحالة سيخضعون للعقاب على أساس حدة أفعالهم .أثناء تGدبير هللا للبشGرية ،كGل من هم داخGل تيGار الGروح القGدس
سيكون لهم عالقة باهلل .أولئك الذين يمقتهم ويرفضهم الروح القدس يعيشون تحت تأثير الشGيطان ،ومGا يمارسGونه ال يتعلGق
باهلل .فقط أولئك الذين يقبلون عمGGل هللا الجديGGد والGذين يتعGGاونون مGGع هللا ،لهم عالقGGة باهلل ،ألن عمGل هللا يسGتهدف فقGط أولئGك

دائمGGا لGGه هGGدف ،وال يتم
الGGذين يقبلونGGه وليس كGGل النGGاس ،بغض النظGGر عمGGا إذا كGGانوا يقبلونGGه أو ال .العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه هللا ً
شهادة هلل فضالً عن أنهم غير مؤهلين للتعاون معه.
في نزوة .أولئك المرتبطون بالشيطان غير مؤهلين لتقديم
ً
كل مرحلة من عمل الروح القدس تتطلب في الGوقت ذاتGه شGهادة اإلنسGان .كGل مرحلGة من العمGل هي معركGة بين هللا
سيكمل بهGذا العمGGل هGو اإلنسGان .مGا إذا كGGان عمGل هللا سGيثمر
والشيطان ،وهدف المعركة هو الشيطان ،بينما الشخص الذي ُ
أم ال ،فهذا يعتمد على أسلوب شهادة اإلنسان هلل .هذه الشهادة هي ما يطلبه هللا من أولئك الGGذين يتبعونGGه؛ GإنهGGا الشGGهادة الGGتي
أيضا دليGل على تGأثيرات عملGه .ينقسGم تGدبير هللا الكلي لثالث مراحGل ،وفي كGل مرحلGة ،يتم تقGديم
تقدم أمام الشيطان ،وهي ً
متطلب GGات مناس GGبة من اإلنس GGان .باإلض GGافة إلى أن GGه إذ تم GGر العص GGور وتتق GGدم ،تص GGير متطلب GGات هللا من البش GGرية كله GGا أعلى.
وهكGGذا ،يصGGل عمGGل تGGدبير Gهللا هGGذا إلى ذروتGGه ،حGGتى يGGرى اإلنسGGان حقيقGGة "ظهGGور الكلمGGة في الجسGGد" وبهGGذه الطريقGGة تصGGير
Gادرا على التعGاون مGع
المتطلبات من اإلنسان أعلى ،وتصير متطلبات اإلنسان ليقGدم شGهادة أعلى أكGثر .كلمGا كGان اإلنسGان ق ً
مجGد هللا .تعGGاون هللا هGو الشGGهادة المطلGوب أن يقGGدمها ،والشGGهادة الGGتي يقGGدمها هي ممارسGGة اإلنسGGان .وعليGGه،
هللا بحGGق ،فإنGGه ُي ِّG

طGا وثيًقGا بتعGاون وشGGهادة
فGإن وجGود تGGأثير لعمGGل هللا من عدمGGه ووجGود شGهادة حقيقيGGة من عGدمها همGا أمGGران مرتبطGGان ارتبا ً
مطلوبGGا من اإلنسGGان تقGGديم شGGهادة أعلى،
اإلنسGGان .عنGGدما ينتهي العمGGل ،أي عنGGدما يصGGل كGGل تGGدبير هللا إلى نهايتGGه ،سGGيكون
ً

مطلوبGGا من اإلنسGان
وعندما يصل عمل هللا إلى نهايتGه ،ستصGل ممارسGة اإلنسGان ودخولGGه إلى ذروتهمGGا .في الماضGي ،كGGان
ً
ومتضعا .اليوم مطلوب من اإلنسGان أن يطيGع كGل ترتيبGات هللا ويكGون لديGه
صبورا
أن يمتثل للناموس والوصايا وأن يكون
ً
ً
محبة عليا هلل ،وفي النهاية سيكون عليGGه أن يظGل يحب هللا وسGط الضGGيقة .هGGذه المراحGل الثالث هي المتطلبGGات الGGتي يطلبهGا

هللا من اإلنسGGان ،خطGGوة بخطGGوة ،على مGGدار تGGدبيره الكلي .كGGل مرحلGGة من عمGGل هللا تتعمGGق أكGGثر من الGGتي قبلهGGا ،وفي كGGل
مرحلة تصير المتطلبات من اإلنسان أعمق عن سابقتها ،وبهذه الطريقة ،يتخذ تدبير هللا الكلي شGGكالً تGGدريجيًّا .هGGذا بالتحديGGد

ألن المتطلبGGات من اإلنسGGان أعلى من أن تقGGترب شخصGGيته من المعGGايير المطلوبGGة من قبGGل هللا ،ووقتهGGا فقGGط يمكن للبشGGرية
كلهGGا أن تتخلص تGGدريجيًّا من تGGأثير الشGGيطان ،عنGGدما يصGGل عمGGل هللا إلى نهايتGGه الكاملGGة ،سGGتخلص كGGل البشGGرية من تGGأثير

الشGGيطان .عنGGدما يحين الGGوقت ،سيصGGل عمGGل هللا إلى نهايتGGه ،ولن يكGGون هنGGاك المزيGGد من التعGGاون من اإلنسGGان مGGع هللا لكي
فصاعدا ،لن يكون هناك عصيان أو مقاومGGة هلل .لن يطلب هللا
يغير شخصيته ،وستحيا البشرية كلها في نور هللا ،ومنذ ذلك
ً
معGا،
مطالبا من اإلنسان ،وسيكون هناك المزيGد من التعGGاون التنGGاغمي بين هللا واإلنسGان ،وسGتكون حيGاة اإلنسGان وهللا ًG
أيضا
ً
ً

حيGGاةٌ ت GGأتي بع GGدما ُيختتم ت GGدبير هللا كليًّا ،وبع GGد أن يخلص اإلنس GGان بالتم GGام بواس GGطة هللا من قبض GGة الش GGيطان .أولئ GGك ال GGذين ال
يمكنهم اتبGGاع خطى هللا عن كثب عGGاجزون عن بلGGوغ هGGذه الحيGGاة .إنهم يُّ G
Gدنون أنفسGGهم في الظلمGGة ،حيث يبكGGون ويصGGرون
على أسGGنانهم؛ إنهم أنGGاس يؤمنGGون باهلل وال يتبعونGGه ،يؤمنGGون باهلل وال يطيعGGون عملGGه كلGGه .بمGGا أن اإلنسGان يGGؤمن باهلل ،يجب
عليه أن يتبع خطى هللا ،خطوة بخطوة؛ ينبغي عليه أن "يتبع الحمGل أينمGا يGذهب ".فقGط أولئGك النGاس الGذين يطلبGون الطريGق
الصGGحيح ،هم وحGGدهم الGGذين يعرفGGون عمGGل الGGروح القGGدس .النGGاس الGGذين يتبعGGون العقائGGد والحGGروف بخنGGوع هم أولئGGك الGGذين
سGGيبادون بعمGGل الGGروح القGGدس .في كGGل فGGترة زمنيGGة ،يبGGدأ هللا عمالً جديGً Gدا ،وفي كGGل فGGترة ،سGGتكون هنGGاك بدايGGة جديGGدة بين
البشر .لو تقيد اإلنسان فقط بالحقائق القائلة بإن "يهوه هو هللا" و"يسوع هو المسيح" التي هي حقائق تنطبق فقط على عصر
Gاجزا عن الحصGGول على عمGGل الGGروح القGGدس .بغض
واحGGد ،لن يGGواكب اإلنسGGان أبGً Gدا عمGGل الGGروح القGGدس ،وسGGيظل ًG
دائمGا عً G
النظ GGر عن كيفي GGة عم GGل هللا ،يتب GGع اإلنس GGان دون أدنى ش GGك ،ويتب GGع عن كثب .به GGذه الطريق GGة ،كي GGف يمكن أن ُيب GGاد اإلنس GGان

طالما أن اإلنسGان مGتيقن أنGه هGو عمGل الGروح ويتعGاون مGع عمGل الGروح القGدس
بالروح القدس؟ بغض النظر عما يفعله هللاً ،

دون أيGGة شGGكوك ،ويحGGاول أن يسGGتوفي متطلبGGات هللا ،فكيGGف سGُ Gيعاقب إ ًذا؟ لم يتوقGGف عمGGل هللا أبGً Gدا ،ولم تتوقGGف خطGGاه أبGً Gدا،
أبدا .لكن اإلنسان مختلف :بعد أن يحصل اإلنسGان على قلGGة قليلGة
دائما مشغوالً ،ولم يتوقف ً
وقبل اكتمال عمل تدبيره ،كان ً
من عمل الروح القدس ،يتعامل معها كما لو أنهGا لن تتغGير أب ًGدا؛ بعGد حصGوله على القليGل من المعرفGة ،ال يسGتمر في اتبGاع
خطى عم GGل هللا األح GGدث؛ بع GGد أن ي GGرى القلي GGل فق GGط من عم GGل هللا ،يش GGخص هللا على الف GGور على أن GGه ش GGكل خش GGبي خ GGاص،

دائمGا بهGGذا الشGGكل الGGذي يGGراه أمامGGه ،أي أنGGه كGGان كGGذلك في الماضGGي وسGGيظل هكGGذا في المسGGتقبل؛ بعGGد
ويGGؤمن أن هللا سGGيظل ًG
Gورا للغايGGة وينسGGى نفسGGه ويبGGدأ بصGGورة تعسGGفية بادعGGاء شخصGGية
حصGGوله على مجGGرد معرفGGة سGGطحية ،يصGGير اإلنسGGان فخً G

متيقنGGا من مرحلGGة عمGGل واحGGدة من الGGروح القGGدس ،بغض النظGGر عن
وكيGGان هللا غGGير الموجGGودين ببسGGاطة؛ وبعGGد أن يصGGبح ً
ن GGوع شخص GGيته ال GGذي يعلن عم GGل هللا الجدي GGد ،فإن GGه ال يقبل GGه .ه GGؤالء هم الن GGاس ال GGذين ال يقبل GGون عم GGل ال GGروح الق GGدس؛ إنهم

ضGا يرفضGونه .يGؤمن
متحفظون للغاية ،وغير قGادرين على قبGول األشGياء الجديGدة .أنGاس مثGل هGؤالء يؤمنGون باهلل ولكنهم أي ً
اإلنسان أن بني إسرائيل كانوا خاطئين في "إيمانهم فقط بيهوه وعدم إيمانهم بيسGوع" ،ومGع ذلGك أغلبيGGة النGGاس يتلقGGون الGGدور
الذي فيه "يؤمنون فقط بيهوه ويرفضون يسوع" و"يشتاقون لعودة المسيا ،لكنهم يعارضون المسGيا المGدعو يسGوع" .ال عجب
إ ًذ ا في أن الناس ما زالوا يعيشون تحت تأثير الشيطان بعد قبول مرحلة واحدة من عمل الروح القدس ،وما زالوا لم ينGGالوا
بركات هللا .أليسGت هGذه هي نتيجGة عصGيان اإلنسGان؟ المسGيحيون عGبر العGالم الGذين لم يواكبGوا عمGل اليGوم الجديGد GمتمسGكون

باالعتق GGاد ب GGأنهم المحظوظ GGون ،وأن هللا س GGيحقق ك GGل رغب GGة من رغب GGاتهم .وم GGع ذل GGك ال يمكنهم أن يقول GGوا بك GGل تأكي GGد لم GGاذا
راكبGGا سGGحابة بيضGGاء ،فضGالً عن أنهم ال
سGGيأخذهم هللا إلى السGGماء الثالثGGة ،وال يمكنهم أن يGGتيقنوا أن يسGGوع سGGيأتي ليجمعهم ً
يمكنهم أن يقول GG Gوا بيقيني GG Gة إن ك GG Gان يس GG Gوع سيص GG Gل ًّ
حقا على س GG Gحابة بيض GG Gاء في الي GG Gوم ال GG Gذي يتخيلون GG Gه أم ال .إنهم قلق GG Gون
ومرتبكون ،حتى أنهم هم أنفسGGهم ،أي هGGذه الجماعGGة الصGGغيرة المتنوعGGة من النGاس ،الGذين يGGأتون من كGGل طائفGGة ،ال يعرفGGون
ما إذا كان هللا سيأخذهم أم ال .العمل الذي يقوم به هللا اآلن ،والعصر الحالي ،ومشيئته ،ال يفهمون أيًّا من هذه ،وال يمكنهم
فعGGل شGيء إال عGGد األيGGام على أصGGابعهم .فقGGط أولئGGك الGGذين يتبعGGون خطى الحمGGل حGGتى النهايGGة يمكنهم الحصGGول على البركGGة
النهائية ،بينما أولئك "الناس األذكياء" غير القادرين على االتباع حتى النهاية ومGع ذلGك يؤمنGون أنهم قGد حصGلوا على الكGل،
وهم عGاجزون عن الشGهادة عن ظهGور هللا .جميعهم يؤمنGون أنهم أذكى األشGخاص على األرض ،ويختصGرون تطGور عمGل
هللا المسGGتمر بال سGGبب على اإلطالق ،ويبGGدو أنهم يؤمنGGون بيقيني Gة GمطلقGGة أن هللا سGGيأخذهم إلى السGGماء" ،أولئGGك الGGذين لGGديهم
إخالص فGGائق هلل ،ويتبعونGGه G،ويلGGتزمون بكلماتGGه ".حGGتى على الGGرغم من أن لGGديهم "إخالص فGGائق" تجGGاه الكلمGGات الGGتي يقولهGGا
هللا ،فGGإن كلمGGاتهم وأفعGGالهم تبGGدو مثGGيرة لالشGGمئزاز للغايGGة ألنهم يعارضGGون عمGGل الGGروح القGGدس ،ويرتكبGGون الشGGر والخGGداع.
أولئك الذين ال يتبعون حتى النهاية ،الذين ال يواكبGGون عمGGل الGروح القGGدس ،ويتشGGبثون فقGط بالعمGGل القGGديم لم يفشGGلوا فقGط في
تق GG Gديم ال GG Gوالء هلل ،ب GG Gل على النقيض ،ص GG Gاروا هم من يعارض GG Gونه ،وص GG Gاروا هم من يرفض GG Gون العص GG Gر الجدي GG Gد ،وهم من
سGGيعاقبون .هGGل هنGGاك أحقGGر منهم؟ ي GGؤمن العدي Gد Gأن كGGل من رفض GGوا الن GGاموس الق GGديم وقبل GGوا العم GGل الجديGGد هم بال ضGGمير.
هGGؤالء النGGاس ،الGGذين يتكلمGGون فقGGط عن "الضGGمير" وال يعرفGGون عمGGل الGGروح القGGدس الجديGGد ،سGGيجدون في النهايGGة ضGGمائرهم
توقف تطلعاتهم .ال يلتزم عمل هللا بعقيدة ،وعلى الرغم من أنه عمله الخاص ،ال يزال هللا غير متعلق به .مGGا ينبغي أن يتم
إنكGGاره ،يتم إنكGGاره ،ومGGا ينبغي أن تتم إبادتGGه ،تتم إبادتGGه .لكن يضGGع اإلنسGGان نفسGGه في عGGداوة مGGع هللا متمسGً Gكا بجGGزء صGGغير
من عمل تGدبير Gهللا .أليسGت هGذه هي ال معقوليGة اإلنسGان؟ أليس هGذا هGو جهلGه؟ كلمGا كGان النGاس خGائفين ومرتعGدين Gألنهم ال
يحص GGلون على برك GGات هللا ،ك GGانوا ع GGاجزين عن ربح برك GGات أعظم ،وني GGل البرك GGة النهائي GGة .أولئ GGك الن GGاس ال GGذين يل GGتزمون

والء تجGاه النGاموس ،كلمGا صGاروا عصGاة يعارضGون
بخنوع بالناموس ُيظهرون
ً
والء تجاه النGاموس ،وكلمGا أظهGروا ً
جمعيا ً
هللا .ألن اآلن هGو عصGر الملكGوت وليس عصGر النGاموس ،وعمGل اليGوم ال يمكن مضGاهاته بعمGل الماضGي ،وعمGل الماضGي
ض Gا؛ لم تعGGد ممارسGGته هي التمسGGك
ال يمكن مقارنتGGه مGGع عمGGل اليGGوم .لقGGد تغGGير عمGGل هللا ،وقGGد تغGGيرت ممارسGGة اإلنسGGان أي ً
بالناموس أو حمل الصليب .لذلك ،والء الناس تجاه الناموس والصليب لن ينال تأييد هللا.
سGGيغدو اإلنسGGان كGGامالً بالكامGGل في عصGGر الملكGGوت .بعGGد عمGGل اإلخضGGاع ،سGGيكون اإلنسGGان خاضGً Gعا للتنقيGGة والضGGيقة.
Gهادة أثنGGاء هGGذه الضGGيقة هم الGGذين سGGيكملون في النهايGGة؛ إنهم الغGGالبون .أثنGGاء الضGGيقة،
أولئGGك الGGذين سينتصGGرون ويقGGدمون شً G

ُيطلب من اإلنسGGان قبGGول هGGذه التنقيGGة ،وهGGذه التنقيGGة هي مثGGال عمGGل هللا األخGGير .هGGذه هي آخGGر مGGرة ُينقى فيهGGا اإلنسGGان قبGGل
اختتام كل عمل تدبير هللا ،وكل من يتبعGون Gهللا يجب عليهم قبGول هGذا االختبGار النهGائي ،وهGذه التنقيGة النهائيGة .أولئGك الGذين
تكتنفهم الضيقة هم بال عمل الروح القدس وال إرشاد هللا ،ولكن أولئك الGGذين ُأخضGGعوا بحGGق ويسGGعون وراء مشGGيئة هللا بحGGق
سيثبتون في النهاية؛ هم أولئك الذين تمتلكهم البشرية ،ويحبون هللا بحق .مهما كان مGGا يفعلGGه هللا ،هGGؤالء الغGالبون لن يفقGGدوا

الرؤى ،وسيظلون يمارسون الحق دون التقاعس عن شهادتهم .هم األشخاص الذين سيخرجون نهائيًّا من الضيقة العظيمGGة.
ح GGتى أولئ GGك األش GGخاص ال GGذين يص GGطادون في المي GGاه العك GGرة يمكنهم الراح GGة الي GGوم ،ال أح GGد يس GGتطيع اله GGروب من الض GGيقة
النهائي GGة ،وال أح GGد يس GGتطيع اله GGروب من االختب GGار النه GGائي .بالنس GGبة للغ GGالبين ،ه GGذه الض GGيقة هي تنقي GGة هائل GGة؛ بالنس GGبة لمن
يصطادون في المياه العكرة ،فهو عمل إبادة كاملة .مهما كانت التجارب التي تعرضوا لهGGا ،يظGGل والء أولئGGك الGGذين هللا في
قلوبهم ثابتًGا؛ ولكن بالنسGGبة ألولئGGك الGذين ليس لGGديهم هللا في قلGGوبهم ،بمجGرد أن يكGGون عمGGل هللا بال منفعGة لجسGدهم ،يغGGيرون
نظGGرتهم هلل ،بGGل ويهجرونGGه .أولئGGك هم من لن يثبتGGوا في النهايGGة ،من يسGGعون فقGGط وراء بركGGات هللا ،وليس لGGديهم رغبGGة في
بذل أنفسهم من أجله وتكGريس أنفسGهم لGه .هGذا النGوع من النGاس الوضGيعة س ُGيطرد كلGه عنGدما ينتهي عمGل هللا وال يسGتحقون
أية شفقة .أولئك الذين بال طبيعة بشرية عاجزون عن محبة هللا بحق .عندما تكون البيئة آمنة وسGGالمة ،أو عنGGدما يحصGGلون
على من GGافع ،يكون GGون خاض GGعين هلل بالكام GGل ،ولكن بمج GGرد م GGا تتم تسGGوية م GGا يرغب GGون في GGه أو دحض GGه نهائيًّا ،يعص GGون على

الفور .حتى في مدة ليلة واحدة ،قGد يتحولGون من شGخص مبتسGم ولطيGف إلى قاتGل قGبيح المنظGر ض ٍ
Gأة من كGان
Gار يعامGل فج ً
ِ
إن لم تُطGGرد هGGذه الشGGياطين ،وهي شGGياطين تقتGGل بGGدون أن يطGGرف
ُيحسGن عليGGه بGGاألمس كعGGدوه األبGGدي G،بال سGGبب أو مGGبررْ .
مستترا؟ عمل خالص اإلنسان ال يتم تحقيقه بعGGد اكتمGGال عمGGل اإلخضGGاع .على الGرغم من أن
خطرا
ً
لها جفن ،ألن يصيروا ً
عم GGل اإلخض GGاع ق GGد انتهى ،إال أن عم GGل تطه GGير اإلنس GGان لم ينت Gِ Gه بع GGد؛ Gه GGذا العم GGل س GGينتهي فق GGط عن GGدما يتم تطه GGير اإلنسGGان
بالكامل ،عندما يتم تكميل أولئك الذين يخضعون هلل بحق ،وبمجرد أن يتم تطهير أولئك المتنكرين الذين بال هللا في قلوبهم.
أولئك الذين ال يرضون هللا في مرحلGة عملGه األخGيرة س ُGيبادون بالكامGل ،وأولئGك الGذين ُيبGادون هم من الشGيطان .ألنهم غGير
قGGادرين على إرضGGاء هللا ،وهم عصGGاة ضGGد هللا ،وحGGتى أولئGGك النGGاس الGGذين يتبعGGون Gهللا اليGGوم ،هGGذا ال يثبت أنهم سGGيبقون في
النهايGGة .بالنسGGبة لجملGGة "أولئGGك الGGذين يتبعGGون Gهللا حGGتى النهايGGة سGGينالون الخالص" فGGإن معGGنى "يتبعGGون" هGGو الثبGGات في وسGGط
الض GGيقة .الي GGوم ي GGؤمن العدي Gد Gمن الن GGاس إن اتب GGاع هللا س GGهل ،ولكن عن GGدما يوش GGك عم GGل هللا على االنته GGاء ،س GGتعرف المع GGنى
الحقيقي "لالتبGGاع ".وقGGدرتك اليGGوم على اتبGGاع هللا بعGGدما ُأخضGGعت ،ال تثبت أنGGك واحGGد ممن سGGيكملون .أولئGGك غGGير القGGادرين
على تحمل التجارب ،غير القادرين على االنتصار وقت الضيقة ،لن يستطيعوا الثبات في النهايGGة ،ولن يسGGتطيعوا اتبGGاع هللا

حتى النهاية .أولئك الذين يتبعون هللا ًّ
حقا سيكونون قادرين على الصGمود في اختبGار عملهم ،أمGا أولئGك الGذين ال يتبعGون هللا
بحGG Gق هم غGG Gير قGG Gادرين على الصGG Gمود أمGG Gام أي من تجGG Gارب هللا .عGG Gاجالً أم آجالً سGُ G Gيطردون ،بينمGG Gا الغGG Gالبون سGG Gيبقون في

الملكGGوت .يتم تحديGGد سGGعي اإلنسGGان وراء هللا بحGGق أم عدمGGه من خالل اختبGGار عملGGه ،أي من خالل تجGGارب هللا ،وال يتعلGGق
طا؛ كل مGا يفعلGGه يمكنGه Gأن يقنGع اإلنسGGان بالتمGGام .ال يفعGGل هللا أي
األمر بقرار اإلنسان نفسه .ال يرفض هللا أي شخص اعتبا ً

صحيحا أم ال فهGGذا تثبتGه GالحقGGائق،
شيء غير مرئي لإلنسان ،أو أي عمل ال يمكنه إقناع اإلنسان .سواء كان إيمان اإلنسان
ً
وال يمكن لإلنسGGان إنكGGاره .بال شGGك "ال يمكن تحويGGل الحنطGGة لGGزوان ،وال يمكن تحويGGل الGGزوان لحنطGGة ".كGGل من يحبGGون هللا

ًّ
Gاء على وظGGائفهم وشGGهاداتهم المختلفGGة ،سGGيكون
بحGGق سGGيبقون في الملكGGوت ،ولن يسGGيء هللا معاملGGة أي شGGخص يحبGGه حقا .بنً G
الغGGالبون داخGGل الملكGGوت بمثابGGة كهنGGة أو تGGابعين ،وكGGل الغGGالبين وسGGط الضGGيقة سيصGGيرون جماعGGة الكهنGGة داخGGل الملكGGوت.
ستتشGGكل جماعGGة الكهنGGة عنGGدما ينتهي عمGGل البشGGارة في الكGGون كلGGه .عنGGدما يGGأتي ذلGGك الGGوقت ،مGGا ينبغي أن يقGGوم بGGه اإلنسGGان
سيكون أداء واجبه داخل ملكوت هللا ،والعيش مع هللا داخل الملكوت .في جماعة الكهنة سيكون هناك رؤساء كهنة وكهنGGة،
Gاء .بمجGGرد
والبقية ستكون أبناء هللا وشعبه .هذا كله يتحدد Gمن خالل شGهاداتهم هلل أثنGGاء الضGيقة؛ هGGذه ليسGت ً
ألقابGا تُعطى هبً G
أن يتم تأس GGيس قام GGة اإلنس GGان ،س GGيتوقف عم GGل هللا ،ألن كالًّ ُيص GGنف حس GGب نوع GGه ويع GGود حس GGب مكانت GGه األص GGلية ،ه GGذه هي

العالمGGة على إنجGGاز عمGGل هللا ،هGGذه هي النتيجGGة النهائيGGة لعمGGل هللا وممارسGGة اإلنسGGان ،وهي بلGGورة رؤى عمGGل هللا وتعGGاون
ضGا هللا سGGيعود لمكGان سGكناه ليسGGتريح .هGGذه هي العاقبGGة النهائيGة
اإلنسان .في النهاية سيجد اإلنسان الراحة في الملكGوت ،وأي ً
لستة آالف عام من التعاون بين هللا واإلنسان.

جوهر المسيح هو الطاعة لمشيئة اآلب السماوي
ِ
تجسد بالمسيح ،والمسيح هو الجسد الذي ارتGGداه روح هللا .هGGذا الجسGGد ال ُيشGGبه أي إنسGان من جسGٍ Gد .هGGذا
ُي َّ
الم ّ
سمى هللا ُ
جسد الروح .له طبيعة بشرية عادية والهGGوت كامGGل .الهوتGGه ال
االختالف هو بسبب أن المسيح ليس من لح ٍم ودمٍ ،بل هو تَ ُّ

يمتلكه أي إنسان .تحتفGظ طبيعتGه البشGرية بكGل أنشGطته الطبيعيGة في الجسGد ،في الGوقت الGGذي يضGطلع فيGه الهوتGه بعمGل هللا
نفسGGه .وسGGواء أكGGانت طبيعتGGه البشGGرية أم الهوتGGه ،فكالهمGGا يخضGGعان إلرادة اآلب السGGماوي .إن جGGوهر المسGGيح هGGو الGGروح،
Gدمر عملGGه،
أي الالهGGوت .لGGذلك ،فGGإن جGوهره من جGGوهر هللا نفسGGه ،ولن يع ِّG
ط ل هGGذا الجGGوهر عملGGه ،وال يمكنGGه أن يفعGGل مGا يّ G
ِ
طGGل تGGدبيره .هGGذا مGGا
أبدا أي عمل يع ّ
تجسد ً
الم ّ
كما أنه لن ينطق بأي كلمات تتعارض مع مشيئته الخاصة .لهذا ،لن يفعل هللا ُ

يجب أن يفهمGGه كGGل إنسGGان .إن جGGوهر عمGGل الGGروح القGGدس هGGو خالص اإلنسGGان ،وهGGذا ألجGGل تنفيGGذ تGGدبير هللا .وبالمثGGل ،فGGإن
جسدا ،فإنGه ُيحِّقGق جGوهره في جسGده ،حGتى
عمل المسيح هو خالص اإلنسان ،وهذا ألجل إنفاذ مشيئة هللا .عندما يصير هللا ً
كافيGGا لالضGGطالع بعملGGه .لGGذلك ،فGGإن عمGGل المسGGيح أثنGGاء زمن التج ُّسGد يحGGل محGGل كGGل عمGGل لGGروح هللا ،ويوجGGد
يكGGون جسGGده ً
عمل المسيح في قلب كل عمل طوال زمن التج ُّسGد ،وال يمكن خلطGه بعمGل من أي عص ٍGر آخGر .وبمGا أن هللا يصGير جس ًGدا،
يتعين عليGGه القيGام بGه .وسGGواء أكGان
فإنه يعمل في هيئته الجسدية؛ وألنه يح ّGل في الجسGد ،فإنGه يكمGل في الجسGGد العمGGل الGذي ّ
روح هللا أم المسيح ،فكالهما هللا نفسه ،وهو يقوم بالعمل الذي يجب أن يقوم به ويؤدي الخدمة التي يجب أن يؤديها.
إن جوهر هللا نفسه يتمتَّع بالسGلطان ،لكنGه قGادر على الخضGوع الكامGل للسGلطان المسGتمد منGه .فسGواء أكGان ذلGك عمGل
الروح أم عمل الجسد ،فال يتصارع أحدهما مع اآلخر .روح هللا هو السلطان السائد على كل الخليقة .إن الجسد مع جوهر
Gلطانا ،لكن هللا الGGذي يحGّ Gل في الجسGGد قGGادر على القيGGام بكGGل العمGGل الGGذي ُيطيGGع مشGGيئة اآلب السGGماوي .ال
ض Gا سً G
هللا يمتلGGك أي ً
يمكن ألي إنس GGان أن ي GGدرك ه GGذا أو يتص Gّ Gوره .هللا نفس GGه س GGلطان ،لكن يمكن لجس GGده أن يخض GGع لس GGلطانه .ه GGذا ه GGو المع GGنى

البGGاطن للكلمGGات الGGتي تقGGول إن" :المسGGيح ُيطيGGع مشGGيئة هللا اآلب" .إن هللا روح ويمكنGGه أن يقGGوم بعمGGل الخالص ،حيث يمكن
Gانا .على أي حGال ،هللا نفسGه يقGوم بعملGه ،وهGو ال يعGارض وال يتGدخل ،كمGا ال يقGوم بأعمGال متضGاربة مGع
أن يصير هللا إنس ً

ضGا ،ألن جGGوهر العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه الGGروح والجسGGد متشGGابهان .سGGواء أكGGان الGGروح أم الجسGGد ،فكالهمGGا يعمالن
بعضGGها بع ً
على إنفاذ مشيئة واحدة وتدبير العمGGل نفسGه ،ومGGع أن الGروح والجسGGد لهمGGا صGفات متباينGGة ،إال أن جوهرهمGا واحGGد؛ كالهمGGا

Gالح .إنGGه التعبGGير عن كGGل
يتمتَّعGGان بجGGوهر هللا نفسGGه ،وهويGGة هللا نفسGGه .ليس لGGدى هللا نفسGGه أوجGGه عصGGيان؛ ألن جGGوهره صٌ G
الجمGGال والصGGالح ،وكGGذلك كGGل المحبGGة .حGGتى في الجسGGد ،ال يقGGوم هللا بGGأي شGGيء يعصGGي هللا اآلب .حGGتى إلى حGGد التضGGحية
Gتعدا من كGG Gل قلبGG Gه ولن ُيِقGG Gدم على أي خيGG Gار آخGG Gر .ليس لGG Gدى هللا أوجGG Gه بGG Gر ذاتي وأنانيGG Gة ،أو غGG Gرور
بحياتGG Gه ،سGG Gيكون مسً G G
بح وشGٍ Gر .السGGبب في أن
وغطرسGGة؛ وليس لديGGه اعوجGGاج .فكGGل عصGGيان هلل يGGأتي من الشGGيطان؛ فالشGGيطان هGGو مصGGدر كGGل ُق ٍ
ٍ
َّ ِ
َّ ِ
وحولGه .لكن الشGيطان لم ُيفسGد
اإلنسان يتسم بصفات مشابهة لتلك التي يتسم بها الشيطان هGو أن الشGيطان قGد أفسGد اإلنسGان ّ
ثم فهو ال يمتلك سوى سمات هللا ،وال يمتلك ًأيا من سمات الشيطان .وبغض النظGر عن مGدى صGعوبة العمGل
المسيح ،ومن َّ
ط ل عمGل هللا نفسGه ،والس ّGيما إهمGال إرادة هللا اآلب
أو ضعف الجسد ،فلن يفعل هللا أب ًGدا ،وهGو يحيGا في الجسGد ،أي شGيء يع ِّG
تمامGا كمGا قGال يسGوع في الصGالة:
بالعصيان .فهو ُيف ّ
ضGل بGاألحرى أن يعGاني آالم الجسGد عن أن يعGارض مشGيئة هللا اآلبً ،
ِ ِِ
"يا َأبتَاهِ ،إ ْن ِشْئ َت ْ ِ
ْأسَ .وَل ِك ْن ِلتَ ُك ْن اَل ِإ َر َادِتي َب ْل ِإ َر َادتُ َك" .سيظل اإلنسان مخي ًَّرا في هذا ،أمGا المسGيح
َأن تُج َيز َعّني َهذه ٱْل َك َ
َ َ ُ
ويتمم مGGا أوكGGل بGGه هللا اآلب لGGه ،من
فلن يكGGون كGGذلك .مGGع أنGGه يمتلGGك هويGGة هللا نفسGGه ،فإنGGه ال يGGزال يطلب مشGGيئة هللا اآلبّ ،
أمر ال يمكن لإلنسان أن يدركه .ذاك الذي يأتي من الشيطان ال يمكن أن يكGGون لGGه جGوهر هللا ،بGGل يكGGون
ناحية الجسد .هذا ٌ
لديه فقط ما يعصي هللا ويقاومه .وال يمكنGه أن يطيGع هللا طاعً Gة كاملً Gة ،كمGا ال يمكنGه طاعGة إرادة هللا عن طيب خGاطر .كGل

Gرة العمGل الGذي يوكلGه لGه هللا .ال
بعيدا Gعن المسGيح هGو أن يقGاوم هللا ،وال يمكن ألحGد أن َّ
يتحمل مباش ً
ما يمكن لإلنسان عمله ً
يق GGدر أح GGد على اعتب GGار ت GGدبير هللا واجب GGه الخ GGاص ال GGذي يتعيَّن علي GGه القي GGام ب GGه .إن الخض GGوع لمش GGيئة هللا اآلب ه GGو ج GGوهر

المسيح؛ وعصيان هللا هو سمة الشGيطان .هاتGان الصGفتان غGير متوافقGتين ،وأي شGخص يمتلGك صGفات الشGيطان ال يمكن أن
ُيسGّ Gمى بالمسGGيح .السGGبب في أن اإلنسGGان ال يسGGتطيع القيGGام بعمGGل هللا بGGدالً عنGGه هGGو أن اإلنسGGان ال يملGGك ًأيGGا من جGGوهر هللا؛
فاإلنسان يعمل هلل من أجل مصالحه الشخصية وتطلعاته المستقبلية ،لكن المسيح يعمل إلتمام مشيئة هللا اآلب.
تمامGGا
إن الطبيعGGة البشGGرية الGGتي للمسGGيح خاضGGعة لالهوتGGه .ومGGع أنGGه يحGّ Gل في الجسGGد ،إال أن طبيعتGGه البشGGرية ال تشGGبه ً
الطبيعة البشرية التي لإلنسان الذي من الجسد .فلديه شخصيته الفريدة ،وهي أيضا خاضعة لالهوتGGه ،وال يوجGGد أي ضٍ G
Gعف
ً
ٍ
ويقيGGد هGGذا الضGGعف الهوتGGه إلى حGGد ُمعيَّن ،ولكن هGGذه
في الهوتGGه؛ َّ
أما ضGGعف المسGGيح فGGيرجع إلى ضGGعف طبيعتGGه البشGGريةِّ ،

الحدود تقع في نطGاق ُمعيَّن ووقت ُمعيَّن ،وليسGت ُمطلقGGة .عنGGدما يحين الGوقت لتنفيGذ عمGGل الهوتGه ،فGإن ذلGGك يتم دون عGائق
من طبيعت GGه البش GGرية .إن الطبيع GGة البش GGرية للمس GGيح تخض GGع بالكام GGل لتوجي GGه الهوت GGه .وبعي Gً Gدا عن الحي GGاة العاديGGGة لطبيعتGGGه

وجه بGGه مGع أن للمسGGيح طبيعGGة بشGرية ،إال
البشرية ،تتأثر جميع األفعال األخGرى الصGادرة عن طبيعتGGه البشGGرية بالهوتGه ،وتُ َّ
ط ل عمGGل الهوتGGه .هGGذا بالتحدي Gد Gألن الطبيعGGة البشGGرية للمسGGيح يوجههGGا الهوتGGه؛ ومGGع أن طبيعتGGه البشGGرية ليسGGت
أنهGGا ال تع ِ ّG

ناضGGجة في سGGلوكه أمGGام اآلخGGرين ،إال أنهGGا ال تGGؤثر في العمGGل الطGGبيعي لالهوتGGه .عنGGدما أقGGول إن طبيعتGGه البشGGرية لم تَْفسGGد،
مباشرة من ِقَبل الهوته ،وأنه يمتلك عقالً أرقى من عقل اإلنسان العGGادي.
أعني أن الطبيعة البشرية للمسيح يمكن أن تَُو َّجه
ً
إن طبيعتGGه البشGGرية هي األكGGثر مالءمGGة للخضGGوع لتوجيGGه الالهGGوت في عملGGه .إن طبيعتGGه البشGGرية هي األقGGدر على التعبGGير
عن عمل الالهوت ،وكذلك األقGدر على الخضGوع لهGذا العمGل .وبينمGا يعمGل هللا في الجسGد ،فإنGه ال يغفGل أب ًGدا الGواجب الGذي

يتعيَّن على اإلنسGان في الجسGGد أن يقGوم بGGه؛ إنGGه قGGادر على عبGGادة هللا في السGGماء ٍ
بقلب صGادق .لديGGه جGGوهر هللا ،وهويتGGه من
كائنGGا مخلوًقGGا ،لGGه الهيئGGة الخارجيGGة لكGGائن مخلGGوق ،ولديGGه
هويGGة هللا نفسGGه .كGGل مGGا في األمGGر أنGGه قGGد أتى إلى األرض وأصGGبح ً
اآلن طبيع GGة بش GGرية لم تكن لدي GGه من قب GGل؛ وبه GGذا فه GGو ق GGادر على عب GGادة هللا في الس GGماء .ه GGذه هي ماهي GGة هللا نفس GGه ال GGتي ال
يضGGاهيها إنسGGان ،وهويتGGه هي هللا نفسGGه .إنGGه يعبGGد هللا من منظGGور الجسGGد .لGGذلك فGGإن قولنGGا" :المسGGيح يعبGGد هللا في السGGماء" ال
يأتى عن طريق الخطأ .ما يطلبه من اإلنسان هو بالتحديد ماهيته .لقد حقق بالفعل كل ما يطلبه من اإلنسان قبGGل أن يطالبGGه
يتجنبه هو نفسه ،ألن كل هذا يش ِّكل ماهيته .وبغض النظر عن الطريقة التي ينِّفذ بها عمله،
به؛ فلن يطلب من اآلخرين ما ّ

عما يطلب GGه من اإلنس GGان ،ال يوج GGد طلب يتج GGاوز م GGا يمكن أن ُينج GGزه
فإن GGه لن يتص Gَّ Gرف بطريق GGة تخ GGالف هللا .وبغض النظ GGر َّ
Gلطانا
اإلنسان .كل ما يفعلGه هGو إتمGام مشGيئة هللا وهGو ألجGل تGدبيره .إن الهGوت المسGيح يعلGو جميGع البشGر ،لGذا فهGو أعلى س ً

من جميGGع الكائنGGات المخلوقGGة .هGGذا السGGلطان هGGو الهوتGGه ،أي شخصGGية هللا نفسGGه وماهيتGGه ،والGGذي يحGGدد هويتGGه .لGGذلك ،مهمGGا

َب َدت طبيعته البشرية عاديَّة ،فال يمكن إنكار أن له هوية هللا نفسه .وبغض النظر عن وجهة النظر التي يتكلم منها والكيفية
والجهال إلى طبيعGGة المسGGيح
غالبا ما ينظر األشGGخاص الحمقى
َّ
التي يطيع بها مشيئة هللا ،فال يمكن القول إنه ليس هللا نفسهً .
يعبGر ويعلن بهGا عن ماهيGة الهوتGه ،فال يسGتطيع اإلنسGان
البشرية العادية على أنها نقيصة .وبغض النظGر عن الكيفيGة الGتي ِّ
بأنه هGGو المسGGيحَّ .
أن يس ِّGلم َّ
وكلمGGا أظهGGر المسGGيح طاعتGGه وتواضGGعه ،ازداد األشGGخاص الحمقى اسGGتخفاًفا بالمسGGيح .حGGتى أنGGه

موقفGا من االسGتبعاد واالزدراء ،لكنهم يق ّGدمون أولئGك "الرجGال العظمGاء" أصGحاب الصGور الشGامخة
يتبنGون تجاهGه ً
يوجGد َم ْن ّ
المتج ِّسGد يخضGGع إلرادة هللا ،وكGGذلك
لكي تُقGَّ Gدم لهم العبGGادة .تGGأتي مقاومGGة اإلنسGان هلل وعصGGيانه إيGGاه من حقيقGGة أن جGGوهر هللا ُ
من حقيقGة الطبيعGة البشGرية العاديGة الGتي للمسGيح؛ وهنGا يكمن مصGدر مقاومGة اإلنسGان هلل وعصGيانه إيGاه .إذا لم يكن المسGيح
قد احتجب خلف طبيعته البشرية ولم يطلب إرادة هللا اآلب من منظور أنه كائن مخلوق ،بGGل بGGاألحرى امتلGGك طبيعGGة بشGGرية
دائمGGا على اسGGتعداد GلإليمGGان
خارقGGة ،فلن يوجGGد على األرجح أي عصGGيان داخGGل أي إنسGGان .إن السGGبب الGGذي يجعGGل اإلنسGGان ً
بإل GGه غ GGير م GGرئي في الس GGماء ه GGو أن هللا في الس GGماء ليس ل GGه طبيع GGة بش GGرية وليس GGت ل GGه ص GGفة واح GGدة من ص GGفات أي ك GGائن
ازدرائيا تجاه المسيح.
موقفا
دائما بأعظم تقدير ،لكنه يتبنى ً
ً
مخلوق .لذلك ينظر إليه اإلنسان ً
مع أن المسيح على األرض قGادر على العمGل نيابً Gة عن هللا نفسGه ،إال أنGه ال يGأتي بنيGة أن ُيظهGر لكGل النGاس صGورته
في الجسد .ال يأتي بهدف أن يراه جميع البشر؛ بل جاء ليسGمح لإلنسGان أن ُيقGاد بيGGده ،وبGذلك يGGدخل في العصGر الجديGد G.إن

وظيفGGة جسGGد المسGGيح هي القيGGام بعمGGل هللا نفسGGه ،أي من أجGGل عمGGل هللا في الجسGGد ،وليس لتمكين اإلنسGGان من الفهم الكامGGل
لجوهر جسده .بغض النظر عن الكيفية التي يعمل بها ،فإنه ال يتجاوز ما يمكن للجسد تحقيقه .وبغض النظر عن الطريقGGة
إعالنGا كGامال عن مالمح هللا .باإلضGافة
الGتي يعمGل بهGا ،فهGو يفعGل ذلGك في الجسGد بطبيعGة بشGرية عاديGة ،وال يعلن لإلنسGان
ً
إلى ذلGGك ،فGGإن عملGGه في الجسGGد ليس خارًقGGا للطبيعGGة أبGً Gدا أو ال يمكن تقGGديره كمGGا يتصGَّ Gور اإلنسGGان .مGGع أن المسGGيح يمثGGل هللا
شخصيا العمل الذي يجب على هللا أن يفعلGه بنفسGGه ،إال َّأنه ال ينكGر وجGود هللا في السGماء ،وال يسGعى
وينِّفذ
ً
نفسه في الجسد ُ
وبعيدا عن المسGGيح ،ال يملGGك أولئGGك الGGذين
باتضاع.
محتجبا داخل جسده
سعيا حثيثًا لنشر أعماله .بل باألحرى فإنه ال يزال
ٍ
ً
ً
ً

والمتكب GGر ألولئ GGك المس GGحاء الكذب GGة ،يص GGبح من
Gذبا ّأنهم المس GGيح ص GGفاته .وبمقارنت GGه م GGع التص Gّ Gرف المتعج GGرف
ّ
يزعم GGون ك ً G
Gذبا ،تفGاخروا بأنفسGهم أكGثر ،وأصGبحوا
الواضح أي نوع من الجسGد كGان حًقGا للمسGيح .وكّلمGا ازداد هGؤالء المسGحاء الكذبGة ك ً

أكثر قدرة على عمل اآليات والعجائب لخداع اإلنسان .ليس لدى المسحاء الكذبة صGGفات هللا؛ وال يشGGوب المسGGيح أي شGGائبة

من تلGGك الGGتي للمسGGحاء الكذبGGة G.يصGGير هللا جسGً Gدا ليكمGGل عمGGل الجسGGد فحسGGب ،وليس لمجGَّ Gرد السGGماح لجميGGع البشGGر أن يGGروه.

ِ
تحجم يده هويتGGه،
ولكنه باألحرى يدع عمله يؤكد ّ
هويته ،ويسمح لما يعلنه أن يشهد لجوهره .فجوهره ليس بال أساس؛ ولم ّ
بGGل يحGGددها عملGGه وجGGوهره .ومGGع أن لGGه جGGوهر هللا نفسGGه وقGGادر على القيGGام بعمGGل هللا نفسGGه ،إال أنGGه ال يGGزال ،في النهايGGة،
مختلفا عن الروح .إنه ليس هللا بصفات الروح؛ بل هو هللا في هيئة الجسد .لGذلك ،مهمGا كGانت طبيعتGه العاديGة ومهمGا
جسدا
ً
ً
ك GGان ض GGعفه ،ومهم GGا ك GGانت الكيفي GGة ال GGتي يس GGعى به GGا إلى إتم GGام مش GGيئة هللا اآلب ،ال يمكن إنك GGار الهوت GGه .ال توج GGد في هللا
ِ
ضGا روعGGة الهوتGGه الفGGائق اإلدراك ،وكGGذلك جميGGع
المتج ّسGد طبيعGGة بشGGرية عاديGGة بمGGا فيهGGا من ضGGعفات فحسGGب ،بGGل يوجGGد أي ً
ُ
وعمليGGا كلتGGا الطبيعGGتين GالبشGGرية والالهوتيGGة .ليس هGGذا بGGاألمر الفGGارغ أو
فعليGGا
ً
أعمالGGه في الجسGGد .لGGذلك ،تجتمGGع في المسGGيح ً
الخGGارق على اإلطالقَّ .إنه يGGأتي إلى األرض بهGGدف أساسGGي يتمثGGل في القيGGام بالعمGGل؛ وال بGGد من أن يمتلGGك طبيعGGة بشGGرية
عاديGGة لتنفيGGذ العمGGل على األرض؛ وإال فمهمGGا كGGانت عظمGGة قGGوة الهوتGGه ،فلن يسGGتطيع أن يحِّقGGق المهمGGة األصGGلية منهGGا على

نحGGو جيGGد .مGGع أن طبيعتGGه البشGGرية على درجGGة كبGGيرة من األهميGGة ،إال أنهGGا ليسGGت جGGوهره .فجGGوهره هGGو الالهGGوت؛ لGGذلك،
فاللحظ GGة ال GGتي يب GGدأ فيه GGا مباش GGرة خدمت GGه على األرض هي اللحظ GGة ال GGتي يب GGدأ فيه GGا التعب GGير عن ماهي GGة الهوت GGه .إن طبيعت GGه
البشGGرية هي فقGGط للحفGGاظ على الحيGGاة الطبيعيGGة لجسGGده حGGتى يتسGGنى لالهوتGGه القيGGام بالعمGGل في الجسGGد بطريقGGة طبيعيGGة .إن

ِ
يوجه عمله بأكمله .وعندما يكمل عمله ،فسيكون قد أنجز خدمته .ما يجب أن يعرفه اإلنسGان هGGو مجمGل
الالهوت هو الذي ّ
تامGا عن ماهيGGة الهوتGGه ،وليس هGGو
Gيرا ًG
عملGGه ،ومن خالل عملGGه ُيم ّكن اإلنسGGان من معرفتGGهَّ .إنه طGGوال مGGدة عملGGه ،يعGGبر تعبً G
كائنا يتأثَّر بالفكر والسلوك البشري .عنGدما يحين الGوقت الGذي تنتهي فيGه كGل خدمتGه،
شخصية مشوب ًة بالطبيعة البشرية ،أو ً

يعبGر عنهGا .وعملGه ال يخضGع ألي توجيGه من أي
تامGا وكGاماًل عن الشخصGية الGتي يجب أن ّ
فسيكون قGد ّ
عبGر بالفعGل تعب ً
Gيرا ً
تمامGGا ،وال يسGGيطر عليGGه العق GGل أو يحركGGه التفك GGير ،ولكن ُيعلن عن GGه
إنسGGان؛ كم GGا أن التعب GGير عن شخص GGيته هGGو تعبٌ G
Gير حGٌ Gر ً
تلقائيا .ال يمكن ألي إنسان أن يحِّقق هذا .حتى إذا كانت األوضاع المحيطة قاسية أو ال تسGمح الظGروف بGذلك ،فهGو
إعالنا
ً
قGGادر على التعبGGير عن شخصGGيته في الGGوقت المناسGGب .المسGGيح وحGGده هGGو َم ْن يعGGبر عن ماهيGGة المسGGيح ،في حين أن أولئGGك
الذين ليسوا كذلك ال يتَّسموا بشخصية المسيح .لذلك ،فحتى لو قاومه الجميع أو كGانت لGديهم تص ُّGورات عنGه ،ال يمكن ألحGد
أن ينكر على أساس مفاهيم البشر أن الشخصية التي عبَّر عنها المسيح هي تلGك الGتي هلل .كGل أولئGك الGذين ينشGدون المسGيح

ٍ
ٍ
Gاء على التعبGGير عن الهوتGGه .لن ينكGGروا المسGGيح أبGً Gدا على
بقلب صGGادق أو يسGGعون إلى هللا بعGGز ٍم سGGيعترفون أنGGه المسGGيح بنً G
أسGGاس أي جGGانب من جوانبGGه ال يتوافGGق مGGع مفGGاهيم البشGGر .مGGع أن البشGGر حمقى للغايGGة ،إال أن جميعهم يعرفGGون بالضGGبط مGGا
هي إرادة اإلنسGGان ومGGا يصGGدر من هللا .كGGل مGGا في األمGGر أن العدي Gد Gمن النGGاس يقGGاومون المسGGيح عن قصGٍ Gد بسGGبب نوايGGاهم
الخاص GGة .إن لم يكن له GGذا الس GGبب ،فلن يك GGون ل GGدى أي إنس GGان س GGبب إلنك GGار وج GGود المس GGيح ،ألن الاله GGوت ال GGذي عبَّر عن GGه
المجردة أن تشهد عمله.
المسيح موجود بالفعل ،ويمكن ألعين الجميع
َّ
كاًل من عمGل المسGيح وتعبGيره يحGددان جGوهره .إنGGه قGادر على أن يكمGل ٍ
بقلب صGادق مGGا ُأوكGGل إليGه ،وهGو قGادر على
بقلب صGGادق ،وطلب إرادة هللا اآلب ٍ
عبGGادة هللا في السGGماء ٍ
بقلب صGGادق .إن جGGوهره هGGو الGGذي يحGGدد كGGل هGGذا ،ويحGGدد كGGذلك
Gاة ،أو نتيجGة لتعليم إنسGان ،أو نتيجGGة
إعالنه الطبيعي؛ والسبب في أن إعالنه الطبيعي ُيسمى هكGذا هGو أن تعبGGيره ليس محاك ً
ِ
َّ
صGل في داخلGه .قGد ينكGر
لسنوات عديدة من التربية بواسطة اإلنسان .فهو لم يتعلمه أو ّ
يزيِن نفسه بGGه ،بGGل إنGGه بGاألحرى ُمتأ ّ
اإلنسان عمله وتعبيره وطبيعته البشرية والحياة الكاملة لطبيعته البشGGرية العاديGGة ،لكن ال أحGGد يسGGتطيع أن ينكGGر أنGGه يعبGGد هللا

في الس GGماء ٍ
بقلب ص GGادق .ال أح GGد يس GGتطيع أن ينك GGر أن GGه ق GGد ج GGاء ليكم GGل مش GGيئة اآلب الس GGماوي ،وال يمكن ألح GGد أن ينك GGر
Gواء غGير عاديGة ،وال يزعGزع عملGه
إخالصه في طلب هللا اآلب .ومGع أن صGورته ال تُسGر بهGا الحGواس ،وال يمأل حديثGه أج ً

األرض أو يهز السماء كما يتخيَّل اإلنسان ،إال َّأنه بالفعل المسيح الذي يحِّقق مشGGيئة اآلب السGGماوي ٍ
بقلب صGGادق ،ويخضGGع
خضوعا كاماًل لآلب السماوي ،ويطيع حتى الموت .هذا ألن جوهره هو جوهر المسيح .يصعب على اإلنسان تصديق هذا
ً

Gادرا على أن يGGرى من خالل عملGGه أن
الحGGق ،ولكنGGه قGGائم بالفعGGل .عنGGدما تكتمGGل خدمGGة المسGGيح بالكامGGل ،سGGيكون اإلنسGGان قً G
شخصGGيته وماهيتGGه تمثاّل ن شخصGGية هللا وماهيتGGه في السGGماء .في ذلGGك الGGوقت ،يمكن أن يGGبرهن مجمGGل عملGGه على أنGGه هGGو

بالفع GGل الكلم GGة ال GGذي يص GGير جس Gً Gدا ،وليس مث GGل اإلنس GGان ال GGذي من لح ٍم ودمٍ .لك GGل خط GGوة من خط GGوات عم GGل المس GGيح على
األرض داللتها التمثيليGة ،لكن اإلنسGان الGذي يختGبر العمGل الفعلي لكGل خطGوة غGير قGادر على فهم داللGة عملGه .وهGذا ينطبGق
صGا على الخطGوات المتعGددة GللعمGل الGذي قGام بGه هللا في تج ّسGده الثGاني .معظم أولئGك الGذين سGمعوا كلمGات المسGيح
انطباًقا خا ً
أو رأوها فقط ولكنهم لم يروه قط ليس لديهم أي ٍ
أفكار عن عمله؛ وأولئك الذين رأوا المسيح وسGGمعوا كلماتGGه ،وقGGد اختGبروا
كGGذلك عملGGه ،يجGGدون صGGعوبة في قبGGول عملGGه .أليس هGGذا ألن مظهGGر المسGGيح وطبيعتGGه البشGGرية العاديGGة ال يروقGGان لإلنسGGان؟
أولئGك الGذين يقبلGون عملGه بعGد أن مضGى المسGيح لن يواجهGوا مثGل هGذه الصGعوبات ،ألنهم يقبلGون فقGط عملGه وال يتواصGلون
َّ
صGا
مع طبيعة المسيح البشرية العادية .ليس بإمكان اإلنسان أن يتخلى عن أفكاره فيما يخص هللا ،بل باألحرى ّ
يتفحصه فح ً
مكثفGGا؛ وهGGذا يرجGGع إلى حقيقGGة أن اإلنسGGان ير ِّكGGز فقGGط على ظهGGور هللا وال يسGGتطيع التعGّ Gرف على جGGوهره من خالل عملGGه
ً
يتجنب مناقشGGة الطبيعGGة البشGGرية للمسGGيح ،ويتحGَّ Gدث فقGGط عن
وكلماتGGه .عنGGدما يغض اإلنسGGان طرفGGه عن ظهGGور المسGGيح أو ّ
الهوته ،الذي ال يمكن ألي شخص الوصول إلى عمله أو كلماتGGه ،فGإن مفGاهيم اإلنسGان سGGتنخفض إلى النصGف ،حGتى تصGل
َّ
يتحمل هللا
المتج ِّس G Gد ،ال يمكن لإلنسGG Gان أن َّ
إلى الحGG Gد الGG Gذي يتغلب عنGG Gده اإلنسGG Gان على جميGG Gع الصGG Gعوبات .خالل عمGG Gل هللا ُ
ويمتلئ بمف GGاهيم عدي GGدة عن GGه ،وتش GGيع ح GGاالت المقاوم GGة والعص GGيان .ال يمكن لإلنس GGان أن يتحم GGل وج GGود هللا ،أو يب GGدي GقبGGواًل

لتواضع المسيح واحتجابه ،أو يتسامح مع جوهر المسيح الذي يطيع اآلب السماوي .لذلك ،ال يمكنGه البقGاء مGع اإلنسGان إلى

األبد بعد أن ُينهي عمله ،ألن اإلنسان غير مستعد للسماح له بالعيش إلى جانبه .إذا لم يستطع البشGGر إبGGداء القبGGول لGGه خالل
Gدريجيا؟
فترة عمله ،فكيف يمكنهم أن يحتملوا أن يحيا بينهم بعد أن يكون قد أكمل خدمتGGه ،ويGGرقبهم وهم يختGGبرون كلماتGGه تG
ً
ألن يسقط الكثيرون حينها بسGببه؟ يسGمح اإلنسGان لGه فقGط بالعمGل على األرض ،وهGذا هGو أقصGى مGدى لقبGول اإلنسGان .لGوال

عمGGل هللا لكGGان اإلنسGGان قGGد نبGGذه من األرض منGذ Gزمن بعيGGد ،فكيGGف سGGيكون المقGGدار الضGGئيل من التسGGاهل الGGذي كGGان سGGيبديهG
Gدع المسGيح ،فعندئGٍ Gذ لم
اإلنسان نحوه عندما يكتمل عمله؟ ألن يسلمه اإلنسان حينهGا إلى المGوت ويعذبGه حGتى المGوت؟ لGو لم ُي َ
ليتحمل اإلنسGان
يكن بإمكانه العمGل بين البشGر؛ ولGو لم يعمGل بهويGة هللا نفسGه ،وعمGل بGدالً من ذلGك كإنسGان عGادي ،فلم يكن
َّ
تحمله أقل قدر من عمله .إ ًذا ليس بإمكانه إال أن يحمل هذه الهوية معGGه في
حينها جملة واحدة كان سينطق بها ،ناهيك عن ّ
عملGGه .وبهGGذه الطريقGGة ،يكGGون عملGGه أكGGثر قGGوة ِم َّما لGGو لم يفعGGل ذلGGك ،ألن البشGGر جميعهم على اسGGتعداد ألن يطيعGGوا الهويGGة

البGGارزة والعظيمGGة .لGGو لم يحمGGل هويGGة هللا نفسGGه أثنGGاء عملGGه أو ظهGGر على أنGGه هللا نفسGGه ،فلن تكGGون لديGGه الفرصGGة للقيGGام بGGأي

عمل على اإلطالق .ومع حقيقة أن له جوهر هللا وكينونة المسيح ،فلم يكن ليهدأ اإلنسGان ويسGمح لGه بالقيGGام بالعمGل بسGهولة
المرات من ذلك الذي يتم بGGدون مثGل هGذه
بين البشر .إنه يحمل هوية هللا نفسه في عمله؛ ومع أن هذا العمل أقوى بعشرات َّ

تمامGا لGه ،ألن اإلنسGان ال يخضGع سGوى لمكانتGه وليس لجGوهره .إذا كGان األمGر
الهويGة ،إال أن اإلنسGان ال يGزال غGير مطيGع ً
حيGGا ليGGوم واحGGد؟ هللا
كGGذلك ،عنGGدما َّ
يتنحى المسGGيح عن منصGGبه في يGGوم من األيGGام ،فهGGل يمكن أن يسGGمح لGGه اإلنسGGان بالبقGGاء ً
مس GGتعد للعيش على األرض م GGع اإلنس GGان ح GGتى ي GGرى الت GGأثيرات ال GGتي س GGيحققها عم GGل ي GGده في الس GGنوات التالي GGة .وم GGع ذل GGك،
تحمل إقامتGGه ليGGوم واحGGد ،لGGذا يمكنGGه فقGGط أن َّ
يتخلى عن هGGذا .إنGGه بالفعGGل أكGGبر قGGدر من التسGGاهل
فاإلنسGGان غGGير قGGادر على ُّ

والمعGGروف من جGGانب اإلنسGGان أن يسGGمح هلل بGGأن يعمGGل بين البشGGر العمGGل الGGذي يجب أن يقGGوم بGGه وأن يتمم خدمتGGه .ومGGع أن

أولئGGك الGGذين أخضGGعهم شخصGً Gيا أظهGGروا لGGه هGGذا القGGدر من السGGماح ،إاّل َّأنهم مGGا زالGGوا يسGGمحون لGGه بالبقGGاء فقGGط حGGتى ينتهي
عمله ،وليس للحظة واحدة بعد ذلك .إن كان األمر كذلك ،فماذا عن أولئك الذين لم ي ِ
خضعهم؟ أليس السبب وراء أن يعامل
ُ
ِ
تجسد بهذه الطريقة هو أنه هو المسيح في هيئة إنسGان عGادي؟ لGو لم يكن لديGه سGوى الالهGGوت ،بGدون طبيعGGة
ُ
الم ّ
اإلنسان هللاَ ُ

ممكنا التغّلب على الصعوبات التي تواجه اإلنسان بأكبر قدر من السهولة؟ يعترف اإلنسان بالهوته
إنسانية عادية G،أما كان
ً
اهتماما بهيئته Gكإنسان عادي ،على الرغم من حقيقة أن جGوهره هGو بالضGبط جGوهر المسGيح الGذي
على مضض ،وال يظهر
ً

يخضGG Gع إلرادة اآلب السGG Gماوي .وعلى هGG Gذا النحGG Gو ،كGG Gان بإمكانGG Gه فحسGG Gب إلغGG Gاء عملGG Gه في أن يكGG Gون بين البشGG Gر ليشGG Gاركهم
يتحمل وجوده.
األحزان واألفراح ،ألن اإلنسان لم يعد َّ

استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة
يفهم اإلنس GGان القلي GGل من عم GGل الي GGوم وعم GGل المس GGتقبل ،لكن GGه ال يفهم الغاي GGة ال GGتي س GGتؤول إليه GGا البش GGرية .يجب على
اإلنسGGان كمخلGGوق أداء الGGواجب المطلGGوب من مخلGGوق :وهGGو أنGGه ينبغي عليGGه كإنسGGان أن يتبGGع هللا في كGGل مGGا يفعGGل ،وينبغي
Gدبر األمGGور بنفسGGك ،وليس لGGك سGيادة
قدما في أي طريق أطلب منكم أن تسيروا فيه .ليس لديك القدرة على ت ّ
عليكم المضي ً
على نفسGGك؛ فيجب أن تGGترك كGGل شGيء لGGترتيب هللا ،فهGGو يمسGGك بكGGل شGGيء في يديGGه .إذا كGان عمGGل هللا يقGGدم لإلنسGان نهايGGة،
وغايGGة رائعGGة ،قبGGل األوان ،وإذا اسGGتخدم هللا هGGذا لجGGذب اإلنسGGان وحثGGه على أن يتبعGGه – أي إذا أبGGرم صGGفقة مGGع اإلنسGGان –
Gاعا ،ولن يكGون عمالً في حيGاة اإلنسGان .لGو اسGتخدم هللا النهايGة للسGيطرة على اإلنسGان وكسGب قلبGه،
فإن هذا لن يكون إخض ً
ِ
Gادرا بهGGا على اقتنGGاء اإلنسGGان ،ولكن بGGدالً من ذلGGك سGGيكون قGد
كمGل بهGا اإلنسGGان ،ولن يكGون ق ً
فGإن هGGذه ليسGت الطريقGة الGGتي ُي ّ

استخدم الغاية للسGيطرة عليGه .ال يهتم اإلنسGان بشGيء أكGثر من النهايGة المسGتقبلية ،والغايGة النهائيGة ،ومGا إذا ُوجGد شGيء جيGد
Gاء جميالً أثنGGاء عمGGل اإلخضGGاع ،وإذا ُمنح ،قبGGل إخضGاعه ،الغايGGة المناسGGبة ليسGَ Gع إليهGGا،
يGGرتجي حدوثGGه .إذا ُمنح اإلنسGGان رجً G

ضGا .وهGGذا
فلن يقتصر األمر على عدم تحقيق تأثير عمل إخضاع اإلنسان فحسب ،ولكن سينعكس ذلGGك على تGGأثير العمGGل أي ً
يعGGني أن عمGGل اإلخضGGاع يحقGGق أثGGره بإبعGGاد مصGGير اإلنسGGان وتطلعاتGGه ،وتGGوبيخ شخصGGية اإلنسGGان المتمGGردة ودينونتهGGا .ال
يتحقGGق ذل GGك من خالل إب GGرام ص GGفقة م GGع اإلنس GGان ،أي من خالل منح اإلنس GGان برك GGات ونعم GGة ،ولكن من خالل الكش GGف عن
Gاء
إخالص اإلنسGGان بتجريGGده من "حريتGGه" والقضGGاء على تطلعاتGGه .هGGذا هGGو جGGوهر عمGGل اإلخضGGاع .إذا ُأعطي اإلنسGGان رجً G
جميالً في البداية ،وُأجري عمل التوبيخ والدينونة بعGد GذلGك ،فGإن اإلنسGان سGGيقبل هGذا التGGوبيخ وتلGك الدينونGGة على أسGاس أنGه
كان يحظى بتطلعات ،وفي النهاية ،ال تتحقGق الطاعGGة غGير المشGروطة للخGالق وعبادتGه من كGل مخلوقاتGGه؛ ولن توجGGد سGوى

طاع GGة عمي GGاء وجاهل GGة ،وإال فس GGيطلب اإلنس GGان مط GGالب عمي GGاء من هللا ،وهك GGذا يك GGون من المس GGتحيل إخض GGاع قلب اإلنس GGان
ثم ،فإن عمل اإلخضاع هGGذا سGGيكون غGGير قGادر على اقتنGاء اإلنسGان ،وباإلضGافة إلى هGGذا ،لن يشGGهد هلل.
تاما .ومن َّ
ً
إخضاعا ً
لن تكون هذه المخلوقات قادرة على أداء واجبها ،وفقط ستعقد صفقات مع هللا؛ ولكن لن يكون هذا عمل إخضاع ،بل عمGل
رحمGGة وبركGGة .إن أكGGبر مشGGكلة تواجGGه اإلنسGGان هي أنGGه ال يفكGGر في شGGيء سGGوى مصGGيره وتطلعاتGGه ،ويمGGارس عبGGادة هGGذه
األم GGور .يس GGعى اإلنس GGان إلى هللا من أج GGل مص GGيره وتطلعات GGه؛ وال يعب GGد هللا بس GGبب محبت GGه ل GGه .وهك GGذا ،في عم GGل إخض GGاع
أشد ما تعيق عبادته هلل وبذلك يتم إزالتها .وبGGذلك ،سGGتتحقق
اإلنسان ،يجب التعامل مع أنانية اإلنسان وجشعه واألشياء التي ّ

آثGGGار إخض GGاع اإلنس GGان .ونتيج GGة ل GGذلك ،فإنGG Gه في مرحلGG Gة مبك GGرة من إخض GGاع اإلنس GGان يك GGون من الض GGروري أوالً تطهGGGير
طموحاتGGه الجامحGGة وأوجGGه ضGGعفه القاتلGGة ،ومن خالل ذلGGك ،تظهGGر محبGGة اإلنسGGان هلل ،وتتغGGير معرفتGGه بحياتGGه ،ونظرتGGه إلى

هللا ،ومعGGنى وجGGوده .بهGGذه الطريقGGة ،تتطهGGر محبGGة اإلنسGGان هلل ،وهGGذا يعGGني أن قلب اإلنسGGان قGGد ُأخضGGع .لكن في موقGGف هللا
ضGا من أجGGل اقتنGGاء اإلنسGGان ،ومن أجGGل
تجGGاه كGGل المخلوقGGات ،فإنGGه ال ُيخضGGعها بغGGرض اإلخضGGاع فحسGGب؛ بGGل يخضGGعها أي ً
مجGGده ،ومن أجGGل اسGGتعادة الصGGورة األصGGلية األولى لإلنسGGان .لGGو كGGان هدفGGه اإلخضGGاع من أجGGل اإلخضGGاع ،فستضGGيع أهميGGة
عمGGل اإلخضGGاع .وهGGذا يعGGني أنGGه إذا تخلى هللا عن اإلنسGGان بعGGد إخضGGاعه ،ولم يكGGترث بحياتGGه أو مماتGGه ،فهGGذا ليس تGGدبير
البشGGرية ،وال يكGGون الهGGدف من إخضGGاع اإلنسGGان هGGو خالصGGه .إن ربح اإلنسGGان فقGGط بعGGد إخضGGاعه ووصGGوله النهGGائي إلى
غاية رائعة هو صميم كل عمل الخالص ،وال يمكن إال لهGذا أن يحقGق هGدف خالص اإلنسGان .بعبGارة أخGرى ،فGإن وصGول
اإلنسان إلى الغاية الجميلة ودخولGGه إلى الراحGة وحGدهما همGا التطلعGGان اللGGذان ينبغي أن يمتلكهمGGا جميGع المخلوقGات ،والعمGGل
Gدودا جGً Gدا :فقGGد يأخGذ اإلنسGان إلى
الذي ينبغي أن يعمله الخالق .إذا كان اإلنسان هو َم ْن سGيقوم بهGGذا العمGل ،فإنGGه سGGيكون مح ً
نقطة معينة G،ولكنه لن يتمكن Gمن اإلتيان باإلنسGGان إلى الغايGGة األبديGGة .ال يسGتطيع اإلنسGان أن يق ّGرر مصGير اإلنسGان ،كمGا ال
يمكنه ضمان تطلعGات اإلنسGان وغايتGه المسGتقبلية .إن العمGل الGذي يعملGه هللا مختلGف .منGذ أن خلGق هللا اإلنسGان وهGو يقGوده؛
تاما؛ وبما أنه يقود اإلنسان ،فإنه سيأتي به إلى الغاية
تاما ،وسيقتنيه
وبما أنه ُيخِّلص اإلنسان ،فإنه سيخِّلصه
اقتناء ً
خالصا ً
ً
ً
Gدبر أمGGره ،فإنGGه يتحمGGل مسGGؤولية مصGGير اإلنسGGان وتطلعاتGGه .هGGذا هGGو العمGGل الGGذي عملGGه
المناسGGبة؛ وألنGGه خلGGق اإلنسGGان ويِّ G

الخGGالق .ومGGع أن عمGGل اإلخضGGاع يتحقGGق من خالل تطهGGير اإلنسGGان من تطلعاتGGه ،فيجب أن يGGؤتى باإلنسGGان في النهايGGة إلى

الغايGة المناسGبة الGتي أعGدها لGه هللا .وألن اإلنسGان هGو بالتحديGد فالحGة هللا ،فإنGه يحظى بغايGة ،ومصGيره مضGمون .إن الغايGة
تطهGGرت في األوقGGات الماض GGية؛ فاالثن GGان مختلف GGان .إن م GGا
المش GGار إليه GGا هن GGا ليس GGت آمGGال اإلنس GGان وتطلعات GGه ال GGتي ّ
المناس GGبة ُ
يرتجيه اإلنسان ويسعى إليه هو اشتياقه لسعيه وراء رغبات الجسد المبGالغ فيهGا ،وليس للغايGة الGتي يسGتحقها اإلنسGان .ومGع
نقيGا ،والGتي أعGGدها هللا لإلنسGان
هذا ،فإن ما أعده هللا لإلنسان هو البركات والوعود التي يستحقها اإلنسان بمجرد أن يصGGير ً
بعد خلق العالم ،والتي ال يلوثها اختيGار اإلنسGان أو مفاهيمGه أو خيالGه أو جسGده .هGذه الغايGة ليسGت ُم َعGدة لشGخص معين G،بGل

ثم ،فهذه الغاية هي الغاية األنسب للبشرية.
هي موضع راحة جميع البشر .ومن َّ

Gردا عليGGه.
ينوي الخالق تنظيم جميع المخلوقات .يجب أال تتجاهل أو تعصي أي شيء يفعلGGه ،وال يجب أن تكGون متمً G
يتمجد G.لمGاذا ال ُيقGال اليGوم إنGك نسGل مGوآب ،أو ذريGة
وعندما يحقق العمل الذي يعمله سيحقق أهدافGه في النهايGة ،فإنGه بهGذا َّ

التGGنين GاألحمGGر العظيم؟ لمGGاذا ال يوجGGد حGGديث عن أشGGخاص مختGGارين ،وال حGGديث إال عن المخلوقGGات؟ المخلGGوق – كGGان هGGذا

هو العنGGوان األصGلي لإلنسGان ،وهGGذه هي هويتGه الفطريGGة .وال تختلGف األسGماء إال بسGبب اختالف العصGGور وفGGترات العمGGل؛
Gادا أم األكGGثر قداسGGة ،واجبهGGا
في الواقGع ،اإلنسGان مخلGوق عGادي .يجب أن تGؤدي جميGGع المخلوقGات ،سGواء أكGانت األكGثر فس ً
كمخلوقGات .عنGدما ينّفGذ هللا عمGGل اإلخضGاع ،فإنGGه ال يسGيطر عليGك باسGGتخدام تطلعاتGك أو مصGGيرك أو غايتGGك ،فال توجGد في
الواقع حاجة للعمGل بهGذه الطريقGة؛ فالهGدف من عمGل اإلخضGاع هGو دفGع اإلنسGان ليقGوم بواجبGه كمخلGوق ،وأن يعبGد الخGالق،

Gدي هللا تتحكمGان في مصGGير اإلنسGان .فال يمكنGك التحكم في نفسGGك :ومGGع
وبعد ذلك فقط يمكنه أن يدخل الغاية الرائعGGة .إن ي ّ
دائمGا من أجGل نفسGه ،إال أنGه يبقى غGير قGادر على السGيطرة على نفسGه .إذا كنت تسGتطيع معرفGة
أن اإلنسان يهرع وينشGغل ً

تطلعاتك الخاصGة ،وإن كGان بإمكانGك التحكم في مصGيرك ،فهGل كنت سGتبقى مخلوًقGا؟ باختصGار ،وبغض النظGر عن الكيفيGة
التي يعمGل بهGا هللا ،فGإن كGل عملGه هGو من أجGل اإلنسGان .على سGبيل المثGال ،خGذ السGماء واألرض وكGل األشGياء الGتي خلقهGا

هللا لخدمGGة اإلنسGGان :القمGGر والشGGمس والنجGGوم الGGتي صGGنعها لإلنسGGان ،والحيوانGGات والنباتGGات ،والربيGGع والصGGيف والخريGGف
Gوبِخ بهGGا اإلنسGGان
والشGGتاء ،وغيرهGGا – جميعهGGا مخلوقGGة من أجGGل وجGGود اإلنسGGان .وهكGGذا ،وبغض النظGGر عن الكيفيGGة الGGتي يّ G
ويدينGGه ،فGGإن هGGذا جميعGGه من أجGGل خالص اإلنسGGان .ومGGع أنGGه يجGّ Gرد اإلنسGGان من آمالGGه الجسGGدية G،فGGإن هGGذا من أجGGل تطهGGير
يدي الخالق ،فكيف يمكن لإلنسان أن يتحكم في نفسه؟
اإلنسان ،وتطهير اإلنسان هو من أجل وجوده .إن غاية اإلنسان في ّ

سGوف ُيGؤتى باإلنسGان إلى عGالم جميGGل حالمGا يكتمGGل عمGل اإلخضGاع .سGGتكون هGذه الحيGاة بGGالطبع على األرض ،لكنهGGا
ضGع بأسGرها،
لن تكون مشابهة بGأي صGورة من الصGور لحيGاة اإلنسGان اليGوم .إنهGا الحيGاة الGتي ستعيشGها البشGرية بعGد أن تُخ َ

وس GGتكون بداي GGة جدي GGدة لإلنس GGان على األرض ،وهك GGذا عن GGدما تحي GGا البش GGرية مث GGل ه GGذه الحي GGاة ،فس GGيكون ه GGذا دليالً على أن
معا على األرض .يجب أن تكون المقدمGة المنطقيGة
عالما ً
جديدا وجميالً .ستكون بداية حياة اإلنسان وهللا ً
البشرية قد دخلت ً
لهذه الحياة الجميلة هي أن اإلنسان سيخضع أمام الخالق بعد تطهيره وإخضاعه .وهكGGذا ،فGGإن عمGGل اإلخضGGاع هGGو المرحلGGة
األخيرة من عمل هللا قبل أن يدخل اإلنسان الغاية الرائعة .مثGل هGذه الحيGاة هي حيGاة اإلنسGان المسGتقبلية على األرض ،إنهGا
أجمل حياة على األرض ،نوعية من الحياة يشتاق إليها اإلنسان ،نوعية لم يتمتع بها اإلنسان من قبل في تاريخ العالم .إنهGGا
ضGا وعGد هللا لإلنسGان .لكن
صGلة النهائيGة بعGد سGتة آالف سGنة من عمGل التGدبير ،وهي أهم مGا يتGوق إليGه البشGر ،وهي أي ً
المح ّ
ُ
ه GGذا الوع GGد ال يمكن أن يتحق GGق على الف GGور :فاإلنس GGان لن ي GGدخل إلى الغاي GGة المس GGتقبلية إال بع Gد Gاكتم GGال عم GGل األي GGام األخ GGيرة
تاما ،أي بمجGرد هزيمGة الشGيطان هزيمGة سGاحقة .سGيتخلص اإلنسGان من طبيعتGه اآلثمGة بعGد أن يخضGع
وإخضاعه
ً
إخضاعا ً
للتنقيGGة ،ألن هللا سGGيكون قGGد هGGزم الشGGيطان ،ممGGا يعGGني أنGGه لن يوجGGد أي تعGٍ Gد من قGGوى معاديGGة ،وال من القGGوى المعاديGGة الGGتي
يمكنهGGا مهاجمGGة جسGGد اإلنسGGان .وهكGGذا سGGيكون اإلنسGGان حGً Gرا ومقد ًس Gا – وسGGيكون قGGد دخGGل األبديGGة G.لن يكGGون اإلنسGGان حGً Gرا
حيثم GGا ذهب ،وب GGدون تم GGرد أو معارض GGة ،إال إذا ك GGانت ق GGوى الظالم المعادي GGة مقي GGدة .ال ب GGد من تقيي GGد الش GGيطان بالعبودي GGة،
وسGGتكون كGGل أمGGور اإلنسGGان على مGGا يGGرام ،ويرجGGع وجGGود الوضGGع الGGراهن إلى أن الشGGيطان مGGا زال يثGGير المشGGاكل في كGGل
مكان على وجه األرض ،وألن عمل تGGدبير هللا بأكملGGه لم يصGGل بعGد إلى نهايتGه .بمجGGرد هزيمGة الشGGيطان ،سGيتحرر اإلنسGان
بالكامGGل؛ وعنGGدما يGGربح اإلنسGGان هللا ويخGGرج من تحت ُملGGك الشGGيطان ،سGGوف يعGGاين شGGمس الGGبر .سGGوف تُسGGتعاد الحيGGاة الGGتي
يسGGتحقها اإلنسGGان العGGادي؛ سGGوف ُيسGGتعاد كGGل مGGا يجب أن يمتلكGGه اإلنسGGان العGGادي ،مثGGل القGGدرة على تميGGيز الخGGير من الشGGر،

وفهم كيفيGة تنGاول الطعGGام وتغطيGGة نفسGه ،والقGدرة على العيش بطريقGGة طبيعيGة .حGGتى لGGو لم تكن حGواء قGGد اسGتجابت إلغGواء
الحيGGة ،لكGGان ينبغي على اإلنسGGان أن يتمتGGع بمثGGل هGGذه الحيGGاة الطبيعيGGة بعGGد أن ُخلGGق في البدايGGة .كGGان ينبغي عليGGه أن يأكGGل
وهمGا
ويلبس ويعيش حيGGاة اإلنسGGان العGGادي على األرض .ومGGع ذلGGك ،بعGGد أن أصGGبح اإلنسGGان فاسGً Gدا ،أصGGبحت هGGذه الحيGGاة ًG

يستحيل تحقيقه ،وحتى اليوم ال يجرؤ اإلنسان على تخيل مثل هذه األمور .في الواقع ،هذه الحياة الجميلة التي يشتاق إليهGGا

اإلنسان هي ضرورة :إذا كان اإلنسان بدون غايGة من هGذا القبيGل ،فGإن حياتGه الفاسGدة على األرض لن تتوقGف أب ًGدا ،وإذا لم
توجد حياة جميلة مثل هذه ،فلن توجد نهاية لمصير الشيطان أو نهاية للعصGر الGGذي تسGGيَّد فيGه الشGGيطان على األرض .يجب
أن يصل اإلنسان إلى عالم ال يمكن لقوى الظالم أن تصل إليه ،وعندما يفعل ذلك ،سGGيثبت ذلGGك أن الشGGيطان قGGد ُهGGزم .بهGGذه
الطريقGG Gة ،عنGG Gدما ال يوجGG Gد أي إزعGG Gاج من الشGG Gيطان ،سيضGG Gبط هللا البشGG Gرية بنفسGG Gه ،وسGG Gوف يقGG Gود حيGG Gاة اإلنسGG Gان بأسGG Gرها
ويضبطها؛ وستُعد هذه وحدها هزيمة للشيطان .حياة اإلنسان اليوم في أغلبها حياة دنس ،وال تGزال حيGاة معانGاة وضGيق .ال
يمكن أن تُسGمى هGذه هزيمGة للشGيطان؛ فلم يهGرب اإلنسGان بعGد من بحGر الضGيق ،ولم يهGرب بعGد من مشGقة حيGاة اإلنسGان أو

تGأثير الشGيطان ،وال يGزال ال يمتلGGك إال معرفGة ضGئيلة عن هللا .لقGGد تسGGبب الشGGيطان في كGGل مشGقة اإلنسGان ،وهGو الGGذي جلب

كليGGا من بحGر الضGيق إال بعGد أن ُيقيGGد الشGيطان .ومGGع ذلGGك،
المعاناة إلى حياة اإلنسان ،ولن يستطيع اإلنسان الهروب
هروبا ً
ً
يتحقق تقييد الشيطان من خالل إخضاع قلب اإلنسان واقتنائه ،بالفوز باإلنسان في المعركة مع الشيطان.
غالبا وكGامالً همGا األمGGران المطلوبGان قبGGل أن يعيش حيGاة إنسGان عGادي على األرض،
إن سعي اإلنسان اليوم ليصبح ً
غالبGGا
وهم GGا اله GGدفان الل GGذان يس GGعى إليهم GGا اإلنس GGان قب GGل تقيي Gد Gالش GGيطان .من حيث المض GGمون ،يع GGني س GGعي اإلنس GGان ليص GGبح ً

غالبGGا ،لكن
Gتخداما
عظيمGGا ،الهGGروب من تGGأثير الشGGيطان ،بمعGGنى أن سGGعي اإلنسGGان هGGو أن يصGGبح ً
ً
وكGGامالً ،أو السGGتخدامه اسً G
ِ
ص Gلة النهائيGGة سGGتكون هروبGGه من تGGأثير الشGGيطان .وال يمكن لإلنسGGان أن يحيGGا حيGGاة اإلنسGGان العGGادي على األرض ،أي
المح ّ
ُ

غالبGا وكGامالً همGا األمGران المطلوبGان قبGل
حياة عبادة هللا ،إال بالهروب من تأثير الشGيطان .إن سGعي اإلنسGان اليGوم ليصGبح ً
أن يحظى بحياة إنسان عادي على األرض .السعي لهذين األمGرين هGو في المقGام األول من أجGل التطهGير وممارسGة الحGق،

ومن أجGGل تحقيGGق عبGGادة الخGGالق .إذا امتلGGك اإلنسGGان حيGGاة شGGخص عGGادي على األرض ،أي حيGGاة بGGدون مشGGقة أو ضGGيق ،فلن
غالبGGا" و"أن يصGGير كGGامالً" همGGا الهGGدفان اللGGذان يعطيهمGGا هللا لإلنسGGان،
غالبGGا" .أن يصGGبح ً
ينشGGغل اإلنسGGان بالسGGعي ألن يصGGبح ً
ومن خالل الس GGعي وراء ه GGذين اله GGدفين ،فإن GGه ي GGدفع اإلنس GGان ليم GGارس الح GGق ويحي GGا حي GGاة ذات مغ GGزى .واله GGدف ه GGو تكمي GGل
غالبا وكامالً هو مجرد وسيلة .إذا دخGGل اإلنسGان في المسGGتقبل إلى الغايGGة الرائعGGة،
اإلنسان واقتناؤه ،والسعي إلى أن يصبح ً
غالبGGا وينGGال الكمGGال؛ لن توجGGد سGGوى مخلوقGGات تGGؤدي واجباتهGGا .واليGGومُ ،يجGGبر اإلنسGGان
فلن توجGGد أيGGة إشGGارة إلى أن يصGGبح ً

وعمليGGا بدرجGة أكGGبر.
على السعي إلى هذه األمور ببساطة من أجل تحديد نطاق لإلنسان ،بحيث يكون سGعي اإلنسGان هادًفGا
ً
وإال عاش اإلنسان وسط شرود يكتنفه الغمGوض ،وعى لGدخول الحيGاة األبديGة ،وإن كGان األمGر كGذلك ،فهGل سGيكون اإلنسGان

Gيرا ،من الط GGبيعي أن يك GGون ه GGذا
رعبGGا؟ أال يك GGون الس GGعي به GGذه الطريق GGة من دون أه GGداف أو مب GGادئ خ ً G
Gداعا ً
أك GGثر ً
ذاتيGGا؟ أخ ً G
Gادرا على تحريGGر نفسGGه من GGه .لمGGاذا
الس GGعي بال ثم GGر؛ وفي النهاي GGة ،سGGيظل اإلنسGGان يحيGGا تحت ُملGGك الش GGيطان ،ولن يك GGون ق ً G

ُيخضGGع نفسGGه لمثGGل هGGذا السGGعي الGGذي بال هGGدف؟ عنGGدما يGGدخل اإلنسGGان إلى الغايGGة األبديGGة ،فسGGيعبد الخGGالق ،وألن اإلنسGGان قGGد
نGGال الخالص ودخGGل إلى األبديGGة G،فإنGGه لن يسGGعى ألي أهGGداف ،بGGل ولن يحتGGاج إلى القلGGق لكونGGه محاصGً Gرا من الشGGيطان .في
هGGذا الGGوقت ،سGGيعرف اإلنسGGان موضGGعه ،وسGGيؤدي واجبGGه ،وحGGتى لGGو لم يجGGتز التGGوبيخ والدينونGGة ،فسGGوف يGGؤدي كGGل شGGخص
وم ْن هو أدنى؛
واجبه .في ذلك الوقت ،سيكون اإلنسان مخلوًقا من ناحية الهوية والحالة .لن يوجد تمييز بين َم ْن هو أعلى َ
بGGل سGGيؤدي كGGل شGGخص ببسGGاطة وظيفGGة مختلفGGة .وهكGGذا ،سGGيظل اإلنسGGان يحيGGا في غايGGة بشGGرية مناسGGبة ومنظمGGة ،وسGGيؤدي
اإلنسGان واجبGGه من أجGل عبGGادة الخGالق ،وسGتكون البشGرية في هGGذا الوضGGع هي البشGرية في حالتهGGا األبديGة G.في ذلGك الGGوقت،
سGGيكون اإلنسGGان قGGد نGGال حيGGاة مسGGتنيرة باهلل ،حيGGاة في ظGGل رعايGGة هللا وحمايتGGه ،وحيGGاة في معيGGة هللا .سGGتعيش البشGGرية حيGGاة
طبيعية على األرض ،وستدخل البشرية بأسرها إلى الطريق الصحيح .ستكون خطGGة التGGدبير الGGتي دامت سGGتة آالف سGGنة قGGد
ثم فإن الهدف األصلي
تماما ،مما يعني أن هللا سيكون قد استرد الصورة األصلية لإلنسان بعد خلقه ،ومن َّ
هزمت الشيطان ً
هلل سGيكون قGد تحقGGق .قبGل أن ُيفسGGد الشGيطان البشGGرية ،عاشGت البشGGرية في البدايGGة حيGاة طبيعيGة على األرض .وعنGGدما أفسGGد

الشGGيطان اإلنسGGان فيمGGا بعGGد ،فقGGد اإلنسGGان هGGذه الحيGGاة الطبيعيGGة ،وهكGGذا بGGدأ عمGGل تGGدبير هللا ،وبGGدأت المعركGGة مGGع الشGGيطان
الستعادة الحياة الطبيعية لإلنسان .عندما ينتهي عمل تدبير Gهللا الGذي امتGد لسGتة آالف سGنة ،فحينهGGا فقGط سGGتبدأ حيGاة البشGرية

رسميا على األرض ،وحينها فقط سيحظى اإلنسان بحياة رائعة ،وسيستعيد Gهللا الغرض من خلق اإلنسان في البدء،
بأسرها
ً
ضGا الصGورة األصGلية لإلنسGان .وهكGGذا ،عنGدما يحظى اإلنسGGان بالحيGاة الطبيعيGة للبشGر على األرض ،لن يسGعى
وسيسترد أي ً

غالبGا أو أن يصGير كGامالً ،ألنGه سGيكون مقد ًسGا .إن "الغGالبين" و"نيGل الكمGال" اللGذين يتحGدث عنهمGا النGاس همGا
إلى أن يصGبح ً

ليسعى إليهما خالل المعركة بين هللا والشيطان ،ووجودهما ليس إال بسبب أن اإلنسGGان قGGد فسGGد.
الهدفان الممنوحان لإلنسان َ
غالبGGا أو أن تكGGون
إن هزيمGGة الشGGيطان تتحقGGق من خالل منحGGك هGGدًفا ،ودفعGGك للسGGعي إلى هGGذا الهGGدف .فمطالبتGGك بGGأن تكGGون ً
تقدم شهادة حتى تخزي الشGGيطان .سGيعيش اإلنسGان في النهايGة حيGاة إنسGان عGادي على
كامالً أو أن تُستخدم يتطلب منك أن ّ
جميعGا كائنٍ G
Gات من
ًG
غالبGGا؟ أليسGGوا
األرض ،وسGGيكون اإلنسGGان مقد ًسGا ،وعنGGدما يحGGدث هGGذا ،هGGل سGGيظل يسGGعى إلى أن يصGGير ً
ومك َّماًل فهGGذا الكالم موجGGه للشGGيطان ،وضGGد دنس اإلنسGGان .أال تتعلGGق هGGذه "الغلبGGة"
غالبGGا َ
الخليقGGة؟ وعنGGد الحGGديث عن كونGGك ً
تكمل فيGGك؟ أليس األمGر
بتحقيGق االنتصGGار على الشGGيطان والقGGوى المعاديGGة؟ عنGGدما تقGGول بأنGGك قGGد أصGGبحت كGامالً ،فمGا الGGذي َّ
هو أنك قد تجردت من الشخصية الشيطانية الفاسدة حتى تتمكن من تحقيGGق المحبGGة األسGمى هلل؟ تُقGال مثGل هGذه األشGGياء فيمGGا
يتعلق باألمور الدنسة داخل اإلنسان ،وفيما يتعلق بالشيطان ،وتُقال عن أمور تتعلق باهلل.

غالبGG Gا أو كGG Gامالً ،ففي المسGG Gتقبل ،عنGG Gدما تعيش البشGG Gرية حيGG Gاة طبيعيGG Gة على
إذا كنت ال تسGG Gعى اليGG Gوم إلى أن تصGG Gبح ً
األرض ،لن توجGGد فرصGGة لمثGGل هGGذا السGGعي .في ذلGGك الGGوقت ،سGGتظهر نهايGGة كGGل نGGوع من األشGGخاص .وستتضGGح في ذلGGك
غالبGا أو كGامالً .وبسGبب تمGGرد اإلنسGGان فقGGط
الوقت نوعيتك التي أنت عليها ،وسيكون من المستحيل أن ترغب في أن تكون ً
فإن GGه س GGيعاقب بع GGد أن يك GGون ق GGد ُكش GGف .في ذل GGك ال GGوقت ،لن يك GGون لس GGعي اإلنس GGان مكان GGة أعلى من اآلخ GGرين ،ألن البعض
سيكونون غالبين ،والبعض اآلخر كاملين ،أو أن يكون البعض أبكار هللا واآلخرين أوالد هللا .ولن يسعوا إلى هذه األشGGياء.

جميعا في معية هللا على األرض .اآلن هGو
فجميعهم سيكونون مخلوقات هللا ،وسوف يعيشون على األرض ،حيث يعيشون
ً
Gاء كGامالً،
وقت المعركة بين هللا والشيطان ،إنه وقت لم تنته فيGه هGذه المعركGة بعGد G،وهGو وقت لم ُيقتن فيGه اإلنسGان بعGد اقتن ً

واحدا من شGGعب هللا .فيوجGد اليGGوم فGرق في
غالبا أو
ً
فهي فترة انتقالية .وهكذاّ ،
يتعين على اإلنسان أن يسعى إلى أن يصبح ً
المكانة ،لكن عندما يحين الوقت لن توجد مثل هذه الفروق :ستكون حالة جميع أولئك الGGذين أصGGبحوا منتصGGرين هي الحالGGة
جميعGا مخلوقGGات مؤهلGGة،
ًG
جميعGا بشGً Gرا مGGؤهلين ،وسيعيشGGون متسGGاوون على األرض ،أي أنهم سGGيكونون
ًG
نفسGGها ،سGGيكونون
ضGا مختلفGGة ،فلGGو ُأنجGGز هGGذا
وكGGل مGGا سGُ Gيمنح لهم سGGيكون هGGو الشGGيء نفسGGه .وألن أزمنGGة عمGGل هللا مختلفGGة ،وأهGGداف عملGGه أي ً
العمل فيكم ،فستكونون مؤهلين ألن تصيروا كاملين وغالبين؛ ولكن إن ُأنجز في الخارج ،فسيكونون هم مؤهلون ليصبحوا

أول جماعة من الناس الذين يجتازون اإلخضاع ،وأول جماعة من الناس الذين يحظون بالكمGGال .واليGGوم ،ال يتم هGGذا العمGGل
في الخGGارج ،لGGذا فهم غGGير مGGؤهلين ليكونGGوا كGGاملين وغGGالبين ،ومن المسGGتحيل لهم أن يصGGبحوا الجماعGGة األولى .وألن هGGدف
عم GGل هللا مختل GGف ،ف GGإن زمن عمل GGه مختل GGف ،ونطاق GGه مختل GGف ،ل GGذا س GGتوجد الجماع GGة األولى ،أي جماع GGة الغ GGالبين ،وك GGذلك
س GGتوجد الجماع GGة الثاني GGة ال GGتي س GGتنال الكم GGال .وبمج GGرد أن توج GGد الجماع GGة األولى ال GGتي س GGتحظى بالكم GGال ،س GGيوجد نم GGوذج
وعينGGة ،وهكGGذا في المسGGتقبل سGGتوجد جماعGGة ثانيGGة وثالثGGة من أولئGGك الGGذين ينGGاولون الكمGGال ،ولكن في األبديGGة سGGوف يكونGGون
جميعهم متشGGابهين G،ولن توجGGد تصGGنيفات بحسGGب الحالGGة .ببسGGاطة ،سGGيكونون قGGد نGGالوا الكمGGال في أوقGGات مختلفGGة ،ولن يوجGGد
اختالف في الحالGGة .عنGGدما يحين الGGوقت الGGذي يصGGير فيGGه الجميGGع كGGاملين ،ويكGGون العمGGل في الكGGون بأسGGره قGGد انتهى ،فلن
يوجد أي تمييز في الحالة ،وسيكون الجميGGع متسGاوين .واليGوم ،يتم هGذا العمGGل بينكم حGGتى تصGGيروا أنتم الغGالبين .لGGو تم ذلGك
في إنجلترا ،لكانت الجماعة األولى في إنجلترا ،بالطريقGة نفسGها الGتي سGGتكونون بهGGا أنتم الجماعGGة األولى .ومGا األمGر سGوى
أنكم بGGوركتم بصGGفة خاصGGة بالنعمGGة بالطريقGGة الGGتي يتم بهGGا تنفيGGذ العمGGل فيكم اليGGوم ،ومGGا لم يتم هGGذا العمGGل فيكم ،فسGGتكونون
كذلك الجماعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة .هذا فقط بسبب االختالف في ترتيب العمل؛ ال يشير تعبGير الجماعGة
األولى والجماعة الثانية إلى أن المGرء يحظى بمكانGة أعلى أو أدنى من اآلخGر ،بGل يشGير ببسGاطة إلى الGترتيب الGذي يحظى

فيGGه هGGؤالء األشGGخاص بالكمGGال .اليGGوم تُقGGال هGGذه الكلمGGات لكم ،ولكن لمGGاذا لم تُبلغGGوا بهGGا في وقت سGGابق؟ ألنGGه بGGدون وجGGود
أيضا" .واليوم،
عملية محددة ،يميل الناس إلى التطرف .على سبيل المثال ،قال يسوع في ذلك الوقت" :مثلما رحلت ،أعود ً

ُف تن الكثيرون بهذه الكلمات ،وال يريدون إال أن يرتدوا الثياب البيض وينتظروا اختطافهم إلى السماء .وهكذا ،توجGGد العديGGد
من الكلمات التي ال يمكن أن تُقال قبل األوان؛ وإذا قيلت قبل األوان فسوف يذهب اإلنسGان إلى التطGرف .إن قامGة اإلنسGان
جدا ،وهو غير قادر على إدراك حقيقة هذه الكلمات.
ضئيلة ً

عن GGدما يص GGل اإلنس GGان إلى حي GGاة اإلنس GGان الحقيقي GGة على األرض ،وتتقي GGد ق GGوى الش GGيطان بأكمله GGا ،فس GGيعيش اإلنس GGان
بسهولة على األرض .لن تكون األمور معقدة كما هي اليوم :العالقات اإلنسGانية والعالقGات االجتماعيGة والعالقGات األسGرية
المعقدة G...جميعها مزعجGة ومؤلمGة ج ًGدا! فحيGاة اإلنسGان هنGا بائسGة ج ًGدا! بمجGرد أن يجتGاز اإلنسGان اإلخضGاع ،سGيتغير قلبGه
وعقله :سيكون له قلب يتقي هللا ،وقلب يحب هللا .حالما يجتGاز اإلخضGGاع جميGGع َم ْن في الكGGون من أولئGGك الGGذين يسGGعون إلى

محب GGة هللا ،أي بمج GGرد هزيم GGة الش GGيطان ،وبمج GGرد تقيي GGد الش GGيطان ،أي ك GGل ق GGوى الظالم ،فلن يك GGون في حي GGاة اإلنس GGان على

قادرا على العيش بحرية على األرض .إذا كGانت حيGاة اإلنسGان خاليGة من العالقGات الجسGدية،
األرض اضطراب ،وسيكون ً
ومن دون تعقيGGدات الجسGGد ،فسGGيكون األمGGر أسGGهل بكثGGير .إن عالقGGات اإلنسGGان بالجسGGد معقGGدة للغايGGة ،ومعGGنى أن يكGGون لGGدى
اإلنسGGان مثGGل هGGذه األمGGور فهGGذا دليGGل على أنGGه لم يتحGGرر بعGGد من تGGأثير الشGGيطان .إذا كGGانت لGGديك العالقGGة نفسGGها مGGع كGGل من
ٍ
كل من أفراد عائلتGGك ،فلن تكGGون لGGديك أي مخGاوف ،ولن تقلGق بشGGأن
إخوتك وأخواتك ،وكانت لديك العالقة نفسها ً
أيضا مع ّ
أي شGGخص .ال شGيء يمكن أن يكGGون أفضGل ،وبهGGذه الطريقGGة ُيعفى اإلنسGGان من نصGGف معاناتGGه .عنGGدما يعيش اإلنسGان حيGGاة
مشابها لمالك؛ ومع كونه سيبقى في الجسد ،إال إنه سGGيكون مثGGل مالك .هGذا هGو الوعGد
طبيعية على األرض ،فسوف يكون
ً
األخير ،إنه الوعد األخير الذي ُأعطي لإلنسان .يجتاز اإلنسان اليوم التوبيخ والدينونة ،فهGGل تعتقGGد أن اختبGGار اإلنسGان لمثGGل

هGGذه األمGGور ال معGGنى لGGه؟ هGGل يمكن إتمGGام عمGGل التGGوبيخ والدينونGة Gبال سGGبب؟ قيGGل سGGابًقا إن تGGوبيخ اإلنسGGان ودينونتGه GيعنيGGان
طرحGGه في الهاويGGة ،وهGGو مGGا يعGGني التخلي عن مصGGيره وتطلعاتGGه .هGGذا من أجGGل شGGيء واحGGد :تطهGGير اإلنسGGان .ال ُيطGGرح

اإلنسGGان في الهاويGGة عمGً Gدا ،وبعGGدها يتGGبرأ هللا منGGه .بGGل من أجGGل التعامGGل مGGع التمGGرد الGGذي بGGداخل اإلنسGGان ،بحيث يمكن في
النهاية تطهير ما في داخل اإلنسان فينال معرفة حقيقية باهلل ،ويكون مثل شخص مقدس .إذا تم ذلك ،فسيكون كل شيء قGGد

مدويGةG،
ُأنجز .في الواقع ،عندما يتم التعامل مع تلك األشGياء المقصGود التعامGل معهGا داخGل اإلنسGان ،ويشGهد اإلنسGان شGهادة ّ

ض Gا ،وم GGع أن GGه ق GGد يوج GGد القلي GGل من تل GGك األش GGياء ال GGتي هي في األص GGل داخ GGل اإلنس GGان وال GGتي لم تتطه GGر
س Gُ Gيهزم الش GGيطان أي ً
تامGGا ،فبمجGGرد هزيمGGة الشGGيطان ،فإنGGه لن يتسGGبب في حGGدوث مشGGكالت فيمGGا بعGGد G،وفي ذلGGك الGGوقت سGGيتطهر اإلنسGGان
تطهً G
Gيرا ً
تاما .لم يختGبر اإلنسGان مثGل هGذه الحيGاة قGط ،لكن عنGدما ُيهGزم الشGيطان ،كGل شGيء سGوف يسGتقر ،وسGوف تُحGل كGل
ً
تطهيرا ً
تلك األمور التافهة داخGل اإلنسGان؛ وسGتنتهي كGل المشGكالت األخGرى بمجGرد حGل تلGك المشGكلة الرئيسGية .خالل هGذا التجسGد

هلل على األرض ،عنGGدما يقGGوم شخصGً Gيا بعملGGه بين البشGGر ،فكGGل العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه هGGو من أجGGل هزيمGGة الشGGيطان ،وسGGوف
ضGا عالمGGة على هزيمGGة
Gهادة
يهزم الشيطان من خالل إخضاع اإلنسGان وتكميلكم .وحينمGGا تشGGهدون شً G
مدويGة ،سGيكون هGGذا أي ً
ّ

يتكمل في نهايGGة األمGGر من أجGGل هزيمGGة الشGGيطان .ومGGع ذلGGك ،فمن الناحيGGة الجوهريGGة،
ضGع اإلنسGGان أوالً ثم َّ
الشGGيطان ،إذ ُيخ َ
ومGع هزيمGGة الشGيطان ،يكGGون هGGذا هGو نفس الGوقت الGGذي تخُلص فيGGه البشGرية بأسGرها من بحGر الضGيقة العميGق هGذا .وبغض
عما إذا كان هذا العمل ُينّفذ في جميع أنحاء الكون أو في الصGين ،فGإن ذلGك كلGه يهGدف إلى هزيمGة الشGيطان وتحقيGق
النظر َّ
المتج ِّسG Gد ،ه GGذا الجس GGد الع GGادي ،ه GGو
خالص البش GGرية بأس GGرها ح GGتى يتمكن Gاإلنس GGان من ال GGدخول إلى مك GGان الراح GGة .إن هللا ُ

بالضGGبط من أجGGل هزيمGGة الشGGيطان .إن عمGGل هللا في الجسGGد ُيسGGتخدم لإلتيGGان بGالخالص لكGGل أولئGGك الGGذين تحت السGGماء الGGذين
ضGا من أجGل هزيمGة الشGيطان .إن جGوهر كGل عمGل تGدبير هللا ال ينفصGل عن
يحبGون هللا ،وألجGل إخضGاع البشGرية كلهGا ،وأي ً

ولمن
دائمGا في كثGGير من هGGذا العمGGل أن تقGّ Gدموا الشGGهادة؟
هزيمGGة الشGGيطان لتحقيGGق خالص البشGGرية بأسGGرها .فلمGGاذا ُيقGGال لكم ًG
ْ
توجه هذه الشهادة؟ أليست موجهة إلى الشيطان؟ تؤدى هذه الشهادة إلى هللا ،وهي شهادة على أن عمل هللا قد حقGGق تGGأثيره.
إن تقديم الشهادة مرتبط بعمل هزيمGة الشGيطان؛ فGإذا لم توجGد معركGة مGع الشGيطان ،فلن ُيطلب من اإلنسGان أن يقGدم شGهادة.
وبسGGبب أنGGه ال ُبGّ Gد من هزيمGGة الشGGيطان ،وفي الGGوقت نفسGGه تحقيGGق خالص اإلنسGGان ،يطلب هللا أن يقGGدم اإلنسGGان شGGهادة أمGGام
الشيطان ،فيستخدمها لخالص اإلنسGان ومحاربGة الشGيطان .ونتيجGة لGذلك ،فGإن اإلنسGان هGو هGدف الخالص وأداة في هزيمGة

الشيطان ،وهكذا يكون اإلنسان في صميم عمل تدبير هللا بأكمله ،والشيطان هو مجرد هدف الدمار ،إذ هو العدو .قد تشGعر
أنك لم تفعل شيًئ ا ،ولكن بسبب التغييرات التي حدثت في شخصيتك ،فقد قدمت شهادة ،وهذه الشهادة موجهة إلى الشGيطان،
ال اإلنسان .ال يصلح اإلنسان للتمتع بهذه الشGGهادة .فكيGGف يمكنGGه أن يفهم العمGGل الGذي يقGوم بGGه هللا؟ إن هGدف معركGة هللا هGو
الشيطان؛ في حين أن اإلنسان هو وحده هدف الخالص .يمتلك اإلنسان شخصية شيطانية فاسدة ،وغGير قGادر على فهم هGذا
العمGGل؛ وهGGذا بسGGبب إفسGGاد الشGGيطان ،وليس متأص Gالً داخGGل اإلنسGGان ،بGGل يوجهGGه الشGGيطان .واليGGوم ،عمGGل هللا الرئيسGGي هGGو
Gاعا كGامالً ،حGتى يمكن لإلنسGان تقGديم شGهادة نهائيGة عن هللا أمGام الشGيطان .بهGذه
هزيمة الشيطان ،أي إخضاع اإلنسان إخض ً
الطريقGة ،سGوف تُنجGز جميGع األشGياء .في كثGير من الحGاالت ،يبGدو لعينGك المجGردة أن شGيًئا لم يتحقGق ،ولكن في الواقGع ،قGد

مرئيGGا لGك،
اكتمل العمل بالفعل .يتطلب اإلنسGان أن تكGون كGGل أعمGال اإلنجGاز مرئيGGة ،ولكن قGد أكملت عملي دون أن يكGGون ً
تمامGا ،وأن جميGGع حكمGGة هللا وقوتGGه وسGGلطانه قGGد غلبت الشGGيطان .هGGذه هي
ألن الشGGيطان قGGد استسGGلم ،ممGGا يعGGني أنGGه قGGد ُهGِ Gزم ًG
الشهادة الGتي يجب أن تقGدمها ،ومGع عGدم وجGود تعبGير واضGح عنهGا في اإلنسGان ،ومGع أنهGا غGير مرئيGة للعين المجGردة ،فقGد

وينفGGذ بسGGبب المعركGGة مGGع الشGGيطان .وهكGGذا ،توجGGد العديGGد من
ُهGِ Gزم الشGGيطان بالفعGGل .كGGل هGGذا العمGGل موجGGه ضGGد الشGGيطانُ ،
األشGGياء الGGتي ال يراهGGا اإلنسGGان ناجحGGة ،ولكنهGGا كGGانت ناجحGGة في نظGGر هللا منGGذ زمن بعيGGد G.هGGذه واحGGدة من الحقGGائق الكامنGGة
وراء كل عمل هللا.
Gاعا كGامالًُ ،يGدرك اإلنسGان أن كGGل هGGذا العمGل هGGو من أجGل
ما أن ُيهزم الشيطان ،أي بمجرد أن ُي َ
خضع اإلنسGان إخض ً
الخالص ،وأن وسGGائل هGGذا الخالص هي االسGGتعادة من يGGد الشGGيطان .تنقسGGم السGGتة آالف سGGنة من عمGGل تGGدبير هللا إلى ثالث
مراح GGل :عص GGر الن GGاموس وعص GGر النعم GGة وعص GGر الملك GGوت .ه GGذه المراح GGل الثالث من العم GGل هي كله GGا من أج GGل خالص
ٍ
ضGا في الGGوقت نفسGGه من أجGل أن
البشGGرية ،أي أنهGا من أجGل خالص البشGGرية الGتي أفسGدها الشGيطان بشGدة .مGGع ذلGك ،فهي أي ً
ضGا
يخGGوض هللا معركGGة مGGع الشGGيطان .وهكGGذا ،كمGGا ينقسGGم عمGGل الخالص إلى ثالث مراحGGل ،تنقسGGم المعركGGة مGGع الشGGيطان أي ً

وينف GGذ ه GGذين الج GGانبين من عم GGل هللا في وقت واح GGد .إن المعرك GGة م GGع الش GGيطان هي في الواق GGع من أج GGل
إلى ثالث مراح GGلُ ،
خالص البشرية ،وألن عمل خالص البشرية ليس شيًئ ا يمكن إنجازه بنجاح في مرحلة واحدة ،تنقسم المعركGة مGع الشGيطان
ض Gا إلى مراحGGل وفGGترات ،وتُشGGن الحGGرب على الشGGيطان وفًقGGا الحتياجGGات اإلنسGGان ومGGدى إفسGGاد الشGGيطان لGGه .ربمGGا يعتقGGد
أي ً
اإلنس GGان في خيال GGه أن هللا س GGيحمل الس GGالح في ه GGذه المعرك GGة ض GGد الش GGيطان ،بنفس الطريق GGة ال GGتي ق GGد يح GGارب به GGا جيش GGان

بعضا .هذا ما يمكن لعقل اإلنسان أن يتخيله ،وهي فكرة غامضة وغير واقعية إلى حد بعيGد G،ولكن هGGذا مGا يعتقGGده
بعضهما ً
اإلنسGGان .وألنGGني أقGGول هنGGا إن وسGGائل خالص اإلنسGGان هي من خالل المعركGGة مGGع الشGGيطان ،يتخيGGل اإلنسGGان أن هGGذه هي
الطريقة التي تجري بها المعركة .في عمل خالص اإلنسانُ ،نفذت ثالث مراحل ،أي أن المعركة مع الشGGيطان قGGد انقسGGمت

إلى ثالث مراحل قبل الهزيمGة الكاملGة للشGيطان .ومGع ذلGك ،فGإن الحقيقGة الكامنGة وراء كGل عمGل المعركGة مGع الشGيطان هي
أن آثارها تتحقق من خالل عدة خطوات من العمل :منح النعمة لإلنسان ،والصGGيرورة ذبيحGGة خطيGGة عن اإلنسGان ،وغفGران
خطايGGا اإلنسGGان ،وإخضGGاع اإلنسGGان ،وتكميGGل اإلنسGGان .في واقGGع األمGGر ،فGGإن المعركGGة مGGع الشGGيطان ليسGGت حمGGل سGGالح ضGGد
الشGGيطان ،ولكن خالص اإلنسGGان ،والعمGGل على حيGGاة اإلنسGGان ،وتغيGGير شخصGGية اإلنسGGان حGGتى يقGGدم شGGهادة هلل .هكGGذا ُيهGGزم

الش GGيطانُ .يه GGزم الش GGيطان من خالل تغي GGير شخص GGية اإلنس GGان الفاس GGدة .وحينم GGا تتحق GGق هزيم GGة الش GGيطان ،أي عن GGدما يتحق GGق
تامGGا .وهكGذا،
ٍG
تماما،
صGا ً
تمامGGا ،وبهGذه الطريقGGة ،سGيكون قGد نGال اإلنسGان خال ً
عندئذ سيصبح الشيطان مقي ًGدا ً
خالص اإلنسان ً
فGG Gإن جGG Gوهر خالص اإلنسGG Gان هGG Gو المعركGG Gة مGG Gع الشGG Gيطان ،والحGG Gرب مGG Gع الشGG Gيطان تنعكس في المقGG Gام األول على خالص
ضGا
سيخضGع فيهGا اإلنسGان ،هي المرحلGGة األخGيرة في المعركGة مGع الشGيطان ،وهي أي ً
اإلنسGان .مرحلGة األيGGام األخGيرة ،الGGتي ُ

مرحلGGة عمGGل الخالص الكامGGل لإلنسGGان من ُملGGك الشGGيطان .المعGGنى الكGGامن وراء إخضGGاع اإلنسGGان يكمن في عGGودة تجسGGيد
الشيطان ،أي اإلنسان الGذي أفسGده الشGيطان ،إلى الخGالق بعGد إخضGاعه ،والGذي من خاللGه سGيتخلى عن الشGيطان ويعGود إلى
تمامGا .وهكGذا ،فGإن عمGل اإلخضGاع هGو آخGر عمGل في المعركGة ضGد
هللا
ً
عودة تام ًة .وبهذه الطريقة ،سوف يخُلص اإلنسان ً
الشGGيطان ،والمرحلGGة األخGGيرة في تGGدبير Gهللا من أجGGل هزيمGGة الشGGيطان .بGGدون هGGذا العمGGل ،سGGيكون الخالص الكامGGل لإلنسGGان
ض Gا ،ولن تتمكن البشGGرية أب Gً Gدا من دخ GGول الغاي GGة
مس GGتحيالً في نهاي GGة األم GGر ،وس GGتكون هزيم GGة الش GGيطان المطلق GGة مس GGتحيلة أي ً
ثم ،ال يمكن إنهGGاء عمGGل خالص اإلنسGGان قبGGل انتهGGاء المعركGGة مGGع الشGGيطان،
الرائعGGة ،أو التحGGرر من تGGأثير الشGGيطان .ومن َّ

ظGGا في ي GGد هللا ،ولكن بس GGبب إغ GGواء
ألن ج GGوهر عم GGل ت GGدبير هللا ه GGو من أج GGل خالص البش GGرية .ك GGان اإلنس GGان األول محفو ً

Gيرا للشGGيطان وسGGقط في يGGد الشGGرير .وهكGGذا ،أصGGبح الشGGيطان هGGدًفا للهزيمGGة في عمGGل
الشGGيطان وإفسGGاده ،صGGار اإلنسGGان أسً G
فيشGGترط لخالص اإلنسGان أن
تدبير هللا .وألن الشيطان اسGGتولى على اإلنسGان ،وألن اإلنسGان هGو األصGل في كGGل تGدبير Gهللاُ ،

Gيرا للشGGيطان .لGGذا يجب أن ُيهGَ Gزم الشGGيطان
Gدي الشGGيطان ،وهGGذا يعGGني أنGGه يجب اسGGتعادة اإلنسGGان بعGGد أن بGGات أسً G
ُينGGتزع من يّ G
بإحGGداث تغيGGيرات في الشخصGGية العتيقGGة لإلنسGGان ،الGGتي يسGGتعيد من خاللهGGا عقلGGه األصGGلي ،وبهGGذه الطريقGGة ،يمكن اسGGتعادة
ويسGGترد
Gدي الشGGيطان .إذا تحGَّ Gرر اإلنسGGان من تGGأثير الشGGيطان وعبوديتGGه G،فسGGوف يخGGزى الشGGيطانُ ،
اإلنسGGان الGGذي ُأسGGر من يّ G
المظلم للش GGيطان ،فسيص GGبح اإلنس GGان ه GGو
اإلنس GGان في نهاي GGة األم GGرُ ،
ويه GGزم الش GGيطان .وألن اإلنس GGان ق GGد تح Gَّ Gرر من الت GGأثير ُ
المكسGGب من كGGل هGGذه المعركGGة ،وسيوضGGع الشGGيطان موضGGع العقGGاب حالمGGا تنتهي هGGذه المعركGGة ،وبعGGدها سGGيكون قGGد اكتمGGل
العمل الكامل لخالص البشرية.

توبيخ ا أم دينونً Gة – موجGGه
ًG
ال يحقGد هللا على المخلوقGات وال يGرغب إال في هزيمGGة الشGيطان .كGGل عملGه – سGواء أكGان
إلى الشيطان .إنGه ُي َّنفذ من أجGل خالص البشGرية ،وجميعGه من أجGل هزيمGة الشGيطان ،ولGه هGدف واحGد :الGدخول في معركGة
أبدا قبل أن ينتصر على الشيطان! ولن يستريح إال عنGGدما يهGGزم الشGGيطان .وألن
مع الشيطان حتى النهاية! ولن يستريح هللا ً
جميعGا تحت سGGيطرة ُملGGك الشGGيطان
ًG
موجه إلى الشيطان ،وألن أولئGك الGGذين أفسGGدهم الشGGيطان هم
كل العمل الذي يقوم به هللا ّ

وجميعهم يعيشGGون تحت ُملGGك الشGGيطان ،فبGGدون أن يخGGوض هللا معركGGة ضGGد الشGGيطان ويحGGررهم منGGه ،لم يكن للشGGيطان أن
ممكنGا أن ُيربحGوا .ولGو لم ُيربحGوا ،ألثبت ذلGك أن الشGGيطان لم ُيهGGزم ،ولم ُيغلب.
يرخي قبضته عن هGؤالء النGGاس ،ولم يكن
ً
وهكذا ،في خطة تدبير هللا التي امتدت لستة آالف سنة ،قام هللا بعمل الناموس أثناء المرحلة األولى ،وبعمل عصر النعمGGة،
موجه بحس GGب
أي عم GGل الص GGلب ،أثن GGاء المرحل GGة الثاني GGة ،وبعم GGل إخض GGاع البش GGرية أثن GGاء المرحل GGة الثالث GGة .وك GGل ه GGذا العم GGل َّ
الدرجة التي أفسد بها الشيطان البشGرية ،وكلGه من أجGل هزيمGة الشGيطان ،وال توجGد مرحلGة من هGذه المراحGل ال تهGدف إلى

هزيمGGة الشGGيطان .إن جGGوهر عمGGل تGGدبير هللا الممتGGد لسGGتة آالف سGGنة هGGو المعركGGة ضGGد التGGنين األحمGGر العظيم ،وعمGGل تGGدبيرG
أيضا عمل هزيمة الشيطان ،وعمل خوض معركة مع الشيطان .لقد قاتل هللا لمدة ستة آالف سنة ،وهكذا عمGل
البشرية هو ً
Gررا كGامالً.
لمGدة سGتة آالف سGنة ،ليGأتي باإلنسGان في النهايGة إلى العGالم الجديGد G.عنGدما ُيهGزم الشGيطان ،سGيتحرر اإلنسGان تح ً
أليس هذا هو اتجاه عمل هللا اليوم؟ هذا هو بالضبط اتجاه عمل اليوم :العتGGق والتحريGGر الكGGامالن لإلنسGان ،بحيث ال يخضGGع

ألي قواعGGد ،وال ُيحGGد بأيGGة ُربGGط أو قيGGودُ .يعمGGل كGGل هGGذا العمGGل وفًقGGا لقGGامتكم واحتياجGGاتكم ،وهGGذا يعGGني أن تGGتزودوا بكGGل مGGا
أي شGيء عليكم ،بGل األحGرى أن يتحقGق تنفيGذ كGل
يمكنكم إنجازه .إنها ليست حالة "قيادة بطة نحو موضع هبوطهGا" بفGرض ّ

هGGذا العمGGل وفًقGGا الحتياجGGاتكم الفعليGGة .تتماشGGى كGGل مرحلGGة من مراحGGل العمGGل مGGع االحتياجGGات الفعليGGة لإلنسGGان ومتطلباتGGه،
وتهGGدف إلى هزيمGGة الشGGيطان .في الواقGGع ،لم توجGGد في البدايGGة حGGواجز بين الخGGالق ومخلوقاتGGه ،بGGل تكGGونت جميعهGGا بسGGبب

عاجزا عن رؤية أي شيء أو لمسه بسبب إزعاج الشيطان وإفساده .فاإلنسان هو الضGGحية ،هGGو َم ْن
الشيطان .بات اإلنسان
ً
ُخدع .لكن بمجرد هزيمGة الشGيطان ،سGتعاين المخلوقGات الخGالق ،وسGيرعى الخGالق المخلوقGات وسGيقودها شخص ًGيا .هGذه هي

فقGGGط الحي GGاة ال GGتي يجب أن يعيش GGها اإلنس GGان على األرض .وهك GGذا ،عم GGل هللا ه GGو في األس GGاس من أج GGل هزيم GGة الشGGGيطان،
وبمجGGرد هزيمGGة الشGGيطان ،سGGتُحل كGGل األمGGور .لقGGد رأيت اليGGوم أن هنGGاك حًGقGا مGGا يسGGتدعي أن يGGأتي هللا بين البشGGر .فلم يِ G
Gأت
َ
لقضGاء األيGGام في البحث عن خطGأ فيكم ،أو ليقGول هGGذا وذاك ،أو لمجGرد السGGماح لكم برؤيGة صGورته ،وكيGف يتكلم ويعيش.

جسدا لمجرد السماح لكم بالنظر إليه ،أو ليفتح عيونكم ،أو ليسمح لكم بسماع األسرار الGGتي تكلم عنهGGا والختGGوم
صر هللا ً
لم َي ْ
السGGبعة الGGتي فتحهGGا .بGGل بGGاألحرى صGGار جسGً Gدا لهزيمGGة الشGGيطان .لقGGد جGGاء شخصGً Gيا بين البشGGر في الجسGGد لخالص اإلنسGGان،
ولخGGوض معركGGة مGGع الشGGيطان ،وهGGذه هي أهميGGة تجسGGده .لGGو لم يكن من أجGGل هزيمGGة الشGGيطان ،فعندئGGٍ Gذ لم يكن ليقGGوم بهGGذا
شخصيا لإلنسان وليسمح لإلنسان بأن يراه.
شخصيا .لقد جاء هللا إلى األرض ليعمل عمله بين البشر ،وليظهر نفسه
العمل
ً
ً
هين؟ إنه حًقا أمر عظيم! ليس كما يتخيل اإلنسان أن هللا قد جاء حتى ينظره اإلنسان ،وحGGتى يفهم اإلنسGGان أن
هل هذا أمر ّ
ض Gا أو أجوًفGGا ،وأن هللا عٍ G
ض Gا .هGGل من الممكن أن يكGGون األمGGر بهGGذه السGGهولة؟
Gال ،ولكنGGه متواضGGع أي ً
هللا حقيقي وليس غام ً
جسدا ليخGGوض
تماما ،وألن قصد هللا من الخالص هو اإلنسان ،فال بد أن يتخذ هللا ً
ألن الشيطان هو َم ْن أفسد جسد اإلنسان ً
معركة مع الشيطان ،وليرعى اإلنسGان رعايً Gة شخصGية .وهGذا وحGGده نGافع لعملGGه .لقGد ُوجGGد الجسGGدان المتجسGدان هلل من أجGل

هزيمة الشيطان ،كما ُوجدا من أجل خالص اإلنسان على نحو أفضل .ذلك ألن َم ْن يخوض المعركة مع الشGGيطان ال يمكن
المتج ِّس G Gد .باختصGG Gار ،ال يمكن أن يكGG Gون المالئكGG Gة هم َم ْن يخوضGG Gون
أن يكGG Gون إال هللا ،سGG Gواء أكGG Gان روح هللا أم جسGG Gد هللا ُ

المعركة مGع الشGGيطان ،فضGاًل عن أن يكGGون اإلنسGان ،الGGذي أفسGGده الشGيطان؛ فالمالئكGة عGاجزون عن القيGام بGذلك G،واإلنسGGان

أك GGثر عج Gً Gزا .على ه GGذا النح GGو ،إذا أراد هللا أن يعم GGل في حي GGاة اإلنس GGان ،وإذا أراد أن ي GGأتي شخص Gً Gيا إلى األرض لتخليص
جسدا ،وبهويته المتأصلة والعمGل الGGذي يجب عليGGه
جسدا ،أي يجب عليه أن يتخذ لنفسه ً
اإلنسان ،فيجب أن يصير هو نفسه ً
القيام به ،يأتي بين البشر ويخِّلص اإلنسان بنفسه .إذا لم يكن األمر كذلك ،ولو كان روح هللا أو اإلنسان هGو الGذي قGام بهGذا

العمGGGل ،ف GGإن ه GGذه المعرك GGة ك GGانت لتفش GGل إلى األب GGد في تحقي GGق أثره GGا ،ولن تنتهي أب Gً Gدا ،ولم يكن اإلنس GGان ليحظى بفرصGGGة
الخالص إال عن GGدما يص GGير هللا جسGً Gدا لي GGذهب بنفسGGه إلى الحGGرب ضGGد الشGGيطان بين البشGGر .وعن GGدها فقGGط ُيخGGزى الش GGيطان،
ويغادر دون أية فرص السGتغاللها أو أيGة خطGط لتنفيGذها .إن العمGل الGذي عملGه هللا المتجسGد ال يمكن تحقيقGه بواسGطة روح

هللا ،وال حتى يمكن ألي إنسان جسدي أن يقوم به نيابة عن هللا ،ألن العمل الذي يقGGوم بGGه هGGو من أجGGل حيGاة اإلنسGGان ،ومن
أجGGل تغيGGير شخصGGية اإلنسGGان الفاسGGدة .لGGو شGGارك اإلنسGGان في هGGذه المعركGGة ،لهGGرب في حالGGة من الفوضGGى ،ولعجGGز ببسGGاطة

عن تغي GG Gير شخص GG Gيته الفاس GG Gدة .س GG Gيكون غ GG Gير ق GG Gادر على تخليص اإلنس GG Gان من الص GG Gليب ،أو على إخض GG Gاع جمي GG Gع البش GG Gر
Gادرا إاّل على القيGGام بالقليGGل من العمGGل القGGديم الGGذي ال يتجGGاوز المبGGادئ ،أو القيGGام بعمGGل غGGير
المتمGّ Gردين G،ولكنGGه لن يكGGون قً G
مرتبGGط بهزيمGGة الشGGيطان .إ ًذا ِفل َم التعب؟ مGGا أهميGGة العمGGل الGGذي ال يمكن أن يقتGGني البشGGرية ،وال حGGتى أن يهGGزم الشGGيطان؟

وبهذا ،فإن المعركة مع الشGGيطان ال يمكن أن يقGوم بهGا إال هللا نفسGGه ،وسGيكون ببسGاطة من المسGGتحيل على اإلنسGان أن يقGGوم

بها .فواجب اإلنسان هGو الطاعGة واالتّبGاع ،ألن اإلنسGان غGير قGادر على القيGام بعمGل مماثGل لخلGق السGماوات واألرض ،وال
يمكنه تنفيذ عمل محاربة الشيطان .ال يمكن لإلنسان أن ُيرضي الخGالق إال تحت قيGادة هللا نفسGGه ،الGذي يهGGزم الشGGيطان .هGذا

هGGو الشGGيء الوحيGGد الGGذي يمكن لإلنسGان القيGام بGGه .وهكGGذا ،في كGGل مGGرة تبGGدأ معركGGة جديGGدة ،أي في كGGل مGGرة يبGGدأ فيهGGا عمGGل

جديدا أمGام البشGGرية بأسGGرها .إن
العصر الجديد G،يعمل هللا نفسه هذا العمل
شخصيا ،وفيه يقود العصر بأكمله ،ويفتح طريًقا ً
ً
Gدة وجمGGاالً،
فجGGر كGGل عصGGر جديGGد هGGو بدايGGة جديGGدة في المعركGGة مGGع الشGGيطان ،يGGدخل اإلنسGGان من خاللهGGا إلى عGGالم أكGGثر ِGج ً
وإلى عصر جديد يقوده هللا بنفسه .إن اإلنسان هو سيد كGل األشGياء ،لكن أولئGك الGذين اُقتنGوا سيصGبحون ثمGار كGل المعGارك

ضGا الGذي س ُGيعاقب بعGد هGذه
مع الشيطان .الشيطان هو الذي أفسد كل األشياء ،وهو الخاسGر في نهايGة كGل المعGارك ،وهGو أي ً
ويرفض .في هذه األثنGGاء ،يصGGبح
المعارك .من بين هللا واإلنسان والشيطان ،سيكون الشيطان هو الوحيد الذي سوف ُيمقت ُ

أولئGGك الGGذين اقتنGGاهم الشGGيطان ولكنهم لم يعGGودوا إلى هللا هم َم ْن سGGينالون العقGGاب من أجGGل الشGGيطان .من بين هGGؤالء الثالثGGة،
يجب أن تعب Gد GكGGل األشGGياء هللا وحGGده .في هGGذه األثنGGاء ،يصGGبح أولئGGك الGGذين أفسGGدهم الشGGيطان ولكنهم عGGادوا إلى هللا والGGذين

يتبع GGون طري GGق هللا هم َم ْن سيحص GGلون على وع GGد هللا ويحكم GGون على األش GGرار من أج GGل هللا .س GGيكون هللا بالتأكي GGد منتص Gً Gرا
وسGُ Gيهزم الشGGيطان بالتأكيGGد G،لكن بين البشGGر يوجGGد أولئGGك الGGذين سGGيفوزون وأولئGGك الGGذين سيخسGGرون .أولئGGك الGGذين سGGيفوزون
سوف ينتمون إلى الغالبين ،أما أولئك الذين سيخسرون فسوف ينتمون إلى الخاسرين .هذا تصGGنيف لكGGل فGGرد حسGب نوعGGه،

ضGا هGدف كGل عمGل هللا ،ولن تتغGير أب ًGدا .يركGز جGوهر العمGل األساسGي
وهGذه هي النتيجGة النهائيGة لكGل عمGل هللا ،بGل إنهGا أي ً
لخطة تدبير هللا على خالص اإلنسGان ،وأن يصGير هللا جس ًGدا في المقGام األول من أجGل هGذا الجGوهر ،ومن أجGل هGذا العمGل،

ضG Gا من أج GGل هزيم GGة الش GGيطان :ص GGار ه GGو
ومن أج GGل هزيم GGة الش GGيطان .ك GGانت الم GGرة األولى ال GGتي ص GGار فيه GGا هللا جس Gً Gدا أي ً
ِ
يكمGGل عمGل المعركGة األولى ،الGGتي كGانت عمGل فGداء البشGرية .وبالمثGGل،
ً
شخصيا جسGً Gدا ،و ُسّ Gمر شخص ًGيا على الصGليب ،لكي ّ
شخصيا بكلمته وللسماح
جسدا للقيام بعمله بين البشر ،وللتحدث
فإن هذه المرحلة من العمل نفذها هللا
شخصيا ،حيث صار ً
ً
ً
لإلنسان برؤيته .بطبيعة الحال ،من المحتم أن يقوم ببعض األعمال األخرى على طول الطريق ،ولكن السبب الرئيسGGي في

قيامGGه بعملGGه شخصGً Gيا هGGو من أجGGل هزيمGGة الشGGيطان ،وإخضGGاع البشGGرية بأسGGرها ،واقتنGGاء هGGؤالء النGGاس .وهكGGذا ،فGGإن عمGGل
تجسد هللا هو في الحقيقة هو أمر مهم .إذا كان هدفه فقط إظهار أن هللا متواضGGع ومحتجب ،وأن هللا حقيقي ،وإذا كGGان فقGGط
من أج GGل القي GGام به GGذا العم GGل ،فلن توج GGد حاج GGة ليص GGير جس Gً Gدا .ح GGتى ل GGو لم َيص Gْ Gر هللا جس Gً Gدا ،لك GGان في اس GGتطاعته أن يظه GGر
تواضGGعه واحتجابGGه ،وعظمتGGه وقداسGGته ،لإلنسGGان مباشGGرة ،لكن مثGGل هGGذه األشGGياء ليس لهGGا عالقGGة بعمGGل تGGدبير GالبشGGرية .إنهGGا
غير قادرة على خالص اإلنسGان أو تكميلGه ،وال حGتى على هزيمGة الشGيطان .إذا كGانت هزيمGة الشGيطان ال تنطGوي إال على
Gادرا على اقتنGGاء اإلنسGGان
قيGGام الGGروح بمعركGGة ضGGد أحGGد األرواح ،فGGإن هGGذا العمGGل سGGيكون لGGه قيمGGة عمليGGة أقGGل .لن يكGGون قً G
وسGGيدمر مصGGير اإلنسGGان وتطلعاتGGه .على هGGذا النحGGو ،لعمGGل هللا اليGGوم أهميGGة عميقGGة .إنGGه ال يعGGني فقGGط أن يGGراه اإلنسGGان ،أو
حتى أن تنفتح عيني اإلنسان ،أو من أجل توفير القليل من الحركة والتشجيع له؛ فعمGGل مثGGل هGGذا ليس لGGه أهميGGة .إذا لم يكن
ّ
لتجسد هللا.
الحقيقية
األهمية
تعرف
ال
أنك
يثبت
فهذا
المعرفة،
من
النوع
هذا
عن
سوى
بإمكانك التحدث
ُّ

إن عمGل خطGة تGدبير Gهللا الكاملGة ينّفGذه هللا نفسGه شخص ًGيا .المرحلGة األولى ،أي خْلGق العGالم ،نّفGذها هللا شخص ًGيا .نفGذها
بنفسه ،ولو لم يفعل ،لما كان هناك من يقدر على خلق البشGرية .وكGانت المرحلGة الثانيGة هي فGداء البشGرية كلهGا ،وقGGد نّفGGذها
غنيGة عن الGGذكر :توجGGد حاجGة أكGبر إلنهGGاء عمGل هللا بواسGطة هللا نفسGGه.
تجسد
ً
شخصيا؛ أما المرحلة الثالثة فهي ّ
ً
الم ّ
أيضا هللا ُ

شخصيا بهذا العمل ،فال يمكن
شخصيا .إذا لم يقم
إن كل عمل فداء البشرية وإخضاعها واقتنائها وتكميلها قد نفذه هللا نفسه
ً
ً
لهويتGGه أن يمثلهGGا اإلنسGGان ،وال لعملGGه أن يقGGوم بGGه اإلنسGGان .إنGGه يقGGود اإلنسGGان شخصGً Gيا ويعمGGل بين البشGGر شخصGً Gيا من أجGGل

هزيم GGة الش GGيطان ،ومن أج GGل اقتن GGاء البش GGر ،ومن أج GGل منح اإلنس GGان حي GGاة طبيعي GGة على األرض؛ ومن أج GGل خط GGة ت GGدبيره

الكاملGGة ،ومن أجGGل كGGل عملGGه ،يجب عليGGه القيGGام بهGGذا العمGGل شخصGً Gيا .إذا كGGان اإلنسGGان ال يGGؤمن إال أن هللا قGGد جGGاء لينظGGره
سعيدا ،فمثل هGGذه المعتقGدات ال قيمGGة لهGا ،وليس لهGا أهميGGة .فمعرفGة اإلنسGان سGطحية للغايGGة! وعن
اإلنسان وليجعل اإلنسان
ً

وتامGGا .فاإلنسGان غGGير قGادر على فعGGل ذلGGك نيابGGة عن هللا.
طريGGق تنفيGGذ هللا للعمGGل بنفسGGه يسGGتطيع هللا القيGام بهGGذا العمGGل كGGامالً ً
وبمGGا أنGGه ال يملGGك هويGGة هللا أو جGGوهره ،فهGGو غGGير قGGادر على القيGGام بعملGGه ،وحGGتى إن فعGGل اإلنسGGان هGGذا ،فلن يكGGون لGGه أي
جسدا هي من أجل الفداء ،أي فGGداء البشGGرية كلهGGا من الخطيGGة ،ولمنح اإلنسGان
تأثير .كانت المرة األولى التي صار فيها هللا ً
إمكانيGGة التطهGGير وغفGGران خطايGGاه .كمGGا أن عمGGل اإلخضGGاع قGGام بGGه هللا شخصGً Gيا بين البشGGر .إذا كGGان هللا خالل هGGذه المرحلGGة

ثم يمكن إيجGGاد نGGبي أو شGGخص موهGGوب التخGGاذ مكانGGه .ولGGو كGGان األمGGر مجGGرد نطGGق النبGGوات،
ينطGGق بGGالنبوة فحسGGب ،فمن ّ
شخصيا بعمل هللا نفسه وأن يعمل في حياة اإلنسان،
ألمكن لإلنسان أن يتخذ مكان هللا .ومع ذلك ،إذا كان لإلنسان أن يقوم
ً

لكان من المستحيل عليه القيام بهذا العمGGل .يجب أن يقGوم هللا نفسGه شخصGً Gيا بهGGذا :يجب أن يصGير هللا شخص ًGيا جسGً Gدا للقيGGام
بهGGذا العمGGل .في عصGGر الكلمGGة ،إذا كGGان األمGGر مجGGرد نطGGق النبGGوات ،فعندئGGٍ Gذ يمكن إيجGGاد إشGGعياء أو إيليGGا النGGبي للقيGGام بهGGذا
العمل ،ولن توجد حاجة هلل أن يفعل ذلك بنفسGه .ألن العمGل الGذي تم في هGذه المرحلGة ال يقتصGر على نطGق النبGوات ،وألنGه
من األهميGGة بمكGGان أن ُيسGGتخدم عمGGل الكلمGGات إلخضGGاع اإلنسGGان وهزيمGGة الشGGيطان ،فال يمكن أن يقGGوم اإلنسGGان بهGGذا العمGGل،
Gزءا من عمGGل هللا ،وبعGGد ذلGك تكلم ببعض الكلمGGات
بل يجب أن يقوم به هللا نفسه
ً
شخصياَ .
عمل يهGGوه في عصGر النGGاموس ج ً

وعمل بعض العمل من خالل األنبياء .ذلك ألن اإلنسان ال يمكن أن يحل محل يهوه في عمله ،وقGGد تم ّكن العرافGGون من أن
يتنبأوا باألمور ويفسروا بعض األحالم نيابة عنه .لم يكن العمل الذي تم في البداية هو العمل على تغيGير شخصGية اإلنسGان

مطلوبGا من اإلنسGان سGوى أن يلGتزم بالنGاموس .فلم يصGر يهGوه
مباشرا ،ولم يكن له عالقGة بخطيGة اإلنسGان ،ولم يكن
تغييرا
ً
ً
ً
ويظهر نفسه لإلنسان ،بل تحدث مباشرة إلى موسGGى وغGيره ،وجعلهم يتحGدثون ويعملGGون نيابGGة عنGGه ،وجعلهم يعملGون
ً
جسدا ُ

Gرة بين البشGGر .كGGانت المرحلGGة األولى من عمGGل هللا هي قيGGادة اإلنسGGان .كGGانت بدايGGة المعركGGة مGGع الشGGيطان ،لكن هGGذه
مباشً G
Gميا بعGGد .لقGGد بGGدأت الحGGرب الرسGGمية مGGع الشGGيطان مGGع أول تج ُّسGد هلل ،واسGGتمرت حGGتى اليGGوم .كGGانت أول
المعركGGة لم تبGGدأ رسً G
ِ
المتج ِّسGد إبليس ،وكGانت أول مرحلGة
المتج ّسGد ُمس َّGم ًرا على الصGليب .هGزم صGلب هللا ُ
مرحلة من هذه الحرب عنGدما كGان هللا ُ
ِ
المتجسد في العمل مباشرة على حياة اإلنسان ،كان ذلك هو البداية الرسمية لعمل استعادة
ناجحة في الحرب .عندما بدأ هللا
ّ
اإلنسGGان ،وألن هGGذا كGGان عمGGل تغيGGير شخصGGية اإلنسGGان القديمGGة ،فقGGد كGGان عمGGل خGGوض معركGGة مGGع الشGGيطان .كGGانت مرحلGGة

العمل التي قام بها يهوه في البداية مجرد قيGادة حيGاة اإلنسGان على األرض .لقGد كGانت بدايGة عمGل هللا ،ومGع أنهGا لم تتضGمن
أي معركGGة ،أو أي عمGGل كبGGير ،إال أنهGGا أرسGGت األسGGاس لعمGGل المعركGGة اآلتيGGة .الحًقGGا ،تضGGمنت المرحلGGة الثانيGGة من العمGGل
تغييرا في شخصية اإلنسان القديمة ،مما يعGني أن هللا نفسGGه قGد صGGنع حيGاة اإلنسGGان .كGان يجب أن يقGوم
خالل عصر النعمة ً

هللا بهGGذا شخص ًGيا :لقGد تطلب األمGGر أن يصGير هللا شخصGً Gيا جسGً Gدا ،ولGو لم َيص ْGر جسGً Gدا ،لم يكن ألحGGد أن يحGGل محلGGه في هGذه

Gرة .ل GGو ق GGام اإلنس GGان به GGذا العم GGل نياب GGة عن هللا ،فلم يكن من
المرحل GGة من العم GGل ،ألنه GGا تمث GGل عم GGل محارب GGة الش GGيطان مباش ً G
الممكن عن GGدما يق GGف اإلنسGGان أم GGام الش GGيطان أن يخض GGع الش GGيطان ،ولك GGان من المس GGتحيل أن ُيه GGزم .كGGان علي GGه أن يك GGون هللا
ِ
ِ
تجسد ال يGGزال الالهGGوت ،والجسGGد الGذي يلبسGGه يمتلGGك حيGاة بشGGرية،
الم ّ
الم ّ
تجسد الذي جاء إللحاق الهزيمة به ،ألن جوهر هللا ُ
ُ
Gاعا
وهذا هو ظهور الخالق .مهما حدث ،لن تتغير هويته وجGوهره .وهكGذا ،اتخGذ جسGً Gدا وقGام بعمGل إخضGاع الشGGيطان إخض ً

كGGامالً .وأثنGGاء مرحلGGة العمGGل في األيGGام األخGGيرة ،لGGو كGGان لإلنسGGان أن يقGGوم بهGGذا العمGGل وُأجGGبر على نطGGق الكلمGGات مباشGGرة،
فعندئGGٍ Gذ لن يتمكن من التحGGدث بهGGا ،ولGGو كGGان األمGGر مجGGرد نطGGق نبGGوءة ،فعندئGGٍ Gذ ال يمكن إخضGاع اإلنسGان .باتخGاذ هللا جسGً Gدا،
ويخضGع اإلنسGان بالتمGام ،ويقتGني
فإنه يأتي لهزيمة الشيطان ويدفعه لالستسGالم الكامGل .عنGدما يهGزم الشGيطان هزيمGة تامGةُ ،

تمامGا ،سGGتكتمل هGGذه المرحلGGة من العمGGل ،ويتحقGGق النجGGاح .في تGGدبير هللا ،ال يسGGتطيع اإلنسGGان اتخGGاذ مكGGان هللا .إن
اإلنسGGان ًG
عمGGل قيGGادة العصGGر وإطالق عمGGل جديGGد يحتGGاج على وجGGه الخصGGوص إلى أن يتممGGه هللا نفسGGه شخصGً Gيا .إن إعطGGاء الGGوحي

لإلنسGGان وتزويGGده بGGالنبوءة يمكن أن يقGGوم بGGه اإلنسGGان ،ولكن إن كGGان هGGذا العمGGل يجب أن يقGGوم بGGه هللا شخصGً Gيا ،وهGGو عمGGل
المعركة بين هللا نفسه والشGيطان ،فGإن هGذا العمGل ال يمكن أن يقGوم بGه اإلنسGان .خالل المرحلGة األولى من العمGل ،حينمGا لم

Gتخدما النبGGوءة الGGتي نطGGق بهGGا األنبيGGاء .بعGGد ذلGGك ،كGGانت
توجGGد معركGGة مGGع الشGGيطان ،قGGاد يهGGوه شخصGً Gيا شGGعب إسGGرائيل مسً G
جسدا ،وجاء في الجسGد ،للقيGام بهGذا العمGل .أي شGيء
المرحلة الثانية من العمل هي المعركة مع الشيطان ،وصار هللا نفسه ً

ضGا على تج ُّسGد هللا ،وهGو مGا يعGني أن هGذه المعركGة ال يمكن لإلنسGان أن يخوضGها.
يتضمن معركGة مGع الشGيطان ينطGوي أي ً
قادرا على هزيمGة الشGيطان .كيGف يمكن أن تكGون لديGه القGوة لمحاربتGه في
لو كان لإلنسان أن يخوض المعركة ،فلن يكون ً
لملكه؟ يقف اإلنسان في الوسط :إن ِمْلت نحGGو الشGGيطان فGGأنت تنتمي إلى الشGGيطان ،ولكن إذا أرضGGيت
حين ال يزال
ً
خاضعا ُ
Gادرا على ذلGك؟ وإن فعGل ذلGك ،ألم
هللا فإنGك تنتمي إلى هللا .لGو ح ّGل اإلنسGان محGل هللا في عمGل هGذه المعركGة ،هGل سGيكون ق ً
يكن قد هلك منذ وقت طويل؟ ألم يكن قد دخل إلى العالم السفلي منذ فترة طويلة؟ وهكذا ،ال يستطيع اإلنسان أن يحل محل

Gادرا على هزيمت GGه .ال
هللا في عمل GGه ،أي أن اإلنس GGان ال يمتل GGك ج GGوهر هللا ،وإذا ُخ ْ
ض Gت معرك GGة م GGع الش GGيطان ،فلن تك GGون ق ً G
يمكن لإلنسان سوى القيام ببعض العمل؛ فيمكنه كسب بعض الناس ،لكنه ال يسGتطيع أن يح ّGل محGل هللا في عمGGل هللا نفسGه.

كي GGف يمكن لإلنس GGان أن يخ GGوض معرك GGة م GGع الش GGيطان؟ يمكن للش GGيطان أن يأس GGرك ح GGتى قب GGل أن تب GGدأ G.عن GGدما يخ GGوض هللا

وحدهمعركGGة مGGع الشGGيطان ،وعلى هGGذا األسGGاس يتبGGع اإلنسGGان هللا ويطيعGGه ،يسGGتطيع اإلنسGGان أن يقتنيGGه هللا ويهGGرب من قيGGود
الشGGيطان .إن مGGا يمكن أن يحققGGه اإلنسGGان بحكمتGGه وقدراتGGه محGGدود للغايGGة؛ فهGGو غGGير قGGادر على جعGGل اإلنسGGان كGGامالً ،وغGGير

قادر على قيادته ،بل وال حتى على هزيمة الشيطان .ال يمكن لذكاء اإلنسان وحكمته أن يحبطا مخططات الشيطان ،فكيGGف

يمكن لإلنسان أن يحاربه؟
كGGل أولئGGك الGGذين يرغبGGون في أن يكونGGوا كGGاملين لGGديهم الفرصGGة ليكونGGوا كGGاملين ،لGGذلك على الجميGGع أن يهGGدأوا :في
جميعGا إلى الغايGGة .ولكن إذا كنت غGGير راغب في أن تكGGون كGGامالً ،وغGGير راغب في الGGدخول إلى
ًG
المسGGتقبل سGGوف تGGدخلون
وم ْخلصGGين هلل ،وكGGل الGGذين يطيعGGون،
العGGالم الرائGGع ،فهGGذه مشGGكلتك أنت .جميGGع أولئGGك الGGذين يرغبGGون في أن يكونGGوا كGGاملين ُ

وكل أولئك الذين يؤدون مهامهم بأمانة – كل هؤالء النGاس يمكنهم أن يصGيروا كGاملين .اليGوم ،كGل الGذين ال يGؤدون واجبهم

بإخالص ،وكل أولئك من غير المخلصين هلل ،وكGل الGذين ال يخضGعون هلل ،ال سGيما أولئGك الGذين نGالوا االسGتنارة واإلضGاءة
من الروح القدس ،ولكن ال يطبقونهمGا – كGل هGؤالء النGاس ال يقGدرون على أن يكونGوا كGاملين .جميGع أولئGك الGذين هم على
اسGGتعداد Gأن يكونGGوا مخلصGGين هلل ويطيعونGGه يمكن أن يصGGيروا كGGاملين ،حGGتى لGGو كGGان لGGديهم بعض الشGGيء من الجهGGل .يمكن

جعGGل كGGل أولئGGك الراغGGبين كGGاملين .فال داعي للقلGGق بشGGأن هGGذا .مGGا دمت على اسGGتعداد GللسGGعي في هGGذا االتجGGاه ،يمكنGGك أن
راغبGGا في التخلي عن أي من هGGؤالء الGGذي بينكم أو القضGGاء عليهم ،ولكن إذا لم يحGGاول اإلنسGGان أن
تصGGير كGGامالً .أنGGا لسGGت
ً
يعمGGل جيGً Gدا ،فGGأنت وحGGدك الGGذي تGGدمر نفسGGك؛ ولسGGت أنGGا َم ْن يقضGGي عليGGك ،ولكن أنت نفسGGك .إذا كنت ال تسGGعى بنفسGGك إلى

دائمGا مGGا
القيGGام بعمGGل جيGGد – إن كنت كسGGوالً ،أو ال تقGGوم بواجبGGك ،أو كنت غGGير مخلص ،أو ال تسGGعى إلى الحGGق ،وتفعGGل ًG
تشاء ،وإن كنت تتصرف بطياشة وتقاتل من أجل شهرتك وثروتك ،وبال ضمير في تعامالتك مع الجنس اآلخGر ،فسGتتحمل
عبء خطايGGاك ،وال تسGGتحق شGGفقة من أحGGد .إن هGGدفي لكم أن تكونGGوا كGGاملين ،وأن تنGGالوا اإلخضGGاع على أقGGل تقGGدير ،حGGتى

يمكن إكم GGال ه GGذه المرحل GGة من العم GGل بنج GGاح .إن رغب GGة هللا هي أن يك GGون ك GGل إنس GGان ك GGامالً ،وأن يقتني GGه في النهاي GGة ،وأن

يحبGGه .ال يهم مGGا إذا كنت أقGGول إنGGك متخلGGف أو من ذوي الشGGأن الضGGعيف – هGGذه كلهGGا
يطهGره ًG
ّG
ص Gا ّ
تمامGا ،وأن يصGGبح شخ ً
حقيقة .قولي هذا ال يثبت أنني أعتزم التخلي عنك ،وأنني فقGدت األمGل فيكم ،وال حGتى أنGني غGير راغب في خالصGكم .لقGد

جئت اليGGوم ألعمGGل عمGGل خالصGGكم ،وهGGذا يعGGني أن العمGGل الGGذي أقGGوم بGGه هGGو اسGGتمرار لعمGGل الخالص .كGGل شGGخص أمامGGه
ُ
GتعداG،
الفرصة ليصبح كامالً :في النهاية ستتمكن من تحقيق هذه النتيجGة ،ولن يتم التخلي عن أحGGد منكم بشGرط أن تكGون مس ً

وبشGGرط أن تسGGعى .إذا كنت من ذوي الشGGأن الضGGعيف ،فس GGوف تتوافGGق متطلب GGاتي منGGك م GGع شGGأنك الض GGعيف .إذا كنت من

ذوي الشGGأن الرفيGGع ،فسGGوف تتوافGGق متطلبGGاتي منGGك مGGع شGGأنك الرفيGGع .إذا كنت جGGاهالً وأميًّا ،فسGGوف تتوافGGق متطّلبGGاتي منGGك

ملما ب GGالقراءة والكتاب GGة؛ وإذا كنت مس Gً Gنا ،فس GGوف
م GGع أميت GGك؛ وإذا كنت
متعلمGGا ،فس GGوف تتواف GGق متطلب GGاتي من GGك م GGع كون GGك ًّ
ً
Gادرا على تقGديم واجب الضGيافة ،فسGGوف تتوافGGق متطلبGGاتي منGك مGع هGذا؛ وإذا
تتوافق متطلباتي منك مع عمرك؛ وإذا كنت ق ً
قلت إنGGه ال يمكنGGك تقGGديم واجب الضGGيافة ،وال يمكن أن تGGؤدي سGGوى وظيفGGة معينGGة ،سGGواء أكGGانت نشGGر اإلنجيGGل ،أو االعتنGGاء

بالكنيسGGة ،أو حضGGور الشGGؤون العامGGة األخGGرى ،فسGGوف يكGGون تكميلي لGGك متوافًقGGا مGGع الوظيفGGة الGGتي تؤديهGGا .مGGا يجب عليGGك

الحب األسGمى هلل ،وال توجGد ممارسGات أفضGل من هGذه
وساعيا لتحقيGق
ومطيعا حتى النهاية،
صا،
ّ
ً
ً
إنجازه هو أن تكون ُم ْخْل ً
األشGياء الثالثGGة .في نهايGGة األمGGر ،المطلGوب من اإلنسGان هGGو أن يحقGGق هGذه األشGGياء الثالثGة ،وإذا تمكن من تحقيقهGGا ،فسGوف

دومGا،
ينGGال الكمGGال .ولكن ،األهم من كGGل ذلGGك ،يجب عليGGك أن تسGGعى حًقGGا ،ويجب أن تسGGتمر في التقGGدم بفعاليGGة إلى األمGGام ًG
Gلبيا تجGGاه ذلGGك .لقGGد قلت إن كGGل شGGخص أمامGGه الفرصGGة لينGGال الكمGGال ،وقGGادر على أن يصGGير كGGامالً ،وهGGذا أمGGر
وأال تكGGون سً G
مهم ،ولكنك ال تحاول أن تكون أفضل في سعيك ،وإن لم تحقق هGذه المعGGايير الثالثGGة ،ففي النهايGة ال بGد من إقصGائك .أريGد

من الجميGGع أن يلحقGGوا بGGالركب ،وأريGGد منهم أن يحظGGوا بعمGGل الGGروح القGGدس واسGGتنارته ،وأن يكونGGوا قGGادرين على الطاعGGة
جميعGا واجبGGاتكم ،فسGGتنالون
ًG
حGGتى النهايGGة ،ألن هGGذا هGGو الGGواجب الGGذي يجب على كGGل واحGGد منكم أن يؤديGGه .حينمGGا تGGؤدون
مدوية .كل أولئGك الGذين يحملGون الشGهادة هم أولئGك الGذين انتصGروا على الشGيطان ونGالوا
جميعكم الكمال ،وستقدمون شهادة
ّ
وعد هللا ،وهم الذين سيبقون ليعيشوا في الغاية الرائعة.

معا
هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً
Gتريحا .لم يكن هنGGاك بشGGر أو أي شGGيء آخGGر على األرض في ذلGGك الGGوقت ،ولم يكن هللا قGGد قGGام
في البGGدء كGGان هللا مسً G
بأي عمل أيًّا كان .لم يبدأ هللا عمله التدبيري إال بعد أن ُوجدت البشرية وفسدت اإلنسانية ،ومنذ هذه اللحظة ،لم يسترح هللا

ضGا تخلى عن راحتGGه
مجً G
Gددا ،بGGل بGGدأ بGGدالً من ذلGGك يشGGغل نفسGGه بين البشGGر .تخلى هللا عن راحتGGه بسGGبب فسGGاد البشGGرية ،وأي ً

ويخِّلص البشGرية الGGتي فسGدت ،فلن يتمكن هللا أبGً Gدا من دخGول الراحGة
بسGبب تمGGرد رئيس المالئكGGة .إذا لم يهGزم هللاُ الش َ
Gيطان ُ
مرة أخرى .وكما يفتقر اإلنسان للراحة ،كذلك يفتقGر إليهGGا هللا .عنGGدما يGدخل هللا الراحGGة مGرة أخGرى ،فسGوف يGدخل اإلنسGان
أيضا الراحة .الحياة في الراحة هي حياة بGدون حGرب ،وبGدون َدَنس ،وبGدون إصGرار على اإلثم .وهGذا يعGني أنهGا تخلGو من
ً
مضايقة الشيطان (هنا يشير "الشيطان" إلى القوى المعادية) ،وفساد الشيطان ،وكGذلك غGزو أي قGوة معارضGة هلل .كGل شGيء
تمامGGا .هGGذه حيGGاة اإلنسGGانية المريحGGة .عنGGدما يGGدخل هللا
يتبGGع نوعGGه الخGGاص ويعبGGد رب الخليقGGة .إن السGGماء واألرض هادئتGGان ً
ضGا
الراحGة ،فلن يسGتمر أي إثم آخGر على األرض ،ولن يكGون هنGاك مزيGد من الغGزو ألي قGوى معاديGة G.سGتدخل البشGرية أي ً

مجددا ،بل بشرية تم خالصها بعد أن أفسدها الشيطان .يGGوم راحGGة
إلى عالم جديد؛ ولن تكون هناك بشرية يفسدها الشيطان
ً
ض Gا .فقGGد هللا راحتGGه بسGGبب عGGدم قGGدرة البشGGرية على دخGGول الراحGGة ،ولم يكن ذلGGك في األصGGل
البشGGرية هGGو يGGوم راحGGة هللا أي ً

بسGGبب عGGدم قدرتGGه على الراحGGة؛ إن دخGGول الراحGGة ال يعGGني أن كGGل األشGGياء سGGوف تتوقGGف عن الحركGGة ،أو أن كGGل األشGGياء
سGGوف تتوقGGف عن التطGGور ،وال يعGGني أن هللا سGGوف يتوقGGف عن العمGGل أو يتوقGGف اإلنسGGان عن الحيGGاة .تظهGGر عالمGGة دخGGول

الراحة على هذا النحو :لقد تم تدمير الشيطان؛ وهؤالء األشرار الGذين ينضGمون إلى الشGيطان في شGره قGد ُعوقبGوا وُأبيGدوا،
ولم يعد لكل القوى المعادية هلل من وجGود .إن دخGول هللا الراحGة يعGني أنGه لن يعGود يباشGر عملGه الخGاص بخالص البشGرية،
ودخGGول البشGGرية الراحGGة يعGGني أن البشGGرية كلهGGا سGGتعيش في نGGور هللا وفي ظGGل بركاتGGه .لن يكGGون هنGGاك أي شGGيء من فسGGاد
الشيطان ،ولن تحدث أي أشياء شريرة .ستعيش البشGGرية بشGكل طGبيعي على األرض ،وسGGتعيش في ظGل رعايGGة هللا .عنGدما
تم
معا ،فسيعني ذلك أن البشرية قد َخُلصت ،وأن الشGGيطان قGGد ُد ِّGمGر ،وأن عمGGل هللا في البشGGر قGGد َّ
يدخل هللا واإلنسان الراحة ً
كلي ًة .لن يستمر هللا في العمل في البشر ،ولن يعيش اإلنسان بعد اآلن تحت ُملك الشيطان .لذلك ،لن يكون هللا مشغوالً بعGGد

معا .سيعود هللا إلى موضGعه األصGلي ،وسGيعود كGل
اآلن ،ولن ينشغل اإلنسان بعد ذلك ،وسوف يدخل هللا واإلنسان الراحة ً
شGGخص إلى مكانGGه أو مكانهGGا الخGGاص .هGGذه هي الغايGGات الGGتي سيسGGتوطنها هللا واإلنسGGان على التGGوالي بعGGد نهايGGة تGGدبير هللا
بأكمله .هلل غايته ولإلنسان غايته .وسيستمر هللا أثناء راحته في توجيه جميع البشGGر في حيGGاتهم على األرض ،وسGGوف يعبGدG

Gادرا
اإلنسان هللاَ الحقيقي الواحد في السماء أثنGاء وجGوده في نGور هللا .لن يعيش هللا بين البشGر مج ً
ُ
Gددا ،ولن يكGون اإلنسGان ق ً
على العيش م GGع هللا في غاي GGة هللا .ال يمكن هلل واإلنس GGان أن يعيش GGا في نفس الع GGالم ،ولكن لك GGل منهم GGا طريقت GGه الخاص GGة في
العيش .هللا هو الذي يوجه كل البشرية ،في حين أن كل البشرية هي بلورة لعمGGل تGGدبير Gهللا .إنهGGا البشGGرية الGGتي تتم قيادتهGGا.
اإلنسGGانية ليسGGت مشGGابهة هلل فيمGGا يتعلGGق بGGالجوهر .تعGGني الراحGGة عGGودة المGGرء إلى مكانGGه األصGGلي .لGGذلك ،عنGGدما يGGدخل هللا
الراحGGة ،فهGGذا يعGGني أن هللا يعGGود إلى مكانGGه األصGGلي .لن يعيش هللا على األرض مGGرة أخGGرى أو يشGGترك في فGGرح البشGGرية
ومعاناتها بينما يعيش وسط البشر .عندما تدخل البشرية الراحة ،فهذا يعني أن اإلنسان قد صار خليقة حقيقيGGة .سGGوف يعبGGد
الناس هللاَ أو يقGاومون هللا بعGد اآلن؛ فسGوف يعGودون
البشر هللا من على األرض ويعيشون حياة إنسانية طبيعية .لن يعصى ُ
إلى الحياة األصلية آلدم وحواء .هذه هي الحياة والغايات الخاصة باهلل والبشرية بعد أن يدخال الراحة .إن هزيمGة الشGيطان
هGGو اتجGGاه حتمي في الحGGرب بين هللا والشGGيطان .بهGGذه الطريقGGة ،يصGGبح دخGGول هللا الراحGGة بعGGد االنتهGGاء من عملGGه التGGدبيري
أيضا اتجاهات حتمية .يوجGGد مكGGان راحGة اإلنسGان على األرض ،ومكGGان راحGة هللا
وخالص اإلنسان الكامل ودخول الراحة ً
في السماء .وبينما يعبد GاإلنسGان هللا في راحتGGه ،سGGوف يعيش على األرض ،وبينمGGا يقGود هللا الجGزء المتبقي من البشGرية في
الراحة ،سوف يقودهم من السماء ،وليس من األرض .سيظل هللا هو الGروح ،بينمGGا يبقى اإلنسGان جسGً Gدا .هللا واإلنسGGان لهمGGا
طريقتهمGGا الخاصGGة المختلفGGة في الراحGGة .بينمGGا يسGGتريح هللا ،سGGيأتي ويظهGGر بين البشGر؛ وبينمGGا يسGGتريح اإلنسGان ،سGGيقوده هللا

لزيارة السماء وكذلك االستمتاع بالحيGاة في السGماء .بعGد أن يGدخل هللا واإلنسGان الراحGة ،لن يكGون للشGيطان من وجGود فيمGا
أيضا .قبل أن يدخل هللا واإلنسان الراحGة ،فGإن هGؤالء األشGخاص
بعد ،ومثل الشيطان ،لن يكون لهؤالء األشرار من وجود ً
األشGرار الGGذين اضGGطهدوا هللا على األرض واألعGGداء الGGذين عصGGوه على األرض سGGيكونون قGGد ُدمGGروا بالفعGGل؛ سGGيكونون قGGد

تمامGا ،فلن تعGGرف األرض أب ًGدا مGرة أخGGرى
ُدمروا بسبب الكوارث العظيمة في األيام األخيرة .وبعد تGGدمير هGؤالء األشGرار ً
كليا .هذه هي الشروط األساسية لGGدخول
مضايقات الشيطان .وستنال البشرية الخالص الكامل ،وعندها فقط ينتهي عمل هللا ً
هللا واإلنسان الراحة.

تشGGير طريقGGة نهايGGة كGGل األشGGياء إلى نهايGGة عمGGل هللا وتشGGير إلى نهايGGة تطGGور البشGGرية .هGGذا يعGGني أن اإلنسGGانية بعGGدما
ضGا أنGه
أتمGوا تكGاثرهم ،وهGو يعGني أي ً
أفسدها الشيطان قد وصلت إلى نهاية تطورها ،وأن أحفاد آدم وحواء قد سGيكونون قGد ّ
من المستحيل لمثل هذه البشرية االستمرار في التطور بعد أن أفسدها الشيطان .لم يكن آدم وحواء فاسدين في البداية ،لكن
معGا ،يقGGترب آدم وحGواء –
آدم وحواء اللGذان ُ
طGردا من جنGة عGGدن قGGد أفسGGدهما الشGGيطان .عنGدما يGGدخل هللا واإلنسGان الراحGة ً
طردا من جنGة عGدن – ونسGلهما من النهايGGة ،وسGGتظل إنسGانية المسGتقبل تتكGGون من نسGل آدم وحGواء ،لكنهم لن يكونGGوا
اللذان ُ

صG Gا يعيش GGون تحت ُمل GGك الش GGيطان .ب GGل س GGيكونون أنا ًسG Gا ق GGد تم خالص GGهم وتطه GGيرهم .س GGتكون ه GGذه البش GGرية خض GGعت
أشخا ً
للدينونة Gوالتوبيخ G،وصارت مقدسة .لن يكون هؤالء الناس متشابهين مع الجنس البشري كما كان في األصGل؛ يمكن للمGرء
تمامGGا عن آدم وحGGواء األصGGليين .سGGيتم اختيGGار هGGؤالء األشGGخاص من بين جميGGع أولئGGك
أن يقGGول
ً
تقريبGGا إنهم جنس مختلGGف ً
أخيرا أثناء دينونة Gهللا وتوبيخه .سيكونون آخر جماعة متبقيGGة
الذين أفسدهم الشيطان ،وسيكونون هم األشخاص الذين ثبتوا ً

من النGGاس بين البشGGر الفاسGGدين .سGGتكون هGGذه الجماعGGة فقGGط من النGGاس قGGادرة على دخGGول الراحGGة النهائيGGة مGGع هللا .سGGيكون

أولئك القادرون على الصGمود أثنGاء عمGل هللا في الدينونGGة والتGوبيخ خالل األيGام األخGGيرة – أي خالل عمGل التطهGير النهGائي
جميعGا من سGGيطرة
ًG
– هم الGGذين سGGيدخلون الراحGGة النهائيGGة مGGع هللا؛ لهGGذا ،فGGإن أولئGGك الGGذين يGGدخلون الراحGGة سGGوف يتحGGررون
الشيطان ويقتنيهم هللا فقط بعGد خضGوعهم لعملGه النهGائي في التطهGير .سGوف يGدخل هGؤالء النGاس الGذين اقتنGاهم هللا في نهايGة
المطGGاف الراحGGة النهائيGGة .إن جGGوهر عمGGل هللا في التGGوبيخ والدينونGGة هGGو تطهGGير اإلنسGانية ،وهGGذا ألجGGل يGGوم الراحGGة النهGGائي.
وإال فلن تتمكن البشرية جمعاء من اتباع نمطهGا الخGاص أو دخGول الراحGة .هGذا العمGل هGو الطريGق الوحيGد للبشGرية لGدخول

طهر البشرية من إثمها ،وعمله فحسب في التGGوبيخ والدينونGGة سGوف ُيخGرج تلGك
الراحة .وحده عمل هللا في التطهير سوف ُي ِّ
األشGGياء المتمGGردة بين البشGGر إلى النGGور ،وبGGذلك يفصGGل أولئGGك الGGذين يمكن خالصGGهم عن أولئGGك الGGذين ال يسGGتطيعون ،والGGذين
سيبقون عن أولئك الذين لن يبقوا .عندما ينتهي عمله ،سيتم تطهير الناس الذين يسGGمح لهم بالبقGاء وسGGيتمتعون GبحيGGاة بشGرية
ثانيGGة أكGGثر روع GGة على األرض عنGGدما ي GGدخلون إلى عGGالم أس GGمى للبش GGرية؛ وبعب GGارة أخGGرى ،سGGيدخلون ي GGوم راحGGة البشGGرية
ويعيشون مع هللا .وبعGد أن يخضGع أولئGك الGذين ال يسGتطيعون البقGاء للتGوبيخ والدينونGة ،فسGوف يتم إظهGار هيئGاتهم األصGلية
جميعGا ولن ُيسGGمح لهم ،مثGGل الشGGيطان ،بالبقGGاء على األرض مGGرة أخGGرى .لن تضGGم
ًG
بالكامGGل؛ وبعGGد ذلGGك سGGوف يتم تGGدميرهم
البشرية في المستقبل هذا النوع من الناس؛ هؤالء النGاس ال يصGلحون لGدخول أرض الراحGة النهائيGGة ،وال يصGلحون لGدخول
صGا صGالحين.
يوم الراحة الGذي سيتشGارك فيGه هللا والنGاس ،ألنهم سGيكونون ُعرضGة للعقGاب وهم األشGرار ،وهم ليسGوا أشخا ً
ضGا للدينونGة والتGوبيخ ،وكGذلك قGدموا خدمGة إلى هللا ذات مGرة ،ولكن عنGدما يGأتي اليGوم
لقد تم فداؤهم ذات مرة ،وخضعوا أي ً
األخير ،فسوف يتم القضاء عليهم وتدميرهم بسبب شرهم وبسبب عصيانهم وعدم قGابليتهم لإلصGGالح .لن يعGودوا موجGGودين

في عGGالم المسGGتقبل ،ولن يعGGودوا موجGGودين بين الجنس البشGGري في المسGGتقبل .سGGيتم تGGدمير جميGGع األشGGرار وجميGGع الGGذين لم

عما إذا كGGانوا أرواح المGGوتى أو أولئGGك الGGذين ال يزالGGون
يخلصGGوا عنGGدما يGGدخل المقدسGGون بين البشGGر الراحGGة ،بغض النظGGر َّ

يعيش GGون في الجس GGد .وبغض النظ GGر عن أي حقب GGة تنتمي إليه GGا ه GGذه األرواح الش GGريرة وه GGؤالء الن GGاس األش GGرار ،أو أرواح
الناس الصالحين وأولئك الذين يفعلون الGبر ،فإنGه سGيتم هالك جميGع فGاعلي الشGر ،وسGوف ينجGو جميGع النGاس الصGالحين .ال
Gاء على مGا
Gاء على عمGل العصGر األخGير ،بGل يتم تحديGده بن ً
يتم تحديGد مGا إذا كGان الشGخص أو الGروح يتلقى الخالص كليً Gة بن ً
شرا ولم يمكن خالصهم في الحقبGة السGابقة ،فGإنهم بال شGك سGيكونون ُعرضً Gة
إذا كان قد قاوم هللا أو عصاه .إذا فعل الناس ً
للعق GGاب .إذا ك GGان الن GGاس في ه GGذا العص GGر يفعل GGون الش GGر وال يمكن خالص GGهم ،فهم بالتأكي GGد ُعرض GGة للعق GGاب .يتم الفص GGل بين

النGGاس على أسGGاس الخGGير والشGر ،وليس على أسGGاس العصGGر .بمجGGرد الفصGGل بينهم على أسGGاس الخGGير والشGر ،ال يتم عقGGاب
الناس أو مكافأتهم على الفور؛ بل بGاألحرى سGينفذ هللا عملGه فقGط لمعاقبGة الشGر ومكافGأة الخGير بعGد االنتهGاء من القيGام بعملGه
في اإلخضاع في األيام األخيرة .في الواقع ،لقد استخدم الخير والشر في الفصل بين البشرية منذ أن قام بعملGGه بين البشGGر.
سGوف يكGافئ الص ّGديقين فحسGب ويعGاقب األشGرار عنGد إتمGام عملGه ،بGدالً من الفصGل بين األشGرار واألبGرار عنGد إتمGام عملGه
في النهاية ثم الشروع على الفور في عمله لمعاقبGة الشGر ومكافGأة الخGير .إن عملGه النهGائي لمعاقبGة الشGر ومكافGأة الخGير يتم
بالكامل من أجل تنقية جميع البشر ،حتى يتمكن من إحضار بشرية مقدسة بالكامل إلى راحة أبدية .هذه المرحلة من عملGGه
هي أهم عمGGل لGGه .إنهGGا المرحلGGة األخGGيرة من عملGGه التGGدبيري الكامGGل .إذا لم يهلGGك هللا األشGGرار ،لكن تGGركهم للبقGGاء ،فعندئGٍ Gذ
قادرا على الوصول بالبشرية كلها إلى عالم أفضGGل .هGGذا
ستظل البشرية كلها غير قادرة على دخول الراحة ،ولن يكون هللا ً
النوع من العمل لن ينتهي بالكامل .عندما ينهي عمله ،سGتكون البشGرية كلهGا مقدسGGة بالتمGGام .بهGذه الطريقGGة فقGط يسGتطيع هللا
أن يعيش بسالم في راحة.
إن الن GGاس الي GGوم غ GGير قGGادرين على التخلي عن األشGGياء المتعلق GGة بالجسGGد ،فال يمكنهم التخلي عن التمت GGع بالجسGGد ،وال
يمكنهم التخلي عن العالم ،أو المال ،أو شخصGGيتهم الفاسGدة .يتخلى معظم النGاس عن مسGاعيهم بطريقGGة روتينيGGة .في الواقGع،
هؤالء الناس ال يحفظون هللا في قلوبهم على اإلطالق؛ عالوة على ذلGك ،هم ال يتقGون هللا .إنهم ال يحفظGون هللا في قلGوبهم،
ولGذا فهم ال يسGتطيعون إدراك كGل مGا يفعلGه هللا ،واألكGثر من ذلGك أنهم غGير قGادرين على تصGديق الكلمGات الGتي يتحGدث بهGا
من فمGGه .هGGؤالء النGGاس هم جسGGدانيون جGً Gدا ،وفاسGGدون للغايGGة ويفتقGGرون إلى أي حقيقGGة على اإلطالق ،بGGل عالوة على ذلGGك،
هم ال يعتقGGدون أن هللا يمكن أن يصGGير جسGً Gدا .أي شGGخص ال يGGؤمن باهلل المتج ّس Gد – بمعGGنى أي شGGخص ال يGGؤمن بعمGGل هللا
المنظ GGور وكالم GGه وال ي GGؤمن باهلل المنظ GGور ب GGل يعب Gد Gهللا غ GGير المنظ GGور في الس GGماء – فال يحف GGظ ه GGو أو هي هللا في قلب GGه أو

قلبه GGا .هم أن GGاس ال يطيع GGون هللا ويقاومون GGه .ه GGؤالء الن GGاس يفتق GGرون إلى اإلنس GGانية والعق GGل ،وال يقول GGون ش GGيًئا عن الحقيق GGة.
بالنسبة لهؤالء الناس ،ال يمكن باألولى تصديق هللا المنظGGور والملمGGوس ،ومGع ذلGGك ،فGإن هللا غGGير المنظGور وغGير الملمGGوس
هGو األكGثر مصGداقية وأكGثر َم ْن ُيبهج قلGوبهم .مGا يسGعون إليGه ليس صGدق الحقيقGة ،وال الجGوهر الحقيقي للحيGاة ،ناهيGك عن
نوايا هللا ،بل يطلبون اإلثارة .مهما كGانت جميGع األشGGياء الGGتي تم ّكنهم من تحقيGGق رغبGاتهم الخاصGة ،فهي بال شGGك معتقGداتهم
Gرارا؟ إنهم
ومساعيهم .إنهم يؤمنون باهلل فقGط من أجGل إشGباع رغبGاتهم ،وليس السGعي وراء الحقيقGة .أليس هGؤالء النGاس أش ً
واثقGGون من أنفسGGهم إلى حGGد كبGGير ،وال يصGGدقون أن هللا في السGGماء سGGيهلكهم ،هGGؤالء "النGGاس الصGGالحين" .إنهم بGGدالً من ذلGGك

يعتقGGدون أن هللا سيسGGمح لهم بالبقGGاء ،وعالوة على ذلGGك ،سGGيكافئهم بسGخاء ،ألنهم فعلGGوا أشGGياء كثGGيرة هلل وأظهGGروا الكثGGير من
"الGGوالء" تجاهGGه .إن كGGانوا يسGGعون هلل المGGرئي ،فسGGوف يرتGGدون على الفGGور ضGGد هللا أو يستشGGيطون غضGً Gبا بمجGGرد أن تتعGGثر
طGون يسGعون إلى إشGباع رغبGاتهم الخاصGة؛ هم ليسGوا أهGل نزاهGة في السGعي وراء الحقيقGة.
رغبGاتهم .هGؤالء هم أنGاس ُم ْن َح ّ

مثGل هGؤالء النGاس هم َم ْن يسGمون باألشGرار الGذين يتبعGون المسGيح .هGؤالء النGاس الGذين ال يبحثGون عن الحقيقGة ال يصGدقون
الحقيقGGة .فهم أكGGثر عجGً Gزا عن إدراك نهايGGة البشGGرية في المسGGتقبل ،ألنهم ال يؤمنGGون بGGأي عمGGل أو كالم من هللا المGGرئي ،وال
يمكنهم تصGGديق غايGGة البشGGرية في المسGGتقبل .لGGذلك ،فحGGتى لGGو اتبعGGوا هللا المGGرئي ،فGGإنهم مGGا زالGGوا يفعلGGون الشGGر وال يسGGعون
للحقيقGGة ،وال يمارسGGون الحقيقGGة الGGتي أطلبهGGا .هGGؤالء النGGاس الGGذين ال يؤمنGGون بGGأنهم سGGيهلكون هم على العكس األفGGراد الGGذين
س GGيتم هالكهم .جميعهم يؤمن GGون ب GGأنهم أذكي GGاء ج Gً Gدا ،ويعتق GGدون ب GGأنهم هم أولئ GGك ال GGذين يمارس GGون الحقيق GGة .إنهم يعت GGبرون أن
ثم يعGGتزون بGGه .هGGؤالء األشGGرار واثقGGون جGً Gدا من أنفسGGهم ،ويتخGGذون من الحقيقGGة عقيGGدة،
سGGلوكهم الشGGرير هGGو الحقيقGGة ومن َّ

ويعتGGبرون أفعGGالهم الشGGريرة حقيقGGة ،وفي النهايGGة يمكنهم فقGGط أن يحصGGدوا مGGا زرعGGوه .وكلمGGا كGGان النGGاس أكGGثر ثقGGة بGGالنفس،
وكلمGGا كGGانوا أكGGثر تغطر ًس Gا ،كGGانوا غGGير قGGادرين على اقتنGGاء الحقيقGGة .وكلمGGا زاد عGGدد النGGاس الGGذين يؤمنGGون باهلل السGGماوي،
سيعاقبون .قبل أن تدخل البشرية الراحة ،يتم تحديGGد مGا إذا كGان كGل شGخص ُيعGGاقب
قاوموا هللا أكثر .هؤالء هم الناس الذين ُ

أو ُيكافأ بحسب ما إذا كانوا يسعون للحقيقة ،ومGا إذا كGانوا يعرفGGون هللا ،ومGا إذا كGانوا يسGتطيعون أن يطيعGوا هللا المنظGور.
أولئك الذين قGدموا خدمGة هلل المنظGور ولكنهم ال يعرفونGه أو يطيعونGه يفتقGرون للحقيقGة .هGؤالء النGاس أشGرار ،وممGا ال شGك
فيGGه أن األشGGرار سGGوف ُيعGGاقبون؛ عالوة على ذلGGك ،يجب معGGاقبتهم بحسGGب سGGلوكهم الشGGرير .يGGرى اإلنسGGان هللا على أنGGه َمن
ضGا يسGتحق طاعGة اإلنسGان .أولئGك الGذين ال يؤمنGون إال باهلل الغGامض وغGير المنظGور هم
يستحق اإليمGان بGه ،ويGؤمن أنGه أي ً

أولئ GGك ال GGذين ال يؤمن GGون باهلل .عالوة على ذل GGك ،هم غ GGير ق GGادرين على طاع GGة هللا .إذا ك GGان ه GGؤالء الن GGاس ال يزال GGون غ GGير

ق GGادرين على اإليم GGان باهلل المنظ GGور بحل GGول ال GGوقت ال GGذي ينتهي في GGه من عمل GGه في اإلخض GGاع ،ويس GGتمرون ك GGذلك في ع GGدم
طGGاعتهم هلل الظGGاهر في الجسGGد ومقاومتGGه ،فبال شGGك سGGوف يهلGGك هGGؤالء المؤمنGGون بإلGGه غGGامض .كمGGا هGGو الحGGال مGGع أولئGGك
المتج ِّس Gد فسGGيتم في
المتج ّس Gد شً G
Gفهيا ،ولكنGGه ال يسGGتطيع أن يمGGارس حقيقGGة طاعGGة هللا ُ
الGGذين بينكم – أي شGGخص يعGGترف باهلل ُ
ضGا يأكGGل ويشGرب من الحقيقGة الGتي عبَّر
Gفهيا وأي ً
نهاية المطاف القضاء عليه وهالكه ،وأي شخص يعGGترف باهلل المنظGور ش ً
عنها هللا المنظور ،ولكنه يطلب بعد ذلك هللا الغامض وغير المنظGGور فسGGيتم بGGاألولى هالكGGه في المسGGتقبل .ال يمكن ألي من

هؤالء الناس أن يبقوا حGتى وقت الراحGة بعGد انتهGاء عمGل هللا .ال يمكن أن يكGون هنGاك أحGد مثGل هGؤالء النGاس الGذين يبقGون
حتى وقت الراحة .الناس الشيطانيون هم أولئك الذين ال ُيمارسون الحقيقة؛ جوهرهم هو جوهر المقاومGGة وعGGدم طاعGGة هللا،
وليس لديهم أدنى نوايا لطاعة هللا .سيتم هالك كل هؤالء الناس .سGيتم تحديGد GمGا إذا كنت تمتلGك الحقيقGة ومGا إذا كنت تقGاوم
هللا وفًقGا لجGوهرك ،وليس وفًقGا لمظهGGرك أو كالمGك وسGلوكك .يحGدد جGوهر كGل شGخص مGا إذا كGان سGيتم هالكGGه؛ يتم تحديGدG
هذا وفًقا للجوهر الذي ُيظهره سGلوكه وسGGعيه للحقيقGة .من بين األشGخاص الGذين يعملGGون عمالً ممGاثالً ،وكGGذلك يGGؤدون قGGدراً

ممGGاثالً من العمGGل ،وأولئGGك الGGذين يكGGون جGGوهرهم اإلنسGGاني جيGGد والGGذين يمتلكGGون الحقيقGGة ،يكGGون األشGGخاص الGGذين يمكنهم

Gريرا والGذين يعصGون هللا المنظGور هم الGذين سGيتم هالكهم .يتعامGل أي
البقاء ،ولكن أولئك الذين يكون جوهرهم اإلنسGاني ش ً
عمGGل من أعمGGال هللا أو كلماتGGه الموجهGGة إلى غايGGة البشGGرية مGGع البشGGرية بالشGGكل المالئم وفًقGGا لجGGوهر كGGل شGGخص؛ لن تكGGون
هن GGاك ح GGوادث ،وبالتأكي GGد لن يك GGون هن GGاك أدنى خط GGأ .فق GGط عن GGدما يق GGوم الش GGخص بالعم GGل ف GGإن العاطف GGة البش GGرية أو المع GGنى
سGGيختلطان بGGه .العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه هللا هGGو األنسGGب؛ هGGو بالتأكيGGد لن يجلب ادعGGاءات كاذبGGة ضGGد أي مخلGGوق .يوجGGد اآلن
ضGا الكلمGGات الGGتي أتكلم بهGGا.
العديGGد من النGGاس غGGير القGGادرين على إدراك غايGGة البشGGرية في المسGGتقبل والGGذين ال يصGGدقون أي ً
كل أولئك الذين ال يؤمنون ،مع أولئك الذين ال يمارسون الحقيقة ،هم شياطين!
أولئك الذين يسعون والذين ال يسعون أصبحوا اآلن نوعين مختلفين من النGاس ،وهمGا نوعGGان من النGاس لهمGا غايتGان

مختلفتان .أولئك الذين يسعون لمعرفة الحقيقة ويمارسون الحقيقة هم الناس الGذين سيخلصGGهم هللا .وأولئGك الGGذين ال يعرفGGون
الطري GGق الص GGحيح هم ش GGياطين وأع GGداء؛ هم نس GGل رئيس المالئك GGة وس GGيتم هالكهم .ح GGتى األتقي GGاء المؤمن GGون بإل GGه غ GGامض –
أليسGGوا كGGذلك شGGياطين؟ النGGاس الGGذين لGGديهم ضGGمائر صGGالحة ولكنهم ال يقبلGGون الطريGGق الصGGحيح هم شGGياطين؛ جGGوهرهم هGGو
جGGوهر مقاومGGة هللا .أولئGGك الGGذين ال يقبلGGون الطريGGق الصGGحيح هم أولئGGك الGGذين يقGGاومون هللا ،وحGGتى لGGو تحمGGل هGGؤالء النGGاس
ضGا .أولئGك الGGذين ال يرغبGGون في التخلي عن العGالم ،والGGذين ال يتحملGGون االنفصGال
الكثير من المصاعب ،فسوف يهلكGون أي ً
جميعGا.
عن آبائهم ،والذين ال يستطيعون تحمل تخليص أنفسGهم من أشGكال تمتGع الجسGد ،جميعهم ال يطيعGون هللا وسGيهلكون
ً
المتج ِّسGد هGو شGيطاني؛ وهكGذا سGيتم هالكهم .أولئGك الGذين يؤمنGون ولكنهم ال يمارسGون الحGق ،وأولئGك
كل َم ْن ال يGؤمن باهلل ُ
ِ
تجسد ،والذين ال يؤمنون على اإلطالق بوجود هللا سوف يهلكون .أي شخص قGادر على البقGاء هGو
الم ّ
الذين ال يؤمنون باهلل ُ
الشGخص الGذي اجتGاز مGرارة التنقيGGة وثبت؛ هGذا هGو الشGخص الGذي اجتGاز بالفعGGل التجGارب .أي شGخص ال يعGترف باهلل هGو
ِ
وم ْن
الم ّ
تجسد ضمن هذا االتجاه أو خارجه هو ضGد المسGيح! َم ْن هGو الشGيطانَ ،
عدو؛ بمعنى أن أي شخص ال يعترف باهلل ُ
وم ْن هم أعداء هللا إن لم يكونوا المقاومين الذين ال يؤمنون باهلل؟ أليسوا هم هؤالء الناس الGGذين يعصGGون هللا؟
هم الشياطينَ ،

لفظيGGا أنهم يؤمن GGون ولكنهم يفتق GGرون للحقيق GGة؟ أليس GGوا هم ه GGؤالء الن GGاس ال GGذين
أليس GGوا هم ه GGؤالء األش GGخاص ال GGذين ي GGدعون ً
يسعون لنوال البركات إال أنهم ال يقدرون على الشهادة هلل؟ ما زلت تخالط أولئك الشياطين اليوم وتعاملهم بضGمير ومحبGة؛

ولكن في هذه الحالة ألست تعامل الشيطان بنوايا حسنة؟ أال ترتبط من خالل ذلك بالشياطين؟ إن كGان النGاس في هGذه األيGام
ال يزالون غير قادرين على التمييز بين الخGير والشGر ،ويسGتمرون في ممارسGGة المحبGة والرحمGGة دون أي نيGة لطلب مشGGيئة
هللا أو القGدرة بGأي حGال من األحGوال على جعGل مقاصGد هللا مقاصGد لهم ،فGإن نهGايتهم سGتكون أكGثر بؤ ًسGا .وكGل َم ْن ال يGؤمن
كن الضGGمير والمحبGGة تجGGاه عGGدو ،أال ينقصGGك اإلحسGGاس بGGالبر؟ إن كنت
باهلل في الجسGGد هGGو عGGدو هلل .إذا كنت تسGGتطيع أن تُ ّ

تنسجم مGع هGؤالء الGذين أكGرههم وأختلGف معهم ،وال تGزال تحمGل الحب أو المشGاعر الشخصGية نحGوهم ،أفال تكGون عاص ًGيا؟

ألسGGت تقGGاوم هللا عن قصGGد؟ هGGل شGGخص مثGGل هGGذا يمتلGGك الحGGق؟ إذا تعامGGل النGGاس بضGGمير مGGع األعGGداء ،وشGGعروا بالمحبGGة
للشGGياطين وبالشGGفقة على الشGGيطان ،أفال يعطلGGون عمGGل هللا عن عمGٍ Gد؟ هGGؤالء النGGاس الGGذين يؤمنGGون بيسGGوع فقGGط وال يؤمنGGون

ِ
المتج ِّسGد لكنهم يفعلGGون الشGGر فجميعهم أضGGداد المسGGيح،
المتج ّس Gد في األيGGام األخGGيرة ،والGGذين يGّ Gدعون ً
لفظيGGا اإليمGGان باهلل ُ
باهلل ُ
ناهيGGك عن أولئGGك الGGذين ال يؤمنGGون باهلل .سGGيتم هالك كGGل هGGؤالء النGGاس .المعيGGار الGGذي يحكم بموجبGGه اإلنسGGان على اإلنسGGان

بغيضا فهGو شGرير .أمGا المعيGار الGذي يحكم بموجبGه
وم ْن يكون سلوكه
فم ْن يكون سلوكه ً
ً
جيدا هو شخص بارَ ،
هو سلوكه؛ َ
هللا على اإلنسان فيعتمد على ما إذا كان جوهر الشخص يطيعه؛ الشخص الذي يطيع هللا هGGو شGGخص بGGار ،والشGGخص الGGذي
عما إذا كGGان كالم
جيدا أم سيًئا ،وبغض النظر َّ
ال يطيع هللا هو عدو وشرير ،بغض النظر َّ
عما إذا كان سلوك هذا الشخص ً
صحيحا أم خاطًئ ا .بعض الناس يرغبون في استخدام األعمال الجيدة للحصول على نهاية جيدة في المسGGتقبل،
هذا الشخص
ً

وبعض النGGاس يرغبGGون في اسGGتخدام الكالم الجيGGد لشGGراء نهايGGة جيGGدة .يعتقGGد النGGاس بشGGكل زائGGف أن هللا يحGGدد عاقبGGة اإلنسGGان
ثم ف GGإن العدي GGد من الن GGاس س GGوف يس GGعون إلى اس GGتخدام ه GGذا لن GGوال إحس GGان م GGؤقت من خالل
وفًقGGا لس GGلوكه أو كالم GGه ،ومن َّ
جميعGا
ضGا هلل؛ سGيكونون
الخداع .الناس الذين سيبقون الحًقGا في الراحGة سGيكونون
جميعGا قGد تحملGوا يGوم الضGيق وشGهدوا أي ً
ً
ً

صGا قGاموا بGGواجبهم وينGGوون إطاعGGة هللا .أولئGGك الGذين يرغبGGون فقGط في اسGGتغالل الفرصGة للقيGام بخدمGة لتجنب ممارسGة
أشخا ً
الحقيقGGة لن يكونGGوا قGGادرين على البقGGاء .هللا لديGGه معGGايير مناسGGبة لGGترتيب عGGواقب جميGGع النGGاس ،فهGGو ال يقGGوم فقGGط باتخGاذ هGGذه
القرارات وفًقا لكلمات الفرد وسلوكه ،كما أنGGه ال يتخGGذها وفًقGا لسGلوكه خالل فGGترة زمنيGة واحGGدة .لن يكGGون متسGGاهالً مGع كGل

سGلوك الشGخص الشGGرير بسGبب خدمGGة سGابقة قGدمها الشGخص هلل ،كمGا أنGGه لن ُيخّلص الشGخص من المGوت بسGGبب ُكْلَفGGة قديمGة
ثم يتجنب
دفعهGGا هلل .ال يمكن ألحGGد أن يفلت من العقGGاب بسGGبب شGGره ،وال يمكن ألحGGد أن يتسGGتر على سGGلوكه الشGGرير ،ومن َّ
عGGذاب الهالك .إن كGGان بإمكGGان المGGرء أن يقGGوم فعالً بواجبGGه ،فهGGذا يعGGني أنGGه ُم ْخِلص هلل إلى األبGGد وال يسGGعى للحصGGول على
عما إذا ك GGان يحص GGل على برك GGات أو يع GGاني من المحن .إذا ك GGان الن GGاس ُم ْخلص GGين هلل عن GGدما ي GGرون
مكاف GGآت ،بغض النظ GGر َّ
البرك GGات لكن يفق GGدون إخالص GGهم عن GGدما ال يس GGتطيعون رؤي GGة البرك GGات وفي النهاي GGة يظل GGون غ GGير ق GGادرين على الش GGهادة هلل
ويبقون غير قادرين على القيام بواجبهم كما ينبغي G،فهؤالء النGاس الGذين ق َّGدموا خدمGة إلى هللا بGإخالص ذات مGرة سGيهلكون
الم ْعِنّيGGون بالراحGGة.
ً
أيضا .باختصار ،ال يمكن لألشرار أن يبقوا في األبدية G،وال يمكنهم الدخول في راحة؛ فقGGط األبGGرار هم َ
بع GGد أن ت GGدخل البش GGرية في المس GGار الص GGحيح ،س GGيعيش الن GGاس حي GGاة إنس GGانية طبيعي GGة .س GGوف يقوم GGون ك Gٌ Gل بواجب GGه الخ GGاص،
تماما هلل .سوف يتخلGون عن عصGيانهم وشخصGيتهم الفاسGدة ،وسيعيشGون ألجGل هللا وبسGبب هللا .سGوف
ويصيرون ُم ْخلصين ً
يتركون العصيان والمقاومة ،وسيكونون قGادرين على طاعGة هللا طاعGة كاملGة .هGذه هي حيGاة هللا واإلنسGان وحيGاة الملكGوت،
وهي حياة الراحة.
تماما إلى الكنيسة هم أنانيون للغايGGة ويظهGGرون لطفهم .ال يركGGز
أولئك الذين يأخذون أطفالهم وأقاربهم غير المؤمنين ً
هGGؤالء النGGاس إال على كGGونهم محGGبين ،دون أي اعتبGGار فيمGGا إذا كGGانوا يؤمنGGون أم ال وبغض النظGGر عمGGا إذا كGGانت هGGذه هي
إرادة هللاُ .يحضر البعض زوجاتهم أمام هللا ،أو يحضرون آبائهم إلى هللا ،وبغض النظGر عمGا إذا كGان الGروح القGGدس يوافGق
على هGGذا أو يقGGوم بعملGGه ،فهم "يتبنGGون أنا ًس Gا موهGGوبين" بال تبصGGر ألجGGل هللا .مGGا الفائGGدة الGGتي يمكن كسGGبها من توسGGيع هGGذا

اللطGGف تجGGاه هGGؤالء النGGاس الGGذين ال يؤمنGGون؟ حGGتى لGGو كGGان هGGؤالء غGGير المؤمGGنين الGGذين يجاهGGدون التبGGاع هللا دون حضGGور

ال GGروح الق GGدس ،فال ي GGزال ال يمكن خالص GGهم كم GGا يعتق GGد الم GGرء .ليس به GGذه الس GGهولة في الواق GGع اقتن GGاء أولئ GGك ال GGذين يتلق GGون
المتج ِّس Gد ،فال
الخالص .أولئGGك الGGذين لم يخضGGعوا لعمGGل الGGروح القGGدس واجتGGازوا التجGGارب ،ولم يصGGيروا كGGاملين بعمGGل هللا ُ
يمكن أن يتكملGGوا على اإلطالق .لGGذلك ،يفتقGGر هGGؤالء لحضGGور الGGروح القGGدس من اللحظGGة الGGتي يبGGدؤون فيهGGا اتبGGاع هللا تبعيGGة
شكلية ،وال يمكنهم ببساطة أن يكونوا كاملين وفًقا لظروفهم وحاالتهم الفعلية .لذا ،ال يقرر الGروح القGدس أن يمنحهم الكثGير
ويظهGر عGاقبتهم في
من الطاقة ،كما أنه ال يقدم أي استنارة ،أو يرشدهم بأي شكل من األشكال؛ إنGه يسGمح لهم فقGط بتبعيتGه ُ

النهايGGة – وهGGذا يكفي .إن حمGGاس اإلنسGGان ونوايGGاه تGGأتي من الشGGيطان ،وال يمكنGه GبGGأي حGGال من األحGGوال إتمGGام عمGGل الGGروح
كمGل
القGGدس .بغض النظGGر عن نوعيGGة الشGGخص ،فيجب عليGGه أن يكGGون لديGGه عمGGل الGGروح القGGدس – هGGل يمكن لشGGخص أن ُي ِّG
شخص ا؟ لماذا يحب زوج زوجته؟ ولماذا تحب زوجة زوجها؟ لماذا يكون األطفال مطيعين لوالديهم؟ ولماذا يكGGون الوالGGدان
ً
مولعين بأطفالهمGا؟ مGا أنGواع النوايGا الGتي َّ
يكنهGا النGاس حًقGا؟ أليس من أجGل إرضGاء خطGط المGرء ورغباتGه األنانيGة؟ هGل هGذا
حًقGGا ألجGGل خطGGة تGGدبير هللا؟ هGGل هGGذا ألجGGل عمGGل هللا؟ هGGل هGGذا لتتميم واجب أحGGد الخالئGGق؟ أولئGGك الGGذين آمنGGوا باهلل أوالً ولم

يسGGتطيعوا نيGGل حضGGور الGGروح القGGدس ال يمكنهم أبGً Gدا اقتنGGاء عمGGل الGGروح القGGدس؛ وقGGد تقGGرر أنGGه سGGيتم هالك هGGؤالء النGGاس.
بغض النظر عن مقدار الحب الGذي يملكGه المGرء ،ال يمكنGه أن يحGل محGل عمGل الGروح القGدس .يمثGل حمGاس اإلنسGان وحبGه
نوايا اإلنسان ،لكن ال يمكنهمGا أن يمثال نوايGا هللا وال يمكنهمGا أن يحال محGل عمGل هللا .حGتى إذا قGدم المGرء أكGبر قGدر ممكن

شكليا ويتظاهرون بإتباعه ،ولكنهم ال يعرفون ماهيGGة اإليمGGان باهلل،
من الحب أو الشفقة تجاه أولئك الذين يؤمنون باهلل ً
إيمانا ً
تحنن هللا أو اقتنGاء عمGل الGروح القGدس .حGتى لGو كGان النGاس الGذين يتبعGون هللا بGإخالص لهم قGدرات فقGيرة
فال يزال ال ينGال ُ
وال يستطيعون فهم العديد Gمن الحقائق ،فال يGزال بإمكGانهم اقتنGاء عمGل الGروح القGدس من حين إلى آخGر ،ولكن أولئGك الGذين

يتمتع GGون بق GGدرات جي GGدة ولكنهم ال يؤمن GGون ب GGإخالص ،فال يمكنهم ببس GGاطة ني GGل حض GGور ال GGروح الق GGدس .ببس GGاطة ال توج GGد
إمكاني GGة للخالص م GGع ه GGؤالء الن GGاس .ح GGتى إذا ق GGرأوا كلم GGة هللا أو س GGمعوا الرس GGائل من حين آلخ GGر أو غن GGوا بم GGدائح هلل ،لن
يتمكنGGوا في النهايGGة من البقGGاء في وقت الراحGGة .مGGا إذا كGGان المGGرء يسGGعى بGGإخالص ال يحGGدده كيGGف يحكم عليGGه اآلخGGرون أو
كيGف ينظGر إليGه النGاس المحيطGون بGه ،ولكن يحGدده مGا إذا كGان الGروح القGدس يعمGل عليGه ومGا إذا كGان لديGه حضGور الGروح
القدس ،بل ويحGدده بGاألولى إذا كGان تصGرفه يتغGير ومGا إذا كGانت لديGه معرفGة باهلل بعGد خضGوعه لعمGل الGروح القGدس خالل
Gاء
فترة معينة؛ إذا كان الروح القدس يعمل على شخص ما ،فإن تصرف هذا الشخص سGGيتغير تG
ً
Gدريجيا ،وسGGتزداد رؤيتGه نق ً
Gدريجيا .بغض النظ GGر عن ط GGول ال GGوقت ال GGذي يتب GGع في GGه الش GGخص هللا ،فطالم GGا أن GGه يتغ GGير G،فه GGذا يع GGني أن
عن اإليم GGان باهلل ت G
ً
الروح القدس يعمل عليه .إن لم يكن يتغير G،فهذا يعني أن الروح القدس ال يعمل عليه .حGتى لGو كGان هGؤالء النGاس يقGدمون
بعض الخدمات ،فإن ما يحرضهم هو نواياهم للحصول على حظ سعيد .ال يمكن للخدمة المقدمة من حين إلى آخGGر إحGGداث
تغيير في شخصيتهم .في نهاية المطاف سيظلون عرضة للهالك ،ألنه ال توجد حاجة لمن يقGGدمون الخدمGة داخGل الملكGوت،
وال توجGGد حاجGGة ألي شGGخص لم يتغGGير تصGGرفه ليقGGدم خدمGGة ألولئGGك الGGذين أصGGبحوا كGGاملين والGGذين هم مؤمنGGون باهلل .هGGذه
الكلمات من الماضي والتي تقGول" :عنGدما يGؤمن شGخص بGالرب ،يبتسGم الحGظ ألسGرة الشGخص بأكملهGا" ،هي مناسGبة لعصGر
النعمGGة ،ولكنهGGا ال ترتبGGط بنهايGGة اإلنسGGان .لقGGد كGGانت مناسGGبة فقGGط لمرحلGGة خالل عصGGر النعمGGة G.المعGGنى المقصGGود من هGGذه
الكلم GGات موج GGه نح GGو الس GGالم والبرك GGات المادي GGة ال GGتي يتمت GGع به GGا الن GGاس؛ وال تع GGني أن عائل GGة الش GGخص ال GGذي ي GGؤمن ب GGالرب
سGGتخلص بأكملهGGا ،وال تعGGني أنGGه عنGGدما يحصGGل الشGGخص على الحGGظ السGGعيد ،فGGإن العائلGGة بأكملهGGا سGGتأتي إلى الراحGGة .يتم
تحديد ما إذا كان الشخص يتلقى بركات أو يعاني من سوء الحظ وفًقا لجوهره ،وال يتم تحديده وفًقا للجوهر المشترك الذي

الحكم .إذا كGGان الشGGخص
يشGاركه الشGخص مGGع اآلخGGرين .ال يضGم الملكGGوت ببسGGاطة هGGذا النGGوع من القGGول أو هGGذا النGGوع من ُ
Gاجزا في نهايGة المطGاف
قادر ا في نهاية المطاف على البقاء ،فذلك ألن الشخص قد حقق متطلبات هللا ،وإذا كان الشGخص ع ً
ً
عن البقاء في وقت الراحة ،فذلك ألن هذا الشخص عصى هللا ولم ُي ِ
رض متطلبGGات هللا .كGل شGخص لديGه نهايGGة مناسGبة .يتم

نهائيGGا بGGاآلخرين .ال يمكن نقGGل سGGلوك طفGGل شGGرير إلى
تحدي Gد GهGGذه النهايGGات وفًقGGا لجGGوهر كGGل شGGخص وهي غGGير مرتبطGGة ً
والديGGGه ،وال يمكن مش GGاركة ص GGالح طف GGل م GGع والدي GGه .وال يمكن نق GGل س GGلوك ش GGرير ألح GGد الوال GGدين إلى أطفالGGGه ،وال يمكن
مشاركة صالح أحد الوالدين مع أطفاله .كل شخص يحمل خطاياه ،وكل شخص يتمتع بحظه .ال يمكن ألحد أن يحل محل
ض Gا ،وإذا ارتكب
آخGGر .هGGذا هGGو الGGبر .من وجه GGة نظGGر اإلنسGGان ،إذا ن GGال اآلب GGاء ح ً
ظGGا سً G
Gعيدا ،فيمكن ألطفGGالهم أن ينGGالوه أي ً

األطفGGال الشGGر ،فيجب على والGGديهم التكفGGير عن خطايGGاهم .هGGذه هي نظGGرة اإلنسGGان وطريقتGGه في فعGGل األشGGياء؛ إنهGGا ليسGGت

ودائمGGا مGا يتم تحديGده بشGGكل مناسGب .ال يمكن ألحGGد
نظرة هللا .يتم تحديد Gنهاية كل شخص وفًقGا للجGوهر النGاتج عن سGلوكه،
ً
أيضا ،ال يمكن ألحد أن يتلقى العقاب بدالً من آخر .هذا أمر مطلق .ال تعني رعاية أحد
تحمل خطايا شخص آخر؛ وهكذا ً

الوالدين ألطفاله بشغف أنه يستطيع القيام بأعمال صالحة بدالً Gمن أطفاله ،وال تعني العاطفة المطيعة لطفل تجاه والديGGه أنGGه
ِ ِئ ٍ
Gون ٱ ْثَن ِ
Gان ِفي ٱْل َحْGق ِلُ ،يْؤ َGخ ُذ
يمكنه القيGام بأعمGال صGالحة بGدالً من والديGه .هGذا هGو المعGنى الحقيقي وراء الكلمGات" :ح َين ذ َي ُك ُ
ِ
ِ
ط َحَن ِ
ك ٱآْل َخ ُرِ .ا ْثَنتَ ِ
ٱُأْلخ َرى ".ال يمكن ألحد أن يأخGGذ أطفالGه األشGرار
ان َعَلى َّ
ان تَ ْ
ك ْ
ٱلر َحى ،تُْؤ َخ ُذ ٱْل َواح َدةُ َوتُ ْت َر ُ
ٱْل َواح ُد َوُي ْت َر ُ
إلى الراحGG Gة على أسGG Gاس ُحّبGG Gه العميGG Gق ألطفالGG Gه ،وال يمكن ألحGG Gد أن يأخGG Gذ زوجتGG Gه (أو زوجGG Gه) إلى الراحGG Gة بسGG Gبب سGG Gلوكه
المستقيم .هذه قاعدة إدارية؛ ال يمكن أن يكون هنGاك اسGتثناء ألي أحGد .فGاعلو الGبر هم فGاعلو الGبر ،واألشGرار هم األشGرار.

س GGوف يك GGون بوس GGع ف GGاعلي ال GGبر البق GGاء ،وس GGيتم هالك األش GGرار .القديس GGون هم قديس GGون؛ إنهم ليس GGوا دنس GGين .الدنس GGون هم

دنسون ،وال يوجد بهم جزء واحد مقدس .سيهلك جميع الناس األشرار ،وسيبقى كل الناس الصالحين ،حتى لGGو كGGان أطفGGال
أحد فاعلي الشر يؤدون أعمGال صGالحة ،وحGتى لGو كGان والGدا شGخص صGالح يرتكبGان أفعGاالً شGريرة .ليس هنGاك عالقGة بين

زوج مؤمن وزوجة غير مؤمنة ،وليس هناك عالقة بين أطفال مؤمنين ووالدين غير مؤمنين .هما نوعان غGGير منسGGجمين.

قبGGل دخGGول الراحGGة ،يكGGون لGGدى المGGرء أقGارب جسGGديين ،ولكن مGGا إن يGGدخل المGGرء الراحGGة ،فلن يعGGود لGGدى المGGرء أي أقGGارب
جسديين يتحدث عنهم .أولئك الذين يقومون بواجبهم وأولئك الذين ال يقومون به هم أعداء؛ أولئGك الGذين يحبGون هللا وأولئGك
ضG Gا .أولئ GGك ال GGذين ي GGدخلون الراح GGة وأولئ GGك ال GGذين يتم هالكهم هم GGا نوع GGان غ GGير
ال GGذين يكره GGون هللا يعارض GGون بعض GGهم بع ً
منس GGجمين من المخلوق GGات .المخلوقGGات ال GGتي ت GGؤدي واجبه GGا س GGتكون ق GGادرة على البق GGاء ،والمخلوق GGات ال GGتي ال ت GGؤدي واجبه GGا
سGGتهلك؛ مGGا هGGو أكGGثر من ذلGGك ،فGGإن هGGذا سGGوف يسGGتمر إلى األبGGد .هGGل تحGGبين زوجGGك لتGGؤدي واجبGGك كمخلGGوق؟ هGGل تحب
زوجتGGك لتGGؤدي واجبGGك كمخلGGوق؟ هGGل أنت مطيGGع لوالGGديك غGGير المؤمGGنين لتGGؤدي واجبGGك كمخلGGوق؟ هGGل نظGGرة اإلنسGGان عن
اإليمGG Gان باهلل صGG Gحيحة أم ال؟ لمGG Gاذا تGG Gؤمن باهلل؟ مGG Gاذا تريGG Gد أن تGG Gربح؟ كيGG Gف تحب هللا؟ أولئGG Gك الGG Gذين ال يسGG Gتطيعون القيGG Gام
ضGا ،فضGالً عن
بواجباتهم كمخلوقات وال يمكنهم بذل جهد كامل سيهلكون .لدى الناس اليوم عالقات جسدية بين بعضهم بع ً
ضGا .يGGؤمن أولئGGك
روابط الدم ،ولكن كل هذا سيتحطم الحًقا .ال ينسجم المؤمنون وغير المؤمنين G،بل يعارضون بعضهم بع ً

إلهGا ،وهم مطيعGون هلل .أولئGك الGذين ال يطيعGون هللا سGيهلكون .لن توجGد العGائالت على األرض
الذين في الراحة بأن هنGاك ً
مجدد ا؛ كيف يمكن أن يكون هناك آباء أو أطفال أو عالقات بين األزواج والزوجات؟ إن عدم االنسجام الكبير بين اإليمان
ً
وعدم اإليمان سيؤدي إلى قطع هذه العالقات الجسدية!

لم تكن هنGاك في األصGل عGائالت بين البشGر ،فقGط رجGل وامGرأة ،نوعGان من النGاس .لم تكن هنGاك بلGدان ،ناهيGك عن
العGGائالت ،ولكن بسGGبب فسGGاد اإلنسGGان ،نظم جميGGع النGGاس أنفسGGهم في عشGGائر فرديGGة ،ثم تطGGوروا في وقت الحGGق إلى بلGGدان
وأمم .كانت هذه البلدان واألمم مكونة من عائالت فردية صغيرة ،وبهذه الطريقة َّ
توزع جميع الناس على مختلف األجنGGاس

وفًق ا لالختالفات في اللغة والحدود الفاصلة .في الواقع ،بغض النظر عن عدد األجناس الموجودة في العالم ،فإنه يوجGGد َGج ّGد
واحد للبشرية .في البداية ،كان هناك نوعان فقط من الناس ،وكان هذان النوعان هما رجل وامرأة .ومGع ذلGك ،بسGبب تَق ُّGدم
عمل هللا ،وانقضاء التاريخ والتغيرات الجغرافية ،فقد تطور هذان النوعان من الناس بGGدرجات متفاوتGGة إلى أنGGواع أكGGثر من

النGGاس .عنGGدما يتعلGGق األمGGر بهGGذا ،وبغض النظGGر عن عGGدد األجنGGاس الGGتي تتكGGون منهGGا البشGGرية ،فGGإن البشGGرية كلهGGا ال تGGزال
جميعا نسل آدم وحGGواء .على الGGرغم من
خليقة هللا .بغض النظر عن العرق الذي ينتمي إليه الناس ،فجميعهم مخلوقاته؛ هم
ً
Gدي هللا ،إال أنهم من نسGGل آدم وحGGواء ،اللGGذان خلقهمGGا هللا شخصGً Gيا .بغض النظGGر عن النGGوع الGGذين
أنهم ليسGGوا مصGGنوعين بيGّ G

جميعGGا مخلوقات GGه؛ وألنهم ينتم GGون للبش GGرية ،ال GGتي خلقه GGا هللا ،ف GGإن نه GGايتهم هي م GGا يجب أن تص GGله
ينتمي إلي GGه الن GGاس ،ف GGإنهم
ً
البشGGرية ،وهم مقسGGمون وفًقGGا للقGGوانين الGGتي تنظم البشGGرية .وهGGذا يعGGني أن األشGGرار واألبGGرار هم على أيGGة حGGال مخلوقGGات.
سGGتهلك المخلوقGGات الGGتي تGGرتكب الشGGر في النهايGGة ،وسGGتبقى المخلوقGGات الGGتي تعمGGل أعمGGاالً صGGالحة .هGGذا هGGو الGGترتيب األكGGثر

مالءم GG Gة له GG Gذين الن GG Gوعين من المخلوق GG Gات .ال يس GG Gتطيع األش GG Gرار بس GG Gبب عص GG Gيانهم أن ينك GG Gروا أنهم خليقGG Gة هللا ،لكن سGG Gلبهم
Gالحا ال يمكنهGا أن تعتمGد Gعلى حقيقGGة أنهGا سGGتبقى
الشيطان ،ومن َّ
ثم ال يمكنهم أن يخلصوا .المخلوقات الGGتي تسGلك س ً
Gلوكا ص ً
على قي GGد الحيGGاة إلنك GGار أنه GGا ق GGد ُخلقت بواس GGطة هللا ،ولكنه GGا حص GGلت على الخالص بع GGد أن أفس GGدها الش GGيطان .األش GGرار هم

مخلوقGGات غGGير مطيعين هلل؛ هم مخلوقGGات ال يمكن خالصGGهم وقGGد سGGلبهم الشGGيطان بالكامGGل .النGGاس الGGذين يرتكبGGون الشGGر هم
ضGا مخلوقGGات ،فGإن النGGاس الGGذين
ضGا أشGخاص؛ إنهم أنGGاس قGGد فسGGدوا إلى أقصGى الحGGدود وال يمكن خالصGGهم .فكمGGا أنهم أي ً
أي ً

ض Gا ،لكنهم أنGGاس مسGGتعدون للتحGGرر من تصGGرفهم الفاسGGد وقGGادرون على طاعGGة هللا .ال
يسGGلكون سً G
Gالحا قGGد فسGGدوا أي ً
Gلوكا صً G
Gالحا بGالبر ،بGل نGالوا الخالص وتحGرروا من تصGرفهم الفاسGد ليطيعGوا هللا .سGوف
يمتلئ األشGخاص الGذين يسGلكون س ً
Gلوكا ص ً

يثبتGGون Gفي النهايGGة ،لكن هGGذا ال يعGGني أن الشGGيطان لم يفسGGدهم .بعGGد انتهGGاء عمGGل هللا ،سGGيكون هنGGاك من بين جميGGع مخلوقاتGGه

أولئGGك الGGذين سGGوف يهلكGGون والGGذين سGGوف ينجGGون .هGGذا اتجGGاه حتمي في عملGGه التGGدبيري .ال يسGGتطيع أحGGد أن ينكGGر هGGذا .ال
يستطيع األشرار النجاة ،ولكن أولئك الذين يطيعونه ويتبعونه GحGتى النهايGة سGوف ينجGون بالتأكيGد G.ولمGا كGان هGذا العمGل هGو
وم ْن يفن GGون .ه GGذه نهاي GGات مختلف GGة ألن GGواع مختلف GGة من الن GGاس ،وه GGذه هي
عم GGل ت GGدبير البش GGرية ،فس GGيكون هن GGاك َم ْن ينج GGون َ
الترتيبGGات األكGGثر مالءمGGة لمخلوقاتGGه .إن تGGرتيب هللا النهGGائي للبشGGرية هGGو تقسGGيمها عن طريGGق تحطيم األسGGر وتحطيم األمم
وتحطيم الحدود القومية .إنها بشرية بGدون عGائالت وحGدود وطنيGة ،ألن اإلنسGان في نهايGة األمGر ينحGدر من َج ٍّGد واحGد وهGو
خليقGGة هللا .باختصGGار ،سGGوف يتم هالك المخلوقGGات الشGGريرة ،وسGGوف تنجGGو المخلوقGGات الGGتي تطيGGع هللا .وبهGGذه الطريقGGة ،لن
تكون هناك عائالت وال بلدان والسيما أمم في الراحة المستقبلية؛ هذا النوع من البشرية هGGو أقGدس نGGوع من البشGريةُ .خلGق

آدم وحواء أصGالً حGتى يمكن لإلنسGان أن يعتGني بجميGع األشGياء على األرض ،وكGان اإلنسGان في األصGل سGيد كGل األشGياء.

ضGا بكGGل شGيء عليهGGا،
كانت نية يهوه في خلق اإلنسGان هي السGماح لإلنسGان بGأن يكGGون موج ً
Gودا على األرض وأن يعتGني أي ً
معتنيGا
Gادرا على ارتكGاب الشGر .ومGع ذلGك ،بعGد أن فسGد اإلنسGان ،لم يعGد
ً
ألن اإلنسGان لم يكن قGد فسGد في األصGل ولم يكن ق ً

بجمي GGع األش GGياء .والغ GGرض من خالص هللا ه GGو اس GGتعادة ه GGذه الوظيف GGة لإلنس GGان ،الس GGتعادة عق GGل اإلنس GGان األص GGلي وطاعت GGه
األصGGلية؛ سGGوف تكGGون اإلنسGGانية في الراحGGة هي الصGGورة الدقيقGGة للنتيجGGة الGGتي يGGرغب عملGGه الخالصGGي في تحقيقهGGا .على

الGGرغم من أنGGه لن تكGGون هنGGاك حيGGاة مثGGل تلGGك الGGتي ُوجGGدت في جنGGة عGGدن ،إال أن جوهرهGGا سGGيكون نفس الجGGوهر؛ لن تكGGون
البش GGرية هي نفس GGها البش GGرية الس GGابقة غ GGير الفاس GGدة م GGرة أخ GGرى ،ب GGل هي بش GGرية فس GGدت ثم ن GGالت الخالص .ي GGدخل ه GGؤالء
األشGخاص الGGذين نGGالوا الخالص الراحGGة في نهايGGة األمGGر (أي بعGGد انتهGGاء عملGGه) .وبالمثGGل ،فGGإن نهايGGات أولئGGك الGGذين ُعوقبGGوا

تمامGGا في النهاي GGة ،ولن يتم هالكهم إال بع GGد انته GGاء عمل GGه .وه GGذا يع GGني أن GGه بع GGد االنته GGاء من عمل GGه ،س GGيظهر ه GGؤالء
س GGتظهر ً
Gرارا أو مخلصGGين)
األشGGرار وأولئGGك الGGذين خلصGGوا ،ألن عمGGل إظهGGار جميGGع أنGGواع النGGاس (بغض النظGGر َّ
عما إذا كGGانوا أشً G

فسGGوف ُي َّنفذ على جميGGع النGGاس في وقت واحGGد .سGGيتم القضGGاء على األشGGرار ،وسGGيظهر أولئGGك الGGذين يمكنهم البقGGاء في وقت
واحGGد .لGGذلك ،سGGتُعلن نهايGGات جميGGع أنGGواع النGGاس في وقت واحGGد .لن يسGGمح أوالً لمجموعGGة من النGGاس الGGذين َخلصGGوا بGGدخول
الراح GGة قب GGل أن يع GGزل األش GGرار وي GGدينهم أو يع GGاقبهم قليالً في وقت م GGا؛ ليس GGت الحقيق GGة في الواق GGع هك GGذا .عن GGدما يتم هالك

األشGGرار ويGGدخل َم ْن يسGGتطيع النجGGاة الراحGGة ،فسGGينتهي عملGGه في الكGGون بأكملGGه .لن يكGGون هنGGاك تGGرتيب لألولويGGة بين أولئGGك
الذين ينالون البركات والذين يعانون الحظ السGيئ؛ أولئGك الGذين ينGالون البركGات سيعيشGون إلى األبGد ،وأولئGك الGذين يعGانون
من الحظ السيئ سيهلكون إلى األبد .يجب إكمال هاتين الخطوتين من العمل في نفس الوقت .هذا بالضGGبط ألن هنGGاك أنGGاس
غGGير مطيعين حGGتى أن بGGر هGGؤالء األشGGخاص المطيعين سGُ Gيعلن ،وهGGذا بالضGGبط ألن هنGGاك أولئGGك الGGذين نGGالوا البركGGات حGGتى
سيتم إظهار سوء الحظ الذي عانى منه هؤالء األشرار بسبب سلوكهم الشرير .إذا لم ُيظهGGر هللا األشGرار ،فGإن أولئGGك الGGذين

يطيعGGون هللا ب GGإخالص لن ي GGروا الشGGمس أب Gً Gدا؛ وإن لم يأخ GGذ هللا أولئGGك الGGذين يطيعون GGه إلى نهايGGة مناسGGبة ،فلن يتمكن أولئGGك
الذين ال يطيعون هللا من نيل عقوبتهم المستحقة .هذا هو تدبير عمله .إذا لم يقم بعملGGه في معاقبGGة الشGر ومكافGأة الخGير ،فلن
تكGGون مخلوقاتGGه قGGادرة على الوصGGول إلى غايتهGGا .وبمجGGرد دخGGول البشGGرية الراح GGة ،سGGيتم هالك األش GGرار ،وسGGوف ت GGدخل
البشرية كلها في الطريق الصحيح ،وسيكون كل نوع من األشخاص مع نوعه وفًقا للوظائف التي ينبغي عليه تنفيذها .ولن

يكون هذا سوى يوم راحة البشرية والتوجه الذي ال مفر منه لتطوير البشرية ،وفقط عندما تدخل البشرية الراحGGة ،سGGيكتمل
عمل هللا العظيم والنهائي؛ هGذا سGيكون ختGام عملGه .س ُGينهي هGذا العمGل كGل الحيGاة الجسGدية المنحطGة للبشGرية ،وسGوف ُينهي
ماديا ،إال أن
حياة البشرية الفاسدة .من هنا يجب أن تدخل البشرية إلى عالم جديد .على الرغم من أن اإلنسان يقود
ً
وجودا ً

هناك اختالفات كبيرة بين جوهر حياته وجوهر حياة البشرية الفاسدة .كما أن معGGنى وجGGوده ومعGGنى وجGGود البشGGرية الفاسGGدة

ضGا .على الGGرغم من أن هGGذه ليسGGت حيGGاة نGGوع جديGGد من األشGGخاص ،إال أنGGه يمكن القGGول إنهGGا حيGGاة بشGGرية نGGالت
مختلفGGان أي ً
الخالص وحيGGاة للبشGGرية والعقGGل بعGGد اسGGتعادتهما .هGGؤالء هم النGGاس الGGذين كGGانوا غGGير مطيعين هلل في يGGوم من األيGGام ،والGGذين
أخضGGعهم هللا في يGGوم من األيGGام ،ثم خلصGGهم؛ هGGؤالء هم النGGاس الGGذين ازدروا باهلل ،ثم شGGهدوا لGGه فيمGGا بعGGد .بعGGد اجتيGGازهم
تجربتGGه ونجGGاتهم ،فGGإن وجGGودهم هGGو الوجGGود ذو المعGGنى األعمGGق؛ هم أنGGاس شGGهدوا هلل أمGGام الشGGيطان ،وهم أنGGاس يصGGلحون
للعيش .أولئGGك الGGذين سGGيتم هالكهم هم أشGGخاص ال يسGGتطيعون أن يشGGهدوا هلل وغGGير مناسGGبين للعيش .سGGيكون هالكهم بسGGبب
س GGلوكهم الش GGرير ،والهالك ه GGو أفض GGل نهاي GGة لهم .عن GGدما ي GGدخل اإلنس GGان فيم GGا بع GGد إلى ع GGالم جي GGد ،لن تك GGون هن GGاك أي من
العالقGGات الGGتي يتصGGور اإلنسGGان وجودهGGا بين الGGزوج والزوجGGة ،أو بين األب واالبنGGة ،أو بين األم واالبن .في ذلGGك الGGوقت،
سوف يتبGع اإلنسGان نوعGه الخGاص ،وسGتكون قGد تحطمت العائلGة بالفعGل .لن ُيGزعج الشGيطان البشGرية مGرة أخGرى بعGد فشGله
العصGاة بالفعGل ،ولن يتمكن
تماما ،ولن يعود اإلنسان يعاني من الشخصية الشيطانية الفاسدة .سGيكون قGد هلGك هGؤالء النGاس ُ
ً
من النجاة سوى أولئك المطيعين .ولذا فإن قلة قليلة من العائالت ستبقى سليمة؛ كيف سGGتظل العالقGGات الجسGGدية قGGادرة على
تمامGGا؛ كيGGف سGGتكون العالقGGات الجسGGدية قGGادرة على الوجGGود بين
الوجGGود؟ سGGيتم مصGGادرة الحيGGاة الجسGGدية السGGابقة لإلنسGGان ً
النGGاس؟ بGGدون الشخصGGية الشGGيطانية الفاسGGدة ،فلن تبقى حيGGاة النGGاس هي الحيGGاة القديمGGة الGGتي من الماضGGي ،بGGل سGGتكون حيGGاة
جديGدة .سGيفقد اآلبGاء األطفGال ،وسGيفقد األطفGال الوالGدين .سGيفقد األزواج الزوجGات ،وسGتفقد الزوجGات األزواج .النGاس اآلن
لGGديهم عالقGGات جسGGدية فيمGGا بينهم .عنGGدما يكGGون الجميGGع قGGد دخلGGوا الراحGGة ،فلن تكGGون هنGGاك عالقGGات جسGGدية مGGرة أخGGرى.
وستَ ْع ُبد مثل هذه البشرية هللا.
ستمتلك مثل هذه البشرية البر والقداسةَ ،

خل GGق هللا البش GGرية وأس GGكنها األرض ،وقاده GGا إلى يومن GGا ه GGذا .ثم َّ
خلص البش GGرية وخ GGدم كذبيح GGة خطيئ GGة للبش GGرية .في

ص Gا كGGاماًل  ،وإرجاعهGGا إلى شGGكلها األصGGلي .هGGذا هGGو
النهايGGة ال يGGزال يتعين عليGGه إخضGGاع البشGGرية ،وخالص البشGGرية خال ً
ّ
العمل الذي قام به منذ البداية وسيستمر حتى النهاية – وهو استعادة اإلنسان إلى صورته األصلية وشبهه األصGGلي .سGُ Gي ِّثبت
مملكته ويعيد َشَGبه اإلنسGان األصGلي ،بمعGنى أنGه سيسGتعيد GسGلطانه على األرض وسيسGتعيد GسGلطانه بين كGل الخليقGة .لقGد فقGد
Gدوا
اإلنسGGان قلبGGه الGGذي يتقي هللا بعGGد أن أفسGGده الشGGيطان وفقGGد الوظيفGGة الGGتي يجب أن يمتلكهGGا أحGGد مخلوقGGات هللا ،وأصGGبح عً G

غGGGير مطيGG Gع هلل .ع GGاش اإلنس GGان تحت ُملGG Gك الش GGيطان واتبGG Gع أوامGG Gر الشGG Gيطان؛ وهكGG Gذا ،لم يكن لGG Gدى هللا طريقGG Gة للعمGG Gل بين
Gادرا على تلقي المخافGGة من مخلوقاتGGه .خلGGق هللا اإلنسGGان ،وكGGان عليGGه أن يعبGGد هللا ،لكن أدار اإلنسGGان
مخلوقاتGGه ،ولم يعGGد قً G

Gودا في قلب اإلنسGGان .وهكGGذا فقGGد هللا مكانتGGه في قلب اإلنسGGان ،أي أنGGه فقGGد
وعَبGGد الشGGيطان .أصGGبح الشGGيطان معبً G
ظهGGره هلل َ
ويخِّلص اإلنسGان من
معGنى خلقتGه لإلنسGان ،وهكGذا السGتعادة معGنى خلقتGه لإلنسGان ،فعليGGه أن يعيGGد صGورة اإلنسGان األصGلية ُ
شخصيته الفاسدة .السترداد اإلنسان من الشيطان ،عليه أن ُيخِّلص اإلنسان من الخطيئة .وبهذه الطريقة فقGGط يمكن اسGGتعادة
ضGا الهالك
صGGورة اإلنسGGان األصGGلية واسGGتعادة وظيفGGة اإلنسGGان األصGGلية تG
Gدريجيا ،وفي النهايGGة يسGGتعيد مملكتGGه .سGGوف يتم أي ً
ً
عبادة أفضل وأن يعيش حياة أفضGGل على األرض .بمGGا أن هللا
النهائي ألبناء المعصية من أجل السماح لإلنسان أن يعبد هللا
ً
خلGGق اإلنسGGان ،فيجب أن يجعGGل اإلنسGGان يعبGGده؛ وألنGGه يGGرغب في اسGGتعادة وظيفGGة اإلنسGGان األصGGلية ،فيجب عليGGه اسGGتعادتها

بالكامGGل ،ودون أي غش .اسGGتعادة سGGلطانه تعGGني جعGGل اإلنسGGان يعبGGده GوجعGGل اإلنسGGان يطيعGGه؛ هGGذا يعGGني أنGGه سGGوف يجعGGل
قائمGGا بين اإلنسGGانية
اإلنسGGان يعيش بسGGببهُ ،
ويهلGGك أعGGداءه بسGGبب سGGلطانه؛ هGGذا يعGGني أنGGه سGGوف يجعGGل كGGل جGGزء منGGه يظGGل ً
ودون أي مقاوم GGة من اإلنس GGان .المملك GGة ال GGتي ي GGرغب في إقامته GGا هي مملكت GGه الخاص GGة .إن البش GGرية ال GGتي ي GGرغب فيه GGا هي
بشرية تعبده ،بشرية تطيعه طاع ًة كامل ًة وتحمل مجده .إذا لم ُيخِّلص البشرية الفاسدة ،فلن يتحقق معGنى خلقتGه لإلنسGان؛ لن
يك GGون ل GGه س GGلطان م GGرة أخ GGرى بين البش GGر ،ولن يع GGود لملكوت GGه وج GGود على األرض .إن لم ُيهل GGك ه GGؤالء األع GGداء ال GGذين ال
Gادرا على تأسGيس مملكتGه على األرض .هGذه هي
قادرا على الحصGول على مجGده الكامGل ،ولن يكGون ق ً
يطيعونه ،فلن يكون ً
تمامGGا أولئ GGك ال GGذين ال يطيعون GGه بين البش GGر ،وأن ُيحض GGر
رم GGوز االنته GGاء من عمل GGه ورم GGوز إنج GGاز عمل GGه العظيم :أن ُيهل GGك ً
أولئGG Gك الGG Gذين تَ َك َّملGG Gوا إلى الراحGG Gة .عنGG Gدما يتم اسGG Gتعادة البشGG Gرية إلى ش GGكلها األصGG Gلي ،وعنGG Gدما تسGG Gتطيع البشGG Gرية أن تGG Gؤدي
واجباتهGGا ،وأن تحتفGGظ بمكانهGGا وتطيGGع كGGل ترتيبGGات هللا ،سGGيكون هللا قGGد حصGل على مجموعGGة من النGGاس الGGذين يعبدونGه Gعلى

Gديا على األرض ،وسGGيهلك إلى
األرض ،وسGGيكون قGGد أسGGس أي ً
Gارا أبً G
ض Gا مملكGGة تعبGGده على األرض .سGGيكون قGGد حقGGق انتصً G
األبد أولئك الذين يعارضونه .هذا سوف ُيعيد قصده األصGGلي من خلGق اإلنسGGان؛ وسGGوف ُيعيGد قصGGده من خلGق كGGل األشGياء،

ضG Gا س GGلطانه على األرض ،وس GGلطانه وس GGط ك GGل األش GGياء وس GGلطانه بين أعدائ GGه .ه GGذه هي رم GGوز انتص GGاره
وس GGوف ُيعي GGد أي ً
ضGا الراحGة
الكامل .من اآلن
ً
فصاعدا ستدخل البشرية الراحة وتGدخل إلى حيGاة تتبGع الطريGق الصGحيح ،وسGوف يGدخل هللا أي ً
األبدية مع اإلنسان ويدخل في حياة أبدية يشترك فيها هللا واإلنسان .سGيختفي الGدنس والعصGيان على األرض ،كمGا سGيختفي
العويGGل على األرض .لن يوجGGد كGGل مGGا يعGGارض هللا على األرض .سGGيبقى هللا وحGGده وهGGؤالء النGGاس الGGذين َّ
خلصGGهم؛ وحGGدها
ُ
خليقته ستبقى.

وأرضا جديدتين
سماء
حينما ترى جسد يسوع الروحاني ،سيكون هللا قد صنع
ً
ً
هGGل تتمGGنى رؤيGGة يسGGوع؟ وهGGل تتمGGنى العيش مGGع يسGGوع؟ وهGGل تتمGGنى سGGماع الكلمGGات الGGتي نطGGق بهGGا يسGGوع؟ إن كGGان
Gترحب بعGودة يسGGوع إ ًذا؟ هGل أنت على اسGGتعداد كامGل؟ وبGأي أسGGلوب سGGترحب بعGودة يسGوع؟ أعتقGGد أن كGGل
كGذلك ،فكيGGف سّ G
أخ وأخت يتبعان يسوع يرغبان في الترحيب بيسوع ترحيبا الئًقا .ولكن هل فكرتم في هذا :هل سGGتعرفون ًّ
حقا يسGGوع حين
ً
حقا كGل شGيء يقولGه؟ هGل سGتقبلون ًّ
يعGود؟ هGل سGتفهمون ًّ
حقا ،بال شGروط ،كGل العمGل الGذي يقGوم بGه؟ كGل من قGرؤوا الكتGاب
جميعGا تصGّ Gبون تركGGيزكم على وصGGول تلGGك اللحظGGة،
ًG
المقGGدس يعلمGGون بعGGودة يسGGوع وينتظGGرون مجيئGGه باهتمGGام شGGديد G.إنكم
وإخالصGGكم جGGدير بالثنGGاء ،وإيمGGانكم ًّ
فادح ا؟ بGGأي طريقGGة سGGيرجع
حقا تُحسGGدون عليGGه ،ولكن هGGل تGGدركون أنكم ارتكبتم خطًGGأ ًG

إالم تشGير هGذه السGحابة البيضGاء؟ بوجGود هGذا العGدد
يسوع؟ تؤمنون أن يسوع سيرجع على سحابة بيضاء ،ولكنGني أسGألكمَ :
الكبير من أتبGاع يسGوع الGذين ينتظGرون مجيئGه ،وسGط أي أنGاس منهم سGينزل؟ إن كنتم أول النGاس الGذين يGنزل بينهم يسGوع،

لمGGا ِّبيًن GGا؟ أع GGرف أنكم ذوو إخالص ووالء عظيمين ليس GGوع ،ولكن ه GGل ق GGابلتم يس GGوع قبالً؟ ه GGل
ألن ي GGرى اآلخ GGرون ه GGذا ُ
ظً
تعرف GGون شخص GGيته؟ ه GGل عش GGتم مع GGه قبالً؟ م GGا م GGدى فهمكم عن GGه ًّ
حقا؟ س GGيقول البعض إن ه GGذه الكلم GGات تض GGعهم في م GGأزق
محرج .سGيقولون" :لقGد قGرأت الكتGاب المقGدس من الغالف إلى الغالف مGرات عديGدة G.كيGف لم أسGتطع فهم يسGوع؟ أال أبGالي

بشخصية يسGوع! أنGا حGتى أعGرف لGون المالبس الGتي كGان يحب أن يرتGديها G،أال تقلGل من شGأني حين تقGول إنGني ال أفهمGه؟"
أقترح أال تجادل في هذه المسائل؛ من األفضل أن تهدأ وتقيم شركة حول األسئلة التالية :أوالً ،هل تعلم ما هو الواقع ،ومGGا

التصورات ،وما هو الحق؟ ثالثًا ،هل تعلم ما هو خيالي وما هو حقيقي؟
ثانيا ،هل تعرف ما هي
هي النظرية؟ ً
ّ
ينكر بعض الناس حقيقة كونهم ال يفهمGون يسGوع ،ولكنGGني أقGGول إنكم ال تفهمونGه مطلًقGا ،وال تسGتوعبون كلمGة واحGدة
منه؛ ذلك ألن كل واحد منكم يتبعه بسبب قصص الكتاب المقدس ،وبسبب ما قاله اآلخرون .أنتم لم تروا يسوع قط ،فضالً

عن أن تعيش GGوا مع GGه ،ولم تص GGاحبوه ح GGتى ول GGو ل GGوقت قص GGير؛ وعلي GGه ،أليس فهمكم ليس GGوع مج Gَّ Gرد نظري GGة؟ أال يخلGGGو من

الواقعية؟ لعل بعض الناس قد رأوا صورة يسوع ،أو زاروا منزل يسوع بصورة شخصية ،أو لمسوا ثيابGGه .ومGGع ذلGGك فGإن

فهمك له ال يزال نظريًّا ،وليس عمليًّا ،حتى لGو ذقت شخصGيًّا الطعGام الGذي كGان يأكلGه يسGوع .أيًّا كGانت الحالGة ،فGأنت لم ت َGر
دائما نظريGGة خاويGGة تخلGو من الواقعيGGة.
يسوع ،ولم تكن بصحبته ً
أبدا في صورته الجسدية ،ولذلك فإن فهمك ليسوع سيظل ً

أوجه إليك هذا السؤال :على الرغم من أنGGك قGGد تكGGون قGGرأت العديGد Gمن
قد تكون كلماتي غير ذات أهمية كبيرة لك ،ولكنني ّ
تماما دون أن تُمضي وقتًا معه؟ هل تعرف صGفة شخصGيته؟ هGل تعGرف نGGوع
مؤلفات كاتبك المفضل ،هل يمكنك أن تفهمه ً

فهمGGا
Gانا أنت
الحيGGاة الGGتي يعيشGGها؟ هGGل تعGGرف أي شGGيء عن حالتGGه العاطفيGGة؟ إنGGك ال تسGGتطيع حتّى أن تفهم إنسً G
ٌ
معجب بGGه ً
كGGاماًل  ،فكيGGف عسGGاك أن تفهم يسGGوع المسGGيح؟ كGGل شGGيء تفهمGGه عن يسGGوع حافGٌ Gل بGGالتخيالت والتصGّ Gورات ،وال ينطGGوي على
أي قدر من الحق أو الواقع .إنGه فهم َعِف ٌن ومليء بالجسGدانية G.كيGف يمكن لفهم مثGل هGذا أن يؤهلGك للGترحيب بعGودة يسGوع؟
لن يستقبل يسوع هؤالء المملوئين بالخيGاالت والتص ّGورات الجسGدية .كيGف يمكن ألولئGك الGذين ال يفهمGون يسGوع أن يكونGوا
أهاًل ألن يكونوا مؤمنين به؟

هGG Gل تبتغGG Gون معرفGG Gة أس GGاس معارضGG Gة الفريسGG Gيين ليسGG Gوع؟ ه GGل تبتغGG Gون GمعرفGG Gة جGG Gوهر الفريسGG Gيين؟ ك GGانوا مملGG Gوئين
بالخياالت بشأن المسيَّا .بGل وأكGثر من ذلGك أنهم آمنGوا فقGط أن المسGيا سGيأتي ،ولكنهم لم يسGعوا طGالبين حGق الحيGاة .وعليGه،
فإنهم ،حتى اليوم ،ما زالوا ينتظرون المسيا؛ ألنه ليس لديهم معرفة بطريق الحياة ،وال يعرفون ما هو طريق الحق .كيGGف
يا تُرى كان يمكن لمثGل هGؤالء األشGخاص الحمقى المعانGدين والجGاهلين نيGل بركGة هللا؟ كيGف كGان يمكنهم رؤيGة المسGيا؟ لقGد
عارضGGوا يسGGوع ألنهم لم يعرفGGوا اتّجGGاه عمGGل الGGروح القGGدس ،وألنهم لم يعرفGGوا طريGGق الحGGق الGGذي نطGGق بGGه يسGGوع ،وعالوةً

أبدا بصحبة المسيا ،فقد قاموا بارتكاب خطGGأ
على ذلك ،ألنهم لم يفهموا المسيا .وبما أنهم لم يروا المسيا مطلًقا ،ولم يكونوا ً

التمسك عبثًا باسم المسيا ،في حين أنهم كانوا يعارضون جوهر المسيا بجميGع الوسGائل الممكنGة .كGان هGؤالء الفريسGيون في

جGوهرهم معانGدين ومتغطرسGين ،ولم يطيعGوا الحGق .كGان مبGدأ إيمGانهم باهلل هGو :مهمGا كGان ُعمGق وعظGك ،ومهمGا كGان مGدى
Gددا :أليس من
ع المسGGيا .أليسGGت هGGذه اآلراء منافيGGة للعقGGل وسGGخيفة؟ َسأ ْسGألكم مجً G
علGGو سGGلطانك ،فGGأنت لسGGت المسGGيح مGGا لم تُGْ Gد َ

السهل للغاية بالنسبة إليكم أن ترتكبوا أخطاء الفريسيين األولين بالنظر إلى أنكم ليس لديكم أدنى فهم ليسوع؟ هل أنت قادر

على تمييز طريق الحق؟ هل تضمن ًّ
حقا أنك لن تعGGارض المسGيح؟ هGGل أنت قGادر على اتبGاع عمGGل الGروح القGدس؟ إذا كنت
ال تعرف ما إن كنت ستقاوم المسيح أم ال ،فإنني أقول لك إ ًذا إنGك تعيش على حافGة المGوت بالفعGGل .أولئGك الGGذين لم يعرفGGوا

جميعGGا ق GGادرين على معارض GGة يس GGوع ورفض GGه واالف GGتراء علي GGه .يس GGتطيع الن GGاس ال GGذين ال يفهم GGون يس GGوع أن
المس GGيا ك GGانوا
ً
يجحGGدوه ويسGّ Gبوه .وإضGGافة إلى ذلGGك فهم ينظGGرون إلى عGGودة يسGGوع باعتبارهGGا مكيGGدة من الشGGيطان ،وسGGوف ُيGGدين مزيGGد من

وتخريبGGا
Gديفا ضGGد الGGروح القGGدس،
النGGاس يسGGوع العائGGد في الجسGGد .أال يجعلكم كGGل هGGذا خGGائفين؟ مGGا سGGتواجهونه سGGيكون تجً G
ً
ضG Gا لك GGل م GGا عبَّر عن GGه يس GGوع .م GGا ال GGذي يمكنكم الحص GGول علي GGه من يس GGوع إن كنتم
لكلم GGات ال GGروح الق GGدس للكنيس GGة ،ورف ً
مشوش GGين للغاي GGة؟ كي GGف يمكنكم فهم عم GGل يس GGوع عن GGدما يع GGود في الجس GGد على س GGحابة بيض GGاء ،إذا كنتم ترفض GGون ِ
بعن GGاد أن

تGGدركوا أخطGGاءكم؟ أقGGول لكم هGGذا :النGGاس الGGذين ال يتقبلGGون الحGGق ،ومGGع ذلGGك ينتظGGرون بال تب ُّ ٍ
Gدوم يسGGوع على سGGحابة
ص Gر قَ G
بيضاء ،من المؤكد أنهم سيجدفون على الروح القدس ،وهم الفئة التي ستهلك .أنتم فقط َّ
تتمن ْون نعمGة يسGوع ،وفقGط تريGدون
التمتGGع بعGGالم السGGماء السGGعيد ،ولكنكم لم تطيعGGوا قُّ G
يعبGGر عنGGه
Gط الكلمGGات الGGتي تكلم بهGGا يسGGوع ،ولم تتقبلGGوا مطلًقGGا الحَّ G
Gق الGGذي ّ
يسوع عندما يعود في الجسGGد .مGا الGذي تتمسGGكون بGGه في مقابGGل حقيقGGة عGودة يسGGوع على سGحابة بيضGGاء؟ هGل هGGو إخالصGكم
Gرارا؟ مGGا الGGذي سGGتقدمونه كذبيحGGة ليسGGوع العائGGد على
Gرارا وتكً G
في ارتكGGاب الخطايGGا بصGGورة متكGGررة ،ثم االعGGتراف بهGGا ،مً G
تمجدون فيها أنفسكم؟ ما الذي ستتمسكون به لتجعلوا يسوع العائد يثق بكم؟ هل
سحابة بيضاء؟ هل هي سنوات العمل التي ّ
هي طبيعتكم المتغطرسة التي ال تطيع أي حق؟

والؤكم بالكلمGGات فحسGGب ،ومعGGرفتكم هي مجGGرد معرفGGة عقليGGة وتصGGورية ،وعملكم من أجGGل كسGGب بركGGات السGGماء،
فكيف يكون شكل إيمانكم؟ حGتى في هGذه األيGام ،ال تزالGون تص ّGمون آذانكم عن كGل كلمGة من كلمGات الحGق .أنتم ال تعرفGون
ماهية هللا ،وال تعرفون ماهية المسيح ،وال تعرفون كيGف تتّقGون يهGوه ،وال تعرفGون كيGف تGدخلون في عمGل الGروح القGدس،
ِ
Gق عبَّر عنهGGا هللا وال تتوافGGق
وال كيGGف تمGGيزون بين عمGGل هللا نفسGGه وخGGداع اإلنسGGان .أنت ال تعGGرف إال أن تGGدينَّ G
أي كلمGGة حٍّ G
مع أفكارك .أين تواضعك؟ أين طاعتك؟ أين والؤك؟ أين رغبتGGك في طلب الحGق؟ أين مخافتGك هلل؟ أقGول لكم ،أولئGك الGGذين

يؤمنGGون باهلل بسGGبب العالمGGات هم بالتأكيGGد الفئGGة الGGتي سGGتَُد َّمر .ال شGGك في أن أولئGGك العGGاجزين عن تقبُّل كلمGGات يسGGوع العائGGد

ذرية الجحيم ،أحفGاد رئيس المالئكGة ،والفئGة الGتي ستخضGع للGدمار األبGدي .قGد ال يبGالي العديGGد من النGاس بمGا
في الجسد ،هم ّ
أقGGول ،لكنGGني ال أزال أود أن أقGGول لكGGل قGّ Gد ٍ
يس مزعGGو ٍم يتّبGGع يسGGوع إنكم حين تGGرون بGGأعينكم يسGGوع يGGنزل من السGGماء على

سحابة بيضاء ،وقتها سيكون الظهور العلني لشGمس الGبر .ربمGا يكGون ذلGك وقتًGا ينطGوي على تشGويق كبGير لGك ،ولكن يجب
أن تعرف أن الوقت الذي تشهد فيه نزول يسGوع من السGماء هGو نفس الGGوقت الGGذي سGتهبط فيGGه للجحيم لتنGGال عقابGك .سGوف

يكGGون ذلGGك وقت نهايGGة خطGGة تGGدبير Gهللا ،ووقتهGGا سGGيكافئ هللا الصGGالحين ويعGGاقب األشGGرار .ذلGGك ألن دينون Gة Gهللا سGGتكون قGGد
انتهت قب GGل أن ي GGرى اإلنس GGان اآلي GGات ،حين ال يوج GGد إال التعب GGير عن الح GGق .أولئ GGك ال GGذين يقبل GGون الح GGق وال يس Gَ Gعون وراء
اآليGات ،ويكونGGون بGGذلك قGد تطهGروا ،سGGيكونون قGGد عGادوا أمGام عGGرش هللا ودخلGGوا في كنGGف الخGالق .إن الGGذين ي ِ
صّ Gرون على
ُ

اإليمGGان بGGأن "يسGGوع الGGذي ال يGGأتي على سGGحابة بيضGGاء هGGو مسGGيح كGGاذب" هم وحGGدهم من سيخضGGعون لعقGGاب أبGGدي؛ ألنهم ال
يؤمنون إال بيسوع الذي ُي ظهر اآليات ،ولكنهم ال يعترفون بيسوع الذي يعلن العقاب الشديد ،وينادي بالطريق الحق للحياة.
ِ
ولGGذلك ال يمكن سGوى أن يتعامGل معهم يسGوع حين يرجGGع عالنيً Gة على سGحابة بيضGاء .إنهم ِ
وم ِ
فرطGون
موغل َ
Gون في العنGادُ ،
في الثق GGة بأنفس GGهم وفي الغ GGرور .كي GGف يمكن له GGؤالء المنحطين أن يك GGافئهم يس GGوع؟ إن ع GGودة يس GGوع خالص عظيم ألولئ GGك
الذين يستطيعون قبول الحق ،أما بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن قبول الحق فهي عالمة دينونة .عليك أن تختار طريقGGك،
صGا يطيGGع
صGا جGGاهاًل ومتغطر ًسGا ،بGGل شخ ً
وال ينبغي أن تجGّ Gدف على الGGروح القGGدس وتGGرفض الحGGق .ال ينبغي أن تكGGون شخ ً
إرش GGاد ال GGروح الق GGدس ويش GGتاق إلى الح GGق ويس GGعى إلي GGه؛ به GGذه الطريق GGة وح GGدها تك GGون منفعتكم .أنص GGحكم أن تس GGلكوا طري GGق
اإليمان باهلل بعناية .ال تقفGزوا إلى االسGتنتاجات ،بGل وفGوق ذلGك ،ال تكونGوا المبGالين ومسGتهترين في إيمGانكم باهلل .عليكم أن

ومتّقين .أمGGا الGGذين سGGمعوا الحGGق َّ
تعرفGGوا ،بأقGGل تقGGديرَّ ،
ولكنهم ازدروه فهم
أن َمن يؤمنGGون باهلل يجب أن يكونGGوا متواضGGعين ُ
وج َّهال ،وأولئGGك الGGذين سGGمعوا الحGGق ومGGع ذلGGك يقفGGزون إلى االسGGتنتاجات بال اكGGتراث أو ُيGGدينون الحGGق فهم مملGGوؤون
حمقى ُ

جميعGا أن تكونGGوا عقالنGGيين وتْقبلGGوا الحGGق.
ًG
أويGGدينهم .عليكم
غطرسً Gة .ال يحGGق ألي شGGخص يGGؤمن بيسGGوع أن يلعن اآلخGGرين ُ
Gدة فق GGط من بين  10.000كلم GGة من ه GGذه الكلم GGات
َلعّلGGك بع GGد س GGماعك لطري GGق الحGGق وقراءت GGك لكلم GGة الحي GGاة ،ت GGؤمن أن واح ً G

متوافقة مع قناعاتك والكتاب المقدس ،لGذلك عليGك أن تسGتمر في البحث عن تلGك الكلمGة الGتي نسGبتها واحGد من عشGرة آالف
طGا في ثقتGك بنفسGك ،وأاّل تبGالغ في االسGتعالء .كّلمGا
من هذه الكلمات .ال أزال أنصGحك أن تكGون متواض ًGعا ،وأاّل تكGون ُمفر ً
Gت هGGذه الكلمGGات بدقGGة وتGGأملت فيهGGا بصGGورة
تفحصَ G
قلبGGك بGGالتقوى هلل ،ولGGو بقGGدر يسGGير ،حصGGلت على نGGور أعظم .إن ّ
تم ّسGك ُ
بعض النGاس ،بعGد أن يقGرؤوا بض َGع جم ٍGل
الحق أم ال ،وما إذا كانت هي
متكررة ،ستفهم ما إذا كانت هي
َّ
َ
الحياة أم ال .لع َّGل َ
يسيرا من اسGتنارة الGروح القGدس" ،أو "هGذا مسGيح كGاذب
فقطُ ،
قدرا ً
سيدينون Gهذه الكلمات بشكل أعمى قائلين" :ليس هذا إال ً
جاء ليخدع الناس"َ .م ْن يقولGون هGذا قGد أعمGاهم الجهGل! أنت تفهم أق َّGل القليGل عن عمGل هللا وحكمتGه ،أنصGحك أن تبGدأ األمGر
برمته من جديGد! Gيجب عليكم أاّل تُGدينوا بشGGكل أعمى الكلمِ G
Gات الGGتي قالهGا هللا بسGبب ظهGور مس ِ
Gحاء كذبً Gة في األيGام األخGGيرة،

ويجب عليكم أاّل تكونGGوا أشخاص Gا يجGّ Gدفون على الGGروح القGGدس ألنكم تخشGGون الخGGداع .أوليس هGGذا مGGدعاة أسٍ G
Gف كGGبرى؟ إن
َ
ً
كنت ،بعGGد الكثGGير من التمحيص ،ال تGGزال تGGؤمن أن هGGذه الكلمGGات ليسGGت الحGGق وليسGGت الطريGGق ،وليسGGت تعبGGير هللا ،فسGGتنال
َ

المعلن بوضGGوح وصGGراحة ،أفال تك GGون إ ًذا غ GGير
ً
عقابGGا في النهايGGة ،ولن تنGGال البركGGات .إن كنت ال تسGGتطيع أن تقبGGل الح GGق ُ
ِ
ٍ
Gرعا
Gارك بمGG Gا يكفي ليعGG Gود أمGG Gام عGG Gرش هللا؟ ّ
فكGG Gر في األمGG Gر! ال تكن متسً G G
Gير مبَ G G
ص G Gا غَ G G
مؤهGG Gل لخالص هللا؟ أال تكGG Gون شخ ً
ٍ
كلعبة .ف ِّكر من أجGل مصGيرك ،ومن أجGل تحقيGق آمالGك ،ومن أجGل حياتGك ،وال تعبث
ومندفعا ،وال تتعامل مع اإليمان باهلل
ً
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 .وأعتقGد أنGه لن يقGول أحGد اإلخGوة
أو إحGGدى األخGGوات إنGGه كGGاره أو إنهGGا كارهGGة لرؤيGGة يسGGوع أو أن يكGGون أو أن تكGGون معGGه .وقبGGل رؤيتكم ليسGGوع ،أي قبGGل
رؤيتكم هلل المتج ّس Gد ،ربم GGا تفك GGرون في جمي GGع أن GGواع األفك GGار ،على س GGبيل المث GGال ،عن حض GGرة يس GGوع وطريقت GGه في الكالم
وطريقتGGه في الحيGGاة ومGGا شGGابه .لكن حالمGGا ترونGGه حًقGGا ،فسGGوف تتغGGير أفكGGاركم بسGGرعةَ .لم هGGذا؟ وهGGل تتمنGGون معرفGGة هGGذا؟
حتمGGل ه GGو أن يغ GGير اإلنس GGان ج GGوهر المس GGيح.
صG Gحيح أن GGه ال يمكن التغاض GGي عن تفك GGير اإلنس GGان ،إال أن األم GGر ال GGذي ال ُي َ
َ

عاديا يتمتGع بجGوهر إلهي .لGذلك ،فGإن كثGيرين من أولئGك الGذين
تعتقدون أن المسيح خالد أو حكيم ،لكن ال أحد يعتبره
ً
إنسانا ّ
ونهارا لرؤية هللا هم في الواقع أعGGداء هللا ويخالفونGGه .أليس هGذا خطًGأ من جGانب اإلنسGان؟ وحGتى اآلن ،مGا زلتم
يتوقون ليالً
ً

تعتقGGدون أن تصGGديقكم ووالءكم كافيGGان لجعلكم جGGديرين برؤيGGة وجGGه المسGGيح ،لكنGGني أحثّكم على تجهGGيز أنفسGGكم بمزيGGد من
األشياء العملية! وهذا ألنه في الماضي والحاضر والمستقبل كثيرون من أولئك الذين يتصلون بالمسيح فشلوا أو سيفشلون،

فكلهم يلعبون دور الفريسGيين .فمGا هGو سGبب فشGلكم؟ السGبب على وجGه التحديGد GهGو أنGه يوجGد في تصGوراتكم إلGه َعلي وأهGل
ّ
Gانا فحسGب،
لإلعجاب .لكن الحGق ليس كمGا يتمGنى اإلنسGان .فليس المسGيح متواض ًGعا فحسGب ،بGل هGو صGغير ج ًGدا ،وليس إنس ً

أيضا أن يصعد إلى السGماء ،بGل ال يسGتطيع التجGGول بحريGة على األرض .وهكGGذا ،يعاملGه
بل هو إنسان عادي ،وال يستطيع ً
عاديGGا ،ويتعGGاملون معGGه بطريقGGة غGGير رسGGمية عنGGدما يكونGGون معGGه ،ويتحGGدثون إليGGه بطيش ،وفي
النGGاس كمGGا يعGGاملون إنسً G
Gانا ً
Gادي وكلمتGه
Gان ع ٌّ
Gق .أنتم تعGاملون المسGيح الGذي جGاء بالفعGل على أنGه إنس ٌ
الوقت نفسه ما زالوا ينتظرون مجيء المسGيح الح ّ
تماما قبحكم للنور.
كلمة إنسان عادي .ولهذا السبب ،لم تنالوا أي شيء من المسيح ،وبدالً من ذلك كشفتم ً

قبل االتصال بالمسيح ،قد تصدق أن شخصيتك قد تغيرت بالكامل ،وأنك تابع مخلص للمسيح ،وأنك الشخص األكثر

Gيرا ،وحققت إنجGGازات كثGGيرة ،فسGGوف
جGGدارة بنيGGل بركGGات المسGGيح .وأي ً
ضGا أنGGه بعGGد أن قطعت طرًقGGا كثGGيرة ،وأديت عمالً كثً G
تكGGGون من غ GGير ريب الش GGخص ال GGذي ين GGال الت GGاج في النهاي GGة .وم GGع ذل GGك ،توج GGد حقيق GGة واح GGدة لعل GGك ال تعرفهGGGا :تنكشGGGف
الشخصية الفاسدة لإلنسان وعصيانه ومقاومته عندما يرى المسGGيح ،ويصGGير العصGGيان والمقاومGة المكشGGوفان في هGGذا الGوقت
تماما أكثر من أي وقت آخر .وذلك ألن المسيح هو ابن اإلنسان – ابن اإلنسGان الGGذي لGه طبيعGGة بشGرية – والGذي
مكشوفين ً
ال ُيجّله اإلنسان وال يحترمه .وألن هللا يحيا في الجسد ،فإن عصيان اإلنسان ينكشGGف للنGور بشGGكل كامGل وبتفصGيل واضGح.

لذلك أقول إن مجيء المسيح قد كشف كل عصيان البشرية وكشف بوضوح طبيعGGة البشGGرية .وهGGذا مGا يسGGمى "إغGGراء النمGر
أسGGفل الجبGGل" و"اجتGGذاب الGGذئب خGGارج كهفGGه" .أتجGGرؤ على االدعGGاء بGGالقول إنGGك مٍ G
Gوال هلل؟ أتجGGرؤ على االدعGGاء بGGالقول إنGGك

عاصيا؟ سيقول البعض :كلما وضعني هللا في بيئGGة جديGGدة،
تظهر الطاعة المطلقة هلل؟ أتجرؤ على االدعاء بالقول إنك لست
ً
دائمGGا ب GGدون ت GGذمر ،وعالوة على ذل GGك ،ال أض GGمر أي تص GGورات عن هللا .س GGيقول البعض :مهم GGا ك GGانت المهم GGة ال GGتي
أطي GGع ً

يكلفني بها هللا ،أعمGل قصGارى جهGدي ،وال أكGون مقص ًGرا أب ًGدا .وفي تلGك الحالGة ،أسGألكم هGذا السGؤال :هGل يمكنكم االنسGجام
يومGا؟ يGGومين؟ سGGاعة؟ سGGاعتين؟ إن إيمGGانكم قGGد
مGGع المسGGيح عنGGدما تعيشGGون بجانبGGه؟ وإلى مGGتى سGGتكونون ُمن َس ِ Gجمين معGGه؟ ًG
يس GGتحق الثن GGاء ،لكن ليس ل GGديكم الكث GGير لتحقي GGق الثب GGات .وحالم GGا تحي GGا حًقGGا م GGع المس GGيح ،س GGوف يص GGير ِبGُّ Gرك في عين نفس GGك

Gدادك بGGذاتك مكشGGوفين شGGيًئا فشGGيًئا من خالل كلماتGGك وأفعالGGك ،وكGGذلك سGGوف تظهGGر بطبيعGGة الحGGال رغباتGGك المفرطGGة
واعتُ G
وأخيرا ،ستصبح غطرستك أكبر من أي وقت مضGى ،إلى أن تختلGف مGع المسGيح بقGدر مGا يختلGف المGاء
وعقليتك العاصية.
ً

تمامGGا .وفي ذل GGك الGGوقت ،ال يعGGود بإمكان GGك حجب تصGGوراتك ،وسGGوف تكتس GGب
مGGع الن GGار ،وسGGوف تنكش GGف آن GGذاك طبيعت GGك ً
تمامGGا .لكن حGGتى في ذلGGك الحين ،تسGGتمر في إنكGGار
Gيرا
شGGكاويك أي ً
ً
ضGا تعبً G
عفويGGا ،وسGGوف تنكشGGف طبيعتGGك البشGGرية الدنيئGGة ً
عصGGيانك ،معتقGGداً بGGدالً من ذلGGك أن هGGذا المسGGيح ليس سGGهالً على اإلنسGGان أن يقبلGGه ،وأنGGه شGGديد القسGGوة مGGع اإلنسGGان ،وأنGGك

دائمGGا سGGبب عGادل لعصGيانكم ،وأنكم ال تعصGونه
كليا لو أنه كان فقط
سوف تخضع ً
ً
مسيحا أكثر شGفقة .وتصGدقون أنGه يوجGGد ً
ٍ
ٍ
إلهGGا وأن
إال بع GGد أن دفعكم المس GGيح إلى تج GGاوز نقط GGة معين GGة .ولم تفك GGروا لم GGرة واح GGدة أنكم ق GGد فش GGلتم في اعتب GGار المس GGيح ً
غرضكم إطاعته .لكن باألحرى ،تصر ِ
بعناد على أن المسيح عمل وفًقا لما يحلGو لGك ،وبمجGرد وجGود شGيء واحGد ال يعمGل
وبمن تؤمنGون
فيGه كGذلك ،فإنGك تGؤمن أنGه ليس هللا بGل هGو إنسGان .أال يوجGد الكثGير من بينكم الGذين خاصGموه بهGذه الطريقGة؟
ْ
رغم كل ذلك؟ وما الطريقة التي تبحثون فيها؟
دائما رؤية المسيح ،لكني أحثكم أال تضعوا أنفسكم في هذه المكانة المرتفعة .قGد يGرى الجميGع المسGيح ،لكنGني
تتمنون ً
أقول إنه ال أحد يصلح لرؤية المسيح .وألن طبيعة اإلنسان مليئة بالشر والغطرسة والعصيان ،ففي اللحظة الGتي تGGرى فيهGا
ٍ
بأخت) الكثير عنك ،ولكن األمر ليس بهذه البساطة
بأخ (أو
المسيح ،ستهلكك طبيعتك وتدينك بالموت .قد ال تظهر عالقتك ٍ

ويخGGرج عصGGيانك ثمGGاره .فكيGGف
عنGGدما ترتبGGط بالمسGGيح .في أي وقت ،قGGد تترسGGخ تصGGوراتك ،وتبGGدأ غطرسGGتك في النمGGوُ ،
إلهGا في كGل لحظGة من
يمكنك أن تكون ص ً
Gالحا بهGذه الطبيعGة البشGرية لالرتبGاط بالمسGيح؟ وهGل أنت حًقGا قGادر على معاملتGه ً

العلي داخل قلوبكم كما ُيعبد يهوه ،بينما ترون المسيح المرئي
كل يوم؟ وهل ستدرك حًقا حقيقة الخضوع هلل؟ تعبدون Gاإلله
َ ّ
إلهGGا إلى
إنس ً G
Gانا .عقلكم في غاي GGة الوض GGاعة وط GGبيعتكم البش GGرية في غاي GGة ال GGدناءة! وليس ل GGديكم الق GGدرة على اعتب GGار المس GGيح ً

إلها .هذا هو السبب في أنGني أقGول إنكم لسGتم
األبد؛ فقط في بعض األحيان ،عندما تستلطفون األمر ،تتمسكون به وتعبدونهً G
مؤمGGنين باهلل ،بGGل مجموعGGة متواطGGئين تقGGاومون المسGGيح .وحGGتى النGGاس الGGذين يظهGGرون شGGفقة على اآلخGGرين يكGGافؤون ،لكن
أمرا ممزًقا للقلب؟
المسيح الذي عمل هذا العمل بينكم ،لم ينل محبة اإلنسان أو مكافأته والخضوع له .أليس هذا ّ

أحدا أو ترتكب عمالً رديًئا أب ًGدا ،لكن في ارتباطGك بالمسGيح،
قد يصادف ،في جميع سنوات إيمانك باهلل ،أنك لم تلعن ً
ال يمكنك قول الحق ،أو التصرف بصدق ،أو إطاعة كلمة المسيح؛ وفي تلك الحالة ،أقول إنك الشGGخص األكGGثر شGً Gرا وخبثًGGا

ومتفانيGا فGوق العGادة مGGع أقاربGGك وأصGدقائك وزوجتGك (أو زوجGك) وأبنائGGك وبناتGك ووالGGديك ،وال
ودودا
في العالم .قد تكون
ً
ً
تسGGتغل أبGً Gدا اآلخGGرين ،لكن إذا لم تسGGتطع التوافGGق واالنسGGجام مGGع المسGGيح ،وحGGتى لGGو أنفقت كGGل مGGا تملكGGه إغاثً Gة لجيرانGGك أو
Gدع
Gريرا ،وفGوق ذلGك أحGد المملGوئين بخ ٍ
تعتني عناي ًة شديدة الدقة بأبيك وأمك وأفGراد أسGرتك ،فGأود أن أقGول إنGك مGا تGزال ش ً
ماكرة .وال تعتقد أنك منسجم مع المسيح لمجرد أنGك تتعGايش مGع اآلخGرين أو تنفGذ بعض األعمGال الصGالحة .هGل تعتقGد أنGك

من خالل نيت GGك فع Gَ Gل الخ GGير يمكن أن تحص GGل على برك GGة من الس GGماء بالخ GGداع؟ وه GGل تعتق GGد أن عم GGل القلي GGل من األعمGGGال
الصGGالحة يمكن أن يكGGون بGGديالً لطاعتGGك؟ ال أحGGد منكم قGGادر على قبGGول التعامGGل معGGه وتهذيبGGه ،ويصGGعب على الجميGGع تقبGGل

الطبيع GGة البش GGرية للمس GGيح ،ب GGرغم إعالنكم باس GGتمرار عن إط GGاعتكم هلل .وس GGوف يجلب إيم GGانكم ه GGذا عليكم العق GGاب المناس GGب.
أمس GGكوا عن االنغم GGاس في أوه GGام خيالي GGة وتم GGني رؤي GGة المس GGيح؛ ألنكم ض GGئيلون في القام GGة ،لدرج GGة أنكم ال تس GGتحقون ح GGتى

تمامGا من عصGيانك وتسGتطيع أن تنسGجم مGع المسGيح ،في هGذه اللحظGة سGيظهر لGك هللا بطبيعGة الحGال.
رؤيتGه .عنGدما تتطهGر ً
إذا انصGرفت لرؤيGة هللا بGدون الخضGوع للتهGذيب أو للدينونGة G،فإنGك ستصGير من غGير ريب معان ًGدا هلل ومصGيرك الGدمار .إن
طبيعGGGة اإلنس GGان في جوهره GGا معادي GGة هلل؛ ألن جمي GGع الن GGاس ُأخ ِ
ضG Gعوا لفس GGاد الش GGيطان األك GGثر عمًقGGا .وإذا حGGGاول اإلنسGGGان

االرتباط باهلل من وسGط فسGاده ،فمن المؤكGد أنGه ال يمكن أن يخGرج شGيء صGالح من هGذا؛ وسGوف تفضGح تصGرفاته وكلماتGه
من غGGير ريب فسGاده في كGGل مناسGGبة ،وسيكشGGف ارتباطGGه باهلل عصGGيانه في كGGل جGانب من جوانبGGه .يحGGدث وبجهGٍ Gل أن يقGGاوم

Gان المس GGيح ويخدع GGه ويتخلى عن GGه ،وعن GGدما يح GGدث ه GGذا ،س GGيكون اإلنس GGان في حال GGة أك GGثر خط GGورة ،وإذا اس GGتمر ه GGذا،
إنس ٌ G
فسيخضع للعقوبة.
خطرا إلى هذا الحد ،فقGد يكGون من الحكمGة أكGثر إبقGاء هللا على مسGافة مGا.
قد يعتقد البعض أنه إذا كان االرتباط باهلل ً
مGGا الGGذي يمكن أن يربحGGه أنGGاس مثGGل هGGؤالء؟ وهGGل يمكن أن يكونGGوا مGGوالين هلل؟ من المؤكGGد أن االرتبGGاط باهلل أمGGر صGGعب
للغايGGة؛ لكن ذلGGك يرجGGع برمتGGه إلى أن اإلنسGGان فاسGGد وليس ألن هللا غGGير قGGادر على االرتبGGاط بGGه .وسGGيكون من األفضGGل لكم
تك GGريس جه Gٍ Gد أك GGبر لح GGق معرف GGة ال GGذات .لم GGاذا لم تج GGدوا نعم GGة ل GGدى هللا؟ لم GGاذا شخص GGيتكم مقيت GGة ل GGه؟ ولم GGاذا يث GGير كالمكم
اشGGمئزازه؟ حالمGGا تُظهGGرون قليالً من الGGوالء ،تسGّ Gبحون ،وتطلبGGون أجGGرة مقابGGل خدمGGة صGGغيرة ،وتGGزدرون اآلخGGرين عنGGدما
Gيرا من الطاع GGة ،وتص GGيرون مس GGتهينين باهلل عن GGد إنج GGازكم مهم GGة تافه GGة .وألج GGل قب GGول هللا ،تطلب الم GGال
Gزرا يس ً G
تظه GGرون ن ً G
والهGGدايا والمجGGامالت .وتحGGزن إلعطGGاء قطعGGة نقGGد أو قطعGGتين G،وعنGGدما تعطي عشGGر قطGGع ،تطلب مقابلهGGا بركGGات ومعاملGGة

متميزة .إن من المزعج جداً الحديث عن طبيعة مثل طبيعتكم البشرية أو السماع عنها .وهل يوجد أي شيء يستحق المGGدح

في كلمGGاتكم وأفعGGالكم؟ أولئGGك الGGذين يGGؤدون واجبهم وأولئGGك الGGذين ال يؤدونGGه؛ GأولئGGك الGGذين يقGGودون وأولئGGك الGGذين يتبعGGون؛G
أولئGGك الGGذين يقبلGGون هللا وأولئGGك الGGذين ال يقبلونGGه؛ أولئGGك الGGذين يتGGبرعون وأولئGGك الGGذين ال يتGGبرعون؛ أولئGGك الGGذين يعظGGون
تماما أنكم
وأولئك الذين يتلّقون الكلمة ،وهكذا :كل هؤالء الناس يمدحون أنفسهم .أال تجدون هذا ً
مثيرا للضحك؟ ومع العلم ً
تماما بعGدم جGدارتكم مطلًقGا ،تصGرون على التفGاخر بكGل شGيء.
تؤمنون باهلل ،فإنكم ال تستطيعون التوافق مع هللا .ومع العلم ً
أال تشعرون أن عقلكم قد فسد إلى درجة أنه لم يعد لديكم ضبط ألنفسكم؟ وبهذا المعGنى ،كيGف َتَصُGلحون لالرتبGGاط باهلل؟ أال

تخشون على أنفسكم في هذه المرحلة الحرجة؟ وقGد فسGدت شخصGيتكم بالفعGل إلى درجGة ال تسGتطيعون عنGدها االنسGجام مGع
مخالفا للعقل؟ كيGGف سGGتتعامل مGGع مسGGتقبلك؟ وكيGGف سGGتختار الطريGGق
مثيرا للضحك؟ أليس إيمانكم
ً
هللا .وهكذا ،أليس إيمانكم ً

الذي ستسلكه؟

كثيرون مدعوون ،لكن قليلون مختارون
أتباعGGا لي .من بين كGGل هGGؤالء التGGابعين ،هنالGGك الGGذين يخGGدمون ككهنGGةG،
لقGGد قصGGدت أن يكGGون كثGGيرون على األرض
ً ّ
وأولئك الذين يقودون ،وأولئك الذين يش ِّكلون األبناء ،وأولئك الذين يمِثّلون الناس ،وأولئك الذين يخدمون .إنGGني أق ِّسGمهم إلى
فئات مختلفة بحسب إخالصهم الذي يبدونه نحوي .فعندما ُي َّ
تبعGا لنGوعهم ،أي عنGدما تنكشGف طبيعGة كGل
صنف جميGع البشGر ً

نGGوع إنسGGان ،حينهGGا ُأحصGGي كGGل إنسGGان في نوعGGه الصGGحيح وأضGGع كGGل نGGوع في مكانGGه السGGليم حGGتى أحقGGق هGGدفي من خالص

البشرية .في المقابGل ،سGوف أدعGو مجموعGات من أولئGك الGذين أرغب في خالصGهم للعGودة إلى بيGتي ،ثم أسGمح لكGل هGؤالء
النGاس بقبGول عملي في األيGام األخGيرة .وفي نفس الGوقت ،أص ِّGنف اإلنسGان طبًقGا لنوعGه ،ثم أكGافئ أو أعGاقب كGل واحGد على
أساس أعماله .هذه هي الخطوات التي ِّ
تشكل عملي.
َّإنني أحيا اآلن على األرض ،وأعيش بين الناس .جميع الناس يختGGبرون عملي ويشGGاهدون أقGGوالي ،ووسGGط ذلGGك ِ
أهب
كGGل الحقGGائق لكGGل أتبGGاعي حGGتى ينGGالوا مGGني الحيGGاة وبالتGGالي يحصGGلون على طريGGق يمكن أن يطئGGوا عليGGه .ذلGGك ألني أنGGا هللا،
َّ
لكني ال أزال أقGGول َّ
إن اإلنسGGان ال
واهب الحي GGاة .خالل س GGنوات عدي GGدة من عملي ،نGGال اإلنسGGان الكثGGير
وتخلى عن الكثGGيرّ ،

إلها بشفاههم فقط بينما يرفضGون الحGGق الGGذي أنطGق بGه ،بGGل ويرفضGGون ممارسGGه
يؤمن بي حًقا .هذا ألن البشر يعترفون بي ً
الحق الذي أطلبه منهم .وهذا يعني َّ
أن اإلنسGان يعGترف فقGط بوجGود هللا ،لكن ليس كإلGه الحGق؛ يعGترف اإلنسGان فقGط بوجGود
كارهGGا لي.
هللا ،ولكن ليس كإله الحياة ،ويعترف اإلنسان فقط باسم هللا ،لكن ليس بجوهره .ونتيجGGة لغيرتGGه ،أصGGبح اإلنسGGان
ً
فاإلنسان يستخدم فقط الكلمات التي تُسر األذن ليخدعني ،وال أحد يعبدني بقلب مخلصَّ .
إن كالمكم يحمل غواية الحيَّة؛ بل
َّإنه متعج GGرف ألقص GGى ح Gٍ Gد ،تص GGريح مطل GGق من رئيس المالئك GGة .األك GGثر من ذل GGك ،أعم GGالكم ممزق GGة وبالي GGة لدرج GGة ُمش GGينة؛
يتعينG
فرغباتكم الجامحة ،ونواياكم المليئة بGالطمع تضGايق األذن .أصGبحتم
جميعGا ُعثGا في بيGتي ،وكائنGات مثGيرة لالشGمئزاز َّ
ً

نبGGذها .ألن ال أحGGد منكم ُمحب للحGGقَّ ،
لكنكم بGGالحري ُأنGGاس ترغبGGون في البركGGات ،وفي الصGGعود للسGGماوات ،ورؤيGGة مشGGهد
يومGGا كيGGف يمكن ألنGGاس مثلكم ،فاسGGدون بعمGGق لهGGذا الحGGد ،وال
المسGGيح العجيب باس ً G
طا قوتGGه على األرض .لكن هGGل فكGGرتم ً
يعرف GG Gون ماهي GG Gة هللا على اإلطالق ،أن يس GG Gتحقوا تبعي GG Gة هللا؟ كي GG Gف يمكنكم أن تص GG Gعدوا للس GG Gماء؟ كي GG Gف يمكنكم أن تكون GG Gوا

مستحقين أن تروا البهاء غير المسبوق في روعته؟ إن أفواهكم مليئة بكلمات الغش والدنس والخيانة والغطرسة .لم تنطقوا
أبGً Gدا بكلمGGات اإلخالص تجGGاهي ،وال بكلمGGات ُم َّ
قدسGٍ Gة ،وال بكلمGGات الخضGGوع لي عنGGد اختبGGار كلمGGتي .في نهايGGة األمGGر ،مGGاذا
ّ
يوميا ،تحسGGبون كيGGف تحصGلون على شGيء مGGني،
ُيشبه إيمانكم؟ إن قلوبكم مليئة بالرغبات والثروة ،وعقولكم بأمور ماديَّةً .

يوميGا ،تنتظGرون بركGات أكGثر لتهبGط عليكم حGتى تسGتمتعوا بهGا ،بGل
وكم تبلغ الثروة واألمGور الماديَّة الGتي ربحتموهGا مGنيً .
تريGGدون المزيGGد من األمGGور الGGتي تسGGتمتعون بهGGا ،بGGل واألفضGGل منهGGا .هGGذا الGGذي في أفكGGاركم في كGGل لحظGGة ليس أنGGا ،وليس
الحGGق الGGذي يGGأتي مGGني ،بGGل بGGاألحرى تف ِّكGGرون في أزواجكم (زوجGGاتكم) ،أو أبنGGائكم ،أو بنGGاتكم ،أو فيمGGا تGGأكلون وتلبسGGون،
وكيGGف يمكن لمتعتكم أن تGGزداد وتصGGير أفضGGل .وحGGتى عنGGدما يمأل الطعGGام بطGGونكم ويصGGل إلى أفGGواهكم ،هGGل تزيGGدون عن

تزينGGون أنفسGكم خارجيًّا بمثGل هGذه المالبس الجميلGة ،أال تعلمGGون أنكم الزلتم تسGGيرون كجثGامين
كGونكم جثGامين؟ حGتى عنGGدما ّ
ِ
Gعرة واحGدة ألجGل عملي.
بال حياة؟ أنتم تتعبون ألجل بطونكم حتى َّ
يتلون شعركم بلون الشيب ،لكن ال أحد منكم يض ّ
Gحي بش َ

دائمGا مشGGغولون ،تُعِّ Gذبون أجسGGادكم وترهقGGون عقGGولكم ألجGGل أجسGGادكم ،وألجGGل أبنGGائكم وبنGGاتكم ،وال أحGGد منكم يبGGدي Gأي
أنتم ًG
اهتمام أو اكتراث إلرادتي .ما هو الذي ما زلتم تأملون أن تربحوه مني؟
فأيGGا كGGانت الطريقGGة الGGتي يتبعGGني بهGGا اإلنسGGان ،فGGإني أقGGوم بعملي طبًقGGا لكGGل خطGGوة،
في قيGGامي بعملي ،ال أتسGَّ Gرع أبGً Gداً .
Gيرا ،إاَّل َّأنني ال أوقGGف عملي ،بGGل وال أزال أسGGتمر في أن
وفًقGGا لخطGGتي .لGGذلك ،على الGGرغم من َّأنكم ربمGGا تتمGَّ Gردون
علي كثً G
ّ
أنطGGق بالكلمGGات الGGتي أرغب في التحGُّ Gدث بهGGاَّ .إنني أدعGGو إلى بيGGتي جميGGع أولئGGك الGGذين سGGبقت فعيَّنتهم لكي أجعلهم مسGGتمعين
لكلم GGتي ،ثم ُأح ِ
أما ال GGذين أداروا ظه GGورهم لكلم GGتي،
ض Gر جمي GGع َمن يطيع GGون كلم GGتي ويش GGتاقون إليه GGا ليكون GGوا أم GGام عرش GGيَّ .
جميعGGا في جGGانب واحGGد
وأولئGGك الGGذين أخفقGGوا في طGGاعتي والخضGGوع لي ،وأولئGGك الGGذين يتحGّ Gدونني عالني ً Gة ،فسGGوف ألقيهم
ً
ّ
لينتظ GGروا عق GGابهم النه GGائيَّ .
إن جمي GGع البش GGر يعيش GGون وس GGط فس GGاد وتحت ي GGد الش GGرير ،ل GGذا ،ليس كث GGيرون من أولئ GGك ال GGذين

يتبعون GGني يتوق GGون بالفع GGل إلى الح GGق .ه GGذا معن GGاه َّ
أن معظمهم ال يعب GGدونني بقلب ص GGادق أو ب GGالحق ،ب GGل ب GGالحري يح GGاولون
الحص GGول على ثق GGتي من خالل الفس GGاد ،والعص GGيان ،والمق GGاييس الخادع GGة .وله GGذا الس GGبب أق GGول" :إن الكث GGيرين م GGدعوون لكن
قليلين هم المختGGارون" .فكGGل أولئGGك المGGدعوين فاسGGدون بعمGGق وجميعهم يعيشGGون في ذات العصGGر ،لكن المختGGارين هم فقGGط
المجموعGGة الGGتي تGGؤمن بGGالحق وتعGGترف بGGه ،وهم الGGذين يمارسGGون الحGGق .هGGؤالء األشGGخاص هم جGGزء صGGغير جGً Gدا فقGGط من
الك GG Gل ،ومن بين ه GG Gؤالء األش GG Gخاص س GG Gوف أتلّقى مج Gً G Gدا أك GG Gثر .قيا ًسG G Gا على ه GG Gذه الكلم GG Gات ،ه GG Gل تعرف GG Gون إن كنتم من بين
المختارين؟ ماذا ستكون نهايتكم؟

قلت بالفعGGل إن هGGؤالء الGGذين يتبعونGGني كثGGيرون لكن الGGذين يحبونGGني بقلب صGGادق هم قليلGGون .ربمGGا يقGGول البعض:
لقGGد ُ
"هل كنت سأدفع هذه التكلفة الباهظة إن لم أكن أحبك؟ هل كنت سأتبعك حتى هذه الدرجة إن لم أكن أحبك؟" بالتأكيد ،لديك
جدا ،لكن ما هو جوهر حبك لي؟ "المحبة" ،كما تُGGدعى ،تشGGير إلى عاطفGGة نقيGGة
أسباب كثيرة ،وحبك بالتأكيد هو حب عظيم ً
مراعيGGا لآلخGGرين .ال توجGGد شGGروط في المحبGGة ،وال توجGGد حGGواجز،
وبال لGGوم ،حيث تسGGتخدم قلبGGك لتحب ،ولتشGGعر ،ولتكGGون
ً

وال مسGافات .في المحبGة ال يوجGد شGك ،وال خGداع ،وال مكGر .في المحبGة ال توجGد متGاجرة وال شGيء غGير نقي .إن أحببت،

تتذمر ،أو تخون ،أو تتم َّGرد ،أو تغتصGب ،أو تسGعى إلى أن تGربح شGيًئا مGا أو أن تGربح مبلGغ ُمعيَّن G.إن
فحينها لن تخدع ،أو َّ

َّ
ص Gك ألجلي،
Gحي بسGGرور
Gجما معي .سGGوف تتنGGازل عن كGGل مGGا يخ َّ
َّ
أحببت فسGGوف تُضّ G
وتتحمل المشGGقة ،وسGGوف تصGGير منسً G
تتنازل عائلتك ،ومستقبلك ،وشبابك ،وزواجك .وفيما عدا ذلGك لن تكGون محبتGك محبGة على اإلطالق ،بGGل سGتكون بGاألحرى

نوعية محبتك؟ هل هي محبة حقيقية؟ أم زائفة؟ كم يبلغ مGا تنGازلت عنGGه؟ كم يبلGGغ مGا َّ
قدمتGGه؟ كم من
خداعا وخيان ًة! ما هي
ً
ّ
الحب َّ
تلق يته منك؟ هل تعرف؟ إن قلوبكم مليئة بالشر ،والخيانة ،والخداع ،وإذا كان األمر كذلك ،كم يبلغ عدد الشGGوائب في
محبتكم؟ تعتق GGدون َّأنكم ق GGد َّ
تخليتم بالق GGدر الك GGافي ألجلي؛ َّإنكم تعتق GGدون َّ
أن محبتكم لي كافي GGة بالفع GGل ،لكن لم GGاذا إذن تحم GGل

كلمGاتكم وأفعGالكم التم ُّGرد والخGGداع؟ أنتم تتبعونGGنيَّ ،
لكنكم ال تعGGترفون بكلمGGتي .هGل هGGذه تُعGد GمحبGGة؟ أنتم تتبعونGGني ،ومGGع ذلGGك
تتجنبونني .هل هذه تُ َعد محبة؟ تتبعوننيَّ ،
حبGGا؟ تتبعونGGني ،إاَّل َّأنكم ال تقبلGGون وجGGودي.
لكنكم تسيئون الثقة
بي .هل ُي َعد هGGذا ً
ّ
حبGGا؟ تتبعون GGنيَّ ،
حبGGا؟
لكنكم ال تعGGاملونني كمGGا يليGGق
بي وتصGِّ Gعبون األمGGور َّ
علي في كGGل مGGر ٍة .هGGل ُي َعGGد هGGذا ً
هGGل ُيعGGد هGGذا ً
ّ
تتبعوننيَّ ،
حبGا؟ تخGدمونني ،إاَّل َّأنكم ال تهGابونني .هGل
لكنكم تحاولون أن تستغبوني وتخدعوني في كل مسGألة .هGل ُي َعGد هGذا ً
Gحيتم بGالكثير ،هGذا صGحيحَّ ،
لكنكم لم
حبGا؟ لقGد ض َّ
حبا؟ تعارضونني في كل الجوانب وكل األمور .هل ُي َعد هGذا كّلGه ً
ُي َعد هذا ً
حبا؟ إن الحساب الدقيق ُيظهر َّأنه ال توجGGد أدنى لمحGة حب لي داخلكم.
تمارسوا ً
أبدا ما أطلبه منكم .هل ممكن أن ُي َعد هذا ً
ّ

بعGGد سGGنوات طويلGGة جGً Gدا من العمGGل وكGGل الكلمGGات الكثGGيرة الGGتي منحتهGGا ،كم ربحتم بالفعGGل؟ أال يسGGتحق األمGGر نظGGرة متأنيَّة
ثم
للوراء؟ إنني أذ ِّكركم :الذين أدعوهم َّ
إلي ليسوا هم الذين لم يفسدوا ً
أبدا ،بل الذين أختارهم هم الGGذين يحبونGGني حًقGGا .ومن ّ
يجب أن تكونوا حذرين لكلماتكم وأفعالكم ،وأن تفحصوا نواياكم وأفكاركم حتى ال َّ
تتعدى الحدود .في هذا الGGوقت من األيGام
لتقدموا محبتكم أمامي ،وإاَّل فإن غضبي لن يفارقكم!
األخيرة ،ابذلوا قصارى جهدكم ّ

يجب أن تبحث عن طريق التوافق مع المسيح
لق GGد ص GGنعت أعم GGاالً كث GGيرة بين البش GGر ونطقت بكلم ٍ G
Gات كث GGيرة في ذل GGك ال GGوقت .ك GGانت تل GGك الكلم GGات ألجGGGل خالص
ُ
ُ
اإلنس GGان ،وك GGان الغ GGرض من قوله GGا أن يص GGبح اإلنس GGان في تواف GGق معي .بي GGد أن GGني لم أربح إال نف Gً Gرا قليالً من الن GGاس ال GGذين
ِ
ثمن كلمGGاتي ،ألنGGه ال يتوافGGق معي .بهGGذه الطريقGGة ،فGGإن الغGGرض من العمGGل الGGذي
توافقGGوا معي ،لGGذلك أقGGول إن اإلنسGGان ال ُي ّ
أعملGGGه ليس مج GGرد أن يعب GGدني اإلنس GGانَّ ،
لكن األهم من ذل GGك أن يص GGبح اإلنس GGان في تواف GGق معي .إن البش GGر الGG Gذين فسGG Gدوا
يعيشGGون بجملتهم في فخ الشGGيطان ،جميعهم يعيشGGون للجسGGد ولرغبGGات ذواتهم ،وال يوجGGد بينهم َم ْن يتوافGGق معي .هنGGاك َم ْن
أوثانا مبهمة؛ ومع أنهم يعترفون بأن اسGمي قGGدوس ،فGإنهم يسGGلكون طريًقGا
يقولون إنهم يتوافقون معي ،لكنهم
جميعا يعبدون ً
ً

جميعGا – من األسGGاس – ضGGدي وغGGير متGGوافقين معي.
ًG
وإعجابGGا بGGالنفس ،ذلGGك ألنهم
Gاء
ً
معاك ًس Gا لي ،وكلمتهم مشGGحونة كبريً G
ٍ
فقرات "مناسبة" يقرأونها دون نهاية ويتلونها
عشوائيا عن
يسعون في كل يوم إلى اقتفاء أثري في الكتاب المقدس ويبحثون
ً
كنص ٍ G
Gوص مقدس GGة ،لكنهم ال يعرف GGون كي GGف يكون GGون في تواف GGق معي أو م GGا يعني GGه أن يكون GGوا في ع GGداوة معي ،ب GGل يكتف GGون
غامضا لم يروه من قبل وال يسGGتطيعون أن
إلها
ً
بقراءة الكتب المقدسة دون تدبُّر .إنهم يضعون داخل حدود الكتاب المقدس ً
يروه ،ويخرجونه ليتطلعوا إليه في وقت فراغهم .يعتقدون أن وجودي ينحصر فقط في نطاق الكتاب المقدس .في نظرهم،
أنا والكتاب المقدس الشيء نفسه ،ومن دون الكتاب المقدس ال وجود لي ،كما أنه من دوني ال وجود للكتGGاب المقGGدس .إنهم
ص Gا وفائًقGGا لكGGل كلمGGة من كلمGGات الكتب
ًG
ال ينتبهGGون إلى وجGGودي أو أعمGGالي ،لكنهم – بGGدالً من ذلGGك – يوجهGGون
اهتمامGا خا ً
المقدسة ،بل إن كثيرين منهم يعتقدون بأنني يجب أال أقوم بمGا أريGده إال إذا كGانت الكتب المقدسGGة قGد تنبGGأت بGه .إنهم يولGون
Gدرا ُمَباَل ًغGا فيGه من األهميGة لدرجGة يمكن معهGا القGول بGأنهم يGرون الكلمGات والتعبGيرات مهمGة ج ًGدا إلى الحGد
الكتب المقدسGة ق ً
ٍ
أيضا .إنهم ال
الذي يجعلهم يستخدمون آيات من الكتاب المقدس ليقيسوا عليها كل كلمة أقولها ،بل ويستخدمونها في إدانتي ً

ينش GGدون طري GGق التواف GGق معي أو طري GGق التواف GGق م GGع الح GGق ،لكن ب GGاألحرى طري GGق التواف GGق م GGع كلم GGات الكت GGاب المق GGدس،

ويعتقدون أن أي شيء ال يتوافق مع الكتاب المقدس ،دون اسGتثناء ،ليس بعملي .أليس أولئGك هم األبنGاء الGبررة للفريسGيين؟
لقد استخدم الفريسيون اليهود شريعة موسى في إدانة يسوع .لم ينشدوا التوافق مع يسوع ذلك الزمان ،لكنهم حرصوا على
سمروا يسوع الGبريء على الصGليب في النهايGة بعGد أن اتهمGوه بمخالفGة شGريعة العهGد القGديم
اتباع الشريعة
حرفيا حتى أنهم َّ
ً
َّ
استبد بهم االهتمام البالغ بكل كلمة
وأنه ليس المسيا .ماذا كان جوهرهم؟ أليس أنهم لم ينشدوا طريق التوافق مع الحق؟ لقد

في الكتب َّ
المقدس GGة ،لكنهم لم يلتفت GGوا إلى إرادتي وخطGGوات عملي وأس GGاليبه .لم يكون GGوا ُأنا ًس Gا يبحث GGون عن الح GGق ،ب GGل أنا ًس Gا
تشGGبَّثوا بالكلمGGات بطريقGGة جامGGدة؛ لم يكونGGوا أنا ًس Gا يؤمنGGون باهلل ،بGGل أنا ًس Gا يؤمنGGون بالكتGGاب المقGGدس .لقGGد كGGانوا – في واقGGع
بعيدا
اسا للكتاب المقدس .وفي سبيل حماية مصالح الكتاب المقدس ،ورفعة شأنه وحماية كرامته ،ذهبوا
األمر – َّ
مذهبا ً
ً
حر ً
حGGتى إلى صGGلب يسGGوع الGGرحيم على الصGGليب ،وهGGو مGGا فعلGGوه لمجGGرد الGGدفاع عن الكتGGاب المقGGدس والحفGGاظ على وضGGع كGGل

كلمGGة من كلماتGGه في قلGGوب النGGاس .لGGذلك ف َّ
الخطيGGة حGGتى يGGدينوا يسGGوع الGGذي لم
ضGلوا أن يتنGGازلوا عن مسGGتقبلهم وعن ذبيحGGة
ّ
عبيدا لكل كلمة في الكتب المقدسة؟
يلتزم بعقيدة الكتب المقدسة ويحكموا عليه بالموت .أليسوا بذلك ً
وماذا عن النGاس اليGGوم؟ لقGد جGاء المسGيح لينشGر الحGGق ،لكنهم يفضGلون أن يلفظGGوه من بين البشGر حGتى يGدخلوا السGماء
تمامGGا حGGتى يحمGGوا مصGGالح الكتGGاب المقGGدس ،وسيفضGGلون أن يسGِّ Gمروا
وينGGالوا النعمGGة .إنهم يفضGGلون أن ينكGGروا مجيء الحGGق ً
المسيح العائد في الجسد على الصليب مرة أخرى حتى يضمنوا الوجود األبدي للكتاب المقدس .كيف يحصل اإلنسان على
Gريرا وطبيعتGGه معاديGGة نحGGوي إلى هGGذا الحGGد؟ أنGGا أعيش بين البشGGر ،لكن اإلنسGGان ال يفطن إلى
خالصGGي عنGGدما يكGGون قلبGGه شً G
وجGGودي ،وعنGGدما أشGGرق بنGGوري عليGGه ،يظGGل جGGاهالً بوجGGودي ،وعنGGدما أسGGخط عليGGه ،فإنGGه يتشGَّ Gدد GأكGGثر في إنكGGار وجGGودي.

يبحث اإلنسان عن التوافق مع الكلمات ،مع الكتاب المقدسَّ ،
طالبا طريق التوافGق مGGع الحGق .يرفGع
لكن ً
أحدا ال يأتي أمامي ً
خاصا بوجGودي في السGماءَّ ،
لكن أح ًGدا ال يهتم بي متجس ًGدا ،ألني أنGا الGذي أحيGا
إلى في السماء ويهتم
اإلنسان نظره َّ
اهتماما ً
ً

بين البشر ببساطة ليس لي أهميGة كبGيرة .أنظGر إلى أولئGك الGذين ال ينشGدون سGوى التوافGق مGع كلمGات الكتGاب المقGدس ومGع
ٍ
ٍ
طGGق بهGGا .مGا
منظر بائس .ذلك ألن ما يعبدوه هو
إله غامض فأراهم في
Gوزا ال ُين َ
كلمات ميتة وإله قGادر على أن يمنحهم كنً G
أشخاص كأولئGك أن ينGالوا مGGني؟ اإلنسGان
يعبدوه هو إله يضع نفسه تحت رحمة اإلنسان ،وليس له وجود .ماذا إ ًذا يستطيع
ٌ

ببسGGاطة وضGGيع جGً Gدا حGGتى أن الكلمGات ال تصGGفه .أولئGGك الGGذين يعGGادونني ،الGGذين يطلبGGون مGGني طلبGات ال تنتهي G،الGGذين ليسGGت
فيهم محبة الحق ،الذين يقاومونني ،كيف يكونون في توافق معي؟

ض Gا الGGذين ال يحبGGون الحGGق ،بGGل إن َم ْن يقGGاومونني يكونGGون
وهم أي ً
أولئGGك الGGذين يعGGادونني هم غGGير المتGGوافقين معيُ ،
بGGGاألحرى معانGG Gدين لي وغ GGير متGG Gوافقين معي .كGG Gل ال GGذين ال يتوافقGG Gون معي أسِّG Gلمهم إلى أيGG Gدي الش GGرير ،وأتGG Gركهم لفسGGGاده،

وأمنحهم مطلق الحرية ليكشفوا عن شرهم ،وأدفعهم في النهاية إلى الشرير ُلي َبتلعGوا .ال أبGالي بعGدد الGذين يعبGدونني G،بمعGنى

أنني ال أبالي بعدد الذين يؤمنون بي .كل مGا يهمGني هGو عGدد GالGذين يتوافقGون معي ،ألن كGل الGذين ال يتوافقGون معي أشGرار

يخونونني .إنهم أعدائي ،وأنا ال "أصون" أعدائي في بيتي .أولئك المتوافقون معي يخدمونني في بيتي إلى األبGGد G،أمGGا أولئGGك
الذين يضعون أنفسهم في عداوة معي فسوف يكابدون عذابي إلى األبد .أولئك الGGذين ال يهتمGGون إال بكلمGGات الكتGGاب المقGGدس
لكنهم ال يهتمون Gبالحق أو يفتشون عن آثار أقدامي ،فإنهم ضGدي ألنهم َي ِح ُّGدونني بحسGب الكتGاب المقGدس ويقيGدونني داخلGه،
اهتمامGGا ألعمGGالي أو
علي إلى أبعGGد الحGGدود .كيGGف يمكن ألولئGGك النGGاس أن يقفGوا أمGGامي؟ إنهم ال يعGGيرون
وهم بGGذلك يجGِّ Gدفون َّ
ُ
ً
إرادتي أو للحق ،لكنهم يهتمون – بداًل من ذلك – بالكلمات ،الكلمات التي تقتل .كيف يكون أولئك في توافق معي؟

ٍ
حت بمشيئتي وأفكاري ،لكن يظل الناس مع ذلك غير قادرين على معرفتي واإليمGان
بكلمات كثيرة،
نطقت
لقد
َّ
وصر ُ
ُ
بي ،أو يمكن الق GGول إنهم ال يزال GGون غ GGير ق GGادرين على إط GGاعتي .أولئ GGك ال GGذين يعيش GGون في الكت GGاب المق GGدس ،أولئ GGك ال GGذين
يعيشون في قلب الشريعة ،أولئك الذين يعيشGون على الصGليب ،أولئGك الGذين يعيشGون بحسGب العقيGدة ،أولئGك الGذين يعيشGون
وسGط العمGل الGذي أعملGه اليGومَ ،م ْن منهم يتوافGق معي؟ إنكم ال تفكGرون إال في نيGل البركGات والمكافGآت ،ولم تفكGروا مطلًقGا
في كيGف تصGبحون في توافGق معي أو كيGف تمنعGون أنفسGكم من أن تكونGوا في عGداوة معي .لقGد خGاب أملي فيكم ج ًGدا ألني
أتلق منكم إال أقل القليGل؛ فخGداعكم وكبريGاؤكم وطمعكم ورغبGاتكم الجامحGة وخيGانتكم وعGدم طGاعتكم،
منحتكم الكثير لكن لم ّ
أي من هGG G Gذا يمكنGG G Gه أن يفلت من مالحظGG G Gتي؟ أنتم تسGG G Gتخفون بي ،أنتم تسGG G Gتغفلونني ،أنتم تهينونGG G Gني ،أنتم تتملقونGG G Gني ،أنتم
ٌّ

Gان على
تسلبونني ،أنتم تبتزونني من أجل التقدمات .كيف تفلت هذه األعمال الشريرة من عقابي؟ إن أعمGالكم الشGريرة بره ٌ

وبرهان على عدم توافقكم معي .يعتقد كل واحد منكم أنGGه في توافGGق معي ،لكن إذا كGان هGGذا هGGو الحGGال ،فعلى
عداوتكم لي،
ٌ
َم ْن إ ًذ ا ينطبق هذا الدليل الدامغ؟ تعتقدون أنكم تمتلكون أنقى إخالص ووفاء نحGوي ،وأنكم غايGة في الحنGو والعطGف ،وأنكم
كرستم الكثير لي .تعتقدون أنكم صنعتم ما يكفي من أجلي .لكن هل قارنتم من قبل هذه المعتقدات بسلوككم؟ أقول لكم إنكم
َّ

Gيرا .إن الخGGدع الGGتي تخGGدعونني بهGGا ذكيGGة جGً Gدا ،كمGGا أن لGGديكم الكثGGير من
Gيرا َّ
Gيرا وسGGطحيون كثً G
وطماعون كثً G
مغGGرورون كثً G
خبث كثGGير ،وخبثكم
النوايا الدنيئة Gواألساليب الحقيرة .إن إخالصكم ضعيف وعزيمتكم واهية وضميركم منعدم .في قلوبكم ٌ
خارج Gا من أجGGل أبنGGائكم أو أزواجكم ،أو لحمايGGة ذواتكم ،وبGGدالً من أن تهتمGGوا بي،
ال يسGGتثني أحGً Gدا ،وال حGGتى أنGGا .تبقونGGني
ً
في في حGديثكم أو أفعGالكم؟ عنGدما يكGون الجGو
بُأس ِركم وأبنائكم ومكانتكم ومستقبلكم ومسراتكم الخاصة .متى فكرتم َّ
تهتمون َ
Gارا ،فال يكGGون لي مكGGان في أفكGGاركم
بً G
Gاردا ،تتجGGه أفكGGاركم إلى األبنGGاء أو الGGزوج أو الزوجGGة أو الوالGGدين ،وعنGGدما يكGGون حً G
ضGا .عنGGدما تضGGطلع بواجبGGك ،فإنGGك ال تفكGGر إال في مصGGلحتك الشخصGGية وسGGالمتك الشخصGGية وأفGGراد أسGGرتك .فGGأي شGGيء
أي ً
Gت نفسGGك لي ولعملي مهمGGا كGGانت التكلفGGة؟ أين دليGGل توافقGGك معي؟ أين حقيقGGة
في؟ مGGتى َّ
Gرت َّ
كرسَ G
فعلت من أجلي؟ مGGتى فكَ G
َ
والئك لي؟ أين حقيقة طاعتGك لي؟ مGتى لم تكن نوايGاك سGوى الفGوز ببركGاتي؟ إنكم تسGتغفلونني وتخGدعونني وتلهGون بGالحق

وتخفGGون وجGGوده وتخونGGون جGGوهر الحGGق ،وتضGGعون أنفسGGكم في عGGداوة معي ،فمGGا الGGذي ينتظGGركم في المسGGتقبل إ ًذا؟ إنكم ال

تنشGGدون سGGوى التوافGGق مGGع إلGGه غGGامض ،وتسGGعون نحGGو معتقGGد مبهم فحسGGب ،لكنكم لسGGتم في توافGGق مGGع المسGGيح .أال يسGGتحق
خبثكم نفس العقGGاب الGGذي يسGGتحقه األشGGرار؟ سGGوف تGGدركون في ذلGGك الGGوقت أنGGه ليس بوسGGع أحGGد ال يتوافGGق مGGع المسGGيح أن
Gوع من العقGGاب سGGوف يحGGل بأولئGGك الGGذين هم في عGGداوة مGGع المسGGيح .عنGGدما
يفلت من يGGوم الغضGGب ،وسGGوف تكتشGGفون أي نٍ G

يجيء ذلك اليGوم ،سGوف تتحطم أحالمكم بنيGل البركGة ودخGول السGماء لمجGرد إيمGانكم باهلل .بيGد َّ
أن األمGر ليس كGذلك ألولئGك
ٍ
مشقات كثيرة ،فسوف يفوزون بكل المGGيراث الGGذي أهبGGه لإلنسGGان.
الذين يتوافقون مع المسيح .مع أنهم فقدوا الكثير وكابدوا
سوف تفهمون في النهاية أنني أنا وحدي اإلله البار ،وأنني وحدي القادر على أن آخذ اإلنسان إلى غايته الجميلة.

هل أنت مؤمن حقيقي باهلل؟
تحملت في حياتGGك عGGبر هGذه السGGنوات الكثGير من
ربمGا تمتGGد رحلGGة إيمانGك باهلل ألكGثر من عGام أو عGامين اآلن ،وربمGا َّ
ِ
ِ
لت نعمGة ،بGل
لت نعمGة وفGيرة .وربمGا لم تختGبر متGاعب وال ن َ
المتGاعب؛ أو ربمGا لم تتحمGل صGعوبات كثGيرة وبGداًل من ذلGك ن َ
باألحرى قد عشت حياة طبيعية .مهما كانت حالتكَّ ،
فإنك على أية حال تتبGع هللا ،لGذا دعونGا نGدخل في شGركة عن موضGوع
تبعية هللا .لكن يجب أن ِّ
ُأذكر كل الذين يقرؤون هذه الكلمات َّ
أن كلمة هللا موجهه نحو الذين يعترفون به ويتبعونه G،وكالمGGه
ّ
موجها لكل شخص ،بمن فيهم من يعترفون باهلل ومن ال يعترفون به .إذا كنت تؤمن بأن هللا َّ
يتحدث إلى الجموع ،إلى
ليس
ُ
كل الناس في العالم ،فلن يكون لكلمة هللا تأثير عليك .وبالتالي ،يجب أن تجعل كل هذه الكلمات قريبGGة من قلبGGك ،وال تضGGع

نفسك خارج مجالها .على أي حال ،دعنا اآلن َّ
عما يحدث في بيتنا.
نتحدث َّ

جميعا اآلن أن تفهموا المعني الحقيقي لإليمان باهلل .إن معنى اإليمGان باهلل الGذي تح َّGدثت عنGه س ًGلفا يتعِّلGق
يجب عليكم
ً
بGGدخولكم اإليجGGابي .وليس األمGGر هكGGذا اليGGوم .اليGGوم أريGGد أن أحِّلGGل جGGوهر ايمGGانكم باهلل .يقGGودكم هGGذا بGGالطبع إلى االبتعGGاد عن
ج GGانب س GGلبي؛ إذا لم أفع GGل ه GGذا ،فلن تعرف GGوا أب GGدا مالمحكم الحقيقي GGة وس GGوف تفتخ GGرون لألب GGد بتق GGواكم وإخالص GGكم .بكلم ٍ G
Gات
ً
أخرى ،إن لم أكشف عن القبح العميق داخل قلوبكم ،فكل منكم سوف يضع إكلياًل على رؤوسكم ويعطي كGل المجGد لنفسGGه.

المتكبGGرة والمتعجرفGGة تقGGودكم إلى أن تخونGGوا ضGGميركم ،وأن تتمGَّ Gردوا على المسGGيح وتقGGاوموه ،وأن تكشGGفوا عن
إن طGGبيعتكم
ِّ
Gتمرون في ال GGزعم
قبحكم ،فتُفض GGح في الن GGور نواي GGاكم ،وأفك GGاركم ،ورغب GGاتكم الجامح GGة وعي GGونكم المليئ GGة ب GGالطمع .ولكنكم تس ّ G

بأنكم سوف ِّ
َّ
Gرارا الحقGائق الGGتي نطGق بهGGا المسGيح منGذ زمن بعيGGد .هGذا
Gرارا وتك ً
تكرسون حيGاتكم لعمGGل المسGGيح ،وتكGررون م ً
Gانا يلGG Gتزم بمعGG Gايير صGG Gارمة طGG Gول الGG Gوقت .إذا كGG Gان والؤك يحمGG Gل نوايGG Gا
هGG Gو "إيمGG Gانكم" – "إيمGG Gان بال دنس" .لقGG Gد أقمت إنسً G G
ويبتزونني بشروط .ال أريد من
طا ،إ ًذا لن أجد فيك أي شيء ِم َّما ُيسمى والءك ،إلنني أكره َم ْن يخدعونني بنواياهم
وشرو ً
ّ
ص Gا مطلًقGGا ،وأن يفعGGل كGGل شGGيء ألجGGل كلمGGة واحGGدة ،وهي اإليمGGان ،وأن يGGبرهن
ص Gا لي إخالً ً
اإلنسGGان سGGوى أن يكGGون مخل ً
دائمGا بGGإخالص كامGGل ولGGذلك أتمGGنى
عليهGGا .إنGGني أحتقGGر اسGGتخدامكم للكلمGGات المعسGGولة لتجعلGGوني أفGGرح ،ألنGGني أتعامGGل معكم ًG
َّ
إيمانGا،
أيضا أن تتعاملوا معي بإيمان حقيقي .عندما يتعلق األمر باإليمان ،قد يعتقد الكثيرون َّأنهم يتبعGون هللا ألن لهم ً
منكم ً
تحملوا مثل هذه المعاناة .إ ًذا أنا أسألك هذا السؤال :لماذا ال تتَّقي هللا أب ًGدا رغم إيمانGك بوجGوده؟ لمGاذا إ ًذا ليس لGديك
وإاَّل ما َّ
خGGوف هللا في قلبGGك بGGرغم أنGGك تGGؤمن بوجGGوده؟ أنت تقبGGل أن المسGGيح هGGو تج ُّس Gد هلل ،إذن فلمGGاذا ِّ
تكن هGGذا االحتقGGار تجاهGGه؟
دائما على تحركاته؟ لماذا ال تخضGGع
ولماذا
َّ
تتصرف بدون أي قدر ٍمن المخافة تجاهه؟ لماذا تدينه عالنية؟ لماذا َّ
تتجسسون ً
Gتزه وتسGGرق تقدماتGGه؟ لمGGاذا َّ
لترتيباتGGه؟ لمGGاذا ال تتصGَّ Gرف طبًقGGا لكلمتGGه؟ لمGGاذا تبَّ G
تتكلم نياب ً Gة عن المسGGيح؟ لمGGاذا تحكم إن كGGان
عمله وكلمته حق أم ال؟ لماذا تجرؤ على التجديف عليه من وراء ظهره؟ هل هذه األمور وغيرها هي ما تُش ِّكل إيمانكم؟
إن ك GGل ج GGزء من ح GGديثكم وس GGلوككم يكش GGف عناص GGر ع GGدم اإليم GGان بالمس GGيح ال GGتي تحملونه GGا في داخلكم .إن دوافعكم
وأهGGدافكم لمGGا تفعلونGGه يسGGودها عGGدم اإليمGGان؛ حGGتى ذلGGك الشGGعور الGGذي ينبعث من النظGGرة في عيGGونكم يشGGوبه عGGدم اإليمGGان
بالمسيح .بكلمات أخرى ،إن كل منكم يحمل معه عناصر عدم اإليمان طيلGة الGوقت .هGGذا يعGGنيَّ ،أنه في كGل لحظGٍ Gة ،أنتم في
ِ
Gاء عليGه ،أقGول إن البصGGمات
خطر خيانة المسيح ،ألن الGGدم الGGذي يسGري في جسGدكم مختلGGط بعGدم اإليمGان باهلل ُ
المتج ّسGد .وبن ً
التي تتركونها على طريقكم لإليمان باهلل غير راسخة .في رحلتكم عGبر طريGق اإليمGان باهلل ،أنتم ال تر ّسGخون أقGدامكم على
ِ
تطبقوهGGا في
األرض – ب GGل ب GGاألحرى تق Gّ Gدمون عب GGادة ش GGكليَّة .أنتم ال تص GGدقون كلم GGة المس GGيح تم GGام التص GGديق وال يمكنكم أن ِّ
تصورات عنه وهو سGGبب آخGGر يجعلكم ال تؤمنGGون بالمسGGيح.
الحال .هذا هو سبب َّأنه ليس لكم إيمان بالمسيح،
ودائما لديكم ّ
ً

دائمGا
دائمGا تصGورات حولGه .وتتشGككون ً
دائما متشككين في عمل المسيح ،وسبب آخر لعدم إيمانكم بGه هGو أن لGديكم ً
تظلون ً
رأيGا في أي عمGل يفعلGه المسGيح ،وال تقGدرون
في عمGل المسGيح وتسGمحون بGأن تقGع كلمGة المسGيح على آذان ص َّGماء ،ولGديكم ً
على فهم عملGه بشGكل صGحيح ،ولGديكم صGعوبة في التخّلي عن تص ّGوراتكم ًأيGا كGان التفسGير الGذي تتلقونGه ،وهلم جGرا – هGذه
كلها عناصر عدم اإليمان المختلطة في قلGوبكم .ومGع َّأنكم تتبعGون عمGل المسGيح ولم َّ
تتخلفGوا أب ًGدا ،إاَّل َّأنكم تضGمرون الكثGير

من العصيان المختلط داخل قلوبكم ،وهذا العصيان يشوب إيمانكم باهلل .ربمGGا ال توافقونGGني ،لكن إن كنت ال تسGGتطيع إدراك
كمGل إال أولئGGك الGGذين يؤمنGGون بGGه حًقGGا،
نوايGGاك الخاصGGة منهGGا ،فسGGوف تكGGون من ضGGمن من يهلكGGون ال محالGGة .ألن هللا ال ُي ِّG
وليس أولئك الذين َّ
أبدا أنه هللا.
يتشككون فيه ،وال حتى هؤالء الذين يتبعونه على مضض رغم َّأنهم لم يؤمنوا ً
إن بعض النGGاس ال يفرحGGون بGGالحق ،فمGGا بالGGك بالدينونGGةَّ .إنهم بGGاألحرى يفرحGGون بالسGGلطة والغGGنى؛ ويوصGGف هGGؤالء

النGGGاس ب GGأنهم س GGاعون إلى الس GGلطةَّ .إنهم ال يبحث GGون س GGوى عن تل GGك الطوائ GGف ذات الت GGأثير في الع GGالم وعن ه GGؤالء الرع GGاة
والمعّلمين الذين يأتون من المعاهد الدينية .على الرغم من َّأنهم قبلوا طريق الحق ،إاَّل َّأنهم يظّلون متشGككين وغGGير قGادرين

على تكGGريس أنفسGGهم تكري ًس Gا كGGاماًل َّ .إنهم يتحGَّ Gدثون عن التضGGحية من أجGGل هللا ،لكن عيGGونهم تر ِّكGGز على الرعGGاة والمعلمين

جانبا .إن قلGوبهم ال تهتم سGوى بالشGهرة والGثروة والمجGدَّ .إنهم ال يؤمنGون على اإلطالق ب َّ
Gأن
نحى ً
الكبار ،وها هو المسيح ُم ّ
مثGGل هGGذا الشGGخص الهزيGGل قGGادر على إخضGاع كثGGيرينَّ G،
وأن هGGذا الشGGخص العGGادي للغايGGة قGادر على تكميGGل اإلنسGGانَّ .إنهم ال

يؤمن GGون مطلًقGGا ب GGأن ه GGؤالء النك GGراء غ GGير الموج GGودين المط GGروحين في ال GGتراب وطين الحم GGأة هم أن GGاس اخت GGارهم هللاَّ .إنهم
يؤمنGGون َّ
بأنه إذا كGGان مثGGل هGGؤالء النGGاس هم أهGGداف لخالص هللا ،إ ًذا النقلبت السGGماء واألرض رأ ًس Gا على عقب ،والسGGتهزأ
ِ
جميع الناس من ذلكَّ .إنهم يؤمنون َّ
كملهم ،فسيصGبح أولئGGك النGاس العظمGاء
بأنه إذا اختار هللا مثل هؤالء غGGير الموجGودين ُلي ّ
هللا نفسه .إن وجهات نظرهم م َّ
ألنهم
لطخGة بعGدم اإليمGان؛ وفي الواقGع ،بعي ًGدا Gعن عGدم اإليمGانَّ ،إنهم حيوانGات غGير متعِّقلGةّ ،
ُ
ال يعط GGون قيم ً Gة إاَّل للمنص GGب والهيب GGة والس GGلطة؛ وم GGا ين GGال اح GGترامهم الكب GGير هي المجموع GGات الكب GGيرة والطوائ GGفَّ .إنهم ال
يحترمون على اإلطالق أولئك الذين يقودهم المسيح؛ فهم ببساطة خائنون قد تجاهلوا المسيح والحق والحياة.

إن ما يعجبك ليس هو اتّضاع المسيح ،بGGل أولئGGك الرعGاة الكGGاذبون ذوو المراكGز البGGارزةَّ .إنك ال تحب جمGال المسGيح
أو حكمتGGه ،لكن تحب هGGؤالء المسGGتهترين الGGذين يرتبطGGون بالعGGالم الفاسGGدَّ .إنك تسGGتهزئ بGGألم المسGGيح الGGذي ليس لGGه أين يسGGند
راغبGا في أن تعGاني مGع المسGيح ،لكنGك
رأسه ،بل تُعجب بتلك الجثث الGتي تخطGف التقGدمات وتعيش في الفجGورَّ .إنك لسGت
ً
يمدونك سوى بالجسد وبالكالم وبالسيطرة .حتى اآلن ال
بسعادة ترتمي في أحضان أضداد المسيح غير المبالين مع َّأنهم ال ّ

تمسكك بموقف تجد فيه أن عمGGل
يزال قلبك يميل إليهم ،وإلى شهرتهم ،وإلى مكانتهم ،وإلى تأثيرهم ،وما زلت
مستمرا في ُّ
ً
المسيح يصعب ابتالعه وأنGGك غGGير راغب في قبولGه .هGذا هGو السGGبب في قGولي َّإنه ينقصGك اإليمGGان لالعGGتراف بالمسGيح .إن
ِ
Gارا آخGGر .فهنGGاك سلسGGلة من الصGGور النبيلGGة تطفGGو إلى
السGGبب في اتّباعGGك لGGه إلى هGGذا اليGGوم يرجGGع كليً Gة إلى َّإنك ال تملGGك خيً G
األبد في قلبك؛ وال يمكنك Gأن تنسى كل كلمة قالوها وكل فعل ّأدوه ،وال حتى كلمGGاتهم وأيGGاديهم المGGؤثرةَّ .إنكم تقGِّ Gدرونهم في

دائمGا وغGGير
دائمGا .لكن ليس األمGGر كGGذلك بالنسGGبة لمسGGيح اليGGوم .فهGGو غGGير هGGام في قلبGGك ًG
دائمGا ،وكأبطGGال ًG
قلGGوبكم كمتفGGوقين ًG
جدا ،وليس له سوى قدر قليل للغاية من التأثير ،وال يحظى بمقام رفيع.
دائما ،ألنه شخص عادي ً
مستحق للمخافة ً

على أية حال ،أقول إن كل هؤالء الذين ال ِّ
يقدرون الحق غGGير مؤمGنين G،وخGائنين للحGق .مثGGل هGؤالء البشGر لن ينGGالوا
ط قبGGول المسGGيح .هGل عGرفت اآلن أي قGGدر من عGدم اإليمGGان داخلGGك ،وأي قGGدر من الخيانGGة للمسGيح لGديك؟ إنGGني أحثGGك على
َقّ G
Gاترا .يجب أن تفهم َّ
أن
اآلتي :بمGGا َّأنك قGGد اخGGترت طريGGق الحGGق ،إذن يجب أن تكGِّ Gرس نفسGGك بصGGدق؛ فال تكGGون مً G
Gترددا Gأو فً G
هللا ال ينتمي إلى الع GGالم أو إلى أي ش GGخص بعين GGه ،لكن إلى ك GGل ال GGذين يؤمن GGون ب GGه حًقGGا ،وإلى جمي GGع ال GGذين يعبدون GGه G،ولك GGل
المكرسين والمخلصين له.
أولئك
َّ

في الGGوقت الحGGالي ،ال تزالGGون تحتفظGGون بGGالكثير من عGGدم اإليمGGان داخلكم .حGGاولوا النظGGر بجGGد داخGGل أنفسGGكم وسGGوف

تجدون بالتأكيد إجابتكم .عندما تجد اإلجابة الحقيقية ،سوف تعترف حينئGGذ َّ
بأنك غGير مGGؤمن باهلل ،بGGل َّإنك بGاألحرى شGخص
ِ
ويجد ف عليه ،ويخونه ،وشخص غير مخلص له .حينئذ سوف تدرك أن المسيح ليس إنسان ،بل هللا .وعندما يأتي
يخدعه،
ّ
حاليا ،ثالثGون بالمائGGة من قلGGوبكم فقGط يملؤهGا اإليمGGان ،بينمGGا السGGبعين
ذلك اليوم ،سوف تتَّقي المسيح ،وتخافه وتحبه بالحقً .
إن أي فعل قام به المسيح أو أي جملة َّ
بالمائة األخرى يملؤها الشكَّ .
وآراء
تحدث بهGGا يمكن أن تجعلكم تشِّ Gكلون تصGّ Gورات
ً
عن GGه .تنش GGأ ه GGذه التص Gّ Gورات واآلراء من ع GGدم إيم GGانكم الكام GGل ب GGه .ف GGأنتم ال تُعجب GGون إال باهلل غ GGير الم GGرئي في الس GGماء وال
ضGا عGGدم إيمGGان؟ َّإنكم ال تشGGتاقون إاَّل هلل الGGذي عمGGل في
تخافون سواه ،وال ّ
تقدرون المسيح الحي على األرض .أليس هGGذا أي ً
الماضGيَّ ،
دائمGGا في قلGGوبكم ،الGGتي تفتقGGر لإليمGGان بمسGGيح اليGGوم.
لكنكم ال تقبلGGون مسGGيح اليGGوم .كGGل هGGذا هGGو "اإليمGGان" الممGGتزج ً

إن GGني ال أقل GGل من ق GGدركم ب GGأي ش GGكلَّ ،
ألنه يوج GGد الكث GGير من ع GGدم اإليم GGان داخلكم ،والكث GGير منكم نجس ويجب قطع GGه .ه GGذه
النجاسات هي عالمة على َّأنه ليس لديكم إيمان على اإلطالق؛ وهي عالمة على َّأنكم قGGد َّ
تخليتم عن المسGيح ،وصGارت لكم
ربح GGوا من ِقَبGGل المس GGيح،
عالم GGة كخ GGائنين للمس GGيحَّ .إنه GGا بمثاب GGة حج GGاب يحجب مع GGرفتكم بالمس GGيح ،وح GGاجز يمنعكم من أن تُ َ
وع GGائق يمنعكم من التواف GGق م GGع المس GGيح ،ودلي GGل على أن المس GGيح ال ُي GGز ّكيكم .اآلن ق GGد ح GGان ال GGوقت لتفحص GGوا ك GGل ج GGوانب
حياتكم! وعندما تفعلون هذا سوف تستفيدون بكل طريقة يمكنكم تخيُّلها!

المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق
إن عمGGل األيGGام األخGGيرة هGGو فGGرز الجميGGع وفًقGGا لنGGوعهم واختتGGام خطGGة التGGدبير اإللهي ،ألن الGGوقت قGGريب ويGGوم هللا قGGد
جGGاء .يGGأتي هللا بجميGGع َمن يGGدحلون ملكوتGGه ،أي كGGل الGGذين بقGGوا أوفيGGاء لGGه حGGتى النهايGGة ،إلى عصGGر هللا نفسGGه .ولكن حGGتى

مجيء عصGGر هللا نفسGGه ،فGGإن العمGGل الGGذي سGGيقوم بGGه هللا ال يكمن في مراقبGGة أعمGGال اإلنسGGان وفحص حياتGGه ،إنمGGا في إدانGGة

سيطهر كل َم ْن يحضر أمام عرشه .فكل الذين اقتفوا أثر خطوات هللا حتى هذا اليGوم ،هم الGذين يGأتون أمGام
تمرده ،ألن هللا
ّ
ِّ
عرشه .وبذلك فإن كل َم ْن يقبل عمل هللا في مرحلته األخيرة ينال التطهير اإللهي؛ بمعنى آخGGر ،كGGل َم ْن يقبGGل عمGGل هللا في
مرحلته األخيرة يكون هدف دينونة هللا.

تحدثنا عنها من قبل – أي الدينونGة الGتي سGتبدأ بGبيت هللا – تشGير إلى دينونGة هللا اليGوم لمن يGأتون أمGام
"الدينونة" التي ّ
عرشه في األيام األخيرة .ربما يوجد أولئك الذين يؤمنون بهذه التخي ٍ
الغ ْي َّبية GمثGل أن هللا في األيGام األخGيرة سGيقيم مائGدة
الت َ
ُ
غط ٍاة بغطٍ G
كبGGيرة في السGGماوات م َّ
Gاء أبيض ،ثم يجلس على عرشGGه العظيم وأمامGGه جميGGع البشGGر سGGاجدين على األرض ليبGGدأ
ُ
Gاء عليGGه َمن يصGGعد إلى السGGماء ومن ُيطGGرح في بحGGيرة النGGار والكGGبريت .مهمGGا كGGانت التخيالت
بكشGGف خطايGGاهم ويقGGرر بنً G
البشرية ،ال يمكنها تغيير جوهر عمل هللا .فتخيالت اإلنسان ليست إال من بنات أفكاره ووليدة عقلGGه وزبGGدة مGGا اسGGتنتجه ممGGا
تصوراته رائعة فهي ليسGت أكGثر من مجGرد تصGGوير عGاجز عن أن يكGGون بGGديالً لخطGGة
سمعه ورآه .لذلك أقول ،مهما كانت ّ
عمGGل هللا؛ في نهايGGة األمGGر ،الشGGيطان قGGد أفسGGد اإلنسGGان ،فكيGGف يمكنGGه أن يفهم أفكGGار هللا بصGGورة كاملGGة؟ فهGGو يتصGّ Gور عمGGل
يتمم عمGGل الدينونGGة بنفسGGه ،إ ًذا فهGGو أمGGر خGGارج نطGGاق قيGGاس
الدينونGGة اإللهيGGة على أنGGه أمGٌ Gر رائGٌ Gع ،ويGGؤمن أنGGه طالمGGا أن هللا ّ
وتهتز له األرض ،وإال كيف يكGون عمالً للدينونGة يعملGه هللا؟ يGؤمن اإلنسGان أنGه
تضج به السماوات
أمر
ُّ
ّ
البشر واستيعابهمٌ ،

طالمGGا أن هGGذا هGGو عمGGل الدينونGGة ،فال ُبGّ Gد أن يتجّلى جالل هللا ومهابتGGه على نحGٍ Gو خٍ G
Gاص أثنGGاء عملGGه ،وأن من ُيGGدانون ال ُبGّ Gد
Gيرا ...فالكGGل يتصGّ Gور أن دينونGGة هللا
يترجون الرحمة .يبدو هذا
وأنهم ينوحون بالدموع جاثين على ركبهم
ً
ّ
مشهدا مذهالً ومثً G

هي دينون ٌة Gمعجزة .ولكن هGل تعلمGGون أنGGه في الGوقت الGGذي بGدأ هللا فيGGه عمGGل الدينونGGة بين البشGر منGGذ مGدة طويلGة أال تزالGون
ٍ
سبات خامل؟ هل تعلمون أن الوقت الذي تظنون أن هللا قد بدأ فيGه عمGل الدينونGة GرسGGميًّا هGو الGوقت الGذي يصGGنع
قابعين في
Gماء جديGدةً؟ في هGذا الGوقت ربمGا يمكنكم فقGط فهم معGنى الحيGاة ،ولكن عمGل العقGاب اإللهي المجGرد
فيGه هللا أر ً
ضGا جديGدةً وس ً
فجأة أن عمل دينونة هللا قد انتهى.
من الرحمة سيطرحكم ،أنتم أيها النائمون في ُسبات ،في الجحيم .وقتها فقط ستدركون ً

دعونGا ال نهGدر وقتنGا الثمين ونتح َّGدث عن هGذه الموضGوعات البغيضGة المقيتGة ،بGل لنتحGدث عمGا ُيش ِّGكل الدينونGة G.حين
تُذكر كلمة "دينونة" من المحتمل أنكم تفكرون في الكلمات التي قالها يهوه لكافة األماكن ،وكلمGGات التGGوبيخ الGGتي قالهGا يسGGوع
الرغم من ِحَّدِتها ،لم تكن هذه الكلمGGات هي دينونGGة من هللا على اإلنسGان ،إنمGا كGGانت فقGط كلمGGات قالهGا هللا
للفريسيين .وعلى ّ

سيتفوه بها المسيح وهو يGGدين اإلنسGGان في
متنوعة ،أي في سياقات مختلفة؛ هذه الكلمات ليست مثل الكلمات التي
ّ
في بيئات ّ
األيGG Gام األخGG Gيرة .ففي األيGG Gام األخGG Gيرة ،سيسGG Gتخدم المسGG Gيح مجموعGG Gة من الحقGG Gائق المتنوعGG Gة لتعليم اإلنسGG Gان ،كاشGً G Gفا جGG Gوهره
صGا كلماتGGه وأعمالGGه .تضGGم هGGذه الكلمGGات حقGGائق متنوعGGة ،مثGGل واجب اإلنسGGان ،وكيGGف يجب عليGGه طاعGGة هللا ،وكيGGف
وم ّ
مح ً
ُ

ضGا حكمGGة هللا وشخصGيته ،ومGا إلى ذلGك .هGGذه الكلمGات
خلصا هلل ،وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشGرية ،وأي ً
يكون ُم ً
تعبGر
جميعها َّ
موجهة إلى جوهر اإلنسان وشخصيته الفاسدة؛ وباألخص تلك الكلمات الGتي تكشGف كيفيGة ازدراء اإلنسGان هلل ّ
عن كيفية تجسيد اإلنسان للشيطان وكونه قوة معادية هلل .في قيام هللا بعمل الدينونGGة G،ال يكتفي بتوضGGيح طبيعGGة اإلنسGان من

خالل بضع كلمات وحسب ،إنما يكشفها ويتعامل معها ويه ّذبها على المدى البعيد .وال يمكن االستعاضة عن طرق الكشGGف

والتعامل والتهذيب هGذه بكلمGات عاديGة ،بGل بGالحق الGذي ال يمتلكGه اإلنسGان على اإلطالق .تُعGد الوسGائل من هGذا النGوع دون
اقتناعGGا ك GGامالً بالخض GGوع هلل؛ ال ب GGل
س GGواها دينون GGة ،ومن خالل دينون GGة مث GGل ه GGذه وح GGدها يمكن إخض GGاع اإلنس GGان واقتناع GGه
ً
تعرف اإلنسان على الوجه الحقيقي هلل وعلى حقيقة تمGّ Gرده
ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن هللا .يؤدي عمل الدينونة إلى ُّ

ض Gا .يسGGمح عمGGل الدينونGGة لإلنسGGان باكتسGGاب فه ٍم أعمGGق لمشGGيئة هللا وهGGدف عملGGه واألسGGرار الGGتي يصGGعب على اإلنسGGان
أي ً
فهمهGGا .كمGGا يسGGمح لإلنسGGان بمعرفGGة وإدراك جGGوهره الفاسGGد وجGGذور فسGGاده ،إلى جGGانب اكتشGGاف قبحGGه .هGGذه هي آثGGار عمGGل

فعليGا إظهGار حGق هللا وطريقGه وحياتGه لكGل المؤمGنين بGGه ،وهGGذا هGGو عمGل الدينونGGة الGذي
الدينونGGة G،ألن جGوهر هGذا العمGGل هGو ً
يقGوم بGه هللا .إن كنتم ال تعتGبرون هGذه الحقGائق ذات أهميGة وال تفكGرون إال في ُّ
تجنبهGا أو إيجGاد مخGرج بعيGد GعنهGا ،فGدعوني
أقGGول لكم إنكم خطGGاة بشGGعون .إن كنتم تؤمنGGون باهلل ،ولكن ال تسGGعون إلى معرفGGة حGGق هللا أو مشGGيئته ،وال تحبGGون الطريGGق

ال GGذي يق Gِّ Gربكم إلى هللا ،ف GGأقول لكم إنكم تح GGاولون الته Gُّ Gرب من الدينون GGة ،وإنكم ألعوب GGة وخ GGائنون تهرب GGون من الع GGرش العظيم
عقابGا أكGثر شGدة .أمGا الGذين يGأتون أمGام هللا للدينونGة،
األبيض .لن يعفGو هللا عن أي متم ّGرد هGارب من وجهGه ،فأولئGك ينGالون ً
األمر في المستقبل.
طهروا باألكثر ،سيحيون في ملكوت هللا إلى األبد .بالطبع سيحدث هذا
وقد ت ّ
ُ

إن الدينونة Gهي عمل هللا ،لذلك من الطبيعي أن يقوم بها هللا بنفسه ،إذ ال يمكن إلنسان أن ينوب عنه في هذا العمGGل.
المتج ِّسGدة ليتمم
وحيث أن الدينونة هي إخضاع الجنس البشGري بواسGطة الحGق ،فال شGGك أن هللا ال يGGزال يظهGر في الصGورة ُ
Gق ُليعّلم البش GGر الموج GGودين على األرض ويجعلهم
Gيح الح َّ G
ه GGذا العم GGل بين البش GGر .أي إن GGه في األي GGام األخ GGيرة سيس GGتخدم المس ُ G
يدركون كافة الحقائق .وهذا هو عمل دينونGة Gهللا .يشGعر العديGد Gمن النGاس بالسGوء فيمGا يخص التج ّسGد الثGاني هلل ،إذ يصGعب
غالبGا مGا يتخطى التوقعGات
عليهم تصديق أن هللا سيصير ً
جسدا ليتمم عمل الدينونة G.ومع ذلك يجب أن أخبركم أن عمل هللا ً

دودا على األرض ،بينمGGا هللا هGGو الكGGائن األعظم الGGذي
البشGGرية ،ويصGُ Gعب على العقGGل البشGGري قبولGGه؛ ألن البشGGر ليسGGوا إال ً
يمأل الكون؛ والعقل البشري يشبه حفGرة م ٍ
Gاء قGذر ال تنمGGو فيGGه إال اليرقGات؛ في حين أن كGGل مرحلGة من مراحGGل العمGGل الGتي

تضبطها أفكار هللا هي ُخالصة حكمته .يرغب اإلنسان باسGGتمرار في أن يقGGاوم هللا ،و ِمن الواضGGح َم ْن سGGيعاني الخسGGارة في
جميعGا أال تنظGGروا ُب ُع ْج ٍب إلى أنفسGكم .إن كGان يمكن آلخGرين قبGGول دينونGGة هللا ،فلمGGاذا ال يمكنكم أنتم قبولهGا؟
ًG
النهايGGة .أحثكم

مقامGا منهم؟ إن كGGان باسGGتطاعة آخGGرين أن يحنGGوا رؤوسGGهم أمGGام الحGGق ،فلمGGاذا ال يمكنكم القيGGام بالشGGيء نفسGGه
هGGل أنتم أرفGGع ًG
Gددا من أجGGل "مسGGاهمتكم" الGGتي قGGدمتموها،
ض Gا؟ إن لعمGGل هللا قGGوة دافعGGة ال يمكن إيقافهGGا ،ولن يكGّ Gرر هللا عمGGل الدينون Gة Gمجً G
أي ً
وستشعرون بندم ال حد له إذا أضعتم مثل هذه الفرصGة الجيGGدة .إن كنتم ال تصGدقون كلمGاتي ،فعليكم انتظGار العGرش العظيم

األبيض في السماء ليدينكم! يجب عليكم أن تعرفوا أن بني إسرائيل جميعهم عصوا يسوع ورفضوه ،وال تGGزال حقيقGGة فGGداء
كر ُز بها إلى أقاصي المسكونة .أليس هذا واقع صنعه هللا منذ زمن بعيد؟ إن كنتم ال تزالون بانتظار يسوع
يسوع للبشرية ُي َ

(أ)
Gزيفين مثلكم ،خGGائنين للحGGق وال
لكي يأخGGذكم إلى السGGماء ،أقGGول لكم إنكم غصGGن عنيGٌGد وميت .لن يعGGترف يسGGوع بمؤمGGنين Gمّ G
يسGGعون إاّل إلى البركGGات .على النقيض من هGGذا ،سGGيطرحكم هللا بال رحمGGة في بحGGيرة النGGار لتحGGترقوا لعشGGرات اآلالف من

السنين.

هل تدركون اآلن ماهية الحق والدينونة؟ إن أدركتم هذا فأنا أحثكم على أن تخضعوا بطاعة للدينونة ،وإال فلن تنالوا
زكGوا من قبGل هللا أو تGدخلوا ملكوتGه .أمGا أولئGك الGذين يقبلGون الدينونGة GفقGط ولكن ال يمكن أب ًGدا تطهGيرهم،
الفرصGة أبGداً كي تُ ّ
أي ال GG Gذين يهرب GG Gون في منتص GG Gف عم GG Gل الدينون GG Gة ،س GG Gيمقتهم هللا ويرفض GG Gهم إلى األب GG Gد .خطاي GG Gاهم أك GG Gثر وأعظم من خطاي GG Gا
Gديا
عقابGا أب ً
الفريسيين؛ ألنهم خانوا هللا وتم ّGردوا عليGه .أولئGك األشGخاص الGذين ليسGوا أهالً حGتى ألن يGؤدوا الخدمGة سGينالون ً
والء بالكلمGات وخGان هللا بعGد ذلGك .فمث ُGل هGؤالء سGينالون عقGاب الGروح والنفس
أكثر شدة .لن يعفو هللا عن أي خائن أظهGر ً

Gارة؟ أوليس ه GGذا ه GGو اله GGدف اإللهي من دينون GGة اإلنس GGان وإظه GGار
والجس GGد .أوليس ه GGذا بالتحدي GGد اس ً G
Gتعالنا لشخص GGية هللا الب ّ G
مكانGGا يضGج بGGاألرواح الشGريرة ،ويسGGمح
حقيقته؟ إن هللا في وقت الدينونة GيGودع جميGع من قGاموا بمثGGل هGذه األعمGال األثيمGة ً

Gدون هللا في أسGفار هGؤالء
لتلك األرواح الشريرة بسحق أجسادهم لتفوح منها روائح الجثث الكريهة ،وهذا عقGابهم العGادلُ .ي ّ
المزيفين الخائنين G،والرس َGل والعGGاملين الكذبGة G،ك َّGل مGGا اقGترفوه من خطايGGا؛ وعنGدما يحين الGوقت المناسGب يلقي بهم
المؤمنينG
ّ

ِ
Gادا من جديGد وال يGرون النGور أب ًGدا .أولئGك
لتنجس أجسGادهم كمGا يحلGو لهGا ،فال يعGودون يأخGذون أجس ً
وسGط األرواح النجسGة ّ
الم GGراؤون ال GGذين يخ GGدمون لبعض ال GGوقت ،ولكنهم ال يس GGتطيعون البق GGاء أوفي GGاء ح GGتى النهاي GGة ،يحس GGبهم هللا من بين األش GGرار
المتمردة ،وفي النهاية يبيدهم هللا .ال يبالي هللا بأولئGGك األشGGخاص الGGذين
جزءا من جماعتهم
ّ
ليسلكوا في مشورتهم ويصبحوا ً
تغيGر العصGر .لن
جانبا ،إذ أن هللا سGيبيدهم
لم يكونوا أوفياء ً
جميعGا مGع ّ
أبدا للمسيح ولم يبذلوا أي جهد ُيذكر ،بل ويطرحهم ً
ً

يستمروا في البقGاء على األرض ،ولن يGدخلوا ملكGوت هللا .أولئGك األشGخاص الGذين لم يكونGوا قGط أوفيGاء هلل ،ولكن أجGبرتهم
ّ
الظروف على التعامل معGه بصGورة روتينيGGةُ ،يحسGGبون من بين األشGخاص الGذين قGGدموا خدمGة لشGعب هللا ،ولن ينجGوا سGوى
عGGدد صGGغير منهم ،بينمGGا سGGيهلك األغلبيGGة مGGع أولئGGك غGGير المGGؤهلين حGGتى ألداء الخدمGGة .وفي النهايGGة ُسGيدخل هللا إلى ملكوتGGه
فعينهم ليكونGG Gوا كهن ً G Gة .سGG Gيكون هGG Gؤالء هم ثمGG Gرة عمGG Gل هللا .أمGG Gا أولئGG Gك
من تحّلGG Gوا بفك GGره ،أي شGG Gعبه وأبنGG Gاءه والGG Gذين سGG Gبق ّ
ويمكنكم تخيُّل نهGGايتهم .لقGGد
فسيحسGGبون مGGع غGGير المؤمGGنينُ ،
األشGGخاص الGGذين ال ينGGدرجون تحت أيGGة فئGGة سGGبق فوضGGعها هللا ُ
علي قوله؛ الطريق الGGذي سGتختارونه هGو قGراركم الخGاص .ومGا عليكم إدراكGGه هGو أن عمGل هللا
قلت لكم بالفعل كل ما يجب َّ

أبدا من يتخّلفون عن اللحاق به ،وشخصية هللا البارة ال تُظهر أية رحمة ألي إنسان.
ال ينتظر ً
الحواشي:
(أ) غصن ميت :تعبير صيني يعني "ال يمكن إصالحه".

عظيما بين الناس
أمرا
هل علمت؟ لقد صنع هللا ً
ً
كثيرا من العمل .لقد جاء إلى
وعاما بعد عام،
لقد وّلى العصر القديم وجاء العصر الجديدG،
ويوما بعد يوم ،صنع هللا ً
ً
ً
العGGالم ثم غGGادره بعGGد ذلGGك .واسGGتمرت هGGذه الGGدورة أجيGGاالً عديGGدة .وفي يومنGGا هGGذا يسGGتمر هللا – كمGGا فعGGل فيمGGا مضGGى – في

يكملGGه بعGGد؛ GألنGGه لم يسGGترح حGGتى هGGذا اليGGوم .ومنGGذ زمن الخلGGق إلى هGGذا اليGGوم،
العمGGل الGGذي ال ُبGّ Gد أن يعملGGه ،العمGGل الGGذي لم ّ

أنجز الكثير من العمل ،ولكن هل كنت تعلم أن العمل الذي يعمله هللا اليGوم يفGوق عملGه في الماضGي ،كمGا أنGه أوسGع نطاًقGا؟
عظيما بين الناس .وعمل هللا كله بالغ األهمية ،سواء بالنسبة إلى اإلنسGGان أو إلى هللا؛ ألن
ولهذا أقول إن هللا قد عمل عمالً
ً

يخص اإلنسان.
كل جانب من جوانب عمله
ّ

وبمGا أنGGه ال يمكن رؤيGة عمGل هللا أو اإلحسGاس بGGه ،فضGالً عن أن العGالم ال يمكنGه Gأن يGراه ،فكيGGف يمكن إ ًذا أن يكGون

عظيمGGا؟ بالتأكيGGد ال أحGGد ينكGGر أن كGGل عمGGل هللا يمكن اعتبGGاره عظيمGاً ،ولكن
عظيمGGا؟ مGGا هي طبيعGGة الشGGيء الGGذي يعGّ Gد
شGGيًئا
ً
ً
عظيمGا ،فال شGك أن ذلGك
لماذا أقول إن العمGل الGذي يصGنعه هللا في هGذا اليGوم هGو كGذلك؟ عنGدما أقGول إن هللا قGد عمGل عمالً
ً
ينطوي على كثير من األسرار التي لم يدركها اإلنسان حتى اآلن .لنتحدث عنها اآلن.

ُولد يسوع في مذود في وقت لم يكن يحتمل وجوده ،غير أن العالم لم يستطع الوقوف في طريقه ،وعGGاش بين النGGاس
عامGا في عنايGGة هللا .وفي تلGGك السGGنين العديGGدة من حياتGGه تعGGرض لمGGرارة العGGالم ،وذاق بGGؤس الحيGGاة على
لمGGدة ثالثGGة وثالثين ًG
الخطGGاة الGGذين كGGانوا يعيشGGون تحت ُملGGك
ًG
وتحمGGل المسGGؤولية الثقيلGGة بصGGلبه لفGGداء البشGGر
األرض.
Gداء لجميGGع ُ
ّ
جميعGا .وكGGان فً G
ضGا بدايGGة عهGGد جديGGد .فاهلل
Gيرا عGGاد جسGGده الGGذي قGGام إلى موضGGع راحتGGه .وبGGدأ اآلن عمGGل هللا الجديGGد ،وهGGذه أي ً
الشGGيطان ،وأخً G
يأتي إلى بيته بأولئك المفديين ليبدأ عمله الجديد Gفي الخالص .والعمل الخالصGي هGذه المGرة أكGثر شGموالً ممGا كGان عليGه في

األزمنGGة الماضGGية؛ إذ لن يكGGون من خالل عمGGل الGروح القGGدس في اإلنسGان للسGGماح لGGه بGGالتغيير بنفسGGه ،كمGGا لن يتم من خالل
ظهGGور يسGGوع بجسGGده بين النGGاس ،وبGGالطبع لن يتم بطريقGGة أخGGرى ،بGGل سGGيتم هGGذا العمGGل ويوجGGه من قبGGل هللا المتج ّسGد نفسGGه.
عظيمGا؟ هللا ال يفعGGل هGGذا العمGGل من خالل مجموعGGة من البشGGر أو
ًG
ويتم هGGذا لقيGGادة اإلنسGGان إلى عمGGل جديGGد .أليس هGGذا أمGً Gرا

عظيمGGا وال يمكن أن يجلب النشGGوة لإلنسGGان .ومGGع
من خالل النبGGوات ،بGGل يفعلGGه بنفسGGه .قGGد يقGGول البعض إن هGGذا ليس أمGً Gرا
ً
ذلك سأقول لك إن عمل هللا ليس هذا فحسب ،بل هو شيء أعظم وأكثر من ذلك.
جدا ،وليس هو جسد التجسد الثاني هلل
في هذه المرة يأتي هللا ليقوم بعمل ليس في جسد روحاني ،بل في جسد عادي ً
ضG Gا الجس GGد ال GGذي يع GGود ب GGه هللا ،فه GGو جس GGد ع GGادي ج Gً Gدا ،ال يمكن GGك أن ت GGرى في GGه أي ش GGيء يختل GGف عن
فحس GGب ،ب GGل ه GGو أي ً
اآلخ GGرين ،ولكن يمكن GGك أن تتلقى من GGه الحق GGائق ال GGتي لم تكن ق GGد س GGمعتها من قب GGل على اإلطالق .وه GGذا الجس GGد الض GGئيل ه GGو

تجسيد لجميع كالم الحق الذي من هللا ،والذي يتولى عمل هللا في األيام األخيرة ،وهو تعبير عن شخصGية هللا كلهGا لإلنسGان
Gيرا في أن تفهم هللا الGذي
كثيرا في أن ترى هللا الGذي في السGGماء؟ أال تGرغب كثً G
لكي يصل إلى معرفته .أال تساورك الرغبة ً
كثيرا في أن ترى غاية البشرية؟ سوف يخبرك هو عن كل هذه األسرار التي لم يستطع إنسان
في السماء؟ أال تكن ترغب ً

أن يخ GGبرك عنه GGا ،ب GGل إن GGه ح GGتى س GGيخبرك بالحق GGائق ال GGتي ال تفهمه GGا .إن GGه باب GGك لل GGدخول إلى الملك GGوت ،ودليل GGك إلى العص GGر

الجديد G.يكمن في هذا الجسد العادي العديد Gمن األسرار التي يصعب إدراكها .قGGد تبGGدو أفعالGGه غامضGGة لGك ،ولكن هGدف كGل
العمل الذي يعمله يكفي ألن ترى أنه ليس مجرد جسد بسيط كما يعتقد اإلنسان؛ ذلك أنه يمثل إرادة هللا وكذلك العنايGة الGتي
يب GGديها هللا للبش GGرية في األي GGام األخ GGيرة .وم GGع أن GGه ال يمكن GGك أن تس GGمع الكالم ال GGذي ينط GGق ب GGه ،وال GGذي ته GGتز ل GGه الس GGماوات
واألرض ،أو تGGرى عينيGGه مثGGل اللهب المتّقGGد ،ومGGع أنGGك ال تسGGتطيع أن تشGGعر بالتGGأديب بقضGGيبه الحديGGدي ،فGGإن بإمكانGGك أن
تسمع من كالمه غضب هللا ،وتعلم أن هللا يظهر الشفقة على اإلنسان .يمكنك Gأن ترى شخصية هللا البارة وحكمته ،كما أنك
تدرك كذلك االهتمام والعناية من هللا لجميع البشر .يتمثل عمل هللا في األيGام األخGيرة في أن يسGمح لإلنسGان بGأن يGرى اإللGه
الGGذي في السGGماء يعيش بين النGGاس على وجGGه األرض ،ويم ّكن اإلنسGGان من معرفGGة هللا وطاعتGGه واتقائGGه ومحبتGGه .وهGGذا مGGا

جعله يعود إلى الجسد مرة أخرى .ومع أن ما يراه اإلنسان اليGGوم هGو إلGه يشGGبه اإلنسGان ،إلGGه لGه أنGGف وعينGان ،وإلGGه عGادي،
فسوف يريكم هللا في النهاية أنه بدون وجود هذا الرجل ستتعرض السماء واألرض لتغير هائل ،وبدون هذا اإلنسان سGGوف
جميعGا في مجاعGGة وأوبئGGة .وسGGوف يGGريكم أنكم لGGوال
ًG
تصGGبح السGGماء معتمGGة وتغGGدو األرض في حالGGة فوضGGى ،ويعيش البشGGر
جميعا في جهنم منذ أمد طويل ،ولوال وجود هGGذا الجسGGد لكنتم إ ًذا
المتجسد في األيام األخيرة ألهلك هللا الناس
الخالص باهلل
ً
ّ
الخط GGاة وجثثً GGا على ال GGدوام .عليكم أن تعلم GGوا أن GGه ل GGوال وج GGود ه GGذا الجس GGد ل GGواجهت البش GGرية كله GGا كارث GGة
وإلى األب GGد أوائ GGل ُ
حتمية ،ولوجGدتم أنGه من الصGعب النجGاة من عقGاب هللا األشGد للنGاس في األيGام األخGيرة .لGوال ميالد هGذا الجسGد العGادي لكنتم

جميع ا في حال ال تحظون فيها بالحياة وال بالموت مهما طلبتموهما ،ولوال وجود هذا الجسد لمGا كنتم قGادرين في هGذا اليGوم
ً
على تلقي الحقيقة والمثول أمام عرش هللا ،بل لعاقبكم هللا بسبب خطاياكم الفظيعة .هل تعلمون؟ لوال عGGودة هللا إلى الجسGGد،
لمGGا أتيحت ألحGGد فرصGGة للخالص ،ولGGوال مجيء هGGذا الجسGGد ،ألنهى هللا هGGذا العصGGر القGGديم .وعليGGه ،فهGGل مGGا زال بإمكGGانكم
كثيرا من هذا اإلنسان العادي ،فلماذا إ ًذا ال تسارعون إلى قبوله؟
رفض التجسد الثاني هلل؟ وما دمتم تستفيدون ً
صائبا ،وال تعلمGGون مGا إذا كGان عمGل
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 كبير لكم ،ومGا إذا كGان هللا قGGد صGGنع
هللا
ً

عظيمGGا .لكنGGني ال بGGد أن أقGGول لكم إن النGGاس في زمن نGGوح كGGانوا يGGأكلون ويشGGربون ويGGتزوجون ويزوجGGون إلى حGGد لم
عمالً
ً
عظيما دمر البشرية ولم يترك سوى عائلة نوح المكونGGة من ثمانيGGة أفGGراد وجميGGع
طوفانا
يكن هللا يطيق رؤيته ،ولذلك أنزل
ً
ً
الم ْخلصون له حتى النهايGGة .ومGGع أن كال الزمGGنين
أنواع الطيور والحيوانات .أما في األيام األخيرة فكل الذين يبقيهم هللا هم ُ

دمGر هللا
فسادا
شهدا ً
عظيما ال يطيق هللا رؤيته ،وكGان اإلنسGان في كال العصGرين فاس ًGدا ج ًGدا حGتى إنGه أنكGر ربوبيGة هللا ،لGذا ّ
ً
جميGGع البشGGر في زمن نGGوح .لقGGد أغضGGب النGGاس هللا في كال العصGGرين إلى حGGد كبGGير ،ومGGع ذلGGك صGGبر هللا على النGGاس في
األي GGام األخ GGيرة وح GGتى اآلنِ .ل َم ذل GGك؟ ألم يخط GGر ذل GGك بب GGالكم؟ إن كنتم حًقGGا ال تعلم GGون ،ف GGدعوني إ ًذا أخ GGبركم .الس GGبب وراء
ُّ
تفضل هللا على الناس في األيام األخGيرة ليس أنهم أقGل فسGاداً من النGاس في زمن نGوح ،أو أنهم تGابوا إلى هللا ،وال أن هللا ال
Gدمر النGGاس في األيGGام األخGGيرة حيث تقGGدمت التكنولوجيGGا ،بGGل إن لGGدى هللا عمالً يفعلGGه في جماعGGة من النGGاس في
يتحمGGل أن يّ G
ّ
األيام األخيرة ،وسيتم فعل هذا من قبGل هللا المتجسGد نفسGه .إضGافة إلى ذلGك ،سGوف يختGار هللا جGزءاً من هGذه الجماعGة هGدفاً
لخالصGGه ،وثمGGرة لخطGGة تGGدبيره G،ويGGأتي بهGGؤالء معGGه إلى العصGGر التGGالي .لGGذلك ،مهمGGا يكن األمGGر ،فقGGد كGGان هGGذا الثمن الGGذي

Gيرا لعمليGGة تج ّسGده في األيGGام األخGGيرة .الحقيقGGة الGGتي وصGGلتم لهGGا هGGذا اليGGوم هي بفضGل هGGذا الجسGGد،
تمامGGا تحضً G
يدفعGGه هللا هGGو ً
وم GGا أتيحت لكم الفرص GGة للعيش إال ألن هللا يعيش في الجس GGد .وك GGل ه GGذه البرك GGات ال GGتي نلتموه GGا هي بس GGبب ه GGذا اإلنس GGان
العادي .ليس هذا فحسب ،بل إن كل أمة في نهاية المطاف ستعبد Gهذا اإلنسان العادي ،كما تقدم الشكر لهGGذا الرجGGل العGGادي
جميعGا ،وهGGدأت الصGGراع بين هللا واإلنسGGان،
ًG
وتطيعGGه ،ألن الطريGGق والحGGق والحيGGاة الالتي جGاء بهGGا هي الGGتي خلصGGت البشGGر
مجGGد هللا بمزي GGد من المج GGد .أليس رج GGل
وقللت المسGGافة بينهم GGا G،وأوج GGدت صGGلة بين أفك GGار هللا واإلنسGGان .وهGGو أي ً
ض Gا ال GGذي ّ

جديرا بأن تثق به وتعبده؟ أال يصلح جسد عادي مثل هذا أن ُيدعى المسيح؟ أال يستطيع هذا الرجGGل العGGادي أن
عادي كهذا ً
Gديرا بحبكم وبGG Gأن
Gيرا عن هللا بين النGG Gاس؟ أليس هGG Gذا الرجGG Gل الGG Gذي يسGG Gاعد البشGG Gر على الخالص من الضGG Gيقة جً G G
يكGG Gون تعبً G G
تتمسكوا به؟ فإذا رفضتم َم ْن نطق بالحق من فمه وكرهتم وجوده بينكم ،فماذا سيكون مصيركم؟

يتم عمل هللا كله في األيام األخيرة عن طريق هذا الرجل العادي ،حيث سيمنحك كل شيء ،كما يمكنه Gباإلضافة إلى

يقرر كGل مGا يتعلGق بGك .فهGل يمكن أن يكGون رجGل كهGذا كمGا تعتقGدون :رجGل بسGيط ج ًGدا إلى درجGة أنGه غGير جGدير
ذلك أن ّ
ٍ
تمامGGا؟ أم أن السGGبيل الGذي يهGGديكم
تماما؟ وهل ال تكفي ّبينة أفعاله لكي تقتنعGGوا ً
بالذكر؟ أليس الحق الذي لديه كاف إلقناعكم ً
إليهGGا غGGير جGGديرة بGGأن تتبعوهGGا؟ مGGا الGGذي يجعلكم تشGGعرون بالكراهيGGة تجاهGGه واسGGتبعاده والتملص منGGه؟ إنGGه هGGو الGGذي ينطGGق

يقدم الحق ،وهو الGذي يم ّكنكم من إتاحGة سGبيل للتحGرك .فهGل مGا زلتم ال تسGتطيعون أن تجGدوا آثGار عمGل
بالحق ،وهو الذي ّ
زكى
هللا ضGمن هGذه الحقGائق؟ لGوال عمGل يسGGوع لمGا نGGزلت البشGرية من على الصGليب ،ولكن لGوال التج ُّسGد في هGذا اليGGوم لمGا ّ

هللا أولئGGك الGGذين نزلGGوا من على الصGGليب أو لمGGا دخلGGوا في العصGGر الجديGGد .ولGGوال قGGدوم هGGذا الرجGGل العGGادي لمGGا أتيحت لكم

جميعGا للهالك منGذ أمGد بعيGد G.لقGد غفGر
الفرصGة إ ًذا ،ولمGا كنتم أهالً لرؤيGة الوجGه الحقيقي هلل؛ ألنGه كGان ينبغي أن تتعرضGوا
ً
هللا لكم وأظهر لكم رحمته بسبب مجيء التجسد الثاني هلل .وبغض النظGر عن هGGذا ،فGGإن الكلمGGات الGGتي يجب أن أودعكم بهGGا
في النهايGGة هي مGGا يلي :هGGذا الرجGGل العGGادي – الGGذي هGGو هللا المتج ّس Gد – ذو أهميGGة حيويGGة لكم .هGGذا هGGو األمGGر العظيم الGGذي
صنعه هللا بالفعل بين الناس.

وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية
ليس طريGق الحيGاة شGيًئا يسGتطيع أي شGخص أن يمتلكGه ،وليس أم ًGرا يمكن ألي شGخص الحصGول عليGه بسGهولة؛ ذلGك
ألن مصGGدر الحيGGاة الوحيGGد هGGو هللا ،وهGGذا يعGGني أن هللا وحGGده هGGو الGGذي يملGGك مGGادة الحيGGاة ،وال يوجGGد طريGGق للحيGGاة دون هللا
أتم أعماالً كثGGيرة تشGGمل حيويGGة
نفسه ،فاهلل إ ًذا هو مصدر الحياة وينبوع مائها الحي الذي ال ُ
ينضب .منذ أن خلق هللا العالمّ ،
ظGGا حGGتى يفGGوز اإلنسGGان بالحيGGاة ،ألن هللا ذاتGGه هGGو الحيGGاة
ثمنGGا باه ً
الحيGGاة ،وقGGام بأعمGGال كثGGيرة تجلب لإلنسGGان الحيGGاة ،ودفGGع ً
األبدية ،وهو نفسه الطريق لقيامة اإلنسان .ال يغيب هللا مطلًقا عن قلب اإلنسان ،بل إنه موجود معGه على الGدوام .إنGه القGوة
ومعين ثGGري لوجGGوده بعGGد والدتGGه .يهب اإلنسGGان والدة جديGGدة ،ويمنحGGه
الGGتي تغGGذي GحيGGاة اإلنسGGانُ ،
وكنGGه الوجGGود البشGGريَ ،
القدرة على أن يؤدي دوره في الحياة على أكمل وجه وبكل مثابرة .ظل اإلنسان يحيا جيالً بعد جيGGل بفضGل قGGدرة هللا وقGGوة

ثمنGGا لم
حياتGGه الGGتي ال تنضGGب ،وكGGانت قGGوة حيGGاة هللا طGGوال هGGذه المGGدة هي ركGGيزة الوجGGود اإلنسGGاني الGGتي دفGGع هللا من أجلهGGا ً
ٍ
إنسان عادي .لقوة حياة هللا القGGدرة على السGمو فGوق أي قGوة ،بGل والتفGوق على أي قGوة؛ فحياتGه أبديGة وقوتGه غGير
يدفعه أي

عادي GGة ،وال يمكن ألي مخل GGوق أو ع GGدو قه GGر ق Gّ Gوة حيات GGه .ق GGوة حيGGاة هللا موج GGودة وتلم GGع بأش GGعتها البراق GGة ،بغض النظGGر عن
الزمGGان والمكGGان .تبقى حيGGاة هللا إلى األبGGد دون أن تتغGGير مهمGGا تغيَّرت السGGماء واألرض .الكGGل يمضGGي ويGGزول وتبقى حياتGGه
ض Gا تسGGتمد
ألنGGه مصGGدر وجGGود األشGGياء وأصGGل وجودهGGا .فاهلل أصGGل حيGGاة اإلنسGGان ،وسGGبب وجGGود السGGماء ،بGGل واألرض أي ً
Gوق يتنفس ،وال يفلت من حGدود سGلطانه مGا يتحGرك .هكGذا يخضGع الكGل –
وجودها من قوة حياته .ال يعلGو فGوق سGيادته مخلٌ G
كان من كان – لسيادة هللا ،ويحيا الجميع بأمره ،وال يفلت من سيطرته أحد.

ربما ترغب اآلن في الحصGول على الحيGاة ،أو ربمGا تGرغب في إدراك الحGق .أيGاً كGانت حالتGك ،فGأنت تGرغب في أن

كنت تGGرغب في الوصGGول إلى حيGGاة
Gاة أبديGGة .إذا َ
تجGGد هللا ،ذاك اإللGGه الGGذي تسGGتطيع االعتمGGاد عليGGه ،والقGGادر أن يمنحGGك حيً G
تتغيGر،
أبدية ،عليك أوالً أن تدرك مصدرها ،وأن تعرف مكان وجود هللا .لقد ذك ُ
Gرت سGابًقا أن هللا وحGده هGو الحيGاة الGتي ال ّ
وأنه وحده َم ْن يملك طريق الحياة .ولمGا كGانت حياتGه غGير قابلGة للتغيGير G،فإنهGا أبديGة G،وألنGه وحGده طريGق الحيGاة ،فهGو نفسGه
طريGGق الحيGGاة األبديGGة .ولهGGذا عليGGك أن تGGدرك أوالً مكGGان وجGGود هللا ،وكيفيGGة الوصGGول إلى طريGGق الحيGGاة األبديGGة .دعنGGا اآلن

كل على حدة.
نستعرض هذين الموضوعين ٌّ
Gادا في بحثGك عنGGه ،أجب أوالً عن هGذا السGؤال:
كنت ترغب حقاً في الوصول إلى طريGGق الحيGاة األبديGGة،
وكنت ج ً
َ
إذا َ
أين يوجد هللا اليوم؟ ربما تجيب دون أي شك أن هللا يسكن السGماء ،فهGو ال يعيش في منزلGك ،أليس كGذلك؟ وربمGا تقGول إن
هللا موجGGود بكGGل تأكيGGد بين كGGل األشGGياء ،أو تقGGول إن هللا يحيGGا في قلب كGGل إنسGGان ،أو إنGGه موجGGود في عGGالم الGGروح .ال أنكGGر
تمامGا ،لكنGGه
Gحيحا ًG
عليGGك أيًّا من تلGGك اإلجابGGات ،لكن دعGGني أوضGGح األمGGر لGGك .القGGول بGGأن هللا يحيGGا في قلب اإلنسGGان ليس صً G
وم ْن كGان إيمانGه غGير مسGتقيم ،ويوجGد
ً
Gتقيماَ ،
تماما؛ ذلك ألنه يوجد من بين المؤمنين به َم ْن كGان إيمانGه مس ً
أيضا ليس خطأ ً
ِ
ِ
يكمله هللا ،كما
َم ْن تز ّكى من هللا ،كما أنه يوجد َم ْن لم
ّ
يتزك منه ،ويوجد َم ْن ُيسر هللا ،كما يوجد َم ْن ُيرذله هللا ،ويوجد َم ْن ّ
أنه يوجد َم ْن يرفضه .لذلك أقول إن هللا ال يعيش إال في قلوب ِقَّلة من الناس ،وأولئك – من دون شك – هم الذين يؤمنGGون
ِ
يكمَلهم .هم الذين يقودهم هللا ،وألن هللا يقGGودهم ،فهم
به ً
إيمانا صادًقا ،أولئك الذين يزكيهم هللا ،صانعو ّ
مسرته وأولئك الذين ّ
Gزكيهم هللا،
Gتقيما ،الGذين ال ي ّ
أولئك الذين سمعوا عن طريGق الحيGاة األبديGة Gورأوه .أمGا أولئGك الGذين ال يؤمنGون باهلل ً
إيمانGا مس ً
إنما يGزدريهم ،وأولئGGك الGGذين يبيGدهم هللا ،هGؤالء عتيGدون Gأن ُيرَفضGGوا من ِقَبGل هللا ،وأن يظلGوا محGرومين من طريGق الحيGاة،
جاهلين بمكان وجود هللا .وبالمقابل ،أولئك الذين يسكن هللا قلGوبهم يعرفGون مكانGه .هم الGذين يهبهم هللا طريGق الحيGاة األبديGة

ضGا .ليس في عGالم الGروح وفGوق
وأولئك الذين يتبعGGون هللا .هGل ع َ
Gرفت اآلن أين يوجGGد هللا؟ إنGGه في قلب اإلنسGGان وبجانبGه أي ً
كGل األشGGياء فحسGب ،إنمGا بGGاألكثر موجGود على األرض حيث يعيش اإلنسGان .لGGذلك فGإن مجيء األيGام األخGGيرة قGد نقGل عمGGل
ضGا بين البشGGر.
هللا إلى دائGGرة جديGGدة .الGGرب يملGGك على كGGل شGGيء في الكGGون ،وهGGو عمُ G
Gاد قلب اإلنسGGان ،وبGGاألكثر موجGGود أي ً
بهGGذه الطريقGGة وحGGدها يسGGتطيع هللا أن يقGGدم طريGGق الحيGGاة للبشGGرية ،وأن يGGأتي باإلنسGGان إلى طريGGق الحيGGاة .لقGGد أتى هللا إلى
األرض وها هو يعيش بين البشر لعل اإلنسان يعرف طريق الحياة وينال الوجود .وفي الوقت نفسه ،يضبط هللا كل مGGا في
تقر فقط بمبدأ وجود هللا في السماء وفي قلب اإلنسان ،لكنك ال تقGّ Gر
الكون لعله يتعاون مع تدبيره بين البشر .لذلك إذا َ
كنت ّ
بحقيقة وجوده بين البشر ،فلن تدرك الحياة ولن تصل إلى طريق الحق.
هللا نفسه هو الحGق والحيGاة ،والحGق والحيGاة متالزمGان .لGذلك فGإن َم ْن ال يسGتطيع أن يصGل إلى الحGق لن يصGل مطلًقGا
إلى الحيGGاة .فبGGدون إرشGGاد الحGGق ودعمGGه وعنايتGGه لن تصGGل إال إلى مجGGرد حGGروف وعقائGGد ال بGGل إلى المGGوت نفسGGه .حيGGاة هللا
دائما ،وحقه وحياته متالزمGان .إذا تعGذر عليGك العثGور على مصGدر الحGق ،فلن تصGل إلى طعGام الحيGاة ،وإذا تعGذر
موجودة ً
ٍ
وبعيدا عن التصورات والمفاهيم النظرية ،يصGبح جسGGدك
حينئذG،
عليك أن تصل إلى طعام الحياة ،فبالتأكيد لن تدرك الحق،
ً
حياةَّ ،
نتنا .اعلم َّ
كرم كالحق ،وعقائد الماضي ال
وأن سجالت التاريخ ال تُ َّ
لحما فحسب ،لحماً ً
أن كلمات الكتب ال تُعتََبر ً
كله ً
يعبر عنه هللا عنGدما يجيء إلى األرض ويعيش بين البشGGر هGو
يمكن اعتبارها تسجيالً للكالم الذي يتكلم به هللا اليوم .إن ما ّ
طَّبْق َت الكلمGات الGتي نطGق بهGا هللا في العصGور السGالفة على حياتنGا
الحGق والحيGاة وإرادة هللا ومنهجGه الحGالي في العمGل .إذا َ
ٍ
دائمGا باآلثGار الباقيGة
اليوم تصGبح كعGالم اآلثGار ،ويكGون أفضGل وصGف لGك أنGك خب ٌ
Gير في اإلرث التGاريخي ،ذلGك ألنGك تGؤمن ً
أتمه في األزمنة الماضية ،وتص ّGدق فقGط الظ ّGل الGذي تركGه هللا في عملGه السGابق بين البشGر ،كمGا وتGؤمن فقGط
لعمل هللا الذي ّ
بالمنهج الذي َّ
سلمه هللا لمن تبعه في األزمنة الماضية .فأنت ال تؤمن بمسار عمل هللا اليوم وسماته المجيدة ،كمGGا وال تGGؤمن

البعGGد عن الواقGGع .إذا كنت
بالطريقة التي يستخدمها هللا اآلن في التعبGير عن الحGق .لGGذلك فGأنت – بال شGك – حGالم بعيGد GكGل ُ
ٍ
غصن يابس ميؤوس منه[،أ] ذلك ألنك محافظ أكGGثر من الالزم ومعانGGد
بكلمات ال تقدر أن تحيي اإلنسان ،فأنت
تمس ًكا اآلن
ٌ
ُم ّ

جداً ومنغلق تماماً أمام المنطق!
ويGدعى المسGيح ،لGذلك فGإن المسGيح القGادر أن يعطي الحGق للنGاس اسGمه هللا .ال مبالغGة في هGذا ،حيث
يصير هللا ً
جسدا ُ
إن للمسيح نفس جوهر هللا وشخصيته وحكمته في عمله ،التي هي أمور ال يمكن إلنسان أن يبلغهGGا .لGGذلك فGGإن أولئGGك الGGذين
ي GGدعون أنفس GGهم ُمس GGحاء لكنهم ال يس GGتطيعون أن يعمل GGوا عم GGل هللا ك GGاذبون .ليس المس GGيح ص GGورة هللا على األرض فحس GGب،
َّ
جسدا يمكن أن يحل محلGGه
أيضا الجسد الخاص الذي يتّخذه هللا أثناء تنفيذ عمله وإتمامه بين البشر .وهذا الجسد ليس ً
ولكنه ً
ٍ
إنسان عGادي ،لكنGه جسGد يسGتطيع إنجGاز عمGل هللا على األرض بشGكل كامGل ،والتعبGير عن شخصGية هللا ،وتمثيلGه تمGثيالًG
أي
حسGً Gنا وإمGGداد اإلنسGGان بالحيGGاة .عGGاجالً أم آجالً ،سGGوف يسGGقط أولئGGك الGGذين ينتحلGGون شخصGGية المسGGيح ،ألنهم ورغم ادعGGائهم
بأنهم المسيح ،إال أنهم ال يملكون شيًئ ا من جوهر المسيح .لذلك أقGول أن اإلنسGGان ال يسGGتطيع تحديGGد حقيقGGة المسGGيح ،ألن هللا

نفسGGه هGGو الGGذي يقررهGGا .وهكGGذا ،إذا كنت تنشGGد طريGGق الحيGGاة حًقGGا ،فال بGGد أن تعGGترف أوالً أن هللا بمجيئGGه إلى العGGالم يمنح
اإلنسان طريق الحياة ،وأنه سيأتي إلى األرض في األيام األخيرة ليمنح اإلنسان ذلك الطريق .ليس هذا أمGً Gرا من الماضGGي،
فأحداثه تجري اليوم.

مسيح األيام األخيرة يهب الحياة ،وطريق الحق األبGGدي .هGGذا الحGق هGو الطريGGق الGذي يسGGتطيع اإلنسGان من خاللGGه أن

Gان هللا ويَّ G
Gتزكى منGGه .إن لم تَ ْسَ Gع نحGGو طريGGق الحيGGاة
يحصGGل على الحيGGاة ،وهGGو السGGبيل الوحيGGد الGGذي من خاللGGه يعGGرف اإلنسَ ُ G
أبدا تزكية يسوع ،ولن تكون أهالً لدخول ملكوت السموات ،ألنGك سGتكون حينهGا
الذي يقدمه مسيح األيام األخيرة ،فلن تنال ً
يكبلهم التاريخ لن يتم ّكنوا مطلًقا من بلGGوغ الحيGGاة
ألعوبة
وأسيرا للتاريخ .أولئك الذين تتحكم فيهم الشرائع والحروف والذين ّ
ً
Gاء عكGً Gرا تشGّ Gبثوا بGGه آلالف السGGنين ،وليس مGGاء
ولن يسGGتطيعوا الوصGGول إلى طريGGق الحيGGاة األبGGدي ،فكGGل مGGا لGGديهم ليس إال مً G

الحياة المتدفق من العرش .أولئك الذين ال يرويهم ماء الحياة سيبقون جثثًGا إلى األبGد ،ألعوبGة للشGيطان وأبنGاء للجحيم .كيGف
لهم حينGGذاك أن يعGGاينوا هللا؟ لGGو كGGان كGGل مGGا تفعلGGه هGGو محاولGGة التشGGبث بالماضGGي ،واإلبقGGاء على األشGGياء كمGGا هي بGGالوقوف
دائمGا ضGد هللا؟ إن خطGوات عمGل هللا هائلGة وجبGارة
جام ًGدا ،وعGدم محاولGة تغيGير الوضGع الGراهن وتGرك التGاريخ ،أفال تكGون ً
Gاكنا ،ال بGل تتم ّسGك بحماقتGك
دويGة ،لكنGك في المقابGل ،تجلس وتنتظGر الGدمار دون أن تحGرك س ً
الم ّ
كاألمواج العاتية والرعGود ُ
ٍ
الح َمGGل؟ كيGGف تGGبرر أن يكGGون
دون فعل شيء ُي َ
ذكر .بأي وجه – وأنت على هذه الحال – يمكن اعتبارك شخصاً يقتفي أثGGر َ
عصر ٍ
ٍ
جديد؟ وكيGف لهGا
متجد ًدا ال يشيخ مطلًقا؟ وكيف يمكن لكلمات ُكتُِب َك العتيقة أن تَ ْعُبر بك إلى
إلها
ّ
هللا الذي تتمسك به ً
تتبGGع عمGGل هللا؟ وكيGGف لهGGا أن تGGرتقي بGGك إلى السGGماء؟ مGGا تمسGGكه في يGGديك ليس إال كلمGGات ال
أن ترشGGدك في السGGعي نحGGو ّ
ٍ
ٍ
مؤقت ،وتفشل في إعطائك حقائق قادرة أن تمنحك الحياة .إن الكتب المقدسة الGGتي تقرؤهGGا
عزاء
تقدم لك سوى
تستطيع أن ّ
ال تقدر إال أن تجعلك فصGGيح اللسGان ،لكنهGا ليسGGت كلمGات الحكمGة القGادرة أن تسGاعدك على فهم الحيGاة البشGرية ،ناهيGGك عن

للتأمGGل؟ أال تس GGمح ل GGك بفهم الغ GGوامض
فهم الط GGرق الق GGادرة على الوص GGول ب GGك إلى الكم GGال .أال تعطي GGك ه GGذه المفارق GGة س ً G
Gببا ّ
الموجودة فيهGGا؟ هGل تسGGتطيع أن تقGود نفسGGك بنفسGGك لتصGل السGGماء حيث تلقى هللا؟ هGل تسGGتطيع من دون مجيء هللا أن تأخGذ
نفسGGك إلى السGGماء لتسGGتمتع بسGGعادة ِ
العشGَ Gرة معGGه؟ أمGGا زلت تحلم حGGتى اآلن؟ أشGGير عليGGك إذاً أن تنفض عنGGك أحالمGGك ،وأن
تنظر إلى َم ْن يعمل اآلن ،إلى َم ْن يقوم بعمل خالص اإلنسان في األيام األخGGيرة .وإن لم تفعGGل ،فلن تصGل مطلًقGا إلى الحGGق
ولن تنال الحياة.
أولئGGك الGGذين يرغبGGون في الحصGGول على الحيGGاة من دون االعتمGGاد على الحGGق الGGذي نطGGق بGGه المسGGيح ُهم أسGGخف َم ْن

يقدمه المسيح هم تGائهون في األوهGام .لGذلك أقGول إن أولئGك الGذين
على األرض ،وأولئك الذين ال يقبلون طريق الحياة الذي ّ
ال يقبلون مسيح األيGام األخGيرة سGوف ُير َذلGون من هللا إلى األبGد .المسGيح هGو بوابGة اإلنسGان الوحيGدة إلى الملكGوت في األيGام
أحدا إال بالمسيح .إن كنت تؤمن باهلل ،عليGGك أن تقبGGل كلماتGGه وتطيGGع
يكمل هللا ً
األخيرة ،التي ال يستطيع أحد أن يتجنبها .لن ّ
الم َّ
قد َGمGة إليGGك .يGGأتي المسGGيح في
طريقGGه .يجب أاّل ينحصGGر تفكGGيرك في نيGGل البركGGات من دون قبGGول الحGGق .أو قبGGول الحيGGاة ُ
حقيقيا .إن عمله إنما هو من أجGل وضGع نهايGة للعصGرالقديم ودخGول
إيمانا
األيام األخيرة حتى ينال الحياة كل َم ْن يؤمن به ً
ً
كنت غGGير قGGادر على
العصر الجديد G،وعمله هو السبيل الوحيد الذي يجب أن يسلكه كل من يريد دخول العصر الجديد .إذا َ
المجدفين عليه أو حتى من الذين يضGطهدونه ،فGأنت عتي ٌGد أن تحGرق بنGار ال تُطفGأ
االعتراف به ،ال بل من الرافضين له أو
ّ
عبر عن الGروح القGGدس وعن هللا ،هGGو َم ْن أوكGGل إليGGه هللا إتمGGام
إلى األبد ،ولن تدخل ملكوت هللا .لهذا فالمسيح نفسه هو من ُي ّ

عمل GGه على األرض؛ ل GGذلك أق GGول إن GGك إن لم تقب GGل ك GGل م GGا عمل GGه مس GGيح األي GGام األخ GGيرة ،تك GGون مج GGدًفا على ال GGروح الق GGدس.
والعقوبGة الGتي تنتظGر َم ْن يجGدف على الGروح القGدس واضGحة للجميGع .كGذلك أقGول لGك إنGك إن قGاومت مسGيح األيGام األخGيرة
Gاعدا ،لن تحصGل على فرصGGة أخGرى لتنGGال
ضGا أقGول إنGك من اليGوم فص ً
وأنكرتGGه ،فلن تجGد َم ْن يحمGGل تبعGات ذلGGك عنGك .وأي ً

عاديGGا
تزكية هللا ،وحتى لو
حاولت أن تصلح أخطاءك ،فلن تعاين وجه هللا مرة أخرى ُمطلًقا .ألن الGGذي تقاومGGه ليس إنسً G
َ
Gانا ً
اقترفت جريمة
صغيرا ،إنما
كائنا ال قيمة له ،بل هو المسيح .هل تدرك هذه النتيجة؟ أنت لم ترتكب خطأ
ومن تنكره ليس ً
َ
ً
َ

Gادر أن يمنحGك الحيGاة ،وال
شنعاء .لذلك ،فنصيحتي لكل واحد هي أال تقاوم الحق أو تبديً G
Gتهترا ،ألن الحGق وحGده ق ٌ
نقدا مس ً
شيء غير الحق يسمح لك 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
ْ
ٍ
ضGا ،ولكن ال يسGعني إال أن أشGعر بGأن
قمت بGالكثير من العمGل بينكم
ُ
لقGد ُ
ونطقت ،بطبيعGة الحGال ،بعGدد من األقGوال أي ً
كلمGGGاتي وعملي لم تحقق GGا كليً G Gة الغ GGرض من عملي في األي GGام األخ GGيرة .ذل GGك أن عملي ،في األي GGام األخ GGيرة ،ليس من أجGGGل
ٍ
فلعدد ال ُيحصى من األسباب – ربما لنGGدرة
شخص بعينه أو مجموعة بعينها ،لكنه إلظهار شخصيتي المتأصلة .ومع ذلك،
ِ
قدما نحو خطتي الجديدة
الوقت أو جدول العمل العصيب – لم تم ّكن شخصيتي اإلنسان من معرفتي في شيء .لذا ،أمضي ً
وعملي األخGGير لفتح صGGفحة جديGGدة من عملي حGGتى يتسGGنى لكGGل َم ْن يGGراني أن يضGGرب على صGGدره وينتحب من البكGGاء بال
توقGGف ألجGGل وجGGودي .هGGذا ألنGGني أجلب نهايGGة البشGGرية إلى العGGالم ،ومن هGGذا المنطلGGق ،أكشGGف عن شخصGGيتي الكاملGGة أمGGام

أتيت
البشرية ،حتى يتسنى لكل َم ْن يعرفني ولكل َم ْن ال يعرفني أن تُسر عينه ويرى أنني جئت حًقا إلى عالم البشر وأنGGني ُ
إلى األرض حيث يكثر كل شيء .هذه هي خطGتي ،وإنGه "اعGترافي" الوحيGد منGذ أن خلقت البشGر .أتمGنى أن تولGوا اهتمGامكم
الكامل تجاه كل تحرك من تحركاتي؛ ألني سأحكم قبضتي من جديد على البشر وعلى كل أولئك الذين يعارضونني.
علي القيGGام بGGه ،ولGGذا أسGGلك طGGريقي بين النGGاس وأتنقGGل بين السGGماء
جنبGGا إلى جنب مGGع السGGماء ،أبGGدأ العمGGل الGGذي يجب َّ
ً
واألرض دون أن يGGدرك حركGGاتي أو يالحGGظ كلمGGاتي أحGGد .لGGذا ال تGGزال خطGGتي تتقGGدم بسالسGGة .كGGل مGGا في األمGGر أن جميGGع

حواسكم أصبحت مخGدرة ج ًGدا حGتى إنكم ال تعرفGون عن خطGوات عملي شGيًئا .ولكن سGيأتي بالتأكيGد يGوم سGتتحققون فيGه من
نيGGتى .واليGGوم ،فGGإنني أعيش معكم وأشGGارككم في المعانGGاة .لقGGد تفهمت منGGذ وقت طويGGل الموقGGف الGGذي يتخGGذه البشGGر مGGني .ال
أرغب في تق GGديم مزي GGد من التوض GGيح ،ناهي GGك عن إعط GGاء أمثل GGة أخ GGرى لموض GGوع م GGؤلم لكي تش GGعروا ب GGالهوان .إن رغب GGتي
الوحيGGدة هي أن تحGGافظوا على كGGل مGGا قمتم بGGه في قلGGوبكم حGGتى نتمكن من مراجعGGة حسGGاباتنا في اليGGوم الGGذي نلتقي فيGGه مGGرة
ضGا أن تكونGوا
زورا؛ ألنGني كنت دائمGاً أتصGرف بعGدل وإنصGاف وشGرف .بGالطبع ،أتمGنى أي ً
أخGرى .ال أريGد أن أتهم أحGدكم ً
منفتحين وأن تتمتعGGوا برحابGGة الصGGدر وال تفعلGGوا شGGيًئا يخGGالف السGGماء واألرض ويخGGالف ضGGميركم .هGGذا هGGو الشGGيء الوحيGGد

أخطاء فادحة ،ويشعرون بالخزي في أنفسGGهم؛ ألنهم
الذي أطلبه منكم .يشعر كثير من الناس بالقلق وعدم الرضا الرتكابهم
ً
مم ْن يGتردى حGالهم من سGيئ إلى أسGوأ ،بعيGداً عن الشGعور
صالحا
لم يقدموا عمالً
ً
واحدا قط .ومGع ذلGك ،هنGاك أي ً
ً
ضGا العديGدَ G

تماما القنGاع الGGذي يخفي مالمحهم البشGعة – الGGتي لم تنكشGGف بعGGد بالكامGGل – الختبGار
بالخزي من جراء خطاياهم ،ويمزقون ً
علي أن أقوم به ،سواء أكان جمGGع
شخصيتي .أنا ال أهتم ،وال ألتفت بعناية ،ألفعال أي شخص ،بل أقوم بالعمل الذي يجب َّ
المعلومGGات أم التجGGوال في األرض أم القيGGام بشGGيء يهمGGني .في األوقGGات الرئيسGGية ،سأشGGرع في عملي بين النGGاس كمGGا كGGان
طGGا لGGه في البدايGGة ،دون تGGأخير أو تقGGديم ثانيGGة ،وبكGGل سGGهولة وسGGرعة .ومGGع ذلGGك ،فمGGع كGGل خطGGوة في عملي تتم تنحيGGة
مخط ً

هملون،
بعض الن GGاس ً
جانبGGا؛ ألني أحتق GGر ط GGرقهم المص GGطنعة وخض GGوعهم المتكل GGف .من المؤك GGد أن أولئ GGك ال GGذين أمقتهم س Gُ Gي َ
سواء عن قصد أم عن غGير قصGد .باختصGار ،أريGد من كGل أولئGك الGذين أحتقGرهم أن يبتعGدوا عGني .وغGني عن القGول أنGني
ً

فلدي خطGGتي
لن أبقي األشرار في منزلي ،وألن يوم عقوبة اإلنسان قريب ،فال أتعجل لطرح كل هؤالء األرواح الخسيسة؛ َّ

الخاصة.

اآلن حان الوقت الذي أضع فيه نهاية كل شخص ،وليس نهاية المرحلGة الGتي بGدأت فيهGا عمGل اإلنسGان .أنGا أكتب في
سGGجلي ،واحGً Gدا تل GGو اآلخGGر ،كلم GGات ك GGل شGGخص وأفعالGGه ،فض Gالً عن طGGريقتهم في اتبGGاعي ،وشخص GGياتهم المتأصGGلة وأدائهم
النهGGائي .بهGGذه الطريقGGة ،ال تفلت من يGGدي أي طريقGGة من طGGرق اإلنسGان وسGGتكون كلهGGا وفGGق الطريقGGة الGGتي حGَّ Gددتها .إنGGني ال
أحدد مصير كل شخص على أساس العمر واألقدمية Gوحجم المعاناة وأقGGل من ذلGGك مGGدى اسGتدرارهم للشGفقة ،وإنمGا وفًقGا لمGا
إذا كGGانوا يملكGGون الحGGق .ال يوجGGد خيGGار آخGGر غGGير هGGذا .يجب عليكم أن تGGدركوا أن كGGل أولئGGك الGGذين ال يتبعGGون مشGGيئة هللا
وعقابGا لهم على أعمGالهم الشGريرة .لم
سيعاَقبون ،وهذه حقيقة ثابتة .لذا ،فإن كل أولئGك الGذين ُيعGاقبون إنمGا ُيعGاقبون لGبر هللا
ً
ُ
Gيرا واحGً Gدا على خطGGتي منGGذ بGGدايتها .كGGل مGGا في األمGGر أن أولئGGك الGGذين أوجههم بكلمGGاتي ،بقGGدر مGGا يتعلGGق األمGGر
أحGGدث تغيً G

باإلنسGGان ،يتضGGاءل عGGددهم ،كأولئGGك الGGذين أزكيهم حًGقGا .ومGGع ذلGGك ،فأنGGا أؤكGGد أن خطGGتي لم تتغGGير قGGط؛ بGGاألحرى ،إن إيمGGان
اإلنسان ومحبته هما اللذان يتغGيران على الGGدوام ،ويتضGاءالن باسGتمرار ،إلى الحGد الGGذي يمكن فيGه لكGل إنسGان أن ينتقGGل من
Gاردا ،حGتى أشGعر باالسGتياء واالشGمئزاز،
Gارا وال ب ً
التملق لي إلى البرودة تجاهي أو حتى نبذي G.لن يكون مGوقفي تجGاهكم ح ً
وأخ GGيراً ُأن GGزل العقوب GGة .وم GGع ذل GGك ،س GGأظل أراكم في ي GGوم عق GGوبتكم لكنكم لن تع GGودوا ق GGادرين على رؤي GGتي .بم GGا أن الحي GGاة

أصبحت بينكم مملة وكئيبة بالنسبة إلي ،لذا
غني عن القول إنGGني قGGد اخGترت بيئGة مختلفGة ألعيش فيهGا ،وهGو األفضGل تجنبGاً
ّ
ألذى كلماتكم الخبيثة والتخلص من سلوككم الدنيء الGذي ال ُيطGاق ،حGتى ال تخGدعوني أو تعGاملوني بطريقGة روتينيGة G.وقبGل
علي أن أحثكم على االبتع GGاد عن القي GGام بم GGا ال يتف GGق م GGع الح GGق .ب GGاألحرى ،يجب عليكم فع GGل م GGا يرض GGي
أن أت GGرككم ،يجب َّ
الجميع ،وما يجلب المنفعة لكل الناس ،وما هو مفيد لمصيركم ،وإال فلن يوجد َم ْن يعاني في خضم المعركة غيرك.

ويعGGد حلGGول العقوبGGة على األشGGرار على وجGGه التحديGGد دليالً
تجب رحمGGتي ألولئGGك الGGذين يحبونGGني وينكGGرون ذواتهمُ .
على شخصيتي البارة ،بل وأكثر من ذلك ،أنها شهادة على غضبي .عندما تحل الكارثGة ،ستصGيب المجاعGة والطGاعون كGل
أولئك الذين يعارضونني وسGيبكي هGؤالء .إن الGذين ارتكبGوا كGل أنGواع الشGرور ،ولكن اتبعGوني لعGدة سGنوات ،لن يفلتGوا من
أيض ا للعيش في حالة مستمرة من الذعر والخوف؛ إذ يقعون في كارثة قلما يشاهد مثلهGGا على
دفع ثمن خطاياهم؛ وسيأتون ً
مGGر ماليين من السGGنين .وسGGوف يبتهج Gمن أتبGGاعي أولئGGك الGGذين أظهGGروا الGGوالء لي وحGGدي ،وسGGيهللون لقGGدرتي ،ويشGGعرون
أحدا من البشر من قبل قGGط؛ ألنGGني أقGّ Gدر األعمGال الصGالحة للنGGاس وأكGGره
بطمأنينة ال تُوصف ويعيشون في بهجة لم أمنحها ً
أعمGGالهم الشGGريرة .منGGذ أن بGGدأت أول مGGرة في قيGGادة البشGGر ،كنت أتطلGGع بشGGغف إلى الفGGوز بمجموعGGة من النGGاس لهم أسGGلوب
أنس قGGط أولئGGك الGGذين لم يكونGGوا يحملGGون أسGGلوب تفكGGيري نفسGGه؛ فقGGد حملت لهم البغض في قلGGبي منتظGً Gرا
تفكGGيري نفسGGه .لم َ
وأخيرا جاء يومي اليوم ولم أعد أحتاج إلى االنتظار!
فقط فرصة ليحل عليهم عقابي ،األمر الذي يسرني رؤيته.
ً
ليس الغGGرض من عملي األخGGير هGGو مجGَّ Gرد عقGGاب اإلنسGGانَّ ،
ضGا من أجGGل تGGرتيب مصGGير اإلنسGGان ،بGGل األكGGثر
وإنمGGا أي ً
قمت بGه
قمت بGه .أريGد من كGل إنسGان أن يGرى أن كGل مGا ُ
من ذلك َّأنه من أجل الحصول على اعتراف من الجميGع بكGل مGا ُ

صGنع اإلنسGGان ،ناهيGGك عن الطبيعGGة ،الGGتي أخGGرجت
هGGو حGGق ،وأن كGGل مGGا ُ
قمت بGGه هGGو تعبGGير عن شخصGGيتي؛ وليس هGGو من ُ
البشGGرية ،على النقيض من ذلGGك ،أنGGا هGGو الGGذي ي ِ
طعم كGGل حي في الخليقGGة .بGGدون وجGGودي ،لن تالقي البشGGرية سGGوى الهالك
ُ
والخضوع لويالت الكوارث .لن يGرى أي إنسGان مGرة أخGرى الشGمس البهيَّة والقمGر الجميGل أو العGالم األخضGر؛ ولن يواجGه

البشر سوى الليل البارد ووادي ظل الموت الذي ال يرحم .أنا هو خالص البشرية الوحيد .إنني األمل الوحيGد للبشGرية ،بGل
وأكGGثر من ذلGGك ،أنGGا هGGو الGGذي تسGGتند إلى وجGGوده البشGGرية كلهGGا .بGGدوني ،ستصGGل البشGGرية على الفGGور إلى طريGGق مسGGدود.
Gزت العمGGل الGGذي
بدوني ،ستعاني البشرية كارثة وتطاردها كل أنواع األشباح ،على الرغم من أن أحداً ال يبالي بي .لقد أنج ُ
لم يكن في مقGGدور أحGGد غGGيري القيGGام بGGه ،وأملي الوحيGGد أن يسGGتطيع اإلنسGGان أن يفي بالGَ Gد ْين لي ببعض األعمGGال الصGGالحة.

على الGGرغم من أن أولئGGك الGGذين يسGGتطيعون الوفGGاء بالGَ Gد ْين هم عGGدد قليGGل جGً Gدا ،فGGإنني سGGأنهي رحلGGتي في عGGالم البشGGر وأبGGدأ
الخطGGوة التاليGGة من عملي الGGذي بدأتGGه ،ألن كGGل مGGا عنGGدي من االنGGدفاع جيئGGة وذهابGاً في وسGGط اإلنسGGان خالل هGGذه السGGنوات
جدا .إن ما يهمني ليس عدد النGاس بGل أعمGالهم الصGالحة .على أي حGال ،أتمGGنى أن تُع ِّGدوا
مثمرا ،وأنا سعيد به ً
العديدة كان ً
ٍ
راضيا ،وإال فلن يفلت أحد منكم من الكارثة الGGتي سGGتحل
وعندئذ سأكون
ما يكفي من األعمال الصالحة من أجل مصيركم.
ً

عليكم .تنبGG Gع الكارثGG Gة مGG Gني وبGG Gترتيب مGG Gني بGG Gالطبع .إذا لم تسGG Gتطيعوا أن تبGG Gدوا ص GGالحين في عيGG Gني ،فلن تفلتGG Gوا من معانGGGاة

تماما ،بسبب فراغ إيمانكم ومحبتكم من معانيهما ،ولم تظهGGروا
الكارثة .في خضم الضيق ،لم تكن أعمالكم وأفعالكم مناسبة ً
أنفس GGكم إال خجGGولين أو قاسGGيين .فيم GGا يتعلGGق بهGGذا G،سGGأقوم فق GGط بGGالحكم على الخ GGير أو الشGGر .س GGيظل اهتم GGامي منصGً Gبا على
ويعبGر بهGا عن نفسGه ،وهGو مGا أح ِّGدد نهGايتكم على أساسGه .ومGع ذلGك ،يجب أن أوضGح
الطريقGة الGتي يتصGرف بهGا كGل منكم ِّ
هGGذا :لن أمنح مزيGً Gدا من الرحمGGة ألولئGGك الGGذين لم يظهGGروا لي أي ذرة من الGGوالء في أوقGGات الشGGدة ،ألن رحمGGتي تسGGع هGGذا
Gدي أي ود ألي أحGGد سGGبق وأن خGGانني ،وال أحب مطلقGاً أن أخالGGط الGGذين يخونGGون مصGGالح
فحسGGب .عالوة على ذلGGك ،ليس لَّ G
علي أن أخGGبركم بهGGذا :كGGل َم ْن يكسGGر قلGGبي
أصدقائهم .هذه هي شخصيتي ،بغض النظر عن الشخص الذي قد أكونGGه .يجب َّ
لن ينال مني رأفة مرة ثانية ،وكل َم ْن آمن بي سيبقى إلى األبد في قلبي.

مخلصا؟
إلى َم ْن تكون
ً
ثم يجب عليكم أن
إن كGG Gل يGG Gوم تعيشGG Gونه اآلن يكGG Gون ذا شGG Gأن عظيم وفي غايGG Gة األهميGG Gة لGG Gوجهتكم ومصGG Gيركم ،ومن َّ

تعGGGتزوا بك GGل م GGا تمتلك GGون وبك GGل دقيق GGة تم GGر بكم ،وعليكم أن تحص GGلوا على أقص GGى اس GGتفادة من وقتكم ليع GGود عليكم ب GGأكبر

المكاسب ،وبذلك لن تعيشوا هذه الحيGاة عبثًGا .ربمGا تنتGابكم الحGيرة بشGأن السGبب الGذي من أجلGه أتحGدث إليكم بهGذه الكلمGات.
ٍ
ثم ،يمكنGGني
بصراحة ،أنا غير
راض عن أعمال أي منكم ،فإن اآلمال التي َّ
لدي تجاهكم تفوق ما أنتم عليه اآلن فقGGط .ومن َّ

جميعGا على حافGGة خطGGر عظيم ،وصGGرخاتكم السGGابقة من أجGGل الخالص وطموحGGاتكم السGGابقة في
ًG
التعبGGير بهGGذه الطريقGGة :أنتم
طلب الحقيقGGة والبحث عن النGGور تكGGاد تصGGل إلى نهايتهGGا .هGGذه هي الطريقGGة الGGتي تعوضGGونني بهGGا في النهايGGة ،وهGGو األمGGر

Gيرا ،ولعلكم ال ترغبGGون في تGGرك األمGGر
الGGذي لم أتوقعGGه قGGط .أنGGا ال أريGGد أن أتحGGدث بخالف الحقيقGGة ،ألنكم خيبتم آمGGالي كثً G
علي أن أط GGرح عليكم ه GGذا الس GGؤال بجدي GGة G:ط GGوال ك GGل ه GGذه
عن GGد ه GGذا الح GGد وال ترغب GGون في مواجه GGة الواق GGع ،ولكن يجب َّ
لم ْن تكون قلوبكم مخلصة؟ ال تقولوا إن سؤالي يأتيكم فجأة ،وال تسGألونني لمGGاذا أطGGرح مثGGل
السنوات ،ما الذي مأل قلوبكم؟ َ
Gيرا ،وأكGGرس الكثGGير من قلGGبي لمGGا تفعلونGGه ،لGGذلك
هGGذا السGGؤال ،وعليكم أن تعرفGGوا هGGذا :ألنGGني أعGGرفكم جيGً Gدا ،وأهتم بكم كثً G

Gرارا وأتحمGGل مشGGقة ال تُوصGGف .ومGGع ذلGGكُ ،أقابGGل بتجاهGGل وانقيGGاد ال ُيطGGاق،فGGأنتم مقصGGرون تجGGاهي؛
Gرارا وتكً G
أسGGتجوبكم مً G
ممكنGGا ،فهGذا يثبت إلى حGد بعيGد GحقيقGة أنكم ال تتعGاملون معي حًقGا
وكيف ال أعرف شGيًئا عن هGGذا؟ إذا كنتم تظنGون بGأن هGGذا
ً

جميعGا من الGGذكاء مGGا يجعلكم ال تعرفGGون مGGاذا تفعلGGون؛ فمGGاذا
ًG
بلطGGف ،فGGأخبركم بGGأنكم تGGدفنون رؤوسGGكم في الرمGGال .إن لGGديكم
حسابا عن أفعالكم؟
ستستخدمون لكي تقدموا لي
ً

ظم كGل منكم أفكGاره وتسGأل
ضGا أن ين ِّ
لم ْن تكGون قلGوبكم مخلصGة .وأود أي ً
والسؤال األكثر إثGارة للقلGق بالنسGبة إلي هGو َ
اهتمامGGا دقيًقGGا بهGGذا السGGؤال ،ولGGذا دعGGوني أكشGGف لكم عن
ص Gا ومن أجGGل َم ْن تعيش .لعلكم لم تهتمGGوا
ً
لم ْن تكGGون مخل ً
نفسGGك َ
اإلجابة.

سيعترف أي امرئ يتمتع بذاكرة بهذه الحقيقة :يعيش اإلنسGان ألجGل نفسGه وهGو مخلص لنفسGه .ال أعتقGد أن إجابGاتكم
تمامGGا؛ ألن كاًل منكم موجGGود في حياتGGه ويصGGارع معاناتGGه الخاصGGة .وعليGGه ،فGGأنتم مخلصGGون للنGGاس الGGذين تحبGGون
صGGحيحة ً
Gأثرا بالنGاس واألحGGداث واألشGGياء المحيطGة
تمامGGا ألنفسGكم .ومGا دام كGٌّ Gل منكم مت ً
ولألشGGياء الGتي تُ َسّ Gرون بهGGا ،ولسGتم مخلصGGين ً
تأييدا إلخالصكم ألنفسكم ،بل ألكشGGف عن إخالصGGكم ألي
بكم ،فأنتم غير مخلصين حًقا ألنفسكم .أنا ال أنطق بهذه الكلمات ً

أي واحGد منكم .لقGGد اتبعتمGGوني كGل هGGذه
شيء من األشياء؛ ذلك أنني على مدى أعوام عديدةً G
جدا لم أل َ
صGا مطلًقGا من ّ
Gق إخال ً
السGGنين ،ولم تعطGGوني مطلًقGGا ذرة من اإلخالص ،بGGل قمتم بGداًل من ذلGGك بااللتفGGاف حGGول األشGGخاص الGGذين تحبGGونهم واألشGGياء

الGGتي تبعث السGGرور في نفوسGGكم؛ بحيث تبقونهGGا – في كافGGة األوقGGات ،وحيثمGGا ذهبتم – قريبGGة من قلGGوبكم ،ولم تتخّلGGوا عنهGGا.
وكلمGGا خGGامركم الشGGوق أو الشGGغف ألي أمGGر تحبونGGه ،فGGإن ذلGGك يحصGGل أثنGGاء اتبGGاعكم لي ،أو حGGتى أثنGGاء اسGGتماعكم لكالمي؛

ول GG Gذا أق GG Gول إنكم تس GG Gتخدمون اإلخالص ال GG Gذي أطلب GG Gه منكم بحيث توجه GG Gون ه GG Gذا اإلخالص والم GG Gودة ،ب GG Gدالً من ذل GG Gك ،نح GG Gو
"حيواناتكم األليفة" .وعلى الرغم من تضحيتكم بشيء أو شGيئين من أجلي ،فGإن ذلGGك ال يمّثGل كليتكم ،وال يGدل على أنGني أنGا

المقصود حًقا بإخالصكم .إنكم تنخرطون في أنشطة أنتم شغوفون بها :فبعض النGاس مخلصGون ألبنGائهم وبنGاتهم ،وآخGرون
مخلصون للزوجات أو األزواج أو الثروات أو العمGGل أو المسGؤولين أو المكانGGة أو النسGاء .إنكم ال تمّلGGون أو تGGنزعجون من

دوما على امتالك هذه األشGياء بكميGات أكGبر ،وجGودة أعلى ،وال تستسGلمون.
األشياء التي تخلصون لها ،بل يزداد حرصكم ً
ويتم دوم Gاً ت GGأخيري وت GGأخير كالمي إلى م GGا وراء األش GGياء ال GGتي تولع GGون به GGا ،وال خي GGار ل GGديكم س GGوى جعله GGا في الم GGؤخرة.

ط أن
وهنGGاك حGGتى أولئGGك الGGذين يGGتركون هGGذه المرتبGGة األخGGيرة ألشGGياء تحظى بإخالصGGهم ولم يكتشGGفوها بعGGد G،ولم يحGGدث ق ّ G

ظلمGGا ،ولكن هGل سGGبق لكم
احتوت قلوبهم على أدنى أثر لي .لعلكم تظنون أنني أبGGالغ في طلب أشGGياء منكم ،أو أنGGني أتهمكم ً
أن فكGGرتم أبGً Gدا بGGأنكم في الGGوقت الGGذي تقضGGونه سGGعداء مGGع أسGGرتكم لم يسGGبق مطلًقGGا أن أخلصGGتم لي؟ أال يGGؤلمكم ذلGGك في مثGGل

هGGذه األوقGGات؟ وعنGGدما تمتلئ قلGGوبكم بGGالفرح وتُكGGاَفئون على جهGGودكم ،أال تشGGعرون باإلحبGGاط من أنكم لم تGGتزودوا بمGGا يكفي
من الحق؟ متى بكيتم لعGدم َنْيلكم رضGاي؟ أنتم تُجهGدون عقGولكم وتبGذلون قصGارى جهGدكم ألجGل أوالدكم وبنGاتكم ،ومGع ذلGك

مقصرون في حقهم ،وأنكم لم تفعلوا كل ما تستطيعون من أجلهم ،أما تجاهي فقد كنتم
ال تكتفون ،بل تعتقدون مع ذلك أنكم ّ
صG Gرين وغ GGير مب GGالين ،وال وج GGود لي إال في ذكري GGاتكم ،أم GGا في قل GGوبكم فال وج GGود دائم لي فيه GGا .ويبقى تكريس GGي
دائمG Gاً مق ّ
وجهودي دون أن تشعروا بهما أو تقدروهما أبدا ،بل تكتفون باالنشغال بقليل من التأمGGل وتعتقGدون أن ذلGك ك ٍ
Gاف .مثGGل هGGذا
ّ
ً
قلت ،تسGGتمرون في
"اإلخالص" ليس ما كنت لوقت طويل أتوق إليه ،بل ذلك ما كنت أمقته منذ أمد بعيد .ومع ذلك ،فمهمGGا ُ
دومGGا مGGا
ًG
كليGGا؛ ألنكم
االعGGتراف بشGGيء أو شGGيئين فحسGGب ،وال يمكنكم قبGGول هGGذا ً
جميعGا "واثقGGون" جGً Gدا ،وتلتقطGGون وتنتقGGون ً
Gودون قبولGGه من الكلمGGات الGGتي أقولهGGا .إن كنتم ال تزالGGون على هGGذا النحGGو اليGGوم ،فلGGدي بعض األسGGاليب للتعامGGل مGGع ثقتكم
تّ G
بأنفسكم ،وفوق ذلك سأجعلكم تعترفون بأن كالمي كله حق ،وأنه ال شيء فيه يشوه الحقائق.

Gعت بعض النقGGود أمGGامكم في هGGذه اللحظGGة وتGGركت لكم حريGGة االختيGGار ،وإذا لم ُِأد ْينكم على اختيGGاركم ،عندئGذG
إذا وضُ G
سGGيختار معظمكم النقGGود ويتخلى عن الحGGق .أمGGا األخيGGار بينكم فسGGيتخلون عن النقGGود ويختGGارون الحGGق بGGتردد ،بينمGGا أولئGGك
ال GGذين هم في المنتص GGف فسيمس GGكون ب GGالنقود في ي GGد وب GGالحق بالي GGد األخ GGرى .ألن تغ GGدو ب GGذلك حقيقتكم واض GGحة جلي GGة؟ وعن GGد
كنGGون لGGه اإلخالص سGGوف يكGGون هGGذا هGGو اختيGGاركم ويبقى مGGوقفكم هGGو نفسGGه .أليس كGGذلك؟
االختيGGار بين الحGGق وأي شGGيء تُ ّ
أليس هنGGاك العدي Gد Gبينكم ممن تGGأرجحوا بين الحGGق والباطGGل؟ وفي المنافسGGة بين اإليجابيGGات والسGGلبيات ،واألبيض واألسGGود،

أنتم تGG Gدركون ًّ
حقا الخيGG Gارات الGG Gتي قمتم بهGG Gا بين العائلGG Gة وهللا ،وبين األطفGG Gال وهللا ،وبين الطمأنينGG Gة والتشGG Gتت ،وبين الغGG Gنى
والفقر ،وبين المكانة والحالGة العاديGة ،وبين أن تتلقGوا الGدعم وأن يتم التخلي عنكم ،وغGير ذلGك من الخيGارات .عنGد االختيGار
بين العائلة الهادئة المطمئنة والعائلGة الممزقGة ،قمتم باختيGار األولى ،وفعلتم ذلGك دون أدنى تGردد ،وكGذلك عنGد االختيGار بين
الغGGنى والGGواجب قمتم باختيGGار األول حGGتى دون أن توجGGد لGGديكم إرادة العGGودة إلى بGGر األمGGان [ ]1وعنGGد االختيGGار بين الرفاهيGGة
والفقGGر قمتم باختيGGار األولى ،أمGGا وعنGGد االختيGGار بين أبنGGائكم وبنGGاتكم وزوجGGاتكم وأزواجكم وبيGGني فقGGد اخGGترتم األولى علي،
ّ
Gوبلت بكGل ض ِ
Gدت ببسGGاطة
Gروب أعمGالكم الشGريرة فق ُ
وعند االختيار بين التصورات والحق اخGGترتم األولى أيضGاً .وبعGد أن ُقُ G

أعوامGا عديGGدة من التكGGريس والجهGGد لم تَ ُع Gد Gعلي
ًG
تمامGا أن قلGGوبكم عصGّ Gي ٌة جGً Gدا على أن تلين ،ويبGGدو أن
الثقGGة فيكمُ .يGGذهلني ًG
ّ
تمامGGا أم GGام أعين
منكم س GGوى بالنب GGذ والقن GGوط ،غ GGير أن آم GGالي فيكم تنم GGو م GGع ك GGل ي GGوم يم GGر؛ ألن ي GGومي ق GGد أص GGبح واض ً G
Gحا ً

الجميع ،ومع ذلك تتمادون في السعي وراء األمور المظلمة والشريرة ،وترفضGGون التخّلي عنهGGا .مGGاذا سGGتكون عGاقبتكم إ ًذا؟

طلب منكم االختيGGار من جديGGد ،فمGGاذا سGGيكون مGGوقفكم؟ هGGل سGGيبقى هGGو األول؟ هGGل
هGGل سGGبق أن فكGGرتم بهGGذا بعنايGGة؟ إذا مGGا ُ
سGGتظّلون تسGGببون لي خيبGGة األمGGل والحGGزن البGGائس؟ هGGل سGGتبقى قلGGوبكم تمتلGGك الGGنزر اليسGGير فقGGط من الGGدفء والحمGGاس؟ هGGل

ستظلون غير مدركين ما ينبغي أن تفعلوا لتريحوا قلبي؟ ما هو اختياركم في هذه اللحظGة؟ هGل ستخضGعون لكالمي أم أنكم

Gحا بجالء أمGGام أعينكم ،ومGGا تواجهونGGه هGGو حيGGاة جديGGدة ومنطلGGق جديGGد ،لكن
ستضGGجرون منGGه؟ لقGGد غGGدا يGGومي مبسGGو ً
طا واضً G

يتعين علي أن أقGGول لكم إن هGGذا المنطلGGق ليس هGGو بدايGGة العمGGل الجديGGد الماضGGي ،بGGل هGGو ختGGام القGGديم؛ أي أنGGه هGGو المشGGهد
ّ
جميعا أن تفهموا ما هو غير عادي في هذا المنطلق .لكنكم ذات يوم قريب ستدركون المعGGنى
باستطاعتكم
أن
أرى
األخير.
ً
سوي ًة ونرحب بقدوم المشGهد األخGير! لكن مGا يظGل يقلقGني بشGأنكم هGGو أنكم عنGدما
الحقيقي لهذا المنطلق؛ لذا دعونا نتجاوزه ّ
ضGا آمGGل أن أنسGGى كGGل شGGيء في
يGGواجهكم الظلم والعGGدل تختGGارون األول ًG
دائمGا ،.غGGير أن ذلGGك كلGGه هGGو في ماضGGيكم .وأنGGا أي ً
ماضGGيكم ،وإن كGGان من الصGGعب جGً Gدا فعGGل ذلGGك .ومGGع هGGذا لGGدي طريقGGة جيGGدة جGً Gدا لفعGGل ذلGGك :دعGGوا المسGGتقبل يحGGل محGGل
الماضي ،واسمحوا ألشباح الماضي أن تنقشع وتحل محلها نفوسكم الحقيقيGة في الGوقت الحاضGGر .إ ًذا علي ان أزعجكم بGأن
ّ
تقوموا باالختيار من جديد G،وسوف نرى بالضبط لمن أنتم مخلصون وأوفياء.
الحواشي:
["]1العودة إلى بر األمان" :تعبير صيني معناه" :عودة المرء عن طرقه الشريرة".

حول المصير
جميعGا بحساسGGية
ًG
كّلمGGا جGGاء ذكGGر المصGGير ،تتعGGاملون معGGه بجديGGة خاصGGة؛ وعالوة على ذلGGك فهGGو أمGGر تتعGGاملون معGGه
خاصGGة .يسGGارع بعض النGGاس بالسGGجود والخضGGوع أمGGام هللا ليحظGGوا بمصGGير حسGGن .بوسGGعي أن أتفهم لهفتكم الGGتي ال تحتGGاج
إلى التعبGGير عنهGGا بكلمٍ G
Gات؛ فGGأنتم بGGالقطع ال ترغبGGون في أن يسGGقط جسGGدكم في الهاويGGة ،بGGل وال ترغبGGون في الوقGGوع تحت

طائلGGة عٍ G
Gذاب دائم في المسGGتقبل ،وال تGGأملون سGGوى أن تسGGمحوا ألنفسGGكم بGGأن تعيشGGوا حيGGاة أكGGثر حريGGة ويسGً Gرا بقليGGل؛ لGGذلك
ِ
بشدة من اإلسGاءة إلى هللا إن لم تنتبهGوا GبمGا يكفي ،فتتعرضGوا لعق ٍ
تشعرون ٍ
Gاب
بقلق خاص كلما جاء ذ ْكر المصير ،فتخشون ّ
تستحقونه .لم تترددوا في تقديم تنازالت من أجل مصيركم ،بل إن الكثGيرين منكم ممن كGGانوا منحGرفين ومتطGاولين من قبGGل
ٍ
شخصيات دمثGة ومخلصGة على نحGو اسGتثنائي ،إن مظهGر إخالصGكم يصGيب النGاس بGالبرودة حGتى النخGاع.
تحولوا فجأة إلى

قلوبا "صادقة" ،وقد كشفتم لي األسرار المخبوءة في قلوبكم دون إخفاء أي شيء ،سواء أكGGانت شGGكوى
لكنكم
جميعا تملكون ً
ً
Gداعا أم تكري ًسGا .وبوجGٍ Gه عGGام ،لقGGد "اعGGترفتم" لي بكGGل صGGراحة بGGاألمور الكامنGGة في أعمGGاقكم .بGGالطبع أنGGا لم أتجنب تلGGك
أم خً G

تمامGGا .إنكم تفضGGلون دخGGول بحGGر النGGار كمصGGير نهGGائي لكم على أن
األمGGور مطلًقGGا ،ألنهGGا أصGGبحت من األمGGور المألوفGGة لي ً
تفقGGدوا خصGلة شGGعر واحGدة لتفGGوزوا بتزكيGGة هللا .ليس األمGGر أنGني جGازم معكم بدرجGة مبGGالغ فيهGا ،بGل إنكم تفتقGرون إلى قلب

طا :مGا تحتGاجون
Gيرا ُمب َّسً G
مخلص يؤهلكم لمواجهة كل ما أقوم به .لعلكم ال تفهمون ما قلتGه للتGو ،لGذلك دعGوني أقGدم لكم تفس ً
المتقن ،بGل مGا تحتGGاجون إليGGه
إليGGه ليس هGGو الحGق والحيGGاة ،وال هGو المبGGادئ الGGتي تحGدد كيGGف تحسGنون التصGرف ،وال عملي ُ

هو كGل مGGا تملكونGه بالجسGد من ثGGروة ومكانGة وعائلGة وزواج وغGGير ذلGك .إنكم ال تلتفتGون مطلًقGا إلى كالمي وعملي؛ ولGGذلك
أسGGتطيع أن أوجGGز إيمGGانكم في كلمGGة واحGGدة ،وهيَّ :
متكلف .إنكم على اسGGتعداد ألن تبGGذلوا أي شGGيء كي تحققGGوا مGGا تكرسGGون
أنفسGGكم لGGه بالكليGGة ،بي Gد GأنGGني اكتشGGفت أنكم لن تفعلGGوا األمGGر نفسGGه ألجGGل األمGGور المتعلقGGة بإيمGGانكم باهلل ،بGGل أنتم مخلصGGون
قلب غايGGة في اإلخالص يفشGGلون في إيمGGانهم باهللِ .
وجGGادون نسGGبيا؛ لهGGذا أقGGول إن أولئGGك الGGذين يفتقGGرون إلى ٍ
أمعنGGوا التفكGGير،
ً
هل يوجد بينكم فاشلون كثيرون؟
ينبغي أن تعرفGGوا أن النجGGاح في اإليمGGان باهلل إنمGGا يتحقGGق بسGGبب تصGGرفات النGGاس ذاتهGGا ،وعنGGدما ال ينجح النGGاس بGGل

أيضا يرجع إلى تصرفاتهم ال إلى تأثير أي عامل آخر .أنا متيقن من أنكم سوف تفعلون أي شيء يتطلبه
يفشلون ،فإن هذا ً
جلبGG Gا للمعانGG Gاة من اإليمGG Gان باهلل ،وأنكم س GGوف تتعGG Gاملون معGG Gه بمنتهى الجديGG Gة ،بGG Gل إنكم سGGGوف
إنجGGGاز أمGG Gر أصGG Gعب وأكGG Gثر ً

تحرصGون على عGGدم ارتكGGاب أي أخطGاء؛ فهGذه نوعيGGات الجهGود غGير المتوانيGGة الGGتي يبGذلها جميعكم في حياتGه الخاصGة .بGل
ٍ
دائمGGا
إن GGه بوس GGعكم أي ً
ض Gا أن تخ GGدعوني في الجس GGد في ظ GGل ظ GGروف ال تخ GGدعون فيه GGا ًأيGGا من أف GGراد أس GGرتكم .ه GGذا س GGلوككم ً
والمبGدأ الGذي تطبقونGه في حيGاتكم .أمGا زلتم ترسGمون صGورة كاذبGة تخGدعونني بهGا من أجGل مصGيركم ،كي يكGون مصGيركم
تمامGGا وينط GGوي على ك GGل م GGا ترغب GGون في GGه؟ أع GGرف أن تكريس GGكم وإخالص GGكم مؤقت GGان .أليس ع GGزمكم والثمن الGGGذي
جمياًل
ً
نهائيا واحGً Gدا
تدفعونه إنما هو من أجل اللحظة الحالية فقط وليس من أجل المستقبل؟ إنكم ال ترغبون إال في أن تبذلوا ً
جهدا ً

فق GGط تس GGعون من خالل GGه لض GGمان مص GGير جمي GGل؛ لغ GGرض وحي GGد ه GGو أن ت GGبرموا ص GGفقة فحس GGب .ف GGأنتم ال تب GGذلون ه GGذا الجه GGد

لتتجنب GGوا أن تكون GGوا م GGدينين للح GGق ،وال ل GGرد الجمي GGل لي مقاب GGل الثمن ال GGذي دفعتG Gه Gأن GGا .باختص GGار ،أنتم ال ترغب GGون إال في
توظيGGف خططكم الذكيGGة لتحصGGلوا على مGGا تريGGدون ،وليس للكفGGاح من أجلGGه .أليسGGت هGGذه أمGGنيتكم القلبيGGة؟ يجب أال تتنكGGروا،
Gحيحا أن
Gيرا في مص GGيركم إلى الدرج GGة ال GGتي تعج GGزون فيه GGا عن األك GGل أو الن GGوم .أليس ص ً G
وب GGاألحرى ،يجب أال تفك GGروا كث ً G
مصGGGيركم س GGيكون ق GGد ُحGِّ Gد َد في النهاي GGة بالفع GGل؟ ينبغي أن يق GGوم ك GGل منكم بواجب GGه بأقص GGى م GGا يس GGتطيع  ،وبقلGGGوب منفتحGGGة
وصادقة ،وأن تكونوا راغبين في بذل كل مGا يسGتلزمه ذلGك .كمGا قلتم ،عنGدما يجيء اليGوم ،لن يهمGل هللا أح ًGدا تGألم من أجلGه
ثمنGا ألجلGGه .يسGGتحق هGGذا النGGوع من اإليمGGان أن ُيتَم َّسGك بGه ،والحGق أنGGه يجب أال تنسGوه مطلًقGا .بهGذه الطريقGGة وحGGدها
أو دفGع ً

أبدا من ناحيتكم ،وستكونون محل كراهية مني إلى األبد G.لو
يستريح فكري من ناحيتكم .أما بغير ذلك ،فلن يستريح فكري ً
جميعGا أن تتبعGGوا ضGGمائركم وأن تبGGذلوا وسGGعكم من أجلي ،وأال تGGدخروا جهGً Gدا من أجGGل عملي ،وأن تكرسGGوا
ًG
أنكم اسGGتطعتم

Gادرا على إراحGة
طاقتكم طوال العمر من أجل عمGل بشGارتي ،أمGا كGان قلGبي ليقفGز ًG
فرح ا من أجلكم؟ بهGذه الطريقGة سGأكون ق ً
Gزءا هGزيالً وضGئيالً ممGا أتوقعGه.
فكري ً
تماما من نGاحيتكم ،أليس كGذلك؟ من المعيب أن مGا في وسGعكم أن تفعلGوه ليس إال ج ً
في هذه الحالة ،كيف تتجاسرون على أن تطلبوا مني ما تتمنونه؟

إن مصGGيركم وقGGدركم في غايGGة األهميGGة بالنسGGبة إليكم ،ولهمGGا شGGأن خطGGير .تعتقGGدون أن عGGدم بGGذلكم العنايGGة الفائقGGة في
قيامكم باألشياء يعني فقدان المصير وضياع القدر .لكن هل جال بخاطركم أنه إذا كانت الجهود التي يبذلها المرء من أجل
المصير وحده ،فهي عمل ال طائل من ورائGه؟ ليسGت تلGك الجهGود حقيقيGة ،بGل زائفGة وخادعGة .إذا كGان الوضGع كGذلك ،فGإن
أولئGGك الGGذين ال يعملGGون إالّ من أجGGل مصGGيرهم سGGتخيب آمGGالهم في النهايGGة؛ إذ إن الفشGGل في إيمGGان النGGاس باهلل يحGGدث بسGGبب
َّ
ُأداهن أو أن ُأعامGGل بحمGاس ،بGل أحب أن يقبGGل النGاس األمنGاء مGا أقGGول من
الخداعُ .
قلت من َقبGل إنGني ال أحب أن ُأتملق أو َ
الحGGق والتوقعGGات .كGGذلك يعجبGGني النGGاس عنGGدما يتمكنGGون من إظهGGار أقصGGى عنايGGة واهتمGGام من أجGGل قلGGبي ،وعنGGدما يكونGGون
قGGادرين حGGتى على التخلي عن كGGل شGGيء من أجلي .بهGGذه الطريقGGة وحGGدها يسGGتريح قلGGبي .كم عGGدد األشGGياء الGGتي ال تعجبGGني
فيكم اآلن؟ وكم عGGدد األشGGياء الGGتي تعجبGGني فيكم؟ هGGل يمكن القGGول إنGGه لم يGGدرك أي منكم كGGل مظGGاهر القبح المختلفGGة الGGتي
تبدونها من أجل مصيركم؟
ض Gا في أن أبGGدد الطاقGGة لGGدى أي
إنGGني ال أتمGGنى من قلGGبي أن أتسGGبب في إيالم أي قلب إيجGGابي وطGGامح ،وال أرغب أي ً
واحد يؤدي واجبه بإخالص ،لكن ال بد أن ِّ
أذك ر كل واحد منكم بجوانب القصور لديه وبالنفس الدنسة الموجودة في أعماق

قلGGوبكم .إنGGني أفعGGل هGGذا آمالً في أن تتمكنGGوا من أن تواجهGGوا كالمي بقلGGوب مخلصGGة؛ ألن أكGGثر مGGا أكرهGGه هGGو خGGداع النGGاس

كرسGGين
لي .الشيء الوحيد الذي أتمناه هو أن تتمكنوا من تحقيGق أداء متمGGيز في المرحلGGة األخGيرة من عملي ،وأن تكونGGوا ُم َّ

قائمGا ،وهGGو أن
جميعGا حسGً Gنا .لكن يظGGل مطلGGبي ًG
ًG
ض Gا أن يكGGون مصGGيركم
بالكليGGة ،وأال تظّلGGوا فGGاتري الهمGGة .وبGGالطبع آمGGل أي ً
حتمGGا سGGيكون
تتخGGذوا أفضGGل قGرار بتقGGديم تكريسGGكم الوحيGGد والنهGGائي لي .إن لم يكن لGGدى أحGGدكم ذلGGك التكGGريس الوحيGGد ،فإنGGه ً

عزيزا للشيطان ،ولن أستمر في اسGتخدامه ،بGل سGأعيده إلى بيتGGه كي يهتم بGه والGداه .إن عملي مفي ٌGد لكم .مGا أتمGGنى أن
ملكا
ً
ً
أحصGل عليGGه منكم هGGو قلب صGادق يتGGوق إلى أن يسGموَّ ،
Gدي حGGتى اآلن مGا زالتGGا فGارغتين .فكGروا في األمGر :إذا كنت
لكن ي َّ
ودودا تجGاهكم كمGا
ذات يوم مهضوم الحق بدرجة يعجز الكالم عن وصفها ،فمGGا مGوقفي حينئGٍ Gذ تجGاهكم؟ هGل سGأكون عندئGGذ
ً
مطمئنا عندئذ تجاهكم كما هو اآلن؟ هل تفهمون مشGاعر شGخص حGرث الحقGل ِ
بج ٍّGد لكنGه لم
أنا عليه اآلن؟ هل سيكون قلبي
ً
Gخص قGGد تلقى ضGGربة عظيمGGة؟ هGGل بوسGGعكم أن تتGGذوقوا مGGرارة شٍ G
جGرح شٍ G
Gخص مفعم
ظم ُG
يثمGGر حبGGة واحGGدة؟ هGGل تفهمGGون ِع َ
شخص آخر بسبب عالقات عدائية؟ هل رأيتم غضب ش ٍ
ٍ
Gخص تعGرض لالسGGتفزاز؟ هGGل تعرفGون مشGاعر
باألمل ينفصل عن
ٍ
شخص عومل بعداء وخداع؟ إن كنتم تفهمون عقلية هؤالء الناس ،فأنا أعتقGGد أنGGه لن يصGGعب عليكم
الرغبة في االنتقام لدى

Gودا جGادة من أجGل مصGيركم،
Gيرا ،آمGل أن تبGذلوا
جميعGا جه ً
ً
المجGازاة .أخ ً
أن تتصوروا الموقف الGذي سGيكون عليGه هللا وقت ُ
إالم تGGؤدي خيبGGة
لكن من األفضGGل أال تسGGتعينوا بوسGGائل مخادعGGة في جهGGودكم ،وإال فسGGوف يظGGل أملي ً
خائبGGا فيكم في قلGGبيَ .

األمل؟ أما تخدعون أنفسكم؟ إن أولئك الذين يفكGGرون في مصGGيرهم لكنهم يفسGGدونه ،هم أقGل من يمكنهم نيGGل الخالص .حGتى
ٍ
وطيبGGا ،بGGل
Gيرا مناسGً Gبا
زلت
فم ْن سGGيتعاطف معهم؟ أنGGا – بوجGGه عGGام – مGGا ُ
ً
ً
راغبGGا في أن أتمGGنى لكم مصً G
لGGو تضGGايق أولئGGكَ ،
وأكثر من ذلك ،أال يسقط أحدكم في الهاوية.

اإلنذارات الثالثة
Gادرا على التوافGGق مGع
باعتبارك
ً
صGا لGGه وحGGده دون سGواه في كGل األمGور وأن تكGون ق ً
مؤمنا باهلل ،عليك أن تكGون ُم ْخل ً
مشيئته في كل شيء .ومع ذلك ،فمع أن الجميGع يفهمGون هGذه العقيGدة ،فGإن هGذه الحقGائق الGتي هي أساسGية وواضGحة للغايGة،
عندما يتعلق األمر باإلنسان ،ال يمكن رؤيتهGGا بالكامGGل بداخلGGه بسGبب نقائصGGه المتنوعGة ،مثGGل الجهGل والسGخف والفسGاد .لGذا،
علي أوالً أن أخبركم بGأمور يسGيرة في غايGة األهميGة لكم .قبGل أن أسGتطرد في الحGديث،
وقبل أن أقرر بشأن نهايتكم ،يجب َّ
موجهGة لشGخص أو نGوع
موجهة للبشرية كافة وليست َّ
عليكم أوالً أن تفهموا هذا :إن الكالم الذي أتكلم به عبارةٌ عن حقائق َّ

معين من الناس فقط .لذا ،عليكم التركيز على تلقي كالمي من منطلق الحقيقة ،مع الحفGاظ على االنتبGاه والصGدق الكGGاملين.
ّ
ال تتجGGاهلوا كلمGGة واحGGدة أو حق Gاً واحGGداً أتحGGدث بGGه وال تنظGGروا إلى كGGل كالمي بGGازدراء .في حيGGاتكم ،أرى أن الكثGGير ممGGا
اما للحGGق وال تُسGGتعبدوا من الشGGر والقبح .ال
تفعلونGGه ال يمت للحGGق بصGGلة ،ولGGذا فأنGGا أطلب منكم بوضGGوح أن تصGGبحوا خGَّ Gد ً
تدوسGGوا على الحGGق بأقGGدامكم وال تدنسGGوا أي ركن من بيت هللا .هGGذا هGGو إنGGذاري لكم .واآلن سGGأبدأ الحGGديث عن الموضGGوع
المطروح:
أوالً ،من أجل مصيركم ،عليكم أن تسعوا إلى أن تحظوا بقبول هللا .وهذا يعني أنكم ما دمتم تعترفون بأنكم تُحسGGبون

في عGGداد بيت هللا ،فعليكم إ ًذا أن تGGوّفروا هلل راحGGة البGGال وترضGGوه في كGGل شGGيء .بعبGGارة أخGGرى ،يجب أن تكGGون تصGGرفاتكم
Gزدرى من جميGGع
ضGا من هللا وم
ضGا ومرفو ً
مبنية على المبادئ ومتوافقة مع الحق .إذا كان هذا يفوق قدرتك ،فسGتكون مبغو ً
ً
ٍ
حسب في عداد بيت هللا .هذا هو المقصود بعدم الحصGGول على
الناس .ما إن تقع في مثل هذا المأزق ،ال يمكنك عندئذ أن تُ َ

القبول من هللا.
دائمGا الوثGGوق بكلمتGGه.
ثانيGGا ،عليكم أن تعرفGGوا أن هللا يحب اإلنسGGان الصGGادق .لGGدى هللا جGGوهر األمانGGة ،وهكGGذا يمكن ًG
ً
فض Gالً عن ذلGGك ،فGGإن أفعالGGه ال تشGGوبها شGGائبة وال يGGرقى إليهGGا شGGك .لهGGذا ،يحب هللا أولئGGك الGGذين هم صGGادقون معGGه صGGدًقا
أبدا في أي شيء ،وأن تنفتح عليه في كل شيء ،وأاَّل تخفي الحGGق،
مطلًقا .يعني الصدق أن تهب قلبك هلل ،وأال تكذب عليه ً
فات تخGدع الGذين هم أعلى منGك وتضِّGلل الGذين هم أقGل منGك ،وأاَّل تقGوم أبGدا بتصGر ٍ
وأاَّل تقوم أبدا بتصGر ٍ
فات الهGدف منهGا هGو
ً
ً
ّ
ّ
ُّ
التودد Gإلى هللا فحسب .باختصار ،حتى تكون صادًقا ،ابتعد عن النجاسة في أفعالك وأقوالك وعن خGGداع هللا أو اإلنسGGان .مGGا

أقول GGه في غاي GGة البس GGاطة ،لكن GGه عس GGير ج Gً Gدا عليكم .ق GGد يفض GGل الكث GGيرون أن ُيحكم عليهم ب GGالجحيم على أن يتكلم GGوا ويعمل GGوا
بص GGدق .ليس من العجيب أن يك GGون ل GGدي معامل GGة أخ GGرى ألولئ GGك المخ GGادعين .ب GGالطبع ،أفهم جي Gً Gدا الص GGعوبة الك GGبرى ال GGتي

جميعGGا ب GGارعون وم GGاهرون للغاي GGة في الحكم على رج GGل مح GGترم
تواجهونه GGا في مح GGاولتكم أن تكون GGوا أنا ًسG Gا ص GGادقين .إنكم
ً
بحسGGب مقياسGGكم الصGGغير السGGخيف .إن كGGان األمGGر كGGذلك ،فسيصGGبح عملي أبسGGط بكثGGير .وبينمGGا يحتفGGظ كGGل منكم بسGGره إلى
َّ
تمامGGا باإليم GGان
ص GGدره ،إ ًذا فس ُGGألحق بكم الض GGيقة ،واح Gً Gدا تل GGو اآلخ GGر" ،لتتعلم GGوا" بالن GGار ،بحيث تص GGبحون بع GGدها مل GGتزمين ً
Gيرا ،س GGأنتزع من فمكم كلم GGة "هللا ه GGو إل GGه األمان GGة" فيم GGا تقرع GGون ص GGدوركم وتنوح GGون ق GGائلين" :قلب اإلنس GGان
بكالمي .وأخ ً G
مخادع" .كيف ستكون حالتكم الذهنية في هذه المرحلة؟ أتخيل أنكم لن تكونوا منجرفين إلى هذا الحد باالعتداد Gبأنفسكم كمGGا

أنتم علي GGه اآلن .كم GGا أنكم لن تكون GGوا "على درج GGة كب GGيرة ج Gً Gدا من العم GGق إلى ح GGد أن GGه ال يمكن فهمكم" كم GGا أنتم علي GGه اآلن.
يتصGGرف البعض بطريقGGة متزمت GGة ومحافظGGة ويب GGدون "مهGGذبين" أمGGام هللا على وجGGه التحديGGد G،غGGير أنهم يصGGبحون متمGّ GردينG
ِ
بارعGGا في
كنت منافًقGGا
ويفق GGدون ك GGل انض GGباط في حض GGرة ال GGروحَ .هGْ Gل تَ ْحس Gُ Gبون إنس ً G
Gانا كه GGذا في ص GGفوف الص GGادقين؟ إذا َ
ً
قطعا شخص يستهين باهلل .إذا َكثُرت في كالمك األعذار والمبررات التي ال قيمGGة لهGا،
العالقات االجتماعية ،فأنا أقول إنك ً
فأنGGا أقGGول إنGGك شGGخص يكGGره بشGGدة ممارسGGة الحGGق إذا كGGانت لGGديك العديGGد من األسGGرار الGGتي تGGأبى مشGGاركتها ،وإذا كنت غGGير
مستعد بتاتًا للبوح بأسرارك – أي الصGعوبات الGتي تواجهGك – أمGام اآلخGرين حGتى تبحث عن طريGق النGور ،فأنGا أقGول إنGك
كثيرا ،فأنت إ ًذا
ٌ
شخص لن ينال الخالص بسهولة ولن يخرج بسهولة من الظلمة .إذا كان البحث عن طريق الحق يرضيك ً

سعيدا ج ًGدا بGأن تكGون عامGل خدمGة في بيت هللا ،وبGأن تعمGل بجGد وضGمير في الخفGاء ،وبGأن
دائما في النور .إذا كنت
ً
تسكن ً
دائمGا وال تأخGذ أب ًGدا ،فأنGا أقGول إنGك قGديس ُم ْخلص ،ألنGك ال تسGعى إلى مكافGأة وإنGك ببسGاطة إنسGان صGادق .إذا كنت
تعطي ً
ِ
Gادرا على التضGGحية بحياتGGك من أجGGل هللا
نزيه Gا ،وإذا كنت تGGرغب في ب ْ Gذل كGGل مGGا لGGديك ،وإذا كنت قً G
تGGرغب في أن تكGGون ً
والتمسك بالشهادة ،وإذا كنت صادًقا إلى ٍ
حد ال تعرف عنده إال إرضاء هللا بدون اعتبGGار لنفسGك أو األخGGذ لنفسGGك ،فأنGا أقGGول
إن هؤالء الناس هم الذين يتغ ّذون في النور والذين سيعيشون إلى األبد في الملكوت .يجب أن تعرف مGا إذا كGان لGك إيمGان

Gوعا
حقيقي وإخالص حقيقي في داخلGGك ،ومGGا إذا كGGان لGGديك سGGجل من المعانGGاة من أجGGل هللا ،ومGGا إذا كنت قGGد خضGGعت خضً G

كGGامالً هلل .إذا كنت تفتقGGر إلى كGGل هGGذا ،فسGGيبقى في داخلGGك عصGGيان وخGGداع وطمGGع وتGGذمر .بمGGا أن قلبGGك بعيGد Gعن الصGGدق،

قلبGGا
تقديرا
فأنت لم َّ
إيجابيا من هللا ولم تحيا قط في النور .سيتوقف مصير المرء في النهاية على ما إذا كان يمتلك ً
ً
تتلق قط ً
ص Gا
ًG
صGا
صGGادًقا وأحمGGر كالGGدم ،ومGGا إذا كGGان يمتلGGك ًG
صGا يمتلGGك ً
قلبGGا خبيثًGGا ،وشخ ً
مخادعGا جGًّ Gدا ،وشخ ً
روح ا نقيGGة .إذا كنت شخ ً

روح ا غGGير نقيGGة ،فينتهي األمGGر بGGك بالتأكيGGد في المكGGان الGGذي ُيعGGاقب فيGGه اإلنسGGان ،بحسGGب مGGا هGGو مكتGGوب في سGGجل
يمتلGGك ًG
مصيرك .إذا كنت ّتدعي أنك صادق ًّ
جدا ،لكنGGك لم تسGتطع أن تتصGرف وفGق الحGGق أو تنطGGق بكلمGGة حGق قGGط ،فهGل مGا زلت
تنتظ GGر من هللا أن يكافئ GGك؟ أم GGا زلت ترج GGو من هللا أن ينظ GGر إلي GGك باعتب GGارك ُقGَّ Gرة عين GGه؟ أليس GGت ه GGذه طريق GGة تفك GGير غ GGير

واحدا نجس اليدين مثلك؟
معقولة؟ إنك تخدع هللا في كل شيء ،فكيف يمكن لبيت هللا أن يستضيف
ً
األمر الثGالث الGذي أريGد أن أخGبركم بGه هGو التGالي :لقGد قGاوم ك ُGل إنسGان هللاَ ،أثنGاء عيش حيGاة إيمانGه باهلل ،وخدعGه في
لكن بعضGها ال ُيغتفGر؛ ألنGه توجGد العديGد Gمن
Gجل على أنهGا إثمّ ،
بعض األوقGات .ال تسGتوجب بعض األعمGال الشGريرة أن تُس ّ

مم ْن يشGGعرون بGGالقلق حيGGال
األفعGGال الGGتي تنتهGGك المراسGGيم اإلداريGGة ،أي أنهGGا تسGGيء إلى شخصGGية هللا .قGGد يسGGأل الكثGGيرون َ
مص GGير ك GGل منهم عن ماهي GGة ه GGذه األعم GGال .عليكم أن تعرف GGوا أنكم متغطرس GGون ومتعجرف GGون بط GGبيعتكم ،وغGGGير مس GGتعدينG
للخضGوع للوقGائع .لهGذا السGبب ،سGأخبركم في النهايGة بعGد أن تكونGوا قGد تGأملتم في ذاتكم .أنGا أحثكم على أن تفهمGوا محتGوى

المراسGGيم اإلداري GGة على نحGGو أفضGGل ،وأن تب GGذلوا جه Gً Gدا لمعرف GGة شخصGGية هللا .وإال ،فس GGتجدون صGGعوبة في ال GGتزام الص GGمت
وإمساك ألسنتكم عن اإلفراط في الثرثرة الرنانة ،وسوف تسGGيئون بGGدون درايGة منكم إلى شخصGGية هللا وتسGقطون في الظلمGة
وتفقدون حضور الروح القGدس والنGور .بمGا أنكم مج َّGردون من المبGادئ في أفعGالكم ،وتفعلGون أو تقولGون مGا ال ينبغي عليكم

مالئما .عليك أن تعرف أن هللا ثابت في مبادئGه في القGول والفعGGل مGع أنGك مجGَّ Gرد من المبGGادئ
عقابا
فعله أو قوله ،فستنالون ً
ً
إنسانا .إذا ارتكبت العديد من اآلثام في حياتك تجاه شخصGGية
في كل منهما .إن تلقيك العقاب يعود إلى أنك أهنت هللا وليس
ً
ابنGا لجهنم .قGد يبGدو لإلنسGان أنGك ارتكبت القليGل من األفعGال الGتي ال تتوافGق والحGق ،وال شGيء أكGثر.
هللا ،فال ُب َّGد أن تصGبح ً
وم GGع ذل GGك ،ه GGل أنت م GGدرك أن GGك في نظ GGر هللا ش GGخص لم تَ ُعGGد تبَقى من أجل GGه ذبيح GGة خطيَّة؟ ألن GGك ق GGد انتهكت مراس GGيم هللا
اإلدارية أكثر من مرة ،وإضافة إلى ذلك ،لم تُظهGر أي عالمGة من عالمGات التوبGة ،فلم َي ُGع د GأمامGك من خي ٍ
Gار سGوى السGقوط

إلى الجحيم حيث ُيعاقب هللاُ اإلنسان .ارتكبت قلة من النGاس ،بينمGا يتبعGون Gهللا ،بعض األعمGال الGتي تنتهGك المبGادئ ،ولكن،
Gدريجيا فسGGادهم ،ومن ثم دخلGGوا في المسGGار الصGGحيح للحقيقGGة وال يزالGGون راسGGخين
بعGGد التعامGGل معهم وتGGوجيههم ،اكتشGGفوا تG
ً
صGا صGGادًقا وتعمGGل
اليGGوم .هGGؤالء النGGاس هم الGGذين سGGيبقون في النهايGGة .لكن اإلنسGGان الصGGادق هGGو الGGذي أنشGGده ،إذا كنت شخ ً
قلبGGا يتقي هللا،
وفق المبادئ ،فقد تكون محط ثقة هللا .إذا لم تُهن شخصية هللا في أفعالك وكنت تسعى إلى مشGGيئة هللا وتمتلGGك ً

قلبا يرتعد خوًفا سينتهك بسهولة مراسGGيم هللا اإلداريGGة.
فإن إيمانك يرتقي إلى المستوى المطلوبَ .م ْن ال يتّقي هللا وال يمتلك ً
كثGGيرون يخGGدمون هللا بقGGوة شGGغفهم ،ولكنهم ليس لGGديهم فهم لمراسGGيم هللا اإلداريGGة ،وال حGGتى أي فكGGرة عن مقتضGGيات كالمGGه.
طرحGون
غالبا ما ينتهي بهم المطاف ،مGع نوايGاهم الحسGنة ،إلى القيGام بمGا يع ِّG
وهكذاً ،
ط ل تGدبير هللا .في الحGاالت الخطGيرةُ ،ي َ
ويلقى بهم في الجحيم ،وينتهي كGGل مGGا يGGربطهم بGGبيت هللا .يعمGGل هGGؤالء
ويحرمGGون من أي فرصGGة أخGGرى التباعGGهُ ،
خارج Gا ُ
ً

الناس في بيت هللا بقوة نواياهم الحسنة التي يشوبها الجهل وينتهي بهم األمر الى إغضاب شخصGGية هللا .يجلب النGاس معهم

طGGرقهم في خدمGGة المسGGؤولين واألربGGاب إلى بيت هللا ويحGGاولون اعتمادهGGا ،ويظنGGون عبثًGGا أنGGه بإمكGGانهم تطبيقهGGا هنGGا بسGGهولة

يتقربGون من هللا
بدون بذل مجهود .لم يتخيلوا قط أن هللا ليس لديه شخصية َح َمل بل شخصية أسد .لGذلك ،فGإن أولئGك الGذين ّ
للمرة األولى غير قادرين على التواصل معه ،ألن قلب هللا ال يشبه قلب اإلنسGان .ال يمكنGك التعGرف على هللا باسGتمرار إال

Gنزا
بع GGد أن تفهم العديG Gد Gمن الحق GGائق .ال تتك GGون ه GGذه المعرف GGة من عب GGارات أو تع GGاليم ،وإنم GGا يمكن اس GGتخدامها باعتباره GGا ك ً G

يمكنG Gك Gعن طريق GGه ال GGدخول في عالق GGة وثيق GGة م GGع هللا ،وباعتباره GGا دليالً على أن هللا يبتهج ب GGك .إذا كنت تفتق GGر إلى حقيق GGة
المعرفGة وغGير مGزود بGالحق ،فعندئGٍ Gذ ال يمكن لخGدمتك GالحماسGية أن تجلب لGك سGوى ُبغض هللا ومقتGه .عليGك اآلن أن تكGون
قد فهمت أن اإليمان باهلل ليس مجرد دراسة في الالهوت!

مع أن الكلمات التي أنذركم بها مGGوجزة ،فكGGل مGا وصGفته هGGو أكGثر مGGا تفتقGرون إليGGه .عليكم أن تعرفGGوا أن مGا أتحGGدث

بGه اآلن هGو من أجGل عملي األخGير بين النGاس ومن أجGل تقريGر مصGير اإلنسGان .أنGا ال أرغب في القيGام بالمزيGد من العمGل
الذي ال يخدم أي غرض ،وال أرغب في االستمرار في توجيه أولئك اليائسين وكأنهم خشب متعفن .وأكثر من ذلGGك ،أنGGا ال
أرغب في االسGGتمرار في قيGGادة أولئGGك الGGذين يضGGمرون نوايGGا سGGيئة في السGGر .ربمGGا يGGأتي يGGوم تفهمGGون فيGGه النوايGGا الصGGادقة
وراء كالمي واإلسهامات التي قدمتها للبشرية .ربما يأتي يوم تدركون فيه المبدأ الذي يم ِّكنكم من تقرير مصيركم.

التعديات• سوف تقود اإلنسان إلى الجحيم
لق GGد أعطيتكم العدي GGد من التح GGذيرات ومنحتكم العدي Gد Gمن الحق GGائق من أجGGل إخض GGاعكم .والي GGوم تش GGعرون أنكم اغت GGنيتم
Gيرا من
Gدرا كبً G
أكثر مما كنتم في الماضي ،وتفهمون العديد Gمن المبادئ حول مGا يجب أن يكGGون عليGGه الشGخص ،وتمتلكGGون ق ً
الحس السGGليم الGGذي ينبغي أن يكGGون لGGدى المؤمGGنين .هGGذا مGGا اكتسGGبتموه على مGGدى سGGنوات عديGGدة وحGGتى اآلن .أنGGا ال أنكGGر
ض Gا ال أنك GGر الكث GGير من عص GGيانكم لي وتم GGردكم علي خالل ه GGذه الس GGنوات
إنج GGازاتكم ،لكن يجب أن أق GGول ص GGراحة إن GGني أي ً
ّ
العديدة ،ألنه ال يوجد وال قديس واحد بينكم ،فأنتم بال استثناء أناس أفسدهم الشيطان ،وأعGداء المسGيح .تعGدياتكم وعصGيانكم
دائمGGا أمGGامكم .ال أريGGد أن أعيش معكم
حGGتى الGGوقت الحاضGGر ال تُعGGد وال تُحصGGى ،لGGذلك ليس من الغGGريب أن أكGGرر كالمي ً
بهGGذه الطريقGGة ،ولكن من أجGGل مسGGتقبلكم ،ومن أجGGل غGGايتكم ،سGGأراجع هنGGا مGGا قلتGGه مGGرة أخGGرى .أتمGGنى أن تطيعGGوني ،وآمGGل
بGGاألكثر أن تتمكنGGوا من تصGGديق كGGل كلمGGة أقولهGGا ،بGGل وأن تسGGتنتجوا المعGGاني العميقGGة في كالمي .ال تشGGكوا فيمGGا أقولGGه ،أو
األس GGوأ من ذل GGك أن تأخ GGذوا كالمي كم GGا تري GGدون وتلق GGوه بعي Gً Gدا Gعنكم ب GGإرادتكم ،وه GGو م GGا ال أتس GGاهل مع GGه .ال تحكم GGوا على
دائما ،أو أسوأ من ذلك أن تقولوا إن مGا قلتGه لكم يفتقGر إلى الدقGة .إنGني
كالمي ،بل وال تستخفوا به ،أو تقولوا إنني ّ
أجربكم ً

ال أطيGGق هGGذه األمGGور .ألنكم تعGGاملونني وتعGGاملون مGGا أقولGGه بمثGGل هGGذا الشGGك وال تأخGGذون كالمي داخلكم أبGً Gدا وتتجGGاهلونني،
أقGGول لكGGل واحGGد منكم بكGGل جديGGة :ال تربطGGوا مGGا أقولGGه بالفلسGGفة ،وال تضGGعوه مGGع أكGGاذيب المشGGعوذين ،بGGل وال تGGردوا على
كالمي باحتق GGار .ربم GGا لن يتمكن أي ش GGخص في المس GGتقبل من إخب GGاركم بم GGا أقول GGه لكم ،أو التح GGدث إليكم بلط ٍ G
Gف ،ب GGل ولن
يأخذكم عبر هذه النقاط بمثل هذا الصبر .ستنقضي األيGام القادمGة في تGذكر األوقGات الجيGدة ،أو في النحيب بصGوت مرتفGع،
أو األنين في ألم ،أو ستعيشGون في لي ٍ
Gال مظلمGة دون ذرة من الحGق أو الحيGاة المقدمGة لكم ،أو مجGرد االنتظGار في ي ٍ
Gأس ،أو
تقريبا ال مفر منهGGا ألي شGGخص بينكم .ألن ال
في مثل هذا الندم المرير ألنكم تجاوزتم العقل ...هذه االحتماالت البديلة هي
ً
أحGGد منكم يحتGGل مقعGً Gدا تعبGGدون من عليGGه هللا حًقGGا؛ فGGأنتم تغمGGرون أنفسGGكم في عGGالم البغض والشGGر ،وتُGْ Gد ِخلون في معتقGGداتكم
وأرواحكم ونفوسكم وأجسادكم ،أشياء كثيرة ال عالقة لها بالحياة والحGGق ،بGل في الواقGع أن هGGذه األمGGور مقاومGة لهمGا .لGGذلك

ما آمله لكم هو أن تتمكنوا من المجيء إلى طريق النور .إن أملي الوحيد هو أن تكونوا قادرين على االهتمام بأنفسكم وأن
كثيرا على غايتكم بينما تتعاملون مع سلوككم وتعدياتكم بال مباالة.
تتمكنوا من رعاية أنفسكم ،وأال تركزوا ً
يأمل اآلن الناس الGذين يؤمنGون باهلل منGذ زمن بعيGد في الحصGول على غايGة جميلGة؛ فجميGع النGاس الGذين يؤمنGون باهلل
جميعGا في أن يجGGدوا أنفسGGهم جالسGGين في مكGGان أو آخGGر في السGGماء قبGGل أن
ًG
يGGأملون في أن يبGGاغتهم الحGGظ السGGعيد G،ويGGأملون
يعرفGGوا هGGذا األمGGر .لكنGGني أقGGول إن هGGؤالء النGGاس بأفكGGارهم الجميلGGة لم يعرفGGوا قGGط مGGا إذا كGGان لGGديهم المؤهGGل للحصGGول على
مثل هذه الحظ السGGعيد نGازالً عليهم من السGماء ،أو الجلGوس على كرسGي في السGGماء .إنكم في الGوقت الحاضGر لGديكم معرفGة

جيGGدة بأنفسGGكم ،ومGGع هGGذا مGGا زلتم تGGأملون في أن تتمكنGGوا من الهGGروب من كGGوارث األيGGام األخGGيرة ،ومن يGGد هللا القGGدير الGGتي

تعGGاقب األشGGرار .يبGGدو كمGGا لGGو أن وجGGود األحالم السGGعيدة والرغبGGة في حيGGاة سGGهلة هGGو سGGمة شGGائعة لGGدى جميGGع النGGاس الGGذين
أفسدهم الشيطان ،وليست فكرة عبقرية من شخص بمفرده .ومع ذلك ،مGا زلت أرغب في وضGع حGد لرغبGاتكم المبGالغ فيهGا
وحماس GGكم للحص GGول على البرك GGات .ونظ Gً Gرا ألن تع GGدياتكم عدي GGدة وأن حق GGائق عص GGيانكم كث GGيرة ومتنامي GGة ،فكي GGف يمكن أن
تتناسGب هGGذه األشGياء مGع مخططGاتكم الجميلGGة للمسGتقبل؟ إذا كنت تريGد أن تسGGير كيفمGا شGGئت ،وأن تظGGل في االتجGاه الخGاطئ
دون أن ُي ِعيقGGك أي شGGيء ،ولكن ال تGGزال تريGGد تحقيGGق األحالم ،فGGإنني أحثGGك على االسGGتمرار في غيبوبت Gك GوعGGدم االسGGتيقاظ
أبدا ،ألن حلمك هو حلم فGارغ ،ولن يصGلح في اسGتثناءك من وجGه هللا البGار .إذا كنت تريGد مجGرد تحقيGق األحالم ،فال تحلم
ً
أبGً Gدا ،بGGل واجGGه الحGGق إلى األبGGد ،وواجGGه الحقGGائق .هGGذه هي الطريقGGة الوحيGGدة لخالصGGك .مGGا هي الخطGGوات الواضGGحة لهGGذه
الطريقة؟
أوالً ،دّقق في جميع تعدياتك ،وافحص كل سلوكياتك وأفكارك التي ال تتفق مع الحق.
هGذا أمGر يمكنكم القيGام بGه بسGهولة ،وأعتقGد أن النGاس الGذين يفكGرون قGادرون على القيGام بGذلك .ومGع ذلGك ،فGإن أولئGك
أبدا ما المقصود بالتعدي Gوالحق هم االسGGتثناء ،ألنهم في األسGاس أنGاس ال يفكGرون .أنGا أتحGGدث
األشخاص الذين ال يعرفون ً
Gديا ،ويمكنهم بسGG Gهولة
إلى النGG Gاس الGG Gذين نGG Gالوا استحسً G G
Gانا من هللا ،والGG Gذين هم صGG Gادقون ،ولم ينتهكGG Gوا المراسGG Gيم اإلداريGG Gة جً G G
اكتشاف تعدياتهم .ومع أن األمر الذي أطلبه منكم سهل عليكم ،فهو ليس األمGر الوحيGد الGذي أطلبGه منكم .بغض النظGر عن

أي شGGيء ،آمGGل أال تضGGحكوا في داخلكم من هGGذا المطلب ،بGGل وأال تحتقGGروه أو تسGGتخفوا بGGه .بGGل تعGGاملوا معGGه بجديGGة ،وال
ترفضوه.
ثانيGGا ،ابحث عن كGGل حGGق مقابGGل لكGGل تعGٍ Gد من تعGGدياتك وعصGGيانك واسGGتخدم هGGذه الحقGGائق لحسGGمها ،ثم اسGGتبدل أفعالGGك
ً
المتعدية وأفكارك وتصرفاتك العاصية بممارسة الحق.
دائمGGا( .هن GGا أنGGا أطلب من GGك م GGرة أخGGرى أن تك GGون
ص Gا
ً
دائمGGا ،وم ً G
Gاكرا ً
مخادعGGا ً
ص Gا ص GGادًقا ،وليس شخ ً
ثالثً GGا ،كن شخ ً
شخصا صادًقا).
ً
إذا كنت تسGGتطيع تحقيGGق جميGGع هGGذه المطGGالب الثالثGGة ،فGGأنت محظGGوظ ،وشGGخص تتحقGGق أحالمGGه وينGGال الحGGظ السGGعيد.
ربما ستتعاملون مع هذه المطالب الثالثة غGير الج ّذابGة بجديGة ،أو ربمGا تتعGاملون معهGا على نحGو غGGير مسGئول .وسGواء هGذه

أو تلك ،فإن هدفي هو تحقيق أحالمكم ،ووضع ُمُثلكم العليا موضع التطبيق ،وليس أن أسخر منكم أو استهزأ بكم.

قد تكون مطالبي بسGيطة ،لكن مGا أقولGه لكم ليس بنفس بسGاطة واحGد زائGد واحGد يسGاوي اثGنين .إذا كGان كGل مGا عليكم
Gوائيا عن هGGذا ،والGGثرثرة بعبGGارات رنانGGة جوفGGاء ،فGGإن مخططGGاتكم ورغبGGاتكم سGGتبقى إلى األبGGد
فعلGGه هGGو التحGGدث حGGديثًا عشً G
لدي أي إحساس بالشفقة ألولئك الذين يعانون لسنوات عديدة Gبينكم ويجتهدون بال تحقيGGق أي عائGGد G.بGGل
صفحة فارغة .ليس ّ
على العكس ،أتعام GGل م GGع أولئ GGك ال GGذين لم يلب GGوا مط GGالبي بالعق GGاب ،وليس بالمكاف GGآت ،وبال أي تع GGاطف .ربم GGا تتخيل GGون أنكم

عما تجتهدون فيه ،يمكنكم في كل األحGGوال الحصGGول على طبGGق من
لكونكم تابعين لسنوات عديدة G،وتجتهدون بغض النظر ّ
دائمGا مGGا دأبتم على السGGعي
األرز في بيت هللا لكGGونكم من العGGاملين في الخدمGGة .أقGGول إن معظمكم يفكGGر بهGGذه الطريقGGة ألنكم ًG
لمبدأ كيفية االستفادة من الشيء مع عدم االستفادة منكم .لذا ،أقول لكم اآلن بكل جدية :ال يهمني مدى جدارة عملGGك الجGGاد،

أو روعGGة مؤهالتGGك ،أو قGGرب تبعيتGGك لي ،أو شGGهرتك ،أو مGGدى تحسGGن توجهGGك؛ فطالمGGا أنGGك لم تفعGGل مGGا طلبتGGه منGGك ،فلن

تتمكن أبGداً من الفGوز بمGدحي .أسGقطوا كGل أفكGاركم وحسGاباتكم هGذه في أقGرب وقت ممكن ،وابGدأوا في التعامGل مGع مطGالبي

سأحول كل الناس إلى رماد من أجل وضع نهاية لعملي ،وفي أحسن األحوال تحويGل سGنوات عملي
على محمل الجد .وإال
ّ
ومعانGGاتي إلى ال شGGيء ،ألنGGني ال أسGGتطيع أن آتي بأعGGدائي وبالنGGاس الGGذين يتلفظGGون بالشGGر على مثGGال الشGGيطان إلى ملكGGوتي
في العصر اآلتي.
لدي الكثير من اآلمال .أتمGنى أن تتصGرفوا تصGرفات صGحيحة ومالئمGة ،وأن تكونGوا مخلصGين للوفGاء بGواجبكم ،وأن
ّ
أشخاصا يستطيعون التخلي عن كل شيء وتقديم حياتهم ألجل هللا ،وهكGGذا .تGGأتي كGGل
تكونوا
وأن
واإلنسانية،
بالحق
تتمتعوا
ً

هGGذه اآلمGGال بسGGبب عGGدم كفGGاءتكم وفسGGادكم وعصGGيانكم .إذا لم تكن كGGل األحGGاديث الGGتي تحGGدثتها معكم كافيGGة لجGGذب انتبGGاهكم،

فكGGل مGGا يمكنGGني فعلGGه على األرجح هGGو أن أصGGمت .ومGGع ذلGGك ،فGGإنكم تفهمGGون نتGGائج ذلGGك .أنGGا ال أسGGتريح أبGً Gدا ،لGGذلك إذا لم
مقطعGا
ًG
تلفGGا في لسGGان شGGخص ،أو أتسGGبب في مGGوت شGGخص
أتكلم ،فسGGوف أفعGGل شGGيًئا لكي تنظGGره النGGاس .يمكنGGني أن أحGGدث ً
ضGا جعGGل بعض النGGاس يتحملGGون
األوصGGال ،أو إصGGابة شGGخص بخلGGل في األعصGGاب وجعلGGه يبGGدو بشGً Gعا بأشGGكال عديGGدة .أو أي ً
دائمGGا
خصيصا لهم .بهذه الطريقة سوف أشعر بالسعادة ،وسأكون
أعدها
المعاناة التي ّ
سعيدا ً
ً
جدا ومس ً
Gرورا للغايGة .لقGGد قيGGل ً
ُ

"رد الخGGير بGGالخير ،والشGGر بالشGGر" ،فلمGGاذا ال يكGGون هGGذا في الGGوقت الحاضGGر؟ إذا كنت تريGGد أن تعارضGGني وتريGGد أن تحكم
ّ
علي ،فسGGوف أتلGGف فمGGك ،وهGGذا سGGوف يبهجGGني غايGGة البهجGGة .هGGذا ألن مGGا فعلتGGه في النهايGGة ليس هGGو الحGGق ،وال صGGلة لGGه
ّ
بالحياة ،بينما كل ما أفعله هGو الحGق ،وكGل أفعGالي لهGا عالقGة بمبGادئ عملي والمراسGيم اإلداريGة الGتي وضGعتها .لGذلك ،أحث
ك GGل واح GGد منكم على اكتس GGاب بعض الفض GGيلة ،والتوق GGف عن فع GGل الكث GGير من الش GGر ،واالهتم GGام بمط GGالبي في وقت فراغ GGك.
ستقدمون (أو تتبرعون) للحق واح ًGدا من ألGف من الجهGد الGذي تكرسGونه للجسGد ،فGأقول إنGه
عندها سأشعر بالبهجة .إذا كنتم ّ
واضحا؟
لن يكون لديك تعديات متكررة وأفواه تالفة .أليس هذا
ً

كلما ازدادت تعدياتك ،قلت فرصGGك في الوصGول إلى غايGGة جيGدة .وبGالعكس ،كلمGGا َّقلت تعGGدياتك G،ازدادت فرصGGك في

نGGوال مGGدح هللا .إذا ازدادت تعGGدياتك إلى نقطGGة يصGGبح من المسGGتحيل عنGGدها أن أغفGGر لGGك ،فعنGGدها سGGوف تكGGون قGGد أضGGعت
تمامGG Gا فرص GG Gك في الحص GG Gول على المغفGG Gرة .في ه GG Gذه الحال GG Gة ،لن تك GG Gون غايت GG Gك في األعلى ولكن في األسGG Gفل .إن كنت ال
ً
جادا يمارس الحقيقGة ،فمن المؤكGد أن لGديك
تصدقني ،فلتكن جريًئ ا وارتكب الخطأ ،ثم انظر ما يحدث لك .إذا كنت
شخصا ً
ً

شخصا غير راغب في ممارسة الحGGق ،فGإن
تدريجيا .إذا كنت
فرصة لنوال مغفرة تعدياتك ،وسوف يتناقص عدد معاصيك
ً
ً
تمامGا ،وهGGذا هGGو
Gدريجيا حGGتى اللحظGGة النهائيGGة الGGتي تهلGGك فيهGGا ًG
تعGGدياتك أمGGام هللا سGGتزداد بالتأكيGGد ،وسGGيزداد عGGدد معاصGGيك تG
ً
الGGوقت الGGذي يتبGGدد GفيGGه حلمGGك السGGعيد بنGGوال البركGGات .ال تنظGGر إلى تعGGدياتك على أنهGGا أخطGGاء من شGGخص غGGير ناضGGج أو
أحمGGق ،وال تسGGتخدم العGGذر أنGGك لم تمGGارس الحGGق ألن عيGGارك الضGGعيف قGGد جعGGل من المسGGتحيل ممارسGGته ،بGGل وال تعتGGبر أن
التعGGديات الGGتي ارتكبتهGGا هي ببسGGاطة أفعGGال من شGGخص لم يعGGرف مGGا هGGو أفضGGل .إذا كنت جيGً Gدا في التسGGامح مGGع نفسGGك وفي
تعاملك مGع نفسGك بسGخاء ،فGأقول إنGك جبGان ولن تGربح الحGق أب ًGدا ،ولن تتوقGف تعGدياتك عن مالحقتGك أب ًGدا ،بGل سGتمنعك من

اهتمامGGا لغايت GGك
ص Gا للش GGيطان إلى األب GGد .ال ت GGزال نص GGيحتي ل GGك هي :ال ت GGولي
ً
تلبي GGة مطGGالب الح GGق وتجع GGل من GGك رفيًقGGا مخل ً
فحسب وتتغاضى عن تعدياتك الخفية .تعامل مع تعدياتك بجدية G،وال تتغافل عن جميع تعدياتك بحجة اهتمامك بغايتك.

جدا فهم شخصية هللا
من المهم ً

توجGGد العديGGد من األشGGياء الGGتي آمGGل أن تتمموهGGا .ومGGع ذلGGك ،فGGإن أفعGGالكم وكGGل حيGGاتكم غGGير قGGادرة على تلبيGGة مطGGالبي
صGلب الموضGوع وأشGرح لكم إرادتي .نظ ًGرا لضGعف تميGيزكم
بالكامGل ،لGذلك ليس أمGامي خيGار سGوى أن أدخGل مباش ً
Gرة في ُ
ملح أن أخGGبركم
وكGGذلك ضGGعف تقGGديركم ،فGGأنتم
تامGGا ،ومن َّ
ثم فGGإن األمGGر ٌ
ً
تقريبGGا تجهلGGون شخصGGيتي وكGGذلك جGGوهري جهالً ً
يتعين
عنهما .بغض النظر عن مقدار ما فهمته في السGابق أو مGا إذا َ
كنت على اسGتعداد GلمحاولGة فهم هGذه القضGايا ،ال يGزال ّ
علي شرحها لكم بالتفصيل .هذه القضايا ليست غريبة عليكم بجملتها ،ولكن ال يبGدو أنكم تفهمGGون المعGGنى المتضGمن فيهGا أو
َّ
على درايGGة بGGه .كثGGير منكم ليس لديGGه سGGوى فهم ضGGعيف ،بGGل وفهم جGGزئي وغGGير كامGGل لGGذلك .ولمسGGاعدتكم على ممارسGGة

الحGGق بشGGكل أفضGGل ،أي تطGGبيق كالمي تطبيًقGGا أفضGGل ،أعتقGGد أن هGGذه هي القضGGايا الGGتي يجب أن تعرفوهGGا أوالً .وإال ،فGGإن

كنت ال تفهم شخصGGية هللا ،فسGGيكون من المسGGتحيل عليGGك القيGGام
مبهمGGا
ً
Gوءا بزخGGارف الGGدين .إن َ
إيمGGانكم سGGيبقى ً
وزائفGGا ومملً G
كنت ال تعرف جوهر هللا ،فسGGيكون من المسGتحيل عليGGك أن تُظهGGر لGه المهابGة
بالعمل الذي يجب عليك القيام به ألجله .وإن َ

عنيدا .مع أن فهم شخصية هللا أمر مهم بالفعGGل ،وال
المباالة ومراوغ ًة ،بل
والتقوى ،وبدالً من ذلك لن تُبدي سوى
ً
وتجديفا ً
ً
تعمGGق فيهGGا .من الواضGGح أنكم قGGد
يجب التقليGGل من شGGأن معرفGGة جGGوهر هللا ،إال أنGGه لم يسGGبق ألحGGد أن درس هGGذه القضGGايا أو ّ
رفضGGتم جميGGع المراسGGيم اإلداريGGة الGGتي أصGGدرتها .إذا كنتم ال تفهمGGون شخصGGية هللا ،فسGGوف تسGGيئون بسGGهولة إلى شخصGGيته.
مثل هذا اإلثم يعادل إغضGاب هللا نفسGه ،وتصGبح النتيجGة النهائيGة لتصGرفك هي مخالفGة المراسGيم اإلداريGة .اآلن يجب عليGك

جنبGG Gا إلى جنب مGG Gع فهم شخصGG Gية هللا يGG Gأتي فهم المراسGG Gيم
أن تGG Gدرك أن فهم شخصGG Gية هللا يGG Gأتي مGG Gع معرفGG Gة جGG Gوهره ،وأنGG Gه ً
اإلداريGGة .بالتأكيGGد ،تتطGGرق العديGد Gمن المراسGGيم اإلداريGGة إلى شخصGGية هللا ،ولكن لم ُيعGGبر عن شخصGGيته بكاملهGGا في طيGGات
ثم ،عليكم أن تخطوا خطوة أخرى في تطوير فهمكم لشخصية هللا.
هذه المراسيم .ومن َّ

Gدير بكم أن تتعGGاملوا مGGع كلمGGاتي بحGGذر ،إضGGافة إلى
إنGGني أتحGGدث معكم اليGGوم ليس كمGGا أفعGGل في محادثGGة عاديGGة ،لGGذا جٌ G
تكرسGوا سGوى القليGل من الجهGد للكلمGات الGتي تحGدثت بهGا .عنGدما يتعلGق
ذلك ،أن تتأملوها بعمق .ما أعنيGه بهGذا هGو أنكم لم ّ

مجهودا فيهGGا .لهGGذا السGGبب
ونادرا ما يبذل أي شخص
استعدادا للتأمل في هذه المسألة بجدية،
األمر بشخصية هللا ،فأنتم أقل
ً
ً
ً
أقGول إن إيمGانكم هGو مجGرد طريقGة ُمتكِّلفGGة في الحGGديث .وحGتى اآلن ،لم يكGّ Gرس أي واحGGد منكم أي جهGد جGدي تجGاه ضGعفكم
المميت .لق GGد خ GGذلتموني بع GGد ك GGل اآلالم ال GGتي تحملته GGا من أجلكم .وال عجب أال يك GGون ل GGديكم أي اعتب GGار هلل وتعيش GGون حي GGاة

خالية من الحقيقة .كيف يمكن اعتبار أناس مثل هؤالء قديسين؟ لن يتساهل قانون السGGماء مGع مثGل هGذا الشGيء! بمGا أنكم ال
تفهمون هذا ،فليس لدي خيار سوى أن أبذل المزيد من الجهد.
إن شخصGGية هللا موضGGوع يبGGدو مجGّ Gر ًدا جGً Gدا للجميGGع ،بGGل وليس من السGGهل على الجميGGع قبولGGه ،ألن شخصGGيته ال تشGGبه
أيض ا مشاعره الخاصة من الفرح والغضب والحزن والسعادة ،لكن تختلف هذه المشGGاعر عن مشGGاعر
شخصية اإلنسان .هلل ً

يعبGر عنGه ويكشGفه هGو تمثيGGل لجGGوهره وهويتGه .مGGا هGو عليGGه ومGا لديGGه،
اإلنسGان .هللا هGو مGا هGGو عليGه وهGGو مGا لديGGه .كGل مGا ِّ
وك GGذلك ج GGوهره وهويت GGه ،هي أش GGياء ال يمكن اس GGتبدالها ب GGأي إنس GGان .وتش GGمل شخص GGيته حب GGه للبش GGرية ،وع GGزاءه للبش GGرية،

وكراهيته للبشرية ،بل وأكثر من ذلك ،فهمه الشامل للبشGرية .غGير أن شخصGية اإلنسGان قGد تكGون متفائلGة أو مفعمGة بالحيGاة
ِ
رب كGGل الخليقGGة .وتمثGGل شخصGGيته
أو متبّلGGدةّ .
المهيمن Gعلى كGGل األشGGياء والكائنGGات ّ
الحيGGة ،وإلى ّ
إن شخصGGية هللا تُنسGGب إلى ُ
الشرف والقوة والنبل والعظمة ،واألهم من ذلك كلGه ،السGGيادة .إن شخصGGيته رمGز للسGلطان ،ورمGGز لكGل مGا هGو بGار ،ورمGز
[]1
لم ْن
لم ْن ال ُيغلب وال يهزمGه الظالم وال أي قGوة لعGدو ،وكGذلك رمGز َ
لكل ما هو جميGل وصGالح .أكGثر من ذلGك ،إنهGا رمGز َ

يتحمل اإلهانة)[ .]2إن شخصيته رمز للقوة العليGGا .ال يمكن ألي شGGخص أو أشGGخاص أن يعيقGGوا
ال ُيهان من أي مخلوق (وال ّ
عملGه أو شخصGيته وال ينبغي لهم .لكن شخصGية اإلنسGان ليسGت أكGثر من مجGرد رمGز للتفGوق البسGيط لإلنسGان على البهGائم.
Gلطانا وال اسGGتقاللية وال قGGدرة على تجGGاوز الGGذات ،بGGل هGGو في جGGوهره الشGGخص الGGذي
ليس لإلنسGGان في ذاتGGه أو من ذاتGGه سً G
ينكمش خوًفGا تحت رحمGGة كGل النGاس واألحGداث واألشGياء .يعGود فGGرح هللا إلى وجGGود الGبر والنGور وظهورهمGا ،وذلGGك بسGGبب
تدمير الظالم والشر .إنه يفGرح ألنGه أتي بGالنور والحيGاة الطيبGة إلى البشGرية؛ إن فرحGه هGو فGرح صGالح ،ورمGز لوجGود كGل

Gذين تسGGببا في
مGGا هGGو إيجGGابي ،بGGل وأكGGثر من ذلGGك ،أنGGه رمGGز لالبتهGGاج .يرجGGع غضGGب هللا إلى وجGGود الظلم واالضGGطراب اللْ G
أذية البشرية ،وبسبب وجود الشر والظالم ،وبسبب وجود األشياء الGGتي تُبعGد الحGق ،وحGتى بسGGبب وجGGود أشGياء تعGارض مGا
تعGد موجGودة ،بGل واألكGثر من ذلGك ،هGو رمGز لقداسGته .إن
هGو صGالح وجميGل .يرمGز غضGبه إلى أن كGل األشGياء السGلبية لم ُ
حزنGه بسGبب اإلنسGان ،الGذي يحمGل آمGاالً من جهتGه ،ولكنGه سGقط في الظالم ،ألن العمGل الGذي يجريGه على اإلنسGان ال يGرقى

لتوقعات GGه ،وألن البش GGرية ال GGتي يحبه GGا ال يمكن أن تعيش كله GGا في الن GGور .إن GGه يش GGعر باألس GGى تج GGاه البش GGرية البريئ GGة ،وتج GGاه

اإلنسGGان األمين ولكنGGه جاهGGل ،وتجGGاه اإلنسGGان الصGGالح ولكنGGه يفتقGGر إلى اآلراء السGGديدة .حزنGGه هGGو رمGGز لصGGالحه ورحمتGGه،
ورمGGز للجمGGال واللطGGف .تGGأتي سGGعادته بGGالطبع من هزيمGGة أعدائGGه والظفGGر بحسGGن نيGGة اإلنسGGان .أكGGثر من هGGذا ،إنهGGا تنبGGع من
طرد كل قوات العدو وتدميرها ،وبسGGبب حصGول البشGرية على حيGاة صGالحة وهادئGGة .إن سGعادة هللا ال تشGبه فGرح اإلنسGان،
بGGل هي الشGGعور بالحصGGول على ثمGGار جيGGدة ،هي حGGتى شGGعور أعظم من الفGGرح .سGGعادته هي رمGGز للبشGGرية المتحGGررة من
فصاعدا ،ورمز للبشرية التي تستشGرف الGGدخول إلى عGالم النGGور .من ناحيGة أخGرى ،تنشGأ مشGاعر اإلنسGان
المعاناة من اآلن
ً
بسبب مصالحه الشخصية ،وليس من أجل البر أو النور أو ما هو جميل ،وال بالطبع من أجGGل النعمGGة الGGتي تمنحهGGا السGGماء.
إن مشاعر البشر أنانية وتنتمي إلى عالم الظالم .ال توجد هذه المشاعر ألجل مشيئة هللا ،وال توجGGد ألجGل خطتGه ،وهكGذا ال
دائمGGا ،بينم GGا اإلنس GGان وض GGيع
يمكن أب Gً Gدا التح GGدث عن اإلنس GGان وهللا في الس GGياق نفس GGه .إن هللا ه GGو الع
والمَب ّجGGل ً
لي إلى األب GGد ُ
َ ّ
دائما مGGا يأخGGذ لنفسGGه ويسGGعى
دائما ،وال قيمة له ً
دائما ّ
ويكرس نفسه للبشرية؛ إنما اإلنسان ً
أبدا .هذا ألن هللا يقدم التضحيات ً
ً
آالما من أجل بقGاء اإلنسGان ،ولكن ال يعطي اإلنسGان أي شGيء أب ًGدا من أجGل النGور أو من
دائما ً
ألجل نفسه فقط .يتحمل هللا ً
تحمل ضGربة واحGدة ،ألن جهGGد
أجل البر .وحGتى لGو بGGذل اإلنسGان جهGً Gدا لبعض الGGوقت ،فهGو ضGعيف ج ًGدا بحيث ال يسGGتطيع ُّ

دائما ِإيثِ G
Gار ّي .إن هللا هGGو مصGGدر
دائما أناني ،بينما هللا ً
دائما من أجل ذاته وليس من أجل اآلخرين .إن اإلنسان ً
اإلنسان هو ً
أبدا
وصالح
عادل
كل ما هو
يغير هللا ً
ٌ
وجميل ،في حين أن اإلنسان هو الذي يتبع كل القبح والشر ويظهرهما بوضوح .لن ِّ
ٌ
ٌ
بعيدا عن هللا.
تماما في أي وقت وفي أي وضع على خيانة البر واالنحراف ً
جوهره من البر والجمال ،لكن اإلنسان ٌ
قادر ً

تنطوي كل جملGة تحGدثت بهGا على شخصGية هللا .سGتعمل عمالً جي ًGدا للتفكGير في كلمGاتي بعنايGة ،وسGتجني الكثGير منهGا
جميعGا لGديكم على األقGل فكGرة عن شخصGية هللا .آمGل إ ًذا
جدا استيعابه ،لكنني على ثقة بأنكم
بالتأكيد G.إن جوهر هللا يصعب ً
ً

مطمئنGGا .على سGGبيل المثGGال ،احفGظ هللا في قلبGGك
أن تظهروا لي وأن تفعلGوا المزيGد ممGGا ال يهين شخصGGية هللا .عنGGدها سGأكون
ً
طيلة الوقت .عندما تتصرف ،افعل ذلك بحسب كلماته .ابحث عن نواياه في كل شيء ،وامتنGGع عن القيGGام بمGGا ال يحGGترم هللا

ويهينGه ،كمGا ال ينبغي عليGك أن تضGع هللا في مGؤخرة عقلGك لملء الفGراغ المسGتقبلي في قلبGك .إن كنت تقGوم بGذلك ،فسGتكون
قGGد أسGGأت إلى شخصGGية هللا .ومGGرة أخGGرى ،على افGGتراض أنGGك لن تقGGوم أبGً Gدا بعمGGل تصGGريحات أو شGGكاوى تجديفيGGة ضGGد هللا
ضGا طيلGGة
ضGا بGGافتراض أنGGك قGGادر على إتمGGام كGGل مGGا أوكلGGه هللا لGGك بشGGكل صGGحيح ،وأن تخضGGع لكلماتGGه أي ً
خالل حياتGGك ،وأي ً
حياتك ،فعندها ستكون قد تجنبت مخالفة المراسيم اإلدارية .على سبيل المثال ،إذا سبق لك أن قلت" :لماذا ال أعتقد أنGGه هGGو

هللا؟" ،أو "أعتق GGد أن ه GGذه الكلم GGات ليس GGت س GGوى بعض االس GGتنارة من ال GGروح الق GGدس" ،أو "في رأيي ،ليس ك GGل م GGا يعمل GGه هللا
بالضGG Gرورة صGG Gحيح" ،أو "إن الطبيعGG Gة البشGG Gرية هلل ال تتفGG Gوق على طبيعGG Gتي البشGG Gرية" ،أو "إن كلمGG Gات هللا ببسGG Gاطة ال يمكن
تصGGديقها" ،أو غيرهGGا من مثGGل هGGذه التصGGريحات االنتقاديGGة ،فأنصGGحك بGGاالعتراف بخطايGGاك والتوبGGة عنهGGا لمGGرات أكGGثر من
المعت GGاد .وإال ،فلن تحص GGل على فرص GGة للغف GGران ،ألن GGك ال تس GGيء إلى إنس GGان ،ب GGل إلى هللا نفس GGه .ق GGد تعتق GGد أن GGك تحكم على
إنسGGان ،لكن روح هللا ال يعت GGبر األم GGر ك GGذلك .إن ع GGدم احترام GGك لجس GGده يس GGاوي ع GGدم احترام GGه ه GGو .وهك GGذا ،أال تسGGيء إلى
يتمم هGذا العمGل
شخصية هللا؟ عليك أن تتGذكر أن كGل مGا يقGوم بGه روح هللا يتم من أجGل الحفGاظ على عملGه في الجسGد ولكي ّ
Gادرا أب ًGدا على النجGاح في اإليمGان باهلل ،ألنGك أثGرت غضGب
بشكل جيد .إذا تجGاهلت هGذا ،فأنGا أقGول إنGك شGخص لن يكGون ق ً
ِ
ِ
درسا.
عقابا
ً
هللا ،لذلك سوف ُيع ُّد ً
مناسبا ليعّلمك ً
Gدريجيا ودون أن تGGدري على
تافها .يجب أن تفهم شخصيته .بهذه الطريقة ستحصGGل تG
ً
إن معرفة جوهر هللا ليس ً
أمرا ً
معرفة جوهر هللا .عندما تكون قد دخلت في هذه المعرفة ،ستجد نفسك تخطو إلى األمام في حالة أعلى وأكثر جماالً .وفي

Gدريجيا
النهاية ،ستشعر بالخجل من روحك القبيحة ،لدرجة تشعرك أنه ال يوجد مكGان لتختGبئ فيGه .في ذلGك الGوقت ،سGيقل ت
ً

Gدريجيا حبGGه في قلبGك .هGGذا
سGلوكك تجGاه اإلسGاءة إلى شخصGGية هللا ،وسGGيقترب قلبGGك أكGGثر فGأكثر من قلب هللا ،وسGGوف ينمGGو ت
ً
وإيابGا من أجGل مصGيركمَ ،م ْن
ذهابا ً
عالمة على دخول البشر في حالة جميلة .ولكن حتى اآلن لم تحققوا هذا .مع انطالقكم ً
سيكون لديه الرغبة في محاولة معرفة جوهر هللا؟ إذا استمر هذا ،سوف تتعGGدون على المراسGGيم اإلداريGGة دون وعي ،ألنكم

ال تفهمون سGوى القليGل ج ًGدا عن شخصGية هللا .لGذلك ،أليس مGا تفعلونGه اآلن هGو وضGع أسGاس آلثGامكم ضGد شخصGية هللا؟ ال
فم ْن منكم
يتع GGارض طل GGبي منكم أن تفهم GGوا شخص GGية هللا م GGع عملي .ألنكم إن كنتم تتع GGدون على المراس GGيم اإلداري GGة كث ً G
Gيراَ ،

يمكن أن يفلت من العقاب؟ ألن يكون عملي بأكمله حينها بال جدوى؟ لذلك ،ما زلت أطلب منكم ،باإلضGGافة إلى التGGدقيق في

س GGلوككم ،أن تكون GGوا ح GGذرين في الخط GGوات ال GGتي تتخ GGذونها .س GGيكون ه GGذا ه GGو المطلب األعلى ال GGذي أطلب GGه منكم ،وآم GGل أن
عارمGا ،فسGGيكون
جميعا بعناية وأن تولوه اهتمامكم بجدية .إذا جاء يGGوم من األيGام أغضGبتني فيGه أعمGالكم غضGً Gبا
تفكروا فيه
ً
ً
عليكم وحدكم التفكير في العواقب ،ولن يوجد شخص آخر يتحمل العقاب بدالً منكم.
الحواشي:
[ ]1يرد النص األصلي "إنه رمز كونه غير قادر على أن".
[ ]2يرد النص األصلي "وكذلك رمز لكونه ال ُيهان (وال يتحمل اإلهانة)".

كيفية معرفة اإلله الذي على األرض
يشعر جميعكم بالسعادة لتلقي مكافآت من هللا ،وأن تنالوا الرضا في عينيه .هذه هي رغبGGة كGGل واحGGد بعGد Gأن يبGGدأ في
أن يكون له إيمان باهلل ،فاإلنسان يسGعى بGإخالص للحصGول على أشGياء أسGمى وال أحGد يريGد أن يتخّلGف عن اآلخGرين .هGذه

دائمGGا أن يتمّلقGGوا رضGا هللا في السGGماء ،لكن في
هي طبيعة حيGاة اإلنسGان .لهGذا السGبب تحديGً Gدا ،فGإن الكثGGيرين بينكم يحGاولون ً
ض Gا .لمGGاذا أقGGول هGGذا؟ ألنGGني ال أعGGترف
Gيرا من والئكم وأمGGانتكم لبعضGGكم بع ً
الحقيقGGة ،فGGإن والءكم وأمGGانتكم هلل همGGا أقGGل كثً G

بهم الGGذي
الم َ
بGGوالئكم هلل على اإلطالق ،بGGل وأنكGGر وجGGود اإللGGه الموجGGود داخGGل قلGGوبكم .بمعGGنى أن اإللGGه الGGذي تعبدونGGه ،اإللGGه ُ

تعجبGGون بGGه ،ال وجGGود لGGه على اإلطالق .السGGبب في قGGولي هGGذا على نحGGو مطلGGق هGGو أنكم بعيGGدون جGً Gدا عن اإللGGه الحقيقي.
السGGGبب في أن ل GGديكم إخالص ووالء ه GGو وج GGود ٍ
وثن داخ GGل قل GGوبكم ،وأم GGا من جه GGتي ،أن GGا اإلل GGه ال GGذي ال يب GGدو كعظيم وال
كصGGغير في عيGGونكم ،فكGGل مGGا تفعلونGGه هGGو أنكم ال تعGGترفون بي إال بGGالكالم فقGGط .عنGGدما أتحGGدث عن المسGGافة العظيمGGة بينكم
قريبGا منكم وبجGواركم .عنGدما
المبهم يبGدو ً
وبين هللا ،أشير هنا إلى أي مGدى أنتم بعيGدون عن اإللGه الحقيقي ،بينمGا هGذا اإللGه ُ
عظيمGGا" ،فإنهGGا إشGGارة إلى كيفيGGة ظهGGور اإللGGه الGGذي تؤمنGGون بGGه اليGGوم وكأنGGه مجGGرد إنسGGان دون قGGدرات عظيمGGة؛
أقGGول "ليس
ً

Gغيرا" ،فهGGذا يعGGني أنGGه على الGGرغم من أن هGGذا اإلنسGGان ال يمكنGه Gأن يسGGتدعي
إنسGان ليس سً G
Gاميا جGً Gدا .وعنGGدما أقGGول "ليس صً G
تارك Gا اإلنسGGان
الGGريح أو يGGأمر المطGGر ،إال أنGGه قGGادر على أن يGGدعو روح هللا ليعمGGل العمGGل الGGذي يهGّ Gز السGGماوات واألرضً ،
جميعGا طGائعون جGً Gدا لهGذا المسGGيح الGGذي على األرض ،لكن في الجGGوهر ليس
ًG
تمامGGا .يبGدو من الناحيGGة الظاهريGة أنكم
مشو ًشGا ً

بهم الGذي في شGعوركم،
الم َ
لGديكم إيمGان بGه وال محبGة لGه .مGا أعنيGه هGو أن الشGخص الGذي لGديكم إيمGان بGه حًقGا هGو هGذا اإللGه ُ
شخصيا قط .من جهة هذا المسيح ،فإن إيمانكم
نهارا وليالً ،لكنكم لم ترونه
ً
وأن َم ْن تحبونه حًقا هو اإلله الذي تتوقون إليه ً
ليس س GGوى ش GGذرات ض GGئيلة ،وحبكم ل GGه كال ش GGيء .اإليم GGان يع GGني التص GGديق والثق GGة؛ والمحب GGة تع GGني العش GGق واإلعج GGاب في

Gيرا من هGذا .عنGدما يتعلGق األمGر باإليمGان ،كيGف
القلب ،وعدم تركه ً
أبدا .إال أن إيمانكم بالمسيح وحبكم له اليGوم هGو أقGل كث ً
يكGون لكم إيمGان بGGه؟ عنGدما يتعلGGق األمGGر بالمحبGGة ،بGGأي طريقGGة تحبونGه؟ أنتم ببسGاطة ال تفهمGGون شخصGGيته ،بGل وال تعرفGGون
جوهره ،إذن كيف سيكون لديكم إيمان به؟ أين حقيقة إيمانكم به؟ كيف تحبونه؟ أين حقيقة محبتكم له؟
جميعGGا الكث GGير من التعب .لق GGد
Gردد إلى ه GGذا الي GGوم ،وع GGبر ه GGذه الس GGنوات القليل GGة ،ع GGانيتم أنتم
كث GGيرون تبع GGوني دون ت ّ G
ً
اسGGتوعبت سGGماتكم الفطريGGة وعGGادات كGGل منكم ،وكGGان األمGGر شGGاًقا جGً Gدا أن أتفاعGGل معكم .إن مGGا يGGدعو للشGGفقة هGGو أنGGه على

الGGرغم من أنGGني امتلكت الكثGGير من المعلومGGات عنكم ،إال أنكم لم تتمكنGGوا Gمن فهمي بGGأدنى درجGGة من الفهم .ال عجب عنGGدما

يقول الناس إنكم َّ
صدقتم خدعة إنسان في لحظة تشويش .أنتم حًقا ال تفهمون شيًئا عن شخصيتي ،بGGل وال يمكنكم إدراك مGGا
إيمانا مشو ًشGا .على نقيض القGGول بGGأن لكم إيمانGGا
أفكر فيه .واآلن ،يتضاعف سوء فهمكم تجاهي بسرعة ،ويظل إيمانكم َّ
بي ً

جميعGا تحGاولون التGودد لنيGل حظGوتي وتتملقGوني .إن دوافعكم بسGيطة ج ًGدا –
Gوابا أن تقولGوا إنكم
بي ،سيكون األمGر أكGثر ص ً
ً
فتقولون َم ْن يستطيع مكافأتي سوف أتبعGه ،ومن يسGتطيع تمكيGني من الهGرب من المصGائب العظيمGة سGوف أؤمن بGه ،سGواء
كان هللا أو أي إله آخر .لكن ال يشغلني أي شيء من هذا .يوجد الكثGير مثGGل هGؤالء النGاس بينكم ،وهGذه الحالGGة خطGرة جGً Gدا.
إذا ،في يوم ماُ ،أجري اختبار لمعرفة كم عGدد الGذين بينكم الGذين لهم إيمGان بالمسGيح ألن لGديهم بصGيرة بجGوهره ،أخشGى أن

Gادرا على أن يفعGGل كمGGا أرغب .لن يضGGير أحGGدكم أن يفكGGر في هGGذا السGGؤال :إن هللا الGGذي تؤمنGGون بGGه
ال أحGGد منكم سGGيكون قً G
Gيرا عGGني أنGGا ،وإن كGGان األمGGر كGGذلك ،فمGGا هGGو إ ًذا جGGوهر إيمGGانكم باهلل؟ كلمGGا أمنتم بمGGا تسGGمونه هللا ،كنتم
مختلGGف اختالًفGGا كبً G

بعيدين Gعني .ماذا إ ًذا في جوهر هذه المسألة؟ إنني أثق أنGه مGGا من أحGد منكم ف ّكGGر في هGذه المسGألة من قبGGل ،لكن هGل خطGر
ببالكم خطورة هذه المسألة؟ هل فكرتم في عواقب االستمرار في هذا الشكل من االعتقاد؟
اآلن ،المشGGاكل الGGتي تظهGGر أمGGامكم هي كثGGيرة ،وال أحGGد منكم مGGاهر في اإلتيGGان بGGالحلول .إذا اسGGتمر هGGذا األمGGر فGGإن
الوحيGGGدين ال GGذين سيتعرض GGون للخس GGارة هم أنتم .س GGوف أس GGاعدكم لت GGدركوا المش GGاكل ،لكن األم GGر س GGيعتمد عليكم في إيجGGGاد
الحلول.
ِ
Gيرا الGذين يقبلGون الحGق بسGرعة؛
إنني ّ
كثيرا هؤالء الذين ليس لديهم شكوك من نحو اآلخرين وأنا أي ً
ضGا أحب كث ً
أقدر ً

لهذين النوعين من البشر ِ
جدا ،إذن سيكون لك قلب متحفظ
ُأبدي عناية كبيرة ،ففي نظري هم أناس أمناء .إن كنت
مخادعا ً
ً
بي مبGGني على أسGاس الشGGك ،هGGذا النGGوع من
Gك في جميGGع األمGGور وكGل النGاس .لهGذا السGGبب ،فGإن إيمانGGك َّ
وأفكGGار مملGوءة بالش ّ

Gادرا
اإليمان هو إيمGان لن أعGترف بGه أب ًGدا .عنGGدما تفتقGر إلى اإليمGان األصGGيل ،سGتبتعد GأكGثر عن الحب الحقيقي .وإن كنت قً G
خمن فيمGا إن كGان
على الشك في هللا وافتراض تخمينات عنGGه مGGتى شَ G
Gئت ،فGأنت بال شGك أكGثر المخGادعين بين البشGر .أنت تُ ّ

هللا يمكن أن يكGGون مثGGل اإلنسGGان :يGGرتكب خطايGGا ال تُغتفGGر ،وذو شخصGGية هزيلGGة ،ويخلGGو من العدالGGة والمنطGGق ،ويفتقGGر إلى
وأيضا ُي َس ُّر بالشر والظلمة ،ومGGا إلى ذلGGك .أليس السGGبب في
وي َسَّلم إلى تكتيكات دنسة ،ومخادع وماكر،
ً
اإلحساس بالعدالةُ ،

أن اإلنسان لديه أفكار مثل هذه هو أن اإلنسان ليس لديه أدنى معرفة عن هللا؟ هذا النوع من اإليمان ليس أقل من الخطيGGة!

مم ْن يعتقGدون بGأن الGذين يسGروني مGا هم سGوى مخGادعين ومتملقين ،وأن الGذين يفتقGرون إلى
إضافة إلى ذلك ،يوجد البعض َّ
هGذه المهGGارات لن يحظGوا بGالترحيب ،وسGGوف يفقGدون مكGانهم في بيت هللا .هGل هGذه هي كGGل المعرفGGة الGتي جمعتموهGGا خالل
هذه السنوات الكثيرة؟ هل هذا هGGو مGا اكتسGGبتموه؟ ومعGGرفتكم عGني ال تتوقGف عنGد سGوء الفهم هGذا؛ بGGل واألسGGوأ من ذلGك هGو
تجGديفكم على روح هللا وتحقGيركم للسGGماء .هGذا هGGو سGبب قGولي إن مثGل هGذا النGGوع من اإليمGان الGGذي يشGبه إيمGانكم سGGيجعلكم
موقفGGا أش GGد معارض GGة تجGGاهي .ع GGبر س GGنوات كث GGيرة من العم GGل ،رأيتم حقGGائق كث GGيرة ،لكن ه GGل
تض ّGلون ع GGني أك GGثر وتتبن GGون ً

تعلمون ماذا سمعت أذناي؟ كم واحGد بينكم يGرغب في قبGول الحGق؟ جميعكم تعتقGدون بGأنكم راغبGون في دفGع الثمن من أجGل
ثم ،تعتقGGدون أن أي شGGخصً ،أيGGا
الحق ،لكن كم واحد منكم تألم حًقا من أجل الحق؟ إن كل ما هو في قلوبكم هو ظلم ،ومن َّ

ٍ
المتَج ّسGد ،مثلGه مثGل إنسGان عGادي ،هGو بال قلب عطGوف أو حب شGفوق .بGل
كGان ،هGو ُمخGادع وملتGو .بGل وتعتقGدون بGأن هللا ُ
وأيض ا ،تعتقدون أن الشخصية النبيلة ذا الطبيعة الرحيمة والشفوقة توجد فقط في اإلله الذي في السGGماء .وتعتقGGدون أن مثGGل
ً
هGذا القGديس ال يوجGد ،وأن الظالم والشGGر وحGGدهما يسGودان على األرض ،بينمGGا هللا هGو َم ْن يوجGGه إليGه اإلنسGان اشGGتياقه نحGو
الخ GGير والجم GGال ،ه GGو شخص GGية أس GGطورية ابت GGدعها اإلنس GGان .في عق GGولكم ،هللا ال GGذي في الس GGماء مس GGتقيم وب GGار وعظيم ج Gً Gدا،
Gدي هللا الموجGGود في السGGماء .أنتم
ومسGGتحق العبGGادة والتقGGدير ،لكن هGGذا اإللGGه الGGذي على األرض هGGو مجGGرد بGGديل وأداة في يGّ G
تعتقدون أن هذا اإلله ال يمكن أن يكون معادالً هلل الذي في السماء ،وبالتأكيد ال يمكن أن ُيذكر في نفس الحGGديث عنGGد التكلم

عن هللا .عنGGدما نتحGGدث عن عظمGGة وكرامGGة هللا ،نجGGد أنهمGGا تشGGيران إلى هللا الGGذي هGGو في السGGماء ،لكن عنGGدما نتحGGدث عن

طبيعة اإلنسان وفساده ،نجد أنهما سGمتان يشGGترك فيهمGا هللا الGذي على األرض .إن اإللGه الGذي في السGGماء متسGا ٍم إلى األبGGد،
دائمGGا غGGير هGGا ٍم وضGGعيف وغGGير مؤهGٍ Gل .اإللGGه الGGذي في السGGماء ال يخضGGع للمشGGاعر ،بGGل
بينمGGا اإللGGه الGGذي على األرض هGGو ً
للبر فقط ،بينما اإلله الذي على األرض لديه فقط دوافع أنانية ودون أي عدل أو فهم .اإلله الذي في السماء ليس لديGه أدنى
دائمGGا لدي GGه ج GGانب غ GGير أمين .هللا ال GGذي في الس GGماء يحب
الت GGواء وه GGو أمين إلى األب GGد ،بينم GGا اإلل GGه ال GGذي على األرض ه GGو ً
تمامGا .هGذه المعرفGة الخاطئGة
اإلنسان بعمق ،بينما اإلله الذي على األرض ُيظهر لإلنسان عناية غير كافية ،بل حGتى ُيهملGه ً

تقدرون جميع أعمال المسGGيح من وجهGGة نظGر األثمGGة
قد ظلت محفوظة داخل قلوبكم وربما تستمر لتظهر في المستقبل .أنتم ّ
فادح ا ،وفعلتم هGGذا الGذي لم يفعلGه قGGط
ضGا هويتGه وجGGوهره ،من منظGور األشGرار .لقGGد ارتكبتم خطًGأ ًG
وتقيمون كل أعماله ،وأي ً
ّ
أولئGGك الGGذين أتGGوا قبلكم .وهGGو أنكم تخGGدمون فقGGط هللا المتسGGامي في السGGماء المتGّ Gوج بتGGاج على رأسGGه ،وال تالزمGGون أبGً Gدا هللا
Gديا لتعGديكم على
الذي تنظرون إليه كإله غير مهم حتى صار غير مرئي لكم .أليست هذه هي خطيتكم؟ أليس هGذا مثGاالً تقليً G
ِ
وتبجلGون الصGور السGامية وتقGدرون هGؤالء الممGيزين لسGبب بالغتهم .أنت
شخصية هللا؟ أنتم تعبدون Gاإلله الذي في السGماءّ ،
تنقاد بسرور من هللا الذي يمأل يGGديك بGGالغنى ،وتشGتاق إلى اإللGGه الGGذي يسGتطيع أن ُيشGبع كGل رغباتGك .الوحيGGد الGGذي ال تعبGGده

هGو ذلGك اإللGه غGير المتسGامي؛ الشGيء الوحيGد الGذي تكرهGه هGو االرتبGاط بهGذا اإللGه الGذي ال ينظGر إليGه إنسGان نظGرة تكGريم.
الشيء الوحيد الذي ال ترغب في فعله هو أن تخدم هذا اإلله الGGذي لم يعطGك قGط َفْل ًسGا واحGً Gدا ،والوحيGGد غGير القGادر على أن
يجعلك تتوق إليه هو هذا اإلله غير الجذاب .هذا النGوع من اإللGه ال يمكنGه أن ُيم ِّكنGك من توسGيع آفاقGك ،لتشGعر كمGا لGو أنGك

كنزا ،وال أن يشبع رغباتGGك .لمGاذا ،إ ًذا ،تتبعGه؟ هGل ف ّكGرت في أسGئلة كهGذه؟ الGذي تفعلGه ال ُيحGزن فقGط هGذا المسGGيح،
وجدت ً
بل األهم من هذا ،أنه ُيحزن هللا الذي في السماوات .إن هذا ،كما أعتقد ،ليس غرض إيمانكم باهلل!
جدا عن هللا .ما األمر هنا؟ أنتم تقبلون كلماته فقGط ،لكنكم ال تقبلGون
سروا هللا ،لكنكم بعيدون ً
فأنتم ترغبون بشدة أن تُ ّ
تعامالته أو تهذيبه؛ بل وال تقدرون حتى على أن تقبلوا كل تGرتيب منGه ،ليكGون لكم إيمGان كامGل بGه .إذن ،مGا المشGكلة هنGا؟

في التحليل النهائي ،فإن إيمانكم هو عبارة عن قشرة بيض فارغة ال يمكنها أن تُف ِGرخ .ألن إيمGانكم لم ُيحضGGر لكم الحGق أو
وهميGا بالشGبع والرجGاء .إن غرضGكم في اإليمGان باهلل هGو
Gعورا
ً
ُيكسبكم الحياة ،لكن بدالً من ذلGك ،أثمGر فيكم هGذا اإليمGان ش ً
Gاء عليGه ،أقGول إن مسGار إيمGانكم باهلل ليس إال كونGه
من أجل هذا الرجGاء والشGعور بالشGبع بGدالً من طلب الحGق والحيGاة .وبن ً
ِ
االدعGاء بGأن ذلGك إيمGان حقيقي .كيGف يمكن لفGرخ أن يولGد من
محاولGة لتملGق رضGا هللا عGبر الخنGوع والوقاحGة ،وال يمكنكم ّ
إيمان كهذا؟ بكلمات أخرى ،ما الثمار التي يحملها إيمان من نوع كهذا؟ إن الغرض من إيمانكم باهلل هو استخدام هللا ليحقق

عبر عن إثمكم تجاه شخصية هللا؟ أنتم تؤمنون بوجود هللا في السماء لكن تنكGGرون وجGGود هللا على
واقعا ُي ِّ
أهدافكم .أليس هذا ً
األرض ،لكن ،أنا ال أوافقكم وجهات نظGركم .إنGGني ال أمGGدح إال األشGخاص العملGGيين الGذين يخGدمون هللا الGGذي على األرض،
وليس هؤالء الGذين ال يعGترفون أب ًGدا بالمسGيح الGذي هGو على األرض .ال يهم إلى أي مGدى يكGون هGؤالء البشGر مخلصGين هلل
ال GGذي في الس GGماء ،في النهاي GGة لن يهرب GGوا من ي GGدي ال GGتي تع GGاقب األش GGرار .ه GGؤالء البش GGر هم األش GGرار؛ إنهم األش GGرار ال GGذين

يعارضGGون هللا ولم يطيعGGوا المسGGيح بسٍ G
Gرور قGGط .إنهم يضGGمون بGGالطبع جميGGع هGGؤالء الGGذين ال يعرفGGون ،بGGل وال يعGGترفون،

بالمسGGيح .هGGل تعتقGGد أنGGه يمكن Gك Gأن تتصGGرف كمGGا تGGرغب تجGGاه المسGGيح طالمGGا أنGGك ُم ْخلص هلل الGGذي في السGGماء؟ خطGGأ! إن
تجاهلك للمسيح هGGو تجاهGل لإللGGه الكGائن في السGGماء .ال يهم إلى أي مGدى أنت مخلص هلل الGذي في السGGماء ،إنGGه مجGرد كالم
وخداع ،ألن هللا الذي على األرض ليس فقط ذا دور فعال في استقبال اإلنسGان للحGق والمعرفGة األكGثر عمًقGا ،بGل هGو
فارغ ّ
ِ
صGالت المفيGدة
ً
أيضا أكثر ً
المح ّ
تأثيرا وفعالية في إدانة اإلنسGان ،ثم بعGد ذلGك في جمGع الحقGائق لمعاقبGة األشGرار .هGل فهمت ُ
يومGGا مGGا :لتعرفGGوا هللا ،يجب أن تعرفGGوا ليس فقGGط اإللGGه
والضGارة هنGGا؟ هGل اختبرتهGGا؟ أتمGGنى لكم أن تفهمGGوا هGGذا الحGGق ً
قريبGGا ً
الذي في السماء ،بل واألكثر أهمية ،أن تعرفوا هللا الذي هو على األرض .ال تجعلوا األولويات تختلط أو تسGGمحوا للثGGانوي

قريبGا من هللا ،وأن تُق ِّGرب قلبGك إلى
أن يطغي على األساسي .بهذه الطريقة فقط يمكنك بناء عالقة جيدة حًقا مGع هللا ،لتكGون ً
هللا .إن ك GGان ل GGك إيم GGان لس GGنوات عدي GGدة وارتبطت بي ط GGوياًل  ،إال أن GGك تظ GGل بعي Gً Gدا ع GGني ،ف GGإني أق GGول ال ُب Gّ Gد أن GGك تع GGارض
شخصGGية هللا ،وسGGتكون نهايتGGك صGGعبة االحتمGGال .إذا كGGانت سGGنوات ارتباطGGك الطويلGGة بي لم تفشGGل فحسGGب في تغيGGيرك إلى

صGلت طرقGGك الشGGريرة في طبيعتGGك ،ولم تضGGاعف فقGGط خGGداع العظمGGة لGGديك
شGGخص يتسGGم باإلنسGGانية والحGGق ،بGGل بGGاألحرى أ ّ
إلي كرفيGق خاضGع لGك ،فGأقول إن مرضGك
أيضا تضGاعف سGوء فهمGك تجGاهي ،حGتى أنGك تنظGر َّ
أكثر مما كان من قبل لكن ً
سطحي ا ،لكنه تغلغل في أعماقك .وهكذا لم يعد أمامك سوى انتظار تتميم ترتيبات جنازتك .أنت لست في حاجGGة
داء
ً
لم يعد ً

لتتض GGرع إلي لكي أك GGون إله GGك ،ألن GGك ارتكبت خطي GGة ،خطي GGة ال تغتف GGر وتس GGتوجب الم GGوت .ح GGتى ل GGو ك GGان باس GGتطاعتي أن
ّ
ِ
أرحمGGك ،فGGإن اإللGGه الGGذي في السGGماء سGGوف ُيصGّ Gمم على أن يأخGGذ حياتGGك ،ألن تعGGديك على شخصGGية هللا ليس مشGGكلة عاديGGةG،
لكنها مشكلة ذات طبيعة خطGيرة للغايGة .عنGدما يحGل الميعGاد ،ال َتُل ْمGني ألنGني لم ُأحِّ Gذرك مسGبًقا .فكGل األمGر يرجGع إلى هGذا:

Gانا ،فعنGدها تهلGك.
عندما ترتبط بالمسGيح – اإللGه على األرض – كإنسGان عGادي ،أي عنGدما تGؤمن أن هGذا اإللGه ليس إال إنس ً
جميعا.
هذه هي نصيحتي وتحذيري لكم
ً

جدا :الخيانة ()1
مشكلة خطيرة ً
معا ذكرى ال تُحتمل ،وقد واصلت تكرار
إن عملي على وشك االكتمال .لقد أصبحت السنوات العديدة التي قضيناها ً
جميعGا
كلماتي وأظهرت عملي الجديد باسGتمرار .نصGGيحتي بGالطبع هي ُمك ّGون ضGروري في كGل عمGل أقGوم بGGه ،وستضGلون
ً

تامGة .عملي اآلن على وشGك االنتهGاء وهGو في مرحلتGه األخGيرة ،ومGا زلت
دون مشGورتي ،بGل وسGتجدون أنفسGكم في حGيرة ّ
أرغب في القيام بعمGل تقGديم المشGورة ،أي تقGديم كلمGات النصGح لكم لتسGمعوها .وكّلي أم ٌGل بGأن يكGون في وسGعكم أاّل ت َGدعوا

تحملتها تضيع ُسدى ،وأن تتمكنوا كذلك من فهم العناية واالهتمام اللGGذين بGGذلتهما ،وأن تتخGGذوا من كالمي أسا ًسGا
اآلالم التي َّ
لكيفية تصرفكم كبشر .وسواء كان من نوع الكالم الذي ترغبون في سماعه أم ال ،وسواء استمتعتم بقبولGGه أو قبلتمGGوه على
مضض ،فيجب أن تأخذوه على محمل الجد ،وإال أزعجتني َّ
بشدة شخصياتكم وتصرفاتكم التي تخلو من المباالة واالهتمام،

Gرارا – آالف الم GGرات – ب GGل وأن
Gيرا أن تتمكن GGواG
Gرارا وتك ً G
جميعGGا من ق GGراءة كالمي م ً G
ً
ال ب GGل وأث GGارت اش GGمئزازي .آم GGل كث ً G
تحفظGGوه عن ظهGGر قلب .وبهGGذه الطريقGGة وحGGدها سGGيكون بإمكGGانكم أال تخيبGGوا أملي فيكم ،غGGير أنGGه ال أحGGد منكم يعيش بهGGذه
الطريقة اآلن ،بل على العكس ،جميعكم منغمسون في حياة فاسدة من األكل والشرب إلسعاد قلوبكم ،وال يستخدم أحد منكم
Gت إلى نتيجGGة حGول الوجGGه الحقيقي للبشGر :يسGتطيع اإلنسGان أن يخونGني في أي
كالمي إلثراء قلGوبكم وأرواحكم .لهGذا خلص ُ
تماما لكالمي.
خلصا ً
وقت من األوقات ،وال يمكن ألحد أن يكون ُم ً

"لقد أفسد الشيطان اإلنسان لدرجة أنه لم يعد يمتلك مظهGر إنسGان" .أصGGبح غالبيGGة النGGاس ُي ِق ّGرون بهGGذه العبGGارة إلى ح ّGد
Gوع من االعGتراف السGطحي في مقابGل المعرفGة الحقيقيGة .وبمGا أن ًأيGا منكم ال
مGا .أقGGول هGGذا ألن هGذا "اإلقGGرار" هGو مجGGرد نٍ G
يقيم نفسGGه بدّقGGة أو يحللهGGا بعنايGGة ،فسGGوف يبقى كالمي ملتب ًسGا عليكم .لكنGGني أسGGتخدم في هGGذه المGGرة حقGGائق لكي
يسGGتطيع أن ّ
أشرح مشكلة أكثر خطورة موجودة فيكم؛ تلك المشكلة هي الخيانة .جميعكم على دراية بكلمة "خيانة"؛ ألن معظم الناس قد
فعلوا شيًئ ا ينطوي على خيانة لآلخرين ،مثل زوج يخGون زوجتGه ،وزوجGة تخGGون زوجهGا ،وابن يخGون والGده ،وبنت تخGون

ضGا ،وباعGة يخونGون مشGترين ،وهكGذا
ضGهم بع ً
ضGا ،وأقGارب يخGون بع ُ
ضGهم بع ً
أمهGا ،وعب ٌGد يخGون سGيده ،وأصGدقاء يخGون بع ُ
دواليك .تشتمل كل هذه األمثلة على جوهر الخيانة .باختصار ،الخيانة هي شكل من أشكال السلوك الGذي يخلGف فيGه المGرء
وع Gً Gدا ،أو ينته Gك Gالمب GGادئ األخالقي GGة ،أو يتص GGرف خالًفGGا لألخالقي GGات اإلنس GGانية ،مم GGا ي GGدل على ض GGياع اإلنس GGانية .بص GGورة

عمGGا إذا كنت
عامGGة ،بوصGGفك إنسً G
Gانا ُوِلGَ Gد في هGGذا العGGالم ،ال بGGد أنGGك قGGد َ
فعلت شGGيًئا ينطGGوي على خيانGGة للحGGق ،بغض النظGGر ّ
ِ
Gادر على خيانGGة
Gرارا من قبGGل .بمGGا أنGGك قٌ G
صGا آخGGر أو إذا كنت قGGد ُخنت اآلخGGرين Gم ً
تتGGذكر أنGGك قمت بشGGيء مGGا ُخنت فيGGه شخ ً
وال GGديك أو أص GGدقائك ،فإن GGك قGGادر بالتGGالي على خيانGGة اآلخGGرين ،ب GGل وقGGادر على خيGGانتي والقي GGام بأشGGياء أحتقرهGGا .وبعبGGارة

أخGرى ،فGإن الخيانGة ليسGت مجGGرد شGGكل من أشGGكال السGلوك السGGطحي غGير األخالقي ،بGGل هي أمGر يتعGGارض مGGع الحGق .هGGذا
لخصGته في العبGارة التاليGة:
األمر هGو بالضGبط مصGدر مقاومGة الجنس البشGري وعصGيانه لي ،وهGذا هGو السGبب في أنGني قGد ّ
الخيانة هي طبيعة اإلنسان ،وهذه الطبيعة هي العدو الكبير لتوافق كل شخص معي.
ضGا .إن
صGا لي هGGو خيانGGة أي ً
ُيعد السلوك الذي ال يطيعني طاعة مطلقة خيانة ،والسلوك الGGذي ال يمكن أن ُيظهGGر إخال ً

خداعي واستخدام األكاذيب لتضليلي همGا خيانGة .وإن إضGمار مفGاهيم كثGيرة ونشGرها في كGل مكGان هGو خيانGة ،كمGا أن عGدم
يعد خيانة ،وإبداء المرء البتسامات زائفة حين يكون قلبه بعيدا عني هGو خيانٌ Gة أيضGا .هGذه ُّ
كلهGا
حماية شهاداتي ومصالحي ّ
ً
ً
دائما ،وهي شائعة بينكم .قد ال يGرى أحGGد منكم أنهGا مشGGكلة ،لكن هGذا ليس مGGا أراه
أعمال خيانة أنتم قادرون على القيام بها ً
أنا .إنني ال أستطيع التعامل مع خيانتكم لي على أنها مسألة تافهة ،ومن المؤكد أنه ال يمكنني تجاهلهGGا .واآلن عنGGدما أعمGGل

طGاع الطGرق الGذين أعلنGوا
بينكم فإنكم تتصرفون بهذه الطريقGة؛ فGإذا جGاء يGوم ال يوجGد فيGه َم ْن يرعGاكم ،ألن تصGبحوا مثGل ق ّ
ظف الفوضى التي تخّلفونها؟ تظنون أن بعض
ملوكا؟ وعندما يحدث ذلك وتتسببون في كارثة ،من سيكون هناك لين ّ
أنفسهم ً

Gتحق أن ُينGاقش بمثGل هGذه الصGرامة بطريقGة تجGرح
أعمال الخيانة ليست سوى أمر عرضي وليسGت س ً
Gتمرا ،وال يس ّ
Gلوكا مس ً
ونموذج Gا
عينGGة
كبريGGاءكم .إن كنتم تعتقGGدون هكGGذا حًGقGا ،فGGأنتم إ ًذا تفتقGGرون إلى اإلحسGGاس ،وتفكGGيركم بهGGذه الطريقGGة يجعلكم ّ
ً
للتمرد .إن طبيعة اإلنسان هي حياته ،وهي مبGGدأ يعتمGد GعليGه من أجGل البقGاء ،وال يمكنGه تغيGGيره .وطبيعGGة الخيانGGة هي كGذلك
– إذا كان بإمكانك فعل أمر ما لخيانة أحد األقارب أو األصدقاء ،فهGGذا يثبت أنهGGا جGزء من حياتGك وأنهGا طبيعGGة ُولGGدت بهGا.
هGGذا أمGGر ال يمكن ألحGGد أن ينكGGره .على سGGبيل المثGGال ،إذا كGGان شGGخص يسGGتمتع بالسGGرقة من اآلخGGرين ،فGGإن هGGذا "االسGGتمتاع
عمGا إذا كGان يسGرق أم
علما أنه قد يسرق
ً
أحيانا ،وفي أحيان أخرى ال يسرق .وبغض النظر ّ
بالسرقة" هو جزء من حياتهً ،
ال ،فGإن هGذا ال يمكن أن يثبت أن سGرقته هي مجGرد نمGط من أنمGاط السGلوك ،بGل يGدّلل على أن سGرقته جGزء من حياتGه ،أي
أحيانGGا ال يسGGرقها؟ والجGGواب
طبيعتGGه .سGGوف يسGGأل البعض :بمGGا أن هGGذه هي طبيعتGGه G،فلمGGاذا إ ًذا عنGGدما يGGرى أشGGياء ظريفGGة
ً
Gيرا ج ًGدا بحيث ال يسGتطيع سGرقته في ظGل وجGGود
بسيط ً
جدا .توجد أسباب عديدة تجعله ال يسرق ،مثل ما إذا كان الشيء كب ً

رقابGGة يقظGGة ،أو أنGGه ال يوجGGد وقت مناسGGب للقيGGام بGGذلك ،أو أن الشGGيء باهGGظ الثمن ،ويخضGGع لحراسGGة مشGGددة جGً Gدا ،أو ليس
لديGGه اهتمGGام خGGاص بمثGGل هGGذا الشGGيء ،أو أنGGه ال يسGGتطيع أن يGGرى فيGGه فائGGدة لGGه ،إلى آخGGر هGGذه األسGGباب .كGGل هGGذه األسGGباب
عما إذا سرق الشيء أم ال ،فإن هGذا ال يمكن أن يثبت أن هGذه الفكGرة قGد لمعت في ذهنGه لمجGرد
ممكنة ،ولكن بغض النظر ّ
لحظ GGة ع GGابرة .ب GGل هي ،على العكس ،ج GGزء من طبيعت GGه ومن الص GGعب أن يتغ GGير لألحس GGن .إن مث GGل ه GGذا الش GGخص ال يقتن GGع

ملكGGا لGه كلمGGا وجGGد شGGيًئا
بالسGرقة لمGGرة واحGدة ،بGGل تنشGط لديGGه مثGل هGذه األفكGGار المتعلقGGة بأخGGذ أشGGياء اآلخGرين كمGGا لGو كGانت ً

مالئمGGا؛ وله GGذا الس GGبب أق GGول إن ه GGذا التفك GGير ال ي GGراود الش GGخص بين الحين واآلخ GGر ،ب GGل ه GGو موج GGود في
جميالً أو وض Gً Gعا
ً
طبيعته.
حتمGا طبيعتGGه G.إن كنت
يمكن ألي شGGخص اسGGتخدام كلماتGGه وأفعالGGه لتمثGGل وجهGGه الحقيقي .وهGGذا الوجGGه الحقيقي هGGو ًG
ص Gا يتكلم بطريقGGة ملتوي GGة ،فلGGديك إ ًذا طبيع GGة ملتويGGة ،وإن كGGانت طبيعت GGك تتصGGف بال GGدهاء ،فإن GGك تتص GGرف بمك GGر ،ومن
شخ ً

ممتعGا ،لكن ال يمكن ألفعالGGك أن
جدا أن تخدع اآلخرين ،وإن كانت طبيعتك شريرة ،فقد يكون االستماع إلى كلماتك ًG
السهل ً
تُخفي حيلك الشريرة .إن كانت طبيعتك كسولة ،فإن كل ما تقوله يهدف إلى التهرب من المسGGؤولية عن المباالتGGك وكسGGلك،
َّ
Gاهرا في إخفGGاء الح GGق .إن ك GGانت طبيعت GGك متعاطف GGة ،فس GGيكون كالم GGك معق GGوالً
وس GGتكون أفعال GGك بطيئ GGة ومتكلف GGة ،وس GGتكون م ً G
ضGا مGع الحGق .إن كGانت طبيعتGك ُم ْخلصGة ،فال ب ّGد أن يكGون كالمGك صGادًقا بال ريب ،وأن يكGون لطريقGة
وتتطGابق أفعالGك أي ً
تصرفك ما يبررها ،وخالية من أي شيء يضايق سيدك .أما إن كانت طبيعتك شهوانية أو طامعة في المال ،فسيمتلئ قلبGGك

غالبا بهذه األشياء ،وتقترف  -دون إدراك منGك  -بعض التصGرفات المنحرفGGة وغGير األخالقيGة الGتي سيصGعب على النGGاس
ً
قلت ،إن كنت تمتلك طبيعGة الخيانGة ،فال يمكنGك التخلص منهGا بسGهولة .ال
نسيانها بسهولة ،وستثير اشمئزازهم.
وتماما كما ُ
ً
تعتمد على أنه ليست لديك طبيعة الخيانGة لمجGرد أنGك لم تُسGئ إلى أحGد .إذا كGان هGذا مGا تعتقGده ،فإنGك مثGير لالشGمئزاز .في

موجGه لجميGGع النGGاس ،وليس لشGGخص واحGGد أو فئGGة من األشGGخاص فحسGGب .ال ُيثبت
كGGل مGGرة أتحGGدث فيهGGا ،فGGإن كالمي كلGGه ّG
مجرد عدم خيانتك لي في أمGر واحGد أنGه ال يمكنGك أن تخونGني في أمGر آخGر .يفقGد بعض النGاس ثقتهم في السGعي إلى الحGق
أثنGGGاء ف GGترات النكس GGات في زواجهم ،ويتخلى بعض الن GGاس عن ال GGتزامهم ب GGأن يكون GGوا ُم ْخلص GGين لي أثن GGاء وق GGوع تفكGGGك في
األسرة .كذلك يتخلى بعض الناس عني من أجل البحث عن لحظة من الفرح واإلثارة .بGل يفضGل بعض النGاس السGقوط في
ٍ
واد ُمظلم على العيش في النور ونيGل بهجGة عمGل الGروح القGدس .يتجاهGل بعض النGاس نصGيحة األصGدقاء من أجGل إرضGاء
ويغيGGروا اتجGGاههم .ال يعيش بعض النGGاس في ظGGل اسGGمي إال
شGGهوتهم للGGثروة ،وحGGتى اآلن ال يمكنهم أن يعGGترفوا بأخطGGائهم ِّ

مؤقتًGG Gا لكي يحظGG Gوا بحمGG Gايتي ،في حين ال يكGّ G Gرس آخGG Gرون أنفسGG Gهم لي إال قليالً مكGG Gرهين ألنهم يتشGG Gبثون بالحيGG Gاة ويخشGG Gون
والمخجلة ،هي سلوكيات خانني من خاللها الناس منGGذ زمن
الموت .أليست هذه وغيرها من التصرفات غير األخالقية ،بل ُ
أعلم بالطبع أن الناس ال يخططون لخيانتي س ًGلفا؛ فخيGانتهم هي إظهGار طGبيعي لطGبيعتهم .ال يريGد
طويل في أعماق قلوبهم؟ ْ
Gعيدا ألنGGه فعGGل أمGً Gرا مGGا ليخونGGني .بGGل على العكس ،فإنGGه يرتجGGف من الخGGوف ،أليس
أحGGد أن يخونGGني ،بGGل وال يكGGون أحGGد سً G
كذلك؟ هل تفكرون إ ًذا في كيف يمكنكم التحرر من هذه الخيانة ،وكيف يمكنكم تغيير الوضع الحالي؟

جدا :الخيانة ()2
ُمشكلة خطيرة ً
تمامGا من الشGGيطان ،وقGGد
تامGGا عن جGGوهري؛ وهGGذا ألن طبيعGGة اإلنسGGان الفاسGGدة تنبGGع ًG
تختلGGف طبيعGGة اإلنسGGان اختالًفGGا ً
عمل الشيطان على طبيعة اإلنسان وأفسدها .بمعنى أن اإلنسان يبقى تحت تأثير شره وقبحه .ال ينمو اإلنسان في عGGالم من
Gاكنا بGGالفطرة في داخGGل طبيعGGة
الحGGق أو في بيئGGة مقدسGGة ،بGGل وال يعيش في النGGور .لهGGذا فمن غGGير الممكن أن يكGGون الحGGق سً G
كل شخص ،وال حتى يمكنGه Gأن يولGد بجGوهر يتقي هللا ويطيعGه .بGGل على العكس فإنGه يمتلGك طبيعGGة تقGاوم هللا ،وتعصGى هللا،
وال تحب الحق .هذه الطبيعة هي المشكلة التي أريد التحدث عنها ،أي الخيانة .الخيانة هي مصدر مقاومGGة كGGل شGGخص هلل.
هذه مشكلة ال توجد إال في اإلنسان ،وليست في .سوف يسأل البعض مثل هGGذا السGGؤال :بمGGا أنهم يعيشGGون جميعهم في عGGالم
ّ
اإلنسان ،فلماذا يمتلك كل البشر طبيعة تخون هللا ،وال يمتلكها المسيح؟ هذا سؤال يجب شرحه لكم بوضوح.
إن وجود البشرية قGائم على تج ّسGد الGروح بGدورها .وبعبGارة أخGرى ،يكتسGب كGل شGخص حيGاة بشGرية في الجسGد عنGد
تج ّسGد روحGGه .بعGGد والدة جسGGد الشGGخص ،تسGGتمر تلGGك الحيGGاة حGGتى الوصGGول إلى الحGGد األقصGGى للجسGGد ،أي اللحظGGة األخGGيرة

وتكرارا مع مجيء روح شخص وذهابها ،مGGرات ومGGرات،
مرارا
ً
عندما تترك الروح غالفها الخارجي .تتكرر هذه العملية ً
ض Gا حيGGاة روح اإلنسGGان ،وروح اإلنسGGان تGGدعم وجGGود جسGGد
ثم الحفGGاظ على وجGGود الجنس بأسGGره .حيGGاة الجسGGد هي أي ً
ومن ّ
اإلنسGGان .بمعGGنى أن حيGGاة كGGل شGGخص تGGأتي من روحGGه؛ فليس جسGGده هGGو الGGذي امتلGGك الحيGGاة في األصGGل .لGGذلك ،تGGأتي طبيعGGة
اإلنسGGان من روحGGه ،وليس من جسGGده .وروح كGGل شGGخص وحGGدها هي الGGتي تعGGرف كيGGف خضGGع لغوايGGات الشGGيطان وابتالئGGه
وفساده .فجسد اإلنسان ال يمكنه معرفة هذا .وعليه ،يزداد الجنس البشري في الGGدنس والشGGر والظالم دون أن يGGدري ،بينمGGا

جميعGا في قبضGGة الشGGيطان.
ًG
ظالمGا .أرواح البشGGر
ًG
تتسGGع المسGGافة بيGGني وبين اإلنسGGان أكGGثر وأكGGثر ،وتصGGير أيGGام البشGGر أكGGثر
ض Gا جسGGد اإلنسGGان .كيGGف يمكن لجسGGد مثGGل هGGذا وبشGGر مثGGل هGGؤالء أال
وهكGGذا فإنGGه غGGني عن القGGول إن الشGGيطان قGGد احتGGل أي ً

يقGGاوموا هللا وأال يتوافقGGوا معGGه بGGالفطرة؟ إن السGGبب الGGذي دفعGGني ألطGGرح الشGGيطان في الهGGواء هGGو أنGGه خGGانني ،فكيGGف يمكن
للبشر أن ُيخّلصGوا أنفسGGهم من تGداعيات ذلGك؟ هGذا هGو السGGبب في أن الطبيعGة البشGرية خائنGGة .إنGGني على ثقGGة في أنGه بمجGGرد

ضGا بجGGوهر المسGGيح .الجسGGد الGGذي لبسGGه روح هللا هGGو جسGGد هللاَّ .
إن روح هللا سGGام
أن تفهمGGوا هGGذا المنطGGق فسGGوف تؤمنGGون أي ً
وهGGو قGGدير وقGGدوس وبGGار .وكGGذلك فGGإن جسGGده سGGام قGGدير وقGGدوس وبGGار .إن جسGGد مثGGل هGGذا وحGGده قGGادر على فعGGل مGGا هGGو بGGار
ومفيد للبشرية ،أي ما هو مقدس ومجيد وقدير ،وغير قادر على فعل ما ينتهك الحق أو األخالق والعدالة ،بل وال حGGتى مGا
يخGGون روح هللا .إن روح هللا قGGدوس ،وهكGGذا يكGGون جسGGده غGGير قابGGل للفسGGاد من الشGGيطان .فجسGGده ذو جGGوهر مختلGGف عن
جس GGد اإلنس GGان .ألن اإلنس GGان ،وليس هللا ،ه GGو َم ْن أفس GGده الش GGيطان ،فال يمكن للش GGيطان أن ُيفس GGد جس GGد هللا .وهك GGذا ،م GGع أن
اإلنس GGان والمس GGيح يس GGكنان في نفس الموض GGع ،ف GGإن اإلنس GGان وح GGده ه GGو َم ْن يس GGتحوذ علي GGه الش GGيطان ويس GGتخدمه ويوقع GGه في

Gادرا أب ًGدا على الصGعود إلى
َشَ Gركه .على النقيض من ذلGك ،ال يخGترق فسGاد الشGيطان المسGGيح أبGً Gدا ،ألن الشGGيطان لن يكGون ق ً
جميعGGا اليGGوم أن تفهمGGوا أن البشGGرية وحGGدها هي
Gادرا على االقGGتراب من هللا أبGً Gدا .ينبغي عليكم
موضGGع
ً
العلي ،ولن يكGGون قً G
ّ
دائما ال عالقة لها بالمسيح.
التي أفسدها الشيطان ،الذي يخونني ،وأن هذه المشكلة ستبقى ً
جميع األرواح التي أفسدها الشيطان هي تحت سيطرة ُملك الشيطان .ولكن أولئك الذين يؤمنGGون بالمسGGيح هم وحGGدهم
َم ْن ق GGد انفص GGلوا ،وُأنق GGذوا من معس GGكر الش GGيطان ،وجيء بهم إلى ملك GGوت الي GGوم .لم يع GGد ه GGؤالء الن GGاس يعيش GGون تحت ت GGأثير
الشيطان .ومع ذلك ،فإن طبيعة اإلنسان ال تزال متج ّذرة في جسد اإلنسان .وهذا يعني أنه حGتى مGع خالص أرواحكم ،فGإن
طGGبيعتكم ال تGGزال في مظهرهGGا القGGديم ،وتبقى فرصGGة خيGGانتكم لي قائمGGة مائGGة بالمائGGة .هGGذا هGGو السGGبب في أن عملي طويGGل
جميعGا قGدر المسGتطاع حGتى تGؤدون واجبGاتكم ،ولكن الحقيقGة الGتي ال يمكن
األمد ،ألن طبيعتكم ال تتزعزع .واآلن تتحملGون
ً
إنكارها هي أن :كل واحد منكم قادر على خداعي والعودة إلى ُملك الشيطان ،وإلى معسGGكره ،والعGGودة إلى حيGGاتكم القديمGGة.

في ذلGG Gك ال GG Gوقت لن تتمكن GG Gوا من أن يكGG Gون لGG Gديكم ذرة من اإلنسGG Gانية أو الظهGG Gور كبشGG Gر مثلم GG Gا تفعلGG Gون اآلن .في الحGG Gاالت
Gديدا G.هGذه هي
عقابGا ش ً
ويقضى عليكم إلى األبد ،ولن تتخGGذوا أجس ً
Gادا مGرة أخGرى أبGً Gدا ،بGل تُعGGاقبون ً
الخطيرة ،سوف تُهلكون ُ
جميعGا
ًG
وثانيGGا ،يمكنكم أن تعيشGGوا
المشكلة المطروحة أمامكم .إنني أذكركم بهذه الطريقة حتى ،أوالً ،ال يذهب عملي ُسGدىً ،

في أيام النور .في الواقع ،ال تكمن المشكلة الحرجة فيما إذا كGGان عملي سGيذهب ُسGدى ،إنمGا األمGGر األساسGي هGو أن تكونGGوا
قادرين على نيل حياة سعيدة ومسGتقبل رائGع .إن عملي هGو عمGل خالص أرواح النGاس .إذا وقعت روحGك في يGد الشGيطان،
فعندئذ لن يتمتع جسGدك بأيGام هادئGة .إن كنت أحمي جسGدك ،فسGتكون روحGك تحت رعGايتي بالتأكيGد G.إن كنت حًقGا أكرهGك،
ٍG

يومGا
فسوف يقع جسدك وروحك على الفور في يGد الشGيطان .هGل يمكنGك Gتخيُّل ماهيGة وضGعك حينهGا؟ إن لم تُحGدث كلمGاتي ً
تمامGا ،أو سGGأعاقبكم شخصGGياً أيهGGا
Gاعفا حGGتى يهGGدأ غضGGبي ًG
ًG
مGGا تGGأثير فيكم ،فسGGوف أسّGلمكم
جميعGا إلى الشGGيطان لتعGGذيبكم مضً G
البشر الهالكون ،ألن قلوبكم التي تخونني لم تتغير قط.

جميعا اآلن في أنفسGكم بأسGرع مGا يمكن لGتروا مقGدار مسGاحيق التجميGل الGتي مGا زلتم تخونGوني بهGا.
يجب أن تنظروا
ً
أنا في انتظار ردكم بفارغ الصبر .ال ترفضوني ،فأنGا ال ألعب أب ًGدا مGع النGاس .إذا قلت أم ًGرا ،فسGوف أفعلGه بالتأكيGد G.أتمGنى

صGا يأخGGذون كالمي بجديGGة وأال تGGروه على أنGGه مجGGرد روايGGة خيGGال علمي .مGGا أريGGده منكم هGGو عمGGل
ًG
أن تكونGGوا
جميعGا أشخا ً
مني .1 :إذا كنت حًقGGا عGGامالً في الخدمGGة،
ملموس ،وليس خيالكم .بعد ذلك ،يجب أن تجيبوا عن مثل هذه األسئلة الموجهGGة ّ
فهGGل يمكن GGك أن تق GGدم لي الخدمGGة بGGإخالص ،دون أي عوامGGل روتينيGGة أو سGGلبية؟  .2إن اكتشGGفت أن GGني لم أق Gّ Gدرك ق GGط ،فه GGل

متجهمGGا
Gذلت الكثGGير من الجهGGد ،ولكنGGني مGGا زلت
Gادرا على البقGGاء وتقGGديم الخدمGGة لي مGGدى الحيGGاة؟  .3إن كنت قGGد بَ G
سGGتظل قً G
ً
بشGGدة تجاهGGك ،فهGGل سGGتتمكن من االسGGتمرار في العمGGل ألجلي في الخفGاء؟  .4إذا لم ِّ
ُألب مطالبGGك الصGGغيرة بعGGد أن تكGGون قGGد

غاضبا وتسيء التصGGرف؟  .5إن
ضحيت ببعض األمور من أجلي ،فهل ستشعر بخيبة أمل وإحباط تجاهي أو حتى تصبح
ً
ومحبًّا جGً Gدا تجGاهي ،إال أنGGك تعGGاني من عGGذاب المGGرض ،أو شGظف العيش ،أو هجGGر أصGGدقائك وأقاربGGك،
َ
صGا ُ
كنت دائمGاً ُم ْخل ً
وحّبGك لي؟  .6إذا لم يكن أي ممGا تصGGورته في قلبGGك يتطGابق
أو ُّ
تحمل أي مصائب أخرى في الحياة ،فهGل سيسGGتمر والؤك ُ
مع ما عملتGه ،فكيGف ستسGير في طريقGك المسGتقبلي؟  .7إن كنت ال تتلقى أي شGيء تأمGل في تلقيGه ،فهGل يمكنGك GاالسGتمرار

مطيعGGا ال يص GGدر
صG Gا
ً
في أن تك GGون ً
تابعGGا لي؟  .8إن لم تفهم ق GGط الغ GGرض من عملي وأهميت GGه ،فه GGل يمكن GGك أن تك GGون شخ ً
تقدر كل الكلمات التي قلتها وكل العمل الذي أتممته عندما أكون مع البشر؟
أحكاما واستنتاجات تعسفية؟  .9هل يمكنك أن ّ
ً
صGا لي ،وعلى اسGGتعداد للمعانGGاة من أجلي طيلGGة حياتGGك حGGتى إن لم تتلGGق أي شGGيء؟
 .10هGGل تقGGدر على أن تكGGون ًG
تابعGا ُم ْخل ً
 .11أال تقGG Gدر على التفكGG Gير أو التخطيGG Gط أو التحضGG Gير لمسGG Gار بقائGG Gك في المسGG Gتقبل من أجلي؟ هGG Gذه األسGG Gئلة هي متطلبGG Gاتي

جميعGا من الGGرد علي .إن كنت تفي بGGأمر أو أمGرين من هGGذه األسGGئلة ،فإنGGك ال تGGزال بحاجGGة
ًG
النهائيGGة منكم ،وآمGGل أن تتمكنGGوا
ّ
إلى مواصGGلة العمGGل الجGGاد .إن لم تسGGتطع تحقيGGق وال واحGGد من هGGذه المتطلبGGات ،فGGأنت بالتأكيGGد من الفئGGة الGGتي سGGتُطرح في
صGا يمكنهم أن يكونGGوا متGGوافقين
الجحيم .ال أريد أن أقول أكثر من ذلك لمثGGل هGؤالء النGاس ،وهGGذا ألنهم بالتأكيGد GليسGGوا أشخا ً
معي .كيف يمكنني اإلبقاء على شخص ما في مGنزلي يسGتطيع أن يخونGني تحت أي ظGرف من الظGروف؟ أمGا أولئGك الGذين

ال يزال بإمكانهم خيانتي في ظل غالبية الظروف ،فسGوف ُأراقب أداءهم قبGل اتخGاذ ترتيبGات أخGرى .ومGع ذلGك ،طالمGا أنهم
أن GGاس ق GGادرون على خي GGانتي ،بغض النظ GGر عن الظ GGروف ،فلن أنس GGى ه GGذا أب Gً Gدا وس GGأتذكرهم في قل GGبي بينم GGا أنتظ GGر الفرص GGة
ألجازيهم على أفعالهم الشGGريرة .إن المتطلبGGات الGGتي أثرتهGا هي كGل القضGايا الGتي يجب عليكم فحص أنفسGكم وفًقGا لهGا .آمGGل
جميعا من أخذها في االعتبار بجدية وأال تعاملوني بال مباالة .فسوف أتحقق في المسGGتقبل القGريب من اإلجابGGات
أن تتمكنوا
ً
الGGتي قGGدمتموها لي مقابGGل متطلبGGاتي .وحGGتى حلGGول ذلGGك الGGوقت ،لن أطلب منكم أي شGGيء إضGGافي ولن أوجGGه إليكم أي لGGوم

بمزيGGد من الجديGGة .بGGل سGGأمارس سGGلطاني .أولئGGك الGGذين يجب أن يبقGGوا سGGوف يبقGGون ،وأولئGGك الGGذين يجب أن ُيكافGGأوا سGGوف
Gديدا
عقابGا ش ً
ُيكافئون ،وأولئك الذين يجب تسليمهم إلى الشGيطان سGوف ُيسَGلمون إلى الشGيطان ،وأولئGك الGذين يجب أن ينGالوا ً

Gديدا ،وأولئGGك الGGذين يجب أن يهلكGGوا سGGوف ُيهَلكGGون .بهGGذه الطريقGGة ،لن يكGGون هنGGاك أي شGGخص آخGGر
عقابGGا شً G
سGGوف ينGGالون ً
يزعجني في أيامي .هل تصدق كالمي؟ هل تؤمن باالنتقام؟ هل تؤمن بأنني سGGأعاقب كGGل أولئGGك األشGرار الGGذين يخGGدعونني
ضGل
ويخونونني؟ هل تأمل أن يGGأتي هGذا اليGGوم عGاجالً أم يGأتي آجالً؟ هGل أنت شGخص خGائف جGً Gدا من العقGاب ،أم شGخص ُيف ّ

مقGGاومتي حGGتى لGGو كGGان عليGGه تحمGGل العقGGاب؟ عنGGدما يحين ذلGGك اليGGوم ،هGGل يمكنGك Gتخيُّل مGGا إذا كنت سGGتعيش وسGGط الهتافGGات

جديا فيمGGا إذا
والضحك ،أم وسط بكائك وصرير أسنانك؟ ما نوع النهاية التي تتمنى أن تحظى بها؟ هل سبق لك أن فكرت ً
كنت تؤمن بي بنسبة مئة في المئة أم تشك في بنسبة مئة في المئة؟ هل سبق لك أن أمعنت النظGGر بعنايGGة في نGGوع العGGواقب
ّ
والنهايGGات الGGتي سGوف تجلبهGGا أفعالGGك وسGGلوكك عليGGك؟ هGل تأمGGل حًقGا في أن تتحقGGق كGل كلمGGاتي واحGدة تلGو األخGرى ،أم أنGك
قريبGGا لكي أتمكن من تحقيGGق كلمGاتي ،فكيGGف
تخشى بشدة أن تتحقق كلماتي واحدة تلو األخرى؟ إن كنت تأمل في أن أغادر ً
يجب أن تتعامل مع كلماتك وأفعالك؟ وإن كنت ال تأمل في رحيلي وال تأمل أن تتحقق كلماتي على الفور ،فلماذا إ ًذا تGGؤمن

بي أسا ًسGا؟ هGل تعGرف حًقGا لمGاذا تتبعGني؟ إذا كGان األمGر يقتصGر على توسGيع آفاقGك ،فال يلزمGك أن تعGاني هGذه المظGالم .إن
كان حتى يمكنك Gأن تَُبارك وتهرب من الضيقة المستقبليةِ ،فل َم ال تشعر بالقلق حيال سGلوكك؟ ِل َم ال تسGأل نفسGك مGا إذا كنت
ِ
أيضا ما إذا كنت مؤهالً لتلقي بركاتي المستقبلية أم ال؟
تستطيع تلبية متطلباتي أم ال؟ ل َم ال تسأل نفسك ً

يجب أن تفكروا في أعمالكم
جميعكم في حاجGGة إلى جرعGGة كالم إلشGGباعكم وسGّ Gد النقص لGGديكم كGGل يGGوم ألنكم ُمعGGوزون كثGGيراً ،ومعGGرفتكم وقGGدرتكم
على االسGGتيعاب ضGGئيلتان للغايGGة ،وذلGGك انطالًقGGا من التصGGرفات واألعمGGال في حيGGاتكم .تعيشGGون في حيGGاتكم اليوميGGة في جGGو

Gق .وليس
أساسا لمعرفتي أو معرفة الحّ G
وبيئة مجردين من الحق أو منطق سليم .وتفتقرون إلى مصدر الوجود وليس لديكم ً
إيمانكم َم ْبِنيًّا إال على ثقة مبهمة Gأو على طقوس دينية ومعرفة مسGGتندة برمتهGGا إلى عقيGGدة .أراقب كGGل يGGوم أنشGطتكم وأمتحن
شخصا وضع قلبه وروحه حًقا على مذبحي الذي لطالما كان ثابتًا .لGGذلك ،ال
مقاصدكم وثماركم الشريرة .فلم أجد إلى اآلن
ً
أعبر عنه لهذه البشرية .وال أخطط في قلGGبي إال السGGتكمال عملي غGGير المنتهي
أود أن أبوح عبثًا بكل كالمي الذي أريد أن ِّ

Gق الGGذي تمنحGGه
وتحقيGGق الخالص للبشGGرية الGGتي لم أخّلصGGها بعGGد G.وإنمGGا أتمGGنى لكGGل الGGذين يتبعونGGني Gأن ينGGالوا خالصGGي والحّ G
عالما حيث يمأل العطر الهواء وتنساب جGGداول الميGGاه
كلمتي لإلنسان .آمل في يوم من األيام عندما تغمض عينيك أن تشهد ً
تغشي السحب السوداء السماء وال َّ
أبدا.
باردا حيث ّ
تتوقف الصرخات ً
كئيبا ً
ّ
عالما ً
الحية ،وليس ً
إنه َينظر كل يوم في أعمال وأفكGار الجميGع ،وفي الGوقت نفسGه ،تتGأهب هGذه األعمGال واألفكGار لغGدها .إن هGذا طريGق
كالمGا ال
يجب أن يسلكه كل األحياء وقد سبق وعيَّنته للجميGGع .وال يمكن ألحGد أن يفلت منGGه وال ُيسGGتثنى منGه أحGGد .لقGGد ُقلت ً
وافرا من العمGل .وأراقب كGل يGوم كيفيGة قيGام اإلنسGان بمهامGه كافGة بطريقGة طبيعيGة وبمGا يتفGق
ُيحصى ،كما أنجزت
مقدارا ً
ً

مع طبيعته المتأصلة وكيفية تطورها .يسلك كثيرون بدون درايGة بالفعGل "المسGار الصGحيح" ،الGGذي وضGعته لكشGف كGGل نGوع

ويعبGGر كGGل منهم في مكانGGه عن سGGماته
من أنGGواع البشGGر .فقGGد وضGGعت بالفعGGل كGGل نGGوع من أنGGواع البشGGر في بيئGGات مختلفGGةّ ،
طبيعيGGا.
Gدورا
من ُيل GGزمهم بش GGيء ،وال ْ
المتأص GGلة .ال يوج GGد ْ
بكليتهم وم GGا ّ
من ُيغ GGويهم .إنهم أح GGرار ّ
ً
يعب GGرون عن GGه يص GGدر ص ً G

والشGGيء الوحيGGد الGGذي يجعلهم تحت السGGيطرة هGGو كالمي .لGGذلك ،يقGGرأ عGGدد من البشGGر كالمي على مضGGض ،وال يمارسGGونه

مطلًقا ،وال يفعلون ذلك سوى ُّ
لتجنب أن تكون نهGايتهم المGوت .بينمGا يجGد بعض البشGر من ناحيGة أخGرى صGعوبة في تحمGل
األيام بدون كالمي ليرشدهم ويشبعهم ،وهكذا يحتفظون بكالمي على نحو طبيعي في جميع األوقات .ويكتشفون مGGع مGGرور
الGGوقت سGGر الحيGGاة البشGGرية وغايGGة الجنس البشGGري وقيمGGة إنسGGانيتهم .وليس الجنس البشGGري أكGGثر من هGGذا في وجGGود كلمGGتي،
وأنGGا فقGGط أتGGرك األمGGور تأخGGذ مجراهGGا .إنGGني ال أفعGGل أي شGGيء يجGGبر اإلنسGGان على العيش وفًقGGا لكلمGGتي كأسGGاس لوجGGوده.
رويدا كيفيGGة سGGير األمGGور ،ثم يتخلGGون بكGGل
رويدا
ضميرا أو قيمة في وجودهم يالحظون
وهكذا فإن أولئك الذين ال يملكون
ً
ً
ً

Gق ومن كGل مGا يصGدر عGني .كمGا يسGأمون من البقGاء
وقاحGة عن كالمي ويفعلGون مGا يحلGو لهم .إنهم يبGادرون بالسGأم من الح ّ
في بيتيُ .يقيم هؤالء الناس إلى حين داخل بيتي من أجل غGايتهم وليفلتGوا من العقGاب ،حGتى لGو كGGانوا يGؤدون خدمGة ،إال أن
ضGا على رغبتهم في نيGGل البركGGات ،من أجGGل العبGGور لمGGرة واحGGدة
نوايGGاهم ال تتغGGير أبGGداً ،وكGGذلك تصGGرفاتهم .ويشGGجع هGGذا أي ً
ض Gا للعبGGور إلى الفGGردوس األبGGدي G.كلمGGا تGGاقت أنفسGGهم إلى مجيء
إلى الملكGGوت حيث يمكنهم البقGGاء بعGGد ذلGGك إلى األبGGد ،وأي ً

Gق أص GGبح عقب GGة وحج GGر ع GGثرة في ط GGريقهم .ال يس GGتطيعون االنتظ GGار لل GGدخول إلى الملك GGوت
قريب GGا ،ش GGعروا ب GGأن الح ّ G
ي GGومي ً
Gق أو قبGGول الدينونGGة والتGGوبيخ ،واألهم من
لالسGGتمتاع ببركGGات ملكGGوت السGGماء إلى األبGGد ،دون الحاجGGة إلى السGGعي وراء الحّ G
قلبGا يسGعى
ذلك كلGه ،دون الحاجGة إلى اإلقامGة بخنGوع داخGل بيGتي والقيGام بمGا آمGر بGه .يGدخل هGؤالء النGاس بيGتي ال ُليشGبعوا ً
وراء الحق وال ليعملوا مع تدبيري .إنهم ال يهدفون إال أن يكونوا ِم ْن أولئك الذين لن يهلكGGوا في العصGGر التGGالي .ومن هنGGا،
Gق .لهGذا السGبب ،لم يمGارس هGؤالء النGاس الحGق أب ًGدا أو يGدركوا عمGق فسGادهم
أبدا
لم تعرف قلوبهم ً
الحق أو كيفيGة قبGول الح ّ
ّ

"خ ّداماً" حتى النهاية .إنهم ينتظرون "بصبر" مجيء يومي ،وال يكّلون ألنهم يعيشون تجاذبات
الشديد G،لكنهم أقاموا في بيتي ُ

Gحوا
Gق أو ض ّ
بفعل طريقة عملي .وبغض النظر عن مدى جهدهم والثمن الذي دفعوه ،لن يرى أحد أنهم تألموا من أجGل الح ّ
من أجلي .فال يسGGعهم االنتظGGار في قلGGوبهم لرؤيGGة اليGGوم الGGذي ُأنهي فيGGه العصGGر القGGديم ،ويرغبGGون كGGذلك بتلهGGف في معرفGGة
Gق .إنهم يحبGGون
مدى عظمة قوتي وسلطاني .لكن ما لم يسبق لهم أن سارعوا إلى فعله هو تغيير أنفسGGهم والسGGعي وراء الحّ G
مGGا أسGGأم منGGه ويسGGأمون ممGGا أحبGGه ،وتتGGوق أنفسGGهم إلى مGGا أكرهGGه ،لكنهم ،في الGGوقت نفسGGه ،يخGGافون من خسGGارة مGGا أبغضGGه.
Gديدا من أن أدمGGره .إن مقاصGGدهم متصGGارعة،
إنهم يعيشGGون في هGGذا العGGالم الشGGرير لكنهم لم يكرهGGوه أبGGداً ،ويخGGافون خوًفGGا شً G
Gريعا .وبهGGذه الطريقGGة
فهم مسGGرورون بهGGذا العGGالم الGGذي أبغضGGه ،لكنهم في الGGوقت نفسGGه يتوقGGون إلى أن أدمGGر هGGذا العGGالم سً G

Gق
ويتحولون إلى سادة العصر القادم قبل أن ينحرفوا عن الطريق
سوف يجتنبون ألم الدمار
الحق .هGGذا ألنهم ال يحبGGون الحّ G
ّ
ّ
"أشخاصا مطيعين" لفترة قصيرة بهدف عدم خسGGارة البركGGات ،لكن ال يمكن
ويسأمون من كل ما يصدر عني .قد يصيرون
ً

المتَّقGدة .وتGزداد رغبتهم بGاطراد مGع
أب ًGدا إخفGاء عقليتهم التواقGGة إلى البركGات وخGوفهم من الهالك والGدخول إلى بحGGيرة النGار ُ
ظ َمت الض GGيقة ،جعلتهم ال ح GGول لهم وال ق GGوة ،وال يعلم GGون من أين يب GGدؤون إلرض GGائي ،ولتفGGGادي
اقGGGتراب ي GGومي .وكلم GGا َع ُ

خسارة البركات التي طالما تاقت أنفسهم إليها .حالما تباشر يداي عملهGGا ،يحGرص هGؤالء النGاس على اتخGاذ إجGراء ليخGGدموا

Gديدا أال أراهم .إنهم يفعلGGGون
في الطليع GGة .ال يفك GGرون إال في االرتق GGاء إلى خ GGط الجبه GGة األم GGامي للق GGوات ،خ GGائفين خوًفGGا ش ً G
تمت قGط إلى الحGق بصGلة ،وإنمGا تعرقGل خططي
ويقولون ما يعتقدونه
صحيحا ،وال يعرفون أب ًGدا أن أفعGالهم وتصGرفاتهم لم ّ
ً
Gيرا ،وربمGGا كGGانوا صGادقين في إرادتهم ومقصGGدهم في تحمGGل الشGGدائد،
وتتGGداخل معهGGا فحسGب .ومGGع أنهم ربمGGا بGGذلوا جهGً Gدا كبً G

ف GGإن ك GGل م GGا يفعلون GGه ليس ل GGه عالق GGة بي ،ألن GGني لم َأر أب Gً Gدا أن أفع GGالهم مص GGدرها النواي GGا الحس GGنة ،فض Gالً عن أن GGني لم أراهم
يضعون شيًئ ا على مذبحي .وهذه هي أفعالهم أمامي طيلة هذه السنوات العديدةG.

Gق فGGاتر وغGGير مبGGال للغايGGة ،فعلي أن
ُ
أردت في البدايGGة تزويGGدكم بمزيGGد من الحقGGائق ،لكن نظGً Gرا ألن مGGوقفكم تجGGاه الحّ G
ّ
أترك األمر .ال أريد أن أهدر جهودي ،وال أريد أن أرى الناس الذين يحملون كالمي لكنهم يتصرفون في كل المناحي بمGGا
ينGGاوئني ويسGGيء إلي ويجGِّ Gدف علي .ونظGً Gرا لمGGواقفكم وطGGبيعتكم البشGGرية ،ال أزودكم إال بجGGزء صGGغير من الكلمGGات المهمGGة
ّ
ّ
أؤكد ًّ
حقا أن القرارات التي اتخذتها والخطط التي وضGGعتها
أن
فقط
يمكنني
اآلن
البشر.
بين
اختباري
بمثابة
جدا لكم ليكون
ّ
ً
تتماشGى مGGع مGGا تحتGاجون إليGGه ،كمGGا أؤكGGد أن مGGوقفي تجGGاه البشGGر صGGحيح .لقGGد أعطتGGني تصGرفاتكم أمGGامي على مGGدى سGGنوات
Gق واإللGGه
عديGGدة GالجGGواب الGGذي لم أتلقGGاه أبGً Gدا فيمGGا مضGGى .والسGGؤال عن هGGذا الجGGواب هGGو" :مGGا هGGو موقGGف اإلنسGGان أمGGام الحّ G
ضGا تصGرفات اإلنسGان وأعمالGه
يحب اإلنسان ،وقGGد أ ّكGGدت أي ً
الحق؟" يؤكد الجهد الذي بذلته في سبيل اإلنسان جوهري الذي ّ
ّ

دومGا بكGGل من تبعGGوني ،ومGGع ذلGGك لم يسGGتطع أبGً Gدا أولئGGك
Gق ويتصGّ Gدى لي .إنGGني أهتم ًG
أمGGامي جGGوهر اإلنسGGان الGGذي يبغض الحّ G
تمامGGا عن قبGGول أي عGGروض تصGGدر عGGني .وهGGذا مGGا يحزنGGني أكGGثر من أي شGGيء
الGGذين تبعGGوني قبGGول كلمGGتي؛ كمGGا عجGGزوا ً

آخر .ال يسGتطيع أحGGد أن يفهمGني أب ًGدا ،كمGGا ال يسGGتطيع أحGد أن يقبلGGني ،مGGع أن مGGوقفي صGادق وكالمي رقيGق .كلهم يقومGGون
بالعمGGل الGGذي أوكلتGGه وفًقGGا ألفكGGارهم الشخصGGية؛ فال يطلبGGون مقاصGGدي G،فض Gالً عن أنهم ال يبحثGGون عن مطGGالبي .ال يزالGGون

يGّ G Gدعون خGG Gدمتي بGG Gإخالص ،بينمGG Gا كلهم يثGG Gورون ضGّ G Gدي .يعتقGG Gد كثGG Gيرون أن الحقGG Gائق الGG Gتي ال يقبلونهGG Gا أو الGG Gتي ال يمكنهم
جانبGا من هGؤالء النGاس .في الGGوقت نفسGGه ،أصGGير حينهGا
ًG
مرفوضا
أمرا
ً
ومطروح ا ً
ممارستها ليست بحقائق .وتصير حقائقي ً
Gق أو الطريGGق أو
الواحGGد الGGذي يعGGترف بي اإلنسGGان بصGGفتي هللا بGGالقول فقGGط ،بGGل أي ً
ض Gا يعتGGبرني دخيالً ،ولسGGت أنGGا هGGو الحّ G
Gق الثGGابت إلى األبGGد .أنGGا هGGو مصGGدر الحيGGاة لإلنسGGان والمرشGGد الوحيGGد
الحيGGاة .ال يعGGرف أحGGد هGGذه الحقيقGGة :كالمي هGGو الحّ G

Gرية .وال تتحGَّ Gدد قيمGGة كالمي ومعنGGاه بGGاعتراف البشGGرية بGGه أو بقبولGGه ،بGGل بجGGوهر الكلمGGات نفسGGها .حGGتى لGGو لم يسGGتطع
للبشّ G
شGGخص واحGGد على هGGذه األرض أن يقبGGل كالمي ،فGGإن قيمGGة كالمي ومعونتGGه للبشGGرية ال يمكن أن يقGGدرها أي إنسGGان .لGGذلك،
تمامGا بGGه ،فهGGذا هGGو مGGوقفي الوحيGGد:
ممن يثGGورون ضGGد كالمي أو يدحضGGونه أو يسGGتخفون ًG
ص Gا كثGGيرين ْ
عنGGدما أواجGGه أشخا ً
ويظ ِه Gران أن كالمي هGGو الطريGGق والحGGق والحيGGاة .فليGGبرهن الGGوقت والحقGGائق أن كGGل مGGا قلتGGه
فليشGGهد الGGوقت والحقGGائق لي ُ

Gتزود بGGه اإلنسGGان ،وكGGذلك مGGا يجب أن يقبلGGه اإلنسGGان .وسGGأجعل كGGل َم ْن يتبعGGوني يعرفGGون هGGذه
صGGحيح ،وهGGو مGGا ينبغي أن يّ G
تامGا ،وأولئGك الGذين ال يسGتطيعون ممارسGة كالمي ،وأولئGك الGذين
الحقيقة :إن أولئك الذين ال يستطيعون قبول كالمي قبGوالً ً

ال يستطيعون اكتشاف قصد في كالمي ،والذين ال يستطيعون قبول الخالص بسGبب كالمي ،هم أولئGك الGذين أدانهم كالمي،

بل وخسروا خالصي ،ولن يحيد صولجاني عنهم.
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هللا مصدر حياة اإلنسان
صارخا بالبكاء ،فإنك تبدأ في أداء واجبك ،وتبدأ رحلة حياتك بGGأداء دورك في
منذ اللحظة التي تدخل فيها هذا العالم
ً
وأيGGا كGGانت الرحلGGة الGGتي تنتظGGرك ،فال يمكن ألحGGد أن يفلت من تنظيمGGات وترتيبGGات
خطGGة هللا وترتيباتGGهً .أيGGا كGGانت خلفيتGGك ً
السماء ،وال أحد َّ
يتحكم في مصيره؛ ألن َم ْن يحكم كل شيء هو وحده القادر على مثل هذا العمل .منGGذ اليGGوم الGGذي أتى فيGGه
ويوجه قواعد تغيGير كGGل شGيء ومسGار حركتGGه .ومثGGل جميGGع
يدبر هذا الكون
اإلنسان إلى الوجود ،وعمل هللا مستمر بثباتّ ،
ّ

Gذاء من العذوبGGة والمطGGر والنGGدى من هللا .ومثGGل جميGGع األشGGياء ،يعيش
األشGGياء ،يتلقى اإلنسGGان ،بهGGدوء ودون أن يGGدري ،غً G
اإلنسGGان دون أن يGGدري تحت تGGرتيب يGGد هللا؛ فقلب اإلنسGGان وروحGGه تمسGGكهما يGGد هللا ،وكGGل حيGGاة اإلنسGGان تلحظهGGا عينGGا هللا.

َّ
ويتجدد ويختفي
سيتحول ويتغيَّر
حيا كان أو ميتًا،
َّ
عما إذا كنت تصدق ذلك أم ال ،فإن أي شيء وكل شيءً ،
وبغض النظر ّ
وفًقا ألفكار هللا .هذه هي الطريقة التي يسود بها هللا على كل شيء.
عنGGدما يGGدنو الليGGل بهGGدوء ،يظGGل اإلنسGGان غGGير مGGدرك؛ ألن قلبGGه ال يمكنGGه أن يتصGGور كيGGف يقGGترب الظالم أو من أين
بعيدا بهدوء ،يستقبل اإلنسان ضوء النهار ،ولكن يظل قلب اإلنسان ال يعرف وال يGدري بالمكGان
يأتي .وعندما يرحل الليل ً
الGذي أشGرق منGه النGور وكيGف أزاح ظالم الليGل بعي ًGدا G.تأخGذ هGذه التعاقبGات المتكGررة من النهGار والليGل اإلنسGان إلى مرحلGة
ضGا على أن عمGل هللا في كGل مرحلGة وخطتGه لكGل
تلو األخرى ،ومن سياق تاريخي إلى السياق الذي يعقبه ،ولكنهGا تؤكGد أي ً
عصر يتحققان .سار اإلنسان مع هللا عبر هذه الفGGترات ،ولكنGGه لم يعGرف أن هللا يحكم مصGGير كGل األشGGياء والكائنGGات الحيGGة،

أو كيGGف ينظم هللا كGGل شGGيء ويوجهGGه .استعصGGى هGGذا الشGGيء على اإلنسGGان منGGذ زمن سGGحيق وحGGتى يومنGGا هGGذا .أمGGا السGGبب،
فليس ألن أعمGGال هللا مخفيGGة للغايGGة ،أو ألن خطGGة هللا لم َّ
تتحقق بعGGد ،ولكن ألن قلب اإلنسGGان وروحGGه بعيGGدان جGً Gدا عن هللا،
ّ
Gديا عن ُخطى
للدرجة التي فيها يظل اإلنسان يخدم الشيطان حتى وهو يتبع هللا ،وما زال غير مدرك لهذا .ال يبحث أحGGد جً G
هللا وظهوره ،وال يرغب أحد في الوجود في رعاية هللا وحفظه .بل باألحرى هم يرغبون في االعتماد على فسGGاد الشGGيطان

التكيGGف مGGع هGGذا العGGالم ،ومGGع قواعGGد الوجGGود الGGتي تتبعهGGا البشGGرية الشGGريرة .عنGGد هGGذه النقطGGة ،بGGات قلب
الشGGرير من أجGGل ّ
مكانGا يمكن للشGGيطان أن
اإلنسان وروحه ذبيح ًة للشيطان ،ويصبحان طعامه .إضافة إلى ذلك ،أصGGبح قلب اإلنسGان وروحGGه ً
مناسبا له .وبهذه الطريقة ،يفقد اإلنسان دون وعي فهمGه لمبGادئ كينونتGه GكإنسGان ،وقيمGة الوجGود اإلنسGاني
وملعبا
يقيم فيه،
ً
ً

Gدريجيا القGGوانين ال GGتي ت GGأتي من هللا والعه GGد ال GGذي بين GGه وبين اإلنس GGان ،وال يع GGود
والغ GGرض من GGه .تتالش GGى في قلب اإلنس GGان ت G
ً
يسGGعى اإلنسGGان في طلب هللا أو يعGGيره االنتبGGاه .ومGGع مGGرور الGGوقت ،ال يفهم اإلنسGGان لمGGاذا خلقGGه هللا ،وال يفهم الكلمGGات الGGتي
تأتي من فم هللا وكل ما يأتي من هللا .بعدها يبدأ اإلنسGان في مقاومGة قGوانين هللا وأحكامGه؛ ويتقسGى قلب اإلنسGان وروحGه...
يفقد هللا اإلنسان الذي خلقه باألصل ،ويفقد اإلنسان جذور بدايته G.هذا هو حزن هذا الجنس البشري .في الواقع ،منذ البدايGGة
ظم هللا مسرحية مأساوية للبشرية يكGون فيهGا اإلنسGان بطGل الروايGة والضGحية على حGد سGواء ،وال أحGد يمكنGه
وحتى اآلن ،ن ّ

عمن هو مخرج هذه المسرحية.
اإلجابة َّ

لقد حدثت تغييرات ال حصر لها في هذا العالم الشاسع ،حيث محيطات تتحول إلى حقول ،وحقGول تغمرهGGا محيطGGات
وتكرارا ،وال أحد قادر على قيGGادة هGGذا الجنس البشGري وتوجيهGGه إال الGGذي يسGود على كGGل شGيء في الكGGون .ال يوجGد
مرارا
ً
ً
َم ْن هGGو قGGوي ليعمGGل لصGGالح هGGذا الجنس البشGGري أو يعمGGل لGGه ترتيبGGات ،فكم بGGاألحرى وجGGود شGGخص قGGادر على قيGGادة هGGذه

والتحرر من الظلم الدنيوي .يرثي هللا لمستقبل البشرية ،ويحزن لسقوط اإلنسان ،ويشGGعر باألسGGى
البشرية نحو وجهة النور
ُّ
لمسيرة البشرية البطيئة نحو االضمحالل وطريق الالعودة .لقد كسGر اإلنسGان قلب هللا وارتGGد عنGه للبحث عن الشGGرير .هGل

ف ّكر أحد من قبل في االتجاه الذي ربما تتجه نحوه هذه البشرية؟ لهذا السبب بالتحديGGد ال يشGعر أحGد بغضGب هللا ،وال يسGعى
أحد إلى إرضاء هللا أو يحاول االقتراب من هللا ،كما ال يسعى أحد إلى فهم حزن هللا وآالمه .وحGGتى بعGGد سGGماع صGGوت هللا،
Gائرا في طريقGGه ممعن Gاً في بعGGده عن هللا ،متحاشGً Gيا نعمGGة هللا ورعايتGGه ،حائGً Gدا عن حGGق هللا ،بGGل ومفض Gالً
ال يGGزال اإلنسGGان سً G
باألحرى ْبيع نفسه للشيطان ،عدو هللاَ .م ْن الذي لديه أي فكرة عن كيف سيتصرف هللا تجGاه هGGذه البشGGرية غGGير التائبGGة الGGتي

أصر اإلنسان على عناده؟ ال أحد يعلم أن السبب وراء تذكيرات هللا وتحذيراته المتكGGررة
رفضته دون أي اكتراث في حال َّ

أعد بيديه كارثة ال مثيل لها؛ كارثة لن يحتملها جسد اإلنسان وروحه .هذه الكارثة ليست مجرد عقاب للجسد فقط
هي ألنه ّ
ضG Gا .ال ُب Gَّ Gد أن تع GGرف ه GGذا :عن GGدما تص GGير خط GGة هللا بال ج GGدوى ،وعن GGدما ال تلقى تذكيرات GGه وتحذيراتGGGه أي
بGGGل ولل GGروح أي ً
استجابة ،ما الغضب الذي سوف يظهره؟ هذا الغضب لن يكون مثل أي شيء قد اختََبره أي مخلوق أو سمع عنه من قبGGل.
ولهذا أقول إن هذه الكارثة غير مسGبوقة ولن تتكGGرر البتGة؛ وذلGGك ألنGGه توجGGد خليقGة واحGGدة وخالص واحGد فقGط ضGمن خطGة
ِ
المتحمس لخالص
ضG Gا األخ GGيرة .ل GGذلك ،ال يمكن ألح GGد أن يفهم مقاص GGد هللا الطيب GGة وترّقب GGه
هللا .ه GGذه هي الم GGرة األولى ،وأي ً
ّ
البشرية هذه المرة.
خلق هللا هذا العالم وجاء فيه باإلنسGان ،كائنGاً حيًّا منحGه الحيGاة .وبعGدها أصGبح لإلنسGان آبGاء وأقGارب ولم يعGد وحي ًGدا.

Gدرا لGGه الوجGGود ضGGمن تGGرتيب هللا .إنهGGا نسGGمة
ومنGGذ أن وضGGع اإلنسGGان ألول مGGرة عينيGGه على هGGذا العGGالم المGGادي ،أصGGبح مقً G
الحيGGاة من هللا الGGتي تGGدعم كGGل كGGائن حي طGGوال نمGGوه حGGتى مرحلGGة البلGGوغ .وخالل هGGذه العمليGGة ،ال أحGGد يشGGعر أن اإلنسGGان
يعيش وينمو في ظل رعاية هللا .بGGل على العكس يGGرون أن اإلنسGان ينمGGو في ظGل ُحب والديGGه ورعGايتهم ،وأن نمGوه تحكمGGه
غريزة الحياة .وذلك ألن اإلنسان ال يعGرف َم ْن الGذي منحGه الحيGاة أو من أين جGاءت ،فضGالً عن عGدم معرفتGه بكيGف تخلGق

غريزة الحياة المعجزات .ال يعرف اإلنسGان سGوى أن الغGذاء هGو أسGاس اسGتمرار حياتGه ،وأن المثGابرة هي مصGدر وجGوده،

تمامGGا نعمGGة هللا وعطيتGGه ،وهكGGذا
وأن المعتقدات التي في عقله هي رأس المال الذي عليه يعتمد بقاؤه .وهكذا ينسى اإلنسGGان ً
Gارا – زمGGام المبGGادرة
يهGGدر اإلنسGGان الحيGGاة الGGتي منحهGGا لGGه هللا ...وال يأخGGذ أي إنسGGان من بين البشGGر – يرعGGاه هللا ليالً ونهً G

لعبادته G.ال يزال هللا يعمل كما خطط لإلنسان ،الذي ال ينتظر منه أي ردود فعل .ولكن هللا يفعل ذلك على أمل أنه في يGGوم

فجأة قيمة الحياة والغرض منهGا ،ويفهم التكلفGة الGتي تحملهGا هللا حGتى يمنح
من األيام سوف يستيقظ اإلنسان من حلمه ويفهم ً
اإلنسGGان كGGل شGGيء ،ويGGدرك كم يتGGوق هللا بشGGدة إلى عGGودة اإلنسGGان إليGGه .لم يGGدرك أحGGد من قبGGل األسGGرار وراء أصGGل حيGGاة
اإلنسGGان واسGGتمرارها .هللا وحGGده هGGو َم ْن يفهم كGGل هGGذا ،ويتحمGGل في صGGمت الجراحGGات والضGGربات الGGتي يوجههGGا اإلنسGGان،
الGGذي تلقى كGGل شGGيء من هللا ،ولكنGGه ال يشGGكر .يأخGGذ اإلنسGGان كGGل مGGا تGGأتي بGGه الحيGGاة كGGأمر بGGديهي ،و"بطبيعGGة الحGGال" ،فGGإن
اإلنسGGان بهGGذا يخGGون هللا وينسGGاه ويبGGتزه .هGGل من الممكن أن تكGGون خطGGة هللا بهGGذه األهميGGة حًقGGا؟ هGGل من الممكن أن يكGGون
اإلنسGGان ،الكGGائن الحي الGGذي جGGاء من يGGد هللا ،لGGه هGGذه األهميGGة حًقGGا؟ إن خطGGة هللا ذات أهميGGة مطلقGGة؛ ومGGع ذلGGك ،فGGإن الكGGائن
خلقتGGه يGGد هللا موجGGود ألجGGل خطتGGه .لGGذلك ،ال يمكن هلل أن يGGدمر خطتGGه بGGدافع الكراهيGGة لهGGذه البشGGرية .يتحمGGل هللا
الحي الGGذي ْ

كGGل العGGذاب من أجGGل خطتGGه والGGروح الGGتي نفخهGGا ،ليس ألجGGل جسGGد اإلنسGGان ،بGGل ألجGGل حياتGGه .وهGGو ال يGGرغب في اسGGتعادة
جسد اإلنسان ،بل الحياة التي نفخها فيه .هذه هي خطته.
جميع الذين يأتون إلى هذا العالم عليهم أن يواجهوا الحيGاة والمGوت ،وغGالبيتهم قGد اختGبروا دورة المGوت والعGودة إلى
قريبGا .كGل هGذا هGو مسGار الحيGاة الGتي رتبهGا هللا
قريبGا ،والمGوتى سGوف يعGودون ً
الحياة .أولئك الذين يعيشون سوف يموتون ً
لكGGل كGGائن حي .ومGGع ذلGGك ،هGGذا المسGGار وهGGذه الGGدورة همGGا الحقيقGGة الGGتي يGGرغب هللا في أن يراهGGا اإلنسGGان :أن الحيGGاة الGGتي
منحهGGا هللا لإلنسGGان هي ال نهائيGGة وغGGير مقيGGدة بالجسGGد أو الGGوقت أو المكGGان .هGGذا هGGو سGGر الحيGGاة الGGتي منحهGGا هللا لإلنسGGان،
فحتمGا يتمتGGع البشGر بكGGل مGا
ودليل على أن الحياة جاءت منه .ومع أن الكثيرين قGد ال يعتقGGدون أن الحيGاة قGGد جGاءت من هللاً ،
فجائيا ورغب في استعادة كل ما هGGو
تغيرا
ً
يأتي من هللا ،سواء كانوا يؤمنون بوجوده أو ينكرونه .إذا حدث وتغيَّر قلب هللا ً

موج GGود في الع GGالم ،واس GGتعادة الحي GGاة ال GGتي أعطاه GGا ،فعن GGدها لن يبقى أي ش GGيء فيم GGا بع GGد .يس GGتخدم هللا حيات GGه ل GGيرعى جمي GGع

المخلوقات الحية والجامدة على حد سواء ،وبذلك يضع كل شيء في نظام حسن بحكم قدرته وسلطانه .هذه حقيقة ال يمكن
ألحد تصورها أو فهمهGا بسGهولة ،وهGذه الحقGائق غGير المفهومGة هي اسGتعالن واضGح وشGهادة لقGوة حيGاة هللا .اآلن اسGمح لي
أن أقGGول لGGك سGً Gرا :ال يمكن ألي مخلGGوق اسGGتيعاب عظمGGة وقGGوة حيGGاة هللا .فهكGGذا هي اآلن ،كمGGا كGGانت في الماضGGي ،وهكGGذا
ستكون في المستقبل .والسر الثاني الذي سأخبر به هو :يأتي مصدر الحياة من هللا لكل المخلوقات ،مهمGGا اختلGGف شGGكلها أو

وأيا كان شكل الحياة التي تعيشها ،فال يمكنك أن تتحرك ضد مسار الحياة الGGذي ح َّGدده هللا .في كGGل األحGGوال ،كGل مGا
بنيتهاً .
أتمناه هو أن يفهم اإلنسان أنه من دون رعاية هللا وحفظه وعطيته ،ال يستطيع اإلنسان أن يتلقى كGGل مGا كGان من المفGGترض
أن يتلقاه ،مهمGا كGان مGا يبذلGه من جهGد أو كفGاح .من دون عطيGة الحيGاة من هللا ،يفقGد اإلنسGان معGنى القيمGة في الحيGاة ويفقGد
معنى الهدف في الحياة .كيف يمكن أن يسمح هللا لإلنسان الGذي ُيض ّGيع قيمGة حياتGه بطيش بGأن يكGون بكGل راحGة البGال هGذه؟
تنس أن هللا هGو مصGدر حياتGك .إذا فشGل اإلنسGان في أن يق ّGدر كGل مGا أعطGاه هللا ،فلن يسGترد هللا كGل
وكما سGبق أن قلت ،ال َ
ٍ
ما أعطاه في البداية فحسب ،بل سيتعيَّن على اإلنسان دفع ٍ
مضاعف لتعويض كل ما أنفقه هللا.
ثمن
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تنهدات القدير
ثمة سر عظيم في قلبك ،سر لم ِ
تعه قط ،ألنك كنت تعيش في عال ٍم بال نور .قلبك وروحك انتزعهما الشرير .عيناك
َّ

صَّ Gمهما الكلمGGات الخادعGGة ،فال
أعتمهما الظالم؛ فلم تعد ترى الشمس في السماء وال تلك النجمة الوامضة في الليGGل .أذنيGGك ت ُ

تسمع صوت يهوه ِّ
فقدت كل شيء مسGتحق لGك ،كGل شGيء أنعم عليGك بGه
المدوي وال صوت المياه المتدفقة من العرش .لقد َ
القGدير .لقGد دخلت إلى بح ٍGر ال متنٍ G
Gاه من الضGيقات ،دون أدنى قGGدرة على الخالص ،دون أي أمGل في النجGاة ،وكGل مGا تفعلGGه
َ
ِ
فصاعداُ ،قضي عليك باالبتالء من الشرير ،بعيGً Gدا عن بركGGات القGGدير ،ويGGداك ال
هو التصارع واالندفاع ...منذ تلك اللحظة
ً
تطGGال إمGGدادات القGGدير ،تسGGير في طريGGق ال عGGودة منGGه .مليGGون دعGGوة ال تكGGاد تGGؤثر في قلبGGك أو روحGGك .أنت تغGGط في نGGو ٍم

Gدت
عميق بين يدي الشرير ،الGGذي اسGGتدرجك إلى عGGال ٍم غGGير محGدود ،دون اتجاهGات أو عالمGGات طريGق .منGذ ذلGGك الحين ،فقَ G
براءتGGك وطهارتGGك األولGGيين وبGGدأت تتهGGرب من عنايGGة القGGدير .داخGGل قلبGGك ،يوجهGGك الشGGرير في كGGل األمGGور ،وأصGGبح هGGو
ِ
تبجلGGه وتعبGGده ،وصGGار
حياتGGك .لم تعGGد تخافGGه أو تتجنبGGه أو ترتGGاب فيGGه بعGGد G،بGGل صGرت تعاملGGه مثGGل هللا في قلبGGك .لقGGد بGGدأت ّ
أتيت،
كالكمGا كجسGد وظGل ال يفترقGان ،منتميGان لبعضGكما البعض في الحيGاة كمGا في المGوت .ليسGت لGديك أيGة فكGرة من أين َ
دت ،ولماذا ستموت .تنظGر إلى القGدير وكأنGه غGريب ،ال تعGرف أصGوله ،بGل وال تعGرف شGيًئا عن كGل مGا فعلGه من
ولماذا ُوِل َ
لت
أجلك .كGل شGيء أتى منGه صGار
مكروهGا لGك؛ ال تعGتز بGه وال تعGرف قيمتGه .أنت تسGير بجGوار الشGرير منGذ اليGوم الGذي ُن َ
ً

لت آالف السGنوات من العواصGف والزوابGع مGع الشGرير ،وأنت تقGف بجانبGGه ضGد هللا الGGذي كGان
فيه إمدادات القدير .لقGGد َّ
تحم َ
نسيت أن الشرير قد أغGGواك
وصلت إلى حافة الهالك .لقد
مصدر حياتك .أنت ال تعرف شيًئا عن التوبة ،بل ال تعرف أنك
َ
َ

وابتالك؛ GونسGG Gيتك أصGG Gولك .هكGG Gذا ابتالك الشGG Gرير في كGG Gل خطGG Gوة على الطريGG Gق إلى يومنGG Gا هGG Gذا .قلبGG Gك وروحGG Gك ُمخGَّ G Gدران
توقفت
وهالكان .لقد
َ
موجودا.
كان القدير
ً

Gيرا إذا مGGا
عن الشكوى من مضايقات عالم البشر ،ولم تعد تؤمن أن العالم غير عادل .ولم تعGGد تهتم كثً G
ذلك ألنك منذ ٍ
زمن بعيد Gاعتبرت الشرير أباك الحقيقي وال يمكنGك GاالفGتراق عنGه .هGذا هGو السGر داخGل

قلبك.

عن GGدما يطل GGع الفج GGر ،تب GGدأ نجم GGة الص GGبح في الس GGطوع في الش GGرق .ه GGذه نجم GGة لم تكن كائنً G Gة من قب GGل ،وهي تض GGيء
السGGماوات الهادئGGة المتأللئGGة ،فتعيGد GتGGوهج النGGور المنطفئ في قلGGوب البشGGر .لم تعGGد البشGGرية وحيGGدة بفضGGل هGGذا النGGور ،الGGذي
يسطع بالمثل عليك وعلى اآلخرين .ولكنك الوحيد الذي يبقى في ثباته العميق في الليلة الم ِ
ظلمGة .ال تسGمع صGوتًا وال تGرى
ُ
نورا ،ال تُ ِ
درك مجيء سماء وأرض جديGدتين GوحلGول عصGر جديGد ،ألن أبGاك يقGول لGك" :ولGدي ،ال تسGتيقظ ،ال زال الGوقت
ً
ٍ
اَّل
مبكرا .الطقس بارد ،فال تخرج لئ تنفقئ عينGاك بسGيف ورمح" .أنت ال تثGق إال في تحGذيرات أبيGك ،ألنGك تGؤمن بGأن أبGاك
ً
Gديدا .ه GGذه التح GGذيرات وه GGذا الحب يقودان GGك إلى التوق GGف عن
حبGGا ش ً G
فق GGط وح GGده ه GGو المح GGق ،ألن أب GGاك يك GGبرك س Gً Gنا ويحب GGك ً
اإليمان بأسGطورة وجGود النGور في العGالم ،ويحGوالن دون اهتمامGك بمGا إذا كGانت الحقيقGة ال تGزال موجGودة في هGذا العGالم أم

ال .لم تع GGد تج GGرؤ على تم GGني الخالص على ي GGد الق GGدير .أنت ق GGانع بالوض GGع ال GGراهن ،ولم تع GGد ت GGترقب مجيء الن GGور ،لم تع GGد
تنتظر مجيء القدير كما جاء في األسطورة .في رأيك ،كل ما هو جميل ال يمكنه العودة إلى الحياة وال يمكنه التواجGGد .في
نظرك ،غGد البشGرية ومسGتقبلها تالشGيا وانطمسGا .أنت تتشGبَّث بثGوب أبيGك بكGل عزمGك ،وتبتهج بمشGاركة الصGعاب ،وتخGاف

ِ
وموجه رحلتك البعيدة .لقد ش ّكل عالم البشGGر الواسGGع والمضGGطرب والضGGبابي العديGGد منكم ،ال
بشدة من خسارة رفيق سفرك
ّ
ّ
يGGتزعزع وال يهGGاب ملء األدوار المختلفGGة لهGGذا العGGالم .لقGGد خلGGق "محGGاربين" ُكثُGGر ال يخGGافون المGGوت .وأكGGثر من ذلGGك ،صGGنع
ٍ
الم َّ
خدرين والمشGلولين ،الGGذين يجهلGون الغGرض من خلقهم .عين القGدير تGراقب كGل عضGو من
دفعات فوق دفعات من البشر ُ
الجنس البشري اشتد ابتالءه .ما يسمعه هو عويل أولئك الذين يعانون ،ما يراه هو وقاحة أولئك المبتلين ،وما يشعر به هو
عجGGGز وخ GGوف الجنس البش GGري ال GGذي فق GGد نعم GGة الخالص .ي GGرفض الجنس البش GGري عنايت GGه ،ويخت GGار أن يس GGير في طريقGGGه
تعGد
الخGGاص ،ويحGGاول التهGGرب من عينيGGه الفاحصGGة ،مفض Gالً تGGذوق مGGرارة أعمGGاق البحGGر برفقGGة العGGدو ،إلى آخGGر نقطGGة .لم ُG

البش GGرية تس GGمع تنه GGدات الق GGدير؛ لم تع GGد ي GGدا الق GGدير مس GGتعدة لل GGربت على ه GGذه البش GGرية التعس GGة .م GGرة تل GGو األخ GGرى ،يس GGتعيدG
السGGيطرة ،ومGGرة تلGGو األخGGرى يخسGGر ثاني ً Gة ،ويتكGGرر عملGGه على هGGذا المنGGوال .منGGذ تلGGك اللحظGGة ،يبGGدأ في التعب ،والشGGعور
باإلنهاك ،ولذا يتوقGف عن العمGل الGذي بين يديGه ويتوقGف عن السGير بين البشGر ...ليس لGدى البشGر أي إدراك ألي من هGذه
التغيرات؛ فال يدركون ذهاب القدير أو إيابه أو حزنه أو انقباضه.
يتغGGير كGGل شGGيء في هGGذا العGGالم بسGGرعة مGGع أفكGGار القGGدير وتحت ناظريGGه .فجGGأة ،تقGGع أمGGور لم تخطGGر قGGط على بGGال

البشGGر ،بينمGGا األشGGياء الGGتي امتلكهGGا البشGGر منGGذ ٍ
زمن طويGGل تتالشGGى دون علمهم .ال يمكن ألحGGد إدراك مكGGان القGGدير ،بGGل وال

يمكن ألحGGد الشGGعور بسGGمو قGGوة حيGGاة القGGدير أو عظمتهGGا .يكمن سGGموه في قدرتGGه على إدراك مGGا ال يسGGتطيع البشGGر إدراكGGه.
وتكمن عظمته في منحGه الخالص لبGني البشGر ،رغم انصGرافهم عنGه .إنGGه يعGرف معGGنى الحيGاة والمGGوت ،بGل يعGGرف القواعGد
المالئمGGة لحكم وجGGود البشGGر الGGذين خلقهم .هGGو أسGGاس وجGGود البشGGر وهGGو الفGGادي الGGذي يقيم البشGGر من المGGوت ثانيGGة .هGGو من
يثقل القلوب السعيدة بالحزنِّ ،
ويفرج عن القلوب الحزينة بالسعادة ،كل ذلك من أجل عمله ،ومن أجل خطته.

يجهل البشر ،الذين ضلوا عن إمداد القدير ،يجهلون الغرض من الوجود ،ولكنهم يخافون الموت رغم ذلك .يفتقرون
طا في هذا العالم ،أجولGة
ويصِّلبون أنفسهم ليستجمعوا
وجودا منح ً
ً
إلى المساعدة والعون ،ولكنهم يترددون في غلق عيونهمُ ،
لحم بال حس بGGأرواحهم .أنت تحيGGا هكGGذا ،بال أمGGل ،كمGGا يحيGGا اآلخGGرون ،بال هGGدف .فقGGط قGGدوس األسGGطورة سGُ Gيخِّلص النGGاس

المعتقGGد لGGدى المفتقGGرين إلى الGGوعي.
الGGذين ينوحGGون في وسGGط معانGGاتهم ،ويتحرقGGون شGGوًقا لمجيئGGه .إلى اآلن ،لم يتحقGGق هGGذا ُ
رغم ذلك ،ال يزال الناس يتوقون إليه بشدة .لدى القدير رحمة على هؤالء الناس الذين عGGانوا بشGGدة ،وفي نفس الGGوقت ،فقGGد

ردا من البشGGرية .هGGو يأمGGل أن يسGGعى،
سGGأم من هGGؤالء النGGاس المفتقGGرين إلى الGGوعي ،إذ اضGGطر إلى االنتظGGار طGGويالً لتلقي ً
جائعGا .عنGدما تشGعر باإلنهGاك ،وعنGدما
يسعى إلى قلبGك وروحGك ،ويقGدم لGك المGاء والGزاد ،ويوقظGك حGتى ال تعGود
ً
ظمآنGا أو ً
تبGGدأ في الش GGعور بشGGيء من عزل GGة ه GGذا العGGالم الكئيب GGة ،ال تش GGعر بالض GGياع ،وال تب Gِ Gك .هللا الق GGدير ،الم GGراقب ،سGGيتقبل مجيئGGك
Gأة ذاكرتGك :عنGدما
بسرور في أي وقت .إنGه بجGوارك ،يراقبGك وينتظGر عودتGك إليGه .إنGه ينتظGر اليGوم الGذي ستسGترد فيGه فج ً
وقت غ GGير مع GGروف ،فق GGدت وعي GGك على الطري GGق ،وفي ٍ
ت GGدرك أن GGك أتيت من هللا ،وأن GGك في ٍ
وقت غ GGير مع GGروف ص GGار ل GGك
َ
َ
"أب" ،وعندما تدرك ،باإلضافة إلى ذلك ،أن القدير كان يراقب دائما ،منتظرا هناك منذٍ G
ٍ
جدا ،عودتك .لقGGد كGGان
وقت
طويل ً
ٌ
ً
ً
ٍ
َّ
مراقبGا ال ُيقGدر بمGال ،وهGو من أجGل قلGوب البشGر وأرواحهم.
جوابGا .وقوفGه
منتظرا رد دون أن يتلقى
يراقب بلهفة وشوق،
ً
ً
ً
مراقبا ال نهايGة لGه ،وربمGا قGد بلGغ نهايتGه .ولكن ينبغي عليGك أن تعGرف بالضGبط أين يوجGد قلبGك وروحGك
ربما هذا الوقوف
ً
اآلن.
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جديدا
ظهور هللا استهل
عصرا ً
ً
ها هي خطة التدبير اإللهي التي استمرت لستة آالف عام تأتي إلى نهايتها ،وقد انفتح باب الملكوت لكل من يطلبون
ظهور هللا .أعزائي اإلخوة واألخوات ،ماذا تنتظرون؟ ماذا تطلبGون؟ هGل تنتظGرون ظهGور هللا؟ هGل تبحثGون عن آثGار أقGدام
هللا؟ كم نشتاق لظهور هللا! وكم من الصعب أن نجد آثار أقدام هللا! في عصر مثGل هGذا ،وفي عGالم مثGل هGذا ،مGاذا يجب أن

نفعل لكي نشهد يوم ظهور هللا؟ ماذا يجب أن نفعل لكي نتبع آثار أقدام هللا؟ هذه أسئلة تواجه كل من ينتظGGرون ظهGGور هللا.
جميعكم ق GGد فك GGرتم في تل GGك األس GGئلة في أك GGثر من مناس GGبة – ولكن مGGا هي النتيج GGة؟ أين يظه GGر هللا؟ أين آث GGار أق GGدام هللا؟ ه GGل
حصلتم على إجابات؟ يجيب العديد Gمن الناس قائلين :يظهر هللا بين أولئك الGذين يتبعونGGه ويتبعGGون آثGار أقدامGه من بيننGGا؛ إن
األمGGر في غايGGة البسGGاطة! أي شGGخص بإمكانGGه تقGGديم إجابGGة مركبGGة ،لكن هGGل تعرفGGون مGGا هGGو ظهGGور هللا؟ ومGGا هي آثGGار أقGGدام
هللا؟ يش GGير ظه GGور هللا إلى مجيئ GGه الشخص GGي إلى األرض إلتم GGام عمل GGه .إن GGه ي GGنزل إلى اإلنس GGان بهويت GGه وشخص GGيته وطرق GGه
Gورة
وينهي عص ًGرا آخGر .هGذا النGوع من الظهGور ليس شGكالً من أشGكال االحتفGال ،وهGو ليس آيً Gة أو ص ً
الفريدة ليبدأ عص ًGرا ُ
Gزة أو رؤي ً Gة ُعظمى ،كمGGا أنهGGا ليسGGت بالتأكيGGد شGGكالً من العمليGGات الدينيGGة G.إنهGGا حقيقGGة فعليGGة وواقعيGGة ُيمكن لمسGGها
أو معجً G

تعهد قصير األجل ،بGGل هGGو من أجGGل مرحلGGة من
ورؤيتها .هذا النوع من الظهور ليس من أجل متابعة عملية ،وال من أجل ُّ

دائما بخطة تدبيره G.يختلف هGGذا الظهGGور كليًّا عن
دائما ذو مغزى ومرتبط ً
مراحل من عمل هللا في خطة تدبيره .ظهور هللا ً
ظهور إرشاد هللا لإلنسان وقيادته وتنويره .في كل مرة يعلن هللا عن نفسه فإنه ينّفذ مرحل ًة ما من عمل عظيم .يختلGGف هGذا

تخيلGه ولم يختGبره من قبGل .إنGه عمGل يبGدأ عص ًGرا جدي ًGدا
العمل عن عمGل أي عصGر آخGر؛ فهGو عمGل يسGتحيل على اإلنسGان ُّ
حسن ألجل خالص الجنس البشري؛ واألكGثر من ذلGGك ،إنGGه عمGGل إحضGار الجنس
وم َّ
ويختتم العصر القديم ،وهو عمل جديد ُ
البشري إلى العصر الجديد G.هذه هي أهمية ظهور هللا.

في ال GGوقت نفسGGه ال GGذي تفهم GGون في GGه ظه GGور هللا ،كيGGف يجب عليكم السGGعي وراء آثGGار أقدام GGه؟ هGGذا سGGؤال ال يصGGعب
شGGرحه :حيث ظهGGور هللا ،سGGتجدون آثGGار أقدامGGه .يبGGدو هGGذا التفسGGير مباشGً Gرا للغايGGة ،ولكن ال يسGGهل تطبيقGGه ،ألن العدي Gد Gمن
النGاس ال يعرفGون أين ُيعلن هللا عن ذاتGه ،وال يعرفGون بGاألكثر أين يGرغب هللا ،أو ينبغي عليGه ،أن يكشGف عن ذاتGه .يتهGور
البعض ويعتقد َّ
ضGا يعتقGدون أنGه حيثمGا توجGد الشخصGيات
أن حيثما يوجد عمل الGروح القGدس ،هنGاك يكGون ظهGور هللا ،أو أي ً
ض Gا يعتقGGدون أنGGه حيثمGGا يوجGGد األشGGخاص المشGGهورون هنGGاك يكGGون ظهGGور هللا .لن
الروحانيGGة هنGGاك يكGGون ظهGGور هللا ،أو أي ً

ننGGاقش اآلن صGGحة أو خطGGأ هGGذه المعتقGGدات .لكي نشGGرح هGGذا السGGؤال يجب أوالً أن نوضGGح هGGدفنا وهGGو أننGGا نبحث عن آثGGار

أقGGدام هللا .نحن ال نسGGعى وراء الشخصGGيات الروحانيGGة ،وال نتبGGع خطى المشGGهورين؛ نحن نتبGGع خطى هللا .وحيث أننGGا نبحث

عن آثGGار ُخطى هللا ،علينGGا البحث عن مشGGيئة هللا ،وعن كالم هللا ،وعن أقGGوال هللا ،ألنGGه حيثمGGا يوجGGد كالم هللا الجديGGد G،هنGGاك
يكون صوته ،وحيثما توجد آثار أقدامGه ،هنGاك تكGون أعمالGه .حيثمGا يوجGد تعبGير هللا ،نجGد ظهGور هللا ،وحيثمGا ُيوجGد ظهGور

هللا ،هنGGاك يوجGGد الطريGGق والحGGق والحيGGاة .أثنGGاء سGGعيكم وراء آثGGار أقGGدام هللا ،تجGGاهلتم الكلمGGات الGGتي تقGGول" :هللا هGGو الطريGGق

والحق والحياة" .لذلك فحين يستقبل العديد من النGاس الحGق ،فGإنهم ال يؤمنGGون َّأنهم قGGد وجGGدوا آثGار أقGدام هللا ناهيGGك عن َّأنهم

ال يعترفون بظهور هللا .يGا لGه من خطGأ جسGيم! ال يمكن أن يتصGالح ظهGور هللا مGع تصGورات اإلنسGان ،وال يمكن أن يظهGر
هللا بحسGGب أمGGر من اإلنسGGان .يقGGوم هللا بتقريGGر اختياراتGGه بنفسGGه ويحGGدد خطتGGه بنفسGGه حين يقGGوم بعملGGه ،فض Gالً عن أن لديGGه

Gطرا إلى أن ينGGاقش العمGGل الGGذي يقGGوم بGGه مGGع اإلنسGGان ،أو يسGGعى إلى الحصGGول
أهدافGGه الخاصGGة وطرقGGه الخاصGGة .ليس مضً G
على نصGGيحة اإلنسGGان ،أو يخGGبر كGGل شGGخص بعملGGه .هGGذه هي شخصGGية هللا ويجب على كGGل شGGخص اإلقGGرار بهGGذا G.إن كنتم
راغ GG Gبين في رؤي GG Gة ظه GG Gور هللا ،إن كنتم ترغب GG Gون في اتب GG Gاع آث GG Gار أق GG Gدام هللا ،فعليكم أوالً أن تتج GG Gاوزوا ح GG Gدود تص GG Gوراتكم
الشخص GG G Gية .ال يجب أن تطلب GG G Gوا أن يفع GG G Gل هللا ه GG G Gذا أو ذاك .كم GG G Gا يجب عليكم أال تُ َح ِّج َمGG G Gوا هللا بمح GG G Gدوديتكم وتص GG G Gوراتكم
الشخصية .بGل عليكم أن تسGألوا كيGف يمكنكم السGعي وراء آثGار أقGدام هللا ،وكيGف يمكنكم قبGول ظهGور هللا والخضGوع لعملGه
الجديGGد؛ هGGذا مGGا يجب على اإلنسGGان ِفعلGGه .حيث أن اإلنسGGان ليس هGGو الحGGق ،وال يملGGك الحGGق؛ فيجب عليGGه أن يسGGعى ويقبGGل

ويطيع.
كنت أمريكيًّا أو بريطانيًّا أو ح GGامالً ألي GGة جنس GGية أخ GGرى ،علي GGك أن تخط GGو خ GGارج ح GGدودك ،علي GGك أن تتج GGاوز
س GGواء َ
قيودا على آثار أقGGدام هللا .ألن
نفسك ،ويجب أن تنظر إلى عمل هللا من منظور أنك مخلوق من هللا .بهذه الطريقة لن تضع ً

اليوم يتصور العديد من الناس أنGه من المسGتحيل أن يظهGر هللا في دولGة أو أمGة معينGة .كم هي عميقGة أهميGة عمGل هللا ،وكم
هو مهم ظهور هللا! كيف يمكن قياسهما بالتصور والفكر اإلنساني؟ ولذلك أقول إنه عليك أن تخترق حGGاجز تصGGوراتك عن
الجنسGGية أو ِG
الع رق حين تطلب ظهGGور هللا؛ بهGGذه الطريقGGة لن تُ ّقيGGدك تصGGوراتك الشخصGGية؛ وبهGGذه الطريقGGة ،ستصGGبح مGGؤهالً
أبدا قبول هللا.
ال ً
دائما في الظلمة ،ولن تََن َ
الستقبال ظهور هللا ،وإال ستظل ً

ٍ
ٍ
ٍ
يتقيGد بGأي مظه ٍGر
يخصص نفسه
لشعب أو دولة أو أمة بعينها ،ويقوم بإتمGام خطتGه دون أن ّ
هللا إله البشرية كلها .وال ّ
أو أيGGة دولGٍ Gة أو أمGٍ Gة .ربمGGا لم تتخيGGل أبGً Gدا هGGذا المظهGGر قGGط ،أو ربمGGا تتبGGنى موقGGف اإلنكGGار لهGGذا المظهGGر ،أو ربمGGا الدولGGة أو

Gورا في الع GGالم .وم GGع ذل GGك ،ف GGإن هلل حكمت GGه الخاص GGة،
األم GGة ال GGتي يظه GGر فيه GGا هللا تع GGاني من التمي GGيز ض GGدها وتُع Gُّ Gد األق GGل تط ً G
وبس GGلطانه وحق GGه وشخص GGيته ،ق GGد ربح جماع GGة من الن GGاس على ٍ
قلب واح GGد مع GGه .وق GGد ربح أنا ًسG Gا يري GGد أن يجعلهم :جماع GGة

ُيخضGعها ،جماعGة تتحمGل التجGارب المؤلمGة وكافGة أسGاليب االضGطهاد وتتبعGه حGتى النهايGة .إن هGدف ظهGور هللا الGذي يخلGو
ٍ
ٍ
Gادرا على إكمGGال عمGGل خطتGه .على سGGبيل المثGال ،عنGGدما صGار هللا جس ًGدا في
من قيود أي
مظهر أو أية دولة هو أن يكGGون ق ً
اليهودية G،كان هدفه أن ُيكمل عمGل الصGليب لفGداء الجنس البشGري بأسGره .ومGع ذلGك ،اعتقGد اليهGود أن هللا من المسGتحيل أن
يفعGGل هGGذا ،وظنGGوا أنGGه من المسGGتحيل أن يصGGير هللا جسGً Gدا ويتخGGذ هيئGGة الGGرب يسGGوع .وقGGد أصGGبح "مسGGتحيلهم" أسGGاس إدانتهم
Gابها؛ إذ أنهم يعلنGGون بكGGل
ومعارضGGتهم هلل ،وأدى في النهايGGة إلى دمGGار إسGGرائيل .واليGGوم يGGرتكب العديGد Gمن النGGاس خطًGGأ مشً G

Gرة أخ GGرى ُي ّقي GGد ظه GGور هللا داخ GGل ح GGدود
ق GGوتهم ظه GGور هللا الوش GGيك ،وم GGع ذل GGك ي GGدينون ظه GGوره؛ وهك GGذا ف GGإن "مس GGتحيلهم" م ً G
ضحكا عندما يتقابلون مع كالم هللا .أوليس هذا الضحك ال يختلGGف عن إدانGGة
رأيت العديد من الناس يقعون
مخيلتهم .ولذلك
ً
ُ
ين ُمخلصGGين في مواجهGGة الحGق ومGا زاد أنكم ال تشGتاقون إليGه! أنتم تدرسGون مجGGرد دراسGة
وتجديف اليهود؟ أنتم لسGGتم َو ِر ِع َ
عمياء وتنتظرون بال مباالة .ماذا يمكنكم أن تَ ْجنوا من دراسGGة كهGذه وانتظGار مثGل هGذا؟ هGل يمكنكم نيGل اإلرشGاد الشخصGGي

كنت ال تسGGتطيع تميGGيز أقGGوال هللا ،كيGGف ستصGGبح مGGؤهالً أن تشGGهد ظهGGوره؟ حيثمGGا يظهGGر هللا هنGGاك يكGGون إعالن
من هللا؟ إن َ
الحق وهناك يكون صوت هللا .فقط أولئك الذين يستطيعون قبول الحق يمكنهم سماع صوت هللا ،وهم فقط المؤهلون لرؤيGGة
جانبGGا! توقGف واقGرأ هGGذه الكلمGات بعنايGة .إن كنت تشGتاق إلى الحGGق ،فسGينير هللا ذهنGGك كي تفهم
ظهور هللا .ضع تصGGوراتك ً
جانبا! كلما َّ
صدق األشخاص أن شGGيًئا مGا مسGGتحيل ،زادت أرجحيGGة حدوثGGه ،ألن حكمGGة هللا
مشيئته وكلماته .ضع "مستحيلك" ً
أعلى من السماوات ،وأفكار هللا أسمى من أفكار البشر ،وعمل هللا يتجاوز حدود التفكير والتصور اإلنساني .كلما كGان هGذا
الشيء مستحيالً ،كان هناك المزيد من الحق للسعي وراءه؛ وكلما كان الشيء يتجاوز تخيل وتصور اإلنسان ،كGGان يحتGGوي

أكGثر على مشGيئة هللا .ألنGه ال يهم أين يكشGف هللا عن ذاتGه ،فاهلل يظGل هGو هللا ،ولن يتغGير جGوهره أب ًGدا بسGبب مكGان ظهGوره
أو أسGGلوبه .تظGGل شخصGGية هللا كمGGا هي بغض النظGGر عن مكGGان آثGGار أقدامGGه .ال يهم مكGGان آثGGار أقGGدام هللا إذ هGGو إلGGه البشGGرية

كلها .فمثاًل  ،الرب يسوع ليس إله بني إسرائيل فحسب ،لكنه إله كل الشعوب في آسيا وأوروبا وأمريكا ،وهGGو اإللGGه الواحGGد
فلنسع لمعرفة مشيئة هللا واكتشاف ظهوره في أقواله واتباع خطاه! هللا هو الطريGGق والحGGق والحيGGاة.
في الكون بأسره .لذلك
َ
وظهوره وكالمه يتزامنان في وجدوهما معا ،وشخصيته وآثGار أقدامGه تظGل م ِ
مكنَ Gة المنGال للجنس البشGري .أعGزائي اإلخGGوة
ً
ُ

واألخGGوات ،أرجGGو أن تكونGGوا قGGادرين على رؤيGGة ظهGGور هللا في هGGذه الكلمGGات ،وتبGGدؤون في اتبGGاع آثGGار أقدامGGه نحGGو عصGGر
جديد وسماء جديدة جميلة وأرض جديدة ُم َّ
عدة ألولئك الذين ينتظرون ظهوره.

يوجه مصير البشرية
هللا هو من ِّ
كأعضاء في الجنس البشري وكمسيحيين أتقياء ،تقع علينا المسؤولية وااللتزام لتقديم أذهاننا وأجسادنا لتتميم إرسالية
مكرسGGة إلرسGGالية هللا وقضGGية
هللا ،إذ أن كياننGGا كلGGه قGGد جGGاء من هللا ويوجGGد بفضGGل سGGيادته .إن كGGانت أذهاننGGا وأجسGGادنا غGGير ّ
البشGGر العادلGGة ،فلن تكGGون أنفسGنا جGGديرة بأولئGGك الGذين استشGهدوا ألجGل إرسGاليته ،وبGاألكثر غGير مسGGتحّقة هلل الGGذي وهبنGا كGGل
شيء.

خلق هللا هذا العالم وهذه البشGرية ،ال بGل كGان المهنGدس المعمGاري الGذي صGمم الثقافGة اإلغريقيGة والحضGارة البشGرية.
Gارا .ال ينفصGل التقGدم البشGري والنمGو عن سGيادة هللا،
فقط هللا َم ْن ّ
يعزي هذه البشرية ،وهو الوحيGد الGذي يعتGني بهGا لياًل ونه ً
وال يمكن انتزاع تاريخ البشGرية ومسGGتقبلها بعي ًGدا عن مقاصGده .إن كنت مسGيحيا حقيقيGGا ،فسGتؤمن ًّ
حقا أن نهGGوض أو سGقوط
ً
ً

Gير األمم وال GGدول ،وه GGو وح GGده من يتحكم في مسGGGار هGGGذه
أيGGGة دول GGة أو أم GGة يتم طبًق GGا لمقاص GGد هللا؛ فاهلل وح GGده يع GGرف مص َ G
تعبGً Gدا هلل ويتGGوب معترًفGGا أمامGGه ،وإال
البشGGريةْ .
إن ابتغت البشGGرية ُحسGَ Gن المGGآل أو أرادتGGه دولGGة مGGا ،فعلى اإلنسGGان أن يسGGجد ُم ِّ
حتما مصيره وغايته نهاية كارثية.
سينتهي ً

Gيرا ،وابتع GGدت عن برك GGة هللا ال GGذي لم يع GGد يك GGترث له GGا،
انظ GGر إلى زمن فل GGك ن GGوح :ك GGانت البش GGرية فاس GGدة فس ً G
Gادا كب ً G
وخسGGرت وعGGوده .عاشGGت البشGGرية في الظلمGGة بGGدون نGGور هللا وهكGGذا أصGGبح البشGGر فاسGGقين بطGGبيعتهم وأسGGلموا أنفسGGهم للفسGGاد
Gؤهلين لرؤيGGة وجGGه هللا وال حGGتى سGGماع
القGGبيح .ولم يعGGد في اسGGتطاعة هGGؤالء البشGGر الحصGGول على وعGGد هللا؛ وكGGانوا غGGير مّ G
جانبا كل مGا قGد أنعم بGه عليهم ،متناسGين تعاليمGه .ابتعGدت قلGوبهم أكGثر فGأكثر
صوته ألنهم كانوا قد تخلوا عن هللا ،وطرحوا ً

Gادا تخطى العقGGل واإلنسGGانية ،وازداد شGGرهم .وبGGذلك أصGGبحوا أقGGرب إلى المGGوت ،ووقعGGوا
عن هللا ،وبفعلتهم هGGذه فسGGدوا فسً G
قادرا على سماع صGوت هللا وتعاليمGGه .فقGام
تحت غضب هللا وعقابه .فقط نوح هو من َعَب َد هللا وحاد عن الشر ،ولذلك كان ً
جاهزا ،أوقGGع
ببناء الفلك وفًق ا لتوجيهات كلمة هللا ،وجمع كافة أنواع الكائنات الحية .وبهذه الطريقة ،حالما أصبح كل شيء
ً
هللا دماره على العالم .فقط نوح وسبعة أشخاص من عائلته نجوا من الدمار ألن نوح عبد يهوه وحاد عن الشر.
ثم انظر اآلن للزمن الحاضر :لم يعد يوجد رجال أتقياء مثل نوح يعبدون هللا ويحيدون عن الشر .ومع ذلك ال يزال

ِ
Gافرا لهGGا خالل هGGذه الحقبGGة األخGGيرة .يبحث هللا عن أولئGGك المشGGتاقين لظهGGوره .يبحث عن
هللا ُمنع ًمGGا على هGGذه البشGGرية وغً G
يطلب أولئGGك الGGذين
أولئGGك القGGادرين على سGGماع كلماتGGه ،أولئGGك الGGذين لم ينسGGوا إرسGGاليته إنمGGا يقGّ Gدمون قلGGوبهم وأجسGGادهم لGGه.
ُ
ٍ
كأطفال ،وال يقاومونه .إن لم توجد أية قوة تُعيقك في تكريسGGك لGGه ،سGGتجد نعمGGة في عين هللا وينعم عليGGك ببركاتGGه.
يطيعونه
وإن كنت في مركز ٍ
عال ،وسمعة كريمة ،ولديك معرفة غزيرة ،وتمتلك العديد من العقارات ويدعمك أنGاس كثGيرون ،غGير

أن هGGذه األمGGور ال تمنعGGك من المجيء أمGGام هللا لقبGGول دعوتGGه وإرسGGاليته ،وتنفيGGذ مGGا يطلبGGه منGGك ،عنGGدها فGGإن كGGل مGGا سGGتفعله
Gت دعGوة هللا من أجGل مكانتGك وأهGدافك الخاصGة ،فكGل مGا
سيكون ذا أهمية كبGيرة لألرض وذا خGير كبGير للبشGرية .إن رفض َ
ملعونا وسير ُذُلك هللا .ربما تكون رئيس دولة ،أو ِ
شيخا ،مركGGزك العGالي ال يهم ،إن كنت
عال ًما أو
ستفعله سيكون
قسيسا أو ً
ً
َْ
ً

ِ ِ
دائمGGا ولن تنGGال بركGات هللا ،ألن هللا لن يقبGل أي شGيء تفعلGه ،ولن يضGGمن أن
تتكGل على معرفتGك وسَ Gعة مشGاريعك فستفشGل ً
تكGGون مهنتGك GمهنGGة بGGارة أو يقبGGل عملGGك كشGGيء مفيGGد للبشGGرية .سGGيقول إن كGGل شGGيء تفعلGGه هGGو اسGGتخدام لمعرفGGة وقGGوة البشGGر
لتحجب عن الناس حماية هللا وإلنكار بركاته .سيقول إنك تقGود البشGرية للظلمGة والمGوت والGدخول إلى وجGود بال حGدود فيGه
يفقد اإلنسان هللا وبركاته.
من GGذ أن ع GGرف اإلنس GGان العل GGوم االجتماعي GGة أص GGبح عقل GGه منش Gغاًل ب GGالعلم والمعرف GGة .ثم أص GGبح العلم والمعرف GGة أدوات

للسGGيطرة على الجنس البشGGري ،ولم تعGGد توجGGد مسGGاحة كافيGGة لإلنسGGان ليعبGد Gهللا ،ولم تعGد GتتGGوفر ظGGروف مناسGGبة لعبGGادة هللا.

وانحطت مكانGGة هللا إلى أدنى مرتبGGة في قلب اإلنسGGان .العGGالم في قلب اإلنسGGان بال مكGGان هلل ُمظلم وفGGارغ وبال رجGاء .ولهGGذا
ظهGGر العدي Gد Gمن علمGGاء االجتمGGاع والمGGؤرخين والساسGGة للتعبGGير عن نظريGGات العلGGوم االجتماعيGGة ،ونظريGGة تطGGور اإلنسGGان،
ونظريات أخرى تتعارض مGع حقيقGة خلGق هللا لإلنسGان ،وهGذه النظريGات مألت عقGل اإلنسGان وقلبGه .وبهGذه الطريقGة يصGبح
وقت س GGابق ،ويتزاي GGد ع GGدد المؤم GGنين بنظري GGة التط Gُّ Gور أك GGثر من أي ٍ
من يؤمن GGون ب GGأن هللا خل GGق ك GGل ش GGيء أق GGل من أي ٍ
وقت
َ
مضى .يتزايد ويتزايد عدد الناس الذين يتعاملون مع سجاَّل ت عمل هللا وكالمه في عصر العهد القGGديم كخرافGGات وأسGاطير.
أصبح الناس في قلوبهم غير مكترثين بكرامة هللا وعظمته .وال يبالون بعقيدة وجود هللا وتسّلطه على كافGGة األشGGياء .لم يعGGد

مهم GGا في نظGG Gرهم .يعيش اإلنسGG Gان في عGG Gالم أجGG Gوف يهتم فقGG Gط بالمأكGG Gل
بقGG Gاء الجنس البشGG Gري ومصGG Gير الGG Gدول والشGG Gعوب ًG
والمشرب والسعي وراء َّ
الملذات... .القليل من الناس يحملون على عاتقهم البحث عن مكGGان عمGGل هللا اليGGوم ،ويبحثGGون عن
كيفية تسلطه على غاية اإلنسان وترتيبه لهذا .وبهذه الطريقة أصبحت الحضارة اإلنسانية – دون درايGGة اإلنسGGان – عGGاجزة
أكGGثر فGGأكثر عن أن تسGGاير آمGGال اإلنسGGان ،بGGل ويوجGGد العديGد Gمن البشGGر يشGGعرون أنهم ،لكGGونهم يعيشGGون في مثGGل هGGذا العGGالم،
صاروا أقل سعادة من الذين سبقوهم .حتى األشخاص الذين يعيشون في دول متقدمة يعانون من نفس الشكوى .ألنGGه بGGدون
إرشGGاد هللا ال يهم مقGGدار مGGا يفكGGر فيGGه الحكGGام أو علمGGاء االجتمGGاع للحفGGاظ على الحضGGارة البشGGرية؛ فهGGذا كلGGه بال جGGدوى .ال
Gاة لإلنسGGان وال ثمGGة نظريGGة
يسGGتطيع أحGGد أن يمأل الفGGراغ الموجGGود في قلب اإلنسGGان ،ألنGGه ال يوجGGد أحGGد يمكن Gه Gأن يكGGون حيً G
الم َبتلى بGه .العلم والمعرفGة والحريGة والديمقراطيGة والرخGاء والراحGة ليسGت إال
اجتماعية يمكنها تحرير اإلنسGان من الفGراغ ُ
حتما ويتحسر على مظالم المجتمGGع .حGGتى هGGذه
ً
أمورا تسبب راحة مؤقتة .حتى مع هذه األشياء سيظل اإلنسان يرتكب اإلثم ً
تكبح جمGG Gاح َن َهم اإلنس GG Gان ورغبت GG Gه في االستكش GG Gاف .ألن اإلنسGG Gان قGG Gد خلقGG Gه هللا ،وه GG Gذه التضGG Gحيات
األمGG Gور ال يمكنه GG Gا أن َ
واالستكشGGافات البشGGرية الGGتي بال إحسGGاس سGGتقوده فقGGط إلى مزيGGد من الضGGيق .سGGوف يظGGل اإلنسGGان يحيGGا في حالGGة دائمGGة من

الخوف ،وال يعرف كيف يواجه مستقبل البشرية أو كيف يواجه الطريق الذي أمامه .بGل سيخشGى اإلنسGان العلم والمعرفGة،
Gاجزا
ويخشGGى شGGعور الفGGراغ بداخلGGه .في هGGذا العGGالم ،سGGواء كنت تحيGGا في دولGGة حGGرة أو دولGGة بال حقGGوق إنسGGان ،سGGتظل عً G

Gيرا عن الهGروب من
حاكمGا أم
كبيرا عن الهروب من مصير البشرية .سGواء كنت
محكومGا ،سGتظل ع ً
ً
Gاجزا عج ًGزا كب ً
عجزا ً
ً
ً
رغبة استكشاف مصGير البشGرية وأسGرارها وغايتهGا ،وسGتظل أكGثر عج ًGزا عن الهGروب من اإلحسGاس الكبGير بGالفراغ .مثGل

هذه الظواهر منتشرة بين البشGرية جمعGاء ويطلGق عليهGا علمGاء االجتمGاع الظGواهر االجتماعيGة ،غGير أنGه ال يقGدر أي إنسGان
عظيم على حل مثل هذه المشكالت ،فاإلنسان هو في المقام األول مجرد إنسGان ،ومكانGة هللا وحياتGGه ال يمكن اسGGتبدالها بGGأي

ضGا إلى خالص
إنسان .ال يحتاج اإلنسان فقط إلى مجتمع عادل فيه يتمتع الجميع بالمأكل والمساواة والحريGة ،بGل يحتGاج أي ً
هللا وتGG Gدبيره لحياتGG Gه .فق GG Gط عنGG Gدما ين GG Gال اإلنسGG Gان خالص هللا وتGG Gدبيره لحيات GG Gه ،تُح Gُّ G Gل مشGG Gكلة احتياجGG Gات اإلنسGG Gان واشGG Gتياقه
لالستكشGGاف وفراغGه الGروحي .إن لم يسGGتطع شGعب أمGة أو دولGGة مGا نيGGل خالص هللا ورعايتGGه ،ستسGGلك هGذه األمGة أو الدولGGة

وسيبيدها هللا.
تجاه الخراب والظالم ُ
ربما تعيش اآلن في دولة مزدهرة ،ولكن إن تركت شعبك يضل عن هللا ،سGGتجد دولتGGك نفسGGها تتجGGرد من بركGGات هللا
بطريقة متزايدة .ستُسحق حضارة دولتك أكثر فأكثر تحت األقدام ،وبعد فترة وجيزة سيثور الشعب ضد هللا ويلعن السماء.

وبذلك يكGون مصGير هGذه الدولGة ،دون درايGة اإلنسGان ،هGو الخGراب .سGيقيم هللا دواًل قويGة تتعامGل مGع هGذه الGدول الGتي لعنهGا

أيض ا تمسحها من على وجه األرض .يتوقف صعود أو سقوط دولة أو أمة على ما إذا كان حكامهGGا يعبGGدون Gهللا،
هللا وربما ً
وما إذا كانوا يقGودون شGعبهم إلى هللا وعبادتGه .ولكن في هGذا العصGر األخGير ،الGذي تحGاول فيGه قلGة قليلGة عبGادة هللا والبحث

Gارا
عنهُ ،ينعم هللا بإحسانه الخاص على الدول التي فيها المسيحية هي دين الدولGGة .يجمعهم هللا ًG
Gكرا عالميًّا بًّ G
معGا ليكGِّ Gون معسً G
Gداء للمعسGكر البGار .بهGذه الطريقGة ال يكGون هلل مكGان بين
نسبيًّا ،بينما تصير الدول الملحدة أو تلك الدول التي ال تعبGد هللا أع ً
ضGا يسGتحوذ على دول يمكنهGGا ممارسGة السGلطة البGارة ،كمثGل أن تفGرض عقوبGGات وقيGGود
البشرية إلتمام عمله فحسب ،بGGل أي ً
على تلGGك الGGدول الGGتي تقGGاوم هللا .ومGGع ذلGGك ال يGGزال عGGدد كبGGير من النGGاس ال يGGأتون إلى هللا ألن اإلنسGGان قGGد حGGاد بعيGً Gدا عنGGه

غائبا عن أفكار اإلنسان لمGGدة طويلGة .ال تGGزال على األرض دول تمGارس الGGبر وتقGاوم اإلثم ،ولكن هGGذا بعيGGد
كثيرا وظل هللا ً
ً
البعGد عن رغبGات هللا ،ألن حكGام الGدول لن يسGمحوا هلل بتوجيGه شGعوبهم ،ولن يجمGع حGزب سياسGي أعضGاءه لعبGادة هللا؛
كل ُ
لقGGد فقGGد هللا مكانGGه الصGGحيح في قلب كGGل دولGGة وشGGعب وحGGزب حGGاكم وحGGتى في قلب كGGل إنسGGان .ومGGع أنGGه توجGGد قGGوى بGGارة

موجودة في هذا العالم ،لكن الحكم الذي ال يكون فيه مكان هلل في قلب اإلنسان يكGون ه ًّشGا .دون بركGGة هللا ،سيسGقط المجGال

السياسي في الضالل ويصبح عرضة للهجوم .أما بالنسGبة إلى البشGر ،فGإن الحرمGان من بركGة هللا أشGبه مGا يكGون بالحرمGان
من ض GGوء الش GGمس .بغض النظ GGر عن م GGدى المس GGاهمات المجته GGدة ال GGتي يق GGدمها الحك GGام لش GGعوبهم ،وبغض النظ GGر عن ع GGدد
ِ
يعدلGGه .يعتقGGد اإلنسGGان أن الدولGGة الجيGGدة هي
يغير هذا مصGGير البشGGرية أو ّ
المؤتمرات الدينية العديدة Gالتي تعقدها البشرية ،لن ّ
معGا في سGGالم ،ويكGGون فيهGGا قيGGادة جيGGدة .لكن هللا ال يفكGGر بالمثGGل .فاهلل
الGGتي يتGGوفر فيهGGا الملبس والمأكGGل ويعيش فيهGGا النGGاس ًG

يGرى أن الدولGة الGGتي ال أحGGد يعبGGده فيهGGا هي دولGة تسGGتحق اإلبGادة .تختلGف طريقGGة تفكGير اإلنسGان عن طريقGGة تفكGير هللا كليًّا.
لذلك ،إن لم يعبد رأس الدولة هللا سيكون مصير هذه الدولة مأسويًّا وستكون بال غاية.
يتحكم في هGGذا العGGالم
ال يشGGترك هللا في سياسGGات اإلنسGGان ،ومGGع ذلGGك فGGإن مصGGير دولGGة أو أمGGة مGGا هGGو في يGGد هللا .هللا ّ

طGGا لص GGيًقا ،وال يوج GGد إنس GGان أو دول GGة أو ش GGعب خ GGارج نط GGاق
والك GGون بأس GGره .مص GGير اإلنس GGان وخط GGة هللا مرتبط GGان ارتبا ً
سGG Gيادته .إن رغب إنسGG Gان في معرفGG Gة مصGG Gيره ،عليGG Gه أن يGG Gأتي أمGG Gام هللا .فاهلل سGG Gيجعل َم ْن يتبعون G Gه GويعبدونGG Gه يزدهGG Gرون،
وسيجلب الخراب واإلبادة على َم ْن يقاومونه ويرفضونه.

استر ِجع المشهد الكتابي الذي أنزل فيه هللا الخراب على سGGدومِّ ،
ضGا في زوجGة لGوط الGتي تحGGولت إلى عمGGود
وفكGGر أي ً
ملح .وت GGذكر كي GGف ت GGاب أه GGل نين GGوى عن خطاي GGاهم في مس GGوح ورم GGاد ،وت GGذكر م GGا ح GGدث بع GGد أن س Gَّ Gم َر اليه GGود يس GGوع على
ط ِرد اليهود من إسرائيل وف ّGروا إلى بلGدان في كGل أنحGاء العGالم .العديGد Gمنهم ُقتلGوا وخضGعت
الصليب منذ ألفي عام مضتُ .
األم GGة اليهودي GGة بأس GGرها ل GGدمار غ GGير مس GGبوق .لق GGد س GGمروا هللا على الص GGليب – وهك GGذا ارتكب GGوا جريم GGة ش GGنعاء – فاس GGتفزوا
شخصGGية هللا .ودفعGGوا عاقبGGة مGGا فعلGGوه وتحلمGGوا عGGواقب أفعGGالهم .لقGGد أدانGGوا هللا ورفضGGوه ،لGGذلك لم يكن أمGGامهم إال مصGGير
واحد :أن يعاقبهم هللا .إنها العاقبة المريرة والضيقة التي جلبها حكام دولتهم وأمتهم عليهم.
اليGGوم ،عGGاد هللا إلى العGGالم ليقGGوم بعملGGه .محطتGGه األولى هي التجمGGع الضGGخم للحكGGام الGGديكتاتوريين G:الصGGين ،الحصGGن

المGGنيع لإللحGGاد .لقGGد ربح هللا أنا ًس Gا بحكمتGGه وسGGلطانه .وأثنGGاء هGGذه الفGGترة ،يعاديGGه الحGGزب الحGGاكم في الصGGين بكGGل الوسGGائل
ويجتاز في معاناة كبيرة ،بال موضع يسند فيGه رأسGه أو يتخGذه مGأوى .ومGع هGذا ال يGزال هللا ُي ْكمGل العمGل الGذي ينGوي فعلGه:
Gدوا ،لم ُيو ِقGف
ينطق بصوته وينشر اإلنجيGل .ال يمكن ألحGد أن يGدرك عظمGة قGدرة هللا .في الصGين ،الدولGة الGتي تGرى هللا ع ًّ
أبدا عملGه ،بGل قGد َقِبGل المزيGد من النGاس عملGه وكلمتGه ،ألن هللا يفعGل كGل مGا بوسGعه ُليخِّلص كGل فGرد في البشGرية .نحن
هللا ً
نثق أنه ال توجد دولة وال قGوة بإمكانهGا الوقGوف في طريGق مGا يريGد هللا تحقيقGه .أولئGك الGذين يعرقلGون عمGل هللا ،ويقGاومون

سير َس Gل إلى الجحيم؛ أي GGة دول GGة
وير ِبك GGون خط GGة هللا ويع ّ
طلونه GGا س GGيعاقبهم هللا في النهاي GGة .ك GGل َم ْن يتح GGدى عم GGل هللا ُ
كلمت GGهُ ،
أمة تق GGوم ض GGد عم GGل هللا س GGتُمحى من على ه GGذه األرض ولن يع GGود له GGا وج GGود .إن GGني أدع GGو
تتح GGدى عم GGل هللا س GGتَُد َمر؛ وأي GGة َّ

انتباهGا لمصGير
شGعوب جميGع األمم والGدول وحGتى الصGناعات أن ينصGتوا إلى صGوت هللا ،وينظGروا إلى عمGل هللا ،ويعGيروا
ً
ثم يجعلGGوا هللا األقGGدس واألكGGرم واألعلى وهGGدف العبGGادة الوحيGGد بين الجنس البشGGري ،وأن يسGGمحوا للبشGGرية
البشGGريَّة ،ومن ّ
وتماما مثلما كان يعيش آدم وحواء ،اللذان
تماما كما عاش نسل إبراهيم في ظل وعد يهوه،
ً
كلها أن تحيا في ظل بركة هللا ً
خلقهما هللا في األصل ،في جنة عدن.

إن عمGGل هللا مثGGل أمGGواج تنGGدفع بقGGوة .ال يمكن ألحGGد أن يحتجGGز هللا ،وال يمكن ألحGGد أن يوقGGف خطGGوات أقدامGGه .فقGGط
أولئ GGك ال GGذين ينصGGتون بانتب GGاه لكلمات GGه ويسGGعون إلي GGه بشGGوق وعطش ،يمكنهم اتبGGاع خطGGاه وني GGل وعGGده .أمGGا أولئGGك ال GGذين ال
يفعلون ذلك فسيتعرضون إلى ضيقة ساحقة وعقاب ُمستحق.

معرفة هللا هي الطريق إلى ا ّتقاء هللا والحيدان عن الشر
ينبغي على كل واحد منكم أن يفحص من جديد حيGاة إيمانGGه باهلل لGGترى مGا إذا كنت في عمليGة اتباعGك هلل تفهم هللا ًّ
حقا

وتسGGتوعبه وتعرفGGه أم ال ،وإن كنت تعGGرف حًقGGا موقGGف هللا من الفئGGات المتنوعGGة الGGتي عليهGGا البشGGر ،وإن كنت تفهم ًّ
حقا مGGا

تعريفGGا لكGGل تصGGرف تتصGGرفه .في المحصGGلة النهائيGGة ،مGGا هGGو القGGدر الGGذي تفهمGGه ومGGا هGGو القGGدر
يعملGGه هللا فيGGك وكيGGف يضGGع
ً

الذي تعرفه ًّ
حقا عن هGذا اإللGه ،الGGذي هGGو بجانبGGك ،يرشGد اتجGاه تقGGدمك ،ويح ّGدد مصGGيرك ،ويس ّGدد احتياجاتGGك؟ هGل تعGGرف مGا
يعمله فيك كل يوم؟ هل تعرف المبادئ واألهداف التي يؤسس عليها كل تصرف من تصرفاته؟ هGGل تعGGرف كيGGف يرشGGدك؟
هل تعرف الطرق التي يدعمك Gبها؟ هل تعرف الطرق التي يقودك بها؟ هل تعرف ما يرغب في الحصGGول عليGGه منGGك ومGGا

صGا يحبGه أم ال؟ هGل
يتمنى أن يحققه فيك؟ هل تعرف موقفGه من الطGرق المتنوعGة الGتي تسGلك بهGا؟ هGل تعGرف إن كنت شخ ً
تعGGرف مصGGدر فرحGGه وغضGGبه وحزنGGه وبهجتGGه والمعتقGGدات واألفكGGار وراءهGGا وجGGوهره؟ هGGل تعGGرف في النهايGGة مGGا هGGو نGGوع
اإلله الذي تؤمن به؟ هل هذه األسئلة وأسئلة أخرى هي نوع من األسئلة التي لم تفكر فيها أو تفهمهGGا قGط؟ في السGGعي وراء
إيمانك باهلل ،هل حددت سوء فهمك عنه ،من خالل التقدير والخبرة الحقيقيين لكالمه؟ بعد أن نلت تأديب هللا وتوبيخGGه ،هGGل
وص GGلت إلى طاع GGة واهتم GGام أص GGيلين؟ ه GGل ع GGرفت ،في وس GGط ت GGوبيخ هللا ودينونت GGه ،عص GGيان اإلنس GGان وطبيعتGGه Gالش GGيطانية،
وحصGGلت على فهم يسGGير عن قداسGGة هللا؟ هGGل بGGدأت ،تحت إرشGGاد كالم هللا واسGGتنارته ،في الحصGGول على نظGGرة جديGGدة إلى
ضGا مGا يطلبGه منGك وكيفيGة
المرسَGلة من هللا ،بعGدم تسGامحه مGع إسGاءات اإلنسGان ،وأي ً
الحياة؟ هGل شGعرت ،في وسGط التجربGة ُ
خالصه لك؟ إن كنت ال تعرف معنى أن تسيء فهم هللا ،أو كيفية التخلص من سوء الفهم هذا ،فيمكن القGGول بأنGGك لم تGGدخل
قط في اتحاد حقيقي مGع هللا ولم تفهمGGه قGGط ،أو على األقGGل يمكن القGول إنGGك لم تGرغب في أن تفهمGGه قGGط .إن كنت ال تعGرف

ما هو تأديب هللا وتوبيخه ،فمن المؤكد أنGك ال تعGGرف مGا هي الطاعGGة واالهتمGام ،أو على األقGل لم تطGع هللا أو تهتم بGGه قGط.
فهمGGا
لGGو لم تختGGبر تGGوبيخ هللا ودينونتGGه قGGط ،فمن المؤكGGد أنGGك لن تعGGرف مGGا هي قداسGGته ،ولن تفهم معGGنى عصGGيان اإلنسGGان ً
جيGً Gدا .لGGو لم يكن لGGديك قGGط ًّ
حقا منظGGور صGGحيح عن الحيGGاة أو هGGدف صGGحيح في الحيGGاة ،لكنGGك ال تGGزال في حالGGة من الحGGيرة
Gدما ،فمن المؤك GGد أن GGك لم تتل GGق ق GGط
وال GGتردد بش GGأن طريق GGك المس GGتقبلي في الحي GGاة حGGتى إلى درج GGة أن GGك م GGتردد في المض GGي ق ً G
عونا أو امتالء من كالم هللا قط ًّ
حقا .لو لم تجتز إلى اآلن في تجربة هللا،
استنارة هللا وإرشاده ،ويمكن أن نقول إنك لم تنل ً
ً
فال شك أنك لن تعرف بالتأكيد معنى عدم تسامح هللا مع إساءات اإلنسان ،ولما فهمت في النهاية مGا يطلبGGه هللا منGGك ،فضGالً

عن عدم فهمك لعمGل تGدبيره وخالصGه لإلنسGان .ال يهم عGدد السGنوات الGتي كGان يGؤمن فيهGا الشGخص باهلل ،فلGو لم يختGبر أو

أبدا أي شيء في كالم هللا ،فمن المؤكGد أنGGه ال يسGGير في الطريGق نحGو الخالص ،ومن المؤكGد أن إيمانGGه باهلل بال قناعGة
يفهم ً
أيضا ،وال شك في أنه ليس لديه أية فكرة على اإلطالق عن معنى اتقاء هللا.
فعلية ،وليس لديه أي معرفة باهلل ً
صفات هللا وكينونته Gوجوهره وشخصيته جميعها معلنة في كالمه للبشرية .عندما يختبر اإلنسGGان كالم هللا ،سGGيبدأ في
فهم اله GGدف من وراء الكالم ال GGذي يقول GGه هللا أثن GGاء تنفي GGذه ،ويفهم منب GGع كالم هللا وخلفيت GGه ،ويفهم ويق Gّ Gدر األث GGر المقص GGود من
كالمGGه .من ناحيGGة البشGGر ،هGGذه جميعهGGا أمGGور يجب على اإلنسGGان أن يختبرهGGا ويسGGتوعبها ويصGGل إليهGGا بهGGدف الوصGGول إلى
Gادرا على طاعGGة سGGيادة هللا وترتيباتGGه .في الGGوقت ذاتGGه ،إذ
الحGGق والحيGGاة ،وفهم مقاصGGد هللا ،وحGGتى تتغGGير طبيعتGGه ،ويصGGير قً G
ضGا على
يختبر اإلنسان هذه األمور ويفهمها ويصل إليها ،سيحصل تدريجيًّا على فهم عن هللا ،وفي هذا الGGوقت سيحصGGل أي ً
درجات مختلفة من المعرفة عنه .ال تأتي هذه المعرفة وهذا الفهم من شيء قد تخيله اإلنسان أو َّألفه ،بل تأتي بالحري مما
تتأيد معرفة اإلنسان عن هللا بالقناعة إال بعد تقدير هذه األمور واختبارها
ّ
يقدره ويختبره ويشعر به وما يقتنع به بداخله .ال ّ
واالقتنGGاع والشGGعور بهGGا ،فقGGط المعرفGGة الGGتي يحصGGل عليهGGا في هGGذا الGGوقت فعليGGة وواقعيGGة ودقيقGGة ،وهGGذه العمليGGة – عمليGGة
ٍ
Gادا
الوص GGول إلى فه ٍم ومعرف GGة أص GGيلين عن هللا من خالل تق GGدير كالم GGه واختب GGاره واالقتن GGاع والش GGعور ب GGه – ليس GGت إال اتح ً G
حقا ويس GGتوعب مقاص GGد هللا ،ويفهم ويع GGرف ًّ
حقيقيًّا بين اإلنس GGان وهللا .في وس GGط ه GGذا الن GGوع من االتح GGاد ،يفهم اإلنس GGان ًّ
حقا

كينونGGة هللا وصGGفاته ،ويفهم جGGوهره ويعرفGGه ًّ
حقا ،ويفهم ويعGGرف تGGدريجيًّا شخصGGية هللا ،ويصGGل إلى يقينيGGة حقيقيGGة وتعريGGف
صحيح عن حقيقGة سGيادة هللا على كGل الخليقGة ،ويحصGل على معرفGة جوهريGة عن مركGز هللا وهويتGه .في وسGط هGذا النGوع
يغيGGر اإلنسGGان ،خطGGوة بخطGGوة ،أفك GGاره عن هللا ،وال يع GGود يرسGGم ل GGه صGGورة من نسGGج خيالGGه ،أو يطلGGق عنGGان
من االتحGGادّ ،
حاجات اإلنسGGان مGGع هللا،
شGGكوكه عنGGه ،أو سGGوء فهمGGه عنGGه ،أو إدانتGGه ،أو الحكم عليGGه ،أو الشGGك فيGGه .ونتيجً Gة لGGذلك ،سGGتقل ُم َّ
وسGGتتقّلص خالفاتGGه مGGع هللا ،وتنGGدر المناسGGبات الGGتي يتمGّ Gرد GفيهGGا ضGGد هللا .بGGل وعلى عكس ذلGGك ،سGGينمو اهتمGGام اإلنسGGان باهلل
واقعي ًة وأكثر عمًقا .في وسط هذا النوع من االتحاد ،لن يحصل اإلنسان على عطيGة
وطاعته إياه ،وسيصير اتقاؤه هلل أكثر
ّ
ض Gا في ال GGوقت ذات GGه على معرف GGة حقيقي GGة عن هللا .في وس GGط ه GGذا الن GGوع من
الح GGق ومعمودي GGة الحي GGاة فق GGط ،ب GGل سيحص GGل أي ً

االتحاد ،لن يتغير اإلنسان في شخصيته وينال الخالص فحسب ،بGGل سَّ G
Gادة حقيقيGGة من
Gاء حقيقيًّا وعبً G
Gيكن في ذات الGGوقت اتّق ً
مخلGGوق تجGGاه هللا .بع Gد Gأن يحصGGل اإلنسGGان على هGGذا النGGوع من االتحGGاد ،لن يعGGود إيمانGGه باهلل مجGGرد ورقGGة فارغGGة أو وعGGد
يومGGا تلGو اآلخGر إال من
كاذب ،أو شكل من أشكال السعي األعمى أو العبادة العمياء؛ فلن تنمو حيGاة اإلنسGان تجGاه النضGGوج ً
خالل هGGذا النGGوع من االتحGGاد ،ووقتهGGا فقGGط سGGتتغير شخصGGيته تGGدريجيًّا ،وسGGيجتاز إيمانGGه باهلل خطGGوة بخطGGوة من إيمGGان مبهم
ضG Gا ت GGدريجيًّا من
وغ GGير يقي GGني إلى الطاع GGة واالهتم GGام الص GGادقين ،وإلى االتق GGاء الحقيقي .وفي اتب GGاع اإلنس GGان هلل ،س GGيتقدم أي ً
Gف سGGلبي إلى موقٍ G
موقٍ G
Gف فاعGٍ Gل ،ومن السGGلبيات إلى اإليجابيGGات؛ فقGGط من خالل هGGذا النGGوع من االتحGGاد سيصGGل اإلنسGGان إلى

فهم واس GGتيعاب ص GGحيحين عن هللا ،وإلى معرف GGة ص GGحيحة عن GGه .وألن الغالبي GGة العظمى من الن GGاس لم ت GGدخل ق GGط في اتح GGاد
حقيقي مع هللا ،فGإن معGرفتهم عن هللا تتوقGف عنGد مسGتوى النظريGة ،ومسGتوى الحGروف والتعGاليم .أي إنGه على قGدر مGا يهتم
الغالبيGة العظمى من النGاس ،بغض النظGر عن عGدد السGنوات الGتي آمنGوا فيهGا باهلل ،بمعرفGة هللا ،فال يزالGون في نفس المكGان
الGGذي بGGدأوا منGGه ،وعGGالقين في أسGGاس أشGGكال اإلجالل التقليديGGة G،بزخGGارف اللGGون األسGGطوري والخرافGGة البائGGدة .إن وجGGوب
توق GGف معرف GGة اإلنس GGان عن هللا عن GGد نقط GGة البداي GGة يع GGني أنه GGا غ GGير موج GGودة عمليًّا .بعي Gً Gدا Gعن تأك GGد اإلنس GGان من مكان GGة هللا
وهويته ،ال يزال إيمان اإلنسان باهلل في حالة من عدم اليقينية المبهمة .وعليGGه ،مGGا قGدر االتقGاء الحقيقي الGذي يمكن لإلنسGان
أن َّ
يكنه هلل؟

مهمGGا كGGان قGGدر إيمانGGك الراسGGخ بوجGGوده ،فال يمكن أن يحGّ Gل هGGذا محGGل معرفتGGك باهلل ،وال اتقGGاءك لGGه .ومهمGGا كGGان قGGدر
تمتعك ببركاته ونعمته ،فال يمكن أن يحل هذا محل معرفتك باهلل .ومهما كان مقدار رغبتك في تكريس كل ما لديك وبGGذلك
كل ما لديك من أجله ،فال يمكن أن يحل هذا محل معرفتك باهلل .ربما قد َِألْف َت الكلمات التي قد قالهGGا ،أو حGGتى حفظتهGGا عن

ظهGGر قلب ويمكنGGك ترديGGدها عكسGً Gيا دون معانGGاة ،لكن هGGذا ال يمكنGGه أن يحGGل محGGل معرفتGGك باهلل .أيًّا كGGانت نيGGة اإلنسGGان في
اتباع هللا ،فإن لم يكن لديه قط اتحاد أصيل مع هللا ،أو اختبار أصيل لكالم هللا ،فمعرفته باهلل ستكون فارغة أو فكرة خياليGGة
وجها لوجه ،فال تزال معرفتك باهلل ال شGيء ،واتقGاؤك
بال حدود .سواء كنت قد مررت باهلل "مرور الكرام" ،أو تقابلت معه ً
فكرة مثالي ًة.
أجوف أو
شعارا
هلل ليس إال
ً
َ
ً

يتمسك العديد Gمن النGاس بقGراءة كلمGة هللا يومGا فيومGا ،للدرجGة الGتي فيهGا يلGتزمون بت ُّ
Gذكر كGل الفقGرات الكالسGيكية كمGا
ً
ً
لGGو كGGانت أثمن مGGا يملكGGون ،باإلضGGافة إلى الكGGرازة بكالم هللا في كGGل مكGGان ،وتقGGديم المعونGGة والمسGGاعدة لآلخGGرين من خالل
كلمتGGه .يعتقGGدون أن القيGGام بهGGذا هGGو تقGGديم شGGهادة هلل ولكالمGGه ،وأن القيGGام بهGGذا هGGو اتبGGاع طريGGق هللا .إنهم يعتقGGدون أن القيGGام
بهGGذا هGGو العيش وفًقGا لكالم هللا ،وأن القيGGام بهGGذا هGGو تطGGبيق كالمGGه في حيGGاتهم الفعليGGة ،وأن القيGGام بهGGذا يم ّكنهم من الحصGGول
على ثنGGاء هللا ،ومن أن ينGGالوا الخالص والكمGGال .لكن حGGتى عنGGدما يكGGرزون بكالم هللا ،ال يمتثلGGون أبGً Gدا لكالم هللا عمليًّا ،أو

علن في كالم هللا .بGل يسGتخدمون كالم هللا للحصGول على إعجGاب اآلخGرين وثقتهم من خالل
يحGاولون االتسGاق مGع مGا هGو ُم ٌ
الخداع ،وللدخول في التدبير بأنفسهم ،واختالس مجGد هللا وسGGرقته .إنهم يGGأملون عبثًGا أن يسGتغلوا الفرصGة الGتي يقGGدمها نشGGر

كالم هللا ُليكGGاَفئوا بعمGGل هللا وثنائGGه .لقGGد مGّ Gرت سGGنوات عديGGدة ،ومGGع ذلGGك لم يظGGل هGGؤالء النGGاس عGGاجزين عن الحصGGول على
ثنGGاء هللا في عمليGGة الكGGرازة بكالمGGه فحسGGب ،ولم يظلGGوا عGGاجزين عن اكتشGGاف الطريقGGة الGGتي ينبغي عليهم اتباعهGGا في عمليGGة
تقديم الشهادة لكالم هللا فحسGب ،ولم يسGاعدوا أو يGدعموا أنفسGهم في عمليGة تقGديم الGGدعم والمسGاعدة لآلخGرين من خالل كالم
هللا فحسGGب ،ولم يكونGGوا عGGاجزين عن معرفGGة هللا ،أو إيقGGاظ اتقGGاء صGGادق نحGGو هللا بGGداخلهم فحسGGب ،بGGل ،على النقيض ،ففي

تعمق سGGوء فهمهم عن هللا ،واشGGتّدت عGGدم ثقتهم بGGه ،وصGGارت تخيالتهم عنGGه ُمبGGاَلغ فيهGGا بدرجGGة
قيGGامهم بكGGل هGGذه األشGGياءَّ ،
أكGGبر .بعGGد حصGGولهم على معونGGة وإرشGGاد من نظريGGاتهم عن كالم هللا ،يظهGGرون كمGGا لGGو كGGانوا يعيشGGون بمبGGادئهم الخاصGGة
تمام ا ،وكما لو كانوا يستعملون مهاراتهم بكل سهولة ،وكما لو كانوا قد وجدوا هGGدفهم في الحيGاة ،ومهمتهم ،وكمGا لGو كGGانوا
ً
حياة جديدة ونالوا الخالص ،وكما لو كانوا ،بكالم هللا الذي تتلوه ألسنتهم بوضوح ،قد وصلوا إلى الحق ،وفهمGGوا
ربحوا
قد
ً
Gيرا .إنهم
وجها لوجGه كث ً
مقاصد هللا ،واكتشفوا طريق معرفة هللا ،وكما لو كانوا ،في عملية الكرازة بكالم هللا ،يتقابلون معه ً
Gيرا م GGا يقGGودهم "هللا" في كالم GGه ،ويب GGدو أنهم في اس GGتيعاب متواص GGل
أي ً
Gيرا مGGا "يتحرك GGون" في نوب GGات من البك GGاء ،وكث ً G
ض Gا كث ً G

لمقصGG Gده الطيب واهتمامGG Gه الجGG Gاد ،وفي الGG Gوقت ذاتGG Gه ،قGG Gد فهمGG Gوا خالص هللا لإلنسGG Gان وتGG Gدبيره ،وعرفGG Gوا جGG Gوهره ،وفهمGG Gوا
إدراكGا لمكانتGه السGامية،
Gوخا بوجGود هللا ،وأكGثر
ً
إيمانGا أكGثر رس ً
بناء على هGذا األسGاس ،يبGدو أنهم يؤمنGون ً
شخصيته البارةً .
شعورا عميًقا بعظمته وتفوقه .بانهماكهم في المعرفة السطحية عن كالم هللا ،يبدو أن إيمانهم قد نضج ،وعGGزمهم
ويشعرون
ً

تعمقت .إنهم ال يGGدركون أن كGGل معGGرفتهم وأفكGارهم عن هللا تGGأتي من خيGGالهم
الحتمGGال المعانGGاة قGGد تَقGّ Gو َي ،ومعGGرفتهم باهلل قGGد ّ
وتخمينهم التGّ Gواق حGGتى يختGGبروا فعليًّا كالم هللا .لن يصGGمد إيمGGانهم تحت أي نGGوع من اختبGGارات هللا ،ولن يصGGمد مGGا يسGGمونه

روحانيتهم وقامتهم تحت أي فحص أو تجربة من هللا؛ فعGGزمهم ليس إال قلعGة مبنيGة فGGوق الرمGال ،ومعGGرفتهم المزعومGة باهلل

Gيرا في كالم هللا ،لم
ليسGGت إال تلفيًقGGا من خيGGالهم .في الواقGGع ،هGGؤالء النGGاس ،الGGذين ،إن صGGح التعبGGير G،قGGد بGGذلوا مجهً G
Gودا كبً G
يGدركوا قGط مGا هGو اإليمGان الحقيقي ،أو مGا هي الطاعGGة الحقيقيGGة ،أو مGGا هGو االهتمGGام الحقيقي ،أو مGا هي المعرفGGة الحقيقيGGة
باهلل .لقد أخذوا النظريGة والخيGال والمعرفGة والموهبGة والتقليGد والخرافGة وحGتى قيم البشGرية األخالقيGة ،وجعلوهGا "رأس مGال
اسGGتثماري" و"أسGGلحة عسGGكرية" لإليمGGان باهلل واتّباعGGه ،بGGل وجعلوهGGا أسGGس إيمGGانهم باهلل واتّبGGاعهم لGGه .في نفس الGGوقت ،أخGGذوا
ضGا رأس المGGال هGGذا وهGGذه األسGGلحة وجعلوهGGا تعويGGذة سGGحرية لمعرفGGة هللا ،ولمواجهGGة فحصGGه وتجربتGGه وتوبيخGGه ودينونتGGه
أي ً
والمجادلGGة معهGGا .في النهايGGة ،مGGا زال مGGا يكتسGGبونه ال يتكGGون إال من مجGGرد اسGGتنتاجات عن هللا مغمGGورة في دالالت دينيGGة،
وفي خرافات بائدة ،وفي كل ما هو خيالي وبشع وغامض ،وطريقتهم لمعرفة هللا وتعريفه مختومة بنفس قالب أولئك الذين
يؤمنون فقGط بالسGماء في األعلى ،أو الرجGل العجGوز في السGماء ،بينمGGا حقيقGGة هللا وجGوهره وشخصGGيته وكيانGGه وصGفاته ومGا
تمامGا وتبتعGدG
إلى ذلك – كل ما يتعلق باهلل الحقيقي نفسه – هي أمور أخفقت معرفتهم في إدراكهGا ،وال صGلة لمعGرفتهم بهGا ً
كGGل البعGGد عنهGGا .بهGGذه الطريقGGة ،ومGGع أنهم يعيشGGون تحت إعالGGة كالم هللا وتغذيتGGه ،إال أنهم غGGير قGGادرين ًّ
حقا على السGGير في
طريق اتقاء هللا والحيدان عن الشر .السGGبب الحقيقي وراء هGذا هGو أنهم لم يتعرفGوا قGط على هللا ،ولم يكن لGGديهم تواصGل أو
اتحاد أصيل معه ،لGGذلك من المسGتحيل عليهم أن يصGلوا إلى فهم مشGترك مGع هللا ،أو إيقGاظ إيمGGان صGادق باهلل في داخلهم أو
اتباعه أو عبادته .وهكذا ينبغي عليهم احترام كالم هللا ،وهكذا ينبغي عليهم احترام هللا – هذا المنظور وهذا التوجGه قGد حتّم
أبدا على السGGير في طريGGق اتقGGاء هللا والحيGGدان
عليهم الرجوع صفر األيدي من مساعيهم ،وقد حتّم عليهم أال يكونوا قادرين ً

عن الشGGر .والهGGدف الGGذي يسGGعون وراءه ،واالتجGاه الGذي يمشGGون نحGوه ،يGGدل على أنهم أعGداء هللا إلى أبGد اآلبGGدين ،وأنهم لن
يستطيعوا مطلًقا أن ينالوا الخالص إلى األبدG.

في حالة وجود شخص اتبع هللا لسنوات عديدة Gوتمتع بعطيGة كالمGه لسGنوات عديGدة G،لGو أن تعريGف هGذا الشGخص هلل،
في جوهره ،هو مثل شخص يسجد في إجالل أمام أوثان ،فهGذا يGدل على أن هGذا اإلنسGان لم يبلGغ حقيقGة كالم هللا .هGذا ألنGه
ببس GGاطة لم ي GGدخل إلى حقيق GGة كالم هللا ،وله GGذا الس GGبب ف GGإن الحقيق GGة والح GGق والمقاص GGد والمط GGالب من البش GGرية وك GGل م GGا ه GGو
موجود في كالم هللا لم يكن له أيGGة عالقGة بGه .أي إنGGه مهمGا كGان مGGدى عمGل هGذا اإلنسGان الجGاد على المعGنى السGطحي لكالم
هللا ،فGإن كGل هGGذا عGGديم الفائGدة :ألن مGا يسGGعى وراءه هGGو مجGGرد كلمGGات ،فكGGل مGا سيحصGل عليGه بالتأكيGGد هGو مجGرد كلمGات.
س GGواء ك GGانت الكلم GGات ال GGتي يقوله GGا هللا ،في مظهره GGا الخ GGارجي ،واض GGحة أو عميق GGة ،إال أن جميعه GGا حق GGائق ال غ GGنى عنه GGا
لإلنس GGان إذ ي GGدخل إلى الحي GGاة؛ إنه GGا ينب GGوع مي GGاه حي GGة تم ّكن GGه من العيش في ك GGل من ال GGروح والجس GGد .إنه GGا تق GGدم لإلنس GGان م GGا
يحتاجه ليبقى حيًّا؛ وتقGدم العقيGدة والمعتقGد لتGدبير حياتGه اليوميGة؛ والطريGق والهGدف واالتجGاه الGذي يجب أن يسGير فيGه لينGال
الخالص؛ وكل حق ينبغي أن يمتلكه كمخلوق أمام هللا؛ وكل حق عن كيفية عبGادة اإلنسGان هلل وطاعتGه .إنهGا الضGمان الGذي
ض G Gا الGG Gدعم الثGG Gابت الGG Gذي يم ّكن اإلنسGG Gان من أن يكGG Gون قويًّا
يضGG Gمن لإلنسGG Gان نجاتGG Gه ،وهي خGG Gبز اإلنسGG Gان اليGG Gومي ،وهي أي ً

وينهض .إنهGGا غنيGGة في واقعيGGة حGGق الطبيعGGة البشGGرية العاديGGة كمGGا تحياهGGا البشGGرية المخلوقGGة ،وغنيGGة في الحGGق الGGذي تتحGGرر
عن طريقGGه البشGGرية من الفسGGاد وتتملص من فخGGاخ الشGGيطان ،وغنيGGة في التعليم والوعGGظ والتشGGجيع والتعزيGGة الGGتي يعطيهGGا
الخالق للبشرية المخلوقة بال كلل .إنها المنارة التي ترشد اإلنسان وتنيره لكي يفهم كل مGا هGو إيجGابي ،وهي الضGمان الGذي
يضمن أن البشر سيحيون ويمتلكGون كGل مGا هGو بGار وصGالح ،وهي المعيGار الGذي تُقGاس بGه كGل األشGياء واألحGداث والنGاس،
ضGا دليGل المالحظGة الGذي يقGود اإلنسGان نحGو الخالص وطريGق النGور .ال ينGال اإلنسGان الحGق والحيGاة إال في الخGبرة
وهي أي ً
ماهية الطبيعة البشGGرية ،ومGا هي الحيGGاة ذات المغGGزى،
الواقعية لكالم هللا؛ في هذا فقط يستطيع اإلنسان أن يتوصل إلى فهم ّ
وما هو المخلوق األصيل ،ومGا هي طاعGة هللا الحقيقيGة؛ وفي هGذا فقGط يسGتطيع اإلنسGان التوصGل إلى فهم كيGف ينبغي عليGه

أن يهتم باهلل ،وكيGGف يGGؤدي واجبGGه كمخلGGوق ،وكيGGف يتمتGGع بصGGورة إنسGGان حقيقي؛ وفي هGGذا يسGGتطيع اإلنسGGان التوصGGل إلى
فهم مع GGنى اإليم GGان والعب GGادة الص GGادقين؛ وفي ه GGذا فق GGط يس GGتطيع اإلنس GGان أن يفهم من ه GGو ح GGاكم الس GGماوات واألرض وك GGل
األشياء؛ وفي هذا فقط يستطيع اإلنسان أن يفهم الوسائل التي يحكم بها سيد الخليقة كلها الخليقة ويقودها ويعولها؛ وفي هذا
فق GGط يس GGتطيع اإلنس GGان أن يفهم ويس GGتوعب الوس GGيلة ال GGتي يوج GGد به GGا س GGيد الخليق GGة كله GGا ويظه GGر ويعم GGل .بعي Gً Gدا عن االختب GGار
الحقيقي لكالم هللا ،ال يكون لإلنسان معرفة حقيقية عن كالم هللا والحق أو بصيرة فيهما .إنسان مثل هذا هو جثة حيGGة بكGGل
ما تحمله الكلمGة من معGنى ،وقوقعGة كاملGة ،وكGل المعرفGة المتعلقGة بالخGالق ليسGت لهGا أيGة عالقGة بGه .في نظGر هللا ،مثGل هGذا
اإلنسان لم يؤمن به قط ،ولم يتبعه قط ،لذلك ال يعترف به هللا كمؤمن به وال كتابع له ،أو حتى كمخلوق أصيل.
يجب أن يعGGرف المخلGGوق األصGGيل َم ْن هGGو الخGGالق ،والهGGدف من خلGGق اإلنسGGان ،وكيفيGGة تنفيGGذ مسGGؤوليات المخلGGوق،
وكيفيGGة عبGGادة رب الخليقGGة كلهGGا ،ويجب أن يفهم مقاصGGد الخGالق وآمالGGه ومطالبGGه ويسGGتوعبها ويعرفهGGا ويهتم بهGGا ،ويجب أن
يتصرف وفًقا لطريقة الخالق – أي أن يتقي هللا ويحيد عن الشر.
ما هو اتقاء هللا؟ وكيف يحيد المرء عن الشر؟
تهرًبGGا ،وال عبGGادة عميGGاء أو خرافً Gة .بGGل هGGو إعجGGاب وتقGGدير
ال يعGGني "اتقGGاء هللا" خوًفGا
تجنبGGا وال ُّ
ورعبGGا مجهGGوالً ،وال ً
ً
وأيضا عبادة ومكافأة وخضوع غير مشروط وبال تGGذمر .بGدون معرفGGة أصGيلة
وثقة وفهم واهتمام وطاعة وتكريس ومحبة،
ً

باهلل ،لمGا كGان لGدى البشGرية إعجGاب أصGيل وثقGة أصGيلة وفهم أصGيل واهتمGام وطاعGة أصGيالن ،بGل فقGط رهبGة وشGك وسGوء
فهم وتهرب وتجنب .بدون معرفة أصيلة باهلل ،لما كان لدى البشرية تكGGريس ومكافGGأة أصGGيالن ،وبGGدون معرفGGة أصGGيلة باهلل،
لما كان لدى البشرية عبادة وتسليم أصيالن ،بل مجرد عبادة وخرافة أعميين .بدون معرفGGة أصGيلة باهلل ،لمGا أمكن للبشGرية
أن تتص GGرف وفًقGGا لطريق GGة هللا أو تتقي هللا أو تحي GGد عن الش GGر .ب GGل على النقيض ،س GGيكون ك GGل س GGلوك ونش GGاط ينخ GGرط في GGه
Gوءا بالعصGيان والتحGدي ،وبأحكGام وافتراضGات افترائيGة عن هللا ،وبسGلوك سGيء يخGالف الحGق والمعGنى الحقيقي
اإلنسان ممل ً

لكالم هللا.

بع GGد أن ين GGال البش GGر ثق GGة حقيقي GGة باهلل ،س GGيكونون ص GGادقين في اتباع GGه واالعتم GGاد علي GGه؛ فق GGط بالثق GGة الحقيقي GGة في هللا
واالعتماد عليه ،يمكن للبشرية الحصول على فهم وإدراك أصGGيلين هلل؛ ومGع وجGود إدراك أصGGيل هلل يGأتي االهتمGGام الحقيقي
بGGه؛ فقGGط من خالل االهتمGGام الحقيقي باهلل يمكن للبشGGر أن تكGGون لGGديهم طاعGGة أصGGيلة؛ وفقGGط من خالل الطاعGGة األصGGيلة هلل
يمكن للبشGGرية أن يكGGون لGGديها تكGGريس أصGGيل؛ وفقGGط من خالل التكGGريس األصGGيل هلل يمكن للبشGGرية أن يكGGون لGGديها مكافGGأة
غGG Gير مشGG Gروطة وبال تGG Gذمر؛ فقGG Gط من خالل الثقGG Gة واالعتمGG Gاد األصGG Gيلين ،والفهم واالهتمGG Gام األصGG Gيلين ،والطاعGG Gة األصGG Gيلة،

والتكGGريس والمكافGGأة األصGGيلين ،يمكن للبشGGرية أن تفهم شخصGGية هللا وجGGوهره ،وتعGGرف هويGGة الخGGالق؛ فقGGط عنGGدما يعرفGGون
الخGGالق ًّ
حقا ،يمكن للبشGGر إيقGGاظ العبGGادة والخضGGوع األصGGيلين بGGداخلهم؛ فقGGط عنGGدما يكGGون لGGديهم عبGGادة وخضGGوع حقيقيGGان
للخالق ،يمكن أن يكونوا قادرين ًّ
حقا على التخلي عن طرقهم الشريرة ،أي الحيدان عن الشر.

ضGا المضGمون الكلي التقGاء هللا والحيGدان عن الشGر،
يشكل هذا العملية الكلية "التقGاء هللا والحيGدان عن الشGر" ،وهGو أي ً
وكذلك الطريق الذي يجب اجتيازه للوصول إلى اتقاء هللا والحيدان عن الشر.
"اتقGGاء هللا والحيGGدان عن الشGGر" ومعرفGGة هللا هي أمGGور متصGGلة اتصGGاالً وثيًقGGا بخيGGوط ال تعGGد وال تحصGGى ،واالتصGGال
حقيقيGGا؛ إن رغب أحGGدهم في
اتقاء
ً
بينهم بديهي .إن رغب أحدهم في تحقيق الحيدان عن الشر ،يجب عليه أوالً أن يتقي هللا ً

حقيقيGGا ،عليGGه أوالً أن تكGGون لديGGه معرفGGة حقيقيGGة عن هللا؛ إن رغب أحGGدهم في الحصGGول على
Gاء
ً
الوصGGول إلى اتقGGاء هللا اتقً G
معرفة حقيقية عن هللا ،يجب عليه أوالً أن يختبر كالم هللا ،ويدخل في حقيقة كالم هللا ،ويختبر توبيخ هللا وتأديبه ودينونتGGه؛

ووجها لوجGGه مGGع هللا ،ويطلب من
وجها لوجه مع كالم هللا،
ً
إن رغب أحدهم في اختبار كالم هللا ،يجب عليه أوالً أن يتقابل ً
Gياء؛ إن رغب أحGدهم في
هللا أن يوفر له الفرص الختبار كالمه في شكل كل أنواع البيئات الGتي تتضGمن أنا ًسGا وأحGداثًا وأش ً

Gتعدادا لقب GGول الح GGق ،وإرادة الحتم GGال
طا
قلب GGا بس GGي ً
ً
وأمين GGا ،واس ً G
وجهGGا لوج GGه ،يجب علي GGه أوالً أن يمتل GGك ً
مقابل GGة هللا وكالم GGه ً
Gدما خطGGوة
وعزمGGا وشGGجاعة للحيGGدان عن الشGGر،
المعانGGاة،
ً
وتطلعGGا ليصGGير مخلوًقGGا أصGGيالً ...بهGGذه الطريقGGة ،أي المضGGي قً G
ً
بخطوة ،ستقترب أكثر إلى هللا ،وسيصير قلبGGك أنقى أكGGثر فGأكثر ،وسGGتغدو حياتGGك وقيمGGة وجGودك ،إلى جGانب معرفتGك باهلل،

يوما ما أن الخGالق لم َي ُعGد لغ ًGزا ،وأنGه لم يسGتتر قGط عنGك ،وأنGه لم
ذات معنى أكثر وتزداد
ضياء أكثر فأكثر .إلى أن تشعر ً
ً
يحجب وجهه قط عنك ،وأنه ليس بعي ًGدا GعنGك مطلًقGا ،وأن الخGالق لم يعGد ذلGك الGذي تشGتاق إليGه باسGتمرار في أفكGارك ولكن

ال يمكن GGك أن تص GGل إلي GGه بمش GGاعرك ،وأن GGه يبقى متأهب GGا ًّ
حقا وواقعيًّا عن يمينG Gك Gوعن يس GGارك ،وي GGدعم حيات GGك ،ويتحكم في
ً
عاليGا في السGحب .إنGه عن جانبGك ،يتس ّGيد عليGك كليًّا ،إنGه كGل شGيء تملكGه،
مصيرك .هGو ليس في أفGق بعيGد ،ولم ينَGأ بنفسGه ً

قريبGا منGه ،وتعجب بGه،
والشيء الوحيGد الGذي تملكGه .إلGه مثGل هGذا يسGمح لGك بGأن تحبGه من قلبGك ،وأن تتعلGق بGه ،وأن تظGل ً
Gددا ،أو اجتنابGه أو تنحيتGه بعي ًGدا GعنGك فيمGا بعGد G.كGل
وتخشى أن تفقده ،وال تعود
راغبGا في التنصGل منGه ،أو عGدم طاعتGه مج ً
ً

ورد كل ما أعطاك إياه والخضوع لسيادته .ال تعود ترفض أن يرشدك ويدعمك ويراقبك
ما تريده هو االهتمام به وطاعته ّ
ويحفظك ،وال تعود ترفض ما يمليه عليك ويأمرك به .كل ما تريده هو اتباعه والسير بجواره عن يمينه Gأو يساره ،كل مGGا
تريده هو قبوله كحياتك الواحدة الوحيدة ،وربك الواحد الوحيد ،وإلهك الواحد الوحيد.
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معاينة ظهور هللا وسط دينونته وتوبيخه
إننGGا نلGGتزم بقGGوانين ووصGGايا الكتGGاب المقGGدس مثGGل مئGGات الماليين من األتبGGاع اآلخGGرين للGGرب يسGGوع المسGGيح ،ونتمتGGع
معGا ،نصGGلي ونسGGبح ونخGGدم في اسGGم الGGرب يسGGوع المسGGيح – ونقGGوم بكGGل هGGذا
بنعمGGة الGGرب يسGGوع المسGGيح الوفGGيرة ،ونجتمGGع ًG
وكثيرا ما نكون أقوياء ،لكننا نؤمن أن جميع أفعالنGا تتوافGGق مGع تعGاليم
كثيرا ما نكون ضعفاء،
ً
تحت رعاية الرب وحمايتهً .
ضGا نسGلك طريGق عمGل إرادة اآلب في السGماء ،ونتGوق إلى عGودة الGرب يسGوع،
الرب .غني عن القول إ ًذا إننا نؤمن بأننا أي ً

وإلى المجيء المجيGGد للGGرب يسGGوع ،وإلى انتهGGاء حياتنGGا على األرض ،وإلى ظهGGور الملكGGوت ،وإلى كGGل مGGا تنبGGأ عنGGه سGGفر

ويِ G
Gنزل الكارثGGة ،ويكGGافئ الصGGالحين ويعGGاقب األشGGرار ،ويأخGGذ كGGل أولئGGك الGGذين يتبعون Gه GويسGGتقبلون
الرؤيGGا ،إذ يجيء الGGرب ُ
عودته لمالقاته في الهواء .في كل مرة نفكر فيهGا في هGذا ،ال يسGعنا إال أن تغلبنGا المشGاعر .نشGعر باالمتنGان ألننGا ُولGدنا في

األيام األخيرة ،وأننا محظوظون لنشهد مجيء الرب .ومع أننا عانينا من االضطهاد ،إال أن هذا في مقابل نيل "َأ ْكثَ َر َفَGGأ ْكثَ َر
ِثَGقGل م ِ ٍ G
Gيرا مGGا يجعالننGGا يقظين للصGGالة،
َ َْ
ج د ََأبGGديًّا"؛ يGGا لهGGا من بركGGة! كGGل هGGذا االشGGتياق وهGGذه النعمGGة الGGتي منحهمGGا الGGرب كثً G
قريبGGا في وقت ال يتوقعGGه
Gيرا مGGا يجمعانGGا ًG
معGا .سGGيأتي الGGرب فجGGأة ،ربمGGا في السGGنة المقبلGGة ،وربمGGا غGً Gدا ،أو ربمGGا حGGتى ً
وكثً G
اإلنسان ،وسيظهر بين جماعة الناس الذين كانوا ينتظرونه في يقظة .نحن جميعGاً نسGعى مGع بعضGنا البعض ،وال أحGد يريGد

أن يتخلGGف ،لكي نكGGون أول جماعGGة تعGGاين ظهGGور الGGرب ،ونكGGون من بين أولئGGك الGGذين سGُ Gيختطفون .لقGGد أعطينGGا كGGل شGGيء،
غGGير مبGGالين بالتكلفGGة ،من أجGGل مجيء هGGذا اليGGوم .فGGالبعض قGGد تخلGGوا عن وظGGائفهم ،والبعض عن عGGائالتهم ،والبعض رفض
الزواج ،بل وتبرع البعض بكل مGدخراتهم .يGا لGه من تكGريس ُمخلص! إن مثGGل هGGذا اإلخالص وهGذا الGGوالء يتجGGاوزان حGGتى
لم ْن يشGGاء ،ويGGرحم َم ْن يشGGاء ،فإننGGا نGGؤمن أنGGه قGGد
إخالص ووالء القديسGGين في األزمنGGة الماضGGية! بمGGا أن الGGرب يمنح نعمGGة َ

ضGا ،وصGGلت صGGالتنا القلبيGGة بالفعGGل إلى آذانGGه ،ونثGGق بأنGGه سGGيكافئنا على تكريسGGنا.
اطلGGع بالفعGGل على والئنGGا وإنفاقنGGا .ولGGذا أي ً
باإلضGGافة إلى ذلGGك ،كGGان هللا سGGخيًّا معنGGا قبGGل أن يخلGGق العGGالم ،وال يقGGدر أي شGGيء أن يسGGلب ِمّنGGا بركGGات هللا ووعGGوده .إننGGا
ونسِّGلم بGGأن تكريسGGنا وإنفاقنGGا همGGا مسGGاومة أو مخGGزون الختطافنGGا في الهGGواء لمالقGGاة الGGرب .مGGا هGGو
ًG
جميعGا نخطGGط للمسGGتقبلُ ،
أكGGثر من ذلGGك ،إننGGا من دون أدنى تGGردد ،نضGGع أنفسGGنا على عGGرش المسGGتقبل ،كأننGGا نGGترأس جميGGع األمم والشGGعوب ،أو نحكم
كملوك .كل هذا نأخذه على أنه شيء بديهي G،شيء متوقع.
جميعGاَ .م ْن قGال لهم أال يؤمنGوا بGأن الGرب يسGوع
إننا نزدري بكل الذين هم ضGد الGرب يسGوع .ففي النهايGة ،سGيبادون
ً
هGGو المخلص؟ بGGالطبع ،توجGGد أوقGGات نتعلم فيهGGا من الGGرب يسGGوع ونتعGGاطف تجGGاه العGGالم ،ألنهم ال يفهمGGون ،ويكGGون علينGGا أن
نسGGامحهم ونغفGGر لهم .كGGل مGGا نفعلGGه هGGو وفًقGGا لكلمGGات الكتGGاب المقGGدس ،ألن كGGل مGGا ال يتوافGGق مGGع الكتGGاب المقGGدس هGGو بدعGGة
وهرطقGGة .هGGذا االعتقGGاد متأصGGل بعمGGق في عقGGل كGGل واحGGد منGGا .يوجGGد ربنGGا في الكتGGاب المقGGدس ،وإذا لم نبتع Gد Gعن الكتGGاب

ضGا ،وفي
بعضا ،وندعم بعضGGنا بع ً
المقدس ،فلن نبتعد عن الرب؛ إذا التزمنا بهذا المبدأ ،فعندها سنخُلص .إننا نحث بعضنا ً
كل مرة نجتمع معا ،نأمل أن يكون كل ما نقولGه ونفعلGه متفًقGا مGGع إرادة الGGرب ،ومقبGGوالً عنGGده .ومGع أن بيئتنGGا تعادينGGا بشٍ G
Gدة،
ً
فGإن قلوبنGGا مليئGGة بGGالفرح .حينمGGا نفكGGر في البركGGات الGGتي ننالهGا بسGGهولة ،أال يوجGGد مGGا ال يمكننGGا التخلي عنGGه؟ أال يوجGGد مGGا ال
يمكننGGا تحمGGل االنفصGGال عنGGه؟ كGGل هGGذا ضGGمني ،وعينGGا هللا تنظGGران إلى كGGل هGGذا .إننGGا نحن هGGذه الحفنGGة من المحتGGاجين الGGذين
والملGGك على كGGل األمم .إن
ُرفعGGوا من المزبلGGة ،هم مثGGل كGGل أتبGGاع الGGرب يسGGوع العGGاديين G:نحلم باالختطGGاف ،وبنيGGل البركGGةُ ،
فس GGادنا مكش GGوف في عي GGني هللا ،وعين GGاه ت GGدينان رغباتن GGا وجش GGعنا .وم GGع ذل GGك ،ف GGإن ك GGل ه GGذا يح GGدث على نح GGو ال لبس في GGه،
ّ
وبطريقة منطقيGة ج ًGدا ،وال أحGد منGا يتسGاءل عمGا إذا كGان شGوقنا صGحيح ،وال أحGد منGا يشGك في دقGة كGل مGا نتمسGك بGهَ .م ْن
يستطيع أن يعرف إرادة هللا؟ ال نعرف أن نسعى ،أو نستكشGف ،أو حGتى نشGغل أنفسGنا بGالطريق الGذي يسGلكه اإلنسGان .ألننGا
ال نهتم إال بمGا إذا كGان من الممكن أن ُنختطGف ،وإن كGان يمكننGا أن ُنَبGارك ،وإن كGان لنGا مكGان في ملكGGوت السGموات ،وإن
كان لنا نصيب من مياه نهر الحياة وثمرة شجرة الحياة .أال نGGؤمن بGGالرب ونتبعGه Gمن أجGل الحصGول على هGGذه األشGGياء؟ لقGGد
الم ّGر ،وحملنGا الصGليب على ظهرنGا .من يسGتطيع إ ًذا أن يقGول إن الGرب لن
ُغفرت ذنوبنا ،وقدمنا توبة ،وشربنا كGأس النبيGذ ُ
يقبل الثمن الذي دفعناه؟ من يستطيع أن يقول أننا لم نقم بإعداد ما يكفي من الزيت؟ نحن ال نريد أن نكGون هGؤالء العGذارى

Gيرا طGالبين من الGرب أن يمنعنGا من أن ننخGدع
الجGاهالت ،أو أحGد أولئGك الGذين تُخلي عنهم .إضGافة إلى ذلGك ،إننGا نصGلي كث ً
ِ
ِ ِئ ٍ ِإ
صِّ Gدُقوا.
Gال َل ُك ْم َG
يح ُهَنGا! َْأوُ :هَنَ G
َأح ٌGدُ :هGَ Gو َذا ٱْل َمسُ G
بواسطة المسحاء الكذبة G،ألنه قيل في الكتاب المقGGدس" :ح َين Gذ ْن َق َ
Gاك! فَاَل تُ َ
ِئ
طGون آي ٍ
َّ ِ ُّ
ِ
َأم َك َن ٱْل ُم ْختَ ِ
َّ
ضGا" (مGتى :24
Gات َع ِظ َG
ين َْأي ً
Gار َ
اء َك َذَب ٌة َوُي ْع ُ َ َ
يم ًة َو َع َGج ا َبَ ،حتى ُيضGلوا َل ْGو ْ
اء َك َذَب ٌة َو َْأنبَي ُ
وم ُم َس َح ُ
َأِلن ُه َسَيُق ُ
 .)24-23لقد حفظنا كل هذه اآليات من الكتاب المقدس عن ظهر ٍ
قلب ،ونعرفها حق معرفة ،ونرى أنها كنز ثمين ،ومثل
الحياة ،وكأوراق اعتماد الختطافنا وخالصنا...
من GGذ آالف الس GGنين ،م GGات األحي GGاء وأخ GGذوا اش GGتياقاتهم وأحالمهم معهم ،وال يع GGرف أح GGد حًقGGا إن ك GGانوا ق GGد ذهب GGوا إلى
ملكوت السموات أم ال .وها الموتى يعودون ،وقد نسوا كل القصص التي حدثت من قبل ،وما زالوا يتبعGGون تعGGاليم األجGGداد
ويسلكون طريقهم .وهكذا ،مع مرور السنين واأليام ،ال يعGرف أحGد مGا إن كGان ربنGا يسGوع ،إلهنGا ،يقبGGل حًقGا كGGل مGا نفعلGه.
إننا ببساطة نتطلع إلى نتيجة ونتأمل في كل ما سيحدث .ومع ذلك ،ظل هللا صامتًا طوال الوقت ،ولم يظهر لنا ،أو يتحGGدث

إلينGGا .ولGGذا فإننGGا نGGدين إرادة هللا وشخصGGيته عمGً Gدا وفًقGا للكتGGاب المقGGدس والعجGائب .لقGGد اعتGGدنا على صGمت هللا ،واعتGGدنا على
قياس الصواب والخطأ في سلوكنا باسGGتخدام طريقGة تفكيرنGGا الخاصGGة؛ لقGGد اعتGGدنا على اسGتخدام معرفتنGGا ومفاهيمنGGا وأخالقنGGا
لتحل محل مطالب هللا منا؛ أصبحنا معتGادين على التمتGع بنعمGة هللا؛ لقGد اعتGدنا أن يقGدم هللا العGون عنGدما نحتاجGه؛ وأصGبحنا
ِ
مد أيدينا إلى هللا من أجل كل شيء ،وطلبه من هللا .أصبحنا معتادين على اتباع العقيدة ،دون االهتمام بكيفيGGة
معتادين على ّ
قيادة الروح القGدس لنGا .باإلضGافة إلى ذلGك ،أصGبحنا معتGادين على األيGام الGتي نكGون فيهGا سGادة أنفسGنا .إننGا نGؤمن باهلل على
أبدا .أسئلة مثل مGا طبيعGة شخصGيته ،ومGا هي صGفاته وكينونتGه G،ومGا شGبهه ،وإن كنGا سGنعرفه
أنه هكذا ،وهو الذي لم نقابله ً
جميعGا ننتظGGره ،وأننGGا
ًG
عنGGدما يGGأتي أم ال ،ومGGا إلى ذلGGك – أسGGئلة من هGGذا القبيGGل ليسGGت مهمGGة .المهم هGGو أنGGه في قلوبنGGا ،وأننGGا
قادرون على تخيل ما هو عليه .إننا ن ِقدر إيمانناِ ،
قدر روحانيتنا .إننا نعتGبر كGGل شGيء بمثابGGة روث ،ونGGدوس كGل األشGGياء
ون ّ
ُّ
ُ
تحت األقدام .وألننا أتباع الرب المجيد ،فمهما كانت الرحلة طويلة ومضنية ،ومهما كانت الصعوبات واألخطار الGتي تGأتي
علينا ،ال شيء يمكن أن يعطل مسيرتنا في تبعية الرب" .وَأر ِاني نهرا ص ِافيا ِمن م ِ
ورَ ،خ ِار ًجا ِم ْن َع ْر ِ
اء َحَي ٍاة اَل ِم ًعا َكَبُّل ٍ
ش
َ َ
ًَْ َ ً ْ َ
ِ
ٍ
وفِ .في وس ِط سو ِقها وعَلى َّ ِ
ٱهللِ وٱْلخر ِ
Gل َشْ Gه ٍر
صَGن ُع ٱ ْثَنتَ ْي َع ْشَ Gر َة ثَ َم َGر ًةَ ،وتُ ْعطي ُك َّ
ٱلن ْه ِر م ْن ُهَنGا َو ِم ْن ُهَن َ
ََ ُ َ َ َ
َ َُ
Gاكَ ،شَ Gج َرةُ َحَيGاة تَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ونGُ Gه.
Gون ف َG
ش ٱهلل َوٱْل َG
Gون َل ْعَنٌ Gة َGمGا في َمGGا َب ْGع ُGدَ .و َG
ع ْGر ُ
يهGاَ ،و َعِبيGُ Gدهَُ Gي ْخد ُم َ
خ ُروف َي ُكُ G
ٱُأْلممَِ .واَل تَ ُكُ G
ثَ َم َر َهGGاَ ،و َو َر ُق ٱلشَ Gج َرة لشَGفاء َ
ِ
ور َش ْم ٍ
اج َْأو ُن ِ
سَّ ،
َأِلن ٱلGَّ Gر َّب ٱِإْل َلGَ Gه
ون ِإَلى ِس َر ٍ
َو ُه ْم َسَي ْن ُ
اج َ
ٱس ُم ُه َعَلى ِجَباه ِه ْمَ .واَل َي ُك ُ
ظ ُر َ
ون َلْي ٌل ُهَن َ
اكَ ،واَل َي ْحتَ ُ
ون َو ْج َه ُهَ ،و ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين" (سGGفر الرؤيGGا  .)5-1 G:22في كGGل مGGرة نرتGGل فيهGGا هGGذه الكلمGGات ،تمتلئ قلوبنGGا
ون ِإَلى ََأبGGد ٱآْل ِبGGد َ
Gير َعَل ْي ِه ْمَ ،و ُه ْم َسَGي ْمل ُك َ
ُينُ G
بالفرح والرضا ،وتنهمGر الGدموع من أعيننGا .نشGكر الGرب على اختيارنGا ،ونشGكره على نعمتGه .لقGد منحنGا مائGة ضGعف اآلن
في هذا الزمان ،وأعطانا حياة أبدية في العالم اآلتي ،ولو طلب َّ
منا أن نموت اآلن ،لفعلنا ذلك دون أدنى تذمر .أيها الGGرب!
نرجوك أن تأتي سريعا! ال تتأخر لدقيقة واحدة ،ألننا نتوق إليك ٍ
بشدة ،وها قد تركنا كل شيء من أجلك.
ً
هللا صGامت ،ولم يظهGGر لنGا أب ًGدا ،لكن عملGه لم يتوقGف قGط .إنGGه يطلGع على جميGع األراضGي ،ويGGأمر كGل شGيء ،ويGرى
جميGG Gع أقGG Gوال اإلنسGG Gان وأفعالGG Gه .إنGG Gه يواصGG Gل تGG Gدبيره في خطGG Gوات ووفًGق GGا لخطتGG Gه .إنGG Gه يتقGG Gدم بهGG Gدوء ،بGG Gدون إحGG Gداث تGG Gأثير

Gرة نGGزول
درامGGاتيكي ،لكنGGه يخطGGو
مقتربGGا أكGGثر من البشGGر ،ويمتGGد كرسGGي قضGGائه في الكGGون بسGGرعة الGGبرق ،ثم يتبع Gه Gمباشً G
ً
جميعGا مثGGل حمامGGة ،ومثGGل أسGGد
ًG
قدسGGة .يGGنزل الGGروح بيننGGا
وم ّ
عرشGGه بيننGGا .يGGا لGGه من منظGGر مهيب ،يGGا لهGGا من لوحGGة جليلGGة ُ
مزمجر .إنGه حكيم ،بGار ومهيب ،ويGنزل بيننGا بهGدوء ،صGاحب سGلطان ،وممتلئ بGالحب والحنGان .ال يعي أحGد وصGوله ،وال

يGGرحب أحGGد بقدومGGه ،بGGل وال يعGGرف أحGGد كGGل مGGا سGGيفعله .تبقى حيGGاة اإلنسGGان بGGدون تغيGGير؛ فقلبGGه على حالGGه ،وتمGGر األيGGام
كالمعتGGاد .يعيش هللا بيننGGا كإنسGGان عGGادي ،كأحGGد أهم األتبGGاع وكمGGؤمن عGGادي .لديGGه مسGGاعيه وأهدافGGه الخاصGGة ،باإلضGGافة إلى
الهوته الذي ال يملكه البشر العGاديين G.لم يلحGظ أحGد وجGGود الهوتGGه ،ولم يفهم أحGGد الفGرق بين جGوهره وجGوهر اإلنسGان .إننGا
معا في معيتGه ،غGير مقيGدين GوغGير خGائفين ،ألننGا نGراه مجGرد مGؤمن بال أهميGة .لكنGه يGراقب كGل حركGة من حركاتنGا،
نعيش ً
وجميع أفكارنا وخواطرنا مكشوفة أمامه .ال يهتم أحد بوجوده ،وال يتخيل أحد عمله ،بل وال يشGGك أحGGد في ُك ْنهGGه .أمGGا نحن
فنواصل مساعينا فحسب ،كما لو أن ال عالقة له بنا...
يعبر الروح القدس عن فقرة من الكلمات "من خاللGه" ،ومGع أن هGذا يبGدو غGير متوقGع ،فإننGا نGدرك أنGه قGول
مصادف ًةِّ ،
عمن يعGبر عن هGذه الكلمGات ،فطالمGا أنهGا تGأتي من الGروح القGدس،
هللا ،ونقبله بسGهولة من هللا .هGذا بسGبب أنGه بغض النظGر َّ

يجب أن نقبله GGا ،وال يمكنن GGا إنكارهGGا .يمكن أن يكGGون القGGول التGGالي من خاللي ،أو من خالل GGك ،أو من خالل شGGخص آخGGر.
عمن هGو هGGذا الشGخص ،فكGل شGيء إنمGا هGو نعمGGة هللا .ومهمGGا كGان هGGذا الشGخص ،ال ينبغي لنGا أن نعبGGده ،ألنGGه
بغض النظGر َّ
بغض النظر عن أي شيء آخر ،ال يمكن أن يكون هذا الشخص هللا؛ ال يمكننا بأي حال من األحوال اختيار شخص عGادي

بجل ،فكيGGف يمكن أن يمثلGGه شGGخص غGGير مهم إلى هGGذا الحGGد؟ إضGGافة إلى ذلGGك ،إننGGا
وم َّ
كهGGذا ليكGGون هGGو إلهنGGا .إلهنGGا عظيم ُ
جميعا ننتظر وصGول هللا ليعيGدنا إلى ملكGوت السGموات ،فكيGف يمكن لشGخص غGير مهم بهGذه الدرجGة أن يكGون مGؤهالً لمثGل
ً
هGGذه المهمGGة الهامGGة والشGGاقة؟ إذا جGGاء الGGرب مGGرة أخGGرى ،فسGGيكون ذلGGك على سGGحابة بيضGGاء ،وتحت مGGرأى من الجميGGع .لكم
مجيدا! كيف يمكنه أن يختبئ بهدوء وسط مجموعة عادية من الناس؟
سيكون هذا
ً
ومع ذلGك ،إنGه هGذا الشGخص العGادي المختفي بين النGاس هGو َم ْن يقGوم بالعمGل الجديGد GلخالصGنا .إنGه ال يوضGح لنGا أي
شيء ،وال يخبرنا لماذا جاء ،بل يقوم فقط بالعمل الذي ينوي القيام به في خطوات ،ووفًقا لخطته .أصGبحت كلماتGه وأقوالGه

Gرارا .كلماتGGه الGGتي تتنGGوع مGGا بين التعزيGGة والتحGGذير والتGGذكير GواإلنGGذار واللGGوم والتGGأديب؛ ومن اسGGتخدام نGGبرة رقيقGGة
أكGGثر تكً G
ولطيفة ،إلى كلمات قاسية ومهيبة جميعها تغرس الشفقة والخوف في اإلنسان .كل ما يقوله يكشف بصدق األسرار المخبGGأة
عمGGا إذا كGGان هللا الGGذي في
في أعماقنGGا ،فكلماتGGه تنخس قلوبنGGا ،وتحث أرواحنGGا ،وتتركنGGا مخGGزيين وأذالء .فنبGGدأ في التسGGاؤل ّ
قلب هGGذا الشGGخص يحبنGGا حًقGGا ،ومGGا الGGذي ينGGوي فعلGGه بالضGGبط .ربمGGا أمكن أن ُنختطGGف بعGGد تحمGGل مثGGل هGGذا األلم؟ ونحسGGب
جسدا ويعمGGل بيننGGا G.ومGGع
األمر في رؤوسنا ...حول الغاية اآلتية ،ومصيرنا في المستقبل .ال أحد منا يصدق أن هللا قد أخذ ً

وجهGا لوجGGه معنGGا ،إال أننGGا ال نGGزال غGGير راغGGبين في
أنGGه كGGان معنGGا لفGGترة طويلGGة ،ومGGع أنGGه تكلم بالفعGGل الكثGGير من الكلمGGات ًG
قبول شخص عادي على أنه إلهنا في المستقبل ،بGل ولسGنا على اسGGتعداد لنعهGGد لشGGخص غGGير مهم إلى هGذا الحGد بGالتحكم في

وجهGا لوجGه مGع هللا .إننGا ال نقGدم الشGكر إال
مستقبلنا ومصيرنا ،فمنه نتمتGع بعطيGة ال تنتهي من المGاء الحي ،وبفضGله نعيش ً
محتجبGGا
لنعمGGة الGGرب يسGGوع في السGGماء ،ولم نعبGGأ قGGط بمشGGاعر هGGذا الشGGخص العGGادي الGGذي يمتلGGك الالهGGوت .ال يGGزال عملGGه
ً
Gاهرا بأنGGه ال يعبGGأ بGGرفض اإلنسGGان لGGه ،ومظهGً Gرا غفرانGGه األبGGدي لطفولGGة
Gبرا عن صGGوت قلبGGه ،ومتظً G
بتواضGGع في الجسGGد ،معً G
ومتسامحا إلى األبد مع عدم توقير اإلنسان له.
اإلنسان وجهله،
ً
لقد قادنا هذا اإلنسان غGير المهم من دون علمنGا خطGوة بعGد خطGوة إلى عمGل هللا .نختGبر تجGارب ال تعGد وال تحصGى،
ضGا بحبGGه وتعاطفGGه،
ونخضGGع للعديGGد من التوبيخGGات ،ونختGGبر المGGوت .إننGGا نتعلم من شخصGGية هللا البGGارة والمهيبGGة G،ونتمتGGع أي ً
ونقدر قوة هللا وحكمته العظيمتين ،ونشهد على جمGال هللا ،ونعGاين رغبGة هللا المتلهفGة لخالص اإلنسGان .على حGد تعبGير هGذا
ّ

الش GGخص الع GGادي ،إنن GGا نتع GGرف على شخص GGية هللا وج GGوهره ،ونفهم إرادة هللا ،ونع GGرف طبيع GGة اإلنس GGان وج GGوهره ،ونع GGاين
ثم تجعلنGGا "نولGGد من جديGGد"؛ كلماتGGه تجلب لنGGا الراحGGة ،ولكنهGGا تتركنGGا
طريGGق الخالص والكمGGال .كلماتGGه تتسGGبب في "موتنGGا"َّ ،

أحيانGا نكGGون
Gيرا.
ً
ضGا محطمين بالGذنب والشGعور بالمديونيGة .كلماتGGه تجلب لنGGا الفGرح والسGالم ،ولكنهGا أي ً
أي ً
ألمGا كبً G
ضGا تجلب ً
وأحيانGا نكGون مثGل عGدوه ،نتحGول إلى رمGاد من
وأحيانGا نكGون كحدقGة عينGه ،ونتمتGع بحبGه وحنانGه؛
كحمالن للذبح في يديGه،
ً
ً

الغضب الذي في عينيه G.إننا نحن البشر قد َخُلصنا بواسطته ،نحن الذين مثل ديدان في عينيه G،الحمالن الضالة الGGتي يبحث
Gارا .إنGه رحيم نحونGا ،يحتقرنGا ويرفعنGا ،يعزينGا ويحGذرنا ،يرشGدنا وينيرنGا ،يوبخنGا ويؤدبنGا ،بGل وحGتى يلعننGا.
عنهGا ليالً ونه ً
Gارا ،وال يGترك جانبنGا أب ًGدا ،ويك ِّGرس كGل رعايتGه لنGا ،ويGدفع أي ثمن
Gارا ،ويحمينGا ويهتم بنGا لياًل ونه ً
إنه يقلق بشأننا لياًل ونه ً
من أجلنا .وسط الكلمات التي نطGق بهGا هGذا الجسGد الصGغير والعGادي ،تمتعنGا بكامGل هللا ،وعايننGا الغايGة الGتي منحهGا هللا لنGا.

فعليGGا في قبGGول شGGخص مثGGل هGGذا كإلهنGGا .ومGGع أنGGه أعطانGGا
ومGGع هGGذا ،ال يGGزال الغGGرور يمأل قلوبنGGا ،وال نGGزال غGGير راغGGبين ً
المن ،والكثير من المتعة ،إال أن ًأيا من هذا ال يمكن أن ينتزع مكان الرب في قلوبنا .إننGا نك ِّGرم الهويGة الخاصGة
الكثير من ِّ
لهGGذا الشGخص ومكانتGGه بGGتردد كبGGير .إذا لم يتكلم ليجعلنGGا نعGGترف بأنGGه هGGو هللا ،فلن نأخGGذ على عاتقنGGا أن نعGGترف بGGه على أنGGه
قريبا ،مع أنه عمل بيننا لفترة طويلة.
هللا الذي سيصل ً
ما زالت أقوال هللا مستمرة ،وهو يوظف أساليب ووجهات نظر مختلفة ليحثنا على ما نفعله ولنعبر عن صوت قلبه.

وتبين لنا الطريGق الGGتي يجب أن نسGGلكها ،وتسGمح لنGا أن نفهم مGا هGو الحGق .نبGGدأ في االنجGذاب إلى
كلماته تحمل قوة الحياةِّ ،
شعوريا في االهتمام بصوت قلب هGGذا الشGخص غGير الممGيز .إنGGه
كلماته ،ونبدأ بالتركيز على نبرة وطريقة حديثه ،ونبدأ ال
ً

Gودا مضGG Gنية من أجلنGG Gا ،فيحGG Gرم نفسGG Gه من النGG Gوم والطعGG Gام من أجلنGG Gا ،ويبكي من أجلن GGا ،ويتنهGG Gد من أجلنGG Gا ،ويتGG Gألم
يبGG Gذل جه ً G
بالمرض من أجلنا ،ويعاني الGذل من أجGل غايتنGا وخالصGنا ،ويGنزف قلبGه ،ويGذرف الGدموع بسGبب تبلGدنا وتمردنGا .ال يمتلGك
كينونته وصفاته مجرد شخص عادي ،وال يمكن امتالكهما أو بلوغهما بأحGد الفاسGدين .مGا لديGه من تسGامح وصGبر ال يملكGه

أي شخص عGادي ،وال يملGك محبتGه أي كGائن مخلGوق .ال يمكن ألي أحGد غGيره أن يعGرف جميGع أفكارنGا ،أو يGدرك طبيعتنGا
وجوهرنGGا ،أو يGGدين تمGGرد البشGGر وفسGGادهم ،أو يتحGGدث إلينGGا ويعمGGل بيننGGا بهGGذه الطريقGGة نيابGGة عن إلGGه السGGماء .ال أحGGد غGGيره
وم ْن هGGو تصGدر بجملتهGGا منGGه .ال يمكن ألحGد غGيره أن
يستطيع امتالك سلطان هللا وحكمته وكرامته؛ فشخصية هللا وما لديه َ
يرينا الطريق ويجلب لنا النور ،وال يستطيع أحد أن يكشGف عن األسGرار الGتي لم يكشGفها هللا منGGذ بGدء الخليقGة وحGتى اليGوم.
ِ
ويعبGG Gر عن صGG Gوت قلب هللا،
ال يمكن ألحGG Gد غGG Gيره أن يخّلصGG Gنا من عبوديGG Gة الشGG Gيطان وشخصGG Gيتنا الفاسGG Gدة .إنGG Gه يمثّGG Gل هللاِّ ،
Gدة ،وأتى بسGGماء جديGGدة وأرض
وتحGGذيرات هللا ،وكالم دينونGGة هللا تجGGاه البشGGرية بأسGGرها .لقGGد بGGدأ عصGً Gرا جديGً Gدا وحقب ً Gة جديً G
جديGGدة ،وعمGGل جديGGد ،وجاءنGGا بالرجGGاء ،وأنهى الحيGGاة الGGتي كنGGا نحياهGGا في غمGGوض ،وسGGمح لنGGا بGGأن نعGGاين طريGGق الخالص
Gاعدا ،تصGبح عقولنGا واعيGة ،وتنتعش أرواحنGا :أليس هGذا
بالتمام .لقGد أخضGع كياننGا كلGه ،وربح قلوبنGا .منGذ GتلGك اللحظGة فص ً
دائمGGا في أفكارنGا
الشخص العادي الذي بال أهمية ،والذي يعيش بيننا وقد رفضناه لزمن طويGGل ،هGGو الGGرب يسGGوع الGذي هGو ً

Gارا؟ إنGه هGو! إنGه حًقGا هGو! إنGه إلهنGا! هGو الطريGق والحGق والحيGاة! لقGد سGمح لنGا أن نعيش مGرة أخGرى،
ونتGوق إليGه ليالً ونه ً
وجهGا لوجGه معGه ،وشGاهدنا
ونGرى النGور ،ومنGع قلوبنGا من الضGالل .لقGد عGدنا إلى بيت هللا ،ورجعنGا أمGام عرشGه ،وأصGبحنا ً

فيم ْن هGو ،ولم نعGد GنعGارض
وجهGGه ،ورأينGا الطريGGق أمامنGا .في ذلGGك الGوقت ،أخضGGع قلوبنGا خض ً
Gوعا كGامالً ،فلم نعGGد نتشGكك َ
نتكمل بواسGGطته،
تمامGا .ال نGرغب سGوى في أن نتبGع آثGار أقGGدام هللا لبقيGة حياتنGا ،وأن َّ
عملGه وكلمتGGه ،وهGا نحن نسGقط قدامGه ً
َّ
وأن َّ
حبه لنا ،وأن نطيع تنظيماته وترتيباته ،وأن نتعاون مع عمله ،وأن نبذل كل مGGا في وسGعنا السGتكمال
نرد نعمتهG،
ونرد ّ

ما يوكله لنا.
إن إخضاع هللا لنا هو مثل مسابقة فنون قتال.
كل كلمة من كالم هللا تضربنا في مقتل ،وتتركنا حزانى وخGائفين .إنGGه يكشGف أفكارنGا وتخيالتنGا وشخصGيتنا الفاسGGدة.
في كل ما نقوله ونفعلGه ،وكGل فكGرة من أفكارنGا وكGل خGاطرة من خواطرنGا ،يكشGف كالمGه عن طبيعتنGا وجوهرنGا ،ويتركنGا
مهانين ومرتجفين من الخوف .إنه يخبرنا عن كل أفعالنGا وأهGدافنا ونوايانGا ،وحGتى شخصGيتنا الفاسGدة الGتي لم نكتشGفها أب ًGدا،

تمامGGا .إنGGه يGGديننا بس GGبب مقاومتن GGا لGGه،
ممGGا يجعلن GGا نشGGعر بأنن GGا مكشGGوفين في كGGل نقصGGنا البGGائس ،ب GGل ونشGGعر بأنن GGا مقتنعين ً
ويوبخنا بسبب تجديفنا عليه وإدانتنا له ،ويجعلنGا نشGGعر بأننGGا بال قيمGة في عينيGه ،وإننGGا الشGGيطان الحي .لقGGد تضGاءلت آمالنGGا،

ولم نعد نجرؤ على تقديم أي مطالب ومحاوالت غير معقولة إليه ،وحتى أحالمنا تتالشى بين ليلة وضحاها .هGGذه حقيقGGة ال
يمكن ألحد منا أن يتخيلها ،وال يمكن ألحد منا أن يقبلها .للحظة ،تصبح عقولنا غGير متوازنGة ،وال نعGرف كيGف نسGتمر في
الطريق ،وال نعGرف كيGف نسGتمر في معتقGداتنا .يبGدو كمGا لGو كGان إيماننGا قGد عGاد إلى المربGع األول ،وكمGا لGو كنGا لم نتقابGل
مطلًقGGا مGGع الGGرب يسGGوع ولم نتعGGرف عليGGه .كGGل شGGيء أمGGام أعيننGGا يربكنGGا ،ويشGGعرنا كمGGا لGGو أننGGا قGGد انجرفنGGا مGGع التيGGار .إننGGا

مخرج ا ،بGGل
ًG
مسGGتاؤون ،ونشGGعر بخيبGGة أمGGل ،ويوجGGد غضGGب وخGGزي جGGامحين في أعمGGاق قلوبنGGا .نحGGاول التنفيس ،وأن نجGGد
نحاول أن نستمر في انتظار مخّلصGنا يسGوع ،فنسGكب قلوبنGا أمامGه .ومGع أنGه توجGد أوقGات ال نكGون فيهGا ال متغطرسGين وال

أحيانGا هGادئين
متواضعين من الخارج ،إال أننا نشعر في قلوبنا بأننا نعاني من خسارة لم نعانيها من قبGل .ومGع إننGGا قGد نبGدو
ً
بحارا هائجة من العذاب .لقد جردنا توبيخه ودينونته Gمن كل آمالنGGا
من الخارج على غير المعتاد ،إال أننا نحمل في الداخل ً

وأحالمنGGا ،وتركانGGا دون رغباتنGGا المبGGالغ فيهGGا ،غGGير راغGGبين في تصGGديق أنGGه مخّلصGGنا ،وأنGGه قGGادر على خالصGGنا .لقGGد فتح

توبيخه ودينونته Gفجوة عميقة بيننا وبينه G،وال يوجد َم ْن هو مستعد لعبورها .تُعد دينونتGه GوتوبيخGه المGGرة األولى الGتي نعGGاني
فيها من مثل هذه النكسة العظيمة والمهانة الكبGGيرة .فقGGد سGGمحت دينونتGه GوتوبيخGGه لنGا أن نق ِّGدر حًقGا تكGريم هللا وعGدم تسGامحه
مGGع إثم اإلنس GGان ،مقارن ً Gة بكوننGGا بائسGGين ونجس GGين للغايGGة .لق GGد تس GGببت دينونت GGه وتوبيخ GGه في أن نGGدرك ألول مGGرة كي GGف أنن GGا
Gاويا هلل أبGً Gدا ،أو على قGGدم المسGGاواة مGGع هللا .لقGGد دفعتنGGا دينونتGGه
متغطرسGGون ومغGGرورون ،وكيGGف أن اإلنسGGان لن يكGGون مسً G
Gددا في مثGGل هGGذه الشخصGGية الفاسGGدة ،وأن نشGGتاق إلى تخليص أنفسGGنا من هGGذه الطبيعGGة
وتوبيخGGه إلى أن نشGGتاق أال نعيش مجً G
وه GGذا الج GGوهر في أق GGرب وقت ممكن G،وأال نع GGود ممق GGوتين من GGه أو ش GGاعرين باش GGمئزازه من GGا .لق GGد جعلتن GGا دينونت GGه وتوبيخ GGه

مسGGرورين بطاعGGة كالمGGه ،ولم نعGGد راغGGبين في التمGGرد على تنظيماتGGه وترتيباتGGه .لقGGد منحتنGGا دينونتGGه وتوبيخGGه مGGرة أخGGرى
الرغبة في الحياة ،وجعالنا سعداء لقبوله كمخّلص لنا ...لقد خرجنا من عمGل اإلخضGاع ،وخرجنGا خGارج الجحيم ،وخرجنGا
من وادي ظل الموت ...فقد اقتنانا هللا القدير نحن هذه المجموعة من الناس! وانتصر على الشيطان ،وهزم كل أعدائه!

إننا مجرد مجموعة عادية من الناس يمتلكون شخصGية شGيطانية فاسGدة ،فنحن األشGخاص الGذين سGبق هللا وعينهم قبGل
األزمان ،ونحن المحتGاجون الGذين رفعهم هللا من المزبلGة .ومGع أن هللا رفضGنا وأداننGا من قبGل ،إال أنGه قGد أخضGعنا .لقGد نلنGا
الحيGGاة وحصGGلنا على طريGGق الحيGGاة األبديGGة من هللا .فبغض النظGGر عن مكGGان وجودنGGا على األرض ،ومGGع وجGGود االضGGطهاد
والضيق ،فال يمكننا أن نبتعد عن الخالص باهلل العظيم .ألنه خالقنا ،وفداؤنا الوحيد!
يمت GGد حب هللا مث GGل مي GGاه تت GGدفق من ينب GGوع ،وق GGد ُأعطى ل GGك ولي ول GGه ،ولجمي GGع أولئ GGك ال GGذين يبحث GGون حًقGGا عن الح GGق
وينتظرون ظهور هللا.

وينّفGGذ عليGGك وعلي وعليGGه وعلى كGGل من يتبGGع آثGGار
دائمGGا يتبGGع الشGGمس ،فGGإن عمGGل هللا ال يتوقGGف أبGً Gداُ ،
فكمGGا أن القمGGر ً
ّ
أقدام هللا ،ويقبل دينونة هللا وتوبيخه.
ُكتب في  23مارس/آذار 2010

