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كهًخ انكبرت
نًبرا كزجذ هزا انكزبة؟ ُوي ػ٘ض ك٤خس ِ٣ٞ١ش٤٘ٗ ،طش٤ِٓ ،جش رؤكيحع ٓ٘ ّٞهش ،ػِّ ٓ ٍٞ١ ٠يس آهَ حُؼّٔخٗ٢
حُّٔ٘ٞحص ٝحُّٜ٘ق ٖٓ حُوَٕ حُظّخٓغ ػَ٘ٞ٘ٓ َّ ًٝ ،حص حُوَٕ حُؼَ٘ ٖ٣كظّ ٠ح.ٕ٥
ُوي ػ٘ض ه ٍ٬ػٜي حُلٜخٕ ٝحُؼَرش ،ػٜي حُّٔ٤خٍس ٝحُّٜ٘خػش ،ػٜي حُـ ّ ،ٞػٜي ّ
حٌٍُّسٝ ،ح ،ٕ٥ػٜي
حُل٠خءُ .وي ٍأ٣ض أًَٓ٤خ طؼ ٖ٤ك ٢ػٜي حُ ٍِّحػش ،ػ٘يٓخ ًخٕ ّ
حُل٬ك٣ ٕٞلَػ ٕٞح ٍٝ٧هِق أكٜ٘ظْٜ
٣ ْٛٝـّ٘ ٕٞكَكٝ ،ٖ٤ك ٢ػٜي حُل٠خٍس ػ٘يٓخ طؤ ّ ٙٝحُل٬كٝ ٕٞكخٍرٞح ٖٓ أؿَ اػخٗخص أًؼَ ٖٓ حُلٌٓٞش،
ُِلئ ٍٝى ٕٝحٗوَح ٝك٤خس حُِٔحٍع.
ُوي ٍأ٣ض حُوَٕ حُؼٌَ٘ٛ ٖ٣ح ٣ظط ّ ٍٞاُ ٠كخُش طو ّيّ ٝاٗـخُ ٍحثغ ك ٢حُّٜ٘خػش ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٖٓٝ .حُّ٘خك٤ش
ح٧هَ ،ٟكوي ٍأ٣ض طٜؼ٤يًح ُِ ّ٘ َّ ٝح٩ؿَحّ ٝحُؼ٘ق حَُٔٝعٝ ،رٞطوش حُلَد حُّّ٘٣ٝٞش طظط ُّ ٍٞظّ ٜيى رخٗوَحٝ
حُـْ٘ حُزَ٘ ّ
 ١ك ُٖٓ ٢ؿ َ٤حُ ٌٙٛ .ّٞ٤حُلخ٫ص ٝحُٞهخثغ  ٢ٛكوًّخ أًٍٓ ٞح ؿخٓ٠ش رو٤ض ٖٓ ى ٕٝكَّ٢ٛٝ ،
طلظخؽ ح ٕ٥اُ ٠طلٔ.َ٤
ُوي ٓخكَص اُ ٠أٍرغ أهطخٍ  ٌٙٛحٌَُس حّ٤ٍٟ٧شًٝ .خٗض ُ ٢ػ٬هخص ٓغ حُـ٘ ّٝ ٢حُلو َ٤ؿ ًّيح ٝحٌُٓ ١خ رٜٔ٘٤خ.
ُوي ٍُص هخىس حُّٜ٘خػش ٝأرخَ١س ِٞٓٝى ٍٝإٓخء ىٍٝ ٍٝإٓخء ُٝحٍحصُ .وي طَحكوض ٝطٜخىهض ٓغ حُلوَحء
حً٧ؼَ كوًَح ٝحً٧ؼَ أّٓ٤شُ .وي ٍأ٣ض ٌٛح حُؼخُْ ػٖ ًؼذ رٌَ٘ ٝػ٤نًٔ ،خ ُْ ٣لؼِ ٚا ٫حُوِ ٖٓ َ٤حُّ٘خّ.
ٝه ٌٙٛ ٍ٬حُل٤خس حُطِّ٣ٞش ٝحُِٔ٤جش رخ٧كيحع حُٔؼَ٤سٓ ،ؤُض ٗلٔ ٢أٓجِش ًؼَ٤س ًخٗض رخُّ٘ٔزش ُ ،٢أُـخ ًُح
رو٤ض ى ٕٝأؿٞرش ٝأَٓحًٍح ى ٕٝطلٔ َ٤رخُّ٘ٔزش ُِؼخُْ ًٌَّ.
ػ٘يٓخ ً٘ض ك ٢حُوخٓٔش ٖٓ ػَٔ ،١هخٍ ُ ٢أر ٢أّٗ٘ٓ ٢ؤٛزق ٓلخًٓ٤خ ك ٢ك٬٤ىُل٤خ ػ٘يٓخ ٓؤًزًَ٘ ٢ّ٘ٗ٧ ،ض
أٓؤٍ أٓجِش ًؼَ٤س ػٖ أًٓ ٍٞؼَ٤س ػِ ٠حُ ّيٝحًّ٘ .ض أٍ٣ي إٔ أفهىً٘ .ض أطٞم اُ ٠انفهىً .خٕ حُِٔي ِٓٔ٤خٕ،
حَُّؿَ حً٧ؼَ كٌٔش٣ ،طِذ حُلٌٔشٝ ،هي أػطخ ٙهللا حُلٌٔش أًؼَ ٖٓ أ ّ
ٗ ١و ٚآهَ .رؼي ٓ٘ٞحص ػي٣يس،
أىٍى حّ ٕ٥
إٔ هللا ٗلٔ ٚهي أػطخٗ ٢إٔ أفهى أَٓحٍ حُل٤خس حً٧ؼَ ػٔوًخ ،حُظ ٢طزوُ ٠ـ ًِح كٓ ٢ؼظْ حًٛ٧خٕ.
ً٤ق كيع ً َّ ٌٛح؟ ُوي طَػَػض كٔ٤ً٘ ٢ش رَٝطٔظخٗظّ٤٘٤ش كظّ ٠حُ ّٖٔ حُؼّخٓ٘ش ػَ٘س ُْ ٢ٌُّ٘ ،أٓٔغ حُ َّ٘ف
ك ٢حٌُ٘ٔ٤ش ُ ٌٜٙحٓ٧جِش حُظٗ ٢ؼخٜٗ٘ٓ ٢خ .إ ًخٕ حٌُظخد حُٔو ّيّ ٌ٘٣ق ح٧ؿٞرش ٌٙٛ َّ ً ُْ ،حُطّٞحثق
ُِٔٔ٤لّ٤ش ٌٛ َّ ًٝح حُو٬ف كٓ ٍٞخ ٣و ُٚٞحٌُظخد حُٔو ّيّ؟
ٌُٖ ٖٓ ٔ٣ظط٤غ إٔ ٣ل ْٜحٌُظخد حُٔو ّيّ؟ أٗخ رخُطّزغ ُْ ،أكًٓ ٞ٣ ٜٚٔخٝ .كظّ ُٞ ٠ك ٜٚٔأكئ٣ َٛ ،ْٛظط٤غ إٔ
ّ ٜ٣يهٚ؟ ٣ َٛظٌِّْ حٌُظخد حُٔو ّيّ رِٔطخٕ ٓخ؟ ُوي أٍرٌٌ٘ٛ ٢ح حُّٔئحٍ ٞٛٝ ،حُ ّٔ َّ حٌُ٤ٓ ١ظّٟٞق كٌٛ ٢ح
ٖٓ  ،۳٤ػخّ ّ .٦٢٩١
حٌُظخد .ريأص أك ْٜكّ ٢
ٌُٖ ح َٓ٧حرظيأ ٘ٛخى كو .٢حُّٔزذ ح٧ه َ٤حٌُخَٓ حُٟٞٞف حٌُ١
ىكغ رٌُ ٢ظخرش ٌٛح حٌُظخدٌ٘٣ ُْ ،ق ٗلًّٔ٤ًِ ٚخ ٌُ ٢٘ٛهزَ ًخٗ ٕٞح ٖٓ ٍّٝ ٧ػخّ ً .٦٢٩٤خٕ ٝػً٤خ ٣لَّ٤
حُؼوَ – كو٤وش ٓلّ٣ٍٞش – ٓخ ّٟٓ٘ٞل ٚكٌٛ ٢ح حٌُظخد.
ريح٣ش طلظّق ً ٢٘ٛػِ ٠حُلو٤وش حُظ٤ٓ ٢ظ٘خُٜٝخ ٌٛح حٌُظخدً ،خٗض ك٤ٛ ٢ق ػخّ .٦٢٩١
ٓؤُض ٗلٔ ٖٓ" :٢أٗخ؟ ٓخًح إًٔٞ؟ ُٔخًح ُٝؿيص؟" كخُٝض ؿخٛيًح إٔ أؿي حُـٞحد ُْ ٢ٌُّ٘ ،أطٔ ٌّٖ ٖٓ ًُي.
ًخٕ ٌٛح أًَٓح ؿخًٓ٠خ .ػ ّْ ،كًُ ٢ي حُوَ٣ق ،طٞحؿٜض ٓغ طل ٍّي َ٣ري حُؼوَ ،كٔٓ ٍٞؤُش ٖٓ حٗ٩ـٗٝ َ٤ظَّ٣ش
حُظط ّٓ .ٍٞخ أٓلَ ػِ ٠طلظّق ً ٢٘ٛػِ ٠آكخم ٝأػٔخم حُٔؼَكش ٝح٩ىٍحى.
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ريأ ً َّ ٗ٢ء ٓغ ٓٔؤُش ٗظَّ٣ش حُظط ّٝ ٍٞحُٔٔؤُش حُ ّيّ٤٘٣ش ك ٍٞكلع  ّٞ٣ح٧كي.
ً٘ض أػِْ ّ
إٔ حٌُظخد حُٔو ّيّ  ٞٛحٌُظخد حً٧ؼَ ٓز٤ؼًخ ك ٢حُؼخُْ .اّٗٔخ رخُّ٘ٔزش ًُ ،٢خٕ رٔؼخرش ٓؼِ٠شُْ .
أطٔ ٌّٖ ًٓ ٞ٣خ ٖٓ ك .ٜٚٔهِض٣" ،و ٍٞحٌُظخد حُٔو ّيّʹ ،اكلع  ّٞ٣ح٧كيʹ"ٓ .ؤُ٤ً ،٢ٗٞق ػَكض ًُي؟ َٛ
هَأط ٚك ٢حٌُظخد حُٔو ّيّ؟
 َّ ً ٕ٧حٌُ٘خثْ طللع  ّٞ٣ح٧كيٝ ،هي حكظَٟض ّ
أؿزض أّٗ٘ ٢أػَف ًُي ّ
إٔ ٜٓيٍ طؼِٜٔ٤خ ًخٕ حٌُظخد
حُٔو ّيّ.
ٌُٖ ُٝحؿً ٢خٕ ػِ ٠حُٔل ّ
ي كٓ ٢خ ٣ظؼِّن رخُٔٔؤُشٓ .خ أؿزَٗ ٢ػِ ٠حُـ ٙٞك ٢ىٍحٓش ٝرلغ ػٔ٤ن ك٢
حٌُظخد حُٔو ّيّ ٝأً٠٣خ ،كٗ ٢ظَّ٣ش حُظّط ّ ،ٍٞحُظً ٢خٗض كًُ ٢ي حُٞهض ،ط٘خٍ حُٔٞحكوش رٌَ٘ َٓ٣غ ،كٓ ٢ـخٍ
حُظّؼِ ْ٤حُؼخُ.٢
ىٍحٓظ ٢حُؼٔ٤وش ٧ػٔخٍ ىحٍ ،َ٤ٌ٤ٛٝ ٢ٌِٔٛٝ ٖ٣ٝهخىط٘ ٢اُ ٠حٍُ ّ٘ ّ
ي كِٓ ٢طش حٌُظخد حُٔو ّيّٝ ،كظّ ٠ك٢
ٝؿٞى هللا.
كوي أٛزق ٛئ٫ء حُٔل ٌَّ ٖ٣حُٔؼوّلٓ ٖ٤ئًٍُِ ٖ٤ؼَكش حُٔظِح٣يس ك ٍٞحٌُ٣ ُْٝ .ٕٞظٔ ٌّ٘ٞح إٔ ٞ٣حُٗٞح ٌٙٛ
حُٔؼَكش حُٞحٓؼش ٓغ حُظّؼخُ ْ٤حُ ّيّ٤٘٣ش ك .ُْٜ٘ٓ ٢أرلخػ ٢ك ٢كٌَ ٓئّْٓ ٗظَّ٣ش حُظّط ًَّّ ً ،ٍٞط٘ ٢رٔخ هي هَأص
ك ٢حٛ٩لخف حُؼّخٖٓ ٖٓ ٓلَ حُِٔحٓ٤ً – َ٤ق ّ
إٔ حُِٔي ىحٝىِٓ ،ي ّٓ ٧ش هئ٣شٗ ،ظَ اُٗ ٠ـ ّٞحُّٔٔخء،
٫كع ٓٝخػش حٌُ ٕٞحُلٔ٤قٝ ،ريأ ٣ل ٌَّ .طٔخءٍ ػ ّٔخ ٞٛ ٌٕٞ٣؟ ٓخ ًخٕ حٔٗ٩خٕ ك ٢كٔخكش حٌُ ٕٞحُٓ٬ظ٘خ٢ٛ؟
ٝؿيص ّ
إٔ ٌٛح حُِٔي حُوي٣ ُْ ،ْ٣ـي حُـٞحد أريًح ػِ ٠حُّٔئحٍ حًٌُ ١خٕ ٣ؼخٗ .ٚ٘ٓ ٢اّٗٔخ حًظ٘لض ٖٓ هٍ٬
أرلخػٗ ٢لٜٔخ ٫كوًخ٤ً ،ق ّ
إٔ ح٩ؿخرش ح٧هَ٤س ط ّْ ً٘لٜخ ُز ُْٞحَُّٓٝ ٍٞط ّْ َٗكٜخ ك ٢حُل َٜحُؼّخٖٗٓ ٢
حَُّٓخُش اُ ٠حُؼزَحًٗ٘ .ٖ٤ّ٤ض ًٓٔ ّٔ ٜخ إٔ أؿي ح٩ػزخص حُل ّ
ن ُٞؿٞى هللا ِٓٝطخٕ حٌُظخد حُٔو ّيّ ،أ ٝإٔ
أٍك ٞح٩ػ٘٫ .ٖ٤كظض ّ
إٔ ٓؼظْ حُّ٘خّ ٣وزِ ٕٞأَ٣ ٝكٓ ٕٞ٠ؼظو ًيح ر٘خ ًء ػِ ٠حكظَحٓ ٝظ ٍّٞ ٜحًظٔزٖٓ ٙٞ
حٌُٔٓ ١ؼ ٙٞأ ٝطؼِّٔ ٙٞأ ٝحكظَ ٖٓ ٟٙٞى ٕٝاػزخص .أٍىص إٔ أكٝ .ْٜأٍىص إٔ أطؤ ًّي ٓٔظ٘يًح ػِ ٠اػزخص
هخ١غ ْ٤ُٝ ،ػِ ٠حكظَح ٝأ ٝأٓ٘٤ش.
رؼي ػ ّيس أٗ ٖٓ َٜحُ ّيٍحٓش حٌُٔؼّلش ُٜٗٝ ً٬٤خًٍح ،حٌٗ٘لض ح٧ؿٞرش اُ ّٓ ٢غ اػزخص هخ١غ ٝك ّ
ن.
ُٖ آهٌ رؼي ٝؿٞى هللا ٖٓ حُِّٔٔٔخص ُ ٢ّ٘ٗ٥طخُٔخ ٓٔؼض رٌُي أ ٝطؼِّٔض ٌٌٛح .كوي ٝؿيص اػزخطًخ هخ١ؼًخ ُٞؿٞى
هللا حُوخُن حُؼظٝ ،ْ٤أً٠٣خ ُِٔطخٕ حٌُظخد حُٔو ّيّ ًٌِٔش هللا – ٍٓخُش ٓٝؼَكش هللا حٌُٔ٘٘لش ُِزَ٘.
ٝؿيص أ ّٕ حٌُظخد حُٔو ّيّ ً ٞٛظخد ِٓ٢ء رخَُُّٓ٣ ُْ ،ُٞوٜي ر ٚإٔ ٣ل ٜٚٔأكي كظّ٘ٓٞ٣ ٠خ ،كٌٛ ٢ح حُؤْ
ح٧ه ٖٓ َ٤حُوَٕ حُؼَ٘ .ٖ٣طؼِّٔض ٖٓ ؿَّحء  ٌٙٛحُ ّيٍحٓش ُٜٗ َ٬٤خًٍحُٔ ،خًح  ٞٛحٌُظخد حٌُ ١ط ّْ ك ٜٚٔرٌَ٘
هخ١ت أًؼَ ٖٓ ً َّ حٌُظذ ح٧هٍَ ،ٟؿْ أّٗ ٚحً٧ؼَ ٓزً ٤ؼخ ك ٢حُؼخُْ .هِٓ َ٤خ ط ّْ َٗف ٟٓٞٞع رخٌُخَٓ أٝ
حٌُ٘ق ػٖ كو٤وظ ٚرٟٞٞف ،ك ٢أ ّ
ٓ ١وطغ ٝحكي ٓ٘ .ٚأهٔخّ أ ٝر٘ٞى أَٓ ٝحكَ أهَُِٟٞٞٔ ٟعٗ ،ـيٛخ
ػخىس كٓ ٢وطغ أٓ ٝوخ١غ أهَ ٟك ٢أهٔخّ أهَ ٖٓ ٟحٌُظخد حُٔو ّيّ ،ك ٢حُؼٜي حُوي ْ٣أ ٝحُؼٜي حُـي٣ئٌٖ٣ .
 ،٢ػ٘يٓخ طـٔغ ٍرّٔخ  ٌٙٛحُٔوخ١غ ح٧هَ ٟحُؼي٣يس
حُظ َّٛٞاُ ٠ح٩ىٍحى حُلو٤و ّٝ ٢حٌُُِِّٟٞٞٔ ٢ع حُٔؼ٘ ّ
حُُّٔ ٞػش ك ٢حٌُظخد حُٔو ّيّ.
آكخم حُٔؼَكش ٝح٩ىٍحى حُظ ٢رو٤ض ُـِ حُل٤خس حَُّث ٢ٔ٤رخُّ٘ٔزش ُٔؼظْ حُّ٘خّ ،طلظّلض أٓخّ حٗيٛخٕ ػ٢ّ ٘٤
ٝػوِ .٢اّٗٔخ هي ُٓـَّ كً ٢حى حٌُظخد ،أّٗ ٚك ٢أّ٣خٓ٘خ  ٌٙٛحُظ ٢طؼ ٖ٤كٜ٤خ أؿ٤خُ٘خ٤ٓ ،ظّٟٞق حُ ّٔ َّ حُؼظ.ْ٤
ٝرخُطّزغً ،خٕ ٌٛح ٌٓ ً٬ٛرخُّ٘ٔزش ُ.٢
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طؼِّٔض ّ
إٔ حٌُظخد حُٔو ّيّ ٓ ٞٛؼَ أكـ٤ش حٍُّٜٞس حُٔوطٞػش – طلظخؽ إٔ طـٔغ آ٫ف حُوطغ ٓغ رؼٜ٠خ
حُزؼٝ – ٞحُظ ٫ ٢طظ٘خٓذ ٓغ رؼٜ٠خ ا ٫طزؼًخ ُطَ٣وش ٝحكيس ٖٓ .ػ ّْ طٜزق حٍُّٜٞس رٟٞٞف حُزِّٖ٣ٌُِ ،ٍٞ
َ٣ؿز ٕٞرظٜي٣ن ٓخ ٣و ُٚٞهللا هخُو٘خ.
ٓخ ٣و ّٞرٌٛ ٚح حٌُظخد ٓ ٞٛـَّى طَط٤ذ هطغ ح٧كـ٤ش حُؼي٣يس ٓغ رؼٜ٠خ حُزؼ ،ٞكظّ ٠طُل ْٜرٟٞٞف .كٔ٤خ
أٗض طوَأ ٝطؼ٤ي هَحءس ٌٛح حٌُظخد ،هخٍٗ ٚرٌَ٘ ىحثْ ٓغ ًظخري حُٔو ّيّ .أٗظَ  ٌٙٛحُلوخثن رؼٗٞ٤ي حُوخّٛش
ك ٢اٗـِ٤ي حُوخٝ . ّٙحكظق ً٘ٛي كٔ٤خ ٣وٞىى هللا اُ ٠ىحهَ دمُمزهٌُٜ ٌٕٞ٤ٓ .ح ٓؼ٘ ٠أًؼَ ٓ ّٔخ ًخٕ ٖٓ
ٓؼّ٘ ٧ ٠
٢ٗ ١ء آهَ ٖٓ هزَ.
ٓ٤ؼزض حُ ِّٖٓ ّ
إٔ ٌٛح حٌُظخد  ٞٛحً٧ؼَ أّ٤ٔٛش ٖٓ ر َّ ً ٖ٤حٌُظذ حُظ ٢ى ّٗٝض ه ٦٢١١ ٍ٬ػخّٖٓ ْ٤ُ .
أؿَ حِٞٓ٧د ح٧ىر ٢أ ٝكٜخكش حُؼِٔخء حُِـّ٣ٞش حُظ ٢طلخٗخٛخ  ٞٛػٖ هٜي ،اّٗٔخ ٖٓ أؿَ رٔخ١ش حُوطخد
ك ٢ط٤ٟٞق حُٔؼَكش حً٧ؼَ أّ٤ٔٛش ،حُظً٘ ٢لٜخ ًٓ ٞ٣خ حُٜٔيٍ حَُّثُِ ٢ٔ٤لُٔ ،ْٜخ أً َّ ً َٛحُزَ٘ ٌٓ٘ أ ٍّٝ
ظ ٍٜٞحٔٗ٩خٕ ػِ ٠ح.ٍٝ٧
ُوي كُـذ ٗظَ حُزَ٘ ػٖ ٖٓ  ٞٛحٔٗ٩خٕ ٓٝخًح ُٔٝ ٞٛخًح ٞٓ ٞٛؿٞى – ً٤ق ظ َٜحٔٗ٩خٕ ػِ ٠ح.ٍٝ٧
ُوي ًخٕ حٔٗ٩خٕ ٌٓ ً٫ٞٛرؼـِ ٙػٖ ك َّ ٓ٘خًِ ،ٚأ ٝػٖ ا٣ـخى أؿٞرش ٓ٧جِظ ٚحَُٔرٌش ك ٍٞحُزَ٘ ٝحُؼخُْ
حٌُ.ٌٚ٘ٔ٣ ١
ُوي ًُ٘لض ً َّ  ٌٙٛحَٓ٧حٍ ٌٓ٘ ُٖٓ رؼ٤ي ٖٓ هزَ حُِّٔطش حُؼِ٤خ ٌُ َّ ٓؼَكش ،اّٗٔخ رَٓخُش ٓ٘لَّس ؿَ٤
ٓٔٔٞف إٔ طٌُ٘ق أ ٝإٔ طُل ّ
ي أُـخُٛخ كظُّ٘٘ٓ ٠خ ٌٛح.
ُوي طَِّٔ ػِ ٠حٌُ٘ٔ٤ش اٗـ َ٤آهَ ه ٍ٬حُوَٕ ح .ٍّٝ ٧ظَٜص طؼخًُ٘ٝ ْ٤خثْ ًؼَ٤س هخ١جش طلض حْٓ
"حُٔٔ٤لّ٤ش حُظوِ٤يّ٣ش"ًٔ .خ ٣ؼِٖ هللا كٓ ٢لَ حَُّإ٣خ  ،٢ :٦٩كوي ط ّْ هيحع حُؼخُْ أؿٔغ .رو٤ض  ٌٙٛحُلوخثن
حٓ٧خّٓ٤ش ٓ ًَّح .كظّّ ٠
إٔ حٌُٜ٘ش حُّٜخىهّ٤ٗ ًٝٝ ٖ٤ش كٔ٘ش ،هي طِوّٞح طؼخٍُ ٖٓ ْٜٔ٤ؿخٍ آهَ ٖ٣حٓظِٔٛٞخ
ريٝ ٍْٛٝكوًخ ُِظّوخُ٤ي ك ٌٙٛ ٢حٌُ٘خثْ .حػظويٝح ّ
إٔ  ٌٙٛحُظّؼخُ ْ٤حُوخ١جش  ٢ٛطؼخُ ْ٤كو٤وّ٤ش ػٖ حٌُظخد حُٔو ّيّ.
ػًٟٞخ ػٖ ٟٝغ حُوطغ حُٔوظِلش ُ٨كـ٤ش ٓغ رؼٜ٠خ رٌَ٘ ٛل٤ق ٓٝؼو ،ٍٞكوي أٛزلض حُؼخىس ٝحُظوِ٤ي إٔ
٣وَأٝح طؼًِٔ ٤خ هخ١جًخ ٓؼظوي ك ٖٓ ٚ٤هزَ ،كً َّ ً ٢ظخرش ٓو ّيٓش ٓؼّ٘٤ش٣ٝ ،ـَّى ٖٓ ٚٗٝحُّ٘ ٚحُوخ ّٙر .ٚرٌّ٬
آهَ٣ ،لَّٔ ٕٝحٌُظخرش حُٔو ّيٓش رظَىحىٓ ْٛخ طؼِّّٔ ٛٝ ٚٗٞيهٓ ٙٞخروًخ٣ ٫ .لظخؽ حٌُظخد حُٔو ّيّ اُ ٠طلّٔٚٗ٧ ،َ٤
٣لَّٔ ٗلٔ ٚر٘لٜٔ٣ .ٚزق ٌٛح ٝحٟلًخ ػ٘يٓخ  َٟ٣حَُٔء حٌُظخرخص حُٔوظِلش كٟٞٞٓ َّ ً ٍٞعٓ ،ـٔٞػش
ّ
رٌَ٘ ٛل٤ق ٓغ رؼٜ٠خ٣ .و ٍٞحٌُظخد حُٔو ّيّ ر٘لٔ٘ٛ" ،ٚخ هِ٘ٛ َ٤خى هِ( "َ٤اٗؼ٤خء  .)٦١ :٩٩كظّ ٠أٗ ٚهي
ط ّْ هيحع ػخُْ حُٔٔ٤لّ٤ش حُظوِ٤يّ٣ش حُِٔػ.ّٞ
ؿخُزًخ ٓخ هِض أّٗ ٖٓ ٚحٛ٧ؼذ رٌؼ َ٤إٔ ٗزطَ طؼًِٔ ٤خ هخ١جًخ ُلو٤وش حػظُويص ٛل٤لش ٖٓ ،إٔ ٗظؼِّْ كو٤وش
ؿي٣يس .كظّ ٠ك ٌٙٛ ٢حُّٔ٘ٞحص  ٨٩ح٧هَ٤س ُْ ،أىٍى ًًِّ٤خ ٝرٟٞٞفٓ ،ؼ٘ ٠حُٞحهغ حُٔؼِٖ كٓ ٢لَ حُظٌّ:۳ ٖ٣ٞ
ّ – ٩٤-٩٩
إٔ هللا رخُٞحهغ ،هي أؿِن ػِ ٠حَُّٝف حُو ّيٝ ّٝػِ ٠حُل٤خس ح٧ريّ٣ش ُٔٗ٪خٕ ك ٢ح٩ؿٔخٍ ،اُ ٠كظّ٠
حٗظِحع ارِ ْ٤ػ٘ي ٓـ٢ء ٞٔ٣ع حُٔٔ٤ق حُؼّخُٗ .٢طخُٔخ حػظويص طؼخُ ْ٤حُٔٔ٤لّ٤ش حُظوِ٤يّ٣ش رٞؿٞى ٓزخٍحس ر ٖ٤هللا
ٝارِّ – ْ٤
إٔ هللا ٣لخ ٍٝرخثًٔخ "إٔ ٣وِّ ٚحُؼخُْ" .اّٗٔخ كٌٛ ٢ح حُِّ٘حعً ،خٕ ارِ ٞٛ ْ٤حَُّحرق .رٌ ّ٬آهَ،
كوي أٍَٓ هللا ٞٔ٣ع حُٔٔ٤ق ك ٢أ ّٓ ٍٝـ٢ء ُ٤ُ ،ٚلخ ٍٝإٔ َ٣رق  ٌٙٛحُلَد حُوخثٔش ّ ٟي ارِ .ْ٤كوي ػِّٔض
حُٔٔ٤لّ٤ش حُظوِ٤يّ٣ش ّ
إٔ "ً َّ ٖٓ ٣ؤط٣" ،"٢وِ "ٚرخُٔٔ٤ق.
ُوي طِّٛٞض ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص ػ ّيس ،إٔ أىٍى ؿِثًّ٤خ هطؤ ٌٛح ح٩ػظوخى ،اّٗٔخ ُْ طظّٟٞق ًُّ٤ًِ ٢خ كو٤وش  ٌٙٛحُّ٘وطش
رخٌُخَّٓ ،آ ٫ئ ّهًَح ٌٙٛ .حُلو٤وش  ٢ٛكوًّخ طٌ َٛحُؼوَ .ك ٢ٜطّٟٞق ٓخ ًخٕ ٓؤً ّ٤خ رخُـٔ!ٝٞ
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ٗؤَٓ إٔ ٣لظق ٌٛح حٌُظخد ،حًٌُُ ١ظذ ك ُٖٓ ٢هللا حٌُ ٞٛ ١ح ،ٕ٥ػ ٕٞ٤ػي٣يس ػِ ٠كو٤وش  ٌٙٛحَٓ٧حٍ
حُٔوزّؤس ٌٓ٘ ُٖٓ .َ٣ٞ١
ٝح ،ٕ٥كّ ٢
ٖٓ  ،٢۳هخىٗ ٢هللا إٔ أًظذ ٌٛح حٌُظخد هزَ إٔ ط٘ظ ٌٙٛ ٢ٜحُل٤خس حُِٔ٤جش رخ٧كيحعٗ٧ ،خٍى ٓغ
أًزَ ػيى ٖٓ حٌَُ٣ ٖ٣ؿز ٕٞك ٢حُٔؼَكش ،ح٧ؿٞرش حُظٌ٘٣ ٢لٜخ ً ٖٛهللا حُؼِ ّ ٢حُؼظ ،ْ٤كًِٔ ٢ظ – ٚإ ًخٕ
ٖٓ َ٣ؿذ إٔ ٣ل ْٜطِي حٌُِٔش.

رًهُذ
ٓ َٛؤُض ٗلٔي ًٓ ٞ٣خ ٖٓ" :أٗخ؟ ٓخًح إًٔٞ؟ ُٔخًح أٗخ ٓٞؿٞى؟" حٌُِٔش ػ٘ي  .َّٓ ٢ٛأٗض ٗلٔي ُْ .َّٓ ٞٛ
طَ ٟأريًح ػوِي ٢ّ ًَٓ ،كٌَىٓ َّ ًٝ ،خ أٗض ػِ.ٚ٤
ك٤خطي ٓ٘ـٔٔش رخَٓ٧حٍ .ػ٘يٓخ طل ٌَّ رخُٟٔٞٞعٝ ،ؿٞىى رل ّي ًحطُ ٞٛ ٚـِ َٛ .أّٗي ُٝؿيص رٌ َّ رٔخ١ش
ٖٓ ه ٟٞأٍّ٤ٟش ؿّ٤ًً َ٤ش ٖٓ ى ٕٝأ ّ
ّٔٔ ٛض رًٌخء ٖٓ هزَ اُ ٢ًِّ ٚحُويٍس
ٓ ١ؼ٘ ٠أٛ ٝيف ،أّ أّٗي ُهِوض ُ ٝ
ٓخّ ٖٓ ،أؿَ ٛيفُ ،كلع  ٞٛأً٠٣خ رـٔٝٞ؟ رخُٞحهغ ،حُظّوِ٤ي حُؼّخرض ٞ١حٍ طخٍ٣ن حُزَّ٘٣ش ك ٍٞهللا
ًح ػوَ ِ
حُوخُنً ،خٕ ٓ ًَّح ًزًَ٤ح ،كظّّ ٠
إٔ حُظّؼِ ْ٤حُؼخُ ٢ك ٢حُؼخُْ حُـَرٓ ٢ؼُٔ ٠ل ٢حُِـِ ،ربػطخث ٚهزُٚٞ
ح٩كظَح ٢ٟح٩ؿٔخػُ٘ ،٢ظَّ٣ش حُظط ّ.ٍٞ
ُْ ٣زيأ حٗظ٘خٍ حُظّؼِ ْ٤ر ٖ٤حُـْ٘ حُزَ٘ ّ
ّ ١ا ٫رؼي حهظَحع حُطّزخػش ،ك ٢حُوَٕ حُوخْٓ ػَ٘ .كٔ٤خ أٛزق حُؼِْ
ٓ٘ظًَ٘ح رٌَ٘ ٝحٓغ – ٝطط ٍّٞص ّ
حٌُّ٤٘ٛش – ُٝحى ػِْ حُلِي ػِٔ٘خ ك ٍٞحٌُ ٕٞحُٔل ٢٤ر٘خ – ريأص حُؼوٍٞ
حُٔل ٌَّس طٔؤٍ أٓجِشٓ .خًح ػٖ ً َّ حٌُ ٕٞحُ٤ٓٞغ؟ ً٤ق ٗ٘ؤ ًِّٚ؟ ٝؿيص حُؼو ٍٞحُؼوّ٤ٗ٬ش حُؼِّٔ٤ش ٗلٜٔخ،
ػخؿِس ػٖ طلٔ َ٤حُٔؼَكش حُظ ٢ط٘ظَ٘ ػٖ حٌُ ٕٞحٌُ٣ ١ظّٓٞغٓ ،غ حُظّؼِ ْ٤حُ ّي ٢٘٣حٌُ ١طؼَك ٖٓ ٚهٍ٬
حٌُ٘ٔ٤ش حٌُخػّ٤ٌ٤ُٞش حَُ ّٓٝخّٗ٤ش ٝحُزَٝطٔظخٗظّ٤٘٤ش ،حُظً ٢خٗض طٔ٤طَ ػِ ٠طلٌ َ٤حُؼخُْ حُـَر .٢حُظّؼِ ْ٤رٍٜٞس
ُِٔٔ٤ق ر٘ؼَ ٜٗ َ٣ٞ١ق ٓوّ٘غٝ ،كٌَس اٍُٝ ٖٓ ّٕٞ ٌٓ ٚف ؿَٓ َ٤ث ّ ْٜ٤َٟ٣ ُْ ،٢رٌَ٘ ػوً .٢ّ ٗ٬خٕ
ًًَِّّ ٓ ٚح ٛخث .ً٬رٞحٓطش ًزَ٣خء ػو ُْٜٞحُؼِّٔ٤ش حُِٔػٓٞش ،كخُٞٝح طـّ٘ذ حُ ّٔ َّ رَ ّٓظ ٚػِ ٠أٓخّ حُّ٘ظَّ٣ش
حُٔخىّ٣ش .حٓظَٟٞح ك ُْٜٞ٠رٔلخُٝش ا٣ـخى ك َّ ُٔ َّ حُ٘٘ٞء ٝحُٞؿٞى ٝحُل٤خس ،رَ٘ف ٓخ ّى ّ
ًٝ ٢َٟ٣ ١حط.ْٜ
طط ٍّٞص ٗظَّ٣ش حُظّط ّ ٍٞرخُظيٍّؽ ك ٢حُؼو ٍٞحُٔل ٌَّس ،اّٗٔخ حُـخِٛش رؼي ،حُِٔ٤جش رخٌُزَ٣خء حُلٌَ .١طط ٌّٛ ٍٞح
حُظّلٌ َ٤اُ ٠هخٗٓ٫ ٕٞخٍى ك" ٢حٓ٩ظؼٔخٍ ٝحٔٛ٩خٍ" .ػِ ٠أػوخد هخٗٓ٫ ٕٞخٍى ،ؿخء ٗخٍُِ ىحٍٓ ٖ٣ٝغ
ٗظَّ٣ظ" ٚحٛ٩طلخء حُطّز٤ؼ ."٢ك ٢حُٞحهغ ،طٞك ّ ٢ىحٍ ٖ٣ٝؿٓ َ٤ظؤ ًّي ٖٓ ٗظَّ٣ظ ٚحُوخّٛش .اّٗٔخ ،كخٍد
حُ ِّٓٛٝ َ٤ٌ٤ٛ ،ٖ٤ِ٤خًِٔ ،٢ر٘٘خُ ،١ظَ٣ٝؾ ٗظَّ٣ش ىحٍ ٍُِٞٛٞ ،ٖ٣ٝاُ ٠حُوز ٍٞحُؼخ ّّ رٜخ.
اّٗٔخ ً َٛخٗض حُؼو ٍٞحُزَّ٘٣ش حُٔوِٞهش ًحص ًزَ٣خء كٌَ ،١حُظ ٢حرظٌَص ٗظَّ٣ش ،أًؼَ ٓؼَكش ٖٓ حُؼوَ
حُ ّٔخٓ ٢حٌُ ١هِوٜخ؟ ّ
إ ٗظَّ٣ش حُظط ّ ٍٞهي حرظيػض ٖٓ حُلٌَ حُزَ٘ ،ّ١كٓ ٢لخُٝش َُ٘ف ٝؿٞى هِ٤وش ٖٓ
ىٝ ٕٝؿٞى ٓٔزن ُوخُن ا.٢ٛ٫
ٝإ ًخٕ هللا حٌُِّ ٢حُويٍس  ٞٛهخُويٞٓ ٞٛٝ ،ؿٞى ًخُوخُن حٓ َّ ٌُ ٢ٛ٫٩خ  ،ٞٛك ّ
بٕ حُ ّٔ َّ ك ٍٞهللا ٘٘٣ؤ،
رلٌْ حُظَِّٔٔ حُ ًِّٓ٘ ،٢خٝ ٍّٝ ٧ح٧ػظْ ٖٓ ً َّ حَٓ٧حٍ.
 ١ػِْ٣ ُْٝ ،ؼِّٔ ٚأ ّ
ٖٓ ٓٝخ  ٞٛهللا؟ ٌٛح ٓ َّ ُْ طل ٜٚٔأّ٣ش ى٣خٗش٣ ُْٝ ،لَّٔ ٙأ ّ
 ١طؼِ ْ٤ػخُٝ .٢حٟؼٗ ٢ظَّ٣ش
حُظّط ّ ٍٞحُؼزؼ ٖ٤ّ٤كًٌَّ٣خٝ ،ؿيٝح ّ
إٔ ٝؿٞى هللا ًٔخ ٣و ّيٓ ٚحُ ّئٗ ٫ َّ ٓ ٞٛ ،ٖ٣ظط٤غ إٔ ٗل ٜٚٔأٗ ٝوزِ .ٚاّٗٔخ
حُٔظي ّٕٞ٘٣حٌٍُ ٖ٣ك٣ ُْ ،ْٛٞ٠لٜٞٔح رؤٗلٔ َّ ٓ ْٜهللآ .غ ًُيّ ،
كبٕ هللا ٌ٘٣ق ػٖ ٗلٔ ٖٓ ٚهًِٔ ٍ٬ظٚ
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حٌُظخد حُٔو ّيّ ،إ ّ ٛيم ٛئ٫ء حُٔظيً٘ ّٕٞ٘٣ق هللا حُ٘و٣ .٢ٜظ َٜهللا ٗلٔ ٚكًِٔ ٢ظ ،ٚحٌُظخد حُٔو ّيّ،
ٓغ ًُي ُْ ٣لٜٜٔخ ً َّ حُّ٘خّ طوَ٣زَخ .حٌُظخد حُٔو ّئًّ ،خ هخٍ حٌُخطذ رَ ّٝرخٍط" ٞٛ ،ٕٞحٌُظخد حٌُ٫ ١
٣ؼَك ٚأكي" .حٗ٩ـٗ َ٤لٔ ٞٛ ٚحُ ّٔ َّ حٓ٧خٓ ٢حٌٌُ٘٣ ١ق ً َّ حَٓ٧حٍ ح٧هَ.ٟ
إ ًخٗض حُلو٤وش ػٖ هللا  ٢ٛحُ ّٔ َّ ح ٍّٝ ٧حٌُٔ٘ٞف ك ٢حٌُظخد حُٔو ّيّ ،طٌ ٕٞرخُطزغ ،حُلو٤وش ػٖ حُٔ٬ثٌش
ٝحٍٝ٧حف حُ ََّّ٘٣س  ٢ٛحُظّخُ٤ش رخُظَِّّٔٔ َٛ .
إٔ ٝؿٞى حٌُخث٘خص حَُّٝكّ٤ش ٝ ٞٛحهغ أّ أٓطٍٞس؟ ٘ٛ َٛخى
ارِ ْ٤ك ٢حَٛ٧؟  َٛأّ ّٕ هللا هِن حُ ّ٘٤طخٕ؟ إ ًخٕ ٘ٛخى ٓ٬ثٌش ٓو ّيٓشٓ ،خ ٛ ٞٛيكٜخ ٓٝخ  ٞٛىٍٛٝخ؟
٣ؼِٖ حٌُظخد حُٔو ّيّ رٟٞٞف ّ
إٔ ٌٛح حُؼخُْ طلٌٔ ٚك ٢حُٞحهغ ،آخٍحص أٍٝحف ََّٗ٣س ؿَٓ َ٤ثّ٤شَٛ .
ٍُٝ٨حف حََُّ٘٣س ٗلًً ٞح  ٢ٛ َٛٝطئػَّ ػِ ٠حٔٗ٩خٕ ٝكظّ ٠ػِ ٠حُلٌٓٞخص حُّٞ٤؟  َٛطئػَّ حٍٝ٧حف
حُ ََّّ٘٣س ػِ ٠ك٤خطي كظّ٠؟ ٣زيّ ٝ
إٔ ٌٛح حُّٔئحٍ ٓـِّق رخُـٔ.ٝٞ
رخُطّزغ ،حُ ّٔ َّ حُؼخُغ رخُظَِٔٔ  َّ ٓ ٞٛك٤خطي – ك٤خس حُزَّ٘٣ش ًٌَّٓ .خ ُٔٝ ٢ٛخًح  ٢ٛحُزَّ٘٣ش؟  َٛحٔٗ٩خٕ
ٍٝ ٞٛف أُُّ٤ش؟  َٛحٞٓ٧حص ػِ ٠ػِْ رٔخ ٣لؼِ ٚح٧ك٤خء؟  َٛحٔٗ٩خٕ ًخثٖ ٖٓ ُلْ ٝىّ ٓغ ٍٝف أُُّ٤ش ك٢
ىحهِٚ؟ ٓ ٖٓ َٛؼ٘ٛٝ ٠يف ُِل٤خس حُزَّ٘٣ش؟  َٛطط ٍّٗٞخ ٖٓ ه ٍ٬هٓ ٟٞخىّ٣ش ؿّ٤ًً َ٤ش ٖٓ ىٓ ٕٝؼ٘ ٠أٝ
ٛيف؟ ُٔخًح ُؿؼَ حٔٗ٩خٕ ٣وِن ك٘ٓ ٍٞخًَ  ٫طلَّ؟
حُ ّٔ َّ حَُّحرغ ٖٓ حَٓ٧حٍ حُـ َ٤حُٔلٜٓٞش ٞٛ ،حُٔـظٔغ حٌُ ١طط ّ ٍٞك ٢ػخُْ حٔٗ٩خٕ٤ً .ق طط ٍّٞ؟ ُٔخًح ٗـي
ػخُ ًٔخ ٓظطًٍ ٞح ٓٝظو ّي ًٓخ رٌَ٘ ٛخثَ ،اّٗٔخ كٗ ٢لْ حُٞهضٓ ،غ ٗ َّ ًزٓٝ َ٤ظِح٣ي؟ ُٔخًح  ٫طٔظط٤غ حُؼو ٍٞحُظ٢
طوظَع ًَٓزخص ك٠خثّ٤ش ًٔٝزٞ٤طَحص ٍٝٝحثغ ػِّٔ٤ش ٝطٌُ٘ٞٞؿّ٤ش ٘ٛٝخػّ٤ش ،إٔ طل َّ حُٔ٘خًَ حُظ ٢طظَٜ
حُؼـِ حُزَّ٘١؟
ػ ّْ ٓغ طط ّٓ ٍٞـظٔغ حٔٗ٩خٕ ػِ ٠ح٣ ،ٍٝ٧ؤط َّ ٓ ٢حُٜٞ٤ى ٝأ ّٓش آَحث َ٤حُوئ٣ش َٛ .حُٜٞ٤ى  ْٛحّٓ ٧ش
حُوئ٣ش َٓ٩حثَ٤؟ ُٔخًح أهخّ هللا أ ّٓش ٝحكيس هخّٛش؟ ُٔخًح ٗ" ْٛؼذ هللا حُٔوظخٍ"؟  ْٛ َٛحُ ّ٘ؼذ حُٔلَّ٠
ػ٘ي هللا؟  ِّْٛ٤ٔ٣ َٛهللا ػٖ ح ْٓ٧ح٧هَٟ؟ َ٣ َٛحػ ٢هللا حٗ٧وخٙ؟ ٓخ ٛ ٞٛيف آَحث َ٤ك ٢حُظَِٔٔ
ح٤ٗ٨ُ ٢ٛ٫٩خء؟
ٗؤط ٢ح ٕ٥اُ َّ ٓ ٠حٌُ٘ٔ٤شُٔ .خًح ٣ـذ إٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣خى ٓئّٓٔش ٌُِ٘ٔ٤ش ك ٢حُؼخُْ؟ ٛ ٖٓ َٛيف ُٜخ ُْ ،طلٜٚٔ
كظّ ٠حُي٣خٗش حُٔٔ٤لّ٤ش حُظوِ٤يّ٣ش؟  َٛأ َٛحٌُ٘ٔ٤ش ٖٓ ٓٔ٤ق ٝحكي أّ أّٜٗخ طظؤُّق ٖٓ ى٣خٗخص ٞ١ٝحثق ٓوظِلش؟
ّ َٛ
إٔ حٌُ٘ٔ٤ش ٘ٓ ٢ٛظّٔش رٌَ٘ ؿّ٤ي ٝكوًخ َُْٓ ٓؼٟٝ ّٖ٤ؼ ٚحُٔٔ٤ق؟  ٖٓ َٛكٌٓٞش ِٓٝطش ك ٢حٌُ٘ٔ٤ش؟
ّ
ٔ٤ً٘ ٢ٛ َٛش ًزَ٤س ػخُّٔ٤ش ٖٓ ػ ّيس ٓ ٖ٤٣٬ػ ،ٞ٠أّ أٜٗخ ً٘ٔ٤ش ٛـَ٤س ٓ٠طٜيس؟ ً٤ق ٧ ٌٖٔ٣كي إٔ
٣ظؼَّف ػِ ٠حٌُ٘ٔ٤ش حُلو٤وّ٤ش حُّٞ٤؟
أهًَ٤حُٔ ،خًح ٓ َّ ٌِٓٞص هللا؟ ًخٕ اٗـ َ٤حُٔٔ٤ق ٌِٞٓ" ٞٛص هللا"ٌِٞٓ َٛ .ص هللا  ٞٛأَٓ ك ٢ىحهَ ً َّ
ٗوٚ؟  ٞٛ َٛأَٓ  ٌٖٔ٣اهخٓظ ٚك ٢هِٞد حُّ٘خّ؟ ٓ ٞٛ َٛئّٓٔش حٌُ٘ٔ٤ش؟ أّ  ٞٛأَٓ ٓوظِق ًًِّ٤خ؟ ُٔخًح
ً َّ ٌٛح حُـٔ ٝٞك ٢اٗـٞٔ٣ َ٤ع حُٔٔ٤ق؟
 ٢ٛ ٌٙٛعجؼخ أعشاس ػظًُخ طظؼِّن رل٤خس ً َّ اٗٔخٕ ػِ ٠ح .ٍٝ٧حُلو٤وش حُٞحٟلش ٌُ َّ  ٌٙٛحَٓ٧حٍ ٢ٛ
ٌٓ٘ٞكش ك ٢حٌُظخد حُٔو ّيّ ،اّٗٔخ ٣ ٫زيّ ٝ
إٔ أًّ٣خ ٖٓ  ٌٙٛحٌُ٘خثْ أٛ ٝئ٫ء حُ َّؿخٍ حُ ّي ،ٖ٣هي كٜٜٔخ.
نًبرا؟ ّ
إ حٌُظخد حُٔو ّيّ  ٞٛحُ ّٔ َّ حٓ٧خٓ ٌٙٛ َّ ٌُ ٢حَٓ٧حٍ.
إ ريأ حُ ّ٘و٣ ٚوَأ حٌُظخد حُٔو ّيّ ٖٓ أ ُّٚٝاُ ٠آهَ٣ ،ٙلظخٌٍُِ ٌٖٔ٣ ٫ .ظخد حُٔو ّيّ إٔ ُ٣وَأ ٓؼَ أ ّ
١
ًظخد آهَ .اّٗ .ٍُٞٓ ًِّٚ ّٚٗ٧ َّ ٓ ٚاًِّٗ ٚؼزش ح٧كـ٤شٓ ،غ آ٫ف حُوطغ ٍرّٔخ ًحص حٌٗ٧خٍ حُٔوظِلش ،حُظ٢
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 ٌٖٔ٣إٔ طظـخْٗ ٓغ رؼٜ٠خ حُزؼُ ٞظٌ ّٝ ٍْٓ ٕٞحكي ٓؼ .ّٖ٤طٌُ٘ق كوخثن حٗ٩ـ َ٤هِ٘ٛ َ٤خٝ ،هِ٘ٛ َ٤خى،
ُّٓ ٞػش ٖٓ ح ٍّٝ ٧اُ ٠ح٥هَٝ ،طٌ٘ق كو ٖٓ ٢ه ٍ٬حَُّٝف حُو ّي ّٝىحهَ حٌُٔ٣ ٖ٣ظِٔٔ٣ٝ ٕٞو٠ؼ ٕٞهلل،
ٍحؿز ٖ٤ك ٢ح٩ػظَحف رؤهطخثٝ ْٜأكؼخُ ْٜحُٔـخُطش ِٕٞ٤ٔ٣ٝ ،اُ ٠رصذَك حُٔٔ٤قًِٔ ،ش هللاً .خٕ ٞٔ٣ع
حٌُِٔش ر٘و .ٜٚحٌُظخد حُٔو ّيّ ٗ ٞٛلْ حٌُِٔش ٓطزٞػش.
٧ ٌٖٔ٣ ٫كي إٔ ٘٣خٍ حَُّٝف حُويّ ،حٌُٔ٣ ١ظط٤غ  ٞٛكو ٢إٔ ٣لظق ً ٖٛحٔٗ٩خٕ ُ٤لًِٔ ْٜش هللا ٖٓ ،ٌٙٛ
ى ٕٝطٞرش طخ ّٓش ٝأ٣خٕ  ٢ٟ٘ٔرخُٔٔ٤قًٔ ،خ ٝرظٜي٣ن ٓخ ٣و ٫ .ُٚٞطؤط ٢حُظّٞرش ا ٫رؼي ح٩ػظَحف رخُوطؤ –
أ ٝحُو٤خّ رخُوطؤ أ ٝحٔ٣٩خٕ رخُوطؤ٣ .زي ٝإٔ أٛؼذ ٓخ  ٌٖٔ٣إٔ ٣و ّٞر ٚأ ّ
 ١اٗٔخٕ  ٞٛإٔ ٣ؼظَف رخُوطؤ –
إٔ ٣ؼظَف رخٔ٣٩خٕ ٝح٩ػظوخى رخُوطؤ – إٔ ٣زطَ طؼًِٔ ٤خ ؿًِٔ ،٢خ ٝإٔ ٣ظؼِّْ ٓؼَكش كو٤وّ٤ش.
ٗ َٛظؼـّذ ا ًًح إٔ  ٌٕٞ٣حٌُظخد حُٔو ّيّ  ٞٛحٌُظخد حٌُ٣ ٫ ١ؼَك ٚأ٣ ٝل ٜٚٔأكي؟ أ ٝرخُظّؤً٤ي ،طوَ٣زَخ  ٫أكي.
ٟٝغ هللا ًٍُٓ ٞح كً ٢ظخر ٚرظؼ ّٔي ،كظّ٣ ٫ ٠ظٔ ٌّٖ أكي إٔ ٣ل ٜٚٔكظُّ٘٘ٓ ٠خ حُلخُٔ .َٟخًح ًخٕ ٌٛح ػٔيًح؟
كظٌّٛ ٠ح حُ ٞٛ َٓ٧ـِٓ .ظَ٘ف حُّٜللخص حُظّخُ٤ش ًُي.
ك ٢حٛ٩لخف حُؼّخٗ ٢ػَ٘ ٖٓ ٓلَ ىحٗ٤خٍٗ ،وَأ أّٗ ٚكظّ ٠حًٌُ ٖ٣خٗٞح ٓوِ ٖ٤ٜهلل٣ ُْ ،ظٌّٔ٘ٞح إٔ ٣لٜٞٔح ٓخ
حُػط ُْٜ ٢إٔ ٣ي ًّ ٙٞٗٝـِء ٖٓ حٌُظخد حُٔو ّيّ .هخٍ أّٗٔٓ ٚغ ٌُّ٘٣ ُْ ٚل .ْٜهخٍ حُٔ٬ى" ،حًٛذ ٣خ ىحٗ٤خٍ ّ
ٕ٧
حٌُِٔخص ٓولّ٤ش ٓٝوظٓٞش اُٝ ٠هض حُّٜ٘خ٣ش".
هي ِ٘ٛٝخ حُ ّٞ٤اًُُ ٠ي حُٞهضُ .وي كظق هللا حُزخد ُلًِٔ ْٜظ ٖ٣ٌُِ ٚحهظخٍ ،ْٛحٌُ ٖ٣ه٠ؼٞح ٝحٓظِٔٔٞح ُٚ
ٌُِٔٝظ ٚحُٔو ّيٓش حُٔزخًٍش .ك ٢حُل َٜحُؼّخٗ ٢ػَ٘ ٖٓ ٓلَ ىحٗ٤خٍ٣ ،و ٍٞأّٗ ٚكٝ ٢هض حُّٜ٘خ٣ش٤ٓ ،لْٜ
"حُلخ٣ ٫" ٌُٖٝ "ٕٞٔٛل ْٜأكي (ٖٓ) حَٗ٧حٍ" ْٛ ٖٓ .ا ًًح "حُلخ "ٕٞٔٛحٌُ٤ٓ ٖ٣ل ٕٜٞٔحٌُظخد حُٔو ّيّ؟
"ٍأّ حُلٌٔش ٓوخكش حَُّدّ " "ٝكط٘ش ؿّ٤يس ٌُ َّ ػخِٜٓخ" (حُِٔحٓٓ .)٦١ :٦٦٦ َ٤غ ًُي ،كوي ٍك٠ض
حُٔٔ٤لّ٤ش حُظوِ٤يّ٣ش رٌَ٘ ػخ ّّٛٝ ،خ٣خ هللا – طو ٍٞأّٜٗخ حُرطِض ٝػِّوض ػِ ٠حُ٤ِّٜذٌُ .ح ًٜٞ٘ص ٞٛ٫ٝص
"حُٔٔ٤لّ٤ش" حُٔ٘ظّٔشٔ٣ ٫ ،ظط٤ؼ ٕٞإٔ ٣لٜٞٔح٣ ٫ ْٛٝ ،ل ٕٜٞٔحٌُظخد حُٔو ّيّ.
ً٤ق ُ٘خ ا ًًح ،إٔ ٗلٌ٘ٗٝ ْٜق ُِوخٍة كٌٛ ٢ح حٌُظخد ٌٙٛ ،حَٓ٧حٍ حُٔلَّ٤س؟ ٓ٘ـ٤ذ ػٖ ٌٛح حُّٔئحٍ ك٢
حُٔو ّيٓش حُظّخُ٤ش.
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انًمذّيخ
غجؼخ األعشاس؟
كُف ُكشفذ ان ّ
حٛظٔخّ حُؼخُْ ح ٍّٝ ٧حُ ٞٛ ،ّٞ٤كٔٓ ٢ؤُش ٗـخس حُزَّ٘٣ش! كوي أٗظؾ حُؼِْ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ أِٓلش ىٓخٍ ٗخَٓ،
ربٌٓخٜٗخ إٔ طٔل َّ ً ٢ك٤خس رَّ٘٣ش ػٖ ح!ٍٝ٧
طِٔي حٌُؼ ٖٓ َ٤ح ْٓ٧حُ ّٞ٤أِٓلش ّٗ٣ٝٞش ،كظّّ ٠
إٔ ٍؿَ ٓـ٘ٝ ٕٞحكي  ٌٖٔ٣إٔ ٘٣ؼَ حُلَد حُؼخُّٔ٤ش
حُّّ٘٣ٝٞش حُؼّخُؼش ،حُظٌٜ٘ٔ٣ ٢خ إٔ طٔل َّ ً ٢ك٤خس رَّ٘٣ش ػٖ ٌٛح حًٌُٞذ.
ٓغ ًُيً ،خٕ ربٌٓخٕ كو٤وش هللا ،إ ػَك٘خٛخ ٝػِٔ٘خ رٜخ ،إٔ طوِّ ٚحُزَّ٘٣ش ٖٓ ٌٛح حُظّٜي٣ي !ٍَٙٝٗ َّ ًٝ
طٞهّق ُِلظش.
ف ّكش رخُٟٔٞٞع.
أٗض طؼ ٖ٤رؼخُْ ٣زيٓ ٝظو ّي ًٓخ ؿ ًّيح ك ٢حُؼِْ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظؼِ ْ٤حُؼخُٝ ٢حٗظ٘خٍ حُٔؼَكش٣ .ؼظوي حُّ٘خّ أّٗٚ
ػخُْ انزم ّذو انؼظُىٗ .لٖ ََٗٓ حَُّؿخٍ ُِٜٞ٤ح ػِ ٠حُؤَ ٗٝؼ٤يٓ ْٛخُٔ ٖ٤اُ ٠ح .ٍٝ٧كطّض ًَٓزخص
ك٠خثّ٤ش ؿٓ َ٤ؤُٞٛش ػًًِٞ ٠ذ حَُّٔ٣نٝ ،أٍِٓض  ٍٞٛكٞطٞؿَحكّ٤ش ػٖ ٓطل ٚػٖ هَد .أهَ ٟكطّض
ػًًِٞ ٠ذ حُٔ٘ظَٝ ١أٍِٓض ٌِٛٓ ٍٞٛش ػ٘ٝ ٚػٖ كِوخص ًًٞذ ُُكَ .ؿَّحكٍِ٣ ٕٞػ ٕٞهِٞد رَّ٘٣ش
ٝأػ٠خء أهَ.ٟ
اّٗ ٚػخُْ ٓلَ ،ّ١ه٬د ،ك٤غ طوخّ حٗ٧ـخٍ رٌَ٘ ٝحٓغ ،رٞحٓطش ح٫٥ص .اّٗ ٚػخُْ ح٧ك ّ٬حُلخطٖ ُِظَّكٚ٤
ٝحَُّكخ٤ٛش ٝح٩ؿخُحص.
اّٗٔخ رخُٔوخرَ ٞٛ ،أً٠٣خ ػخُْ انجهم! كظّ ٠حُٔؼوّل٣ ٫ ٖ٤ؼَك٤ً ٕٞق ٣لِّ٘ٓ ٕٞخًِ ٍَٝٗٝ ْٜحُؼخُْ٫ .
غالو ولُى انذُبح انذمُمُّخ!
٣ؼَك ٕٞحُّٔز َ٤نه ّ
ِ٣ ٫حٍ ٓخ ٣وخٍد ٜٗق ٓ ٌّخٕ حُؼخُْ أ ًّّٓ٤خ ،ر ٖ٤رَحػٖ حُلوَ حُ ّ٘ي٣ي٣ ،ؼ ٕٞ٘٤ك ٢حُزئّ ٝحُوٌحٍسٗ .زق حُـٞع
ٝحَُِٔٔ٣ ٝذ ك٤خس حُّ٘خّ رخُٔ.ٖ٤٣٬
اّٗ ٚػخُْ طؼ٠ٓ ،ْ٤طَد ك ٢حُلَٓخٕ٘٣ ،ظَ ٝؿًٜخ ُٞؿ ٚاُ ٠ؿي ٣خثْ .اّٗ ٚػخُْ ٞٔ٣ه ٚح٩ؿَحّ ٝحُؼ٘ق
ٝحُلٔخى ح٧ه٬هٝ ٢حُظِْ (كظّ ٠ك ٢حُٔلخًْ) ٝهِّش ح٧ىد ٝحُلٔخى ك ٢حُلٌٓٞش ٝحُظّـخٍس ٝحُلَٝد حُٔٔظَّٔس،
حُظ ٢ط٘ َ٤ح ٕ٥اُ ٠حُلَد حُؼخُّٔ٤ش حُؼّخُؼش حُّ٘٣ٝٞش ح٧هَ٤س.
نى  ٌٙٛحُٔلخٍهش ك ٢انزمذّو  ٢ٓٝاإلَذطبط؟

كبٌ انذ ّم يغ دمُمخ هللا!
حُ ّي٣خٗش حُلوّش – كو٤وش هللا رو ّٞس ٓلزّظ ٚح٥ط٤ش ٖٓ حَُّٝف حُويّ – ًخٗض أٗخٍص ػِ ٠حُطَّ٣ن ٝهخىص اُ٠
حُّٔؼخىس ٝحُزلزٞكش ٝحُو ٙ٬ح٧ري.١
ػ٘يٓخ طَ ٟحُوطؤ ك ٢ى٣خٗخص حُؼخُْ ،طـي ٓزذ ً َّ َٗ ٍٝحُؼخُْ!
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ٓخ  ٢ٛحُ ّي٣خٗش؟ طؼَ٣لٜخ  ٞٛػزخىس أ ٝهيٓش هللا أٓ ٝخ  ٞٛكٞم حُطّز٤ؼش .اّٜٗخ ػ٬هش حٔٗ٩خٕ روخُو .ٚكَّكض
رؼ ٞح٧ى٣خٕ ًُي حُظّؼَ٣ق .كبّٗ٣ ٫ ْٜؼزي ٕٝهللا حٌُ ١هِو ،ْٜرَ حُٜ٥ش حُظ ْٛ ٢هِوٛٞخ٣ .ظ ّٖٔ ٠حُ ّيٖ٣
ِٓٞى حُ ّ٘وٓٝ ٚزخىثٝ ٚأِٓٞر ٚك ٢حُل٤خس ٓٝل٦ُ ٜٚٓٞهَس.
حٓ٧زخد حُلو٤وّ٤ش ٌُ َّ ٌٛح حٍ٩طزخى حُ ّي ٢٘٣ك ٢حُؼخُْ –  – ٍَٙٝٗ َّ ًٝطٌ٘٘ق ك ٢عجؼخ أعشاس أعبعُّخ،
حُظ ٢ط٘ـذ رخرَ ٌٛح حٍ٩طزخى حُ ّيٝ ٢٘٣حُل ٠ٟٞحُّ٘خؿٔش ك ٢حُؼخُْ!
ٌُٖ هي أط ٠حٝ ٕ٥هض هللا! ك ََٓ٣ ٜٞحٞٛ ٕ٥طًخ ٛخٍ ًهخ رو ّٞس ّٓ ٠ؤش طـطّ ٢حُؼخٌُْ٘٤ُ ،ق ٣َ١ن
حُوَٝؽ ٖٓ ٌٛح حُـ٘ ٕٞح٧هَم ،اُ ٠ػخُْ ٞٔ٣ى ٙحُ ّٔٝ ّ٬حُ ّ
٬ٜف ،حٌُ ٌٕٞ٤ٓ ١هَ٣زَخ!
ٗوَأ كٓ ٢لَ اٗؼ٤خءٗ ،زٞءس "اٌِ":
"ٞٛص ٛخٍم ك ٢حُز َّّ٣ش أػ ّيٝح ٣َ١ن حَُّدّ  .ه ّٞٓٞح ك ٢حُولَ ٓزُٜ٘٩ ً٬٤خ...
حٍكؼٞٛ ٢طي رو ّٞس ٫ ...طوخك .٢هًٞٛ ...٢ُٞح حُ ّّٔ٤ي حَُّدّ رو ّٞس ٣ؤطًٍٝ ٢حػٚ
طلٌْ ًُٞٛ .ٚح أؿَطٓ ٚؼٝ ٚػِٔظ ٚه ّيحٓ( "ٚاٗؼ٤خء .)٦١-٢ :٤١
ٌٛح حُّٜٞص ٛ ٞٛخٍم ح!ٕ٥
٣ئ ًّي حُّ٘ز٬ٓ ٢هٌٛ ٢ح:
"ٛؤٌٗح حٍَُٓ ٓ ٢ً٬ك٢ّ ُٜ٤ء حُطَّ٣ن أٓخٓ٣ٝ ٢ؤط ٢رـظش اُ ٌِٚ٤ٛ ٠حُ ّّٔ٤ي حٌُ١
ططِز٬ٓٝ ٚٗٞى حُؼٜي حٌُ ١طَّٔ ٕٝرًٞٛ ٚح ٣ؤط ٢هخٍ ٍدّ حُـ٘ٞى" (ٓ٬ه.)٦ :۳ ٢

إَهُّب انًُزظش
ٌُِظخ حُّ٘زٞءط ٖ٤ططز٤ن حُىٝحؿ .٢أ ّ ٢ٛ ،٫ً ٝطلٌ ٢ػٖ ٞ٣كّ٘خ حُٔؼٔيحٕ ،حٌُ ١ؿ ِّٜحُطَ٣ن أٓخّ ًٜٞ٘ص
ٞٔ٣ع حُزَ٘ ٌ٘ٓ ،ّ١أًؼَ ٖٓ  ٦٢١١ػخّ .اّٗٔخ طظ٘زؤ  ٌٙٛحُّ٘زٞءحص ػٖ ٗوًٞٔٗ ٚؽ أ ٝر٘٣ ،َ٤ؤط٤ُ ٢ـِّٜ
حُطَّ٣ن أٓخّ ٓـ٢ء حُٔٔ٤ق حُؼّخًِٗٔ ٢ي حُِٔٞى ٍٝدّ حٍ٧رخد ،نُذكى ك ّم األيى!
إ طخرؼض حُوَحءس رؼي ح٣٥ش ح ،٠ُٝ٧طَؿغ ٗزٞءس ٓ٬هٓ ،٢ؼَ ٗزٞءس اٗؼ٤خء ،اُ ٠اٗٔخٕ ٍٓ٣ ٍٞلَّ٠
حُطَّ٣ن أٓخّ ٓـ٢ء حُٔٔ٤ق حُؼّخٗ ٢حُ٤ٗٞي ٌٙٛ ،حَُّٔس ثم ّىح ويجذ ٓخًٓ ،ٖ٤٤لخًْ ػِ َّ ً ٠ح!ْٓ٧
اكٓ ْٜزيأ حُ٩ىٝحؿّ٤ش ٘ٛخ .ط٘ ٌٙٛ َ٤حُّ٘زٞءحص اًُٞٔٗ ٠ؽ ٓخ ٝطظ ّٔظ.ٚ
ّ
حٍ٧ىٕ٣ ،لُٔ َّ٠ـ٢ء ٞٔ٣ع حُل ّٔ ّ٢
ًخٕ ٞ٣كّ٘خ حُٔؼٔيحٕ ٞٛطًخ ٛخٍ ًهخ ك ٢حُز َّّ٣ش حُل ّّٔ٤ش ُٔ٘طوش َٜٗ
ح ٍّٝ ٧آُ ٌَ٤ٛ ٠خ ّى ١ك ٢أ ،ْ٤ٍِٗٝاُٜٞ٣ ٠ىح ؿٔي .ّ١اّٗٔخ ٌٛح ًخٕ ًٗٔ ًٞؿخ ،أ ٝرًَ٘ ٤ح ُٜٞص "حٍطلغ"
(طؼظّْ رٌَ٘ ًز َ٤رٞحٓطش حُطّزخػش حُلي٣ؼش ٝحَُّحىٝ ٞ٣حُظِلَِٜ٣ ،)ٕٞ٣م  ٢ٓٝر َّّ٣ش حُ ّٞ٤حُ َّٝكّ٤ش
انًًجذ ،اُ ٌِٚ٤ٛ ٠حَُّٝك٢
ٍُ٪طزخى حُ ّيٓ ،٢٘٣ؼًِ٘خ ٓـ٢ء حُٔٔ٤ق حُؼّخٗ ٢حُٔلظّْ رٜلظ ٚحُٔٔ٤ق حَُّٝك ّ٢
ّ
(حٌُ٘ٔ٤ش حُظ ٢حُهٔ٤ض اُ ٠أريّ٣ش حُ َّٝف) (ٍٓخُش أكْٔ .)٩٩-٩٦ :٩
ُوي ؿخء حُٔٔ٤ق ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ  ٦٢١١ػخّ٤ُ ،ؼِٖ ػٖ ٌِٓٞص هللا اِرٍ فٍ انًغزمجم٣ ٞٛٝ .ؤط ٌٙٛ ٢حَُّٔس
نُمُى ًُي حٌُِٔٞصٍٓ .خُش حٌٗ٩حٍ ح٧ه َ٤ك ٢آهَ حُ ِّٖٓ طِي ،طوَؽ ح ٕ٥اُ ٠حُؼِٖ ك َّ ً ٢حُؼخُْ ،رو ّٞس
ٓؼظّٔش.
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ٓٞف طُؼِٖ أٓخّ ِٓٞى ٝأرخَ١س ٍٝإٓخء ىٍٝ ٍٝإٓخء كٌٓٞخص – ٗٝؼٞر ،ْٜك َّ ً ٢أهطخٍ حُؼخُْ  َّ ًٝأْٓ
ح!ٍٝ٧
ً٤ق ٧ ٌٖٔ٣كي ،كٌٛ ٢ح حُؼٜي ٖٓ حٍ٩طزخى حُ ّي ،٢٘٣إٔ ٣ؼَف أَٓحٍ حُؼٜٞى حُّٔزؼش حٓ٧خّٓ٤ش  ،ٌٙٛحُظ٢
ط٘وٌٛ ٞح حُؼخُْ حُٔظّٔٔي رٌظِش ٓؼظويحص ٓوظِطش؟
ُٔخًح حُّ٘خّ ك ٢طخِ٘٣يح  ْٛرخ٩ؿٔخٍ رّٕٞ٣ًٞ؛ ٝحٌُ ٖ٣ك ٢كَٗٔخ ٝآزخٗ٤خ ًخػّٕٞ٤ٌ٤ُٞ؛ ٝحٌُ ٖ٣ك ٢حُؼخُْ حُؼَر٢
إّٓٞ٤ٓ٬؟  ،ّْٜٗ٧هزَ ً َّ ٗ٢ءً ،زَٝح ٝطَػَػٞح ٓغ ٖٓ ٣ل ٢٤ر٣ ْٛٝ ،ْٜظؼِّٔ٣ٝ ٕٞوزِ ٌٙٛ ٕٞحُٔؼظويحص
رٌَ٘ طِوخث ّ٣ .٢زي ٝإٔ حُظٞهّغ ٖٓ أكي ْٛإٔ ٌ٣ظ٘ق حُلو٤وش (حُٔولّ٤ش ػ٘ٝ ،ٚحُظ ٢ط٘خه ٞطؼخُ١ ْ٤لُٞظٚ
ٗٝزخر ٚحُظ ٢حرظِؼظ ٞٛ )ٚطٞهّغ حُٔٔظل.َ٤
ُٔخًح ٣ؼظوي ٓؼظْ حُؼخُْ رخٌُ٣ ١ؼظويٚٗٝ؟ هِ٣ ِٕٞ٤ظٞهّل ٕٞكوًّخ٘٣ ،ظَ ٕٝآُ ٠خٔ٣ٝ ْٜ٤ٟؤُ ٕٞأٗلٔ٤ً ْٜق
طِّٞٛٞح اُ ٠هز ٍٞحُٔؼظويحص حُظٝ ٢ؿيص ًٌٓٔ٘خ ُٜخ ك ٢ػو.ُْٜٞ

يصذس انذمُمخ
ُوي ٍأ٣ض ػِ ٠حٍ٧ؿق طٔؼخٍ "حُٔل ٌَّ"ٍ .ؿَ ٣ـِْ ٝكي٘ٓ ،ٙلً٘٤خ اُ ٠حٓ٧خَّٓ ،كو ٚ٤ػًٍِ ٠زظٓ ٚ٤خٗيًح
ٍأٓ ٚر٤ي ٖٓ .ٙحُٔلظَ ٝأّٗ٣ ٚـِْ ٓظؼ ّٔوًخ رؤكٌخٍٓ ،ٙخػش رؼي ٓخػش ّٞ٣ ،رؼي ٣ – ّٞ٣ل ٌَّ كو!٢
ٖٓ حُٔلظَّ ٝ
إٔ ٌٛح حُظّٔؼخٍ ٣ز ّٖ٤حِٞٓ٧د حٌُ ١ؿخءص ر ٚرؼ ٞأى٣خٕ حُؼخُْ اُ ٠حُٞؿٞى.
اّٗٔخ ِٔ٣ ٫ي ٌٛح حُٔل ٌَّ أ ّ
٢ٗ ١ء ُ٤زيأ حُظلٌ َ٤رٞ٣ ٫ !ٚؿي أٓخّ ُلٌَٝ ٫ .ٙهخثغ ٘ٔ٣ي ػِ ٚ٤طٌّٜ٘خط.ٚ
ّ
إ حُؼوَ حُزَ٘ ّ
ٓ ْ٤ُ ١ـّٜ٘٤ُ ِّٜغ كو٤وش ى ٕٝأٓخّ ُٜخ!
ٓغ ًُي٣ ،زيّ ٝ
إٔ حُوِ٣ َ٤ل ٌَّ ٕٝكوًّخ!
٣وزَ ٓؼظْ حُّ٘خّ ى ٕٝأ ّ
 ١طلٌٓ ،َ٤خ ٣ظؼِّٔ١ ٌ٘ٓ ٚٗٞلُٞظٝ .ْٜػ٘ي ٗٞ٠ؿ٣ ،ْٜوزِٓ ٕٞخ هي ٓٔؼٝ ٙٞهَأٙٝ
ٝطؼَِّٔٓ ٙٞحًٍح ٝطٌَح ًٍحٔ٣ٝ .ظَّٔ ٕٝرخُظّٞحكن ٓغ ٗظَحث ،ْٜؿخُزًخ ىَ١ ٕٝف أٓجِش٣ ٫ .ؼٓ ٢ؼظْ حُّ٘خّ ٌٛح،
ٌُّ٘ ْٜهزِٞح ٓخ ٣ئٓ٘ ٕٞر ٚى ٕٝإٔ ٣ل ٌَّٝح أ٣ ٝطَكٞح أٓجِش أ٣ ٝطِزٞح اػزخطًخٓ .غ ًُي  ،ك٣ ْٜيحكؼ ٕٞػٖ
ه٘خػخط ْٜر٘ ّيس ٝحٗلؼخٍُ .وي أٛزق ٖٓ حُطز٤ؼ ٢ػ٘ي حُّ٘خّ إٔ َٝ٤ٔ٣ح ٓغ حُظّّ٤خٍ – إٔ ٣وظِطٞح ٓغ حُـٔ– ٍٜٞ
إٔ ٣ؼظويٝح ٣ٝظَّٜكٞح ٓؼَ ٗظَحث ٖٓ ْٜكٞحُ.ْٜ٤
ٝأرؼي ٖٓ ًُيَ٣ ،كٓ ٞؼظْ حُّ٘خّ رؼ٘خى ،إٔ ّ ٜ٣يهٞح ٓخ ٣َ٣ ٫ي ٕٝإٔ ّ ٜ٣يه٘ٛ .ٙٞخى ٓوُٞش هئ٣ش طو،ٍٞ
"ٖٓ حهظ٘غ ٍؿْ اٍحىط٣ ،ٚظ َّ ٣لظلع رَأ."ٚ٣
ُْ أًٖ ٓوظِلًخً ُٞ .خٕ ح٣ َٓ٧ؼٞى اُ ٍّ٩ٝ ٢حىط ٢حُوخّٛشُٔ ،خ حًظ٘لض أريًح  ٌٙٛانذمبئك انؼظًُخ.
اّٗٔخ أً٠٣خُٔ ،خ حًظ٘ق حُّ٘ز ٠ٓٞٓ ٢حُلوخثن حُظً ٢ظذ ػٜ٘خ – حٓ٧لخٍ حُؤٔش ح ٖٓ ٠ُٝ٧حٌُظخد حُٔو ّيّ.
ططِّذ ٌٛح ػَٔ ػـخثز ٖٓ ٢هللا ،ك ٢كيع حُّ٘خٍ ك ٢حُؼِّ٤وش٤ُ ،لظق ٌُ٘٣ٝ ًٚ٘ٛ ٚق ُ ٚأٓ ٍٞهللا٣ ُْ .زلغ
ٓ ٠ٓٞػٖ هللاّ .
إ هللا هي ٗخىٝ ٠ٓٞٓ ٟىػخ .ٙكظّٞ٣ ٞٛٝ ٠حؿٞٛ ٚص هللا رٌحط ،ٚحػظَ .٠ٓٞٓ ٝطِؼؼْ!
ٗؼَ أّٗ٘ٓ ْ٤ُ ٚخٓزًخ ُِّٔٔ ٜش .هخٍ هللا ّ
إٔ ٛخٍ ،ٕٝأم ٓ ٌٕٞ٣ ،٠ٓٞحُٔظٌِّْ ػ٘ٝ ،ٚؿؼَ ٓ٣ ٠ٓٞوزَ رٌُي.
ًخٕ أَٓ هللا ٣ ٫وخ .ّٝكَٟن ٓ.٠ٓٞ
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رؼي ػيس هَ ٌٖ٣ ُْ ،ٕٝرخٓظطخػش ر ُْٞحَُّٓ ٍٞإٔ ٣ؼَف أٌ٘٣ ٝق ُ٘خ دمبئك هللآ ٖٓ ،ل ٞاٍحىطٚ
حُوخّٛش .كوي ًخٕ "٘٣لغ طّ ٜيىًح ٝهظ ً٬ػِ ٠ط ٌ٤ٓ٬حَُّدّ " (أػٔخٍ حََُّٓ ٞٔ٣ ٌُٖ .)٦ :٢ع حُل َّٟ ٢رٚ
رخُؼٔٝ ،٠أػخى ٙاٍُٗ ٠يٝ ٙأػِٔ ٚرخُٔؼَكش ٝرٔخ ٣َ٣ي ٓ٘ ٚإٔ ٣ؼًَٔ٘ .ق حُٔٔ٤ق ٗوًّ٤ٜخ ُ ٚحٌُؼٖٓ َ٤
انذمبئك حُظٓ ٢ظوَأ ػٜ٘خ ٘ٛخ.
ً٤ق ا ًًح طِّٛٞض إٔ أك ْٜحُٔؼَكش حُؼٔ٘٤ش نهذمُمخ؟ رخُطّزغ ُْ أهْ رٌُي رٔـٜٞى ١حُوخً٘ ٢ّٗ٧ ْ٤ُٝ ، ّٙض
أرلغ ػٜ٘خ ،أ ٖٓ ٝأؿَ أ ّ
ِ٤ٓ ١س هخّٛش رٞٔ٣ ٌُٖ .٢ع حُٔٔ٤ق َٟر٘ ٢رطَ٣وش ٓوظِلش ؿ ًّيح ػٖ ٓخ حهظزَٙ
ر ُْٞحَُّٓ ،ٍٞاّٗٔخ أً٠٣خ رٌَ٘ ٓئُْ ٝك ّؼخٍ,
كوخثن ً٣ ٫ ٌٜٙل ٌَّ كٜ٤خ أ ّ
 ١ػوَ رَ٘ ،ّ١رَ كبّٜٗخ طٌُ٘ق .اّٜٗخ طؤط ٖٓ ٢هللا ٖٓ ْ٤ُٝ ،حٔٗ٩خٕ! ٝكَّ ً ٢
حُلخ٫ص حُٔي ّٗٝش ك ٢حٗ٩ـً ،َ٤خٗض حُٔزخىٍس هلل!
حػظَ ٝآٍ٤خ رلـّش أّٗٛ ٚـ َ٤حُّٖٔ ؿ ًّيح .اّٗٔخ هخٍ هللا ٫" :طوَ اُّٗٝ ٢ي ّٗ٧ي اُ ٖٓ َّ ً ٠أٍِٓي اُ ٚ٤طٌٛذ
ٝطظٌِّْ رٌ َّ ٓخ آَٓى ر( "ٚآٍ٤خ  .)٧ :٦حػظَ ٝاٗؼ٤خء رلـّش أّٗٗ" ٚـْ حُ ّ٘لظ ٌُٖ ،"ٖ٤هللا ؿؼِ٣ ٚوزَ
حُّٔٔ ٜش حٌُِّٔق رٜخ .كخٗٞ٣ ٍٝخٕ إٔ َٜ٣د ػِٓ ٠ظٖ ٓل٘٤ش ٌُٖ ،هللا أٍؿٔ ٚػِ ٠طٍِٔٓ ْ٤خُظ ٚحُظ ٢أٛٝخٙ
رٜخ .أٍحى رطَّ ٝأٗيٍح ّٝإٔ ٌٗٞ٣خ ّ٤ٛخى ٌُٖ ،ٖ٣حُٔٔ٤ق ىػخٔٛخ ُ٤ظًَخ ً َّ ٗ٢ء ٣ٝظزؼخ.ٙ
رٍٜٞس ٓٔخػِش ،أٍىص أٗخ إٔ أً ٕٞاػًّ٤ٗ٬خ ٌُٖ ،ؿخء ر ٢هللا رظَٝف ُٔ٤ض ٖٓ حهظ٤خٍّٔ ُِٜٔ ،١ش حُظً ٢خٕ
٣لظلع رٜخ ُ.٢
أًٍَّ ،ػ٘ي  ٌٙٛحُّ٘وطش ،ؿ َٛٞحُٟٔٞٞع ًِّ :ٚحُٔزخىٍس  ٢ٛهللٛ .يك٤ٓ ٚؼزضّ .
إ حُؼخُْ ِٓ٢ء رخُ ّي٣خٗخص
أِٜٛخ ٖٓ ه٤خٍ ٝطلٌٝ َ٤حكظَح ٝرؼ ٞحُزَ٘ .اّٗٔخ انذمُمخ رُكشف ٖٓ هللا!
ٌُٖ أُُِ ْ٤ـٔ٤غ آٌخّٗ٤ش حُ ٍٞٛٞاُ ٠كو٤وش حٗ٩ـَ٤؟ ٗؼْ٣ ،لظَ ٝحُّ٘خّ ّ
إٔ حٌُ٘خثْ طؼِّْ ٓخ ٓ ٞٛز ّٖ٤ك٢
حٌُظخد حُٔو ّيّ.
ٌُح أػط ٌْ٤حٗ ٕ٥ظَس ٗخِٓش ػٖ حُظّـَرش حُظٛ ٢ؼو٘ ٢رٜخ ٞٔ٣ع حُٔٔ٤ق ،إ ّ ٛق حُظّؼزً٘ٝ ،َ٤ق ُ٢
دمبئك يزههخ! كوخثن اٗـّ٤ِ٤ش ُْ طؼظوي رٜخ  ُْٝطؼِّٜٔخ حٌُ٘خثْ.

صذىح – إطالق شؼهخ انطًّىح
ان ّ
ُٝيص ٖٓ ٝحُي ٖ٣ػخى ٖ٤ّ٣اّٗٔخ ػخرظٔٓٝ ٖ٤ظوٓ ،ٖ٤ٔ٤غ أ ٍٞٛكٓ ٢ؼظوي "ً٣ ."ٌَ٣ٞؼٞى ٗٔز ٢اُ ٠كظِّٓ ٠ي
اٌِٗظَح ،اىٝحٍى حٔ٣ٝ ،ٍّٝ ٧ظ ّي اُ ٠حُٔخ ً٫ٞٛٝ ٢ٟاُ ٠حُِٔي ىحٝىِٓ ،ي آَحث َ٤حُوئ٣شُ .وي ًِٛض ػ٘ي
حًظ٘خك ٌٙٛ ٢حُِّٔلّ٤ش ٝحُٞحهغ رؤّٗ٘ ،٢ك ٢حُلو٤وش ٖٓ ،ؿٜش ٝحكيس ٖٓ حُؼخثِش" ٖٓ ،ر٤ض ىحٝى"ُ .وي ٛخؿَ
أٓ٬ك ٖٓ ٢اٌِٗظَح اُ ٠رِ٘ٔ٤لخٗ٤خ ٓغ ٤ِ٣ٝخّ رٖٓ ،جش ػخّ هزَ إٔ طٜزق حُ٣٫ٞخص حُٔظّليس أ ّٓش.
ُوي طَػَػض ٌٓ٘ ١لُٞظ ٢كٓ ٢ؼظوي "ً ،"ٌَ٣ٞاّٗٔخ ًخٕ حٛظٔخٓ ٢حُ ّي ٢٘٣ك ٢طِي حُّٔ٘ ٖ٤حُظٌّّ٤٘٣ٞش ،آظٌخٗ ّ,٢
كّ ٢
ٖٓ حُؼّخٓ٘ش ػَ٘ ،كويص ً َّ حٛظٔخّ رخُ ّيٝ ،ٖ٣طٞهّلض ػٖ حُظَّ ّىى اُ ٠حٌُ٘ٔ٤ش .كوي ٟٝؼض ٗلٔ ٢كٖٓ ٢
حُؼّخٓ٘ش ػَ٘ ،طلض حُظّلِّ َ٤
حٌُحطٜٓ ،٢لٞرًخ رظلو٤ن ك ٍٞحٗ٧ـخٍ ٝحُٔ٧ ،ٖٜك ّيى حٗظٔخث – ٢كظّ ٫ ٠إًٔٞ
ٓوظِلًخ ػٖ ؿ ١َ٤ك ٢حُٔـظٔغ.
حُٖٔ٫ ،كظض ّ
ّ
إٔ ٓؼظْ حُّ٘خّ ٟ ْٛلخ٣خ حُظَّٝف .هِ ٖٓ ْٛ ِٕٞ٤هطّطٞح ُٔٔظوزَ ك٤خطْٜ
كظّ ٠كًُ ٢ي
ّ
رًٌخءً .ؼ ْٜ٘ٓ َٕٝ٤أٓ ٝؼظٔ ْٜطؼؼَٝح كٝ ٢ظ٤لش ٝؿيٛٝخ ٓظٞكَّس٣ ُْ .وظخٍٝح أٝ ٖ٣ك ٢أ ّ
 ١ؿِء ٖٓ حُؼخُْ
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٣ـذ إٔ ٣ؼٞ٘٤ح .كوي ًخٗٞح ٘٣خٓ ِٕٟٞغ حُظَّٝفٝ .حٌُ ٖ٣حٍطخىٝح حٌُِّ٤ش ،حهظخٍٝح ح٩هظٜخٝ ٙحُٜٔ٘ش حُظ٢
أؿَط ْٜك ٢كٜ٘٤خ.
ٌُٖ ػ٘يٓخ ً٘ض  ٫أُحٍ كّ ٢
ٖٓ حُّٔخىٓش ػَ٘ ،ػخَٓ ك ٢ػطِش ٤ٛلّ٤ش أٗؼَ ٗخٍ حُطّٔٞف حُٔظؤؿّؾ ك٢
ىحهِ ،٢رٔيك ٚحُؼَٔ حٌُ ١هٔض ر ٚػِ ٠أًَٔ ٝؿٝ ،ٚط٘ـ٤ؼ ٚرٌَ٘ ػخ ّّ .حُطّٔٞف ُ ْ٤كو ٢حَُّؿزش ك٢
حٗ٩ـخُ ،اّٗٔخ ٣ ٞٛظ ّٖٔ ٠أً٠٣خ حٍ٩حىس ٝحُظُّ ْ٤ٜٔيكغ حُؼّٖٔ!
ٌٛح حُظّلِّ َ٤
حٌُحط ٢كّ ٢
ٖٓ حُؼّخٓ٘ش ػَ٘ ،هخىٗ ٢اُٜ٘ٓ ٠ش ح٩ػٝ ٕ٬اُ ٠ك٤خس طـخٍّ٣ش .ىٍٓض رـ ّيٓ ،خًَٛح
حُِ٤خُ ،٢ػًٟٞخ ػٖ حُزلغ ػٖ ّ
ٌِٓحص حُ ّ٘زخد.
أٛزلض ٗخؿلًخ رٌَ٘ ؿ َ٤حػظ٤خى .ّ١ػِٔض رٌ ّي ًٝحع ٤ٛظ" ٢رخُّ٘٘ ."٢٤ىٍٓض رـ ّي ٝػِٔض ٗل ٞطلٖٔ٤
ّ
حٌُحصٌٛ َّ ً ٍّٞ ١ .ح رخُطّزغ ،حُؼّوش رخُّ٘لْ ،حُظ ٢أػطض ٌٓخٜٗخ ٫كوًخ ُؼوش ٓوظِلش – اإلًَبٌ رخُٔٔ٤ق.
حٗظو٤ض حُٞظخثق ك٤غ أٓظط٤غ إٔ أطؼِّْ"ٝ ،رؼض ٗلٔٛ٧ ٢لخد حُؼَٔ"ٝ ،حهظَص حُٔـخ٫ص حُظ ٢طَٓ ٢ر٢
ك ٢ػ٬هخص ٓغ ٍؿخٍ ٗخؿل.ٖ٤
ػخّ  ،٦٢٦٨أّٓٔض ػِٔ ٢حُوخً٘ٔ ّٙيٝد َُِ٘٘ كٌ٤ٗ ٢خؿ ،ٞا .١ٞ٘٤ِ٣طِّٛٞض اُ ٠طٔؼ َ٤طٔؼش ٓـ٬ص
ٍثّ٤ٔ٤ش هخّٛش رخُٜٔخٍف ك ٢حُ٣٫ٞخص حُٔظّليس – ٓـ٬ص ٣وَأٛخ حَُّإٓخء حُظّ٘ل ّٕٞ٣ٌ٤ك ٢حُٜٔخٍفً .خٗض
ُ ٢أػٔخٍ ٓغ ٍإٓخء حُؼي٣ي ٖٓ أًزَ حُٔئّٓٔخص حُّٜ٘خػّ٤ش ك ٢ٓٝ ٢ؿَد حُز٬ىُ .وي كَ٠ص ٓئطَٔحص
ٓلِّ٤ش ٝىّ٤ُٝشٝ ،طؼَّكض ػِ ٠حٌُؼ ٖٓ َ٤أك َ٠حَُٜٔك ٖ٤ّ٤كٗ ٢خٍع ٓ٫خٍ حُـ٘ٞرٌ٤ٗٝ ٢خؿٍُٝٝ َٝ ٞ
ّ
حُٖٔ حُؼّخٓ٘ش ٝحُؼَ٘ٞ٣ ،ٖ٣حُ ١طوَ٣زًخ  $۳٧٨١١١رخُّٔ٘شٔٗ ،زش ُؤ٤ش ػِٔش
ٓظَ٣ضً٘ .ض أؿ٘ ٢ىه ،ً٬ك٢
حُي ٍ٫ٝحُ.ّٞ٤
ًخٕ كٌٛ ٢ح حُٔٔظٗ ٖٓ ٟٞـخك ٢حُٔزٌَ ،إٔ ريأ هللا ٣ظؼخَٓ ٓؼً٘ .٢ض هي طِ ّٝؿض كي٣ؼًخ.

َذاء نى َذسكه
رؼي ُٝحؿ٘خ رؼ ّيس أّ٣خّ ،ػ٘يٓخ ًّ٘خ ٗؼ ٖ٤كٌ٤ٗ ٢خؿٍ ،ٞأص ُٝؿظ ٢كِ ًٔخ هًّ٣ٞخ ٓٝؼًَ٤ح ُِظؼ ّـذِّٛ ٛ ،خ ٝأٍرٌٜخ
ؿ ًّيحً .خٕ ٝحهؼًّ٤خ ُيٍؿش ريح ًؤٍّٗ ٚإ٣خّ ُٔ .يس  ٖ٤ٓٞ٣أ ٝػ٬ػش أّ٣خّ ،ريح ً َّ ٗ٢ء آهَ ًؤّّٗ٣ِٓ ٚق ًّ٘ -خ ك ٢كخُش
ً٢ٗ ٫ٝ – ٍٞٛء ًخٕ ٣زي ٝكو٤وش اًُ ٫ي حُلِْ.
ًخٗض ك ٢كِٜٔخ طٔ٘ٓ ٢ؼٗٝ ٢لٖ ٗوطغ حُظوخ١غ حُؼَ ،ٞ٣حٌُ٣ ٫ ١زؼي ّاٗ ٫خٍػٗ ٖٓ ٖ٤وّظ٘خ ،ك٤غ ٣وطغ
ٗخٍع رَٝىٝحٗ ١خٍع ٗ٣َ٤يحٕ رخٍُٞد .ظ َٜكـؤس ٓ٘ظَ ٍحثغ ك ٢حُّٔٔخء كٞه٘خً .خٕ ٜٓ٘يًح رخًَٛح –
حٓظ٦ص حُّٔٔخء رٔـٔٞػش ٟؤش ٖٓ حُ٘ـ ّٞحُٔظُ٨جش ،ػٍِ ٌَٗ ٠ح٣ش .ريأص حُّ٘ـ ّٞطٜظ ِّ ٝطظلَّمٝ ،حهظلض
ك ٢حُّٜ٘خ٣ش .ك ٢كِٜٔخُ ٢ٛ ،لظض ٗظَ ١اُ ٠حُّ٘ـ ّٞحُظً ٢خٗض طوظل ،٢كٔ٤خ ظَٜص ٓـٔٞػش ٟؤش أهَٟ
ٖٓ حُّ٘ـ ّٞحُٔظُ٨جش ،ػ ّْ حٛظ ِّص ٝطلَّهض ٝحهظلض ٓؼَ حُٔـٔٞػش ح.٠ُٝ٧
رٔ٘٤خ ًّ٘خ ٗ٘ظَٝ ٢ٛ ،أٗخ ك ٢كِٜٔخ ،اُ ٠ح٧ػِ ،٠اُ ٠حُّ٘ـ ّٞحُظً ٢خٗض طظٞحٍ ،ٟظَٜص كـؤس ػ٬ػش ٍٞ٤١
ر٠٤خء ًزَ٤س ك ٢حُّٔٔخء ،ر٘٘٤خ ٝر ٖ٤حُّ٘ـ ّٞحُظً ٢خٗض طظٞحٍ١ .ٟخٍص  ٌٙٛحُطّ ٍٞ٤حٌُزَ٤س حُز٠٤خء ٓزخَٗس
ٗلٗٞخ .كٔ٤خ  ٢ٛطوظَد ّٓ٘خٍ ،أص أّٜٗخ ٓ٬ثٌش.
"ػ ّْ"ً ،ظزض ُٝؿظ ،٢رؼي حُلِْ ر ،ٖ٤ٓٞ٤اُٝ ٠حُيط ٢حُظً٘ ٢ض هي ٍأ٣ض ٍٞٛطٜخ ُِظ ّ ٞر ٍٞٛ ٖ٤هئ٣ش
ُِؼخثِش" ،هطَ رزخُّ ٢
ص ،كَكض ؿ ًّيح ٝرٌ٤ض ٖٓ حُّٔؼخىس .ػ ّْ ك ٌَّص كـؤس رَٜرَصٝ ،هِوض".
إٔ حُٔٔ٤ق آ ٍ
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ًخٗض طؼِْ إٔ حٛظٔخٓ ٢رخُ ّيً ٖ٣خٕ هِ َ٤ؿ ًّيحٍ ،ؿْ أّٗ٘خ ًّ٘خ هي طَ ّىىٗخ أُ٤ً٘ ٠ش هَ٣زش َّٓط ٖ٤أ ٝػ٬ع َّٓحص.
إٔ "حُٔٔ٤ق ٍِٗ ٖٓ ٓٝطٜخ ٝٝهق ٓزخَٗس أٓخٓ٘خً٘ .ض أٗ ّ
ػ ّْ ريح ك ٢كِٜٔخ ّ
ي هِٝ ً٬٤هخثلش ٖٓ حُطَّ٣وش حُظ٢
ٓٔ٤ظوزِ٘خ كٜ٤خ ٢ّ٘ٗ٧ ،طٌ ًَّص أّٗ٘خ أِ٘ٔٛخ ىٍحٓظ٘خ ٌُِظخد حُٔو ّيّ ٝحٗ٘ـِ٘خ ًؼًَ٤ح رؤٓ ٍٞرؼ٤يس ػ٘ ٌُٖ .ٚػ٘يٓخ
حهظَر٘خ ٟٓ٘ٝ ،ٚغ ٣ي ٚ٣ػِ٘٤خ ٗلٖ ح٩ػًّ٘٘ٝ ،ٖ٤خ ٓؼ٤ي ٖ٣ؿ ًّيح! ك ٌَّص ّ
إٔ حُّ٘خّ ك َّ ً ٢حُؼخُْ هي ٍأ ٙٝآص.
ًخٕ حُّ٘خّ حُظٔٗ ٢ظط٤غ إٔ َٗحٛخ٣ ،لظ٘ي ٕٝكو ٢كَ١ ٢هخص ٌٛح حُظّوخ١غ حُٞحٓغً .خٕ حُزؼ ٞكَكًخ
ٝحُزؼ ٞح٥هَ هخثلًخ.
"ػ ّْ ريح أّٗ ٚطل ّ ٍٞاُ٬ٓ ٠ى .هخد أِٓ ٢ك ٢حُزيء ،اُ ٠إٔ هخٍ ُّ ٢
ص رؼي ٝهض هَ٤ٜ
إٔ حُٔٔ٤ق  ٞٛكوًّخ آ ٍ
ؿ ًّيح".
كًُ ٢ي حُٞهضًّ٘ ،خ ٌٗٛذ رٌَ٘ ىحثْ ،أُٓ ٠خٍف "حُ ٍّٜٞحُظ ٢طظلَّى" .كٔؤُض حُٔ٬ى إ ًخٕ ًُي هطؤ.
إٔ حُٔٔ٤ق ُيً ٚ٣
أؿخد ّ
ػًّٔٔ ٜٓ ٬خ ؿ ًّيح ُ٘خ ُ٘و ّٞر ،ٚطلًَ٤٠ح ُٔـ٤ج٘ٛ ٌٕٞ٣ ُٖ – ٚخى ٝهض "ُ٨كً( ."ّ٬خٗض
كٜ٘٤خ أّ٣خّ ح٧ك ّ٬حُّٜخٓظش) .ػ ّْ حهظل ٠حُٔ٬ى  َّ ًٝحُٜٔ٘يٝ ،أكخهض ٓ٠طَرش ٘ٓٝي٘ٛش!
ػ٘ي حُّٜزخف ،أهزَط٘ ٢ػٖ كِٜٔخ .حٍطزٌض ُْ .أًٖ أٍ٣ي إٔ أك ٌَّ رخُٟٔٞٞعً٘ ٢ٌُّ٘٘ ،ض هخثلًخ إٔ أطـخِٚٛ
ًًِّ٤خ .ك ٌَّص رطَ٣وش ٓ٘طوّ٤ش ٧طـّ٘زٝ ،ٚك ٢حُٞهض ٗلًّٔ ٌٕٞ٣ ٚ
ك.ُٚ ٬
حهظَكض ُٜخ ٫ ُْ" ،طوزًَ ٖ٣خ ٖٛحٌُ٘ٔ٤ش حُوَ٣زش ػٖ حُلِْٝ ،طٔؤُ ٚ٘٤ػٖ ٓؼ٘خ ."ٙكظٔ ٌّ٘ض رٌٜح إٔ أهَؿٚ
ٖٓ ً.٢٘ٛ
إٔ طوَ٣زَخ َّٓ ٢٢،٢٢٢س ٖٓ َّٓ ٦١١،١١١س ،ػ٘يٓخ ٣ؼظوي حُّ٘خّ ّ
ىػ ٢ٗٞأه٘ٛ ٍٞخ ّ
إٔ هللا ٣ظٌِّْ ٓؼ ْٜك٢
ّ
كِْ أٍ ٝإ٣خ كٌٛ ٢ح حٌُٛٝ ّٞ٤ح حُؼٜي٘ٛ ٖٓ ٌٕٞ٣ ،غ حُو٤خٍ أ ٖٓ ٌَٗ ٝأٌٗخٍ حُظّ٘ ْ٣ٞحُٔـ٘خ ٢ٔ٤١حٌُحط٢
أ ٝحُويحع ّ
حٌُحط ٌُٖ .٢إ ًخٕ ٌٛح ٝك ٖٓ ٢هللا ،ػِ ٠ؿَحٍ ٗٞ٣خٕ ،كوي كخُٝض حَُٜٝد ٌُٖ .رؼي ًُي ،ك٢
ٝهظ ،ٚطؼخَٓ ٓؼ ٢هللا رؤٓخُ٤ذ أً٤يسًٔ ،خ هي كؼِٓ ٚغ ٓ ،٠ٓٞاٗؼ٤خ ،آٍ٤خٗٞ٣ ،خٕ ،أٗيٍح ،ّٝرطَّ
ٝر ُْٞحَُّٓ.ٍٞ

رذهىس األػًبل
ػ ّْ ؿخء حٌُٔخى ح٩هظٜخى ١حُٔي َّٓ ػخّ ٣ ُْ .٦٢٩١يّ ً ٌُّٚ٘ ،ً٬٣ٞ١خٕ ًخٍػًّ٤خ ُِؼخّ حًًٌُٔ .ٍٞخٗض أٓٞحُ٢
حٌُؼَ٤س حُظً٘ ٢ض أؿٜ٘٤خ ٖٓ ػِٔ ٢ك ٢ح٩ػٔٓ ،ٕ٬ظؼَٔس ك٘ٛ ٢خػش حُـَحٍ حُ ٍِّحػٝ ٢أىٝحص أهَ،ٟ
ػًٟٞخ ٖٓ إٔ طٌ ٕٞك ٢حُٜٔخٍف (ٓ٤ظَٝر٤ُٞظخٕ)ُ َّ ً .رخثً٘ٝ ٢حص حُؼٔ٫ٞص حٌُزَ٤سْٜٟ٘ٔ ٖٓ ،
ًَٗخص ٓؼَ ىٝحُ٤ذ ٓٝطّخًٞ ١ى ،َ٤٣ؽ ٖ٣٫ٞٓ ،ْ٤ً .١ .رِ ،ٞؿ ٕٞىًَٗٝ َ٣خ ،ٙا َٕٞٓٔ٣رَحٗظ٘ـٜخّ
ٝىحُظ٫٦ُ ٕٞص حُلخٓزش ،أٛزلٞح ك ٢أ٣ي ١آهَ .ٖ٣أكي ٓؼخٍكٍ ٞٛٝ ،٢ث ْ٤أكي حُ ًَّ٘خص حُّ٤٘١ٞش
حُٔؼَٝكش ،حٍطٌذ حٗ٩ظلخٍ ٖٓ .ى ٕٝإٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣خى أ ّ
 ١هطؤ ٖٓ ؿٜظٛ ،٢خٍص أػٔخُ ٢طِكق ٖٓ طلظ٢
رو ٟٞهخٍؽ ػٖ اٍحىط.٢
أّٓٔض هخٍؽ رٍٞطِ٘ي ،أ٣ٍٝـ ،ٕٞك٤غ حٗظوِض ٓغ ػخثِظ ،٢هيٓش اػّ٤ٗ٬ش ُٔخٌُ ٢حُٜٔخرؾً .خٗض ٘ٛخػش
حُٜٔخرؾ ك ٢حَُٔطزش حُلخى٣ش ػَ٘س ك ٢حُز٬ى ٖٓ ،ؿٜش كـْ ٍهٜٔخ حُظّـخٍ ١رخُ ّيٓ ،ٍ٫ٝغ ًُي ًخٗض حً٧ؼَ
كَؿشٌِّ ٗ .ض كَ٣وًخ ٓغ هز َ٤ك ٢حٌُلخءس ،ح٧ك َ٠ك ٢حّٓ ٧ش كٌٛ ٢ح حُٔـخٍ ر٘ظَ .١طؼخِٓض كوٓ ٢غ حُ ِّرخثٖ
حًٌُ ٖ٣خٗٞح ٔٔ٣لُ٘ ٕٞخ إٔ ٗ٠غ أػٔخُ ْٜطلض أْٓ ؿي٣يس ٌُِلخءس – ك ٢ؿٞىس هيٓش حُٜٔزـش ٝك ٢حُٔ٘خٛؾ
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حُظّـخٍّ٣ش ػِ ٠ك ّي ٓٞحء ،حُظً٘ ٢ض أٗخ حَُٔ٘ف ػِٜ٤خً .خٕ ػِ ّ ٢إٔ أطٔ ٌّٖ ٖٓ اػطخء ٝػٞىًح ك ٢ح٩ػٗ٬خص،
ٔ٣ظط٤غ ُرخث٘ ٢إٔ ٣لٞح رٜخ.
ٌُٖ ك ٢ػخّ ًٝ ،٦٢٩١خُش اػٗ٬خص ّ٤٘١ٝش ًَِٓٛخ َٗم حُز٬ى ،رخػض ح٩طّلخى حُُٔ ٢٘١ٞخٌُ ٢حُٜٔخرؾ،
َٓ٘ٝػًخ ،ػٖ ٣َ١ن حُـّٖ ٝحُويحع – ٖٓ أؿَ إٔ  ُْٜ ٌٕٞ٣كٔلش ًزَ٤س ٩ػٗ٬خط ْٜك ٢حُٔـ٬ص حُّ٘ٔخثّ٤ش.
ًخٕ ُ٪طّلخى ِٓطش طـزَ كٜ٤خ ً َّ ح٧ػ٠خء إٔ ِ٣ظِٓٞح رٌٜح ح٩ػ ،ٕ٬رٔخ ٔ٣خ ٖٓ ٪٩٨ ١ٝحٗ٩لخم ح٩ػ٢ٓ٬
حُٔزٍَّ حٌُ ١ربٌٓخٕ ٌُ َّ ٖٓ حُٜٔخرؾ حُٔلِّ٤ش إٔ طو ّٞر ٢ُ ٌٖ٣ ُْ .ٚػِْ رخُٟٔٞٞع ًا ٫ػ٘يٓخ ط ّٔض حُّٜلوش.
ً٘ض كًُ ٢ي حُٞهض أُ٣ي أٍهخّ ُرخث٘ ٢حُظّـخٍّ٣ش رخػ٘ ٖ٤أ ٝػ٬ػش أٟؼخفً .خٗض أػٔخُ ٢طٌزََّٓٝ .س أهَ،ٟ
ُكلض أػٔخُ ٢حُّ٘خؿلش ؿ ًّيح ٖٓ طلظ ٢ػزَ أٓزخد ُْ ُ ٌٖ٣ي ّ
 ١أّ٣ش ٓ٤طَس ػِٜ٤خ.
ٌُٖ ًخٕ ٘ٛخى ٓززًخ ٌُُي – ًخٕ هللا ٣ؤهٌ ّٓ٘ ٢ػِٔ ٢ح٩ػ.٢ٗ٬

رذذَّبٌ يزؼجبٌ
ٖٓ  ،۳٤ريح ُّ ٢
ػ ّْ ك ٢هَ٣ق ػخّ  ،٦٢٩١كّ ٢
ًؤٕ ٓولٜ٘٣ ٢خٍ ٖٓ كٞهٔ٣ٝ ٢لو٘ !٢طؼَّٟض ُٜـٖٓ ّٞ
هزَ طل ّي٣خٕ ٓظؼزخٕ ؿ ًّيح.
رؼي طٔغ ٓ٘ٞحص ٖٓ حُ ِّٝحؽ حُّٔؼ٤ي ،ريأص ُٝؿظ ٢طللع حُ ّٞ٤حُّٔخرغ – حُّٔزض ػًٟٞخ ػٖ ح٧كي!
ً٘ض ٌٓػًٍٞح! ً٘ض ؿخٟزًخً .خٕ ٌٛح رخُّ٘ٔزش ُ ٢طؼ ّ
ٜزًخ! ٓخًح ٓ٤ل ٌَّ رٍ ٚؿخٍ ح٧ػٔخٍ حٌُ ٖ٣أطؼخَٓ ٓؼْٜ؟
ٌُّٜ٘خ ُػٔض أّٜٗخ ٝؿيص ٌٛح حُظّؼِ ْ٤ك ٢حٌُظخد حُٔو ّيّ.
ك ٌَّص رٌ َّ حُلـؾ ٌُٖ .ى ٕٝؿي.ٟٝ
ُ
حػظَٟض هخث ٌُٖ" ،ً٬حٌُظخد حُٔو ّيّ ٣و ،ٍٞاكلع  ّٞ٣األدذ!"
ٓؤُظ٘ َٛ" ،٢طٔظط٤غ إٔ طًَُ ٢٘٣ي ك ٢حٌُظخد حُٔو ّيّ؟"
أؿزض" ،كًٔ٘خ ٫ .٫ ،أػَف حٌُؼ َ٤ػٖ حٌُظخد حُٔو ّيًّ .خٗض حٛظٔخٓخطٝ ٢ىٍحٓخط ٢كٓ ٢ـخٍ ح٧ػٔخٌٍُٖ .
 ٌٙٛ َّ ٌُ ٌٖٔ٣ ٫حٌُ٘خثْ إٔ طٌ ٕٞػِ ٠هطؤ – ك ٢ٜطؤط ٢رٔؼظويحطٜخ ٖٓ حٗ٩ـٝ َ٤طللع ًِّٜخ  ّٞ٣ح٧كي".
حرظٔٔض رٜيم – ٌُٖ رخُّ٘ٔزش ًُ ٢خٗض حرظٔخٓش ٓوٝ ،٢هخُض" ،إ حٓظطؼض إٔ طَ ٢٘٣أ ٢ٛٞ٣ ٖ٣حٌُظخد
حُٔو ّيّ رللع ح٧كي ،أػٞى اُ."ٚ٤
ُْ  ٌٖ٣رخٌٓ٩خٕ حُظَّٜد ٖٓ حُظل ّي .١كوي ًخٕ ُٝحؿ٣ ٢ؼظٔي ػِ!ٚ٤
رخُّٜيكش ،اكي ٟحُِّٔلخص ،حُظً ٢خٗض هي طِ ّٝؿض كي٣ؼّخ  ٞٔ٣ ُْٝػِ ٠طوَّؿٜخ ٖٓ حٌُِّ٤ش حٌُؼ ٖٓ َ٤حُٞهض،
ػخٕ.
أُوض رٞؿ ٢ٜطل ّي ٓوِ ٍ
حطّٜٔظ٘ ٢رخُىٍحءَٛ" ،رَص أٍٓٔظَٗٝؾُٔ ،ض ّا ٫ؿخ َٛرٔٓ َّ ً !٢٤ظؼِّْ ٣ؼِْ ّ
إٔ حُل٤خس حُزَّ٘٣ش أطض رلٌْ
حُظط ّ."ٍٞ
ً٘ض أرًّ٤خ ُْ .أ َٔٛحُ ّيٍحٓش ٝحُظؼِ .ْ٤حػظويص أّٗ٘ ٢أػَف حُلوخثن ك ٍٞحُظّط ّ ُْٝ ٍٞأًٖ أإٖٓ رٜخ٢ٌُّ٘ .
حٟط ٍَّص ح ٕ٥إٔ أػظَف ،أّٗ٘ ُْ ٢أطخرغ ىٍحٓش ٗخِٓش ٓٝؼ ّٔوش ُ ٌٜٙحُٔٔؤُش حُٔل ّيىس أريًح.
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ٓغ حُٔ٘ ٢ػِ ٠هط" ٠طؼّٜذ" ُٝؿظً ،٢خٕ ٌٛح حُظل ّيًّ ١
ٌٓٓٝ ٫وًِ٣خ .كوي ٛؼوظ٘ ٌٙٛ ٢حَُّ٠رش حُ ّ٘ي٣يس
ٌُزَ٣خثٓ ،٢زخَٗس رؼي إٔ طيٍٞٛص أػٔخُ ٢حُظّـخٍّ٣ش َُِّٔس حُؼّخٗ٤شً .خٕ حُظّؤػٓ َ٤ي ًَّٓحً .خٕ ٓي ًَّٓح طٔخ ًٓخٓ .غ
ًُيً٘ ،ض ًٓٔ ّٔ ٜخ إٔ أػزض ُِٝؿظُِٔٝ ٢لظّ ،٢
إٔ ًِظخٔٛخ ػِ ٠هطؤ.
ٓخهٌ٘ٛ ٢ح حُظل ّي ١حُِٔىٝؽ ،اُ ٠رلٞع كخُٓش ،طوَ٣زًخ ك ٢حُِٝ َ٤ك ٢حُّٜ٘خٍ .حٓظَّٔص  ٌٙٛحُ ّيٍحٓش حٌُٔؼلش
ُٔ ّيس ٓظّش أٗ ،َٜهزَ إٔ أؿي ح٩ؿخرش حُٔؼزظشٓ .غ ًُي ُْ ،طظٞهّق  ٌٙٛحُ ّيٍحٓش كظّ ٠حُ.ّٞ٤
طَ ًِّ ً ٬حُظل ّي ١ػِٗ ٠وطش حٗط٬م ٓ٘ظًَش – ٓلَ حُظٌّ ٖ٣ٞك ٢حٌُظخد حُٔو ّيّ ٔٓٝؤُش أ َٛحٞٗ٧حع –
ٓغ ّ
إٔ ٌٛح ُْ ّ ٌٖ٣ا ٫حُزيح٣ش.
أطض  ٌٙٛحُظّل ّي٣خص ه ٍ٬كظَس ك ٢ك٤خطً ٢خٕ ُي ّ
 ١كٜ٤خ حُٞهض حُٞحكَ .كـطٔض ك ٢حُ ّيٍحٓش ٓغ طًَٗ ِ٤ي٣ي.

انجذش فٍ انكزبة انًمذّط وفٍ داسوٍَ
ُْ أريأ حُزلغ كٓ ٢لَ حُظٌّ .ٖ٣ٞرلؼض رؼٔن أ ّ ً٫ٝك ٢أػٔخٍ ىحٍٓ ،٢ٌِٔٛ ،َ٤ٌ٤ٛ ،َ٣٫ ،ٖ٣ٝزَ٘ٔ ،كًٞض،
ٗخٓزًَُٝ ٖ٤ؼ َ٤ؿٝ ،َْٛ٤كظّ ٠ك ٢ح٧ػٔخٍ حّ٤ُّٝ ٧ش ُٓ٬خٍى ٗٝظَّ٣ظ" ٚحٓ٩ظؼٔخٍ ٝحٔٛ٩خٍ" ،حُظٓ ٢زوض
ٗظَّ٣ش ىحٍ" ،ٖ٣ٝحٛ٩طلخء حُطّز٤ؼ."٢
طز٣َٓ ٢ُ ّٖ٤ؼًخ ّ
إٔ  ٌٙٛحٌُظخرخص ٓ ٢٤ٛو٘ؼشًٌُ ٢ٛ( .ي ٓ ٫لخُشًٜٗٞ ،خ ٍرلض هز ٍٞكَ ٢ّ ٟػخّ ك ٢حُؼخُْ
ٓ ّٖٔ  ًٝٝ ْٛىٍحٓخص ػِ٤خ) .كٜٔض رَٔػش ً٤ق ّ
إٔ ٓـخٍ حُظؼِ ْ٤هي ػِن كٓ ٢وخُذ ٗظَّ٣ش حُظط ّ.ٍٞ
حُظط ّٓ ٞٛ ٍٞلخُٝش طلِٔٓ َ٤ليس أً ٝخكَسُٞ ،ؿٞى حُوِ٤وش ٖٓ ى ٕٝحُٞؿٞى هزِٜخ ُوخُن ًً.٢
 ٌٙٛحَُٔكِش حّ٤ُّٝ ٧ش ٖٓ ىٍحٓظِّ ٛ ،٢ص أ٣خٗ ٢رٞؿٞى هللا رٌَ٘ ػ٘٤ق .ؿؼِظ٘ ٢أىٍى أًّٗ٘٘ ٢ض أكظَٝ
كو٤وش هللأٓ ٢ّ٘ٗ٧ ،ؼض ػٜ٘خ ٌٓ٘ ١لُٞظٌُ ،٢ح حكظَٟض ٝؿٞىٛ .ٙخٍ ٍأِٓٞ٣ ٢ف ُِلظشٓ َّ ً َٛ .خ ً٘ض
أػظوي رً ٚخٕ ٓـَّى أٓطٍٞس ٝهطؤ؟ ح ٕ٥حٛزلض ًٓٔ ّٔ ٜخ إٔ أػَف انذمُمخ! َٛص أكَؽ ًٖٓ ٢٘ٛ
ح٧كٌخٍ ٝحُٔؼظويحص حُظً٘ ٢ض آهٌٛخ ٖٓ حُِّٔٔٔخص ٓخروًخ.
ٖٓ ر َّ ً ٖ٤حٌُظخرخص ك ٍٞحُظّط ًّ ،ٍٞخٕ حُيًظ ٍٞد .ا ٍٞٓ .حُٞك٤ي حٌُٝ ١ؿي كٜ٤خ ط٘خه٠خصٓ .غ ًُيٞٛ ،
أً٠٣خ طٔخٗٓ ٠غ حُّ٘ظَّ٣ش ك ٢ح٩ؿٔخٍ.
ٌُٖ ًخٕ ػِ ّ ٢ح ،ٕ٥إٔ أػزض أ ٝأىكٝ ٞؿٞى هللا ُْ .طٌٖ طِي ىٍحٓش ػخىّ٣ش أٓ ٝطلّ٤ش .طخرؼض كٌٛ ٢ح
حُزلغ ًؤّٗٔخ ًخٗض ك٤خط ٢طظؼِّن رً – ٚؤّٗٔخ ك ٢حُٞحهغً ،خٗض ًٌُيٝ ،أً٠٣خ ُٝحؿ .٢ىٍٓض أً٠٣خ ًظزًخ طلٌ٢
ػٖ حُّ٘خك٤ش ح٧هَ ٖٓ ٟحُٔٔؤُش.
أ٤ٟق ٘ٛخ ػًُِ ٠ي ٧ه ،ٍٞأّٗ٘ ٢هي ٝؿيص كؼ ً٬اإلصجبد ُٞؿٞى هللا حُوخُن – ٝٝؿيص اػزخطًخ هخً ١ؼخ ُٔـخُطش
ٗظَّ٣ش حُظط ٍّ .ٍٞؿْ ًُيً ،خٗض حُٔـٔٞػش حُّٔخكوش ُِؼو ٍٞحُظ ٢ط ّْ ؿَٔ ىٓخؿٜخ رخُلٌَس حُٔ٘خه٠شً .خٕ ُ٢
حَُّٟخ رخُل ُٞرخػظَحف أكي حُ ّيًخطَس حُٔ٘ـٔٔش ك ٢كٌَس حُظط ّ – ٍٞحُظ ٢ه٠ض ٓ٘ٞحص ػي٣يس ك ٢أػٔخٍ
ُِظوَّؽ ،ك ٢ؿخٓؼش ٌٗ٤خؿًُٓٞٞٝ ٞز٤خ – أّٗ٘ ٢هطؼض ؿٌع ٗـَس حُظّطًٔ ،ٌُٖ .ٍٞخ حُ ّيًظ ،ٍٞٓ ٍٞهي ط ّْ
حػظَكض ر ٚأّٗ ٚإصجبد ُوطج.ٚ
ؿَٔ ىٓخؿٜخ رؼٔن رلٌَس حُظّط ّٓ ،ٍٞخ أؿزَٛخ رخٓ٩ظَٔحٍ ك ٢حٌُ١
َ
ٝأً٠٣خً ،خٗض ُٓ ٢ظؼش ؿؼَ ِٓلظ" ٢طؼ٤ي رِغ حٌُِٔخص" حُظٗ ٢ؼظظ٘" ٢رخُـخً ."َٛخٕ ً َّ ٌٛح ٓـَّى ؿٍَٝ
ٖٓ ؿٜظ ،٢حٌُ ُْ ١أًٖ هي ه٤٠ض ػِ ٚ٤رؼي.
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أػزض كو٤وش هللا انؼظُى انًهُت! ٌُٖ حُظل ّي ١حٌُٟٝ ١ؼظُٝ ٢ُ ٚؿظً ،٢خٕ ِ٣ ٫حٍ ّ
ّ
٣ؼٌرً٘٘ .٢ض هي
ُوي
ً
ّ
ّ
ىٍٓض ٓخروخ ٓلَ حُظٌ ،ٖ٣ٞأػ٘خء رلؼ ٢كٗ ٢ظَّ٣ش حُظط ّ.ٍٞ
ً٘ض أػِْ ّ
إٔ ً َّ ى٣خٗش ك ٢حُؼخُُْٜ ،خ ًظخرخطٜخ حُٔو ّيٓش حُوخّٛش .رؼي اػزخص كو٤وش هللاً٘ ،ض أططِّغ ٓ٧ظٌَٔ
ٓ٬كوظ ٢كٓ ٢وخٍٗش ح٧ى٣خٕ ٍٟ٧ ،إ ًخٗض أ ّ
 ٌٙٛ ٖٓ ١حٌُظخرخص حُٔو ّيٓش ًحص ِٓطش ٖٓ .ه ٍ٬أّ٣ش ٝحكيس
ٖٓ  - ٌٙٛإ ًخٗض طٞؿي – طٌِّْ هللا ُِزَّ٘٣ش؟
رٔخ أًّٗ ٚخٕ ػِ ّ ٢إٔ أرلغ كٔٓ ٢ؤُش حُّٔزض ػِ ٠أ ّ
 ١كخًٍ٘ٝ ،ض هي طؼ ّٔوض ٓٔزوًخ كٓ ٢لَ حُظٌّ ،ٖ٣ٞهٍَّص
إٔ أٓظٔ َّ ك ٢ىٍحٓظٌُِ ٢ظخد حُٔو ّيّ.

ك ّم ػمُذح ػهً دذح
ٝؿيص ٛيكش ،كٝ ٢هض ٓزٌَ ٖٓ أرلخػٓ ،٢وطؼًخ كٍٓ ٢خُش ر ُْٞاُ ٠أ٤ٍٓٝ َٛش " :٩۳ :١أؿَس حُوطّ٤ش
 ٢ٛحُٔٞص" .كظٞهّلض ٌٓ" .ً٫ٞٛأؿَس" طؼ٘ٓ ٢خ ٣ظوخٟخ ٙحَُٔء ػ٘يٓخ ٣و ّٞرؼَٔ ٓخً٘ .ض ٘ٛخ أٍٓن ًًٓ ٬خ
٘٣خه ٞطٔخ ًٓخ طؼخُ ٢ٔ٤كٓ ٢يٍٓش  ّٞ٣ح٧كي (هزَ ّ
ٖٓ حُؼّخٓ٘ش ػَ٘س).
كظٔخءُضُٔ" ،خًح؟ ً٤ق ٣ؼوَ ٌٛح؟ كوي طؼِّٔض ك ٢حٌُ٘ٔ٤ش ّ
إٔ أؿَس حُوط٤جش  ٢ٛدُبح أثذَّخ كٗ ٢خٍ ؿّْٜ٘
ح٧ري."١
ًخٗض ٛيٓش ػخٗ٤ش ػ٘ي هَحءط ٢حُـِء ح٧ه٣٦ُ َ٤ش ٗلٜٔخ" :أ ّٓخ ٛزش هللا ك ٢ٜك٤خس أريّ٣ش رخُٔٔ٤ق ٞٔ٣ع ٍرّ٘خ".
ٓٝؤُض رو٤زش أَٓ ٢ٌُّ٘" ،حػظويص ّ
إٔ ُ ٢ك٤خس أريّ٣ش ٖٓ هزَ  -أٗخ ،أ ٝػ٘يٍٝ - ١ف أريّ٣شُٔ .خًح أكظخؿٜخ
ًٜزش؟"
رلؼض ػٖ ًِٔش ٍٝف أٗ ٝلْ ك ٢هخٌُِٓ ّٞظخد حُٔو ّيّٝ .ؿيص حُؼزخٍس حُظّخُ٤ش َّٓط" ،ٖ٤حُّ٘لْ حُظ ٢طوطت
 ٢ٛطٔٞص" (كِه٤خٍ .)٩١ :٦٩ٝ ٤ :٦٩
ػ ّْ طٌ ًَّص أّٗ٘ ٢هَأص ك ٢حُل َٜحُؼّخٗٓ ٖٓ ٢لَ حُظٌّ٤ً ،ٖ٣ٞق هخٍ هللا  ٍّٝ ٧حُزَ٘ ،حًٌُ ٖ٣خٗٞح أٍٝحكًخ،
"ٝأ ّٓخ ٗـَس ٓؼَكش حُوٝ َ٤حُ ّ٘ َّ ك ٬طؤًَ ٜٓ٘خّٗ٧ .ي  ّٞ٣طؤًَ ٜٓ٘خ طٔٞص".
هَأص ك ٢حُظٌّ٤ً ٧ :٩ ٖ٣ٞق ً ّ ٕٞهللا حٔٗ٩خٕ ٖٓ طَحد حٗٝ ٍٝ٧لن ك ٢أٗلٔٔٗ ٚش ك٤خسٝ ،أٛزق حٔٗ٩خٕ
إٔ حُّ٘لْ  ٢ٛؿٔيّ٣ش – ٌٓ ّٗٞش ٖٓ حُٔخ ّىسٝ .ؿيص ّ
(ٓخ ّىس – طَحد) "ٗلًٔخ كّ٤ش"ٌٛ .ح َّٜ٣ف رٟٞٞف ّ
إٔ ًِٔش
ّ
ٗلْ ك ٢حّ٣ِ٤ٌِٗ٩ش ،طَُؿٔض ٖٓ حٌُِٔش حُؼزَّ٣ش "ِٗلٝ ،"ٖ٤ك ٢حُل َٜحٓ ٖٓ ٍّٝ ٧لَ حُظٌ٣ ٖ٣ٞوّ ٍٞ
إٔ ً َّ
ىر٤ذ ٝحٔٓ٧خى ٝحُلٞ٤حٗخص – ؿٔ٤غ حُؼ٬ػش – ًخٗض "ِٗلًٔ ،"ٖ٤خ أٝكٌ٤ُ ٠ُٓٞٔ ٢ظذ.
ػ ّْ كيع إٔ هَأص ك٤غ ٣وٞٔ٣ ٍٞع ْ٤ُٝ" ،أكي ٛؼي اُ ٠حُّٔٔخء ا ٫حٌُ ٖٓ ٍِٗ ١حُّٔٔخء حرٖ حٔٗ٩خٕ
حٌُ ٞٛ ١ك ٢حُّٔٔخء" .رلؼض أًؼَ ك ٢حُظّؼِ ْ٤ػٖ حُّٔٔٞحص ٝػٖ ؿٍ .ّْٜ٘أ٣ض ك٤غ ٣و ٍٞر ُْٞحٌُ ١أٝك٢
ّ
" ٕ٧ىحٝى ُْ ٜ٣ؼي اُ ٠حُّٔٔٞحص" (أػٔخٍ حََُّٓ .)۳٤ :٩
ُ ،ٚك ٢حُ ّٞ٤حٌُ ١طِوّ ٠حَُّٝف حُويّ،
ك ٢ىٍحٓظ ٢حُٔؼ ّٔوش ٌُِظخد حُٔو ّيّ ،حٓظويٓض ٓٔخػيحص ً َّ حٌُظذ حُٔو ّيٓش – حٌُظخد حُٔو ّيّ حُظّٞحكو،٢
ٓؼخؿْ حُِـخصٗٞ٣ ،خٗ – ٢اٌِٗٝ ١ِ٤ػزَ – ١اٌِٗ ،١ِ٤حُظّؼِ٤وخص ،هٞحٓ ْ٤حٌُظخد حُٔو ّيّ ٞٓٞٓٝػخص
ىّ٤٘٣شٝ .ؿيص ّ
إٔ حَُٔحؿغ حُؼ٬ػش ح٧هَ٤سً ،خٗض ٖٓ أػٔخٍ ػِٔخء اّٗٔخ ػو ٍٞؿٔيّ٣شٌٜ٘ٔ٣ .خ إٔ طو ّيّ حُؼٕٞ
ّ
ك ٢حُزلغٗ ٖٓ ،خك٤ش حُٞهخثغ حُظّخٍ٣وّ٤ش ٝأٓ١ ٖٓ ٍٞز٤ؼش ٓخ ّى٣ش ٝؿٔيّ٣ش ،اّٗٔخ كٓ ٢خ ٣ظؼِن رٞك ٢هللا ُٔؼَكش
ٍٝكّ٤ش ،ك ُْ ٢ٜطٔخػي ا ٫حُوِ.َ٤
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حٓظويٓض أً٠٣خ ُِٔوخ١غ حُوخرِش ُِّ٘وخٕ ،حُؼٜي حُوي ْ٣حُؼزَ ّ
ٝ ١حُؼٜي حُـي٣ي حُٗٞ٤خٗٓ ،٢غ حُٔؼخؿْٝ .حٓظويٓض
ً َّ حُظَّؿٔخص ٝحُ٘ٔوخص حُظَ٘ٗ ٢ص كٜ٘٤خ – هخّٛش حُٔٞكخص ،كَّ٤حٍ ك٘ظ٤ٔٓ ،ٕٞغ ًٞىٓز٤ي ،حُّ٘ٔوش
حّ٤ًَ٤ٓ٧ش حُٔ٘وّلش ٝحُؼٜي حُـي٣ي ُ٤ِ٣ٞخِٓ.

رجشثزٍ فشَذح يٍ َىػهب
أرلخػً ٢خٗض ٓوظِلش طٔخ ًٓخ ٖٓ حُظً ٢خٕ ٣و ّٞرٜخ ٬١د ٓؼخٛي ُِظّؼِ٣ ْٛ .ْ٤ظَّ٘ر ٕٞحٌُ٣ ١ظؼِّٔ ٚٗٞك ٢ػوخثي
ٞ١حثل .ْٜأٛزق حُظّؼِٔٓ ْ٤خُش طَّٔ ٖ٣
ٌُِحًَسُ٘٣ .ظظَ ٖٓ حُطّخُذ حُُٞي ٝحُطّخُذ حُزخُؾ ،إٔ ٣وزَ ٣ٝللع ً َّ ٓخ
٣ظؼِّٔ.ٚ
ٓؼٓ ،ً٬ؤُض َّٓس حُٔؼِّٔش طٌِٔٛ٤خ ك ٢حُّٜق ح ٍّٝ ٧حرظيحث ،٢كٓ ٢يٍٓش أكي أكلخى ٖٓ" ،١حًظ٘ق أًَٓ٤خ؟"
"حُٜٞ٘ى" ،أؿخد حُلل٤ي ػِ ٠حُلٓ .ٍٞخ أً َٛحُٔؼِّٔش.
"ً٣ ٬خ  ،١ٍ٫أ ٫طؼِْ ّ
إٔ ًُٓٞٞزْ  ٞٛحٌُ ١حًظ٘ق أًَٓ٤خ؟"
ّ٤ٓ ٫يط ،٢كوي ًخٕ حُٜٞ٘ى ٘ٛخ هز ْٛٝ ،ً٬كّٞ٤ح ًُٓٞٞزْ ػ٘يٓخ  َٛٝأهًَ٤ح".
إٔ حٌُظخد ٣وّ ٍٞ
حُػط ٢حُٜز ّٛ ٢لًَح ػٓ٬ش ٩ؿخرظٝ ،ٚأػط ٢طؼِٔ٤خص ٗي٣يس ُ٤ظٌ ًَّ ىحث ًٔخّ ،
إٔ ًُٓٞٞزْ ٞٛ
حٌٌُُ ١ظ٘ق أًَٓ٤خ!
طؼط ٠حُؼٓ٬ش ُِظِّٔ ٌ٤ك ٢حُٔيٍٓش أ ٝحُـخٓؼش ،طزؼًخ ُللظٝ ٚحػظوخى ٙرٔخ ٣ظؼِّٔ ٚرٞحٓطش حٌُظخد ،حٓ٧ظخً،
حُٔؼِّْ أ ٝحُزَٝكٔ.ٍٞ
ك ٢أ ّٔٗ ٍٝوش ًٗٔٞؽ ُٔـِّش "حُلو٤وش حُزٔ٤طش" حُظ ٢ؿٔؼظٜخ ػخّ ٓ – ٦٢٩٧زغ ٓ٘ ٖ٤هزَ إٔ طَُ٘٘ حُٔـِّش
كؼًِّ٤خ – ًخٕ ٍْٓ ُلّ٘خٕ ٛ ٍّٞ ٜ٣لًّخ ٓيًٍّٓ٤خٓ ،غ أ١لخٍ ؿخُٔ ٖ٤ػِ٠٘ٓ ٠يحطٓ ،ْٜغ أٗزٞد ِٜٓن ػِ٠
ٍأّ ً َّ ٝحكي ًٓ٘ٝ .ْٜخٕ حٓ٧ظخً ٜ٣ذّ كٍ ٢أّ ً َّ ُٝي ٖٓ ،ارَ٣ن ِٓ٤ت رخ٧هزخٍ ٝحٓ٧خ َ٤١حُـخِٛس.
١خُذ ِٓظلن رٌِّ٤ش "حُٜٔ٘ـ٣ ،"ٖ٤ّ٤ظِوّ ٠ػوخثي ٝطؼخُ ْ٤حُٜٔ٘ـ ،ٖ٤ّ٤كٍ ٢أٓ١ .ٚخُذ ًخػَ٣ ٢ٌ٤ُٞطخى اُّ٤ًِ ٠ش
ًخػّ٤ٌ٤ُٞش٣ ،ظؼِّْ طؼخًُ ْ٤خػّ٤ٌ٤ُٞش ٍٓٝخّٗ٤ش١ .خُذ كّ٤ًِ ٢ش طخرؼش ٌُِ٘ٔ٤ش حُٔ٘٤وّ٤ش٣ ،ظِوّ ٠ػوخثي "حُٔ٘٤و."ٖ٤ّ٤
١خُذ ك ٢حُظّخٍ٣ن ك ٢أُٔخٗ٤خ٣ ،ظؼِّْ ٗٔوش ٓؼّ٘٤ش ػٖ حُلَد حُؼخُّٔ٤ش حٝ ٠ُٝ٧حُؼّخٗ٤ش ،رٔ٘٤خ طِٔ ٌ٤حُظّخٍ٣ن ك٢
حُ٣٫ٞخص حُٔظّليس ٣ظؼِّْ طزؼًخ ُ٘ٔوش ٓوظِلش ٗٞػًخ ٓخ.
ّ
 ٢هي ىػخٗ ٢أٗخ رٌَ٘ هخً٘ . ّٙض أكخ ٍٝإٔ أػزض حُؼٌْ طٔخ ًٓخ ،اُ ٠إٔ ٝؿيص حٌُظخد حُٔو ّيّ
ٌُٖ هللا حُل ّ
َمىنه رٟٞٞف ٝؿ٬ء! ًخٕ حُٔٔ٤ق ٣ؼِّٔ٘ٓ ٢خ ُْ أًٖ أٍ٣ي إٔ أّ ٛيه ،ٚاّٗٔخ أظ ٢ُ َٜٙأّٗ ٚدمُمخ!
ٌسوع المسٌح هو كلمة هللا بشخصها .فقد علّم هو شخص ًٌّّا ،الرسل الئلثنا عشر وأٌضًّ ا بولس الرّ سول.
الكتاب المق ّدس هو الكلمة نفسها لكلمة هللا المطبوعة الٌوم .لذا ،فإنّ ٌسوع المسٌح نفسه ،هو الذي علّم
الرّ سل األصلٌٌّن ،بدءًّا من عام  ٕ٢ق.م ،.وٓٓ ٔ٤عام الح ًّقا ،بدءًّا من عام  ،ٔ٤ٕ٢علّمنً أنا أٌضًّا.
ودعونً أضٌؾ هنا ،أنّ دراستً عن وحً هللا للحقٌقة ،لم تتو ّقؾ ًّ
أبدا .استخدمنً المسٌح الح ًّقا ،ألإ ّسس
ثبلثة كلٌّات للفنّ اللٌبرالً – إحداها فً إنكلترا .من خبلل ال ّدراسة المتواصلة ،وال ّتعلٌم وال ّتعاون مع
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أعضاء الكلٌّات فً مجال البلهوت ذوو تفكٌر روحًّ  ،بقً ذهنً منفتح .وتزاٌدت المعرفة بحقٌقة هللا
الموحاة.
لكن خبلل دراستً المعمّقة األساسٌّة لم ّدة س ّتة أشهر ،كنت أمرّ فً عملٌّة "نزع ال ّتعلٌم" -اإلكتشاؾ ،أنّ
تعلٌم الكنٌسة قد كانت معاكسة تمامًّا لحقٌقة اإلنجٌل!

اإلعتراف بالخطأ – فضٌلة
ّ
المكثؾ فً الكتاب المق ّدس ،وعن اهتدابً .كنت
لٌس هنا المكان لسرد تقرٌر طوٌل ومفصّل عن بحثً
عازمًّا أن أثبت إلرضاء نفسً ،أ ّنه " ٌٙٛ َّ ٌُ ٌٖٔ٣ ٫حٌُ٘خثْ إٔ طٌ ٕٞػِ ٠هطؤ – ك ٢ٜطؤط ٢رٔؼظويحطٜخ
ٖٓ حٗ٩ـ !"َ٤حُّ٘وطش حٓ٧خّٓ٤ش ٘ٛخ  ٢ٛحُٞحهغ حُزٔ ،٢٤أّٗ٘ ٢هي ٝؿيص كؼ ً٬اػزخطًخ هخ١ؼًخ ُِٞك ٢ح٢ٛ٫٩
ٝحُِّٔطخٕ حُؼظٌُِ ْ٤ظخد حُٔو ّيّ (كً ٢ظخرظ ٚحّ٤ِٛ٧ش) ،ػِ ٠أًِّٗٔ ٚش هللا حُٔٞكخس .طز ّوَص ً َّ حُظ٘خه٠خص
ٝكوًخ ُيٍحٓش ؿٓ َ٤ظلِّ٤س.
أٛؼذ أَٓ ػِ ٠أ ّ
 ًٖٛ ١رَ٘ ٞٛ ،ّ١ح٩ػظَحف رخُوطؤ ٌٖ٣ ُْ .ح َٓ٧أٓ َٜرخُّ٘ٔزش اُ ّّٔ ٓ ٢خ ًخٕ ػ٘ي
ح٥هَ .ٖ٣اّٗٔخ ؿخء ر ٢هللا ٖٓ ،ه ٍ٬حُظَّٝف ،اُ ٠ك٤غ ؿؼِ٘ٔٓ ٢ظؼ ّي ٌُُي.
ِٗ٫ػخؿٝ ٢كِٗ ،٢حٟطٍَص إٔ أػظَف روطجٝ ٢أٓظِْٔ "ُظؼّٜذ" ُٝؿظ ٢حُٔلظٌَٛ ٌٖ٣ ُْ .ٝح ٓخ
ً٘ض أٍ٣ي إٔ أّ ٛيه ٚكٜ٘٤خ ٌُٖ .كظًُّ ٠ي حُلً٘ ،ٖ٤ض هي ِٗض ٛلؼش ٗي٣يسً .خٕ ٣ـذ ػِ ّ ٢إٔ أهزَ حُلو٤وش
انًضجزخ ،ػٌْ ٓخ ً٘ض أٍ٣ي إٔ أّ ٛيه!ٚ
ًخٕ أًَٓح ًّ
إٔ ُٝؿظً ٢خٗض ػِ ٠ك ّ
ٌٓ ٫ح٩ػظَحف ّ
نٝ ،أًّٗ٘٘ ٢ض ػِ ٠هطؤ ،ك ٍٞحُـيحٍ حً٧ؼَ ؿيّ٣ش ٖٓ
ر َّ ً ٖ٤حُـيح٫ص حُظ ٢كِٜض ر٘٘٤خ ٖٓ هزَ.

انزذ ّشس يٍ انىهى
ٌُٖ ُي٘ٛظ ٢حٌُزَ٤س حُٔؼزطشٝ ،ؿيص ّ
إٔ طؼخُٔٓٝ ْ٤خٍٓخص حُؼي٣ي ٖٓ حٌُ٘خثْ حُ ّ٘ؼزّ٤ش ُْ ،طٌٖ َٓطٌِس ػِ٠
حٗ٩ـ .َ٤كًٔ ،٢ٜخ ً٘لض حُيٍحٓخص ك ٢حُظّخٍ٣ن ،هي ٗ٘ؤص ٖٓ حُٞػّ٘٤ش .كوي ط٘زّؤص حُؼي٣ي ٖٓ ٗزٞءحص حٌُظخد
حُٔو ّيّ ػٖ ًُي .انذمُمخ حُٔي٘ٛش ٝحُظ ٫ ٢طّ ٜيمّ ٢ٛ ،
إٔ يصذس  ٌٙٛحُٔؼظويحص ٝحُٔٔخٍٓخص حُ ّ٘ؼزّ٤ش
ُِٔٔ٤لّ٤ش حُِٔػٓٞشً ،خٗض رٌَ٘ ٝحٓغ ٝكن طلٌٝ َ٤ػخىحص ٝػّ٘٤ش ٝرَّ٘٣ش .ونُغذ ٖٓ حٌُظخد حُٔو ّيّ!
ي ك ٢حُزيء ،ػ ّْ رلؼض ػٖ حُ ّيُٝٝ ،َ٤ؿيص ح٩ػزخص إٔ هللا ٓٞؿٞى – ّ
ًخٕ ػ٘يّ ٗ ١
إٔ حٌُظخد حُٔو ّيّ ،ٞٛ
رخُٔؼ٘ ٠حُلَكٌُِِٔ ٢شٝ ،كٝ ٚ٤طؼِٔ٤خط ٚحُِٜٔٔش اًّ٤ٛ٫خٔٗ٪ُ ،خٕ .هي طؼِّٔض ّ
سة ً َّ ٗو ٞٛ ،ٚحٌُ١
إٔ ّ
َطُؼه حُ ّ٘ؤًِ .ٚش ٍدّ طؼ٘ ٢انًؼهّى –  ٞٛحٌُ ١رطُؼه! حًظ٘لض ّ
إٔ ٓؼظْ حُّ٘خّ٣ ،ط٤ؼ ٕٞآُٜش ُحثلش،
٣ٝظَّٔى ٕٝػِ ٠انخبنك حُٞحكي حُلو٤و ،٢حٌُ ٞٛ ١انذبكى ح٧ػِ.ٌُِٕٞ ٠
ًخٕ حُـيحٍ كٓ ٍٞي ٟإطبػخ هللا.
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طلظّق ػ ٢ّ ٘٤ػِ ٠انذمُمخ أ ٢ِ٘ٛٝاُ ٠طوخ١غ ك ٢ك٤خط .٢هزُٜٞخ ٣ؼ٘ ٢إٔ أٍٓ ٢هيٍٓ ١غ ١زوش حُّ٘خّ
حُٔظٞحٟؼٝ ٖ٤حُزٔ٤ط ،ٖ٤حًٌُ٘ ٖ٣ض أػظزَ ْٛأىَٗٓ ٢ّ٘ٓ ٠طزشً .خٕ ٌٛح ٣ؼ٘ ٢إٔ أرظؼي ػٖ حُؼخُٝ ٢حُوّ ٞ
١
ٝحُـ٘ ّ ٢كٌٛ ٢ح حُؼخُْ ،حًٌُ٘ ٖ٣ض أطٞم ٝأٔ١ق ُِ ٍٞٛٞاًُ .ْٜ٤خٕ ٣ؼ٘ ٢حُّٔلن ح٧ه َ٤نهغشوسً .خٕ ٣ؼ٘٢
طـُِ ٢ًِّ َ٤٤ل٤خس!

صشاع انذُبح وانًىد
ًخٕ ٌٛح ٣ؼ٘ ٢انزّىثخ حُلو٤وّ٤ش ٢ّ٘ٗ٧ ،أىًٍض كٜ٘٤خ أًّٗ٘٘ ٢ض أٗوٗ ٞخٓ ّٞهللاً٘ .ض أطَّٔى ػِ ٠هللا
رؤٓخُ٤ذ أًؼَ ٖٓ ٓـَّى ٗوّ٤ٛٝ ٞش حُّٔزضً .خٕ ٌٛح ٣ؼ٘ ٢إٔ أُظلض ٝأطٞؿّٗ ٚل ٞطشَك هللا – طشَك كزبثه
انًمذّط – إٔ أػٝ ٖ٤كوًخ ٌُ َّ ًِٔش ك ٢حٌُظخد حُٔو ّيّٝ ْ٤ُٝ ،كوًخ ٓ٧خُ٤ذ حُٔـظٔغ أٍ ٝؿزخص حُـٔي
ٝحُـَ.ٍٝ
ًخٕ ح٣ َٓ٧ظؼِّن ك ٍٞأ ّ
 ١طشَك ٓٞف أِٓي ُزوّ٤ش ك٤خط .٢كوي ِٛٝض كؼ ً٬اُ ٠انزمبطغ!
أع ًُي كٜ٘٤خً .خٕ حُظّي ٍٞٛحُٔظظخُ ٢ك٢
اّٗٔخ هي ط ّْ حُظـِّذ ػِ ّ .٢كوي ؿخء هللا رٌٜح ػِ ٍّ – ٢ؿْ أِّٗ٘ ُْ ٢
ح٧ػٔخٍٝ ،حُلَ٘ رؼي حُلَ٘ ،هي كطّْ ػوظ ٢ر٘لًٔ٘ .٢ض ٌٓٔ ٍٞحُّ٘لْ٣َ٣ ٌٖ٣ ُْ .ي "األَب" حٌُ ١ك ٢ىحهِ٢
إٔ ٞٔ٣صً .خٕ ٣َ٣ي إٔ ٣و ٖٓ ّٞحُلَ٘ حٌٍُّٔ٣ٝ ،لخَّٓ ٍٝس أهَ ٟإٔ ٣ي ّٝػِ ٠األعهىة حُٞحٓغ ٝحُ ّ٘ؼز٢
ُِـٌَُٜٝ ٍٝح حُؼخُْ.
ُوي ً٘ض ؿِ ًءح ٖٓ ٌٛح حُؼخُْ ُْ .أًٖ أىٍ ١كٜ٘٤خّ ،
إٔ ٌٛح حُؼخُْ ُْ  ٌٖ٣ػخُْ هللا ،رَ  ٞٛػخُْ ارِ.ْ٤
طِّٛٞض اُ ٠ح٩ىٍحى ّ
إٔ حُوز ٍٞرلو٤وش هللا ٣ؼ٘ ٢إٔ ُٗيػ ٠اُ ٠هخٍؽ ٌٛح حُؼخُْ – طَى ٌٛح حُؼخُْ َ١ٝه،ٚ
ٝكظّ ٠اُ ٠ك ّي ًز ،َ٤طَى أٛيهخثًَٗٝ ٢خث ٢كٌٛ ٢ح حُؼخًُْ .خٕ حُظوِّ ٢ػٖ ٌٛح حُؼخُْ ٝأٓخُ٤زٝ ٚحٛظٔخٓخطٚ
ّ
ٌِٓٝحطً ،ٚؤّٗ٘ ٢أٓٞص ُْٝ .أًٖ أٍ٣ي إٔ أٓٞص .أػظوي ّ
إٔ أػظْ حهظزخٍ ٞ٣حؿ ٖٓ َّ ً ٜٚىػخ ٙهللا ٞٛ ،حُظوِّ٢
إٔ ٣َ١ن ٌٛح حُؼخُْ ًخٕ خطأ! ً٘ض أػِْ ّ
ػٖ ٌٛح حُؼخُْ ِ٣ ٫ ٞٛٝحٍ ؿِ ًءح ٓ٘ ٌُٖ .ٚػِٔض كٜ٘٤خ ّ
إٔ
حُـِحء حً٧زَ  ٞٛحُٔٞص ُْ ٢ٌُّ٘٘ .أًٖ أٍ٣ي إٔ أٓٞص رؼي! ًخٕ ٌٛح كوًّخ َٛحػًخ نهذُبح – َٛحع حُل٤خس
ٝحُٔٞص .ك ٢حُّٜ٘خ٣ش ،هَٔص طِي حُٔؼًَشًٔ ،خ ً٘ض أهَٔ ً َّ حُٔؼخٍى حُيّٗ٣ٞ٤ش ك ٢طِي حُّٔ٘ ٖ٤ح٧هَ٤س.
ك ٢حُّٜ٘خ٣ش٤ٍٓ ،ض ٗلٔ ٢ر٤ؤّ طلض ٍكٔش هللا .إ أٍحى حٓظويحّ ك٤خط ،٢كؤػط ٚ٤اّ٣خٛخ – ُ ْ٤رٞحٓطش
حٗظلخٍ ؿٔي ،ّ١رَ ًظ٠ل٤ش كّ٤شٔ٣ ،ظويٜٓخ ًٔخ ٘٣خء .ك ُْ ٢ٜطؼي طؼ٘٤ٗ ٢ُ ٢جًخ .حػظزَص أُّٗ٘ٔ ٢ض ٟٓٞ
هطؼش هَىس رَّ٘٣ش  ٫هٔ٤ش ُٜخ ٫ ،طٔظل ّ
ن إٔ طَٓ ٠ػًِٓٞ ٠ش ٖٓ حُؤخٓش.
ٞٔ٣ع حُٔٔ٤ق هي حٗظَٝ ٟرخع رٔٞط ٖٓ ٚأؿَ ك٤خط .٢ك ٌِٚٓ ٢ٜكوًّخٝ ،ح ٕ٥هي أهزَط ٚأّٗ ٌٚ٘ٔ٣ ٚإٔ ٣ؤهٌٛخ!
أٍ ً٤ق ٌٜ٘ٔ٣خ إٔ طٔخ ١ٝأ ّ
١
ٌٓ٘ ًُي حُلٛٝ ٖ٤خػيًح ،أٛزلض ك٤خط ٢حُِٜٔٓٝش حُـ َ٤ؿّ٤يسًٌ ِٓ ،خ هللَ ُْ .
ٗ٢ء رخُّ٘ٔزش ٌُُّٜ٘ .ٚخ ًخٗض ٌِٓٔ٤ُ ٚظويٜٓخ ًؤىحس ُ ،ٚإ حػظوي أّٗٔ٣ ٚظط٤غ إٔ ٔ٣ظويٜٓخ.
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فشح انهضًَخ
ٌٛح حٓ٩ظٔ ّ٬هلل –  ٌٙٛحُظّٞرش – ٌٛح حُظوِّ ٢ػٖ حُؼخُْٝ ،حٛ٧يهخء ٝحًَُ٘خء ٝػٖ ً َّ ٗ٢ء – ًخٕ
حُوَ ٙحً٧ؼَ َٓحٍس حٌُ ١ط٘خُٝظ ٚأريًحٓ .غ ًُي ،كوي ًخٕ حُ ّيٝحء حُٞك٤ي ك َّ ً ٢ك٤خط ،٢حٌُ ١ؿِذ ُ ٢حُ ّ٘لخء
ًٓ ٞ٣خ!
 ٢ّ٘ٗ٧ريأص أىٍى كوًّخ ،حُلَف حًٌُ٘ ١ض أؿي ٙك ٢طِي حُٔ٣ِٜش حٌُخِٓشٝ ،حٌُ ٌٖٔ٣ ٫ ١إٔ ٛٞ٣ق رٌِٔخص.
كوي ٝؿيص كوًّخ انفشح ك ٢ىٍحٓش حٌُظخد حُٔو ّيّ – ك ٢حًظ٘خف دمبئك ؿي٣يسً ،خص ٓوزّؤس كظّ ٠ح ٕ٥ك٢
فشدب ٛٞ٣ ٫ق ك ٢هزَ ٢ُٞغىع انًغُخ ًٔوِّ٢ٜ
ٝ .١َ٤ٟٔرخٓظٔ ٢ٓ٬هلل ك ٢طٞرش ًخِٓشٝ ،ؿيص ً
حُ ّ٘وًٝ ٢ٜخ ٢٘ٛح٧ػِ ٠حُلخُ.٢
ريأص أٍ٢ٗ َّ ً ٟء ػِٟٞ ٠ء ؿي٣ي ٓٝوظِقُٔ .خًح ًخٕ ٣ـذ إٔ  ٌٕٞ٣حٓ٩ظُٜٔ ّ٬خٗؼٝ ٢ا،٢ٛ٫
حهظزخًٍح ٛؼزًخ ٓٝئُ ًٔخ؟ ُٔخًح ًخٕ حٓ َٓ٧ئُ ًٔخ إٔ أٓظِْٔ ١٩خػش َ١م هللا حُّٜخُلش؟ ُٔخًح؟ ِٛٝض ح ٕ٥اُ٠
ٗظَس ؿي٣يس ػِ ٠حُل٤خس.
ريأص أىٍى ٗٞػًخ ٓخّ ،
إٔ َٗحًش ٛٝيحهش ؿي٣يس هي ىهِض اُ ٠ك٤خط .٢ريأص أػ ٢ح٩طّٜخٍ ٝحُ َّ٘حًش ٓغ
حُٔٔ٤ق ٓٝغ هللا ح٥د.
ػ٘يٓخ هَأص ٝىٍٓض حٗ٩ـً ،َ٤خٕ هللا ٝ ،٢ٌِّ٘ٔ٣أٛزلض أكذّ إٔ أٓٔؼ !ٚريأص أٝ ،٢ِّٛػَكض أّٗ٘٢
رخُ٬ّٜس ً٘ض أًِّْ هللا ُْ .أًٖ رؼي هي طؼَّكض ؿّ٤يًح ػِ ٠هللاٌُّ٘٘ .خ ٗظ َّٛٞآُ ٠ؼَكش حُ ّ٘و ٚح٥هَ رٞحٓطش
ح٩طّٜخٍ حُٔٔظٔ َّ ٝحُلٞحٍ حُٔظٞح.َٛ
كؤًِٔض ىٍحٓش حٗ٩ـ .َ٤ريأص أًظذ ػٖ ح ٍٞٓ٧حُظً٘ ٢ض أطؼِّٜٔخ ،ػِٓ ٌَٗ ٠وخٍ ُْ .أكظَ ٝكٜ٘٤خ ،أّٗٚ
ٓ٤ظْ َٗ٘  ٌٙٛحُٔوخ٫ص ًٓ ٞ٣خ .كوي ًظزظٜخ َُؿزظّ ٢
حٌُحطّ٤شً .خٗض ٣َ١ ٌٙٛوش ٧طؼِّْ أًؼَ ٖٓ حُزلغ.
 ٢ٌ٘٘ٔ٣ٝحُو ٍٞحٓ ٕ٥غ ر ُْٞحَُّٓ" ،ٍٞحٗ٩ـ َ٤حٌُ ١ر َّ٘ص ر ٚأّٗ ْ٤ُ ٚرلٔذ اٗٔخٕ ُْ ٢ّٗ٧ .أهزِٖٓ ٚ
ػ٘ي اٗٔخٕ  ٫ٝػِٔظ .ٚرَ ربػٞٔ٣ ٕ٬ع حُٔٔ٤قّٔ ُ ٌُٖٝ ...خ ٓ َّ هللا ...إٔ ٣ؼِٖ حر٘ ٚك ّ ُْ ...٢أٓظَ٘ ُل ًٔخ
ٝى ًٓخ ٛ ٫ٝؼيص [اُ ٠اًِ ٢ٌ٣َ٤أٞٛ٫ ٝط ،٢رَ هي ػِّٔ٘ٞٔ٣ ٢ع حُٔٔ٤قًِٔ ،ش هللا (حٌُٔظٞرش)]" (ٍٓخُش
ر ُْٞحَُّٓ ٍٞاُ ٠أ َٛؿ٤١٬ش .)٦٧-٦٨ ،٦٩-٦٦ :٦
ٌُٜح هِض أ ّٕ ح٩هظزخٍ حٌٍَُٓ ١ص ر ٚرؤُْ ،كٌٛ ٢ح حُزلغ حٌُٔؼّق حٓ٧خٓ ًّ ،٢خٕ كَ٣يًح ٖٓ ٗٞػ ٚك ٢ك٤خس
ٝطَّٜف حٔٗ٩خٕ كُ٘٘ٓ ٢خ ُْ .أػَف أ ّ
 ١هخثي ى ٢٘٣كٌٛ ٢ح حُؼخُْ ،ط َّٛٞاُ ٠طؼِ ٚٔ٤رطَ٣وش ً ُْ .ٌٜٙطؤص
طؼخٌُٛ ْ٤ح حُؼخُْ حُ ّيّ٤٘٣ش ٖٓ هللا! هللا  ٞٛكو٣ ٫ ٢وطت!
ِٛٝض كٍ ٢ر٤غ ػخّ  ،٦٢٩٧اُ ٠ط٘ظ٤ق ًً ٢ّ ٘ٛخَٓ! كوي ًخٕ ً٣ ٢٘ٛظ٘ظّق ٖٓ ح٩كظَحٟخص ٝحُٔؼظويحص
حُّٔخروش – كوي ٍَٓص ك ٢طـَرش ٓئُٔش.
حٜٗخٍص أػٔخُ ٢حٌُٔٔزش َّٓطٓ ،ٖ٤خ ؿؼِ٘ ٢أٗؼَ رخُلَٓخٕ.
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ػ ّْ طِّٛٞض اُ ٠ح٩ىٍحى ّ
إٔ أًّ٣خ ًخٗض حُٔؼظويحص حُ ّيّ٤٘٣ش حُظً٘ ٢ض أػظ٘وٜخً ،خٗض ٓوخُلش ُلو٤وش هللا ْ٤ُ .كو٢
ٓخ ً٘ض أػظوي ر ٚأٗخ ،رَ ٝأً٠٣خٓ ،خ ًخٗض طؼظوي ر ٚحٌُ٘خثْ!
ًخٗض ُٛ ٢لؼش! ِٛٝض اُ ٠ح٩ىٍحى أّٗ ٢رخٝ َ١ػي ْ٣حٌُلخءس .هي رغهّت ػِ ّ ٢هللا حُؼظ – ْ٤ؿخء ر ٢اُ ٠طٞرش
ٌ رٞٔ٤ع حُٔٔ٤ق ٝرٌِٔش هللا .ؿؼِ٘ ٢أٓظِْٔ ًًِّ٤خ هلل
كو٤وّ٤ش – ٝأً٠٣خ اُ ٠إًَبٌ جذَذ يزٍُ ثأعبط لى ّ
ونكهًزه.
طؼ ّٔيصٝ ،حَُّٝف حُويّ حًٌُ ١خٕ ٔ٣ظِئٗ ،٢كظق ً ٢٘ٛنفشدخ ال رىصف رٔؼَكش هللا ٞٔ٣ٝع حُٔٔ٤ق –
رٔؼَكش انذمُمخ – ٝكَحٍس يذجّخ هللا حُٔو ّيٓش!
ٓخ ً٘ض أًَ ٚٛه ً
ز ،٬أٛزلض أكزّ ٚحٝ .ٕ٥ؿيص كَكش ك٤خط ٢ح٧ػظْ ٝحً٧زَ ك ٢حٓ٩ظَٔحٍ ر٘زٖ ؿِ٣جخص
حُلو٤وش حٌُٛزّ٤ش ٖٓ ًِٔش هللاِٛٝ .ض ح ٕ٥اُ ٠كٔخّ ؿي٣ي ك ٢ىٍحٓش حٗ٩ـ.َ٤
ً٘ٝض أٗٔخم ه ٍ٬حُّٔ٘ ٖٓ ٖ٤حٛ٩ظيحء٧ ،كً٘ ْٜق هللا َٓ٧حٍ حٗ٩ـ َ٤حُّٔزؼش حُظ ٢أٍرٌض ػو ٍٞحُزَ٘،
٧ٝؿي ً٘ٔ٤ش هللا حُٞحكيس حُلو٤وّ٤ش ،حُظ ٢أّٜٓٔخ ٞٔ٣ع حُٔٔ٤ق  ّٞ٣حُؼَٜ٘س ػخّ ۳٦م.ّ.
رٌٍ حُظط ّٝ ّٕٞ٣ٍٞحُٔؼِّٔٝ ٕٞحُؼِٔخء ٝحُ ّي ّٕٞ٤٘٣هٜخٍ ٟؿٜي ْٛى ٕٝؿيُ ،ٟٝل َّ ٓ َّ حُؼ – ٍٜٞأَٛ
حُٔخ ّىس ٝحٌُٝ ٕٞحٔٗ٩خٕ – ٓ َّ حُزَّ٘٣ش – اٗـخُ حٔٗ٩خٕ حُٜخثَ ٓظَحكوًخ ٓغ حُ ّ٘ َّ حُزَ٘ ّ
 – ١اٗـخُ حُؼوٍٞ
حُؼظٔ٤ش ُٔخ  ٌٖٔ٣ ٫طٜي٣و ،ٚكٔ٤خ  ٢ٛػخؿِس ػٖ ك َّ ٓ٘خًَ حٔٗ٩خٕ.
غجؼخ األعشاس األعبعُّخ حُظ ٢أٍرٌض ً َّ حُزَ٘.
ٓؤً٘ق حُِ ٕ٥وخٍة ،حًظ٘خكًخ ًٌٓٔ ٤ِٓ ،ً٬ٛخ ٘ٓٝطوًّ٤خ ،نه ّ
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يٍ ويبرا هى هللا
ً٘ض ػخثيًح اُ ٠حُل٘يم ك ٞ٤ٗ ٢ىُ ،٢ٜرؼي ٓئطَٔ هخٓ ّٙغ حُ ّّٔ٤يس اٗيَ٣ح ؿخٗيٍ ،١ثٔ٤ش ٍُٝحء حُٜ٘يٌ٘ٓ ،
ػ ّيس ٓ٘ٞحص ٌ٘ٓ .إٔ ِٛٝض اُ ٠حُٜ٘ي٫ ،كظض ح٧روخٍ حُٔظـ ُّٞش ك ٢حُطَّهخص ُْ .أٍ ٟأريًح ك ٢أ ّ
 ١رِي آهَ،
كٞ٤حٗخص ٟخُّش ً ،ٌٜٙطٔ٘ ٢ك ٢حُطَّهخص.
"أُٔ٤ض  ٌٙٛحُلٞ٤حٗخص ٗخٍىس رؼ٤يًح ػٖ ر٤ظٜخ؟" ٓؤُض حُّٔخثن .أؿخر٘" ٢رِٓ ."٠ؤُظ ٌُٖ" ٚػ٘يٓخ طَ٘ى ك٢
حُطَّهخص رؼ٤يًح ٌٌٛح٤ً ،ق ٓ٤ـيٛخ أٛلخرٜخ ُ٤ؼ٤يٛٝخ ُظز٤ض حَُِ٤؟"
حرظْٔ حُّٔخثن ٝهخٍ٣ ُٖ" ،ـيٛخ ٓخٌُٛٞخ ،رَ ّ
كبٕ ح٧روخٍ ٝحُؼَّ٤حٕ طؼَف أٛلخرٜخ ٝأ ٢ٛ .ٌٕٞ٘ٔ٣ ٖ٣طـي
٣َ١ن حُز٤ض ُظؼٞى اُ ٚ٤ػ٘ي حُٔٔخء".
ك ٌَّص ٍأًٓخ ،رخٌُظخرش حُٔو ّيٓش ك ٢حُل َٜحٓ ٖٓ ٍّٝ ٧لَ اٗؼ٤خء .حٌُظخرش حُظ ُْ ٢أكٜٜٔخ أريًح رخٌُخَٓ هزَ ٌٛح
حُظلٔ َ٤حُل ّ.٢
"حٓٔؼ ٢أ٣ظّٜخ حُّٔٔٞحص ٝحٛـ ٢أّ٣ظٜخ حّ ٍٝ٧
 ٕ٧حَُّدّ ٣ظٌٍِّْ .رّ٤ض رٖ٘٤
ّ٘ ٗٝؤط .ْٜأ ّٓخ  ْٛكؼٜٞح ػِ ّ .٢حُؼّ٣ ٍٞؼَف هخٗٝ ٚ٤حُلٔخٍ ٓؼِق ٛخكز.ٚ
أ ّٓخ آَحث َ٤ك٣ ٬ؼَفٗ .ؼز٣ ٫ ٢لّٓ ٨ُ َ٣ٝ .ْٜش حُوخ١جش حُ ّ٘ؼذ حُؼّوَ٤
ح٩ػْ َٗٔ كخػِ ٢حُ ّ٘ َّ أر٘خء ٓلٔي .ٖ٣طًَٞح حَُّدّ  ...حٍط ّيٝح اُ ٠حٍُٞحء"
(اٗؼ٤خء .)٤-٩ :٦
هٌٛ َ٤ح حٌَُٓ٩ ّ٬حث َ٤حُوئ٣ش ،أ ّٓش ً٘ق هللا ُٜخ ػٖ ٗلٔ ٚرٞحٓطش ى٫ثَ ٝػـخثذ ػي٣يس ًْ .أه َّ ٖٓ ًُي
طؼَف ح ْٓ٧ح٧هَ ٟػٖ هللا – ػٖ ٖٓ ٓٝ ٞٛخًح ٓ !ٞٛغ ًُيّ ،
كبٕ ح ْٓ٧ح٧هَ ٢ٛ ٟرَ٘ طٔخ ًٓخ ًٔخ ٢ٛ
أ ّٓش آَحث ٖٓ .َ٤حُٔ ّْ ٜإٔ ط٬كع ك ٢ريح٣ش ٌٛح حُلّ ،َٜ
إٔ هللا ٣يػٛ ٞئ٫ء حُزَ٘ أر٘خث٣ .ٚو ٍٞحُؼي٣ي ٖٓ
حُّ٘خّّ ،
إ هللا ٣ ٫زيٝ ٝحهؼ ًّ٤خ رخُ ّ٘ٔزش ُ٘خ.
هللا  َّ ٓ ٞٛػظ ْ٤رخُّ٘ٔزش ُ٣ ٫ .ْٜزي ٝآرخإ ْٛحُزَُ٘ ّٕٞ٣ـ ًِح .رَ كٝ ْٜحهؼ.ّٕٞ٤

نًبرا ال َجذو هللا والؼًُّب؟
ٓؤٓخػيًْ كٌٛ ٢ح حُل ،َٜك ٢ؿؼَ هللا ٣زيٝ ٝحهؼًّ٤خ ًٔخ  ْٛآرخإًْ حُزَ٘ .ّٕٞ٣هللا ٌ٘٣ق ػٖ ٗلٔ ٚكوًّخ ك٢
حٌُظخد حُٔو ّيّ ،إ كٜ٘ٔخ ٙكو ،٢كظّ٣ ٠زيُ٘ ٝخ ٝحهؼًّ٤خ.
ٖٓ ٗ ٢ٓٝؼذ حٓ٩زَحّ٣ٍٞ١ش حَُّٓٝخّٗ٤ش ،أٝك ٠هللا ُز ُْٞحٌَُّٓ٤ُ ٍٞظذ:
ّ
" ٕ٧ؿ٠ذ هللا ٓؼِٖ ٖٓ حُ ّٔٔخء ػِ ٠ؿٔ٤غ كـ ٍٞحُّ٘خّ ٝاػٔ ْٜحٌُٖ٣
٣لـِ ٕٝحُل ّ
ن رخ٩ػْ .اً ٓؼَكش هللا ظخَٛس ك ّٕ ٧ ْٜ٤هللا أظَٜٛخ ُ.ْٜ
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ّ
 ٕ٧أٓ ٍٙٞؿ َ٤حُٔ٘ظٍٞس طَُ ٌ٘ٓ ٟهِن حُؼخُْ ٓيًٍش رخُٜٔٞ٘ػخص
هيٍط ٚحَُّٔٓيّ٣ش ٞٛ٫ٝط ٚكظّ ٠أّٗ ْٜر ٬ػٌٍّٔ ُ ّْٜٗ٧ .خ ػَكٞح هللا ُْ
ٔ٣ـّي ٙٝأً ٌَٙٝ٘٣ ٝبُ ٚرَ كٔوٞح ك ٢أكٌخٍٝ ْٛأظِْ هِز ْٜحُـز ّ.٢
ٝرٔ٘٤خ ِ٣ ْٛػٔ ٕٞأّٗ ْٜكٌٔخء ٛخٍٝح ؿ٬ٜء"
(ٍٓخُش ٍ٤ٓٝش .)٩٩-٦٩ :٦
ٓ ٖ٤٣٬حُّ٘خّ حٌُ٣ ٖ٣ؼ ٕٞ٘٤ػِ ٠ح ٍٝ٧حُٞٔ٤ُ ،ّٞ٤ح كو ٢ؿخُِٔ ٖ٤ِٛؼَكش حً٧ؼَ أّ٤ٔٛش – ٖٓ ٓٝخ  ٞٛهللا
– رَ ٣زي ٝأّٗ ْٜال َشَذوٌ أٌ َؼشفىا!  ْٛؿخ ٖ٤ِٛربٍحىط ٌُٜٙ ْٜحُٔؼَكش ٝحُؼ٬هش حً٧ؼَ أّ٤ٔٛش ،حٌُٖٔٔ إٔ
طٌ ٕٞك ٢ك٤خس حٔٗ٩خٕ! ٌٓ – َٛاّٗٔخ دمُمٍ!
ُٔٝخًح ٣ـ َٜحُزَ٘ ربٍحىط ْٜحُؼ٬هش حً٧ؼَ أّ٤ٔٛش ُٔٗ٪خٕ؟ طلٔٓ َ٤ؼوٝ ٍٞحكي كو !٢هي ط ّْ رضهُم ً َّ حْٓ٧
(ٍإ٣خ ٞ٣كّ٘خ حُٞٛ٬طٝٝ .)٢ :٦٩ ٢حهغ ٌٛح حُظّ َ٤ِ٠حُؼخُٔ٣ ٢ـؼَ ٝؿٞى يضهّم ًزٝ ،َ٤حهؼًخ ٓلظّ ًٔخ! ٓ٘ظٌِّْ
أًؼَ كٌٛ ٍٞح حُٟٔٞٞع ٫كوًخ.

هللا نُظ والؼًُّب ثبنُّغجخ نأللذيٍُ
ػ٘يٓخ ط٘خٗ ٖٓ ٍٝـَس ٓؼَكش حُوٝ َ٤حُ ّ٘ َّ حُٔل َّٓشً ،خٕ آىّ أ ّ ٍٝاٗٔخٕ ُهِنَ٣ ،ك ٞك ٢حُٞهض ٗلٔ ٚهللا
هخُو ٖٓ .ٚحُٔئ ًّي ّ
إٔ هللا هي ً٘ق ػٖ ٗلٔ ٚرطَ٣وش ٓخ ،رؼ ٞحُٔؼَكش ػٖ آىّ.
ي ّ
ٓغ ًُي ،كوي هطغ آىّ ٗلٔ ٚػٖ هللا هخُو .ٚىّ ٗ ٕٝ
إٔ رؼ ٞحُٔؼَكش حُظٗ ٢وِٜخ هللا اُ ٠آىّ ،هي حٗظوِض
ر٘ـخف ٖٓ ح٥رخء اُ ٠ح٧ر٘خءُ ،ؼ ّيس أؿ٤خٍ .ىػٞٔ٣ ٠ع ٛخر ،َ٤ح٩رٖ حُؼّخٗ٥ ٢ىّٛ" ،خر َ٤حُّٜخُق" .كوي كؼَ
حُّٜٞحد رظوي ٚٔ٣حُلَٔ ًر٤لش٫ .كوًخ ،أه٘ٞم "ٓ٘ٓ ٠غ هللا" .طٌِّْ هللا ٓغ ٗٞف ٝأػطخ ٙحُظّؼِٔ٤خص ُز٘خء
حُّٔل٘٤ش.
طٞك ٢رؼ ٞحُٔي ّٗٝخص حُظّخٍ٣وّ٤ش رؼي حُل٠٤خٕ ،أًّٗ ٚخٕ ُ٘خّ ،أكي أر٘خء ٗٞف حُؼّ٬ػش ،رؼ ٞحُٔؼَكش ػٖ هللا
يّ ،
حُلو٤و ٌُٖ .٢ىّ ٗ ٕٝ
إٔ ٓؼَكش هللا أٛزلض ٓ٘ ّٛٞش رٌَ٘ ًز ،َ٤كٔ٤خ ٣ظٞحُ ٠حُـ َ٤رؼي حُـ َ٤ػ٘ي
حُزَّ٘٣ش.
ًٔخ ًًَُ ك ٢حُل َٜحَُّحرغ ٖٓ ٌٛح حٌُظخد ،ؿؼَ َٗٔٝى ٖٓ ٗلٔ ٚاًُٜخ ٝحهؼًّ٤خ .ه ٍ٬ح٧ؿ٤خٍ ٝحُؼوٞى
حُٔظؼخهزش ،حهظلض ٓؼَكش هللا حُلو٤و ٢رخٌُخَٓ طوَ٣زًخ٘ٛ .ؼض ح ْٓ٧حُٞػّ٘٤ش حُوئ٣ش أ٘ٛخ ًٓخ ػي٣يس ٓوظِلش ٖٓ
حُطّٝ ٖ٤حُو٘ذ ٝحُلـَ ٞٓٝحى أهَُ .ٟوي ط ّْ حُظّ٘و٤ذ ػٖ حُؼي٣ي ٖٓ أ٘ٛخّ آُٜش حُٞػ٘ ٖٓ ٖ٤ّ٤هزَ ػِٔخء
ح٥ػخٍ٘ٓ ٌٖٔ٣ٝ ،خٛيطٜخ ك ٢حُٔظخكق حًُٔ .ّٞ٤خ هخٍ ر ُْٞحَُّٓ ،ٍٞكوي ػزيٝح حُٔوِٞم ػًٟٞخ ػٖ حُوخُن
(ٍٓخُش ٍ٤ٓٝش .)٩٨ :٦
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يفهىو انمشٌ األ ّول لجم انًغُخ
ػ٘يٓخ ٗ َٜاُ ٠حُؼٜي حُـي٣يِٗ ،لع حُـّ ٧ َٜ
ٓ ١ؼَكش ًخٗض ،ك ٍٞهللا .ػِٔخء حُؼخُْ ك ٢حُوَٕ حً ٍّٝ ٧خٗٞح
حُٔل ٌَّ ٖ٣حُٞػ٘ .ٖ٤ّ٤حُظو ٠أكي ْٛرز ُْٞحَُّٓ ٍٞك ٢أػ٘٤خ.
"ػ ّْ هخرِ ٚه ٖٓ ّٞحُلٓ٬لش ح٧رٝ ٖ٤ّ٣ٌٍٞ٤حَُّٝحهٝ ٖ٤ّ٤هخٍ رؼ ٞطَٓ ٟخًح
٣َ٣ي ٌٛح حُٜٔيحٍ إٔ ٣وٝ .ٍٞرؼ ْٜ٠اّٗ٣ ٚظ٘ٓ َٜخىً٣خ رآُٜش ؿَ٣زشّٚٗ٧ .
ًخٕ ٣ز َّ٘ ْٛرٞٔ٤ع ٝحُو٤خٓش .كؤهًٌٛٝ ٙٝزٞح ر ٚاُ ٠أٍ ّٞ٣رخؿّٞ
هخثٌِ٘٘ٔ٣ َٛ ٖ٤خ إٔ ٗؼَف ٓخ ٌٛ ٞٛح حُظّؼِ ْ٤حُـي٣ي حٌُ ١طظٌِّْ ر...ٚ
كٞهق ر ُْٞك ٢ٓٝ ٢أٍ ّٞ٣رخؿٝ ّٞهخٍ .أّّٜ٣خ حَُّؿخٍ ح٧ػّٕٞ٣ٞ٘٤
أٍحًْ ٖٓ ً َّ ٝؿً ٚؤٌّْٗ ٓظيً ّٕٞ٘٣ؼًَ٤ح ٢ّ٘ٗ٧ .رٔ٘٤خ ً٘ض أؿظخُ ٝأٗظَ
آُ ٠ؼزٞىحطٌْ ٝؿيص أً٠٣خ ٌٓرلًخ ٌٓظٞرًخ ػِ ٚ٤إلنه يجهىل .كخٌُ ١طظّوٚٗٞ
ٝأٗظْ طـٌٛ ِٜٚٗٞح أٗخ أٗخى ٌُْ ١ر .ٚح ُٚ٩حٌُ ١هِن حُؼخُْ ٓ َّ ًٝخ كٌٛ ٚ٤ح
اً ٍ ٞٛدّ حُّٔٔخء ٝح ...ٍٝ٧اً ٣ ٞٛؼط ٢حُـٔ٤غ ك٤خس ٗٝل ًٔخ ٢ٗ َّ ًٝء
٘ٛٝغ ٖٓ ىّ ٝحكي ً َّ أ ّٓش ٖٓ حُّ٘خّ  ٌٕٞ٘ٔ٣ػِٝ َّ ً ٠ؿ ٚح...ٍٝ٧
ّ٘ٗ٧خ رٗ ٚل٤خ ٗٝظلَّى ٞٗٝؿي" (أػٔخٍ حََُّٓ .)٦٧
ٝحٓ ٕ٥خًح ػٖ ػِٔخء ػخُٔ٘خ حُـَر ٢حُّٞ٤؟ ٣ؼظوي حُٞحكي ّ
إٔ حُٔظؼِّٔ ٖ٤طؼخُ ْ٤ػِ٤خ٣ ،ـذ إٔ ٣ؼَكٞح يٍ ٝيبرا
 ٞٛهللا! حكظَ ٝأّٗي ٓؤُض  ٦١١ػٔ٤ي ك ٢ؿخٓؼش َٛ" ،طئٖٓ رخهلل؟" ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ـ٤زي ػ٬ػش أ ٝأٍرؼش
ٓ٘" ،ْٜأإٖٓ رٞؿٞى هللا – ًٔزذ أ ّ ."ٍٝاّٗٔخ ٔ٣ ٫ظط٤ؼ ٕٞإٔ ٣وُٞٞح ُي ٖٓ ٓٝخًح  ٞٛهللا!  ٌْٜ٘ٔ٣ ٫إٔ
٣وُٞٞح ٓخ  ٞٛهللا! هللا ُٝ ْ٤حهؼًّ٤خ رخُّ٘ٔزش ُ .ْٜرٌ ّ٬آهَ ٖٓ .َّٓ ٞٛ ،حٌُٖٔٔ إٔ ٣ؼَف ٓظّش أ ٝػٔخٗ٤ش ْٜٓ٘
أِّٗٓ ْٜلي٣ ٫ – ٕٝؼَك ٕٞرخُظّؤً٤ي ٓخ اًح ًخٕ هللا ٓٞؿً ٞىح.
هي هِض ّ
إٔ حُظّؼِ ْ٤هي أٛزق ٓٔؤُش طؼزجش ٌُِحًَس ٖٓ .حُّٜلٞف ح٩رظيحثّ٤ش كظّ ٠حُ ّيٍؿخص ح٧ػِّ ُِ ٠يٍحٓش،
ٓ٘خٛـ٘خ ك ٢حُظّؼِ ْ٤طلوٖ أكٌخٍ ٓٝؼخُّ٤خص ٝهِٝ ٢٤هخثغ ٝأٓخٜٞ٘ٓ َ٤١ػش ؿخِٛس ،ىحهَ ػو ٍٞح١٧لخٍ
ٝحُ ّ٘زخد ٝحُزخُـ ،ٖ٤حُـَٓ َ٤طخرش .طٟٞغ ػٓ٬ش حُظّ ٌ٤ٓ٬كٓ ٢يحٍٓ٘خ حُٝ ّٞ٤كوًخ ُٔي ٟطوزِّٝ ْٜكلظْٜ
ٝطٔٔ٤ؼُٔ ّْٜٜٗٝ ْٜخ طؼِّٔ – ٙٞإ ًخٕ ّ ٛق أّ هطؤ.
هي أػط ٠حُظّؼِ ْ٤حُلي٣غ هز ً٫ٞػخًُّٔ٤خ ٓ٧طٍٞس حُظّط ّٗ .ٍٞظَّ٣ش حُظّط ّٓ ٢ٛ ٍٞلخُٝش ِٓليس ُظلٔٝ َ٤ؿٞى
ٓوِٞم ٖٓ ى ٕٝحُٞؿٞى حُٔٔزن ُِوخُن .اّٜٗخ طِ٘ع هللا ٖٓ حٍُّٜٞس .اّٜٗخ طلـذ ٗظَٛخ ػٖ حُ ّٔ َّ رٔلخُٝظٜخ
ارؼخى هللا ػٖ حُ ّ
ٍٜٞس رٌَ٘ ػخّ.
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َجذو أٌّ انخهك يٍ انًبدّح والؼ ٍّ
حُوِن ٓ ٞٛخى ّ
َٓٝ ١ث ّ ،٢ا ًًح ٝ ٞٛحهؼ ّ .٢هي أٛزق ٜٓ٘ؾ حُظّؼِ ْ٤حُلي٣غ ٓخ ّىًّ٣خ رخٌُخَٓٓ .ل ّٜٞحُؼِْ حُلي٣غ
٣ؼطٝ ٢ؿٞى ُِٔلـٞد ٝحَُّٝكٓ .٢غ ًُي٘ٓ َّ ً ،خًِ٘خ حُظ ٢طزي ٖٓ ٝؿ َ٤ك َّ  َّ ًٝحُ َّ٘ ٍٝكٌٛ ٢ح حُؼخُْ،
ٍٝ ٢ٛكّ٤ش ك١ ٢ز٤ؼظٜخ.
هي حٓظٜ٘يص ٓخروًخ ٖٓ حُل َٜحٍٓ ٖٓ ٍّٝ ٧خُش ر ُْٞحَُّٓ ٍٞاُ ٠أ٤ٍٓٝ َٛش .طو ٍٞح٣٥ش  ٩٩نى
َغزذغُىا أٌ َُجمىا هللا فٍ يؼشفزهىٗ .ظؼِّْ حُوِ َ٤أٗ ٫ ٝظؼِّْ ٗ٤جًخ ػٖ هللا ،اّٗٔخ كظّ ٠ك ٢حُّٜلٞف ح٩رظيحثّ٤ش،
حُٔل ّٜٞحٓ٧خٓ ّٜٗ – ٢ؾ حُٔؼَكش – ٗ ٞٛظَّ٣ش حُظط ّ.ٍٞ
ٗ َٛظؼـّذ ا ًًح ،إ ًخٕ حُؼِٔخء ٣ ٫ؼَكٓٝ ٖٓ ٕٞخًح  ٞٛهللا؟ ّ ٜ٣ ْٛيهٓ ٕٞخ طؼِّٔ.ٙٞ
ُوي ٍؿؼض ٓئ ّهًَح ،كٔ٤خ أٗخ أًظذ ٘ٛخ٣ُ ٖٓ ،خٍط ٢حُؼّخٗ٤ش اُ ٠رٌ ،ٖ٤حُظ ٢ىحٓض ُٔ ّيس أٍرؼش أّ٣خّ  ،رٜلظ٢
أ ّ ٍٝهخثي ى ٢٘٣ك ٢ػخُْ حُٔٔ٤لّ٤ش ،حٌُ٣ ١يػ ٖٓ ٠هزَ حُلٌٓٞش٤ُ ،ظٌِّْ أٓخّ ٓـٔٞػخص ًزَ٤س ك ٢حُؼخٔٛش
حُّ٤٘٤ّٜش .هي حُظو٤ض ك ٢حؿظٔخع هخ ، ّٙر٘خثذ حَُّثُِّ ْ٤ـ٘ش حُ ّيحثٔش ُِٔئطَٔ حُ ّ٘ؼز ٢حُ ،٢٘١ٞطخٕ ُ،ُٖ ٖ٣
ٝح ،ٕ٥ك ٌٙٛ ٢حُ ِّ٣خٍس حُؼّخٗ٤ش ،ريٗؾ ُ٣خٝر٘ؾ ،هخثي حُ ٖ٤ّٜر٘ٓ ٬خكٔش.
رٌٓ ٢ٓ٬غ هخثي حًُ٘ ،ٖ٤ّٜض أطل ّيع ٓغ حُٔٔئ ٍٝحٌُز َ٤حٌُ٣ ١وُٞذ ح ،ٕ٥ػوٓٝ ٍٞؼظويحص أًؼَٖٓ يهُبس
ٗٔٔش – طوَ٣زًخ ٗ َّ ً ٖٓ ٤\٦ؼذ ح .ٍٝ٧حُ ٢ٛ ٖ٤ّٜأًزَ أْٓ ح ٍٝ٧رؼيى ٌٓخٜٗخ .ك ٢حُ٘ٓ٧ش حُوئ٣ش
ؿ ًّيحً ،خٗض حُ ّي٣خٗش ك ٢حُ ٖ٤ّٜطو ّٞػِ ٠ػزخىس ح٧ؿيحى .ػ ّْ ؿخءص حٌُٗٞلّ٤ٗٞش ،ط٘خكٜٔخ ى٣خٗش حُظّخ .ٝحُىهِض
٫كوًخ حُزّ٣ًٞش ٖٓ حُٜ٘ي ٖٓ ،ػ ّْ حُٔٔ٤لّ٤ش .حُ ،ّٞ٤حّٓ ٧ش ٞ٤ٗ ٢ٛػّ٤ش – ِٓليس.
ّ
ٌٜٓٝرًخ ُزوًخ  -اّٗٔخ ٓؼَكش ٖٓ ٓٝخ  ٞٛهللا ْ٤ُ ،رخُطّزغ ٓخ  ّْٜٔ ٜ٣ح ُْ .ٕ٥أكخٍٝ
ٝؿيص هخثي حُٝ ٖ٤ّٜىًّ٣خ ؿ ًّيح،
ً
كخػ ٬هَ٣زًخ
إٔ أهٓٝ ٖٓ ُْٜ ٍٞخ  ٞٛهللا ٢ٌُّ٘٘ ،هي هِض ُٔـٔٞػظً ٖ٤زَ٤طّٔ ٜٓ ٖ٤ظ ٖٓ ٖ٤حُوخىس ،ػ ّٔخ  ٞٛهللا
ؿ ًّيح – ٝأػِ٘ض ػٖ ًظخرٌٛ ٢ح ،حٌُ ١أًظز ٚح.ٕ٥
حُٜ٘ي  ٢ٛػخٗ ٢أًزَ أ ّٓشٓ .خًح ٣ؼَك ٕٞػٖ ،يٍ ويب  ٞٛهللا؟ ٢ٗ ٫ء!
ٍ٤ٓٝخ  ٢ٛػخُغ أًزَ أ ّٓش رؼيى ٓ ٌّخٜٗخً .خٕ ُي ْٜ٣حُٔٔ٤لّ٤ش حَُّّ٤ٓٝش حٍ٧ػٞىًّٔ٤شٝ ،ح ٕ٥حُ٩لخى.
 ٫أى ٌٙٛ ٖ٣حُ ّ٘ؼٞد أ ٝأكٌْ ػِٜ٤خ ٝ -أػظوي أّٜٗخ كٔ٘ش حُّ٘٤ش ٓؼَ أ ّ
ٗ ١ؼذ آهَ .هللا ٣ ٫لٌْ ػِ ْٜ٤ح- ٕ٥
ًٔخ ٓؤَٗف ًُي ٫كوًخ٣ ٞٛ ٫ٝ .ي٣ ٞٛ .ْٜ٘٣لزّٞٓٝ ْٜف ٣يػ ْٛٞؿٔ٤ؼًخ اُ ٠ه ٙ٬أري ّ
 ١كٝ ٢هظ ٚحُوخ. ّٙ
ٌُّ٘٣ ٫ ْٜؼَكٓٝ ٖٓ ٕٞخ  ٞٛهللا.
ك َٜٓ ٢حُوئ٣شً ،خٗٞح ٣ؼزي ٕٝحُٜ٥ش اٝ ْ٣ِ٣أً .ْ٣َ٣ُٝخٕ ُِٗٞ٤خٗٝ ٖ٤ّ٤حَُّٓٝخٗ ٖ٤٤آُٜش أٓطّ٣ٍٞش ٓؼَ
ؿٞر٤ظَ ،َْٓٛ ،ى ،ّٞٔ٤ٗٞ٣أر ،ُٞٞى٣خٗخ ًٝؼًَ ٤ح ؿَٛ٤خ٣ ُْ ٌُّْٜ٘ .ؼَكٞحٗٝ ،ؼز٣ ٫ ْٜؼَف حُٓٝ ٖٓ ،ّٞ٤خ
 ٞٛهللا ٌُٖ .نًبرا؟
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ٌ؟
نًبرا َجمىٌ فٍ جهم إساد ّ
ُوي ٓزن ٝأػط٤ض حُّٔزذ ،ػ٘يٓخ حٓظٜ٘يص رؤ ّ ٍٝكٍٓ ٖٓ َٜخُش ر ُْٞحَُّٓ ٍٞاُ ٠أ٤ٍٓٝ َٛش ً -خٗٞح
٣ـ ِٕٜٞإسادََّب ػٖ أٓ ٍٞهللا حُلو٤ؤُ ٌُٖ .٢خًح؟ ُٔخًح حُـ َٜاٍحىًّ٣خ؟ ك ٢حَُّٓخُش اُ ٠أ٤ٍٓٝ َٛش ،٧ :٩
إٔ ػوَ حٔٗ٩خٕ ٓ ٞٛؼخى ١هللٌٛ .ح ٣ ٫ؼ٘ ٢رخٍَُّٝ٠سّ ،
٣و ٍٞرٟٞٞف ّ
إٔ ً َّ حُؼو ٍٞحُزَّ٘٣ش حُـَ٤
حُٜٔظي٣شٓ ٢ٛ ،ؼخى٣ش ٗخٗطش رٌَ٘ ػٔيٟٝ ١خٍّٓ .ؼظْ حُزَ٘ ٓ ْٛؼخى ٕٝهلل ػٖ ؿٝ َ٤ػ ْٛ .٢رٌ َّ
رٔخ١ش ٣ ٫ل ٌَّ ٕٝػخىس رخهلل .إ ط ّْ ًًَ٠٣ ٙطَرٝ ،ٕٞؿخُزًخ ٓخ ٣لخ ُٕٞٝطـ َ٤٤حُٟٔٞٞع ْٛ .ػِ٠
حٍ٧ؿق٣ ٫ ،ؼ ٕٞك ٢أًٛخّ ،ْٛ
إٔ ُي ْٜ٣طَّٜف ٓؼخ ٍى هللٓ .غ ًُيٌٛ ،ح  ٞٛحُّٔزذ حٌُُٔٞٞ٤ؿ ،٢حٌُ٣ ١ـؼِْٜ
٣ظـّ٘ز ٕٞحُٟٔٞٞع .رٌ ّ٬آهَُ ،ي ٟحُ ّ٘و ٚحُؼخى ،١ػيحث٤ش ِٓزّ٤ش ػٖ ؿٝ َ٤ػّ ٟ ،٢ي هللا .ى ٕٝإٔ ٣ؼٞح
ًُي كؼًِّ٤خ٣َ٣ ْٛ ،ي ٖٓ ٕٝهللا "إٔ ٣ ٫ظي ّهَ كٔ٤خ ٣و - "ّْٜٜرخٓظؼ٘خء حُٞهض كٞ٣ ٖ٤حؿ٘ٓ ٕٜٞخًَ ًزَ٤س،
َٜ٣ٝه١ ٕٞخُزٔٓ ٖ٤خػيس هللا.
ح ٍٞٓ٧حَُّٝكّ٤ش – ح ٍٞٓ٧حُٔولّ٤ش – ُ ٢ٛـِ رخُّ٘ٔزش ُ٣ ٫ ْٛ .ْٜل ٌٙٛ ٕٜٞٔحٝ ،ٍٞٓ٧إ ًخٗض كو٤وّ٤ش،
ٔ٣ ٫ ّْٜٗ٧ظط٤ؼ ٕٞإٔ َٛٝ٣خ ٢ٛ .طزوُ ٠ـ ًِح ًزًَ٤حٌُ ،ح كٝ ٌَٕٝ٘٣ ْٜؿٞىٛخ.
٘ٛخى ٓزذ ٌُٜح حُـ َٜحٍ٩حىٝ .١حٌُظخد حُٔو ّيّ ٣وزَٗخ رٟٞٞف ػ٘ ،ٚحٌُٓ ٞٛ ١زذ ِٓىٝؽٓ )٦ :خ كيع
هزَ حُظّخٍ٣نٓ )٩ٝ ،خ أّٓٔ ٚهللا ر٘لٔ ٚرؼي هطّ٤ش آىّ حّ٤ِٛ٧شٌٛ َّ ً .ح (حٌَُ٘٘ٓ ١ك ٚك ٢حُل ٖ٤ِٜحُظّخُ،)ٖ٤َ٤
ٓٝزذ حُ ّ٘ َّ حُٔظِح٣ي ك ٢ػخُْ حٌُ٘٣ ،ّٞ٤ل ٚهللا حُوي َ٣رٌَ٘ ٝحٟق ،كًِٔ ٢ظ ،ٚحٌُظخد حُٔو ّيّ٤ٓ .ظّٟٞق
ًُي رٔ٤خم حُلي٣غ.
اّٗٔخ أ ّٓ ،٫ً ٝخًح ٌ٘٣ق حٌُظخد حُٔو ّيّ ػٖ يٍ ويب  ٞٛهللا؟ ّ
إ هللا ٌ٘٣ق ٗلٔ ٚكو ،٢كٌٛ ٢ح حٌُظخد حُٔٞك.٠
ّ
ٌُٖ حُزَ٘ ك ٢ح٩ؿٔخٍّ ٜ٣ ُْ ،يهٞح هللا ًٓ ٞ٣خ – ٌٛح ٓخ ٣و ُٚٞهللا! طٌِّْ هللا ٗوًّ٤ٜخ ٝؿًٜخ ُٞؿٓ ،ٚغ آىّ
ٝك ّٞحء ،أ ّ ٍٝحُزَ٘ حُٔوِٞه .ٖ٤ػ ّْ ٓٔق ٩رِ ْ٤إٔ ٣وظَد ٜٓ٘ٔخ َٛٝ .ارِ ْ٤اُ ٠آىّ ٖٓ هُٝ ٍ٬ؿظ.ٚ
ّ ٛيم أِ٘ٛخ ح ّٕٞ٤ِٛ٧ارِ ْ٤ػ٘يٓخ هخٍ ُٖ ،طٔٞطخ كظ ًٔخ ،رؼي إٔ هخٍ ُٜٔخ هللا ٓظٔٗٞخ كظ ًٔخ ،اًح َٓهظٔخ ٖٓ
حُؼَّٔ حُٔلَّّ.
ػ٘يٓخ طٌِّْ ٞٔ٣ع حُٔٔ٤ق ػِ ٠ح٫ ٍٝ٧كوًخ ،رؼي ٘ٓ ٤١١١شٗ ٦٩١ ،و ٚكوّ ٛ ٢يهٞح ٓخ هخُ( ٚأػٔخٍ
حََُّٓ ٍ ،)٦٨ :٦ؿْ أّٗ ٚر َّ٘ رَٓخُش هللا أٓخّ ػ ّيس آ٫ف.
ٗ ٫ظؼـّذ ا ًًح إ  ٫أكي ٖٓ  ٌٙٛحُ ّي٣خٗخص ٝحُطّٞحثق ٜ٣يم هللا  ،رخٓظؼ٘خء حٌُ٘ٔ٤ش حُّٜـَ٤س حُٔ٠طٜيس حُظ٢
أّٜٓٔخ ٞٔ٣ع حُٔٔ٤ق ( ۳٦م ).ّ.ري ًءح رٜئ٫ء حُٔجش ٝحُؼَ٘ .ٖ٣أّ ١
إٔ ح٥هَّ ٜ٣ ٫ ٖ٣يه ٕٞهللا كًِٔ ٢ظ.ٚ
طٌ٘ق ًِٔش هللا رٟٞٞف يٍ ويب  ٞٛهللا! ٌُٖ ٘ٛخى ٓزذ ُـ٤ٓٝ .ِْٜٜظّٟٞق ًُي ك٤ٓ ٢خم حُلي٣غ.
ٌُٖ ٖٓ ٓٝخ  ٞٛهللا؟ ً٤ق ٌ٘٣ق ػٖ ٗلٔٚ؟ ُوي ٓزن ٝحٓظٜ٘يص رخَُّٓ ٍٞر٣ ٞٛٝ ُْٞؤُِ ٍٞظؼِّٔ ٖ٤ك٢
ٗؼذ أػ٘٤خ ّ ،
إٔ هللا  ٞٛحُوخُن٘ٛٝ ّْٔ ٛ ٞٛ ،غ ٝهُٞذ ٝهِن حٔٗ٩خٕٔ٣ .ظٜ٘ي حُّ٘ز ٢اٗؼ٤خء رخهلل ٗلٔ:ٚ
"كزٖٔ ط٘زّ ٢ٜ٘ٗٞكؤٓخ٣ َٚ٣ٝو ٍٞحُو ّي .ّٝحٍكؼٞح اُ ٠حُؼ٬ء ػٝ ٌْٗٞ٤حٗظَٝح
ٖٓ هِن  ٖٓ .ٌٙٛحٌُ٣ ١وَؽ رؼي ٍى ؿ٘يٛخ ٣يػًِّٜ ٞخ رؤٓٔخءٌُ .ؼَس حُو ّٞس
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ٗ ًٚٗٞٝي٣ي حُويٍس ٣ ٫لوي أكي" (اٗؼ٤خء .)٩١-٩٨ :٤١
ٗوَأ ك ٢طَؿٔش ؿٞٓ ْٔ٤كخص ك ٢حُِـش حّ٣ِ٤ٌِٗ٩ش حُلي٣ؼش ،رٔخ ٓؼ٘خ:ٙ
"آُ ٖٓ ٠ظوخٍٗ٘ ٢ػ ّْ طٔخ٢٘٣ٝ؟ ٔ٣ؤٍ حُؼِ ّ .٢حٍكغ ػ٤٘٤ي ػخًُ٤خ ٝحٗظَ؛
ٖٓ ٘ٛغ  ٌٙٛحُّ٘ـّٞ؟  ٞٛحٌُ٣ ١ـٔؼٜخ رخُظَّط٤ذ٣ٝ ،يػٛٞخ رؤٓٔخثٜخ.
ٓوخكش ٖٓ حُويٝ َ٣حُو ،ّ١ٞطظ َٜؿٔ٤ؼٜخ".
٣و ٍٞهللا ٫كوًخ ُِٔ٘ ٌٌّ:ٖ٤
"ه ّيٓٞح ىػٞحًْ ٣و ٍٞحَُّدّ  .أكَٝ٠ح كــٌْ ٣وِٓ ٍٞي ٣ؼوٞد٤ُ .و ّيٓٛٞخ
٣ٝوزَٗٝخ رٔخ ٓ٤ؼَٓ ,ٝخ  ٢ٛحّ٤ُّٝ ٧خص .أهزَٝح ك٘ـؼَ ػِٜ٤خ هِٞر٘خ ك٘ؼَف
آهَطٜخ أ ٝأػِٔٗٞخ حُٔٔظوز٬ص .أهزَٝح رخ٥ط٤خص كٔ٤خ رؼي ك٘ؼَف أٌّْٗ آُٜش
ٝحكؼِٞح هًَ٤ح أًَّ ٗ ٝح كِ٘ظلض ٘ٗٝظَ ٓؼًخٛ .خ أٗظْ (ٔ٣وَ هللا ٖٓ حُٔ٘ ٌٌّ)ٖ٤
ٖٓ ٢ٗ ٫ء ٝػٌِْٔ ٖٓ حُؼيّ" (اٗؼ٤خء .)٩٤-٩٦ :٤٦
طٌ٘ق  ٌٙٛحٌُظخرخص ػٖ ه ّٞس هللا ،اّٗٔخ ُ ْ٤ػ ّٔخ  ٞٛهللا ،رٌَ٘ ٣ـؼِٝ ٚحهؼًّ٤خ ُِوخٍةٌٛ .ح ٓخ ٓظو ّٞرً ٚظخرخص
أهَ.ٟ

هللا ،خبنك انكىٌ
هللا  ٞٛهخُن حٌُ َّ – ً َّ ٓخ ك ٢حٌُ ٕٞحُ٤ٓٞغ – حُّ٘ـ ،ّٞحٌُٞحًذ ك ٢حُل٠خء حٌُ٘٣ ٫ ١ظ ٌٙٛ ،٢ٜح،ٍٝ٧
حٔٗ٩خٕ٢ٗ َّ ًٝ ،ء ػِ ٠حٌٛ .ٍٝ٧ح  ٞٛهللا – ٌٛح ٓخ َفؼههَ ٞٛ .خهك! ٜٞ٣ٝ ٌَّ ٘٣ ،ّْٔ ٜ٣ ٞٛؽٞٛ .
٣ؼط ٢حُل٤خس!  ٞٛحُٔ٘ؼْ حُؼظٗٝ .ْ٤خٓ – ٚٓٞأِٓٞرُِ ٚل٤خس –  ٞٛأِٓٞد حُؼطخء ٫ ،ح٧هٌ ،حٌُ ٞٛ ١أِٓٞد
ٌٛح حُؼخُْ.
ٌُٖ ٓخًح ٘٣ز ٚهللا؟ ٖٓ  ٞٛهللا؟ هي ًخٕ حٌُؼ ٖٓ َ٤حُٔلخ٣ .ْ٤ٛؼظوي حُزؼّ ٞ
إٔ هللا ٓ ٞٛـَّى حُو َ٤أ ٝحُّ٘ٞح٣خ
حُلٔ٘ش ىحهَ ً َّ اٗٔخٕ – ٓـَّى هْٔ ٖٓ ً َّ كَى .طو َّ٤حُزؼّ ٞ
إٔ هللا ٞٗ ٞٛع ٖٓ ٜٞ٘ٓ ْ٘ٛع ٖٓ
ّ
حٌُٛذ أ ٝحُلّ٠ش ،أٓ ٝلل ٍٞك ٢ه٘ذ ،كـَ أٓ ٝخ ّىس أهَ .ٟحػظوي حَٓ٩حث ،ّٕٞ٤ِ٤ػ٘يٓخ ًخٕ ٓ٣ ٠ٓٞظلخٍٝ
ٓغ هللا ك ٢ؿزَ ٓ٘٤خءّ ،
إٔ هللا ًخٕ ،أً ٝخٕ ٘٣ز ،ٚػـًٛ ً٬زًّ٤خ.
حػظوي حٌُؼّ َٕٝ٤
إٔ هللا ٗ ٞٛوّ٤ٜش ٝحكيس كَىّ٣ش ٓخٓ٤ش .حػظوي حُزؼ ٞأٍّٗٝ ٚف .اّٗٔخ حُظّؼِ ْ٤حُؼخ ّّ حُٔٞحكن
ػِ ،ٚ٤ػ٘ي حُٔٔ٤لّ٤ش حُظّوِ٤يّ٣شّ ٞٛ ،
إٔ هللا  ٞٛػخُٞع – هللا ك ٢ػ٬ػش أٗوخ :ٙح٥د ٝح٩رٖ ٝحَُّٝف حُويّ
(حٌُ٣ ١يػ ٚٗٞرخُِـش حّ٣ِ٤ٌِٗ٩ش "ٗزق")ًِٔ .ش حُؼخُٞع ُٔ٤ض ٓٞؿٞىس ك ٢حٌُظخد حُٔو ّيّ٣ ٞٛ ٫ٝ ،ؼِّْ رٌٜٙ
حُؼو٤يس٘ٓ ٌُٖ .ظٌِّْ أًؼَ ػٖ ٌٛح حُٟٔٞٞع ٫كوًخ.
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هللا لجم انزّبسَخ
ُ٘ؼٞى ح ٕ٥اُ ٠حُزيء ،هزَ حُظّخٍ٣ن.
إ ٓؤُٞى إٔ طـي ك ٢حٌُظخد حُٔو ّيّ ،حٌُٔخٕ حٌُ ١ك ٚ٤حُٛٞق ح ٢ُّٝ ٧هلل ،كٝ ُٖٓ ٍٞؿٞىٓ ،ٙظوٍ ٍٞرّٔخ
"ك ٢أ ّ ٍٝآ٣ش ٖٓ حٌُظخد حُٔو ّيّ ١زؼًخ ،كٓ ٢لَ حُظٌّٛ ،"٦ :٦ ٖ٣ٞقّ؟ هطؤ!
رخُظَّط٤ذ حُ ِّٓ٘ ،٢حٌُ٘ق ح ٢ُّٝ ٧ػٖ ٖٓ ٓٝخ  ٞٛهللاٗ ،ـي ٙك ٢حُؼٜي حُـي٣ي ،ك ٢اٗـٞ٣ َ٤كّ٘خ .٦ :٦
"ك ٢حُزيء ًخٕ حٌُِٔش ٝحٌُِٔش ًخٕ ػ٘ي هللا ًٝخٕ حٌُِٔش هللاٌٛ .ح ًخٕ ك٢
حُزيء ػ٘ي هللا٢ٗ َّ ً .ء رً ٚخٕ ٝرـ٤ٗ ٌٖ٣ ُْ َٙ٤جًخ ٓ ّٔخ ًخٕ .كً ٚ٤خٗض
حُل٤خس ٝحُل٤خس ًخٗض ٗ ٍٞحُّ٘خّ" (اٗـٞ٣ َ٤كّ٘خ .)٤-٦ :٦
حٌُِٔش كٌٛ ٢ح حُٔوطغ ،طَُؿٔض ٖٓ حُٗٞ٤خّٗ٤ش ُٞؿ ،ّٞأ ١حُٔظٌِّْ ،حٌُِٔش أ ٝحُلٌَ حُٔٞك .٢اّٗ ٚح ْٓ٩حٌُ١
حٓظويّ ُِ٘و ٚحُلَىٓٝ ٖٓ ٌُٖ .١خ ٌٛ ٞٛح حُِٞؿّٞ؟ ٫كع حُ َّ٘ف ك ٢ح٣٥ش :٦٤
"ٝحٌُِٔش ٛخٍ ؿٔيًح ٝك َّ ر٘٘٤خ ٍٝأ٘٣خ ٓـيٓ ٙـيًح ًٔخ ُٞك٤ي ٖٓ ح٥د
ًِٓٔ ٞءح ٗؼٔش ٝكوًّخ".
ػ٘يٓخ ُٝي ًٞٔ٤ع حُٔٔ٤قً ،خٕ ُل ًٔخ ٝى ًٓخٓ ،خ ّى ٌٖٔ٣ٝ ،١إٔ َٗحٗٝ ِٚٔٔٗٝ ٙلّٔٓ ٌُٖ .ٚخًح ًخٕ ٞٛ؟ ًخهلل
– ًخُِٞؿّٞ؟ حُـٞحد ك ٢اٗـٞ٣ َ٤كّ٘خ  ،٩٤ :٤هللا ٍٝفٝ ،حَُّٝف ٗ .َُٟ٣ ٫ؼِْ ٓخ ًخٕ ٌِٗٞٔ٤ً ٚع
حٔٗ٩خٕٓ ٌُٖ .خ ًخٕ ًٌِٗ ٚخٌُِٔش؟ ٓٞف َٗ٘ف ًُي ٫كوًخ.
حٌُِٔش ا ًًحٗ ٢ٛ ،وّ٤ٜش ٘ٛؼض ٖٓ ُلْ – ُٝيص ٖٓ هللا ،حٌُ ٖٓ ١ه ٌٙٛ ٍ٬حُ٫ٞىس ،أٛزق أرٓ .ٙٞغ ًُي،
كً ٢حى حُ ِّٖٓ هزَ حُظّخٍ٣ن ٖٓ ،ح٣٥ش ح ٖٓ ٠ُٝ٧حُل َٜح ٖٓ ٍّٝ ٧اٗـٞ٣ َ٤كّ٘خ ُْ ،طٌٖ حٌُِٔش رؼي حرٖ هللا.
ؿَّى ٗلٔٓ ٖٓ ٚـيًَٝ ٙف اُٞ٤ُ ،٢ٛ٫ي ً٘و ٚاٗٔخٕ٘ٛ .غ حرٖ هللا ٖٓ ه ٍ٬ػِّٔ٤ش حٗ٩ـخد ٖٓ هللا
ٝحُ٫ٞىس ٖٓ َٓ ْ٣حُؼٌٍحء.
ٗـي ٘ٛخ ا ًًح ك ٢حٗ ،َٛ٧وّ٤ٜظ .ٖ٤ح ٢ٛ ٠ُٝ٧هللآٝ .غ هللا ،كً ٢حى حُ ِّٖٓ ٓخ هزَ حُظّخٍ٣نً ،خٕ ٗوٚ
آهَ ًخٕ  ٞٛأً٠٣خ هللا – حٌُُٝ ١ي ٫كوًخ ًٞٔ٤ع حُٔٔ٤قٌٛ ٌُٖ .حٕ حُ ّ٘وٜخٕ ًخٗخ ٍٝكًخ ،حٌٌُٖٔ٣ ٫ ١
ُؼ ٕٞ٤حُزَ٘ إٔ  َٙٝ٣ا ٫إ أظٗ َٜلٔ ٚرٌَ٘ هخٍمٓ .غ ًُي ،ػ٘يٓخ ًخٕ ٌٛح حُٛٞق ك ٢ح٣٥ش حُْ ،٠ُٝ٧
 ٌٖ٣رؼي حُٔٔ٤ق حرٖ هللا ٌٖ٣ ُْٝ ،رؼي هللا ح٥د.

يٍ كبٌ يهكٍ صبدق
ك ٍٞريء ٝؿٞىٗ ،ٙـي ٛٝلًخ آهَ ك ٢حُل َٜحُّٔخرغ ٖٓ حَُّٓخُش اُ ٠حُؼزَحٗ٣ .ٖ٤ّ٤و ٍٞػٖ ٌِٓٛ ٢خىم،
حًٌُ ١خٕ ِٓي أ ْ٤ٍِٗٝك ٢أّ٣خّ حرَح ،ْ٤ٛأًّٗ ٚخٕ ًخ ٖٛهللا ح٧ػًِ .٠خٕ ٌِٓٛ ٢خىم ٌٛح ٌٓ٘ ح.ٍُ٧
"ر ٬أد ر ٬أ ّّ رٔٗ ٬ذ ٫ .ريحءس أّ٣خّ ُٜٗ ٫ٝ ٚخ٣ش ك٤خس رَ ٘ٓ ٞٛزّٚ
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رخرٖ هللا ٌٛح ٣زوً ٠خً٘ٛخ اُ ٠ح٧ري" (حَُّٓخُش اُ ٠حُؼزَحٗ.)۳ :٧ ٖ٤ّ٤
رٔخ ّ
إٔ ٌِٓٛ ٢خىم ًخٕ ٓ٘زًّٜخ رخرٖ هللا٣ٝ ،زوً ٠خً٘ٛخ أػِ ٠اُ ٠ح٧ريٞٔ٣ٝ ،ع حُٔٔ٤ق  ٞٛح ٕ٥حٌُخٖٛ
ح٧ػِ ،٠كٌِٔٛ ٢خىم ٞٔ٣ٝع حُٔٔ٤ق ٔٛخ ٝحكي ٗٝلْ حُ ّ٘و.ٚ
ا ًًح حُٔٔ٤ق  ٞٛر ٬أد ر ٬أ ّّ رٔٗ ٬ذ (ك ُٖٓ ٢حرَح ٫ .)ْ٤ٛريحءس أّ٣خّ ُٜٗ ٫ٝ ٚخ٣ش ك٤خس .هللا أً٠٣خ هي ًخٕ
ٌٓ٘ حٓ ٍُ٧غ حٌُِٔش .ػ٘يٓخ ًخٕ "حٌُِٔش"ً ،خٕ ٞٔ٣ع ًخثً٘خ أريًّ٣خ ٝؿي ٌٓ٘ ح٧ري – ُْ ٞ٣ ُْ ُٖٓ ٌٖ٣ؿي كٚ٤
 ٫ – ٞٛريحءس أّ٣خًّ .خٕ كٜ٘٤خ ٓؼَ حرٖ هللا – ٌُّ٘ ٌٖ٣ ُْ ٚرؼي حرٖ هللاً .خٕ  ٞٛأً٠٣خ هللا ٓغ هللا.
طظ ٌٙٛ َٜحُٔوخ١غ ّ
إٔ حٌُِٔش ك ٢حُزيء – هزَ إٔ ٣وِن أ ّ
 ١شٍء – ًخٕ ٓغ هللاًٝ ،خٕ  ٞٛأً٠٣خ هللا٤ً .ق
ًُ ٌٖٔ٣ي؟
ًخٕ ٘ٛخى ٍؿَ حٓٔٞ٣ ٚكّ٘خًٝ .خٕ ٞ٣كّ٘خ ٓغ ٍؿَ حٓٔ٤ٔٓ ٚغٞ٣ٝ ،كّ٘خ ًخٕ أً٠٣خ ٓٔ٤غّ ،
ٞ٣ ٕ٧كّ٘خ ًخٕ
حرٖ ٓٔ٤غ٤ٔٓٝ ،غ  ٞٛحْٓ حُؼخثِشٓ .غ ًُئٛ ،خ ٗوٜخٕ ٓ٘ل.ٕ٬ٜ
حُلَم حُٞك٤ي كٌٛ ٢ح حُظّ٘زّ ٞٛ ،ٚ٤
إٔ حٌُِٔش كٞ٣ ُٖٓ ٢كّ٘خ  ٌٖ٣ ُْ ،٦ :٦رؼي حرٖ هللاً ٌُّٚ٘ .خٕ ٓغ هللا،
ًٝخٕ  ٞٛأً٠٣خ هللاٌٗٞ٣ ُْ .خ رؼي ح٥د ٝح٩رٖ – ٌُّٜ٘ٔخ ًخٗخ يهكىد هللا!
طظؤُّق طِي حُؼخثِش ح ٖٓ ،ٕ٥هللا ح٥د ٞٔ٣ٝع حُٔٔ٤ق ح٩رٖٝ ،حٌُؼ ٖٓ َ٤حُزَ٘ حُُٔٞٞى ،ٖ٣حٌُ ْٛ ٖ٣حٕ٥
أ٫ٝى هللا (ٍٓخُش ر ُْٞحَُّٓ ٍٞاُ ٠أ٤ٍٓٝ َٛش ٦١،٦٤:٩؛ ٍٓخُش ٞ٣كّ٘خ حَُّٓ ٍٞحٌِّٕٞ ٘٣ٝ ،)٩ :۳ ٠ُٝ٧
ً٘ٔ٤ش هللا.
ٌٛح حُـخٗذ ٖٓ حُؼخثِش – ػخثِش هللا –  ّْ ٜٓ ٞٛؿ ًّيحَ٘٘ٓٝ ،ف ًُي رخُظّل٫ َ٤ٜكوًخ .اّٗٔخ أٗ ٖ٣لٖ حٕ٥؟
هزَ إٔ ٞ٣ؿي أ ّ
٢ٗ ١ء رٌؼً ،َ٤خٕ ٘ٛخى ًخث٘خٕ ٓخّٓ٤خٕ أُُّ٤خٕٝ ،ؿيح ٌٓ٘ حٔ٣ ٫ .ٍُ٧ظط٤غ ػوِي إٔ ٣لْٜ
ًُي ىحث ًٔخٔ٣ ٫ ٌُّٚ٘ ،ظط٤غ ًٌُي ح ،َٓ٧إٔ ٣لٓ ْٜخّ٤ٛش حٌَُٜرخء! ٓغ ًُي ،أٗض طؼَف ّ
إٔ حٌَُٜرخء ٓٞؿٞىس
ٝ ٢ٛٝحهؼّ٤ش.

كُف كبٌ انًغُخ انخبنك
ٗؼٞى ا ًًح آُ ٠ئحُ٘خ "يٍ ويب  ٞٛهللا؟" هزَ إٔ ٣ؤط ٢أ ّ
٢ٗ ١ء اُ ٠حُٞؿٞىً ،خٕ هللا ٝحٌُِٔش ،حٌُٖٓ ٞٛ ١
ٍٝف ٓ ٖٓ ْ٤ُٝخ ّىس ،اّٗٔخ ٝ ٞٛحهؼ ّٗ .٢وٜخٕ –  ٫ػ٬ػشٝ .ح٣٥ش  ٖٓ ۳حُل َٜح ٖٓ ٍّٝ ٧اٗـٞ٣ َ٤كّ٘خَّ ً ،
ٗ٢ء (حًٌُ )ٕٞخٕ رخٌُِٔش .اك ْٜحٌٛ ٕ٥ح ربٟخكظي ػزخٍس هللا حُوخُن حُـٔ٤غ رٞٔ٤ع حُٔٔ٤قٍٓ ٖٓ ،خُش
ر ُْٞحَُّٓ ٍٞاُ ٠أ َٛأكْٔ .٢ :۳
ىػ ٢ٗٞأَٗف .ك ٢حٓ٧زٞع حً َٜٗ ٖٓ ٍّٝ ٧خٗ ٕٞحُؼّخٗ ٢ػخّ  ،٦٢٦٤ط ّْ آٍخُ ٖٓ ٢هزَ ٓـِّش ٓلِّ٤ش ،اُ٠
ىطَ٣ٝض٤٘٤ٓ ،ـخٕٓ٫ ،ظـٞحد  ١َ٘ٛكٍٞى ٖٓ ،أؿَ حُل ٍٜٞػِٓ ٠ؼِٓٞخص ٌُظخرش ٓوخٍ ك٤ٓ ٍٞخٓظٚ
حٌُِٔٛش حُـي٣يس ُ٨ؿ ،ٍٞحُظ ٢طو ّٞػِ ٠ىكغ هٔٔش ىٍ٫ٝحص ُِ ّٞ٤حُٞحكيٍ .أ٣ض  ١َ٘ٛكٍٞى كٓ ٢ز٘٠
ح٩ىحٍسَ٣ ،طي ١ريُش ػَٔٓ ،غ هزّش ر٠٤خء ٍٝرطش ػ٘ن .ػ ّْ ططِّؼض ك ٢أٗلخء حُٔؼَٔ حُّ٠وْ ("ٛخِ٘٣ي رخٍى
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كخًظ ،"١ٍٞكٜ٘٤خ)ٍٝ ،أ٣ض ٍرّٔخ ح٫٥ف ٖٓ حَُّؿخٍ َ٣طي ٕٝػ٤خد حُؼَٔ٣ ،ؼِٔ ٕٞػِ٘٤ٌٓ ٠خص ط٘ظـَ ػِ٠
حُطّخهش حٌَُٜرخثّ٤شً .خٕ حُ ّّٔ٤ي كٍٞى ٣يػٛ ٠خٗغ ّٓ٤خٍس كٍٞى٘ٛ ٌُّٚ٘ .غ حُ ّّٔ٤خٍحص رٞحٓطش ٛئ٫ء حَُّؿخٍ
حًٌُ ٖ٣خٗٞح ٔ٣ظويٓ١ ٕٞخهش حٌَُٜرخء ٝح٫٥ص.
رخِٞٓ٧د ٗلٔ .ٚهللا ح٥د  ٞٛحُوخُن .اّٗٔخ هِن ً َّ ٗ٢ء رٞحٓطش ٞٔ٣ع حُٔٔ٤قٞٔ٣ .ع  ٞٛحٌُِٔشٌٓ .ظٞد،
 ٞٛأَٓ كٜخٍ (حُِٔحٓ٣ .)٢ :۳۳ َ٤و ٍٞهللا ُِٔٔ٤ق ٓخ ٣ـذ إٔ ٣و ّٞر( ٚاٗـٞ٣ َ٤كّ٘خ ٣ .)٩٢-٩٩ :٩ظٌِّْ
ٞٔ٣ع ا ًًح اُ ٠حُؼ ّٔخٍٝ ،حَُّٝف حُويّ  ٞٛحُطّخهش حُظ ٢طٔظـ٤ذ ٝطو ّٞرٔخ ٣ؤَٓ ٙهللا.
ٗٝوَأ رؼي كٍٓ ٢خُش ر ُْٞحَُّٓ ٍٞاُ ٠أ ٢ًُٓٞٞ َٛحُل َٜح ٍّٝ ٧ح٣٥ش :٦٩
"ٗخًَ ٖ٣ح٥د حٌُٗ ...١وِ٘خ اٌُِٞٓ ٠ص حرٖ ٓلزّظ ...ٚحٌٍُٞٛ ٞٛ ١س هللا
ؿ َ٤حُٔ٘ظٗ( ٍٞلْ حُ٤ٜجش ٝحُ ٌَّ٘ ٝحُظَّّٜف) ...كبّٗ ٚك ٚ٤هِن حٌُ َّ ٓخ
ك ٢حُّٔٔخٝحص ٓٝخ ػِ ٠حٓ ٍٝ٧خ ٓٝ َُٟ٣خ ٞٓ َُٟ٣ ٫حء ًخٕ ػًَٗ ٝخ أّ
ٓ٤خىحص أّ ٍ٣خٓخص أّ ٓ .ٖ٤١٬حٌُ َّ ر ُٚٝ ٚهي ُهِن .حٌُ ٞٛ ١هزَ ً َّ
ٗ٢ء ٝك٣ ٚ٤و ّٞحٌَُّ".
ا ًًح طٌ٘ق ًِٔش هللا ّ
إٔ هللا ٝحٌُِٔش – ٗوٜخٕ ّٓٔ٤خٕ – ٝؿيح ًّٓ٣ٞخ ىحث ًٔخ – ٝهزَ إٔ ُ٣وِن أ ّ
٢ٗ ١ء – رٔخ
ك ٌٙٛ ٚ٤حٝ ٍٝ٧حٌُ.ًِّٚ ٕٞ
ك ٢ح٩هظزخّ حُّٔخرنٞٔ٣ ،ع  ٞٛك ٢حٍُّٜٞس – ػِ٤ٛٝ ٌَٗ ٠جش هللا ٌٕٞ٤ٓ .هللا أًؼَ ٝحهؼً٤خ رخُّ٘ٔزش ُي
ٍرّٔخ ،ػ٘يٓخ طؼ ٢أّٗ ٚكٗ ٢لْ ٌَٗ ٤ٛٝجش ًخثٖ رَ٘٘ٓ .١ؼط ٢اػزخطًخ أًؼَ ٫كوًخ.
ًخٕ ٘ٛخى ُٖٓ ا ًًح ،كٝ ٖ٤ؿي ٌٛحٕ حُ ّ٘وٜخٕ ًّٓ٣ٞخٞ٣ ٌٖ٣ ُْٝ ،ؿي ٗ٢ء آهَ.
ُ٘ٛ ْ٤خى ًًَ ُ٘و ٚػخُغ – ٗ" ٫زق" َٛ .هللا ا ًًح ٓليٝى ر٘وٖ٤ٜ؟ ػو٤يس حُؼخُٞع حُوخ١جش ،طل ّي هللا
رؼ٬ػش أٗوخ .ٙاّٗٔخ هللا ُٓ ْ٤ليٝىًحًٔ .خ ٌ٘٣ل ٚهللا َٓحًٍحٛ ،يك ٞٛ ٚإٔ ُّٞ٣ي ٗلٔ ٚآُ ٠خ  ٌٖٔ٣إٔ ٜ٣زق
كوًّخ حُٔ ٖٓ ٖ٤٣٬أٗوخ ٙاُ .ٚاّٗ ٚطؼِ ْ٤حُؼّخُٞع حُوخ١ت  ٞٛحٌُ٣ ١ل ّي هللاٛ ٌَ٘٣ٝ ،يف هللاٝ .هي هيع
رٍٜٞس ٝحكيس ،حُؼخُْ حُٔٔ٤ل ٢رؤًِٔ .ٚهللا ٝحٌُِٔشٔٛ٬ً ،خ ٍٝف٘٣ٝ ،ؼَحٕ ٍٝكٜٔخ .ىػ ٢ٗٞأّٟٝق ًُي.
رٞحٓطش رَٜى ،طٔظط٤غ إٔ طَ٤ٗ ٟجًخ ك ٢حُـَكش ،أ ٝطَ ٟحُ ّْ٘ٔ أ ٝكظّ ٠حُّ٘ـ ّٞحُظ ٢ٛ ٢أًزَ رَّٔحص
ػ ّيس ٖٓ ٗٔٔ٘خ ،اّٗٔخ أرؼي رٌؼٌُّ٘ .َ٤ي  ٫طٔظط٤غ إٔ طظَّٜف ر ٌٜٙح٤ٗ٧خء رٞحٓطش رَٜى .رخِٞٓ٧د
ٗلٔٔ٣ ،ٚظط٤غ هللا إٔ ٘٣ؼَ ٍٝك ٚاُ ٠أ ّ
ٌٓ ١خٕ ٜٓٔخ ًخٗض حُٔٔخكش ،اّٗٔخ رٞحٓطش ٍٝك ،ٚربٌٓخٕ هللا إٔ ٣ؼَٔ
ػِ ٌٙٛ ٠ح٤ٗ٧خء أ ٝإٔ ٣ـَّٛ٤خ ًٔخ ٣لٌُِ .ُٚ ٞح ّ
كبٕ هللا ٓ٘ظَ٘ كٌٓ َّ ً ٢خٕ.
ًْ ٖٓ حُٞهض ك ٌَّٝح ٝهطّطٞح ّٞٔٔ ٛٝح ،هزَ إٔ ٣زيأٝح روِن أ ّ
٢ٗ ١ء ًخٕ! اّٗٔخ حُٔخ ّىس –  ٌٙٛح،ٍٝ٧
حُّ٘ـ ،ّٞحُّٔيّ ،حُٔـَّحص – ُْ طٌٖ أ ّ ٍٝح٤ٗ٧خء حُظ ٢هِوٛٞخ .كوي هِوٞح حُٔ٬ثٌش هزَ إٔ ٣وِوٞح حُٔخ ّىس.
٣لٌ ٢هللا ػٖ هِن ح ٍٝ٧ك ٢حُلٓ ٖٓ ۳٩ َٜلَ أّٞ٣د .هخٍ أّٗ ٚػ٘يٓخ هِن حَٛ ،ٍٝ٧هض ً َّ
حُٔ٬ثٌش كَكًخ (آ٣ش  .)٧ا ًًحً ،خٗض ً َّ حُٔ٬ثٌش ٓٞؿٞىس ػ٘يٓخ هِوض حَّٓ ٍّٝ ٧ ٍٝ٧س.
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كٓ ٢لَ حُظٌّ٣ ،٦ :٦ ٖ٣ٞلٌ ٢ػٖ هِن هللا ُِّٔٔٞحص ٝح .ٍٝ٧ك ٢حُّ٘ٔوش حُوخّٗ٤ٗٞش (أٔٗ ٝوش حُِٔي
ؿ )ْٔ٤حٓظويٓض ًِٔش حُّٔٔٞحص ك ٢حُٔلَى .اّٗٔخ ك ٢حُّ٘ٔوش حُؼزَّ٣ش حّ٤ِٛ٧ش ًٔخ ًظزٜخ ًٓٔٝ ،٠ٓٞخ رؼٞ
حُظَّؿٔخص ط٠ؼٜخ ،كخٌُِٔش  ٢ٛك ٢حُـٔغ – حُّٔٔخٝحص – ٓخ طٞكّ ٢
إٔ حٌُ ٕٞحُٔخ ّى ١رٌخُِٓ ،ٚهِن ر٘لْ
حُٞهض ٓغ حٌٛ .ٍٝ٧ح ٝحٟق كٓ ٢لَ حُظٌّ.٤ :٩ ٖ٣ٞ
"ٓ ٌٙٛزخىة (ريح٣خص) حُّٔٔٞحص (رخُـٔغ) ٝح ٍٝ٧كُ ٖ٤هِوضّٞ٣ .
ػَٔ حَُّدّ ح ُٚ٩حٝ ٍٝ٧حُّٔٔٞحص".
اّٗٔخ ًِٔش حُ ّٞ٤كٌٛ ٢ح حُٔؼ٘٣ ٫ ٠ؼ٘ ٢رخٍَُّٝ٠س ًٓ ٞ٣خ ٝحكيًح ٖٓ ٓ ٩٤خػش ،اّٗٔخ كظَس ُّٓ٘٤ش رٌَ٘ ػخ ّّ.
 ٌٖٔ٣إٔ ٌٛ ٌٕٞ٣ح هي كيع هزَ ر٠ؼش آ٫ف أ ٖٓ ٖ٤٣٬ٓ ٝحُُّٟٔ٘ٝ .ٖ٤ؼض حُٔ٬ثٌش ػِ ٠ح ٍٝ٧هزَ إٔ
ُ٣وِن حٔٗ٩خٕ .رٔخ ّ
إٔ حُٔ٬ثٌش ً ٢ٛخث٘خص ٍٝكّ٤ش أريّ٣ش ٖٓ ،حٌُٖٔٔ أّٜٗخ ٌٓ٘ض ٘ٛخ ٫٥ف أٖٓ ٖ٤٣٬ُٔ ٝ
حُّٔ٘ ٖ٤هزَ إٔ ٣وِن حٔٗ٩خٕ ٖٓ ًْ .حٌُّٔ٘ٛ ،ٖ٤ح ٓخ ٌ٘٣ ٫ل ٚهللاً .خٗض ح ٍٝ٧ك ٢حُزيء ٌٖٔٓ ،حُٔ٬ثٌش.
اّٗٔخ كًٜٞ٣ ٢ح ٣ ١وٝ ،ٍٞحُٔ٬ثٌش حٌُ٣ ُْ ٖ٣للظٞح ٍ٣خٓظ ْٜرَ طًَٞح ٌٓٔ٘( ْٜح...)ٍٝ٧

كُف هٍ هُئخ هللا؟
طلخ َ٤ٛأًؼَ ح ٕ٥ػٖٓٝ ٖٓ ،خ  ٞٛهللا.
هللا ٍٝف (اٗـٞ٣ َ٤كّ٘خ ُٔ .)٩٤ :٤خًح ُ ْ٤هللا ٝحهؼًّ٤خ رخُّ٘ٔزش ٌُِؼ ٖٓ َ٤حُّ٘خّ؟ ّ
 ٕ٧هللا ٝحٌُِٔش ٣ظؤُّلخٕ ٖٓ
ٍٝف ٓ ٖٓ ْ٤ُٝخ ّىس أُ ٝلْ أ ٝىّ ٓؼَ حُزَ٘ .هللا  ٞٛؿ٘ٓ َ٤ظ ٍٞرخُّ٘ٔزش ُؼ ٕٞ٤حُزَ٘ (ٍٓخُش رُْٞ
حَُّٓ ٍٞاُ ٠أ٣ ٫ ٞٛ .)٦٨ :٦ ٢ًُٓٞٞ َٛزي ٝكو٤وًّ٤خ ٖٓ .أؿَ إٔ ٝ ٌٕٞ٣حهؼًّ٤خ ٖٓ ،حُطّز٤ؼ ٢إٔ ٣لظخؽ
حُؼوَ اُ ٠إٔ ٣ظ٤ٛٝ ً٬ٌٗ ٍّٞ ٜجش ٓل ّيىسٓ .خ ٤ٛٝ ٌَٗ ٞٛجش هللا؟
كٓ ٢لَ حُظٌّ٣ ٩١ :٦ ٖ٣ٞوٝ ،ٍٞهخٍ هللا ٗؼَٔ حٔٗ٩خٕ ػٍِٞٛ ٠ط٘خ ً٘زٜ٘خٗ .لٖ ٗؼِْ ٌَٗ ٤ٛٝجش حٔٗ٩خٕ.
ٍٞٛ ٢ٛ ٌٙٛس ٗٝز٤ٛٝ ٌَٗٝ ٚجش هللا.
ٌ٘٣ق ك ٢أٓخًٖ ٓوظِلش ٖٓ حٌُظخد حُٔو ّيّّ ،
إٔ هلل ٝؿٝ ٚػٝ ٕٞ٤أٗق ٝكْ ٝآًحٕٗ ُٚ .ؼَ ػٍِ ٠أٓ.ٚ
 ١كٞ٤حٕ أ َ٤١ ٝأٔٓ ٝي أ ٝكَ٘س أ ٝأ ّ
ٌ٘٣ق إٔ هلل أ٣خى ٝأٛخرغّ ٧ ْ٤ُ .
ٞٗ ١ع ك٤خس ٗؼَكٜخ ،أ٣خ ٍى ٓؼَ
أ٣خى ١حٔٗ٩خٕ .كظًّ ُٞ ٠خٕ ٌُخثٖ ك ّ ٢آهَ ٗؼِْ ر ،ٚػوَ ٣ل ٌَّ ر ٖٓ ،ٚى ٕٝأ٣خىٝ ١أٛخرغٔ٣ ٫ ،ظط٤غ إٔ
ٜ٘٣ٝ ّْٔ ٜ٣غ أٗ٤خء ٓؼَ ٓخ ٣لؼِ ٚحٔٗ٩خٕ.
ػ٘ي هللا هيّ ٝأٛخرغ هيّ ٝؿٔي .ػ٘ي هللا ػوَ .ػ٘ي حُلٞ٤حٗخص ػو ٍٞاّٗٔخ ُُ ْ٤يٜ٣خ ١خهش كٌَ ٓؼِٔخ ػ٘ي
حٔٗ٩خٕ .إ ً٘ض طؼَف ٌَٗ حٔٗ٩خٕ ،كؤٗض طؼَف ٓخ ٤ٛٝ ٌَٗ ٞٛجش هللا٘ٛ ّٚٗ٧ ،غ حٔٗ٩خٕ ػِ٠
ٍٞٛطً٘ ،ٚز!ٜٚ

أكي طٞٔ٣ ٌ٤ٓ٬ع ٓؤُ٤ً ٚق  ٌَٗ ٞٛهللا .أؿخد ٞٔ٣ع ،أٗخ ٓؼٌْ ُٓخ ًٗخ ّ ٓ ٌٙٛيط ُْٝ ٚطؼَك٘٣ ٢خ كِ٤زّْ .حٌُ١
ٍآٗ ٢كوي ٍأ ٟح٥د (اٗـٞ٣ َ٤كّ٘خ ً .)٢ :٦٤خٕ ٞٔ٣ع ٘٣ز ٚح٥دً .خٕ ٞٔ٣ع كؼًِّ٤خ ٞٛ ،هللا ٓؼ٘خ (اٗـَ٤
ٓظًّ .)٩۳ :٦ ٠خٕ ٞٔ٣ع حرٖ هللا حُُٔٞٞى ٓ٘.ٚ
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ٓٝخ ًخٕ ٌَٗ ٞٔ٣ع؟ ًخٕ ٌَٗ اٗٔخًٕ ّٚٗ٧ ،خٕ أً٠٣خ حرٖ حٔٗ٩خًٕ .خٕ ٘٣زً ٚؼًَ٤ح حَُّؿخٍ حُٜٞ٤ى ح٥هَٖ٣
كٓ ،ُٚ٘ٓ ٢خ حٟط َّ أػيحء ٙإٔ َٞٗ٣ح ًٜٞ٣ح ُ٤يُّ٣ٝ ْٜؼَّك ْٜػ ّٖٔ ٞٔ٣ ٌٕٞ٣ع ك ٢حُِ َ٤ر ٖ٤حُـٔٞع.
ٗؼِْ ح ٕ٥ا ًًحّ ،
إٔ هللا ُٗ ٚلْ ٤ٛجش ٗٝلْ ٌَٗ حٔٗ٩خٕٗ .ؼَف أً٠٣خ أّٗ٣ ٚظؤُّق ٖٓ ٍٝف ٓ ٖٓ ْ٤ُٝخ ّىس ٓؼَ
حٔٗ٩خٕ .حَُّٝف  ٞٛؿَٓ َ٤ث ٢رخُّ٘ٔزش ٧ػ ٖ٤حٔٗ٩خٕ ،ا ٫إ ظُٜ َٜخ رٞحٓطش ػِّٔ٤ش هخّٛشٝ .إ ظَٜ
ًٌُيٌ٘٘ٔ٣ ،خ إٔ َٗ ٟهللا ح٥د ٝحُٔٔ٤ق حٔٓ ٕ٥ـّي ٖ٣ك ٢حُّٔٔخء ٓغ ٝؿٍ ،ٙٞؿْ أّٜٗخ ر٘لْ ٌَٗ ٤ٛٝجش
حُٞؿ ٙٞحُزَّ٘٣ش ،اّٗٔخ ٘ٓ ٢ٛؼّش ٓؼَ حُ ّْ٘ٔ رٌخَٓ ه ّٞطٜخ! أػٜٔ٘٤خ ٓؼَ ٜٗذ ٗخٍ ،أهيحٜٓٔخ ٓؼَ حُّ٘لخّ
حُٜٔوٗٝ ٍٞؼَٔٛخ ٓؼَ حُؼِّؾ (ٍإ٣خ ٞ٣كّ٘خ حُٞٛ٬ط.)٦١-٦٤ :٦ ٢

طجُؼخ هللا وصفبره
ؿّ َ٤
إٔ ح٢ٗ َّ ً ٖٓ ّْ ٛ٧ء ٓ ٞٛخ ١ ٢ٛز٤ؼش هللا – ٛلخطٚ؟ ٧ ٌٖٔ٣ ٫كي إٔ ٣ؼَف ٓخ  ٞٛهللا ا ٫اًح ػَف
ٓخ ٛ ٢ٛلخطٛ !ٚلخص هللا ٛٝلخص ح٩رٖ ػِ ٠حُّٔٞحء ٖٓ ٢ٛ ،هيحٓش ٍٝكّ٤ش ٝر َّ ًٔٝخٍ ٓطِن.
 ٌٖٔ٣إٔ ِٗ ّو ٌٙٛ ٚحُ ّ
ٜلخص رٌِٔش ٝحكيس ،حُٔلزّش ،حُظ ٢ٛ ٢حٛ٩ظٔخّ حُٔلذّ رخ٥هَ .ٖ٣اّٜٗخ أِٓٞد حُؼطخء
ٝحُويٓش ٝحُٔٔخػيس ٝحُٔ٘خًٍش ْ٤ُٝ ،أِٓٞد "ح٧هٌ".
اّٗ ٚحِٞٓ٧د حُوخُ ٖٓ ٢حُطّٔغ ٝحُ ّٜ٘ٞس ٝحُـ٘غ ،حٌُزَ٣خء ٝحٗ٧خٗ٤ش ،حُظّ٘خكْ ،حُِّ٘حع ،حُؼ٘ق ٝحُ ّيٓخٍ،
حُلٔي ٝحُـَ٤س ،حٓ٩ظ٤خء ٝحَُٔحٍس.
غؼبدح وانفشح حُظ ٢ط٘ ّغ ٗل ٞحٌُ ٖ٣هِو!ْٜ
غالو وانؼذل وان ّشدًخ وان ّ
١ز٤ؼش هللا حُٔظؤِّٛش  ٢ٛأِٓٞد ان ّ
ُوي ػخٕ هللا ٝحٌُِٔشٓ ،خًح كؼ٬؟ ُوي هِوخ٤ً .ق ػخٗخ – ً٤ق ًخٕ "أِٓٞد ك٤خطٜٔخ"؟ ػخٗخ ٣َ١ن ٛلخطٜٔخ
حٌُخِٓش – أِٓٞد حُٔلزّش حُظ ٢طظيكّن اُ ٠حُوخٍؽ .ػ٘يٓخ طؼ ّٔي ٞٔ٣ع ،هخٍ هللا ح٥د "أٗض حر٘ ٢حُلز٤ذ" .هللا
أكذّ حٌُِٔشٝ .حٌُِٔش أكذّ هللا – أ١خع هللا ًًِّ٤خ.
ٔ٣ ٫ظط٤غ حػ٘خٕ إٔ ٤٘ٔ٣خ ًّٓ٣ٞخ ا ٫إ ًخٗخ ػِ ٠حطّلخمً .خٗخ ػِ ٠حطّلخم ٝطؼخ ٕٝطخ ّّٝ .أً٠٣خ ٔ٣ ٫ظط٤غ حػ٘خٕ
إٔ ٤٘ٔ٣خ ًّٓ٣ٞخ كٔٓ ّ٬ٓ ٢ظَّٔ ،ا ٫إ ًخٕ ٝحكي ك ٢حُطِّ٤ؼش أ ٝك ٢حُو٤خىس حُٔٔ٤طَس .هللا  ٞٛحُوخثي.
٣َ١ن ك٤خطٜٔخ ٘ٛؼض ٓٝ ّ٬طؼخٓٝ ٕٝؼخىس ٝاٗـخُ ًخَٓ .أٛزق ٌٛح حِٞٓ٧د ك ٢حُل٤خسٗ ،خًٓٓٞخ .حُوخٕٗٞ
ٓ ٞٛي ّٗٝش ُوٞحػي حُِّٔٞى ،أُِ ٝؼ٬هخص ٓخ رٗ ٖ٤و ٖ٤ٜأ ٝأًؼَ ٌٖٔ٣ .إٔ ٗيػ ٞهٞحٗٔٓ ٖ٤خروش ٍ٣خّ٤ٟش،
"هٞحٗ "ٖ٤حُِؼزشٝ .ؿٞى حُوخٗ٣ ٕٞظطِّذ ػوٞرش ػ٘ي حُٔوخُلش ٌٖٔ٣ ٫ .إٔ  ٖٓ ٌٕٞ٣هخٗ ٖٓ ٕٞى ٕٝحُؼوٞرش
ػ٘ي هَه.ٚ

هللا – واضغ انذكىيخ
ٝؿٞى حُوخٗ٣ ٕٞلظَٝ ٝؿٞى حُلٌٓٞش .حُلٌٓٞش ٟٝ ٢ٛغ ٝططز٤ن حُوخٗ ٖٓ ٕٞهزَ حٌُ ١ك ٢حُِّٔطشٌٛ .ح
٣ظطِّذ ه٤خىس – ٝحكي ك ٢حُو٤خىس.
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ػ٘يٓخ ًخٗض حٌُخث٘خص حُلّ٤ش حُٞك٤يس حُٞحػ٤ش ٓٞؿٞىسً ،خٕ هللا حُوخثي – ك ٢حُو٤خىس حُٔظِّٔطشٌُُ .ي ،كظّ٠
ػ٘يٓخ ًخٗض كو ٢حٌُخث٘خص حُلّ٤ش حُٞحػ٤ش  ٢ٛهللا ٝحٌُِٔشً ،خٕ ٘ٛخى كٌٓٞش ٓغ هللا ك ٢حُِّٔطش حُؼِ٤خ .كٌٓٞش
هللا  ٢ٛكٌٓٞش ّ٣ٍَٟٝش ٖٓ ح٧ػِ ٠اُ ٠حٓ٧لَ ٌٖٔ٣ ٫ .إٔ طٌ" ٕٞكٌٓٞش رٔٞحكوش حُٔلٌ ّٞػِ."ٚ٤
هٞحٜٗ٘٤خ ط٘٘ؤ ٝطٜيٍ ٖٓ هللا –  ٫طُ ّ
ٖٔ أريًح ٖٓ هزَ حُ ّ٘ؼذ – َّ٘٣ ٫ع حُٔلٌ ّٞػِ ٚ٤أريًح ً٤ق ٓظلٌْ ػِٚ٤
حُلٌٓٞش .رٔخ أّٜٗٔخ هِوخ ًخث٘خص أهَ ٟكّ٤ش ٓل ٌَّس ٝحػ٤شٝ ،حهغ ح َٓ٧حٌُٛ ١ٍَّٝ٠ح٠٣ ،غ كٌٓٞش هللا كٞم
ً َّ حُٔوِٞهخصٓ ،غ ً ٕٞهللا حُوخثي ح٧ػِ.٠
ٓـظٔؼ٘خ حُزَ٘ ّ
 ١حكظَ ٝحٓظ٤خُ ٟٝغ هخٗ .ٕٞحُلٌٓٞخص حُزَّ٘٣ش ،إ كٓ ٢ي٘٣ش أٓ ٝوخ١ؼش أ٣٫ٝ ٝش أٝ
ُ ،ٖ١ٝيٜ٣خ ٤ٛجخص هخّٗ٤ٗٞش – ٓـِْ حُٔي٘٣ش ،حُ ّيُٝش حُظَّ٘٣ؼّ٤ش ،حُٔئطَٔحص حُّ٤٘١ٞشٓ ،ـِْ حُّ٘ٞحد،
ٍح٣ؤظخؽ ،حُٔـِْ حُظَ٘٣ؼ ٢أ ٝحٌُ٘ٔ٤ضٓ ٌُٖ .ظّش آ٫ف ٓ٘ش ٖٓ حُوزَس حُزَّ٘٣ش أظَٜص ػـِ حٔٗ٩خٕ
حُظّخّ ك ٢حُلْٔ ٓخ ر ٖ٤حُ ّ
ّ ٜق ٝحُوطؤ ،أ ٝك ٢اهَحٍ هٞحُِٗٞٔ ٖ٤ى حٔٗ٩خٕ ٝػ٬هخط.ٚ
أهخٓض ٤ٛجخص حٔٗ٩خٕ حُوخّٗ٤ٗٞش ،هٞحًٗ ٖ٤ؼَ٤س اُ ٠ك ّي ّ
إٔ ٍؿَ حُ َّ٘١ش حُؼخى ١ك ٢حُٔي٘٣شٔ٣ ٫ ،ظط٤غ إٔ
٣للع ك ًٚ٘ٛ ٢ؿِء ٖٓ  ٌٙٛحُوٞحٗ ٖ٤حُظ٣ ٢ـذ إٔ ٣ظَّٜف ك٤خٍ هَهٜخ٣ .ظٌ ًَّ رؼٍ ٌْ٠رّٔخ ،حُظّؼِ٤ن
حُلٌخ ٢ٛك ٢ؿَ٣يس أّٓ٤ًَ٤ش "٣ـذ ٟٝغ هخٗ ."ٕٞأٗخٍ ٌٛح حُظّؼِ٤ن ػٖ ٣َ١ن حُِٔفّ ،
إٔ هٞحٗ ٖ٤حٔٗ٩خٕ هي
أهخٓض هٞحًٗ ٖ٤ؼَ٤س ،اّٗٔخ  ٫ ٢ٛطِحٍ طلَ٘ ك ٢طـط٤ش ً َّ حُوَٝهخص حُٔؼوُٞش.
هخٗ ٕٞهللا ٍٝك ّ ٌٖٔ٣ٝ ،٢طِو ٜٚ٤رٌِٔش ٝحكيس رٔ٤طش ،اّٗٔخ ٗخِٓش ،حُٔلزّشٗ .خُٓ ٚٓٞظٞؿ ٚ٤طَّٜف حُزَ٘،
٘٣ؤْ اُّ٤ٛٝ ٠ظ ٖ٤ػظٔ٤ظٓ ،ٖ٤لزّش هللا ٓٝلزّش حُوَ٣ذ ٌٙٛ .ريٍٛٝخ ط٘ؤْ اُ ٠ػَ٘س ٛٝخ٣خ .ػظّْ ٞٔ٣ع
ٌٛح حُّ٘خٓ ّٞربظٜخٍ٤ً ٙق ٔ٣ظ ّي ٓزيأ٤ُ ٙـطّ َّ ً ٢طؼ ّي  ٌٖٔ٣إٔ ٣و ّٞر ٚحٔٗ٩خٕ .حُل َٜحُؼّخُغ ٖٓ ٍٓخُش
ر ُْٞحَُّٓ ٍٞاُ ٠أًٍٗٞ َٛؼ ،ّٞطظّ َٜ
إٔ هخٗ ٕٞهللا ٣ـذ إٔ ٣طزّن رخُٔزيأ٣ .ظِ ّو ٚرٌِٔش ٝحكيس،
حُٔلزّش .اّٗٔخ ً ٞٛخَٓ رٌَ٘ أّٗ ٚػ٘ي ططز٤ن ٓزيثٜ٣ ،ٚزق هخًٗٗٞخ ٌٓظٔ٘ٛ .ً٬خى هخًٗٗٞخ ٝحكيًح ًخٓ ٞٛٝ ،ً٬هللا.
حكلع كً٘ٛ ٢ي ّ
إٔ كٌٓٞش هللا طظؤّْٓ ػِٗ ٠خٓ ّٞهللا ،حٌُ ٞٛ ١أِٓٞد ك٤خس ٓلزّش ٓظيكّوش ٝطؼخٝ ٕٝحٛظٔخّ
رو َ٤حُٔلٌ ّٞػِ .ٚ٤هخٗ ٕٞهللا ٌٛح ٘٣ظؾ حُّٔٝ ّ٬حُلَف ٝحُظّؼخ ٖٓ ٕٝه ٍ٬ح١٩خػش.

هللا ػبئهخ
ٗؼٞى َّٓس ػخٗ٤ش آُ ٠لَ حُظٌّ ،٦ :٦ ٖ٣ٞك ٢حُزيء هِن هللاً ...ظذ ٌٓٛ ٠ٓٞح ك ٢حًٔ َٛ٧خ أٝك ُٚ ٠هللا.
ًظذ ٓ ٠ٓٞك ٢حُؼزَّ٣ش .حٌُِٔش حُؼزَّ٣ش حُٔظَؿٔش هلل  ٢ٛا – ْ٤ِٛٞ٣آْ ،رخُ ٌَّ٘ ٞٛ ،ك٤ٛ ٢ـش حُـٔغ ،اّٗٔخ
ػخىس ٞٛ ،ك٤ٛ ٢ـش حُٔلَى ،رخٓ٩ظويحّ حُِـ .١ٞاّٗٗ ٚلْ ٗٞع حْٓ حُؼخثِشٔ٤ً٘ ،ش ،كجش – ػخثِش ٝحكيس طظخُّق
ٖٓ حػ٘ ٖ٤أ ٝأًؼَ – ٓٔ٤لٝ ٢حكي ٣ظخُّق ٖٓ ػ ّيس أػ٠خء – ٓـٔٞػش ٝحكيس ٖٓ ػ ّيس أٗوخ.ٙ
اّٗ٣ ٚي ٍّ ػِٗ ٠لْ حٗ٧وخٜ٘٣ ،ٙؼ٣ٝ ٕٞئُّل ٕٞهللا حُٞحكئً ،خ ٗـي ك ٢اٗـٞ٣ َ٤كّ٘خ  -٦ :٦حٌُِٔش ٝهللا –
ٝ َّ ًٝحكي ٖٓ ٌٛحٕ حُ ّ٘وٜخٕ  ٞٛهللا .ثكالو آخش ،هللا هى اٌِ ػبئهخ أٗوخ٣ ،ٙظؤُّق كظّ ٠حٖٓ ٕ٥
ٗوٜخٕ كو – ٢هللا ح٥د ٝحُٔٔ٤ق ح٩رٖ ٌُٖ .إ ٌٖٓ حَُّٝف حُو ّيّ ك ٢أكيٛٝ ،ْٛخٍ ٘٣وخى ٖٓ ٍٝف هللا
(ٍٓخُش ر ُْٞحَُّٓ ٍٞاُ ٠أ٤ٍٓٝ َٛش) ،ك ٌٕٞ٤حرٖ هللا ٌُٖ .ػ٘يٓخ ٣ؼٞى حُٔٔ٤ق اُ ٠ح ٍٝ٧رو ّٞس ٓٝـي
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ٓخٓ٩ ٢هخٓش يهكىد هللا وَؼُذ دكىيخ هللا حُظ ٢أرطِٜخ ُ٤ٓٞلٔ٤ٓ ٖٓ َّ ً ،ٍّٞظِت ٘٣ٝوخى ٖٓ ٍٝف هللا،
ٜٓ٤زق حرٖ هللا .كظلٌْ ػ٘يٛخ ػخثِش هللا ً َّ حٓ ،ْٓ٧غ حٓظؼخىس كٌٓٞش هللا!
ػو٤يس حُؼّخُٞع طل ّي هللا ،اُ ٠ػ٬ػش أٗوخِٓ ٙػ .ٖ٤ٓٞاّٜٗخ طّ ٜيّ اٗـٞٔ٣ َ٤ع حُٔٔ٤ق! اٗـ ٞٛ ِٚ٤حُوزَ
حُّٔؼ٤ي ٌُِٔٞص هللا ح٥ط ٢هَ٣زًخ ح – ٕ٥ح َٓ٧حُٞك٤ي ٌُٜح حُؼخُْ ٝحُزَ٘ حُٔ٘ ّ!ٖ٤ٗٞ

رخُٔوخرَ ،ػو٤يس حُؼّخُٞع  ٢ٛػو٤يس حُ ّي٣خٗش حُؼظٔ٤ش حُوخ١جش حُظ ٢ىػ٤ض كٍ ٢إ٣خ ٞ٣كّ٘خ حُٞٛ٬طَّ ٓ ،٨ :٦٧ ٢
رخرَ حُؼظٔ٤ش أ ّّ ّ
حُِٝحٍٗٝ ٢ؿخٓخص ح .ٍٝ٧ر ٌٜٙحُؼو٤يس كوَٓ ،٢كوش ٓغ ؿَٛ٤خ ،هيع ارِ٤ٔٓ َّ ً ْ٤لّ٤ش
طوِ٤يّ٣ش.

ػمُذح انضّبنىس
حُظّؼِ ْ٤حُٔظٞحكن ػِ ٚ٤اؿٔخ ً٫ك ٢حُٔٔ٤لّ٤ش حُظوِ٤يّ٣شّ ٞٛ ،
إٔ هللا ػخُٞع – هللا ك ٢ػ٬ػش أٗوخ – ٙح٥د ،ح٩رٖ
ّ
ٝحَُّٝف حُويّ (حُٔيػ ٞؿخُزًخ "حُ ّ٘زق" ك ٢حُِـش حّ٣ِ٤ٌِٗ٩ش)٤ً .ق ىهِض ػو٤يس "حُؼخُٞع"  ٌٙٛاُ ٠حُٔٔ٤لّ٤ش
حُظّوِ٤يّ٣ش؟
ُْ طؤص أريًح ٖٓ حٌُظخد حُٔو ّيّ .هي حٓظٜ٘يص رَإ٣خ ٞ٣كّ٘خ  ٢ :٦٩ك٣ ٖ٤وّ ٍٞ
إٔ ً َّ ح ْٓ٧هي ُهيػض ربرِْ٤
حُ ّ٘٤طخٕ٤ً .ق ا ًًح أىهَ ارِ ْ٤حُٔخًَ  ٌٙٛحُؼو٤يس اُ" ٠حُٔٔ٤لّ٤ش"؟
طخٍ٣ن ٌٛح حُّٔئحٍ ٓؼٛ٪ُ َ٤ظٔخّ٣ .زي ٝح َٓ٧ؿٓ َ٤ؼوّ ٍٞ
إٔ ًخثً٘خ ٓؼَ ارِ ْ٤ُ ،ْ٤كو ٢هي حٓظطخع إٔ ٣ويع
حُؼخُْ ًِّ ،ٚرَ ٝأً٠٣خ إٔ ٣ويع "حُٔٔ٤لّ٤ش" – حُ ّي٣خٗش حُظ ٢طلَٔ حْٓ حُٔٔ٤ق ٝحُٔلظَ ٝإٔ طٌ ٕٞى٣خٗظٚ
حُلو٤وّ٤شٓ .غ ًُي ،كوي هخّ ارِ ْ٤ر ٌٜٙحُٔلخٍهش!
هخّ رٌُي رٞحٓطش ً٘ٔ٤ظ ٚحُٔوخىػش حُؼظٔ٤ش ،حُظ ٢ريأص ػخّ ٓ ّ۳۳غ ٓ ٕٞٔ٤حُّٔخكَ ،حٌُٛٝ ١ق ك٢
حُل َٜحُؼّخٖٓ ٖٓ أػٔخٍ حََُّٓ ،روخثي ى ٖ٣رخرَ حُـخٓ ٞك ٢حُّٔخَٓس .هي ٓـَّ كٓ ٢لَ حُِٔٞى حُؼّخٗ:٦٧ ٢
ّ ،٩٤-٩۳
إٔ ِٗٔ٘ؤَِٓٓ ،ي أٗ ،ٍٞحٌُ ١حؿظخف ٝطـِّذ ػِ ٠حٌُِٔٔش حُ ّ٘ٔخُّ٤ش – ٌِٓٔش آَحث – َ٤أهَؽ
حُ ّ٘ؼذ ٖٓ أٍ ْٜٟك ٢حُّٔخَٓس ٗٔخٍ أٝ ،ْ٤ٍِٗٝأٌٖٓ ك ٢طِي حٗ ٍٝ٧ؼذ حُ ّي ٖ٣حُزخرِ ٢حُـخٖٓٓ ،ٞ
ٟٞحك ٢رخرًَ .خٗٞح رخُطّزغ ٝػٌ٘ٞ٘ٓ .ٖ٤ّ٤ح  ٌٙٛحُٔ٘طوش كٔٗ ٢خٍ كِٔط ٖ٤ك ُٖٓ ٢حُٔٔ٤قٜٞ٤ُ ٌٖ٣ ُْ .ى
حُٜٞ٤ىّ٣ش ك ُٖٓ ٢حُٔٔ٤ق ،أ ّ
 ١ػ٬هش رًٝ ،ْٜخٗٞح ٣يػ ْٜٗٞرخُىٍحء "حٌُ٬د"ً .خٗٞح ِ٣ ٫حُٞح ٣ؼظ٘وٌٛ ٕٞح
حُ ّي ٖ٣حُزخرِ ٢حُٞػ٘ ٢حُـخٓ ،ٞك ٢حُوَٕ ح .ٍّٝ ٧ػخّ  ،ّ۳۳رؼي ٓ٘ظ ٖٓ ٖ٤طؤٓٞٔ٣ ْ٤ع حُٔٔ٤ق ً٘ٔ٤ش هللا
ٖٓ حُّٔٔخء ،ك ّٞ٣ ٢حُؼَٜ٘س ًحى ٍِٗ ،كِ٤زْ حُ ّ٘ ّٔخّ ،حٌُ ١أٛزق ٫كوًخ أٓولًخ ،اُ ٠حُّٔخَٓسٝ ،ر َّ٘
ربٗـ َ٤حُٔٔ٤ق .ؿخء ٓ ٕٞٔ٤حُّٔخكَ ٌٛح ٖٓ ر ٖ٤حُل٘ي ُٔٔ٤ؼ.ٚ

ًخٕ ٓ ٕٞٔ٤هي ٓلَ ٗؼذ ًُي حُزِيًٝ ،خٗٞح ٣ظزؼً ٚٗٞوخثي ْٛك ٢حُ ّي ٖ٣حُـخٓ ٞحُزخرِ ٖٓ ،٢حُّٜـ َ٤اُ٠
حٌُز َ٤هخثٌِٛ ٖ٤ح  ٞٛه ّٞس هللا حُؼظٔ٤ش (أػٔخٍ حََُّٓ .)٦١ :٩
ػ٘يٓخ ّ ٛيم حُّ٘خّ كِ٤زّْ ٣ ٞٛٝز َّ٘ رٌِٔٞص هللا ،طؼ ّٔيٝحٝ ،طٔ ٌّٖ ٌٓٛ ٕٞٔ٤ح ،إٔ ٣ظؼ ّٔي ٓؼ.ْٜ
ػ ّْ ؿخء ٓ ٕٞٔ٤ػ٘ي حََُّٓ ،رطَّ ٞ٣ٝكّ٘خٝ ،ه ّيّ ُ ْٜحُٔخٍ ١ ،ْٜ٤َٗ٣خُزًخ ٓ٘ ْٜإٔ ٣ؼط ٙٞحُِّٔطخٕ ُ٠٤غ
٣ي ٙػِ ٠حُ ّ٘ؼذ ،ك٤وزِٞح حَُّٝف حُويّٝ .رّو ٚرطَّ ر٘ ّيس ٌُٖ .أػِٖ ٓٗ ٕٞٔ٤لٔ٤ٔٓ ً٫ٍٞٓ ٚلًّ٤خٝ ،ىػ٠
ى ٖ٣رخرَ حُٞػ٘ ٢حُـخٓ" ٞرخُٔٔ٤لّ٤ش" .هي هزَ رؼو٤يس "حُّ٘ؼٔش" ُٔـلَس حُوطخ٣خ (حُظ ُْ ٢طٌٖ هز ً٬ػ٘ي حُ ّي٣خٗش

35

حُٞػّ٘٤ش) ،اّٗٔخ ك ّ ٍٞحُّ٘ؼٔش اُ ٠إً ُِؼ٤ٜخٕ (ٓلَ ًٜٞ٣ح  .)٤طخم اُ ٠طل َ٣ٞحُ ّي ٖ٣حُٞػ٘ ،٢طلض حْٓ
"حُٔٔ٤لّ٤ش" ،اُ ٠ى٣خٗش ػخُّٔ٤ش٤ُ ،ل َٜرٌُي ،ػِ ٠حُلٌْ حُٔ٤خُِٓ ٢ؼخُْ.
ُْ ٣لوّن ٓ" ٕٞٔ٤ر٤ظَ" (رطَّ) ٝى٣خٗظ ٚحُِٔ ٍّٝس ٌٛح ،ك ٢ك٤خط .ٚاّٗٔخ حُوخىس حٌُ ٖ٣هِل ٙٞحٗظوِٞح ٓٝوَّحطْٜ
آٍُٝ ٠خٗ ،خُٞح ٫كوًخ حُّٔ٤طَس ػِ ٠حٓ٩زَحّ٣ٍٞ١ش حَُّٓٝخّٗ٤شٝ ،حُظ ٢هِلظٜخ ك ٢حُوَ ٕٝحُٓٞط ،٠حُظ٢
طيػ" ٠حٓ٩زَحّ٣ٍٞ١ش حَُّٓٝخّٗ٤ش حُٔو ّيٓش"ّ .
إ  ٌٙٛحٓ٩زَحّ٣ٍٞ١ش  ٢ٛح ٕ٥كٛ ٢يى إٔ طؼخى اُ ٠حُل٤خس ٖٓ
ؿي٣ي ك ٢أٍٝٝرخ!

ثششي يض ّوسح
ػ٘ي كِ ٍٞحُؼوي حُّٔخىّ ٖٓ حُوَٕ ح ،ٍّٝ ٧حٗظوَ ٓؼظْ حُ َّ٘م ح ٖٓ ٢ٓٝ٧حُزَ٘ ٟحُلو٤وّ٤ش اُ ٠رَٟ٘
ِٓ ٍّٝس (ٍٓخُش ؿ٤١٬ش  .)٧-١ :٦ك ٢أٝحهَ حُؼخّ ً ،ّ٢١خٕ حَُّٓٞ٣ ٍٞكّ٘خ ِ٣ ٫حٍ ػِ ٠ه٤ي حُل٤خسً .ظذ
ٓلَ حَُّإ٣خ ػِ ٠ؿَِ٣س رطْٔ .رؼي ًُي روًِ ،َ٤خٗض حٌُ٘ٔ٤ش حُظ ٢ريأ رٜخ ٓ ٕٞٔ٤ػخّ  ،ّ۳۳طلخ ٍٝإٔ
طل ّ ٍٞحُؼ٤ي حُٔٔ٤ل ٢حُلو٤وُِ ٢لٜق (ؿ َّ٤حُٔٔ٤ق ًٌِٗ ٖٓ ٚرق حُلَٔ اُ ٠هزِ كطٝ َ٤هَٔ) ،اُ ٠حكظلخٍ
رخرِ ّ٣ ،٢يػ ٠ح ٕ٥رخّ٣ِ٤ٌِٗ٩ش "أ٣ظَ" – طًّ٘ٔ ٤خ رخٛ٫٩ش أٓظخٍص أ ٝا٘٣ظخٍ (حُظ ٢طِلع أ٣ظَ رزؼ ٞحُِٜـخص
حُّٔخّٓ٤ش).
رؼي ٓٞص حَُّٓٞ٣ ٍٞكّ٘خ ،أهخّ رٌَ٤ُٞحص ،أكي ط ،ٌٙ٤ٓ٬ؿيح ً٫رؼي حًزَ كٔٓ ٍٞؤُش حُلٜق-أ٣ظَ ٗلٜٔخٓ ،غ
ٓطَحٕ آهَ ٖٓ ٍٓٝخ .ىػ٤ض  ٌٙٛحُٔؼًَش حُٞٛ٬طّ٤ش رـيحٍ ًٞحىٍٝى( ٖٔ٤ٔ٣ؿيحٍ حٍ٧رؼش ػَ٘)ٗ .خَٟ
رٌَ٤ُٞحصًٔ ،خ ػِّْ ٞٔ٣ع ٝحََُّٓ حّ ،ٖ٤ّ٤ِٛ٧
إٔ ػِ ٠حُلٜق إٔ ٣للع رٌِ٘ ٚحُـي٣ي حٌُ ١أىهِٞٔ٣ ٚع
ٝحَُّٓ ٍٞرٍٓ( ُْٞخُش ًٍٗٞؼ ّٞح ،)٦٦ ٠ُٝ٧رخٓظويحّ هزِ حُلطٝ َ٤حُؤَ ،ػًٟٞخ ػٖ ًرق حُلََٔ٤ُ ،
حَُّحرغ ػَ٘ ٖٓ ٗٔ٤خٕ (حُ ّ٘ َٜح ٍّٝ ٧ك ٢حُظّو ْ٣ٞحُٔو ّيّ ،حٌُ٣ ١ؤط ٢ك ٢حَُّر٤غ)ٔ٤ً٘ ٌُٖ .ش ٍٓٝخ أَّٛص
إٔ ٣للع  ّٞ٣أكي.
كٗ ٢لْ حُٞهض طوَ٣زًخ ،أه ْ٤ؿيحٍ آهَ ر ٖ٤ىًظ ٍٞأٍ ٖٓ ّٞ٣حٌ٘ٓ٩يٍّ٣شُ ،ػ٤ٔٓ ْ٤ل ّٓ ٢خص ػخّ ،ّ۳۳١
ٝأٓخهلش آهَ ،ٖ٣ك ٍٞىػٞس هللا رخُؼّخُٞع .حػظَ ٝحُيًظ ٍٞأٍ ّٞ٣ر٘ـخػش ػو٤يس حُؼّخُٞع ،اّٗٔخ أىهَ
أهطخء هخّٛش ر.ٚ
ػخّ  ،ّ۳٩٨ىػخ حٓ٩زَحًٓٞ ٍٞ١ظخٗظٓ ٖ٤ـِْ ٗخُ ،ٖ٤ٔ٣ظٔ٣ٞش  ٌٙٛحُو٬كخصًٓٞ ٌٖ٣ ُْ .ظخٗظً ٖ٤حى
"حُٔٔ٤ل "٢رؼي ،اّٗٔخ رٜلظ ٚكخًْ ٓ٤خًٓ ،٢خٕ ٣ظٔظّغ رخُِّٔطشٝ .حكن حُٔـِْ ػِ ٠حُؼو٤يط ،ٖ٤ػو٤يس أ٣ظَ-
ح٧كي ٝػو٤يس حُؼّخُٞع .ؿؼِٜخ ًٓٞظخٗظ ،ٖ٤كخًْ ٓيٗ ّ ٢كٜ٘٤خ ،لبَىًَب ٌٖ٣ ُْ ٌُٖ .رٔوي ٍٙٝإٔ ٣ـؼَ ٜٓ٘خ
دمُمخ!
هي هيع ارِ ْ٤حُؼخُْ رؤًِٔ ٚرٔٔؤُش ١ز٤ؼش ٖٓ ٓٝخ  ٞٛهللا – ًٔخ رٟٔٞٞع حُٔٔ٤ق ٝحَُّٝف حُويًٌُّٝ .ي،
رٔٔؤُش كٌٓٞش هللا حُٔزّ٘٤ش ػِ ٠هخٗ ٕٞهللا حَُّٝكٝ .٢أرؼي ٖٓ ًُي ،رٔٔخُش ٓخًح ُٔٝخًح  ٞٛحٔٗ٩خٕٓ ،خ ٞٛ
حُو٤ً ،ٙ٬ق ٗل َٜػِٓ ،ٚ٤خ  ٞٛحٗ٩ـ َ٤حُلو٤وٓ ،٢خًح ُٔٝخًح  ٢ٛحٌُ٘ٔ٤شٓٝ ،خًح ك ٢حُٔٔظوزَ!

كُف هى هللا؟
ٟق رخٌُخَٓ ك٤ٓ ٢خم حٌُّ ،ّ٬
ٌٓ ١خٕ ك ٢حٌُظخد حُٔو ّيّٞٓ .ف أّ ٝ
ُْ ٣ظ ّْ حٓظويحّ ًِٔش حُؼخُٞع ك ٢أ ّ
إٔ هللا
ُْ ٣ل ّي ٗلٔ" ٚرؼخُٞع" .ػ٘يٓخ ٗل ْٜحُلو٤وش حُٔي٘ٛشٗ ،ـيٛخ أٍٝع ٝكٔٗ٪ُ ٌٖٔ٣ ٢خٕ إٔ ٣وزِ ٚأٔ٣ ٝظِت ر.ٚ
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ريأص أ ّ ٍٝكٌَس ح ٝطؼِ ْ٤ػٖ ً ٕٞهللا ػخُٞع ،ك ٢حُؤْ ح٧هُِ َ٤وَٕ حُؼّخٗٓ – ٢جش ٓ٘ش رؼي إٔ ًًظذ ٓؼظْ
حُؼٜي حُـي٣يً .خٗض حُٔٔ٤لّ٤ش حُِٔ ٍّٝس حُظ ٢أٗـزٜخ ٓ ٕٞٔ٤حُّٔخكَ ،طَ ّٝؿٜخ رو ّٞسٝ ،طَ ّٝؽ ٓؼٜخ حُؼ٤ي حٌُز،َ٤
أ٣ظَّ .
ٌُٖ ً٘ٔ٤ش هللا حُلو٤وّ٤ش هخٓٝظٜخ ,أٛزق حُِّ٘حع ػ٘٤لًخ ؿ ًّيح اُ ٠ك ّي ٛخٍ ّ ٜ٣يى ٓ ّ٬حُؼخُْ .ىػخ
ًٓٞظخٗظ ،ٖ٤حٓ٩زَح ٍٞ١حُٞػ٘ ّ ٢كٜ٘٤خٓ ،ـِْ ٗخُ ٖ٤ٔ٣ظٔ٣ٞظً .ٚخٕ ػيى ىحػٔٞح حٓ٩زَح ٍٞ١حَُّٓٝخٗ٣ِ٣ ٢ي
رٌؼ َ٤ػيى ً٘ٔ٤ش هللا حُلو٤وّ٤ش حُٔ٠طٜيس.
ٓظـي حُّ٘زٞءس ُٜظ ٖ٤حٌُ٘ٔ٤ظ ،ٖ٤كٓ ٢لَ حَُّإ٣خ .ك ٢حُل َٜحُؼّخٗ ٢ػَ٘ ،طـي ٗزٞءس حٟطٜخى ً٘ٔ٤ش هللا
حُلو٤وّ٤ش رٌَ٘ ػظ .ْ٤ىػخٛخ ٞٔ٣ع "حُوط٤غ حُّٜـ ."َ٤ك ٢حُل َٜحُّٔخرغ ػَ٘ ،طـي ٗزٞءس حٌُ٘ٔ٤ش حُِٔ ٍّٝس
– ً٘ٔ٤ش ػظٔ٤ش ىػخٛخ هللا ٓ َّ رخرَ حُؼظٔ٤ش أ ّّ ّ
حُِٝحٗ( ٢آ٣ش  .)٨كوي حّٗٔ ٠ض اُ ٠حُلٌٓٞخص حُٔ٤خّٓ٤ش
ٝؿِٔض ٓؼٜخ ٓ٘لَؿش حُّٔخهِٜ٤ٓ .ٖ٤غ حُؼخُْ رظؼـّذ (آ٣ش  ،)٩ػ٘يٓخ ٓظؼخى اُ ٠حُل٤خس ى٣خٗش حُوَ ٕٝحُٓٞط٠
حُٔ٤خّٓ٤ش " ،ٌٙٛحٓ٩زَحّ٣ٍٞ١ش حَُّٓٝخّٗ٤ش حُٔو ّيٓش"! اّٜٗخ ح ٕ٥ك ٢أَٓ ٠ُٝحكَ طٌِٜ٘٤خ ،ري ًءح ٖٓ حُّٔٞم
حُٔ٘ظًَش!

إضبفخ كزبثخ يمذّعخ كبرثخ
٘ٛخى ٓوطغ ٛـٝ َ٤حكي ك ٢حُّ٘ٔوش حُوخّٗ٤ٗٞش ٌُِظخد حُٔو ّيّ (أٔٗ ٝوش حُِٔي ؿ ،)ْٔ٤حُظ٣ ٢ظٔظويّ ػخىس
ٖٓ هزَ أٜٗخٍ حُؼّخُٞعُ ،يػْ ػو٤يس حُؼّخُٞعٗ .ـي ٌٛح حُٔوطغ كٍٓ ٢خُش ٞ٣كّ٘خ ح ٞٛٝ ،٩-٧ :٨ ٠ُٝ٧رٖ٤
ه ٖ٤ٓٞك ٢ح٩هظزخّ حُظّخُ:٢
ّ
"كبٕ حٌُٜ٘٣ ٖ٣ي( ٕٝك ٢حُّٔٔخء  ْٛػ٬ػش ح٥د ٝحٌُِٔش ٝحَُّٝف حُويّ
ّ
ٛٝئ٫ء حُؼ٬ػش ٝ ْٛحكيٝ .حٌُٜ٘٣ ٖ٣ي ٕٝك ٢ح ْٛ )ٍٝ٧ػ٬ػش حَُّٝف
ٝحُٔخء ٝحُ ّي ّّ ٝحُؼ٬ػش  ْٛك ٢حُٞحكي.
حُ٤ٟلض حٌُِٔخص حُٟٔٞٞػش ر ٖ٤ه ٖٓ ،ٖ٤ٓٞهزَ ٓلٍَّ ١حُظَّؿٔش حُ٬طّ٤٘٤ش ٌُِظخد حُٔو ّيّ ،ك ٢أٝحثَ
حُوَٕ حَُّحرغ ػِ ٠حٍ٧ؿق .ك ٫ ٢ٜطظ َٜك ٢أ ّ
 ٖٓ ١حُٔوط١ٞخص حُٗٞ٤خّٗ٤ش حُوئ٣ش ٫ٝ ،ك ٢طَؿٔخص
اٌِّٗ٣ِ٤ش كي٣ؼش أهَ .ٟط ّٔض اٟخكظٜخ اُ ٠حُظَّؿٔخص حُ٬طّ٤٘٤ش ه ٍ٬ك ّٔ ٠حُِّ٘حع ٓخ رٍٓٝ ٖ٤خ ٝحُيًظٍٞ
أٍٗٝ ّٞ٣ؼذ هللا.
طَ٘ف حُظؼِ٤وخص ػِ ٠حٌُظخد حُٔو ّيّّ ،
إٔ  ٌٙٛحٌُِٔخص ُْ طٌظذ أريًح كٓ ٢وط١ٞخص ٞ٣كّ٘خ حَُّٓ ،ٍٞأ ٝك٢
ّ
ّ
ّ
أ ّ
 ٖٓ ١حُّ٘ٔوخص حُٔٞؿٞىس حُوئ٣ش ُٜخ٣ .ظٌِْ حَُّٓٞ٣ ٍٞك٘خ كٍٓ ٢خثِ ٚحُؼ٬ػش ٝكٓ ٢لَ حَُّإ٣خ ،ػٖ "ح٥د
ّ
 ...ٝح٩رٖ" (ٍٓخُش ٞ٣كّ٘خ ح٣ ٫ ٌُّٚ٘ ،)۳ :٦ ٠ُٝ٧ظٌِْ أريًح ػٖ "ح٧د ٝحٌُِٔش" ،ا ٫ك ٢حُٔوطغ حُـَ٤
حُٔٞك ٠كٍٓ ٢خُش ٞ٣كّ٘خ ح.)٩-٧ :٨ ٠ُٝ٧
ًخٕ ٘ٛخى ٓززًخ كو٤وًّ٤خ َُثٓ ْ٤طخٍٗش حُويحع ،إٔ َ٣ؿذ ك ٢اٟخكش ٌٛح ح٣٥ش حٌُخًرش ك ٢حُظَّؿٔش حُ٬طّ٤٘٤ش،
ٜ٘ٓٝخ طظَِّٔ اُ ٠حُّ٘ٔوش حُوخّٗ٤ٗٞش (أٔٗ ٝوش حُِٔي ؿّ .)ْٔ٤
إ ػو٤يس حُؼّخُٞع طزطَ رخٌُخَٓ اٗـٞٔ٣ َ٤ع
حُٔٔ٤ق .اٗـ ٞٛ ِٚ٤ان ّشعبنخ حُظ ٢أط ٠رٜخ اُ ٠حُزَّ٘٣ش ٖٓ هللا ح٥د ،حُزَ٘ ٟحُّٔخٍّس ػٖ يهكىد هللا ح٥ط!٢
ٌٛح أَٓ ٣َ٣ي ارِ ْ٤إٔ ٣ظـِّذ ػِ ٚ٤أًؼَ ٖٓ ؿ٤ٓ .َٙ٤ظّٟٞق ٌٛح ك٤ٓ ٢خم حٌُ.ّ٬
هخٍ أكي حُٔز َّ٘ ٖ٣حُٔؼَٝك ٖ٤ػخًُّٔ٤خ" ،ػ٘يٓخ ريأص ريٍحٓش حٌُظخد حُٔو ّيّ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحصً ،خٗض ػو٤يس حُؼّخُٞع
اكي ٟحُٔ٘خًَ حً٧ؼَ طؼو٤يًح حُظً ٢خٕ ػِ ّٞٓ ٢حؿٜظٜخ ُْ .أكِّٜخ أريًحّٜٗ٧ ،خ طلظ ١ٞػِ ٠ؿخٗذ ٖٓ حُـٔ.ٝٞ
ٍؿْ أّٗ٘ ٫ ٢أكٜٜٔخ ًًِّ٤خ كظٌّٛ ٠ح حُ ،ّٞ٤كؤٗخ أهزَ رٜخ ًٞك ٖٓ ٢هللاّ ...
إ َٗف ٝطلٔ َ٤حُؼّخُٞع  ٞٛاكيٟ
أٛؼذ حُّٔٔ ٜخص ػ٘ي حُٔٔ٤ل."٢
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ٓؼظْ حُـٔ٣ ٝٞؤط ٢ك ٢حُٞحهغ أّٗ ٚك ٢أٓخًٖ ًؼَ٤س ك ٢حُظَّؿٔخص حُلي٣ؼش ،ط ّْ حٓظويحّ حُ َ٤ّٔ٠حًٌَُٔ
ربٔٛخٍ ،ػ٘ي ًًَ حَُّٝف حُويّ ْ٤ُ ٌُٖ .ىحث ًٔخ – ك ٢رؼ ٞح٧ك٤خَٕ٣ ،ؿغ اُ ٚ٤رٌِٔش "اص" رخّ٣ِ٤ٌِٗ٩ش
(ٌٛح ُـ َ٤حُؼخهَ) كٗ ٢لْ  ٌٙٛحُظَّؿٔخصٓ .ؼ ،ً٬ك ٢حُٔوطغ حٌُٜ٣ ١ق أ ٍٝهيَُِّٝ ّٝف حُويّ ُظؤْٓ٤
ً٘ٔ٤ش هللا كً ٢حى حُ ّٞ٤حُُِٔٔ ِّ٤ؼَٜ٘س.

عكت ان ّشوح انمذط
ٍِٗ حَُّٝف حُويّ ٖٓ حُّٔٔخء ٓغ ٞٛص ٓٔٔٞع ًٜٞص ٍ٣ق هّ ٞ
 َّ ً ٨ٓٝ ١حُز٤ض ك٤غ ًخٗٞح ؿخُٔ .ٖ٤ػ ّْ
ظ َٜحَُّٝف – ػَِٓ ٠أٝ – ْٜ٘ٓ ٟظَٜص ُ ْٜأُٔ٘ش ٓ٘ؤٔش ًؤ ّٜٗخ ٖٓ ٗخٍ ٝحٓظوَّص ػِٝ َّ ً ٠حكي ْٜٓ٘
(أػٔخٍ حََُّٓ  .)۳-٩ :٩ك ٢ح٣٥ش ٔ٣ ،٦٩ظٜ٘ي رطَّ رخُّ٘زٞ٣ ٢ث٣ٝ َ٤و" ٍٞأٌٓذ ٍٝكٌٖٔ٣ ..."٢
َُِّٝف حُويّ إٔ َُغكت ٓؼَ حُٔخء أ ٝحُّٔخثٌَ٘ٔ٣ َٛ .ي إٔ طٌٔذ ٗوًٜخ ك ٢آهَ – ًٔخ طٌٔذ هللا ك٢
ٛئ٫ء حُٔـظٔؼٖ٤؟ اٗـٞ٣ َ٤كّ٘خ :۳٢-۳٧ :٧
"ٝك ٢حُ ّٞ٤ح٧ه َ٤حُؼظ ٖٓ ْ٤حُؼ٤ي ٝهق ٞٔ٣ع ٗٝخى ٟهخث ً٬إ ػطٖ أكي
كِ٤وزَ اُ َّ٘٣ٝ ٢د ٖٓ .آٖٓ رًٔ ٢خ هخٍ حٌُظخد طـَ ٖٓ ١رط٘ ٚأٜٗخٍ ٓخء
ك ّ .٢هخٍ ٌٛح ػٖ حَُّٝف حًٌُ ١خٕ حُٔئٓ٘ ٕٞرِٓٓ ٚؼ ٖ٤إٔ ٣وزِّ .ٙٞ
ٕ٧
حَُّٝف حُويّ ُْ  ٌٖ٣هي حُػط ٢رؼيّ .
ٞٔ٣ ٕ٧ع ُْ  ٌٖ٣هي ُٓـّي رؼي".
ٝأً٠٣خ ك ٢أػٔخٍ حََُّٓ ّ ..." :٤٨ :٦١
ٛٞٓ ٕ٧زش حَُّٝف حُويّ هي
حٌٗٔزض ػِ ٠ح ْٓ٧أً٠٣خ".

انخالصخ
أهًَ٤ح ،رخُظِّو ٚ٤ح٧ه :َٜهللا  ٞٛػخثِش ٓئُّلش ك ٢حُٞهض حُلخُ ٖٓ ،٢حُ ّ٘و ٖ٤ٜحًٌُٔ ٖ٣ٍٞك ٢اٗـَ٤
ٞ٣كّ٘خ  ،٤-٦ :٦اّٗٔخ ٖٓ ػ ّيس آ٫ف هي حُٗـزٞح رخَُّٝف حُويّ كٔ٤ً٘ ٢ش هللا حُلو٤وّ٤شُٞ٤ُ ،يٝح هَ٣زًخ ىحهَ طِي
حُؼخثِش حُٔو ّيٓش ػ٘ي ػٞىس حُٔٔ٤ق اُ ٠حُٝ .ٍٝ٧ي ٞٔ٣ع حُٔٔ٤ق رو٤خٓظ َ٤ٜ٤ُ ،ٚحرٖ هللا (ٍٓخُش ٍ٤ٓٝش :٩
.)٩٢
هللا ٝحُٔٔ٤ق ًٔٛ٬خ ٣ظؤُّلخٕ ٖٓ ٍٝف ،رٌَ٘ ٤ٛٝجش اٗٔخٕ ،اّٗٔخ ٓغ ػ٤ًِٜ ٕٞ٤ذ ٗخٍ ٝٝؿَ٘ٓ ٙٞهش ٓؼَ
حُ ّْ٘ٔ كً ٢خَٓ ه ّٞطٜخ!
هللا  ٞٛهخُن ً َّ ٓخ ٞٓ ٞٛؿٞى .هللا ٝحٌُِٔش (حٌُ ١أٛزق حُٔٔ٤ق) ٝؿيح ٌٓ٘ حٝ ٍُ٧هزَ ً َّ ٗ٢ء .حٗزؼن
ٜٓ٘ٔخ ٍٝف هللا ،حٌُ ١ر ٌٕٞ٣ ٚهللا ٓٞؿٞىًح كٌٓ َّ ً ٢خٕ ٝػخُ ًٔخ رٌ َّ ٗ٢ء .هللا ح٥د  ٞٛح٥د حُ ٢ٛ٫٩ؼخثِش
هللا ،حُظُٞ٤ٓ ٢ي كٜ٤خ حُٔٔ٤ل ٢حُٜٔظي ١حُلو٤و.٢
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انفصم انضّبٍَ

ش ّشَشح
ع ّش انًالئكخ واألسواح ان ّ
ٌ شٍء إٔ  ٌٕٞ٣أًؼَ ؿًٟٔٞخ ٖٓ ٓٔؤُش حُؼخُْ حُـ َ٤حُٔ٘ظٍٞ؟ ُطخُٔخ ًخٗض حٌُخث٘خص حُٔ٬ثٌّ٤ش
ًَ َٛكٍ أل ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ُـ ًِح رخُّ٘ٔزش ُِ٘خّ ػِ ٠ح َٛ .ٍٝ٧كوخ حُٔ٬ثٌش ٓٞؿٞىس؟  َٛرخُلؼَ٘ٛ ،خى ارِ ْ٤حُ٘٤طخٕ؟  َٛارِْ٤
٢؟  َٛهِن هللا ٗ٤طخًٗخ؟
ً ٞٛخثٖ أُُ ّ
طؼزي رؼ ٞحُ ّي٣خٗخص آُٜش طؼظوي أّٜٗخ أٍٝحكًخ ََّٗ٣س .طظِهَف رؼً ٞخطيٍحثّ٤خص حُ ّي٣خٗش حُٔٔ٤لّ٤ش ٖٓ
حُوخٍؽ ،رظٔخػ َ٤ر٘ؼش رٞؿ ٙٞؿَ٣زش ٖٓ ،حُٔلظَٜ٘ٓ ٝخ إٔ طو٤ق ٝطزؼي حٍٝ٧حف حُ ََّّ٘٣س.
ً َّ حُ َّ٘ٝ ٍٝحُٔ٘خًَ ك ٢حُؼخُْٓ ،ززٜخ ط٠خٍد حُؼو ٍٞرخُؼوٓ ٌُٖ .ٍٞخ  ٞٛحُّٔزذ حُلو٤و ُّ ٢ظٜخىّ حُؼوٍٞ؟
 ٖٓ َٛػ٬هش ٓخ ر ٖ٤حُٔٞحهق حُٔ٘خًٔش ٝحُؼخُْ ؿ َ٤حُٔ٘ظٍٞ؟ اُّٗ ٚـِ رخُّ٘ٔزش ُِـٔ٤غ طوَ٣زًخ ٌُٖ ،حٌُظخد
حُٔو ّيّ ٌ٘٣ق ػٖ ػخُْ كو٤و ٢ؿ ًّيح اّٗٔخ  – ََُ ٣ ٫ػخُْ ٖٓ رؼي آهًَٔ ،خ ٣وظخٍ حُزؼ ٞإٔ ٞٓ – ٚ٤ّٔ ٔ٣ؿٞى
ٓغ ػخُٔ٘خ حُوخ ٫ٝ ، ّٙطٔظط٤غ كٞحّٓ٘خ حُؤٔش إٔ طيًٍ ٚا٬١هًخ .اّٗ ٚػخُْ حَُّٝف.
ٗوَأ ك ٢حُل َٜح ٖٓ ٍّٝ ٧حَُّٓخُش اُ ٠حُؼزَحٗ ،ٖ٤ّ٤ػٖ ٓ٬ثٌش ٣ويٓ ًََٓ ٕٞهللا حُول ،ٖ٤ّ٤أٍِٓٞح ُ٤ويٓٞح
حٌُ٣ ٖ٣يػ ْٛٞهللا ُِوٝ ٙ٬حُل٤خس ح٧ريّ٣ش.
كٍٓ ٢خُش ر ُْٞاُ ٠أ َٛأكْٔ ،حُل َٜحُّٔخىّ٣ ،وّ ٍٞ
إٔ َٛحػ٘خ ٓٝؼ٘٤خ ُ ْ٤ك ٢حُٞحهغٓ ،غ حٔٗ٩خٕ
ّ
ح٥هَ ،اّٗٔخ "ٓغ حَُّإٓخء ٓغ حُّٔٓ ٖ٤١٬غ ٫ٝس حُؼخُْ ػِ ٠ظِٔش ٌٛح حُ ّيٓ َٛغ أؿ٘خى حُ٘ َّ حَُّٝكّ٤ش
(حٍٝ٧حف حُ ََّّ٘٣س) ك ٢حُّٔٔخّ٣ٝخص".
ً٤ق  ٌٖٔ٣إٔ ٌٛ ٌٕٞ٣ح؟ ُٔخًح ٔ٣ظِت حُؼخُْ رٌٌٜح ط٠خٍد ٝطوخ ْٛر ٖ٤ػو ٍٞحُزَ٘؟
ك ٖٓ ٩ :٩ ٢حَُّٓخُش اُ ٠أ َٛأكًْٔ ،خٕ حُّ٘خّ " ٌِٕٞٔ٣كٔذ ىٌٛ َٛح حُؼخُْ كٔذ ٍثِٓ ْ٤طخٕ
حُٜٞحء (ارِ )ْ٤حَُّٝف حٌُ٣ ١ؼَٔ ح ٕ٥ك ٢أر٘خء حُٔؼ٤ٜش"٣ ٫ .ؼ ٢حُّ٘خّ رزٔخ١ش ٝؿٞى ػخُْ ؿَٓ َ٤ث ّ،٢
٣لوٖ ك ٢ػو ُْٜٞطِي حُظَّّٜكخص حُٔؼخى٣ش.
كظّ ٠رخُّ٘ٔزش ُِٔٔ٤ل ٖ٤ّ٤حُٔز ٌَِّّ٘ ٗ ،ٖ٣ض  ٌٙٛحٌُظخرخص حُٔو ّيٓش ُـ ًِحُٔ .خًح؟
ٌٛح حُؼخُْ حُول ٍّٓ( ٢خُش ر ُْٞحَُّٓ ٍٞاُ ٠أ ٞٛ ،)٦١-٦٨ :٦ ٢ًُٓٞٞ َٛكو٤و ّ ٢ؿ ًّيح ،اّٗٔخ  ّٚٗ٧ؿَ٤
ٓ٘ظ ،ٍٞهي ًخٕ ٓ ًَّحٝ .حهغ ّ
٘٣ق
إٔ حُٔ٬ثٌش حُٔو ّيٓش ٝحٍٝ٧حف حُ ََّّ٘٣س ٓ ٢ٛلـٞرش ػٖ حُّ٘ظَِ ٫ ،
ٝؿٞىٛخ .ك ٢حُلو٤وشّ ،
إ حُؼخُْ حَُّٝك ّ ٢ؿ َ٤حُٔ٘ظٝ ٞٛ ٍٞحهؼ ٢أًؼَ ٖٓ حُؼخُْ حُٔخ ّىٝ ١حُٔ٘ظ .ٍٞك٢
ّ
حُٞحهغٓ ،ؼظْ حُّ٘خّ ٣ ٫ؼَكٓ ٕٞخ  ٢ٛحٌَُٜرخء٣ ًِْٜ ٌُّْٜ٘ ،يًٍٝ ٕٞحهؼٜخَ٘٣ .ف حٌُظخد حُٔو ّيّ" :إ
ًخٕ اٗـِ٘٤خ ٌٓظًٓ ٞخ كبّٗٔخ ٌٓ ٞٛظ ّٞك ٢حُٜخٌُ ٖ٤حٌُ ٖ٣ك ْٜ٤اٌُٛ ٚح حُ ّي( َٛارِ )ْ٤هي أػٔ ٠أًٛخٕ ؿَ٤
حُٔئٍٓ٘ٓ( "ٖ٤خُش ر ُْٞحَُّٓ ٍٞحُؼّخٗ٤ش اُ ٠أ .)٤-۳ :٤ ٢ًُٓٞٞ َٛارِ ٞٛ ْ٤اٌُٛ ٚح حُؼخُْ.
ُوي ؿخء حُ ِّٖٓ نُفهى.
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انمىي انؼهُب انخفُّخ
ّٟٞ٣ق ُ٘خ حُل َٜحّ ٍّٝ ٧
ػ ،ٖ٣ٞ٠هللا ٝحٌُِٔش ،حٌُ١
إٔ هللا هي ًخٕ ػخثِش ٌٓ٘ حّٗٞ ٌٓ ،ٍُ٧ش ك ٢حٖٓ َٛ٧
َ
ٛخٍ ٌٓ٘ كٞحُ ٩١١١ ٢ػخّٞٔ٣ ،ع حُٔٔ٤ق .هللا  ٞٛؿ٘ٓ َ٤ظ – ٍٞحٌُخثٖ حَُّٝك ٢حُّٔخٓ ٢حٌُِّ ٢حُو ّٞس.
إٔ هللا ٣ؼ ٞٛ .ٖ٤كؼَ! ٓخًح ٣لؼَ؟  ٞٛحُؼخثِش حُوخُوش .هٍِ ِٕٞ٤رّٔخ ٣يًٍّ ،ٕٞ
ٍأ٘٣خ ّ
إٔ أ ّٓ ٍٝخ هِو ٚهللا ُْ ٌٖ٣
حٝ ٍٝ٧حُ ّ٘ٔٝ ّٞحٌُٞحًذ ح٧هَ – ٟحٌُ .ٕٞهزَ ً َّ  ،ٌٙٛهِن هللا حٌُخث٘خص حُٔ٬ثٌّ٤ش – ػخُْ ٍٝك ّٓ ٢غ
ٍرٞحص ٖٓ حٌُخث٘خص حُٔ٬ثٌّ٤ش.
 ّْٔ ٛهللا حُؼظ ْ٤أ ّٝ ،ً٫ٝهِن رٞحٓطش حٌُِٔش ٌٙٛ ،حٌُخث٘خص حَُّٝكّ٤ش – ٓ٬ثٌش٬ٓ َّ ً ،ى هِن رٌَ٘ كَى ّ
١
– حُٔ ْٜ٘ٓ ٖ٤٣٬أٍ ٝرّٔخ حُِٔ٤خٍحص! حُٔ٬ثٌش  ْٛك ٢حُٞحهغً ،خث٘خص ٍٝكّ٤ش ٗوّ٤ٜشٝ َّ ً ،حكي ِٓ٘ٔ٣ ْٜي
ًً٘ٛخ أًؼَ هيٍس ًٝلخءس ٖٓ أًٛخٕ حُزَ٘ٓ ،ئ٫ َّٛطّوخً ٓٞحهق ٝأٛيحف ٞٗٝح٣خٌٓ .ظٞد ّ
إٔ ٞٔ٣ع كظّ ،٠هي
ُ
ً
"هِ ٬٤ػٖ حُٔ٬ثٌش" (حَُّٓخُش اُ ٠حُؼزَحٗ٣ ْٛ .)٧ :٩ ٖ٤ّ٤ظؤُّل ٕٞرخٌُخَٓ ٖٓ حَُّٝفُ .وي حػطُْٜ ٢
ُٟٝغ
ك٤خس ًخٓ٘ش – ُٓٓ٬ش ك – ْٜ٤حُوِٞىُ ْ٤ُ .ي ْٜ٣ى ًٓخ ٣ـَ ١ك ٢ػَٝه٣ ٫ٝ ْٜلظخؿ ٕٞاُ ٠حُٜٞحء ُِزوخء ػِ٠
ه٤ي حُل٤خس ،اّٗٔخ  ٌِٕٞٔ٣ ْٛك٤خس ًخٓ٘ش ك .ْٜ٤طيػ ٠حُٔ٬ثٌش أر٘خء هللاّ ،
 ٕ٧هللا هِو( ْٜأٞ٣د ٔ ،)ٙ :اّٗٔخ ٞٛ
ُْ ُ٘٣ـزٞح ُٞ٣ ُْٝيٝح أر٘خء هلل.

نًبرا خهك انًالئكخ؟
ُٔخًح هِوض حُٔ٬ثٌش حٌُٔ ّٗٞش ٖٓ حَُّٝف ،حُـ َ٤حُٔ٘ظٍٞس ،هزَ أ ّ
٢ٗ ١ء آهَ؟ ُٔخًح هِوض كظّ ،٠هزَ هِن
حُٔخ ّىس حُل ّّٔ٤ش ٝحٌُ ٕٞحُلّٔ٢؟ ُٔخًح هِوض رخُٔطِن؟
هخٍ ٞٔ٣ع حُٔٔ٤ق" ،أر٣ ٢ؼَٔ كظّ ٠حٝ ٕ٥أٗخ أػَٔ" (اٗـٞ٣ َ٤كّ٘خ ٘ .)ٔ٢ :ك ٢اٗـٞ٣ َ٤كّ٘خ ٔ،٘-ٔ :
ٌ٘٣ق أّٗ ٚك ٢هللا ٝحٌُِٔش (ػخثِش هللا)ً ،خٕ حُل٤خسًًَٗ .خ ك ٢حُل َٜحُّٔخرن٤ً ،ق ػخٗخ – كٓ ٢لزّش ٓظزخىُش،
ٝطٞحكن طخ ّّ ٝٝثخّ ًخَٓ ٌُٖ .إ ًخٗخ ٣ؼ٘٤خٕٓ ،خًح ًخٗخ ٣لؼٕ٬؟ ًخٗخ ٣وِوخٕ ٌٖٔ٣ .حُو ٍٞأّٜٗٔخ ًخٗخ ٣ؼٕٔ٬
كٜ٘ٓ ٢ش حُوِنُٔٔ .خػيطٜٔخ ك ٢ػَٔ هِن ٝط٘ظٝ ْ٤اىحٍس ٓخ ًخٕ ُ٤وِن ،هِوخ ك ٢رخىة حً َٓ٧خث٘خص ٍٝكّ٤ش
أهَ ٟكَٓ ٢طزش أىٗ ٖٓ ٠ػخثِش هللا .هِوض حُٔ٬ثٌش ٌُٞٗٞ٤ح ٍُٝحء٬ًٝ ،ءٓ ،ؼخ ٖ٤ٗٝك ٢هِن هللاُ .هِوٞح
ه ّيح ًٓخ هلل حُل ّ.٢
ًخٕ هللا ػًِّ٤خ ٌٓ٘ حٓ ،ٍُ٧خ ٣ؼُ٘ ٢ؼوُ٘ٞخ حُزَّ٘٣شّ ،
إٔ هللا ؿِْ ػِ ٠ػَٕ ً َّ ٓخ ًخٕ أً ٝخٕ ُ .ٌٕٞ٤ك٢
حُلٓ ٖٓ ٕ٘ َٜلَ حُوَٝؽٗ ،ـي ٛٝلًخ ىًّٗ٣ٞ٤خ ُؼَٕ هللا ك ٢حُّٔٔٞحص ،كٛٝ ٢ق حُّٔل٘٤ش حُظ ٢ر٘خٛخ
ٓ ٠ٓٞطلض طؼِٔ٤خص هللا .ػِ َّ ً ٠ؿٜش ٖٓ ػَٕ هللاً ،خٕ ٘ٛخى ًًٓ ٬خ ٍثًٔ ٤خ رًّ٤ٜخً ،خٍٝرًخ٣ ،زٔ ٢ؿ٘خكٚ٤
كٞم ػَٕ هللا ٣ٝـطٌّٛ .ٚ٤ح ٣ؼّ٘ ٢
إٔ  ٖ٣ٌٛحُٔ ٖ٤ً٬حُؼظً ٖ٤ٔ٤خٗخ ٘٣خًٍخٕ ك ٢اىحٍس كٌٓٞش هللا ،كٞم ً َّ
ٓوِٞهخص هللاً .خٗخ ٓٔخػ َيح هللاٍُٝ ،حء ،ٙه ّيحٓٓ ،ٚؼخ.ٚ٤ٗٝ
ٗوَأ ػٖ حُٔ٬ثٌش ك ٢حُل َٜح ٖٓ ٍّٝ ٧حَُّٓخُش اُ ٠حُؼزَحٗ٣ .ٖ٤ّ٤لٌٌٛ ٢ح حُل َٜأ ّ ،ً٫ٝػٖ ٞٔ٣ع...ٞٛ" .
ٍْٓ ؿٝ َٙٛٞكخَٓ ً َّ ح٤ٗ٧خء رٌِٔش هيٍطٛ ...ٚخثًَح أػظْ ٖٓ حُٔ٬ثٌش رٔويحٍ ٓخ ٍٝع حٓ ًٔخ أكَ٠
ٓ٘ ٖٓ ُٖٔ ّٚٗ٧ .ْٜحُٔ٬ثٌش هخٍ ه ّ٢أٗض حر٘ ٢أٗخ حُُٝ ّٞ٤يطي .أ ٝأً٠٣خ أٗخ أً ُٚ ٕٞأرًخ  ٢ُ ٌٕٞ٣ ٞٛٝحر٘خً.
ٝأً٠٣خ ٓظ ٠أىهَ حُزٌَ اُ ٠حُؼخُْ ٣وُٝ ٍٞظٔـي ُ٬ٓ َّ ً ٚثٌش هللاٝ .ػٖ حُٔ٬ثٌش ٣و ٍٞحُّٜخٗغ ٓ٬ثٌظٚ
ٍ٣خكًخ ٝه ّيحٓ٤ُٜ ٚذ ٗخٍٝ .أ ّٓخ ػٖ ح٩رٖ ًَّٓ٤ي ٣خ هللا اُ ٠ى َٛحُ ّي .ٍٞٛه٤٠ذ حٓظوخٓش ه٤٠ذ ٌِٓي.
أكززض حُز َّ ٝأرـ٠ض ح٩ػْ ٖٓ أؿَ ًُي ٓٔلي هللا اُٜي رِ٣ض ح٩رظٜخؽ أًؼَ ٖٓ ًَٗخثيٝ .أٗض ٣خ ٍدّ ك٢
حُزيء أّٓٔض ح( "...ٍٝ٧آ٣خص ٖ.)ٔٓ-
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"ُٖٔ ٖٓ حُٔ٬ثٌش هخٍ ه ّ٢حؿِْ ػٖ  ٢٘٤ٔ٣كظّ ٠أٟغ أػيحءى ٓ١ٞجًخ ُويٓ٤ي .أُ ْ٤ؿٔ٤ؼ ْٜأٍٝحكًخ هخىٓش
٧ؿَ حُؼظ٤ي ٖ٣إٔ َ٣ػٞح حُو( "ٙ٬آ٣خص ٖٔ.)ٔٗ-
ُهِن حٔٗ٩خٕ أىٗ ٖٓ ٠حُٔ٬ثٌش روٍِ ،َ٤ؿْ أُّٗ ٚي٘٣خ حُويٍس حُٔي٘ٛش إٔ ٜٗزق أػظْ رٌؼ .َ٤ػزَّ ػٖ ٌٛح
حُٞحهغ ك ٢حُل َٜحُؼّخٗ ٖٓ ٢حَُّٓخُش اُ ٠حُؼزَحٗٞٓٝ ،ٖ٤ّ٤ف ٗؼخُؾ حُٟٔٞٞع ك ٢حُل َٜحُّٔخرغ ٖٓ ٌٛح
حُؼَٔ.
ٝك ٢حُل َٜحُؼّخُغ٘ٓ ،ظّ َٜ
إٔ حٔٗ٩خٕ  ٌٖٔ٣إٔ ُ٘٣ـذ ًخرٖ هللا حٌُُٞ٣ ُْ ١ي رؼي.
ٌٓٛ ٌٕٞ٤ح رٔؼخرش هزَ ؿي٣ي ُٔؼظْ حُوَّحء ،إٔ  ٌٕٞ٣حُٔ٬ثٌش هي ُهِوٞح هزَ إٔ طؤط ٢حٝ ٍٝ٧حٌُ ٕٞحُلّٔ٢
ػِ ٠حُٞؿٞى٣ .ظٓ َٜلَ أّٞ٣د ّ ،٢-ٔ :ٖ٣
إٔ حُٔ٬ثٌش َٛهض كَكًخ ػ٘يٓخ هِن هللا ح٣ .ٍٝ٧و ٍٞك٢
حُل ٖ٤ِٜحٝ ٍّٝ ٧حُؼّخٗٓ ٖٓ ٢لَ حُظٌّّ ،ٖ٣ٞ
إٔ ح ٍٝ٧هِوض كٗ ٢لْ حُٞهض حٌُ ١هِن ك ٚ٤حٌُ ٕٞحُلّٔ٢
ًِّ.ٚ
حُٔ٬ثٌش ً ْٛخث٘خص ٍٝكّ٤ش ؿ٘ٓ َ٤ظٍٞس ،أريّ٣شٓ ،غ ه ّٞس ٓٝؼَكش أػظْ ٖٓ طِي حُظ ٢ػ٘ي حٔٗ٩خٕ (ٍٓخُش
رطَّ حَُّٓ ٍٞحُؼّخٗ٤ش ُٕ .)ٔٔ :وي ٍأٝح ً َّ أػٔخٍ حٔٗ٩خٕ ػِ ٠حٌُ ،ٍٝ٧ح ك٣ ْٜؼِٔ ٕٞػٖ ػوَ حٔٗ٩خٕ
ٝػِْ حُّ٘لْ ٝػِْ ح٩ؿظٔخع ٝحُؼِ َّ ًٝ ّٞحُل٘ ،ٕٞأًؼَ ٖٓ أ ّ
 ١اٗٔخٕ.
٣ويّ حُٔ٬ثٌش ًؼًَ٤ح ك ٢حُؼَٔ ػِٛ ٠يف هللا ُٔٗ٪خٕ ْٛ .ػٔ٬إ ٙحُٔول ّٕٞ٤حٌُٔ٣ ١خػي ٕٝك ٢أؿِذ
ح٧ك٤خٕ ،رطَم ٣لٜٜٔخ حُوِّ٘ٓ َ٤خٗ ،لٖ حُّ٘خّ حُزخثٔ ٕٞحُٞحٍػ ٕٞحُو.ٙ٬

رجبسة شخصُّخ
ُوي حهظزَٗخُٝ ،ؿظٝ ٢أٗخٌٛ ،ح ٖٓ ،ه ٍ٬أكيحع ٗوّ٤ٜش.
ػ٘يٓخ ًخٗض حر٘ظ٘خ حُزٌَ ١لِشً ،خٗض حُ ّّٔ٤يس أٍٓٔظَٗٝؾ ٗخثٔش ٓغ حُطّلِش ػِ ٠ؿ٘زٜخ ،ك ٢ٓٝ ٢حَُّٔ،َ٣
ٓٞحؿٜش كخث ٢حُـَكشٔٓ .ؼض ٞٛطًخ ٣و" ،ٍٞحٗوِ ٢رلَُ ."٢حػظويص أّٗ ٚكِْٝ ،حٓظَّٔص ك ٢حُّ٘ ٖٓ ّٞى ٕٝإٔ
٠خ
طَ ٗ٤جًخٝ ،حػظويص أً ٣
طٔظ٤وع .ػ ّْ ٓٔؼض حُّٜٞص ٓـ ّيىًح ،رٞطَ٤س أػِ ٠روِ .َ٤حٓظ٤وظض رٌَ٘ ٜٗل َّ ُْٝ ٢
أّٗ ٚكِْ ،كخٓظيحٍص ٝأٍحىص إٔ طٌَٔ ٜٗٓٞخ ،ػ٘يٓخ ٓٔؼض حُّٜٞص َُِّٔس حُؼّخُؼش ٌٙٛٝ ،حَُّٔس رٞطَ٤س ػخُ٤ش
ٝر٘ ّيس" :حٗوِ ٢رلَُ ."٢حٍطزٌض ٗٝوِض حُطّلِش اُ ٠حُـخٗذ ح٥هَ ٜٓ٘خٝ .رؼي ػٞحٕ هِِ٤شٓ ،وطض ُٞكش ًخٗض
ٓؼِّوش ػِ ٠حُلخث ،٢كٞم حٌُٔخٕ ك٤غ ًخٗض حُطّلِش ٗخثٔشً .خٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طٔلن ٝؿ ٚحُطّلِش أ ٝطـَكٜخ
ر٘ ّيس .حُظّلٔ َ٤حُٞك٤ي ّ ٞٛ
إٔ هللا أٍَٓ ًًٓ ٬خ ُ٘٤وٌ ك٤خس رلَُ.٢
ك ٢أٝحثَ أّ٣خّ ًٜٞ٘ط ،٢كٞحُ ٢ػخّ ًٖٗ٘ ،ٔ٤ض أهٞى ّٓ٤خٍس كِ٤ُ ٢ش ػخٛلش ،طلض ٓطَ ٗي٣ي ،ك٣َ١ ٢ن
َٓ٣غ ؿ٘ٞد ٞ٣ؿ ،ٖ٤أ٣ٍٝـً٘ .ٕٞض أهٞى رَٔػش ٓٗ ٓ ً٬٤ك ٢حُّٔخػش طوَ٣زًخ ،ػِ٣َ١ ٠ن ٓظؼَّؽ ًؼًَ٤ح.
كٔ٤خ ً٘ض أهظَد ٖٓ ٓ٘لٖ كخ ّى ػِ ٠حُطَّ٣ن ،حٓظيحٍص ػـِش حُو٤خىس كـؤس اُ ٠حُ ّ٘ٔخٍ رٌَ٘ كخ ّىًٔ ،خ ُّ ٞ
إٔ
ه ّٞس هلّ٤ش حٗظِػظٜخ ّٓ٘ .٢أٓخٓٓ ٢زخَٗس ًخٗض ٗخك٘ش ٓلطّٔشً٘ .ض هي طـّ٘زظٜخ ُِظ ّٝ ٞأٓ َّ ػٖ ٗٔخُٜخً .خٕ
ظًٓ ٬خًٝ ،خٗض ّٓ٤خٍس ٓلطّٔش ٓظٞهّلش أٓخٓٓ ٢زخَٗس .حٗظِػض ػـِش حُو٤خىس ٖٓ ٣ي ١كـؤسٝ ،حٓظيحٍص
حُ ّّٔ٤خٍس ر٘ ّيس ٗل ٞحَُّٓ .ٖ٤ٔ٤ص ّٓ٤خٍط ٢ر ٖ٤حُّٔ٤خٍس حُظ ٖٓ ٢ؿٜش حُ ّ٘ٔخٍ ٝحُ ّ٘خك٘ش حُظ ٖٓ ٢ؿٜش حُ،ٖ٤ٔ٤
ٓغ كخٍم ٣ ٫ظـخ ُٝاٗ ً٘خ ٝحكيًح ر ٖ٤حُّٔ٤خٍس حُٔلطّٔش ٝحُ ّ٘خك٘ش ُْ .أهظزَ ًٓ ٞ٣خ أريًح أًَٓح ًٌٜحُ .وي حٓظيحٍص
ػـِش ّٓ٤خٍط ٢رٞحٓطش ه ّٞس هلّ٤ش هخٍؿش ػٖ ٓ٤طَطّ ٟٝ ،٢ي ٣ي ١حُظً ٢خٗض طٔٔي حُٔوٞى رٌَ٘ ٓٔظو.ْ٤
كٝ ٢هض ٓخرن ،ك ٢أٝحهَ ػخّ  ،ٔ٤ٕ٢ه ٍ٬أ ّ٘ٓ ٍٝش ٖٓ حٛظيحث ،٢حهظزَص أًَٓح ٓٔخػ.ً٬
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اخزجبس انؼًىد انفمشٌ انًهزىٌ
رؼي إٔ أكَُٗخُٝ ،ؿظٝ ٢أٗخ ،رؼ ٞحُظو ّيّ كًٔ ٢ذ حُلٌُِ ْٜظخد حُٔو ّيّ رٟٔٞٞع حُ ّ٘لخء ،ؿخءص ا٢ٔ٣
ٓٔزَ ٓخى كَٓ ٕٞاُ ٠رٍٞطِ٘ي.
أهخٓض رلِٔش طزّ٘٣َ٤ش ك ٢هخػش رٍٞطِ٘ي .كَٗ٠خ أٗخ ُٝٝؿظَّٓ ٢س ٖٓٝ ،ػ ّْ كَ٠ص ٝكيَّٓ ١س أهًَّ٘ .ٟخ
"ٗظلوّي" ػ ّيس طؼخُٝ ْ٤طـ ّٔؼخص ىّ٤٘٣ش ُْ .أٓظطغ حُ ّيه ٍٞرٔزذ ًؼَس حُل ،ٍٞ٠كوخٍ ُ ٢حُز ّٞحد أّٗ ٢ٌ٘٘ٔ٣ ٚإٔ
أطَِّٔ ٖٓ حُزخد حُوِل ٢إ أَٓػض٤٘ٓ .ض أ٠ًٍ ٝض ك ٍٞحُٔز٘ٗ ٠ل ٞحُوِقِٛٝٝ ،ض اُٜ٘ٓ ٠ي رخثْ.
ًخٗض حَٓأس ١ٝلَ ٣لخ ٕ٫ٝاهَحؽ ٍؿَ ػـٓ ُٞوؼيّ٤ٓ ٖٓ ،خٍس ٓظٞهّلش هَد رخد حَُٔٔفًٛ .زض
ُٔٔخػيطً .ْٜخٕ ػ٘ي حَُّؿَ حُظٞحء ٓ٤جًخ ؿ ًّيح ك ٢حُؼٔٞى حُلوَ ٖٓ – ١ىحء حُٔلخ َٛأّ ػخٛش ؿٔيّ٣ش ٌٓ٘
حُ٫ٞىس ،أّ َٓ ٝآهَ  ٫أطٌ ًَّ ٙحً .ٕ٥خٕ ػخؿ ًِح طٔخ ًٓخ٘ٓٝ ،ظَ ٣يػّ٘ ُِ ٞلوش.
طٔ ٌّّ٘خ ٖٓ حُ ٍٞٛٞر ٚاُ ٠رخد حَُٔٔف .ك ٢حُٞحهغٔٔ٤ٓ ٌٖ٣ ُْ ،ق ُ ٖٓ ٢حُ ّيه ُْ ُٞ ٍٞأًٖ أٓخػي ك ٢كَٔ
ٌٛح حُٔوؼي اُ ٠حُ ّيحهَ .كوي ؿخء ٖٓ أؿَ إٔ ط٘ل ٚ٤حُٔز َّ٘س حٍُٜٔ٘ٞس.
ُ
ٓخػيص ربػخىس
ُْ  ٌٖ٣ربٌٓخٗ٘خ ٓ٬هخس حُ ّّٔ٤يس ٓخى ك َٕٞٓ٤هزَ حُويٓشٔٗ ُْٝ .ظطغ ًُي أً٠٣خ رؼي حُويٓش.
حُٔوؼي حُوخثذ اُّ٤ٓ ٠خٍط.ْٜ
هِض ُ ٚهزَ إٔ َ٣كِٞح" ،إ ً٘ض كوًّخ طَؿذ ك ٢حُ ّ٘لخء ٢َّٗٔ٣ ،إٔ أٍُٝى ك ٢حُز٤ض ٝأ ٖٓ ٢ِّٛأؿِي.
ُّ٤ّٔ ُِ ْ٤يس ٓخى ك َٕٞٓ٤أ ّ
 ١ه ّٞس ك ٢ىحهِٜخ ٌُ ٢ط٘ل ٢أكيًح ٫ٝ .أٗخ .هللا كو ٌٚ٘ٔ٣ ٢إٔ ٘٣ل ٢ٌُّ٘ .٢أػَف
ٓخ ٝػي رؤٕ ٣و ّٞرٝ ،ٚأإٖٓ ّ
إٔ هللا ٓٞف ٔٔ٣غ ًّٓ٘ٔ ٢خ ٓٔٔ٤غ ٖٓ حُ ّّٔ٤يس ٓخى ك – َٕٞٓ٤إ آيُذ كو٢
رٔخ ٝػي ر ٚهللاٝ ،ط٠غ أ٣خٗي ثه  ْ٤ُٝ ٞٛرخُ ّ٘و ٚحٌُُ ٢ِّٜ٣ ١ي".
أػط ٢ٗٞػ٘ٞحٗ ،ْٜؿ٘ٞد كٓٞظَ ٍٝى .ك ٢حُ ّٞ٤حُظّخُ ،٢حٓظؼَص ّٓ٤خٍس أهٍ ٢حًٓٛٝ ،َ٤زض اُ٘ٛ ٠خى.
ُوي طؼِّٔض ٖٓ ،ه ٍ٬ىٍحٓظٌُِ ٢ظخد حُٔو ّيّ ػٖ ٟٓٞٞع حُ ّ٘لخءّ ،
إٔ هللا ٣لَ ٝأَٓ٣ )ٔ :ٖ٣ـذ ػِ٘٤خ إٔ
ٗللع ٛٝخ٣خٗٝ ٙو ّٞرخ ٍٞٓ٧حَُّٔ٤ٟش أٓخٍٓٓ( ٚخُش ٞ٣كً٘خ حَُّٓ ٍٞح )ٕٝ ،)ٕٕ :ٖ ٠ُٝ٧ػِ٘٤خ إٔ َؤيٍ
رل ّ
ن (اٗـٓ َ٤ظّ.)ٕ٤ :٤ ٠
رخُطّزغ ً٘ض أىٍى ّ
إٔ حٌُؼ ٖٓ َ٤حُّ٘خّ ُْ ٣ظِّٞٛٞح ٍرّٔخ اُ ٠ك ْٜحُٟٔٞٞع ك ٍٞكلع ً َّ ٛٝخ٣خ هللا – اّٗٚ
 َٟ٣كؼٓ ً٬خ ك ٢حُوِذ .اّٜٗخ ٍٝف حُطّخػش ٝحَُّؿزش كٜ٤خٌُٝ .ح ،رؼ ٞحٌَُ ٖ٣ؤيُىٌ كؼ٘٣ ً٬لٍ ،ٕٞؿْ أّْٜٗ
ُٞٔ٤ح "كخكظ ٖ٤حُٞحٛخ٣خ" رظ٘ ّيى ٌُٖ .ػ٘يٓخ طؤطٓ ٢ؼَكش حُلو٤وش٣ ،ـذ ػِ ْٜ٤إٔ َطُؼىا .ك ٌٙٛ ٢حُلخٍ،
إٔ هللا ًخٕ ٣َ٣ي ّٓ٘ ٢إٔ أكظق أًٛخٕ ٛئ٫ء حُّ٘خّ ك ٍٞحُٛٞخ٣خّ ،
ً٘ض ٓظؤ ًّيًح ّ
ٝإٔ انخطُّخ  ٢ٛحُظّؼ ّي ١ػِ٠
هخٗ ٕٞهللا.
رخُظّخُ ،٢هَأص أ ّ ً٫ٝحٌُظخرظ ٖ٤حًٌٍُٔٞط ٖ٤أػَٗٝ ،ٙ٬كض رؼيٛخ ٓخ ً٘ض أطؼِّْ ػٖ هخٗ ٕٞهللا ٌٓ٘ ٓظّش أَٜٗ
– ٝرخ٧ه ّٚػٖ ٓزض هللاً٘ .ض أٍ٣ي إٔ أػَف ٓخ اًح ًخٕ ٌُٜح حُٔوؼي ُٝٝؿظٍٝ ٚف اإلسادح ١٩خػش هللا.
ُْ  ٌٖ٣حُٟٞغ ًٌُيٝ .ؿيص أّٜٗٔخ ٖٓ أطزخع ؿٔخػش "حُز٘ظخًٓٞظَ" (حُؼَٜ٘س)ً .خٗٞح ٣ل َٕٝ٠اُ ٠حٌُ٘ٔ٤ش
ٖٓ أؿَ "حُٞهض حُطّ٤ذ" حٌُ٣ ١و٘ٛ ٚٗٞ٠خى .طٌِّٔٞح ًؼًَ٤ح ػٖ "حُٞهض حُطّّ٤ذ" حٌُٔ٣ ١ظٔظؼ ٕٞر ٚك٢
حٌُ٘ٔ٤ش .كوي ٓوَٝح ٖٓ ٓٔؤُش ّ
إٔ ػِ ْٜ٤إٔ ٣ط٤ؼٞح هللا .هِض ُ١ ْٜخُٔخ أّٗ ْٜؿٔٓ َ٤ظؼ ّي ٕٝك ٢ا١خػش هللا
ّ
ٝحٓ٩ظؼخٍ رَ٘ ١ٝهللا حُٔي ّٗٝش ُِ٘لخء ٢ٌ٘٘ٔ٣ ُٖ ،إٔ أ ٖٓ ٢ِٛأؿِ.ٚ
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هم كبٌ هزا يال ًكب؟
ُوي ًخٗض  ٌٙٛحُلخُش ػزجًخ ػو ً٬٤ػِ .٢ً٘ٛ ٠كوي ٗؼَص ر٘لوش ػٔ٤وش طـخٌٛ ٙح حَُّؿَ حُزخثُْْ ًٚ٘ٛ ٌُٖ .
ٟ ٌٖ٣ؼ٤لًخً٘ٝ ،ض أػِْ ّ
إٔ هللا ٔ٣ ٫خٓ ّٝغ حُوط٤جش.
رؼي ر٠ؼش أٓخر٤غ ،حٓظؼَص ّٓ٤خٍس أهَّٓ ٢س ػخٗ٤شٝ ،كيع أًّٗ٘ ٢ض أهٞى ك٣َ١ ٢ن كٓٞظَ .رخُٞحهغً ،خٕ
ً ٢٘ٛكً ٢حى حُٞهض ًٌٓ٘ ٜٔخ رّٔٔ ٜش أهٌَٛ ٌٖ٣ ُْٝ ،ٟح حُ ُٔوؼي ػِ ٠رخُ ٢أريًحً٘ .ض ٓٔظـَهًخ ك ٢حُظّلٌَ٤
روّ٤٠ش أهَ.ٟ
 ٢إٔ أَُّٓ ٍْٛٝس أهَٟ
ٌُٖ ػ٘يٓخ ِٛٝض اُ ٠حُظوخ١غ ك٤غ  ٌٖٔ٣حُٔوؼي ،طٌ ًَّط .ٚك ٌَّص ط ًّٞح إ ًخٕ ػِ ّ
– اّٗٔخ ك ٢حُِلظش ٗلٜٔخ ،أ١خف حُٔ٘طن رخُلٌَس .كوي ٓوَٝح ٝحٓظِٜأٝح رلٌَس حٓ٩ظٔ١٩ ّ٬خػش هللا.
أهَؿظ ْٜػِ ٠ح٧ػَ ٖٓ ًٝ ،٢٘ٛػيص اُ ٠حُظّلٌ َ٤رخُّٔٔ ٜش حُظً٘ ٢ض ٖٓ أؿِٜخ.
ػ ّْ كيع أَٓ ؿَ٣ذ.
ك ٢حُظّوخ١غ حُظّخُ ،٢حٓظيحٍص ػـِش حُٔوٞى طِوخثًّ٤خ ٗل ٞحُٗ .ٖ٤ٔ٤ؼَص رخُٔوٞى ٣ي .ٍٝهخٓٝظ .ٚظ َّ ٣يٗ ٍٝلٞ
حُ .ٖ٤ٔ٤حٓظويٓض ً َّ ه ّٞط ٢ػِ ٠حُل٧ ،ٍٞػخًْ ًُي ٝأهٞى حُؼـِش اُ ٠حٓ٧خًّ .خٗض ه ّٞط ٢ى ٕٝؿي.ٟٝ
ًخٗض ه ّٞس هلّ٤ش طي َ٣حُٔوٞى ّ ٟي ً َّ ه ّٞط .٢حٓظيحٍص حُّٔ٤خٍس ٗل ٞحُ ،ٖ٤ٔ٤اُٗ ٠خٍع ٣زؼي ػٖ ر٤ض حُٔوؼي
ٓٔخكش ك ّٗ ٢ل ٞحُ َّ٘م.
ُوي هلضٔ٣ ُْ .زن ُ ٢إٔ حهظزَص أًَٓح ًٌٜح ٖٓ هزَ .أٝهلض حُ ّّٔ٤خٍس هَد حَُّ٤ٛق ُْ .حًٖ أػِْ ٓخًح أكؼَ.
ًخٕ حٝ٧حٕ هي كخص ُِؼٞىس ػِ٣َ١ ٠ن كٓٞظَ ك٤غ كًَش ِٓٓ َ٤ىكْ .ك ٌَّص" ،كًٔ٘خٞٓ ،ف أهٞى اُ ٠آهَ
ٌٛح حُلٝ ٢أطـّٔٗ ٚخ ،ً٫ػ ّْ أػٞى اُ٣َ١ ٠ن كٓٞظَ".
ّ
ٌُٖ ٣َ١ن ٌٛح حُل ّ ٢حُـ٘ٞرً ٢خٕ ًٝ ،ً٬٣ٞ١خٕ ٣ظـّٗ ٚل ٞحُ ٖ٤ٔ٤كوٗ ٖٓ ٌٖ٣ ُْ .٢خٍع ٗل ٞحُ َّ٘مٖٓ .
أؿَ إٔ أػٞى اُ٣َ١ ٠ن كٓٞظََٛ ،ص ٓ٠ط ًَّح إٔ أٓ َّ هَد ٍِٓ٘ حُٔوؼي.
"٣ َٛؼوَ إٔ ًً ٬ٓ ٌٕٞ٣خ أؿزَ حُٔوٞى ُ٤ظّـ ٚاُ٘ٛ ٠خ؟" طٔخءُض رخٟطَحد ؿَّحء ح٩هظزخٍ .هٍَّص أّٖٗٓ ٚ
حُٔٔظلٖٔ إٔ أطٞهّق ُِلظش ك ٢ر٤ض حُٔوؼي ُِظؤ ًّي.
ٝؿيطٜٓ ٚخرًخ رظٔ ّْٔ ك ٢حُ ّي ّّٝ .حُو ّ٢ح٧كَٔ ٣وظَد ٖٓ هِز.ٚ
إٔ هللا أٍَٓ ًًٓ ٬خ ُ٤وٞىٗ ٢اُ٘ٛ ٠خ .أػظوي ّ
أهزَط ْٜرخٌُ ١كيع .هِض" ،أػِْ حّ ٕ٥
إٔ هللا ٣َ٣يٗ ٢إٔ أ٢ِّٛ
ٖٓ أؿِي – ٖٓ أؿَ إٔ ٘٣ل٤ي ٖٓ ٌٛح حُظٔ ّْٔ ك ٢حُ ّيّ ُ٣َ٤ي ه ّٞط٣ٝ ،ٚؼط٤ي كَٛش أهَُ ٟظظٞد ٝطٌٕٞ
ٓٔظؼ ًّيح ١٩خػظٝ .ٚإ كؼِض ًُي ،كُ ١ّٞ ٔ٤ٓ ٜٞي ػٔٞىى حُلوَ ١حُِٔظ٘٣ٝ ١ٞل٤ي ًًِّ٤خ.
ا ًًح إ ً٘ض طَ٣يٗ ٢إٔ أه ّٞرٌُي حٞٓ ،ٕ٥ف أ ٖٓ ٢ِّٛأؿِي ٝأِ١ذ ٖٓ هللا إٔ ٘٣ل٤ي ٖٓ حُ ّيّ حُٔٔٔ.ّٞ
ٌُٖ ُٖ أِ١ذ ٖٓ هللا إٔ ٘٣ل ٢ػٔٞىى حُلوَ ٟا ٫اًح طزض ْ٤ُٝ ،هزَ إٔ طظٞدٝ ،طزيٍ ١ؿزش ك ٢ا١خػش ٓخ
طَح ٙر٘لٔي إٔ هللا ٣ؤَٓ ر."ٚ
ًخٗٞح ٣خثًٔ .ٖ٤خٕ ٍُ ٚرّٔخ كٞحُ ٢حػ٘خ ػَ٘ ٓخػش ُ٤ؼٌٞٗٞ٣ ُْ .ٖ٤ح ِٔ٣ك َٕٝٝ٣ٝ ٕٞحُيػخرخص كٍٞ
"حٝ٧هخص حُطّّ٤زش" ك" ٢حؿظٔخػخص حُز٘ظخًٓٞظخٍ" .أٍحىٝح ّٓ٘ ٢إٔ أ.٢ِّٛ
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ُْ أًٖ ًخً٘ٛخ َٓطٔ ًٔخ ،كِْ أٓٔق رخُ ِّ٣ض ُْ .أًٖ رؼي هي ٤ِّٛض ك ٢ك٤خط ٢رٜٞص ػخٍ أٓخّ ح٥هَ.ٖ٣
 ١ػِ ٠حَُّؿَ كوٝ ٢أ ٢ِّٛرٜٔض ُْ ٢ّٗ٧ ،أًٖ أٍ٣ي أ ّ
َٗكض ًُُ ْٜيٝ ،هِض أّٗ٘ٞٓ ٢ف أٟغ ٣ي ّ
ٝ ١ػ٢
ًحط ٢ؿَّحء حُ٬ّٜس رٜٞس ػخٍ َّٓ ٍّٝ ٧س ،إٔ ٣ظي ّهَ ٓغ حُـ ّيّ٣ش حُلو٤وّ٤ش ٝحٔ٣٩خًٕ ,خٕ ُ ٢أ٣خٕ ٓطِن أّٗٚ
ٓٞف ٘٣ل ٖٓ ٠حُظٔ ّْٔ ك ٢حُ ّيّ.
ٗٝل.٢
ٍؿؼض ك ٢حُ ّٞ٤حُظّخًُ .٢خٕ حُظٔ ّْٔ ك ٢حُ ّيّ هي ؿخىٍ ٙػِ ٠حُل ٍٞػ٘يٓخ ٤ِّٛضُ ،ٌُٖ .لِٗ ٢حٌُزٝ َ٤ه٤زش
أِٓ ،٢أٛزلٞح ٖٓ ؿي٣ي ٔ٣ظولّٔ٣ٝ ٕٞوَ ٕٝك ٍٞهخٗ ٕٞهللآَّٝ .س ػخٗ٤شٛ ،خٍٝح ٣ظٌِّٔ ٕٞرِٔحف كٍٞ
"حُٞهض حُطّ٤ذ" ك ٢حؿظٔخػخص "حُز٘ظخًٓٞظخٍ".
أٍ أكيًح ُْٓ٘ٝ ،ْٜ
ُْ ٢ٗ ٖٓ ٌٖ٣ء أًؼَ أٓظط٤غ إٔ أه ّٞرً .ٚخٕ ًُي ٖٓ أًزَ ه٤زخص ح َٓ٧ك ٢ك٤خطِ ُْ .٢
أٓٔغ ٖٓ أ ّ
 ١أكي ٓ٘ ْٜأريًح رؼي ًُي.

وكالء هللا انخفُّىٌ
ًخٕ هلل ٓ٬ثٌش ػ ّْٜ٘٤هًٜ٤ّٜخ َُ٘٤كٞح ٣ٝلٔٞح ً٘ٔ٤ظٞ١ ٚحٍ ً َّ طخٍ٣وٜخ (ٍإ٣خ ٞ٣كّ٘خ حُٞٛ٬ط،ٗ :ٔ ٢
ٕٓ ،ٔٙ؛ ٕٔ٣ ،ٕٔ ،٣ ،ٔ :؛ ًٖ .)ٔٗ ،٢ ،ٔ :خٕ ػ٘ي٬ٓ ٙثٌش  ٕٞ٘ٔ٣رظٞحٔٓ َٛظٔ َّ كٞٗ ٢حك٢
حَ٤ُ ،ٍٝ٧حهزٞح ٘٣ٝوِٞح ُ ٚطوًََ٣ح ػٖ ح٧كٞحٍ حُؼخ ّٓش ػِ ٠حٍ( ٍٝ٧إ٣خ ٞ٣كّ٘خ ٘ٙ :؛ ًَُّ٣خ ٗٔٓ :؛
أهزخٍ حّ٣٧خّ حُؼّخٗ.)٤ :ٔٙ ٢
ٝػ٘ي هللا ٓ٬ثٌش ٓؼّ٘٤ش هًٜ٤ّٜخ َُٜٝٔ٤ح ػِ ٠أ٫ٝى ٙحُزَ٘ ٖ٤ّ٣حُٔ٘ـز( ٖ٤أػٔخٍ حََُّٓ ٕٔٔ٘ :؛ اٗـَ٤
ٓظّ٣ .)ٔٓ :ٔ٣ ٠ؼي هللا٬ٓ ٢ٛٞ٣ ّٚٗ٧" :ثٌظ ٚري ٌُ٣ ٢للظٞى كَ١ َّ ً ٢هي" (حُِٔحٓ.)ٔٔ :٤ٔ َ٤
حػ٘خ ػَ٘ ٖٓ ٓ٬ثٌش هللا ٌٕٞٗٞ٤ٓ ،كخٍٓٞح حُزخد ك ٢حُٔي٘٣ش حُـي٣يس ٍ( ْ٤ٍِٗٝ٧إ٣خ ٞ٣كّ٘خ ٕٔ،)ٕٔ :
ٝحكي ٌُ َّ ٓزَٓ٩ ٢حثُٜ ٌٖٔ٣ .َ٤ئ٫ء ح٩ػ٘خ ػَ٘ ،إٔ ٌٞٗٞ٣ح ح ،ٕ٥كٔٓ ٢خػيس حُٔ٬ى حَُّث٤ٓ ،ْ٤وخث.َ٤
حُٔ٬ثٌش  .ٍَٓ ْٛظَٜٝح ٫رَحٛٝ ١ُٞٝ ْ٤ٛخؿَ َٞ٘ٓ ٝف ٝؿيػٝ ٕٞاّ٤ِ٣خٌُِٝ ،ؼ ٖٓ َ٤حٗ٧ز٤خء ٝحََُّٓ.
ػ٘يٓخ ٣ظٛ َٕٜٝئ٫ء حُٔ٬ثٌش ُٔٗ٪خٕ٣ ،ظ َٕٜٝػخىس ،رٌَ٘ اٗٔخٕ.
 ًٌَ٣حٌُظخد حُٔو ّيّ ػ٬ع ٓ٬ثٌش ٖٓ ٍطزش ػخُ٤ش٤ُٓٞ :ل( ٍّٞاٗؼ٤خء ٗٔ ،)ٕٔ :حٌُ ٞٛ ١ح ٕ٥ارِْ٤
حُ ّ٘٤طخٕ؛ ؿزَحث ،َ٤حٌُ ١ظُ َٜيحٗ٤خٍ ك٘ٓ ٢خٓزظ( ٖ٤ىحٗ٤خٍ ٔٙ :٣؛ ّ٣ًَُِٝ ،)ٕٔ :٤خ أرٞ٣ ٞكّ٘خ حُٔؼٔيحٕ
(اٗـُٞ َ٤هخ ٔ٫ٝ ،)ٔ٤ :كوًخ َُٔ ،ْ٣أ ّّ ٞٔ٣ع (اٗـُٞ َ٤هخ ٔ)ٕٙ :؛ ٝحُؼّخُغ٤ٓ ،وخث ،َ٤حُٔيػ ٞأكي ٍإٓخء
حٌُِٔٔش (ىحٗ٤خٍ ٓٔٝ ،)ٖٔ :حٌُ٣ ١ؼَّف ػِٜٞ٣ ٚ٤ىح ًَث ْ٤حُٔ٬ثٌش (ٍٓخُش ًٜٞ٣ح ٤ٓ .)٤وخثٍ ٞٛ َ٤ثْ٤
حُٔ٬ثٌش حُٔؼُ ّٖ٤لٔخ٣ش ٔٓٝخػيس أٓزخ ١آَحث َ٤ح٩ػ٘ ٢ػَ٘ (ىحٗ٤خٍ ٕٔٔ :؛ ٓٔٔ٤ً٘ٝ )ٕٔ ،ٖٔ-ٕ :ش
هللا حُلو٤وّ٤ش حٍُ( ّٞ٤إ٣خ ٞ٣كّ٘خ ٕٔ.)٢ :

غبيٍ فٍ انخهك
اإلَجبص ان ّ
هللا ٣ؼٔٓ ّٖ٤ئّ٤ُٝخص حُٔ٬ثٌش ،اّٗٔخ  ٞٛهِن ك ٢ىحهِ ْٜػمىالً – يغ ل ّىح نهزفكُش وانًُطك واإلخزُبس
وانمشاس!
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ٌُٖ ًخٕ ٘ٛخى ِٓ٤س ّٓٔ ٜش ؿ ًّيح ،كظّ ٠ه ّٞس هللا ك ٢حُوِن  ٫طٔظط٤غ حٕ طوِو ٚرلؼَ أَٓ – انشّخصُّخ حٌُخِٓش
ٝحُٔو ّيٓش ٝحُّٜخُلش ،حٌُخٓ٘ش ك ٢هللا ٝحٌُِٔش!
٣ـذ إٔ رزط ّىس  ٌٙٛحُ ّ٘وّ٤ٜش ثبخزُبس وػضو حُ ّ٘و ٚحٌُٓ ١ظٞؿي ك.ٚ٤
ا ًًح ى ّ ٕٝؿّ٤يًح ٌٛح ح َٓ٧حُؼظ ْ٤حُلّ ٞ٤
 ١حُزي ٌٙٛ – ٢ّ ٜ٣حُ ّ٘وّ٤ٜش حُٔو ّيٓش ٝحُّٜخُلش  ٢ٛأٍٝع ػَٔ ٌٖٔ٣
هلل حُوخُن حُوي َ٣إٔ ٘٣ـِ ٢ٛ – ٙأً٠٣خ حُِ٤ٓٞش نهذفه حُّٔخٓ ٢حُٔطِن! ٛيك ٚحُّٜ٘خث!٢
ٌُٖ كُف!
أًٍَّ٣ ،ـذ ػٌٌِٛ ٠ح ٗوّ٤ٜش إٔ طظط ّ ٢ٛ .ٍٞطظطِّذ حُو٤خٍ ٝحُوَحٍ حُل َّ ٌُِ٤خٕ حُٔ٘ل َٜحٌُٞٓ ١ف
طوِن ك ٚ٤حُ ّ٘وّ٤ٜش ٌُٖ .رؼي ،كظّ ٠ػ٘ي ًُي حُل٣ ،ٖ٤ـذ إٔ طٟٞغ ٖٓ هزَ ٝرٞحٓطش حَُّٝف حُويّ ،حٌُ١
ٝ ٞٛكئِ٣ ،ٙي ٌٌٛح ٗوّ٤ٜش ٛخُلشٔ٣ٝ ،ظط٤غ إٔ ٘ٔ٣لٜخ.
ٌُٖ ٓخًح ٗؼ٘ ٢رخُ ّ٘وّ٤ٜش حُّٜخُلش؟
حُ ّ٘وّ٤ٜش حٌُخِٓش حُٔو ّيٓش حُّٜخُلش ٢ٛ ،حُويٍس كٌٌٛ ٢ح ً٤خٕ ٓ٘ل ،َٜػِ ٠حُظّلَ٣ن ر ٖ٤حُطَّ٣ن حُل ّ
ن
ٝحُّٜل٤قٝ ،حُطَّ٣ن حُوطؤٝ ،حٓ٩ظٔ ّ٬حٍ٩حى ١حٌُخَٓ ى ١َٝٗ ٕٝهلل ُٝطَ٣و ٚحٌُخَٓ – ٝحً٩ػخٕ ُظـِّذ
هللا ػِ٤ُ – ٚ٤لْٔ كظّّ ٟ ٠ي ح٩ؿَحء أ ٝحَُّؿزش ّ
حٌُحطّ٤ش٤ُ ،ؼ٣ٝ ٖ٤لؼَ ٓخ ٞٛ ٞٛحدٝ .كظّ ٠كٜ٘٤خّ ،
كبٕ ٌٙٛ
حُ ّ٘وّ٤ٜش حُٔو ّيٓش ٛ ٢ٛزش ٖٓ هللا ٢ٛ .طؤط ٢ػ٘ي حً٩ػخٕ هلل ١٩خػش ٗخٓ٣َ١( ٚٓٞن هللا حُّٜل٤ق ُِل٤خس)
ىحهَ ً٤خٕ حُ ّ٘و ٚحٌُ٣ ١وٍَّ ًُي َ٣ٝؿذ ر.ٚ
ص  ٌٙٛحُ ّ٘وّ٤ٜش حٌُخِٓش ا ٖٓ ٫ػ٘ي هللا ،رطزؼُٜ ٚخ ك٤ً ٢خٕ هِ٤وظ ،ٚػ٘ي حُوز ٍٞحٍ٩حى،١
ك ٢حُٞحهغ ٫ ،طؤ ِ
كظّ ٠رؼي طـَرش هخٓ٤ش.
هي ًَّٓض ر٠ؼش ٓوخ١غ ُ ٌٜٙحُّ٘وطشّٜٗ٧ ،خ حُِ٤ٓٞش ح٧ػِٝ ٠ح ّْ ٛ٧ك ٢هذف هللا ح٩ؿٔخُ!٢
ح ،ٕ٥رخُّ٘ٔزش ُٔ٬ثٌش ٓخ هزَ حُظّخٍ٣ن :هللا ٔ) هِوٓ ْٜغ ػو ٍٞهخىٍس ػِ ٠حُظّلٌٝ َ٤حُٔ٘طن ٝح٩هظ٤خٍ ٝحُوَحٍ
صبنخ ٌُٖ .هللاٍَٝ٠ُ ،س حٔٓ ،َٓ٧ق ُ ْٜرًٞخُش
ربٍحىس ًحطّ٤ش؛ ً٘ )ٕٝق ُ ْٜرٟٞٞف طشَمه انذ ّ
ك وان ّ
ّ
 َ٤ٟٔك َّ ُوز٣َ١ ٍٞن هللا حُل ّ
ن ،أ ٝحٗ٩ظوخٍ اُ ٠حُطَم حُٔؼخًٔش ٖٓ حرظٌخٍ ْٛحُوخ. ّٙ
ٓخًح ًخٕ هذف هللا انًطهك ٖٓ حُٔ٬ثٌش؟ اّٗ ٚىّ ٗ ٕٝ
ي ،حٌُ ١أٛزق ح ،ٕ٥رٔزذ حُظَّٔى حُٔ٬ثٌ ،٢ح٩كظٔخٍ
حُلخثن ػ٘ي حُزَ٘!
رٜلظ ٚأٍ ٝح٩هظزخٍٝ ،حُٔ٘خٓزش ٗ٩ـخُ هِن ا٣ـخر ،٢٤٘ٗٝ ٢هِن هللا – أط ٠ر ٚاُ ٠حُٞؿٞى – حٌُٕٞ
حُ٤ٓٞغ حُٔخ ّى ١رٌخِٓ.ٚ
أ ّ ،ً٫ٝهِن هللا حُٔ٬ثٌش .رؼي ًُي٧ٝ ،ؿَ حُٔ٬ثٌش ٧ٝؿَ حُزَ٘ حًٌُ ٖ٣خٗٞح ُ٤وِوٞح ٫كوًخ ٌَّ ٗ ،هللاٝ ،ؿخء
رخٝ ٍٝ٧رخٌُ ،ًِّٚ ٕٞاُ ٠حُٞؿٞى.
هِن هللا ح ْ٤ُ ،ٕ٥كو ٢حُٔخ ّىس ،اّٗٔخ ٓؼٜخ ٝكٜ٤خ ،هِن حُطّخهش ٝهٞحًٗ ،ٖ٤خُظ ٢حًظ٘لٜخ حٔٗ٩خٕ ك ٢كوٍٞ
حُل٣ِ٤خء ٝحٌُ٤ٔ٤خء ّٕٞ ً .هللا حُٔخ ّىس ُظٌٞٓ ٕٞؿٞىس ك ٢حُلخُش حُؼّ٣ٞ٠ش ٝحُـ َ٤حُؼّ٣ٞ٠ش.
ٗؤط ٢ا ًًح ح ٕ٥اُ ٠حًٌُ٘ ١ق كٓ ٢لَ حُظٌّ" :ٔ :ٔ ٖ٣ٞفً البدء (بدء الكون الح ّسً) خلق هللا السّموات
واألرض" .إنّ هذه هً مادٌّة وح ّسٌّة.
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كما قلنا ساب ًّقا ،تجد كلمة السّموات فً ال ّنسخة القانونٌّة للكتاب المق ّدس ،فً صٌؽة المفرد .لكن هذا قد كتب
فً األصل من قبل موسى ،باللؽة العبرٌّة .وبالعبرٌّة ،الكلمة هً فً صٌؽة الجمع – السّماوات – تتض ّمن
ًّإذا ،لٌس فقط أرضنا ،إ ّنما الكون الحسًّ بؤكمله.
قد أشٌر ًّإذا ،أ ّنه فً ذاك الوقت – بعد خلق المبلبكة – وجد الكون كلّه فً الوقت نفسه الذي خلقت فٌه
األرض .أجد إشارة قو ٌّة لهذا ،فً دلٌل آخر من الكتاب المق ّدس ،وهو أٌضًّ ا مدوّ ن فً سفر ال ّتكوٌن ٕ.ٗ :

الخلٌقة الكاملة
الكلمات العبرٌّة األصلٌّة (الكلمات التً كتبها موسى) تفترض خلٌقة كاملةٌ .كشؾ هللا عن نفسه كخالق
الكمال والضّوء والجمال .ك ّل مرجع فً الكتاب المق ّدس ٌصؾ حال أيّ مرحلة تامّة من خلق هللا" ،جٌّدة
الحس ٌّة فً كلٌّتها – الكون – بما
ج ًّّدا" – كاملة .بالواقع ،تحكً أوّ ل آٌة من اإلنجٌل عن الخلٌقة األصلٌّة
ّ
فٌها األرض ،منذ مبلٌٌن السّنٌن ربّما – كخلٌقة كاملة ،جمٌلة وكاملة ،عندما صار خلقها عمبلًّ منتهًٌّا تا ًّّما.
هللا هو كمالً!
فً سفر أٌّوب ٌ ،٢ ،ٗ :ٖ٣تكلّم هللا بشكل خاصّ عن خلق األرض .قال أنّ ك ّل المبلبكة (المخلوقة "أبناء
هللا") صرخوا فرحًّ ا عندما خلق األرض .هذا ٌظهر أنّ المبلبكة قد خلقوا قبل خلق األرض – وعلى
األرجح قبل الكون الما ّدي .ال ّشموس والكواكب والمجسّمات النجمٌّة هً ما ّدة ما ّدٌة .المبلبكة خلقت كابنات
روحٌّة بشكل فرديّ ،مكوّ نة فقط من روح.
سٌش ّكل األمر مفاجؤة للكثٌرٌن ،أن ٌتعلموا أنّ المبلبكة سكنت هذه األرض قبل أن ٌخلق اإلنسان .هذا
المقطع من سفر أٌّوب ٌظهر ذلك.

ارتكبت المالئكة التً على األرض ،الخطٌئة
مقاطع أخرى تضع المبلبكة على األرض قبل اإلنسان.
الحظ فً رسالة بطرس ّ
الثانٌة ٕ .ٙ-ٗ :أوّ الًّ تبعًّا للترتٌب ّ
الزمنًٌ ،ؤتً "المبلبكة (الذٌن) قد أخطؤوا" .ث ّم
الزمنً ،عالم ما قبل ّ
بال ّتسلسل ّ
الطوفان مع آدم ،وصوالًّ إلى الفٌضان .بعد ذلك ،سدوم وعامورة.
كتاب الكتب هذا ،الذي ٌحتوي على المعرفة المكشفة من هللا الخالقٌ ،خبرنا أنّ هللا خلق المبلبكة مكوّ نة
من الرّ وح .لكن هل ٌمكنك أن تتخٌّل مبلبكة تصبح مبلبكة خاطبة؟ خلقت المبلبكة مع قوّ ة فكر ،وقرار
وخٌار ،ؼٌر ذلك ،فهً ال تملك فردٌّة ال ّشخصٌّة .بما أنّ الخطٌبة هً التع ّدي على قانون هللا ،فقد تمرّ دت
هذه المبلبكة على ناموس هللا ،أساس حكومة هللا.
لكن كٌؾ ومتى خطبت المبلبكة؟
الحظ بانتباه ما ٌكشؾ فً رسالة بطرس ّ
الثانٌة ٕ٘-ٗ :؛ "أل ّنه إن كان هللا لم ٌُشفق على مبلبكة قد
أخطؤوا بل فً سبلسل الظبلم طرحهم فً جه ّنم وسلّمهم محروسٌن للقضاء ولم ٌُشفق على العالم القدٌم بل
ًّ
كارزا للبرّ إذ جلب طوفا ًّنا على عالم الفجّ ار" .كلمات اآلٌة ال ّسابقة "طرحهم فً
إ ّنما حفظ نوحًّ ا ثام ًّنا
جه ّنم" ،هً عبارة ُترجمت من الٌونانٌّة تارتارو ،من تارتاروس ،التً ال نجدها فً أي مكان آخر من
اإلنجٌل .تارتاروس تعنً مكان أو حالة كبح.
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تظهر هذه اآلٌات أنّ الخطٌّة العالمٌّة تجلب ال ّدمار العالمً لؤلرض الح ّسٌّة .خطٌبة ما قبل الطوفان ،التً
بلؽت ذروتها مع ّ
الطوفان ،كانت فً ك ّل أنحاء العالم ،خطٌبة عالمٌّة .الحظ ..." :وامتؤلت األرض
ظلمًّا ...إذ كان ك ّل بشر قد أفسد طرٌقه على األرض ...ألنّ األرض امتؤلت ظلمًّا( "...ال ّتكوٌن -ٔٔ :ٙ
بارا كامبلًّ فً أجٌاله .وسار نوح مع هللا"
بل ًّّ
ٖٔ)" .وأمّا نوح فوجد نعمة فً عٌنًّ الرّ بّ  ...كان نوح رج ٍ
ًّ
(آٌات  .)٤-٣ك ّل إنسان قد خطا – على ك ّل األرض .لكن فقط نوح "سار مع هللا" .إذا ،دمّر الفٌضان ك ّل
األرض – ما عدا نوح وعابلته.
انتشرت المثولٌّة وخطاٌا أخرى من سدوم وعامورة ،فوق منطقة تلك المدٌنتٌن .وجاء ال ّدمار الحسًّ فوق
منطقتهم كلّها .كانت خطٌبة المبلبكة فً ك ّل أنحاء العالم؛ كان ال ّدمار الحسًّ فً ك ّل أنحاء العالم( .وهناك
سبب لنعتقد أ ّنه كان فً ك ّل أنحاء الكون).
اآلٌات التً ذكرت أعبله ،تضع خطٌبة المبلبكة قبل خطاٌا ما قبل ّ
الطوفان التً بدأت مع آدم ،قبل خلق
اإلنسان .وٌجب أن ٌكون هذا مفاجؤة تشكؾ مرحلة من السّرّ! سكن المبلبكة هذه األرض قبل خلق
اإلنسان.
ٌكشؾ فً إشعٌاء ٗٔ وحزقٌال  ،ٕ٣أنّ هللا وضع المبلك الرّ بٌس لوسٌفورس ،كاروبًّ  ،على عرش
األرض .وضع هناك كحاكم على األرض كلّها .أراد منه هللا أن ٌحكم األرض بوضعه حكومة هللا على
األرض .وقد وُ ضعت حكومة هللا على األرض إلى حٌن تمرّ د المبلبكة الخاطبة.
لم ٌكشؾ كم من الوقت سكنت هذه المبلبكة األرض ،قبل خلق اإلنسان .من الممكن أن ٌكون ذلك لم ّدة
مبلٌٌن – أو ح ّتى ملٌارات – السّنٌن .سوؾ نتكلّم عن ذلك أكثر الح ًّقا .إ ّنما هذه المبلبكة قد خطبت.
الخطٌبة هً التع ّدي على ناموس هللا (رسالة ٌوح ّنا الرّ سول األولى ٖ .)ٗ :وقانون هللا هو أساس حكومة
هللاًّ .إذا ،نعلم أنّ هذه المبلبكة ،من الواضح أ ّنهم كانوا ّ
ٌمثلون ثلث المبلبكة كلّهم (رإٌا ٌوح ّنا ٕٔ ،)ٗ :قد
خطبوا – تمرّ دوا ض ّد حكومة هللا .والخطٌبة تحمل عقوبات .عقوبة خطٌبة المبلبكة لٌست الموت ،كما هً
بال ّنسبة لئلنسان .المبلبكة هم كابنات أبدٌّة وال ٌستطٌعون أن ٌموتوا .قد اُعطً لهذه الكابنات الرّ وحٌّة
السّلطان على األرض الح ّسٌّة ،لتكون ملكهم ومسكنهم.
كانت نتٌجة خطٌبة المبلبكة فً ك ّل أنحاء العالم ،ال ّدمار الحسًّ على وجه األرض.

هللا ٌحك على خلٌقته
هللا هو خالق .هللا هو أٌضًّ ا حاكم خلٌقته .هو ٌحافظ على ما ٌخلقه بواسطة حكومته .ما خلقه هللا ،قد خلقه
من أجل هدؾ – لٌستخدمه وٌحسّنه وٌطوّ ره وٌحفظه وٌبقٌه .وهذا اإلستخدام ٌنتظم بواسطة حكومة هللا.
عندما تمرّ د المبلبكة ض ّد حكومة هللا ،تو ّقؾ تطوّ ر وتحسٌن األرض – "تزٌٌن قالب الحلوى" .تو ّقؾ حفظ
وتطوٌر األرض الحسٌّة وك ّل جمالها ومجدها األصلً – وكانت ال ّنتٌجة دمار حسًّ لسطح األرض!
بهذه الخطٌبة المبلبكٌّة ،أصبح لوسٌفورس إبلٌس ال ّ
شٌطان ،وصارت مبلبكته شٌاطٌن.
هللا هو خالق .حافظ وحاكم.
إبلٌس هو المد ّمر!
نقرأ اآلن فً رسالة ٌهوذا :٢-ٙ
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"والمبلبكة الذٌن لم ٌحفظوا رٌاستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى
دٌنونة الٌوم العظٌم بقٌود أبدٌّة تحت ّ
الظبلم .كما أنّ سدوم وعمورة
والمدن التً حولهما إذ زنت على طرٌق مثلهما ومضت وراء جسد
آخر جُ علت عبرة مكابدة عقاب نار أبدٌّة".
نعود اآلن إلى ال ّتكوٌن ٔ .ٕ-ٔ :تظهر اآلٌة األولى كما ذكرنا أعبله ،الخلٌقة الكاملة .هللا هو واهب الحٌاة،
والجمال والكمال .لم ٌؤت إبلٌس ّإال ّ
بالظبلم والبشاعة والنقص والعنؾ .تظهر اآلٌة األولى خلق أرض
كاملة مجٌدة وجمٌلة ح ّتى ولو ؼٌر مكتملة .تكشؾ اآلٌة ّ
الثانٌة نتٌجة خطٌبة المبلبكة.
"ًٝخٗض (ٛخٍص) ح ٍٝ٧هَرش ٝهخُ٤ش"" .هَرش ٝهخُ٤ش"ًِٔ ،خص طَؿٔض ٖٓ حُؼزَّ٣ش طٝ ٞٛٞر.ٞٛٞ
حُظَّؿٔش ح٧ك" ٢ٛ َ٠هلَ ٝكَحؽ" أ" ٝكٝ ٠ٟٞك ٢كخٍ حٍطزخى ٝحٟٔل ."ٍ٬ط ّٔض طَؿٔش ًِٔش "ًخٗض"
كٌٓ ٢خٕ آهَ كٓ ٢لَ حُظٌّ ٖ٣ٞاُٛ" ٠خٍص"ًٔ ،خ ك ٢حُظٌّ .ٕٙ :ٔ٤ ٖ٣ٞرٌ ّ٬آهَ ،ح ٍٝ٧حُظ ٢هِوض
رخً َٛ٧خِٓش ٝؿِٔ٤ش ،هي ٛخٍص ح ٕ٥كٝ ٠ٟٞهلَ ٝكخٍؿشًٔ ،خ حُلخٍ ٓغ هَٔٗخ ،ؿّ َ٤
إٔ ٓطق حٍٝ٧
ًخٗض ٓـطخس رخُٔخء.
أٝكُ ٢يحٝى ٌُ٘٤ق ً٤ق ؿ ّيى هللا ٝؿ ٚح" :ٍٝ٧طََٓ ٍٝكي كظُوِن ٝطـ ّيى ٝؿ ٚح( "ٍٝ٧حُِٔحَٓ٤
ٗٓٔ.)ٖٓ :

حقٌقة مفاجئة
حٓ ،ٕ٥لخؿؤس أهَُٔ ٟؼظْ حُوَّحء .اُ٤ي ؿِء آهَ ٖٓ حُزؼي حُ٠خثغ ك ٢حُٔؼَكش ،حٌُٔ٘ٞف كخًُّ٤خ ك ٢حٌُظخد
حُٔو ّيّ ،اّٗٔخ  ٫طؼَك ٚحُ ّي٣خٗش  ٫ٝحُؼِْ  ٫ٝحُظّؼِ ْ٤حُؼخُ.٢
ٖٓ ح٣٥ش ٕ ك ٢حُل َٜحٓ ٖٓ ٍّٝ ٧لَ حُظٌّٛٝ ،ٖ٣ٞخػ ُيحٜ٣ ٫ ،ق رخه ٢حُل َٜح ٖٓ ٍّٝ ٧حٌُظخد حُٔو ّيّ،
حُوِن ح .ٍٝ٨ُ ٢ِٛ٧رَ اّٜٗ٣ ٚق طـي٣ي ٝؿ ٚح ٍٝ٧رؼي إٔ ٛخٍص هَرش ٝهخُ٤شٗ ،ظ٤ـش هط٤جش
حُٔ٬ثٌش.
ٓخ ٛٞ٣ق ك ٢ح٣٥ش ٕ ٛٝخػيًح ،ك ٢حُل َٜحُٔلَ ٝٝإٔ  ٌٕٞ٣ك َٜحُوِن ك ٢حٗ٩ـ ،َ٤هي كيع ٌٓ٘
كٞحُ ٙٓٓٓ ٢ػخّٝ ،كوًخ ٌُِظخد حُٔو ّيّ .اّٗٔخ ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٌٛ ٌٕٞ٣ح هي كيع هزَ حُٖٔ٤٣٬
ٝحُظَٗٞ٤ِ٣خص ٖٓ حُّٔ٘ ٖ٤رؼي حُوِن حُلؼِ ّ ،ٍٝ٨ُ ٢حٌُٛٝ ١ق ك ٢ح٣٥ش األولى!
سوؾ أعلّق الح ًّقا حول طول ّ
الزمن الذي من الممكن أن ٌكون قد مرّ  ،قبل أن تتمرّد ك ّل مبلبكة األرض.
أصبحت األرض قفرًّ ا وفارؼة .لم ٌخلقها هللا قفرًّ ا وفارؼة ،أو فً حال اضمحبلل .هللا لٌس خالق
"تشوٌش" (رسالة كورنثوس األولى ٗٔ .)ٖٖ :هذه الكلمة العبرٌّة نفسها – توهو – التً تعنً قفر
وفارغ ،قد أوحٌت إلٗؼ٤خء ٘ٗ ،ٔ٣ :ك٤غ طَؿٔض "رخ ."ً٬١إ حٓظويٓ٘خ حٌُِٔش حّ٤ِٛ٧ش حُؼزَّ٣شًٔ ،خ
أٝك٤ض ك ٢حٗ ،َٛ٧وَأٌٌٛ" :ح هخٍ حَُّدّ هخُن حُّٔٔٞحص  ٞٛهللا ٛخٗغ حٛٝ ٍٝ٧خٗؼٜخ ٞٛ .هٍَّٛخُْ .
٣وِوٜخ رخ( ً٬١طٍّٛٞ ٛ ٌُِّٖٔ .)ٞٛٞخ".
أًَٔ حٓ ٕ٥غ رخه ٢ح٣٥ش ٕ ٖٓ حُل َٜحٓ ٖٓ ٍّٝ ٧لَ حُظٌّٛ( ٖ٣ٞخٍص ح ٍٝ٧ك ،٠ٟٞهلَ ٝكخٍؿش):
ّ
َ٣ف ػِٝ ٠ؿ ٚحُٔ٤خٝ .ٙهخٍ هللا ٌُٖ٤
"ٝػِٝ ٠ؿ ٚحُـَٔ ظِٔش (حُٔل ٢٤أٓ ٝطق ح ٍٝ٧حُّٔخثَ) ٍٝٝف هللا
ٗ ٍٞكٌخٕ ٍٗٝ .ٍٞأ ٟهللا حُّ٘ ٍٞأّٗ ٚكٖٔٝ .ك َٜهللا ر ٖ٤حُّ٘ٝ ٍٞحُظِّٔش" (آ٣خص ٕ.)ٗ-
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ارِٓ ٞٛ ْ٤زظيع حُظِّٔش .طَّٔى حُٔ٬ثٌش طٔزّذ رخُظّ .ّ٬هللا  ٞٛهخُن حُّ٘ٝ ٍٞحُلو٤وش .حُّ٘٢٠٣ ٍٞء ٣ٝؼ ُِّ
حُـٔخٍٝ ،أً٠٣خ٣ ،ل٠ق حُ َّّ٘ .حُظّ٣ ّ٬ول ٢ح٩ػ٘.ٖ٤
طٜق ح٣٥خص حُظ ٢طِ ٢كٌٛ ٢ح حُل َٜح ٖٓ ٍّٝ ٧حٌُظخد حُٔو ّيّ ،طـي٣ي ٝؿ ٚح ،ٍٝ٧روِن َٓٝؽ ؿِٔ٤ش
ٝأٗـخٍ ٗٝـَ٤حص ٗٝ ٍُٞٛٝزخطخص – ػ ّْ هِن حٔٓ٧خى ٝحُطّٝ ٍٞ٤حُل٤خس حُلٞ٤حّٗ٤شٝ ،أهًَ٤ح حٔٗ٩خٕ.

إثهُظ انؼظُى
ٌُٖ أ ّ ،ً٫ٝهزَ حُ ٍٞٛٞاُ ٠حٔٗ٩خٕٗ ،لظخؽ إٔ ٗٔ ٨كّٜش ٓخ هزَ حُظّخٍ٣ن.
ً٤ق كيػض  ٌٙٛحُوط٤جش؟ ً٤ق ريأص؟
طٌ ًَّ ،هللا حُوخُن ٣للع ٣ٝلّٖٔ ٣ٝؼ ُِّ ٓخ ٣وِو ٚرٞحٓطش كٌٓٞظٓ .ٚخ هِو ،ٚهي هِن ُُٔ٤ظويّٝ .ؿيص ٌٙٛ
حُ ٍٝ٧ظٌُٖٔ ٝطُٔظويّ ٖٓ هزَ حُٔ٬ثٌش ك ٢ح.َٛ٧
ػ٘يٓخ ٟٝغ هللا حُٔ٬ثٌش – حُؼِغ ٖٓ حًٌَُّٔ ،خ ٣زيٍ( ٝإ٣خ ٞ٣كّ٘خ ٕٔ – )ٗ :ػِ ٠ح ٍٝ٧حٌُخِٓش حُـِٔ٤ش
حُـِِ٤ش حُظ ٢هِوٜخ كي٣ؼًخٟٝ ،غ كٞه ْٜػِ ٠ػَٕ٤ُ ،ي َ٣كٌٓٞش هللا٬ٓ ،ى ٍث٤ُٓٞ – ْ٤ل ،ٍّٞحٌُخٍٝد
آهَحٕ ،كٍ ٢طزش حٌُخٍٝد  ،ٌٙٛحُؼخُ٤ش ؿ ًّيح٤ٓ ،وخثٝ َ٤ؿزَحث.َ٤
حُؼظً .ْ٤خٕ ٘ٛخى ًخث٘خٕ حػ٘خٕ َ
ًٔخ ٌٞ٘ٓ ٞٛف كظّ ٠حٛ ،ٕ٥ئ٫ء  ْٛأػِٓ ٠خ ك ٢ه ّٞس هللا إٔ ٣وِن ،ػ٘ي حٌُخث٘خص حٌُٔ ّٗٞش ٖٓ حَُّٝفً .خٕ
ُ٤ٓٞلٌٛ ٍّٞحً ،خثً٘خ هخٍهًخ ،رـٔخٍ ٓيٝ ٖٛػظٝ ،ْ٤اَٗحهش ٓزَٜسٓٝ ،ؼَكش ػظٔ٤ش ٝكٌٔش ٝه ّٞس – ًخَٓ
ًٔخ هِو ٚهللا! (كِه٤خٍ  .)ٔ٘ :ٕ٣اّٗٔخ طٌ ًَّ٘ٛ ،خى أَٓ ٝحكي ٔ٣ ٫ظط٤غ هللا إٔ ٣وِو ٚطِوخثًّ٤خ ٝػِ ٠حُلٍٞ
رؤَٓ ٓ٘ ٞٛٝ ،ٚحُ ّ٘وّ٤ٜش حٌُخِٓش حُّٜخُلشٌُ .ح ،رلٌْ حٍَُّٝ٠س ،هِن هللا ك ٚ٤ه ّٞس حُو٤خٍ ٝحُوَحٍٝ ،أُ ٫خ
حٓظطخع إٔ ً ٌٕٞ٣خثً٘خ ًحص ٗوّ٤ٜش كَ٣يس.
ػ٘ي  ٌٙٛحَُٔكِش٣ ،ـذ َٗف كو٤وش ُْ طل ْٜأر ًيح٣ .وِن هللا رٔزيأ حُؼّ٘خثّ٤شٗ .زًُّ ٚي ح ،َٓ٧رخَٓأس طوزِ هخُذ
كِ .ٟٞػ٘يٓخ طوَؽ حُوخُذ ٖٓ حُلَٕ ٌٕٞ٣ ٫ ،ػِٜٔخ هي حٗظ ٠ٜاُ ٠إٔ ط٠غ ػِ ٚ٤طـِ٤لش حٌَُٔ٣خ .ػ٘يٓخ
هِن هللا حًٞٝ ٍٝ٧حًذ أهًَ ،ٟخٕ ٗظخّ حُؼّ٘خثّ٤ش ٌٛح ٓؼًّ٘٤خ.
ٓخ هي هِن ًخٕ ًخٓ ً٬كظّ ٌٙٛ ٠حُّ٘وطشٌُّٜ٘ .خ ُْ طٌٖ هِ٤وش ٓ٘ظ٤ٜش أٌٓ ٝظِٔش رؼي .هٜي هللا إٔ ٣ِ٣ي حُٔ٬ثٌش
ػِٔ ْٜحُوخ ّٙػِٓ ٠طق ح .ٍٝ٧هٜي ٓ٘ ْٜإٔ ٣ؼِٔٞح كٞم ٓطق ح٤ُ ،ٍٝ٧لّٔ٘ٛٞخ ّٛٞ٘٣ِ٣ٝخ ٣ٝـ ِّٔٛٞخ
– رٌ ّ٬آهَ "إٔ ٠٣ؼٞح حُظّـِ٤لش ػِ ٠هخُذ حُلِ."ٟٞ
٘٣طزن ٓزيأ حُؼّ٘خثّ٤ش ٗلٔ ٚػِ ٠هِن حُٔ٬ثٌش ٌٖٔ٣ ٫ .هِن ٗوّ٤ٜش ًخِٓش ٛخُلش رلؼَ أَٓ .رلٌْ
حٍَُّٝ٠س ،ططِّذ ٖٓ حُٔ٬ثٌش ٗلٔ ،ْٜإٔ  ُْٜ ٌٕٞ٣ى ٍٝك ٢ططٗ َ٣ٞوّ٤ٜشٝ ،هِو ٌٖٔ٣ ٫ ْٜإٔ ٘٣ظ ٚكؼًِّ٤خ
اُ ٠إٔ طظٌخَٓ  ٌٙٛحُ ّ٘وّ٤ٜش.

نىعُفىسط ،إثهُظ الدمًب
أٍ٣ي ٌْٓ٘ إٔ طيًٍٞح رٌَ٘ ًخَٓ ،حَُّٝػش حُؼظٔ٤ش ٌٍُٝس ٓوِٞهخص هللا ٓ .ٌٙٛوطؼٓ ٖ٤وظِل ٖٓ ٖ٤حٌُظخد
حُٔو ّيّ٣ ،وزَحٗخ ػٖ كخُش حُوِن حّ٤ِٛ٧ش ُٜخ.
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أ ّ٫ ،ً٫ٝكع ٓخ ٌ٘٣ق ك ٢اٗؼ٤خء ٗٔ٣( .زيأ ٌٛح حُل َٜحُٔ٘ ،ٍٜٞرخُ ِّٖٓ حُوَ٣ذ ّٓ٘خ ح ،ٕ٥ك٤ٓ ٖ٤ظي ّهَ هللا
ح ٢ّ ُُ٧ك ٢أٌٓٛ ٍٞح حُؼخُْ٤ٓ .ئَٓ ٗؼذ آَحثٌٞٗٞ٤ُ َ٤ح ػز٤يًح – ُ ْ٤رخٍَُٝ٠س أ ْ٤ُ ٝكًّ٣َٜخ،
حَٓ٩حث ٖ٤ّ٤ِ٤أًٜٞ٣ ٝح ٞٓٝ -ف ٣ظي ّهَ هللا ٣ٝؼ٤ي ر ْٜاُ ٠أٍ ْٜٟحٌُُٝ ٖ٣ػيٝح رٜخ ك ٢ح.)َٛ٧
" ٌٕٞ٣ٝك٣َ٣ ّٞ٣ ٢لي حَُّدّ ٖٓ طؼزي  ٖٓٝحِٗػخؿي  ٖٓٝحُؼزٞىّ٣ش
ـ ٞػِِٓ ٠ي رخرَ ٝطو.ٍٞ
حُوخٓ٤ش حُظ ٢حٓظُؼزيص رٜخ .أّٗي ط٘طن رٌٜح حُِ َٜ
ً٤ق رخى حُظّخُْ رخىص حُٔـطَٓش .هي ًَّٔ حَُّدّ ػٜخ حَٗ٧حٍ ه٤٠ذ
حُٔظِّٔط ٖ٤حُّ٠خٍد حُ ّ٘ؼٞد رٔوَٟ ٢رش ر ٬كظ ٍٞحُٔظِّٔ ٢رـ٠ذ
ػِ ٠ح ْٓ٧رخٟطٜخى ر ٬آٔخى" (آ٣خص ٖ.)ٙ-
ٌٛح ال ٣ظٌِّْ ػٖ ِٓي رخرَ حُوئ٣شٗ ،زٞهٌ ٗ ّ
ٌٛ .َٜح حُ ِّٖٓ  ٞٛأٓخٓ٘خ ُ٤ؤص رؼي – اّٗٔخ ُ ْ٤رزؼ٤ي .اّٗ٣ ٚظٌِّْ
ػٖ حُوِ٤لش حُلي٣ؼش ُ٘زٞهٌٗ ّ
 َٜحُويً ْ٣حى .اّٗ٣ ٚظٌِّْ ػٖ حٌُ ٌٕٞ٤ٓ ١كخًْ "حٓزَحّ٣ٍٞ١ش ٍٓٝخ حُٔو ّيٓش"
حُظٓ ٢ظوخّ ٖٓ ؿي٣ي ػ ّٔخ هَ٣ذ – ٗٞع ٖٓ "٣٫ٝخص أٍٝٝرّ٤ش ٓظّليس" ح٥ط٤ش هَ٣زًخ – حطّلخى ٖٓ ػَ٘س أْٓ
 ،ٖٓ ٜٞ٘٣أ ٢ِ٣ ٝحُّٔٞم حُٔ٘ظًَش حٍُ( ّٞ٤إ٣خ ٞ٣كّ٘خ  ُٖ .)ٔ٢طٌ ٕٞرَ٣طخٗ٤خ ك ٢طِي حٓ٩زَحّ٣ٍٞ١ش ح٥ط٤ش
هَ٣زًخ.
ٓٞف طـِ ٝأٍٝٝرخ حُٔظّليس  ،ٌٙٛر٤ض آَحث – َ٤إ ً٘ض طؼَف ٖٓ  ٞٛآَحث َ٤حُٝ ،ّٞ٤أٗخ ُٔض أػ٘٢
ًٜٞ٣ح ،حُٔؼَٝف رخَٓ٩حث ٖ٤ّ٤ِ٤حٌُٛ َّ ً َٔ٘٣ .ّٞ٤ح ػيى ٖٓ حُّ٘زٞءحص ،حُظٞ٣ ٫ ٢ؿي ٌٓخٕ ٘ٛخ َُ٘كٜخ.
(َٗ٘ف ٌٛح كً ٢ظخر٘خ حُٔـّخٗ" ٢حُ٣٫ٞخص حُٔظّليس ٝرَ٣طخٗ٤خ ك ٢حُّ٘زٞءس").
ٌُٖ ِٓٓ" ٌٕٞ٤ي رخرَ" ٌٛح ،ك ٌٙٛ ُٖٓ ٢حُّ٘زٞءس ،هي ط ّْ حُظـِّذ ػِ ٚ٤رخٌُخَٓ ،رظي ّهَ حُٔٔ٤ق حُل ّ ٢ك ٢ه ّٞطٚ
ٓٝـي .ٙأًَٔ:
"حٓظَحكض حٔ١ؤّٗض ً َّ حٛ .ٍٝ٧ظلٞح طَّٗ ًٔخ .كظّ ٠حَُّٔ٣ ٝلَف ػِ٤ي
ٝأٍُ ُز٘خٕ هخث ٌ٘ٓ ً٬حٟطـؼض ُْ ٜ٣ؼي ػِ٘٤خ هخ١غ" (آ٣خص .)٣-٢
(أٝى إٔ أىهَ حُوِ ٖٓ َ٤حُٔؼِٓٞخص حُّٔٔ ٜش ٘ٛخ .أٍُ ُز٘خٕ ،حُٔ٘ ٍٜٞك ٢حٗ٩ـ٣ ،َ٤وطغ طوَ٣زًخ رٌخِٓ٣ .ٚزو٠
كو ،٢كل٘ش هِِ٤ش ٖٓ طِي حٗ٧ـخٍ ك ٢أػخُ ٢حُـزخٍُ .وي ٗخٛيطٜخ ٍّٞ ٛٝطٜخ .اّٗٔخ ٖٓ ،حٍ٧ؿق ّ
إٔ أك َ٠ػّ٘٤ش
ٖٓ أٍُ ُز٘خٕ حُٔظزوّ٤ش ػِ ٠ح ٢ٛ ،ٍٝ٧ك ٢حٌُٔخٕ حًٌُ ١خٕ ٓخروَخ ،كَّ ٓؼٜيٗخ "حٓزخٓخىًُٞ ٍٝيؽ" ك٢
حٌِٗظَحًّ٘ .خ ٗو ّيٍٛخ ًؼًَ٤ح ٖٓ .حُٔ ّْ ٜإٔ َّٗ ٟ
إٔ  ٌٙٛحُّ٘زٞءس ،حُظً ٢ظزض ٌٓ٘ ٓٓ٘ ػخّ هزَ حُٔٔ٤ق ،طٔـَّ
حُٞحهغ ّ
إٔ  ٌٙٛحٗ٧ـخٍ حُـِٔ٤ش ٝحُـِِ٤شٞٓ ،ف طوطغ رٌَ٘ ٝحٓغ).
٣لٌٌٛ ٢ح حُٔوطغ ك ٢اٗؼ٤خء ٗٔ ،ػٖ ٓٞص ٌٛح حُِٔي حُزَ٘ ١ح٥ط ،٢ػِ ٠أ٣ي ١حُٔٔ٤ق حُٔٔـّي حٌُِّ٢
حُو ّٞس .اٌّٗٛ ًٌَ٣ ٚح حُِٔي ػِ ٠أّٗ ٚكخًْ ٓ٤خًٓ ٢ز َ٤ػ٘ي ارِٝ ،ْ٤حُٔي َّٓ حُؼٌَٔ ،١حٌُُ ٤ٓ ١ويع ًًِّ٤خ ٖٓ
هزَ ارِ ،ْ٤ك ٢حُّٔ٘ ٖ٤حُوِِ٤ش ح٥ط٤ش.
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ػشػ إثهُظ ػهً األسض
ػ ّْ ٗؤط ٢اُ ٠ح٣٥ش ٕٔ ،ك٤غ ٣ظل ّ ٍٞكـؤسٌٛ ،ح حُّ٘ٞع حُ ّيٗ ٖٓ ١ٞ٤ارِ ْ٤حُ ّ٘٤طخٕ ،اُ ٠ارِٗ ْ٤لٔ – ٚحُٔ٬ى
حَُثٓ ْ٤خروًخ٤ُٓٞ ،ل:ٍّٞ
"ً٤ق ٓوطض ٖٓ حُّٔٔخء ٣خ َُٛس ر٘ض حُّٜزق٤ً .ق هُطؼض اُ ٠ح٣ ٍٝ٧خ هخ َٛحٌٛ ."ْٓ٧ح ٓخ ٘ٛؼ ٚحٌُ١
ًخٕ ٓخروًخ ُ٤ٓٞل ،ٍّٞرٞحٓطش حُوخثي حُّٔ٤خٓ ٢حُؼٌَٔ ١حُزَ٘ ١طلض ِٓطظ – ٚحٌُ ١طٌِّٔض ػ٘ ٚح٣٥خص
ح٩كي ٟػَ٘ ح.٠ُٝ٧
آْ ُ٤ٓٞل٣ ٍّٞؼ٘ٗ" ٢ـْ حُلـَ حُّٔخ١غ" ،أ" ٝؿخُذ حًُّ٘ٔ ،"ٍٞخ هِو ٚهللا ك ٢حُزيء .أًَٔٝ" :أٗض هِض
ك ٢هِزي أٛؼي اُ ٠حُّٔٔٞحص أٍكغ ًَٓ ّ ٢كٞم ًٞحًذ (ٓ٬ثٌش) هللا".
٫كع ،ػ٘ي ُ٤ٓٞل ٍّٞػَٕ؛ ً ٞٛخٕ كخً ًٔخً .خٕ ػَٗ ٚػِ ٠حً ّٚٗ٧ ،ٍٝ٧خٕ ٜٓ٤ؼي اُ ٠حُّٔٔٞحص.
أًَٔٝ" :أؿِْ ػِ ٠ؿزَ ح٩ؿظٔخع (ػَٕ هللا حُّٔٔخ )١ٝك ٢أهخ ٢ٛحُ ّ٘ٔخٍ .أٛؼي كٞم َٓطلؼخص
حُّٔلخد .أٓ َ٤ٛؼَ حُؼِ ّ( ."٢أ٣خص ٖٔ .)ٔٗ-ك ٢حُٞحهغ ٖٓ ،حُٞحٟق أّٗ٢ٗ ٖٓ ٌٖ٣ ُْ ٚء كًٖٛ ٢
ُ٤ٓٞل ،ٍّٞؿ َ٤ا١خكش هللا حُوخُن ػٖ ػَٜٗ٤ُ ،ٚزق  ٞٛاًُٜخ ػًِّ٤خ.
ُوي هطًّٔ ،٢خ ٣زي ،ٝإٔ ٠٣غ ٗلٌٔٓ ٚخٕ هللا ،كٞم ً َّ حٌُ!ٕٞ
اّٗٔخ ك ٢ح٧ه ،َ٤كٔ٤خ ٣ؼٞى حٌُٓ ّ٬ـ ّيىًح ػٖ حُّ٘ٞع حُزٌَُّ٘٘" :١ي حٗليٍص اُ ٠حُٜخ٣ٝش (ك ٢حُؼزَّ٣ش،
ٗ )ٍٞ٤اُ ٠أٓخكَ حُـذّ " (آ٣ش ٘ٔ).
ٖٓ طِي حُّ٘وطش ،طؼٞى حُلٌَس اُ ٠حُِٔي حُزًَ٘ ,ّ١خٕ ُ٤ٓٞل ،ٍّٞحُظّللش ح٧ػظْ ُو ّٞس هللا ك ٢حُوِنًٌ ،خثٖ
ٓوِٞم كَىّ ٜ٣ ،ّ١يىٓ ،ؼَ كَحٌٗ٘٘ظخ ٖ٣حُٔٔن٤ُ ،ي َّٓ ٛخٗؼ ٚحُ٘و٣ٝ – ٢ّ ٜظ ّوٌ ً َّ ِٓطخط٤ُ ٚلٌْ ً َّ
حٌُ.ٕٞ
ك ٢حُٔؼ٘ ٠حُلَك ّ ،٢طظٌِّْ  ٌٙٛحُّ٘زٞءس ػٖ كَد ٓظليع ك ٢حُّٔٔخء ،كُ٘٘ٓ ٢خ حُلخ ،َٟحٌُٛٝ ١ق ك٢
ٓلَ حَُّإ٣خ ٕٔ:٤-٢ :
"ٝكيػض كَد ك ٢حُّٔٔخء٤ٓ .وخث٬ٓٝ َ٤ثٌظ ٚكخٍرٞح حُظّ٘ٝ ٖ٤كخٍد
ُوٝٞح كِْ ٞ٣ؿي ٌٓخٗ ْٜرؼي ًُي ك ٢حُّٔٔخء .كطَف
حُظّ٘٬ٓٝ ٖ٤ثٌظَ ٣ ُْٝ ٚ
حُظّ٘ ٖ٤حُؼظ ْ٤حُلّ٤ش حُوئ٣ش حُٔيػ ّ ٞارِٝ ْ٤حُ ّ٘٤طخٕ حٌُ َّ ٠ُ٣ ١حُؼخُْ
ًَُِّ١ ٚف اُ ٠حَُ١ٝ ٍٝ٧كض ٓؼ٬ٓ ٚثٌظ."ٚ
ٝأً٠٣خ ،ىحٗ٤خٍ ٕٔ:ٕ-ٔ :
"ٝكًُ ٢ي حُٞهض ٣و٤ٓ ّٞوخث َ٤حَُّث ْ٤حُؼظ ْ٤حُوخثْ ُز٘ٗ ٢ؼزي ُٓ ٌٕٞ٣ٝخٕ
٤ٟن ُْ ً ٌ٘ٓ ٌٖ٣خٗض أ ّٓش اًُُ ٠ي حُٞهض ٝكًُ ٢ي حُٞهض ُ٘٣ـّٗ ٠ؼزي
ًَُّ ٖٓ ٞ٣ؿي ٌٓظٞرًخ ك ٢حُّٔلًَٝ .ؼ ٖٓ َٕٝ٤حَُّحهي ٖ٣ك ٢طَحد حٍٝ٧
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ٔ٣ظ٤وظٛ ٕٞئ٫ء اُ ٠حُل٤خس ح٧ريّ٣ش ٛٝئ٫ء اُ ٠حُؼخٍ ُُ٪ىٍحء ح٧ري."ّ١
كٌْ ارِ ْ٤حُٔظَّٔى٣ ٌٖ٣ ُْ ،ظؤّْٓ ػِٓ ٠زيأ حُٔلزّش – حُؼطخء ،أ ٝحٛ٩ظٔخّ رو َ٤ح٥هَ ،ٖ٣اّٗٔخ ٣و ّٞػِ٠
ٓزيأ حُظًَّ ِ٤ػِ ٠حُّ٘لْ ،ػِ ٠حُـَٝ ٍٝحُ ّٜ٘ٞس ٝحُـ٘غ ،ػِ ٠حُلٔي ٝحُـَ٤س ٍٝٝف حُٔ٘خكٔش ،ػِ٠
حٌَُح٤ٛش ٝحُؼ٘ق ٝحُ ّيٓخٍ ،ػِ ٠حُظّٝ ّ٬حُوطؤ ػًٟٞخ ػٖ حُّ٘ ٍٞحُلو٤وش ،ػِ ٠حُز٘خػش ػًٟٞخ ػٖ حُـٔخٍ.
٫كع ٘ٛخَّٓ ،س أهَٓ ،ٟزيأ حُؼّ٘خثّ٤ش٘٣ .طزن اٗؼ٤خء ٗٔ ،ٔٗ-ٕٔ :اُ ُٖٓ ٠هزَ هِن أ ّ ٍٝاٗٔخٕ ،آىٌُّٖ .
كٓ ٢لَ حَُّإ٣خ ٕٔٝ ٢ :كٓ ٢لَ ىحٗ٤خٍ ٕٔ٣ ،ٔ :لخ ٍٝارِ ،ْ٤كٜٗ ٢خ٣ش حُ ّٔظّش آ٫ف ٓ٘ش حُظ ٢هّٜٜض
ُلٌٔ ٚػِ ٠ػَٕ حَّٓ ،ٍٝ٧س ػخٗ٤ش ،إٔ ٔ٣ظ ٢ُٞػِ ٠ػَٕ هللا ك ٢حُّٔٔخء.

نىعُفىسط ،كبئٍ يخهىق
أٗظَ ح ٕ٥آُ ٠وطغ آهَ ٖٓ حٗ٩ـ ،َ٤ك٤غ ٜ٣ق هِ٤وش هللا  ،ٌٙٛحُٔ٬ثٌّ٤ش حُؼظٔ ،٠ك ٢كِه٤خٍ  .ٕ٣ك٢
حُٞحهغ ،ك ٢كِه٤خٍ ٣ ،ٕٙلٌ ٢حُٟٔٞٞع رَ ّٓظ ،ٚػٖ حُٔي٘٣ش حُوئ٣ش حُظـخٍّ٣ش حُؼظٔ٤شً .ٍٞٛ ،خٗض ٌٙٛ
حُٔي٘٣ش ،حُؼخٔٛش حُظّـخٍّ٣ش ُِؼخُْ حُوئً ،ْ٣خ ًخٗض رخرَ حُؼخٔٛش حُّٔ٤خّٓ٤شً .خٗض ٍٞ٣ٞ٤ٗ ٢ٛ ٍٞٛى أٝ
ط ٞ٤ًٞأ ٝرخٍ ْ٣حُؼخُْ حُوي ٍٞٛ .ْ٣حُوئ٣شَٓ ،كؤ ٓلٖ حُؼخُْ ٝطـّخٍ ،ٙػظّٔض ٗلٜٔخ رـٔخُٜخًٔ ،خ رخٍْ٣
كُ٘٘ٓ ٢خ.
ٔ٣ظٔ َّ حُلٓ ٕ٢ َٜغ حُٔوخٍٗخص رٔوخ١غ ك ٢حُلٓ ٖٓ ٔ٣ َٜلَ حَُّإ٣خ ،حُظ ٢طؼٞى اُ ٠حُوخثي حُّٔ٤خٓ٢
حُ ّي ٢٘٣ح٥ط( ٢آ٣خص.)ٔ٤ :٤
اّٗٔخ رخُ ٍٞٛٞاُ ٠حُل٣ ،ٕ٣ َٜؤط ٢حُٟٔٞٞع رخٌُخَٓ اُ ُٖٓ ٠ح ٕ٥حٌُ ٞٛ ١أٓخٓ٘خٗ ،لْ حُ ِّٖٓ حُٔوٜٞى
ك ٢اٗؼ٤خء ٗٔ٣ .لٌ ٢كِه٤خٍ  ٕ٣ػٖ أٓ ،ٍٞٛ َ٤كخًْ ىٗ ،ّ١ٞ٤حًٌُ ١خٕ كخًْ  ٍٞٛحُويًٞٔٗ ٞٛ ْ٣ؽ
ػ٘٣ .ٚو ٍٞهللا ُِّ٘ز ٢كِه٤خٍ:
"٣خ حرٖ آىّ هَ َُث( .ٍٞٛ ْ٤حٌَُ٣ ١ؿغ اُ ٠هخثي ىً ٢٘٣حص ِٓطش ٓ٤وّٞ
هَ٣زًخ كُ٘٘ٓ ٢خ) ٌٌٛح هخٍ حُ ّّٔ٤ي حَُّدّ ٖٓ أؿَ أّٗ ٚهي حٍطلغ هِزي ٝهِض أٗخ
اُ .ٚكٓ ٢ـِْ حُٜ٥ش أؿِْ ك ٢هِذ حُزلخٍٝ .أٗض اٗٔخٕ  ٫اُٝ ٚإ ؿؼِض
هِزي ًوِذ حُٜ٥شٛ .خ أٗض أكٌْ ٖٓ ىحٗ٤خٍٓ َّ ٗ .خ ُ٣ ٫ول ٠ػ٘يٝ .رلٌٔظي
ٝرلٜٔي كِّٜض ُ٘لٔي ػَٝس ٝكِّٜض ّ
حٌُٛذ ٝحُلّ٠ش ك ٢هِحث٘ي ...كخٍطلغ
هِزي رٔزذ ؿ٘خى .كٌُِي ٌٌٛح هخٍ حُ ّّٔ٤ي حَُّدّ  ٖٓ .أؿَ أّٗي ؿؼِض هِزي
ًوِذ حُٜ٥ش ٌُُي ٛؤٌٗح أؿِذ ػِ٤ي ؿَرخء ػ٘خس حُِّٗٞ ٘٣ ...ْٓ٧ي اُ ٠حُللَس
كظٔٞص ٓٞص حُوظِ ٠ك ٢هِذ حُزلخٍ" (كِه٤خٍ .)٣-ٕ :ٕ٣
(ٓوخٍٗش ٓغ ٍٓخُش ر ُْٞحَُّٓ ٍٞحُؼّخٗ٤ش اُ ٠أ َٛطٔخُ ،ٗ-ٖ :ٕ ٢ٌ٤ٗٞك٣ ٖ٤ظٌِّْ ػٖ "اٗٔخٕ حُوطّ٤ش...
حُٔوخٝ ّٝحَُٔطلغ ػِٓ َّ ً ٠خ  ٞٛاًُٜخ ...كظّ ٠اّٗ٣ ٚـِْ ك ٌَ٤ٛ ٢هللا ًبُٓ ٚظًَٜح ٗلٔ ٚأّٗ ٚاُ.)"ٚ
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َب نهزا انًخهىق انؼظُى!
ٌُٖ ػ٘ي  ٌٙٛحُّ٘وطشًٔ ،خ كٓ ٢لَ اٗؼ٤خء ٗٔ ،حٔٗ٩خٕ ح٧ىٗ ٠حَُٔٓ ُٞاَُ٣ ،ٚ٤طلغ اًُ ٠خثٖ ٍٝك ٢أػظْ.
ػًٟٞخ ػٖ أٓ – ٍٞٛ َ٤اٗٔخٕ رَ٘ ّ
٣ – ١لٌ ٢ح ٕ٥ػٖ يهك ٌٛ .ٍٞٛح ٤ُٓٞ ٞٛلَٗ ّٝلٔ ٌَٔ٣ .ٚحُّ٘ز٢
كِه٤خٍ:
"ًٝخٕ اُ ّ ّ٬ً ٢حَُّدّ هخث٣ .ً٬خ حرٖ آىّ حٍكغ َٓػخس ػِِٓ ٠ي ٍٞٛ
ٝهَ ٌٌُٛ .ٚح هخٍ حُ ّّٔ٤ي حَُّدّ  .أٗض هخطْ حٌُٔخٍ ٓ ٕ٦كٌٔش ًٝخَٓ
حُـٔخٍ" (آ٣خص ٔٔ.)ٕٔ-
ٖٓ كِ٠ي ،اهَأ ٌٛح ػخٗ٤ش! ُٖ ٣و ٍٞهللا أًَٓح ًٌٜح أريًح ،ػٖ اٗٔخٕ رٌَ٘ٛ .١ح حٌُخثٖ حُؼظ ْ٤حُٔٔظِت رٌ َّ
حُلٌٔش ٝحٌُٔخٍ ٝحُـٔخٍُ .وي ًخٕ ًٍٝس ٝطللش هِ٤وش هللاًٌ ،خثٖ ٓوِٞم كَى .١أػظْ ًخثٖ  ٌٖٔ٣إٔ طوِوٚ
ه ّٞس هللا حُوي !َ٣ح َٓ٧حُٔئٓق  ٞٛأّٗ ٚطَّٔى ّ ٟي ٛخٗؼ!ٚ
"ً٘ض ك ٢ػيٕ ؿّ٘ش هللا" (آ٣ش ٖٔ)ُ .وي ٌٖٓ  ٌٙٛح .ٍٝ٧ػًَٗ ٚخٕ ٘ٛخ َّ ً" .كـَ ًَٓ ْ٣ظخٍطي...
أٗ٘ؤٝح ك٤ي ٘ٛؼش ٤ٛـش حُلٝ ٜٙٞطَ٤ٛؼٜخ  ّٞ٣هِوض" (آ٣ش ٖٔ)ُ .وي هِن ًخثً٘خ – ُْ ُٞ٣ي اٗٔخًٗخً .خٕ
ًخثً٘خ ٍٝكًّ٤خ –  ٫اٗٔخًٗخ ؿٔيًّ٣خُ .هِوض ك ٚ٤ػزوَّ٣ش ٜٓٝخٍس ػظٔ٤ش ك ٢حُٔ٤ٓٞو .٠حٝ ٕ٥هي أٛزق ٓ٘لَكًخ ك٢
ً َّ كٌَ ٝػَٔ ٝٝؿٞى ،كبّٗ ٞٛ ٚحُوخُن حُلو٤و٤ُِٓٞٔ ٢و ٠حُلي٣ؼش حُٔ٘لَكش ٝا٣وخع ٓ٤ٓٞو ٠حَُٝى حُلي٣ؼش
– أٗٗٝ ٖ٤ؼ٤ن ُٝػ٤ن ٝػٓ َ٣ٞظ٘خكَ – ا٣وخػخص ٓؼَ٤س ؿٔيًّ٣خ ٝػخ١لًّ٤خ – ٓوخٓخص كِ٘٣ش ٓٝؼزطش .ك ٌَّ رٌ َّ
حُٔٛٞزش ٝحُويٍس ٝحٌٓ٩خّٗ٤ش حُؼظٔ٤ش ،كً ٢خثٖ ٓوِٞم ٓغ ٌٌٛح هيٍحصًِّٜٝ .خ ٓ٘لَكش! ٛخٍ حٌُ َّ ٍى١ء –
طز ّيى حٌُ َّ ٝطل ّ ٍٞاُ ٠حُزـٝ ٞحُ ّيٓخٍ ٝحُ٤ؤّ!
ٓغ ًُي ،ط٘ـّغ .آٌخّٗ٤ش حٔٗ٩خٕ حُٔي٘ٛش ،إ ًّ٘خ ٜٗظّْ رٔخ ك ٚ٤حٌُلخ٣ش ُٔوخٓٝش هيع ٝ ٍَٝٗٝطؼز ٢٤ارِ،ْ٤
ٝحُٔؼخرَس ك٣َ١ ٢ن هللا ٢ٛ ،أًؼَ طل ّٞهًخ ٝأػِ ٖٓ ٠آٌخّٗ٤ش ُ٤ٓٞل – ٍّٞكظ ٖٓ ٠ك ٖ٤إٔ ُهِن ،هزَ إٔ
٣ظل ّ ٍٞاُ ٠حُظَّٔى ٝحُظِْ!
اّٗٔخ ٌَُ٘ٔ رخٌُ٘ق حُوخٌُٜ ّٙح حُزؼي ك ٢حُٔؼَكش حُّ٘خهٜش ،حٌُ ٞٛ ١ك ٢ؿخ٣ش حّ٤ٔٛ٧ش":أٗض حٌَُٝد
حُٔ٘زٔ ٢حُٔظَِّ ٝأهٔظي"٣ ،و ٍٞهللا ػٖ ُ٤ٓٞلٌٛ ٍّٞحٌٛ .ح ٣ؼ٤يٗخ اُ ٠حُلٓ ٖٓ ٕ٘ َٜلَ حُوَٝؽ،
ػ٘يٓخ ٣ؼط ٢هللا ط ْ٤ٜٔطخرٞص حُؼٜي٣ .زيأ حُٛٞق ٓغ ح٣٥ش ٓٔٝ ،طظ َٜح٣٥خص  ،ٕٓ-ٔ٣فً ال ّتصمٌم
الحسًّ ،الكروبٌن الذٌن كانا واقفٌن على طرفً عرش هللا فً السّماء – عرش حكومة هللا فوق ك ّل الكون.
جناحً الكروبٌن تؽطٌان عرش هللا.

المقر الرئٌسً للكون
تدرب فً
ّ
ّ
كان مركز لوسٌفورس هذا ًّإذا ،عند عرش هللا .تدرّ ب وتمرّ س فً إدارة حكومة هللا .اختار هللا هكذا كابن،
متمرّ س ومدرّ ب بشكل جٌّد ،لٌكون مل ًّكا ٌحكم حكومة هللا فوق ك ّل المبلبكة الذٌن ٌسكنون ك ّل األرض.
أكمل:
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" ...فؤطرحك من جبل هللا واُبٌدك أٌّها الكروب المظلّل من بٌن حجارة
ال ّنار" .ال ٌتكلّم هنا عن أيّ كابن بشري .إ ّنما أكمل" :أنت كامل فً
طرقك من ٌوم ُخلقت ح ّتى وُ جد فٌك إثم" (حزقٌال .)ٔ٘ :ٕ٣
كان له المعرفة والفهم والحكمة الكاملة .لك ّنه اُعطً أٌضًّ ا قوى تامّة للمنطق وال ّتفكٌر وأخذ القرارات
والقٌام بخٌارات .ومع ك ّل هذه المعرفة المسبقة – ح ّتى بالن ّتابج والعواقب – هذا الكابن الرّ ابع ،أسمى كابن
ٌمكن أن ٌخلقه هللا ح ّتى بفعل أمر ،تحوّ ل إلى التمرّد ض ّد صانعه – ض ّد ّ
الطرٌق التً تنتج ك ّل خٌر .تحوّ ل
مستمرا فً هذه
إلى الفوضى .لقد ت ّم تدرٌبه فً إدارة القانون وال ّنظام الكامل .طالما كان لوسٌفورس
ًّّ
ّ
الطرٌق الكاملة ،كان فرح وسعادة ال توصؾ فوق األرض كلّها .كان سبلم مجٌد – انسجام جمٌل ،محبّة
كاملة ،تعاون .أنتجت حكومة هللا حالة سعادة رابعة – طالما كان لوسسٌفورس أمٌ َنا فً إدارة حكومة هللا.

ما الذي تس ّبب بخطٌئة المالئكة؟
ما الذي تسبّب بالمبلبكة أن ٌخطبوا وٌتحوّ لوا إلى الفوضى؟ بالطبع ،لم تقنع المبلبكة العادٌّة هذا الكابن
العظٌم لٌتحوّ ل إلى خابن .كبلّ ،
فالظلم قد وجد فٌه .إ ّنما بعد كم من الوقت؟ ال نعلم .هللا ال ٌكشؾ ذلك!
ٌمكن أن ٌكون أيّ عدد من السّنٌن ،من سنة واحدة أو أق ّل من سنة ،إلى مبلٌٌن ضرب مبلٌٌن.
ومن ث ّم ،ح ّتى بعد أن قرّ ر لوسٌفورس أن ٌتمرّ د وٌحاول أن ٌؽزو سماء هللا لٌسٌطر على الكون ،لم ٌت ّم
الكشؾ عن طول الم ّدة التً أخذته لٌقنع ك ّل المبلبكة التً تحت أمرته ،أن ٌصبحوا خونة وٌتبعوه.
أنا أعرؾ جٌ ًّّدا األسلوب الذي ا ّتبعه .إ ّنه ٌستخدم األسلوب نفسه الٌوم فً قٌادته للبشر المخدوعٌن ،إلى
الخٌانة والتمرّ د والتص ّدي المرتكز على ال ّنفس ،ض ّد حكومة هللا .أوّ الًّ ،هو ٌحوّ ل واحد أو اثنٌن إلى الحسد
والؽٌرة والؽضب على ظلم من صنع الخٌال – ث ّم إلى الخٌانة .ث ّم ٌستخدم هذا الواحد أو اإلثنٌن ،مثل
شفقة على ّ
الت ّفاحة المهتربة فً الصّندوق ،لٌزرع الؽضب وال ّشعور بال ّ
الذات ،والخٌانة والتمرّ د فً
اآلخرٌن ،الذٌن هم على جنبه .وكما ال ّتفاحة المهتربة تصٌب ال ّتفاح الذي ٌحٌط بها باإلهتراء ح ّتى ٌهترئ
الصّندوق بكامله ،هكذا ٌعمل إبلٌس.
إن لم ٌت ّم رمً "ال ّتفاح المهترئ" بشكل عاجل من حكومة هللا على األرض الٌوم ،سوؾ تدمّر الحكومة
بكاملها .إ ّنما عند رمٌها خارج الصّندوق ،لن تستطٌع أن تلحق الضّرر أكثر بالذٌن فً الصّندوق.
إ ّنما ف ّكر كم من الوقت استؽرقه لوسٌفورس السّاخط والمتو ّتر ،لٌحوّ ل المبلٌٌن من المبلبكة المق ّدسٌن إلى
اإلستٌاء والمرارة والخٌانة وأخٌرًّ ا إلى تمرّ د علنً وقاس .من الممكن أ ّنه قد استؽرقه مبات وآالؾ
ومبلٌٌن من السّنٌن .كان هذا كلّه قبل أن ٌخلق اإلنسان األوّ ل.
حدث ك ّل هذا بعد الخلق األصلً لؤلرض ،الذي وصؾ فً اآلٌة األولى من الفصل األوّ ل لسفر ال ّتكوٌن.
تصؾ اآلٌة ّ
الثانٌة من فصل الخلق هذا ،حالة تسبّبت بها خطٌبة المبلبكة هذه .إ ّنما من الممكن أنّ األحداث
التً وصفت فً اآلٌة ّ
الثانٌة ،قد حدثت بعد مبلٌٌن من السّنٌن من الخلق األصلً لؤلرض.
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من المكن ًّإذا أن تكون األرض قد خلقت منذ المبلٌٌن من السّنٌن .إ ّنما أكمل هذا المقطع فً حزقٌال :ٕ٣
"بكثرة تجارتك مؤلوا جوفك ظلمًّا فؤخطؤت .فؤطرحك من حبل هللا
واُبٌدك أٌّها الكروب المظلّل من بٌن حجارة ال ّنار .قد ارتفع قلبك
لبهجتك .أفسدت حكمتك ألجل بهابك .سؤطرحك إلى األرض"...
(اآلٌات .)ٔ٢-ٔٙ
عند هذه ال ّنقطةٌ ،رجع فحوى الموضوع إلى اإلنسان الذي سٌظهر قرٌبًّا ،الحاكم ال ّدٌنً – السٌّاسً –
الذي كان أمٌر صور القدٌمة بشٌرًّ ا له.
قد أظهرت ساب ًّقا فً هذا الفصل ،كٌؾ أنّ ال ّدمار والقباحة والظبلم الحسٌٌّن ،قد ّ
ؼطوا وجه األرض،
كنتٌجة لخطٌبة لوسٌفورس (الذي هو اآلن إبلٌس) وهذه "المبلبكة التً خطبت" (اآلن ال ّ
شٌاطٌن) ،وكٌؾ
أنّ هللا ج ّدد وجه األرض بس ّتة أٌّام (ال ّتكوٌن ٔ.)ٕ٘-ٕ :

لماذا خلق اإلنسان؟
إ ّنما لماذا خلق هللا اإلنسان على األرض (ال ّتكوٌن ٔ)ٕٙ :؟
ًّ
ومحدودا.
أنظر إلى هذه الحالة كما ٌفعل هللا .قد أعطانا هللا عقوالًّ بشرٌّة ،مثل عقل هللا ،إ ّنما أدنى درجة
صنعنا هللا على صورته ،كشبهه (شكبلًّ وهٌبة) ،إ ّنما مكوّ نٌن من ما ّدة بدالًّ من روح .لكن ٌقول هللا" ،فلٌكن
فٌكم هذا الفكر الذي فً المسٌح ٌسوع أٌضًّ ا" (رسالة بولس الرّ سول إلى أهل فٌلٌبًّ ٌٕ .)٘ :مكننا ،إلى
درجة ما ،أن نف ّكر مثلما ٌف ّكر هللا .كٌؾ أنّ هللا قد نظر إلى هذا الوضع ،فٌما بدأ ٌج ّدد وجه األرض – بعد
الكارثة الفظٌعة التً لحقت بالمبلبكة!
لقد خلق خلٌقة جمٌلة وكاملة فً األرض .أسكنها مبلبكة مق ّدسة – على األرجح المبلٌٌن منهم .وضع
فوقهم ،بصفته مل ًّكا على عرش دنٌويّ  ،المبلك الرّ بٌس – الكاروب لوسٌفورس .كان لوسٌفورس ال ّتحفة
ًّ
كماال فً الجمال والقوّ ة
األسمى لقوّ ة هللا فً الخلق ،كمخلوق روحًّ واحد خلق منفصبلًّ .كان األكثر
والفكر والمعرفة ّ
والذكاء والحكمة ،ضمن سلطان هللا العظٌم للخلق .ال ٌستطٌع هللا أن ٌخلق شٌ ًّبا أعلى
وأكمل ،بفعل أمر فوري.
مع ذلك ،فإنّ هذا الكابن العظٌم الذي تعلّم وتدرّ ب وتمرّ س عند عرش هللا فً السّماء فوق الكون وإدارة
حكومة هللا ،قد رفض تلك الحكومة وأفسد طرٌقه وتمرّد ض ّد إدارتها أو ح ّتى اإلطاعة لها .فقد قاد ك ّل
مبلبكته إلى الضٌّاع وإلى خطٌبة التمرّ د.
تؤمّل اآلن أبعد من ذلك .من الواضح أنّ الكون كلّه قد خلق أٌضًّا فً زمن خلق األرض .ال ٌوجد إثبات إن
فً كلمة هللا الملهمة أو فً العلم ،أنّ أيّ من هذه الكواكب فً الفضاء الخارجً البلمتناهً ،كان مسكو ًّنا
من قبل أيّ شكل من أشكال الحٌاة .إ ّنما هللا ال ٌفعل شٌ ًّبا بشكل عبثًّ  .لدٌه هد ًّفا دابمًّا.
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من الواضح أنّ ك ّل هكذا كواكب فً ك ّل الكون اآلن ،هً قفر وفارؼة – فاسدة (توهو بوهو) – مثلما
كانت األرض ،كما وصؾ فً ال ّتكوٌن ٔ .ٕ :إ ّنما لم ٌخلقها هللا فً هذه الحالة من الخراب – مثل القمر.
الفساد لٌس هو حالة خلقت فً األصل – إ ّنه وضع جاء بسبب عملٌّة تدهور .من المإ ّكد لو أنّ المبلبكة
السّاقطة اآلن ،كانت قد حافظت على األرض فً حالتها الجمٌلة األصلٌّة ،وطوّ رتها ،واستمرّت بتعلٌمات
هللا وأطاعت حكومته ،لكان ق ّدم لهم هللا اإلمكانٌّة الرّ ابعة للسّكن واإلستمرار ببرنامج هابل للخلق ،فً ك ّل
الكون .عندما تحوّ لوا إلى خونة على األرض ،ال ب ّد أنّ خطٌبتهم قد جلبت أٌضًّ ا فً نفس الوقت ،دمارًّ ا
ح ّس ًٌّّا للكواكب األخرى فً الكون ،التً وضعت كمون ًٌّّا وضمن شروط ،تحت أمرتهم.

الرئٌسً للكون
لتصبح األرض
المقر ّ
ّ
سوؾ نشرح فً الفصل السّابع من هذا العمل ،أنّ هدؾ هللا هو جعل األرض فً ال ّنهاٌة ،المقرّ الرّ بٌسً
للكون كلّه.
تذ ّكر ،أنّ القصد من األرض فً األصل ،كان أن ُتسكن من قبل ثلث المبلبكة كلّها .المبلبكة ،الذٌن ملكوا
األرض عند خلقها ،وجدوها جمٌلة وكاملة ج ًّّدا فصرخوا على الفور من الفرح (أٌّوب  .)٢-ٗ :ٖ٣كانت
لتؤمٌن فرصة عظٌمة لهم .كانوا لٌعملوها وٌنتجوا منها وٌحفظوا جمالها وٌزٌدوا علٌه.
وعند هذه ال ّنقطة ،من الجٌّد أن نفهم طبٌعة خلٌقة هللا األصلٌّة :إ ّنها مثل قطع األثاث ؼٌر المنتهٌة فً
بعض المحال .هذه القطعة هً "فً قٌد اإلنتهاء" – إ ّنها مكتملة إ ّنما بحاجة آلخر لمسة ورنٌش أوصقل أو
طبلء .بعضهم ٌو ّفر المال بالقٌام بهذه اللمسة األخٌرة بؤنفسهم – بشرط أن ٌملكوا المهارة لذلك .من
الممكن أن تكون قطعة األثاث هذه ،من أرفع وأحسن نوعٌّة – إ ّنما ٌنقصها اللمسات المجمّلة األخٌرة.
كذلك األمر مع خلٌقة هللا .هً كاملة ،إ ّنما عرضة للمسة مجمّلة أخٌرة قصد هللا من المبلبكة أن ٌتمّموها.
الخلٌقة األصلٌّة "ؼٌر المكتملة" ،صنعت من قبل هللا وحده .لك ّنه قصد من المبلبكة ،قبل ال ّتارٌخ ،ومن
اإلنسان ،اآلن ،أن ٌستخدموا قوى للخلق – لٌنهوا هذا الجزء من خلٌقة هللا – بإضافة مراحل التجمٌل
والمنفعٌّة لما سٌكون الخلٌقة األخٌرة المكتملة!
وإن كان قد كشؾ ذلك للمبلبكة أم ال ،فقد كان ذلك تجربة وامتحان عظٌم .كان ذلك لٌكون أرض اإلثبات
ّ
للطاعة لحكومة هللا وتؤهّلهم لتطوٌر المبلٌٌن من الكواكب األخرى فً الكون الوسٌع ،إلى تلك الخلٌقة
سً فً نفس الوقت
المكتملة األخٌرة .ممّا قد كشؾ فً كلمة هللا ،فإ ّنه ٌد ّل على أنّ هللا خلق ك ّل الكون الح ّ
الذي خلق فٌه األرضٌ .جب أن تترجم الكلمة الخامسة فً سفر ال ّتكوٌن ٔ ٔ:إلى "السّموات" (فً صٌؽة
الجمع) .تشمل هذه الكلمة الكون الوسٌع ،لٌس فقط جوّ هذه األرض.
تثبت العناصر اإلشعاعٌّة وقانون ال ّنشاط اإلشعاعً ،وجود زمن حٌث لم تكن المادّ ة موجودة .هللا هو
روح .هللا هو مكوّ ن من روح .كان هللا قببلًّ كل ّ شًء آخر – خالق الكلّ .خلقت المبلبكة قبل خلق األرض.
ما ٌكشفه هللا بقوّ ة ٌد ّل ضمن ًٌّّا على أنّ الما ّدة لم توجد ًّ
أبدا قبل خلق األرض األصلً – أنّ الكون بكلٌّته قد
وجد فً ذاك ّ
الزمن.
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هدف هللا من المالئكة
ًّإذا كانت كمونٌّة المبلبكة أن ٌستولوا على الكون كلّه – أن ٌطوّ روا وٌنهوا الببلٌٌن من الكواكب الح ّسٌّة
التً تحٌط بال ّنجوم التً ال تع ّد ،والتً الكثٌر منها هً شموس .ال ّشمس التً فً نظامنا ال ّشمسً ،هً
مجرّ د شمس من الحجم المتوسّط .بعض التً نراها كنجوم هً فً الواقع أكبر من شمسنا بمرّ ات عدٌدة.
نظامنا ال ّشمسً ،األوسع من أن تتخٌّله معظم العقول ،هو فقط جزء من مجرّ تنا ،وهناك العدٌد من
المجرّ ات! بكبلم آخر ،الكون الحسًّ الذي خلقه هللا القدٌر ،هو أوسع من الخٌال! ك عظٌ هو هللا العظٌ !
لقد قصد من المبلبكة أن ٌكون لهم دورًّ ا حٌو ًٌّّا فً الخلق األخٌر لهذا الكون البل متناهً!
(إ ّنما من الممكن أنّ هللا لم ٌكشؾ بالكامل هذه الكمونٌّة الرّ ابعة للمبلبكة ،ألنّ الثلث منهم ،جهّزوا أنفسهم
لٌمتلكوها بالقوّ ة ،من دون أن ٌتؤهّلوا لذلك من قبل).
لهذا الهدؾ البعٌد المنال ،أسّس هللا حكومته على األرض فوقهم .أوفدت إدارة حكومة هللا فوق هذه الكرة،
إلى المبلك الرّ بٌس الرّ ابع – لوسٌفورس الكروب العظٌم.
احفظ فً ذهنك أ ّنه ح ّتى المبلبكة المق ّدسة والمبلبكة الرّبٌسة – من ضمنهم لوسٌفورس الكروب العظٌم
هذا – بحكم الحاجة ،اُنعم علٌهم بقدرة على ال ّتفكٌر وال ّتحلٌل وتشكٌل تصرّ فات وأخذ الخٌارات والقرارات.
كما قد شرحنا ساب ًّقا ،أرسل هللا لوسٌفورس إلى العمل مجه ًّّزا بك ّل شًء .فقد ختم على مجموع الحكمة
والجمال والكمال .كان كامالا فً ك ّل طرقه منذ اللحظة التً خلق فٌها إلى أن وجد فٌه ّ
الظل – التمرّ د،
خرق القانون – (حزقٌال .)ٔ٘ :ٕ٣
لقد ت ّم تدرٌبه وتمرّ س جٌ ًّّدا فً إدارة حكومة هللا فً عرش الكون الذي ال نهاٌة له! كان أحد الكارو َبٌن
الذٌن ّ
ؼطا عرش هللا األسمى (حزقٌال ٔٗ :ٕ٣؛ الخروج ٕ٘.)ٕٓ :

كٌف دخلت الخطٌئة
خلق جمٌبلًّ بشكل رابع – كامل الحسن ،إ ّنما قد سمح للكبرٌاء أن ٌستولً علٌه .ث ّم توجّ ه إلى منطق
خاطا .قانون هللا – أساس حكومة هللا – هو طرٌق المحبّة – اإلهتمام بخٌر ورعاٌة اآلخرٌن ،محبّة هللا
باإلطاعة وال ّتواضع والعبادة – طرٌق العطاء والمشاركة والمساعدة وال ّتعاون .ف ّكر أنّ ال ّتباري سٌكون
جاهدا وٌنجز .سٌكون هناك متعة ّ
ًّ
ولذة أكثر فً
أفضل من ال ّتعاون .سٌكون الحافز لٌبرع ال ّشخص وٌحاول
خدمة ّ
الذات.
للحب .صار ٌؽار من هللا ،وٌحسده وٌستاء ض ّده .سمح لل ّشهوة والجشع أن ٌمآله،
فقد تحوّ ل ض ّد قانون هللا
ّ
وأصبح مرٌرًّ ا .هذا ما أوحى روح العنؾ! فؤصبح عن قصد ،عدوّ صانعه وؼرٌمه .كان هذا من اختٌاره
ال من اختٌار هللا – إ ّنما سمح به هللا!
ؼٌّر هللا اس الخصم لٌصبح إبلٌس ال ّ
شٌطان – إبلٌس ٌعنً الخصم ،المنافس ،العدوّ .
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وصاعدا ،نحو ال ّ
ًّ
ش ّر .أصبح مرٌرًّ ا لٌس فقط ض ّد هللا ،إ ّنما
قاد إبلٌس قواه فوق الطبٌعٌّة منذ ذلك الحٌن
ض ّد ناموس هللا .استخدم دهاء حٌل الخداع لٌقود المبلبكة التً تحت أمرته ،إلى الخٌانة والتمرّ د والثورة
ض ّد الخالق ،وأخٌرًّ ا إلى حرب عدوان وعنؾ ،لمحاولة عزل هللا واإلستٌبلء على عرش الكون.
طالما بقً لوسٌفورس مخلصًّ ا وأدار حكومة هللا بوفاء ،كانت هذه األرض ممتلبة سال اما رابعًّا وكامبلًّ .كان
المبلبكة فرحٌن بقوّ ة إلى ح ّد اإلبتهاج! ناموس حكومة هللا هو طرٌق الحٌاة التً تسبّب وتصنع السّبلم
والسّعادة واإلزدهار والرّ فاهٌة .الخطٌبة هً طرٌق الحٌاة التً تس ّبب بك ّل ال ّ
شرور الموجودة.
جزاء خطٌبة المبلبكة لٌس الموت – ألنّ هللا قد جعلهم كابنات ذات أرواح أزلٌّة ال ٌمكنها أن تموت .ما
أعطاهم هللا هو هذه األرض مسك ًّنا لهم ،والفرصة لٌتؤهّلوا المتبلك وتجمٌل الكون بؤكمله.
كان جزاإهم (ال ٌزالوا بانتظار الحكم ال ّنهابً ح ّتى اآلن) تجرٌدهم من األهلٌّة – فقدان فرصتهم الكبٌرة،
فساد عقولهم وكارثة دمار هابلة تضرب األرض كلّها.
نتٌجة ذلك ،أصبحت حال األرض كما وصفت بشكل موجز فً سفر ال ّتكوٌن ُٔ .ٕ :خلق لوسٌفورس كجالب
ال ّنور الكامل .أصبح اآلن صانع ّ
الظبلم والخطؤ واإلرتباك وال ّشرّ .
ًّإذا ،تمرّ د المبلبكة الذٌن خطبوا (رسالة بطرس الرّ سول ّ
الثانٌة ٕٙ-ٗ :؛ رسالة ٌهوذا ٢-ٙ؛ إشعٌاء ٗٔ-ٕٔ :
٘ٔ؛ حزقٌال  ،)ٔ٢-ٕٔ :ٕ٣جاء بهذه الكارثة العظٌمة إلى األرض.
كٌؾ نظر هللا إلى هذا الوضع ،بعد الكارثة العظٌمة للوسٌفورس والمبلبكة الذٌن خطبوا؟
ُخلق لوسٌفورس األكثر كماالًّ بالجمال والذهنٌّة والمعرفة والقوّ ة والفكر والحكمة ،ضمن سلطة هللا القدٌر
على الخلق فً كابن ما ،مع قوّ ة ال ّتفكٌر والمنطق وأخذ الخٌارات والقرارات من تلقاء نفسه .علم هللا أ ّنه ال
ٌمكن أن ٌخلق كاب ًّنا أسمى وأكثر كماالًّ ،كخلق أولًّ .

أصل ال ّ
شٌاطٌن
لكن هذا الكابن العظٌم ،المدرّ ب والمتمرّ س عند عرش حكومة هللا فوق الكون ،قد لجؤ إلى المنطق الخطؤ
وقام بقرار منحرؾ شٌطانًّ .فقد عمل على المبلبكة الذٌن هم تحت أمرته ،ح ّتى ٌحوّ لوا عقولهم إلى التمرّ د
أٌضًّ ا.
من الممكن أنّ هذا ،قد تطلّب من لوسٌفورس المبلٌٌن من السّنٌن للقٌام بذلك .كان علٌه ،على جمٌع
ّ
والظلم من
اإلحتماالت ،أن ٌبدأ ٌحرّ ؾ أذهان المبلبكة واحد تلو اآلخر ،فً البدء .جعلهم ٌشعرون باإلستٌاء،
قبل هللا ،وزرع فٌهم اإلمتعاض والمرارة.
عندما سمح لوسٌفورس بؤفكار الكبرٌاء والؽٌرة والحسد وال ّشهوة والجشع ،من ث ّم اإلمتعاض والتمرّ د ،أن
ٌدخلوا وٌشؽلوا ذهنه ،حدث شًء فً ذهنه!صار عقله منحر ًّفا ،مشوّ ًّها وملتوًٌّا! صار تفكٌره مشوّ ًّها .أعطاه
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هللا وأعطى المبلبكة ،السٌّطرة على أذهانهم ال ّشخصٌّة .لن ٌمكنهم تصوٌبها ًّ
أبدا بعد – لن ٌمكنهم أن ٌف ّكروا
ّ
وبحق.
بمنطق وبصراحة
لديّ عدد من ال ّتجارب ال ّشخصٌّة مع ال ّشٌاطٌن ،من خبلل بعض ال ّناس الذٌن كانت تمتلكهم ال ّشٌاطٌن .لقد
أخرجت ال ّشٌاطٌن بواسطة اسم المسٌح وقوّ ة الرّ وح القدس .بعض ال ّ
شٌاطٌن هم سخٌفون ،مثل األطفال
المدلّلٌن .البعض ماكر ،الذع ،داهٌة ،ماهر .البعض محارب والبعض وقح والبعض متجهّم وكبٌب .إ ّنما الك ّل
منحرؾ ،مشوّ ه وملتو.
ٌإثر إبلٌس وشٌاطٌنه على اإلنسان وح ّتى على حكومات الٌوم؟ هل ّ
هل ّ
تإثر األرواح ال ّشرّ ٌرة ح ّتى على
حٌاتك ال ّشخصٌّة؟ سنجٌب عن هذه األسبلة فً الفصل الرّ ابع من هذا الكتاب.
عندما استعرض هللا هذه المؤساة الكارثٌّة ،من المفترض أ ّنه أدرك أ ّنه بما أنّ أعلى وأكمل كابن ضمن قوّ ة هللا
للخلق ،قد تحوّ ل إلى التمرّ د ،فهذا ٌترك هللا نفسه كالكابن الوحٌد الذي لن ٌخطا وال ٌستطٌع أن ٌخطا.
ًّ
جسدا" (آٌة ٗٔ)
وهللا هو أب عابلة هللا اإلالهٌّة أو ملكوته .الحظ إنجٌل ٌوح ّنا ٔ .٘-ٔ :الكلمة الذي "صار
قد وجد دابمًّا – منذ األزل – مع اآلب .هللا اآلب قد خلق ك ّل األشٌاء – الكون بكامله – بواسطة الذي أصبح
ٌسوع المسٌح (رسالة أفسس ٖ٤ :؛ رسالة كولوسً ٔ.)ٔ٢-ٔٙ :
عندما كان ٌسوع على األرض ،صلّى إلى هللا ،أبوه الذي فً السّماء .تكلّم هللا عن ٌسوع بصفته "ابنً الحبٌب
الذي سررت به".عاش ٌسوع على األرض كإنسان ،تعرّض لئلؼراءات على ك ّل ال ّنقاط كما نحن ،إ ّنما من
دون خطٌبة.
الكلمة الرّ ابعة فً الكتاب المقدس اإلنكلٌزي [والعربً] ،هً "هللا" (ال ّتكوٌن ٔ .)ٔ :والكلمة العبرٌّة األصلٌّة
هً إٌلوهٌم ،كلمة جمع فً ال ّشكل ،مثل كلمة العابلة فً اللؽة اإلنكلٌزٌّة ،الكنٌسة أو الفبة .اإلالهٌّة هً هللا.
هناك إله واحد – العابلة الواحدة التً تتكوّ ن من أكثر من شخص واحد.
رأى هللا أنّ ال وجود لكابن أدنى من هللا ،فً عابلة هللاٌ ،مكن اإلعتماد علٌه بؤن ال ٌخطا ًّ
أبدا – أن ٌكون مثل
هللا – الذي ال ٌستطٌع أن ٌخطا .من أجل أن ٌتمّم هدفه لك ّل الكون الوسٌع ،رأى هللا أنّ ال شًء أدنى منه
(كعابلة هللا)ٌ ،مكن أن ٌعتمد علٌه كل ًٌّّا ،لٌتابع بهذا الهدؾ السّامً فً الكون كلّه.

الساقطة
لماذا خلق البشر بعد المالئكة ّ
هدؾ عندها هللا أن ٌستنسخ نفسه ،من خبلل اإلنسان الذي صنعه على صورته وشبهه ،إ ّنما ٌصنعه أوّ الًّ من
لحم ودم ،عرضة للموت فً حال خطٌبة لم ٌتب عنها – إ ّنما مع إمكانٌّة الوالدة فً عابلة هللا المولودة من هللا
اآلب .رأى هللا كٌؾ ٌمكن لهذا أن ٌكون بواسطة المسٌح ،الذي ق ّدم نفسه لهذا الهدؾ.
ولهذا وضع هللا اإلنسان على األرض! هذا ما جعل هللا ٌقوم بهذا األمر الهابل ،أعظم أمر قام به هللا العلًّ
القدٌر – أن ٌستنسخ نفسه! سٌوضّح الفصل ال ّتالً هذا بشكل ال ٌمكن إنكاره.
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تعلٌق أخٌر قبل إنهاء هذا الفصل .هدؾ هللا السّامً اإلجمالً هو الخلق ،إلى ح ّد استنساخ نفسه ،وأٌضًّا أن
ٌملك هللا عالًٌّا فوق ك ّل خلٌقته .اختار هللا األرض ،كما ٌبدو ،لتصبح مقرّ كونه الرّ بٌسً ،وكرسًّ عرش هللا
السّامً( .أنظر رسالة كورنثوس األولى ٘ٔ .)ٕٗ :لكن إبلٌس قد أطاح بحكومة هللا على األرضٌ .هدؾ هللا
اآلن ،أن ٌستعٌد حكومته على األرض بواسطة اإلنسان ،المخلوق على صورة هللا ،وأخٌرًّ ا أن ٌصبح جز ًّءا
من عابلة هللاٌ .جب أن نعٌر تحذٌر بولس اهتمامنا ،أن ال نكون جاهلٌن لوجود إبلٌس أو أجهزته ،وال أن ندعه
ٌطمع فٌنا (رسالة كورنثوس ّ
الثانٌة ٕ .)ٔٔ :سٌتوضّح هدفنا المه ّم ج ًّّدا ،فً الفصول ال ّتالٌة.

سار
خبر ّ
لقد سمعتم المقولة "أخبار جٌّدة وأخرى سٌّبة" .لقد أعطاكم الجزء األخٌر من هذا الفصل ،الخبر السًّّء.
الخبر السّار هو هدؾ هللا من خبلل البشرٌّة ،والواقع أنّ ثلثً المبلبكة ،الذٌن هم مق ّدسون وصالحٌنٌ ،فوق
عددهم عدد ال ّشٌاطٌن ،وهم ال ٌزالون ٌساعدون وٌشرفون على تطوٌر ال ّشخصٌّة الصّالحة لؤلعداد الضّخمة
من البشر ،الذٌن سٌصبحون بعد ،أبناء وورثة هللا العلًّ ،وأعضاء عابلة هللا العظٌمة.
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الفصل ال ّثالث

سر اإلنسان
ّ
هو ٌبدو أمرًّ ا ال ٌص ّدق بالفعل! ٌعلّم ال ّتعلٌم العالً دروسًّا تقنٌّة فً علم وظابؾ األعضاء البشرٌّة ،وعلم
ال ّتشرٌح ،وعلم اإلنسان وعلم ال ّنفس .تؤخذ الجامعات اإلنسان على حدة وتدرسه بد ّقة ،قطعة قطعة .هم
ٌدرسون ك ّل وجه وك ّل مرحلة عند اإلنسانٌ .ؤخذون دماغ اإلنسان على حدة وٌدرسونه ،مع ذلكٌ ،بقى عقل
اإلنسان ُ
لؽزا كامبلًّ ح ّتى بال ّنسبة لعلماء ال ّنفس المتق ّدمٌن .هم ال ٌعلمون ماذا هو اإلنسان أو لماذا وجد! هذا هو
السّرّ العظٌم رقم ثبلثة ،الذي لم تفهمه البشرٌّة ًّ
أبدا.
هل هو مجرّ د أعلى نوع من الحٌوانات ،انحدر بقوى كامنة ،من دون تخطٌط أو تصمٌم ،بواسطة عملٌّة
التطوّ ر؟ لماذا ٌملك اإلنسان ال ّتفكٌر وقدرة المنطق وك ّل رصٌد المعرفة البشرٌة ،المستحٌل أن تملكها
الحٌوانات؟ هل هو روح خالدة؟ هل هو إنسان بلحم ودم مع روح خالدة فٌه؟ ما هو شخص اإلنسان ،فً
المطلق؟
ولماذا؟
لماذا اإلنسان هو هنا على األرض؟ هل صدفنا هكذا ببساطة؟ أم كان هناك تصمٌ اما وهد افا؟
نقول أنّ هناك سببًّا لك ّل علّة .العلّة هنا هو اإلنسان .اإلنسان هو هنا .كٌؾ – لماذا أصبح هنا؟ هل وضع هنا،
أم هو قد وجد فقط بفعل عملٌّات تطوّ ر عمٌاء ،ببل إحساس ودون ذكاء؟
ٌجب أن نطلب المعرفة!
هذا لؽز أربك التعلٌم األعلى.
جاء ال ّتعلٌم األعلى ،خبلل القرن العشرٌن ،بإجماع ظاهري ،لٌقبل بنظرٌّة التطوّ ر .هو ال ٌعتبر ح ّتى بعد،
ّ
ومخطط من قبل إله ذا عقل سامً وذكاء كامل ،وقوّ ة ؼٌر محدودة .لكن نظرٌّة التطوّ ر
إمكان ٌّة خلق مصمّم
ًّ
عاجزا تمامًّا
ال ٌمكنها أن تفسّر ،بؤيّ درجة كانت ،عالم مفارق بإنجازات رابعة ،الذي هو ،فً نفس الوقت،
لح ّل مشاكله فً تكاثر وتزاٌد ال ّشرور باستمرار .ال ٌمكنه إعطاء هد ًّفا لوجود اإلنسان .تتجاهل ال ّتعالٌم العلٌا
بازدراء ،دون أيّ اعتبار ،حقابق الكتاب المق ّدس التً تكشؾ وجود اإلنسان على األرض ،وأسباب حال
ًّ
خلٌطا من إلحاد
الحضارة الحالً .أصبحت تربٌة العالم الحضاري الٌوم ،مادٌّة بكلٌّتها .أصبحت ال ّتربٌة
التطوّ ر والسٌّاسات واقتصاد كارل ماركس ونماذج األخبلق واإلجتماع عند سٌؽموند فروٌد .العلم ٌبقً العالم
فً جهل تا ّم عن سرّ اإلنسان وحضارته.
لكن التعلٌم العالً ال ٌعلم .وال ٌرٌد أن ٌعلم! عندما نؽزو مسابل ماذا ولماذاٌ ،خجل المث ّقفون – المقٌمون على
المعرفة – وٌهربون أو ٌواجهون وٌحاربون .عن مسابل ماذا ولماذا هو اإلنسان ،هم جاهلٌن بإرادتهم!
ًّإذا ،تؽلق ال ّتربٌة ذهنها ،وفمها فً سكوت محكم .العلم ال ٌعلم .وال ّدٌانة ال تكشؾ .أل ّنها أٌضًّا ،ال تعلم!
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نعم ،أمر ال ٌص ّدق – إ ّنما حقٌقً!
لماذا هذا الجهل اإلرادي؟ ألنّ األمر ٌتعلّق باهلل .إبلٌس هو عدابً تجاه هللاٌ .جلس إبلٌس على عرش هذه
األرض ،وقد أعمى عقول المث ّقفٌن كما وك ّل مستوٌات المجتمع األخرى .تؤمّل للحظة ،أعلى عقل مدرّ ب ،مع
ع ّدة أحرؾ لدرجات متق ّدمة تسبق اسمه .إ ّنه مدرّ ب بشكل عالً فً مجاالت معٌّنة ،التً ٌملك فٌها معرفة
عمٌقة ،مع ّقدة ومفصّلة .لكن اسؤله عن مجال معرفة ما ،خارج نطاق تخصّصه ،فهو جاهل كالذٌن تنقصهم
المعرفة فً متاهات العلم األكثر متق ّدمة.
التقسٌمات المهمّة فً حضارة هذا العالم – الحكومة ،ال ّدٌانةّ ،
الثقافة والعلم ،التكنولوجٌا ،الصّناعة – كلّهم
ٌخجلون وٌبتعدون عن هللاٌ .رٌدون من هللا أن ال ّ
ٌتدخل بشإونهم! ِذكر هللا ٌشعرهم بالخجل.
ال ٌمكن شرح هذا الجهل إال بتؤثٌر قوى إبلٌس ال ّشرّ ٌرة الفوق الطبٌعة ،التً ال نعٌها ،واألرواح ال ّشٌطانٌّة
الؽٌر مربٌّة .عندما نقرأ فً سفر الرّ إٌا ٕٔ ،٤ :أنّ إبلٌس قد خدع العالم كلّه ،فهو ال ٌستثنً المف ّكرٌن
ًّ
أطفاال
المتق ّدمٌن .شكر ٌسوع المسٌح هللا أل ّنه كتم الحقابق الحقٌقٌّة عن الحكٌم والحرٌص ،وكشفها للذٌن هم
فً المعرفة الما ّدٌّة.
لقد تناولنا فً الفصل األوّ ل من هذا الكتاب ،مسؤلة من وما هو هللا .ووجدنا أنّ هللا هو حقٌقً ج ًّّدا .هللا هو
العابلة اإللهٌّة العلٌا – هو خالق ك ّل ما هو ،ولدٌه هدف أقصى – خلق صفة كاملة مق ّدسة صالحة وروحٌّة،
صنع هال ًّكا ،لٌصبح جزءًّا من عابلة هللا.
فً اإلنسان الذي ُ
ًّإذاٌ ،جب على وجود اإلنسان على األرض أن ٌكون له عبلقة معٌّنة لهدف هللا الخالق.
مع هذه المسابل وال ّتصارٌح األساسٌّة المهمّة ،علٌنا أن نسؤل ،لماذا ك ّل هذه ال ّشرور فً عالم الٌوم
المرٌض والفوضويّ ؟ ٌواجه هذا العالم اآلن ،من دون ح ّل له – المشكلة األه ّم – مسؤلة بقاء اإلنسان! هل
تستطٌع الحٌاة البشرٌّة على األرض أن تستمرّ ح ّتى خبلل الوقت القصٌر الباقً من القرن العشرٌن هذا؟
هل تستطٌع البشرٌّة أن تبقى على قٌد الحٌاة ،مع تفجّ ر عدد السّكان والقوّ ة النووٌّة التً ص ّنعها عقله والتً
تستطٌع أن تبٌد ك ّل السّكان؟
تؤمّل اآلن ما قد قلنا حول هدف هللا للمبلبكة التً خطبت على األرض .ألنّ هذا التمرّ د المبلبكً ٌقود
مباشرة إلى هدف هللا لإلنسان – إلى مسؤلة ماذا ولماذا هو اإلنسان؟

وجه األرض خراب
عوضًّا عن تحسٌن وتجمٌل وإكمال خلٌقة األرض ،جاءت بها المبلبكة السّاقطة إلى الخراب وال ّدمار.
أنظر اآلن إلى ال ّتكوٌن ٔ" :ٕ-ٔ :فً البدء خلق هللا السّموات واألرض .وكانت األرض خربة وخالٌة
وعلى وجه الؽمر ظلمة"...

62

العبارة العبرٌّة األصلٌّة لعبارة "خربة وخالٌة" هً "توهو بوهو" – أي "قاحلة قفر تالفة" .ترجمت الكلمة
أٌضًّ ا إلى "أصبحت" .لذا ،من الممكن أن ك ّل األسطح أصبحت محٌطات بعد المبلٌٌن من السّنٌن – وال ّنور
تحوّ ل إلى ظبلم بسبب جموح المبلبكة.
ًّ
معتقدا ربٌس ًٌّّا من الكتاب المق ّدس ،ضمن المفهوم الفوري .هناك تعلٌم فً إشعٌاء:
دعونً اُدخل هنا
"لمن ٌعلّم معرفة ولمن ٌفهم تعلٌمًّا ...أل ّنه أمر على أمر .أمر على أمر.
فرض على فرض .فرض على فرض .هنا قلٌل هناك قلٌل"
(إشعٌاء .)ٔٓ-٤ :ٕ٣
إ ّنما معظم الذٌن ٌحاولون تطبٌق هذا المبدأ فً المفهوم اإلنجٌلًٌ ،خرجون ك ّل آٌة "صؽٌرة" من
مضمونها" ،وٌفسّرونها" بؤفكارهم الخاصّة.
الكتاب المق ّدس هو فرٌد من نوعه من بٌن ك ّل الكتب المكتوبة .الواقع أنّ حقابقه مكشوفة هنا قلٌل وهناك
قلٌلٌ ،عنً أ ّنه كتاب برموز ،ال ٌمكن فهمه إال ح ّتى زمننا الحاضر ،زمن ال ّنهاٌة ،كما شرحنا فً مكان
آخر من هذا الكتاب .الذٌن حاولوا أن ٌقرأوا الكتاب المق ّدس مباشرة وبشكل متواصل من البداٌة ،كانوا فً
حٌرة .عدٌدون رفعوا أٌدٌهم وقالوا ،كما قد قلت أنا مرّ ة" ،بك ّل بساطة ،إ ّننً ال أفهم الكتاب المق ّدس" .لهذا
قال بروس بارتون أنّ الكتاب المق ّدس هو الكتاب الذي ال ٌعرفه أحد .كما قد شرحت فً مكان آخر،
صورة الحقٌقٌّة ال تظهر ،إلى أن توضع جمٌع القطع
الكتاب المق ّدس هو كؤحجٌة الصورة المقطوعة .فإنّ ال ّ
فً مكانها المناسب.

الكثٌر من الكتابات المرتبطة بما ورد فً الفصل األوّ ل من سفر ال ّتكوٌن ،تتوضّح أكثر فً مقاطع أخرى
فً أماكن أخرى من الكتاب المق ّدس.
ًّإذا ،لنفه اآلن خلفٌّة الصّورة .ال ّتكوٌن ٔ :ٔ :خلق هللا ال ّسموات واألرض .لقد رأٌنا ساب ًّقا ،فً الفصل
ّ
الثانً ،أنّ السّموات (أو الكون) واألرض ،خلقت قبل المبلبكة .لم ٌكمل مبلبكة األرض خلق األرض
بتحسٌنها وتطوٌرها وتجمٌلها .بل ،فقد خربوها ودمّروها .لقد اُبطلت حكومة هللا على األرض.

اإلنسان فً صورة هللا
من أجل تحضٌر األرض لخلق اإلنسان ،ج ّدد هللا وجه األرض .ت ّم شرح هذا فً المزمور ٗٓٔ:ٖٓ :
" ُترسل روحك فتخلق .وتج ّدد وجه األرض".
نعود اآلن إلى ال ّتكوٌن ٔ :ٕ :صارت األرض فً حالة خراب ..." .وروح هللا ٌرؾّ على وجه المٌاه".
أوّ ل ما قام به هللا هو إعادة ّ
الظلمة إلى نور مج ّد ًّدا ،كما صنعه فً األصل .قال هللا" ،لٌكن نور فكان نور"
(ال ّتكوٌن ٔ.)ٖ :
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ًّإذا ،فً س ّتة أٌّام ،جدّد هللا وجه األرض (لم ٌكن هذا ال ّتجدٌد هو الخلق األصلً ،إ ّنما إعادت األرض إلى
حالة خلقها األصلً) ،تحضٌرًّ ا لخلق اإلنسان!
فرّ ق هللا األرض الٌابسة عن المحٌطات .خلق بعدها حٌاة ال ّنبات على األرض ،ث ّم حٌاة البحر فً الماء،
الحٌاة الحٌوانٌّة .فً اللؽة العبرٌّة التً كتب فٌها موسى ،دعٌت الفقارٌات "نفش" ،فً اآلٌات ٕٓ،ٕٔ ،
ٕٗ .ترجمها المترجمون بشكل صحٌح فً هذه األٌات ّ
الثبلث ،إلى "مخلوقات حٌّة" فً اللؽة اإلنكلٌزٌّة.
مع ذلك ،فً ال ّتكوٌن ٕ ،٢ :عندما تكلّم عن اإلنسان ،تمّت ترجمة نفس الكلمة " ِنفِش" ،إلى "نفس" ،ألنّ
المترجمون اعتقدوا خطؤ ًّ ،أنّ اإلنسان فقط هو نفس .كلمة نفش تعنً حرف ًٌّّا "حٌاة الحٌوانات" ،وتعود إلى
الحٌاة الجسدٌّة ولٌس الرّ وح.
كانت األرض مرّ ة ثانٌة ،مثالٌّة ،إ ّنما خلٌقة ؼٌر مكتملة بعد – ٌنقصها اللمسات األخٌرة.
كما قد كتب ساب ًّقاٌ ،خلق هللا بمراحل ثنابٌّة ّ
الطبعٌ .مكن مقارنة ذلك بفعل خبز كعكةٌ .خرج القالب أوّ الًّ
من الفرن .إ ّنما هو ال ٌكتمل قبل إضافة المرحلة ّ
الثانٌة – التؽلٌفة على القالب .هذا ٌجمّله وٌؽنٌه وٌكمّله.
وضع هللا لوسٌفورس ومبلبكته على األرض .لك ّنه أراد منهم أن ٌكملوا الخلق ،بوضعهم اللمسات األخٌرة
ّ
والظبلم على هذا
لتجمٌل وتحسٌن وإؼناء األرض .لكنّ المبلبكة خطبوا ،ما تسبّب بالفوضى واإلرتباك
الكوكب.
صنع لٌصبح على صورة صفة هللا ،وأٌضًّا بشبه
ج ّدد هللا اآلن ،وجه األرض من أجل اإلنسان ،الذي ُ
وشكل وهٌبة هللا .وأراد هللا أن ٌكمل اإلنسان اللمسات األخٌرة بتحسٌن وتجمٌل األرض – بوضع التؽلٌفة
على القالب ،لٌكن دورًّ ا لئلنسان فً الخلق األخٌر لؤلرض .عوضًّ ا عن ذلك ،فقد دمّر اإلنسان ولوّ ث
ونجّ س وأفسد تقرٌبًّا ،ك ّل جزء من األرض لمسته ٌداه أو عملت علٌه.

هدف اإلنسان على األرض
لماذا وضع هللا الخالق اإلنسان على األرض؟ من أجل هدؾ هللا ال ّنهابً األسمى فً توالد نفسه – فً خلق
نفسه ،كما كان ،مع الهدؾ األسمى لخلق الصّفة الصّالحة اإلالهٌّة فً ال ّنهاٌة ،فً مبلٌٌن ال تع ّد من
األوالد المولودٌن ،الذٌن سٌصبحون آلهة ،أعضاء فً عابلة هللا.
كان لئلنسان أن ٌحسّن األرض الح ّسٌّة كما أعطاه إٌّاها هللا ،مك ّمبلًّ خلقها (ما رفض المبلبكة الذٌن خطبوا
بإرادتهم ،أن ٌقوموا به) ،وٌعٌد بذلك حكومة هللا ،مع طرٌق هللا للحٌاة؛ باإلضافة إلى ذلكٌ ،نهً خلق
اإلنسان ،بهذه العملٌّة ،بتطوٌر صفة هللا المق ّدسة الصّالحة ،بموافقة اإلنسان الخاصّة .عند طبع هذه الصّفة
المثال ٌّة والصّالحة فً اإلنسان ،وتحوّ له من لحم فان إلى روح خالدة ،تؤتً إمكانٌة اإلنسان التً ال تص ّدق
– أن ٌُخلق ضمن عابلة هللا اإلالهٌّة ،إعادة حكومة هللا إلى األرض ،ومن ث ّم المشاركة فً إتمام الخلٌقة
فوق ك ّل الكون الذي ال نهاٌة لفسحته! سوؾ ُتشرح هذه اإلمكانٌّة التً ال تص ّدق ،فً الصّفحات التً تلً
تحص من المرّ ات!
من هذا الكتاب .سٌستنسح هللا نفسه لمبلٌٌن ال
َ
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ًّإذا ،فً الٌوم السّادس من أسبوع إعادة الخلق هذا ،قال هللا (إٌلوهٌم)" ،نعمل اإلنسان على صورتنا
كشبهنا" (ال ّتكوٌن ٔ.)ٕٙ :
صنع على شكل وهٌبة هللا .فقد اُعطً نفسًّا
صنع اإلنسان لٌكون لدٌه (بموافقته) عبلقة خاصّة مع خالقه! ُ
(جوهر فً ال ّشكل) لٌجعل العبلقة معقولة .سٌكون شرح أكثر حول ذلك الح ًّقا.

ال ّنفس فانٌة
لكن هللا جعل اإلنسان ما ّد َة! كان هذا ضرور ًٌّّا من أجل اإلنجاز السّامً الذي أراده هللا.
"وجبل الرّ بّ اإلله آدم ترابًّا من األرض .ونفخ فً أنفه نسمة حٌاة" (ال ّتكوٌن ٕ .)٢ :صار اإلنسان،
المصنوع من تراب ما ّدي من األرض ،نفسًّا حٌّة عند تن ّفسه الهواء .هو ال ٌقول أنّ اإلنسان هو روح ،أو
صنع من األرض الحسٌّة صار نفسًّ ا.
أ ّنه ٌملك روحًّ ا أزلٌّة .ما قد ُ
ترجمت كلمة "نفس" من اللؽة العبرٌّة التً كتب فٌها موسى ،من كلمة "نفش" .كلمة نفش تعنً مجرّ د
حٌوا ًّنا ٌتنفّس .دعٌت الحٌوانات ثبلث مرّ ات فً الفصل األوّ ل من ال ّتكوٌن ،بنفش :التكوٌن ٔ،ٕٓ :
"زحّ افات ذات نفس حٌّة" (فً العبرٌّة ،نفش)؛ ال ّتكوٌن ٔ" ،ٕٔ :ال ّتنانٌن العظام وك ّل ذوات األنفس الحٌّة"
(فً العبرٌّة ،نفش)؛ المترجم إلى اللؽة اإلنكلٌزٌّة ،استخدم كلمة "مخلوق" ،إ ّنما فً ال ّتكوٌن ٕ ،٢ :تمّت
ترجمة كلمة نفش ذاتها ،إلى الكلمة اإلنكلٌزٌّة "روح" – أصبح اإلنسان "روحًّ ا حٌّة" (نفش).
لذا ،الرّ وح أو ال ّنفس ،هً ح ّسٌّة ،مكوّ نة من ما ّدة ،وٌمكنها أن تموت .هذه حقٌقة ال ٌعتقد بها إال القلٌل من
الطوابؾ ،وربّما وال دٌانة واحدة – إثبات آخر ٌد ّل على كنٌسة هللا الواحدة الحقٌقٌّة!

كٌف ٌعمل ذهن اإلنسان
نؤتً اآلن إلى حقٌقة أخرى ،هً على ح ّد علمً ،مقصورة لكنٌسة هللا الواحدة الحقٌقٌّة.
هل تساءلت ٌومًّا حول الفرق الواسع ما بٌن عقل اإلنسان وعقل الحٌوان؟ هذا ،بالمناسبة ،هو إثبات آخر
لزٌؾ نظرٌّة التطوّ ر!
العقل الجسديّ للفقارٌّات األعلى فً مملكة الحٌوان ،هو فً األساس ،من نفس ال ّشكل وال ّتصمٌم الجسديّ،
لعقل اإلنسان .عقل الحٌتان والفٌلة والدالفٌن ،هً أكبر – وعقل الشمبانزي هو تقرٌبًّا بنفس الحجم .إ ّنما
إنتاجٌّة عقل اإلنسان هو أعظم بشكل ال ٌوصؾ .القلٌل بالفعل ٌعلم لماذا!
تظهر العدٌد من المقاطع من الكتابات المق ّدسة ،أنّ فً اإلنسان روحًّ ا .الرّ وح لٌست ما ّدة ،واإلنسان ما ّدة.
من أجل أن أمٌّزها عن روح هللا الق ّدوس ،سوؾ أدعوها الرّ وح البشر ٌّة .مع ذلك ،هً روح ولٌست ما ّدة.
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تنقل هذه الرّ وح "البشر ٌّة" قوّ ة الفكر ،إلى عقل البشر الجسديّ  .ال تستطٌع الرّ وح أن ترى أو تسمع أو
تتذوّ ق أو تش ّم أو تشعرٌ .رى العقل بواسطة العٌن ،وٌسمع بواسطة األذن إلخ .ال تستطٌع الرّ وح البشر ٌّة
أن تف ّكر من تلقاء نفسها .العقل الما ّدي ٌف ّكر.
ما هً ًّإذا وظٌفة هذه الرّ وح البشر ٌّة؟ هً لٌست " نفس" .إ ّنما ٔ) هً تنقل قوّ ة الفكر – التفكٌر وقوّ ة
العقل ،إلى دماغ اإلنسان؛ وٕ) إ ّنها الوسٌلة التً طبعها هللا ،جاعبلًّ العبلقة ال ّشخصٌّة بٌن اإلنسان البشريّ
ب اإللهً ،ممكنة.
والر ّ
ّ

ما هً القٌمة الحقٌق ٌّة للحٌاة البشر ٌّة؟
الفبلسفة والمإٌّدون للفلسفة اإلنسانٌّةٌ ،تكلّمون بنبرة عالٌة عن قٌمة اإلنسان كقٌمة عالٌة بح ّد ذاتها.
ٌتكلّمون عن "هللا" فً ذاتك – وعن كٌفٌّة ال ّنقر على الموارد الفطرٌّة المخبّؤة فً داخلك .هم ٌعلّمون
اإلعتماد على ال ّنفس وتمجٌد ّ
الذات.
هم ٌجهلون وال ٌدركون بتعجرؾ ،القٌم الحقٌقٌّة وإمكانٌّة اإلنسان التً ال تص ّدق إ ّنما هً حقٌقٌّة.
قٌمة حٌاة اإلنسان هً فً آن واحد ،أصؽر بشكل ال متتناهً ،ممّا هم ٌعتقدون ،وبنفس الوقت ،بإمكانٌّة
أعظم بكثٌر ممّا هم ٌعلمون.
سرا ،ؼٌر معروفة تمامًّا من قبل المخدوعٌن
قد كشفت الحقٌقة الحقٌقٌّة .فهً إن لم ُتكشؾ ،تبقى ًّّ
والمف ّكرٌن العبثٌٌّن .أكرّ رٌ ،قول ٌسوع فً صبلته" :أحمدك أٌّها اآلب ربّ السّماء واألرض أل ّنك أخفٌت
هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها لؤلطفال" (إنجٌل م ّتى ٔٔ.)ٕ٘ :
ما هً الحقٌقة الحقٌقٌّة حول قٌمة اإلنسان؟ ما قٌمة حٌاة اإلنسان الحقٌقٌّة؟ إ ّنه مبالػ بها بشكل صارخ فً
واقعها الخاصّة ،ومستخؾّ بإمكانٌّتها الهابلة بشكل مذهل .الحقٌقة هً فعبلًّ مدهشة.
أنت تنظر إلى طفل بريء ابن بضعة ساعات ،أو إلى شخص مسنّ فً ّ
الثمانٌن من عمره ،عاش حٌاة
ملٌبة ،وتسؤل نفسك" ،كم ح ًّقّا هً قٌمة هذه الحٌاة؟  -األولى فً بداٌتها واألخرى قد مضت" .هل تستطٌع
أن تزوّ دنا بالجواب الصّحٌح؟
لنفه ! هنا تكمن الصّعوبة .هنا نقطة الخروج ،حٌث مثقفو العالم ٌقفزون خارج المسارٌ .فترض العلم
وال ّدراسة المتق ّدمة الٌوم ،بشكل عالمً تقرٌبًّا ،أ ّنه ال وجود أليّ شًء ؼٌر الما ّدة .هم ٌنكرون وجود
الرّ وح .بما معناه ،إن اعترفوا بذلك أم ال ،هم ٌنكرون وجود هللا.
نؤتً إلى العلم الحدٌث للبحث فً ال ّدماغ .نتعلّم أنّ دماع البشر ٌمارس وظابؾ ع ّدة ،مستحٌلة عند دماغ
الحٌوان ،مع ذلك نتعلّم ،أ ّنه ال ٌوجد فعل ًٌّّا ،أيّ فرق ها ّم ،ما ّد ًٌّّا .ال ٌستطٌع الحٌوان أن ٌف ّكر وٌمنطق
وٌدرس وٌقرّ رًّ ،
بعٌدا عن الؽرٌزة .ال ٌستطٌع أن ٌعرؾ ما ٌعرفه اإلنسان .هو ال ٌملك مواقؾ تحكٌم أو
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حكمة أو محبّة أو لطؾ أو تعاون ،وال هو مدرك للمنافسة والمإامرة والحسد والؽٌرة واإلستٌاء .هو لٌس
لدٌه تقدٌرًّ ا للموسٌقى والفنّ واألدب .لٌس لدٌه خصابص أو مزاٌا روحٌّة.
مع ذلكٌ ،صرّ العلم وال ّدراسة العلٌا على أنّ قدرة ّ
الذكاء عند البشر هً جسدٌّة محض.
كان علًّ أن أثبت لنفسً بشكل منطقً ،أنّ هللا موجود ،وأ ّنه فً الواقع ،أكثر حقٌقة من الما ّدة .كان علًّ
أن أثبت أنّ الكتاب المق ّدس هو بالفعل ،كلمة هللا المتسلّطة ،التً ٌحاور اإلنسان بها ،وٌكشؾ الحقٌقة التً
ال ٌستطٌع أن ٌتوصّل إلٌها بطرق أخرى .وقد وجدت مكشو ًّفا ،الهدؾ ،ال ّتصمٌم ،المعنى ،المخبّبٌن عن
العلماء المزعومٌن .وجدت مكشو ًّفا سبب ال ّشرور المتصاعدة فً عالم تق ّدمً.
صمّم ُ
وخلق وصُنع ،أن ٌقول لصانعه" ،لماذا صنعتنً هكذا؟  -وأليّ هدف؟"
هل ٌستطٌع اإلنسان ،الذي ُ
وهل ٌستطٌع أن ٌعلّم صانعه؟ أال ٌجب علٌه ،بالمقابل ،أن ٌفتح ذهنه ،وٌستمع عندما ٌكشؾ له صانعه
السّبب لوجوده؟
ٌكشؾ الخالق وٌعلّم فً كتاب مرمّز بشكل عالً ،الكتاب المق ّدس .رسالته العمٌقة هً مكشوفة للفهم
البشري من خبلل حضور وسكن الرّ وح القدس ،المزروع فً عقل اإلنسان الذي استسلم وخضع كل ًٌّّا
للوحً ،بإٌمان وطاعة .بال ّنسبة لشخص كهذا ،تكون الحقٌقة واضحة – أروع من أن توصؾ.
إ ّنما دوّ ن جٌ ًّّدا هذه المسؤلة! ف ّكر فً هذا! إن كان لئلنسان عقبلًّ جسد ًٌّّا فقط ،مثل الفقارٌّات البكم ،كٌؾ
ٌمكن للرّ وح العظٌم ،هللا ،أن ٌزرع فً عقول الحٌوان هذه الحقابق الرّ وحٌّة الرّ ابعة؟ الجواب واضح .هللا
ال ٌفعل ذلك .لٌس عند الحٌوانات البكم ،إدراك هلل أو معرفة روحٌّة.
لكن الرّ وح البشرٌّة فً اإلنسان الفانًٌ ،جعل العبلقة المباشرة مع الرّ وح العظٌم ،هللا ،معقولة .ال ٌوجد
وسٌلة ا ّتصال مباشرة ،ما بٌن عقل الحٌوان األبكم وعقل هللا العلًّ .
تؤمّل فً هذا .نحن البشر ،نتكلّم أحٌا ًّنا عن ّ
الطرٌقة الرّ ابعة التً صنع بها هللا اإلنسان ،مع عقله وروابع
عناصر جسده الح ّسٌّة التً تعمل كلّها سو ًٌّّا .إ ّنما من دون هذه الرّ وح ،الواهبة قوّ ة الفكر للعقل والفاتحة
قناة لئل ّتصال المباشر مع عقل هللا العظٌم ،لن ٌساو اإلنسان أكثر من البهابم البكماء .لكن مع الرّ وح فً
اإلنسان ،تصبح خلٌقة اإلنسان بعد أعظم للتؤمّل .إ ّنها هذه الرّ وح البشر ٌّة فً اإلنسان التً تجعل ا ّتحاد
اإلنسان مع هللا معقوالًّ ،ح ّتى ٌستطٌع اإلنسان أن ٌولد من هللا با ّتحاد روح هللا مع الرّ وح البشر ٌّةٌ ،ل ّقح
بذلك شخص اإلنسان اب ًّنا هلل الخالق العلً.
القٌمة الحقٌقٌّة لحٌاة اإلنسان ًّإذا ،تكمن فقط ضمن الرّوح البشر ٌّة المندمجة مع العقل البشريّ ٌ .جب أن
نذكر فورًّ ا أنّ هذه الرّ وح البشر ٌّة ال ٌدركها عالمو ال ّنفس ذوو درجة عالٌة فً العلم .مع ذلك ،إ ّنها جوهر
عقل اإلنسان.
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للروح أن تموت
ٌمكن ّ
ٌكشؾ كتاب الخالق ،خبل ًّفا لتعالٌم مإٌّدو فلسفة اإلنسان المعرضة للخطؤ ،أنّ اإلنسان قد صنع من تراب
األرض ،وهذا ال ّتراب أصبح بال ّتالً روحًّ ا فانٌة – مثل ك ّل الفقارٌّات .استمرّ اإلنسان بقبول أوّ ل كذبة فً
ال ّتارٌخ البشريّ – كذبة إبلٌس لحواء األ ّم ،أنّ اإلنسان هو خالد وال ٌمكن أن ٌموت.
الرّ وح هً مجرّ د حٌوا ًّنا ٌتنفّس .ك ّل الحٌوانات تدعى "نفس" فً الكتاب المق ّدس – فً العبرٌّة نفش .لذا،
إن كان اإلنسان روحًّ ا أو نفسًّ ا كما فً سفر ال ّتكوٌن ٕ ،٢ :فكذلك هم الحٌوانات البكم .لكن هناك روح
بشرٌّة فً ال ّنفس البشرٌّة.
هذه الرّ وح البشر ٌّة ال ٌعط الحٌاة البشرٌّة .الحٌاة البشرٌّة ،كما ك ّل الفقارٌّات ،تؤتً من ال ّدورة ال ّدموٌّة،
التً تتؤكسد من نسمة الهواء .لكنّ هللا ٌكشؾ وجود روح فً ك ّل إنسان .هذه الرّ وح لٌست موجودة فً
الحٌوانات .تقوّ ي الرّ وح البشر ٌّة العقل البشري ب ّ
الذكاء – مع القدرة على كسب المعرفة وال ّتفكٌر والمنطق
وأخذ القرارات وأخذ مواقؾ الخٌر وال ّشرّ .
العقل البشري والعقل الحٌوانً هما متشابهان .ال ٌؤت تفوّ ق عقل اإلنسان من تفوّ ق ال ّدماغ ،إ ّنما من وجود
الرّ وح البشر ٌّة فً ال ّدماغ البشريّ  .العقل الحٌوانً ٌتزوّ د بالؽرٌزة ،ولٌس ّ
بالذكاء.
من الممكن أن ٌبدو هذا ؼرٌ ًّبا بصورة مروعة ،أل ّنه بُعد فً المعرفة لم ٌت ّم تعلٌمه ح ّتى الٌوم ،إ ّنما القٌمة
الحقٌقٌّة لحٌاة اإلنسان تكمن فقط فً الرّ وح البشرٌة ،عندما ٌعمل فً ا ّتحاد مع العقل البشريّ.
شك ّل هللا اإلنسان من ما ّدة ،إ ّنما على صورته وشبهه ،فً ال ّشكل والهٌبة.
لكن للحٌوان البهٌمًّ ولئلنسان ،ذات التن ّفس وذات مصدر الحٌاة .هما ٌموتان نفس المٌتة .حٌاة اإلنسان
ًّ
وجودا حٌوان ًٌّّا ،إ ّنما فً هٌبة وشكل هللا ،ومع إضافة الروح البشر ٌّة إلى العقل.
هً
خلق اإلنسان لٌكون له عبلقة مع صانعه .لذا ،فهو قد صُنع بهٌؤة وشكل صانعه ،مع جعل اإل ّتصال
والعبلقة ممكنة ،بوجود الرّ وح البشر ٌّة فً داخله.

خلٌقة اإلنسان ل تكتمل بعد
لكنّ خلٌقة اإلنسان لم تكتمل بعد .فقد صنع "نصؾ مكتمل" فكر ًٌّّا وروح ًٌّّا .كان ٌحتاج إلى إضافة روح هللا
لٌ ّتحد مع روحهٌ ،نجبه كابن هلل – ٌوحّ ده مع هللا – ٌعطٌه فً األخٌر ،اإلمكانٌّة لٌولد فً عائلة هللا.
تو ّقؾ هنا للحظة .الحظ مرّ ة أخرى ّ
الثنابٌّة فً عملٌّة هللا اإلبداعٌّة .كان اإلنسان األوّ ل ،آدم ،خلٌقة جسدٌّة
مع إضافة روح بشرٌّة .عندما تنتهً خلٌقة اإلنسان أخٌرًّ ا ،سٌكون خلٌقة روحٌّة ،مكوّ نة كلّها من الرّ وح.
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عندما ٌتل ّقى اإلنسان الرّ وح الق ّدوس من هللاٌ ،دخل فٌه روح وعقل هللا األزلًّ  .هو ٌنض ّم مع روحه
البشريّ  .ال ٌمكن للحٌوان البهٌمً أن ٌتلقّى روح هللا أو أن ٌعطى له ،ألنّ الحٌوان ال ٌملك روحًّ ا فٌه،
ٌمكن لروح هللا أن تتحّد معه.
دعونً أزوّ دكم عند هذه ال ّنقطة ،بحقٌقة ،هً على األرجح ،فً الوقت الذي نكتب فٌه هنا ،المسؤلة األكثر
متخالؾ علٌها بٌن س ّكان العالم الؽربًّ – مسؤلة اإلجهاض.
ٌدخل الرّ وح البشريّ فً الجنٌن البشريّ  ،عند تكوٌنه .إ ّنه هذا الرّ وح الذي ٌمكن أن ٌتحّ د ،عند بلوغ سنّ
الرّ شد ،مع الرّ وح القدس من هللا الخالق العظٌم ،فٌلقح ذاك اإلنسان بحٌاة هللا ،كطفل هلل الحًّ  ،فً حالة
حمل لم ٌولد بعد .قتل جنٌن فً رحم أمّه ،هو جرٌمة قتل لكابن إلهً محتمل مستقبلً.
بناء على ذلك ،فإنّ اإلجهاض هو جرٌمة.
عودة اآلن إلى سإالنا األصلً" :ما هً القٌمة الوحٌدة الحقٌقٌّة لحٌاة اإلنسان؟"
حٌاة اإلنسان هً وجود حٌوانً ،إ ّنما مع روح بشر ٌّة تعطً القوّ ة لل ّدماغ ب ّ
الذكاء .الرّ وح البشر ٌّة فً
اإلنسان ،تجعل اإل ّتحاد ممك ًّنا ،مع روح هللا الق ّدوس وعقله وأزلٌّته .عندما ٌموت اإلنسان الفانًٌ ،عود
الجسد إلى ال ّتراب ،وتعود الرّ وح إلى هللا.

الحٌاة بعد الموت
روح اإلنسان التً ٌتركها عند الموت ،هً فً الواقع ،قالب روحً ،ؼٌر واع بح ّد ذاته ،إ ّنما ٌعطً عند
القٌامة ،ك ّل ّ
الذاكرة والمعرفة وال ّشخصٌّة إلى الجسد القابم من الموت ،كما وشكل وهٌؤة ال ّشخص قبل
الموت .الرّ وح البشر ٌّة ال تر بح ّد ذاتها ،أو تسمع أو تف ّكر أو تعرؾ .الحٌاة الوحٌدة الحقٌقٌّة الكامنة والتً
تحوي ذاتها ،تكمن فً روح هللا الق ّدوس ،الم ّتحد مع الرّ وح البشر ٌّة .قٌمة الحٌاة البشرٌّة تكمن فً الرّ وح
البشرٌّة وإمكانٌّته لٌكون م ّتح ًّّدا مع روح هللا – الذي هو عقل هللا وحٌاة هللا.
ٌف ّكر الفبلسفة بقٌمة اإلنسان كقٌمة عالٌة بح ّد ذاتها فقطٌ .تكلّمون عن "كرامة اإلنسان"ٌ .تكلّمون عن قوى
الثقة بال ّنفس وتمجٌد ّ
"هللا" الفطرٌّة فً ك ّل إنسانٌ .إٌّدون ّ
الذاتٌ .جعلون اإلنسان الهالك أن ٌف ّكر بنفسه
كإله أزلًّ.
على عكس ذلك تمامًّا ،قٌمة اإلنسان الوحٌدة تكمن فً الرّ وح البشر ٌّة وإمكانٌّة الوالدة من هللا ،لٌولد الح ًّقا
إل اها ،ولدا ا فً عائلة هللا.
اإلنسان لٌس "إل ًّها" داخل نفسه ،إ ّنما فقط دمًّا ولحمًّا فان ،مع عقل ٌتقوّ ى ّ
بالذكاء من الرّ وح البشر ٌّة.
ًّإذا ،اإلنسان هو بقٌمة أدنى بشكل ؼٌر متناهً ،ممّا ٌعتقده حكماء هذا العالم .إ ّنما ،عندما ٌُنجب من هللا
العلًّ  ،من خبلل حٌاة وروح هللا الحًّ ساك ًّنا فٌه ،تكون إمكانٌّة الكابن البشري بقٌمة أعظم بكثٌر ممّا قد
فهمه العالم.
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كما شرحنا ساب ًّقاٌ ،خلق هللا وف ًّقا لمبدأ ال ّثنائ ٌّة .كذلك األمر مع خلٌقة اإلنسان .هً تت ّم على مرحلتٌن)ٔ :
المرحلة الجسدٌّة التً بدأت مع اإلنسان األوّ ل ،آدم؛ ٕ) الحالة الرّ وحٌّة التً تبدأ مع "آدم ّ
الثانً" ٌسوع
المٌسح (رسالة كورنثوس األولى ٘ٔ.)ٗٙ-ٗ٘ :
صنع اإلنسان أٌضًّ ا من خلٌقته (ووالدته) ،مع الرّ وح "البشريّ " الواحد الذي أصبح جزءًّا متكامبلًّ من
ًّإذاُ ،
اإلنسان .لك ّنه غٌر مكتمل فكر ًٌّّا وروح ًٌّّا؛ صنع لٌحتاج روحًّ ا ثانًٌّا – روح هللا القدّوس – وعندما نتل ّقى
هبة هللا هذه" ،الرّ وح نفسه أٌضًّ ا ٌشهد ألرواحنا أ ّننا أوالد هللا" (رسالة رومٌة  – )ٔٙ :٣فً الجزء
المنجب (أو المرحلة األولى) من خلٌقة اإلنسان الرّ وحٌّة.
ت ّم شرح هذا بوضوح تا ّم ،فً الفصل ّ
تر عٌن ولم
الثانً من الرّ سالة األولى إلى أهل كورنثوس ..." .ما لم َ
تسمعه أذن ولم ٌخطر على بال إنسان ما أع ّده هللا للذٌن ٌحبّونه" (آٌة  – )٤معرفة روحٌّة.
ٌستطٌع العقل ّ
الطبٌعً أن ٌتل ّقى معرفة األمور المادٌّة والحسٌّةٌ .ستطٌع أٌضًّا أن ٌملك حسّ األخبلق
واآلداب والفنّ ّ
والثقافة ،الذي ال تملكه الحٌوانات البكم .لكن فً مملكة الخٌر والشرّ ٌ ،ستطٌع أن ٌعرؾ
وٌقوم فقط بالخٌر الذي هو على المستوى البشريّ ،الذي ٌجعله الرّ وح البشريّ فً اإلنسان معقوالًّ .لكن
هذا الحسّ واإلداء للخٌر هو محدود بالمستوى البشريّ للرّ وح البشرٌّة الذي هو أنانًّ بالفطرةٌ .مكنه أن
ٌملك الحبّ وٌعبّر عنه على المستوى البشريّ  ،إ ّنما من دون روح هللا الق ّدوس ،هو ال ٌستطٌع أن ٌملك
الحبّ أو ٌعبّر عنه على مستوى هللا ،وال ٌمكن أن تكون له معرفة ما هو روحًّ  ،كما هو مكشوؾ فً
الفصل ّ
الثانً من الرّ سالة األولى إلى أهل كورنثوس.

هللا فقط ٌكشف
"فؤعلنه (األمر الرّ وحًّ ) هللا لنا نحن بروحه( "...آٌة ٓٔ) .الحظ بال ّتحدٌد ،أنّ المعرفة الرّ وحٌّة ال تكشؾ
من قبل شخص ٌدعى الرّوح القدس .إ ّنها تكشؾ من قبل هللا ،ولنا نحن الٌوم بواسطة روح هللا ،الذي
نستطٌع أن نتل ّقاه فقط كهبة من هللا من خبلل نعمته ورحمته .هللا هو الكاشؾ .الرّ وح القدوس هو األداة
التً نستطٌع بها أن نفهم ما هو هللا وحده ٌستطٌع أن ٌكشفه.
"ألنّ من من ال ّناس ٌعرؾ أمور اإلنسان إال روح اإلنسان الذي فٌه( "...آٌة ٔٔ) .إن كان الرّ وح الق ّدوس
الثالث من ّ
هو ال ّشخص ّ
الثالوث ،ألٌس الرّ وح التً فً اإلنسان أٌضًّا هً شخص آخر؟ ال تستطٌع البقرة أو
الخروؾ أو الكلب أن ٌعرفوا األمور التً ٌعرفها اإلنسان – وال اإلنسان ٌستطٌع ذلك إال بواسطة روح
اإلنسان التً فً داخله .معرفة مثبلًّ ،كالكٌمٌاء والفٌزٌاء وال ّتكنولوجٌا والمعرفة العلمٌّة .كذلك ،اإلنسان
ّ
الطبٌعً هو محدود مع هذا الرّ وح الواحد – "هكذا أٌضًّا أمور هللا ال ٌعرفها أحد إال روح هللا".
فقط عندما ٌدخل الرّ وح القدس ،مجتمعًّا مع الرّ وح "البشر ٌّة"ٌ ،ستطٌع اإلنسان عندها أن ٌفهم ح ًّقّا ما هو
روحًّ – "ولكنّ اإلنسان الطبٌعًّ ال ٌقبل ما لروح هللا أل ّنه عنده جهالة .وال ٌقدر أن ٌعرفه أل ّنه إ ّنما ٌُحكم
فٌه روح ًٌّّا" (آٌة ٗٔ).
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صاحب درجة عالٌة فً ال ّتعلٌمٌ ،رى ك ّل األمور من خبلل ّ
نظارات نظرٌّة ال ّتطوّ ر .تهت ّم نظرٌّة ال ّتطوّ ر
بالحٌاة المادٌّة فقط ،وبال ّتنمٌة .ال تعرؾ وال تعلّم شٌ ًّبا عن الحٌاة والمشاكل الرّ وحٌّة ،وك ّل ال ّشرور فً
العالم هً روحٌّة بطبٌعتها.
لهذا السّبب ،ذوي ال ّدرجات العالٌة فً ال ّتعلٌم ،هم فً اإلجمال ،األكثر جهالة – هم محدودون بمعرفة
الما ّدة ،و"بالخٌر" على صعٌد اإلرتكاز على ال ّنفس .هم ٌجهلون معرفة هللا وأمور هللا .لكن ّ
بالطبع ٌقول
هللا" ،ألنّ حكمة هذا العالم هً جهالة عند هللا" (رسالة كورنثوس األولى ٖ.)ٔ٤ :

العال ُمبعد عن هللا
عودة اآلن إلى اإلنسان األوّ ل ،آدم.
تذ ّكر هدف هللا من خلق اإلنسان على األرض )ٔ :لٌعٌد حكومة هللا على األرض ،وبتنظٌمه حٌاة اإلنسان
بواسطة تلك الحكومة ،أوّ الًٌّ ،ك ّمل الخلٌقة الجسدٌّة على األرض التً حوّ لها المبلبكة إلى خراب ،وثانًٌّا،
ٌك ّمل ،فً العملٌّة ،خلٌقة اإلنسان بتطوٌره صفة روحٌّة صالحة؛ وٕ) لٌإسّس ملكوت هللا ،وفً ال ّنهاٌة،
إمكانٌّة البشر التً ال تص ّدق ،فً إنهاء خلٌقة الكون الوسٌع!
تطلّب هذا الهدف السّامً )ٔ :أن ٌرفض اإلنسان طرٌق إبلٌس ،وٌتب ّنى طرٌق هللا للمح ّبة ،التً ترتكز
على قانون هللا الرّ وحًّ ؛ ٕ) أن ٌُصنع اإلنسان من الما ّدة أوّ الًّ ،إن انقاد إلى طرٌق إبلٌس ألسلوب "األخذ"،
ٌستطٌع أن ٌتغ ٌّر وٌتحوّ ل إلى طرق هللا للمح ّبة ،أو إن رفض أن ٌتؽٌّرُ ،تمحى حٌاته دون المزٌد من
المعاناة المتواصلة ،كما لو أ ّنه لم ٌوجد ًّ
أبدا.

الكابنات الرّ وحٌّة ،بخلٌقتها المنتهٌة( ،كما كان ثلث المبلبكة الذٌن أصبحوا ذات صفة شرّ ٌرة) ،لم
ٌستطٌعوا أن ٌتؽٌّروا! الرّ وح ،عندما تكتمل خلٌقته ،هو دابم وأبديّ – ال ٌستطٌع أن ٌتؽٌّر .لكن األمور
الحسٌّة هً فً تؽٌّر مستم ّر.
من خبلل ّ
خطة هللا الرّ بٌس ٌّة لخلٌقته الرّ وحٌّة ،التً سنتناولها الح ًّقا ،فقد ت ّم التخطٌط من قبل هللا والكلمة،
أن ٌتجرّ د الكلمة نفسه من مجده العالً ،وفً الوقت المح ّددٌ ،ؤخذ لنفسه شبه اإلنسان ،بصفة ٌسوع
المسٌح ،جاعبلًّ المرحلة الرّ وحٌّة لخلٌقة اإلنسان معقولة  -هللا ٌستنسخ نفسه! ٌا لها من ّ
خطة ربٌسٌّة فً
أقصى نهاٌتها فً اإلنجاز الخلقً! كم عظٌم هو إلهك ،فً العقل والهدؾ وال ّتخطٌط وال ّتصمٌم كما وفً
الخلق – من أصؽر جرثومة أو حشرة إلى أكبر شمس تجعل من شمسنا العظٌمة تبدو تافهة أمامها!
وإمكانٌّة اإلنسان التً ال تص ّدق هً أنّ هللا العظٌ المهٌب ،هو فً اإلنسان ٌستنسخ نفسه – ٌستطٌع
اإلنسان أن ٌولد فً عائلة هللا!
ُخلق اإلنسان األوّ ل ،آدم ،مع إمكانٌّة التؤهّل لٌح ّل مح ّل إبلٌس ،لوسٌفورس ساب ًّقا ،على عرش األرض،
لٌعٌد حكومة هللا.
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لكن كان من الضّروري أن ٌقاوم وٌرفض أسلوب إبلٌس "لألخذ" ،الذي كان أساس حكومة إبلٌس
الشرّ ٌرة ،وٌختار طرٌق قانون هللا – طرٌق المح ّبة (العطاء) ،أساس حكومة هللا!
تكلّم صانعه أوّ الًّ مع آدم وحوّ اء – علّمهم فً حكومة وناموس هللا الرّ وحًّ – مع أ ّنه كشؾ لهما فقط فً
الفصل ّ
ّ
الملخص األكثر تكثٌ ًّفا ،لتعلٌمات هللا .مُنع إبلٌس من أيّ ا ّتصال معهما،
الثانً من سفر ال ّتكوٌن،
إلى أن ٌعلّمهما هللا أوّ الًّ.

ال ّ
الرمز ٌّتان
شجرتان ّ
فً ج ّنة عدن الرّ ابعة الجمال ،حٌث وضعهما هللا ،كانت شجرتان رمزٌّتان .سمعنا القلٌل عن هاتٌن
ال ّشجرتٌن ومع َنٌهما العظٌمٌن ،باستثناء ما سمعه معظم ال ّناس عن "ت ّفاحة آدم" .إ ّنما ال ّشجرة المحرّ مة ،لم
تكن ربّما شجرة ت ّفاح.
ٌشرح المعنى الحقٌقً لهتٌن ال ّشجرتٌن الرّ مزٌّتٌن ،أساس العالم .فٌهما الجواب لسرّ زمننا العظٌم ،فً
القرن العشرٌن العصريّ هذا .نعٌش الٌوم ،فً عالم تطوّ ر ونموّ مذهل ،إ ّنما بشكل متناقض ،فً عالم
شرور مروعة .سإال الٌوم المحٌّر هو ،لماذا ال ٌمكن للعقول التً تستطٌع أن تتعلّم أن تسافر إلى القمر
وترجع منه ،وتزرع قلوب اصطناعٌّة ،وتصنع كومبٌوترات وروابع تكنولوجٌّة ،أن تح ّل مشاكلها
الخاصّة؟ لماذا ال ٌوجد سبلم فً العالم؟
ال نستطٌع أن نفهم سرّ أحداث وأحوال الٌوم ،إلى إذا رجعنا إلى أساس العالم ،ونتعلّم ما الذي تطوّ ر من
أساسه إلى الحاضر المربك المتذبذب.
بد العالم فً زمن هاتٌن ال ّشجرتٌن الخاصّتٌن .عمل ًٌّّا ،نحن ال نسمع شٌ ًّبا فً تعلٌم اإلنجلٌل الٌوم ،عن
شجرة الحٌاة ،وتقرٌبًّا ال شًء عن ال ّشجرة المحرّ مة.
إ ّنما تؤمّل اآلن .خلق هللا إنسا ًّنا من تراب األرض .لكن هللا ٌخلق فً مراحل ثنابٌّة ّ
الطبع .لم ٌكن اإلنسان
مكتمبلًّ بعد جسد ًٌّّا .أراده هللا أن "ٌكثر(وا) وٌمؤل(وا) األرض" .لكن لم ٌستطع اإلنسان أن ٌقوم بذلك أل ّنه
لم ٌكن بعد مكتمبلًّ جسد ًٌّّا .لذا ،وضعه هللا فً نوم عمٌق (مخ ّدر) ،وقام بعملٌّة ،فؤزال ضلعًّ ا منه وش ّكل
منه امرأة .صارا عابلة واحدة ،واكتملت خلٌقة اإلنسان الجسدٌّةٌ .ستطٌعان أن ٌولّدا جنسهما.
ًّ
وجودا فزٌاب ًٌّّا مإ ّق ًّتاٌ ،بقى ح ًٌّّا مع دوران ال ّدم ،وٌتؤكسد من
فان .كان له
لكنّ اإلنسان الذي خلقه هللا هو ٍ
وٌتؽذى من ّ
ّ
الطعام والماء من األرض .لم ٌكن لدٌه حٌاة كامنة فٌه – حٌاة ٌحتوٌها فً نفسه.
نسمة الهواء،
لك ّنه كان ٌملك روحًّ ا بشر ًٌّّا الذي ٌستطٌع أن ٌولّده مع حٌاة أبدٌّة ،إن ا ّتحد مع روح هللا الق ّدوس.

72

ق ّد لنا حٌاة خالدة
لكن هللا ق ّدم له حٌاة أبدٌّة من خبلل شجرة الحٌاة الرّ مزٌّة هذه .لم ٌجبره هللا أو ٌفرض علٌه أن ٌؤخذها –
إ ّنما جعلها فقط سهلة المنال بحرٌّة .كان باستطاعة آدم أن ٌؤكل من ك ّل أشجار الج ّنة باستثناء ال ّشجرة
المحرّ مة" ،شجرة معرفة الخٌر وال ّشرّ ".
ماذا لو تناول آدم من شجرة الحٌاة؟ ربّما لم تسمع ًّ
أبدا جوابًّا لهذا السّإالُ ٌ .ت ّم تق ِدٌم هذه ال ّشجرة الرّ مزٌّة
الٌوم للذٌن ٌدعوهم هللا إلى ٌسوع المسٌح .هناك فارق واحد ما بٌن آدم األصلًّ والمدعو مسٌحًّ  .لم ٌكن
آدم قد خطا ولم ٌكن ٌتوجّب علٌه أن ٌتوب إن اختار شجرة الحٌاة .وإال لكان التابب والرّ وح المإمن –
المولود مسٌحً ،فً نفس الموقع الذي كان لٌكون فٌه آدم لو اختار شجرة الحٌاة.
كان آدم لقبل الرّ وح القدس من هللا األزلًّ  ،لٌنض ّم مع روحه البشر ٌّةّ .
بالطبع ،بما أ ّنه كان على آدم أن
ٌختار ،كان لٌرفض طرٌق إبلٌس لو تناول من شجرة الحٌاة.
لكن أٌضًّ ا ،ماذا كان حدث لو تناول آدم من شجرة الحٌاة؟
كان لقبل روح هللا الق ّدوس ،لٌ ّتحد مع روحه البشر ٌّة .لم ٌكن اإلنسان مكتمبلًّ فكر ًٌّّا وروح ًٌّّا ،إلى حٌن تقبّله
روح هللا .كان هذا لٌوحّ ده ،فكر ًٌّّا وروح ًٌّّا مع هللا .لكان ولد اب ًّنا هلل ،تمامًّا كما المسٌحً المتحوّ ل المولود
روح ًٌّّا.
ًّ
مولودا ابن هللا ،ناقبلًّ له األهم من الحٌاة األبدٌّة،
لكان تقبّل روح هللا الق ّدوس لٌنض ّم مع روحه البشر ٌّة،
ًّ
واحدا مع هللا.
جاعبلًّ منه
كما فً حال الروّ ح المولودة مسٌح ًٌّّا الٌوم ،حٌث "المسٌح (فٌنا) رجاء المجد" (رسالة كولوسً ٔ.)ٕ٢ :
وأٌضًّ ا ،فكر المسٌح هو فٌنا (رسالة فٌلٌبًّ ٕ ،)٘ :هكذا كان لٌكون فكر األزلًّ فً آدم .لكن بدالًّ عن
ذلك ،دخل فٌه فكر وسلوك إبلٌس ،وعمل به ،تمامًّا كما فعل فً ك ّل األوالد الذٌن ٌكوّ نون هذا العالم كلّه.
نقرأ فً الرّ سالة إلى فٌلٌبًّ ٕ ،ٕ :أنّ إبلٌس ،بصفته أمٌر قوّ ة الهواءٌ ،عمل بالفعل داخل البشر.
عند هذه المرحلة ،نشرح نقطة ربّما تكون مفهومة .باإلؼراء من قبل إبلٌس ،ت ّم خداع حوّ اء ،ال آدم (رسالة
تٌموثاوس األولى ٕ .)ٔٗ-ٖٔ :عصا آدم هللا وارتكب الخطٌبة ًّ
عمدا .لكن رؼم ذلك ،هو لم ٌُخدع من قبل
هذا اإلؼراء األصلًّ  .عصٌانه المتعمّد ألمر هللا الواضح ،أبعده عن هللا ،وأحدث حال من اإلنحراؾ
الفكريّ وفتح عقله على خداع إبلٌس .منذ تلك اللحظة ،صار آدم وك ّل أوالده من بعدهٌ ،قبلون تؤثٌر إبلٌس.
بدأ إبلٌس ٌعمل فً عقل آدم ،كما كان هلل أن ٌعمل فً عقله ،لو تناول من شجرة الحٌاة.

عال فً األسر
لذلك ،منذ تلك اللحظة ،خطؾ إبلٌس آدم روح ًٌّّا ،وظلّت ك ّل عابلته أسٌرة من قبل إبلٌس ،ح ّتى الٌوم.
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كان باإلمكان هلل أن ٌكشؾ ألدم عن طرق هللا للحٌاة – التً هً ناموس هللا الرّ وحًّ  .هذا ال ّناموس هو
أسلوب المحبّة المتد ّفقة – لكنّ كان باإلمكان أن تكون "محبّة هللا قد انسكبت فً قلوبنا (البشر) بالرّ وح
القدس" (رسالة رومٌة ٘ .)٘ :ال تستطٌع المحبّة البشرٌّة الطبٌعٌّة الجسدٌّة ،أن تمارس قانون هللا المق ّدس.
إ ّنما كما ٌولد الجنٌن البشري من والدَ ٌن بشرٌٌن ،وكما على الجنٌن أن ٌنمو من خبلل عملٌّة الحمل قبل أن
ٌولد ،هكذا أٌضًّا المسٌحً الذي ٌقوده الرّ وح ،وهكذا كان باإلمكان آلدم أن ٌكون.
لك ّنه كان لٌختبر ا ّتصاالًّ وتواصبلًّ مباشرًّ ا مع هللا.
أو ّد أن أقارن هذا بحبل ال ّسرّ ة الذي ٌصل المولود الجدٌد بؤمّه .فإنّ حٌاته البشرٌّة وتؽذٌته الجسدٌّة تزوّ د
خبلل الحمل ،من األ ّم إلى الولدُ .تنقل حٌاة هللا إلى المسٌحً بواسطة الرّ وح القدس (رسالة كورنثوس
األولى ٕ .)ٔٓ :الفهم الكلًّ لقانون هللا (أسلوبه فً الحٌاة) ٌُنقل من هللا بواسطة الرّ وح القدس .لكن قانون
هللا ٌتطلّب ًّ
ٌمارس فقط
عمبل وإداء ،والمحبّة هً تكمٌل قانون هللا (رسالة رومٌة ٖٔ ،)ٔٓ :وٌمكن أن
َ
بمحبّة هللا التً تؤتً من هللا (رسالة رومٌة ٘.)٘ :
ًّإذا ،كان باإلمكان آلدم أن ٌنال المعرفة العمٌقة الرّ وحٌّة ،لٌعٌش طرٌق هللا ،وأٌضًّا أن ٌتزوّ د بالمحبّة
اإللهٌّة التً وحدها تستطٌع أن تكمّل قانون المحبّة المثالً هلل ،وٌضعه قٌد التنفٌذ.
كان باإلمكان له أن ٌتقبّل إٌمان هللا بواسطة روح هللا .كان لٌتل ّقى المعرفة وال ّتوجٌه والمساعدة من هللا.
ّ
لٌتدخل فً أمور خارجة عن إرادته .فً أمور كهذهٌ ،عمل هللا من أجلنا بشكل ما فوق
كان لٌ ّتكل على هللا
الطبٌعة ،ما نحن عاجزٌن أن نفعله ألنفسنا .بكبلم آخرٌ ،حارب هللا معاركنا ع ّنا.

رفض ناموس هللا وحكومته
لكن عوضًّ ا عن ذلك ،اختار آدم معرفة من نوع آخر – قرّ ر بنفسه معرفة الخٌر وال ّشرّ  .ا ّتكل كل ًٌّّا على
شرّ كما وقوّ ة إداء الخٌر وال ّ
نفسه – لمعرفة الخٌر وال ّ
شرّ  .لقد رفض اإلعتماد على هللا واختار مسار
اإلعتمار على ال ّنفس .اإلستقامة الوحٌدة التً كان باإلمكان أن ٌملكها ،هً اإلستقامة ال ّشخصٌّة ،التً هً
بال ّنسبة هلل ،مثل الخرق القذرة.
تناول آدم وحوّ اء من شجرة "معرفة الخٌر وال ّشرّ " .كان األخذ من ثمرهاٌ ،عنً أ ّنهما قرّ را بنفسٌهما
معرفة ما هو الخٌر وما هو ال ّشرّ – قرّ را بنفسٌهما ما هو الصّالح وما هً الخطٌبة .كان هذا ٌعنً،
ّ
ص ّح والخطؤ.
بالطبع ،رفض ناموس هللا ،الذي ح ّدد لهما ال ّ
كان المبلك الرّ بٌس العظٌم ،لوسٌفورس ،كما خلقه هللا فً األصلِ ،قمّة قوّ ة هللا فً الخلق ،فً كابن واحد.
قلٌلون ٌدركون الٌوم عن بعد ،القوّ ة العظٌمة التً تحوّ لت اآلن إلى خداع ماكر ،الذي ٌملكه إبلٌس .من
الواضح أنّ آدم قد استخؾّ به.
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وصل إبلٌس المراوغ إلى آدم من خبلل زوجته حوّ اء .هو لم ٌقل "اختر طرٌقً!" بل ظهر كحٌّة ماكرة.
خدع حوّ اء بذكاء.
ش ّك فً رأسها حول صدق هللا .وضع حسّ ّ
وضع ال ّ
الظلم واإلستٌاء فً داخلها .خدعها وجعلها تعتقد أنّ هللا
ؼٌر منصؾ – أنانًّ  .زرع بذكاء كبرٌاء العقل .ضلّلها لتف ّكر أ ّنه من الصّح أن تؤخذ من الثمر المحرّ م.
مع ذلك ،وافق آدم ،الذي لم ٌُخدع ،مع زوجته .ا ّتخذ معها ،بنفسه ،قرار ما هو ص ّح وما هو خطؤ –
وبال ّتالً ش ّك فً ما قاله صانعه ،رفض هللا كمخلّصه وحاكمه – رفض هللا كمصدر المعرفة األساس ٌّة
المكشوفة .ص ّدق وتبع طرٌق إبلٌس!

ُحك على عال آد
عندما أخرج هللا اإلنسان من ج ّنة عدن ،ومنعه من دخولها مج ّد ًّدا – خو ًّفا من أن ٌعود وٌقبل الحٌاة األبدٌّة
فً الخطٌبة (ال ّتكوٌن ٖ – )ٕٗ-ٕٕ :أعلن هللا العقوبة!
فً الواقع ،قال هللا" :لقد قرّ رت لنفسك والعالم الذي سٌولد منك .رفضتنً كمصدر أساسً للمعرفة -
رفضت القوّ ة م ّنً من خبلل روحً لتحٌا ّ
الطرٌق الصّالح – تمرّ دت ض ّد سلطتً وحكومتً – اخترت
طرٌق إبلٌس لألخذ والعطاء .لذا ،أنا أحكم علٌك وعلى العالم الذي ستلده ،إلى ٓٓٓ ٙعام مفصولٌن ع ّنً
وعن روحً – باستثناء القلٌلٌن ج ًّّدا الذٌن سوؾ أدعوهم بشكل خاصّ  .وسوؾ أدعو القلٌلٌن هإالء ،من
أجل القٌام بخدمة خاصّة لل ّتحضٌر لملكوت هللا .سٌكون علٌهم أن ٌقوموا بما عجزت أنت أن تقوم به –
ٌرفضون وٌقاومون وٌتؽلّبون على إبلٌس وطرقه ،وٌتبعون طرق قانونً الرّ وحً.
"اذهب ًّإذاٌ ،ا آدم ،وك ّل سبللتك التً ستكوّ ن العالم ،واصنعوا مورد معرفة خاصّ بكم .قرّ روا بؤنفسكم ما
صة بكم ،وأسالٌبكم لنشر المعرفة ،فٌما ٌضلّلكم
هو الخٌر وما هو ال ّشرّ  .اصنعوا أنظامتكم ال ّتربو ٌّة الخا ّ
إلهكم إبلٌس .كوّ نوا مفهومكم الخاصّ عمّا هو هللا ،دٌاناتكم الخاصّة ،حكوماتكم الخاصّة ،أسالٌبكم الخاصّة
للحٌاة ،وأشكال المجتمعات والحضارات .فً ك ّل هذا ،سوؾ ٌخدع إبلٌس عالمكم بسلوكه المرتكز على
ال ّنفس – مع الؽرور ،ال ّشهوة والجشع ،الؽٌرة والحسد ،المنافسة وال ّنزاع والعنؾ والحروب ،والتمرّ د
ض ّدي وض ّد قانون المح ّبة خاصّتً.
"بعد أن ٌدوّ ن عالم سبللتك أمثولة ال ّس ّتة آالؾ سنة من معاناة وعذاب وإحباط وهزٌمة وموت اإلنسان –
بعد أن ٌؤتً العالم المولود منك وٌتوب عن طرٌق حٌاة الٌؤس المطلق الذي اخترتموه – سوؾ ّ
أتدخل
الطبٌعة .بواسطة قوى إالهٌّة فوق ّ
بطرٌقة فوق ّ
الطبٌعة ،سوؾ أتسلّط عندها ،فوق حكومة العالم كلّه .مع
إعادة ال ّتعلٌم ،سوؾ أصنع عالم سال سعٌد .وعند ال ّتوبة ،سوؾ أهب خبلصًّا أبد ًٌّّا للجمٌع .بعد ألؾ سنة
من ذلك العالم السّعٌد الذي سٌؤتً ،سوؾ اُقٌم من الموت إلى حٌاة فانٌة ،ك ّل الذٌن ماتوا دون أن ٌُدعوا،
خبلل هذه ال ّس ّتة آالؾ سنة الحالٌّة .وٌؤتً عندها الحكم علٌهم .وعند ال ّتوبة واإلٌمانُ ،تق ّدم لهم حٌاة أبدٌّة.
"خبلل هذه ال ّس ّتة آالؾ سنة ،عندما أنا بنفسً سوؾ أقطع عبلقتً بهم ،لن ٌُحكم علٌهم إلى األبد .فقط ما
ٌزرعونه خبلل حٌاتهم ،سوؾ ٌحصدون .لكن عندما اُعطٌهم الخبلص األبدي ،لن ٌكون الوجود إلبلٌس
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لٌكبحهم أو ٌخدعهم – ال إبلٌس لهم لٌتؽلّبوا علٌه .سٌكون على هإالء القبلبل الذٌن ُدعٌوا خبلل أوّ ل س ّتة
آالؾ سنة ،أن ٌرفضوا وٌقاوموا تؤثٌرات إبلٌس .إ ّنما الذي ٌؽلب ،سوؾ ٌجلس معً فً عرشً ،وٌكون
له سلطان تحت أمرتً ،لٌحكم ك ّل األمم تحت حكمً العلًّ ".

أصل اإلعتماد على ال ّنفس
ماذا ٌعنً ك ّل هذا؟
رفض آدم ،أوّ ل إنسان ،المعرفة من هللا واإلعتماد علٌه .اختار أن ٌعتمد على معرفته وإمكانٌّاته الخاصّة.
ٌعتمد العالم العصري الذي نما من آدم ،على اإلعتماد على ّ
الذات البشرٌّة .علم ال ّنفس الذي نتعلّمه فً
أٌّامنا ،هو اإلعتماد على ّ
الذات .اعتمد على القوى الفطرٌّة التً فً داخلك ،هكذا ٌعلّمون .جوّ من احترافٌّة
اإلعتماد على ّ
ّ
ٌحث تلمٌذ الجامعة أن ٌف ّكر
الذات ٌتخلّل معظم حرم الجامعات العصرٌّة .إ ّنه روح الؽرور.
بنفسه على أن ٌكون محتر ًّفا – بما معناه ،أن ٌعتبر نفسه أعلى شؤ ًّنا من الذٌن لٌس لدٌهم نوع ال ّدراسة التً
لدٌه .من خبلل المفهوم األساسً لنظرٌّة ال ّتطوّ رٌ ،شعر أ ّنه أعلى من ك ّل الذٌن ٌإمنون باهلل وبالرّ بّ ٌسوع
المسٌح .وٌنظر إلٌهم بازدراء.

ال سبٌل للخالص
السبٌل إلى شجرة الحٌاة (ال ّتكوٌن ٖ ،)ٕٗ-ٕٕ :على العالم
بعد قرار آدم المصٌري والقاتل ،أغلق هللا ّ
الذي سٌنجبه آدم ،لم ّدة ٓٓٓ ٙسنة .ذلك باستثناء األنبٌاء المختارٌن لكتابة اإلنجٌل ،والكنٌسة التً ٌدعوها
ٌسوع المسٌح لخارج هذا العالم .لكن ح ّتى ٌسوع قال بوضوح" :ال ٌقدر أحد أن ٌُقدم إلًّ إن لم ٌجتذبه
اآلب الذي أرسلنً" (إنجٌل ٌوح ّنا .)ٗٗ :ٙ
على ذلك ،عندما أسّس هللا هذا العالم ،وضع ّ
خطة ربٌسٌّة لم ّدة ٓٓٓ ٢سنة ،لٌتمّم هدفه.
عمدا فً أخذه من ّ
كان إبلٌس هو الذي خدع حوّ اء .من ث ّم خطا آدم ًّ
الثمر المحرّ م .وتضلّل العالم أجمع منذ
ذلك الحٌن (رإٌا ٌوح ّنا ٕٔ.)٤ :
لنتو ّقؾ هنا للحظة .لندرك أنّ هذا كان أساس العالم الذي ال نزال نعٌش فٌه .عند هذه ال ّنقطة ،ال ب ّد أنّ
إبلٌس قد ابتهج .ال ب ّد أ ّنه اعتقد أ ّنه تؽلّب على هللا – أنّ هللا قد فشل ،بواسطة آدم ،أن ٌطٌح بحكم إبلٌس
على عرش األرض.
لكنّ هللا ٌقول" ،كما قصدت ٌصٌر كما نوٌت ٌثبت".
سوؾ تتمّم ّ
خطة هللا لسبعة آالؾ سنة ،هدؾ هللا بمجد ؼامر ورابع.
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سرا بال ّنسبة للعالم .عندما أؼلق هللا السّبٌل لشجرة الحٌاة ،أؼلق السّبٌل للفداء
افهم هذه ال ّنقطة ،التً كانت ًّّ
والخبلص للبشر لم ّدة ٓٓٓ ٙعام ،ح ّتى ٌعود آدم ّ
الثانًٌ ،سوع المسٌح ،بعد ٓٓٓ ٙسنة إلى األرض،
بسلطان ومجد عظٌم ،إلسقاط إبلٌس عن عرشه وٌحكم ك ّل أمم البشر.
اُعطً لئلنسان األوّ ل آدم ،الفرصة لٌختار حكومة هللا ،لٌعٌد تلك الحكومة على األرض ،وإلسقاط إبلٌس
عن عرش األرض .منذ أن فشل ،لم ٌعد الخبلص متو ّفرًّ ا للبشرٌّة عامّة ،ح ّتى ٌكمل ٌسوع المسٌح ،آدم
ًّ
معٌدا حكومة هللا على
الًّ ّثانً ،ما فشل آدم األوّ ل أن ٌقوم به – إسقاط إبلٌس والجلوس على عرش األرض،
األرض.
وضع عبلمة على أساس العالم الحاضر الذي ال ٌزال
إؼبلق السّبٌل إلى شجرة الحٌاة عن الحٌاة البشرٌّة،
َ
ٌحكمه إبلٌس بشكل خفًّ  .كٌؾ ًّإذا ،كان هللا سٌتمّم هدفه؟ عند تؤسٌس هذا العالم  ،صمّم هللا أن ٌولد الكلمة
على األرض بصفته حمل هللا ،لٌخلّص البشر من حكم إبلٌس الخاطؾ (رإٌا ٌوح ّنا ٖٔ.)٣ :
لكن كٌؾ ًّإذا ،كان هللا لٌتمّم هدفه فً استنساخ ذاته من خبلل البشر الذٌن سٌولدون فً ال ّس ّتة آالؾ سنة
ال ّتالٌة؟

الخالص من خالل القٌامة
عند تؤسٌس عالم إبلٌس ،صدر مرسوم أٌضًّ ا (الرّ سالة إلى العبرانٌٌّن  ،)ٕ٢ :٤بؤنّ هللا عٌّن أن ٌموت ك ّل
البشر مرّ ة واحدة ،وبعدها ،بواسطة القٌامة من الموت ،تؤتً ال ّدٌنونة .خبلل ذلك ،لن تكون ال ّدٌنونة بعد
على العالم كله – لن ٌحكم علٌهم ولن ٌخلصوا .كان فً ذلك الوقت أن تقرر ،أ ّنه كما كان ٌجب على ك ّل
البشر أن ٌموتوا فً آدم ،كذلك ٌجب علٌهم ذاتهم أن ٌعودوا إلى الحٌاة بالقٌامة إلى ال ّدٌنونة (رسالة
كورنثوس األولى ٘ٔ.)ٕٕ :
سرا لك ّل العالم الذي خدعه إبلٌس .ح ّتى الٌوم ،تحتفل المسٌحٌّة
كانت قٌامة ك ّل الذٌن ماتوا فً آدمًّّ ،
ال ّتقلٌدٌّة بقٌامة ٌسوع ٌوم العٌد الوثنً الكبٌر ("إٌستر" باإلنكلٌزٌّة) ،ك ّل ربٌع ،لك ّنها ال تقول شٌ ًّبا عن
القٌامة المستقبلٌّة للببلٌٌن الذٌن ماتوا فً آدم .سنشرح تلك القٌامة الح ًّقا فً هذا الكتاب.
ّ
سنؽطً موضوع هدؾ
فً هذا الوقت ،عندما سٌؤتً المسٌح بصفته حامل خطٌبة البشر ،سٌجد كنٌسة هللا.
ودور الكنٌسة بالكامل فً الفصل السّادس من هذا الكتاب.
تو ّقؾ هنا! افهم ما منع إبلٌس العالم كلّه أن ٌراه .ادرك ما لم تفهمه المسٌحٌّة المخدوعة.
هذا ٌش ّكل أهمٌّة عظمى!
ُخدع عالم المسٌحٌّة ال ّتقلٌدٌّة بتعلٌم من المفروض أن ٌكون مسٌح ًٌّّاٌ ،تعلّق بؤزلٌّة الرّ وح ،للذٌن "ٌعلنون
إٌمانهم بٌسوع" ،فٌذهبون عند الموت مباشرة إلى ج ّنة من البطالة االبدٌّة ،والحرٌّة من المسإولٌّة ونعمة
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الرّ احة والكسل؛ للذٌن "ال ٌقبلون ٌسوع" ٌذهبون عند الموت ،إلى مكان مح ّدد من نار حارقة مستمرّ ة
ٌدعونها جه ّنم ،حٌث ٌصرخون وٌصٌحون من األلم والوجع إلى أبد األبدٌن من دون أمل.
كان ال ّتعلٌم ٌقول أنّ اإلنسان هو روحًّ ا أبدٌّة وله مسب ًّقا حٌاة أبدٌّة .هو ٌنفً (رسالة رومٌة  )ٕٖ :ٙأنّ
جزاء الخطٌبة هو موت ،وأنّ اإلنسان ٌستطٌع أن تكون له حٌاة أبدٌّة فقط كهبة من هللاٌ .مكن مقارنة
التعلٌم المسٌحً التقلٌدي الخاطا كمن ٌذهب فً رحلة قطار با ّتجاه واحد .هذه الرّ حلة هً رحلة حٌاتك.
ّ
الخطٌ ،دور مفتاحًّ ا كهرباب ًٌّّا بشكل آلًٌ ،رسلك مباشرة إلى جه ّنم نار دابمة ،من ألم وعذاب ال
فً آخر
ّ
الخط
ٌوصؾ .إ ّنما إن أعلنت أ ّنك "قبلت ٌسوع" فً أيّ وقت من رحلة حٌاتكٌ ،تحوّ ل هذا المفتاح فً آخر
عند هذه ال ّنقطة ،وٌودي بك مباشرة إلى الج ّنة.
كانت معظم ال ّتعالٌم المزعومة "مسٌحٌّة" تقول أنّ هللا خلق أوّ ل إنسان كاب ًّنا كامبلًّ أبد ًٌّّا ،لك ّنه فً لحظة
عدم انتباه ،اختلسه إبلٌس ودمّر عمل هللا الرّ ابع هذاٌ .صوّ ر بعدها الخبلص كمحاولة من هللا لٌصلح ما
تخرّ ب ،وٌعٌد اإلنسان إلى حال جٌّدة كما كان عندما خلقه فً البدء.
من عقٌدة إلى عقٌدة ،فقد آمنوا وعلّموا ما هو عكس الحقابق المكشوفة بوضوح فً الكتاب المق ّدس.

كذبة إبلٌس األولى
لقد علّموا كذبة إبلٌس األولى ،أنّ اإلنسان هو روح أبدٌّة .عندما تتو ّقؾ وتف ّكر فً هذا ال ّتعلٌم ،تجد أنّ
تعٌن باستمرار أنٌن وصرٌخ أوالدهنّ الضالٌّن ،فً
"األمّهات المخلّصات" اللواتً متن وذهبن إلى الج ّنة،
َ
عذاب ال ٌوصؾ من نار جه ّنم.
لكن ما هً الحقٌقة الحقٌقٌّة لكلمة هللا المق ّدسة؟ هل ٌعلم الموتى ما ٌفعله الذٌن على قٌد الحٌاة؟ أخبرتنً
زوجتً بعد زواجنا بقلٌل ،أ ّنها عندما كانت فً السّن ّ
الثانٌة عشرة من العمر ،كانت تعتقد أنّ أمّها بعد
وفاتها ،كانت ترى ك ّل ما كانت تقوم به من الج ّنة.
أستشهد اآلن من مقال فً مجلّة " الحقٌقة الواضحة" من شهر آذار ،عام ٘:ٔ٤٣
"ٌكشؾ الكتاب المق ّدس بوضوح أ ّنك تكون مٌ ًّتا عندما تموت .بحسب الكتاب المق ّدس،
ال ٌر المٌت شٌ ًّبا وال ٌسمع شٌ ًّبا وال ٌف ّكر فً شًء وال ٌعرؾ شٌ ًّبا .ال ٌملك المٌت أيّ
وعً من أيّ نوع" .ألنّ األحٌاء ٌعرفون أ ّنهم سٌموتون .أمّا الموتى فبل ٌعلمون شٌ ًّبا.
ولٌس لهم أدر بعد ألنّ ذكرهم ُنسً .ومحبّتهم وبؽضتهم وحسدهم هلكت"...
(الجامعة .)ٙ-٘ :٤
رسالة اإلنجٌل واضحة حول هذه ال ّنقطة .الموت هو موت دون أدنى طٌؾ من ال ّ
شكّ .لقد كتب الرّ سول
بولس أنّ "جزاء الخطٌّة موت" (رسالة رومٌة  .)ٕٖ :ٙالموت بال ّتعرفة ،هو ؼٌاب الحٌاة – ولٌس فقط
اإلفتراق عن هللا.
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ّ
ٌحذرنا الكتاب المق ّدس ح ّتى ،لكً نستفٌد من حٌاتنا إلى أقصى ح ّد ،طالما نمتلك الفرصة لذلك" :ك ّل ما
تجده ٌدك لتفعله فافعله بقوّ تك أل ّنه لٌس من عمل وال اختراع وال معرفة وال حكمة فً الهاوٌة حٌث أنت
ذاهب إلٌها" (الجامعة .)ٔٓ :٤
ال ٌمكن أن ٌكون أوضح من ذلك .لكن ماذا عن الذٌن ٌرٌدون التمسّك بالمعتقد المحبّب فً ال ّتحلٌق إلى
الج ّنة بعد الموت فً حال كان جٌ ًّّدا ،أو الؽوص فً جه ّنم إن كان س ٌّ ًّبا؟
الذهاب إلى الج ّنة ،سٌكون ّ
استحق ّ
ّ
اسمع إجابة الرّ سول بطرس .إن ًّ
بالطبع ال ّشخص األحبّ لقلب هللا،
أحدا
الٌس كذلك؟ كان داود شخصًّ ا كذلك (أعمال الرّ سل ٖٔ .)ٕٕ :لكنّ بطرس اُلهم من هللا لٌقول ،داود قد
"مات و ُدفن وقبره عندنا ح ّتى هذا الٌوم" (أعمال الرّ سل ٕ ،)ٕ٤ :وأكثر بعد ،أنّ "داود لم ٌطلع إلى
السّموات" (أعمال الرّ سل ٕ.)ٖٗ :
قال ٌسوع أٌضًّا بنفسه أنّ "لٌس أحد صعد إلى السّماء" حٌث هو عرش هللا (إنجٌل ٌوح ّنا ٖ.)ٖٔ :

هل سٌعٌش كل ّ واحد م ّنا مجدّدا ا؟
لكنّ لهذه الحٌاة معنى أكثر من العٌش فقط من أجل الحٌاة الحالٌّة .وضع هللا العظٌم البشر هنا على هذه
األرض ،من أجل هدؾ رابع أبديّ  ،لم تفهمه دٌانات هذا العالم البشري المب َتكرة.
نحن موجودون على هذه األرض من أجل سبب رابع .هذا ٌرتبط بالجواب على سبب خلقنا نحن البشر
فانٌٌن ،نتؤلّم من خبلل سلسلة العواطؾ والمشاكل أو نختبر أوقات الحٌاة البشرٌّة الجمٌلة.
رؼم أ ّننا نموت عند الموت ،ال نبقى موتى إلى األبد .الموتى فً قبورهم سٌعٌشون إلى األبد! إقرأ ما قاله
ٌسوع:
"ال تتعجّ بوا من هذا .فإ ّنه تؤتً ساعة فٌها ٌسمع جمٌع الذٌن فً القبور
صوته .فٌخرج الذٌن فعلوا الصّالحات إلى قٌامة الحٌاة والذٌن عملوا
ال ّسٌّبات إلى قٌامة ال ّدٌنونة" (إنجٌل ٌوح ّنا ٘.)ٕ٤-ٕ٣ :
هناك محاسبة لتصرّ فنا فً هذه الحٌاة! سٌكون لك ّل إنسان عاش ،أن ٌعطً فً ال ّنهاٌة حسابًّا وٌكون فً
القٌامة.
ٌر ،ال ٌسمع وال ٌف ّكرٌ .رى الفكر بواسطة العٌن وٌسمع
لقد شرحت ساب ًّقا أنّ روح اإلنسان فً ذاته ال َ
بواسطة األذن وٌف ّكر فٌما ٌعطى القوّ ة من الرّ وح .عند الموتٌ" ،رجع ال ّتراب إلى األرض كما كان
وترجع الرّ وح إلى هللا الذي أعطاها" (الجامعة ٕٔ.)٢ :
الرّ وح هو مخزن ّ
الذاكرة وال ّشخصٌّة .الرّ وح هو مثل القالب .فهو ٌحتفظ ح ّتى بال ّشكل البشريّ وهٌبة
المتو ّفً ،ح ّتى ٌظهر الذي ماتوا بنفس ال ّشكل عند القٌامة لل ّدٌنونة ،وٌحتفظ بؤيّ شخصٌّة قد أسّسوها فً
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الحٌاةٌ ،تذ ّكر ك ّل ما قد ّ
خزنوه فً ذاكرتهم .لكنّ خبلل هذا الوقت ،فً الموت ،ال ٌوجد وعً – "ال
ٌعلمون شٌ ًّبا" (الجامعة .)٘ :٤
ال ّتعلٌم الخاطا األكثر عالمًّ  ،الذي تعتقد به ك ّل الكنابس المسمّاة مسٌحٌّة ،باستثناء الواحدة الحقٌقٌّة
واألصلٌّة كنٌسة هللا ،هو أنّ الجمٌع هم "ضالٌّن" إن لم ٌقبلوا ٌسوع المسٌح مخلّصهم – وأنّ اآلن هو
الٌوم الوحٌد "للخبلص".
لكنّ الحقٌقة هً أنّ ك ّل المبعدٌن عن هللا ل ٌُحكموا بعد!
قلٌلون ٌفهمون ّ
خطة هللا الرّ بٌسٌّة هذه .ال ٌمكن للقارئ أن ٌتعجّب أكثر من الحقٌقة المكشوفة فً هذا
الكتاب ،ممّا كانه الكاتب ،منذ أكثر من  ٘٣عامًّا .لقد ُخدع العالم كلّه ،كما تنبّؤت له كلمة هللا! المخدوع ال
ٌعً الخدعة! ال تستخؾّ بإبلٌس!

انفصل البشر عن هللا؟
عندما ٌراجع ال ّشخص ال ّشرور فً العالم الٌومٌ ،مكن أن ٌعتقد أنّ اإلنسان هو الذي فصل نفسه عن هللا.
لكن هو هللا الذي فصل البشر عنه .ولماذا؟
هل ٌبدو أنّ هذا ٌجعل من هللا ظال ًّما؟ على العكس تمامًّا!
لنوضّح هذه ال ّنقطة .عندما اختار آدم أن ٌؤخذ من ال ّشجرة المحرّ مة ،فصل نفسه وعابلته من بعده ،عن هللا.
وألنّ ك ّل البشر الذٌن ولدوا من آدم قد خطبوا ،فك ّل واحد منهم قد فصل نفسه بالفعل عن هللا (إشعٌاء :٘٤
ٔ.)ٕ-
ال ّشخص الذي تكلّم مع آدم ،من عابلة هللا ،كان لوؼوس أو "الكلمة" ،الذي ولد الح ًّقا كٌسوع المسٌح .لم
ٌكن آلدم أيّ ا ّتصال مع هللا اآلب .عندما أؼلق الكلمة السّبٌل إلى شجرة الحٌاة ،انفصل ك ّل البشر عن هللا
اآلب ،ح ّتى مجًء المسٌح إلى األرض بسلطان ومجد عظٌم ،لٌؤخذ من إبلٌس عرش األرض وٌعٌد
حكومة هللا فوق ك ّل األرض .فً ذلك الوقت ،جاء المسٌح ،آدم ّ
الثانً ،فً ظهوره األوّ ل ،لٌكشؾ وجود
هللا اآلب (إنجٌل لوقا ٓٔ .)ٕٕ :ح ّتى ذلك الوقت ،لم ٌكن للعالم معرفة عن وجود هللا اآلب .هذا سبب
جعل ال ّدٌانة الٌهودٌّة تعتقد أنّ هللا ٌتؤلّؾ من شخص واحد فقط .هذا هو السّبب الذي من أجله فقد علماء
ال ّدٌن ،أو باألحرى هم لم ٌملكوا ًّ
أبدا ،معرفة الواقع أنّ هللا هو عائلة ،التً ٌمكن أن نولد فٌها ،كجزء من
عابلة هللا هذه .هذا ٌفسّر أٌضًّ ا لماذا ،عند قراءتهم العهد الجدٌد عن هللا اآلب ،وأٌضًّ ا عن ٌسوع كونه إله،
جاءوا بال ّنظرٌّة الخطؤ عن كون الرّ وح القدس "شبحًّ ا" ("ؼوست" باإلنكلٌزٌّة) ،أو شخصًّ ا ًّ
ثالثا من
ّ
الثالوث ،الذي هو بمثابة ال ّتجدٌؾ بالرّ وح القدس والح ّد من هللا والتخلّص من ك ّل المعرفة ،عن أنّ ك ّل
البشر المحوّ لٌن ٌستطٌعون أن ٌصبحوا أعضاء فً عابلة هللا المق ّدسة .لذا ،أعمى إبلٌس بصٌرة
"المسٌحٌّة" عن الحقٌقة وعن هدؾ إنجٌل ٌسوع المسٌح.
لقد تؽاضوا عن أه ّم حقٌقة :قٌامة الموتى.
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هم ٌحتفلون بعٌد كبٌر (إٌستر) وثنًّ ٌ ،عبّر عن قٌامة ٌسوع المسٌح من الموت .لك ّنهم ٌؽضّون ال ّنظر كل ًٌّّا
عن تعلٌم اإلنجٌل الواضح الذي ٌقول أنّ ك ّل الذٌن عاشوا سوؾ ٌقومون من األموات ،مع ثبلثة قٌامات
مختلفة واضحة ،بال ّتسلسل ّ
الزمنًّ  .األمل الوحٌد الذي ٌعطٌه الكتاب المق ّدس للبشرٌّة العظمى لهذه العالم
ّ
سنؽطً ك ّل هذا بالكامل وكامل الكتابات
المٌت ،هو األمل بالقٌامة من األموات ،لكنّ هذا أمل أكٌد إٌجاب ًٌّّا.
المق ّدسة فً الفصول التً ستلحق.
ٌا للمؤساة ،كما ٌقول بوضوح فً سفر رإٌا ٌوح ّنا ٕٔ ،٤ :أن ٌُخدع العالم و ُتعمى بصٌرته عن الحقٌقة من
قبل إبلٌس ال ّ
شٌطان ،الذي ال ٌزال جالس على عرش األرض كلّها.
إنّ الحقٌقة الحقٌقٌّة هً مذهلة ،لك ّنك تجدها مكشوفة بوضوح فً كتابك المق ّدس الخاصّ  .اتبعه بد ّقة فٌما
أنت تقرأ هذا الكتاب.
تؤمّل! عندما طرد هللا آدم وحوّ اء من ج ّنة عدن ،أقام مبلبكة لتحول دون دخول البشر مج ّد ًّدا إلى الج ّنة.
افترض أنّ هللا ترك باب الج ّنة مفتوحًّ ا .وأخذ اإلنسان من ال ّشجرة المحرّ مة .وتحوّ ل إلى الخطٌبة .ماذا كان
حدث؟ لربّما كان ك ّل البشر الخطؤة عادوا لٌؤخذوا من شجرة الحٌاة تلك! من دون أيّ توبة – من دون
ح ّتى اإلٌمان فً هللا أو فً المسٌح – كان اإلنسان ساعد نفسه لٌتل ّقى الحٌاة األبد ٌّة.
ف ّكر للحظة!

هللا لٌس ظال
كم كان هللا ظالمًّا لو أ ّنه قد سمح بذلك! كان اإلنسان مع ك ّل خطاٌاه – وللخطٌّة عادة فً ال ّتكاثر داخل
ال ّشخص الذي ٌتدلّل فٌها – أصبح أزل ًٌّّا – ٌعٌش لؤلبد ،بٌنما هو ٌتؤلّم جرّ اء أوجاع فكرٌّة وجسدٌّة
وروحٌّة ،التً تكون الخطٌّة قد جلبتها علٌه!
ال ٌبدو أنّ اإلنسان ٌدرك أ ّنه اآلن هو عبد للخطٌبة .فقد فصلته الخطٌبة عن هللا اآلب .قلٌلون ٌفهمون أ ّننا
لسنا نخلص بموت المسٌح .نحن نتصالح مع هللا اآلب بموت ٌسوع .نحن نخلص بحٌاته (رسالة بولس
الرّ سول إلى أهل رومٌة ٘ .)ٔٓ :ال ٌدرك اإلنسان أنّ ال ّتوبة الحقٌقٌّة فقط – اإلبتعاد عن الخطٌبة –
واإلٌمان الحًّ بٌسوع المسٌح ،تستطٌع أن تحرّ ره من ذاك الجزاء! الخطٌبة تستعبد! تعاقب! تجلب الحزن،
ال ّندم ،المعاناة .تلحق الجسد بالضّرر وال ّداء والمرض .تنتج اإلحباط والٌؤس.
األمر ّ
الظالم والقاسً والوحشً الوحٌد الذي كان من الممكن من هللا أن ٌفعله عند تناول آدم وحوّ اء من
ال ّشجرة المحرّ مة ،كان أن ٌترك السّبٌل مفتوحًّ ا إلى الج ّنة ،مع حرٌّة الوصول لك ّل ّ
الزواٌا إلى شجرة
الحٌاة – رمز هبة الحٌاة األبد ٌّة!
لكن ماذا فعل هللا؟ طرد الرّ جل والمرأة .ومنعهما من ال ّدخول مج ّد ًّدا.
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لك ّنه جعل الخبلص والحٌاة األبدٌّة بسعادة ونعٌم فابق ،متو ّفرًّ ا لك ّل العابلة البشرٌّة .إ ّنما ،مع الحكمة
ًّ
وشروطا! خبلل أوّ ل س ّتة آالؾ سنة – التً هً على وشك اإلنتهاء اآلن –
اإللهٌّة ،أقام نظامًّا زمن ًٌّّا
ٌفصل الجمٌع عنه باستثناء القالئل المختارٌن منذ األزل.
عند هذه ال ّنقطة ،انخدع عالم المسٌحٌّة التقلٌدٌّة كلّه .إلٌك حقٌقة من أه ّم الحقابق :حاول إبلٌس الجالس على
عرش األرض ،أن ٌقبل ّ
الطفل المسٌح .بعدها حاول أن ٌجرّ د ٌسوع وٌنحّ ٌه ،قبل أن ٌبدأ المسٌح ببلهوته
ال ّدنٌويّ بقلٌل (إنجٌل م ّتى ٗ) .سبّب إبلٌس باستشهاد معظم الرّ سل .سبّب باضطهاد شدٌد ض ّد الكنٌسة.
سبّب بجدال عنٌؾ ٌستشٌط ؼضبًّا فً األشهر والسّنٌن األولى للكنٌسة ،حول ما إذا كان اإلنجٌل الذي
ٌجب أن ٌعلن ،كان إنجٌل المسٌح ،أو إنجٌل اإلنسان حول المسٌح .سبّب إبلٌس بهذا األخٌر أن ٌؽلب،
وبؤق ّل من عشرٌن سنة ،ت ّم اإلعبلن عن إنجٌل خاطا وزابؾ حول المسٌح من قبل الجمٌع ،ماعدا القالئل
المضطهدٌن الذي استمرّ وا بإخبلص ككنٌسة هللا األصلٌّة الحقٌقٌّة الصؽٌرة والمضطهدة.

هل اآلن هو الٌو الوحٌد للخالص؟
علّم هإالء المسٌحٌّون المخدوعون ،وال ٌزالون ٌعلّمون ،أنّ اآلن هو الٌوم الوحٌد للخبلص ،وأنّ
خبلصهم ّ
الزابؾ بمجرّ د "القبول" بٌسوع المسٌح ،من دون ال ّتوبة واإلبتعاد عن الخطٌبة ،وإطاعة قانون
هللا ،سٌرسل ال ّناس مباشرة إلى السّماء ساعة موتهم" ،كؤرواح أبد ٌّة".
أعمى إبلٌس عقول أصحاب "المسٌحٌّة التقلٌدٌّة" عن الواقع أنّ هللا أؼلق السّبٌل إلى شجرة الحٌاة ،ح ّتى
ٌؤتً ٌسوع المسٌح الممجّ د بسلطان ومجد عظٌمٌن ،لٌعٌد حكومة هللا فوق األرض كلّها .لقد صدر مرسوم
فٌه .أعٌد ،قد كان مرسوم للبشر أن ٌموتوا مرّ ة ،وبعد الموت تؤتً قٌامة ال ّدٌنونة (الرّ سالة إلى العبرانٌٌّن
 .)ٕ٢ :٤خبلل هذا الوقت ،ال ٌت ّم الحكم على عالم آدم ،إ ّنما فً ال ّدٌنونة األخٌرة ،سٌكون الحساب على
الجمٌع من أجل خطاٌاهم.
لكن خبلل هذا الوقت ،جعل هللا بعض اإلستثناءات من أجل هدؾ مح ّدد .أقام هللا أنبٌاء بهدؾ أن ٌكونوا
جزءًّا من تؤسٌس الكنٌسة .دعا ٌسوع تبلمٌذ إلى خارج هذا العال  ،لٌتعلّموا أن ٌعلّموا اآلخرٌن ،وأن
ٌحكموا وٌعلّموا ،فً ألفٌّة ملكوت هللا المستعاد تحت ملك الملوك ٌسوع ،عندما تفتح ّ
الطرٌق إلى شجرة
الحٌاة لك ّل بشر.
دعٌت الكنٌسة لتتدرّ ب ح ّتى ٌكونوا ح ّكا ًّما ومعلّمٌن فً ملكوت هللا عندما ٌفتح السّبٌل إلى شجرة الحٌاة.
فً ؼضون ذلك ،حجب الرّ وح القدس عن الجمٌع باستثناء األنبٌاء والمدعوّ ٌن فً الكنٌسة الحقٌقٌّة .تنبّؤ
ال ّنبً ٌوبٌل عمّا سٌحدث بعدها – بعد ال ّس ّتة آالؾ سنة من عالم إبلٌس هذا ،أنّ هللا سوؾ ٌسكب روحه
على ك ّل بشر (ٌوبٌل ٕ.)ٕ٣ :
فً ؼضون ذلك ،كان من الضّروري لهدؾ هللا ،أن ٌعطى الرّ وح القدس لؤلنبٌاء الذٌن دعٌوا خصٌّصًّا
لل ّتدرٌب من أجل أن ٌحكموا وٌعلّموا تحت المسٌح ،عندما تستعاد حكومة هللا إلى األرض فوق ك ّل األمم.
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فً دعوته للكنٌسة ،قال ٌسوع بوضوح" ،ال ٌقدر أحد أن ٌؤتً إلًّ إن لم ٌجتذبه اآلب الذي أرسلنً"...
(إنجٌل ٌوح ّنا  .)ٗٗ :ٙالكنٌسة هً مجرّ د "أوّ ل ثمار" الخبلص .ستتوضّح الحقٌقة أكثر بالكامل فً
الفصل السّادس.

لماذا آد ال ّثانً
لنستعرض ٗٓٓٓ :عام تقرٌبًّا بعد آدم ،أرسل هللا ٌسوع المسٌح لٌحٌا حٌاة مثالٌّة وٌتؽلّب على إبلٌس،
فٌتؤهّل حٌث فشل آدم ،وٌح ّل مح ّل إبلٌس كحاك على عرش األرض كلّها .الذٌن ٌتؽلبون على إبلٌس ،كما
قد فعل ٌسوع ،وعلى أنفسهم وعلى الخطٌبة (أي "المدعوّ ٌن") ،سٌجلسون مع المسٌح على عرشه عندما
ٌؤتً لٌقٌم ملكوت هللا ،وٌعٌد حكومة هللا ،التً رفضها المدعو لوسٌفورس ساب ًّقا ،وتو ّقؾ عن إدارتها!
كان على هإالء المدعوّ ون القبلبل ج ًّّدا ،بدءًّا من "هابٌل الصّالح" ح ّتى اآلن ،إلى عودة المسٌح إلى
األرض ،أن ٌقوموا بما رفض آدم أن ٌقوم به – رفض طرٌق إبلٌس ،الذي تمرّ د ض ّد حكومة هللا!
من هو ًّإذا ،المسٌحً الحقٌقً؟ هم فقط الذٌن انقادوا والذٌن كانوا ٌنقادون بروح هللا الق ّدوس (رسالة رومٌة
 .)ٔٗ ،ٔٔ ،٤ :٣وال أحد ٌستطٌع أن ٌتل ّقى الرّ وح القدس إلى أنٌ -ٔ ،توب عن خطاٌاه وتع ّدٌاته على
قانون هللا؛ وٕ -أن ٌكون له إٌما ًّنا مطل ًّقا بٌسوع المسٌح – ٌعتمد على المسٌح – أي تصدٌق ٌسوع المسٌح،
وتصدٌق ما ٌقوله – كلمته الكتاب المق ّدس!
وهكذاٌ ،تصالح المدعوّ ون مع هللا اآلب ،بعد ال ّتوبة واإلٌمان بالمسٌح ،وٌسكن فٌنا الرّ وح القدس كؤوالد هلل.
عند هذه ال ّنقطة ،دعونا نوضّح مسؤلة أخرى .لماذا لم ٌتم ّكن لقاٌٌن وهابٌل وسٌث ،أوّ ل أوالد آدم ،أن
ٌتوبوا وٌتلقّوا عند هذه ال ّتوبة ،روح وحٌاة هللا؟ ال ٌمكن لقانون هللا أن ٌكون قانو ًّنا إن لم ٌكن من جزاء
لخرقه .آدم قد خطا .ك ّل أوالده قد خطبوا وتر ّتب علٌهم جزاء الموت .لم ٌكن باإلمكان تحرٌرهم ،ال هم
وال أيّ شخص بعدهم ،من جزاء ذلك القانون ح ّتى ٌدفع المسٌح ،صانعهم ،جزاء الموت ذاك عنهم .لذا ،لم
ٌكن الخبلص ممك ًّنا إلى ح ّتى صلب المسٌح .فقط تكفٌر ٌسوع ٌمكن أن بصالح أيّ إنسان مع هللا اآلب.
اآلن ،ماذا عن اآلخرٌن – آالف المالٌٌن من ال ّناس؟ إلى اآلن ،وإن لم تت ّم دعوتهم واجتذابهم من قبل هللا،
هم لم تت ّم محاكمتهم بعد بك ّل بساطة! أنا ال أعنً أ ّنهم لن ٌحاسبوا على خطاٌاهم .سٌكون لهم هذا الحساب
بالفعل! إ ّنما دٌنونتهم آتٌة .بدأت ال ّدٌنونة فً كنٌسة هللا الحقٌقٌّة (رسالة بطرس األولى ٗ .)ٔ٢ :قال
ٌسوع" ،ال ٌقدر أحد أن ٌؤتً إلًّ إن لم ٌجتذبه اآلب("...إنجٌل ٌوح ّنا  .)ٗٗ :ٙال أحد ٌقدر أن ٌؤتً إلى
المسٌح بؽٌر ذلك! لكن الكنٌسة هً مجرّ د الحصاد "األوّ ل".
فً عالم إبلٌس المخدوع ،كثٌرون أتوا إلى مسٌح زابؾ المفترض منه أن ٌكون قد أبطل وصاٌا أبٌه .ح ّتى
أ ّنهم ٌعبدون المسٌح .لكنّ المسٌح بنفسه قال:
"وباطبلًّ ٌعبدونً وهم ٌعلّمون تعالٌم هً وصاٌا ال ّناس ...ث ّم قال لهم حس ًّنا
رفضتم وصٌّة هللا لتحفظوا تقلٌدكم ...مبطلٌن كبلم هللا بتقلٌدكم الذي
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سلّمتموه .وأمورًّ ا كثٌرة مثل هذه تفعلون" (إنجٌل مرقس .)ٖٔ ،٤،٢ :٢
ال ٌدرك المبلٌٌن المخدوعٌن ،أ ّنهم ٌعبدون المسٌح باطبلًّ .فقد ُخدعوا لٌعبدوا "مسٌحًّ ا آخر".

سوف ٌدعو كل ّ إنسان
ورب األرباب ،سوؾ ٌحكم لؤللؾ السّنة ال ّتالٌة .سوؾ ٌُدعى كل ّ من هو
عندما ٌؤتً المسٌح كملك الملوك
ّ
على قٌد الحٌاة خبلل مجٌبه.
بعد هذه السّنوات األلؾ ،تؤتً "دٌنونة العرش العظٌم األبٌض" الواردة فً رإٌا ٌوح ّنا ٕٓ .ٕٔ-ٔٔ :ك ّل
الذي عاشوا بدءًّا من آدم ،الذٌن لم ٌدعوهم هللا ،سٌقومون من األموات إلى فانٌٌن من لحم ودم بشريّ كما
كانوا فً حٌاتهم اآلولى .ث ّم ٌحاسبون على خطاٌا حٌاتهم السّابقة .جزاء هذه الخطاٌا هو الموت .سٌتعلّمون
حٌنها أنّ المسٌح قد دفع جزاء الموت هذا عنهم .لكن عند ال ّتوبة الحقٌقٌّة واإلٌمان الحقٌقًّ ستكون لهم
المؽفرة ،وٌتلقّون الرّ وح القدس لٌنجبهم إلى الحٌاة األبد ٌّة.
الرئٌس ٌّة كل ّ من عاش أبداا ،لٌتل ّقى الخالص األبدي ،إ ّنما عند ال ّتوبة الحقٌقٌّة
الرائعة ّ
ستدعو خ ّطة هللا ّ
واإلٌمان بحقٌقة هللا .لكن هناك نظام زمنًّ فً القٌامات (رسالة كورنثوس األولى ٘ٔ" .)ٕٖ-ٕٕ :أل ّنه
كما فً آدم ٌموت الجمٌع هكذا فً المسٌح سٌحٌا الجمٌع .ولكن ك ّل واحد فً رتبته .المسٌح باكورة ث ّم"...
( ُتكشؾ قٌامتان أخرتان فً الرّ إٌا ٕٓ ،ٖٔ-ٔٔ :ال ُتذكران فً الرّ سالة األولى إلى أهل كورنثوس ٘ٔ).
الذٌن س ٌُدعون فً األلفٌّة ،والذٌن سٌكونون فً قٌامة ودٌنونة العرش العظٌم األبٌض ،لن ٌكون لهم إبلٌس
حٌنها لٌتؽلّبوا علٌه.
ك رائعة هً طرق هللا – رؼم أ ّنها اآلن مكتومة عن معظم البشر الذٌن ٌتسبّبون بالكثٌر من اآلالم على
أنفسهم! كما صرّ ح الرّ سول بولسٌ" :ا لعمق ؼنى هللا وحكمته وعلمه .ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه
عن اإلستقصاء" (رسالة رومٌة ٔٔ.)ٖٖ :
فً اإلنسانٌ ،ستنسخ هللا ذاته! كلمة هللا فً سفر ال ّتكوٌن ٔ ٔ:هً إٌلوهٌم فً اللؽة األصلٌّة العبرانٌّة .إ ّنه
اسمًّا ،مثل كنٌسة أو عابلة أو فبة .قال هللا" ،نعمل" – ولٌس أعمل – "اإلنسان على صورتنا" .هللا هو
عابلة ح ًّّقا ،التً نستطٌع أن نولد فٌها بالمعنى الحرفًّ ! ماذا ًّإذا ،هو اإلنسان؟ إ ّنه كابن حًّ مصنوع من
تراب األرض .إ ّنه ّ
ّ
الخزاؾ الرّ بٌسً ،الذي ٌقولب وٌش ّكل وٌصوغ صفاتنا – إن استجبنا
الطٌن وهللا هو
الصالحة المثال ٌّة! لماذا
لدعوته واجتذابه لنا .هو ٌسكب فٌنا ،مع رؼبتنا فً ذلك ،صفاته
الخاصة المقدّ سة ّ
ّ
هو اإلنسان؟ خلق هللا البشر على األرض لٌبنً فٌنا ما رفض المبلبكة الخطؤة أن ٌبنً فٌهم – صفاته
المثالٌّة! إ ّنه ٌطوّ رنا ،فً نظامه ّ
ّ
بحق – ك ّل واحد م ّنا – ولننهً خلٌقة الكون الؽٌر
الزمنً ،لنصبح آلهة
منتهٌة! لكن ،اآلن ،نح ال نزال نعٌش فً هذا العالم المخدوع ،المنقاد من قبل إبلٌس.
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الرابع
الفصل ّ

سر الحضارة
ّ
قلٌلون ٌتوقّفون وٌف ّكرون بالموضوع ،لكن عند ال ّتفكٌر به ،هل ٌمكن أن ٌكون من أمر محاط بالؽموض
أكثر من حضارة هذا العالم؟ كٌؾ تفسّر ال ّتناقض المذهل ،لعالم عقول بشرٌّة تستطٌع أن ترسل روّ اد
فضاء إلى القمر وتعٌدهم ،أن تصنع الرّ وابع فً العالم وال ّتكنولوجٌا ،أن تزرع قلوبًّا بشرٌّة – مع ذلك ال
تستطٌع أن تح ّل مشاكل البشر فً الحٌاة العابلٌّة والعبلقات الجماعٌّة ،أو فً السّبلم ما بٌن األمم؟
لقد قامت األمم المتطوّ رة بتق ّدم مذهل .فقد صنعوا عالمًّا ممكن ًّنا إلى درجة عالٌةٌ ،زوّ د بك ّل الرّ فاهٌة
ّ
والظلم والمرض وال ّداء
الممكنة والرّ احة الحدٌثة ووسابل المتعة .مع ذلك ،هم ملعونون بالجرٌمة والعنؾ
والعاببلت المف ّككة .فً الوقت نفسه ،أكثر من نصؾ العالم ٌعٌشون فً األمٌّة والفقر والقذارة والبإس.
ًّ
موجودا ،بعنؾ ومعاناة
ٌتضاعؾ العنؾ وال ّدمار بسرعة .كثٌرون ٌسؤلون" ،لماذا ٌسمح هللا ،إن كان
بشرٌّة إلى هذا الح ّد؟"
لقد ولدنا فً القرن العشرٌن كما هو .نعتبره من المسلّمات .لك ّننا ال نستطٌع أن نفسّره .إ ّنه كمن ٌشاهد
فٌلمًّا قرابة نهاٌته .فنحن نرى ما ٌجري عند هذه ال ّنقطة من الفٌلم ،لك ّننا بك ّل بساطة ال نفهم ما نرى ،أل ّننا
لم نشاهد الفٌلم منذ بداٌته وال نعرؾ كٌؾ تطوّ رت األحداث لتصل إلى تلك اللحظة .كتب كاتب روابً عن
زمن آلة تستطٌع أن تنقل ال ّشخص إلى زمن معٌّن من ال ّتارٌخ .إن كان لدٌنا هكذا آلة ،لكان علٌنا أن ننقل
أنفسنا ٓٓٓ ٙسنة إلى الوراء ،حٌث ٌمكننا أن نرى بالفعل ما كان ٌنتشر فً ج ّنة عدن األصلٌّة تلك ،عند
تؤسٌس العالم .هناك بدأت الحضارة .عندها نستطٌع أن نفهم أكثر سبب حدٌث الٌوم عن نهاٌة العالم
الوشٌكة.
كٌؾ تطوّ رت حضارتنا إلى حال قرننا العشرٌن؟ أيّ لؽز هذا بال ّنسبة للمف ّكرٌن! ّ
بالطبع لٌس الجمٌع
مف ّكرٌن ،وهم ال ٌسؤلون أنفسهم ذلك السّإال .إ ّنما إن فعلوا ،سٌجدوا المسؤلة محاطة بالؽموض .لنفهم ًّإذا.
لقد شرحنا قببلًّ فً هذا الكتاب كٌؾ خلق هللا اإلنسان للهدؾ السّامً فً استنساخ ذاته .لكنّ هذا الهدؾ
األعلى توجّ ب أن ٌخلق فٌنا ،مع موافقتنا وعناٌتنا واجتهادنا وفرحنا ،صفة هللا الروّ حٌّة السّامٌة .لكن فً
قٌامه بذلك ،لماذا وضع هللا اإلنسان على األرض؟ لماذا هذا الكوكب المح ّدد؟

األرض غٌر المنتهٌة
وضع هللا اإلنسان هنا لٌعٌد حكومة هللا إلى األرض .قد وُ ضع لوسٌفورس والمبلبكة هنا فً األصل.
وضعهم هللا هنا على أرض ؼٌر منتهٌة .تذ ّكرٌ .خلق هللا فً مراحل ثنابٌّة ّ
الطبع .مثل امرأة تخبز الكعكة.
فهً تخبز قالب الحلوى أوّ الًّ ،إ ّنما ال ٌكتمل قبل أن تضع علٌه ال ّتؽلٌفةُ .خلق جوهر وقالب األرض قبل أن
توضع المبلبكة هنا .لكنّ هللا قصد من المبلبكة أن تطوّ ر سطح األرض وتجمّله وتحسّنه .أعطاهم حكومته
من أجل هذا الهدؾّ ،
لٌنظموا سلوكهم وأداءهم خبلل هذا العمل.
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لكنّ  ،من على عرش إدارة الحكومة بال ّتعاون واإلنسجام من أجل عالمهم ،تمرّ د لوسٌفورس .فقد حوّ ل
ال ّتعاون وال ّنشاط المنسّق إلى منافسة وشرّ وتمرّد ودمار .تحوّ ل ال ّنور على األرض إلى ظبلم .وصار
الخراب والفساد وال ّدمار على سطح األرض.
ث ّم فً س ّتة أٌّام (المزامٌر ٗٓٔ ،)ٖٓ :أرسل هللا روحه وج ّدد وجه األرض لئلنسان.
لكن لم ٌضؾ بعد "ال ّتؽلٌفة على القالب" .وضع هللا اإلنسان هنا لٌفعل ما لم تفعله المبلبكة الخاطبة.
كان على اإلنسان أن ٌنهً تجمٌل األرض .هللا لٌس خالق فوضى وقباحة وفساد ،إ ّنما خالق جمال وكمال
وصفات ،األفضل فً الجودة.
أنظر إلى وصؾ ج ّنة هللا – كرسًّ عرش هللا – حٌثٌ ،مكننا القولٌ ،عٌش هللا ،كما وصؾ فً الفصل
الرّ ابع من سفر الرّ إٌاٌ .جلس هللا على عرشٌ ،حٌطه األبّهة وال ّتؤلّق والجودة والجمال والصّفات .جمال
أكثر روعة ومجد ممّا قد رأته عٌن إنسان.
قصد هللا أن ٌعمل اإلنسان هذه األرضٌ ،حسّنهاٌ ،جمّلهاٌ ،عطٌها صفة مجٌدة – وبهذا ٌبنً فً حٌاته
الخاصّة "جمال القداسة" (رسالة كورنثوس إألولى  .)ٕ٤ :ٔٙلم ٌقصد هللا ًّ
أبدا أن ٌعٌش البشر فً الفقر
والقذارة والبإس والقبح .كان ٌجب على اإلنسان أن ٌجمّل األرض وٌطوّ ر بذلك صفة البشر .كان ٌجب أن
تكون حضارته "ج ّنة على األرض".

ما صنعه اإلنسان
لكن ماذا صنع اإلنسان على األرض حٌث وضعه هللا؟ جعل اإلنسان ك ّل ما لمسته ٌداه ،قبٌحًّ ا ،ملوّ ًّثا،
مد ّنسًّ ا ومنجّ سًّا .فقد لوّ ث الهواء ومٌاه األنهر والبحٌرات والبحار .لقد أفسد األرض ،عرّ ى الؽابات ،وبذلك
ؼٌّر األمطار وسبّب بتوسّع الصّحاري .أهلك ال ّتربة أل ّنه تجاهل أن ٌعطٌها سبت الرّ احة ك ّل سبع سنوات.
لقد بنا اإلنسان مد ًّنا وتركها تتحوّ ل إلى أحٌاء فقر وقذارة وبإس.
ك ّل هذا ألنّ اإلنسان األوّ ل قد رفض هللا وتحوّ ل عنه ،واعتمد كل ًٌّّا على نفسه – وك ّل أبناء آدم قد فعلوا
األمر نفسه.
ّ
ومتؤثرة بإبلٌس .لٌس فقط قد دمّر اإلنسان األرض التً
وهكذا ،فقد بنا اإلنسان حضارة من صنع اإلنسان
كان ٌجب علٌه أن ٌطوّ رها وٌحسّنها ،بل فقد دمّر صحّ ته الخاصّة بطرٌقة عٌشه الخطؤ ،وأفسد وشوّ ه
صفته الرّ وحٌّة .اآلن أخٌرًّ ا ،فٌما نقترب من نهاٌة ال ّس ّتة آالؾ سنة التً سمح له هللا فٌها بهذا الملك الحرّ ،
خلق اإلنسان فرانكشتاٌن أسلحة ال ّدمار الشامل ،التً تستطٌع أن تدمّر البشرٌّة بكلٌّتها – ّإال إن ّ
تدخل إله
رحوم لٌخلّصنا من أنفسنا.
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داللة منذرة وضٌعة
نحن نعٌش اآلن فً عهد دعته نبوءة الكتاب المق ّدس ،باألٌّام األخٌرة – الجٌل األخٌر قبل مجًء المسٌح
لٌحكم وٌتمّم على األرض ما كان ٌجب على اإلنسان أن ٌقوم به .بحسب نبوءات الكتاب المق ّدس ،ستتزاٌد،
فً هذه األٌّام األخٌرة ،المعرفة الرّ وحٌّة كما والمعرفة الما ّدٌّة .ستعاد كنٌسة هللا مج ّد ًّدا على ال ّدرب،
مستعٌدة معرفة اإلٌمان المجٌدة التً سلّمت مرّ ة للق ّدٌسٌن فً أٌّام الرّ سل األصلٌٌّن.
بنا ٌسوع المسٌح ،بواسطة الكنٌسة ،ثبلث كلٌّات – اثنتان فً الوالٌات الم ّتحدة وواحدة فً إنكلترا .تفوّ قت
حرم الجامعات ّ
الثبلث هذه بعضها ،بشكل متبادل ،من ناحٌة جمالها الما ّدي ،بتجهٌز مواقع ذات صفة
ح ّسٌّة عالٌة من أجل تطوٌر صفة هللا الصّالحة فً ال ّتبلمٌذ .جمال الصّفة اإللهٌّة فً هإالء ال ّتبلمٌذ قد
تفوّ ق على الجمال الحسًّ لحرم هذه الكلٌّات .فً زٌارة حدٌثة لم ّدة س ّتة أٌّام إلى الحرم الرّ بٌسً فً
باسادٌنا ،كالٌفورنٌا ،قالت ملكة من عابلة ملوكٌّة عقب جولتها" ،قد كنت فً الج ّنة".
لقد فاز هذا الحرم ثبلث مرّ ات ،جابزة الحرم األكثر جماالًّ ،والمناظر ّ
الطبٌعٌّة األحسن والصٌّانة األفضل
فً الوالٌات الم ّتحدة .حرم هذه الجامعات هً مثال لما كان ٌجب على اإلنسان أن ٌفعله ،وداللة وضٌعة
على ما سٌزهر وٌتف ّتح على األرض كلّها ،بعد أن ٌتسّلم المسٌح وق ّدٌسٌه فً ملكوته حكم األرض فً العالم
الرّ ابع ًّ
ؼدا.
قد ت ّم استعادة قصر ملٌونٌر سابق بحالة متدهورة .وت ّم تنظٌؾ الباحة الموجودة خلفه التً كانت قد تحوّ لت
إلى منطقة باسادٌنا األكثر بإسًّ ا ،وت ّم بناء أجمل منطقة فً باسادٌنا.

ماذا لو أخذ آد من شجرة الحٌاة؟
كٌؾ بدأ هذا ال ّتدهور الما ّدي وتدهور الصّفة البشرٌّة؟
لو أخذ آدم من شجرة الحٌاة المعروضة ،لكان ك ّل مسار الحضارة مختل ًّفا كل ًٌّّا .لكان سبلم وفرح وسرور
وصحّ ة فوق ك ّل األرض.
لكن ماذا كانت ال ّنتٌجة؟
ا ّتخذ آدم لنفسه معرفة الخٌر وال ّشرّ  .لكنّ كان هذا الخٌر البشريّ فقط ،لٌس أعلى من مستوى اإلنسان
الجسديّ للرّ وح البشرٌّة التً فٌه .قد رفض اإلعتماد على هللا واعتمد على نفسه للمعرفة والقدرة والقوّ ة –
كلّها تتح ّدد باإلطار البشريّ الجسديّ  ،المخدوع والمنقاد من قبل إبلٌس.
ًّ
مستعٌدا
لو أ ّنه أخذ من شجرة الحٌاة ،لكان هو بنفسه من دون شكّ ،خلؾ إبلٌس على عرش األرض،
حكومة هللا تحت سلطة وتؤثٌر وقٌادة هللا األزلًّ  .لك ّنه سمح إلبلٌس أن ٌدخل إلى باطن ذهنه .لك ّنه ،كما قد
حدث ،ت ّم خطفه واحتجازه من قبل إبلٌس.
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الخاص ،وٌقوم بعمله ال ّشخصًّ  .فعل ذلك
ًّإذا ،أوّ ل إنسان مخلوق لم ٌص ّدق هللا ،واختار أن ٌؤخذ طرٌقه
ّ
آدم عن طٌب خاطر ،إ ّنما ال ٌبدو أ ّنه قام به ًّ
عمدا أو بنٌّة خبٌثة.
انقاد آدم طوعًّا إلى اإلحتجاز من قبل إبلٌس .تبع إبلٌس بإرادته ،الخاطؾ الرّ بٌس لك ّل األزمنة.

العال فً األسر
ُخلق آدم مع اإلمكانٌّة له فً أن ٌولد اب ًّنا هلل .رؼم أ ّنه لم ٌكن بعد ح ّتى منجبًّا فً عائلة هللا ،إ ّنما قد خلق
صة" ،فً ال ّتمرّ د ض ّد أمر هللا
كذلك بصفة احتمالٌّة .عندما استسلم لطرٌق إبلٌس باختٌاره "أموره الخا ّ
المتعمّد ،أصبح ُملك إبلٌس روح ًٌّّا .فهو قد خضع فً الواقع لحكومة إبلٌس ،مختارًّ ا قانون تلك الحكومة –
ّ
الذات – التً تقود تلقاب ًٌّّا إلى تصرّ فات ال ّتمجٌد ّ
قانون الكبرٌاء ،وال ّتركٌز على ّ
والطمع والمنافسة
الذاتً
والرّ ؼبة فً األخذ ،عوضًّا عن طرٌق هللا للعطاء.
تأسس العالم الحالً فٌهما .وقد كان العالم منذ ذلك ّ
الزمن ،فً األسر!
جاءت ك ّل البشرٌّة من آدم وحوّ اءّ .
اختار العالم ّ
مذاك ،طرٌق الخاطؾ بدل من طرٌق الوالد اإلحتمالًّ!
لكنّ هللا اآلب كان لٌدفع ثمن الفدٌة ،وٌعٌد بعدها بؤبنابه الرّ وحٌٌّن اإلحتمالٌٌّن إلٌه .لم ٌختر هللا أن ٌفت ِد
وٌصلّح وٌعٌد البشرٌّة إلٌه فً ذلك ّ
الزمن.

عند تأسٌس العال
جرّ اء خطٌبة آدم ،أؼلق هللا السّبٌل إلى شجرة الحٌاة بوجه العالم ككلّ ،ح ّتى ٌخلع آدم ّ
الثانًٌ ،سوع
المسٌح ،إبلٌس عن عرش األرض وٌستولً علٌه.
ال ٌمكن أن ٌكون قانو ًّنا من دون جزاء .جزاء خطٌبة اإلنسان هو الموت.
كان جزاء الموت على آدم وعلى ك ّل أوالده .كان ٌجب دفع ذلك الجزاء .لم ٌكن من مهرب منه .حتمًّا أنّ
ًّ
معتقدا أ ّنه تؽلّب كل ًٌّّا على هدؾ هللا فً استعادة حكومة هللا وخلع إبلٌس عن عرش
إبلٌس قد فرح،
األرض .سٌؤتً ح ًّقا ك ّل أوالد آدم تحت جزاء الموت ،ألنّ الك ّل سوؾ ٌخطا.
لكن ما لم ٌدركه إبلٌس ح ّتى ،كانت ّ
خطة هللا بعد لتخلّص البشرٌّة ،وتطٌح إبلٌس عن عرش األرض .عند
تؤسٌس العالم ،كان مقرّ رًّ ا مسب ًّقا أنّ ٌُذبح ٌسوع المسٌح ،بصفته "حمل هللا" ،ثمن جزاء ك ّل خطاٌا البشر
(رإٌا ٌوح ّنا ٖٔ ،)٣ :ال ّتضحٌة البدل التً ال تكون نافذة المفعول إال عند ال ّتوبة واإلٌمان .قرّ ر هللا أٌضًّا
فً ذلك الوقت ،أنّ على ك ّل أوالد آدم أن ٌموتوا ،إ ّنما ٌقومون بعدها من الموت من أجل القضاء (الرّ سالة
إلى العبرانٌٌّن  .)ٕ٢ :٤لكن كما على الجمٌع أن ٌموتوا فً آدم ،كذلك فً المسٌح ،سٌقوم الجمٌع أنفسهم
أحٌاء من األموات لٌحكم علٌهم (رسالة كورنثوس األولى ٘ٔ.)ٕٕ :
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لكن مع ذلك ،ال أحد ٌستطٌع أن ٌولد من هللا إلى أن ُتؽرس فٌه صفة هللا المق ّدسة والمثالٌّة ،بخٌار شخصًّ
وبرهان باإلداء.
وضع هللا جانبًّا فترة ٓٓٓ ٢عام لٌكمل هدفه األسمى األصلًّ فً استنساخ نفسه من خبلل اإلنسان .كانت
هذه ّ
خطة رئٌس ٌّة وضعها العقل المدبّر إلتمام هدفه هنا.
لم ّدة ٓٓٓ ٙسنة ،تطوّ رت حضارة ندعوها العالم .لك ّنه كان عالمًّا فً األسر .فقد أصبح عال إبلٌس ،رؼم
أنّ المبلٌٌن قد ُخدعوا لئلعتقاد أ ّنه عالم هللا .ال ٌزال إبلٌس ،ح ّتى هذا الٌوم ،على ذلك العرش.
شرورا هابلة.
خبلل هذا الوقت ،عمل إبلٌس فً ك ّل البشر .زرع فً العالم
ا
لكن كٌؾ زرع إبلٌس هذه ال ّشرور فً عقول ك ّل البشر ،ح ّتى فً األكثر المتعلّمٌن والمتق ّدمٌن فً ال ّدراسة
فً حقل ال ّتربٌة والعلم والحكومة وحقول إنجازات البشر الرّ ابعة؟ ح ّتى هذه المسؤلة هً سرّ لم ٌفهمه
تقرٌبًّا أحد.

الرئٌس
إبلٌس – المذٌع ّ
فً رسالة بولس إلى أهل أفسس ٕ ،ٕ :دعً إبلٌس ربٌس سلطان الهواء الرّ وحٌ ،عمل فً – داخل عقول
– العالم .لم ٌكن باستطاعتً فهم هذا إلى أن فهمت أوّ الًّ كٌؾ ّ
ٌبث صوت وصورة الرّ ادٌو والتلفزٌون فً
الهواء؛ وتعلّمت ثانًٌّا الحقٌقة عن الرّ وح البشرٌّة فً العقل البشريّ  .إن كان الرّ ادٌو مع ٌّ ًّنا على الموجة
الصّحٌحة ،أو ال ّتلفزٌون مضبوط على القناة الصّحٌحة ،تؤتً رسالة المذٌع واضحة .إبلٌس ،بصفته ربٌس
سلطان الهواءّ ،
ٌبث – لٌس فً الكلمات والصّوت والصّور ،إ ّنما فً المواقؾ والمزاج وال ّدوافع.
مثبلًّ ،نقرأ فً سفر عزرا ٔ ،ٔ :عندما أطلق كورش ملك الفرس نداء ،إلرسال جماعة من الٌهود إلى
أورشلٌم لبناء الهٌكل ّ
الثانً ،فقد قام بذلك ألنّ هللا حرّ ك روحه البشرٌّة – بكبلم آخر ،وضع اإلقتراح
وال ّدافع فً ذهنه ،وتصرّ ؾ الملك على أساس ذلكٌ .حرّك إبلٌس ،فً األسلوب نفسه ،الرّ وح البشرٌّة داخل
ال ّناس ،لٌحرّ كهم فً تصرّ فات الحسد والؽٌرة واإلمتعاض والؽضب والمرارة والصّراع .تحوّ ل ال ّناس
تلقاب ًٌّّا إلى موجة إبلٌسٌ .بدو أنّ إبلٌس قد شحن الهواء فوق األرض كلّها ،بسلوكه فً ال ّتركٌز على ّ
الذات
والؽرور.
وهكذا ،نما عالم – حضارة – من آدم وحوّ اء األصلٌٌّن .عندما أؼلق هللا على شجرة الحٌاة ،سجّ ل هذا
العمل أساس العالم .تؤسّس على رفض هللا ،وعلى عصٌان قانون هللا الذي ٌح ّدد طرٌق هللا للحٌاة .ونتج من
ذلك ،ك ّل ال ّشرور واأللم والحزن والمعاناة فً ٓٓٓ ٙسنة من الحضارة البشرٌّة.
صمّم هللا ّ
خطة ربٌسٌّة لم ّدة ٓٓٓ ٢عام ،لٌتمّم هدفه العظٌمُ .خصّصت أوّ ل س ّتة آالؾ سنة للسّماح إلبلٌس
أن ٌبقى على عرش األرض ،وللبشرٌّة أن تتعلّم األمثولة المرٌرة ،من خبلل ال ّتجربة ،أنّ طرٌق إبلٌس
لل ّتركٌز على ّ
الذات فً معارضة قانون هللاٌ ،قود فقط إلى األلم والمعاناة والعذاب والموت.
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قد ُخدع ك ّل عالم البشر لٌفضّل أسلوب الحٌاة هذه ،فً "األخذ" وفً ال ّتركٌز على ّ
الذات.
عند هذه ال ّنقطة ،تذ ّكر ،أنّ العالم لم ٌعرؾ ًّ
أبدا بوجود هللا اآلب ،ح ّتى جاء ٌسوع وكشؾ عن اآلب (إنجٌل
م ّتى ٔٔ.)ٕ٢ :
انفصل العالم منذ تؤسٌسه ،عن هللا اآلب .جاء ٌسوع لٌصالح المإمنٌن ال ّتاببٌن إلى اآلب (رسالة رومٌة ٘:
ٓٔ).

بداٌة الحضارة
لكن الحظ بشكل موجز ،كٌؾ تطوّ رت حضارة اإلنسان.
خلق هللا أوّ ل البشر ،نموذجًّ ا مثال ًٌّّا ،جسد ًٌّّا وفكر ًٌّّا .من ال ّناحٌة الجسدٌّة ،لم ٌكن لهذا ّ
الزوج المخلوق
مثال ًٌّّا ،أيّ مرض مزمن أو مٌول نحو أيّ داء أو علّةٌ .شهد على هذا الواقع أنّ آدم عاش ٖٓ ٤عام.
وكانت تتراوح م ّدة الحٌاة البشرٌّة ،لحوالً ٕٓٓٓ سنة ،من آدم إلى نوح ،إلى نحو ٓٓ ٤عام.
ف ّكر فً هذا! عاش أوّ ل إنسان حوالً سدس ّ
الزمن منذ خلق اإلنسان ح ّتى اآلن!
كان آلدم وحوّ اء ولدان ،قاٌٌن وهابٌل .عندما كبرا ،ربّما كانا ال ٌزاال فً سنّ المراهقة ،أصبح قاٌٌن
حسودا ومعادًٌّا ألخٌه هابٌل .بالرّ ؼم من كونهما منفصلٌن عن هللا اآلب جرّ اء إؼبلق ّ
ًّ
الطرٌق إلى شجرة
الحٌاة ،تح ّدث "الكلمة" ("الرّبّ " أو "األزلً" فً اللؽة اإلنكلٌزٌّة) مع قاٌٌن ّ
وحذره .لكنّ قاٌٌن كان ٌنقاد
من قبل إبلٌس .حرّك ربٌس سلطان الهواء هذا قاٌٌن ،نحو االستٌاء والؽضب والعداء .ذبح قاٌٌن أخاه
األصؽر ،وعندما سؤله األزلً عن أخٌه ،كذب على هللا بخصوصه .تحرّ ك أوّ ل مولود بشر من قبل إبلٌس
لٌصبح ًّ
قاتبل وكاذ ًّبا.
حكم علٌه هللا لٌصٌر متشرّ ًّدا وهار ًّبا.
لكن رؼم أنّ العابلة البشرٌّة قد رفضت هللا ،واختارت أن تعتمد على ال ّنفس رؼم تؤثٌرها بإبلٌس ،كان
باإلمكان لعقل اإلنسان أن ٌعمل مع ما ّدة ح ّسٌّة .فً ؼضون بضعة أجٌال ،كان ابن قاٌٌن ٌصنع قٌثارة
وأرؼن وآالت موسٌقٌّة (ال ّتكوٌن ٗ ،)ٕٔ :وأٌضًّ ا ،اختراع آخر من نحاس وحدٌد.
كان ٌتق ّدم اإلنسان فً التطوّ ر الماديّ رؼم ابتعاده أكثر عن هللا روح ًٌّّا .لكن تذ ّكر عند هذه ال ّنقطة" ،إن لم
ٌبن الرّ بّ البنٌان فباطبلًّ ٌتعب الب ّناإون" (المزامٌر  .)ٔ :ٕٔ٢وأٌضًّا فً إنجٌل م ّتى  ،ٕ٢-ٕٗ :٢البٌت
المبنً على أساس خطؤٌ ،سقط ال محالة .بنٌت الحضارة كما نعرفها ،لٌس على أساس هللا وإدارته ،بل
على اعتماد اإلنسان على نفسه تحت خداع وتؤثٌر إبلٌس.
ٌخبرنا الكتاب المق ّدس القلٌل عن تطوّ ر اإلنسان قبل نوح ،لكن بعد ٓٓ٘ٔ إلى ٓٓ ٔٙعام ،صارت
الحضارة البشرٌّة شرّ ٌرة إلى ح ّد بقً رجل واحد فقط صالح .كان هناك انفجار سكانًّ  ،لكنّ البشرٌّة قد
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تحوّ لت إلى الشرّ باستمرار .بعد مبة سنة من تحذٌر نوح ،أرسل هللا الفٌضان لٌؽرق ك ّل حًّ باستثناء نوح
وزوجته وأبنابه ّ
الثبلث وزوجاتهم – ثمانٌة أشخاص.

امتداد ال ّ
ش ّر
الحظ إلى أيّ مدى حوّ ل إبلٌس البشرٌّة إلى ال ّشرّ  .فً ال ّتكوٌن " ،٘ :ٙورأى الرّ بّ أنّ شرّ اإلنسان قد كثر
فً األرض .وأنّ ك ّل تصوّ ر أفكار قلبه إ ّنما هو شرّ ٌر ك ّل ٌوم" .كانت األرض ملٌبة بالعنؾ .كانت أفكار
اإلنسان وتؤمّبلته وخططه مبنٌّة باستمرار على أهداؾ مرتكزة على ّ
الذات وال ّشهوة وال ّشرّ .
قد أصبح هذا العنؾ عالم ًٌّّا ،إلى ح ّد صمّم هللا أن ٌج ّنب البشر معاناة أطول فً تزاٌد البإس والعذاب.
أخذ هللا حٌاتهم البابسة منهم ،بفٌضان على ك ّل األرض ،لٌقوموا فً وعٌهم ّ
الثانً ال ّتالً فً قٌامة "العرش
األبٌض العظٌم" (رإٌا ٌوح ّنا ٕٓ .)ٕٔ-ٔٔ :سٌعادون إلى الحٌاة فً زمن ٌكون المسٌح حاكم األرض
باستقامة وسبلم وسعادة .سٌكون إبلٌس قد رحل .ستتف ّتح عقولهم لحقٌقة هللا وٌكون الخبلص األبدي ممك ًّنا
لهم.
لكنّ هللا قصد أن ٌحافظ على الحٌاة البشرٌّة – أن ٌعطً اإلنسان بداٌة جدٌدة نضرة.
من بٌن المبلٌٌن ،وجد هللا رجبلًّ
ًّ
واحدا فقط كان ٌمشً مع هللا .ال ٌستطٌع اثنان أن ٌمشٌا مع بعضهما إال
إذا كانا على ا ّتفاق .وحده نوح ا ّتفق مع هللا ومع طرٌق هللا للحٌاة .استخدم هللا نوح كمب ّشر للصّبلح (رسالة
الثانٌة ّٕ .)٘ :
بطرس ّ
حذر نوح العالم ؼٌر المنتبه ،لم ّدة مبة عام ،عن سنّ ٓٓ٘ عام إلى أن أصبح فً
عمر ٓٓ ٙعام.
كان نوح "كامبلًّ" فً أجٌاله .أي فً وراثته ،نسبه (ال ّتكوٌن .)٤ :ٙ
ٌكمن اإلثبات على هذا ،فً معنى الكلمة المترجمة العبرٌّة "كامبلًّ" .قد ٌرجع هذا إلى صفة روحٌّة
(ال ّتكوٌن  )ٔ :ٔ٢أو إلى خصابص جسدٌّة (البلوٌٌّن ٕٕ .)ٕٔ :لذاٌ ،سمح ال ّتكوٌن  ٤ :ٙأن ٌترجم ،فً
أنّ نوح كان "صحٌحًّ ا" أم "دون عٌب"ٌ .د ّل معنى (ال ّتكوٌن  )٤ :ٙبوضوح ،أنّ المقصود منه كلمة
"كامل"ًّ .إذا ترجمة صحٌحة لل ّتكوٌن  ٤ :ٙهو أنّ نوح كان اإلنسان "الصّحٌح" الوحٌد (صفة روحٌّة)،
وأٌضًّا "دون عٌب" (فً تراثه الجٌنًّ ) من بٌن معاصرٌه.

نهاٌة عهد ما قبل ال ّطوفان
موضوع الفصل هو أجٌال أجداد نوح .فقد نما شرّ تجاوز الحدود خبلل هذه األجٌال ،إلى أن بلػ ،فً عهد
نوح ،أزمة عظٌمة أنهت ذلك العالم.
ماذا كان هذا ال ّشرّ والفساد العالمً؟ وصؾ ٌسوع هذا الشرّ الفاسد العالمً بكبلمه "ٌؤكلون وٌشربون
وٌتزوّ جون وٌزوّ جون" (إنجٌل م ّتى ٕٗ .)ٖ٣ :األكل وال ّشرب لٌسا ًّ
عمبل شرّ ٌرًّ اّ .
الزواج لٌس شرّ بح ّد
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ّ
والزواج – الشرّ فً األسلوب وفً
ذاته .ال ب ّد أ ّنه كان هناك استخدام خاطا ومبالػ فٌه فً األكل وال ّشرب
مدى األكل وال ّشرب ّ
والزواج.
كانوا على األرجحٌ ،ؤكلون طعامًّا ؼٌر صالح ،وٌشربون الكحول بإفراط ،وٌحتفلون (رسالة ؼبلطٌة ٘:
ٕٔ) .كان هناك شؽب وعنؾ .لٌكن ّ
الزواج شرّ ٌرًّ ا ،كان علٌه أن ٌكون كما فً ال ّتكوٌن  ،ٕ :ٙعندما
كانوا "ٌ ّتخذون ألنفسهم نساء من ك ّل ما اختاروا" .كان زواج ؼزٌر وعالمً بٌن األعراق – عالمًّ إلى
ح ّد أنّ نوح وحده كان دون عٌب أو كامبلًّ فً أجٌاله – أسبلفه .كان من السّبللة البٌضاء األصلٌّة.
من الواضح بما فٌه الكفاٌة أ ّنه ح ّتى زمن نوح ،كان هناك على األقلّ ،ثبلثة أعراق أساسٌّة أو ربٌسٌّة على
األرض ،البٌضاء والصّفراء والسّوداء ،رؼم أنّ ّ
الزواج المختلط بٌن األعراق قد صنع العدٌد من األعراق
المختلطة.
ال ٌكشؾ هللا فً الكتاب المق ّدس ،األصل المح ّدد لك ّل عرق .من الواضح أنّ آدم وحوّ اء قد خلقا من العرق
األبٌض .أمّة هللا المختارة ،إسرابٌل ،كانت بٌضاء العرقٌ .سوع كان أبٌضًّا .لك ّنه حدس عادل أن ٌخلق
فً األ ّم حوّ اء مباٌض تحتوي على الجٌنات السّوداء والصّفراء باإلضافة إلى البٌضاء ،ح ّتى ٌكون لبعض
من أبناء آدم وحوّ اء العرق األسود واألصفر كما واألبٌض.
كان اإلنسان الواحد الذي اختاره هللا لٌحفظ ال ّنسل البشريّ ح ًٌّّا بعد الفٌضان ،كامبلًّ فً أجٌاله – كانت ك ّل
سبللته رجوعًّ ا ح ّتى آدم ،من عرق واحد ،الذي حدث من دون أدنى شكّ ،أن ٌكون أبٌضًّا – لٌس أنّ
العرق األبٌض هو أعلى مستوى بؤيّ معنى.
ّ
وتخطط فً إدخال حٌواناتك األفضل فً معرض للمواشً – فً والٌة ما أم فً
إن كنت تربًّ ماشٌة،
مقاطعة – سوؾ تتؤ ّكد من أن ُتدخل فقط الحٌوان األصٌل! خلط ال ّنسل ٌؽٌّر الصّفات.
قاصدا أن تنفصل األمم عن بعضها لتفادي ّ
ًّ
الزواج بٌن األعراق .الحظ،
ح ّدد هللا فً األصل حدود األمم،
"حٌن قسم العلًّ لؤلمم (ٌقول عن األرض أو الحدود الجؽرافٌّة) حٌن فرّ ق (الحظ – هللا فرّ ق) بنً آدم
نصب تخومًّا لشعوب( "...تثنٌة ٕٖ.)٣ :
لكن ال ّشعوب أرادت أن تتزوّ ج من بعضها – من أجل أن ٌكون هناك عر اقا واحداا فقط!
ٌبدو أنّ هذه الرّ ؼبة ال زالت تبلزم ّ
الطبٌعة البشرٌّة الٌوم!
كان نوح من سبللة كاملة فً أجٌاله .كانت زوجته وأبناإه ّ
الثبلث أٌضًّ ا من نفس العرق األبٌض .لكنّ
ٌافث تزوّ ج امرأة شرقٌّة ،وحام امرأة سوداء.
نعرؾ أكثر بقلٌل عمّا ورد حول التطوّ ر الحضاري قبل الفٌضان.
كان ٌجب على اإلنسان أن ٌتعلّم أمثولته من الفٌضان ،لكنّ اإلنسان انفصل عن هللاّ ،
وتؤثر بإبلٌس ،ولم
ٌفعل ذلك ح ّتى الٌوم الحاضر .لكنّ مرّ ة أخرى" ،كما كانت أٌّام نوح" ،قال ٌسوع فً نبوءة ،كان انفجار
سكانًّ وال ّشرور تتضاعؾ .هذه المرّ ة ،سته ّدد حرب عالمٌّة نووٌّة بمحً ك ّل البشر عن األرض .لكن من
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أجل "المختارٌن" فً كنٌسة هللا الحقٌقٌّة (إنجٌل م ّتى ٕٗ ،)ٕٕ-ٕٔ :سٌقصّر هللا زمن ال ّدمار – وٌرسل
هذه المرّ ة ٌسوع المسٌح كملك الملوك لٌح ّل مح ّل إبلٌس وٌجلس على عرش األرض.

أصل المدن
الثانً بعد الفٌضان ،أن ّ
كان ذلك خبلل الجٌل ّ
نظم رجل اسمه نمرود ال ّشعوب إلى مدن .كان أوّ الًّ برج
ومدٌنة بابل .ث ّم جاءت نٌنوى ومدن أخرى ،التً أصبحت مدن والٌات.
ًّ
ًّ
قاصدا عزل األعراق عن بعضها .عند هذه ال ّنقطة ،أستشهد من أطروحة كتبها
حدودا لؤلمم،
قد أقام هللا
س .بول مٌردٌث ،بعنوان "خدعة إبلٌس العظٌمة" (صفحة ٗٔ:)ٔٙ-
عرؾ الجمٌع على األرض عن هللا بعد الفٌضان ،ولماذا أؼرق الفاسدٌن.
خافوا أن ٌفعلوا ال ّشرّ – فً البدء...عاش ال ّناس...من دون مدن وقوانٌن،
وكانوا كلّهم ٌتكلّمون لؽة واحدة...
بدأت هذه الفبة ،المإلّفة من ال ّشعب الوحٌد على األرض (ألنّ ك ّل اآلخرٌن قد
دمّروا جرّ اء الفٌضان) ،الهجرة من جبال أراراط (ال ّتكوٌن  )ٗ :٣حٌث استقرّ
ًّ
واحدا ولؽة واحدة .وحدث فً ارتحالهم شر ًّقا
الفلك" :وكانت األرض كلّها لسا ًّنا
أ ّنهم وجدوا بقعة فً أرض شنعار وسكنوا هناك" (ال ّتكوٌن ٔٔ .)ٕ-ٔ :هذا
ال ّشعب المعروؾ اآلن بالسّومرٌٌّن (مٌلر" ،ال ّتارٌخ القدٌم على ضوء اإلنجٌل"،
صفحة ٔ٘) ،عندما كان على جبال ال ّشرق ،وصل إلى سهل خصب ج ًّّدا ،بسبب
رواسب نهريّ الفرات وح ّداقلُ .تعرؾ أرض شنعار هذه الٌوم ،ببابل القدٌمة
(ج .ه .برٌستد" ،األزمنة القدٌمة" ،صفحة  .)ٔٓ٢كانت لهم أرض تستطٌع أن
تنتج لهم ك ّل ما ٌرؼبون به بؽزارة...
هإالء ال ّناس ،مثل آدم وحوّ اء ،عصوا هللا وجلبوا المشاكل على أنفسهم .كانت
األرض مثمرة ،لكنّ الحٌوانات المتوحّ شة كانت تتكاثر أسرع من ال ّشعب بسبب
دمار الحضارة السّابقة بالفٌضان .بسبب أسلحتهم البدابٌّة ،كان هناك خطرًّ ا كبٌرًّ ا
على حٌاتهم وعلى ممتلكاتهم (الخروج ٖٕ .)ٕ٤-ٕ٣ :ما الذي كان ٌمكن عمله
حٌال ذلك؟
كان نمرود ،ابن كوش ،رجبلًّ
ًّ
أسودا كبٌر البنٌة وقو ًٌّّا ،كبر لٌصبح صٌ ًّّادا ماهرًّ ا.
كان هو من جمع ال ّناس مع بعضهم ّ
ونظمهم لٌحاربوا الوحوش البرّ ٌّة ال ّ
شرسة.
"كان جبّار صٌد أمام الرّ بّ " (ال ّتكوٌن ٓٔ .)٤-٣ :بكبلم آخر ،كان اسم نمرود
معرو ًّفا فً ك ّل مكان من أجل جبروته .فقد حرّ ر شعب األرض بعد الفٌضان
من خوفهم من الحٌوانات ال ّشرسة .كبر نفوذه .أصبح القابد فً المسابل الدنٌوٌّة.
كان طموحًّ ا.
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المدٌنة األولى – بابل
كان هناك وسٌلة أفضل لحماٌة ال ّشعب من الحٌوانات ال ّشرسة التً كانت تجول
األرض ،عوضًّا عن محاربتهم باستمرار .بنا نمرود مدٌنة فٌها منازل ،وأحاطها
عال وجمع ال ّشعب فٌها .فصار ال ّشعب محم ًٌّّا واستطاع نمرود أن ٌحكم
بجدار ٍ
علٌهم .راق هذا ال ّترتٌب لل ّشعب أل ّنه "قال ...هل ّم نبن ألنفسنا مدٌنة و...
نصنع ألنفسنا اسمًّا لببل نتب ّدد على وجه األرض كلّها (ال ّتكوٌن ٔٔ.)ٗ :
لٌس فقط حفظ ال ّشعب نفسه من الحٌوانات المتوحّ شة ببنابهم مدٌنة مصوّ نة،
إ ّنما قد أنشؤوا أٌضًّ ا سلطة خاصّة بهم – "نصنع ألنفسنا اسمًّا" .كان هذا لٌكون
المكان المركزيّ لسلطة اإلنسان – لن ٌدركوا وجوب إطاعتهم هلل! كان نمرود
قابدهم .كذلك هم بنوا برجًّ ا "رأسه بالسّماء" .مع برجًّ ا كهذاٌ ،مكن أن ٌعملوا ما
ٌرٌدون – ٌعصون هللا وٌكونوا بمؤمن من جزابه الذي أؼرق س ّكان األرض من
قبل .كان هذا أوّ ل عمل عصٌان ض ّد هللا لئلنسان ،بعد الفٌضان – افتكروا أ ّنهم
وضعوا أنفسهم ًّ
بعٌدا عن متناول هللا ،إن رؼبوا فً عدم إطاعته .ف ّكروا ،مثلما
ف ّكر إبلٌس ،أ ّنهم إن استطاعوا أن "ٌصعدوا فوق مرتفعات السّحاب ٌصٌرون
مثل العلًّ " (إشعٌاء ٗٔ .)ٔٗ :كان لكوش أٌضًّ ا ،أبو نمرود ،دورُ ا كبٌرًّ ا فً
بناء هذا البرج وهذه المدٌنة (ألكسندر هٌسلوب" ،البابلَ ٌّتٌن" صفحة .)ٕٙ
لم ٌكن هذا ال ّشعب بلؽة واحدة فقط ،إ ّنما كان ٌتؤلّؾ من ثبلثة أعراق أو عاببلت – العرق األبٌض
واألصفر واألسود .تمامًّا كما قد خلق هللا مجموعة منوّ عة فً العدٌد من أصناؾ ّ
الزهور والحٌوانات –
مثبلًّ ،أصناؾ عدٌدة من الورود وألوان متع ّددة – من أجل جمال أعظم ،خلق هللا أصناؾ األشجار وألوان
اللحم البشريّ  .كان فً نٌّة هللا أن ٌمنع ّ
الزواج بٌن األعراق .لكنّ اإلنسان لطالما أراد أن ٌنتهك قانون هللا
ًّ
واحدا أو عابلة واحدة ،من خبلل ال ّتزاوج بٌن األعراق .كما
ونواٌاه وطرقه .أرادوا أن ٌصبحوا عر ًّقا
ًّ
ذكرنا ساب ًّقا ،أقام هللا
حدودا لؤلعراق ،وأعطى الفصل الجؽرافً بسبلم وتوافق ،إ ّنما من دون تفرقة .لكنّ
ًّ
واحدا متملؽمًّا .أحد أهداؾ البرج كان أن ٌوحّ دهم وٌمنعهم من أن ٌتبعثروا فً
ال ّشعب أراد أن ٌكون شعبًّا
تمٌٌز عنصريّ جؽرافًّ .
بنوا البرج" ،لببل نتب ّدد على وجه األرض" ،فً تمٌٌز جؽرافً (ال ّتكوٌن ٔٔ .)ٗ :لكنّ هللا نظر إلى برجهم
وقال" ،هوذا شعب واحد ولسان واحد لجمٌعهم وهذا ابتداإهم بالعمل .واآلن ال ٌمتنع علٌهم ك ّل ما ٌنوون
أن ٌفعلوه" (ال ّتكوٌن ٔٔ.)ٙ :
ماذا ف ّكر أن ٌفعله البشر؟ مع قدوم هذا القرن العشرٌن ،كان اإلنسان قد توصّل إلى الفضاء ،صعد إلى
ًّ
تعقٌدا ،ش ّؽل آالت بواسطة الكمبٌوتر ،زرع قلوب وحاول ح ّتى
القمر وعاد ،اخترع وصنع اآلالت األكثر
أن ٌصنع حٌاة من ما ّدة من ؼٌر حٌاةٌ .بدو أنّ إمكانٌّة العقل البشريّ لئلنجاز الما ّدي ،لٌس لها حدود .لكنّ
ًّ
عاجزا من دون هللا.
مشاكله لٌست ما ّدٌّة بل روحٌّة .وأمام هذه المشاكل ،ال ٌزال
فخلط هللا لؽاتهم و"ب ّددهم ...من هناك على وجه ك ّل األرض" (ال ّتكوٌن ٔٔ.)٣ :
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نستمرّ مع أطروحة س .بول مٌرٌدٌث التً نفدت طبعتها اآلن (صفحة :)ٕ٤-ٕ٘ ،ٔ٢-ٔٙ
ث ّم كان أنّ نمرود "ابتدأ أن ٌكون جبّارًّ ا" و"جبّار صٌد أمام الرّ بّ " (ال ّتكوٌن
ّ
"الطاؼٌة"،
ٓٔ )٤-٣ :بمعنى الحاكم (كلمة "جبّار" فً العبرٌّة جٌبّور ،التً تعنً
بحسب فهرس سترونػ للكتاب المق ّدس) .صار نمرود طاؼٌة على شعبه .أقام
القوانٌن .لٌس فقط ذلك ،إ ّنما قد أصبح "جبّارًّ ا أمام الرّ بّ "( .الكلمة العبرٌّة
"بانٌٌِم" التً ُترجمت هنا "أمام"ٌ ،جب أن تترجم "ض ّد" – بحسب فهرس
سترونػ)ٌ .قول الكتاب المق ّدس أنّ نمرود كان ض ّد هللا!...
ظ ّل نمرود ٌكبر بالسّلطة ،لكنّ ٌجب على رؼبة ال ّشعب الفطرٌّة للعبادة أن
ُتلبّى .تحوّ ل نمرود وأتباعه ض ّد هللا الحقٌقً .أرادوا أن ٌمجّ دوا هللا بؤسلوبهم
الخاصّ ! فقد "أبدلوا وجه هللا الذي ال ٌفنى بشبه صورةّ ...
الزحا ّفات" (رسالة
بولس الرّ سول إلى أهل رومٌة ٔ – )ٕٖ :الحٌّة ،وأشٌاء أخرى خلقها هللا.
(كان ٌجب علٌهم أن ٌعبدوا هللا فً الرّ وح وفً الحقٌقة ،ولٌس من خبلل
أصنام  -إنجٌل ٌوح ّنا ٗ ٕٗ :والخروج ٕٓ .)٘-ٗ :حكم بواسطة السّلطة
المدنٌّة .أقام نمرود نفسه ككاهن األشٌاء التً ٌعبدها ال ّشعب ،لٌكون له
سٌطرة بعد أكبر علٌهم ،وٌضع نفسه تدرٌج ًٌّّا مكان هللا الحقٌقً...
لكنّ نوح ،كارز البرّ (رسالة بطرس الرّ سول ّ
الثانٌة ٕ ،)٘ :صمد وفاز بمإٌّد
قويّ فً ابنه شام .بٌنما كان نمرود ٌوسّع ملكوته بسرعة ،كانت معارضة
ممثل نوح ...صار نمرود ّ
ض ّد شامّ ،
ممث ًّبل قوى ال ّشرّ فً معارضته لشام...
قٌل أنّ شام ،إنسان بلٌػ ج ًّّدا ،نال على مساعدة مجموعة من المصرٌٌّن الذٌن
تؽلّبوا على نمرود.
موت نمرود أوقفت ،على ما ٌبدو ،العبادة ّ
الزابفة الوثنٌّة التً بدأها.
سمٌرامٌس...
إن كان نمرود صاحب طموح ببل حدود ،فطموح سمٌرامٌس " -ملكة السّموات"
المستقبلٌّة (إرمٌا  – )ٔ٣ :٢تفوّ ق ح ّتى على طموحه .كان نمرود أعظم وأقوى
شخصٌّة فً العالم .إ ّنما كان مٌ ًّتا .رأت بوضوح ،أ ّنها إن أرادت أن ٌكون لها
ًّ
مركزا وقوّ ة عظٌمٌن ...كان ٌجب أن تفعل شٌ ًّبا من بعد أكثر الرّ جال سلطة
على األرض ،لتضمن ...السّلطة.
مملكة نمرود التً كانت تض ّم معظم األراضً المسكونة فً ذلك الزمان ،قد
ّ
كالممثل
سقطت بٌن ٌدٌها .جاءت معظم سلطة نمرود من كونه وضع نفسه
البشريّ إلله ال ّشمسٌ .جب علٌها أن تحتفظ بحكم العالم بك ّل الوسابل الممكنة.
كان ٌجب أن تستخدم هً أٌضا السٌّطرة ال ّدٌنٌّة التً أعطت نمرود سلطة كبٌرة،
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إن كانت لتحتفظ أكثر ما فً استطاعتها ،على رعاٌاها ...فً حٌاتهُ ،كرّم
نمرود بصفته بطبلًّ؛ فً موته ،سٌكون علٌها أن تجعل ال ّشعب ٌعبده كإله...
فً الواقع ،كانت سمٌرامٌس مإسّسة معظم دٌانات هذا العالم الوثنٌّة ،التً تعبد آلهة خطؤ .ح ّتى تلك
المسمّاة احتفاالت مسٌحٌّة ،مثل عٌد المٌبلد ورأس السّنة والعٌد الكبٌر (إٌستر) ،انبثقت من نظام ال ّدٌانات
الخاطا الذي طوّ رته هً .لمزٌد من المعلومات حول هذا الموضوع ،لٌرجع القارئ إلى عمل ألكسندر
هٌسلوب" ،البابلَ ٌّتٌن".
الٌوم ،تتحوّ ل اللؽة اإلنكلٌزٌّة بسرعة ،إلى اللؽة العالمٌّة الرّ بٌسٌّةٌ .دخل الرّ جال فً زواج مختلط،
وٌبدأون العودة إلى لؽة واحدة عالمٌّة.

تطورعال ال ّ
الحالً
ش ّر
ّ
ّ
ال ّناجٌن الوحٌدٌن من الفٌضان العظٌم على األرض ،ش ّكلوا عابلة واحدة ،عابلة نوح .كانت تتكوّ ن من
نوح ،زوجته ،أوالدهما الثبلث ،شام ،حام وٌافث ،وزوجاتهم .جاء ك ّل سكان البشر من هذه العابلة
الواحدة.
ٌحكً الكتاب المق ّدس عن ثبلثة عوالم – العالم الذي ؼرق حٌنها فً الماء ،هذا العالم ال ّشرّ ٌر الحالًّ ،
والعالم اآلتً.
عندما ّ
تبخرت مٌاه الفٌضان ،تكوّ نت األرض كلّها من عابلة نوح الواحدة .لكنّ شام الذي كان أبٌض
ًّ
أوالدا سود،
وتزوّ ج من امرأة بٌضاء ،أسّس عابلته الخاصّة .حام الذي تزوّ ج امرأة سوداء ،وصار لدٌه
أسّس عابلته الخاصّة .تزوّ ج ٌافث من امرأة صفراء وأسّس عابلته الخاصّة التً كانت من العرق األصفر.
ٌحكً ال ّتارٌخ القدٌم المدوّ ن فً الكتاب المق ّدس ،عن "عاببلت" عوضًّا عن "أعراق".
عند حادث برج بابل ،فرّ ق هللا حدٌث ال ّشعب ،بشكل أن ال ٌستطٌع الواحد أن ٌتح ّدث إال بلؽته الواحدة
الجدٌدة والمختلفة.
وهكذا ،مع الوقت ،كبرت العاببلت ،ك ّل واحدة تتكلّم لؽتها الخاصّة .كان فً نٌّة هللا ال ّتمٌٌز الجؽرافً
ولٌس دمج األعراق.
بنا نمرود عدد من المدن – بابل ،أرك ،أ ّكد ،كلنة ،نٌنوى ،إلخ .ش ّكلت هذه دوٌبلت ،ك ّل واحدة مع
حكومتها الخاصّة المحلٌّة .مع مرور ّ
الزمن ،نشؤت أمم مع حكومات وطنٌّة .من بٌنها ،كانت بابل (التً
عرفت بكلدة) ،مصر وأشور .انتشرت ال ّدٌانة التً أسّستها سمٌرامٌس فً األمم المختلفة ،ك ّل بلؽتها
الخاصّة .كانت سمٌرامٌس ونمرود ٌُعرفان أٌضًّا باألسماء ،إٌزٌس وأوزٌرٌس فً مصر .كان لك ّل أمّة
أسماإها الخاصّة آللهتها .لكنّ ك ّل متاهة ال ّدٌانات الوثنٌّة قد تطوّ ر من الذي أسّسته سمٌرامٌس.
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فٌما توالت أجٌال البشرٌّة ،تطوّ رت حضارة هذا العالم .بدأت بنظام حكومًّ الذي بدأ به نمرود ،بواسطة
نظام دٌنًّ مصدره نمرود وسمٌرامٌس .بدأ نظام التعلٌم األكادٌمً الحدٌث مع أفبلطون وعلّم به سقراط.
تطوّ رت أنظمة ال ّتجارة والصّناعة وال ّتموٌل والمصارؾ – إ ّنما لم تصدر أيّ من هذه األنظمة من هللا ،بل
هً صنع اإلنسان وهً ّ
متؤثرة بإبلٌس .ك ّل القوانٌن هً من صنع البشر – إن كان مرسوم من ملوك أم
من طاؼٌة ،أم كانت مجموعة رجال تسنّ القوانٌن ،كمجالس البلدٌّة ،ال ّدولة ال ّتشرٌع ٌّة ،المإتمر الوطنً،
البرلمان ،المجلس ال ّتشرٌعً أم أيّ شًء آخر .تطوّ رت األعراؾ اإلجتماعٌّة وك ّل وجوه الحضارة وصوالًّ
إلى الفوضى الحالٌّة.
من هكذا عالم ،نادى هللا على أمّة ممٌّزة خاصّة به ،لٌس على أمّة مفضّلة من أجل مزاٌا خاصّة ،لكن أمّة
اختٌرت من أجل هدؾ خاصّ  ،فشلت األمم أن تقوم به.
بعد الفٌضانٌ ،فترض ال ّتارٌخ الوثنً ضم ًّنا ،أنّ شام استمرّ بشكل عا ّم فً المعرفة وفً طرٌق هللا .لكنّ ما
ًّ
عهودا ٌعتمد علٌها خبلص البشر األسمى ،كما
من رجل مشى ح ًّقّا مع هللا ،قبل ابراهٌم .البراهٌم ،أقام هللا
واإلزدهار الما ّدي والمالً الذي كان للوالٌات الم ّتحدة وبرٌطانٌا.

خالصة الحضارة البشر ٌّة
خلقت البشرٌّة على األرض من أجل هدؾ عظٌم ورابع .كان هللا ٌستنسخ ذاته .بكبلم آخر ،كان هدؾ هللا
أن ٌخلق البشر لٌكونوا فرٌحٌن ج ًّّدا وسعٌدٌن فً سبلم وراحة كاملة ،لٌكونوا منتجٌنّ ،
خبلقٌن وناجحٌن
بفرح مع الحٌاة األبدٌّة.
هذا ٌعنً ،صفة هللا الروحٌّة السّامٌة المثالٌّة – المدٌنة الفاضلة الكاملة .سوؾ ٌتح ّقق هذا الهدؾ.
لكن من أجل أن ٌتح ّققٌ ،جب على البشرٌّة أن ت ّتخذ القرار بنفسها .اختار الكروب السّابق ،لوسٌفورس،
مسار عمل ووجود قاده إلى اإل ّتجاه المضاد تما ًّما .اختار اإلنسان األوّ ل أن ٌؤخذ على نفسه معرفة الخٌر
ًّ
معتمدا على نفسه من أجل الخٌر على الصّعٌد اإلنسانً ،ممزوجًّ ا مع ال ّشرّ ،
وال ّشرّ  .بدأ عابلته البشرٌّة
ومعتمدا على شخص اإلنسان ،لٌس فقط من أجل معرفة ّ
ًّ
الطرٌق ،إ ّنما من أجل ح ّل ك ّل المشاكل التً ٌمكن
أن تنشؤ .فقد رفض المعرفة الرّ وحٌّة من هللا واإلعتماد على هللا ،من أجل أن تكون له قوّ ة العٌش أسلوب
المدٌنة الفاضلة.
بنا اإلنسان عالمه على اإلكتفاء ّ
الذاتً من دون هللا.
وضع هللا ّ
خطة ربٌسٌّة قٌد ال ّتنفٌذ ،إلتمام هدفه ،الذي ٌتكوّ ن من سبعة آالؾ سنة .سُمح إلبلٌس أن ٌبق
على عرش األرض ألوّ ل س ّتة آالؾ عام .قصد هللا أن ٌتعلّم اإلنسان األمثولة ،وٌقبل طرٌق هللا وصفاته
بشكل طوعًّ .
ّ
المتؤخرة ،لم ٌتعلّمها
كان اإلنسان ٌدوّ ن هذه األمثولة ،لم ّدة س ّتة آالؾ سنة تقرٌبًّا .إ ّنما ح ّتى إلى هذه السّاعة
بعد .لم ٌتخ ّل بعد عن أسلوبه فً ال ّتركٌز على ّ
الذات لٌصل إلى قبول طرٌق هللا نحو سعادته القصوى .إنّ
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هللا ٌدع قانون "لك ّل سبب علّة"ٌ ،ؤخذ كامل مجراه .مجتمع اإلنسان المخدوع والمنقاد من قبل إبلٌس ،لم
ٌؤت بعد باإلنسان لٌعترؾ بفشل مساره فً اإلنكفاء ّ
الذاتً.
الٌوم ،عالم اإلنسان هو فً رمقه األخٌر .تبتلعه الحروب ،والعنؾ ،والدمار ،واإلرهاب .نصؾ العالم
ٌعٌش فً الجهل واألمٌّة والفقر ،والقذارة والبإس .وال ّنصؾ المتطوّ ر علٌل ،بالمرض وال ّداء واإلجهاد
الفكري ،والخوؾ ،واإلحباط ،م ّ
حطم بسبب الجرٌمة واإلدمان على الكحول والمخ ّدرات ،والعبلقات
الجنسٌّة المنحرفة والمستخدمة بشكل سًّ ء ،والعاببلت المف ّككة ،والٌؤس فً اإلحباط.
ّ
ٌتدخل هللا لٌخلّص هذه البشرٌّة التً تتح ّداه ،من
ٌكاد اإلنسان ٌصل إلى آخر الحبل .إ ّنما ح ّتى اآلن ،لن
ّ
لٌتدخل ،سٌبٌد اإلنسان نفسه .لن
ذاتها ،إلى أن ٌصل اإلنسان أخٌرًّ ا إلى ال ّنقطة حٌث ،إن انتظر هللا أكثر
ّ
ٌتدخل هللا وٌرشدنا إلى العالم الجدٌد تحت ملكوت هللا ،ح ّتى تؤتً بقٌّة البشرٌّة وتدرك كل ًٌّّا عجز اإلنسان
لح ّل المشاكل أو لجلب ال ّسبلم العالمًّ فً السّعادة والفرحٌ .جب أن ٌدرك اإلنسان عجزه وعبثه من دون
هللا.
فً األخٌر ،ت ّم اختراع وتصنٌع سبلح ال ّدمار ال ّشامل ،الذي ٌستطٌع أن ٌمحً ك ّل حٌاة عن كوكب األرض
هذا .فً هذه األٌّام األخٌرة آلخر رمق للبشرٌّة ،تنبّؤ ٌسوع كٌؾ سٌنتهً ك ّل شًء .بعد أن ٌت ّم قمع إنجٌل
ٌسوع ،وٌستبدل بإنجٌل خاطا لئلنسان عن ٌسوع مختلؾ ،قال" ،وٌكرز ببشارة الملكوت هذه فً ك ّل
المسكونة شهادة لجمٌع األمم .ث ّم ٌؤتً المنتهى".
قد ت ّم الكرز بهذه البشارة اآلن فً ك ّل أمّة .خبلل خمسٌن عام من اإلشهار بها ،تطوّ رت ّ
الطاقة النووٌّة
بالقدرة ألوّ ل مرّ ة فً ال ّتارٌخ إلبادة ك ّل إنسان حًّ على األرض .ث ّم ،تنبّؤ ٌسوع بالمحنة العظٌمة – زمن
ّ
ّ
سٌتدخل
ٌتدخل هللا ،لن ٌبق إنسان على قٌد الحٌاة .لكن من أجل كنٌسته،
اضطراب عظٌم لدرجة ،إن لم
هللا بطرٌقة فوق ّ
الطبٌعة ،قبل ال ّدمار الكلًّ للبشرٌّة .سٌؤتً باإلنسان لٌعترؾ بعجزه من دون هللا .بعد ذلك
مباشرة ،سٌؤتً المسٌح على السّحاب بقوّ ة ومجد عظٌم ،لٌطٌح بإبلٌس وٌبدأ حضارة هللا الخاصّة الجدٌدة
نحو المدٌنة الفاضلة (إنجٌل م ّتى ٕٗ.)ٗٔ-ٖٔ ،ٔٗ :
هذه هً أخر أٌّام عالم إبلٌس ال ّشرّ ٌر .ستبدأ حضارة هللا للمدٌنة الفاضلة مع الجٌل الحالًّ .
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الفصل الخامس

سر إسرائٌل
ّ
هل ف ّكرت ٌومًّا ،أ ّنه من أؼرب األمور أن ٌكون هللا قد أقام أمّة إسرابٌل القدٌمة لتكون شعبه المختار؟
تؤمّل فً هذه الوقابع المتناقضة:
ٌقول هللا أ ّنه لٌس لدٌه محاباة ألشخاص .هل لدٌه ًّإذا محاباة ألمم؟ هل لدٌه أمّة مفضّلة؟
هل أدركت ٌومًّا أنّ هللا رفض خبلص شعبه المختار – وخلّص أنبٌاءه فقط؟ أ ّنه أعطى األمّة المختارة
عهودا مادٌّة وقومٌّة فقط – أ ّنه كان ّ
ًّ
ٌتعذر علٌهم الوصول إلى الرّ وح القدس؟
هل ف ّكرت ٌومًّا أنّ الكتاب المق ّدس هو كتاب شعب واحد فقط وٌتعلّق بشعب واحد فقط ،هو شعب إسرابٌل؟
وأنّ ك ّل األمم الباقٌة هً مذكورة فقط إن كان لها ،أو عندما كان لها عبلقة مع إسرابٌل؟
وإلٌك أمر مثٌر آخر! – ال ٌدركه ال ّدٌن المسٌحًّ تقرٌبًّا بالكامل – وح ّتى أٌضًّا من قبل الٌهودٌّة ،ولم ٌت ّم
تدوٌنه أو فهمه من قبل المإرّ خٌن! لم تكن مملكة إسرابٌل ال ّشمالٌّة ٌهودٌّة! المكان األوّ ل فً الكتاب
المق ّدس الذي وردت فٌه كلمة الٌهود ،هو فً سفر الملوك ّ
الثانً ،الفصل  ،ٔٙآٌة  ،ٔٙحٌث كانت أمّة
إسرابٌل فً حرب ،بال ّتحالؾ مع سورٌا ،ض ّد الٌهود!
الحقٌقة المذهلة ح ًّّقا حول إسرابٌل ،هً سرّ تجهله تمامًّا ك ّل األدٌان – المسٌحٌّة – وح ّتى الٌهودٌّة!
ضل"
إ ّنه حقٌقً بالفعل ،أنّ أمّه إسرابٌل كانت شعب هللا المختار .لكن إفهم :لم ٌختاره بصفة "ال ّتلمٌذ المف ّ
تحضٌرا إلقامة ملكوت هللا!
خاص
وال من أجل صفات مح ّددة .اختارهم من أجل هدف
ا
ّ
إ ّنها قصّة مثٌرة لئلهتمام! اإلجابة على عنوان هذا الفصل" ،سرّ إسرابٌل" ،له معنى عظٌم فً هدؾ هللا
من أجل ك ّل ال ّشعوب! ال ٌستطٌع أحد أن ٌفهم الهدؾ الحقٌقً وإمكانٌّة اإلنسان التً ال تص ّدق ،من دون
هذه المعرفة الحٌوٌّة.

خ ّطة أساس ٌّة سامٌة
هللا الخالق ٌستنسخ نفسه فً اإلنسان ومن خبلله! هدؾ هللا ال ّنهابً السّامًٌ ،خطؾ األنفاس إلى ح ّد ال
ّ
ّ
الخطة الرّ بٌسٌّة العلٌا.
ٌتجزأ من
ٌوصؾ .إقامة أمّة إسرابٌل القدٌمة هً جزء ال
سبعة أجٌال بعد الفٌضان ،وجد هللا األزلًّ رجبلًّ ٌطٌعه .كان اسمه أبرام .كان ٌعٌش فً حاران ،فً ببلد
ما بٌن ال ّنهرٌن .كان هذا الرّ جل لٌصبح رمز هلل اآلب .كان منه أن انحدرت أمّة إسرابٌل .من خبلل هذه
األمّة ،أقام هللا أنبٌاءه ،وفً ّ
الزمن المناسب ،ابنه الخاصّ ٌ ،سوع المسٌح.
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رجل القدر
لم ٌكن أبرام ،كما كان اسمه فً األصلٌ ،بحث عن هللا .إ ّنما اختار هللا أن ٌدعو وٌمتحن أبرام .هذا
البطرٌرك القدٌم ،دعً الح ًّقا فً الكتابات المق ّدسة ،أبو المإمنٌن .كان هللا ٌدعوه من أجل هدؾ خاصّ  .لم
ٌكن هذا الهدؾ "لٌعطٌه الخبلص" أو "لٌوصله إلى الج ّنة" .كان هللا ٌدعوه أل ّنه رأى فً هذا الرّ جل
إمكانٌّات الطاعة هلل وإمكانٌّة القٌادة .كان هللا ٌدعوه لٌتحضّر لخدمة خاصّة وفً نهاٌة المطاؾ ،من أجل
مركز عال فً ملكوت هللا – العالم اآلتً ؼ ًّدا .أقتبس اآلن من كتاب كتبته منذ أكثر من خمسٌن سنة،
الوالٌات الم ّتحدة وبرٌطانٌا فً ال ّنبوءة ،بدءًّا من صفحة :ٔٙ
أمر هللا ابرام" :اذهب من أرضك ومن عشٌرتك ومن بٌت أبٌك إلى األرض التً
أرٌك .فؤجعلك أمّة عظٌمة" (ال ّتكوٌن ٕٔ.)ٕ-ٔ :
كان هذا أمر ،هو شرط وعهد ،إن القى شروط ّ
الطاعة.
ف ًّإذا ،اآلن ،بما أنّ هللا بدأ العالم كلّه مع رجل واحد ،فقد بدأ مع أمّته الممٌّزة فً
العالم من رجل واحد – ابراهٌم .كما أنّ العالم الذي ض ّل ًّ
بعٌدا عن هللا وعن نعم
عبادة هللا وحكمه ،قد بدأ مع رجل واحد تمرّ د على هللا ورفض حكمه ،هكذا أٌضًّا
أمّة هللا الخاصّة المولودة من جسد ،التً سٌولد منها من جدٌد ملكوت هللا ،بدأت
مع رجل واحد أطاع هللا من دون تر ّدد ،وقبل حكمه اإلالهً.
هل جادل أبرام وف ّكر فً األمر؟ هل قال" :لنف ّكر فً األمر لحظة؛ ها أنا فً بابل،
فً وسط تجارة ومجتمع ومسرّ ة هذا العالم .لماذا ال تستطٌع أن تعطٌنً هذا العهد
ومؽر؟ لماذا ٌجب علًّ أن أترك ك ّل هذا وأذهب
مباشرة هنا ،حٌث ك ّل شًء سارّ
ٍ
إلى تلك األرض ؼٌر المتم ّدنة؟"
هل اعترض أبرام وقاوم وجادل وعصا؟ ّ
بالطبع ال!
تعلن الكتابات المق ّدسة الموحاة ببساطة" :فذهب أبرام" .لم ٌكن من جدال مع هللا.
لم ٌكن من منطق بشريّ فً أنّ هللا على خطؤ .لم ٌكن من أسبلة تافهة" :لماذا ٌجب
أن أترك هنا؟" "أال ٌمكننً أن أفعل ما أرٌد؟" لم ٌتو ّقؾ لٌقول" ،أنظر ،إلٌك رأًٌ".
"فذهب أبرام" .طاعة صرٌحة ال جدال فٌها!
نرى هنا أٌضًّ ا ،مبدأ اإلزدواجٌّة .كان أبرام فً وسط مجتمع هذا العالم الذي ٌتطوّ ر .تذ ّكر ،كان هذا عالمًّا
فً األسر – عالم ٌتطوّ ر على أسلوب إبلٌس .اختار هللا أبرام لٌكون بطرٌرك أمّته إسرابٌل ،جماعة أو
كنٌسة العهد القدٌمٌ .تشابك مبدأ اإلزدواجٌّة فً ضمن ك ّل أعمال هللا فً تتمّة هذا الهدؾ العظٌم من خبلل
البشرٌّة على األرض .كان هناك جماعة إسرابٌل الح ّسٌّة تحت العهد القدٌم ،وكنٌسة هللا الرّ وحٌّة تحت
العهد الجدٌد .كلمة كنٌسة ،كما كتبت فً األصل باللؽة الٌونانٌّة للعهد الجدٌد ،هً إٌكلٌزٌا ،أي المدعوّ ون.
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كما كانت إسرابٌل العهد القدٌم ،الرّ ابدة الح ّسٌّة لكنٌسة العهد الجدٌد ،هكذا ٌدعو هللا اآلن أحفاد أمّة
إسرابٌل ،إلى خارج عالم إبلٌس .اعتبر ابراهٌم نفسه الح ًّقا ؼرٌبًّا ،نزٌل مإ ّقت ومهاجر فً األرض .لم
ٌكن هذا عالمه:
"فً اإلٌمان مات هإالء أجمعون وهم لم ٌنالوا المواعٌد بل من بعٌد
نظروها وص ّدقوها وحٌّوها وأقرّ وا أ ّنهم ؼرباء ونزالء على األرض.
فإنّ الذٌن ٌقولون مثل هذا ٌظهرون أ ّنهم ٌطلبون وط ًّنا (حضارة مختلفة).
فلو ذكروا ذلك الذٌن خرجوا منه لكان لهم فرصة للرّ جوع .ولكنّ اآلن
ٌبتؽون وط ًّنا أفضل أي سماو ًٌّّا .لذلك ال ٌستحً بهم هللا أن ٌُدعى إلههم
أل ّنه أع ّد لهم مدٌنة" (الرّ سالة إلى العبرانٌٌّن ٔٔ.)ٔٙ-ٖٔ :
ٌبحثون عن وطن أفضل ،وطن سماويّ  ،الذي سٌكون ملكوت هللا وٌمآل األرض.
وأقام هللا هذا الرّ جل (أبرام) ،الذي ؼٌّر له اسمه الح ًّقا لٌصبح ابراهٌم ،أبًّا لهذه األمّة
إسرابٌل! البراهٌم وأسبلفه ،اُقٌمت ك ّل عهود هللا .وٌجب علٌنا نحن أن نصبح مثل
ابراهٌم ،ومن خبلل المسٌح ،أحد ابنابه ،إن ك ّنا لنرث عهد الحٌاة األبدٌّة فً ملكوت هللا.
إلى أمّته الخاصّة المولودة من جسد ،إسرابٌل ،قال هللا" :هذا ال ّشعب جلبته لنفسً.
ٌح ّدث بتسبٌحً" (إشعٌاء ٖٗ .)ٕٔ :إنّ لهذه ال ّنبوءة أن تت ّم بعد – وقرٌبًّا!
عهود ازدواج ٌّة المعنى ،البراهٌ
قلٌلون أدركوا هذا ،إ ّنما هناك معنى مزدوج فً ك ّل خطوات ّ
خطة هللا الذي ٌعمل
فٌها من أجل هدفه هنا ،فً األسفل.
هناك آدم األوّ ل ،ما ّدي وجسديّ؛ وهنا المسٌح ،آدم ّ
الثانً ،روحً وإلهً.
هناك العهد القدٌم ،ما ّدي بحت ومإ ّقت؛ وهنا العهد الجدٌد ،روحًّ وأزلًّ .
صنع هللا اإلنسان فانًٌّا ،جسد ًٌّّا ،من تراب األرض ومن الملكوت البشريّ؛
إ ّنما من الممكن له أن ٌصبح ،من خبلل المسٌح ،أزل ًٌّّا ،روح ًٌّّا ومن ملكوت هللا.
وباألسلوب نفسه ،كان هناك مرحلتٌن للعهد الذي أقامه هللا البراهٌم – األوّ ل
ما ّديّ ووطنًّ ؛ اآلخر روحًّ وفرديّ  .عهد المسٌح الرّ وحً والخبلص من خبلله،
هو معروؾ ج ًّّدا من قبل معظم تبلمٌذ الكتاب المق ّدس السّطحٌٌّن .هم ٌعرفون أنّ
هللا أعطى العهد الرّوحًّ البراهٌم عن المسٌح الذي سٌولد من سبللة ابراهٌم –
وأنّ خبلصنا ٌؤتً بواسطة المسٌح .لكن – وسٌبدو هذا أمر ال ٌص ّدق إ ّنما هو
حقٌقًّ – ال أحد تقرٌ َباٌ ،عرؾ ما هو هذا الخبلص؛ ما هً عهود الخبلص التً
ٌمكن أن نتل ّقاها من خبلل المسٌح؛ كٌؾ ٌمكن أن نتلقّاها أو متى – لو مهما بدا
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ذلك ال ٌص ّدق! إ ّنما هذه الحقٌقة ملك لفصل آخر من هذا الكتاب.
ما هو أساسً لموضوع هذا الفصل ،هو الواقع أنّ هللا قد أقام أٌضًّا البراهٌم ًّ
عهدا
آخر مختل ًّفا تمامًّا ،وطن ًٌّّا وماد ًٌّّا بشكل مذهل ،ت ّم ال ّتؽاضً عنه تقرٌبًّا بالكامل.
الحظ اآلن مرّ ة أخرى كٌفٌّة دعوة هللا فً البدء البراهٌم ،وطبٌعة عهوده المزدوجة:
"وقال الرّ بّ ألبرام اذهب من أرضك ومن عشٌرتك ومن بٌت أبٌك إلى األرض
التً اُرٌك .فؤجعلك أ ّمه عظٌمة ...وتتبارك فٌك جمٌع قبابل األرض" (ال ّتكوٌن
ٕٔ.)ٖ-ٔ :
الحظ العهد ّ
الثنابً المعنى :أوّ الًّ" ،فؤجعلك أمّة عظٌمة" – عهد وطنًّ  ،ماديّ  ،بؤنّ
ًّ
جسدا ،سٌصبحون أمّة عظٌمة – عهد سبللة؛ وثانًٌّا"...وتتبارك
أوالده المولودٌن
فٌك جمٌع قبابل األرض" – العهد الرّ وحًّ لل ّنعمةٌ .ر ّدد هذا العهد نفسه فً
ال ّتكوٌن ٕٕ" :ٔ٣ :وٌتبارك فً نسلك جمٌع أمم األرض" .هذا "ال ّنسل الواحد"
المعٌّنٌ ،د ّل على المسٌح ،كما ٌعلنه بوضوح فً ؼبلطٌة ٖ.ٔٙ ،٣ :
هنا أخطؤ الذٌن ٌعلنون أ ّنهم "مسٌحٌّون" – ومعلّموهم – ولم ٌروا حقٌقة الكتابات
المق ّدسة .لم ٌلحظوا عهد هللا ذو ال ّشقٌن الذي أعطاه البراهٌم .هم ٌدركون الوعد
المسٌحً للخبلص الرّ وحً من خبلل "ال ّنسل الواحد" – المسٌح .هم ٌؽ ّنون نشٌد
"ننتظر الوعد" – ٌعتبرون خطؤ أنّ الوعد هو فً الصّعود إلى الج ّنة عند الموت.
هذه نقطة محورٌّة .هذه هً ال ّنقطة حٌث "المسٌحٌّون" ومعلّموهم ٌت ّ
خطون الحقٌقة.
هذه هً ال ّنقطة حٌث ٌؽلقون السّبٌل الذي ٌقودهم إلى مفتاح ال ّنبوءات الرّ بٌسً
ًّ
وعودا بساللة ح ّسٌّة كما ونعمة روحٌّة.
المفقودٌ .فوتهم الواقع أنّ هللا أعطى ابراهٌم
إ ّنما هذه الحقٌقة الواضحة فً أنّ عهد هللا "باألمّة العظٌمة" ٌد ّل على سبللة واحدة -
لٌس "ال ّنسل الواحد" المذكور فً الرّ سالة إلى أهل ؼبلطٌة ٖ ،ٔٙ :الذي هو ٌسوع
المسٌح ابن ابراهٌم وابن هللا ،إ ّنما سبللة فً صٌؽة الجمع ،ذرٌّات عدٌدة من والدة
جسدٌّة طبٌعٌّة – تظهر حتمٌّة ،مع تكرار هللا لعهده بتفصٌل أعظم الح ًّقا.
لٌصبح إسرائٌل أم اما عدّ ة
الحظ بد ّقة! إفهم هذه العهود!
"ولمّا كان أبرام ابن تسعة وتسعٌن سنة ظهر الرّ بّ ألبرام وقال له أنا هللا القدٌر.
سر أمامً وكن كامبلًّ .فؤجعل عهدي بٌنً وبٌنك واُكثرك كثٌرًّ ا ج ًّّدا ...أجعلك
أبًّا لجمهور من األم  .فبل ٌُدعى اسمك بعد أبرام بل ٌكون اسمك ابراهٌم .أل ّنً
أجعلك ابًّا لجمهور من األم " (ال ّتكوٌن .)٘-ٔ :ٔ٢
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الحظ أنّ العهد مشروط بحسب طاعة ابراهٌم وأسلوب عٌشه المثالً .الحظ أنّ
"األمّة العظٌمة" تبدأ اآلن فً أن تصٌر أممًّا ع ّدة – أكثر من أمّة واحدة .ال ٌمكن أن
ٌد ّل هذا إلى "ال ّنسل الواحد" ،المسٌح .اآلٌات ال ّتالٌة تثبت ذلك.
"وأثمرك كثٌرًّ ا ج ًّّدا وأجعلك أممًّا (أكثر من واحدة) .وملوك منك ٌخرجون" (آٌة .)ٙ
الحظ ،سوؾ تخرج هذه األمم وهإالء الملوك من ابراهٌم – جٌل جسديّ – بذور
عدٌدة ،باإلضافة إلى ال ّنسل الواحد الذي ٌتم ّكن األفراد ،من خبلله ،أن ٌصبحوا
أبناء ابراهٌم بالوالدة الرّ وحٌّة بواسطة المسٌح (رسالة ؼبلطٌة ٖ.)ٕ٤ :
األفراد المسٌحٌّون المش ّتتون ،ال ٌش ّكلون أم  .قد قٌل ح ُّقا أنّ الكنٌسة هً
"كهنوت ملوكًّ ،أمّة مق ّدسة" (رسالة بطرس الرّ سول األولى ٕ ،)٤ :إ ّنما
كنٌسة المسٌح لٌست منقسمة إلى "أمم ع ّدة" .هو ٌتكلّم هنا عن نسل ال عن نعمة.
"وأقٌم عهدي بٌنً وبٌنك وبٌن نسلك من بعدك فً أجٌالهم( "...ال ّتكوٌن .)٢ :ٔ٢
"ال ّنسل" هو فً صٌؽة الجمع – "فً أجٌالهم"" .وأعطً لك ولنسلك من بعدك
أرض ؼربتك ك ّل أرض كنعان (فلسطٌن) مل ًّكا أبد ًٌّّا .وأكون إلههم" (آٌة .)٣
الحظ ،األرض – ممتلكات ما ّدٌّة – هً وعد للبذور العدٌدة ،الذي ٌكون هو إلههم.
استخدمت صٌؽة الجمع فً "إلههم" مرّ ة أخرى فً اآلٌة " :٤ونسلك من بعدك فً
أجٌالهم".
إ ّنما تفحّص اآلن هذا الوعد بإمعان!
ٌستند مستقبل األمم العظٌمة على الوعود التً أقامها هللا البراهٌم .األمل الوحٌد
فً الحٌاة بعد الموت أليّ كان – بؽضّ ال ّنظر عن العرق أواللون أو العقٌدة – منوط
بمرحلة وعود ابراهٌم الرّ وحٌّة هذه – وعد ال ّنعمة من خبلل "ال ّنسل الواحد" –
المسٌح المخلّص!
ك وسع األرض – ما حج األم ؟
ًّ
وعودا عفوٌّة ،عرضٌّة وتافهة .إ ّنها أساسٌّة – األساس لتؤسٌس أعظم
هذه لٌست
قوى العالم :األساس أليّ خبلص شخصًّ روحًّ ؛ أليّ أمل فً حٌاة بشرٌّة أزلٌّة.
هذه وعود هابلة .مستقبل البشرٌّة ترتكز علٌها التً هً من قبل هللا الخالق.
أتى ٌسوع المسٌح "ح ّتى ٌثبّت مواعٌد اآلباء" (رسالة رومٌة ٘ٔ- )٣ :
ابراهٌم ،إسحق وٌعقوب .أعطٌت هذه الوعود نفسها إلسحق،
ابن ابراهٌم ،ولٌعقوب ابن إسحق.
بعد ٖٓٗ عام ،أقام هللا أمّته إسرابٌل – أحفاد ابراهٌم ،إسحق وٌعقوب ،الذي ؼٌّر له هللا اسمه لٌصبح
إسرابٌل.
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دعا هللا موسى لٌقود هذه ال ّ
شعوب إلى خارج العبودٌّة المصرٌّة وإلى أرض المٌعاد .لم ٌكن موسى ٌبحث
عن هللا .إ ّنما سبّب هللا لموسى أن ٌتدرّ ب خصٌّصًّا لهذه المهمّة ،فجعله ٌنمو كؤمٌر فً قصر الفرعون
المصريّ ًّ .إذا ،اآلن أٌضًّ ا ،بعد أن تتدرّ ب موسى خصٌّصّا للقٌادة ،دعاه هللا خارج العالم لٌقود أحفاد
ابراهٌم ،إسحق وٌعقوب خارج العبودٌّة المصرٌّة.

ّ
محر
الزواج المختلط
ّ
نؤتً مرّ ة أخرى إلى السّإال ،لماذا أقام هللا أمّته الخاصّة العبرٌّة لتكون "شعبه المختار"؟ لماذا فعل ذلك،
وهو لم ٌجعل روحه الق ّدوس فً متناولهم ًّ
أبدا؟
علٌك مبلحظة نقطة هنا .من المحتمل أنّ هإالء ال ّناس كانوا جمٌعهم – أو تقرٌبًّا جمٌعهم – من سبللة
العرق األبٌض التً لم تتؽٌّر منذ الخلق.
بعد مجًء ٌعقوب ،أبنابه وعاببلتهم إلى مصر بؤمر من ٌوسؾ ،سكنوا فً منطقة جاسان – المنفصلة
جؽراف ًٌّّا عن المصرٌٌّنٌ ،تزوّ جون من بعضهم البعض.
عند هذا ،لنرجع إلى ابراهٌم للحظات .فقد منع ابنه اسحق أن ٌتزوّ ج من عند الكنعانٌٌّن السّمر ومن ث ّم فً
األرض .وأرسل ربٌس خ ّدامه لٌجد زوجة إلسحق من بٌن عابلته الخاصّة وشعبه من نفس العرق .قال
ابراهٌم ..." ،ال تؤخذ زوجة البنً من بنات الكنعانٌٌّن الذٌن أنا ساكن بٌنهم" (ال ّتكوٌن ٕٗ.)ٖ :
فً الجٌل ال ّتالً ،تزوّ ج ٌعقوب لٌبة وراحٌل ،بنات البان ،ابن أخ ابراهٌم ،الذي كان ٌعٌش فً أرض
حاران ،أخ ابراهٌم .كانت ك ّل جماعة حاران ،حٌث كان ٌعٌش البان ،من نفس عابلة األسبلؾ كابراهٌم.
كان لٌعقوب س ّتة أبناء من لٌبة ،اثنان من راحٌل – كلّهم من نفس العرق األصلًّ  ،واثنان من ك ّل من
خادمتًّ راحٌل ولٌبة – ما مجموعه اثنا عشر ًّ
ولدا .ح ّتى خادمتا لٌبة وراحٌل ،كانتا من دون شكّ ،من
السّبللة الٌهودٌّة الصّافٌة .أصبح هإالء اإلثنا عشر ،جدود أسباط أمّة إسرابٌل اإلثنا عشر.
لكنّ هللا حضّر موسى منذ والدته ،ودعاه ودعا أخٌه ،من أجله أن ٌساعده وٌكون ال ّناطق بلسانه (كان
موسى ٌتؤتا).
كان هللا ،فً الضّربات التً أنزلها على مصرٌ ،حوّ ل آلهة المصرٌٌّن وأصنام العبادة ض ّدهم ،لٌرٌهم أ ّنها
بحب.
لٌست آلهة .ح ّتى الضّربات نزلت على المصرٌٌّن
ّ
جاءت الضّربة األخٌرة بعد ذبٌحة الفصح ،فً الٌوم الرّ ابع عشر من ال ّشهر األوّ ل من روزنامة هللا
المق ّدسة – التً تبدأ فً الرّ بٌع .خرج اإلسرابٌلٌّون من مصر خبلل الجزء اللٌلً من الٌوم الخامس عشر.
ووصلوا إلى البحر األحمر .لكنّ فرعون كان قد ؼٌّر رأٌه فً هذا الوقت ،ولحق بهم مع جٌشه.
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وصل أبناء إسرابٌل إلى البحر األحمر ،وتو ّقفوا كما لو كانوا موتى .لم ٌكن من جسر .والمسافة بعٌدة
لٌسبحوا مع نسابهم وأوالدهم .كان وراءهم جٌش فرعون فً مبلحقتهم .لم ٌكن من شًء ٌستطٌعونه.
تو ّقفوا – عاجزٌن! كان علٌهم ،عند هذه ال ّنقطة ،أن ٌعتمدوا على هللا!
سبّب هللا تحرٌرهم من العبودٌّة فً مصر ،بواسطة سلسلة من الضّربات الفوق ال ّ
طٌبٌعٌّة .اآلن ،سبّب هللا
جدارا من ماء من ك ّل جهة ،مع ممرّ واسع على أرض البحر الجا ّفة
لمٌاه البحر األحمر أن تندحر وتش ّكل
ا
فً وسطهما.
مشى اإلسرابٌلٌّون فً ّ
الطرٌق .نظروا فً الجهة المقابلة ورأوا المصرٌٌّن ٌدخلون أرض البحر .عندما
أصبح المصرٌّون كلّهم داخل جدار الماء ،سمح هللا للمٌاه أن تدفق من جدٌد ،لتؽرق الجٌش المصريّ .

الوعود التً ل ُتحفظ
فً الوقت المناسب ،نصب اإلسرابٌلٌّون خٌامهم عند سفح جبل سٌناء.
لم ٌجعل منهم هللا أمّته ،تحت حكمه الثٌوقراطً ،من دون موافقتهم.
وضع هللا لهم اقتراحه ،بواسطة موسى .إن أطاعوا قوانٌنه وحكومته ،سٌجعلهم مثمرٌن ،األؼنى واألقوى
من األمم .مع ذلك ،كانت وعود هللا من طبٌعة وطنٌّة وما ّدٌّة – ال خبلص روحًّ .
وافق ال ّشعب .لذلك أصبحوا شعب هللا المختار .لكن لماذا؟
هذا ما نعرفه :كان لهدؾ هللا عبلقة مح ّددة لل ّتحضٌر لملكوت هللا األقصى – عندما ٌعاد تؤسٌس حكومة هللا
فوق ك ّل األرض ،وٌكون الخبلص الرّ وحًّ مق ّدم للجمٌع!
ك أنّ أحد األسباب كان الحفاظ على العرق األصلًّ الجسديّ  .لكن هناك بعد أكثر من ذلك.
من دون ش ّ
ًّ
محدودا ،بعد تمرّ د آدم ،فً اكتسابه المعرفة الح ّسٌّة والما ّدٌّة.
قد طوّ رت األمم المعرفة .صار اإلنسان
لكن كانت األمم تقول ،كما الرّ جال المتعلّمٌن وعلماء الٌوم" ،أعطنا المعرفة الكافٌة ،وسنح ّل ك ّل المشاكل
ونقضً على ك ّل شرّ – سوؾ نخلق المدٌنة الفاضلة!"
ح ّتى ذلك الوقت ،كان اإلنسان ٌرفض المعرفة الرّ وحٌّة والتتمّة من هللا .قرّ ر اآلن هللا أن ٌعطٌهم معرفة
قانونه – نوع حكومته – طرٌقه فً الحٌاة! كان ٌرٌد أن ٌثبت للعالم أنّ عقولهم هً عاجزة من دون
روحه الق ّدوس ،على تل ّقً واستخدام هكذا معرفة لطرقه الح ّقة فً الحٌاة .كان ٌرٌد أن ٌظهر لهم أنّ عقل
اإلنسان ،مع روحه الواحدة ومن دون إضافة روح هللا الق ّدوس ،ال ٌملك الفطنة الرّ وحٌّة – ال ٌستطٌع أن
ٌح ّل مشاكل البشر ،أو ٌعالج ال ّشرور التً تحٌط بالبشر .ستكون أمّة إسرابٌل حقل ال ّتجارب لٌثبت هذا
الواقع .لقد اختار هللا أمّة من نسل أصٌل كامل تقرٌبًّا فً أجٌاله – فً جدوده .عندهم أٌضًّا جودة الوراثة
من ابراهٌم ،إسحق وٌعقوب (إسرابٌل).

105

الزوجة ،تعد ّ
فدخل هللا معهم فً عهد وجعلهم أ ّمته .كان ذلك عهد زواج ،مع إسرابٌل ّ
بالطاعة لزوجها –
هللا .كان ال ّنوع الحسًّ للعهد الذي سٌؤتً الح ًّقا ،العهد الجدٌد الرّ وحًّ  .وماذا أثبت؟

وراثة إسرائٌل وبٌئته
هنا شعب من سبللة عرق نقًّ تقرًٌّبا ،ووراثة إٌمان ابراهٌم وإسحق وإسرابٌل ،باهلل .أمران ٌجعبلن
اإلنسان إلى ما سٌإول إلٌه فً الحٌاة :الوراثة والبٌبة .تتضمّن الوراثة ما ٌتوارث عند الوالدة مثل الصّحّ ة
ّ
والذكاء والمٌول فً الصّفات وال ّتصرّؾ .البٌبة تتضمّن ك ّل ال ّتؤثٌرات الخارجٌّة وال ّدوافع المح ّددة ذات ًٌّّا –
إن كانت شرّ ٌرة أم خٌّرة.
الوراثة – إن كانت من نوعٌّة وجودة عالٌة – ٌمكن أن تعطً ال ّشخص مٌزة خاصّةٌ .مكن لبٌبة مثٌرة،
المإثرة وال ّدوافع ّ
ّ
الذاتٌّة الصّحٌحة ،أن تو ّفر تطوّ رًّ ا أكثر .بٌبة كهذه ٌمكن أن تحوّ ل
التً تف ّدم العوامل
ًّ
ال ّشخص من وراثة أدنى ،إلى ناجح ح ّقا فً الحٌاة.
إ ّنما بٌبة مثبطة ،مع تؤثٌرات شرّ ٌرة ودوافع ذاتٌّة مضلّلةٌ ،مكن أن تحوّ ل ال ّشخص من وارث ممتاز إلى
فاشل وذات طبٌعة شرّ ٌرة.
بدأ هللا مع شعبه المختار – رؼم أ ّنه أخرجهم من العبودٌّة – مع ك ّل المٌزات لوراثة متفوّ قة .أخرجهم هللا
ًّ
جاهزا لهم.
من العبودٌّة وأعطاهم بداٌة جدٌدة ومنعشةٌ .مكن القول أنّ هللا قد أعطاهم ك ّل شًء
إ ّنما نسؤل اآلن ،لماذا؟ لماذا جهّز هللا هذه األمّة ،إسرابٌل ،على هذا ال ّنحو وأقامها؟
تؤمّل لماذا خلق هللا اإلنسان فً بادئ األمر! هللا ٌستنسخ ذاته من خالل اإلنسان! إ ّنه ٌخلق فً اإلنسان،
صفة هللا الرّ وحٌّة الخاصّة الكاملة المق ّدسة والبارّ ة .وأنّ الهدؾ من اإلنسان ،أن ٌعٌد بدوره ملكوت هللا
فوق ك ّل األرض .وأكثر بعد ،أن ٌخلق هللا البالٌٌن من كائنات إاله ٌّة لتنهً خلق الكون الوسٌع غٌر
المنتهً! وبعد ذلك؟
آه! إنّ هللا ال ٌكشؾ ما ٌهدؾ بعد ذلك! ك ّل ما صنعه هللا ،منذ خلق أوابل البشر ،كان خطوة تق ّدمٌّة أخرى
فً هدف هللا األقصى اإلجمالً!

نوع ملكوت هللا
الهدؾ الفوريّ  ،ح ّتى اآلن فً تارٌح اإلنسان ،هو ال ّتحضٌر لملكوت هللا ،الذي سٌعٌد حكومة هللا على
األرض كلّها!
ملكوت هللا هو عابلة هللا الفعلٌّة المنجبة والمولودة ،التً ستظهر فً الواقع أوّ الًّ بفعل القٌامة ،وبشكل
فوريّ عند مجًء المسٌح ّ
الثانً! وبؤبناء هللا المنجبٌن والمولودٌن ،أقول بش ّدة أ ّننً ال أعنً الذٌن ُخدعوا
بال ّتعلٌم الحالً "الوالدة من جدٌد" – أنّ ك ّل من "ٌعلن بقبوله المسٌح" ،هو قد "ولد من جدٌد" فً هذه
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الحٌاة البشرٌّة الحالٌّة .هذه خدعة أساس ٌّة خدع بها إبلٌس الذٌن (العدٌدٌن فً ما ًّتدعى "المسٌحٌّة) "قبلوا"
ّ
وبالطبع ،ال ّشخص المخدوع ال ٌعرؾ
اهتداء خاطا .نٌّتهم ربّما هً جٌّدة – إ ّنما مع ذلك هو مخدوعون!
أ ّنه قد ُخدع – وٌمكن أن ٌكون صاد ًّقا كل ًٌّّا!
دورا ،فً ال ّتحضٌر ال ّتدرٌجً لملكوت هللا!
إ ّنما ف ّكر اآلن! كٌف تلعب أمّة إسرابٌل العهد القدٌم َ

الحكومة فً ملكوت هللا
أوّ الًّ ،كان ابراهٌم رجل إمكانٌّات تؤهٌلٌّة عالٌة ج ًّّدا .من دون شكّ ،سوؾ ٌشؽل ،مع أبنابه إسحق
وإسرابٌل ،فً القٌامة وفً ملكوت هللا ،منصبًّا تحت أمرة المسٌح نفسه .سٌكون ملكوت هللا ملكو ًّتا روح ًٌّّا
ٌض ّم كنٌسة ودولة على ح ّد سواء – على األرض كلّها .ربّما سٌكون هإالء ذوو سلطة تحت المسٌح
مباشرة – وفوق ك ّل من الكنٌسة وال ّدولة.
ّ
الحق األصلً)،
من أمّة إسرابٌل ،موسى ،الذي أقامه هللا كقابد ومشرّ ع (رؼم أنّ هللا اآلب هو المشرّ ع
سٌكون على األرجح تحت أمرة فرٌق ابراهٌم-إسحقٌ-عقوب ،إ ّنما ربٌ ًّسا فوق حكومات العالم الوطنٌّة،
خبلل األلفٌّة اآلتٌة .وٌشوع على األرجح ،الذي خلؾ موسى ،سٌكون مساعد موسى فً منصب
الحكومات الوطنٌّة هذا ،فً جمٌع أنحاء العالم.
ماذا عن أمّة إسرابٌل ككلّ؟
هم فشلوا كل ًٌّّا فً الكفاءة ،رؼم إرثهم المإات .عندما وضع هللا اقتراح تشكٌلهم كؤمّته أمامهم ،أجابوا" ،ك ّل
ما تكلّم به الرّ بّ نفعل" (الخروج  .)٣ :ٔ٤لك ّنهم خانوا وعدهم كلٌّا وتمرّ دوا.
كانوا فً عبلقة "زوج وزوجة" مع الرّ بّ اإلله .لكن هللا قال عنهم الح ًّقا" :ح ًّقّا إ ّنها كما تخون المرأة
قرٌنها هكذا خنتمونً ٌا بٌت إسرابٌل ٌقول الرّ بّ " (إرمٌا ٖ.)ٕٓ :
الزواج المختلط قد ّ
كانت أمّة إسرابٌل تحت أمرة موسى ،من نسل واحد – قلٌل ج ًّّدا من ّ
لطخ عرقهم
القومًّ.
كانت أرض المٌعاد تدعى أرض كنعان .كان الكنعانٌّون ،العرق األسمرٌ ،سكن فٌها .لكنّ هللا قد أعطى
هذه األرض ألحفاد نسل ابراهٌم بالعهد! لم تكن ملك الكنعانٌٌّن أو أيّ عرق آخر ٌسكن هناك.
عندما نقل هللا أكثر من ملٌونًّ إسرابٌلًّ إلى هناك ،أمرهم بواسطة موسى:
"إ ّنكم عابرون األردن إلى أرض كنعان فتطردون ك ّل س ّكان األرض
من أمامكم وتمحون جمٌع تصاوٌرهم وتبٌدون ك ّل أصنامهم المسبوكة
 ...تملكون األرض وتسكنون فٌها أل ّنً قد أعطٌتكم األرض لكً
تملكوها ...وإن لم تطردوا س ّكان األرض من أمامكم ٌكون الذٌن
تستبقون منهم أشوا ًّكا فً أعٌنكم ومناخس فً جوانبكم وٌضاٌقونكم
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على األرض التً أنتم ساكنون فٌها" (العدد ٖٖ.)٘٘ ،ٖ٘-٘ٔ :

منفصلٌن عرق اٌّا – قوم اٌّا  -دٌن اٌّا
آن األوان أن نفهم هذا! كانت أمّة إسرابٌل هذه أمّة هللا .لك ّنها كانت أمّة جسدٌّة ال روحٌّة .مع ذلك،
أعطاهم هللا كنٌسته ،كما وحكومة ودٌن قومًّ  .كان فً نٌّة هللا أن ٌحفظهم منفصلٌن جسد ًٌّّا من األمم
األخرى – قوم ًٌّّا (عرق ًٌّّا) ودٌن ًٌّّا على ح ّد سواء.
بال ّنسبة لهم ،أن ٌتزوّ جوا من نسل آخرٌ ،تسبّب بؤمرٌن :تتخالط ذرٌّتهم مع أعراق أخرى ،وٌنخرطون فً
عبادات دٌانٌّة أخرى!
ل ٌطع اإلسرابٌلٌّون هللا!
بعد وقت ،بعد أسر إسرابٌل وٌهوذا ،أعاد هللا مستعمرة من الٌهود من شعب ٌهوذا المستعبدٌن فً بابل،
إلى أورشلٌم مع زربابل حاكم هذه المستعمرة ،لٌبنوا الهٌكل ّ
الثانً.
من بٌن هذه المستعمرة كان األنبٌاء ،عزرا ونعمٌا .بدأ شعب المستعمرة ،ض ّد أمر هللاٌ ،تزوّ جون من
الكنعانٌٌّن والحتٌٌّن والفرزٌٌّن والبٌوسٌٌّن وأعراق أخرى" ،واختلط ّ
الزرع المق ّدس (بسبب عرقهم
الصّافً ،ألنّ الرّ وح القدس لم ٌكن بعد معهم) بشعوب األراضً( "...عزرا .)ٕ :٤
كان ال ّنبً عزرا غاض ابا! وقؾ أمام الجماعة وقال" :إ ّنكم قد خنتم وا ّتخذتم نساء ؼرٌبة لتزٌدوا على إثم
إسرابٌل .فاعترفوا اآلن ...وانفصلوا عن شعوب األرض وعن ال ّنساء الؽرٌبة" (عزرا ٓٔ.)ٔٔ-ٔٓ :
ولد ٌسوع المسٌح من سبط ٌهوذا ،وكان من الضّروري أن ٌكون من السّبللة الصّافٌة األصل ٌّة ،تمامًّا كما
كان نوح.
إ ّنما – مع ذلك ،كان العهد القدٌم مع إسرابٌل فً سٌناء ،رمز وبشٌر للعهد الجدٌد .سٌكون مع كنٌسة
العهد الجدٌد ،التً هً إسرابٌل وٌهوذا الرّ وحٌٌّن (إرمٌا ٖٖٔٔ :؛ الرّ سالة إلى العبرانٌٌّن .)ٔٓ ،ٙ :٣
فً هذا الوقت ،أفراد قلٌلون من إسرابٌل العهد القدٌم أطاعوا هللا ،وعندما صاروا أنبٌاء هللا ،أصبحوا جزءًّا
من تؤسٌس كنٌسة هللا للعهد الجدٌد .الكنٌسة مبنٌّة على األسس الصّلبة لؤلنبٌاء (العهد القدٌم) والرّ سل
(العهد الجدٌد) ،وٌسوع المسٌح هو "حجر ّ
الزاوٌة" (رسالة أفسس ٕ.)ٕٓ :
سٌكون إٌلٌّا ربّما ،من ضمنهم ،ربٌسًّا تحت سلطة المسٌح وابراهٌم-إسحق-إسرابٌل ،فوق الكنٌسة ،فً ك ّل
أنحاء العالمٌ .مكن أن ٌكون ٌوح ّنا المعمدان تحت سلطة إٌلٌّا .هناك إشارات توحً أنّ ال ّنبً دانٌال سٌكون
ربٌسًّا فوق ك ّل األمم ،تحت سلطة موسى والمسٌح.
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ٌت ّممون دوره رغ اما عنه
إ ّنما كٌؾ لعبت أمّة إسرابٌل القدٌمة دورًّ ا فً ال ّتحضٌر لملكوت هللا؟
سبق وذكرت كٌؾ أنّ المف ّكرٌن والمتعلّمٌن فً هذا العالم ٌشعرون أ ّنه مع المعرفة الكافٌةٌ ،ستطٌع
اإلنسان البشريّ الجسديّ أن ٌح ّل ك ّل المشاكل.
ترك هللا أجٌاالًّ عدٌدة من إسرابٌل وٌهوذا القدٌمٌن ،أن ٌثبتوا بواسطة مبات ال ّسنٌن من التجربة البشرٌّة،
أنّ أفضل ما فً اإلنسانٌّة ،ال تستطٌع أن تحل ّ مشاكل وشرور اإلنسان من دون روح هللا الق ّدوس!
لقد تح ّدثت خبلل العشرٌن سنة الماضٌة ،إلى العدٌد من رإساء الحكومات فً أوروبا ،آسٌا ،أفرٌقٌا
وأمٌركا الجنوبٌّة .فً الصٌّن ،أعتقد أنّ رإساء الحكومة ال ّشٌوعٌٌّنٌ ،عتقدون أنّ ال ّشٌوعٌّة سوؾ تح ّل ك ّل
المشاكل وال ّشرور ،عندما تسٌطر على األرض .إ ّنما العدٌد من الملوك واألباطرة والرّ إساء ورإساء
الحكومات الذٌن اجتمعت معهم بشكل خاصّ ٌ ،دركون اآلن أنّ المشاكل هً أكبر من قدرة اإلنسان على
حلّها .وهذا ما قلته بوضوح للعدٌد من قادة جمهورٌّة الصٌّن ال ّشعبٌّة.
المشاكل وال ّشرور هً من طبٌعة روحٌّة .والعقل البشريّ من دون روح هللا ،ال ٌمكنه ال ّتعامل مع المشاكل
الرّ وحٌّة.
عشرات ومبات السّنٌن من إسرابٌل القدٌمة تثبت ذلك! قبل زمن إسرابٌل ،احتفظ هللا بالمعرفة للطرق
الصّحٌحة لحٌاة البشر بعٌدة عن اإلنسان .أعطى هللا إسرابٌل قٌمه وأحكامه كما وناموسه الرّ وحًّ  .لكن
من دون روح هللا ،لم تح ّل هذه القوانٌن مشاكل األمّة!
كان ٌمكن هلل أن ٌقول" :أنا هللا .ص ّدق كبلمً" .لكنّ هللا أعطى إثبا اتا ،بواسطة إسرابٌل ،أنّ اإلنسان من
ا
عاجزا! ح ّتى أنّ هللا كان لهم المرجع .لكنّ لم ٌكن روح هللا فٌهم.
دون الرّ وح القدس ،هو
لنوضّح هذه ال ّنقطة .عندما رفض اإلنسان األوّ ل ،آدم ،شجرة الحٌاة ،وا ّتخذ على عاتقه معرفة الخٌر
وال ّشرّ  ،فقد ح ّدد قوّ ته وإمكانٌّته لعمل الخٌر ،إلى مستوى روحه البشرٌّة .هناك الخٌر على قدر ما هناك
ال ّشرّ فً الطبٌعة البشرٌّة .الخٌر هو صفة روحٌّة ،ال فعل جسديّ أو ما ّدي .لو أخذ آدم من شجرة الحٌاة،
لكان دخل فٌه روح هللا الق ّدوس واجتمع مع روحه ،م ّتح ًّدا إٌّاه مع هللا كابن هللا .كان الرّ وح القدس ٌعنً
أكثر من المعرفة الرّ وحٌّة للخٌر .لٌس من ٌسمع ال ّناموس (الخٌر) ٌدان ،بل من ٌعمل بال ّناموس (رسالة
بولس الرّ سول إلى أهل رومٌة ٕ .)ٖٔ :المحبّة هً إتمام القانون ،إ ّنما لٌس المحبّة البشرٌّةٌ .تطلّب ذلك
"مح ّبة هللا [التً] انسكبت فً قلوبنا بالرّ وح القدس" (رسالة رومٌة ٘.)٘ :
كشؾ هللا عن قانونه إلسرابٌل األمّة .أحد أهداؾ هذه األمّة كان أن تثبت بواسطة ال ّتجربة البشرٌّة ،أنّ
اإلنسان من دون روح هللا فً داخله ،ال ٌستطٌع أن ٌكون صالحًّ ا.
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ًّإذا ،لنعطً عند هذه ال ّنقطةّ ،
ملخصًّ ا سرٌ ًّعا لتارٌخ األمّة الفعلًّ  ،وتارٌخ أمم العالم الوثنٌّة .قد اُعطً
ًّ
وعهدا مه ًّّما ج ًّّدا لشعب إسرابٌل ،كما ورد فً فصل ٕٙمن سفر البلوٌٌّن .أقتبس مج ّد ًّدا من كتابً
إعبل ًّنا
الوالٌات الم ّتحدة وبرٌطانٌا فً ال ّنبوءة ،بدءًّا من صفحة ٓٔٔ:
ال ّنبوءة المحور ٌّة
ّ
المركزٌة ،أ ّكد هللا مج ّد ًّدا عهده للبكورٌّة – إ ّنما تحت شروط -
فً هذه ال ّنبوءة
للذٌن فً زمن موسى! بكورٌّة أسباط أفراٌم ومنسّى كانت حٌنها مع األسباط األخرى –
كؤمّة واحدة .إطاعة قوانٌن هللا كانت لتجلب الؽنى القومًّ الواسع وبركات البكورٌّة
لٌس فقط ألفراٌم ومنسّى ،إ ّنما لكانت األمّة كلّها شاركت فٌها تلقاب ًٌّّا ،فً ذاك ا ّ
لزمن.
الحظ بد ّقة أنّ اثنٌن من الوصاٌا العشر قد ذكرت ألهمٌّتها .كانتا ال ّتجارب األساس
للوصاٌا! كانتا تجربة اإلطاعة واإلٌمان والوفاء هلل .قال هللا" :ال تصنعوا لكم أوثا ًّنا
وال ُتقٌموا لكم تمثاالًّ منحو ًّتا ...لتسجدوا له .أل ّنً أنا الرّ بّ إلهكم ...سبوتً
تحفظون( "...البلوٌٌّن .)ٕ-ٔ :ٕٙ
ًّ
شرطا – "إن" كبٌرة – لٌكون لهم التتمّة الفعلٌّة لهذا العهد العظٌم فً
كان هناك
ّ
الحق الوراثً فً زمنهم! قال هللا" :إذا سلكتم فً فرابضً وخفظتم وصاٌاي وعملتم
بها اُعطً مطركم فً حٌنه و ُتعطً األرض ؼلّتها( ...آٌات ٖ .)ٗ-ك ّل الؽنى ٌؤتً
من األرض .سٌتنعّمون بمواسم كبٌرة طوال السّنة ،حصاد تلو اآلخر .آٌة  :ٙوأجعل
سال اما فً األرض ...ولٌس من ٌزعجكم ...وال ٌعبر سٌؾ [الحرب] فً أرضكم".
ٌا لهذه ال ّنعمة! أيّ أ ّمة تتنعّم بسبلم مستمرّ  ،دون خوؾ من الؽزو؟
ّ
بالطبع ،لدى ك ّل أمّة فً هذا العالم أعداءها .ماذا لو هاجمت أمم عدابٌّة؟ آٌات ٣-٢
"وتطردون أعداءكم فٌسقطون أمامكم بالسٌّؾٌ .طرد خمسة منكم مبة ومبة منكم
ٌطردون ربوة"...
بما أنّ العدٌد من أمم هذا العالم كانوا لٌكونوا معتدٌن ،كانت إسرابٌل لتتعرّض
للهجوم .قرٌبًّا ستصبح هذه األمّة مع جٌش متفوّ ق ٌؽلب ك ّل المهاجمٌن ،األمّة
المسٌطرة واألقوى على األرض – خاصّة مع موارد وؼنى عظٌم من األرض.
آٌة " :٤وألتفت إلٌك وأثمركم وأكثركم وأفً مٌثاقً معكم".
ال ّ
شرط العظٌ
لكن إلٌك البدٌل – إن لم تؾِ بال ّشروط ..." :لكن إن لم تسمعوا لً ولم تعملوا
ًّّ
وسبل وحمّى تفنً
ك ّل هذه الوصاٌا ...فإ ّنً أعمل هذه بكم .اُسلّط علٌكم رعبًّا
العٌنٌن وتتلؾ ال ّنفس وتزرعون باطبلًّ زرعكم فٌؤكله أعداإكم .وأجعل وجهً
ض ّدكم فتنهزمون أمام أعدابكم وٌتسلّط علٌكم مبؽضوكم( "...آٌات ٗٔ.)ٔ٢-
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ًّ
عبٌدا من جدٌد – كما قد كانوا فً مصر قبل
سٌُؽ َزون وٌقهرون وٌصبحون
أن حرّ رهم هللا.
السبعة
أزمنة ال ّنبوءة ّ
تابع اآلن فً البلوٌٌّن ":ٕٙوإن كنتم مع ذلك ال تسمعون لً أزٌد على تؤدٌبكم
سبعة أضعاؾ حسب خطاٌاكم" (آٌة .)ٔ٣
حٌن نؤتً اآلن إلى العبارة "أزٌد على تؤدٌبكم سبعة أضعاؾ حسب خطاٌاكم" فً
سفر البلوٌٌّن  ،ٕٙمن الواضح من خبلل أسلوب تركٌب الكلمات فً الجمل،
وبواقع التتمّة الفعلٌّة ،أ ّنه كان ٌتكلّم عن مدّ ة سبعة "أزمنة" نبوٌّة ،أو سبعة
أعوا  .وفً "مبدأ لك ّل ٌوم سنة"ٌ ،كون مجموع سبعة أضعاؾ ٌٓ - ٖٙوم
سنة ٌ ٕٕ٘ٓ -وم .وعندما ٌكون ك ّل ٌوم هو سنة عقابٌ ...صبح العقاب
سحب وحجب بركات العهد لم ّدة ٕٕٓ٘ عام! وهذا ما قد حدث بال ّتحدٌد!
ذاك العقاب القومًّ – هذا الحجب لوعود البكورٌّة فً اإلزدهار والسٌّطرة القومٌّة ،تطبّق فقط على بٌت
إسرابٌل ،الذي ٌترّ أسّه أسباط أفراٌم ومنسّى.
كٌؾ تمّمت هذه الوعود فعل ًٌّّا فً ّ
الزمن المح ّدد من عام ٓٓ ٔ٣إلى عام ٗٓ ،ٔ٣هو أكثر ال ّنبوءات ذهولة
من ناحٌة تتمّتها ،فً الكتاب المق ّدس وفً تارٌخ اإلنسان .نكشؾ هذه ال ّتتمّة ،خطوة خطوة ،فً كتابنا
المجّ انً الوالٌات الم ّتحدة وبرٌطانٌا فً ال ّنبوءة.
وعدت أمّة إسرابٌل هذه أن تطٌع هللا .لك ّنهم لم ٌفعلوا ذلك ًّ
أبدا .ح ّتى عندما كان موسى مع هللا على جبل
سٌناء ٌتلّقى تعلٌمات أكثر ،ذوّ ب ال ّشعب ذهبًّا وصقل به عجبلًّ ذهب ًٌّّا لٌعبدوه بدالًّ من هللا األزلًّ  .بسبب
تذمّرهم وقلّة إٌمانهم وعصٌانهم ،لم ٌسمح لهم هللا أن ٌدخلوا أرض المٌعاد لم ّدة ٓٗ سنة.
فً نهاٌة األربعٌن سنة ،مات موسى .اقتٌد اإلسرابٌلٌّون عبر نهر األردنّ إلى أرض المٌعاد تحت قٌادة
ٌشوع .خبلل حٌاة ٌشوع ،أطاعوا هللا ،إ ّنما لٌس بشكل كامل .بعد موت ٌشوع ،قام ك ّل إنسان بما كان ٌبدو
ص ّح فً عقله الخاصّ  .اُسر هذا ال ّشعب ،بسبب عصٌانه هلل ،من قبل ملوك تحٌط بهم .وكانوا ٌصرخون
فً حٌنه هلل ،فٌرسل لهم ًّ
قابدا ٌحرّ رهم .وتكرّ رت هذه العملٌّة لمرّ ات ع ّدة.

بشري
إسرائٌل تطالب بملك
ّ
بعد ع ّدة أجٌال ،أعطاهم هللا نب ًٌّّا ٌقودهم وٌحمٌهم ،ال ّنبً صاموبٌل .إ ّنما فً ّ
الزمن المناسب ،طالب ال ّشعب
بملك بشريّ لٌحكمهم ،كما عند األمم األخرى .قال هللا لصاموبٌل أ ّنهم ال ٌرفضونه هو ،بل هم ٌرفضون
هللا .فقد حكم صاموبٌل فقط ،بصفته خادم هللا ،إ ّنما فعل ًٌّّا ،قد كان حكم هللا اإللهً.
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أعطاهم هللا ما كانوا ٌرٌدونه ،الملك شاوول ،قابد طوٌل القابمة ،فارع ّ
الطول .لكنّ شاوول عصا هللا
واستبدله هللا بالملك داود .لم ٌكن داود شخص ًٌّّا من دون خطٌبة ،لك ّنه كان ٌتوب فً ك ّل مرّ ة وٌبتعد عن
الخطٌبة .أصبح داود "رجبلًّ حسب قلب هللا" .فقد كتب سفرًّ ا مه ًّّما ج ًّّدا فً الكتاب المق ّدس ،سفر المزامٌر.
أقام هللا ًّ
عهدا ابد ًٌّّا من دون شرط ،ال ٌُنكث .أخٌرًّ ا ،فً زمن هللا المناسب ،سٌستولً ٌسوع المسٌح على
هذا العرش ،عند مجٌبه ّ
الثانً إلى األرض.

إسرائٌل تنقس إلى أ ّمتٌن
أصبح سلٌمان ،ابن داود ،أكثر حكمة من ك ّل إنسان عاش ًّ
أبدا (باستثناء المسٌح) .لك ّنه فرض ضرابب
قاسٌة ج ًّّدا على ال ّناس ،وعندما مات ،صار ابنه رحبعام مل ًّكا .أرسل ال ّشعب ًّ
وفدا ٌحمل إنذارًّ ا لرحبعام .إن
هو خ ّفؾ لهم الضّرابب ،فهم سٌخدمونه .وإن لم ٌفعل ذلك ،فسوؾ ٌرفضونه .وف ًّقا لنصٌحة أصؽر
مستشارٌه س ًّّنا ،أخبر رحبعام ال ّشعب أ ّنه سوؾ ٌفرض علٌهم ضرابب أثقل بعد.
على أثر ذلك ،قرّ ر ال ّشعب أن ٌعارض بٌت داود الملكً .أعلنوا ٌروبعام مل ًّكا علٌهم ،الذي كان فً منصب
ما نسمٌّه الٌوم ربٌس الوزراء تحت سلطة الملك سلٌمان .بما أنّ رحبعام كان ٌجلس على عرش أورشلٌم،
اختار شعب إسرابٌل عاصمة جدٌدة نحو شمال أورشلٌم( .تحت سلطة ملك الحق ،عُمري ،بنوا عاصمة
شمالٌّة جدٌدة فً السّامرٌّة).
عند ذلك ،قرّ رت أسباط ٌهوذا وبنٌامٌن ،أن تظ ّل وفٌّة لرحبعام .وهذا ما أ ّدى إلى انفصال األسباط المتمرّ دة
عن إسرابٌل ،وأصبحوا أمّة ٌهوذا.
على أثر صعوده على العرش ،أنزل ٌربعام البلوٌٌّن من منصب البلهوت ،أل ّنه خشً أن ٌحوّ لوا مج ّد ًّدا
قلوب ال ّشعب إلى رحبعام ،وبذلك ٌخسر عرشه الجدٌد .ؼٌّر أٌضًّا إحتفاالت ال ّشهر السّابع المق ّدسة إلى
ال ّشهر ّ
الثامن .هناك دلٌل قويّ ٌظهر أ ّنه ؼٌّر أٌضًّا الٌوم السّابع السّبت ،إلى ٌوم األحدٌ ،وم األسبوع
األوّ ل .كان السّبت هو عهد أبديّ أقامه هللا بٌنه وبٌن إسرابٌل ،الذي ٌمٌّز شعبه من ال ّشعوب األخرى
(الخروج ٖٔ ،)ٔ٣-ٕٔ :فٌكونون أمّة هللا إسرابٌل ،وبواسطته ٌجتمعون أسبوع ًٌّّا لٌتذ ّكروا أنّ هللا األزلًّ
هو خالقهم .ألنّ هللا ج ّدد أو خلق األرض من جدٌد فً س ّتة أٌّام ،والخلٌقة هً دلٌل على هللا.

األسباط العشرة المفقودة
وهكذا ،صار شعب إسرابٌل ٌُعرؾ باألسباط العشرة المفقودة .فقد فقدوا عبلمة العهد الذي ٌمٌّزهم
كإسرابٌل .فقدوا معرفة هللا خالقهم .وفقدوا بعدها بقلٌل ،اللؽة العبرٌّة.
خبلل زمن الملوك ال ّتسعة عشر والسّبلالت السّبعة الحاكمة ،استمرّ ت أسباط إسرابٌل العشرة فً الخطٌبة،
رافضة تضرّ عات األنبٌاء الذٌن أرسلهم هللا إلٌهم .حوالً عام ٕٔ ٢إلى عام  ٢ٔ٣قبل المسٌح ،وبعد
حصار حرب ،ت ّم قهر بٌت إسرابٌل من قبل أشور .اُخرجوا من منازلهم ومزارعهم وقراهم وت ّم نقلهم
كشعب أسٌر ،إلى أشور على السّواحل الجنوبٌّة لبحر قزوٌن.
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من هناك ،وخبلل مبة عام ،كانوا ٌهاجرون نحو شمال ؼرب الببلد ،وأصبحوا ٌعرفون باألسباط العشرة
المفقودة.
لم ٌعرؾ العالم ًّ
أبدا ماذا حصل لهم .اعتبر العالم خطؤًّ ،أنّ ك ّل اإلسرابٌلٌٌّن هم الٌهود .إ ّنما فً الكتاب
المق ّدس ،عبارة ٌهود تطبّقت فقط على أسباط ٌهوذا ،بنٌامٌن والوي .انض ّم البلوٌّون إلى مملكة ٌهوذا
عندما طردهم ٌربعام.

عقاب ٓ ۲٥۲عا
منذ تارٌخ أسر إسرابٌل – ٕٔ ٢إلى  ٢ٔ٣قبل المسٌح – دخلت تلك األمّة عقابها لم ّدة ٕٕٓ٘ كما تنبّؤ بها
فً سفر البلوٌٌّن  .ٕٙخبلل هذا الوقت ،منعت عنهم العهود التً أعطٌت البراهٌم بالؽنى القومًّ
واإلزدهار والسٌّطرة .استمرّ ت هذه الفترة إلى السّنٌن ما بٌن ٓٓ ٔ٣وٗٓ ،ٔ٣عندما كانت السٌّادة القومٌّة
والسٌّطرة اإلقتصادٌّة لتكون لهم .كان هذا ال ب ّد أن ٌكون ،ألّنّ هللا كان قد وعد ابراهٌم بذلك دون قٌد أو
شرط.
كٌؾ أ ّنهم فً ال ّنهاٌة ،بدءًّا من عام ٓٓٔ٣م ،استرجعوا السٌّطرة القومٌّة والثروة التً وعد بها هللا
ابراهٌم ،من دون قٌد أو شرط ،هو مدوّ ن فً كتاب "الوالٌات الم ّتحدة وبرٌطانٌا فً ال ّنبوءة".
فً هذا الوقت ،ت ّم الؽزو على ٌهود مملكة ٌهوذا ،وطردوا من أرضهم من قبل الملك نٌوخذناصّر قرابة
عام ٘ ٘٣قبل المسٌح.
من بٌن الٌهود األسرى الذٌن اقتٌدوا إلى بابل ،كان دانٌال شا ًّّبا المعًّ ا ،نب ًٌّّا كتب سفرًّ ا باسمه فً الكتاب
المق ّدس.
استخدم هللا ال ّنبً دانٌال كوسٌط ما بٌن هللا والملك نبوخذنصّر.
ّ
نظم هذا الملك الوثنًّ العظٌم أوّ ل امبراطورٌّة فً العالم تجمع ع ّدة أمم تحت حكومة واحدة .استخدم هللا
دانٌال لٌعلم الملك البابلًّ أنّ هللا الخالق حكم فوق ك ّل األرض ،وأن نبوخذنصّر ٌملك العرش فقط بمشٌبة
هللا .فً الواقع ،كان هللا ٌعطً هذا الملك الوثنًّ الفرصة لٌكون تحت حكم هللا وتكون له بال ّتالً نعم هللا.
الثانً من نبوءة دانٌال ،صورة مذهلة ّ
صوّ ر الفصل ّ
تمثل امبراطورٌّة نبوخذنصّر الكلدانٌّة ،لتلحقها
اإلمبراطورٌّة الفارسٌّة ،ومن ث ّم ،ك ّل بدورها ،اإلمبراطورٌّة المقدونٌّة ،اإلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة وك ّل نظام
حكومات البشر ،لتدمر وتستبدَ ل بملكوت هللا ،برباسة المسٌح كملك الملوك حاكمًّا ك ّل األرض.

الوثنً
حكومة العال
ّ
نبوءات دانٌال  ٢وسفر رإٌا ٌوح ّنا ٖٔ و ،ٔ٢تتن ّبؤ باألمر نفسه.
ّ
بالطبع ،رؼم أنّ نبوخذنصّر اعترؾ بوجود هللا ،فهو لم ٌطعه ًّ
أبدا.
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فً ؼضون ذلك ،أبعد هللا ٌده عن شعوب العالم األخرى.
خلفت اإلمبراطور ٌّة الفارسٌّة ،إمبراطورٌّة نبوخذنصّر الكلدانٌّة .بعد أسر ٌهوذا وتدمٌر معبد سلٌمان
بسبعة أعوام ،وضع هللا الفكرة فً عقل الملك قورش ملك الفرس ،لٌرسل جماعة من الٌهود األسرى
ًّ
معبدا ثانٌّا.
مج ّد ًّدا إلى أورشلٌم لٌبنوا
ترأّس زر ّبابل المجموعة بصفته حاكمًّا لها .انض ّم كذلك إلى المجموعة فً أورشلٌم ،األنبٌاء عزرا
ون َحمٌا .بنا زر ّبابل المعبد ّ
الثانً ،الذي إلٌه أتى ٌسوع بعد حوالً ٓٓ٘ عام الح ًّقا .استولى الرّ ومانٌّون
على السّلطة قبل مولد ٌسوع .قبل والدة ٌسوع بقلٌل ،كان الملك هٌرودوس الذي كان ٌحكم الٌهود وٌخدم
الرّ ومانٌٌّن ،قد أعاد بناء المعبد ووسّعه.
توسّعت مجموعة الٌهود هذه التً اُرسلت مج ّد ًّدا إلى أورشلٌم قبل المسٌح بحوالً ٓٓ٘ عام ،فوق منطقة
الٌهودٌّة .لم ٌعد ًّ
أحدا من المملكة اإلسرابٌلٌّة إلى أورشلٌم مع هذه المجموعة .وقد هاجروا ؼربًّا من شمال
ؼرب الببلد ،وفقدوا لؽتهم العبرٌّة وح ّتى معرفتهم لهوٌّتهم .دعاهم العالم باألسباط العشرة المفقودة .سنتكلّم
أكثر عن الموضوع الح ًّقا.
كان خبلل الخمس مبة عام هذه ،أن أرسل هللا أنبٌاء ثانوٌٌّن ،إلى الٌهود فً الٌهودٌّة .كان أٌضًّ ا ،فً تلك
الفترة ،أن ع ّدل حاخامات الٌهود ،نقاط فً ال ّدٌانة التً بدأت بواسطة موسى ،إلى ال ّدٌانة الٌهودٌّة بٌن
الٌهود فً زمن ٌسوع .وجهز المسرح لظهوره.
لنعود اآلن إلى ممالك أسباط إسرابٌل العشرة .كما قد ذكر ساب ًّقا ،كانوا قد هاجروا ؼربًّا ،من ال ّشمال
الؽربً ،قبل أسر ٌهوذا .استقرّ األشورٌّون فً وسط أوروبا ،واأللمان ،من دون شكّ ،هم فً جزء منهم،
أحفاد األشورٌٌّن القدماء.
إ ّنما أكمل المسمّون األسباط العشرة المفقودة – مملكة إسرابٌل – إلى داخل أوروبا الؽربٌّة وبرٌطانٌا .ال
نستطٌع أن نتؤ ّكد فً ما ٌتعلّق بهوٌّة األسباط المختلفة الٌوم ،إ ّنما من الممكن أن تكون فرنسا ،أو على
األق ّل فرنسا ال ّشمالٌّة ،هً سبط رأوبٌن .رحل أفراٌم ومنسّى إلى جزر برٌطانٌا .أصبحوا مستعمرات،
ووف ًّقا لل ّنبوءة ،كانوا لٌخسروا أوّ ل مستعمرة لهم.

إس "إسرائٌل" ٌُعطى ألوالد ٌوسف
أعطى ٌعقوب وهو على فراش الموت والذي تؽٌّر اسمه إلى إسرابٌل ،بركة البكورٌّة إلى ولدا ٌوسؾ،
أفراٌم ومنسّىٌ .عقوب ،واسمه إسرابٌل اآلن ،رؼم أ ّنه كان أعمى ال ٌستطٌع أن ٌرى الولدان أمامه ،م ّد
ٌداه بشكل معاكس.
"فم ّد إسرابٌل ٌمٌنه ووضعها على رأس أفراٌم وهو الصّؽٌر وٌساره
على رأس منسّى .وضع ٌدٌه بفطنة فإنّ منسّى كان البكر .وبارك
ٌوسؾ وقال هللا الذي سار أمامه أبواي إبراهٌم وإسحق .هللا الذي
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رعانً منذ وجودي إلى الٌوم .المبلك الذي خلّصنً من ك ّل شرّ
ٌبارك الؽبلمٌن .ولٌدع علٌهم اسمً واسم أبويّ إبراهٌم وإسحق.
ولٌكثرا كثٌرًّ ا فً األرض" (ال ّتكوٌن .)ٔٙ-ٔٗ :ٗ٣
ونكمل من كتاب "الوالٌات الم ّتحدة وبرٌطانٌا فً ال ّنبوءة":
من هو الذي سٌكثر إلى األعداد الموعود بها؟ نسل من سٌذرّ ي وتصبح أعداده
بالببلٌٌن؟ لٌس ٌهوذا ،أب الٌهود – دوّ ن ذلك – إ ّنما أفراٌم ومنسّى! لماذا لم ٌر
ذلك قادة الكنٌسة وطبلب الكتاب المق ّدس ولم ٌفهموا هذا الواقع الواضح للكتاب
المق ّدس؟
الحظ ،لم ٌعط إسرابٌل هذه البركة لولد واحد إ ّنما لئلثنٌن معًّا – قالٌ" ،بارك
الؽبلمٌن" .كانت البركة لهما سو ًٌّّا" .لٌدع علٌهما اسمً" كان جزءًّا من البركة.
اسمه إسرابٌل .بذلك ،كان أحفاد هذٌن الؽبلمٌن ،ولٌس أحفاد ٌهوذا أو الٌهود،
الذٌن دعٌوا إسرابٌل .كم هو واضح أنّ اسم إسرائٌل كان لٌكون مطبوعًّا على
ومنسى!
نحو ثابت ،على أفراٌ
ّ
أمر مدهش – مع ذلك فهو مثبت بوضوح أمام أعٌننا! وتذ ّكر ،ال تحتاج هذه الكتابة
إلى أيّ "تفسٌر" أو "معنى خاصّ " أو "رمز مخبّؤ" ح ّتى نفهمها! هنا إعبلن واضح
وبسٌط بؤنّ اسم ٌعقوب ،الذي كان قد تؽٌّر إلى إسرابٌل ،سٌكون بحٌازة وملك –
ملصق على شعوب أفراٌم ومنسّى!
من هو ًّإذا ،حسب الكتاب المق ّدس ،إسرابٌل الحقٌقًّ (عنصر ًٌّّا وقوم ًٌّّا) الٌوم؟
ّ
الحق باسم إسرائٌل .كان لٌصبح اإلسم
أفراٌم ومنسّى! تل ّقى أفراٌم ومنسّى سو ًٌّّا،
ًّ
الوطنًّ ألحفادهم .وأحفادهم لم ٌكونوا ًّ
ٌهودا! ثبّت هذا الواقع جٌ ًّّدا فً ذهنك!
أبدا
لهذا فإنّ العدٌد من ال ّنبوءات حول "إسرابٌل" و"ٌعقوب" ال تشٌر إلى الٌهود أو
إلى أيّ من األمم التً هً الٌوم أحفاد أسباط إسرابٌل األخرى .دوّ ن ذلك جٌ ًّّدا!
بالفعل ،القلٌل من رجال ال ّدٌن والبلهوتٌٌّن أو علماء الكتاب المق ّدس ،هم على علم
بذلك الٌوم .كثٌرون ٌرفضون معرفته!
أحفاد هذٌن الؽبلمٌن معًّ ا ،أفراٌم ومن ّسى ،كانوا لٌنموا فً ال ّتكاثر الموعود – األمّة
ومجموعة أمم .سكبت علٌهما هذه البركات الوطنٌّة سو ًٌّّا .هذه هً البركات
الجماعٌّة التً تل ّقاها الؽبلمان معًّا – ال األسباط األخرى.
ٌم ّد ٌعقوب ٌداه بال ّ
شكل المعاكس
لكن عند هذه المرحلة ،الحظ ٌوسؾ أنّ ٌد ٌعقوب الٌمنى لم تكن على رأس البكر.
ه ّم لٌنزعها عن رأس الولد.
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"لٌس هكذا ٌا ابً" ،قال ٌوسؾ" ،ألنّ هذا هو البكر .ضع ٌمٌنك على رأسه .فؤبى
أبوه وقال علمت ٌا ابنً علمت .هو أٌضًّ ا ٌكون شعبًّا وهو (منسّى) أٌضًّا ٌصٌر
كبٌرًّ ا .ولكنّ أخاه الصّؽٌر ٌكون أكبر منه ونسله ٌكون جمهورًّ ا (أو مجموعة)
من األمم .وباركهما فً ذلك الٌوم قاببلًّ بك ٌبارك إسرابٌل قابمًّا ٌجعلك هللا
كؤفراٌم وكمنسّى .فق ّدم أفراٌم على منسّى" (ال ّتكوٌن  .)ٕٓ-ٔ٣ :ٗ٣لم تعد هنا
الوعود جماعٌّةٌ ،ملكانها معًّ ا .فإنّ ٌعقوب ٌتنبّؤ اآلن حول بركات ك ّل واحد بمفرده.

وعود بالبركات لبرٌطانٌا والوالٌات الم ّتحدة
تذ ّكر ،لو أطاعت إسرابٌل القدٌمة هللا فً األرض (قد ت ّم ذكر خرق السّبت والوثنٌّة باألخصّ فً البلوٌٌّن
 ،)ٕٙلكانوا ،فً أٌّام موسى القدٌمة وأٌّام ٌشوع ح ّتى زمن أسرهم حوالً ٕٔ ٢ٔ٣-٢ق.م ،.ورثوا
البركات القومٌّة والمادٌّة لعهد البكورٌّة الذي أعطاه هللا البراهٌم .لكن ،تذ ّكر ،إن لم ٌطٌعوا ،فسٌنكر هللا
هذه العهود لم ّدة ٕٕٓ٘ عام – أي ح ّتى عام ٓٓٔ٣م.
ٌصبح اآلن ًّإذا واضحًّ ا أ ّنه بعد ٕٕٓ٘عام ،بدءًّا من عام ٓٓٔ٣م ،كان أحفاد ٌوسؾ ،منقسمٌن إلى أمّتٌن
منحدرتٌن من أفراٌم ومنسّى ،الذٌن كانا لٌصبحا األمم األؼنى واألكثر قوّ ة على األرض.

منسى
الوالٌات الم ّتحدة هً ّ
من البركات النبوٌّة التً نقلها ٌعقوب وهو على فراش الموت ،من الواضح أنّ أفراٌم ومنسّى كانا ،على
معا لزمن طوٌل ،من ث ّم لٌنفصبل فً األخٌر.
قدر كبٌر ،لٌرثا البكورٌّة معًّا؛ لٌبقٌا َ
فً سفر ال ّتكوٌن  ،ٗ٣نقل ٌعقوب البكورٌّة إلى ولدا ٌوسؾ على ال ّسواء ،وتكلّم معهما سو ًٌّّا .ث ّم أخٌرًّ ا،
تكلّم معهما ك ّل على حدة – كان منسّى لٌصبح األمّة العظٌمة؛ وأفراٌم مجموعة من األمم.
وفً نبوءته لهذه األٌّام األخٌرة ،قال ٌعقوبٌ" ،وسؾ ؼصن شجرة مثمرة ؼصن شجرة ومثمرة على
عٌن .أؼصان قد ارتفعت فوق حابط" (ال ّتكوٌن  .)ٕٕ :ٗ٤بكبلم آخرٌ ،وسؾ – أفراٌم ومنسّى مجموعٌن
ٍ
ومعًّ ا – كانا لٌكونا مستعمرات شعوب فً هذه األٌّام األخٌرة ،تمت ّد مستعمراتهم من الجزر البرٌطانٌّة حول
األرض.
نما أفراٌم ومنسّى معًّ ا إلى عدد وافر ،ث ّم انفصبل ،بحسب بركة ٌعقوب النبوٌّة فً ال ّتكوٌن  .ٗ٣شعبنا قد
تمّم هذه ال ّنبوءة.
لكن كٌؾ ٌمكن للوالٌات الم ّتحدة أن تكون منسّى عندما ٌكون الجزء الكبٌر من ال ّشعب قد أتى من أمم
كثٌرة ؼٌر إنكلترا؟ الجواب هو :جزء كبٌر من منسّى بقً مع أفراٌم ح ّتى انفصال إنكلترا الجدٌدة .لكنّ
كان جدودنا لٌتؽربلوا من خبلل العدٌد من األمم ،كما ّ
الذرة من خبلل المنخل ،إ ّنما من دون أن تقع حبّة
على األرض أو تضٌع (عاموس  .)٤ :٤تؽربل ال ّشعب بالفعل من خبلل أمم عدٌدة .أخٌرًّ ا هاجر أفراٌم
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وكثٌر من منسّى إلى إنكلترا سو ًٌّّا ،إ ّنما كثٌر آخرون من منسّى الذي تؽربلوا فً ومن أمم أخرى ،لم
ٌهجروها ،إلى أن أتوا كمهاجربن إلى األمم الم ّتحدة ،بعد أن أصبحت مستعمرة إنكلترا الجدٌدة أمّة مستقلّة.
هذا ال ٌعنً أنّ ك ّل األجانب الذي هاجروا إلى أمٌركا هم من سبللة منسّىى ،إ ّنما من دون شكّ ،هناك
الكثٌر منهم من هم منها .ؼٌر أنّ إسرابٌل لطالما استقبلت الوثنٌٌّن الذٌن أصبحوا إسرابٌلٌٌّن ،بعد أن
عاشوا فً أرض إسرابٌل وتزوّ جوا منهم.
أصبحت الوالٌات الم ّتحدة تعرؾ باسم "وعاء العالم ّ
الذابب" .عوضًّ ا عن دحض أصل منسّى ،فإنّ هذه
الحقٌقة فً الواقع ،تإ ّكد ذلك .اإلثبات أنّ الوالٌات الم ّتحدة هً منسّى هو أمر ؼامر .كان منسّى أن ٌنفصل
عن أفراٌم وٌصبح األمّة الواحدة األعظم واألؼنى فً تارٌخ األرض .أمٌركا وحدها قد تمّمت هذه ال ّنبوءة.
ًّ
كان منسّى فً الواقع السّبط ّ
سبطا فً األصل .كان ٌوسؾ واحد من هذه
الثالث عشر .كان هناك اثنا عشر
اإلثنا عشر .إ ّنما عندما انقسم ٌوسؾ إلى سبطٌن ،ومنسّى انفصل لٌش ّكل أمّة مستقلّة ،أصبح هو السّبط
ّ
الثالث عشر.
هل هً مجرّ د مصادفة أ ّنه قد بدأ كؤمّة ،مع ثبلث عشرة مستعمرة؟
لكن ماذا عن األسباط األخرى أو المسمّات األسباط العشرة المفقودة؟ رؼم أنّ البكورٌّة كانت لٌوسؾ،
وجاءت بركاتها على أمم الكومونوٌلث البرٌطانٌّة والوالٌات الم ّتحدة األمٌركٌّة ،إ ّنما كانت أسباط إسرابٌل
األخرى أٌضًّا شعب هللا المختار .هم أٌضًّا تباركوا مع قدر جٌّد من اإلزدهار الما ّدي – إ ّنما لٌس البكورٌّة
ّ
الطاؼٌة.
لٌس لدٌنا المساحة المناسبة لشرح مفصّل للهوٌّة المح ّددة لهذه األسباط األخرى فً أمم قرننا العشرٌن.
نزٌد على ذلك ونقول ،أنّ هناك إثبات وافر على أنّ هذه األسباط ّ
الثمانٌة األخرى ،قد صعدت إلى أمم
أوروبٌّة ،ال ّشمالٌّة الؽربٌّة مثل هولندا ،بلجٌكا ،دنمرك ،شمال فرنسا ،لكسمبورغ ،سوٌسرا ،السّوٌد
وال ّنروج .شعب إٌسلندا هو أٌضًّا من سبللة اسكندٌنافٌّة .حدود أوروبا السٌّاسٌّة كما هً الٌوم ،ال تظهر
بالضّرورة ،خطوط انقسام ما بٌن أحفاد هذه األسباط األصلٌّة إلسرابٌل.

نبوءة الوقت الحاضر للوالٌات الم ّتحدة وبرٌطانٌا
تمامًّا كما أنّ هللا قد منحنا بركات كما لم ُتمنح من قبل أليّ أمّة ،سٌعاقبنا اآلن ح ّتى نتم ّكن أن ننعم بهكذا
نعم ،وسوؾ ٌؤتً بكارثة قومٌّة على شعبنا كما لم تضرب مثٌلها أمّة من قبل! تصؾ العدٌد من ال ّنبوءات
ذلك!
نجد إثبا ًّتا إضاف ًٌّّا لهوٌّة إسرابٌل الحدٌثة ،فً نبوءة مفصّلة واألكثر مح ّددة فً سفر مٌخا ٘ .ٔ٘-٢ :هً
تحكً بال ّتحدٌد عن "بقٌّة" إسرابٌل – إسرابٌل الحدٌثة الٌوم – أٌنما كانت .هو ٌصؾ الؽنى ،السّلطة من
هللا بٌن األمم ،ومن ث ّم اإلنهٌار الذي سٌؤتً على شعوب أمٌركا والكومونولث البرٌطانٌّة ،بال ّتفصٌل!
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الحظ" :وتكون بقٌّة ٌعقوب (لٌس الٌهود) فً وسط شعوب كثٌرٌن كال ّندى من عند الرّ بّ كالوابل على
العشب الذي ال ٌنتظر إنسا ًّنا وال ٌصبر لبنً البشر" (آٌة  .)٢تذ ّكر أنّ ال ّندى والوابل هما ضرورٌّان
لئلنتاج ّ
الزراعً ،وهما رمز ال ّنعمة والغنى القومًّ من هللا.
تابع" :وتكون بقٌّة ٌعقوب بٌن األمم وسط شعوب كثٌرٌن كاألسد بٌن وحوش الوعر كشبل األسد بٌن
قطعان الؽنم الذي إذا عبر ٌدوس وٌفترس ولٌس من ٌنقذ" (آٌة .)٣
بالقوة العظٌمة – مثل األسد بٌن أمم األرض
وأٌضًّ اٌ ،صؾ هذا الرّ مز الجٌل األخٌر من إسرابٌل،
ّ
األخرى" .لترتفع ٌدك على مبؽضٌك وٌنقرض ك ّل أعدابك" (آٌة  - )٤أو ٌنهزمون .كانوا منهزمٌن منذ
بداٌة بركة البكورٌّة من هللا على أمٌركا وبرٌطانٌا ،بدءًّا من حوالً عام ٖٓ ،ٔ٣من خبلل الحرب العالمٌّة
األولى والحرب العالمٌّة ّ
الثانٌة ،ح ّتى نقطة التحوّ ل للحرب الكورٌّة فً نهاٌة عام ٓ٘.ٔ٤
إ ّنما ،منذ ذلك الحٌن ،من المإ ّكد أنّ هذه ال ّنعم قد ان ُتزعت منهم – وال أمٌركا وال برٌطانٌا ،ترأسوا أيّ من
الصراعات المهمّة منذ ذلك الحٌن!
ًّإذا ،تظهر هذه ال ّنبوءة ،أ ّننا عندما ك ّنا نتلقّى بركات هللا ،ك ّنا بركة هابلة بال ّنسبة لؤلمم األخرى على األرض
– ألنّ شعبنا هو الذي خلّص أمم العالم األخرى مرّ ات ع ّدة بواسطة "مشروع الجنرال مارشال"" ،مشروع
ال ّنقاط األربعة"" ،ال ّتحالؾ من أجل ال ّتق ّدم" ،ومبات المبلٌٌن من البوشل من القمح لؤلمم الجابعة.
أنقذ برنامج هوﭬر إمدادات ؼذابٌّة واسعة بعد الحرب العالمٌّة األولى ،أنقذت المبلٌٌن من أمم أخرى من
الجوع!
فً الماضً ،أنقذ ٌوسؾ القمح والؽذاء وجعلهم متو ّفرٌن لآلخرٌن .قام بذلك ٌوسؾ المعاصر أٌضًّا .لكن
– نحن عناد – متمرّدٌن حٌال هللا وقانونه ،بٌنما ج ّدنا القدٌم خدم هللا وأطاعه من ك ّل قلبه.
هو شعبنا الذي كان مثل "األسد" بٌن أمم األرض األخرى – وصان خبلل حربٌن عالمٌّتٌن عظٌمتٌن،
سبلم العالم واإلستقرار لك ّل حٌاة بشرٌّة على هذا الكوكب!

دمار مفاجئ
مع ذلك ،فً هذه ال ّنبوءة التفصٌلٌّةٌ ،قول هللا:
"وٌكون فً ذلك الٌوم ٌقول الرّ بّ أ ّنً أقطع خٌلك من وسطك ["خٌل
الحرب" ،وف ًّقا لترجمة "موفات"] – ال ّدبابات ،السّفن ،الصّوارٌخ –
"من وسطك وأبٌد مركباتك .وأقطع مدن [بواسطة القنابل الهٌدروجٌنٌّة]
أرضك وأهدم ك ّل حصونك" (آٌات ٓٔ( .)ٔٔ-الحظ ،ك ّل حصونك).
قال هللا أ ّنه سٌقوم بذلك! هللا ٌقرّ ر نتابج الحروب (المزامٌر ٖٖ .)ٔ٤-ٔٓ :كم ساذجًّ ا ٌمكنك أن تكون؟ هنا
قوة – مع ذلك ،فً الوقت الذي
ٌح ّدد هللا شعوب األرض العظٌمة التً هً األكثر ؼنى ونعمة ،واألكثر ّ

118

تصل فٌه قوّ تهم إلى قمّتهاٌ" ،كسر" هللا فجؤة كبرٌاء سلطتهم (أنظر البلوٌٌّن ٌ ،)ٔ٤ :ٕٙقطع عنهم أدوات
الحرب ،وٌدمّر مدنهم! لماذا؟
ألنّ  ،كما ٌكمل ال ّنبً لٌشرح ،لدٌنا الكثٌر من السّحر والكهّان (علم ال ّتنجٌم) وكهنة زابفٌن فً أرضنا،
الذٌن ٌرفضون أن ٌكرزوا بسلطة ووصاٌا وطرق هللا الحًّ !
نطبع فً أمٌركا ،على عملتنا" ،باهلل نثق" .إ ّنما عوضًّا عن ذلك ،نحن نعتمد على تحالفنا مع األجنبً وعلى
براعتنا البشرٌّة الخاصّة ،ال على هللا.

سلب هللا
عند هللا قانون اقتصاديّ ألممنا .هو ٌقول أنّ عشرة بالمبة من ربحنا أو من دخلنا اإلجمالً ،هو ملك هللا
من أجل أهدافه وعمله .فً مبلخً ٖ:ٔٓ-٣ :
"أٌسلب اإلنسان هللا؟ فإ ّنكم سلبتمونً .فقلتم بما سلبناك .فً العشور
وال ّتقدمة .قد لُعنتم لع ًّنا وإٌّاي أنت سالبون هذه األمّة كلّها .هاتوا جمٌع
العشور إلى الخزنة لٌكون فً بٌتً طعام وجرّ بونً بهذا قال ربّ
الجنود .إن كنت ال أفتح لكم كوى السّموات وأفٌض علٌكم بركة ح ّتى
ال توسع".
بعد عام ٓٓ ،ٔ٣ازدهرنا بسبب إطاعة ابراهٌم وعهود هللا له ،التً ال تنكث .إ ّنما ،بعد حصولنا على
ازدهار كهذا ،فرديّ وقومًّ  ،نخطا بسلبنا هللا .ما جاء باللعنة على أممنا .لقد ربحنا حربنا األخٌرة .ال
شًء ٌنتظرنا اآلن سوى اإلضطرابات إلى أن نتوب.
عِ شر هللا مق ّدس بال ّنسبة له (البلوٌٌّن  .)ٖٓ :ٕ٢سبت هللا ،الٌوم السّابع من ك ّل أسبوع ،هو مق ّدس بال ّنسبة
له .رؼم ذلك ،نحن ال نفرّ ق ما بٌن المق ّدس والمد ّنس (حزقٌال ٕٕ.)ٕٙ :

الموافقة على الخطٌئة العا ّمة
نحن نرتكب خطاٌا فردٌّة وخطاٌا قومٌّة ،ونعطً الموافقة لهكذا خطاٌا عامّة.
فً أوابل عام  ،ٔ٤ٕ٢عندما كنت فً بداٌة دراساتً للكتاب المق ّدس ،التً أ ّدت بً إلى اإلهتداء ،ك ّنا ؼالبًّا
ما نزور زوجتً وأنا ،كنابس مختلفة .كنت أبحث عن الحقٌقة .فً صباح ٌوم أحد ،حضرنا خدمة كنٌسة
قٌادٌّة للمعمودٌٌّن ،فً عاصمة بورتلند ،أورٌؽون .كانوا ٌعلنون اختتام مباراة ،حٌث ق ّدمت الجابزة
للرّ ابح ،عبارة عن كتاب مق ّدس جدٌد ،جمٌل ج ًّّدا .كان سإال المسابقة" ،ما هً الخطٌبة األكثر عالمٌّة؟"
كان الجواب الرّ ابح" ،الجحود".
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ّ
بالطبع ،هذه خطٌبة شابعة ج ًّّدا .خطٌبة أخرى شابعة ج ًّّدا وإحدى أقدم الخطاٌا ،هً اإلستخدام الخاطا
للعبلقة الجنسٌّة .بالفعل ،فؽالبًّا ما ٌقال عن ال ّدعارة ،أ ّنها "أقدم مهنة فً العالم".
وضع إبلٌس ٌده على هذه الخطٌّة ،لٌجعلها أكثر عالمٌّة ممّا نعتقده عامّة .إبلٌس بذاته ،لٌس له جنس .إ ّنه
ممتعض للواقع أنّ هللا قد منح البشر جنسًّا .لذا ،فإنّ إبلٌس ّ
ٌإثر على البشرٌّة لتجعل الخطاٌا الجنسٌّة ،من
الخطاٌا األكثر عالمٌّة واألكثر المدمّرة.
خبلل معظم العهد المدعو "عهد الكنٌسة" فً ال ّتعلٌم الرّ ومانً الكاثولٌكً ،وفً إنكلترا والوالٌات الم ّتحدة
منذ عهد الملكة فكتورٌا ،كان الجنس موضوعًّا ممنوع ال ّتحدث فٌه عمل ًٌّّا ،ونادرًّ ا ما كان ٌذكر .تؤ ّكد إبلٌس
أن ٌعتبر الجنس أمرًّ ا "معٌ ًّبا" وشرّ ٌرًّ ا ،ال ٌجب التكلّم به .عند مطلع القرن ،سٌؽموند فروٌد ،مإسّس
ال ّتحلٌل ال ّنفسً ،ؼٌّر ك ّل هذا .ح ّتى الحرب العالمٌّة األولى ،كان من الؽٌر ال ّشرعً فً الوالٌات الم ّتحدة،
نشر أو بٌع أو ح ّتى استعارة كتاب ٌحتوي على معلومات حول الجنس .بعد الحرب العالمٌّة األولى ،انقلبت
الحواجز ال ّشرعٌّة بخصوص نقل المعلومات حول الجنس .نزل سٌل من الكتب والمناشٌر والمقاالت فً
الجرابد على ال ّشعب .إ ّنما ،مع ك ّل هذا ،كان البعد األكثر حٌوٌّة للمعرفة ،ناقصًّ ا.

البعد المفقود فً الجنس
ٌق ّدم كتاب الكاتب "البعد المفقود فً الجنس" ،مجّ ا ًّنا عند ّ
الطلب.
هو ٌزوّ دكم بهذا البعد المفقود من المعرفة .بدءًّا من منتصؾ القرن العشرٌن ،كانت العبارة الملفتة
"األخبلقٌّات الجدٌدة" ،تؽٌّر كل ًٌّّا تصرّ فات المجتمع .الٌوم ،الجنس هو موضوع ٌت ّم ال ّنقاش به عل ًّنا فً
وسابل اإلعبلم العامّة ،خاصّة على ال ّتلفاز ،محوّ لة الجنس البل أخبلقً إلى اإلستحسان العام .هناك تساإل
الٌوم إن كان اثنٌن فً المبة على األق ّل من العرابس ال ّشابّات ،تصعدن المذبح وهنّ عذارىّ .
الزواج بما
ٌخصّ المجتمع ،هو فً طرٌقه إلى اإلضمحبلل .فً بعض المناطق ،عدد ّ
الطبلق ٌساوي فعل ًٌّّا عدد
ّ
الزواجات .الحٌاة العابلٌّة تته ّدم ،رؼم أنّ العابلة هً حجر األساس أليّ حضارة متوازنة.
أكثر فؤكثر ،ال توجد الرّ ؼبة بإنجاب أوالد .اإلجهاض ٌربح سرٌعًّا موافقة الجمهور.
هللا خلق الجنس ،لٌس فقط لٌبقً البشرٌّة على قٌد الحٌاة ،إ ّنما لٌجلب سعادة لذٌذة ،سارّ ة ،ممتعة ،ضمن
الزوج ّ
حبّ نقًّ وكامل بٌن ّ
والزوجة ،لٌ ّتحدا بقوّ ة مع بعضهما بواسطته ،فً زواج سعٌد .إ ّنما مع المواقؾ
الزوج ّ
الحدٌثة ،الحبل الذي هو مفروض أن ٌربط ّ
والزوجة مع بعضهما بإحكامٌ ،ثبت أ ّنه الحبل الذي
ٌقطع ّ
الزواج إلى اثنٌن.
آن األوان أن تعرؾ الحقٌقة عن البعد المفقود فً الجنس .قد وضع أمامنا بصراحة وشجاعة ومنطق
وروحانٌّة ،كما وجسد ًٌّّا ،فً كتابنا المذكور أعبله.
هللا ٌدٌن ال ّشذوذ الجنسًّ  .قد دمّر شعوب سدوم وعامورة من أجل هذه الخطٌّة .قد أدانه فً الفصل األوّ ل
من رسالة بولس إلى أهل رومٌة ،وقال أنّ ال أحد من هإالء ٌدخل ملكوت هللا .ث ّم نحاول نحن أن نؽٌّر
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عبارة ال ّشاذ جنس ًٌّّا ،القبٌحة وال ّتؤنٌبٌّة ،وندعوا الذٌن ٌمارسوه "لواط" ("كاي" باإلنكلٌزٌّة أي مرح).
ّ
"حق
وسابل اإلعبلم العامّة والجمهور باإلجمالٌ ،عملون لجعل هذا اإلنحراؾ أمرًّ ا مقبوالًّ ،فٌدعونه
اإلختٌار الجنسً" .قد أصبحنا أممًّا من ال ّناس السّكارى ،والمبلٌٌن ٌقتلون على طرقاتنا بسببهم .مع ذلك،
فإنّ المبلٌٌن من ال ّدوالرات تصرؾ على إعبلنات ال ّتلفزة لتشجٌع شرب الكحول المفرط.
من خبلل الخطٌبة ،نحن نلحق بؤنفسنا بؤمراض مثل اإلدمان على الكحول ،اإلٌدز ،الهربس وأمراض
تناسلٌّة أخرى ،ومن ث ّم نحاول تفادي جزاء هذه الخطاٌا بواسطة دراسات طبٌّة وعلمٌّة ،لتصنٌع عبلجات
تسمح للخطاٌا أن تستمرّ .
أكمل اآلن ال ّنبوءة فً مٌخا الفصل ًّ٘ .إذا ،هللا سٌعاقبنا وٌدمّرنا – ّإال إذا تبنا – قبل أن ٌؤتً ال ّدمار على
"األمم" (آٌة ٘ٔ) ،الذي سٌكون فً نهاٌة هذا العهد ،عند رجوع ٌسوع المسٌح ّ
الثانً كملك الملوك!
لٌس هناك شعب آخر ٌتمّم تلك ال ّنبوءة العظٌمة ،وال من بعٌد! إ ّنما شعوب أمٌركا وبرٌطانٌا ٌتمّمونها بد ّقة!
فٌما ٌستمرّ "كبرٌاء قوّ تنا" ٌنكسر ،فٌما تخسر برٌطانٌا بالتدرّ ج ،بوّ اباتها البحرٌّة الخارجٌّة وممتلكاتها
حول األرض ،فٌما تتخلّى أمٌركا عن ملكٌّتها لقناة باناما – السٌّطرة على هذه البوّ ابة البحرٌّة الحٌوٌّة –
الطقس تزداد ،هذه ال ّنبوءة المهمّة ّ
الذهب تستنزؾ ،وانقبلبات ّ
فٌما موارد ّ
تمثل لوحدها إثبا اتا عمبل ًّقا حول
مكان وجود "بقٌّة" شعوب إسرابٌل الٌوم!

عقاب على كل ّ األم !
سٌتوضّح اآلن – من نبوءات هللا ال ّشخصٌّة المنذرة – أنّ هذا العقاب ال ّتؤدٌبً بقوّ ة متضاعفة بشكل عظٌم،
سٌقع على برٌطانٌا وأمٌركا – من بٌنهم ال ّشعوب البرٌطانٌّة فً ببلد الكومونولث .وسٌضربهم أوّ الًّ!
لك ّنهم لٌسوا األمم الوحٌدة التً ستتؤلّم من ال ّدمار ال ّتؤدٌبً .هللا هو خالق ك ّل األمم األخرى أٌضًّ ا! هللا قلق
صنعوا على شبه هللا،
على ال ّشعوب والسّبلالت التً دعٌناها "األمم" (الوثنٌّة) .هم أٌضًّا بشر .هم أٌضًّا قد ُ
مع إمكانٌّة أن ٌتقولبوا فً صورة هللا الرّ وحٌّة وصفاته! أرسل هللا بولس الرّ سول إلى األمم الوثنٌّة!
تمرّ د ك ّل البشر ض ّد هللا ورفضوا وابتعدوا عنه وعن طرقه! لن ٌكون سبلمًّا ًّ
أبدا على األرض ،ح ّتى تتوجّ ه
ك ّل األمم إلى هللا وطرقه ،و ُتحكم بحكومته العلٌا!
تدور البشرٌّة كلّها حال ًٌّّا فً دوّ امة األزمة المسرعة ،عبلمة ال ّدمار المطلق لهذا العالم الذي بناه اإلنسان،
حضارة من تؤثٌر إبلٌس.
ٌقول هللا بواسطة إرمٌا" :بلػ الضّجٌج إلى أطراؾ األرض ألنّ للرّ بّ خصومة مع ال ّشعوب هو ٌحاكم ك ّل
ذي جسد" – كٌؾ؟ حال ًٌّّاٌ ،حمل برنامج "العالم فً الؽد" التماسه السّلمً فً ك ّل أنحاء األرض ،لكنّ
العالم ،باستثناء أفراد مش ّتتٌن ،ال ٌؤخذ بعٌن اإلعتبار "التماسًّ ا" من هذا ال ّنوع .تخبرنا الكلمات ال ّتالٌة كٌف
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أنّ هللا هو على وشك التضرّ عٌ" :دفع األشرار للسٌّؾ ٌقول الرّ بّ  ...هوذا ال ّشرّ ٌخرج من أمّة إلى أمّة
وٌنهض نوء عظٌم من أطراؾ األرض" (إرمٌا ٕ٘.)ٖٕ-ٖٔ :
سٌستخدم هللا أوروبا م ّتحدة لٌعاقب برٌطانٌا-أمٌركا .من ث ّم سٌستخدم جماهٌر ال ّشعوب ال ّشٌوعٌّة ،لتطٌح
بؤوروبا الرّ ومانٌّة.
نحن ندخل زمن اإلرتباك العالمً – فوضى كاملة عالمٌّة! هناك حرب ،نزاع ،عنؾ فً آسٌا ،أفرٌقٌا،
أمٌركا الجنوبٌّة ،وسط أمٌركا ،إٌرلندا ،ال ّشرق األوسط – كما وفً أوروبا وأمٌركا ال ّشمالٌّة .اإلنفجار
السّكانً ٌه ّدد الوجود البشريّ فً ك ّل أنحاء األرض .الجرٌمة ،العنؾ ،المرض ،الوباء ،عدم المساواة،
الفقر ،القذارة ،التلوّ ث ،اإلنحطاط ،اآلالم – تمؤل كل ّ األمم!
لكن كما ٌعطً الخبلص إلسرابٌل أوّ الًّ ،كذلك ٌكون العقاب ال ّتؤدٌبً لهم!

محنتنا العظٌمة
الحظ نبوءة إرمٌا:
"أل ّنه هكذا قال الرّ بّ صوت ارتعاد سمعنا .خوؾ وال سبلم .اسؤلوا
وانظروا إن كان ذكر ٌضع .لماذا أرى ك ّل رجل ٌداه على حقوٌه
كماخض وتحوّ ل ك ّل وجه إلى صفرة .أ ٍه ألنّ ذلك الٌوم عظٌم ولٌس
مثله .هو وقت ضٌق على ٌعقوب( "...إرمٌا ٖٓ.)٢-٘ :
تذ ّكر – عند نقله البكورٌّة لولديّ ٌوسؾ ،أفراٌم ومنسّى (ال ّتكوٌن  ،)ٔٙ :ٗ٣قال ٌعقوب" ،لٌدع علٌهما
اسمً" – على أفراٌم ومنسّى – الل ّذان هما الٌوم ،برٌطانٌا وأمٌركا .هذا ٌد ّل على من ستقع هذه المصابب
القومٌّة الفظٌعة – على برٌطانٌا وأمٌركا!
لكن السّإال اآلن ،متى ستقع؟ ال تفترض أنّ هذا ٌرجع إلى أيّ شًء قد حصل إلسرابٌل القدٌمة .أكمل
القراءة – أنظر متى سوؾ تت ّم هذه النبوءة!
أكمل فً إرمٌا ٖٓ:٢ :
" ...إ ّنه وقت ضٌق على ٌعقوب ولك ّنه سٌخلّص منه"( .بعد أن ٌتعلّم
أمثولته منه) نتابع" ،وٌكون فً ذلك الٌوم ٌقول ربّ الجنود أ ّنً أكسر
نٌره عن عنقك (نٌر العبودٌّة) وأقطع ربطك وال ٌستعبده بعد الؽرباء.
بل ٌخدمون الرّ بّ إلههم وداود ملكهم الذي أقٌمه لهم".
(داود ،فً زمن القٌامة – فً زمن مجًء المسٌح!) ًّإذا ّ
الزمن هو قبل مجًء المسٌح – المجًء لٌحرّ ر
شعوبنا – تمامًّا كما موسى قد حرّ ر إسرابٌل القدٌمة من العبودٌّة المصرٌّة.
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تنبأ المسٌح بذلك!
تحكً نبوءات أخرى عن هذا ال ّزمن ذاته ،زمن المصٌبة القومٌّة ،أعظم من أيّ وقت مضى .ال ّنبوءة األه ّم
فً العهد الجدٌد ،هً نبوءة ٌسوع على جبل الزٌتون – مدوّ نة فً إنجٌل م ّتى ٕٗ ،مرقس ٖٔ ،ولوقا ٕٔ.
قد سؤل الرّ سل ٌسوع على انفراد ،متى ٌكون مجٌبه ّ
الثانً – ونهاٌة هذا العالم وبداٌة عالم الؽد السّعٌد.
قال ٌسوع أنّ العبلمة التً تعلمنا أنّ ذلك قرٌبٌ ،كون عندما ٌُكرز إنجٌله األصلًّ لملكوت هللا فً ك ّل
العالم ،شهادة لك ّل األمم (إنجٌل م ّتى ٕٗ .)ٔٗ :لكن ماذا أٌضًّا – قبل مجٌبه بقلٌل؟
تابع ٌسوع:
"أل ّنه ٌكون حٌنبذ ضٌق عظٌ لم ٌكن مثله منذ ابتداء العالم إلى اآلن
ولن ٌكون .ولو لم تقصّر تلك األٌّام لم ٌخلص جسد .ولكن ألجل
المختارٌن ُتقصّر تلك األٌّام" (إنجٌل م ّتى ٕٗ.)ٕٕ -ٕٔ :
هنا وصؾ ألعظم زمن اضطراب – ضٌق – فً ك ّل ال ّتارٌخ الماضً وح ّتى فً الذي سٌكون .وصفه
إرمٌا "بضٌق ٌعقوب" ،عظٌم لدرجة" ،ال مثٌل له".
وصؾ دانٌال نفس اإلضطراب األقسى فً ال ّتارٌخ .تنبّؤ دانٌال وهو ٌتكلّم عن زمن اآلن ،فً مستقبلنا
الفوريّ:
"وفً ذلك الوقت ٌقوم مٌخابٌل الرّ بٌس العظٌم القابم لبنً شعبك وٌكون
زمان ضٌق لم ٌكن منذ كانت أمّة إلى ذلك الوقت" (دانٌال ٕٔ.)ٔ :
العقاب القاسً نفسه على برٌطانٌا وأمٌركا .ومتى؟ أكمل اآلٌة نفسها،
" ...وفً ذلك الوقت ٌنجّ ً شعبك (من هذا اإلضطراب) ك ّل من ٌوجد
مكتوبًّا فً السّفر .وكثٌرون من الرّ اقدٌن (الموتى) فً تراب األرض
ٌستٌقظون (القٌامة) هإالء إلى األبدٌّة( "...آٌات ٔ.)ٕ-
الزمن هو قبل قٌامة الصّالح ،عند مجًء المسٌح .سٌنهً مجًء المسٌح ّ
ّ
الثانً حضارة هذا العالم ،وٌبدأ
عالم السّبلم الرّ ابع والفرح فً الؽد.
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السادس
الفصل ّ

سر الكنٌسة
ّ
سرا ر ّبما ،بال ّنسبة لمعظم قرّ اء هذا الكتاب .والسّبب الذي ٌجعل هذا
لن ٌبدو السّرّ األعظم ،للوهلة األولىًّّ ،
حقٌق ًٌّّا ،هو الواقع أنّ الهدؾ والمعنى الحقٌقً للكنٌسة ،لٌس مفهومًّا كفاٌة ،وكذلك الكتاب المق ّدس .سٌؤتً
كشؾ هذا السّرّ على األرجح ،بمثابة حقٌقة مروعة .ظلّت حقٌقة الكنٌسة الحقّة ،سبب تؤسٌسها وهدفها،
مخفٌٌّن عن العالم المسٌحً ح ّتى.
هذا ٌترابط مع إنجٌل ٌسوع المسٌح برباط ال ٌنفكّ .أمر ٌربك عقل القارئ ،أن نقول أنّ إنجٌل ٌسوع
المسٌح لم ٌُكرز به للعالم منذ حوالً عام ٓ٘م ح ّتى عام ٖ٘ .ٔ٤تن ّبؤ بولس الرّ سول عن هذا عندما قال:
"ولكن إن كان إنجٌلنا مكتومًّا فإ ّنما هو مكتوم فً الهالكٌن الذٌن فٌهم
إله هذا ال ّدهر قد أعمى أذهان ؼٌر المإمنٌن ّ
لببل تضًء لهم إنارة
إنجٌل مجد المسٌح الذي هو صورة هللا" (رسالة كورنثوس ٗ.)ٗ-ٖ :
قد قرأ المبلٌٌن هذا المقطع دون أن ٌدركوا معناه الحقٌقً.

المسٌحً
الكنٌسة هً حصر اٌّا ،للعال
ّ
عبارة كنٌسة تنطبق فقط على ال ّدٌن المسٌحًّ ( .ال ّدٌانة المسٌحٌّة ،كما هو مفهوم عامّة ،هً أكبر دٌانة فً
العالم من ناحٌة المنتمٌن إلٌها) .عند ال ّدٌانات األخرى ،هناك جوامع ،كنٌست ومعابد .إ ّنما هل الكنٌسة هً
مبنى؟ كثٌرون ٌعتقدون ذلك ،اإلعتقاد الذي ٌعكس جهلهم لهدؾ ومعنى الكنٌسة .لكن اهتمامنا فً هذا
الكتاب ،هو فقط فً الكنٌسة .أل ّنها عندما تتحرّ ر من سرّ ها ،تصبح الكنٌسة على صلة أساسٌّة مع ك ّل
شعوب األرض.
للكنٌسة ،التً أسّسها ٌسوع المسٌح ،معنى مه ًّّما ج ًّّدا لك ّل حٌاة بشرٌّة عاشت ًّ
أبدا .مع ذلك ،لم ٌعرؾ تقرٌبًّا
أحد هذا المعنى ًّ
أبدا.
ح ّتى ضمن العالم المسٌحًّ ،اإلرتداد واإلنقسام وتؽٌٌر األزمنة ،قد محوا المعنى الحقٌقً األصلًّ والهدؾ
سرا.
الذي هم اآلن بالفعلًّّ ،
كلمة كنٌسة هً كلمة ترجمت من الكلمة الٌونانٌّة األصل "إكلٌزٌا" .إكلٌزٌا تعنً المدعوّ ون .كان إسرابٌل
العهد القدٌم ٌدعى عادة بعبارة "جماعة" .كلمة جماعة ،إلى ح ّد ما ،هً مرادفة لكلمة كنٌسة .مع ذلك هناك
فرق واضح بٌن العبارتٌن .جماعة إسرابٌل كانت منفصلة ،كؤمّة منفصلة .لك ّنهم لم ٌدعوا بالمدعوّ ٌن
روح ًٌّّا بنفس المعنى الذي ٌمٌّز كنٌسة العهد الجدٌد.
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ما كان مخف ًٌّّا عن العالم المسٌحًّ ح ّتى ،هو الهدؾ الحقٌقً للكنٌسة – السّبب الحقٌقً الذي من أجله أسّس
ٌسوع المسٌح ،آدم ّ
الثانً ،الكنٌسة.

الهدف الحقٌقً للكنٌسة
للمفاجؤة المروعة لك ّل من ٌقرأ هذا الكتاب ،سوؾ أعلن ما كانت لتكون علٌه الكنٌسة وما لٌست هً اآلن.
هً لٌست "اآللٌّة" التً بواسطتها ٌحاول هللا أن "ٌخلّص العالم" .قلٌلون ٌدركون ذلك ربّما ،لكنّ ٌسوع لم
ٌحاول أن ٌربح مهتدٌن أو أن ٌدعو ال ّناس "لٌق ّدموا له قلوبهم" أو "لٌقبلوه مخلّصًّا شخص ًٌّّا لهم".
ًّ
ًّ
تلمٌذا من ٌسوع ،عن اإلنجٌل
تلمٌذا .تعلّم هإالء اإلثنا عشر
بل بالعكس ،هو "دعا" – ج ّند – اثنا عشر
الحقٌقً لملكوت هللا .تضمّن هذا هدؾ هللا كلّه فً خلق الجنس البشريّ على األرض .ت ّم رفض هذا المعنى
وفقدانه ،من قبل أوّ ل إنسان مخلوق ،آدم.
عند هذه ال ّنقطة ،لنعٌد باختصار .هللا هو الخالق والحاكم األعلى فوق ك ّل خلٌقته .قد وضع المبلك الرّ بٌس
لوسٌفورس على عرش األرض ،لٌدٌر حكومة هللا .ترتكز حكومة هللا على قانون هللا .قانون هللا هو طرٌق
للحٌاة – أسلوب المحبّة الو ّدٌّة.
تعرّ ضت حكومة هللا للرّ فض واإلنكار من قبل لوسٌفورس ،الذي أصبح إبلٌس ،وحكم إبلٌس بال ّطرٌق
المقابل لطرٌق الحٌاة – التمرّ د ،اإلرتكاز على ال ّنفس ،والصّراع.
اُعطً آلدم ،أو ّل إنسان مخلوق ،الفرصة لتل ّقً حٌاة هللا األبدٌّة ،مع إطاعة هللا واإلنصٌاع الكلًّ لقانون هللا
وحكومة هللا .كان بإمكانه أن ٌح ّل مح ّل إبلٌس على عرش األرض .لقد رفض حكومة وطرٌق هللا .ولذلك،
اُبقً إبلٌس على العرش حٌث ال ٌزال ٌحكم إلى هذا الٌوم .قد ت ّم خطؾ آدم وعابلته وخدعوا للعٌش على
طرٌق إبلٌس العدابًّ  ،المرتكز على ال ّنفس .عند ذلك ،أؼلق هللا السّبٌل إلى شجرة الحٌاة وروح هللا
الق ّدوس ،إلى أن ٌقهر ٌسوع المسٌح ،آدم ّ
الثانً ،إبلٌس ،وٌح ّل محلّه على عرش االرض .عند مجٌبه
األوّ ل ،حٌن ظهر على األرض كٌسوع البشريّ  ،جاء المسٌح ،لٌس لٌستولً على العرش ،إ ّنما لٌتؽلّب
على إبلٌس ،لٌتؤهّل أن ٌح ّل محلّه على العرش ،وٌدفع فدٌة العالم المخطوؾ بإراقة دمه.
نسؤل اآلن ،لماذا الكنٌسة؟ جاء المسٌح أٌضًّا لٌدعو المعٌّنٌن والمختارٌن من عالم إبلٌس ،لٌتحوّ لوا من
طرٌق إبلٌس إلى طرٌق قانون هللا ،وٌتؤهّلوا لٌحكموا مع المسٌح عندما ٌؤتً لٌح ّل مح ّل إبلٌس على عرش
األرض .لم تت ّم دعوة المدعوّ ٌن إلى الكنٌسة فقط للخبلص وللحٌاة األبدٌّة ،إ ّنما لٌتعلّموا طرٌق حكومة هللا
وٌطوّ روا الصّفة اإللهٌّة ،خبلل هذه الحٌاة الفانٌة فً عهد الكنٌسة.
سرا مخف ًٌّّا لم ّدة طوٌلة .هً
اُعطٌت سبعة أعٌاد إلسرابٌل العهد القدٌم ،فرٌضة أبدٌّة .بقً معناها الحقٌقً ًّّ
ّ
تصوّ ر ّ
الخطة اإللهٌّة التً من خبللهاٌ ،ستنسخ هللا نفسهٌ .صوّ ر عٌد الفصح ،موت
خطة هللا للخبلص –
المسٌح لٌدفع جزاء خطٌبة اإلنسان عندما ٌتوب .ال ّسبعة األٌّام عٌد الفطٌرّ ،
تمثل خروج الكنٌسة من
الخطٌبة ،كما خرج إسرابٌل من مصرٌ .وم العنصرة ،المسمّى أصبلًّ ،عٌد البواكٌرّ ،
ٌمثل الكنٌسة كؤوّ ل
من ٌُنجبوا وٌولدوا أبناء هللا خبلل عهد الكنٌسةٌ .صوّ ر عٌد تذكار البوق ،مجًء المسٌح ّ
الثانً لٌستولً
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على عرش األرض وٌحكم ك ّل األممٌ .صوّ ر ٌوم الك ّفارة ،إبعاد إبلٌس .عٌد المظا ّل ّ
ٌمثل ملكوت األلؾ
ّ
عام ،تحت حكم المسٌح والمولودٌن أبناء هللاّ .
سنؽطٌه فً
ٌمثل الٌوم العظٌم األخٌر ،القضاء األخٌر ،الذي
الفصل السّابع من هذا الكتاب .لنعود اآلن إلى موضوع هذا الفصل ،الكنٌسة.

سسة الكنٌسة
مؤ ّ
سراٌ .عتبر العالم
ما هً الكنٌسة؟ لماذا هً الكنٌسة؟ عند الوهلة األولى ،لن تبدو الكنٌسة على األرجحًّّ ،
الؽربً المعاصر وجود الكنابس من المسلّمات ،كجزء من حٌاة العالم الحضارٌّة.
لماذا مإسّسة الكنٌسة فً العالم؟ لماذا بدأت وأليّ هدؾ؟
إن سؤلت ال ّناس فً العالم البل مسٌحً حٌث ال ّدٌانات األخرى مقبولة ،لن ٌكون لدٌهم اإلجابة على األرجح.
ال ٌعرفون سوى القلٌل عن الكنٌسة .الذٌن فً المناطق المسٌحٌّة ال ّتقلٌدٌّة األكثر عصرٌّة ومتحرّ رة،
سٌقولون ربّما ،أنّ الكنٌسة وجدت فقط لترفع العواطؾ ،كونها ّ
تإثر نفس ًٌّّا على الذٌن لم ٌعتنقوا نظرٌّة
ال ّتطوّ ر كما قبلها ال ّتعلٌم العالً الحدٌث.
إن سؤلت أحد تابعً طوابؾ المسٌحٌٌّن اإلنجٌلٌٌّن ،سٌقولون على األرجح أنّ الكنٌسة هً أداة هللا فً
محاولته لتحرٌر العالم من نار جه ّنم األبديّ  .من المفترض بال ّنسبة إلٌهم ،أنّ الكنٌسة هً نوع من محطةّ
لخبلص الرّ وح" ،لتخلّص" ال ّناس .إن كانت الكنٌسة موجودة كؤداة "لتخلّص ال ّناس" ،فإ ّنً أسؤل ،بؤٌّة
وسٌلة حاول هللا أن ٌخلّص ال ّناس قبل تؤسٌس المسٌح للكنٌسة؟ لم ٌظهر ٌسوع قبل ٓٓٓٗ سنة ،بعد آدم
والخطٌّة األصلٌّة .إن كان هللا ،وال ٌزالٌ ،حاول أن ٌحوّ ل العالم ،أٌّة وسابل قد استعمل باألربعة آالؾ
سنة ،ما بٌن آدم والمسٌح؟ كما رأٌنا فً الفصل ّ
الثالث ،فقد أؼلق هللا السّبٌل إلى شجرة الحٌاة عند تؤسٌس
العالم .اُبعد الرّ وح الق ّدوس والخبلص عن العالم خبلل ك ّل هذه السّنٌن.
إ ّنما بال ّنظر إلى الحقابق التً كشفها هللا القدٌر فً كلمته ،التً وردت فً الفصول السّابقة ،ك ّل هذه
اإلفتراضات خاطبة .إ ّنها تعطً فقط شهادة صاخبة للواقع المدوّ ن فً سفر الرّ إٌا ٕٔ ،٤ :أنّ ك ّل العالم قد
ُخدع من قبل إبلٌس ال ّ
شٌطان .قد أعمٌت أذهانهم للحقٌقة عن هدؾ هللا للبشرٌّة ،كما هو معلن فً رسالة
بولس الرّ سول ّ
الثانٌة ألهل كورنثوس ٗ.ٗ-ٖ :
سرا بال ّنسبة لك ّل من هم على سطح هذه األرض.
ًّإذاٌ ،صبح وجود الكنٌسة بالفعلًّّ ،
ؼالبًّا ما تظهر أخبار عن بعض الكنابس ،فً الجرابد ونشرات األخبارٌ .ف ّكر ال ّناس بكنٌسة تقع فً مكان
ما ،أو ربّما بطابفة ما على األخبار ،إ ّنما واقع وجودها لن ٌخطر على البال كسرّ  .لكن عندما نسؤل ،لماذا
ٌوجد كنابس ،كٌؾ وجدت الكنٌسة كمإسّسة؟  -ما هو السّبب أو الهدؾ لوجودها؟  -هل هناك فرق ما إذا
سرا.
كنت تنتمً إلى كنٌسة أم ال ،أو إذا كنت تنتمً إلى كنٌسة أو إلى أخرى؟ ًّ -إذا ،هً بالفعل تصبح ًّّ
اإلنسان العادي ال ٌملك الجواب.
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تكشؾ وقابع أصل الكنٌسة وهدفها فً كتاب السّرّ ذاك – الكتاب المق ّدس .توضٌح ذلكٌ ،مكن أن ٌتطلّب
صفحات أكثر من أيّ موضوع آخر فً هذا الكتاب.

الخاصة
تجربتً
ّ
أتذ ّكر تجربتً الخاصّة ال ّشخصٌّة ،التً هً ربّما مشابهة لتجارب كثٌرٌن آخرٌن .كان والداي أعضاء فً
"كنٌسة األصدقاء" ،المعروفة عادة باسم "كوٌكرز" .كانت العابلة من أتباع الكوٌكرز ألجٌال ع ّدة.
ُ
اصطحبت إلى الكنٌسة منذ طفولتً ،وأخذت األمر من المسلّمات ،كجزء عادي من الحٌاة .كنت أذهب إلى
الكنٌسة ك ّل أحد ألنّ والداي كانا ٌصطحباننً .استمرّ ٌت بتلك العادة إلى عمر الثامنة عشر .لم ٌخطر على
بالً ٌومًّا أن أسؤل لماذا ٌجب علٌنا أن نحضر إلى الكنٌسة ،أو كٌؾ أنّ الكنٌسة قد وجدت ،أو ما كان
معناها وهدفها الحقٌقًّ .
لم أمرّ بتجربة "اإلهتداء" فً تلك السّنٌن .خبلل نموّ ي نحو سنٌن المراهقة ،قٌل لً أنّ لً ّ
حق البكورٌّة
ًّ
منقادا ألخذ األمر من المسلّمات أ ّننً روحًّ ا أزلٌّة ،وأ ّنً حٌن أموت ،لن أموت
فً عضوٌّة الكنٌسة .كنت
فعبلًّ ،إ ّنما أنتقل إلى الج ّنة حٌث ال ٌكون عندي مسإولٌّات ،إ ّنما حٌاة كسل ورخاء ،فً مجد عظٌم ،إلى أبد
اآلبدٌن .لك ّنً لم أكن مهت ًّّما دٌن ًٌّّا أو عقابد ًٌّّا .كنت أعتبر ّ
الذهاب إلى الكنٌسة ومرحلة الحٌاة ال ّدٌنٌّة ،من
صا دٌن ًٌّّا عمٌ ًّقا أو روح ًٌّّا .وفً سن ّ
الثامنة عشر ،بدأت العمل
المسلّمات .إ ّنما لم ٌكن عندي اهتما ًّما خا ًّّ
باإلعبلنات ،وفقدت ك ّل اهتمام بال ّدٌن أو بؤمور هللا ،وتخلٌّت عن الحضور المنتظم إلى الكنٌسة .كنت ال
أزال أإمن باهلل – إن ص ّح القول ،وكنت آخذ وجود هللا من المسلّمات ،بما أ ّننً تعلّمت عن وجود هللا منذ
أوابل سنًّ ذاكرتً.
ث ّم فً سنّ الخامس والعشرٌن ،التقٌت وتزوّ جت بال ّ
شابة الواحدة والوحٌدة الممٌّزة .كانت مهتمّة بج ّدٌّة أكثر
بؤمور هللا .شعرنا أ ّنه ٌجب علٌنا أن نلتحق بكنٌسة .كان جزء من أجداد زوجتً ٌنتمون إلى "الكوٌكر"،
والجزء اآلخر إلى "المٌتودٌّة" .لم ٌكن من كنٌسة تابعة للكوٌكر فً المحٌط حٌث كنا نعٌش فً ضواحً
شٌكاؼو .فالتحقنا بكنٌسة مٌتودٌّة أل ّنها كانت على مقربة م ّنا .أحببنا شخصٌّة القسّ  ،وأحببنا العضوٌّة
اجتماع ًٌّّا .أعتقد أنّ تجربتنا كانت مماثلة لمبلٌٌن من ال ّتجارب األخرى .لكن لم ٌخطر على بالً ٌومًّا أن
أسؤل أو ح ّتى أن أتساءل لماذا علٌنا أن نذهب إلى الكنٌسة ،أو لماذا مإسّسة الكنٌسة قد وجدت ٌومًّا .قد
افترضت ،مثل مبلٌٌن آخرٌن ،أنّ "ال ّناس الخٌّرة" تذهب إلى الكنٌسة ،وهذا ما ٌجب أن نفعله نحن.

الكنٌسة وعالقتها مع ال ّتارٌخ الماضً
ولهذا أسال اآلن ،هل ٌسؤل أحد عن سبب أو هدؾ الكنٌسة كمإسّسة؟ أسؤل ،هل من أحد ٌعرف لماذا هناك
كنابس؟ هل هناك سبب لها؟ وجود الكنٌسة ّ
بالذات المعروفة "بالمسٌحٌّة" ،هو أحد أعظم أسرار زمننا .هذا
الموضوع ٌذ ّكرنا مرّ ة أخرى بالواقع الذي ٌقول ،أ ّنه بما أ ّننا لم نعش ولم نر أحداث ال ّس ّتة آالؾ سنة
الماضٌة وصوالًّ إلى الحاضر ،فنحن ال ندرك المعنى والهدإل الحقٌقً للكنٌسة .سوؾ نعاٌن الكنٌسة فً
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عبلقتها الحقٌقٌّة فً ك ّل األحداث التً وصفت فً الفصول الخمسة األولى من هذا الكتاب .وأٌضًّ ا ،ما هً
الكنٌسة؟
معظم ال ّناس ٌف ّكرون بالكنٌسة كمبنى مع سقؾ منحدر بش ّدة ،مع برج عال ٌشٌر إلى السّماء وصلٌب على
سطحه .بالفعل ،فقاموس "وبستر" ٌعرّؾ كلمة كنٌسة كمبنى .كانت شٌ ًّبا مختل ًّفا كل ًٌّّا عندما تؤسّست فً
األصل.
ٌفترض ال ّناس أنّ الكنٌسة هً مبنى ،حٌث ٌتد ّفق ال ّناس – بعض منهم – صباح األحد "للعبادة"ٌ .عتقدون
أنّ ال ّناس ٌذهبون إلى الكنٌسة .كما تؤسّست فً العهد الجدٌد ،كانت الكنٌسة تذهب إلى مبنى ،إلى بٌت
خاصّ فً البدء .وكانت الكنٌسة تجتمع ٌوم السّبت ،ال األحد.
ًّ
محاطا بالؽموض ،ولم ٌدركه
تؽٌّرت كنابس الٌوم بشكل كبٌر عن نموذج المسٌح! هذا الواقع أٌضًّ ا ،هو
فعل ًٌّّا أحد .لكن من أجل أيّ هدؾ ،أسّس المسٌح الكنٌسة؟ ماذا حدث لها ّ
مذاك؟
ٌعرؾ البعض ربّما أنّ المسٌح بدأ الكنٌسة .لكن من وما هو المسٌح؟ وإن كان هو مإسّس الكنٌسة ،أليّ
هدؾ بدأ بها؟ لكنّ هللا أسّس كنٌسة واحدة .مع ذلك ،فً العالم الؽربً الٌوم ،هناك العدٌد من الكنابس
المختلفة – كاثولٌكٌّة ،بروتستانتٌنٌّة ومستقلّة .من ضمنها ،هناك العدٌد من ّ
الطوابؾ والفرق واإلنقسامات
والجماعات ،ك ّل مع اعتقاداتهم وتعالٌمهم وطقوسهم وبرامجهم المختلفة.
بدأت الكنٌسة ككنٌسة واحدة .كما هو مدوّ ن فً رسالة بولس الرّ سول األولى إلى أهل كورنثوس ٕٔ،
تتكوّ ن الكنٌسة من عدة أعضاء ،إ ّنما من جسد واحد – الكنٌسة الواحدة – وٌسوع المسٌح رأس الكنٌسة.
سرا ٌحتاج أن ٌُكشؾ عن
فً مسته ّل هذا الفصل ،اهتمامنا فً المقام األوّ ل ،هو بؤربع أسبلة أساسٌّة تكوّ ن ًّّ
طرٌق الفهم.
 .１من وما هو المسٌح؟ لماذا ظهر على األرض؟
 .２ما هً الكنٌسة ولماذا وجدت؟
 .３ما هو اإلنجٌل الذي على الكنٌسة أن تكرز به؟
 .４ما هو تارٌخ الكنٌسة؟ لماذا المسٌحٌّة هً مختلفة الٌوم عمّا كانت علٌه عند بداٌتها فً
القرن األوّ ل؟
من ال ّناحٌة المإسّسٌّة ،تعتبر الكنٌسة الٌوم ّ
منظمة دٌنٌّة أو جمعٌّة دٌنٌّة أو مجتمع دٌنًّ  .من المفروض من
ال ّشخص – إن كان "صالحًّ ا" – أن ٌنض ّم إلى "كنٌسة من اختٌاره"ّ .
بالطبع هناك "اإلنسان الصّالح" وهناك
"اإلنسان ال ّشرّ ٌر" ،والصّالح هو الذي ٌذهب إلى الكنٌسة .إ ّنما هل ٌش ّكل ذلك فر ًّقا حول أيّ كنٌسة ٌختار
– أيّ طابفة؟
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كاهن من دون رع ٌّة
أذكر حادثة حدثت منذ أكثر من خمسٌن عامًّا .كنت ال أزال فً ٌوجٌن ،أورٌؽون .جاءنً ٌومًّا كاه ًّنا
ًّ
حدٌثا .كان المرأته ماالًّ ،إ ّنما كان كبرٌاإه أكبر من أن ٌدعها تعوله .لم ٌكن قد
أسبق ،كان قد تزوّ ج
ّ
توظؾ ككاهن منذ بعض الوقت ،وهو بحاجة إلى عمل.
قال" ،هل أنت على علم بؤيّ منبر شاؼر فً مقاطعة الٌن".
ًّ
واحدا ،إ ّنما ال ٌمكن أن ٌساعدك هذا ،أل ّنها كنٌسة مسٌحٌّة ،وانت مٌتودي،
أجبته" ،فً الواقع ،نعم ،أعرؾ
مع معتقدات وممارسات مختلفة".
"آه ،ال فرق" ،أ ّكد لً" .سوؾ أعظ بؤيّ عقٌدة ٌرٌدونها م ّنً".
لكن هل ٌش ّكل أيّ فرق بماذا نعتقد؟ لندع كلمة هللا ٌجٌب عن هذا السّإال.
من الواضح أنّ الكنٌسة هً أمر ٌتعلّق بفعل العبادة مع اآلخرٌن .من المفترض أن تتعلّق بعبادة هللا.
لكن إن كان هلل عبلقة مع الكنٌسة ،ما هً عبلقته معها؟ كٌؾ بدأت الكنٌسة؟ ك ّل هذا هو سرّ للعالم الٌوم.
ّ
المكثفة عن الكتاب المق ّدس تقودنً نحو اإلهتداء ،سؤلت نفسً
فً أوابل عام  ،ٔ٤ٕ٢عندما كانت دراستً
أسبلة كهذه .أعتقد أنّ هكذا أسبلة ال تخطر على بال أيّ عقل عاديّ .
فً العهد الجدٌد باللؽة الٌونانٌّة ،تدعى الكنٌسة إٌكلٌزٌا ،كلمة ٌونانٌّة تعنً المدعوّ ون – جمعٌّة ،جماعة،
تجمّع ،فبة .لٌس هناك قداسة لكلمة إٌكلٌزٌا .إ ّنما ،اإلسم الذي استخدم للكنٌسة اثنا عشر مرّ ة فً العهد
الجدٌد ،هو "كنٌسة هللا" ،الذي ٌد ّل على أنّ ألكنٌسة هً هلل – اإلسم الذي ٌتعلّق بالقداسة .كانت كنٌسة
العهد القدٌم "جماعة إسرابٌل" ،إنسان بشريّ .

سس ٌسوع الكنٌسة
لماذا أ ّ
أوّ ل مكان ظهرت فٌه كلمة كنٌسة فً العهد القدٌم ،هو فً إنجٌل م ّتى  ،ٔ٣ :ٔٙحٌث قال ٌسوع وهو ٌكلّم
سمعان بطرس" ،أبنً كنٌستً" .كما قلنا ساب ًّقا ،الكلمة الٌونانٌّة الموحاة للكنٌسة هً إٌكلٌزٌا ،أي
ًّ
تبلمٌذا إلى خارج عالم إبلٌس ،لٌنموا
المدعوّ ون .لصٌاؼتها بلؽة واضحة أكثر ،قال ٌسوع" ،سوؾ أدعو
نحو العالم الجدٌد والمختلؾ ،الذي سٌكون ملكوت هللا" .وفً رسالته إلى أهل أفسس ٌ٘ ،ٕٖ :قول بولس
أنّ المسٌح هو رأس الكنٌسة.
ًّإذا ،نحن نعرؾ ما ٌلً .مهما كانت الكنٌسة ،فهً مل ًّكا هلل واسمها هو كنٌسة هللاٌ .سوع المسٌح هو
مإسّسها ،وهو رأس الكنٌسة الحًّ .
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لكن إن كانت كنٌسة هللا – إن كانت ٌسوع المسٌح قد أسّسها وهو على رأسها الٌوم – فهو أمر مه
الحٌوي أن نفه ! ٌجب أن نعرؾ ما حدث ساب ًّقا – ماذا أ ّدى إلٌها – لنفهم لماذا خلقها
بال ّنسبة هلل ،ومن
ّ
المسٌح الحًّ – ما هً ،وما هو موضعها فً الهدف اإللهً الذي ٌعمل علٌه فً األسفل هنا.

كنٌسة العهد القدٌ
كان إلسرابٌل العهد القدٌم ،دورًّ ا تحضٌر ًٌّّا إلقامة ملكوت هللا األقصىّ .
الذكر األوّ ل للكنٌسة فً الكتاب
المق ّدس ،فً زمن وجودها ،هو فً أعمال الرّ سل  ،ٖ٣ :٢حٌث ٌحكً عن "الكنٌسة فً البرّ ٌّة" فً جبل
سٌناء ،تحت أمرة موسىًّ .إذا ،إسرابٌل العهد القدٌم كانت "الكنٌسة" .بشكل عا ّم ،فً العهد القدٌم ،أشٌر إلى
إسرابٌل ككنٌسة ،بعبارة "جماعة إسرابٌل".
إ ّنما ،كما سنرى الح ًّقا ،كنٌسة العهد الجدٌد هً مختلفة تمامًّا ،ولها هد ًّفا مختل ًّفا تمامًّا عن "جماعة
إسرابٌبل" فً العهد القدٌم .ال أحد تقرٌبًّا فهم أنّ اإلنجٌل ال ٌمكن أن ٌُكرز للعالم ،وال ٌمكن أن ٌكون
الرّ وح القدس لجماعة ال ّناس الذٌن ٌدعوهم هللا ،إلى أن ٌكون ٌسوع قد تؤهّل أوّ الًّ ،بتؽلّبه على إبلٌس،
وثانًٌّا ،قد تمجّ د بعد صعوده إلى السّموات (إنجٌل ٌوح ّنا .)ٖ٤-ٖ٢ :٢
وهذا أمر ال ٌفهمه ح ّتى علماء البلهوت وقادة الكنٌسة الٌوم .إ ّنه ح ًّقا ،سرّ ٌحتاج أن ٌكشؾ وٌفهم .لنفهم
اآلن بوضوح من وما هو المسٌح.
سبق ورأٌنا فً الفصل األوّ ل ،أنّ المسٌح ،كان منذ األزل ،قبل أن ٌكون العالم" ،اللوؼوس" ،الذي كان
أٌضًّ ا هللا ،وبصفته ٌسوع ،فقد ولد ابن هللا .اآلن ،كابن هللا ،ماذا كان ٌسوع ح ًّقّا؟ دعً آدم ّ
الثانً (رسالة
كورنثوس األولى ٘ٔ .)ٗ٘ :لماذا ُدعً آدم ّ
الثانً؟ كان آلدم األوّ ل الفرصة لٌؤخذ شجرة الحٌاة ،التً
كانت تعنً حٌاة إلهٌّة – إطاعة هللا ،وبال ّتالً لٌح ّل مح ّل إبلٌس على عرش األرض .جاء ٌسوع لٌقوم بذلك
ّ
بالذات ،لٌتؤهّل من أجل أن ٌح ّل مح ّل إبلٌس على ذلك العرش ،وٌبدأ بملكوت هللا على األرض بواسطة
المدعوّ ٌن إلى خارج عالم إبلٌس .جاء أٌضًّا مع رسالة من هللا تدعى اإلنجٌل .كلمة إنجٌل تعنً البشرى
السّارّ ة .وفً الواقع ،إنجٌله – الرّ سالة المرسلة بواسطته من هللا – كانت بشرى ملكوت هللا السّارّ ة.
وملكوت هللا ،كما سنرى الح ًّقا ،هو استعادة حكومة هللا على األرض واإلطاحة بإبلٌس عن ذلك العرش.
جاء ٌسوع أٌضًّا لٌبنً الكنٌسة .وجاء لٌدفع ثمن فدٌة اختطاؾ العالم ،وبذاك ّ
الثمن – موته – ٌدفع الجزاء
المتكبّد من قبل ك ّل ال ّناس ،من أجل خطاٌاهم.

ٌسوع – حاك األرض وملكها
بعد ذلك ،ما لم ٌدركه تقرٌبًّا ك ّل "المسٌحٌّون" ،بمن فٌهم البلهوتٌٌّن :ولد ٌسوع لٌصبح مل ًّكا!
عند محاكمته أمام بٌبلطس ،سبل ٌسوع" ،أفؤنت ًّإذا ملك" .أجاب ٌسوع" ،أنت تقول إ ّنً ملك .لهذا قد
ولدت أنا ولهذا قد أتٌت إلى العالم( "...إنجٌل ٌوح ّنا  .)ٖ٢ :ٔ٣قال ٌسوع أٌضًّ ا (آٌة " ،)ٖٙمملكتً لٌست
من هذا العالم[...و ّإال لكان] خ ّدامً ٌجاهدون – "...مظهرًّ ا أنّ هذا هو عالم إبلٌس .جاء ٌسوع لٌدعو ال ّناس
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إلى خارج هذا العالم ،من أجل أن ٌتحضّروا لٌعلّموا وٌحكموا تحت أمرته ،عندما ٌصبح مل ًّكا وٌستولً
على عرش األرض.
قبل والدة ٌسوع ،قال هللا للّتً كانت ستكون أمّه ،مرٌم ،بواسطة مبلك:
"وها أنت ستحبلٌن وستلدٌن اب ًّنا وتسمٌّنه ٌسوع .هذا ٌكون عظٌ ًّما
وابن العلًّ ٌدعى وٌعطٌه الرّ بّ اإلله كرسًّ داود أبٌه .وٌملك على
بٌت ٌعقوب إلى األبد وال ٌكون لملكه نهاٌة" (إنجٌل لوقا ٔ.)ٖٖ-ٖٔ :
كان إنجٌله البشرى السّارة عن ذلك الملكوت – ملكوت هللا.
من الحٌويّ أن نفهم ،عند هذه ال ّنقطة ،أنّ ٌسوع كان خبلل حٌاته البشرٌّة ،إل ًّها وإنسا ًّنا على ح ّد سواء .فً
سفر إشعٌاء  ،ٔٗ :٢تنبّؤ أنّ مرٌم ،أ ّم ٌسوع ،ستكون العذراء التً ستلد اب ًّنا .كان هذا الولد فً ال ّنبوءة أن
ٌكون اسمه عمّانوبٌل ،أي "هللا معنا" .بكبلم آخر ،كان ٌسوع إل ًّها كما كان أٌضًّ ا ،إنسا ًّنا بشر ًٌّّا .لم ٌكن
لدٌه أبًّا بشر ًٌّّا .كان هللا القدٌر هو أبوه الذي أنجبه بواسطة الرّ وح القدس .إ ّنما رؼم أنّ ٌسوع كان "هللا
معنا" ،كان أٌضًّا إنسا ًّنا مثل ك ّل باقً البشر .كان عرضة لل ّتجربة تمامًّا كما هم ك ّل البشر اآلخرٌن .رؼم
أ ّنه كان إل ًّها بالجسد البشريّ ،إ ّنما فً الهوته عمل كإنسان .تذ ّكر ،إ ّنه كان آدم ّ
الثانً .كان من الضّروري
له أن ٌرفض كإنسان" ،ال ّ
شجرة المحرّ مة" ،وٌقبل بشجرة الحٌاة .كان من الضّروري أن ٌفعل ما كان ٌجب
على آدم األوّ ل أن ٌفعله ،وٌختار أن ٌ ّتكل على هللا اآلب .فً الواقع ،كان هللا فً المسٌح وٌسوع أطاع
اآلب بالكامل .فقد تؤهّل لٌنتزع عرش األرض من إبلٌس.

ٌسوع كان هللا
لماذا كان من الضّروري أن ٌكون ٌسوع هو فعل ًٌّّا هللا فً الجسد البشريّ ؟ لماذا كان من الضّروري أن
ٌكون إلهًّا؟ لماذا كان من الضّروري أن ٌكون بشرًّ ا؟ كإله ،كان صانع ك ّل بشر .فً رسالة بولس الرّ سول
إلى أهل أفسس ٖ ،٤ :كشؾ أنّ هللا خلق ك ّل األشٌاء بٌسوع المسٌح .عندما ولد ٌسوع كبشر ،كانت حٌاته
أعظم من مجموع حٌاة ك ّل البشر .بما أنّ البشر هم الذٌن أخطؤوا وصاروا تحت جزاء الموت ،حكم قانون
هللا بالموت البشري ،جزاء لخطٌبة اإلنسان .إ ّنما ،كونه صانعنا ،كان ٌسوع اإلنسان الوحٌد الذي ٌستطٌع
موته أن ٌدفع جزٌة خطاٌا ك ّل البشر.
لم ٌوجد أيّ وسٌلة أخرى ٌستطٌع هللا فٌها أن ٌفتدي البشرٌّة الواسعة المحكوم علٌها بالموت.

ضرب ٌسوع لنشفى نحن
ُ
نحتاج أن نحفظ فً ذهننا أنّ ٌسوع ،رؼم أ ّنه كان إلهًّا فً الجسد البشريّ  ،كان أٌضًّا إنسا ًّنا مثلً ومثلك.
كان ٌستطٌع أن ٌتؤلّم نفس اآلالم الجسدٌّة .حكم علٌه الحاكم الرّ ومانً بٌبلطس بالموت ،بطلب صاخب من
ال ّشعب الٌهودي الصّارخ.
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الثالثة ّ
نشٌطا ،فً ّ
ّ
والثبلثٌن من عمره ،فً ذروة صحّ ته .أل ّنه لم ٌخرق ح ّتى أيّ قانون
كان شا ًّّبا قو ًٌّّا،
للصّحّ ة ،عانى من عملٌّة الموت كما لم ٌفعله أيّ إنسان من قبل .ظ ّل صاحًٌّا طوال اللٌل من دون أن ٌنام،
خبلل المحاكمة أمام بٌبلطس .سلّمه بٌبلطس فً الصّباح ال ّتالً ،ل ٌُجلد ،قبل أن ٌُعدم.
ًّ
مربوطا
الج ْلد كناٌة عن تعرٌة ال ّشخص فً الجزء األعلى من الجسد ،فٌنحنً إلى األمام على ركبتٌه،
كان َ
على عامود .كان ٌضرب بسوط من سٌور جلدٌّة ،علّق علٌها قطع من الرّ صاص ،وشظاٌا عظام ،وقطع
من المعادن الخشنة الحا ّدة ،تبعد الواحدة عن األخرى مسافة أربعة أو خمسة إنشات .كانت مصمّمة بشكل
ّ
ٌتمزق جلده وتظهر
لتؽرس عمٌ ًّقا فً اللحم ،فٌما تلتؾّ السٌّور حول الجسد .كان ٌجلد ال ّشخص إلى أن
الجلد إضعاؾ الضّحٌّة لٌموت سرٌعًّ ا على عامود الصّلب .كما تنبّؤ به فً
ضلوعه ح ّتى .كان القصد من َ
ًّ
مفسدا أكثر من الرّ جل وصورته أكثر من بنً آدم".
إشعٌاء ٕ٘" :ٔٗ :كان منظره كذا
قد تحمّل ْ
الجلد الذي ال ٌوصؾ ،ح ّتى ٌتم ّكن المإمنون من ال ّشفاء من العدوان الجسدي واألمراض (إشعٌاء
ٖ٘٘ :؛ رسالة بطرس الرّ سول األولى ٌٕ .)ٕٗ:ا ّ
للثمن الرّ هٌب الذي دفعه صانعنا ال ّشخصًّ  ،ح ّتى
نتم ّكن نحن أن نشفى باإلٌمان .مع ذلك ،ك ّل المإمنٌن المعلنٌنٌ ،جهلون كلّ ًٌّّا ما زوّ دهم به مخلّصهم،
وعوضًّا عن اإلعتماد علٌه ،أمنوا باألطبّاء البشرٌٌّن والمخ ّدرات واألدوٌة والسّكاكٌن.
كان ٌسوع ضعٌ ًّفا ج ًّّدا جرّ اء هذا العقاب الرّ هٌب ،لم ٌستطع حمل صلٌبه ،كما ُ
طلب منه أن ٌفعل ،إال
لمسافة قصٌرة .فقد تك تعٌٌن شخصًّ ا آخر لٌحمله عنه.

أكثر الموت أل اما وإهانة
خارج أسوار المدٌنة ،فً موضع الجمجمة (الجلجثة)ُ ،علّق ٌسوع على خشبة .أهانوه ،بصقوا علٌه،
استهزأوا به ونفروا منه.
أكثر من ذلك ،أل ّنه فً ذلك الحٌن أخذ على نفسه خطاٌانا لٌدفع الجزاء ع ّنا ،قد تركه ح ّتى أبوه اآلب .فٌما
هو معلّق على الصّلٌب ،ال حول وال قوّ ة له ،طعنه واحد من العسكر ،فصرخ متؤلّمًّا (إنجٌل م ّتى :ٕ٢
ٓ٘" ،موفات") ،ومن ث ّم مات .فعل ذلك أل ّننا ،أنت وأنا ،تع ّدٌنا على قانون هللا .هو دفع أسمى تضحٌة
ممكنة من أجلك ومن أجلً.
حقٌقة حٌوٌّة بؤعلى درجة ،بعد .قٌامة ٌسوع من األموات كانت قٌامة كابن بشري ،والوحٌدة الممكنة لقٌامة
البشر عند الموت ،إلى حٌاة أبدٌّة.
نبوءة حٌوٌّة أخرى اآلن .فً إشعٌاء :٢-ٙ :٤
"أل ّنه ٌولد لنا ولد و ُنعطى اب ًّنا وتكون الرّ ٌاسة على كتفه وٌُدعى اسمه
عجٌبًّا مشٌرًّ ا إلهًّا قدٌرًّ ا أبًّا أبد ًٌّّا ربٌس السّبلم .لنموّ رٌاسته وللسّبلم
ّ
ال نهاٌة على كرسً داود وعلى مملكته لنثبّتها وٌعضدها
بالحق والبرّ
من اآلن وإلى األبد .ؼٌرة ربّ الجنود تصنع هذا".
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الحظ ،ستكون الحكومة على كتفه .سٌكون ٌسوع مل ًّكا فوق ك ّل األرض .وأحد األهداؾ من مجٌبه هو
إعبلن ذلك الملكوت .لم ٌكن إنجٌل ٌسوع البشرى السّارّ ة فقط – كان اإلعبلن عن ملكوت هللاٌ .ا للمؤساة
أن تترك "المسٌحٌّة التقلٌدٌّة" وتفقد رسالة اإلنجٌل الحٌوٌّة والمجٌدة تلك ،وتستبدلها بإنجٌلها الخاصّ عن
شخص المسٌح.
ولد ٌسوع إنسا ًّنا لٌصبح مل اكا ،وٌإسّس فً ال ّنهاٌة ملكوت هللا ،حاكمًّا ك ّل األرض مع حكومة هللا! لكن
تطلّب هذا الحك أكثر من ٌسوع الفردٌ .حكم الملك فوق أيّ أمّة ،أو ربٌسها أو ربٌس وزرابها ،مع أو
بواسطة ّ
منظمة كبٌرة أم صؽٌرة من أشخاص آخرٌنٌ ،حكمون مراحل ودوابر تحت رباسته .كذلكٌ ،جب
على المسٌح أن ٌكون له حكومة ّ
منظمة مع العدٌد من األشخاص اآلخرٌن المدرّ بٌن والمإهّلٌن أن ٌحكموا
تحت رباستهٌ .قول ٌسوع" ،أبنً كنٌستً" (إنجٌل م ّتى  .)ٔ٣ :ٔٙكانت الكنٌسة أن تتكوّ ن من الكثٌرٌن
المدعوّ ٌن إلى خارج عالم إبلٌس ،لٌتعلّموا وٌتدرّ بوا من أجل مراكز حكومٌّة عدٌدة ،تحت رباسة المسٌح
عندما ٌؤتً لٌحكم فوق ك ّل األرض.

الروحً
ٌسوع – المنقذ ّ
جاء ٌسوع أٌضًّا ًّ
منقذا روح ًٌّّا ،لٌخلّص شعب هللا من خطاٌاهم فً وقتهم المناسب ،ح ّتى ٌتم ّكنوا أن ٌولدوا
فً عائلة هللا المق ّدسة (إنجٌل م ّتى ٔ.)ٕٔ :
تذ ّكر ،كان هللا قد أؼلق السّبٌل إلى شجرة الحٌاة ،التً ترمز إلى الرّ وح القدس ،أمام البشر عند تؤسٌس
العالم ،بعد خطٌبة آدم .ما ال ٌفهمه العالم هو أنّ روح هللا قد قطع عن البشرٌّة ككلّ ،ح ّتى ٌطٌح آدم ّ
الثانً
بإبلٌس ،وٌستعٌد حكومة هللا على األرض.
أمّا بال ّنسبة للبشرٌّة ككلّ ،تعٌّن على البشر ،عند خطٌبة آدم ،أن ٌموتوا مرّ ة وبعد ذلك ،تؤتً ال ّدٌنونة عند
القٌامة (الرّ سالة إلى العبرانٌٌّن .)ٕ٢ :٤
لم ٌهب هللا الرّ وح القدس لشعب إسرابٌل القدٌم .بما أنّ هللا كان ٌدعو وٌقٌم أنبٌاء من أجل هدؾ تحضٌريّ
لخبلص البشرٌّة ،كان من الضّروري أن ٌقوم باستثناء ،من أجل أن ٌقوموا بال ّدور الذي دعٌوا إلٌه،
وٌعطٌهم السّلطة بواسطة الرّ وح القدس.
باألسلوب نفسه ،بما أنّ هللا ٌدعو اآلن كنٌسته ،بواسطة ٌسوع ،من أجل عمل معٌّن لل ّتحضٌر إلقامة
ملكوته وحكومته على ك ّل األمم ،كان من الضّروري أن ٌقوم بنفس اإلستثناء للكنٌسة ،وٌعطٌهم السّلطة
بواسطة الرّ وح القدس.
لم ٌمنح هللا األنبٌاء روحه فقط من أجل هدؾ إعطابهم الخبلص .كذلك ،لم ٌدع هللا ك ّل الق ّدٌسٌن إلى خارج
هذا العالم ،فقط من أجل خبلصهم ودخولهم إلى ملكوته .وإال ،لكان عند هللا محاباة ،لٌدعو القلٌلٌن فً
كنٌسته فً هذا ّ
الزمن ،بٌنما ٌرفض أن ٌدعو آخرٌن إلى الخبلص.
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إن فتح هللا السّبٌل للخبلص من أجل القلٌلٌن فً كنٌسته فقط لٌعطٌهم الخبلص ،بٌنما ٌتستثنً أكثرٌّة العالم
كك ّل لوقت الحق ،فٌكون هللا بال ّتؤكٌد ،إله محاباةٌ ،مٌّز ض ّد العالم ككلّ .قال ٌسوع بوضوح ،أنّ ال أحد
ٌستطٌع أن ٌقبل إلٌه إن لم ٌجتذبه هللا اآلب (إنجٌل ٌوح ّنا  .)ٗٗ :ٙتعتقد المسٌحٌّة المزعومة عكس ذلك
بال ّتحدٌد .تعلّم هذه المسٌحٌّة خطؤ ،أنّ هللا ٌدعو وٌحاول أن ٌخلّص الجمٌع فً هذا الوقت الحالًّ  .إن كان
األمر كذلك ،فإنّ إبلٌس ٌحقّق نصرًّ ا عظٌمًّا على هللا .ألنّ األكثرٌّة السّاحقة من البشر ٌعرفون القلٌل أو ال
شًء ،عن المسٌح أو عن الخبلص من خبلله.

نظا زمن ًّ للخالص
خطة هللا الرّ بٌسٌّة لمنح الخبلص والحٌاة األبدٌّة لك ّل شخص مخلوق ،إ ّنما تدعو ّ
تدعو ّ
خطته للقٌام بذلك
وفق نظام زمنًّ.
المدعوّ ون إلى خارج العالم وإلى الكنٌسة فً هذا ّ
الزمن ،هم مدعوّ ون من أجل هدؾ معٌّن وعمل مح ّدد.
هذا العمل المح ّدد كان لجعل ال ّتدرٌب الرّ وحً ممك ًّنا لمساعدة اهتداء البشرٌّة ككلّ .هم مدعوّ ون فً زمن
هم مضطهدٌن فًٌ ،حاربهم إبلٌس وباقً العالم .سٌدعى باقً العالم فً زمن ٌطرد فٌه إبلٌس ،وٌساندهم
وٌساعدهم المسٌح والق ّدٌسٌن الذٌن ٌكونون قد أصبحوا فً ذالك ّ
الزمن ،أزلٌٌّن فً ملكوت هللا.
قد أعمى إبلٌس عقول العالم الكافر و"المسٌحٌّة" ال ّتقلٌدٌّة المزعومة ،لهذا الواقع (رسالة كورنثوس ّ
الثانٌة
ٗ .)ٗ :خدع إبلٌس العالم كلّه ،بمن فٌهم "مسٌحٌّة" تقلٌدٌّة مزعومة (رإٌا ٌوح ّنا ٕٔ.)٤ :
ال المسٌحٌٌّن المزعومٌن وال قادتهم العلماء البلهوتٌٌّن الٌومٌ ،فهمون األهداؾ األساسٌّة التً جاء ٌسوع
المسٌح من أجلها!

لماذا أتى ٌسوع
لم ٌؤت ٌسوع لٌخلّص عالم إبلٌس ،بٌنما ٌجلس هذا األخٌر على العرش ٌخدعهم .سٌخلّص ٌسوع العالم
عند مجٌبه ّ
الثانً ،عندما ٌت ّم إبعاد إبلٌس .لماذا جاء ًّإذاٌ ،سوع منذ أكثر من ٓٓٔ٤عام؟ لٌس لٌحكم وال
لٌملك فوق ك ّل األمم ،وال لٌخلّص العالم فٌما ال ٌزال إبلٌس ٌحكم فوقهم.
كانت والدته البشرٌّة وصول "آدم ّ
الثانً" .قد جاء أوّ الٍ لٌتؤهّل حٌث أخفق آدم األوّ ل ،لٌح ّل مح ّل المبلك
الرّ بٌس السّابق لوسٌفورس ،على عرش األرضٌ ،حكم مع حكومة هللا .قد جاء ثانًٌّا لٌعلن اإلقامة
المستقبلٌّة لملكوت هللا وٌعلّم تلك البشرى السّعٌدة النبوٌّة (إنجٌل) لتبلمٌذه المختارٌن المستقبلٌٌّن .قد جاء
ًّ
ثالثا لٌؤخذ على نفسه ،بصفته خالقنا المباشر ،جزاء خطاٌانا بموته على الصّلٌب – ح ّتى نستطٌع أن
نتشارك العالم .وقد جاء رابعًّ ا ،من أجل أن ٌقٌمه هللا من األموات ،جاعبل ُ الحٌاة اإلله ٌّة األزل ٌّة ممكنة
لشعب هللا ،وبعد مجٌبه ّ
الثانً ،لك ّل من ٌقبل من بٌن ك ّل البشرٌّة الذٌن عاشوا ٌومًّا على هذه األرض .وقد
جاء أٌضًّا خامسًّ ا ،لٌقٌم كنٌسة هللا لتتدرّ ب ح ّتى تحكم تحت رباسته.
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فً غضون ذلكٌ ،حك إبلٌس
فً ؼضون ذلك ،ولم ّدة أربعة آالؾ سنة ،منذ أوّ ل آدمٌ ،تسلّط إبلٌس الماكر وال ّشرٌر بخفاء ،وٌحكم بشرٌّة
السلطة ذاك – إ ّنما ال
قُطعت عن هللا دون أيّ ا ّتصال به أو معرفة عنه! هو ال ٌزال ٌجلس على عرش ّ
ٌدٌر حكومة هللا ،بل كطٌؾ خبٌرٌ ،تسلّط على ك ّل البشرٌّة ،لتعٌش تحت ما هو بال ّتحدٌد ،المضاد لقانون
ّ
والطمع والمنافسة والصّراع والعنؾ ،عوضًّا عن طرق هللا للمحبّة
حكومة هللا – أي طرق الكبرٌاء
المتد ّفقة وال ّتعاون والسّبلم والسّعادة والفرح.
على الفور ،بعد والدة ّ
الطفل المسٌح ،سعى إبلٌس ،من خبلل الملك الرّ ومانً المعٌّن ،هٌرودس ،أن ٌذبح
جسد ًٌّّا ،الملك المستقبلً (إنجٌل م ّتى ٕ .)ٔ٘-ٖٔ :لكنّ هللا أنذر ٌوسؾ ومرٌم لٌهربا مع ّ
الطفل المسٌح،
إلى مصر ،إلى أن ٌموت الملك هٌرودس.
عندما كان ٌسوع بعمر ٌوازي ّ
الثبلثٌن ،كان مستع ًّّدا لٌبدأ باختٌار تبلمٌذه ،وٌعلن لهم وٌعلّمهم رسالته من
هللا إلى اإلنسان – إنجٌله .إ ّنما أوّ الًّ ،كان من اإللزامً أن ٌتأهّل لٌح ّل مح ّل إبلٌس وٌقٌم ملكوت هللا ،بتؽلّبه
على إبلٌس.
كانت هذه ربّما ،المواجهة والمعركة األكثر أهمٌّة وخطورة وحسومة ،فً ك ّل أزمنة الكون .قد وصؾ هذا
بال ّتفصٌل فً إنجٌل م ّتى ،الفصل الرّ ابع.

معركة العصور العمالقة
صام ٌسوع لم ّدة أربعٌن ٌوم وأربعٌن لٌلة – من دون طعام أو ماء .لكن فً ضعفه الجسديّ  ،جُ عل قو ًٌّّا
روحٌُّا .استخدم إبلٌس اآلن قواه األكثر مكرًّ ا وحذ ًّقا وإتقا ًّنا فً الخداع .ال ب ّد أ ّنه اعتقد أ ّنه ٌستطٌع ح ًّّقا أن
ٌفوق المسٌح دها ًّء وٌخبطه روح ًٌّّا .علم إبلٌس جٌ ًّّدا أ ّنه كان اآلن ٌحارب لٌتفادى إطاحته عن عرش
األرض.
ضرب إبلٌس أوّ ل ضرباته على ما اعتبره ال ّنقاط األكثر ضع ًّفا ،جسد ًٌّّا وروح ًٌّّا على ح ّد سواء .بال ّتؤكٌد،
إنّ اإلنسان من دون أكل أو شرب لم ّدة أربعٌن ٌومًّا كامبلًّ ،سٌضعؾ أمام أيّ إؼراء ّ
للطعام .والضّعؾ
األكثر ّ
تؤثرًّ ا هو الغرور!
"إن" ،سخر إبلٌس – استخدم الكلمة الصّؽٌرة الفعّالة إن – "إن كنت ابن هللا" – اإلنسان العاديّ كان
لٌشعر باإلهانة والسّخط .وكان أجاب بتح ّد" :ماذا تعنً ،إن كنت ابن هللا؟ سوؾ أرٌك أ ّننً ابن هللا!"
لكنّ إبلٌس قال بهجومه األوّ ل هذا " ،إن كنت ابن هللا فقل أن تصٌر هذه الحجارة ًّ
خبزا" .بكبلم آخر،
"ٌستطٌع ابن هللا أن ٌصنع العجابب .اثبت لً أ ّنك ابن هللا! أنت جابع بش ّدة .إصنع معجزة .أطعم نفسك
بواسطة معجزة!"
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لكنّ ٌسوع أجاب مقتبسًّا كلمة هللا ومطٌعًّا لها" :مكتوب لٌس بالخبز وحده ٌحٌا اإلنسان بل بك ّل كلمة تخرج
من فم هللا".
أخفقت أوّ ل ضربة إلبلٌس واألكثر تؤثٌرًّ ا .لكنّ إبلٌس ال ٌستسلم ًّ
أبدا .أخذ ٌسوع إلى أورشلٌم وأوقفه على
أعلى نقطة من الهٌكل .واستمرّ ٌش ّكك فً أنّ ٌسوع هو ابن هللا.
"إن كنت ابن هللا فاطرح بنفسك إلى أسفل .أل ّنه مكتوب أ ّنه ٌوصً مبلبكته بك .فعلى أٌادٌهم ٌحملونك ّ
ألال
تصدم بحجر رجلك" .اآلن ،إبلٌس ٌقتبس من الكتابات المق ّدسة .إ ّنما أساء استخدامها وحرّؾ معناها ،تمامًّا
كما ّ
ٌإثر على العلماء لٌفعلوه.
رجع إلٌه ٌسوع" ،مكتوب أٌضًّ ا ال تجرّ ب الرّ بّ إلهك" .هذا مقتبس من سفر التثنٌة  ،ٔٙ :ٙوٌشٌر إلى
تجرٌب ٌهوه (فً العبرٌّة) ،الذي أصبح المسٌح.
لكن أٌضًّ ا ،لم ٌستسلم إبلٌس.
ث ّم أخذ ٌسوع إلى جبل عال ج ًّّدا ،وأراه ك ّل ممالك األرض ومجدها" .أعطٌك هذه جمٌعها إن خررت
وسجدت لً".
لم ٌنكر ٌسوع أنّ إبلٌس كان اآلن فوق ك ّل أمم العالم .كان هذا إؼراء لتكون له السّلطة الفورٌّة .كان
ٌعرؾ إبلٌس جٌ ًّّدا أنّ ٌسوع سوؾ ٌرث ك ّل هذه الممالك بعد أكثر من ٓٓ ٔ٤الح ًّقا .لك ّنه أؼرى ٌسوع
لٌثق بكبلم إبلٌس بؤ ّنه سٌسلّمه إٌّاهم وٌعطً المسٌح سلطة عالمٌّة على الفور .لكن ٌسوع قرّ ر أ ّنه حان
الوقت لٌنهً هذه المعركة العمبلقة من أجل حكم األرض.
أمرا مفاج ًّبا – أمر ٌظهر أ ّنه هو س ٌّد إبلٌس!
أعطى ٌسوع عندها ا
"اذهب ٌا شٌطان!" أمره بسلطان أعلى! وانسحب إبلٌس ًّ
بعٌدا مهزومًّا .لكنّ إبلٌس ال ٌستسلم .وهو لم
ٌستسلم ح ّتى اآلن .إ ّنه ال ٌزال ٌحارب ض ّد كنٌسة هللا الٌوم!

تأهّل ٌسوع
تأهّل ٌسوع المسٌح ،آدم ّ
الثانً! لم ٌكن باإلمكان ًّ
ارة عن مجًء ملكوت هللا ،قبل
الس ّ
أبدا ،أن تعلن البشرى ّ
تلك اللحظة .االن ،قاوم ابن اإلنسان إبلٌس وتؽلّب علٌه – تأهّل لٌستعٌد حكومة هللا وٌقٌم ملكوت هللا على
األرض! لكن اآلنٌ ،جب على الكنٌسة أن تتأهّل أٌضًّا لتحكم معه!
جاء ٌسوع ،من بٌن أهداؾ أخرى ،من أجل أن ٌدعو كنٌسته إلى خارج هذا العالم .كان المدعوّ ون فً
العالم ،ومن العالم .ك ّل واحد قد أخذ على نفسه جزاء الموت بالخطٌبة .لكنّ هللا قد خلق كل ّ األشٌاء بالكلمة
الذي صار ٌسوع المسٌح .لذا ،حٌاة ٌسوع كانت أعظم قٌمة من حٌاة ك ّل البشرٌّة جمعاء!
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تصوّ ر إبن أؼنى وأكثر الرّ جال سلطة على األرض .إبن الملٌونٌر هو ورٌث والده وٌرث ك ّل أمواله.
ٌتخصّص قسم كبٌر منها له وهو ال ٌزال الوارثٌ .شعر هذا ال ّشاب بمو ّدة عمٌقة تجاه شابّ آخرٌ .رتكب
هذا الصّدٌق جرمًّا ،وٌؽرق بدٌون لمبلٌٌن ال ّدوالرات التً ال ٌستطٌع أن ٌدفعها .إ ّنه نادم كثٌرًّ ا لك ّنه ٌعجز
على أن ٌخلّص نفسه من السّجن بسبب السّرقة .بدافع ال ّشفقة على صدٌقهٌ ،دفع اإلبن الدٌّن بالمبلٌٌن من
ماله الخاصّ  .و ٌُدفع دٌن صدٌقه المذنب كامالا .ذنبه – التزامه الهابل – لم ٌعد ٌثقل علٌه بعد – فقد تحرّ ر
من ذلك اإللتزام ومن جزابه ّ
الثقٌل!
ك ّل البشرٌّة لحقت آدم األب – وجلبت علٌها جزاء الموت األعلى .قبل أن ٌجد ٌسوع (الكلمة) ،ابن هللا،
كنٌستهٌ ،جب على المدعوّ ٌن إلى خارج العالم ،إلى داخل تلك الكنٌسة ،أن ٌتحرّ روا من جزاء الموت
األعلى ،ح ّتى ٌستطٌعوا أن ٌرثوا الحٌاة األبد ٌّة!
أحد األهداؾ الذي جاء من أجله ٌسوع كإنسان إلى األرض ،هو أن ٌدفع ذلك الجزاء – جزاء الموت
األعلى – لٌس فقط للمدعوّ ٌن إلى كنٌسته ،بل فً ال ّنهاٌة ،لٌحرّ ر ك ّل البشرٌّة ،ك ّل إنسان فً وقته!
لكن بما أنّ جزاء الموت هذا الذي سٌدفعه ثمن البشرٌّة الخاطبة ،سوؾ ٌنهً حٌاته البشرٌّة ،فقد اح ُتفظ
بدفعه كآخر عمل بشريّ له ،بعد أن ٌكون قد أنهى ك ّل أهدافه األخرى لحٌاته البشرٌّة.
مع ذلك ،فإنّ هذا ٌعطً القارئ إدرا ًّكا لقدر عظمة ٌسوع هذا ،الذي أتى لٌإسّس كنٌسة هللا! احفظ فً
ذهنك دابمًّا ،أ ّنه رؼم أنّ الهوته الدنٌويّ بدأ عندما كان فً ّ
الثبلثٌن من عمره (فً حٌاته البشرٌّة) ،لك ّنه
األزلً – الذي وجد منذ األزل .كم عظٌمة كانت تلك الحٌاة البشرٌّة بعمر ثبلثٌن عامًّا!
الحً دائ اما –
كان
ّ
ّ
وٌسوع هذا ،الذي كبر فً مدٌنة ال ّناصرة ،قاوم وتؽلّب على إبلٌس – رفض طرٌق إبلٌس المرتكز على
ّ
الذات وأسلوب "األخذ" ،وتؤهّل فً آخر مواجهة عمبلقة ،لٌستعٌد حكومة هللا وٌقٌم على ملكوت هللا،
لٌحكم تلك الحكومة! حٌث أخفق آدم األوّ ل ،نجح ٌسوع ،آدم ّ
الثانً.

"بطرس" ،لقب ٌعنً القٌادة
فورًّ ا بعد المعركة الحاسمة للتؽلّب على إبلٌس ،رأى اثنٌن من تبلمٌذ ٌوح ّنا المعمدانٌ ،سوع مع ٌوح ّنا.
طلب منهما ٌسوع أن ٌلحقاه إلى منزله .أحدهما كان أندراوس ،ابن ٌونا .كان ٌدعو أخاه ،سمعان بن ٌونا.
نظر ٌسوع إلى سمعان وقال له " ،أنت سمعان بن ٌونا .أنت ُتدعى صفا [فً الٌونانٌّة "بٌتٌر"] أي الحجر
(إنجٌل ٌوح ّنا ٔ.)ٕٗ :
فً إنجٌل مرقس ٖ ،ٔٗ :نقرأ" :وأقام [ٌسوع] اثنً عشر لٌكونوا معه ولٌرسلهم لٌكرزوا ...وجعل [ل ّقب
بال ّترجمة اإلنكلٌزٌّة] لسمعان اسم بطرس" .وف ًّقا لقاموس وبستر ،لقب ٌعنً اسم مضاؾ مستم ّد من المهنة.
مقر رئاسً ،دٌنًّ  .كان بطرس أوّ ل
كان لقب بطرس لم ّدة قرون ،لقبًّا أو كنٌةٌ ،شٌر إلى قائد أو رئٌس أو ّ
رسول ،وربٌس الرّ سل .رسول ٌعنً "من اُرسل لٌعلن أو لٌعظ".
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ًّإذا ،عند بدء الهوته الدنٌويّ ،تحضٌرًّ ا لتؤسٌس الكنٌسة ،اختار ٌسوع المسٌح الرّ سول الرّ بٌس البشريّ ،
واألحد عشر اآلخرٌن األساسٌٌّن .كان هإالء ،مع األنبٌاء التً حُ فظت كتاباتهم منذ أٌّام أوّ ل جماعة
(وأمّة) اختارها هللا ،إسرابٌل ،لٌكوّ نوا أساس كنٌسة هللا .كان ٌسوع نفسه لٌكون ،لٌس فقط المإسّس ،بل
الرّ بٌس ،و"حجر األساس" للكنٌسة (رسالة أفسس ٕٕٔ-ٔ٤ :؛ ٘.)ٕٖ :

أه ّمٌة األساس المتٌن
قبل سنّ الثبلثٌن ،كان ٌسوع نجّ ارًّ ا – ٌبنً بالحجر كما كان ٌبنً بالخشب .كان ٌعرؾ تمامًّا أنّ األساس
ٌجب أن ٌوضع أوّ الًّ ،قبل الهٌكل بح ّد ذاته.
لكنّ ٌسوع قد اختار بنفسه رسله .قال لهم الح ًّقا" ،لٌس أنتم اخترتمونً بل أنا اخترتكم" (إنجٌل ٌوح ّنا ٘ٔ:
.)ٔ٤ ،ٔٙ
بدأ ٌسوع اآلن ٌكرز باإلنجٌل الرّ سالة ،التً أرسلها هللا اآلب إلى العالم بواسطته ،بصفته رسول هللا
(مبلخً ٖ .)ٔ :نقرأ عنها فً إنجٌل مرقس ،الفصل األوّ ل:
"بدء إنجٌل ٌسوع المسٌح ابن هللا ...جاء ٌسوع إلى الجلٌل ٌكرز
[ٌعلنٌ ،علّم] ببشارة ملكوت هللا .وٌقول قد كمل ّ
الزمان واقترب
ملكوت هللا .فتوبوا وآمنوا باإلنجٌل" (إنجٌل مرقس ٔ.)ٔ٘-ٔٗ ،ٔ :
ومن إنجٌل م ّتى" ،وكان ٌسوع ٌطوؾ ك ّل الجلٌل ٌعلّم فً مجامعهم وٌكرز ببشارة الملكوت" (إنجٌل م ّتى
ٗ.)ٕٖ :
ارة
الس ّ
سنشرح هذه البشارة (اإلنجٌل) النبوٌّة لملكوت هللا بال ّتفصٌل ،فً الفصل السّابع .كانت البشرى ّ
عن اإلقامة المستقبلٌّة على األرض لحكومة هللا المستعادة ،والتً ستدٌرها عائلة هللا اإللهٌّة – ملكوت هللا،
لتح ّل مح ّل عالم إبلٌس ال ّشرّ ٌر الحالًّ .
إعبلن ٌسوع لهذه البشرى المستقبلٌّة المذهلة – مرفقة مع معجزات ال ّ
شفاء ،تحوٌل الماء إلى الخمر
ومعجزات أخرى ،سبّبت الحماس العظٌم .لحقت به وبتبلمٌذه ،حشود هابلة .كان ٌعلّم تبلمٌذه لٌصبحوا
رسله المستقبلٌٌّن ،بٌنما كان هو ٌكرز بهذه البشارة لل ّشعب.

الفرٌس ٌّون ٌسوع
لماذا عارض ّ
ص ّدوقٌّون .كان
انتشر إعبلن الخبر ووصل إلى اورشلٌم .هناك ،ارتعب منه الفرّ ٌسٌّون والكتبة ال ّ
الفرّ ٌسٌّون طابفة ٌهودٌّة دٌنٌّة ،شؽل بعضهم مراكز حكومٌّة ثانوٌّة – إ ّنما بال ّنسبة إلٌهم كانت مهمّة .كانت
اإلمبراطورٌّة حٌنها ،تحكم فوق فلسطٌن .أرسل الرّ ومانٌّون مل ًّكا مركز ًٌّّا وجٌ ًّشا مع عمل مح ّدد ،لئلشراؾ
على الحكم فً الٌهودٌّة .لكنّ الرّ ومان ٌّون قد أقاموا بعضًّ ا من الفرّ ٌسٌٌّن الٌهود فً مراكز أدنى فً الحكم
مدنًّ  ،تحت رباسة الملك الرّ ومانً .كانت هذه وظابؾ سٌاسٌّة تدفع جٌ ًّّدا ،ولم ٌكن هإالء الفرّ ٌسٌّون
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ٌرٌدون أنّ ٌخسروا عملهم أو سلطتهم على ال ّشعب .هإالء الح ّكام الٌهودٌٌّن والرّ إساء البلهوتٌٌّن ،قد
أساءوا فهم رسالة بشرى ٌسوع .علموا أ ّنه ٌعلن عن حكومة سوؾ تتولّى حكم كل ّ أم األرض .ما أساءوا
فهمه هو ّ
الزمن وطبٌعة ملكوت هللا ذلك .و"المسٌحٌّة" المزعومة ال تزال تسًء فهمه الٌوم .افترضوا أنّ
ٌسوع هو مخرّ بٌ ،عتزم ،أن ٌطٌح بنفسه باإلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة فورًّ ا فً حٌاته البشرٌّة ،وٌقٌم ملكوته
الخاصّ .
خافوا أن ٌُ ّتهموا على الفور ،بال ّتحرٌض والخٌانة ،وٌخسروا أشؽالهم ،وٌحكم علٌهم لكونهم مخرّ بٌن .لذا
فهم عارضوا ون ّددوا بٌسوع.
ح ًّّقا ،لم تفهم المسٌحٌّة التقلٌدٌّة ًّ
أبدا ،السّبب األساسًّ هذا للمعارضة الفرّ ٌسٌّة وإعدام ٌسوع .تضمّن
الفرّ ٌسٌّون سٌاسٌٌّن عدٌمًّ الضّمٌر.
فً زمن الفصح خبلل الهوت ٌسوع ،ربٌع عام  ٕ٣ق.م( .حوالً ٓٓٔ دورة زمنٌّة بال ّتحدٌد – ٓٓٔ٤
عام – قبل أن أحفظ أنا أوّ ل فصح لً) ،صعد ٌسوع إلى أورشلٌم للفصح.
سرا فً اللٌل .كان ٌخاؾ أن ٌعرؾ زمبلإه
فٌما كان هناك ،جاء فرّ ٌسًّ اسمه نٌقودٌموس ،لٌرى ٌسوع ًّّ
الفرّ ٌسٌّون أ ّنه تكلّم شخص ًٌّّا مع ٌسوع.
قال نٌقودٌموس"ٌا معلّم نعلم [نحن الفرّ ٌسٌّون] أ ّنك قد أتٌت من هللا معلّمًّا".
كان الفرّ ٌسٌّون ٌعلمون أنّ ٌسوع كان هو المس ٌّا! كانوا على معرفة تمامًّا بإشعٌاء  ٔٗ :٢وإشعٌاء -ٙ :٤
 ٢وإشعٌاء ٖ٘ ,كان الفرّ ٌسٌّون ٌعلمون أنّ ٌسوع هو المسٌح المتنبّؤ به .لك ّنهم لم ٌفهموا ّإال ظهور مسٌحًّ
ّ
ٌخطط لئلطاحة باإلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة حٌنذاك!
واحد .لذا فهم افترضوا أ ّنه كان
كان ٌسوع ٌعرؾ ّ
بالطبع ،ماذا كانوا ٌف ّكرون به .فانتقل فورًّ ا إلى واقع أنّ ملكوت هللا ،الذي سٌحكم ك ّل
األمم ،ال ٌمكن أن ٌقام ،ح ّتى زمن والدة الرّ وح الجدٌدة – زمن القٌامة!

مسألة "الوالدة من جدٌد"
ّ
أجاب ٌسوع فورًّ اّ " ،
الحق أقول لك إن كان أحد لم ٌولد من فوق [من جدٌد ،فً ال ّترجمة اإلنكلٌزٌّة]
الحق
ال ٌقدر أن ٌرى ملكوت هللا".
لكن نٌقودٌموس لم ٌفهم ذلك .كان ٌعلم أنّ الوالدة هً أمر واقع – الوالدة من رحم األ ّم .الٌوم ،هم ال
ٌعرفون ح ّتى ذلك! هم ٌنكرون والدة حقٌقٌّة مرّ ة ثانٌة ككابن روحًّ  .هم ٌبعدون بشكل روحًّ الحقٌقة
الح ّقة ،وٌفترضون أنّ مجرّد القول أنّ ًّ
أحدا ٌقبل المسٌح كمخلّصهٌ ،ش ّكل الوالدة من جدٌد .خدعهم إبلٌس،
وهم بدورهم ،خدعوا المبلٌٌن اآلخرٌن.
قال نٌقودٌموس" ،كٌؾ ٌمكن اإلنسان أن ٌولد وهو شٌخ .ألعلّه ٌقدر أن ٌدخل بطن أمّه ثانٌة وٌولد".
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بسط ٌسوع المعنى اآلن – إ ّنما نٌقودٌموس لم ٌدرك بساطة الكبلم ،وال الهوتًٌّ الٌوم أو القادة ال ّدٌنٌٌّن.
ّ
ّ
ّ
الحق أقول لك إن كان أحد ال ٌولد من الماء والرّ وح ال ٌقدر أن ٌدخل ملكوت هللا.
"الحق
أجاب ٌسوع،
المولود من الجسد هو جسد والمولود من الرّ وح هو روح" (إنجٌل ٌوح ّنا ٖ.)ٙ-٘ :
كان ٌعلم الفرّ ٌسٌّون عن المعمود ٌّة بالماء .فقد عملوا بها ألعوام ،فً تحوٌلهم الوثنٌٌّن إلى الٌهودٌّة .كانوا
ٌعرفون عن عمادة ٌوح ّنا المعمدان – عمادة ال ّتوبة "لؽفران الخطاٌا" (إنجٌل لوقا ٔ .)ٗ :كان ٌجب أن
واضحا بال ّنسبة لنٌقودٌموس – أنّ المعمودٌّة بالماء كانت ًّ
حضٌرا لبدء
تقلٌدا ،ت
ٌكون ما عناه ٌسوع،
ًّّ
ا
الوالدة من جدٌد بالرّ وح.
فان – مكوّ ن
أوضح ٌسوع مرّ تٌن حٌن قال" ،المولود من الجسد هو جسد" .المولود من اإلنسان هو إنسان ٍ
من لحم ود ّم – مكوّ ن من مادّ ة من األرض" .المولود من الرّ وح هو روح" – ال ٌعود إنسا انا بعد ،بل
ٌتكون من روح ،أزلًّ! ال ٌعود مكوّ ن من ما ّدة أو جسد.
ّ
شرح ٌسوع بعد أبعد من ذلك" ،ال تتعجّب أ ّنً قلت لك أ ّنه ٌنبؽً أن تولدوا من فوق" .ث ّم قارن المولود من
جدٌد إلى الرّ ٌح الؽٌر منظورة – ال تراها عٌن اإلنسان" .الرّ ٌح تهبّ حٌث تشاء وتسمع صوتها لك ّنك ال
تعلم من أٌن تؤتً وال إلى أٌن تذهب .هكذا ك ّل من ولد من الرّ وح" (إنجٌل ٌوح ّنا ٖ.)٣ :
لكنّ نٌقودٌموس لم ٌفهم كبل ًّما واضحًّ ا كهذا ،وال ٌفهمه القادة الدّ ٌن ٌّون الٌو !
ٌجب على ك ّل قارئ لهذا الكتاب ،أن ٌقرأ كتٌّبنا المجّ انً" ،ماذا تعنً الوالدة من جدٌد".
أشار ٌسوع ّ
لممثل الفرّ ٌسٌٌّن هذا ،إلى "الخبلص" أو المرحلة "الرّ وحٌّة" لملكوت هللا .لن ٌتكوّ ن هذا
الملكوت من بشر فانٌٌّن! هو لٌس مكوّ ن من أناس فانٌٌّن من لحم ودم قد "قبلهم المسٌح" ،وانضمّوا إلى
كنٌسة من خٌارهم! رؼم ذلكُ ،خدع المبلٌٌن من أعضاء الكنابس حول هذا الموضوع.
السبب
هإالء المبلٌٌن األعضاء فً الكنابس ،ال ٌفهمون ما هً الكنٌسة ،وال لماذا هً الكنٌسة – هدفها – ّ
لوجودها!
قارن تفسٌر ٌسوع بتفسٌر نٌقودٌموس مع "فصل القٌامة" فً الكتاب المق ّدس ،فً رسالة بولس الرّ سول
األولى إلى أهل كورنثوس ٘ٔ:
"هكذا مكتوب أٌضًّا .صار آدم اإلنسان األوّ ل نف َسا حٌّة وأدم األخٌر
روحًّ ا محٌ ٌَا .لكن لٌس الرّ وحانًّ أوّ الًّ بل الحٌوانًّ وبعد ذلك الرّ وحانًّ.
اإلنسان األوّ ل من األرض ترابًّ  .اإلنسان ّ
الثانً الرّ بّ من السّماء.
كما هو ال ّترابًّ هكذا ال ّترابٌّون أٌضًّا .وكما هو السّماويّ هكذا
السّماوٌّون أٌضًّا .وكما لبسنا صورة ال ّترابً سنلبس أٌضًّ ا صورة
السّماويّ  .فؤقول هذا أٌّها اإلخوة إنّ لحمًّا ودمًّا ال ٌقدر أن ٌرثا
ملكوت هللا( "...رسالة كورنثوس األولى ٘ٔ.)٘ٓ-ٗ٘ :
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إ ّنً أكرّ ر مرارًّ ا وتكرارًّ ا ،هللا ٌستنسخ نفسه! ال ّتعلٌم ال ّشعبً فً الكنابس الٌوم ،هو أنّ الكنٌسة هً
ملكوت هللا .لكن "لحمًّا ودمًّا ال ٌقدران أن ٌرثا ملكوت هللا" (رسالة كورنثوس األولى ٘ٔ.)٘ٓ :

مرة أخرى :لماذا الكنٌسة؟
ّ
لكن ما هً إذن ،الكنٌسة؟ ولماذا هً الكنٌسة! لماذا ٌنبؽً أن توجد كنٌسة هللا؟
دورا فً حٌاتهم.
للكثٌرٌن – وربّما لمعظمهم – ال تلعب الكنٌسة دورًّ ا فً حٌاتهم .ح ًّّقا ،فإنّ هللا ال ٌلعب َ
هللا لٌس فً عالمهم بشكل واع .بل هناك أناس فقط ،وأمور ما ّدٌّة ومصالحّ .
بالطبعٌ ،مكن أن ٌتواجد فً
ٍ
خباٌا البلوعً عند العدٌد من العقول ،اإلفتراض السّاكن بؤنّ هللا موجود .لك ّنه ال ٌبدو واقع اٌّا بال ّنسبة إلٌهم.
هذا ٌعنً أٌضًّا أنّ اإلنسان العاديّ لٌس لدٌه أيّ تصوّ ر عمّا هو ،لماذا هو ،أو عن أيّ هدؾ أو معنى
لوجود هللا الحًّ  .مع ذلك ،فإنّ الكنٌسة هو موجودة أٌضًّا .لكن مرّ ة أخرى ،لماذا؟ ماذا هً فً الواقع؟ ما
الهدف الذي تخدمه؟
قد رأٌنا أنّ هناك هد افا بالفعلٌُ ،عمل علٌه فً األسفل هنا .قد أعلن ذلك ونستون تشرشل أمام الهٌبة
ال ّتشرٌعٌّة للوالٌات الم ّتحدة .هناك سبب لوجود البشرٌّة على األرض .وللعمل على هذا الهدف ،هناك
ّ
ّ
الخطة.
خطة ربٌسٌّة .الكنٌسة هً جزء مه ّم من تلك
ال تؽفل ًّ
أبدا عن اإلطار الذي أ ّدى إلى قٌام الكنٌسة .إحفظ فً ذهنك من وما هو هللا – هو العابلة الخالقة
اإللهٌّة ،الذي ٌستنسخ نفسه اآلن فً اإلنسان.
إحفظ فً ذهنك أكثر :من أجل أن ٌستعٌد المسٌح حكومة هللا على األرض ،سٌحتاج معه ،وتحت أمرته،
طاقمًّا مإه ًّّبل و ّ
منظ ًّما من كائنات ألوه ٌّة – أفراده رفضوا طرٌق إبلٌس ّ
الزابؾ ،وأثبتوا وفاءهم لحكومة
وطرق هللا البارّ ة!
ّ
ضر هذا ّ
ت ّم تصمٌم كنٌسة هللا فً ّ
والمنظم من الكائنات األلوه ٌّة.
الطاقم المتفانً
خطته الرّ بٌسٌّة العلٌا ،لتح ّ
أصبحت بذلك الكنٌسة ،آلٌّة هللا لمساعدته فً تحقٌق الخبلص للبشرٌّة.
تذ ّكر أنّ هللا قد جهّز ّ
خطة ربٌسٌّة من ٓٓٓ ٢سنة ،إلنجاز هدفه .قد أعل ّنا أنّ هدفه هو أن ٌستنسخ ذاته.
إ ّنما فً الواقع ،استنساخ ذاته ٌعنً اهتداء العالم من الخطٌبة إلى برّ هللا .هذا ٌعنً ؼرس صفة هللا
الرّ وحٌّة المثالٌّة ،فً داخل أوالد هللا المحتملٌن .فٌصبحون فً األخٌر أبناء هللا المولودٌن فً عابلة هللا.
وكما أنّ هللا لم ٌخلق دفعة واحدة ،بل بمراحل متتابعة ،كذلك سوؾ ٌؤتً بالخبلص إلى هذا العالم بمراحل
متتابعة .الكنٌسة هً آلٌة تحضٌرٌّة ضرورٌّة من أجل جلب الخبلص للبشرٌّة .لذا ،مرّ ة أخرى ،لنش ّدد
على أنّ هدؾ الكنٌسة لٌس فقط إلعطاء الخبلص للمدعوّ ٌن إلى الكنٌسة ،بل لتعلٌم وتدرٌب المق ّدرٌن
والمدعوّ ٌن إلى داخل الكنٌسة كآالت سٌستخدمها هللا لٌؤت بالعالم إلى الخبلص.
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كنٌسة "كل ٌّة المعلّمٌن"
لنوضّح بتشبٌه .لدى والٌات عدٌدة فً أمٌركا ،كلٌّات للمعلّمٌن .ال تستطٌع الوالٌات بدء أو إدارة مدارس،
قبل أن تدرّ ب معلّمٌن لهذه المدارسٌ .مكن للكنٌسة أن تدعى كل ٌّة هللا للمعلّمٌن ،لتحضٌر ح ّكام ومعلّمٌن
لملكوت هللا ،عندما ٌق ّدم هللا فعبلًّ الخبلص والحٌاة األبدٌّة للعالم ككلّ.
صمّمت الكنٌسة لتكون آلٌّة هللا لدعوة البشر المق ّدرٌن إلى خارج هذا العالم ،لٌتدرّ بوا لمراكز القٌادة فً
العالم الؽد ،عندما سٌعلّمون وٌدرّ بون آخرٌن .لهذا ُدعٌت الكنٌسة ،فً العهد الجدٌد ،بواكٌر خبلص هللا.
استلزم ك ّل هذا خطوات حٌوٌّة معٌّنة – ك ّل خطوة فً وقتها – فً إجراءات ّ
خطة هللا الرّ بٌسٌّة العلٌا!
نذ ّكر الفارئ اآلن ،أنّ الرّ وح القدس كان مؽلق بوجه البشرٌّة فً زمن خطٌبة آدم عند تؤسٌس العالم .كان
محرّ مًّا على البشرٌّة كك ّل ح ّتى ٌستعٌد المسٌح ،آدم ّ
الثانً ،حكومة هللا ،وٌطٌح إبلٌس عن عرش األرض.
ٌتوضّح الواقع مع إعبلن ٌسوع فً إنجٌل ٌوح ّنا  ،ٗٗ :ٙالذي ٌتطبّق على كنٌسة هذا العهد ،أنّ ال أحد
ٌقبل إلٌه إال إذا اجتذبه اآلب الذي أرسله .لهذا اُشٌر مرارًّ ا إلى الذٌن فً الكنٌسة ،فً العهد الجدٌد ،على
أ ّنهم مدعوّ ون أو مختارون .لهذا دعٌت الكنٌسة جٌل مختار .لهذا فالمدعوّ ون هم مق ّدرٌن أن ٌدعوا .فهم
بالفعل ،قد ج ّندوا .هم لٌسوا متطوّ عٌن.

متطوعون
المسٌح ٌّون الحقٌق ٌّون :مج ّندون – ال
ّ
إ ّنه فقط من خبلل المسٌح ،تستطٌع البشرٌّة الخاطبة أن تتصالح مع هللا اآلبٌ .جب علٌهم أوّ الًّ أن ٌؤتوا
للمسٌح .لكنّ ال أحد ٌستطٌع أن ٌقدم إلى المسٌح ،إال إن اختاره هللا اآلب ،وٌجتذبه بواسطة الرّ وح القدس.
ٌمكن أن ٌكون هذا حقٌقة جدٌدة مذهلة ،لكن كلّما درست أكثر الكتاب المق ّدس ،وكٌؾ أنّ هذه الحقٌقة هً
ضح هذا أكثر بال ّنسبة إلٌك.
مثبتة فً ك ّل أنحاء العهد الجدٌدٌ ،تو ّ
سرا .قد أعمى إبلٌس عقول مسٌحٌّة مخدوعة ومزٌّفة.
ال نتعجّب إن بقٌت الكنٌسة وهدفها ًّّ
أيّ أحد "ٌنض ّم إلى كنٌسة من اختٌاره" ،لم ٌؤت إلى كنٌسة هللا الحقٌقٌّة .ال ٌستطٌع أحد أن "ٌنض ّم" إلى
كنٌسة هللا الحقٌقٌّة .فً البداٌة ،هللا اآلب هو ٌختار ال ّشخص وٌجتذبه بواسطة روحه ،وٌؤتً به إلى توبة
كاملة مفطر القلب ،فٌتؽ ٌّر فً ك ّل أسلوب حٌاته ،ولٌس فقط ٌإمن وٌقبل بٌسوع المسٌح كمخلّصه
ال ّشخصً ،إ ّنما أٌضًّا ٌص ّدق المسٌح .تذ ّكر أنّ المسٌح هو كلمة هللا .كان المسٌح هو كلمة هللا بشخصه.
الكتاب المق ّدس هو كلمة هللا مكتوبة .تصدٌق المسٌح هو تصدٌق ما ٌقوله – بكبلم آخر ،تصدٌق كبلم هللا،
الكتاب المق ّدس.
ًّإذا ،مرّ ة أخرى ,ما هً ،ولماذا هً الكنٌسة؟ الكنٌسة هً أبناء هللا المدعوّ ٌن (إلى خارج هذا العالم) .إ ّنها
جسد المسٌح (رسالة كورنثوس األولى ٕٕٔ٢ :؛ رسالة أفسس ٔ .)ٕٖ :إ ّنها كاب ًّنا روح ًٌّّا الذي سٌكون
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"عروس المسٌح" – بعد قٌامته للخلود .ث ّم تتزوّ ج المسٌح! إ ّنها الهٌكل الرّ وحًّ الذي سوؾ ٌؤتً إلٌه
المسٌح عند ظهوره ّ
الثانً (رسالة أفسس ٕ.)ٕٔ :
لم ٌكن من الممكن تؤسٌس الكنٌسة فعل ًٌّّا ح ّتى ٌصعد ٌسوع وٌتمجّ د (إنجٌل ٌوح ّنا  .)ٖ٤-ٖ٢ :٢إ ّنما بمعنى
ما ،بدأ هللا ٌدعو البعض لٌكوّ نوا تؤسٌس الكنٌسة مع ابراهٌم وأنبٌاء العهد القدٌم – ح ّتى ربّما مع هابٌل،
أخنوخ ونوح (رسالة أفسس ٕ.)ٕٓ :
وبدأ ٌسوع ،فورًّ ا بعد أن تؤهّل للتؽلّب على إبلٌسٌ ،دعو رسله المستقبل ٌٌّن .كانوا لٌش ّكلوا مع األنبٌاء،
أسس الكنٌسة ،تحت رباسة المسٌح ،الذي هو نفسه األساس الحقٌقً ورأس الكنٌسة (رسالة كورنثوس
األولى ٖٔٔ :؛ رسالة أفسس ٘.)ٕٖ :
ال ٌملك ال ّشخص العادي أيّ فكرة عن اإلنجاز العظٌم العلًّ ؼٌر ّ
الطبٌعً ،هلل القدٌر فً استنساخ ذاته –
إلى المبلٌٌن من الكائنات الرّ وحٌّة األلوه ٌّة فً األخٌر! أو عن المراحل المتع ّددة الوجوه ،للتطوّ ر الذي هو
بحاجة إلٌه فً أو ّج ك ّل اإلنجازات المق ّدسة!

خ ّطة هللا :خطوة خطوة
ال ٌستطٌع هللا أن ٌستعجل .فذلك قد تطلّب ّ
خطة أساسٌّة ،التً ٌجب أن ُتستكمل خطوة خطوة .تطلّب
لصبر وتصمٌم ال ٌتحوّ ل ،من جهة الخالق اإلالهً!
ا ّ
قلٌلون ٌفهمون هذا!
وضع هللا فً ذهنً عندما كنت فقط فً الخامسة من عمري ،أن أرؼب – أن أتوق – الفه ! رؼب
سلٌمان بالحكمة وأعطاه هللا حكمة أكثر من ك ّل من عاش.
ما هو األمر الضّروري ًّإذا ،الذي ٌجب أن نمتلكه كً نستطٌع أن نتل ّقى هذا الفه ! "فطنة جٌّدة لك ّل
عاملٌها [وصاٌا هللا]" (مزامٌر ٔٔٔ .)ٔٓ :الوصٌّة اإلختبار الواحدة ،هً الوصٌّة الرّ ابعة – حفظ سبت
هللا .اهتدابً كان نتٌجة صراع فً مقاومة هذه الوص ٌّة! إ ّنما عندما ؼزانً إله رحوم – جعلنً أستسلم إلٌه
السنو ٌّة .هذا ٌصوّ ر السّبعة الخطوات
فً هذه ال ّنقطة – أظهر أٌضًّا ،الوجوب بحفظ سبوته واحتفاالته ّ
ّ
الخطة الرّ بٌسٌّة المهمّةُ ( .تشرح هذه الحقٌقة فً كتٌّبنا المجّ انً"،األعٌاد الوثنٌّة أم أٌّام
الرّ وحٌّة المهمّة فً
هللا المق ّدسة – أٌّهما تختار؟") .من خبلل هذه المعرفة وؼٌرها ،المكشوفة فً الكتاب المق ّدس ،أعطانً هللا
فه طرٌقة العمل على هدفه العظٌم! وأٌضًّا الجزء الضّروري لكنٌسته ،فً تحقٌق هذا الهدؾ الممجّ د!
بعد تمرّ د آدم ،وإبلٌس ال ٌزال على عرش األرض ،هللا فقط ٌستطٌع أن ٌعرؾ كم ٌجب أن تجري العملٌّة
بتؤن ،خطوة تلو خطوة.
بال ّتدرّ جٍ ،
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ك أنّ إنسان بارّ مثل هابٌل ،أخنوخ ونوح ،قد ت ّم استخدامهم لٌلعبوا دورًّ ا ما فً الخلق ال ّنهابً لملكوت
ال ش ّ
هللا .إ ّنما هللا األزلًّ بدأ ٌعمل على ال ّتؤسٌس الفعلًّ لعائلة هللا ال ّنهابٌّة ،من خبلل البطرٌرك ابراهٌم .إسحق،
ٌعقوب وٌوسؾ ،ش ّكلوا جزءًّا من مرحلة ما قبل ال ّتؤسٌس.
ث ّم ،من خبلل موسى ،أقام هللا أمّة إسرابٌل – أوّ ل جماعة أو كنٌسة هلل .اُعطً لكنٌسة العهد القدٌم هذه،
حكومة هللا ،إ ّنما لٌس روحه الق ّدوس! لم ٌولد اإلسرابٌلٌّون لٌصبحوا كائنات ألوه ٌّة مستقبلٌّة .مع ذلك،
أتمّت إسرابٌل القدٌمة ،جزءًّا ضرور ًٌّّا فً برنامج هللا األعلى.
لكن ،خبلل هذه األعوام ،استمرّ هللا بدعوته وتحضٌره ألنبٌاء أفراد ،لٌصبحوا جزءًّا من أساس كنٌسته.

األول
الكنٌسة – الحصاد ّ
وماذا ًّإذا ،كانت لتكون الكنٌسة؟ كما صُوّ رت فً ثلث أٌّام هللا المق ّدسة (األعٌاد) ،كانت لتزوٌد ّأول حصاد
فعلً ،لبشر فانٌٌّن ٌتحوّ لون إلى روح – مكوّ نٌن كائنات ألوه ٌّة! وأٌضًّ ا ،الكنٌسة هً اآللٌّة التً جهّزت
ّ
لتستخدم مع المسٌح وتحت رباسته ،فً إتمام هدؾ هللا الرّ ابع لخبلص البشرٌّة واستنساخ ذاته .إ ّنما
الكنٌسة هً أبناء هللا المنجبٌن (لٌسوا بعد مولودٌن) .لكنّ الكنٌسة سوؾ تكون حصاد المولود األوّ ل
(الرّ سالة إلى العبرانٌٌّن ٕٔ( )ٕٖ :والمسٌح هو رابد ذلك الحصاد) عند مجًء المسٌح ،بسلطان ومجد!
طوال السّنٌن ،منذ إبراهٌم ح ّتى المسٌح ،دعا هللا إلى خارج عالم إبلٌس ،أنبٌاء منجبٌن ومحضّرٌن،
شركاء تمهٌدٌٌّن فً تؤسٌس كنٌسة هللا! ٌسوع نفسه هو األساس األساسًّ .
خبلل ّ
الثبلث ال ّسنوات وال ّنصؾ من كهنوته ،دعا ٌسوع واختار ودرّ ب لٌبدأ معهم ،رسله اإلثنا عشر،
ال ّشراكة ّ
الثانٌة فً ال ّتؤسٌس.
خبلل كهنوته ال ّدنٌويّ البشريّ  ،أعلن ٌسوع عل ًّنا عن ملكوت هللا المستقبلًّ .علّم ودرّ ب رسله فٌما هو
ٌواصل عمله.
لك ّنه ل ٌدع ال ّشعب الذي كان ٌعظه للخبلص ،فقد تكلّم معهم ؼالبًّا بؤمثال .ولماذا بؤمثال؟ لٌؽ ّشً ،لٌخبّا
عنهم المعنى (إنجٌل م ّتى ٖٔ )ٔٙ-ٔٓ :الذي اُعطً لرسله المختارٌن لٌفهموا .كان هناك سبب مه ّم ج ًّّدا
لماذا ّ
خطة هللا ،خطوة تلو الخطوة ،لم تكن بعد دعوة لخبلص العالم .دعا هللا أوّ الًّ الكنٌسة لٌتحوّ لوا
وٌتؽٌّروا لٌكونوا ملو ًّكا وكهنة (رإٌا ٌوح ّنا البلهوتً ٘ ،)ٔٓ :تحت رباسة ٌسوع عندما ٌؤتً لٌخلّص
العالم .بناء على ذلك ،كشؾ الكثٌر من الحقٌقٌة للكنٌسة ،التً كانت تتدرّ ب لمساعدة المسٌح فً خبلص
العالم .لكنّ ّ
الزمن لم ٌؤت بعد لكشؾ هذه الحقابق للعالم .مع ذلك ،فإنّ كنابس العالم تعلّم المذاهب معاكسًّا
تمامًّا لهذه الحقٌقة.
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نٌوي
اكتمال كهنوت ٌسوع الدّ
ّ
عند نهاٌة كهنوته ال ّدنٌويّ ،أت ّم ٌسوع ال ّتحضٌرات لتؤسٌس كنٌسته .فقد أنهى العمل الذي جاء كإنسان،
لٌقوم به .من ث ّم أسلم حٌاته على الصّلٌب .ا ّتخذ على نفسه ذنبنا البشريّ من أجل خطاٌانا.
إ ّنما إفهم أنّ المسٌح ل ٌ ّتخذ على نفسه حصّة إبلٌس األساسٌّة ،فً ك ّل خطاٌا البشر .سٌستمرّ إبلٌس بدفع
جزاءه الخاصّ طوال األبدٌّة!
قد وُ ضعت أسس كنٌسة هللا .المسٌح بنفسه هو الرّ أس وحجر ّ
الزاوٌة – األساس الرّ بٌسً .ش ّكل رسله مع
أنبٌاإه بقٌّة األساس.
كان الرّ سل متلهّفٌن على بدء العمل  -بدء إعبلن بشارة الرّ سالة .لكنّ هللا استخدم تح ّف ُ
ظا بحكمة وصبر،
ًّ
آخذا ك ّل مناسبة فً وقتهاًّ .إذا ،نبّه ٌسوع رسله وقال لهم أن ٌنتظروا! وقد أمرهم (إنجٌل لوقا ٕٗ،)ٗ٤ :
"فؤقٌموا فً مدٌنة أورشلٌم إلى أن تلبسوا قوّ ة من األعالً".
بعد عشرة أٌّام ،كان ٌوم العنصرة السّنويّ ،المدعو فً األصل ،عٌد الباكورة (عدد .)ٕٙ :ٕ٣
تأسست الكنٌسة!
فً ذلك الٌوم ،جاء الرّ وح القدس! فً ذلك الٌومّ ،
ٌرمز ذالك الٌوم إلى أوّ ل البواكٌر لملكوت هللاُ .تصوّ ر أٌّام هللا اإلحتفال ٌّة ،حصاد هللا الرّ وحًّ  .أوّ ل قسم من
حصاد هللا الرّ وحً للبشر الذٌن سٌولدون فً األخٌر من هللا – ٌصٌرون كائنات ألوه ٌّة – هً الكنٌسة!
لهذا ،ك ّل من سٌولد فً ملكوت هللا عند عودة المسٌح ،بدءًّا باألنبٌاء األقدمٌن ،هم جزءًّا من كنٌسة هللا.
ح ّتى أنبٌاء األزمنة القدٌمة هم جز ًّءا من أساس الكنٌسة (رسالة أفسس ٕ.)ٕٔ-ٔ٤ :
األنبٌاء ،الرّ سل واألخوة فً الكنٌسة – سٌقوم جمٌعهم وٌتؽٌّرون إلى الخلود ،عند مجًء المسٌح فً المجد
والسلطان!
ّ
لذا ،فإنّ كل ّ الكنٌسة تكوّ ن أوابل ك ّل البشر الذٌن سٌولدون أخٌرًّ ا من جدٌد إلى ملكوت هللا .سوؾ ٌكونون
كائنات ألوه ٌّة!
كم كانوا ضالٌّن (رإٌا ٌوح ّنا البلهوتً ٕٔ ،)٤ :ك ّل الذٌن ٌعتقدون أ ّنهم سبق و"ولدوا من جدٌد" .على
ًّ
تحدٌدا – الوالدة من جدٌد؟"
القارئ أن ٌطلب كتٌّبنا المجّ انً "ماذا تعنً

الخالص اآلن ،للقلٌلٌن فقط
قبل أن نستكمل بعد ،إفه لماذا قلٌلون فقط قد تمّت دعوتهم للخبلص ح ّتى اآلن – لماذا قد قطع العالم
كك ّل عن هللا – لماذا لم ٌُحكم العالم بعد – لماذا هو لٌس "مخلّصًّا" وال "ضابعًّا"!
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إن لم ٌتؤهّل ابن آدم ،وإلى أن ٌتؤهّل ابن آدم ،حٌث آدم قد فشل – أن ٌتؽلّب على إبلٌس وٌطٌح به – أن
ٌتم ّكن أن ٌدفع جزاء خطٌبة اإلنسان وفدٌة العالم من إبلٌس – ال ٌستطٌع أحد أن ٌستعٌد حكومة هللا – ال
ٌمكن أن ٌعطى الحٌاة األلوهٌّة األبدٌّة!
الخطة الرّ بٌسٌّة العلٌا لتحقٌق هدف هللا – استنساخ ذاته – دعت "الكلمة" ّ
ّ
الذاتً الوجود ،لٌولد من لحم
ّ
أٌضا لٌولد كالولد الوحٌد المنجب ابن هللا!
بشريّ كابن آدم .إ ّنما تلك
الخطة دعته ا
المسٌح ،والمسٌح وحدهٌ ،ستطٌع أن ٌقهر وٌتؽلّب على إبلٌس – لٌتأهّل لٌح ّل مح ّل إبلٌس على عرش
األرض! من خبلله فقط ،سوؾ ٌتم ّكن أبناء آدم أن ٌتصالحوا مع هللا ،وٌقبلوا روح هللا ،وٌصبحوا أبناء هللا
– ٌصبحوا كائنات ألوه ٌّة ،الذٌن بهم ٌكون هللا قد استنسخ ذاته أخٌرًّ ا!
ٌا لها من ّ
األزلً الذي ص ّممها!
خطة ربٌسٌّة رابعة ال تص ّدق ،من أجل هدف أعلى! ك عظٌ هو هللا
ّ
ًّإذا ،دعت ّ
خطة هللا الرّ ابعة هذه ،بحكم الضّرورة ،أبناء آدم فً اإلجمال ،لٌكونوا غٌر محكومٌن بعد!
تركهم هللا مع وسابلهم الخاصّة – عالمًّا ك ّل الٌقٌن أ ّنهم سوؾ ٌتبعون أسلوب إبلٌس "لألخذ" ،طوعًّا
ًّ
وعمدا.
إ ّنما فً ذلك الوقت ،لن ٌحكم علٌهم نهاب ًٌّّا بعد ،لكن "ٌحصدون ما قد زرعوا" .سٌعٌشون هذه الحٌاة
ّ
للخطة الرّ بٌسٌّة.
الخاطبة ،وٌقٌمه هللا من األموات فً قٌامة خاصّة للقضاء ،فً نهاٌة السّبعة آالؾ عام
قد سبق المسٌح وتاب عن خطاٌاهم – إبلٌس سبق وا ُطٌح به – المسٌح وملكوت هللا قد استعادوا حكومة هللا
على األرض – حٌنها ٌمكن أن ٌُدعوا إلى ال ّتوبة ،لٌتصالحوا مع هللا ،لٌصبحوا عندها بخٌارهم الحرّ ،
كائنات ألوه ٌّة!
السبب قد أبقى هللا العالم ككلّ ،مقطوعًّا عنه ،تمامًّا كما قد فصل نفسه ج ّدهم األعلى ،آدم ،وفصل
ولهذا ّ
عابلته ،عن هللا.

سر بال ّنسبة للعال
لماذا هً ّ
كما أوحً لبولس الرّ سول لٌكتب ،فً رسالته إلى أهل رومٌة ٔٔ" :فإ ّنً لست أرٌد أٌّها األخوة أن تجهلوا
هذا السّرّ " (وهو سرّ بال ّنسبة للعالم) حدث "هذا الجهل" لهذه األسرار للعالم – ح ّتى "للكهنة المسٌحٌٌّن" –
إلى أن ٌقام ملكوت هللا لٌحكم على األرض!
وٌكمل بولس " ،فإ ّنه كما كنتم أنتم (المسٌحٌّون) مرّ ة ال تطٌعون هللا ولكن اآلن رُ حمتم بعصٌان هإالء،
هكذا هإالء أٌضًّا اآلن لم ٌطٌعوا لكً ٌُرحموا هم أٌضًّا برحمتكم .ألنّ هللا أؼلق على الجمٌع معًّا فً
العصٌان لكً ٌرحم الجمٌع".
وعند هذه ال ّنقطة ،صرخ بولس فً كتابتهٌ" :ا لعمق ؼنى هللا وحكمته وعلمه .ما أبعد أحكامه عن الفحص
وطرقه عن اإلستقصاء" (رسالة رومٌة ٔٔ.)ٖٕ-ٖٓ ،ٕ٘ :
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صحٌح ،إنّ الرّ سول قد كتب أعبله بخصوص إسرائٌل ،وقد طبّقته أنا على ك ّل البشرٌّة التً لم ُتدعى –
إ ّنما هذا ٌتطبّق كذلك ح ًّّقا.
دعا هللا وحضّر أنبٌاء العهد القدٌم .قد دعا وال ٌزال ٌدعو وٌحضّر الكنٌسة ،لتقهر إبلٌس – بٌنما الذٌن هم
فً جهل اآلن ،الذٌن لم تت ّم دعوتهم ،وقد ت ّم ابعادهم عن هللا ،ل ٌكن علٌهم أن ٌتؽلّبوا على إبلٌس .لماذا؟
لماذا الكنٌسة؟
ح ّتى نتم ّكن أن نتأهّل لنحكم مع المسٌح وتحت رئاسته فً ملكوت هللا – ح ّتى ٌكون بإمكاننا أن نجهّز
ّ
الطرٌق للدّ عوة ال ّنهائ ٌّة للعال وخالصه!
دعونً عند هذه ال ّنقطة أقتبس مقطعٌن من كبلم ٌسوع المباشر ،الذي ٌتطبّق فقط على الكنٌسة:
لكنٌسة القرن العشرٌن هذاٌ ،قول ٌسوع" ،من ٌؽلب فسؤعطٌه أن ٌجلس معً فً عرشً كما ؼلبت أنا
أٌضًّ ا وجلست مع أبً فً عرشه" (رإٌا ٌوح ّنا ٖ.)ٕٔ :
ومن ث ّم ،للكنٌسة أٌضًّ اٌ ،قول ٌسوع" ،من ٌؽلب وٌحفظ أعمالً إلى ال ّنهاٌة فسؤعطٌه سلطا ًّنا على األمم
فٌرعاهم بقضٌب من حدٌد( "...رإٌا ٌوح ّنا ٕ.)ٕ٢-ٕٙ :
فً هذا المقطع من الكتابة المق ّدسةٌُ ،ظهر ٌسوع بوضوح ،لماذا تمّت دعوة البعض إلى خارج هذا العالم،
إلى داخل الكنٌسة ،فً هذا الوقت الحاضر .لٌس أل ّنه ٌحاول أن ٌخلّص العالم ،ونحن جزء من العالم .لٌس
فقط لنخلص ونكون فً ملكوته ،إ ّنما ،كما قال ٌسوع أٌضًّ ا فً سفر الرّ إٌا ٘ ،ٔٓ :لنكون ملو ًّكا وكهنة
فنملك على األرض مع المسٌح وتحت رباسته ،عندما ٌضع ٌده لٌؤت بالخبلص إلى هذا العالم.

التحول ال ّتا ّ والعمٌق للكنٌسة
ضرورة
ّ
ال أستطٌع أن أش ّدد كفاٌة ،أنّ المدعوّ ٌن إلى الكنٌسة اآلن ،هم لٌسوا مدعوّ ٌن فقط ،ولمجرّ د الخبلص .إ ّنما،
من أجل أن ٌكونوا ملو ًّكا وكهنة ،ككابنات ألوهٌّة فعل ٌّة ٌساعدون المسٌح فً خبلص العالم .فالذٌن هم فً
الكنٌسةٌ ،جب علٌهم أن ٌتحوّ لوا بصدق وإخبلص.
ال أستطٌع أن أوضّح هذه الحقٌقة كثٌرًّ ا .أخشى أنّ الكثٌرٌن ،ح ّتى ممّن هم فً الكنٌسة ،ال ٌدركون كل ًٌّّا ما
هو التحوّ ل الحقٌقًّ .
التحوّ ل ٌبدأ فً العقل ،ومدارك العقل هذه التً ندعوها القلب .ال ٌمكن فهم هذا األمر كل ًٌّّا من دون فهم بنٌة
عقل اإلنسان ،كما ت ّم شرحه فً الفصل ّ
الثالث من هذا العمل .ال ٌمكن أن ٌُفهم ًّ
أبدا ،إلى أن ُتكشؾ
المعرفة من خبلل الكتاب المق ّدس ،حول روح البشريّ فً اإلنسان وال ّتركٌبة الفعلٌّة لذهن اإلنسان.
كما أنّ العقل البشريّ ٌختلؾ عن العقل الحٌوانًّ  ،بإضافة الرّ وح البشريّ علٌه ،هكذا اإلنسان المحوّ ل
ٌختلؾ عن اإلنسان ؼٌر المحوّ ل ،بفعل إضافة الرّ وح القدس علٌه.
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كم أعظم هً ّ
الطاقة واإلنتاجٌّة لعقل اإلنسان ،بالمقارنة مع عقل الحٌوان؟ ٌجب على إدراك هذا
اإلختبلؾ ،أن ٌوضّح الفرق ال ّشاسع ما بٌن عقل محوّ ل منقاد بالرّ وح القدس ،والعقل ؼٌر المحوّ ل.
ال ٌقدر أحد أن ٌقبل الرّ وح القدس إن لم ٌتوب أوّ الًّ .هللا ٌهب ال ّتوبة (أعمال الرّ سل ٔٔ .)ٔ٣ :ال ّشرط
ّ
الثانً لقبول الرّ وح القدس هو اإلٌمان .أي ،فقط اإلٌمان باهلل وبالمسٌح ،إ ّنما بما أنّ المسٌح هو الكلمة أو
ال ّناطق باسم عابلة هللا ،فهذا ٌعنً اإلٌمان بما ٌقوله.
التوبة تعنً تؽٌٌر ّ
الذهن .األسؾ اإللهً هو أعمق بكثٌر من ال ّندم .واألسؾ اإللهً ٌقود إلى ال ّتوبة .إ ّنه ال
ٌتضمّن فقط األسؾ الصّادر من القلب عن الخطاٌا الماضٌة ،إ ّنما تؽٌٌر كلًّ لسلوك ّ
الذهن وا ّتجاه وهدؾ
المستقبلً عوضًّا عن السّلوك الماضً .ك ّفر دم المسٌح عن
بالسلوك
الحٌاة .فً الواقع ،ال ّتوبة تتعلّق أكثر
ّ
ّ
الماضً .ال ّتوبة لٌست ال ّتكفٌر عن ّ
الذنب .ال ٌمكنك أن تفعل شٌ ًّبا ٌعوض عن ذنبك الماضً .دم المسٌح قد
دفع ثمن ّ
الذنب الماضً .فقد مسح القابمة كلّ ًٌّّا.
اإلنسان المتحوّ ل هو إنسان ذات فكر متؽٌّر ومتحوّ ل كل ًٌّّا .فكر متؽٌّر هو عندما ٌنض ّم فكر هللا ّ
بالذات ،مع
فكر اإلنسان .كما ٌقول هللا من خبلل بولس الرّ سول" ،فلٌكن فٌكم هذا الفكر الذي فً المسٌح ٌسوع أٌضًّا".
(رسالة بولس الرّ سول إلى أهل فٌلٌبًّ ٕ .)٘ :الرّ وح القدس هو روح فكر سلٌم ،الذي هو فكر متؽٌّر كل ًٌّّا.
فقد قام بتؽٌّر كامل ومفاجا فً رؼباته وأهدافه ونواٌاه.

خطأ المسٌح ٌّة التقلٌد ٌّة
"الخبلص" فً ما ٌسمّى المسٌحٌّة التقلٌدٌّة ،ال ٌؽٌّر فً الواقع ،اإلنسان إلى إنسان جدٌد آخر .ؼالبًّا ما
ٌقول الكهنة والمب ّشرٌن لل ّناس ،أ ّنهم إن "تلقّوا المسٌح" فقط ،إن "قبلوا المسٌح" أو "أعطوا قلبهم للرّ بّ "،
فهم ٌخلصون .فهم قد سبق و"ولدوا من جدٌد" .فكؤنّ محول ما ،ؼامضٌُ ،نقر ،فٌُقذؾ اإلنسان فورًّ ا
ًّ
صعودا إلى السّموات عند الموت الذي ٌإمن به الكثٌرون ،وهو لٌس مو ًّتا فً الواقع .ال ٌعلّم هللا فً
الكتاب المق ّدس أمر كهذاٌ .كشؾ هللا أ ّنه كما ٌموت الجمٌع فً آدم ،كذلك سٌعٌش "الجمٌع" فً المسٌح
بواسطة القٌامة من الموت .فً أثناء ذلكٌ ،كشؾ هللا أنّ الموتى لٌس لدٌهم وع ًٌّا إطبل ًّقا.
أعطى هللا إسرابٌل القدٌمة معرفة ناموسه ،إ ّنما لم ٌعطها روحه .فكرهم لم ٌتحوّ ل ولم ٌتؽٌّر .كانوا ال
ٌزالون جسدٌٌّن .والفكر ّ
الطبٌعً هو معاد هلل (رسالة رومٌة  .)٢ :٣لم ٌكن من تحوّ ل فً إسرابٌل القدٌمة
– ال خبلص .الفصل السّابع والثبلثٌن من سفر حزقٌالٌ ،كشؾ كٌؾ سٌتلقّى هإالء الذٌن فً إسرابٌل
القدٌمة روح هللا ،إن أرادوا ،فً قضاء العرش األبٌض العظٌم.
الذي ٌتل ّقى الرّ وح القدس وٌنقاد منه ،هو إنسان محوّ ل .فقد خضع لتجدٌد فكره .إلى أن تكشؾ معرفة
الرّ وح البشريّ فً اإلنسان ،وٌمكن لروح هللا أن ٌ ّتحد مع الرّ وح البشريّ  ،ال ٌمكن فهم الخبلص الحقٌقً
بالكاملٌ .جب على المسٌحً أن ٌنمو وٌتطوّ ر فً ال ّنعمة والمعرفة الرّ وحٌّة والسّلوك اإلالهً.
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لماذا دُعٌت الكنٌسة ّأوالا
ًّ
تمٌٌزا ض ّد
عند هذه المرحلة ،دعونً أشرح أكثر ،لماذا ُتدعى الكنٌسة ،بواكٌر خبلص هللا .بعٌد عن كونه
األكثرٌّة السّاحقة للعالم الذي لم ٌُدع بعد إلى الخبلص ،إ ّنه بهدؾ دعوة بقٌّة العالم إلى الخبلص .دعونً
أذ ّكركم مرّ ة أخرى ،بوجود نظام مح ّدد متسلسل فً ّ
خطة هللا لخبلص العالم – لٌستنسخ ذاته.
ٌسوع المسٌح هو أوّ ل البواكٌر .إ ّنه باكورة أخوة كثٌرٌن (رسالة كورنثوس األولى ٕٖ٘ٔ :؛ رسال
رومٌة  .)ٕ٤ :٣إنّ الكنٌسة ُتدعى من أجل أن ٌتؽٌّروا ،وٌتطوّ روا فً سلوكهم ،وأخٌرًّ ا أن ٌولدوا عند
مجًء المسٌح ّ
الثانً ككابنات ألوهٌّة ،لٌكونوا ملو ًّكا وكهنة تحت رباسة المسٌح ،عندما ٌضع ٌده لٌخلّص
العالم.
بمعنى معٌّن ،ستكون الكنٌسة مخلّصٌن مساعدٌن مع المسٌح .كان مطلوب أمران من المسٌح أساس ًٌّّا،
لٌخلّص العالم .أوّ الًّ ،كان من الضّروري له ،الذي كان صانعنا كلّنا ،أن ٌموت من أجلنا كلّنا ،وبذلك أن
ٌدفع جزاء الموت عوضًّ ا ع ّنا .ال ٌمكن ألحد أن ٌقوم بذلك إال ٌسوع المسٌح وحده.
لكنّ كثٌرون ال ٌدركون أ ّننا ال نخلص بدم المسٌح .ستقرأ فً رسالة بولس الرّ سول إلى أهل رومٌة ٘:
ٓٔ ،أ ّننا نتصالح مع هللا اآلب بموت المسٌح ،لك ّننا سنخلص بحٌاته – بالقٌامة من الموت .إ ّنً أكتب هذا
المقطع الخاصّ حول ما ٌدعوه العالم "أحد الفصح" .الٌوم ،قد قالت الكنابس والمب ّشرون الكثٌر عن قٌامة
المسٌح ،إ ّنما عمل ًٌّّا ،لم ٌقولوا شٌ ًّبا عن قٌامة جمٌع من سٌخلص ،وعن القٌامة التً بها ٌمكن لل ّناس أن
ٌخلصوا.
وحده ٌسوع ٌستطٌع أن ٌقوم بال ّتضحٌة وٌدفع ثمن خطاٌانا الماضٌة .لكنّ العالم ٌجب أن ٌبحث عن
الخبلص من خبلل حٌاته ٌعد القٌامة .الكنٌسة هً العروس المخطوبة للمسٌح ،لتتزوّ ج ابن هللا عند عودته،
بعد قٌامة الذٌن فً الكنٌسة .عند بلوؼنا قٌامة األموات ،بصفتها زوجة ابن هللا ،وأعضاء عابلة هللا ،لن
نكون فقط الورثة وال ّشركاء باإلرث مع المسٌح ،إ ّنما بمعنى ما ،سوؾ نكون شركاء فً اإلنقاذ.
ستنمو عابلة هللا .كملوك وكهنة ،ستكون الكنٌسة فً القٌامة ،شرٌكة فً الحكم تحت رباسة المسٌح ،فً
استرجاع حكومة هللا فوق ك ّل األمم .لك ّننا سنكون أٌضًّا ،ككهنة ،شركاء فً اإلنقاذ معه فً خبلص العالم.

لماذا ضرورة البواكٌر
اآلن ،لماذا كان من الضرورة القصوى ،أن ُتدعى الكنٌسة إلى خارج العالم لتقبل الخبلص خبلل عهد
الكنٌسة هذا ،بٌنما اُبقً باقً العالم فً ظبلم وخداع روحًّ ؟
قبل أن ٌتؤهّل ٌسوع لٌصبح منقذنا وملكنا المستقبلًّ  ،كان من الضّروري له ،كآدم ّ
الثانً ،أن ٌفعل ما فشل
آدم األوّ ل أن ٌقوم به – أن ٌقهر إبلٌس وٌختار عوضًّا عنهِ ،فكر وحكومة هللا .إن كانت الكنٌسة لتحكم معه
وتحت رباسته – إن كانت الكنٌسة لتكون كهنة وملوكٌ ،ساعدون تحت رباسة المسٌح فً خبلص العالم،
كان من الضّروري أٌضًّا أن ٌتؤهّل الذي فً الكنٌسة ،فً مقاومتهم إبلٌس وقهره.
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لن ٌتطلّب ذلك من أؼلبٌّة اآلخرٌن السّاحقة ،عندما ٌؤتٌهم الخبلص .لن ٌؤتٌهم الخبلص إلى أن ٌُبعد إبلٌس.
ًّإذا ،فؤنت ترى ،أ ّنه كان ًّ
بعٌدا ج ًّّدا عن ال ّتمٌٌز ض ّد بقٌّة العالم ،عندما قال ٌسوع" ،ال ٌقدر أحد أن ٌقبل إلًّ
إن لم ٌجتذبه اآلب الذي أرسلنً" (إنجٌل ٌوح ّنا  .)ٗٗ :ٙكان من الضّروري أن ُتدعى الكنٌسة فً وقت
حٌث على ك ّل عضوّ أن ٌبتعد وٌقاوم وٌقهر إبلٌسّ .
وإال ،لما ك ّنا نحن الكنٌسة ،استطعنا أن نتؤهّل للمركز
الرّ ابع ،فً أن نكون ملو ًّكا وكهنة فً ملكوت هللا خبلل ألؾ سنة.
هذا ٌفسّر لماذا الكنٌسة – هدفها العظٌم.

هل الكنٌسة هً ّ
منظ ّمة؟  -كٌف؟
لكن ما هً الكنٌسة – كٌف هً ّ
منظمة – كٌؾ تعمل؟
ُ
أصبحت بٌن األخوة فً كنٌسة هللا ،كان ال ّتساإل بٌن القادة حول طبٌعة نظام الكنٌسة .فً ذلك
عندما
الوقت ،عام  ،ٔ٤ٕ٢كانت الكنٌسة ّ
منظمة وفق نموذج ٌقوم على القٌام بمإتمر عا ّم ،مرّ تٌن ك ّل سنة .كانت
ًّ
ًّ
واحدا للمإتمر العام ،فٌكون لها بذلك تصوٌ ًّتا واح ًّدا على انتخاب
عضوا
ك ّل جماعة محلٌّّة ترسل
المسإولٌن ،على مسابل عقابد الكنٌسة وسٌاستهاٌ .مكن للجماعة أن تتكوّ ن من أعضاء قلٌلٌن ،إلى ح ّد أن
ٌكون عددهم خمسة.
لكن اإلنقسام حول تنظٌم وحكومة الكنٌسة ،بدأ حوالً عام ٖٓ .ٔ٤مع عام ٖٖ ،ٔ٤كانت الكنٌسة منقسمة
إلى قسمٌنّ .
نظم قابدان كنٌسة جدٌدة ،ؼادرت مقرّ ها الرّ باسً فً ستانبري ،مٌسوري ،وأسّست مقرّ ها
الرّ باسً الجدٌد فً سالم ،فٌرجٌنٌا الؽربٌّة .تب ّنوا جهاز نظام ودعوه خطؤ" ،نظام الكتاب المق ّدس".
ّ
المنظمة الجدٌدة من اثنا عشر رجبلَ دعٌوا رسبلًّ – لُ ُّقبوا "باإلثنً عشر" .عٌّن سبعة رجال
تكوّ نت هذه
لمركز ال ّشمامسة ،ربٌسهم أمٌن الصّندوق ٌتولّى األمور المالٌّة .من ث ّم ،كان "السّبعون" – أو سبعون
شٌخ .كان هذا نقبلًّ عن سانهدرٌن فً الٌهودٌّة .إ ّنما ،لم ٌكن العدد الكافً من الكهنة المرتسمٌن فً الكنٌسة
لٌش ّكلوا أكثر من نصؾ هإالء "السّبعون".
الكنٌسة الرّ ومانٌّة الكاثولٌكٌّة هً ّ
منظمة وفق ال ّنظام الهرمً ،مع البابا فً أعلى سلطةٌ ،تبعه فً السّلطة
مجمع من الكرادلة وعشٌرة فً المقرّ الرّ بٌسً فً الفاتٌكان ،مع مطارنة وأساقفة وكهنة.
الكنٌسة المشٌخٌّة (البرسبٌتارٌّة) هً ّ
منظمة مع الكهنة أو القسٌّسون فً السّلطة .الكنٌسة ال ّتجمعٌّة
(كونكرٌكاشٌونال) ،تنتدب السّلطة العلٌا على الجماعة – "حكومة بموافقة المحكوم".
وهكذا دوالٌك .كنابس عالم إبلٌس هذا هً ّ
منظمة وف ًّقا لنماذج من صنع اإلنسان .لكنّ الكتاب المق ّدس
ٌعطً توجٌهات واضحة بما ٌخصّ حكومة الكنٌسةٌ .سوع المسٌح هو رأس الكنٌسة .صٌؽة هللا للحكومة
هً بالفعل ،هرمٌّة .هللا اآلب هو رأس فوق المسٌح – المشرّ ع الوحٌد والسّلطة العلٌا.
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ّ
وموظفٌهم ،كما
ٌشرح هللا فً رسالة كورنثوس األولى الفصل ٕٔ ،عن الوظابؾ والمراكز واإلدارات
أقامهم هللا فً كنٌسته.
"وأمّا من جهة المواهب الرّ وحٌّة أٌّها األخوة فلست أرٌد أن تجهلوا...
فؤنواع مواهب موجودة ولكنّ الرّ وح واحد .وأنواع خدم موجودة ولكنّ
الرّ بّ واحد .وأنواع أعمال موجودة ولكنّ هللا واحد الذي ٌعمل الك ّل فً
الكلّ ...ولكنّ هذه كلّها ٌعملها الرّ وح الواحد بعٌنه قاسمًّا لك ّل واحد
بمفرده كما ٌشاء .أل ّنه كما أنّ الجسد هو واحد وله أعضاء كثٌرة وك ّل
أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثٌرة هً جسد واحد كذلك المسٌح
ًّ
ٌهودا
أٌضًّا .أل ّننا جمٌعنا بروح واحد أٌضًّا اعتمدنا إلى جسد واحد
ك ّنا [فً الكنٌسة] أم ٌونانٌٌّن ع ًّ
بٌدا أو أحرارًّ ا( "...رسالة كورنثوس
ٕٔ.)ٖٔ-ٔٔ ،ٙ-ٗ ،ٔ :

كنٌسة واحدة بحكومة واحدة
الحظ خاصّة ،هناك كنٌسة واحدة فقط .ال العدٌد من الكنابس .الكنٌسة لٌست منقسمة .هناك كنٌسة واحدة
فقط .لٌس كنٌسة والدة والكثٌر من البنات الكنابس الصّؽار التً انفصلت بعد خبلؾ .اإلنقسامات التً
تنفصل ل تعد فً الكنٌسة .إ ّنها الكنٌسة التً ستتزوّ ج المسٌح فً القٌامة عند مجٌبه – ولٌس الكنابس
المتضاربة – لٌس الفبات التً انفصلت! هً لٌست كنٌسة أ ّم ،وبنات مرت ّدات .سٌتوضّح ذلك أكثر فٌما
نستمرّ.
الحظ أٌضًّ ا ،تدٌر الكنٌسة عمل ٌّات مختلفة .ألنّ فً هذه الكنٌسة الواحدة ،هناك إدارات مختلفة أو أقسام
تنفٌذٌّة ،مع مدٌر تنفٌذي فوق ك ّل قسم أو عملٌّة (آٌات ٗ .)ٙ-تذ ّكر ،المدٌر ال ّتنفٌذي ال ٌضع خ ّطة عمل
وال إجراءات وال عقائد .إ ّنه ٌدٌر – ٌن ّفذ وٌوجّ ه – ما قد وضع مسب ًّقا من فوق.
ح ّتى فً هذا العالم ،فً الوالٌات الم ّتحدة ،الرّ بٌس ال ٌضع القوانٌن .إ ّنه ٌدٌر السٌّاسات كوظابؾ مفوّ ضة
من قبل الكونؽرس – ٌن ّفذ القوانٌن التً ٌضعها الكونؽرس .تضع الكنٌسة اإلدارٌٌّن فقط لٌشرفواٌ ،دٌروا،
ٌن ّفذوا السٌّاسات واإلجراءات والعقابد ،المعٌّنة لهم من فوق.
ٌش ّدد على الكنٌسة الواحدة ،ؼٌر المنقسمة ،مرّ ة أخرى فً اآلٌة ٕٓ" :فاآلن أعضاء كثٌرة ولكن جسد
واحد" – كنٌسة واحدة غٌر منقسمة! ح ّتى هللا ٌتكوّ ن من أكثر من شخصٌّة ،إ ّنما هو إله واحد! تذ ّكر ،هللا
هو عابلة هللا اإللهٌّة .الذٌن هم فً الكنٌسة ،هم أبناء سبق واُنجبوا – أبناء منجبٌن لعائلة هللا هذه .لكن لم
ٌولدوا بعد ككائنات ألوه ٌّة!
ًّ
واحدا بعضها ببعض".
الحظ آٌة ٕ٘" :لكً ال ٌكون انشقاق فً الجسد بل تهت ّم األعضاء اهتمامًّا
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أناسا فً الكنٌسة أوّ الًّ رسبلًّ ثان ٌَا
إلدارة هذه العملٌّات العدٌدة – لٌس بتصوٌت من األعضاء – "وضع هللا َ
أنبٌاء ًّ
ثالثا معلّمٌن" (آٌة  .)ٕ٣أو كما أعلنه بتفصٌل أكثر ،فً رسالة بولس الرّ سول إلى أهل أفسس ٗ:
ٔٔ" :وهو أعطى البعض أن ٌكونوا رسبلًّ والبعض أنبٌاء والبعض مب ّشرٌن والبعض رعاة ومعلّمٌن".
الرّ سول هو "المرسل" مع رسالة بشارة المسٌح ،بما فٌها اإلشراؾ على إعبلن هذه الرّ سالة إلى العالم
بوسابل وأشخاص ؼٌر شخصه .اُعطً الرّ سول أٌضًّا اإلشراؾ فوق ك ّل الجماعات المحلٌّة أو الكنابس
(رسالة كورنثوس األولى  .)ٔ :ٔٙكان لبولس الرّ سول نظرة شاملة على كنابس العالم الوثنًّ (رسالة
كورنثوس ّ
الثانٌة ٔٔ.)ٕ٣ :
األنبٌاء الذٌن اُقٌموا فً تؤسٌس الكنٌسة ،هم أنبٌاء العهد القدٌم ،الذٌن استخدمت كتاباتهم لٌش ّكلوا جزءًّا
كبٌرا من العهد الجدٌد ،وتعلٌم اإلنجٌل وعمله .لم ٌذكر فً العهد الجدٌد ،أنّ أليّ نبًّ وظٌفة إدار ٌّة أو
َ
تنفٌذ ٌّة أو تبشٌر ٌّة.
كان المب ّشرون ٌقودون الكهنة وٌعلنون البشارة لل ّشعب ،ح ّتى أ ّنهم كانوا ٌقٌمون كنابس محلٌّة ،وٌشرفون
على بعض الكنابس تحت رباسة الرّ سل .لذاٌ ،مكن للمب ّ
شر أن ٌتسلّم وظٌفة تنفٌذٌّة تحت رباسة الرّ سل فً
المقرّ الرّ باسً للكنٌسة ،أو فً عمل الكنٌسة الٌوم .المب ّ
شر لٌس بالضّرورة ثابت .القساوسة هم ثابتون فوق
كنٌسة محلٌّة أو مجموعة تابعة لكنابس محلٌّة .ث ّم وضع فً الكنٌسة معلّمٌن – لٌس بالضّرورة مب ّشرٌن.
ًّ
شٌوخا ،فً نصوص أخرى من العهد الجدٌد .لذا ،فً كنٌسة هللا
مع ذلك ك ّل الكهنة والمعلّمٌن ٌُدعون
الٌوم ،هناك شٌوخ مب ّشرٌن وشٌوخ ؼٌر مب ّشرٌن .ال ّ
شٌوخ المب ّشرٌن هم قساوسة كنابس محلٌّةّ .ثم بعض
ال ّشٌوخ ؼٌر المب ّشرٌنٌُ ،د َعون شٌوخ محلٌٌّن فً الكنٌسة الٌوم.

الهٌكل الذي سٌأتً إلٌه المسٌح
المزٌد بعد عن نظا الكنٌسة.
الكنٌسة هً جسد المسٌح الرّ وحً – لٌست نظامًّا علمان ًٌّّا دنٌو ًٌّّا ،ناد أو مإسّسة .مع ذلك ،فإ ّنها ّ
منظمة
بشكل ج ٌّد ا
جدّ ا.
الحظ كٌؾ هً ّ
منظمة تمامًّا" :فلستم ًّإذا بعد ؼرباء ونزالء بل رعٌّة مع ق ّدٌسٌن وأهل بٌت هللا" .الحظ،
الكنٌسة هً عائلة ،كما أنّ هللا هو عائلة إلهٌّة – "أهل بٌت هللا" .أكمل:
"مبنٌٌّن على أساس الرّ سل واألنبٌاء وٌسوع المسٌح نفسه هو حجر
ّ
الزاوٌة الذي فٌه ك ّل البناء" – الكنٌسة هً بناء – "مر ّكبًّا معًّا"
( ّ
منظ اما ج ٌّداا – ك ّل األجزاء مجتمعة وتعمل مع بعضها البعض فً
انسجام وعمل جماعً) – "ٌنمو هٌكبلًّ مقدّسًّ ا فً الرّ بّ  .الذي فٌه
أنتم أٌضًّا مبنٌٌّن معًّا مسك ًّنا هلل فً الرّوح" (رسالة أفسس
ٕ.)ٕٕ-ٔ٤ :
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تكشؾ هذه الكتابة المق ّدسة بوضوح ،الهٌكل الذي سٌؤتً إلٌه المسٌح الممجّ د حاكم العالم ،عند مجٌبه
ّ
الثانً .ال ٌوجد كتابة مق ّدسة تتنبّؤ عن بناء هٌكل ماديّ فً أورشلٌم ،قبل ظهور المسٌح .إ ّنما الفصل ٓٗ
من سفر حزقٌالٌ ،صؾ بناء هٌكل بعد عودة المسٌح.
سا – الهٌكل الرّ وحًّ الذي سٌؤتً إلٌه المسٌح – تمامًّا كما
سوؾ تنمو حٌنها الكنٌسة لتصبح هٌكالا مقدّ ا
جاء إلى هٌكل ما ّديّ من حجر ومعادن وخشب ،فً أوّ ل مرّ ة.
الحظ بعد ..." :الذي هو الرّ أس المسٌح الذي منه ك ّل الجسد مر ّكبًّا معًّا" – ّ
منظمة – "ومقتر ًّنا بمإازرة
ك ّل مفصل حسب عمل على قٌاس ك ّل جزء ٌحصّل نموّ الجسد( "...رسالة أفسس ٗ .)ٔٙ-ٔ٘ :مقتر ًّنا،
أي محا ًّكا بعضهم ببعض ،متماسكٌن معًّ ا ،مقرّ بٌن ج ًّّدا كؤ ّنهم مضؽوطٌن مع بعضهم البعض .هذا ٌظهر
وحدة ّ
منظمة ،متناسقة! إ ّنه مطلوب من الذٌن فً الكنٌسة ،أن ٌكونوا موحّ دٌن إلى ح ّد "ٌقولوا جمٌعهم
قوالًّ
ًّ
واحدا" (رسالة كورنثوس األولى ٔ.)ٔٓ :
إسرابٌل العهد القدٌم ،كنٌسة العهد القدٌم ،كانت أٌضًّا أمّة فً العالم – إ ّنما لٌست للعالم كما ّ
نظمها هللا.
كانت حكومتها هرم ٌّة .كانت حكومة ثٌوقراطٌّة – حكومة من األعلى إلى األسفل – عكس "ال ّدٌمقراطٌّة"
تمامًّا.
الكنٌسة ّ
منظمة تحت حكومة ثٌوقراطٌّة ،بشكل هرمًّ  .أعضاإها ال ٌقٌمون المسإولٌن فً الكنٌسة .هللا
ٌضع األعضاء كل ّ فً موضعه فً الكنٌسة (رسالة كورنثوس األولى ٕٔ.)ٔ٣ :
قال المسٌح بوضوح" :ال أحد ٌقدر أن ٌقبل إلًّ إن لم ٌجتذبه اآلب الذي أرسلنً" (إنجٌل ٌوح ّنا .)ٗٗ :ٙ
العالم ،باستثناء المدعوّ ٌن بشكل خاصّ  ،هو مقطوع عن هللا!
قد ّ
ؼطٌنا حقٌقة أنّ هللا ٌضع المسإولٌن لٌخدموا على المستوى البشريّ  ،تحت رباسة المسٌح ،فً الكنٌسة.
األعضاء ال ٌنتخبونهم .إ ّنما فً كنابس هذا العالمٌ ،عتقد البعض بالحكومة من الجماعة كلّها –
"ال ّدٌمقراطٌّة" – وٌدعون أنفسهم كونكرٌكاشٌونال (التج ّمعٌّون)ّ .
نظم ؼٌرهم ذاتهم إلى حكومة من
قساوسة وكهنة وٌدعون أنفسهم "برسبٌتارٌّون" (المشٌخٌّون) .البعض ٌتبع لوثر وٌدعون أنفسهم
"اللوثرٌّون" .البعض ٌتبع وٌسلً ،الذي كان شدٌد المنهج ،ودعوا أنفسهم "المنهجٌّون" .تعلّم البعض
الحقٌقة عن المعمود ٌّة وٌدعون كنٌستهم تبعًّ ا لهذه العقٌدة الواحدة" ،المعمّدون" .أرادت إحداها السٌّطرة
الكاملة على العالم كلّه ،ودعت نفسها "الكاثولٌكٌّة" ،أي "العالمٌّة" .ما اسم الكنٌسة التً أسّسها ٌسوع؟

الحقٌقً
إس الكنٌسة
ّ
صلّى ٌسوع من أجل كنٌسته:
"أٌّها اآلب الق ّدوس احفظهم فً اسمك الذٌن أعطٌتنً لٌكونوا واحداا
كما نحن .حٌن كنت فً العالم كنت أحفظهم فً اسمك ...أمّا اآلن
فإ ّنً آتً إلٌك ...أنا قد أعطٌتهم كبلمك والعالم أبؽضهم أل ّنهم لٌسوا
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من العالم كما أ ّنً أنا لست من العالم .لست أسؤل أن تؤخذهم من
العالم بل أن تحفظهم من ال ّشرّ ٌر .لٌسوا من العالم كما أ ّنً لست من
العالم .ق ّدسهم فً ح ّقك .كالمك هو ّ
حق" (إنجٌل ٌوح ّنا .)ٔ٢-ٔٔ :ٔ٢
قال ٌسوع أنّ كنٌسته س ُتحفظ باسم اآلب – هللا .اثنتا عشر مرّ ة ،كان اس الكنٌسة الواحدة الحقٌقٌّة هذه ،فً
العهد الجدٌد ،هو كنٌسة هللا! إ ّنها كنٌسة هللا ،وٌسوع المسٌح رأسها الذي ٌقودها وٌحفظها وٌدٌرها!
فً المقاطع الخمسة حٌث ٌظهر اسم الكنٌسة ،جسد المسٌح الكامل – الكنٌسة كك ّل – هو المشار إلٌه .لذا،
عندما نتكلّم عن الكنٌسة كلّها ،بما فٌها أعضاءها على األرض ،اسمها "كنسٌة هللا" .إلٌك المقاطع الخمسة:
.1
.2
.3
.4
.5

أعمال الرّ سل ّٕٓ ٕ٣ :
ٌحذر ال ّشٌوخ ح ّتى "[ٌرعوا] كنٌسة هللا".
رسالة كورنثوس األولى ٓٔ" :ٖٕ :كونوا ببل عثرة للٌهود وللٌونانٌٌّن ولكنٌسة هللا".
رسالة كورنثوس األولى ٔٔ ..." :ٕٕ :أم تستهٌنون بكنٌسة هللا ،وتخجلون الذٌن لٌس لهم".
ّ
اضطهدت كنٌسة هللا".
رسالة كورنثوس األولى ٘ٔ :٤ :كتب بولس" :أل ّنً...
رسالة ؼبلطٌة ٔ :ٖٔ :تكرّ ر هذه اآلٌة ،كبلم آخر آٌة أعطٌناها – "كنت أضطهد كنٌسة هللا".

عندما كانت ُتذكر جماعة خاصّة محلٌّة ،كانت ُتدعى الكنٌسة الحقٌقٌّة "كنٌسة هللا" ،وكانت ؼالبًّا على
صلة مع المكان أو الموقع .إلٌك أربع مقاطع بعد:
.6
.7
.8
.9

رسالة كورنثوس األولى ٔ" :ٕ :كنٌسة هللا التً فً كورنثوس".
رسالة كورنثوس ّ
الثانٌة ٔ" :ٔ :كنٌسة هللا التً فً كورونثوس".
رسالة تٌموثاوس األولى ٖ :٘ :بالكبلم عن شٌخ محلًّ فً جماعة محلٌّة ،كتب بولس لتٌموثاوس:
"وإ ّنما إن كان أحد ال ٌعرؾ أن ٌدبّر بٌته فكٌؾ ٌعتنً بكنٌسة هللا".
الحً".
رسالة تٌموثاوس األولى ٌٖ ..." :ٔ٘ :جب أن تتصرّ ؾ فً بٌت هللا الذي هو كنٌسة هللا
ّ
هً هنا كنٌسة هللا الحًّ.

بالكبلم عن الجماعة المحلٌّة بشكل جماعً ،لٌس كجسد واحد عام ،إ ّنما كمجموع ك ّل الجماعات المحلٌّة،
نجد أنّ إسمهم فً الكتاب المق ّدس هو "كنابس هللا" .إلٌك آخر ثبلث آٌات من اآلٌات اإلثنا عشر التً تسمًّ
الكنٌسة:
 .10رسالة كورنثوس األولى ٔٔ ..." :ٔٙ :فلٌس لنا نحن عادة مثل هذه وال لكنائس هللا".
ّ
متمثلٌن بكنائس هللا التً هً فً
 .11رسالة تسالونٌكً األولى ٕ" :ٔٗ :فإ ّنكم أٌّها األخوة صرتم
الٌهودٌّة فً المسٌح ٌسوع".
 .12رسالة تسالونٌكً ّ
الثانٌة ٔ" :ٗ :ح ّتى أ ّننا نحن أنفسنا نفتخر بكم فً كنائس هللا".
مستمرة فً العقٌدة والتقالٌد
مع ذلك ،وال كنٌسة هً كنٌسة هللا الحقٌقٌّة ،إال إن كانت كنٌسة هلل،
ّ
وال ّتنظٌم فً ك ّل الجهات ،تبعًّ ا لنموذج الكتاب المق ّدسٌ ،رأسها ٌسوع المسٌح ،إ ّنما هً ملك هللا اآلب،
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السعٌدة عن ملكوت
ٌقوّ ٌها الرّ وح القدس ،وتملك حقٌقة هللا ،متمّمة مهمّة المسٌح فً إعبلن البشرى ّ
هللا للعالم ككلّ.
وهنالك كنٌسة واحدة فقط كذلك! وال ٌمكن أن تكون منقسمة .هً تبقى واحدة.
فً رسالتع األولى إلى أهل كورنثوس ،أوحً لبولس الرّ سول أن ٌؤمر الجمٌع فً الكنٌسة أن "ٌقولوا
جمٌعه قوالا واحداا" .ال ٌجب أن ٌكون انقسامًّا فً ما ٌإمنون به أو ٌعلّمونه أو ٌب ّ
شرون به.

المسٌح ٌّة التقلٌد ٌّة
ّ
المنظمة ،المص ّنفة تحت فبة "المسٌحٌّة" – بعضها ٌض ّم المبلٌٌن من
لكن ماذا عن ك ّل الكنابس العدٌدة
األعضاء؟ وصفت كلّها فً سفر رإٌا ٌوح ّنا " :٘ :ٔ٢سرّ  .بابل العظٌمة أ ّم ّ
الزوانً ورجاسات األرض".
هل هً ًّإذا سٌّبة؟ لٌست هً كذلك بالضّرورة ،عن وعً أو بمعرفة منها .قد ت ّم قطع عالم البشرٌّة عن هللا.
ال ٌزال إبلٌس على عرش األرض ،بسلطان بعد سلطان هللا مباشرة! وقد ُخدع العالم كلّه من قبل إبلٌس
(رإٌا ٌوح ّنا ٕٔ .)٤ :المخدوعون ال ٌدركون أ ّنهم مخدوعون .إن أدركوا ذلك ،لن ٌعودوا مخدوعٌن! قد
ٌكونون صادقٌن ج ًّّدا فً إٌمانهم أ ّنهم على ّ
حق!
هل اُدٌنوا؟ ّ
بالطبع ال! هم بك ّل بساطة ،ل ٌُحكموا بعد – لم " ٌُدانوا" ولم "ٌخلصوا" .بالفعل ،قلٌلون هم من
ٌدركون عظمة قوّ ة إبلٌس ومدى خداعه!
إنّ إبلٌس هو ال ّشرّ ٌر وال ّشٌطانً .لك ّنه كابن وقوّ ة غٌر منظورٌن – ال ٌراها البشر الفانٌٌّن وال ٌدركوها.
إبلٌس هو المز ٌّف العظٌم! ٌظهر "كمبلك نور" (رسالة كورنثوس ّ
الثانٌة ٔٔ .)ٔ٘-ٖٔ :ولدٌه كنائسه
الزابفة! كهنته هم مخدوعون به وٌعتقدون أ ّنهم "خ ّدام البرّ " وكهنة المسٌح (رسالة كورنثوس ّ
ّ
الثانٌة ٔٔ:
٘ٔ؛ إنجٌل م ّتى ٕٗ.)٘ :
"ولك ّنً أخاؾ أ ّنه كما خدعت الحٌّة حوّ اء بمكرها هكذا ُتفسد
أذهانكم عن البساطة التً فً المسٌح .فإ ّنه إن كان اآلتً ٌكرز بٌسوع
آخر لم تكرزوا به أو كنتم تؤخذون روحًّ ا آخر لم تؤخذوه أو إنجٌبلًّ آخر
لم تقبلوه فحس ًّنا كنتم تحتملون ...ألنّ مثل هإالء هم رسل كذبة فعلة
ماكرون مؽٌّرون شكلهم إلى شبه رسل المسٌح وال عجب .ألنّ
ال ّشٌطان نفسه ٌؽٌّر شكله إلى شبه مبلك نور .فلٌس عظٌمّا إن كان
خ ّدامه أٌضًّا ٌؽٌّرون شكلهم كخ ّدام للبرّ  .الذٌن نهاٌتهم تكون حسب
أعمالهم" (رسالة بولس الرّ سول ّ
الثانٌة ٔٔ.)ٔ٘-ٖٔ ،ٗ-ٖ :
الحظ أنّ هذه الكنابس المخدوعة ّ
والزابفة تعتقد أ ّنها الكنابس الحقٌقٌّة ،وكهنتها "ٌؽٌّرون شكلهم كخ ّدام
للبرّ " – بكبلم آخرٌ ،ظهرون أ ّنهم كهنة ٌسوع المسٌح الحقٌقٌٌّن .وبالفعل ،قد ٌكون العدٌد منهم صادقٌن
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كل ًٌّّا ،كونهم هم أنفسهم ،مخدوعون .لك ّنهم لم ٌعرفوا إنجٌل ٌسوع الحقٌقًّ عن ملكوت هللا ،ولم ٌب ّشروا به
(إنجٌل م ّتى ٕٗ .)ٔٗ :وال هم ٌفهمون ما هو مكتوب فً هذا الكتاب عن كنٌسة هللا!

حقٌقة جزئ ٌّة
العدٌد من ّ
الطوابؾ البروتستانتٌنٌّة ،وبعض من "الكهنوت" الخاصّ ٌ ،قتبسون كتابات مق ّدسة معٌّنة ،خاصّة
حول حٌاة المسٌحًّ الصّحٌحة ،وإٌمانه ومحبّته إلخ ...لك ّنهم ٌجهلون كتابات عدٌدة أساسٌّة ،استشهد بها
فً هذا الكتابٌ .بدو أنّ إبلٌس ٌرٌد من المخدوعٌن أن ٌملكوا أجزاء من الحقٌقة.
لكنّ هإالء ٌتعارضون مع حقابق محورٌّة .هم ال ٌحملون عادة اإلسم الصّحٌح ،كنٌسة هللا .وال هم ٌعرفون
ملكوت هللا أو ٌب ّشرون به أو عمّا هو – وهذا ٌعنً هم ال ٌملكون إنجٌل المسٌح الحقٌقً وال ٌب ّشرون به.
ًّ
وشٌوخا آخرٌن .هم ال
هم ال ٌملكون حكومة هللا برباءن ٌسوع المسٌح ،مع الرّ سل والمب ّشرٌن والقساوسة
ّ
وخطته.
ٌعرفون ما هو الخبلص .ال ٌفهمون هدؾ هللا
ومعارضة كثٌرًّ ا ،إ ّنما ال تزال موجودة ،تملك هذه ال ّدالبل ،وتثبت أ ّنها
كنٌسة واحدة أصلٌّة ،مضطهدة
َ
الكنٌسة الحقٌقٌّة األصلٌّة .وح ّتى هذه الكنٌسة ،قد فقدت الكثٌر من هذه الحقابق الحٌوٌّة ،ح ّتى بعد عام
ٖٖ .ٔ٤قد استرجع على األق ّل  ٔ٣حقٌقة أساسٌّة ومهمّة ،إلى الكنٌسة الحقٌقٌّة ،منذ عام.

البشري وحده ال ٌستطٌع أن ٌعرف
العقل
ّ
إلى اآلن ،لم أستطع أن أعطً شرحًّ ا واضحًّ ا مح ّد ًّدا عن ما هً الكنٌسة ولماذا هً.
ولم ال؟ ٌف ّكر ال ّناس عادة ّ
بالطبع ،بؤمور ح ّسٌّة ومادٌّة فقط .ال ٌدرك ال ّناس ذلك ،لك ّنهم قد ت ّم قطعه عن
هللا! الفكر البشريّ  ،إن لم ٌقبل روح هللا الق ّدوس ،ال ٌستطٌع أن ٌف ّكر روح ًٌّّا – ال ٌستطٌع أن ٌعرؾ
معرفة روحٌّة – ال ٌستطٌع أن ٌفهم المشاكل واإلضطرابات وال ّشرور البشرٌّة أو هدؾ وجود البشر.
لكنّ الكنٌسة هً كنٌسة هللا .وأمور هللا هً سرّ – ال ٌفهمها العقل الحٌوانً ّ
الطبٌعًًّ .إذا قد ٌكون لل ّناس
فكرة بشرٌّة ما عن ما هً ولماذا هً الكنٌسة ،لكنّ هذا لٌس مفهوم هللا.
تواصل هللا مع اإلنسان فً ٌومنا هذا ،من خبلل كلمته المطبوعة ،الكتاب المق ّدس .لكن معنى الكتاب
المق ّدس الحقٌقً المركزيّ الرّ بٌسً ،هو روحًّ  .والعقول ّ
الطبٌعٌّة ،من دون روح هللا ،ال تستطٌع أن تف ّكر
سرا ،أكرّ ر مرّ ة أخرى ،أنّ الكتاب المق ّدس هو مثل
روح ًٌّّا أو أن تفهم المعرفة الرّ وحٌّة .لجعلها بعد أكثر ًّّ
لعبة تركٌب القطع ،مع اآلالؾ من القطع ،التً من أجل فهمهاٌ ،جب أن توضع مع بعضها "أمر على
أمر .فرض على فرض ...هنا قلٌل هناك قلٌل" (إشعٌاء  .)ٖٔ ،ٔٓ-٤ :ٕ٣وتتطلّب إضافة الرّ وح القدس
إلى الفكر البشريّ لوضع "لعبة األحجٌة" الرّ وحٌّة هذه مع بعضها بشكل صحٌح .وح ّتى عندهاٌ ،تطلّب
الوقت واإلجتهاد والصّبر .لم ٌكن باستطاعتً أن أعطً "ماذا ولماذا" هً الكنٌسة للقارئ ،مرّ ة واحدة
الس ّر بالكامل!
بشكل موجز .أرٌد أن أكشؾ ّ
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ماذا ًّإذا ،هً الكنٌسة؟

لماذا "البواكٌر"
إ ّنهم هذا الجسد الذي دعاه هللا خصٌّصًّا إلى خارج عالم إبلٌس .إ ّنهم جسد دعً من أجل هدؾ خاصّ –
لٌتدرّ بوا من أجل أن ٌكونوا ح ّكا ًّما ومعلّمٌن عندما ٌضع هللا ٌده ح ًّقّا لٌحوّ ل العالم .لٌتم ّكنوا ان ٌحكموا
وٌعلّموا العالم مع المسٌح وتحت رباسته .إ ّنه من الضّروري أٌضًّا أن ٌتحوّ لوا أوّ الًّ من بشر إلى كابنات
ألوهٌّة فعلٌّة ،أعضاء لعابلة هللا األلهٌّة .هذا ٌفسّر لماذا دعٌوا تكرارًّ ا "بواكٌر" خبلص هللا (رسالة أفسس
ٔٔٔ :؛ رسالة رومٌة ٔٔٔٙ :؛ رإٌا ٌوح ّنا البلهوتً ٗٔ .)ٗ :سمًّ ٌوم العنصرة أصبلًّ عٌد الباكورة،
وٌصوّ ر دعوة الكنٌسة وتدرٌبها من أجل مهمّتها الخاصّة ،قبل ّ
الزمن الذي سٌعطً فٌه هللا الخبلص للعالم.
لٌكن هذا مفهومًّا بوضوح ،إنّ ّ
الزمن لم ٌؤت بعد ،عندما ٌفتح هللا السّبٌل إلى شجرة الحٌاة لعالم إبلٌس .بدل
أن ٌفتح السّبٌل إلى شجرة الحٌاة لعالم إبلٌس ،اختار هللا المختارون مسب ًّقا أن تت ّم دعوتهم ،لٌتحضّروا
لٌكونوا ملو ًّكا ومعلّمٌن ،وٌكونوا فعبلًّ كابنات ألوهٌّة تحت رباسة المسٌح ،عندما ٌفتح فعبلًّ هللا ،السّبٌل إلى
شجرة الحٌاة أمام العالم كلّه .سٌكون هذا ّ
الزمن ،كما فً سفر ٌوبٌل ٕ ،ٕ٣ :حٌث سٌسكب هللا أخٌرًّ ا،
روحه على ك ّل بشر.
ٌقول المقطع خطؤ ،فً العهد الجدٌد" ،اآلن ٌوم الخبلص" (رسالة كورنثوس ّ
الثانٌة  ،)ٕ :ٙوهً آٌة
مقتبسة من سفر إشعٌاء  ،٣ :ٗ٤حٌث ٌقول إ ّنه "ٌوم خبلص" ،ولٌس ٌوم الخبلص .فً ال ّنص الٌونانً
أٌضًّ ا ال ٌوجد أل ال ّتعرٌؾ .فقد أضافه المترجمون الذٌن خدعوا فً تصدٌق أنّ هذا هو الٌوم الوحٌد
لخبلص الجمٌع.
الحقٌقة أنّ الكنٌسة لم تدع فقط ومجرّ د من أجل الخبلص – لٌس لمجرّد أن "ٌنجحوا بالوصول إلى
الملكوت" كما عبّر عنه الكثٌرون – تتؤ ّكد بوضوح فً َمثل العشرة األمناء و ًّمثل الوزنات.

األمناء
مثل ْ
فً مثل األمْناء (إنجٌل لوقا ٌ ،)ٕ٢-ٔٔ :ٔ٤صوّ ر ٌسوع كالحاكم ال ّشاب الؽنًّ ّ
الذاهب إلى عرش هللا فً
واحداّ ،
ًّ
ًّ
ٌمثل جزءًّا من روح هللا الق ّدوس.
باوندا
السّموات لٌتل ّقى ملكوت هللا .أعطى ك ّل واحد فً الكنٌسة
هذا ٌعنً أ ّنه ٌجب علٌنا أن ننمو فً الرّ وح أو فً ال ّنعمة والمعرفة ،خبلل الحٌاة المسٌحٌّة .عندما ٌعود
المسٌح إلى األرض ،بعد تلقٌّه الملكوت وقد ت ّم تتوٌجه ،سوؾ ٌدعو الذٌن فً الكنٌسة للحساب .الذي
ضاعؾ حصّة الرّ وح القدس التً تلقّاها (نما وتتطوّ ر فً ال ّنعمة والمعرفة) عشر مرّ ات أكثر ،سوؾ ٌُكافؤ
و ٌُعطى أن ٌحكم فوق عشرة مدن .الذي تؤهّل جرّ اء نموّ وتطوّ ر روحً بقدر نصؾ الكمٌّة ،سوؾ ٌحكم
فوق خمسة مدن كمكافؤة له .تذ ّكر أ ّننا سنكافؤ وف ًّقا ألعمالنا أو نموّ نا الرّ وحً ،إ ّنما الخبلص فهو هبة
مجّ انٌّة .لكن ماذا عن اإلنسان الذي اعتقد "أ ّنه نجح ووصل إلى الملكوت" من دون نموّ وتطوّ ر روحً؟
سوؾ ٌإخذ منه تلك الحصّة األولى من الرّ وح القدس – سوؾ ٌفقد الخبلص الذي اعتقد خطؤ أ ّنه ٌملكه.
لمجرد الخالص إ ّنما لٌتؤهّل لٌحكم وٌعلّم تحت رباسة المسٌح فً الملكوت،
لن ٌصل إلى الملكوت! لم ٌدع
ّ

157

عندما ٌفتح هللا السّبٌل فعبلًّ لك ّل بشر على األرض .من الجٌّد أن نبلحظ أ ّنه لن ٌكون الخبلص المفتوح
للذٌن فً عالم إبلٌس .سٌكون حٌنها عالم هللا – العالم فً الؽد.
َمثل األوزان (إنجٌل م ّتى ٕ٘) ٌوضّح نفس الحقٌقة.

مثل ّ
الزارع
كذلك مثل ّ
الزارع فً إنجٌل م ّتى ٖٔ .٤-ٔ :لكنّ تبلمٌذ ٌسوع لم ٌفهموا المثل .سؤلوه (آٌة ٓٔ) لماذا ٌكلّم
الجموع بؤمثال .أجاب ٌسوع تبلمٌذه المدعوّ ٌن إلى خارج العالم ألجل مهمّة خاصّة" ،قد اُعطً لكم أن
تعرفوا أسرار ملكوت السّموات .وأمّا ألولبك فلم ٌعط" .هذا مثل آخر ٌظهر أنّ هللا ال ٌدعو اآلن العالم
للفهم والخبلص .تكلّم ٌسوع إلى العالم ؼٌر المدعو بؤمثال لٌخفً المعنى (آٌة ٖٔ) .فقد شرح المثل
لتبلمٌذه المدعوّ ٌن (آٌات  .)ٕٖ-ٔ٣بعض المدعوّ ٌن فً عهد الكنٌسة هذاٌ ،سمعون كلمة هللا عندما ٌب ّشر
بها ،لك ّنهم ال ٌفهمون ،وٌلتقط إبلٌس ما قد زرع فً قلوبهم .البعض ٌتل ّقى الحقٌقة عندما ٌب ّشر بها ،بفرح،
لكن ٌنقصهم عمق الفكر والسّلوك؛ عندما اإلضطهادٌ ،ستاإون وٌنصرفون .ؼٌرهم ٌسمع وٌستجٌب فً
ّ
ًّ
ًّ
واحدا لك ّنه لم ٌن ُم
باوندا
وبملذات العالم فبل ٌثمرون – مثل الذي أخذ
البداٌة ،لك ّنهم مثقلون بكسب رزقهم
بالسّلوك والمعرفة الرّ وحٌّة .لكن ،من بٌن اآلخرٌن المدعوّ ٌن إلى خارج العالم وإلى كنٌسة هللا ،بعضهم
أنتج ثمرًّ ا روح ًٌّّا ٓٓٔ مرّ ة أكثر ،وبعضهم ٓ ٙمرّ ة ،وبعضهم ٖٓ مرّ ة .هم ٌخلصون بنعمة هللا المجّ انٌّة،
لكن فً الحٌاة البلحقة فً ملكوت هللا ،سٌكافؤوا أو ٌُعطوا مراكز مسإولٌّة وسلطة بحسب أعمالهم.
هذا ٌعنً بحسب ثمارهمّ .
والثمار تعنً أكثر من قراءة الكتاب المق ّدس المنتظم والصّبلة والحضور إلى
الكنٌسة والتطوّ ع ألعمال الكنٌسة .هذا ٌعنً "ثمار الرّ وح" كما ٌشرحها فً رسالة ؼبلطٌة ٘– ٕٖ-ٕٕ :
إظهار محبّة أكثر أو اهتمام أكثر باآلخرٌن ،ال ّنمو فً الفرح ،أي السّعادة تؽمر عابلتك الخاصّة والجٌران
ّ
والطٌبًّة واللطؾ تجاه اآلخرٌن ،الصّبلح واإلٌمان كما وال ّتواضع
وك ّل اآلخرٌن بسبلم .هو ال ّنموّ بصبر،
وضبط ال ّنفس.
الكنٌسةًّ ،إذا ،هً ذاك الجسد المدعوّ إلى خارج عالم إبلٌس ،لٌتحضّر كً ٌستعٌد ،مع المسٌح وتحت
رباسته ،حكومة هللا .سٌكون زمن س ٌُنزع فٌه إبلٌس .سٌكون زمن حٌن ك ّل بشر حًّ سوؾ ٌدعى إلى
ال ّتوبة والخبلص مع حٌاة أبدٌّة بواسطة روح هللا الق ّدوس! سوؾ تحك الكنٌسة ،الخالدة ،مع المسٌح –
مستبدلة حكم إبلٌس الحالًّ !
الكنٌسة ًّإذا ،هً جسد المدعوّ ٌن ،الذٌن سٌش ّكلون عند القٌامة ،بواكٌر حصاد هللا .هذا الحصاد هو جنً
بشر من لحم ودم ،مكوّ نٌن من ما ّدة ،محوّ لٌن إلى كابنات ألوهٌّة خالدة إالهٌّة – الذٌن استنسخ هللا بالفعل
ذاته بهم!

ال تزال الكنٌسة جسد ٌّة
لماذا أت ّم هللا ذلك ببطء – خطوة خطوة؟ قلٌلون ٌدركون ك عظٌ هو هدف هللا!
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بعد ك ّل هذه السّنوات من ارتكاب الخطٌبة ،وقطع الحٌاة البشرٌّة عن هللا ،ح ّتى مع وهب روح هللا الق ّدوس
للذٌن تؽٌّروا بالتحوّ ل األوّ لً ،فالذٌن فً الكنٌسة هم أوّ الًّ "أطفال فً المسٌح" – ال ٌزالون جسدٌٌّن أكثر
بكثٌر من كونهم روحٌٌّن.
إفه هذا!
الكنٌسة ،كما دعٌت أوّ الًّ فً هذه الحٌاة ،ال تقدر بعد أن تحك األرض – أن تجلس مع المسٌح فً العرش
حٌث وضع هللا أصبلًّ لوسٌفورس – أن تدٌر حكومة هللا.
السبب حكومة كنٌسة هللا هً ثٌوقراطٌّة بدالًّ من
السبب وضع هللا حكومته فً كنٌسته .لهذا ّ
ولهذا ّ
ال ّدٌمقراطٌّة .لهذا السّبب أقام هللا رتبًّا للحكومة فً كنٌسته ،رسل ،مب ّشرٌن ،كهنة ،شٌوخ مب ّشرٌن وؼٌر
مب ّشرٌن" ،إلى أن ننتهً جمٌعنا إلى وحدانٌّة اإلٌمان ومعرفة ابن هللا .إلى إنسان كامل .إلى قٌاس قامة
ملء المسٌح" (رسالة أفسس ٗ .)ٖٔ :األمر لٌس أن "نصل إلى الملكوت" عند المعمودٌّة ،إ ّنما األمر هو
السبب إ ّنها هرمٌّة ال ّشكل – حكومة من هللا ،من
نموّ روحًّ وتطوّ ر فً المعرفة والسّلوك الصّالح .لهذا ّ
فوق نزوالًّ إلى األسفل ،ولٌس من األسفل إلى األعلى .وإال الذٌن فً األسفل هم ٌحكمون هللا!
إ ّنها الحكومة نفسها التً سٌحكم بها المسٌح ك ّل األمم عند بداٌة األلفٌّة!
السبب ّأثر إبلٌس بمكر على المنش ّقٌن عن كنٌسة هللا ،لٌصبحوا ممتعضٌن ومستابٌن على حكومة هللا
ولهذا ّ
– لهذا قد خرج البعض من الكنٌسة!
كنابس العالم – "المسٌحٌّة التقلٌدٌّة" – ال تتكلّم عن حكومة هللا .إ ّنهم ال ٌصوّ رون ٌسوع آت حاك اما العالم.
إ ّنهم ال ٌب ّشرون بٌسوع كملك آت – إ ّنما فقط كمخلّص .هم ٌتؽاضون – ٌرفضون – الكتابات المق ّدسة التً
تتكلّم عن المسٌح كملك وحاكم آت ،وعن حكم الحكومة فً ملكوت هللا .وهذا ٌعنً ،هم ٌرفضون ًّ
عمدا
وٌحذفون رسالة بشارة المسٌح فً تعلٌمهم وتبشٌرهم! هم ٌعلّمون أنّ اإلنسان قد سبق وخلص عند "تلقٌّه"
(حصل على) المسٌح!
أكرّ ر ،ال ّشخص الذي ٌدعوه هللا وٌضٌفه إلى كنٌسته ال ٌقدر عند التحوّ ل األوّ لً ،وال عن بعد ،أن ٌُعطى
سلطة الحكم على األمم!
إ ّنه ٌدعى "طفبلًّ فً المسٌح" .فقد تلقّى فعبلًّ ،إن تاب وتحوّ ل ح ًّّقا فً هذه الحال البشرٌّة التمهٌدٌّة ،جزءًّا
من روح هللا الق ّدوس .نقرأ فعبلًّ فً رسالة رومٌة " :ٔٙ :٣الرّ وح نفسه أٌضًّا ٌشهد ألرواحنا أ ّننا أوالد
هللا".
لك ّننا نحتاج أن ننمو روح ًٌّّا قبل أن نتؤهّل لنحكم فوق مدن وأمم ونعلّم المحوّ لٌن.
كما قال بولس الرّ سول إلى الذٌن فً كنٌسة القرن األوّ ل الذي لم ٌكونوا ٌنمون روح ًٌّّا:
ّ
متمثلٌن بالذٌن باإلٌمان واألناة ٌرثون
"لكً ال تكونوا متباطبٌن بل
المواعٌد .فإ ّنه لمّا وعد هللا ابراهٌم إذ لم ٌكن له أعظم ٌُقسم به أقسم
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بنفسه قاببلًّ إ ّنً ألبارك ّنك بركة وأكثر ّنك تكثٌرًّ ا" (الرّ سالة إلى
العبرانٌٌّن .)ٔٗ-ٕٔ :ٙ
نحن بالفعل اآلن أوالد هللا المنجبٌن ،رؼم أ ّننا لم نولد بعد .بالمقارنة المباشرة ،الجنٌن الملقّح ،فً رحم
األ ّم ،هو ابن الوالدٌن فعبلًّ ،رؼم أ ّنه لم ٌولد بعد .بناء على ذلك ،أمرّ ر مبلحظة هنا ،إنّ اإلجهاض هو
جرٌمة!
لكن هذا ٌؤتً بنا إلى هدؾ ودور مه ّم ج ًّّدا للكنٌسة!
ًّ
رمزا للعهدٌن – العهد الذي أقٌم مع أمّة إسرابٌل فً
فً بداٌة آٌة ٕٕ من رسالة ؼبلطٌة الفصل ٗ ،نجد
جبل سٌناء ،والعهد الجدٌد الذي سٌقام عند رجوع المسٌح .إ ّنما ،الكهنة فً الكنٌسة هم "كفاة ألن [ٌكونوا]
خ ّدام عهد جدٌد" (رسالة بولس الرّ سول ّ
الثانٌة إلى أهل كورنثوس ٖ.)ٙ :
الكنٌسة هً جزء وتمهٌد لئلقامة ال ّنهابٌّة للعهد الجدٌد.
جمٌعا" – أي ،أ ّم الذٌن فً الكنٌسة .لذا ،الحظ المقارنة
فً هذه الرّ مزٌّة للعهدٌن ،دعٌت الكنٌسة "أ ّمنا
ا
المباشرة .هللا ٌستنسخ ذاته من خبلل البشر .فقد منحنا القوّ ة لنتوالد ذاتنا .وال ّتوالد البشريّ هو نفس نوع
الروحً!
استنساخ هللا ّ

وحً
كٌف ٌم ّثل ال ّتوالد
الر ّ
البشري الخالص ّ
ّ
أنظر اآلن وافه كٌؾ ّ
ٌمثل ال ّتوالد البشريّ الخالص الرّ وحًّ!
تؤتً ك ّل حٌاة بشرٌّة من بوٌضة صؽٌرة ،من بٌضة األنثى ،التً تنتج داخل األ ّم البشرٌّة .حجم هذه
البوٌضة ٌوازي حجم رأس ال ّدبوس .نستطٌع أن نرى فً داخلها ،عند تكبٌرها كثٌرًّ ا ،نواة صؽٌر .لكن
لهذه البوٌضة حٌاة محدودة لذاتها! ٌعتقد بعض الدكاترة والعلماء أنّ حٌاتها تدوم حوالً ٕٗ ساعة ،إن لم
تل ّقح من قبل َمنًّ من ّ
الذكر.
لكن ٌمكن نقل الحٌاة البشرٌّة إلٌها بواسطة خلٌّة الحٌوانات المنوٌّة ،التً تنتج فً جسد الوالد البشريّ .
خلٌّة الحٌوانات المنوٌّة هً أصؽر خلٌّة فً الجسد البشريّ – حوالً ٔ ٘ٓ/من حجم البوٌضة .عند دخوله
البوٌضةٌ ،جد المنًّ طرٌقه وٌجتمع مع ال ّنواة .ما ٌنقل الحٌاة – الحٌاة الجسدٌّة البشرٌّة – إلى البوٌضة.
لك ّنه لٌس بعد كابن بشريّ مولود .فقد ت ّم فقط إنجاب الحٌاة البشرٌّة .فهً تدعى ،لؤلشهر األربعة األولى،
حالة جنٌنٌّة .بعدها ح ّتى الوالدة ،تدعى جنٌن .تبدأ هذه الحٌاة البشرٌّة صؽٌرة ج ًّّدا – توازي حجم رأس
دبوّ س صؽٌر ج ًّّدا – والمنًّ الذي ٌنتجها هو أصؽر خلٌّة فً الجسد البشريّ!
ّ
وٌتؽذى بواسطة طعام حسًّ من األرض ،من خبلل األ ّمٌ .جب أن ٌنمو من
عند اإلنجابٌ ،جب أن ٌؤكل
هذا الؽذاء الحسًّ ،وٌكبر وٌكبر – ح ّتى ٌصبح كبٌر جسد ًٌّّا كفاٌة لٌولد – بعد تسعة أشهر .فٌما هو ٌنمو،
تتكوّ ن األعضاء الح ّسٌّة والخصابص ،بشكل تدرّ جًٌ .تكوّ ن عاجبلًّ ،العمود الفقريٌ .تكوّ ن القلب وٌبدأ
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ٌنبض .تتكوّ ن أعضاء داخلٌّة أخرى .ث ّم ،تدرٌج ًٌّّا ،جسد ،رأس ،ساقٌنٌ ،دٌن .أخٌرًّ اٌ ،بدأ ال ّشعر ٌنبت
على الرّ أس ،وتنمو أظافر الٌدٌن والقدمٌن – تتش ّكل مبلمح الوجه تدرٌج ًٌّّا .بعد تسعة أشهرٌ ،صبح وزن
الجنٌن المتوسّط ّ
الطبٌعً تقرٌبًّا ٕ ،إلى ٗ كٌلو ،وهو جاهز أن ٌولد.
ٌجب على اإلنسان أن ٌُنجب من أبٌه اإلنسان .من أجل أن ٌولد من جدٌد من الرّ وح – من هللا – ٌجب
وحً – هللا القدٌر.
الر ّ
على اإلنسان أن ٌنجب من اآلب ّ

المقارنة المذهلة
نوعا متطاب ًّقا مذهبلًّ للخبلص الرّ وحًّ –
أنظر اآلن كٌؾ أنّ اإلنجاب
البشري ،م ّدة الحمل والوالدة ،هو ا
ّ
ان نولد من هللا – أن نعطى الحٌاة األبد ٌّة فً ملكوت هللا – عائلة هللا التً ٌمكن أن نولد فٌها!
ك ّل إنسان بالػ هو "بوٌضة" روح ًٌّّا .فً هذه البوٌضة نواة ،الفكر البشريّ مع روحه البشرٌّة .لهذه
"البوٌضة" الرّ وحٌّة مدى حٌاة مح ّددة بذاتها – مقارنة للحٌاة األبدٌّة – مع ّدل ٓ ٢عام .لكن ٌمكن إدخال
الحٌاة اإلله ٌّة الخالدة إلٌها ،بدخول الرّ وح القدس فٌها ،الذي ٌؤتً من شخص هللا اآلب الفعلًّ ٌ .جتمع روح
هللا اإللهً هذا مع نواة البوٌضة البشرٌّة ،التً هً الرّ وح والفكر البشريّ  ،وتعطٌنا أٌضًّ ا ّ
الطبٌعة اإللهٌّة
(رسالة بطرس الرّ سول ّ
الثانٌة ٔ .)ٗ :لقد كان لنا ح ّتى اآلن طبٌعة بشرٌّة جسدٌّة حٌوانٌّة.
ًّ
حدٌثا،
كما أنّ خلٌّة المنًّ البشريّ هً أصؽر من ك ّل الخبلٌا البشرٌّة ،كذلك العدٌد من المسٌحٌٌّن المنجبٌن
ٌبدأون من مقدار صؽٌر ج ًّّدا من روح هللا اإللهً وصفته .من الممكن أن ٌكون العدٌد فً البدء ،بعد
جسدٌٌّن لحوالً ٗٗ ٤٤.بالمبة! كما ٌبدو ،كان الذٌن فً كنٌسة هللا فً كورنثوس هكذا (رسالة كورنثوس
األولى ٖ .)ٖ-ٔ :قال بولس الرّ سول أ ّنه كان علٌه أن ّ
ٌؽذٌهم بعد من الحلٌب الرّ وحً – لٌس بعد
"الطعام" الرّ وحً للبالؽٌن .لم ٌكونوا ّ
ّ
بالطبع بعد قد "ولدوا من جدٌد".
اآلن ،كما ٌجد المنًّ الذكريّ الجسديّ طرٌقه إلى ال ّنواة وٌتوحّد معه فً البوٌضة ،هكذا ٌدخل روح هللا
وٌ ّتحد مع الرّ وح والفكر البشريّ ! كما شرحنا ساب ًّقا ،هناك روح فً اإلنسان .ا ّتحدت هذه الرّ وح البشرٌّة
مع العقل لتش ّكل الفكر البشريّ ّ ٌ .تحد روح هللا مع روحنا وٌشهد معه أ ّننا اآلن أوالد هللا (رسالة رومٌة :٣
 .)ٔٙوٌنتقل روح هللا اإللهً ،الم ّتحد اآلن مع روحنا البشرٌّة فً فكرنا ،إلى قوّ ة فكرنا لٌحوي المعرفة
الروح ٌّة (رسالة كورنثوس األوّ ل ٕ – )ٔٔ :الذي ال ٌستطٌع الفكر الجسديّ أن ٌدركه.
ّ
لدٌنا اآلن وجود الحٌاة األبد ٌّة – حٌاة ألوهٌّة – من خبلل روح هللا .باألسلوب نفسه ،كان الجنٌن البشريّ
حٌاة بشرٌّة فعلٌّة تحتاج أن تتطوّ ر بعد .لك ّننا لسنا بعد كابنات روحٌّة خالدة – لم نولد بعد من هللا – كما لم
تولد البوٌضة البشرٌّة بعد من والدٌها البشرٌٌّن – لسنا بعد ورثة ،لسنا مالكٌن بعد ،إ ّنما وارثٌن جسدٌٌّن
(رسالة رومٌة  .)ٔ٢ :٣إ ّنما إن كان روح هللا ساكن فٌنا ،سوؾ "ٌسرع" أجسادنا الفانٌة إلى الخلود
بواسطة روحه "السّاكن فٌنا" (رسالة رومٌة ٔٔ :٣؛ رسالة كورنثوس األولى ٘ٔ.)ٖ٘-ٗ٤ :
رأٌنا اآلن كٌؾ أن المقارنة المذهلة تستمرّ! لسنا بعد مولودٌن كابنات روحٌّة .لسنا بعد مكوّ نٌن من روح،
ك إن كان
الصفة اإللهٌّة تبدأ صؽٌرة ج ًّّدا ،هناك ش ّ
إ ّنما من ما ّدة ح ّسٌّة .قد أنجبت الحٌاة اإللهٌّة فقط .هذه ّ
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الكثٌر منها واقعًّا – باستثناء وهج اإلبتهاج ذلك "لرومانسٌّة" روحٌّة ،التً ٌمكن أن تشعّ م ّنا فً ذلك
"الحبّ األوّ ل" للتحوّ ل – بكبلم روحًّ  .إ ّنما فً ما ٌخصّ المعرفة الرّ وحٌّة ونموّ الصّفة الرّ وحٌّة ،لٌس
هناك الكثٌر بعد.

وحً
الر ّ
الجنٌن ّ
ونتؽذى من ّ
ّ
الطعام
َإذا اآلن ،عندما ُننجب روح ًٌّّا ،فنحن مجرّ د جنٌن روحًّ ٌ .جب علٌنا اآلن أن نؤكل
وحً! قال ٌسوع أنّ اإلنسان ال ٌحٌا على الخبز (عذاء جسديّ ) وحده ،إ ّنما بك ّل كلمة من هللا (ؼذاء
الر ّ
ّ
ّ
ّ
روحًّ )! هذا نشربه من الكتاب المق ّدس! لكننا نتشرّب المعرفة والصّفة الرّ وحٌّة أٌضًّ ا ،من خبلل اتصال
الصالة ،ومن خبلل ال ّشراكة المسٌحٌّة مع أبناء هللا فً كنٌسته.
شخصًّ  ،حمٌم ،مستمرّ مع هللا من خبلل ّ
وأٌضًّا بواسطة ال ّتعلّم ال ّدابم الذي تنقله الكنٌسة.
اآلنّ ،
ٌتؽذى الجنٌن جسد ًٌّّا من خبلل األ ّمُ .دعٌت كنٌسة هللا أورشلٌم أعبله" ،التً هً أمّنا جمٌعًّا" (رسالة
ؼبلطٌة ٗ.)ٕٙ :
الحظ الموازٌة ال ّدقٌقة! الكنٌسة هً األ ّ الرّ وحٌّة ألعضائها .وضع هللا كهنته المدعوّ ٌن والمختارٌن فً
كنٌسته ،لٌرعوا قطٌعه – "ألجل تكمٌل الق ّدٌسٌن لعمل الخدمة لبنٌان جسد [الكنٌسة] المسٌح إلى أن ننتهً
جمٌعنا فً وحدانٌّة اإلٌمان ومعرفة ابن هللا ،إلى إنسان كامل ،إلى قٌاس قامة ملء المسٌح" (رسالة أفسس
ٗ.)ٖٔ-ٔٔ :
إ ّنه واجب كهنة المسٌح الحقٌق ٌٌّن (وكم هم نادرون الٌوم) ،أن ٌحموا الق ّدٌسٌن المنجبٌن إ ّنما ؼٌر
المولودٌن ،من العقابد الخاطبة والكهنة ّ
الزابفٌن.
تحمل األ ّم البشر ٌّة طفلها الذي لم ٌولد بعد ،فً ذاك الجزء من جسدها ،حٌث ٌمكنها أن تحمٌه بؤفضل
طرٌقة من األذى الجسديّ؛ وهذه الحماٌة هً جزء من دورها ،كما وتؽذٌة الولد ؼٌر المولود بعد! كذلك،
الكنٌسة ،من خبلل كهنة المسٌح ،ترشد ،تعلّمُ ،تستشار ،تنصح وتحمً األعضاء ؼٌر المولودٌن ،من
األذى الرّ وحً! ٌا لها من صورة رائعة لل ّتوالد البشريّ للخالص الرّ وحً!
أكمل بعد! كما ٌجب على الجنٌن الجسدي أن ٌنمو جسد ًٌّّا إلى حجم كاؾ لٌولد ،هكذا ٌجب على المسٌحً
المنجب أن ٌنمو فً ال ّنعمة وفً معرفة المسٌح (رسالة بطرس ّ
الثانٌة ٌٖ – )ٔ٣ :جب أن ٌؽلب ،أن
الصفة الرّ وحٌّة خبلل هذه الحٌاة ،من أجل أن ٌولد فً داخل ملكوت هللا!
ٌتطوّ ر فً ّ
وكما أنّ الجنٌن الجسديّ ٌطوّ ر تدرٌج ًٌّّا ،الواحدة بعد األخرى ،األعضاء الجسدٌّة والمبلمح والخصابص،
الروح ٌّة – المحبّة ،اإلٌمان،
الصفة ّ
كذلك ٌجب على المسٌحًّ المنجب أن ٌطوّ ر تدرٌج ًٌّّا وباستمرارّ ،
الصّبرّ ،
الصفة اإللهٌّة!
الطٌبة ،ضبط ال ّنفسٌ .جب أن ٌعٌش بكلمة هللا ،وٌعمل بهاٌ .جب أن ٌطوّ ر ّ
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أخٌرا – الخلود!
ا
ث ّم ،فً وقت هللا المناسب – رؼم أنّ ال ّشخص ٌمكن أن ٌموت فً هذا الوقت – بالقٌامة ،أو بال ّتغٌٌر
الفوريّ عند مجًء المسٌح ،سوؾ ٌولد من هللا – إلى داخل ملكوت هللا – ألنّ هللا هو ذالك الملكوت! هو
لٌس بعد جسد ما ّدي من األرض ،إ ّنما هو مكوّ ن من روح ،كما أنّ هللا هو روح (إنجٌل ٌوح ّنا ٗ.)ٕٗ :
ك رائعة هً حقٌقة هللا!
إ ّنما مع خدعه الؽادرة ،خدع إبلٌس العال – قد أعمى البشرٌّة لحقٌقة أنّ هللا هو هذا الملكوت الذي ٌعلن
عنه ٌسوع– وأ ّننا ٌمكننا نحن أن نولد كؤفراد روحٌٌّن – كجزء من تلك العائلة اإللهٌّة – كجزء من
ملكوت هللا!
كم ثمٌنة هً حقٌقة هللا! صمّم هللا ال ّتولٌد لٌصوّ ر حقٌقته بؤسلوب حسًّ ولٌبقٌنا على الدّ وا  ،فً معرفة
ّ
الرائعة للخالص!
لخطته ّ
إ ّنه دور الكنٌسة – كأ ّ روحٌّة للمسٌحٌٌّن الموجودٌن فٌها – لتطوٌر صفة إلهٌّة بارّ ة ومثالٌّة ،فً الّذٌن
ٌدعوهم هللا – الذي ٌضٌفهم هللا إلى الكنٌسة.
تذ ّكر ،ال أحد ٌستطٌع أن ٌقد إلى المسٌحّ ،إال إن دعاه هللا اآلب واجتذبه (إنجٌل ٌوح ّنا  .)ٗٗ :ٙاألعضاء
ًّ
حدٌثا ال ٌؤتون إلى التحوّ ل الرّ وحً بواسطة "فنّ ال ّتجارة" عند المب ّشرٌن – ال ٌت ّم "إقناعهم
المحوّ لٌن
باإلهتداء" – ال ٌت ّم الضّؽط علٌهم عاطف ًٌّّا من قبل مب ّشرٌن ذوو قوّ ة خطاب ٌّة أو حماسٌّة – أو دعوات
ّ
مكتظة بالعواطؾ ،فً حمبلت صلٌبٌّة إنجٌلٌّة ،من جوقة تؽ ّنً" ،كما أنا ،أنا آتً ،أنا آتً".
ال ٌمكنك أن تجد هذا ال ّنوع من الحمبلت الصّلٌبٌّة الحدٌثة "لبشارة ّ
الطراز القدٌم"ٌ ،علم أو ٌُستخدم لٌوضع
مثبلًّ فً العهد الجدٌد! مع ذلك ،فإنّ ال ّناس الٌوم ٌفترضون خطؤ ،أنّ هذه هً ّ
الطرٌقة التً أرادها المسٌح
– األسلوب الذي بدأه ٌسوع.
ل ٌؤت ٌسوع فً "حملة خبلص الرّ وح"! محاوالًّ أن ٌخلّص فً ذلك ّ
الزمن ،ك ّل الذي فً عالم إبلٌس .لقد
جاء لٌدعو إلى خارج عالم إبلٌس ،شعبًّا مختار مسب ًّقا ،دعاه هللا واجتذبه بشكل خاصّ  .قال ٌسوع أ ّنه
ٌستحٌل على اآلخرٌن فً عال إبلٌس ،أن ٌؤتوا إلٌه من أجل الخبلص ،إال إن دعاهم هللا بشكل خاصّ
لٌكونوا ملو ًّكا ومعلّمٌن ،عندما ٌح ّل عال هللا فً الغد ،مح ّل عال إبلٌس .لم ٌتضرّ ع ٌسوع أبداا ألحد
"لٌعطٌه قلبه" .عند ببر ٌعقوب فً السّامرة ،كلّم ٌسوع امرأة عن الرّ وح القدس ،بمصطلح "الماء الحًّ ".
قالت المرأة لٌسوعٌ" ،ا سٌّد أعطنً هذا الماء لكً ال أعطش" .هنا طلب مباشر من امرأة ؼٌر محوّ لة،
للخبلص ولهبة الرّ وح القدس .لكنّ المسٌح حدثها فقط عن خطاٌاها – عن الذي ٌجب أن تتوب عنه! هو
ل ٌقل" ،تعالً كما أنت بخطاٌاك".
ال ٌقدر أحد أن ٌقبل إلى المسٌح إن لم ٌجتذبه هللا اآلب! الجمٌع قد خطا .الخطٌبة هً ض ّد هللا اآلبٌ .جب
ال ّتوبة عن الخطٌبة أوّ الًّ – اإلبتعاد عنها! إنّ المطلوب هو أكثر من ال ّندم عن اإلثم .المطلوب هو أن نكون
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نادمٌن بما فٌه الكقاٌة لنبتعد عن الخطٌبة ونتؽلّب علٌها .هذا ٌصالح ال ّشخص مع هللا باإلٌمان فً المسٌح.
إنّ هللا اآلب هو الذي ٌض ّم هإالء إلى الكنٌسة وٌدعوهم للخبلص (أعمال الرّ سل ٕ .)ٗ٢ :إ ّنه هللا الذي
ٌضع األعضاء فً الكنٌسة (رسالة كورنثوس األولى ٕٔ – )ٔ٣ :لٌس خطاب المب ّشر العاطفً فً دعوة
عاطفٌّة عن مذبح ما!
وضع هللا أعضاء فً كنٌسته من أجل أنّ تتطوّ ر صفته المق ّدسة البارّ ة المثالٌّة ،فٌهم .ولماذا؟ لٌحضّرهم
لٌكونوا كابنات ألوهٌّة ملكوت (عابلة) هللا ،لٌحكموا وٌدٌروا األرض كلّها مع حكومة هللا!
الروح ٌّة ،وهً األ ّم الرّ وحٌّة ألعضابها؟
الصفة ّ
لكن كٌف تطوّ ر الكنٌسة هذه ّ
هذا ٌؤتً بنا إلى هدف الكنٌسة الحقٌقًّ .هذا ٌؤتً بنا إلى أن نفه لماذا ال أحد من خارج الكنٌسةٌ ،ستطٌع
أن ٌولد من جدٌد.

حقٌقً
هدف الكنٌسة ال
ّ
الحقٌقً للكنٌسة؟ لماذا جعل هللا المسٌح أن ٌقٌمها؟
اآلن ،أه ّ شًء على اإلطالق – ما هو الهدف
ّ
الكنٌسة هً األ ّ الرّ وحٌّة للمحوّ لٌن من البشر .إ ّنهم الجنٌن الرّ وحًّ غٌر المولود بعد ،رؼم أ ّنهم ل ّقحوا من
روح هللا الق ّدوس – أصبحوا مسب ًّقا أوالد هللا.
المنظم جٌ ًّّداّ ،
ّ
لتؽذي الكابنات األلوهٌّة طعامًّا روح ًٌّّا ،تدرّ بهم وتطوّ رهم فً
الكنٌسة هً جسد هللا الرّ وحً،
السّلوك الرّ وحً البارّ – أبناء هللا اآلب!
من أجل هذا ال ّتدرٌب – هذا ال ّتطوٌر لصفة هللا ،أعطى هللا الكنٌسة مسإولٌّة مزدوجة:
السارة – اعلنوا – مجًء ملكوت هللا.
أوّ الًّ" ،اذهبوا إلى العالم أجمع" واكرزوا بالبشرى ّ
ثان ٌَا" ،ارعوا خرافً".
لكن فً رعاٌة "الخراؾ" ،وتطوٌر صفة هللا الرّ وحٌّة فٌهم ،أعطاهم هللا دورهم فً مساندة وحماٌة المهمّة
العظٌمة" :اذهبوا إلى العالم أجمع".
هذه المهمّة األولى والعظٌمة ،قد اُعطٌت للرّ سل .وبدرجة أقلّ ،قد اس ُتخدم المب ّشرون لٌحملوا الرّ سالة .قادة
آخرٌن – مرتسمٌن كهنة – كانوا مث ّبتٌن ،إ ّنما ح ّتى كاهن كنٌسة محلًٌّ ،مكن أن ٌإ ّدي خدمات تبشٌر فً
منطقته – لٌس بنوع "حمبلت صلٌبٌّة لخبلص الرّ وح" ،إ ّنما بعظات تعلن وتنادي كشاهد ،بمجًء ملكوت
هللا (اإلنجٌل الحقٌقً)!
المه ّمة العظٌمة بأكملها – إعبلن البشرى السّعٌدة عن الملكوت اآلت ،واإلهتمام "بالخراؾ" – هً الجمع
بٌن إدارة ووظٌفة الكنٌسة.
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الحٌوي فً إعبلن البشرى السّعٌدة (اإلنجٌل) إلى العالم .كٌف؟ لٌس بخروجه
لدى الفرد العضوّ  ،دوره
ّ
لوحده معل ًّنا رسالة المسٌح إلى جٌرانه أو إلى العالم .هذا ما ٌقوم به أوّ الًّ الرّ سل ،وإلى درجة معٌّنة،
المب ّشرٌن ،وإلى درجة أق ّل بعد ،كهنة رعاٌا محلٌٌّن( .المسإولٌّة األه ّم لكاهن محلًّ هً اإلشراؾ على
الكنٌسة المحلٌّة و تبشٌرها).
لكن عمل ٌّة الكنٌسة بأكملها هً واحدة كاملةّ ،
منظمة إلى مختلؾ أعمال ووظابؾ (رسالة كورنثوس
األولى ٕٔ.)ٙ-٘ :

العضو فً الكنٌسة
دور
ّ
مثبلًّ ،ما هو دور العضوّ الفرد المحلًّ فً نقل الرّ سالة إلى كل ّ العال ؟ فهذا ما ٌقوم به أوّ الًّ وبشكل مباشر،
الرّ سول .فً هذا القسم األخٌر من القرن العشرٌن ،فقد ت ّم نقل الرّ سالة أٌضًّ ا ،بواسطة الرّ ادٌو ،التلفزٌون
والّطباعة!
فً القرن األوّ ل ،كانوا ٌقوموم بذلك بواسطة ال ّتبشٌر ال ّ
شخصً .ماذا كان دور الفرد فً ذلك حٌنها؟
الكثٌر! من دون هذا الجسد الكبٌر المكوّ ن من أعضاء ،لم ٌكن باستطاعة الرّ سل أن ٌقوموا بشًء!
الحظ مثبلًّ فً الكتابة المق ّدسة :كان بطرس وٌوح ّنا ٌب ّشران بالرّ سالة عند هٌكل أورشلٌم .كان بطرس قد
أقام معجزة ،وقد تجمّع ناس كثر .نتٌجة لذلك ،وُ ضع بطرس وٌوح ّنا فً السّجن تلك اللٌلة ،وت ّم تهدٌدهم
بش ّدة .كانت حٌاتهم فً خطر .كانوا متو ّترٌن.
عند اإلفراج عنهم ،ذهبوا مباشرة عند األخوة (أعمال الرّ سل ٗ .)ٕٖ :كانوا بحاجة لدعم ومساندة وتشجٌع
األخوة .صلّوا بحرارة! كان بطرس وٌوح ّنا بحاجة ماسّة إلى والء ودعم وصلوات األعضاء .كانوا كلّه
معا!
فرٌ اقا ا
ًّ
خذ مثبلًّ
حدٌثا معاصرًّ ا.
أقام مكتب المستشار القضابً ألكبر والٌات أمٌركا من حٌث عدد س ّكانها – كالٌفورنٌا – اعتداء مسلّحًّ ا
ضخمًّا مفاج ًّبا وؼٌر متوقع ،على المقرّ العام لكنٌسة هللا العالمٌّة فً باسادٌنان كالٌفورنٌا .ا ّدعوا تحت
انتهاك دستور الوالٌات الم ّتحدة ،أنّ ك ّل ممتلكات الكنٌسة وم ّدخراتها هً ملك للوالٌة ،وقد عٌّنت المحكمة
بشكل سرّ ي ،جابًٌّا لٌستولً على كنٌسة هللا الحًّ ،وٌدٌرها وٌشغلها!
لكن عندما كان الجابً على وشك ال ّدخول إلى قاعة اإلدارة ومبان مقرّ ات ربٌسٌّة أخرى ،مع طاقمه
ونابب ال ّشرٌؾ ،تجمّع بعض ٓٓٓ٘ عضو مع أوالد وأطفال واحتشدوا فً تلك المبانً ،مع صلوات
متواصلة .كانت األبواب مقفلة .لم ٌجرإ الضّباط المسلّحٌن فعل ًٌّّا أن ٌكسروا األبواب وٌزعجوا خدمات
ّ
والمنظمة هذه .بعد ثبلثة أٌّام ،استسلموا .استقال الجابً ،قاض سابق ؼٌر مسٌحًّ .
الصّبلة الضّخمة
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واستمرت عمل ٌّة الكنٌسة! حكمت محكمة اإلستبناؾ العلٌا الح ًّقا ،أنّ هذه
وسقطت ال ّدعوى المدنٌّة.
ّ
ال ّدعوى كانت من دون أساس ،ولم ٌكن ٌجب إقامتها فً البدء.
ٌمكن للكاتب ،رسول المسٌح ،أن ٌقول بشكل قاطع ،أنّ الرّ سل والمب ّشرٌن والكهنة وال ّشٌوخ ،لم ٌستطٌعوا
اإلستمرار بعملهم ،من دون دعم وتشجٌع األعضاء المستمرّ .
كذلك ،ال ٌستطٌع األفراد األعضاء أن ٌطوّ روا وٌبنوا فً داخلهم صفة هللا المق ّدسة البارّ ة والمثالٌّة ،من
دون عملٌّات الرّ سل والمب ّ
شرٌن والكهنة وال ّشٌوخ .ك ّل هإالء األعضاء الذٌن أقامه هللا ،هم مترابطٌن
روحً ّ
بعضهم ببعض – ٌعتمد الواحد على اآلخر .هم ٌش ّكلون فرٌ اقا – جسد
منظ – مختلؾ كل ًٌّّا عن أيّ
ّ
ّ
منظمة علمانٌّة ودنٌوٌّة!
بتحدٌد أكثر ،كٌؾ ٌعمل هذا اإلعتماد المتابدل بٌن األعضاء؟

زودنا هللا بأسالٌب حدٌثة
ّ
فً اإلجمال ،عملٌّة الكنٌسة ككلّ ،تكلّؾ ماالًّ فً العالم أواخر القرن العشرٌن هذا .ال ّتسهٌبلت واألسالٌب
هً متو ّفرة للكنٌسة للقٌام بمهمّتها التً لم توجد فً عالم القرن األوّ ل .من دون األعشار وتقدٌمات
األعضاء السّخٌّة الحرّ ة ،لما استطاعت الكنٌسة أن تقوم بمهمّتها فً عالم الٌوم.
من دون صلوات ك ّل األعضاء الحارّ ة والمساندة ،لما ت ّم العمل .من دون ال ّتشجٌع المستمرّ من األعضاء
ومن المسإولٌن عنهم محل ًٌّّا ،لما استطعنا نحن الذٌن نعمل فً المقرّ ات الرّ بٌسٌّة ،أن نتحمّل اإلضطهاد
والمعارضة وال ّتجارب واإلحباط.
كذلك فً المقابلٌ ،حتاج األعضاء أٌضًّا لل ّتشجٌع وال ّتعلٌم وال ّنصابح والقٌادة من المقرّ ات الرّ بٌسٌّة والكهنة
المحلٌٌّن.
مثبلًّ عن الذي سبق :أنا أتلقّى ؼالبًّا بطاقات كبٌرة – مرسوم علٌها أو مزٌّنة ،فً معظم األحٌان ،بشكل
جمٌل – علٌها إمضاء المبات من أعضاء الكنابس المحلٌّة ،تق ّدم ال ّتشجٌع والتؤكٌد على الوفاء والمساندة
وال ّدعم .ال ٌستطٌع األعضاء بك ّل بساطة ،أن ٌتصوّ روا فعبلًّ كم ٌعطً هذا تشجٌعًّ ا وإلهامًّا للذي اختاره
المسٌح لٌقود هذا العمل العظٌم فً ك ّل أنحاء العالم ،كنٌسة هللا! تؤكٌد آالؾ المصلٌّن الجا ّدٌن الذٌن
ٌصرخون للرّ بّ بشكل متواصل ،من ك ّل أنحاء األرضٌ ،وحً ّ
الثقة باإلٌمان ،للمثابرة فً اإل ّتجاه
واإلشراؾ فً هذا العمل العظٌم!
كٌف هً ّ
منظمة كنٌسة هللا بال ّتحدٌد ،الٌوم – كٌف تعمل فً أواخر القرن العشرٌن المعاصر هذا؟
رسالة إنجٌل المسٌح – ملكوت هللا – تخرج إلى العالم فً ك ّل أنحابه بقوّ ة دٌنامٌكٌّة ،بواسطة الرّ ادٌو
ّ
والمجبلت المتداولة بشكل عظٌم" ،الحقٌقة الواضحة"( .اآلن ،بعد موت ال ّسٌّد أرمسترونػ
وال ّتلفزٌون
بحوالً عشر سنواتُ ،تدعى المجلّة "العالم القادم"؛ متوفّرة على ( .)http://www.worldahead.org/هذه
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المجلّة الفرٌدة التً تطبع أكثر من سبعة مبلٌٌن نسخة شهر ًٌّّا ،بسبعة لؽات ،هً ملوّ نة بالكامل ،وتحمل
إنجٌل المسٌح بشكل فعّال ومثٌر لئلهتمام .من ث ّمٌ ،ت ّم إرسال المبلٌٌن من نسخات للكتٌّبات ّ
الجذابة ،عند
ّ
الطلب ،مجّ ا ًّنا .ظهرت حملة إعبلنٌّة على صفحة كاملة من جرابد قٌادٌّة" ،نٌو ٌورك تاٌمز"" ،ذو وول
سترٌت جورنٌل"" ،لوس أنجلٌس تاٌمز"" ،سان فرنسٌسكو كرونٌكال" وصحؾ ٌومٌّة أخرى .قد استخدم
مساحة كبٌرة فً "لندن تاٌمز".
ث ّم لتشجٌع أعضاء الكنابس المحلٌّة والكهنوتٌ ،ت ّم نسخ تقرٌر من الكاهن العا ّم من ٗٔ ٕٓ-صفحة،
وٌُرسل أسبوع ًٌّّا من المقرّ الرّ بٌسًّ إلى ك ّل الكهنة .مرّ تٌن فً ال ّشهر ،تخرج صحٌفة شعبٌّة "أخبار إلى ك ّل
العالم" ("وورلدواٌد نٌوز") ،إلى ك ّل األعضاءٌ .ت ّم إرسال مجلّة جمٌلة ملوّ نة "البشرى السّارّ ة" شهر ًٌّّا،
إلى ك ّل األعضاء والكهنة والمساعدٌن فً العمل الذٌن هم على وشك أن ٌصبحوا أعضاء .وأخٌرًّ اٌ ،رسل
رسول المسٌح شهر ًٌّّا ،رسالة مطبوعة من مساعد لك ّل األعضاء والمساعدٌن ،فً تقرٌر عن تق ّدم العمل
وعن ال ّنشاطات الجارٌة واإلحتٌاجات.
وال ٌجب أن نتؽاضى عن قسم مه ّم ج ًّّدا" ،أمثولة الكتاب المق ّدس بالمراسلة" ،التً ترسل مجّ ا ًّنا عند
اإللتحاق بالعضوٌّة ،وٌعطى أٌضًّا ال ّشعب ،أمثوالت شهرٌّة معمّقة ،حول مواضٌع أساسٌّة من الكتاب
المق ّدس.
ربّما ٌجب أن نذكر أٌضًّ ا ،تنقبلت الكاتب إلى ك ّل أنحاء العالم ،مق ّدمًّا رسالة المسٌح شخص ًٌّّا أمام الملوك
واألباطرة والرّ إساء ورإساء الوزارات والقادة الذٌن هم تحت رباستهم ،فً أمم عدٌدة.
ك ّل هذا هو عملٌّة من ّظمة بشكل جٌّد ،تعمل على هدؾ الكنٌسة ،أوّ الًّ -إعبلن ملكوت هللا اآلتً إلى العالم
وثانًٌّا -تؽذٌة الخراؾ.
"المعتزل" – "المسٌحً الفرديّ " ،الذي ٌرٌد أن ٌصعد إلى الملكوت عن طرٌق ما ؼٌر المسٌح وطرٌقه
من خبلل كنٌسته – ال ٌت ّم تدرٌبه بحسب أسلوب المسٌح فً ال ّتدرٌب ،لٌحكم مع المسٌح فً ملكوته!

السابقون
"المسٌح ٌّون الفرد ٌّون" – األعضاء ّ
اآلن ،ماذا عن "المسٌحً الفرديّ " أو "الخاصّ " ،الذي ٌقول "ال أرٌد أن أكون جزءًّا من الكنٌسة – أرٌد
أن أبحث عن خبلصً مباشرة ووحدي مع المسٌح".
ّ
الخطة واألسلوب الذي ٌستطٌع البشر من خبلله ،من بعد أن ٌت ّم
الجواب هو ال ّتالً :هللا بنفسه وضع
إنجابهم ،أن ٌتدرّ بوا وٌتحضّروا لٌكونوا جزءًّا من ّ
الطاقم اإللهً المولودٌن كائنات ألوه ٌّة ،الذٌن سٌش ّكلون
ملكوت هللا!
ّ
ومنظمة بشكل خارق وعالً .الكنٌسة
سٌكون ملكوت هللا ،عائلة هللا – عابلة من كائنات ألوه ٌّة ،مدرّ بة
هً مدرسة هللا الخاصّة لتدرٌب الذٌن اختارهم ودعاهم لٌتدرّ بوا فً كنٌسته – لٌكونوا ملو ًّكا وكهنة،
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لٌحكموا وٌعلّموا – من أجل حصّتهم فً ذلك الملكوت .فقط الذٌن ٌتدرّ بون على هذا ال ّنحو فً الكنٌسة،
سٌكونون ملو َكا وكهنة فً ملكوت هللا.
الذي ٌقول "سوؾ أعمل على خبلصً لوحدي ،خارج الكنٌسة" ،هو مخدوع كل ًٌّّا .هذا لٌس ّ
الزمن حٌث
مدعوٌن فقط من أجل الخبلص.
الحبلص مق ّدم للذٌن فً عالم إبلٌس .أكرّ ر بش ّدة ،المدعوّ ون اآلن ،لٌسوا
ّ
هم مدعوّ ون من أجل تدرٌب خاصّ  ،متو ّفر فقط فً كنٌسة هللا.
الذٌن فً عالم إبلٌس ،ال ٌستطٌعون أن ٌدرّ بوا أنفسهم خارج الكنٌسة لل ّدعوة الخاصّة ،من أجل أن ٌكونوا
ح ّكام ومعلّمٌن فً ملكوت هللا ،عندما ٌُنزع إبلٌس وٌصبح العالم عالم هللا.
الكنٌسة هً ّ
منظمة بحسب نموذج هللا للعمل الجماعً وال ّتعاون المتبادل ،لٌعملوا معًّا بشكل مثالًّ  .سوؾ
ٌصبحون عابلة هللا كما ستوجد فً زمن مجًء المسٌح ّ
الثانً .تذ ّكر أنّ هللا هو تلك العائلة اإللهٌّة!
خذ تشابهًّا من عالم إبلٌسٌ .قول العب كرة القدم" :أرٌد أن ألعب فً ك ّل المبارٌات ،إ ّنما أرٌد أن أتدرّ ب
لوحدي .ال أرٌد أن أكون جزءًّا من فرٌق إلى أن تبدأ المبارٌات" .هل سٌسمح له المدرّ ب أن ٌكون جز ًّءا
من الفرٌق فً المبارٌات ،من دون أن ٌتعلّم العمل الجماعً خبلل موسم ال ّتدرٌبات؟ ولن ٌدع هللا أٌضًّ ا،
ًّ
أحدا ٌدخل إلى عابلته عند القٌامة ،من الذٌن رفضوا أن ٌكونوا جزءًّا منها اآلن – فً الكنٌسة – فً
"موسم ال ّتدرٌبات" الروّ حًّ.
للذٌن اختٌروا لٌكونوا رسبلًّ فً بداٌة الكنٌسة ،قال ٌسوع وهو ٌتكلّم عن الكنٌسة:
ماذا عن الذي كان فً "جسد المسٌح الرّ وحً" – الكنٌسة – وقد ُطرد لسبب ما (سبّب اإلنقسام أو ال ّتمرّ د
أو المعارضة لحكومة الكنٌسة)؟ الكنٌسة هً مثل أ ّم بشرٌّة حامل .إن كان من إجهاض ،تخرج الحٌاة
البشر ٌّة كل ًٌّّا من الجنٌن .لكن ٌوجد ربّما ،فرق واحد فً هذا ال ّتشابهٌ .مكن لئلنسان الذي ٌخرج أو ٌُطرد
من كنٌسة هللا ،أن ٌُقبل مج ّد ًّدا فً الجسد عند ال ّتوبة وتج ّدد اإلٌمان.

ماذا عن كنائس العال ؟
ماذا عن مبلٌٌن األعضاء فً كنابس أو طوابؾ أخرى؟
إبلٌس هو المخادع العظٌم .لدى إبلٌس كنابسه وطوابفه وكهنته فً هذه الطوابؾ والكنابس (كورنثوس
ّ
الثانٌة ٔٔ .)ٔ٘-ٖٔ :ماذا عن المبلٌٌن من ال ّناس فً كنابس "المسٌحٌّة" المقامة ال ّتقلٌدٌّة؟ فً سفر
الرّ إٌا ،تصوّ ر الكنٌسة الحقٌقٌّة فً الفصل ّ
الثانً عشر" ،كالقطٌع الصّؽٌر" المضطهد ،استشهد الكثٌرون
– قتلوا من أجل إٌمانهم – اضطروّ ا إلى الهرب من أجل سبلمتهم ًّ
بعٌدا عن اإلضطهاد وال ّتعذٌب والموت.
فً الفصل السّابع عشر ،تصوّ ر الكنابس الكبٌرة السٌّاسٌّة والقوٌّة دنٌو ًٌّّا ،على رأسها "األ ّم"" ،بابل
العظٌمة أ ّم ّ
الزوانً ورجاسات األرض" (آٌة ٘) .بكبلم آخر ،ال ّدٌانة القدٌمة "بابل السّرٌّة" ،التً جاء منها
بنات كنابس وهنّ فً احتجاج .كانت هذه الكنٌسة العظٌمة سٌاس ًٌّّا ،مضطهدة "الق ّدٌسٌن" (آٌة  .)ٙهذه
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الكنٌسة الكاذبة ،العظٌمة سٌاس ًٌّّا ،تجلس منفرجة السّاقٌن قرب "وحش" صوّ ر فً الفصل ّ
الثالث عشر،
كحكومة تحكم بسلطة "ال ّتنٌن" (رإٌا ٕٔ )٤ :الذي هو إبلٌس ال ّ
شٌطان.
هذا أمر مثٌر للصّدمة ،إ ّنما هو مكشوؾ ببساطة فً كلمة هللا!
ماذا عن هإالء الذٌن فً كنابس كهذه ،الذي ٌعلنون أ ّنهم "مسٌحٌّون ولدوا من جدٌد"؟ هم مخدوعون! من
الممكن أن ٌكونوا صادقٌن ج ًّّدا .هم ال ٌعرفون أ ّنهم مخدوعٌن ومخطبٌن فً معتقداتهم .لك ّنهم ال ٌت ّم الحكم
علٌهم اآلن بعد! هم لم ٌحكموا بعد إلى بحٌرة ال ّنار وال هم "مخلّصون" .هم فً وسط العال أجمعٌ ،تؤ ّثرون
بخداع إبلٌس ،مقطوعٌن عن هللا!
ٌجب أن نكرّ ر – سوؾ تتف ّتح أعٌنهم على حقٌقة هللا إن كانوا ال ٌزالون على قٌد الحٌاة ،بعد مجًء
المسٌح وإزاحة إبلٌس – أو إن ماتوا قبل ذلك ،سٌقومون من الموت و ٌُدعون إلى الحقٌقة والخبلص عند
قٌامة حكم العرش العظٌم األبٌض (رإٌا ٌوح ّنا البلهوتً.)ٕٔ-ٔٔ :ٕٓ :
ّ
نحث القارئ على قراءة الكتٌّب المجّ انً "ماذا تعنً – الوالدة من جدٌد؟"
مرّ ة أخرى،
مجد هللا! سٌنزع إبلٌس قرٌبًّا عن األرض ،وتتف ّتح العٌون على الحقٌقة
نعم ،إنّ ك ّل العالم هو مخدوع .لكن ّ
المذهلة ،وس ٌُدعى فً األخٌر جمٌع من عاش ًّ
أبدا ،إلى الخبلص والحٌاة األبدٌّة! لكن عندما ٌُدعىٌ ،جب
على ك ّل واحد أن ٌقوم باختٌاره الخاصّ  .وأقولها بك ّل حسرة ،إنّ الكثٌرٌن لن ٌتوبوا وٌإمنوا وٌخلصوا.
هذا الكتاب ال ٌعلّم بشكل قاطع ،الخبلص العالمًّ .سوؾ ٌهلك البعض فً األخٌر ،فً بحٌرة ال ّنار.
الرئٌسة الرّ ابعة
فً خبلل هذا الوقتٌ ،جب أن ٌُعمل على هدف هللا المجٌد هنا فً األسفل ،وف ًّقا لخ ّطة هللا ّ
– خطوة خطوة!

تعالٌ ومعتقدات
ٌجب علٌنا اآلن أن ّ
نلخص تعالٌم ومعتقدات كنٌسة هللا الحقٌقٌّة.
هذا ٌتعلّق مباشرة ّ
بالطبع ،بهدؾ الكنٌسة – بدعوة ال ّتبلمٌذ إلى خارج عالم إبلٌس الحاضر ،لٌتدرّ بوا
لٌكونوا ملو ًّكا وكهنة (معلّمٌن) فً عالم هللا ًّ
ؼدا ،عندما سٌفتح هللا السّبٌل إلى شجرة الحٌاة (الخبلص،
الخلود) إلى ك ّل بشر.
لكن من ال ّناحٌة العقابدٌّة ،تذ ّكر ماذا دعٌت الكنٌسة لتستعٌده – الملكوت ،حكومة وصفة هللا .ماذا قد ت ّم
إبعاده؟ ناموس هللا ،أساس حكومته وجوهر صفة هللا والحٌاة اإللهٌّة.
بكبلم آخر ،ال ّنقطة المحورٌّة هً مسؤلة الخطٌّة .الخطٌّة هً ال ّتع ّدي على ناموس هللا الرّ وحً (رسالة
ٌوح ّنا األولى ٖ.)ٗ :
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قد خدع إبلٌس كنابس هذا العالم ،لٌعتقدوا أنّ قانون هللا قد اُبطل – أنّ ٌسوع ،عوضًّا من أن ٌكون قد دفع
ّ
الثمن عن اإلنسان لتع ّدٌه ال ّناموس ،قد أبطله – "علّقه على صلٌبه".
ًّ
واحدا .هذا
العبارة التً ٌستخدمها البروتستانتٌنٌّون "علّق القانون على صلٌبه" ،ال ٌمكن أن ٌعنً ّإال أمرًّ ا
تعلٌم إبلٌس ،أ ّنه بتعلٌقه على الصّلٌب ،أبطل المسٌح القانون ،وجعله ممك ًّنا للبشر أن ٌخطبوا مع حصانة.
ما قد علّق فعل ًٌّّا على الصّلٌب ،هو المسٌح حامل خطاٌانا ،الذي أخذ على عاتقه خطاٌانا ،ودفع جزاء
الموت ع ّنا ،ح ّتى نتم ّكن أن نتحرّ ر من جزاء الخطٌبة األقصى ،ولٌس لٌجعلنا أحرارًّ ا كً نخطا بحصانة.
ال ّتعلٌم األساسً ج ًّّدا والمعتقد والعقٌدة لكنٌسة هللا الحقٌقٌّة ،ترتكز ًّإذا على برّ قانون هللا وإطاعته .هذا
القانون هو المح ّبة .إ ّنما لٌس المحبّة البشرٌّة .ال ٌمكن للمحبّة البشرٌّة أن ترتفع فوق ال ّتركٌز على ّ
الذات.
ٌجب أن تكون "محبّة هللا[ ...التً] انسكبت فً قلوبنا بالرّ وح القدس" (رسالة رومٌة ٘ .)٘ :لم تستطع أمّة
إسرابٌل القدٌمة أن تطٌع قانون هللا – كان من الممكن لهم أن ٌتبعوه بحذافٌره .لكن بما أنّ المحبّة هً تتمّة
القانون ،ولم ٌكن لدٌهم سوى المحبّة البشرٌّة المرتكزة على ّ
الذات ،لم ٌكن باستطاعتهم الحفاظ على
القانون بحسب الرّ وح – ألنّ الرّ وح القدس لم ٌكن قد اُعطً بعد.
ٌتضمّن هذا ال ّتعلٌم األساسً ًّإذا ،على ك ّل "ثمار الرّ وح القدس" – المحبّة ،الفرح ،السّبلم ،الصّبر ،اللطؾ،
الصّبلح ،اإلٌمان ،الوداعة ،القناعة ،إلخ.
تعالٌم كنٌسة هللا الحقٌقٌّة هً ببساطة" ،الحٌاة وفق ك ّل كلمة" من الكتاب المق ّدس.
اختار اإلنسان األوّ ل ،آدم ،أن ٌقرّ ر بنفسه بٌن الصّح والخطؤ – أن ٌقرّ ر تعالٌمه الخاصّة ومعتقداته
وطرقه فً الحٌاة .فقد تبع العالم نفس ّ
الطرٌق لس ّتة آالؾ عام .دعٌت الكنٌسة إلى خارج العالم لٌعٌش
ّ
الطرٌق ،التً ٌعلّم بها هللا من خبلل الكتاب المق ّدس.

نظرة عا ّمة عن تارٌخ الكنٌسة
نؤتً أخٌرًّ ا إلى تارٌخ موجز عن الكنٌسة منذ تؤسٌسها عام ٖٔ م .ح ّتى الٌوم.
بدأت الكنٌسة ٌوم الباكورة المدعو ٌوم العنصرة ،فً حزٌران من عام ٖٔ م .نزل الرّ وح القدس من
السّماء على ٕٓٔ تلمٌذ مجتمعٌن فً أورشلٌم ،بعرض عجاببًّ لم ٌسبق أن حدث من قبل ،وال من بعد.
كان المبة والعشرٌن "بنفس واحدة"" .صار بؽتة من السّماء صوت كما من هبوب رٌح عاصفة" (أعمال
ًّ
الرّ سل ٕ .)ٕ :هل سبق لك أن كنت فً زوبعة أو إعصار؟ أنا بلى .من الممكن للرّ ٌح أن ٌدوّ ي عالًٌّا ج ّدا.
مؤل هذا الصّوت "ك ّل البٌت حٌث كانوا جالسٌن" .ث ّم" ،ظهرت لهم ألسنة منقسمة كؤ ّنها من نار واستقرّت
على ك ّل واحد منهم .وامتؤل الجمٌع من الرّ وح القدس وابتدأوا ٌتكلّمون بؤلسنة أخرى كما أعطاهم الرّ وح
أن ٌنطقوا".
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الطبٌعة كهذا ،ولم ٌحدث بعد ذلك .رؼم ذلك ،ت ّدعً ّ
لم ٌسبق أن حدث عرض فوق ّ
الطوابؾ الحدٌثة التً
تدعو نفسها "البنتاكوستال" ،أ ّنها تعٌد تلك ال ّتجربة.
لكن فً اجتماعاتهم ،ال ٌؤتً صوت كهذا من السّماء .ال تستقرّ ألسنة منقسمة من نار ،فوق ّ
الطبٌعٌّة ،على
رإوسهمٌ .تكلّم بعضهم فعبلًّ بكبلم ؼامض ،من المفروض أن تكون لؽة ؼرٌبة ،إ ّنما لٌست بشكل قاطع
شٌ ًّبا مثل الذي حدث فً ٌوم العنصرة هذا عام ٖٔ م .الحظ نوع اللؽات التً تكلّموا بها عند ابتداء
الكنٌسة .كان كثٌرون ؼٌر المبة والعشرٌن ،حاضرون من ببلد ع ّدةٌ ،تكلّمون بلؽات مختلفة .الحظ
خصوصًّا ،من بٌن ك ّل هإالء الؽرباء" ،ك ّل واحد كان ٌسمعهم (المبة والعشرٌن) ٌتكلّمون بلؽته .فبهت
الجمٌع وتعجّ بوا قابلٌن بعضهم لبعض أ ُترى لٌس جمٌع هإالء المتكلّمٌن جلٌلٌٌّن .فكٌؾ نسمع نحن ك ّل
واحد م ّنا لؽته التً ولد فٌها".
الحظ اآلن بعناٌة .ك ّل واحد – أي ك ّل فرد – سمعهم ،المبة والعشرٌنٌ ،تكلّمون بلؽته الخاصّة التً ولد
الفارتٌّون سمعوا المبة والعشرٌن ٌتكلّمون
فٌها .الٌونانٌّون سمعوا المبة والعشرٌن ٌتكلّمون باللؽة الٌونانٌّة.
ِ
اللؽة الفرتٌّة .المادٌّون سمعوا المبة والعشرٌن ٌتكلّمون بلؽة المادٌٌّن .فهموا ما كانوا ٌقولونه .فهموا
الرّ سالة!
الٌوم ،فً اجتماعات طابفة "البنتاكوستال"ٌ ،مكن لشخص واحد أن ٌبدأ ٌتكلّم بلؽة ؼرٌبة ال ٌفهمها
اآلخرون الموجودون فً اإلجتماع (رسالة كورنثوس األولى ٌٗٔ .)ٕ٣ :قول إن تكلّم أحدهم بلؽة ؼرٌبة،
ٌجب أن ٌكون مترجم له ح ّتى ٌفهم اآلخرون" .ولكن إن لم ٌكن مترجم لٌصمت فً الكنٌسة ولٌكلّم نفسه
وهللا" .فً اآلٌة ٌٖٖ ،قول أنّ هللا لٌس إله تشوٌش .فً اآلٌة ٌ ،ٔ٤ظهر هللا قلّة األهمٌّة النسبٌّة
"لؤللسن"بقوله" :ولكن فً كنٌسة أرٌد أن أتكلّم خمس كلمات بذهنً لكً أعلّم آخرٌن أٌضًّا أكثر من عشرة
آالؾ كلمة بلسان [ؼرٌب]".
عندما أكلّم جمهورًّ ا فً الٌابان أو فً أيّ بلد آخرٌ ،كون معً دابمًّا مترجمًّا ٌترجم رسالتً إلى لؽة ذلك
البلد ،ك ّل بضعة كلمات .عندما أتكلّم فً هذا ال ّنوع من "األلسن" ،أتكلّم بفهم ،وٌفهم ال ّناس الرّ سالة.

الروح القدس
معمود ٌّة ّ
تحرّ ك "البنتاكوستال" الكامل هذاٌ ،رتكز على سوء فهم كامل وخداع من إبلٌس ،بما ٌتعلّق بالمعنى
الحقٌقً لمعمودٌّة الرّ وح القدس أو بشكل أصحّ ،بالرّ وح القدس .قال المسٌح ،بواسطة بولس الرّ سول ،أ ّننا
نتعمّد جمٌعنا بروح واحد إلى جسد واحد – الكنٌسة (رسالة كورنثوس األولى ٕٔ .)ٖٔ :كلمة ٌعمّد تعنً
ّ
"ٌؽطس".
"ٌؽمر" أو
قد ُخدع شعب "البنتكوستال" لٌعتقدوا أنّ الواحد "ٌخلص" كما ٌقولون ،عندما ٌتل ّقى ٌسوع المسٌح
كمخلّصه ال ّشخصًٌ .عتبرون أنّ "معمودٌّة الرّ وح القدس" تثبت عند ال ّتكلّم "بؤلسنة" نتٌجة ال ّتشبّع بالقوّ ة.
قد كان لً تجارب كثٌرة مع هإالء ال ّناسٌ .بدو أنّ هذه "المعمودٌّة" كما ٌدعونها ،تطلق ألسنتهم بما
ٌدعونه "امتبلء بالقوّ ة" ،الذي ٌعنً عمل ًٌّّا ،القوّ ة فً ال ّتكلّم بشكل عاطفًّ وتبجّ ح.
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لن ٌؽٌّر ال ّشرح أعبله ،الذٌن علقوا مسب ًّقا فً هذه الخدعة ،إ ّنما نؤمل أ ّنها ستحول دون أن ٌض ّل آخرون
بهذه "الرّ وحانٌّة" المخادعة العاطفٌّة.
الٌومٌ ،عتقد اإلنجٌل المعتمد عن المسٌح ،أ ّنه بمجرّ د "اإلٌمان بالمسٌح" ،أي ال ّتبشٌر بالمسٌح كالمخلّص
ال ّشخصًّ ٌ ،عنً أنّ الواحد قد سبق وخلص .لكن ٌظهر إنجٌل مرقس  ،٤-٢ :٢أنّ كثٌرون ٌعبدون المسٌح
بشكل مبالػ ،وكلّه باطل أل ّنهم ال ٌطٌعون وصاٌا هللا – خاصّة السّبت – إ ّنما ٌتبعون تقالٌد ال ّناس التً
خدع بها إبلٌس العالم كلّه.
فً إنجٌل ٌوح ّنا  ،ٗٗ-ٖٓ :٣الٌهود الذٌن "آمنوا بالمسٌح" لك ّنهم لم ٌص ّدقوا المسٌح أو ٌحفظوا وصاٌاه،
دعاهم ٌسوع ،أبناء أبٌهم إبلٌس .فً رسالة ٌوح ّنا األولى ٌٕ ،ٗ :ظهر أنّ من ٌ ّدعً أ ّنه ٌعرؾ المسٌح
كالمخلّص لك ّنه ال ٌحفظ وصاٌاه ،هو كاذب ولٌست الحقٌقة فٌه.
فً ٌوم العنصرة األصلًّ  ،من بٌن هإالء الٌهود من ببلد أخرى ،تعمّد بعض ثبلثة آالؾ شخص ،بعد
توبة حقٌقٌّة واإلٌمان بالمسٌح وبكلمته ،فً ذلك الٌوم نفسه .بعد ٌوم أو ٌومٌن ،بعد أن شفى بطرس عند
باب الهٌكل األعرج من بطن أمّه ،تعمّد ألفان بعد .نمت الكنٌسة الولٌدة الجدٌدة ،لٌس بمجرّد إضافة
أعضاء ،الذٌن أضافهم هللا إلى كنٌسته ،إ ّنما بمضاعفتهم.
لكن هذا النمو اإلستثنابًّ  ،لم ٌكن لٌستمرّ مطوّ الًّ ،بمع ّدل ال ّنمو المذهل هذا.
تذ ّكر ،كان الذٌن فً الكنٌسة ٌُدعون خصٌّصًّا من هللا ،إلى خارج عالم إبلٌس .كان إبلٌس ٌجلس على
عرش األرض .حارب بوحشٌّة لٌحمً ُملكه ،وٌفسد هدؾ هللا فً افتداء البشر .حاول إبلٌس أن ٌقتل
المسٌح – ّ
الطفل .حاول إبلٌس بابسًّ ا ،إؼراء ٌسوع وتجرٌده من أهلٌّته عند عمر الثبلثٌن .لم ٌستسلم
إبلٌس ،ولم ٌستسلم ح ّتى هذا الٌوم .إ ّنه ٌحاول اآلن تدمٌر الكنٌسة ،وإن لم ٌستطع أن ٌدمّرها ،على األق ّل
هو ٌخدعها وٌخدع عالمه فً مسٌحٌّة كاذبة.
فً البدء ،حرّ ك إبلٌس الٌهود لٌحاربوا الكنٌسة بنكرانهم ٌسوع كالمسٌّا المتنبّؤ به .فً البداٌة ،كانت الكنٌسة
ٌهودٌّة فً معظمها .حارب الٌهود ؼٌر المحوّ لٌن لٌتمسّكوا ّ
بالطقوس الح ّسٌّة وال ّتضحٌات بالبهابم من
قانون موسى.
سرٌعًّ ا ما صار اضطهاد عظٌم على الكنٌسة (أعمال الرّ سل  ،)ٔ :٣بٌنما كانت العضوٌّة فً كنٌسة هللا
تتضاعؾ .تش ّتت األعضاء خارج الببلد ،فً الٌهودٌّة والسّامرة ،باستثناء الرّ سل.

اإلعالن عن إنجٌل كاذب
عاجبلًّ ما نشؤ جدال حول ما إذا كان اإلنجٌل الذي ٌجب أن ٌب ّشروا به هو إنجٌل المسٌح (الذي كان إنجٌل
ٌسوع أو البشرى السّارّ ة عن ملكوت هللا) ،أم اإلنجٌل عن المسٌح ،مجرّ د اإلعبلن عن قبول المسٌح
كالمخلّص .فٌما كان اإلرتداد عن حقٌقة المسٌح ٌكتسب زخمًّا ،كان معظم الكنٌسة ٌتحوّ لون إلى إنجٌل
مختلؾ ومزوّ رٌ ،علن المسٌح كمخلّص ،إ ّنما ٌهمل كل ًٌّّا األمر أنّ الخطٌبة هً ال ّتع ّدي على قانون هللا
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الرّ وحً ،وٌهمل البشرى السّارّ ة عن ملكوت هللا ،ونزع إبلٌس واسترجاع حكومة هللا على األرض وال ّتقدٌم
األخٌر للخبلص لك ّل البشر الذٌن ٌتوبون عند القضاء ،وٌإمنون وٌتلقّون الحٌاة األبدٌّة كؤبناء هللا –
ككابنات إلهٌّة فعلٌّة.
كتب بولس الرّ سول فً رسالته ّ
الثانٌة إلى أهل كورنثوس ٔٔ:ٖ :
"لك ّننً أخاؾ أ ّنه كما خدعت الحٌّة حوّ اء بمكرها هكذا ُتفسد أذهانكم
[الذٌن فً الكنٌسة األولى] عن البساطة التً فً المسٌح .فإ ّنه إن كان
اآلتً ٌكرز بٌسوع آخر لم نكرز به أو كنتم تؤخذون روحًّ ا آخر لم
تؤخذوه أو إنجٌبلًّ آخر لم تقبلوه فحس ًّنا كنتم تحتملون".
ث ّم ٌكمل بولس وٌصؾ المب ّشرٌن ّ
الزابفٌن كما أعلن عنهم ساب ًّقا ،الذٌن ٌؤتون وٌؽٌّرون إنجٌل المسٌح فً
ذلك الوقت .ث ّم ننتقل إلى رسالة ؼبلطٌة ٔ .٢-ٙ :كتب بولس:
"إ ّنً أتعجّب أ ّنكم تنتقلون هكذا سرٌعًّا عن الذي دعاكم [ٌجب علٌك
ًّ
عضوا فً الكنٌسة – ال أحد ٌقدم إلى المسٌح ،إال
أن ُتدعى لتصبح
الذٌن ٌُدعون] بنعمة المسٌح إلى إنجٌل آخر لٌس هو آخر ؼٌر أ ّنه
ٌوجد قوم ٌزعجونكم وٌرٌدون أن ٌحوّ لوا إنجٌل المسٌح".
كان إنجٌل المسٌح هو رسالة عن قدوم ملكوت هللا .كانوا قد بدأوا مسب ًّقا ٌتحوّ لون إلى إنجٌل مختلؾ.

تزوٌر ٌدعى "المسٌح ٌّة"
قد سبق وأسدلت السّتارة على تارٌخ الكنٌسة الحقٌقٌّة .قد قرأت عن ذلك فً سفر أعمال الرّ سل ،لك ّنه ال
ٌذهب أبعد من ذلك .إ ّنما ٌبدو أنّ السّتار ٌرتفع ،ونبدأ نؤخذ القلٌل من ال ّتارٌخ فً حوالً عام ٓ٘ٔم .هناك
نجد كنٌسة تدعو نفسها مسٌحٌّة ،لك ّنها كنٌسة مختلفة كل ًٌّّا ،كما اللٌل مختلؾ عن ال ّنهار ،كما الذي هو تحت
مختلؾ عن الذي هو فوق ،كما األسود مختلؾ عن األبٌض .لك ّنها دعت نفسها مسٌحٌّة.
نقتبس اآلن عن كتاب تارٌخ" ،انحدار وسقوط اإلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة" ،المجلّد األوّ ل ،الفصل الخامس
عشر" :الموا ّد ؼٌر الكافٌة والمشكوك فٌها عن ال ّتارٌخ الكنسًّ  ،قلٌبلًّ ما ٌم ّكننا من إزالة الؽٌمة السّوداء
التً تحوم فوق العهد األوّ ل للكنٌسة" .الذي لطالما دعوته أنا "العهد المفقود" ،ألنّ تارٌخ تلك الكنٌسة كان
قد فُقد فً ذلك ّ
الزمن.
ٌعترؾ علماء ومإرّ خً الكنٌسة ،أنّ أحداث الكنٌسة المسٌحٌّة األولى ،ما بٌن عام ٓ٘ وعام ٓ٘ٔ
مٌبلدي ،ال ٌمكن رإٌتها ّإال عبر خطوط مبهمة – كما لو كانت قد حجبت بواسطة ضباب سمٌك.
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كتب العالم اإلنكلٌزي ال ّشهٌر ،ساموٌل ج .كرٌن ،فً كتٌّب عن تارٌخ الكنٌسة" :السّنوات ّ
الثبلثٌن التً
لحقت إقفال العهد الجدٌد وتدمٌر أورشلٌم ،هً فً الحقٌقة ،األكثر ؼموضًّ ا فً تارٌخ الكنٌسة .عندما
نؽوص فً العهد ّ
الثانً ،نكون إلى ح ّد بعٌد ،فً عالم متؽٌّر".
فً محاضرات عن ال ّتارٌخ الكنسًّ  ،كتب ولٌم فتزجٌرالد" :فوق فترة اإلنتقال هذه ،التً تلً مباشرة العهد
المُسمّى الرّ سولً ّ
بحقٌ ،نسدل ؼموض عظٌم"...
فً كتاب "مسار ال ّتارٌخ المسٌحً" ،كتب ولٌم ج .مك كلوثلن" :لكنّ المسٌحٌّة بح ّد ذاتها كانت فً عملٌّة
التؽٌٌّر فٌما كانت تتطوّ ر ،ونهاٌة الفترة كانت ،فً ع ّدة نواح ،مختلفة تمامًّا عن المسٌحٌّة الرّ سولٌّة".
فً كتاب "تارٌخ الكنٌسة المسٌحٌّة" ،كتب فٌلٌب شاؾ" :السّنوات ّ
الثبلثٌن الباقٌة من القرن األوّ ل ،هً
ؼارقة فً ّ
الظبلم ،تنٌرها فقط كتابات ٌوح ّنا .هذه فترة من تارٌخ الكنٌسة نعرؾ القلٌل عنها ونو ّد أن
نعرؾ األكثر".
لكن إن نظرنا عن قرب من خبلل هذا الضّبابٌ ،مكننا أن نرى ماذا كان ٌحدث.
العالم الذي أسّس المسٌح كنٌسته فٌه ،كان عالم اإلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة – أعظم وأقوى إمبراطورٌّة
عاشت ًّ
أبدا .امت ّدت من برٌطانٌا إلى أقاصً تركٌا العصر الحدٌث ،شاملة شعوبًّا من مختلؾ الخلفٌّات
والثقافات ،تحت نظام حكومة واحد.
كانت ٌد روما الحاكمة حازمة ،لكن كان ال ّشعب ٌنعم بحرٌّة كبٌرة ،ضمن نطاق القانون الرّ ومانً .شرٌطة
أن ٌق ّدم ك ّل السّكان وال ّشعوب المقهورة اإلحترام المتوجّ ب علٌهم لئلمبراطور الرّ ومانً ،كان ٌُسمح لهم
أٌضًّ ا أن ٌمارسوا معتقداتهم ال ّدٌنٌّة وعبادة آلهة أجدادهم.
بعد ٌوم العنصرة ،بدأ الرّ سل ٌتبعون تعلٌمات المسٌح لٌذهبوا إلى ك ّل العالم ٌب ّشرون بإنجٌل الملكوت.
عندما امت ّدت المسٌحٌّة من الٌهودٌّة نحو ال ّشمال إلى أراضً األمم ،بدأت تواجه الذٌن ٌمارسون دٌانات
بابل وببلد الفرس والٌونان الوثنٌّة.
حدث أن التقى الرّ سل بسٌمون ماؼوس ،قابد أقام نفسه فً طابفة لها جذورًّ ا عمٌقة فً ال ّدٌانة الؽامضة
لبابل القدٌمة .ت ّم إحباط مإامرة سٌمون ماؼوس بهدؾ أن ٌشتري لنفسه مركز سلطة فً الكنٌسة األولى،
من قبل بطرس (أعمال الرّ سل  .)٣لكن ما لبث أن تبعه معلّمٌن زابفٌن آخرٌن.
فً أوابل رسابلهّ ،
حذر بولس الكنابس الولٌدة فً الٌونان وؼبلطٌة ،أ ّنهم فً خطر ال ّتحوّ ل إلى إنجٌل آخر
– فكرة زابفة عن المسٌح ورسالته .كان إنجٌل المسٌح ٌتعرّ ض إلى ال ّتشوٌش ،فٌما كان كهنة كذبة
ّ
المتؤثرة ج ًّّدا بمعتقدات بابل وببلد الفرس.
ٌتخلّلون فً الجماعات مع تعالٌمهم
مع انتهاء القرن األوّ ل ،شجّ ع الرّ سل األعضاء لٌبقوا أوفٌاءّ .
حث ٌهوذا ،أخ ٌعقوب ،األعضاء ،لٌجتهدوا
من أجل اإلٌمان الذي سلّم لهم مرّ ة (ٌهوذا ٖ)ّ .
ٌحذر ٌوح ّنا الرّ سول اإلخوة أن ال ٌكون لهم أيّ عبلقة مع
الذٌن ٌؤتون بعقابد كاذبة (رسالة ٌوح ّنا ّ
الثانٌة ٓٔ).
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كثٌرون ممّن ٌدعون أنفسهم مسٌحٌٌّن ،لم ٌكونوا محوّ لٌن ح ًّّقا .لكن خبلل تلك الفترة ،ك ّل من كانوا ٌدعون
أنفسهم مسٌحٌٌّن ،عانوا كثٌرًّ ا من السّلطات الرّ ومانٌّة ،ألنهم كانوا ٌرفضون أن ٌعبدوا اإلمبراطور .ا ّتهم
نٌرون المجنون المسٌحٌٌّن عام ٗٙم ،على أ ّنهم من أحرقوا روما ،واضطهدهم بوحشٌّة .واستشهد اآلالؾ.
بعد ذلك بقصٌر ،قام الٌهود فً فلسطٌن فً تمرّ د ض ّد السّلطات الرّ ومانٌّة .ت ّم إحباط التمرّ د وتدمّرت
أورشلٌم عام ٓ٢م .هرب عدد ضبٌل من المسٌحٌٌّن الحقٌقٌٌّن فً أورشلٌم إلى الجبال ،إلى أمان ّ
بٌبل.

سبعة الكنائس
عهود ال ّ
ٌسجّ ل سفر الرّ إٌا سبعة رسابل إلى السّبعة الكنابس الموجودة فً أسٌا الصّؽرى ،حوالً نهاٌة القرن األوّ ل
مٌبلديّ  .كانت تقع هذه الكنابس – أفسس ،سمٌرنا ،برؼاموس ،ثٌاتٌرا ،ساردٌس ،فٌبلدلفٌا والودكٌة –
على طول إحدى ّ
الطرقات البرٌدٌّة لئلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة القدٌمة.
كان الخ ٌّالة ٌتبعون ّ
الطرٌق حاملٌن الرّ سابل من مدٌنة إلى مدٌنة .تحتوي الرّ سابل للسّبعة الكنابس على
كلمات تشجٌع وتؤدٌب على السّواء ،وهً تظهر بوضوح خصابص ك ّل واحدة من الجماعات ،فً ذلك
ّ
الزمن.
لكن كانت هذه الرّ سابل موجّ هة إلى جمهور أوسع من المسٌحٌٌّن الموجودٌن فً هذه المدن الصّؽٌرة .إ ّنها
سلسلة من نبوءات ممٌّزةٌ ،تنبّؤ بها عن مستقبل الكنٌسة بخطوطه العرٌضة ،من الٌوم الذي بدأت فٌهٌ ،وم
العنصرة عام ٖٔم ،ح ّتى المجًء ّ
الثانً للمسٌح.
سوؾ ٌقع تارٌخ الكنٌسة فً سبعة عهود مح ّددة – ك ّل عهد له قوّ ته وضعفه وتجاربه ومشاكله الخاصّة.
تمامًّا كما تمرّ الرّ سالة عبر ّ
الطرٌق البرٌدٌّة من أفسس إلى الودكٌة ،كذلك تمرّ حقٌقة هللا من عهد إلى
عهد .كانت مثل سباق المراحل – التً ٌمرّ ر فٌها العصا من ع ّداء إلى ع ّداء ،ك ّل ٌقوم بدوره ،ح ّتى
الوصول إلى ّ
خط ال ّنهاٌة.
فً زمن ما خبلل أوابل عهود القرن ّ
الثانً ،مرّ ر العصا من عهد أفسس إلى ال ّشعب الذي دعاه هللا إلى
عهد سمٌرنا لكنٌسته .من دون سلطة لهم ،مضطهدٌن ؼالبًّا ومرفوضٌن كمهرطقٌن ،فقد العالم أخبارهم.
عوضًّا عنهم ،برزت كنٌسة من العهد المفقود ،التً كانت تزداد شعبٌّة بشكل مستقٌم ،إ ّنما تزداد ًّ
بعدا عن
اإلنجٌل الذي علّم به ٌسوع .استمرّ اإلضطهاد فً أزمنة متع ّددة تحت الرّ ومانٌٌّن ح ّتى القرن الرّ ابع ،عندما
أقرّ قسطنطٌن بؤنّ كنٌسة تلك الفترة الفاسدة ،هً دٌانة اإلمبراطورٌّة الرّ سمٌّة.
لكن الكنٌسة التً أقرّ بها ،كانت فً ذلك الوقت مختلفة كثٌرًّ ا عن الكنٌسة التً أسّسها ٌسوع .العقابد
وال ّتعالٌم التً علّمها لرسله ،أصبحت اآلن مدفونة وسط زخرفة ومراسم وأسرار وطقوس كنٌسة دعت
نفسها باسم المسٌح .كانت أساس ًٌّّا دٌانة بابل الؽامضة ،المدعوّ ة اآلن مسٌحٌّة ،التً قبلت بعقٌدة ال ّنعمة ،إ ّنما
حوّ لتها إلى سماح .بكبلم آخر ،فقد كانت دٌانة بابل الوثنٌّة الؽامضة القدٌمة ،بعباءة جدٌدة" :المسٌحٌّة".
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حالما اعترؾ بهم قسطنطٌن ،تج ّددت طاقة الكنٌسة فً نقل رسالتها إلى العالم .ذهب المعلّمٌن والمب ّشرٌن
إلى ك ّل أنحاء اإلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة مع رسالة حول المسٌح .سمع اآلالؾ – ربّما المبلٌٌن – هذا
اإلنجٌل ،وآمنوا به .لك ّنه لم ٌكن اإلنجٌل الذي ب ّشر به المسٌح – رسالته ال ّنبوٌّة عن ملكوت هللا اآلت.

مرسو اإلمبراطور بعقٌدة الكنٌسة الكاذبة
ماذا حدث للكنٌسة الحقٌقٌّة خبلل هذه القرون التً كان اإلنجٌل ٌُقمع فٌها؟
مات اإلمبراطور قسطنطٌن عام ٖٖ٢م ،بعد صلب المسٌح بثبلث مبة عام بال ّتحدٌد .فقد أعطى بركته
لكنٌسة ا ّدعت أ ّنها الكنٌسة التً أسّسها المسٌح.
اآلن وقد تحرّ روا من خوؾ القهر – أصبح المقهورون هم القاهرٌن .ت ّم وصؾ من هم فً الكنٌسة
الحقٌقٌّة والذٌن كانوا ٌتجرّ أون معارضة عقٌدتهم ،بالهراطقةٌ ،ستح ّقون العقاب.
حوالً عام ٖ٘ٙم ،كتب مجلس الودكٌة الكاثولٌكً فً إحدى أشهر شرابعه" :ال ٌجب على المسٌحٌٌّن أن
ٌتهوّ دوا وٌسترٌحوا ٌوم السّبت ،إ ّنما ٌجب علٌهم أن ٌعملوا فً ذلك الٌوم ،تكرٌمًّا لٌوم الرّ بّ  .لكن إن وجد
أحد ٌتهوّ د ،فلٌكن ملعون من المسٌح" .كانت هذه عقوبة واقعٌّة بال ّتعذٌب أو الموت .لم تحكم الكنٌسة
الكاذبة بنفسها على المإمنٌن الحقٌقٌٌّن بالموت ،إ ّنما قد سبّبت لهم الحكم بالموت (رإٌا ٌوح ّنا ٖٔ.)ٔ٘ :
ٌظهر مرسوم عام ٖ٘ٙم بال ّتؤكٌد ،أ ّنه كان هناك مسٌحٌّون حقٌقٌّون ٌحفظون السّبت.
هربت البقٌّة الصّؽٌرة من مسٌحًٌّ عهد سمٌرنا مرّ ة أخرى – للبحث عن حرٌّة ال ّدٌانة التً ٌحتاجون
إلٌها ،لٌمارسوا معتقداتهم.
تركوا بضعة مخطوطات .أحٌا ًّنا هً تبدو كحاشٌة فً ال ّتارٌخٌ ،ت ّم رفضها بصفتهم هراطقةٌ ،سخر منهم
أعداءهم وٌطارونهم .إ ّنما شهادتهم األقوى تؤتً من المسٌح نفسه ،فً كلماته لتشجٌع الكنٌسة التً كانت
فً سمٌرنا" .أنا أعرؾ أعمالك وضٌقتك وفقرك ...ال تخؾ الب ّتة ممّا أنت عتٌد أن تتؤلّم به ...كن أمٌن إلى
الموت فسؤعطٌك إكلٌل الحٌاة" (رإٌا ٌوح ّنا البلهوتً ٕ.)ٔٓ-٤ :
وانتقلت ًّإذا العصا من مسٌحًٌّ سمٌرنا إلى الذٌن من عهد برؼامس .دعً هإالء لٌحملوا الحقٌقة خبلل
إحدى أصعب فترات ال ّتارٌخ – العصور المظلمة.
اتشرت سلطة وتؤثٌر الكنٌسة العالمٌّة العظٌمة ًّ
بعٌدا إلى ح ّد واسع ،تقود الذٌن ٌتمسّكون بحقٌقة هللا ،بعد
أكثر إلى البرٌّة .إ ّنما لم ٌكونوا بعٌدٌن ٌومًّا عن ال ّتهدٌد باإلضطهاد واإلستشهاد.
وهكذا ،بقً قلٌلون ج ًّّدا من مسٌحًٌّ برؼامس أوفٌاء .بعد تؤسٌس ٌسوع كنٌسته بؤلؾ سنة ،سلّمت البقٌّة
المنهكة من عهد برؼامس العصا.
بدأ عهد ثٌاتٌرا بداٌة مفعمة بالحٌوٌّةٌ ،ب ّشرون بال ّتوبة فً ك ّل أنحاء وادي ألباٌن جنوبً فرنسا وشمال
إٌطالٌا .كثٌرون سمعوا واهتدوا.
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تفاعلت السّلطات ال ّدٌنٌّة سرٌعًّ ا لهذا ال ّتح ّدي .ت ّم توقٌؾ قادة من الكنٌسة الحقٌقٌّة .واستشهد بعضهم.
بعد موت أوابل قادتها ،شهدت الكنٌسة تراجعًّ ا مإ ّق ًّتا – إ ّنما برزت مرّ ة ثانٌة تحت قٌادة بٌتر والدو
الدٌنامٌكٌّة .لع ّدة سنوات فً القرن ّ
الثانً عشر ،ازدهر هإالء الوالدونٌّون فً ودٌان ألبٌنٌ ،ب ّشرون
بالحقٌقة التً معهم .دوّ نوا كتٌّبات ومقاالت وكتبوها بؤٌدٌهم .كان هذا قبل أٌّام ّ
الطباعة.
ًّ
جاهدا .كانت آخر أعمالهم أعظم من أوّ لها.
كما تنبّؤ ٌسوع عن عهد ثٌراتٌرا ،كان عندهم اإلٌمان وعملوا
ًّ
مبلذا آم ًّنا لعمل
لكن مرّ ة ثانٌة ،لحقهم اإلضطهاد فٌما ازداد ال ّتفتٌش بقوّ ة فً سبلم الودٌان التً كانت مرّ ة
هللا.
بدأ كثٌرون من الذٌن بقواٌ ،عتنقون عادات وتقالٌد العالم من حولهم .أصبح ألوروبا فبات عدٌدة من ال ّناس
ٌدعون أنفسهم مسٌحٌّون.
فً تلك األثناء ،كان العالم ٌتؽٌّر .ت ّم اختراع ّ
الطباعة – وبدأت المعرفة تزداد .حركت اإلصبلح
البروتستانً كسرت احتكار كنٌسة روما.
فٌما كانت تكتسح الحروب ال ّدٌنٌّة القارّ ة األوروبٌّىة خبلل القرون الوسطى ،هرب العدٌد من البلجبٌن إلى
سبلم وتسامح إنكلترا النسبًّ  .كان من بٌنهم أعضاء من الكنٌسة الحقٌقٌّة .جلبوا معهم عقابدهم ومعتقداتهم،
خاصّة معرفة السّبت.
قاوم المتش ّددون لحفظ ٌوم األحد كٌوم عبادة ،لكن عوضًّ ا من أن ٌكون موجة صاعدة من المقاومة فً
أوابل القرن السّابع عشر ،كان هناك ع ّدة جماعات صؽٌرة تحفظ السّبت ،فً إنكلترا .كان ٌسوع ٌقٌم العهد
الخامس من كنٌسته – ساردٌس.
أصبحت الكنٌسة البروتستانتٌنٌّة ؼٌر متسامحة للمنش ّقٌن ،بمن فٌهم حافظًّ ٌوم السّبت .ضعفت الكنٌسة
ًّ
جدٌدا.
الحقٌقٌّة فً إنكلترا .لكن من الجهة األخرى من المحٌط ،كان ال ّناس قد بدأوا ٌكتشفون عالمًّا
ًّ
عضوا فً كنٌسة فً لندن تحفظ السّبت ،ؼادر إنكلترا متجّ هًّا إلى نٌوبورت ،رود
ستٌفن ممفورد ،الذي هو
أٌلند ،عام ٗ .ٔٙٙكانت رود أٌلند ،األصؽر من بٌن المستعمرات األمٌركٌّة ،وقد أسّسها روجر ولٌامز،
"معموديّ" هرب من اضطهاد متشدديّ ماساتشوستس.
كانت رود أٌلند المكان األوّ ل فً العالم الذي ٌضمن حرٌّة ال ّدٌانة ،كعقٌدة أساسٌّة لدستورها .عندما لم ٌجد
ًّ
أحدا ٌحفظ السّبت ،بدأ ممفرد وزوجته الشراكة مع كنٌسة "المعمودٌٌّن" فً نٌوبورت .لم ٌجذب أتباعًّا،
إ ّنما حافظ بمعتقده الخاصّ بهدوء .بدأ بعض األعضاء من جماعة حافظً ٌوم األحدٌ ،قتنعون أ ّنه ٌجب
علٌهم هم أٌضًّا أن ٌحفظوا السّبت.
صاروا أوّ ل جماعة تحفظ السّبت فً أمٌركا .فً البدء ،كانوا ٌجتمعون فً منازل خاصّة .فً المتحؾ
ّ
سجبلت
ال ّتارٌخًّ فً نٌوبورت ،نجد سجلّهم محفوظ – ٌحتوي على أسماء – على مساهماتهم – ح ّتى
خدمات ترسٌماتهم.
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نجد محفوظ أٌضًّا ،قاعة اإلجتماعات البسٌطة إ ّنما األنٌقة ،التً بنوها فً نٌوبورت ،فً السّنٌن األولى من
القرن ّ
الثامن عشر .انض ّم إلٌهم آخرون فً معتقدهم ،فٌما بدأ هللا ٌدعو أشخاصًّ ا أكثر إلى عمله فً العالم
الجدٌد.
ت ّم تؤسٌس جماعة ثانٌة فً هوبكنتون ،التً أصبحت سرٌعًّ ا كنٌسة مزدهرة من ع ّدة مبات من األعضاء.
هناك جسر الٌوم ٌح ّدد المكان حٌث كان مرّ ة ،منزل لقابهم .قد تعمّد بضعة آالؾ هنا ،على ضفاؾ نهر
باوكاتوك .ث ّم صار تراجع روحًّ.
فً منتصؾ أعوام ٓٓ ،ٔ٣نشؤت جماعات جدٌدة قوٌّة تحفظ ٌوم السّبت ،نتٌجة عظات ولٌم مٌلر ،ما بٌن
عام ٖٔ ٔ٣وٌ ،ٔ٣ٗ٤مكن أن نجدهم فً ك ّل أنحاء أمٌركا الؽربٌّة الوسطى.
فً باتل كرٌك ،مٌشٌؽن ،عام ٓ ،ٔ٣ٙاقتنع الكثٌرون بقبولهم معتقدات تابعً إٌلٌن ج .واٌت .انتلقوا من
اإلسم الحقٌقًّ – كنٌسة هللا .عوضًّا عن اإلنجٌل الحقٌقً ،ملكوت هللا ،قاموا باستبداله بعقابد إٌلٌن ج.
واٌت ،دعوها "سٌاسة الباب المقفل"" ،ال ّتحقٌق فً القضاء" ،عقٌدة "ٖٕٓٓ ٌوم" و"روح ال ّنبوءة"،
ٌعرّ فون على ال ّسٌّدة واٌت ،بصفتها نبٌّة الكنٌسة التً وضعت فعل ًٌّّا عقابد الكنٌسة.
تب ّنوا اسم "السّبتٌّون" ،وال ٌزالون ٌُعرفون بذلك اإلسم ح ّتى الٌوم .لكنّ البقٌّة من كنٌسة هللا الحقٌقٌّة،
رفضوا قبول هذه ال ّتعالٌم والعقابد ،واستعادوا بعض الحقابق التً ت ّم تجاهلها فً القرن الذي سبق.
انتقلوا بمقرّ هم الرّ بٌسً إلى مارٌون ،أٌوا ومن ث ّم إلى ستانبري ،مٌسوري .ت ّم نشر مجلّة "محامً الكتاب
المق ّدس" .أثمر جهدهم – ونشؤت جماعات صؽٌرة فً نواحً األمّة.
وهكذا كان أن نشؤت جماعة صؽٌرة من كنٌسة هللا ،فً زمن ما فً القرن ال ّتاسع عشر ،فً وادي
وٌبلمٌت الهادئ ،فً أورٌؽون.
كانوا مزارعٌن ،من دون ثقافة رسمٌّة .كان ٌنقصهم كهنة متمرّ سٌن لٌعلّمونهم وٌقودونهم .لكن كان لهم
اسم كنٌسة هللا ،وكان ٌحفظون ٌوم السّبت بوفاء.
ًّ
شوطا طوٌبلًّ عبر القرون المضطربة منذ ٌوم العنصرة .كانت ضعٌفة ٌنقصها السّلطة.
قطعت كنٌسة هللا
وقد جردتها سنٌن اإلضطهاد من تؤثٌرها .ت ّم فقدان الكثٌر من الحقٌقة .لك ّنم بقوا فً مسارهم.
فً وادي وٌبلمٌت ،انتظروا .كان قد حان تقرٌبًّا زمن تسلٌم العصا من جدٌد – فً أٌدي الذٌن سٌدعوهم
هللا لٌقوموا بعمله آلخر ّ
الزمن.

استعادة حقٌقة هللا إلى الكنٌسة
منذ عام ٖٔ ،ٔ٤بعد ٓٓٔ٤عام بال ّتحدٌد (قرن من ال ّدورات ّ
الزمنٌّة) من تؤسٌس الكنٌسة ،بدأت هذه البقٌّة
الصّؽٌرة من كنٌسة هللا الحقٌقٌّة األصلٌّة ،ت ّتخذ حٌاة جدٌدة كعهد فٌبلدلفٌا .فقد وصلت إلى "زمن المنتهى".
فقد ُب ّ
ث فٌها حٌوٌّة روحٌّة جدٌدة .لقد جاء ّ
الزمن لتت ّم فٌه نبوءة ٌسوع فً إنجٌل ٌوح ّنا ٕٗ– ٔٗ :
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"وٌُكرز ببشارة الملكوت هذه فً ك ّل المسكونة شهادة لجمٌع األمم .ث ّم ٌؤتً المنتهى" .ت ّم الكشؾ واإلعبلن
عن تلك الحقٌقة الحٌوٌّة التً فُقدت ،بشكل متدرّ ج.
وصؾ عهد فٌبلدلفٌا فً اآلٌات  ٢إلى ٖٔ من الفصل ّ
الثالث من سفر الرّ إٌا .كان عهد ساردٌس (رإٌا ٖ:
ًّ
ٔ )ٙ-خبلل هذا ّ
عاجزا فً نشر إنجٌل المسٌح الحقٌقً .فقد فقدوا بالفعل
الزمنٌ ،موت روح ًٌّّا ،وقد أصبح
المعرفة فً ذلك ّ
الزمن ،للمعنى الحقٌقً لذلك اإلنجٌل .كانوا ٌعلمون أ ّنهم ٌقتربون من مجًء المسٌح
ّ
الثانً ،إ ّنما لم ٌكن لدٌهم المعرفة لما سٌحدث خبلل ألفٌّة األلؾ سنة ،أكثر من أنّ المسٌح سوؾ ٌحكم.
نقرأ عن عهد فٌبلدلفٌا لكنٌسة هللا الحقٌقٌّة" :وأكتب إلى مبلك الكنٌسة "...كلمة مبلك هذه المترجمة من
الٌونانٌّة أجللوس ،تعنً رسول أو وكٌل .هذا ال ٌشٌر بالضّرورة دابمًّا إلى مبلك روحً ،إ ّنما ٌمكن أن
ٌد ّل كذلك ،إلى مبلك بشريّ  .من الممكن أن ٌطبّق مبدأ هللا فً اإلزدواجٌّة هناٌ .مكن أن ٌطبّق إلى مبلك
فعلًّ مكوّ ن من روح ،عٌّن كوكٌل عام أو كمساعد ،لهذا العهد المعٌّن من الكنٌسة .أو ٌمكن أن ٌطبّق على
رسول بشريّ أو وكٌل أقامه هللا لٌقود هذا العهد لكنٌسته.
فً الوقت نفسهٌ ،مكن أن ٌطبّق مبدأ ازدواجًّ لآلٌات ٌ .ٖٔ-٢مكن أن ٌطبّق على كنٌسة هذا العهد ككلّ،
وأٌضًّ اٌ ،مكن أن ٌطبّق على القابد البشريّ الذي أقامه هللا لهذا العهد من كنٌسته.
أكمل مع اآلٌة " :٣أنا عارؾ أعمالك .هؤنذا قد جعلت أمامك بابًّا مفتوحًّ ا ال ٌستطٌع أحد أن ٌؽلقه ألنّ لك
قوّ ة ٌسٌرة وقد حفظت كلمتً ولم تنكر اسمً".
كان لعهد الكنٌسة هذا أن ٌنتج ثمارًّ ا .أمام هذا العهد – أو أمام قابده البشريّ – أقام هللا بابًّا مفتوحًّ ا .إ ّنه
مدوّ ن فً رسالة كورنثوس ّ
الثانٌة ٕ ،ٕٔ :وأٌضًّا فً أعمال الرّ سل ٗٔ ،ٕ٢ :كٌؾ فتح المسٌح الباب
لبولس من أجل أن ٌذهب إلى ببلد أخرى لٌب ّشر باإلنجٌل .لم ٌكن لهذه الكنٌسة ولقابدها ،إال القلٌل من
القوّ ة .ولم ٌكن لهم كذلك مقام عظٌم وسلطويّ فً عالم إبلٌس ،إ ّنما كان الذٌن فً هذا العهد أوفٌاء لكلمة
هللا .رؼم أنّ الكثٌر من حقٌقة اإلنجٌل األصلٌّة التً انتقلت إلى الرّ سل األصلٌٌّن من قبل ٌسوع شخص ًٌّّا،
قد فقد ،فقد ت ّم استرجاعه من خبلل الكتاب المق ّدس إلى هذا العهد من كنٌسة هللا ،الذٌن كانوا أوفٌاء فً
حفظهم إٌّاها.
إ ّنه مكشوؾ فً مبلخً ٖ ٘-ٔ :وٗ ،ٙ-٘ :أنّ هللا سٌقٌم ًّ
أحدا فً قوّ ة وروح إٌلٌّا ،قبل مجًء المسٌح
ّ
الثانً بقلٌل .فً إنجٌل م ّتى  ،ٔٔ :ٔ٢قال ٌسوع ،ح ّتى بعد أن أكمل ٌوح ّنا المعمدان مهمّته ،أنّ إٌلٌّا
ال ّنبوي هذا "ٌؤتً أوّ الًّ وٌر ّد ك ّل شًء" .رؼم أ ّنه مكشوؾ بوضوح أنّ ٌوح ّنا المعمدان قد أتى بقوّ ة وروح
إٌلٌّا ،فهو لم ٌر ّد شٌ ًّبا .القابد البشريّ الذي سٌقام قبٌل مجًء المسٌح الثانً بقلٌل ،كان لٌحضّر ّ
الطرٌق –
ٌحضّر الكنٌسة – من أجل مجًء المسٌح ،ولٌعٌد الحقٌقة التً فقدت خبلل عهود الكنٌسة السّابقة .كان
أٌضًّ ا لٌت ّم فتح باب لهذا القابد ولعهد فٌبلدلفٌا للكنٌسة أن تتمّم إنجٌل م ّتى ٕٗ" :ٔٗ :وٌكرز ببشارة
الملكوت هذه فً ك ّل المسكونة شهادة لجمٌع األمم .ث ّم ٌؤتً المنتهى".
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كان لٌكون فً زمن حٌن ،ألوّ ل مرّ ة فً تارٌخ البشرٌّة ،ستص ّنع أسلحة ال ّدمار ال ّشامل التً ٌمكنها أن
أٌضا ،أن ٌحدث قبل مجًء المسٌح
تمحً ك ّل البشرٌّة عن األرض (إنجٌل م ّتى ٕٗ .)ٕٕ-ٕٔ :كان لهذا َ
ّ
الثانً بقلٌل (اآلٌات .)ٖٓ-ٕ٤
إنّ هذه ال ّنبوءات قد تمّمت اآلن قطعًّا .قد ت ّم استرداد اإلنجٌل الحقٌقً ،وقد انتشر بقوّ ة فً ك ّل األمم على
وجه األرض.
لقد ا ّتخذت الكنٌسة حٌاة جدٌدة بقوّ ة روح ٌّةٌ .ت ّم استخدام ك ّل ال ّتقدم وال ّتسهٌبلت التكنولوجٌّة.
استخدمت أوّ ل محطة إذاعٌّة ،بدءًّا بإحدى أصؽر اإلذاعات فً ٌوجٌن ،أورٌؽون .ث ّم كانت ّ
الطباعة .التً
بدأت مع آلة تعمل على الٌد كل ًٌّّا ،قبل أن تؤتً آلة نسخ الرّ سابل .استخدمت ّ
الطباعة فً الوقت المناسب.
كان مجًء التلفزٌون عام ٘ٗ – ٔ٤مباشرة بعد نهاٌة الحرب العالمٌّة ّ
الثانٌة .بدأت الكنٌسة تستخدم
ال ّتلفزٌون فً صٌؾ عام ٘٘ .ٔ٤ألوّ ل مرّ ة خبلل ٓٓ ٔ٤عام ،ت ّم إعبلن ونشر اإلنجٌل الحقٌقً أخٌرًّ ا،
إلى ك ّل أمم األرض .كبرت الكنٌسة .فً أوّ ل ٕ٘ سنة ،كبرت بمع ّدل ٖٓ ٥فً السّنة.
سٌندهش الرّ سل األوابل من حجم ومدى العمل اآلن .ستبدو أسالٌب اإل ّتصاالت ،ال ّتكنولوجٌا والموارد
الزمن ،ؼرٌبة ّ
المعاصرة التً أعطاها هللا لعمله فً آخر ّ
بالطبع ،بال ّنسبة لهإالء الرّ جال الذٌن كانت لهم
المهمّة فً البدء ،لٌنقلوا اإلتجٌل إلى العالم ،منذ حوالً ٕٓٓٓ سنة تقرٌبًّا.
لكن بعض األمور لن تبدو ؼرٌبة – ٌوم السّبت واألٌّام المق ّدسة ،اإلسم ،كنٌسة هللا ،وإنجٌل الملكوت –
سٌتعرّ فون على هذه – التً سلّمت خبلل العهود ،منذ زمن المسٌح إلى زمن المنتهى.
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السابع
الفصل ّ

سر ملكوت هللا
ّ
ماذا تعنً بال ّتحدٌد" ،ملكوت هللا"؟ هذا أٌضًّ ا ،هو سرّ ال ٌزال مكتومًّا ،لٌس فقط بال ّنسبة لك ّل الذٌن فً
العالم ،إ ّنما أٌضًّ ا بال ّنسبة لكنابس العالم ،وعلماء ال ّدٌن وعلماء الكتاب المق ّدس .فً الواقعٌ ،تعلّق هذا السّرّ
بالسّرّ المرتبط به ،إنجٌل ٌسوع المسٌح.
لماذا تتعارض الكنابس حول ما هو فعبلًّ "إنجٌل ٌسوع المسٌح"؟ خبلل أوّ ل عشرٌن أو ثبلثٌن سنة ،بعد
تؤسٌس الكنٌسة عام ٖٔم ،نشؤ جدل عنٌؾ حول مسؤلة ما هو "إنجٌل ٌسوع المسٌح" .تبل ذلك مبة عام،
حٌث أتلؾ ك ّل تارٌخ عهد الكنٌسة الجدٌد .وقد ُدعً "العصر المفقود لتارٌخ الكنٌسة" .عندما رفع السّتار،
حوالً منتصؾ القرن ّ
الثانً ،ظهرت كنٌسة من نوع مختلؾ تمامًّا ،دعت نفسها "مسٌحٌّة" ،لك ّنها ب ّشرت
باألخصّ  ،بإنجٌلها الخاصّ عن المسٌح ،ولٌس بإنجٌل المسٌح .كان إنجٌل المسٌح هو اإلنجٌل الذي أعلن
عنه هو .كان ٌسوع رسول من عند هللاٌ ،حمل رسالة ،وكانت هذه الرّ سالة ملكوت هللا .رسالة المسٌح
كانت إنجٌل المسٌح .لم ٌت ّم اإلعبلن عنه للعالم ،ح ّتى األسبوع األوّ ل من عام ٖ٘ ،ٔ٤عندما ت ّم ّبثها ألوّ ل
مرّ ة منذ حوالً ٓٓ ٔ٤عام – قرن من دورات زمنٌّة – على إذاعة الرّ ادٌو األقوى فً العالم .رادٌو
لوكسمبورغ فً أوروبا.
ٌبدو أنّ ك ّل الكنابس الٌوم ،قد فقدوا إنجٌل ٌسوع المسٌح .هم ٌب ّشرون فً المقام األوّ ل ،بإنجٌلهم عن ٌسوع
المسٌح .جاء ٌسوع المسٌح ٌب ّشر بإنجٌل ملكوت هللا .مع ذلك ،قلٌلون هم من ٌب ّشرون عن ملكوت هللا
الٌوم ،أل ّنهم فقدوا ك ّل المعرفة عمّا هو! لكن هل ٌب ّشر أحدهم ،باستثناء كنٌسة هللا الحقٌقٌّة ،عن اإلنجٌل
الحقٌقً لملكوت هللا الٌوم؟
ّ
محطة إذاعٌّة فً ك ّل أنحاء العالم ،أنّ إنجٌل ملكوت هللا هو لٌس لنا الٌوم .تعلن
قال مب ّشر بارز لمستمعًّ
بعض ّ
الطوابؾ عن "إنجٌل نعمة"ٌ ،دعوها البعض "إنجٌل الخبلص"؛ معظمهم إنجٌل حول المسٌح؛
صا؛ بعضهم "علم العقل" أو "علم ال ّدٌن".
بعضهم إنجٌبلًّ خا ًّّ

ال أحد على ّ
حق!
ت ّدعً بعض الكنابس أنّ طابفتها المعٌّنة أو "مسٌحٌّتها" ككلّ ،هً تش ّكل ملكوت هللا .قال مب ّشر تلفزٌونً
بارز" ،ملكوت هللا هو فً داخلكم" .اقتبس بعضهم من إنجٌل لوقا " :ٕٔ :ٔ٢ها ملكوت هللا داخلكم".
بعض ال ّترجمات (اإلنكلٌزٌّة :ال ّتصحٌح الهامشً ،ال ّنسخة المنقّحة ،مو ّفات وؼٌرها) ،تقرأ" ،فً وسطكم"
– أي أن ٌسوع كان فً وسطهم .إ ّنه ملك ملكوت هللا المستقبلً ،وٌستخدم الكتاب المق ّدس فً سفر دانٌال
 ٢وأماكن أخرى ،عبارات ملك وملكوت بال ّتبادل ،أي أنّ الملك هو أو هو ّ
ٌمثل ،الملكوت الذي ٌحكمه.
ال أحد على ّ
حق! هل من شًء آخر ٌدهش أكثر؟ نعم ،للعقول التً تربّت فً مفاهٌم هذا العالم ،هناك
بالفعل ،أمر اكثر دهشة بعد! وهً "الحقٌقة الواضحة" حول ما هو ملكوت هللا ح ًّّقا!

181

سارة – البشرى
الحقٌقة لٌست فقط مفاجبة – إ ّنها تصدم – تذهل! إ ّنها سرّ عظٌم! إ ّنما هً ح ًّّقا بشرى ّ
السّارّ ة األكثر ًّ
مجدا ،دخلت ٌومًّا إلى وعٌى اإلنسان!

إنجٌل المسٌح
ما هو اإلنجٌل الواحد والوحٌد لٌسوع المسٌح؟ العال ال ٌعل ! لم ٌب ّشر به لم ّدة  ٔ٤قرن ،وإن بدا ذلك
ؼرٌبًّا .أنظر فً كتابك المقدّس .أنظر إلٌه فً بداٌته!
ستقرأ فً إنجٌل مرقس ٔ" ،ٔ :بدء إنجٌل ٌسوع المسٌح" .وأٌضًّ ا" ،وبعدما اُسلم ٌسوع إلى الجلٌل ٌكرز
ببشارة ملكوت هللا .وٌقول قد كمل ّ
الزمان واقترب ملكوت هللا .فتوبوا وآمنوا باإلنجٌل" (إنجٌل مرقس ٔ:
ٗٔ.)ٔ٘-
إ ّنه من الضّروري أن تإمن بذلك اإلنجٌل لكً تخلص! وكٌؾ ٌمكنك أن تإمن به إن كنت ال تعرؾ ما
هو؟ ولم ّدة ٓٓ ٔ٤عام ،لم ٌعرفه العالم .فقد ت ّم قمع اإلنجٌل واستبداله بإنجٌل اإلنسان عن المسٌح.
ارة عن ملكوت هللا .علّم عن ملكوت هللا باألمثال .أرسل
الس ّ
ذهب المسٌح إلى ك ّل األماكن ٌب ّشر بالبشرى ّ
سبعٌن رجبلًّ ٌب ّشرون ،وأمرهم أن ٌب ّشروا بملكوت هللا (إنجٌل لوقا ٓٔ .)٤ :لقد أرسل الرّ سل الذٌن
تؤسّست كنٌسة هللا علٌهم ،لٌب ّشروا فقط بملكوت هللا (إنجٌل لوقا  .)ٕ-ٔ :٤بعد القٌامة ،قبل أن ٌصعد إلى
السّماء ،علّم ٌسوع تبلمٌذه عن ملكوت هللا (أعمال الرّ سل ٔ.)ٖ :
ألٌس أمر مذهل أن ٌفقد العالم المعرفة عن ماهٌّة األمر؟ بشرّ بولس الرّ سول عن ملكوت هللا (أعمال
الرّ سل ٣ :ٔ٤؛ ٕٕٓ٘ :؛  .)ٖٔ ،ٕٖ :ٕ٣وأنزل هللا القدٌر ،بواسطة بولس ،لعنة مزدوجة على اإلنسان
أو المبلك الذي ٌجرؤ أن ٌب ّشر بؤيّ إنجٌل آخر! (رسالة ؼبلطٌة ٔ.)٤-٣ :
لماذا ًّإذاٌ ،جرؤ كثٌرون أن ٌب ّشروا بؤناجٌل أخرى كثٌرة؟ البشرى السّارّ ة عن ملكوت هللا هً أمر علٌك
أن تفهمه وتؤمن به ،من أجل أن تخلص! هكذا قال ٌسوع المسٌح! فمن األفضل لك أن تعرؾ ما هو!
ذلك اإلنجٌل – ملكوت هللا – هو موضوع هذا الفصل .إ ّنه ٌتبع الفصل عن سرّ الكنٌسة ،ألنّ ملكوت هللا
ٌتبع الكنٌسة .تذ ّكر أنّ هدؾ الكنٌسة هو تحضٌر "المدعوّ ٌن" لٌعلّموا وٌحكموا فً ملكوت هللا.

كان دانٌال ٌعل !
ألم تسمع ال ّناس ٌتكلّمون عن ملكوت هللا بشًء كهذا" :مع عمل المسٌحٌٌّن فً ك ّل مكان لجلب السّبلم
وال ّتسامح والمحبّة األخوٌّة فً العالم ،سٌتم ّكن لملكوت هللا أخٌرًّ ا ،أن ٌثبت فً قلوب البشر".
أل ّنهم رفضوا إنجٌل المسٌح منذ ٓٓ ٔ٤عام ،كان على العالم أن ٌستبدله بشًء آخر .كان علٌهم أن
ٌخترعوا تزٌٌ ًّفا له! ًّإذا ،فقد سمعنا عن ملكوت هللا مجرّد كبلم مبتذل – مشاعر لطٌفة فً قلوب ال ّناس -
تجعل منه أمرًّ ا أثٌر ًٌّّا ،ؼٌر واقعً ،ال شًء! أساء البعض بتمثٌل "الكنٌسة" على أ ّنها الملكوت .ؼٌرهم
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ٌخلطها مع األلفٌّة .ؼٌرهم أٌضًّ ا ،باكرًّ ا فً هذا القرن ،ا ّدعوا أنّ اإلمبراطورٌّة البرٌطانٌّة هً ملكوت هللا.
أي مدى ٌمكن لهذا العال أن ٌنخدع؟
لكن ال أحد ٌقوم بهذا اإل ّدعاء بعد .إلى ّ
ّ
بست مبة عام ،أنّ ملكوت هللا كان ملكو ًّتا حقٌق ًٌّّا – حكومة تحكم
علم ال ّنبً دانٌال ،الذي عاش قبل المسٌح
فوق شعب بالمعنى الحرفًّ ،على األرض .جاء ٌسوع المسٌح بمعرفة إضافٌّة حوله ،لم ٌعرفها ال ّنبً
دانٌال ربّما .مع ذلك ،علم دانٌال أ ّنه سٌكون هناك ملكو ًّتا حقٌق ًٌّّا ،بالمعنى الحرفًّ ،هلل على األرض.
كان دانٌال ،واحد من أربعة شبّان ٌهودٌٌّن ؼٌر عادٌٌّن ،أذكٌاء والمعٌن ،فً األسر فً ٌهوذا .كان
األربعة الرّ جال مؤسورٌن فً قصر الملك نبوخذنصّر فً اإلمبراطورٌّة الكلدانٌّة ،لٌتدرّ بوا من أجل تسلّم
صا للرّ إٌا ولؤلحبلم (دانٌال ٔ:
مسإولٌّات خاصّة فً الحكومة البابلٌّة .كان دانٌال نب ًٌّّا اُعطً إدرا ًّكا خا ًّّ
.)ٔ٢
كان نبوخذنصّر أوّ ل حاكم حقٌقًّ للعالم .فقد قهر إمبراطورٌّة واسعة ،بما فٌها أمّة ٌهوذا .كان لهذا الملك
حلمًّا مثٌرًّ ا ج ًّّدا سبّب له اضطرا ًّبا – وأقلقه كثٌرًّ ا .طلب من المجوس السّحرة والعرّ افون أن ٌخبروه عن
الحلم وعن معناه على ح ّد سواء .لم ٌستطٌعوا ذلك .كانوا مرتبكٌن .ث ّم جًء بدانٌال أمام الملك.
نكر دانٌال أن ٌكون له أيّ قدرة بشر ٌّة لتفسٌر األحبلم أكثر من السّحرة الكلدانٌٌّن ،وقال" ،لكن ٌوجد إله
فً السّموات كاشؾ األسرار وقد عرّ ؾ الملك نبوخذنصّر ما ٌكون فً األٌّام األخٌرة" (دانٌال ٕ.)ٕ٣ :
أوّ الًّ ،كان هدؾ هللا أن ٌكشؾ لهذا الملك البشريّ حاكم العالم ،أنّ هناك إله فً السّماء – أنّ هللا هو الحاك
األقصى فوق ك ّل األمم والحكومات والملوك – أنّ هللا ٌحك الكون! إنّ هللا هو الذي وضع لوسٌفورس على
عرش األرض ،وٌبقى لوسٌفورس ،الذي أصبح إبلٌس ال ّشٌطان ،على عرش األرض ،فقط ألنّ هللا ٌسمح
بذلك ،وفقط ح ّتى ٌرسل هللا ٌسوع المسٌح لٌجلس على ذلك العرش ،عندما ٌطٌح بإبلٌس .كان هذا الملك
الكلدانًّ ٌ ،عرؾ فقط باآللهة الوثنٌّة ال ّ
شٌطانٌّة العدٌدة .لم ٌكن ٌعرؾ شٌ ًّبا عن هللا الحًّ الحقٌقًّ القدٌر.
مثل ال ّشعوب والح ّكام الٌوم ح ّتى ،لم ٌكن ٌعرؾ أنّ هللا هو ال ّ
شخص ٌّة الح ٌّة الحقٌق ٌّة ال ّنشٌطة الحاكمة،
التً تحكم فعل ًٌّّا وحرف ًٌّّا ،لٌس فقط ما هو على األرض ،إ ّنما الكون بكامله!
كان ك ّل هدؾ الحل  ،الكشؾ عن حكومة هللا – عن الواقع أنّ هللا ٌحك – عن حقٌقة ملكوت هللا – عن
الواحد والوحٌد ،إنجٌل ٌسوع المسٌح الحقٌقًّ! وثانًٌّا ،الكشؾ – حُ فظ مكتوبًّا من أجلنا الٌوم – عن الذي
سٌحدث "فً األٌّام األخٌرة" – فً الواقع ،خبلل القر َنٌن ال ّتال ٌٌَن – فً هذا القس األخٌر من القرن
العشرٌن!

من أجلنا ،الٌو !
سارة ح ٌّة ،هائلة ،لٌومنا! هذه
هذه لٌست كتابة جا ّفة ،مملّة ،مٌتة ،لشعب منذ ٕٓٓ٘ عام .هذه بشرى ّ
أخبار مسبقة لنا ،اآلن .أخبار قبل أن تحدث – من بٌن ك ّل األحداث الضّخمة فً ك ّل تارٌخ األرض ،التً
هً أكٌدة أن تحدث فً حٌاتكم – خبلل السّنٌن القلٌلة القادمة!
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هذا هو اإلنجٌل الحقٌقً! إ ّنه اإلنجٌل الذي ب ّشر به ٌسوع! إ ّنه موجّ ه لك ولً الٌو ! من الحٌويّ أن تفه !
إقرأ فً اإلنجٌل ،سفر دانٌال ٕ ،من آٌة  ٕ٣إلى آٌة ٖ٘ .رأى الملك فً حلمه ،تمثاالًّ كبٌرًّ ا – أعظم من
أيّ صورة أو تمثال بناه اإلنسان ٌومًّا – هابل لدرجة هو مخٌؾ ،ح ّتى فً الحلم .رأسه من ّ
الذهب الجٌّد،
صدره وذراعاه من فضّة ،بطنه وفخذاه من نحاس ،ساقاه من حدٌد وقدماه من خلٌط حدٌد وخزؾ.
كان هناك عنصر زمنًّ  .كان نبوخذنصّر ٌنظر إلٌه ،ح ّتى جاء حجر فوق ّ
الطبٌعة من السّماء ،وضرب
ال ّتمثال على قدمٌه .ث ّم انكسر ال ّتمثال بؤكمله إلى قطع صؽٌرة ،وتطاٌر فً الهواء – واختفى! ث ّم كبر
الحجر بشكل عجاببًّ وصار سرٌعًّا جبالا عظٌمًّا – عظٌم ج ًّّدا لدرجة مؤل األرض كلّها!
ماذا كان ٌعنً هذا؟ هل كان له معنى؟ نعم ،ألنّ هذا كان من صنع هللا .خبل ًّفا عن األحبلم العادٌّة ،كان هذا
سببه هللا لٌنقل رسالة سٌادة هللا لنبوخذنصّر – وأل ّنه كان جزءًّا من كلمة هللا المكتوبة – لكشؾ حقابق
الحقٌقً!
مهمّة عن اإلنجٌل
ّ
"هذا هو الحلم" ،قال دانٌال (آٌة " ،)ٖٙونخبر بتعبٌره ق ّدام الملك" .هذا ًّإذا ،هو تفسٌر هللا .إ ّنه قطعًّ ا ،لٌس
تفسٌر هربرت و .أرمسترونػ .ال ٌجب على اإلنسان أن ٌفسّر الكتاب المق ّدس .الكتاب المق ّدس هو ٌعطٌها
الخاص! ها هو:
تفسٌر هللا
ّ
"أنت أٌّها الملك ملك ملوك" – كان أوّ ل حاك حقٌقًّ للعال  ،فوق إمبراطورٌّة فً العالم! – " ...ألنّ هللا
إله السّموات أعطاك مملكة واقتدارًّ ا وسلطا ًّنا وفخرًّ ا" .كان هللا ٌكشؾ عن نفسه لدكتاتور العالم البشريّ
هذا ،كالحاكم األعلى فوق ك ّل شًء.
ٌبدو أنّ ال ّناس الٌوم ،مثل الملك الكلدانًّ هذا ،ال ٌف ّكرون باهلل كحاك – كالواحد األعلى الذي ٌحك –
كرأس الحكومة .كان هللا األزلًّ ٌكشؾ عن نفسه لنبوخذنصّر من خبلل دانٌال – ولك ولً ،من خبلل
سلطان ،الذي ٌجب أن ٌُطاع!
الكتاب المق ّدس ،الٌو – كإله حاك  ،ذات سٌادة ،وكل ّ ال ّ
وأكمل دانٌال لهذا اإلمبراطور البشريّ " ،فؤنت هذا الرّ أس من ذهب .وبعدك تقوم مملكة أخرى أصؽر
منك ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلّط على ك ّل األرض" (آٌات .)ٖ٤-ٖ٢

ما هً المملكة؟
الحظ! هذا ٌتكلّم عن ممالك .إ ّنه ٌشٌر إلى ممالك تحكم فوق ال ّشعب على األرض .إ ّنه ٌتكلّم عن حكومات!
إ ّنه ال ٌتكلّم عن مشاعر أثٌرٌّة "تقام فً قلوب ال ّناس" .إ ّنه ال ٌتكلّم عن كنابس .هو ٌتكلّم عن نوع
الحكومات التً تحمل الحكم والسّلطة فوق أمم من شعوب ،هنا على األرض .إ ّنه حرفًّ  .إ ّنه مح ّدد .لٌس
هناك أيّ سوء فهم لما تعنٌه كلمة مملكة.
لٌس هناك من سوء فهم لل ّتفسٌر .هللا ٌعطً تفسٌره الخاصّ من خبلل ال ّنبً دانٌالّ .
مثلت الصّورة العظٌمة
الحدٌدٌّة ،حكومات وطنٌّة وعالمٌّة – ممالك حقٌقٌّة بالمعنى الحرفًّّ .
مثلت تعاقب حكومات تحكم العالم.
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كان هناك أوّ الًّ ،الرّ أس من ذهب .هذا ّ
مثل نبوخذنصّر ومملكته – اإلمبراطورٌّة الكلدانٌّة .بعده – الح ًّقا
فً تسلسل ّ
الزمن – كان لتؤتً مملكة ثانٌة ث ّم ثالثة" ،فتتسلّط على ك ّل األرض" – إمبراطورٌّة العالم!
ث ّم ،فً اآلٌة ٓٗ ،تم ّثل القدمٌن من حدٌد ،إمبراطورٌّة رابعة للعالم .كانت لتكون قوٌّة ،كما الحدٌد هو
قويّ – أقوى من سابقاتها عسكر ًٌّّا .إ ّنما ،كما الفضّة هو أق ّل قٌمة من ّ
الذهب ،وال ّنحاس من الفضّة،
والحدٌد من ال ّنحاس ،رؼم أنّ كل معدن هو صلب أكثر وأقوى ،ستتدهور الممالك المتعاقبة ،أخبلق ًٌّّا
وروح ًٌّّا .كانت القدمٌن تعنً أنّ إمبراطورٌّة العالم الرّ ابعة ،ستكون منقسمة.
بعد اإلمبراطورٌّة الكلدانٌّة ،جاءت اإلمبراطورٌّة الفارسٌّة األكبر منها بعد ،ث ّم المقدونٌّة الٌونانٌّة،
والرّ ابعة ،اإلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة .كانت منقسمة ،مع عواصم فً روما والقسطنطٌنٌّة.
اآلن – آٌة ٗٗ! إقرأها! هات كتابك المق ّدس .أنظر إلٌها بؤ ّم عٌنك فً كتابك المق ّدس الخاصّ  .هنا ،بلغة
واضحة ،تفسٌر هللا لما هو ملكوت هللا:
"وفً أٌّام هإالء الملوكٌ – "...تكلّم هنا عن العشرة األصابع ،قسمًّا منها من حدٌد ،والقسم اآلخر من
خزؾ .إن ربطنا نبوءة دانٌال  ،٢ورإٌا ٌوح ّنا ٖٔ و ،ٔ٢هذا ٌد ّل على الوالٌات الم ّتحدة األوروب ٌّة
الجدٌدة ،التً تتش ّكل اآلن ،من السّوق األوروبٌّة المشتركة ،أمام عٌنٌك! توضح رإٌا  ،ٕٔ :ٔ٢ال ّتفاصٌل
أ ّنها ستكون ا ّت ًّ
الرومان ٌّة.
حادا لعشرة ملوك أو ممالك ،الذٌن (رإٌا  )٣ :ٔ٢سٌحٌون اإلمبراطور ٌّة ّ
ًّإذا ،سج ّل جٌ ًّّدا عنصر ّ
الزمن! "فً أٌّام هإالء الملوك" – فً أٌّام هذه األمم العشرة ،أو مجموعات األمم،
التً سوؾ تحًٌ ،فً زمننا ،اإلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة لوقت قصٌر – الحظ ما سوؾ ٌحدثٌ ..." :قٌم إله
السّموات مملكة لن تنقرض ًّ
أبدا ...وتسحق و ُتفنً ك ّل هذه الممالك وهً تثبت إلى األبد"!

نع  ،فً زمننا!
لقد وصفنا هنا ،أربعة امبراطورٌّات عالمٌّة فً العالم – األربعة الوحٌدة التً وجدت! تظهر رإٌا ٖٔ
و ،ٔ٢أ ّنه بعد سقوط اإلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة األصلٌّة ،سٌكون عشرة إحٌاءات لها – ستحكم كنٌسة األمم
سر بابل
على سبعة منها– "ابنة" بابل القدٌمة – كنٌسة ت ّدعً أ ّنها مسٌحٌّة ،إ ّنما دعاها هللا فً الواقعّ " ،
العظٌمة" – أو بشكل أوضح ،أسرار بابل!
س ّتة من هذه ،أتت وانتهت .السّابعة تتكوّ ن اآلن – اإلحٌاء الوجٌز ،األخٌر وال ّنهابً ،إلمبراطورٌّة روما،
من قبل عشرة مجموعات أو أمم ،أوروبٌّة .هذه معلنة فً دانٌال ٕ ،كالعشرة األصابع من حدٌد وخزؾ
مختلطٌن.
فً أٌّامهم  -وسوؾ ٌدومون لفترة وجٌزة ج ًّّدا ،من الممكن أن ال تكون أكثر من سنتٌن إلى ثبلثة سنوات
السموات مملكة لن تنقرض ًّ
أبدا .سٌكون هذاًّ ،إذا ،ملكوت هللا!
ونصؾ – سٌقٌ إله ّ
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قارن مع الرّ إٌا  .ٔ٢هناٌ ،صوّ ر لنا كنٌسة .لٌست كنٌسة صؽٌرة – كنٌسة عظٌمة .تحكم فوق "المٌاه
الكثٌرة" (آٌة ٔ) ،التً وُ صفت فً آٌة ٘ٔ ،كؤمم مختلفة تتكلّم بلؽات مختلفة .ا ّدعت أ ّنها كنٌسة هللا – التً
تقول الكتابات المق ّدسة (رسالة أفسس ٕٖ٘:؛ رإٌا ٌوح ّنا ٢ :ٔ٤؛ إنجٌل م ّتى ٕ٘ ،ٔٓ-ٔ:الخ) ،أ ّنها
ستتزوج به عند مجٌئه ّ
الثانً.
"عروس" المسٌح ،التً
ّ
لك ّنها زنت .كٌؾ؟ با ّتحادها السٌّاسً المباشر مع حكومات هذا العال البشر ٌّة! "جلست على" (رإٌا ٌوح ّنا
 )ٖ :ٔ٢سبعة من هذه اإلحٌاءات لئلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة – المدعوّ ة "إمبراطورٌّة روما المق ّدسة".
تسلّطت فوق الممالك البشرٌّة – "كزوجة" عادٌّة شرعٌّة وؼٌر متزوّ جة ،تتسلّط على "زوجها" الحبٌب –
عبلقة ؼٌر طبٌعٌّة وؼٌر إلهٌّة كل ًٌّّا.
إ ّنها بذلك" ،لتجلس" على "رأس الوحش" األخٌر هذا – آخر إحٌاء لئلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة .سٌكون
ا ّت ًّ
حادا لكنٌسة ودولة .إ ّنها لتدوم إ ّنما لم ّدة قصٌرة ج ًّّدا .إ ّنها لتحارب ضدّ المسٌح عند مجٌئه ال ّثانً! هذا
سٌكون نهاٌتها.
نحن نراها اآلن فً صدد ّ
الظهور( .أعضاء السّوق المشتركة األوروبٌّة لٌسوا ربّما ،نفس العشرة الذٌن
سٌحٌون اإلمبراطورٌّة الرّ ومان ٌّة المق ّدسة) .بناء على ذلك ،نحن نقترب من مجًء المسٌح! نحن اآلن
قرٌبون ج ًّّدا من نهاٌة هذا العالم!

المسٌح ٌحك كل ّ األم
عندما سٌؤتً المسٌح ،سوؾ ٌؤتً كملك الملوكٌ ،حكم فوق ك ّل األرض (رإٌا ٌوح ّنا )ٔٙ-ٔٔ :ٔ٤؛
ومملكته – ملكوت هللا – قال دانٌال أ ّنها ستفنً ك ّل الممالك الدنٌوٌّة هذه.
تعلنها الرّ إٌا ٔٔ ،ٔ٘ :بهذه الكلمات" :قد صارت ممالك العالم لر ّبنا ومسٌحه فسٌملك إلى أبد اآلبدٌن"!
هذا هو ملكوت هللا .إ ّنه نهاٌة الحكومات الحالٌّة – نعم ،وح ّتى الوالٌات الم ّتحدة واألمم البرٌطانٌّة .حٌنها
سٌكونون ممالك – حكومات – ربّنا ٌسوع المسٌح ،الذي سٌكون عندها ملك الملوك على ك ّل األرض.
هذا ٌوضح كل ًٌّّا ،أنّ ملكوت هللا هو حكومة بالمعنى الحرفًّ  .كما كانت اإلمبراطورٌّة الكلدانٌّة مملكة –
كما كانت اإلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة مملكة – هكذا ملكوت هللا هو حكومة .إ ّنه لٌستلم حكومة أم العالم.
ولد ٌسوع المسٌح لٌكون مل ًّكا – حاكمًّا! عندما وقؾ أمام بٌبلطس للحكم على حٌاته" ،فقال له بٌبلطس
أفؤنت ًّإذا ملك .أجاب ٌسوع أنت تقول إ ّنً ملك .لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتٌت إلى العالم" .لكن ٌسوع
قال أٌضًّا لبٌبلطس" :مملكتً لٌست من هذا العالم" ( -إنجٌل ٌوح ّنا  .)ٖٙ ،ٖ٢ :ٔ٣كم مدهش – ٌا
للمؤساة – أ ّنه فً خدمات الكنٌسة الٌوم وال ّتبشٌر باإلنجٌل ،ال ٌسمع أحد ربّما ًّ
أبدا ،عن المسٌح كالملك
اآلتً وحاكم العالم .اإلمارات الرّ وحٌّة وقوى ال ّشرّ (أفسس  )ٕٔ :ٙهً تحكم العالم الٌوم .إ ّنها حكومات
إبلٌس ال ّدنٌوٌّة هذه ،هً التً سوؾ تدمر و ُتستبدل من قبل المسٌح عند مجٌبه ّ
الثانً .ملكوت المسٌح هو
من عال الغد!
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ألم تقرأ ما أعلنه المبلك لمرٌم ،أ ّم ٌسوع ،قبل والدته؟ قال ٌسوع لبٌبلطس أ ّنه ولد لٌكون مل اكا .قال مبلك
هللا لمرٌم:
" ...ستحبلٌن وتلدٌن اب ًّنا وتسمٌّنه ٌسوع .هذا ٌكون عظٌمًّا وابن
العلًّ ٌُدعى وٌُعطٌه الرّ بّ اإلله كرسًّ داود أبٌه .وٌملك على بٌت
ٌعقوب إلى األبد وال ٌكون لملكه نهاٌة" (إنجٌل لوقا ٔ.)ٖٖ-ٖٔ :
لماذا ال تذكر كنابس هذا العالم ،أ ًٌّّا من هذه الكتابات المق ّدسة؟ قد حضر المبلٌٌن إلى الكنابس طوال
حٌاتهم ،ولم ٌسمعوا أ ًٌّّا من هذه الكتابات المق ّدسة حول المسٌح عندما ٌصٌر مل ًّكا ،أو حول ملكوت هللا
اآلتً.
تقول لك هذه الكتابات المق ّدسة بوضوح ،أنّ هللا هو الحاك األقصى .تقول لك باللؽة الواضحة ج ًّّدا أنّ
ٌسوع ولد لٌكون مل اكا – أ ّنه سوؾ ٌحك كل ّ األم – أنّ ملكوته سوؾ ٌحكم إلى األبد.
لكن ك ّل هذا هو جزء من الحقٌقة الرّ ابعة ،المدهشة والتً تصدم بالفعل ،حول ملكوت هللا .سوؾ ٌتسلّط
ملكوت هللا على شعوب وأمم األرض .لكن هذه ال ّشعوب الفانٌة لن تكون الملكوت ،ولن تكون ح ّتى فً
ملكوت هللا .سٌكوم الملكوت حاكمًّا علٌها ،لٌس إ ّال!

المثالً!
سٌتكون المجتمع
كٌف
ّ
ّ
لكن لنكن اآلن دقٌقٌن .لنرى كٌؾ سٌتكوّ ن مجتمع الؽد المثالًّ  .تذ ّكر ،لن تتح ّقق دولة العالم الموحّ دة مرّ ة
واحدة.
ك ّل خطوة مهمّة من هذه األحداث اآلتٌة قرٌبًّا ،معروضة بوضوح أمام أعٌننا فً نبوءات الكتاب المق ّدس.
ٌسوع المسٌح با ّلذات ،الذي مشى على تبلل وودٌان األرض المق ّدسة وطرقات أورشلٌم ،منذ أكثر من
ٓٓ ٔ٤عام ،هو عابد من جدٌد .لقد قال أ ّنه سٌعود مج ّد ًّدا .بعد أن صلب ،أقامه هللا من الموت بعد ثبلثة
أٌّام وثبلث لٌال (إنجٌل م ّتى ٕٔٗٓ :؛ أعمال الرّ سل ٕ :ٖٕ :رسالة كورنثوس األولى ٘ٔ .)ٗ-ٖ :صعد
إلى عرش هللا .المقر العا ّم لحكومة الكون (أعمال الرّ سل ٔٔٔ-٤ :؛ رسالة العبرانٌٌّن ٖٔ :؛ ٔ :٣؛ ٓٔ:
ٕٔ؛ رإٌا ٌوح ّنا ٖ.)ٕٔ :
إ ّنه "ال ّنبٌل" صاحب األمثال ،الذي ذهب إلى عرش هللا – إلى "الببلد البعٌدة" – لٌتوّ ج ملك الملوك على
ك ّل األمم ،ومن ث ّم لٌعود إلى األرض (إنجٌل لوقا .)ٕ٢-ٕٔ :ٔ٤
وأٌضًّ ا ،إ ّنه فً السّماء ح ّتى زمن "ر ّد ك ّل شًء" (أعمال الرّ سل ٖ .)ٕٔ-ٔ٤ :الرّ د ٌعنً إعادة األمور إلى
حالة أو ظرؾ .فً هذه الحالة ،ر ّد حكومة هللا على األرض ،وبذلك ،ر ّد سبلم العالم واألحوال المثالٌّة.
اضطراب العالم الحالً ،الحروب واإل ّدعاءات المتصاعدة ،سوؾ تصل فً ذروتها إلى اضطراب فً
ّ
ٌتدخل هللا ،لن ٌخلص بشر (إنجٌل م ّتى ٕٗ .)ٕٕ :عند ذروتها ،عندما
العالم ،عظٌم لدرجة أ ّنه إن لم
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ٌسبّب تأخٌره بتدمٌر كل حٌاة عن هذا الكوكب ،سٌعود ٌسوع المسٌح .سٌؤتً هذه المرّ ة كإله مق ّدس.
سٌؤتً بك ّل سلطان ومجد خالق الكون وحاكمه( .إنجٌل م ّتى ٕٖٗٓ :؛ ٕ٘ .)ٖٔ :إ ّنه آت كملك الملوك
وربّ األرباب" (رإٌا ٌوح ّنا  ،)ٔٙ :ٔ٤لٌقٌم حكومة العالم الرّ ابعة وٌحكم ك ّل األمم "بعصا من حدٌد"
(رإٌا ٌوح ّنا ٔ٘ :ٔ٤؛ ٕٔ .)٘ :لماذا تحذؾ الكنابس المسمّاة مسٌحٌّة ،ك ّل هذه الكتابات المق ّدسة عن
مجًء المسٌح وعن حكمه لؤلرض؟ إنجٌل المسٌح كان عن ملكوت هللا الذي سوؾ ٌقٌمه حٌنها على
األرض .لم ٌسمع ًّ
أبدا ،المبلٌٌن من أعضاء الكنٌسة ،عن هذه الكتابات أو عن اإلنجٌل الفعلًّ لٌسوع
المسٌح.
فكرّ فً األمر .المسٌح الممجّ د  -اآلتً فً ك ّل العظمة والقوى الفوق الطبٌعٌّة ومجد هللا القادر على ك ّل
شًء – أت لٌخلّص البشر الذٌن هم على قٌد الحٌاة – آت لٌوقؾ تصاعد الحروب ،وال ّدمار ال ّنووي
ال ّشامل ،وآالم البشر ومعاناتهم – آت لٌقود السّبلم ،وحٌاة الرّ فاه الوفٌر ،والسّعادة والفرح لك ّل البشر .لكن
هل سٌكون مرحّ ب به من قبل األمم؟
ٌقول علماء العالم المعروفٌن اآلن ،بصراحة ،أنّ األمل الوحٌد للبقاء على األرض ،هو حكومة علٌا تحكم
العالم ،وتسٌطر على ك ّل القوى العسكرٌّة .هم ٌعترفون بما هو مستحٌل على اإلنسان أن ٌنجزه .المسٌح
آت لٌعطٌنا هذا بال ّتحدٌد .لكن هل سٌرحّ ب به؟
أعطت جرٌدة أمٌركٌّة أسبوعٌّة ،ال ّتقٌٌم المدهش ال ّتالً ،عن أمل اإلنسان الوحٌد :جاء فً المقال ،أنّ أمل
األمٌركٌٌّن ال ّتفاإلًّ الوحٌد ،من أجل عالم ّ
منظم ومستقرٌّ ،تبلشى .أخفقت ال ّنفقات التً توازي ترٌلٌون من
ال ّدوالرات ،فً تؤمٌن اإلستقرار .بل فإنّ األحوال قد ساءت أكثر .أشار هذا ال ّتقٌٌم أنّ ال ّنظرة السّابدة بٌن
المسإولٌن ،تتقبّل فً أنّ تو ّترات ومشاكل العالم قد أصبحت مترسّخة بعمق ،ال ٌمكن حلّها "إال بٌد قوٌّة
تؤتً من مكان ما".
"ٌد قوٌّة تؤتً من مكان ما" .سٌرسل هللا القدٌرًٌّ ،دا قوٌّة ج ًّّدا من "مكان ما" لٌخلّص البشرٌّة!

مرحب به؟
المسٌح غٌر
ّ
لكن هل ستصرخ البشرٌّة فرحًّ ا وترحّب به بابتهاج وحماس شدٌد؟ هل ستقوم بالمثل ،كنابس المسٌحٌّة
ال ّتقلٌدٌّة؟
ال لن ٌفعلوا! سٌعتقدون أ ّنه المسٌح ال ّدجال ،ألنّ كهنة إبلٌس المزٌّفٌن (رسالة كورنثوس ّ
الثانٌة ٔٔ-ٖٔ :
٘ٔ) ،قد خدعوهم .ستؽضب الكنابس واألمم عند مجٌبه (رإٌا ٌوح ّنا ٔٔ ٔ٘ :مع ٔٔ ،)ٔ٣ :وستحاول
القوى العسكرٌّة بالفعل ،محاربته وتحطٌمه (رإٌا ٌوح ّنا !)ٔٗ :ٔ٢
ستتورّ ط األمم بمعركة الحرب العالمٌّة ّ
الثالثة ،والقتال فً أورشلٌم (زكرٌّا ٗٔ ،)ٕ-ٔ :من ث ّم ٌعود
المسٌح .بقوى فوق ّ
الطبٌعة ،سوؾ "ٌحارب تلك األمم" التً ستحاربه (آٌة ٖ) .سوؾ ٌتؽلّب علٌها كل ًٌّّا
(رإٌا ٌوح ّنا " !)ٔٗ :ٔ٢وتقؾ قدماه فً ذلك الٌوم على جبل ّ
الزٌتون" ،على مسافة قصٌرة من شرق
أورشلٌم (زكرٌّا ٗٔ.)ٗ :
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كٌف ستخضع األم
عندما سٌؤتً المسٌح الممجّد الكلًّ القوّ ة إلى األرض مرّ ة أخرى ،ستؽضب األمم فً البدء .ستحاول القوى
العسكرٌّة المجتمعة فً أورشلٌم ،أن تحاربه! قلت" ،ستحاول" .لكن جٌوش أقوى بكثٌر سوؾ تلحق
بالمسٌح من السّماء – ك ّل المبلبكة المق ّدسة (رإٌا ٌوح ّنا  ،ٔٗ :ٔ٤متطابقة مع إنجٌل م ّتى ٕ٘.)ٖٔ :
هل ترٌد أن ترى وص ًّفا لهذه المعركة – وماذا سٌحدث لهذه الجٌوش البشرٌّة المعادٌة؟ فً الرّ إٌا ،ٔ٢
جٌوش الوالٌات الم ّتحدة األوروبٌّة التً تنشؤ اآلن – اإلمبراطورٌّة الرّ ومانٌّة التً ت ّم إحٌاإها ٌ -شار
إلٌهم فً اآلٌة ٗٔ" :هإالء سٌحاربون الخروؾ [المسٌح] والخروؾ ٌؽلبهم أل ّنه ربّ األرباب وملك
الملوك"...
كٌؾ سٌتؽلّب علٌهم؟ نجد ذلك فً الفصل الرّ ابع عشر من زكرٌّا:
"وهذه تكون الضّربة ال ّتً ٌضرب بها الرّ بّ ك ّل ال ّشعوب [الجٌوش]
الّذٌن تج ّندوا على أورشلٌم .لحمهم ٌذوب وهم واقفٌن على أقدامهم
وعٌونهم تذوب فً أوقابها ولسانهم ٌذوب فً فمهم" (زكرٌّا ٗٔ.)ٕٔ :
سٌحدث هذا ّ
الذوبان أو الفساد للحمهم عن عظامهم ،تقرٌ َبا على الفور – بٌنما ال ٌزالون واقفٌن على
أقدامهمٌ .ا لهذا اإلنتقام اإللهً ض ّد الجٌوش التً ستحارب المسٌحٌ .ا لعرض القوى اإللهٌّة التً سٌحكم
ٌها المسٌح الممجّ د ،ك ّل األمم .سٌت ّم قمع ال ّتمرّ د ض ّد شرٌعة وحكم هللا ،بسرعة.
هل تعً أنّ ك ّل ال ّتعاسة وك ّل ال ّشرّ اآلتً من البشرٌّة ،كان نتٌجة ال ّتع ّدي على قانون هللا؟
إن لم ٌكن ألحد أيّ إله آخر ؼٌر هللا الحقٌقًّ؛ إن تربّى ك ّل األوالد على تكرٌم واحترام وإطاعة الوالدٌن،
وك ّل األهل ربّوا أوالدهم فً طرٌق هللا؛ إن لم ٌسمح أحد لروح القتل أن تدخل قلبه ،إن لم ٌكن من
الزٌجات سعٌدة ولم ٌكن من تع ّدٌّات للع ّفة ،قبل وبعد ّ
حروب ،أو بشر ٌقتلون بشر؛ إن حُ فظت ك ّل ّ
الزواج؛
إن كان عند الجمٌع اهتمامًّا كبٌرًّ ا بخٌر وصالح اآلخرٌن فبل ٌكون من سرقة – وٌمكننا أن نرمً ك ّل
األقفال والمفاتٌح والخزنات؛ إن قال الجمٌع الحقٌقة – ك ّل كبلمه كان صحٌحًّ ا – وكان الجمٌع صاد ًّقا؛ إن
ّ
الحق فٌه ،إ ّنما كان له اهتمام كثٌر بخٌر اآلخرٌن وآمن فعبلًّ أ ّنها بركة أكبر أن
لم ٌرؼب أحد بما لٌس له
نعطً من أن نؤخذ – فٌا للعالم السّعٌد الذي سٌكون لنا!
فً عالم كهذا ،مع ك ّل محبّة وعبادة هلل بك ّل أذهانهم وقلوبهم وقوّ تهم – وٌكون عند الجمٌع اإلهتمام بخٌر
اآلخرٌن ٌضاهً اإلهتمام بال ّنفس – لن ٌكون من طبلق – ال عاببلت مف ّككة ،ال جنوح أحداث ،ال قتل ،ال
سجون ،ال شرطة ّإال من أجل ال ّتوجٌه واإلشراؾ السّلمً كخدمة عامّة للجمٌع ،ال حروب ،ال مإسّسات
عسكرٌّة.
لكن ،باإلضافة إلى ذلك ،أقام هللا قوانٌن ما ّدٌّة متحرّ كة ،تعمل فً أجسادنا وأذهاننا ،كما ٌعمل القانون
الرّ وحً .لن ٌكون من مرض ،أو اعتبلل فً الصّحة أو آالم أو معاناة .بل ٌكون على العكس ،صحّ ة قوٌّة
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مفعمة بالحٌاة ،ملٌبة باهتمام دٌنامٌكً بالحٌاة ،اهتمام حماسًّ لنشاطات ب ّناءة تجلب السّعادة والفرح.
سٌكون نظافة ونشاط قويّ  ،تق ّدم حقٌقًّ ،ال أحٌاء فقٌرة ،ال أعراق منحرفة أو مناطق فاسدة على األرض.

الق ّدٌسون القائمون من األموات
كما صعد المسٌح القابم من األموات ،إلى السّماء فً السّحاب ،هكذا سٌعود إلى األرض فً السّحاب
(أعمال الرّ سل ٔٔٔ-٤ :؛ إنجٌل م ّتى ٕٗ .)ٖٓ :عند رجوعه بال ّتمام (رسالة تسّلونٌكً األولى ٗ-ٔٗ :
 ،)ٔ٢المابتون فً المسٌح – الذٌن تلقّوا روح هللا الق ّدوس وانقادوا به (رسالة رومٌة – )ٔٗ ،ٔٔ :٣
سٌقومون فً قٌامة عظٌمة ،و ٌُجعلون خالدٌن – بمن فٌهم ك ّل األنبٌاء األقدمٌن (إنجٌل لوقا ٖٔ.)ٕ٣ :
الذٌن عندهم روح هللا وهم على قٌد الحٌاة ،سٌتؽٌّرون تلقاب ًٌّّا ،من هالكٌن إلى خالدٌن (رسالة كورنثوس
األولى ٘ٔ ،)٘ٗ-٘ٓ :وسٌقومون مع القابمٌن من األموات ،لٌبلقوا ٌسوع المسٌح الممجّ د (رسالة
تسّالونٌكً اآلولى ٗ ،)ٔ٢ :نازالًّ فً السّحاب فً الهواء.
سٌكونون معه ،حٌث هو ،إلى األبد (إنجٌل ٌوح ّنا ٗٔ .)ٖ :سٌنزلون – معه – من السّحاب ،وٌقفون معه،
وٌكونون بذلك ،فً الٌوم نفسه ،على جبل ّ
الزٌتون (زكرٌّا ٗٔ .)٘-ٗ :هإالء الق ّدٌسون الذٌن تؽٌّروا
وتحوّ لوا ،وأصبحوا اآلن خالدٌن ،سٌحكمون األمم – أمم الهالكٌن – تحت إمرة المسٌح (دانٌال ٕٕ :٢؛
رإٌا ٌوح ّنا ٕٕ٢-ٕٙ :؛ ٖ.)ٕٔ :

أخٌرا!
و ٌُنزع إبلٌس
ا
تمجٌدا فً ك ّل تارٌخ األرض – ال ّنزول الملوكً الفوق ّ
ًّ
الطبٌعً ،إلى األرض ،فً
هذا الحدث األكثر
ًّ
السّحاب ،للمسٌح الممجّ د ،الكلًّ السّلطان – سٌضع ح ّدا ،بعد طول انتظار ،لحكم إبلٌس الماكر والمخادع
والخفًّ.
مجًء المسٌح فً مجد عظٌم كملك الملوك وربّ األرباب ،هو مسجّ ل فً سفر الرّإٌا  .ٔ٤إ ّنما أيّ حدث
عظٌم آخر سوؾ ٌحصل قبل أن ٌكون سبلمًّا ،وسعادة وفرح على األرض؟ سٌتوجّب أن ٌُزال إبلٌس عن
عرش األرض .لكن فً الرّ إٌا ٕٓ ،ٖ-ٔ :سجّ لت األخبار المسبقة:
"ورأٌت مبل ًّكا نازالًّ من السّماء معه مفتاح الهاوٌة وسلسلة عظٌمة
على ٌده .فقبض على ...الحٌّة القدٌمة الذي هو إبلٌس وال ّ
شٌطان وقٌّده
ألؾ سنة وطرحه فً الهاوٌة وأؼلق علٌه وختم علٌه لكً ال ٌُض ّل
األمم فً ما بعد ح ّتى تت ّم األلؾ السّنة وبعد ال ب ّد أن ٌح ّل زم ًّنا ٌسٌرًّ ا".
أٌّام اإلنسان التً ضلّلها إبلٌس ّ
وأثر علٌها وقادها بشكل خاطا ،لم ّدة ٓٓٓ ٙسنة ،سوؾ تنتهً .لن ٌعد
باإلمكان إلبلٌس أن ّ
ٌبث عبر الهواء إلى روح اإلنسان .لن ٌعد بإمكانه أن ٌحقن فً البشر المطمب ّنٌن،
ّ
"الطبٌعة البشرٌّة".
طبٌعته ال ّشٌطانٌّة – التً دعٌناها عن ضبلل،

190

لن تختفً ّ
فورا
الطبٌعة البشر ٌّة ا
لكن هذا ال ٌعنً أنّ السّلوك ال ّشٌطانً المكتسب سٌختفً من أذهان البشر على الفور .سٌكون قد اكتسبها
المبلٌٌن المتضاعفة .ورؼم أنّ إبلس سٌُمنع عندها من ّبثها ،ما ت ّم اكتسابه كعادة ،لن ٌُنزغ تلقاب ًٌّّا.
إ ّنما إنّ هللا قد جعل لنا نحن البشر ،اختٌار أخبلقًّ حرّ .قد أعطانا السّلطة على أذهاننا الخاصّ  ،إال إذا
خدعنا وأعمانا إبلٌس بتؤثٌره ال ّشرٌر .لكن لن ٌض ّل بعد اآلن ،بشر األرض الهالكٌن! اآلن ،المسٌح الكلًّ
السّلطان والق ّدٌسٌن الخالدٌن الذي ٌحكمون تحت إمرته ،سٌبدأون بنزع الموازٌن التً أعمت عقول البشر.
لهذا أقول أنّ المدٌنة الفاضلة الكاملة ،لن تتكوّ ن على الفور .سٌظ ّل العدٌد من المبلٌٌن ٌتمسّكون بموقؾ
ّ
والطمع وال ّشهوة .لكن مع مجًء المسٌح ،ستبدأ عملٌّة ال ّتعلٌم من جدٌد – بفتح العقول
ال ّتمرّ د – الؽرور
الضّالّة – للعقول الؽٌر الضّالة ،وحملها على ال ّتوبة اإلختٌارٌّة.
منذ وقت تسلٌم المسٌح الفوق ّ
الطبٌعً ،ونفً إبلٌس ،ستنتشر شرٌعة هللا وكلمة هللا األزلًّ من صهٌون،
إلى ك ّل األرض (إشعٌاء ٕ.)ٖ :
ستنتهً عقوبة ال ّس ّتة آالؾ سنة التً أنزلها هللا على عالم آدم ،بقطعه عن هللا .سٌبدأ المسٌح ٌدعو ك ّل
الهالكٌن على األرض لل ّتوبة والخبلص الرّ وحًّ! سٌتد ّفق روح هللا المق ّدس من أورشلٌم (زكرٌّا ٗٔ.)٣ :
ٌا للمجد! سٌبزغ فجر ٌوم جدٌد .سٌؤتً ال ّسبلم قرٌبًّا .سٌتحوّ ل اإلنسان من أسلوب "األخذ" إلى أسلوب
"العطاء" – طرٌق هللا للمحبّة.
ستكون حضارة جدٌدة على األرض! لكن أيّ نوع من العالم الؽد الجدٌد سٌتطوّ ر منذ ذلك الحٌن؟ فً
إشعٌاء ٕ ٗ-ٕ :وفً مٌخا ٌٗ ،ٖ-ٔ :قول:
"وٌكون فً آخر األٌّام أن جبل بٌت الرّ بّ ٌكون ثاب ًّتا فً رأس الجبال
وٌرتفع فوق ال ّتبلل وتجري إلٌه ك ّل األمم .وتسٌر شعوب كثٌرة وٌقولون
هل ّم نصعد إلى جبل الرّ بّ إلى بٌت إله ٌعقوب فٌعلّمنا من طرقه ونسلك فً
سبله أل ّنه من صهٌون تخرج ال ّشرٌعة ومن أورشلٌم كلمة الرّ بّ  .فٌقضً
بٌن األمم وٌنصؾ لشعوب كثٌرٌن فٌطبعون سٌوفهم سك ًّكا ورماحهم
مناجل .ال ترفع أمّة على أمّة سٌ ًّفا وال ٌتعلّمون الحرب فٌما بعد".
ف ّكر بذلك! ال حروب بعد .ال خوؾ من إنسان أو حٌوان .سبلم عالمًّ أخٌرًّ ا .أمر ما سٌسبّب بهذا السّبلم.
ناموس هللا ،الذي تعلّم عنه "مسٌحٌّة" معلنة أ ّنه قد اُبطل ،سٌخرج من أورشلٌم ،وستمتلا األرض بمعرفة
طرٌق هللا للحٌاة ،كما البحار هً ممتلبة بالمٌاه .ح ّتى الحٌوانات البرٌّة ستكون مروّ ضة وفً سبلم.
"فٌسكن ّ
الذبب مع الخروؾ وٌربض ال ّنمر مع الجدي والعجل وال ّشبل
والمسمّن معًّا وصبًّ صؽٌر ٌسوقها .والبقرة وال ّدبّة ترعٌان .تربض
أوالدهما معًّا واألسد كالبقر ٌؤكل تٌ ًّنا .وٌلعب الرّ ضٌع على سرب
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ص ّل وٌم ّد الفطٌم ٌده على حجر األفعوان .ال ٌسوإون وال ٌفسدون
ال ّ
فً ك ّل جبل قدسً ألنّ األرض تمتلا معرفة الرّ بّ كما ّ
تؽطً المٌاه
البحر" (إشعٌاء ٔٔ.)٤-ٙ :
تصوّ ر اآلن األحوال المتؽٌّرة! أنظر اآلن للمشاكل المحلولة!
إلقً نظرة اآلن ،على عالم ال ٌوجد فٌه أم ٌّة أو فقر أو جوع أو مجاعة ،إلى عالم حٌث الجرابم تنخفض
بسرعة ،وال ّناس ٌتعلّمون الصّدق والعفّة واإلحسان البشريّ والسّعادة – عالم سبلم وازدهار ورفاه وفٌر.

كانً
الس ّ
الحل ّ لل ّتكاثر ّ
ٌتنبّؤ هللا بإصبلحات واسعة فً ك ّل مكان من عهد المثالٌّة الرّ ابع ،الذي ٌقول أ ّنه سٌؤتً قرٌ َبا على األرض.
هل ٌمكنك أن تتخٌّل ذلك؟ عالم ذات خطوات عظٌمة لح ّل أخطر المشاكل التً تواجهها البشرٌّة.
الٌوم – أعظم وأكثر المشاكل رعبًّا ،هو ال ّتكاثر السّكانًّ  .ال ّتزاٌد السّكانً فً ك ّل األممٌ ،فوق بشكل
سرٌع ،قدرة العالم الستٌعابه.
والمناطق األكثر تكاثرًّ ا فً السّكان ،هً أجزاء العالم الؽٌر متطوّ رة – أمم الفقر واألمٌّة واألمراض
والخرافة .تذ ّكر ٥ٔٓ ،فقط ،من مساحة األرض هً صالحة ّ
للزراعة .واآلن ،تشٌر آخر أرقام األمم
الم ّتحدة ،أنّ العدد السّكانً سوؾ ٌتضاعؾ فً م ّدة ٕٗ سنة تقرٌبًّا .ضؽط ال ّشعب المشإوم الٌومًّ ،هو
أحد المشاكل الؽامضة ح ًّقّا الٌوم.
لكن عند هللا الحلّ ،وكم هو بسٌطٌ .جعل األرض ببساطة ،صالحة ّ
للزراعةٌ .ح ّد من الجبال القاحلة
الصّخرٌّة والتً تجتاحها ّ
الثلوج ،وٌقٌم بعضًّا من ودٌان الصّحراء القاحلة ،وٌؽٌّر نمط طقس العالمٌ .جعل
ك ّل الصّحاري ،خضراء وخصبةٌ .فتح أجزاء كبٌرة من األرض ،مثل صحراء كاالهاري ،حوض بحٌرة
تشاد وصحراء أفرٌقٌا ،صحراء كوبً فً آسٌا ،وصحاري أمٌركا العظٌمةٌ .جعل قفر مونؽولٌا الواسع،
وسٌبٌرٌا والسّعودٌّة والكثٌر من ؼرب الوالٌات الم ّتحدة ،خضراء.
ٌذوّ ب الجلٌد واإلنجرافات ّ
الثلجٌّة ،من المساحات التً ال ح ّد لها من القارّ ة القطبٌّة الجنوبٌّة ،وأمٌركا
ال ّشمالٌّة ،ؼرٌنبلند ،أوروبا ال ّشمالٌّة وسٌبٌرٌاٌ .سويّ مستوى منطقة بامٌر كنوت المذهلة ،جبال الهٌماالٌا
العظٌمة ،األطلس ،توروس ،البٌرٌنٌه ،روكٌز ،سٌٌرّ ا ،وهندو كوش – ٌسوّ ي أرض جبال األندٌز وك ّل
جبال األرض األخرى الممنوعة العالٌة والؽٌر قابلة للسّكن.
ث ّم ٌزوّ د ب ّ
الطعام ،وبالمطر اللطٌؾ بال ّتوازن الصّحٌح ،تمامًّا فً الموسم الصّحٌح .وماذا ٌحدث؟ فجؤة،
تصٌر المبلٌٌن من المساحات من األراضً ّ
الزراعٌّة المنتجة المدهشة ،متو ّفرة – تنتظر فقط ،أن ُتكتشؾ
وٌبدأ العمل بها.
ؼٌر معقول؟ فً أٌدي اإلنسان – بال ّتؤكٌد .إ ّنما أنظر ما وعد به هللا.
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"ال تخؾ ٌا دودة ٌعقوب ٌا شرذمة إسرابٌل أنا اُعٌنك ٌقول الرّ بّ
ًّ
جدٌدا ذا أسنان.
وفادٌك ق ّدوس إسرابٌل .هؤنذا قد جعلتك نورجًّ ا مح ّد ًّدا
تدرس الجبال وتسحقها وتجعل اآلكام كالعصافة .تذرّ ٌها فالرّ ٌح تحملها
والعاصفة تب ّددها وأنت تبتهج بالرّبّ  .بق ّدوس إسرابٌل تفتخر.
البابسون والمساكٌن طالبون ماء وال ٌوجد .لسانهم من العطش قد ٌبس.
أنا الرّ بّ أستجٌب لهم أنا إله إسرابٌل ال أتركهم .أفتح على الهضاب
أنهارًّ ا وفً وسط البقاع ٌنابٌع .أجعل القفر أجمة ماء واألرض الٌابسة
مفاجر مٌاه .أجعل فً البرّ ٌّة األرز والسّنط واآلس وشجرة ّ
الزٌت.
أضع فً البادٌة السّرو والسّندٌان وال ّشربٌن معًّا .لكً ٌنظروا وٌعرفوا
وٌتنبّهوا وٌتؤمّلوا معًّا إنّ ٌد الرّ بّ فعلت هذا وق ّدوس إسرابٌل أبدعه"
(إشعٌاء ٔٗ.)ٕٓ-ٔٗ :

مٌاه نق ٌّة – صحاري خصبة
هل ٌمكنك أن تتخٌّل مشهد رابع كهذا؟ تصبح الصّحاري خضراء ،خصبة ،أراض من حدابق أشجار،
شجٌراتٌ ،نابٌع وجداول؛ تصؽر الجبال وتصبح صالحة للسّكن .الحظ كٌؾ ٌصؾ هللا هذه األحوال ،فً
أماكن عدٌدة من الكتاب المق ّدس.
"حٌنب ٍذ ٌقفز األعرج كاألٌل وٌتر ّنم لسان األخرس أل ّنه قد انفجرت
فً البرٌّة مٌاه وأنهار فً القفر .وٌصٌر السّراب أجمًّا والمعطشة
ٌنابٌع ماء .فً مسكن ّ
الذباب فً مرٌضها دار للقصب والبرديّ"
(إشعٌاء ٖ٘.)٢-ٙ :
إقرأ الفصل ٖ٘ من سفر إشعٌاء بالكاملٌ .قول هللا" :تفرح البرٌّة واألرض الٌابسة وٌبتهج القفر وٌُزهر
كال ّنرجسٌُ .زهر إزهارًّ ا وٌبتهج ابتهاجًّ ا وٌُر ّنم( "...آٌات ٔ.)ٕ-
منذ بضعة سنٌن ،فً واد مؽبر عمٌق ،فً ملتقى ال ّتبلل ،بٌن بٌكرسفٌلد ولوس أنجلوس ،كالٌفورنٌا،
ضرب زلزال خفٌؾ .كان مالكو منتجع صؽٌر ،مجهول اآلن كل ًٌّّا ومهجور دابمًّا تقرٌبًّا بسبب أحوال
المنطقة المتدنٌّةٌ ،ف ّكرون بإؼبلق المكان واإلنتقال إلى مكان آخر.
ّ
اهتزت األرض بقلٌل ،وتؤوّ هت تحت أقدامهم ،سمعوا صوت
فجؤة ،زمجر زلزال فً ال ّتبلل القافرة .بعد أن
ؼرؼرة خافت .ركضوا إلى مجرى الجدول الجاؾّ الذي ٌمرّ فً ممتلكاتهم – وذهلوا تمامًّا ،لرإٌتهم مٌاهًّا
تتد ّفق بسرعة .فٌما كان الجدول ٌصفو شٌ َبا فشٌ ًّبا ،وجدوا أنّ المٌاه كانت ش ّفافة ج ًّّدا ،صافٌة ونقٌّة – طٌّبة
ومنعشة لل ّشرب.
ال حاجة للقول أنّ عملهم عاد وازدهر من جدٌد .كان ّ
الزلزال قد فتح بطرٌقة ما ،فجوة نبع ماء من تحت
األرض ،وجعلها تتد ّفق فً ممتلكاتهم.
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ف ّكر فً القفر الواسع لهذه األرض .هل ٌبدو مستحٌبلَ وأمر ال ٌص ّدق ،أن ٌجعلها هللا تزهر مثل ّ
الزهرة؟
لماذا؟
قد ُ
ش ّكلت الجبال .سبّبت قوى عظٌمة بانقبلبات عمبلقة ،وشقوق وانزالقات ضخمة ،فً قشرة األرض.
اهتزت وتر ّنحت األرض فً مخاض أعظم ّ
ّ
الزالزل فً
كتل ضخمة من الؽرانٌت ارتفعت نحو السّماء –
تارٌخها .لقد صُنعت الجبال – هً لم توجد هكذا .هللا الكلًّ القدرة الذي ش ّكل ال ّتبلل والجبال (آموس ٗ:
ٖٔ؛ مزامٌر ٓ ،)ٕ :٤سٌعٌد تشكٌلها – وٌعٌد تشكٌل سفح هذه األرض.
إقرأ عن ّ
الزالزل الضّخمة التً ستحدث ،والتً ستنجز معظم إعادة تؤهٌل أسطح األرض( .أنظر رإٌا
ٌوح ّنا ٔ٣ :ٔٙ؛ زكرٌّا ٌٗٔ )ٗ :قول هللا" ،الجبال ترجؾ منه وال ّتبلل تذوب( "...ناحوم ٔ.)ٔ٘ :

استصالح األرض من تحت البحار
اعترؾ اإلنسان أنّ معظم ثروة العالمٌ ،كمن تحت البحار .ال ّنفطّ ،
الذهب ،الفضّة والعشرات من المعادن –
تبقى كلّها صعبة المنال الٌوم ،وتبقى عمٌقة ،ؼٌر مستؽلّة ،تحت المحٌطات الواسعة .وأٌضًّ ا ،تحتوي مٌاه
الذهب .ومعظم موارد ّ
البحار ،على الكثٌر من ّ
الذهب فً العالم هً تحت المحٌطات.
ٌتعرّ ض العدٌد من مناطق األرض لحركة الم ّد والجزر – مع تحرّ كات الموج التً ال تهدأ والتً تمحً
شٌ ًّبا فشٌ ًّبا ،مساحات إضافٌّة من األرض .تتكوّ ن أراضً أوروبا المنخفضة ،هولندا بال ّتحدٌد ،من مسافة
كبٌرة من األراضً ت ّم استرجاعها من البحر.
ف ّكر فً المبلٌٌن من الفدادٌن اإلضافٌّة المتو ّفرة للبشر ،إن ق ّل حجم بعض المحٌطات .وقد قال هللا أ ّنه
ّ
وٌهز ٌده على ال ّنهر بقوّ ة رٌحه وٌضربه إلى سبع سواقً
سٌق ّل! الحظ ذلك" ،وٌبٌد الرّ بّ لسان بحر مصر
وٌجٌز فٌها باألحذٌة" (إشعٌاء ٔٔ .)ٔ٘ :هذا ٌبدو ؼٌر معقول – إ ّنما هو حقٌقً ّ!
عندما ٌصٌر ٌسوع المسٌح الحاكم العظٌم لهذه األرض ،سٌستخدم هذه القدرة العظٌمة .فً الرّ إٌا ،رأى
ٌوح ّنا المبلبكة ٌمجّدون المسٌح عند مجٌبه لٌحكم هذه األرض .قالوا" :نشكرك أٌّها الرّ بّ اإلله القادر على
ك ّل شًء الكابن والذي كان والذي ٌؤتً أل ّنك أخذت قدرتك العظٌمة وملكت" (رإٌا ٌوح ّنا ٔٔ.)ٔ٢ :
الجمع بٌن الفوّ ٌتٌن ،ال ّدراسة الصّحٌحة حول الصّحّ ة الحقٌقٌّة ،وال ّشفاء من ك ّل علّة عند ال ّتوبة عنها ،سوؾ
ٌعنً الصّحّ ة الخٌالٌّة المثالٌّة .الحظ كٌؾ ٌصفها هللا.
"بل هناك الرّ بّ العزٌز لنا مكان أنهار و ُترع واسعة ال ّشواطا .ال ٌسٌر
فٌها قارب بمقذاؾ وسفٌنة عظٌمة ال تجتاز فٌها .فإنّ الرّبّ قاضٌنا.
الرّ بّ شارعنا .الرّ بّ ملكنا هو ٌخلّصنا"" .وال ٌقول ساكن أنا مرضت.
ال ّشعب السّاكن فٌها مؽفور اإلثم" (إشعٌاء ٖٖ.)ٕٗ ،ٕٕ-ٕٔ :
إسمع هذا الوعد الرّ ابع:
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"ش ّددوا األٌادي المسترخٌة والرّ كب المرتعشة ثب ّتوها .قولوا لخابفً
القلوب تش ّددوا ال تخافوا .هوذا إلهكم .اإلنتقام ٌؤتً .جزاء هللا .هو
ص ّم تتف ّتح .حٌنب ٍذ
ٌؤتً وٌخلّصكم .حٌنب ٍذ تنفتح عٌون العمً وآذان ال ّ
ٌقفز األعرج كاألٌل وٌتر ّنم لسان األخرس( "...إشعٌاء ٖ٘.)ٙ-ٖ :
ٌصؾ هللا المكافآت إلطاعة شرابعه للرّ حمة والمحبّة .الحظ إشعٌاء " :٣ :٘٣حٌنبذ ٌنفجر مثل الصّبح
نورك وتنبت صحّ تك سرٌعًّا"...

الص ّحة
السعادة فً ّ
ّ
عندما ٌصؾ شروط الصّحّة الجٌّدة واألمور الكثٌرة التً ستدخل األرضٌ ،قول هللا:
"أل ّنً أرفدك وأشفٌك من جروحك( "...إرمٌا ٖٓ.)ٔ٢ :
"سٌؤتون وٌر ّنمون فً مرتفع صهٌون وٌجرون إلى جود الرّ بّ على
الحنطة وعلى الخمر وعلى ّ
الزٌت وعلى أبناء الؽنم والبقر .وتكون
نفسهم كج ّنة رٌّا وال ٌعودون ٌذوبون بعد .حٌنبذ تفرح العذراء بالرّ قص
ّ
وأعزٌهم أفرّ حهم من
وال ّشبان وال ّشٌوخ معًّا وأحوّ ل نوحهم إلى طرب
حزنهم .وأروي نفس الكهنة من ال ّدسم وٌشبع شعبً من جودي ٌقول
الرّ بّ " (إرمٌا ٖٔ.)ٔٗ-ٕٔ :
ولم ال ٌكون لنا صحّ ة جٌّدة؟ لماذا علٌنا أن نقبل باإلعتقاد ،أنّ حالة مثالٌّة كهذه فً الصّحة والفرح ،هً
ؼٌر معقولة؟ لماذا ٌجهل المب ّشر الذي ٌعلن نفسه مسٌحًّ ك ّل هذه الكتابات المق ّدسة؟ بل فهم ٌتصوّ رون
الذهاب إلى الج ّنة ،بخمول وراحة ودون إنجاز.
هناك بركات لحفظ قوانٌن الصّحّ ة – ٌنتج منها ضمانات مطلقة لصحّ ة جٌّدة – وٌصبح المرض والعلّة فً
الجٌل ّ
الثالث والرّ ابع ،أمرًّ ا من الماضً .الحظ ما وعد به هللا شعبه:
"وإن سمعت سمعًّ ا لصوت الرّ بّ إلهك لتحرص أن تعمل بجمٌع
وصاٌاه التً أنا أوصٌك بها الٌوم ...وتؤتً علٌك جمٌع هذه البركات
و ُتدركك إذا سمعت لصوت الرّ بّ إلهك .مبار ًّكا تكون فً المدٌنة
ومبار ًّكا تكون فً الحقل .ومباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك
وثمرة بهابمك نتاج بقرك وإناث ؼنمك .مباركة تكون سلّتك ومعجنك"
(تثنٌة .)٘-ٔ :ٕ٣
ٌظهر هللا أٌضًّا سبلال ًّتا فردٌّة ،تعود إلى أراضٌها ،وتعٌد إسكانها" .فً المستقبل ٌتؤصّل ٌعقوبٌ .زهر
وٌفرغ إسرابٌل وٌمؤلون وجه المسكونة ثمارًّ " (إشعٌاء ٌ .)ٙ :ٕ٢قول هللا أنّ القفر سٌعاد بنٌانه.
ّ
وأكثر ال ّناس علٌكم
"أل ّنً أنا لكم وألتفت إلٌكم ف ُتحرثون و ُتزرعون.
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ك ّل بٌت إسرابٌل بؤجمعه ف ُتعمر المدن و ُتبنى الخِرب .وا ُ ّ
كثر علٌكن
اإلنسان والبهٌمة فٌكثرون وٌُثمرون واُس ّكنكم حسب حالتكم القدٌمة
( "...حزقٌال .)ٔٔ-٤ :ٖٙ
إقرأ اإلصحاح بكامله من حزقٌال ٌ .ٖٙقول هللا:
" ...اُس ّكنكم فً المدن و ُتبنى الخِرب ...هذه األرض الخربة صارت
كج ّنة عدن والمدن الخربة والمقفرة والمنهدمة محصّنة معمورة"
(آٌات ٖٖ.)ٖ٘ ،
وماذا عن ك ّل األمم األخرى؟ الحظ:
"فً ذلك الٌوم تكون س ّكة من مصر [ال تزال مصر موجودة كؤمّة]
إلى أشور [التً هاجر شعوب عدٌدة منها ،منذ قرون ،إلى شمال
وسط أوروبا – المانٌا الحدٌثة] فٌجًء األشورٌّون إلى مصر
والمصرٌّون إلى أشور وٌعبد المصرٌّون مع األشورٌٌّن .فً ذلك
الٌوم ٌكون إسرابٌل ًّ
ثلثا لمصر وألشور بركة فً األرض بها ٌبارك
ربّ الجنود قاببلًّ مبارك شعبً مصر وعمل ٌديّ أشور ومٌراثً
إسرابٌل" (إشعٌاء .)ٕ٘-ٕٖ :ٔ٤

محو األم ٌّة على نحو شامل
ف ّكر كٌؾ تكون الخطوة ؼٌر المعقولة إلى األمام ،إن تكلّمت كل األمم وال ّشعوب ،وقرأت وكتبت اللؽة
نفسها .إ ّنما الٌوم ،مناطق واسعة من األرض ال تملك ح ّتى لؽة مكتوبة .مبلٌٌن ومبلٌٌن من ال ّناس هم
أمٌٌّن – ال ٌستطٌعون القراءة وال الكتابة ،وال ح ّتى اسمهم ال ّشخصًّ .
لحظة ؼزو المسٌح العابد إلى األرض ،سٌجلب عهد معرفة شاملة ،تعلٌم شامل – وٌعطً العالم لؽة جدٌدة
صافٌةٌ .حتاج هذا الموضوع وحده ،كتا َبا لنصفه .قد تؽٌّرت عملٌّة ال ّتعلٌم كلّه فً األرض كلّها .ك ّل
اللؽات الٌوم ،هً فاسدة .ملٌبة بالعبارات الوثنٌّة بالمعنى الحرفًّ – الخرافات – الخطؤ فً ال ّتسمٌة –
اإلستثناءات عن القواعد – تعابٌر ؼرٌبة.
ٌقول هللا" :أل ّنً حٌنبذ أحوّ ل ال ّشعوب إلى شفة نقٌّة لٌدعوا كلّهم باسم الرّ بّ لٌعبدوه بكتؾ واحدة" (صفنٌا
ٖ.)٤ :
ف ّكر فً عهد جدٌد مع أدب جٌّد ،وموسٌقى جٌّدة ،وتفادي مضاعفة الجهود ،وسوء الفهم من خبلل
الصّعوبات اللؽوٌّة ،وآالؾ السّاعات المضنٌة من ال ّترجمةٌ .ا لهذا العهد الذي سٌكون ،عندما ٌصٌر ك ّل
العالم متعلّم – وٌتكلّم اللؽة نفسها.
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ماذا عن هٌكل ٌّة اإلقتصاد؟
ٌظهر هللا أنّ أورشلٌم ستصبح العاصمة اإلقتصادٌّة كما والعاصمة الرّ وحٌّة لؤلرضٌ .قول خالق المدٌنة
ًّ
حدٌثا:
التً بنٌت
"حٌنبذ تنظرٌن و ُتنٌرٌن وٌخفق قلبك وٌ ّتسع أل ّنه تحوّ ل إلٌك ثروة
البحر [احتٌاط العالم من ذهب وفضّة هو باألخصّ تحت البحار]
وٌؤتً إلٌك ؼنى األمم" (إشعٌاء ٓ.)٘ :ٙ
ّ
مؽطاة اآلن بمٌاه المحٌطات؛ أ ّنه سٌجعل
إ ّنما ،كما قد قرأناٌ ،قول هللا القدٌر أ ّنه سٌقٌم أماكن عدٌدة هً
أراض متاحة أكثر بكثٌرٌ .عرؾ العالمون أنّ معظم موا ّد األرض الخام ،تقبع تحت أعماق البحار.
ٌقول هللا أنّ هذا ّ
الثروة الهابلة ستكون متو ّفرة لئلستخدام ،خبلل حكم ٌسوع المسٌح على هذه األرض.
ٌقول هللا أنّ ثروة األرض ستتر ّكز فً أورشلٌم ،وأ ّنها ستدعم برامج اإلعمار الواسع ،وعملٌّات ال ّتؤهٌل
وبداٌة العهد الجدٌد.
"هً مرّ ة بعد قلٌل فؤزلزل السّموات واألرض والبحر والٌابسة.
وأزلزل ك ّل األمم وٌؤتً مشتهى ك ّل األمم فؤمؤل هذا البٌت ًّ
مجدا
قال ربّ الجنود .لً الفضّة ولً ّ
الذهب ٌقول ربّ الجنود"
(حجّ ً ٕ.)٣-ٙ :
لكن خزٌنة هللا العظٌمة ستكون معروضة للعامّة .لن ٌكون من مسابك ذهب تسترٌح فً أقبٌة تحت
األرض – ال تنفػ لشًء إلى لما تعنٌه – ال خوؾ من اللصوص أو السّرقة .إ ّنما زٌنة جمٌلة ّ
أخاذة لمبنى
العاصمة ،الهٌكل الذي سٌسكن فٌه المسٌح.
سٌقام معٌار ثابت وقٌم ال تتؽٌّر .ال مضاربة أو مقامرة حول قدرة اآلخرٌن .لن ٌؽتنً أحد بعد اآلن ،عن
طرٌق استثماره أعمال اآلخر وقدرته اإلبداع ٌّة .لن ٌكون بعد من بورصة أو بنوك فً العالم ،أو مراكز
تموٌل ،أو شركات تؤمٌن ،أو شركات الرّ هن العقاري ،أو وكاالت القرض أو مدفوعات بال ّتقسٌط.
فً حكومة هللا الوافرة ،سٌشتري ال ّناس ما ٌحتاجون إلٌه فقط ،عندما ٌقدرون على ذلك ،عندما ٌتو ّفر لدٌهم
المال الكافً له .دون فابدة وال ضرٌبة.

نظا ال ّتعشٌر
لكن نظام ال ّتعشٌر سٌكون عالم ًٌّّا.
حكومات الٌوم تطالب ﺒضرابب بقٌمة ٓٗ ،٥و ٓ٘ ٥وح ّتى ٓ ،٥٤على اإلرث وال ّدخل والضّرابب
المخبّؤة؛ على ضرابب اإل ّتحاد والوالٌة والمقاطعة ومجلس المدرسة والمدٌنة .لكنّ هللا ٌطلب ٓٔ ٥فقط.
ومن هذه العشرة بالمبة ،تتموّ ل كامل قٌادة ك ّل األرض الحكومٌّة وال ّتعلٌمٌّة والرّ وحٌّة.
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"أٌسلب اإلنسان هللا .فإ ّنكم سلبتمونً .فقلتم بما سلبنا[ .وٌجٌب هللا]
فً العشور وال ّتقدمة .لقد لُعنتم لع ًّنا وإٌّاي أنتم سالبون هذه األمّة كلّها.
هاتوا جمٌع العشور إلى الخزنة لٌكون فً بٌتً طعام وجرّ بونً بهذا
قال ربّ الجنود .إن كنت ال أفتح لكم ُكوى السّموات وأفٌض علٌكم
بركة ح ّتى ال توسع" (مبلخً ٖ.)ٔٓ-٣ :
هذه نبوءة للٌوم .وٌا لها من نعمة .وال واحدة من األعباء المالٌّة التً تلعن معظم ال ّناس الٌوم.
ٌقول هللا أنّ بركات مالٌّة ستكون بشكل ٌومًّ .إحذؾ السّرقة واللصوصٌّة والحوادث والضّرر من
ّ
الطقس ،والصّدأ والعفن والفساد من ال ّنباتات والمخازن وال ّتصنٌع .كم أرخص ٌمكن أن تباع البضاعة –
وكم أعظم تكون األرباح؟

أحوال ال ّطقس
إحذؾ المشاكل ّ
الطقسٌّة ،الضّرر من الحشرات ،الفساد والفطرٌّات من عند المزارع – الخسارات من
جرّ اء ضبط األسعار من قبل ال ّدولة وال ّت ّ
ضخم فً األسواق – وماذا ٌكون نصٌبهم فً الحٌاة؟
سٌنجز هللا هذه األمور .إلهنا هو والد سماوي ملٌونٌرًّ ا .هو ٌقول "لً ّ
الذهب" (حجّ ً ٕ.)٣ :
وهللا ٌرٌد ك ّل ولد من أوالده أن ٌزدهر ّ
بحق" .أٌّها الحبٌب أروم أن تكون ناجحًّ ا وصحٌحًّ ا( "...رسالة
ٌوحنا ّ ّ
الثالثة ٕ) .قال المسٌح ..." ،أتٌت لتكون لهم حٌاة ولٌكون لهم أفضل" (إنجٌل ٌوح ّنا ٓٔ.)ٔٓ :
هللا ٌرٌد ال ّنجاح والكمال فً ك ّل حٌاة .إ ّنما أنظر إلى "ال ّنجاحات" الما ّدٌّة التً عرفتها .كم هم سعداء ح ًّّقا؟
كما قال ج .بول ؼتً ،أحد أؼنى رجال العالم" ،أعطً ك ّل مبلٌٌنً لزواج سعٌد واحد!"
فً ملكوت هللا ،ستطاع أوامر مشٌبته .ستصبح هً المعٌار لتنظٌم ال ّتجارة واألعمال والموارد المالٌّة
وهٌكل العالم اإلقتصادي كلّه .وسٌكون الجمٌع على أساس العطاء .قال المسٌح" :اُعطوا َ
تعطوا .كٌبلًّ جٌ ًّّدا
ًّ
مهزوزا فابضًّا ٌعطون فً أحضانكم .أل ّنه بنفس الكٌل الذي به تكٌلون ٌُكال لكم" (إنجٌل لوقا :ٙ
ملب ًّّدا
.)ٖ٣
سٌت ّم ا ّتباع معٌار العطاء فً حكم هللا على هذه األرض – لٌس الخداع ا ّ
لطمّاع ،ال ّتآمري ،المناضل،
المخادع ،الماكر ،الحاقد ،المراوغ ،الخابن والكاذب ،المؤلوؾ فً عالم األعمال الٌوم.
لكن عندما ٌحوّ ل هللا البشرٌّة المتمرّ دة بعرض سلطانه العظٌم – عندما ٌفً بوعده ..." :أنا حًّ ٌقول
الرّ بّ إ ّنه لً ستجثو ك ّل ركبة وك ّل لسان سٌحمد هللا" (رسالة رومٌة ٗٔ ،)ٔٔ :عندما ٌضع روح اإلنسان
العبثٌّة والمتعالٌة – حٌنها ٌصبح اإلنسان مستع ًّّدا لٌعطً .وح ّتى ٌكسر هللا روح اإلنسان المتعجرفة
(إشعٌاء ٕ – )ٔ٢ ،ٕٔ-ٔٓ :لن تكون شعوب األرض مستع ّدة لقبول هكذا معٌار رابع ومحبّ وكرٌم
وصادق ومعطاء ،لك ّل اإلقتصاد.
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سٌتطلّب كتا َبا سمٌ ًّكا لوصؾ األحوال الرّ ابعة التً ٌمكن أن تسود على هذه األرض – والتً ستسود فً
بالذات (رسالة بطرس ّ
األخٌر ،عندما ٌ ّتضع قلب اإلنسان وٌتحوّ ل – وٌُعطى طبٌعة هللا ّ
الثانٌة ٔ .)ٗ :لن
ٌبنً أحد بعد اآلن ،بناء ال ٌقدر أن ٌدفع ثمنه أو ال ٌحتاجه ،لتؤجٌره لمستؤجرٌن ٌساعدونه فً دفع كلفته.
ال فوابد بعد اآلنٌ .قول هللا أنّ قرض المال مع "ربا" أو فابدة ،هو خطٌبة .مرّ ة ك ّل خمسٌن عام ،سوؾ
ُتلؽى ك ّل ال ّدٌون ،العامّة والخاصّة ،بشكل كلًّ.

شفاء اقتصاد العال
بما أنّ الحكومات ستكون فً أٌدي عابلة هللا الروحٌّةٌ ،دٌرها جزب ًٌّّا هإالء القادة البشرٌٌّن ،تحت رباسة
تلك العابلة الحاكمة العظٌمة – وبما أ ّنه لن ٌكون مكاتب عظٌمة تراقب مكاتب عظٌمة أخرى ،الذي
ٌراقبون بارتٌاب مكاتب أخرى؛ ال مإسّسات عسكرٌّة؛ ال وكاالت (جاسوسٌّة) استخبارات أو أعضاء
اإلنتربول؛ ال ّ
منظمات أو احتكارات أو ا ّتحادات كبٌرة ،أو إنفاق حكومًّ هابل – سٌشفى اقتصاد العالم.
ف ّكر فً األمر .ال مساعدات أجنبٌّة بعد – ال هدر الببلٌٌن بعد االن ،من أجل شراء "األحبّاء" (الحلفاء)
(حزقٌال ٖٕٕٕ ،٤ :؛ مراثً إرمٌا ٔٔ٤ ،ٕ :؛ حزقٌال ،الفصل السّادس عشر) ،الذٌن سٌنقلبون
وٌؽدرون بكم الح ًّقا .ال هبات حكومٌّة مشروطة بعد االن ،لصناعة وعلم وتكنولوجٌا الفضاء ،لمدارس
ومإسّسات أبحاث.
بل ِ،ستكون ك ّل صناعة ضرورٌّة ،مإسّسة تربوٌّة وتجارة ،فً حال اقتصادٌّة صحٌحةٌ .ا للعالم الذي
سٌكون!

هٌكل ٌّة حكومة عال الغد
الحظ اآلن كٌؾ ستعمل حكومة العالم الجدٌد ،خبلل األلؾ سنة ال ّتالٌة .لن تكون ما ٌسمّى بال ّدٌمقراطٌّة.
لن تكون اشتراكٌّة .لن تكون شٌوعٌّة أو فاشستٌّة .لن تكون ملكٌّة ،أولٌؽارشٌّة (حكم األقلٌّة) أو
بلوتوقراطٌّة (حكم األثرٌاء) بشرٌّة .لن تكون حكومة اإلنسان على اإلنسان .لقد أثبت اإلنسان عجزه الكلًّ
لحكم ذاته.
ستكون حكومة إلهٌّة – ثٌوقراطٌّة – حكومة هللا تحكم البشر .لن تكون حكومة من األسفل إلى األعلى .لن
ٌنتخب ال ّشعب .لن تكون حكومة من ال ّشعب ٌدٌرها ال ّشعب – لك ّنها ستكون حكومة لل ّشعب .ستكون
حكومة من األعلى (هللا القادر على ك ّل شًء) إلى األسفل .ستكون حكومة تسلسل هرمً بال ّشكل.
لن ٌكون من حمبلت انتخاب .ال عشوات لجمع األموال .ال حمبلت سٌاسٌّة وسخة ،حٌث ك ّل مر ّ
شح
ٌحاول أن ٌضع نفسه األوّ ل ،تحت أفضل األضواء ،مشهّرًّ ا ،مشجبًّا ،مشوّ هًّا سمعة خصومه .لن ٌكون من
مضٌعة وقت فً حمبلت تشوٌه السّمعات ،فً شهوة السّلطة.
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لن ٌُعطى أليّ بشر مركز حكومًّ  .ك ّل الذٌن فً الخدمة الحكومٌّة سٌكونون عندها ،كابنات روحٌّة إلهٌّة،
فً ملكوت هللا – عابلة هللا .سٌت ّم تعٌٌن ك ّل الرّ إساء – ومن قبل المسٌح اإللهً ،الذي ٌقرأ وٌعرؾ قلوب
صر المسٌح الفوق ّ
الطبٌعً،
ال ّناس ،شخصٌّتهم ال ّداخلٌّة ومقدراتهم أو ال ّنقص فً المقدرة .ستجد وص ًّفا لتب ّ
فً شخصٌّة اآلخرٌن ،فً سفر إشعٌاء ٔٔ .٘-ٕ :الحظ:
"وٌح ّل علٌه روح الرّ ب روح الحكمة والفهم .روح المشورة والقوّ ة
روح المعرفة ومخافة الرّ بّ ّ .
ولذته تكون فً مخافة الرّ بّ فبل ٌقضً
بحسب عٌنٌه وال ٌحكم بحسب سمع أذنٌه [إشاعات] .بل ٌقضً بالعدل
للمساكٌن وٌحكم باإلنصاؾ لبابسً األرض( "...إشعٌاء ٔٔ.)ٗ-ٕ :
تذ ّكر ،هللا هو األعلى الذي هو المحبّة – الذي ٌهب – الذي ٌحكم وٌهت ّم بالذي ٌحكمه .سوؾ ٌحكم من أجل
خٌر ال ّشعب األسمى .سٌوضع فً مراكز المسإولٌّة والسّلطة ،األكثر قدرة واألكثر صبلحًّ ا ،واألكثر
مناسبًّا.
سٌكون نوعان من الكابنات على األرض – البشرٌُ ،حكمون من قبل الذٌن جُ علوا ألوهٌٌّن .سٌحكم بعض
الق ّدٌسٌن القابمٌن من األموات ،عشرة مدن ،بعضهم خمسة (إنجٌل لوقا  .)ٔ٤-ٔ٢ :ٔ٤ف ّكر بالموضوع –
ال مضٌعة أموال بعد ،على حمبلت سٌاسٌّة .ال انشقاقات فً أحزاب سٌاسٌّة مع خبلفات وبؽض .ال
أحزاب سٌاسٌّة!

ما هو العهد الجدٌد؟
باختصار ،ما سنراه فً ظ ّل العهد الجدٌد ،الذي ٌؤتً المسٌح لٌدخله ،هو السّعادة والسّبلم واإلزدهار
والعدل للجمٌع .هل قرأت ٌومًّا حول ما ٌتكوّ ن منه هذه العهد الجدٌد؟ هل تفترض أ ّنه أبطل شرابع هللا؟
بالعكس تمامًّا" .ألنّ هذا هو العهد [الذي ٌؤتً المسٌح لٌإسّسه ،ستقرأ فً الرّ سالة إلى العبرانٌٌّن ]ٔٓ :٣
 ...أجعل نوامٌسً فً أذهانهم وأكتبها على قلوبهم"...
عندما تكون شرائع هللا فً قلوبنا – عندما نحبّ طرق هللا ،ونرٌد فً قلوبنا ،أن نعٌش وفقها ،ستخضع
الطبٌعة البشرٌّة – سٌرٌد البشر أن ٌعٌشوا وفق ّ
ّ
الطرٌق الذي ٌسبّب لهم السّبلم والسّعادة والوفرة والرّ فاه
السّعٌد!
لكن تذ ّكر ،البشر الباقون على األرض بعد عودة المسٌح – الذٌن ٌحكمهم المسٌح والقابمٌن من الموت أو
المحوّ لٌن إلى خالدٌن – ستكون ّ
الطبٌعة البشرٌّة ال تزال فٌهم .سٌكونون ؼٌر محوّ لٌن بعد.

مسارٌن للعمل
مسارٌن
إ ّنما المسٌح وملكوت هللا الحاكم ،القابمٌن كالعابلة الحاكمة ،سٌؤتون بالمدٌنة المثالٌّة اآلتٌة ،وفق
َ
أساسٌٌّن فً العمل.
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منظم ،بالقوّ ة – قوّ ة إلهٌّة فوق ّ
أوّ الًّ) سٌت ّم قمع ك ّل جرم وتمرّ د ّ
الطبٌعة.
ثانًٌّا) سٌضع ٌده المسٌح عندها ،لٌعلّم من جدٌد وٌخلّص أو ٌحوّ ل العالم روح ًٌّّا.
الحظ أوّ الًّ ،كٌؾ ستتؽٌّر ال ّتقالٌد اإلجتماعٌّة وال ّدٌنٌّة بقوّ ة إلهٌّة .أعطى هللا سبعة أعٌاد وأٌّام مق ّدسة سنوٌّة،
وأمر بحفظها .تضمّنت معنى عظٌمًّا ومه ًّّما .صوّ رت ّ
خطة هللا الرّ بٌسٌّة ،لٌعمل على هدفه للبشرٌّة .وفد
اُقٌمت لؤلبد .احتفل بها المسٌح وأعطى المثل بذلك .احتفل بها الرّ سل (أعمال الرّ سل ٕٔ :ٔ٣؛ ٕٓ،ٙ :
ٔٙ؛ رسالة كورنثوس األولى ٘٣ :؛  .)٣ :ٔٙاحتفلت بها الكنٌسة الحقٌقٌّة األصلٌّة – بمن فٌها الوثنٌٌّن
المحوّ لٌن.
هذه كانت طرٌق هللا – تقالٌد هللا لشعبه .لكن ال ّشعب رفض طرق هللا وتقالٌده ،وتحوّ ل بالمقابل ،إلى طرق
وتقالٌد ال ّدٌانات الوثنٌّة .فعل ال ّناس ما بدا صحٌحًّ ا بال ّنسبة لهم .وبما أنّ الفكر البشريّ فً هذا العالم كان
معادًٌّا هلل (رسالة رومٌة  ،)٢ :٣تصرّ فات معادٌة ض ّد طرق هللا التً تجلب السّبلم والسّعادة ووفرة
المعٌشة .تبدو هذه ّ
الطرق الخاطبة نفسها ،صحٌحة بال ّنسبة لمعظم ال ّناس الٌوم! نحن نعً أ ّنها تبدو
صحٌحة – لٌست خطؤ – بال ّنسبة لمعظم الذي سٌقرأون هذه الكلمات.
لكن ندرك أ ّنه "توجد طرٌق تظهر لئلنسان مستقٌمة وعاقبتها طرق الموت" (أمثال ٗٔ .)ٕٔ :وإن انتقلت
إلى أمثال  ،ٕ٘ :ٔٙسترى الكبلم نفسه ٌتكرّ ر " :توجد طرٌق تظهر لئلنسان مستقٌمة وعاقبتها طرق
الموت"ٌ .قول هللا من خبلل موسى:
"ال تعملوا حسب ك ّل ما نحن عاملون هنا الٌوم أيّ ك ّل إنسان مهما
صلح فً عٌنٌه" (تثنٌة ٕٔ .)٣ :وأٌضًّا" :فاحترز من أن تصاد
وراءهم [ال ّتقالٌد ال ّدٌنٌّة الوثنٌّة] ...ومن أن تسؤل عن آلهتهم قاببلًّ
كٌؾ عبد هإالء األمم آلهتهم فؤنا أٌضًّا أفعل هكذا .ال تعمل هكذا
للرّ بّ إلهك أل ّنهم قد عملوا آللهتهم ك ّل رجس لدى الرّ بّ ممّا
ٌكرهه( "...تثنٌة ٕٔ.)ٖٔ-ٖٓ :
ترفض المسٌحٌّة المعلنة الٌوم ،أٌّام هللا المق ّدسة؛ مق ّدسة بال ّنسبة له ،لكن "المسٌحٌّة" المخدوعة تكرهها .هم
ٌحفظون عوضًّ ا عنها ،األٌّام الوثنٌّة – المٌبلد ،رأس السّنة ،العٌد الكبٌر ،وؼٌرها – "التً ٌكرهها الرّ بّ !"
كثٌرون ٌعرفون وٌعترفون أ ّنها وثنٌّة – لك ّنهم ٌجادلون كال ّتالً" ،نحن ال نحتفل بها لعبادة اآللهة الوثنٌّة،
بل نستخدم هذه ال ّتقالٌد لعبادة المسٌح واإلله الحقٌقً".
هذا هو ّ
الطرٌق الذي ٌبدو "صالح" بال ّنسبة لل ّشعب .من الممكن أ ّنهم ال ٌنوون أيّ شرّ  .هم مخدوعون.
اإلنسان المخدوع ال ٌعرؾ أ ّنه على خطؤ .هو ٌعتقد أ ّنه على ّ
حقٌ .مكن أن ٌكون صاد َقا مثل الذي وجد
طرٌق هللا وهو ٌطٌعها .إ ّنما ٌقول هللا أ ّنه لن ٌقبل هذا ال ّنوع من اإلحتفاالت والعبادة .إ ّنها رجسة بال ّنسبة
إلٌه – "التً ٌكرهها".
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إ ّنما هم الذٌن ُخدعوا ،الذٌن سٌفتح هللا أعٌنهم لحقٌقته ،عندما ٌعود المسٌح لٌحكم ك ّل أمم الهالكٌن الذٌن ال
ٌزالون على قٌد الحٌاة.

سٌحفظ الجمٌع احتفاالت هللا
لن ٌعود ال ّناس عدٌمً البصٌرة ومخدوعٌن ،بما ٌخصّ أوامر هللا وطرقه .ث ّم إ ّنه سٌفرض ّ
الطاعة لتقالٌده.
عد إلى اإلصحاح الرّ ابع عشر من سفر زكرٌّا:
"وٌكون أنّ ك ّل الباقً من جمٌع األمم الذٌن جاءوا على أورشلٌم [أي
الذٌن لم ٌكونوا من الجٌوش التً ُدمّرت بشكل خارق] ٌصعدون من
سنة إلى سنة لٌسجدوا للملك ربّ الجنود ولٌعبدوا عٌد المظالّ" (آٌة )ٔٙ
عٌد المظا ّل هذا ،هو أحد األعٌاد السّنوٌّة السّبعة التً فرضها هللا على شعبه لٌحتفلوا بها .لكنّ إسرابٌل
القدٌمة تمرّ دت .لقد رفضوا احتفاالت هللا ،وانتقلوا إلى اإلحتفاالت الوثنٌّة .احتفل بها ال ّشعب الٌهودي ،بعد
عزرا ونحمٌا .إ ّنما قد علّم الكهنة "المسٌحٌّون" المزٌّفون ،أنّ احتفاالت هللا كانت "جزءًّا من نظام موسى
– لٌس ألجلنا الٌوم" .قد خدع الكهنوت ال ّناس وجعلوهم ٌنحازون .انخدع ال ّناس لٌعتقدوا أنّ عٌد المٌبلد
ورأس السّنة والعٌد الكبٌر إلخ ،هً أعٌاد فرضها المسٌح.
لكن المسٌح اآلن هو عابد إلى األرض لٌستعٌد طرق هللا – بما فٌها احتفاالت هللا .الذٌن ال ٌحفظون أٌّام
هللا المق ّدسة الٌوم وٌتمرّ دون – الذٌن ٌسخرون منها بازدراء الذع – سٌحتفلون بها عندما ٌعود المسٌح.
الحظ ما تقوله هذه الكتابات المق ّدسة:
"وٌكون أنّ ك ّل من ال ٌصعد من قبابل األرض [بمن فٌها األمم
الوثنٌّة] إلى أورشلٌم لٌسجد للملك ربّ الجنود ال ٌكون علٌهم مطر.
وإن ال تصعد وال تؤت قبٌلة مصر وال مطر علٌها تكن علٌها الضّربة
التً ٌضرب بها الرّ بّ األمم الذٌن ال ٌصعدون لٌعٌّدوا عٌد المظال.
هذا ٌكون قصاص مصر وقصاص ك ّل األمم الذٌن ال ٌصعدون لٌعٌّدوا
عٌد المظالّ" (زكرٌّا ٗٔ.)ٔ٤-ٔ٢ :
تعطٌنا هذه المقاطع المنهج الذي سٌحكم به المسٌح "بعصا من حدٌد" – كٌؾ سٌستخدم قوى خارقة لٌؤت
بك ّل األمم إلى طرقه الصّحٌحة – ّ
الطرق التً هً سبب البركات الحقٌقٌّة.

الحكومة المثال ٌّة

نعم ،قرٌبًّا ج ًّّدا ،سوؾ ٌعود ٌسوع المسٌح إلى هذه األرض .إ ّنه أت بقوّ ة وسلطان .إ ّنه آت لٌحكم ك ّل األمم!
لك ّنه لن ٌقوم بحكمه هذا وإشرافه وحده ،بنفسه .إ ّنه آت لٌقٌم حكومة العالم .ستكون حكومة ّ
منظمة كثٌرًّ ا.
سٌكون الكثٌر من المواقع فً السّلطة.
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حان الوقت هنا ،أن تنو ّقؾ عن شرح آلٌّة هذا ال ّشكل المثالً للحكومة .أوّ الًّ ،إ ّنها حكومة هللا – ولٌست
حكومة البشر .لن ٌعترؾ بها اإلنسان بعد ،لك ّنه قد أثبت بواسطة ٓٓٓ ٙسنة من جهود حكومة اإلنسان
ؼٌر الفعّالة ،الخرقاء والمبذرة ،أنّ اإلنسان الفانً هو عاجز كل اٌّا من حكمه الصّحٌح لذاته.
أمّا فٌما ٌخصّ تؤهٌل اإلنسان لٌحكم وٌشرؾ فً الحكومةٌ ،قول هللا عن رإساء الحكومة الٌوم:
ّ
بالحقّ ٌ .تكلون على الباطل
"لٌس من ٌدعو بالعدل ولٌس من ٌحاكم
وٌتكلّمون بالكذب ...أرجلهم إلى ال ّشرّ تجري وتسرع إلى سفك ال ّدم
ّ
الزكً .أفكارهم أفكار إثم .فً طرقهم اؼتصاب وسحق .طرٌق السّبلم
لم ٌعرفوه ولٌس فً مساكنهم عدل .جعلوا ألنفسهم سببلًّ معوجّ ة.
ك ّل من ٌسٌر فٌها ال ٌعرؾ سبلمًّا".
ث ّم ٌقول ال ّشعب الذي هو تحت الحكم البشريّ الخاطا:
ّ
الحق ع ّنا ولم ٌدركنا العدل .ننتظر نورًّ ا [ح ّل
"من أجل ذلك ابتعد
للمشاكل المدنٌّة وال ّشخصٌّة والوطنٌّة ومشاكل العالم] فإذا ظبلم.
ضٌاء فنسٌر فً ظبلم دامس .نتلمّس الحابط كعمً وكالذي ببل
أعٌن نتجسّس .قد عثرنا فً ّ
الظهر كما فً العتمة .فً الضّباب
كموتى" (إشعٌاء .)ٔٓ-٢ ،ٗ :٘٤
ث ّم ،فً هذا الفصل الذي ٌتنبّؤ عن زمنناٌ ،عطٌنا الح ّل ال ّنهابً" :وٌؤتً الفادي إلى صهٌون( "...آٌة ٕٓ).
ونكمل" :قومً استنٌري أل ّنه قد جاء نورك ومجد الرّبّ أشرق علٌك" (إشعٌاء ٓ .)ٔ :ٙاألمل الوحٌد
للعدل – للسّبلم – للحقٌقة – للحلول الصّحٌحة لك ّل مشاكل هذا العالم – هو مجًء المسٌح فً قوّ ة
وسلطان لٌقٌم حكومة العالم .الحكومة الصّحٌحة .حكومة هللا!
فً هذا ،وفً العدٌد من المقاطع األخرىٌ ،ظهر هللا فً كلمته للبشرٌّة ،كم عاجز هو اإلنسان فً حكمه
لذاته ولزمبلبه .اآلن ،س ّتة آالؾ سنة من الخبرة البشرٌّة ،قد جاءت بالبشر إلى حا ّفة انتحار العالم.
ًّإذا ،بكبلم آخر ،كانت ال ّس ّتة اآلالؾ ال ّسنة األولى من ّ
خطة هللا لسبعة آالؾ عام ،المخصّصة للسّماح
إلبلٌس بؤن ٌقوم بعمله فً خداع العالم ،تلٌها األلفٌّة (ألؾ ٌوم) عندما لن ٌُسمح إلبلٌس أن ٌعمل أيّ
"عمل" خداع .بطرٌقة أخرى ،ح ّدد هللا س ّتة أٌّام مإلّفة ،لٌسمح لئلنسان ان ٌتنعّم بالعمل الرّ وحً للخطٌبة،
ٌلٌها ألفٌّة من الرّ احة الرّ وحٌّة ،تحت حكومة هللا القوٌّة.

قد ُخ ّطط للحكومة منذ البدء
وتؤتً اآلن حقٌقة رابعة .ناتً اآلن إلى تبصّر معلن فً ال ّتخطٌط وال ّتحضٌر وال ّتنظٌم الرّ ابع ،لحكومة هللا
المثالٌّة.
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لن ٌكون من سٌاسٌٌّن ؼٌر كفوبٌن وطموحٌن بؤنان ٌّةٌ ،سعون لٌضعوا أٌدٌهم ال ّطامعة على عنق سلطة
الحكومة ،بواسطة أسالٌب هذا العالم السٌّاسٌّة المخادعةٌُ .طلب من ال ّناس الٌوم ،أن ٌنتخبوا رجاال ال
ٌعرفون إال القلٌل عنهم – رجاالًّ ذوو كفاءات محرّ فة إلى ح ّد كبٌر .فً حكومة هللا اآلتٌة قرٌبًّا ،سٌوضع
ك ّل مسإول اُعطً سلطة ،تحت ال ّتجربة وال ّتدرٌب واإلختبار وال ّتؤهّل ،وفق شروط هللا .الواقع ٌصوّ ر
الهدؾ والحاجة إلى الكنٌسة .وظٌفة الكنٌسة لٌست مجرّ د تحوٌل "البواكٌر" – لٌست مجرّ د جلب الخبلص
للذٌن ُدعٌوا إلى خارج العالم إلى داخل الكنٌسة ،إ ّنما لتحضٌرهم وتدرٌبهم لهذه المراكز القٌادٌّة فً
الملكوت ،عندما ٌكون الخبلص لك ّل الذٌن على قٌد الحٌاة.
خطط مسب ًّقا ،لكن لٌس فقط لتحكم حكومته األرض .فقد قال آلدم فً الواقع" :اذهبّ ،
هللا قد ّ
خطط
صة؛ طوّ ر معرفتك ونظام الترّ بٌة الخاصّ بك،
لحكوماتك الخاصّة ،ابتكر من خٌالك آلهتك ودٌاناتك الخا ّ
خطط أنظمتك المدنٌّة الخاصّة (بكلمةّ ،
ّ
نظم حضارتك البشرٌّة الخاصّة)".
لكن بالحكم على اإلنسان بس ّتة آالؾ سنة مقطوعًّا عن هللا ،فقد احتفظ هللا بامتٌاز دعوة من ٌختاره لهدفه،
من أجل خدمة خاصّة وا ّتصال معه .خبلل ٌوم اإلنسان هذا ،قد جهّز هللا من أجل حضارته األلفٌّة
الخاصّة ،فً ك ّل مراحلها – الحكومٌّة ،ال ّتربوٌّة ،ال ّدٌنٌّة – كامل حضارته.
بدأ ك ّل شًء مع ابراهٌم .فً زمنه ،كان هناك رجل واحد فقط على األرض ،له شخصٌّة قوٌّة وفً نفس
ًّ
منقادا ومطٌعًّا هلل كل ًٌّّا بخنوع – لشرابع هللا وإدارته وقانونه .كان ابراهٌم ،ذاك الرّ جل.
الوقت ،كان
بدأ هللا ٌدرّ ب الرّ جال من أجل مراكز علٌا فً السّلطة فً عالمه اآلت ،مع ابراهٌم .عاش ابراهٌم فً
الحضارة األكثر "تق ّدمًّا" – األكثر تطوّ رًّ ا وكما ف ّكر ال ّناس ،فً المكان األكثر رؼبة .قال هللا البراهٌم
(الذي كان اسمه حٌنها أبرام)" ،اذهب من أرضك ومن عشٌرتك ومن بٌت أبٌك إلى األرض التً أرٌك"
(ال ّتكوٌن ٕٔ.)ٔٔ :
لم ٌكن من مجادلة .لم ٌقل ابراهٌم" ،لكن لماذا؟ لماذا علًّ أن أترك ك ّل ّ
ملذات هذه الحضارة – أترك ح ّتى
أقاربً وأصدقابً؟" لم ٌجادل ابراهٌم ولم ّ
ٌتؤخر .إ ّنه مكتوب ببساطة" ،فذهب أبرام( "...آٌة ٗ).
وضع ابراهٌم فً اختبارات قاسٌة .لكن بعد موته ،قال هللا" ،من أجل أنّ ابراهٌم سمع لقولً وحفظ ما
ٌُحفظ لً أوامري وفرابضً [فً الحكومة] وشرابعً" (ال ّتكوٌن  .)٘ :ٕٙكان ابراهٌم ٌتدرّ ب من أجل
مركز عال فً حكومة هللا ،التً ستحكم العالم قرٌبًّا اآلن .كان ٌإمن بحكومة هللا ومطٌعًّ ا ومخلصًّا لها –
لفرابضها وشرابعها.
قد اُعطً البراهٌم الوعود التً ٌتر ّكز علٌها خبلص ك ّل إنسان ،من خبلل المسٌح .سمًّ (بشر ًٌّّا) أبو
المإمن (رسالة ؼبلطٌة ٖ .)٢ :كتب بولس الرّ سول لوثنًٌّ ؼبلطٌة" :فإن كنتم للمسٌح فؤنتم [الوثنٌّون] ًّإذا
أبناء ابراهٌم وحسب الموعد ورثة" (ؼبلطٌة ٖ .)ٕ٤ :فً اآلٌة  ،ٔٙقال" :وأمّا المواعٌد فقٌلت فً
ابراهٌم وفً نسله [السّلٌل – المسٌح]"...
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ّ
الموظفٌن األفضل للمراكز فً حضارة هللا – مع ابراهٌم.
كان هللا قد بدأ بال ّتحضٌر لملكوته – لٌدرّ ب
عندما أثبت ابراهٌم إطاعته ،بارك هللا أعماله وسمح له بؤن ٌصبح ؼن ًٌّّا .أعطاه هللا الخبرة فً ال ّتداول
الحكٌم ّ
للثروة ،وفً إدارة قوّ ة رجال عظٌمة.
تربّى اسحق بخوؾ هللا ،وإطاعة ابراهٌم هلل ،فً طرق هللا ،مطٌعًّ ا لحكومة هللا .أصبح ورٌث مع أبٌه
ابراهٌم .هو أٌضًّا تدرّ ب على ّ
الطاعة ،وأٌضًّا على إدارة وحكم اآلخرٌن.
ث ّم ٌعقوب ،الذي ولد مع هذه الوراثة الؽنٌّة ،تعلّم لٌتبع ال ّنموذج نفسه الذي تعلّمه ابراهٌم واسحق .رؼم أنّ
حماه قد خدعه ،واحتجزه ،صار ٌعقوب ؼن ًٌّّا .كان بشرًّ ا – كما كان ابراهٌم واسحق وك ّل البشر .لقد أخطؤ.
لك ّنه تؽلّب على أخطابه .تاب .انتصر مع هللا .لم ٌتخلّى ًّ
أبدا! لقد طوّ ر صفات وشخصٌّة القابد .صار أب
لؤلمم اإلثنا عشر العظٌمة التً ستكون فً عالم الؽد اآلت قرٌبًّا.

نموذج نظا الحكومة
ّ
ستتنظم حكومته العالمٌّة الممتازة اآلتٌة .إ ّنما قد أعطانا ال ّنمط العا ّم.
لم ٌخبرنا هللا بكلمات واضحة ،كٌؾ
قد أخبرنا بال ّتحدٌد أٌن سٌتناسب ٗٔ مدراء كبار (بمن فٌهم المسٌح) .ومنهم ٌمكن أن نستنتج الكثٌر من
ال ّنطام الحكومً الباقًٌ .ظهر الكثٌر من هٌكلٌّة الحكومة اآلتٌة بقوّ ة ،على األق ّل بمّا هو مكشوؾ ببساطة.
نحن نعلم أ ّنها ستكون حكومة هللا .هللا القادر على ك ّل شًء – أبو ٌسوع المسٌح – هو المشرّ ع األعلى،
ورأس المسٌح ،وفوق ك ّل ما هو .نعلم أنّ ٌسوع المسٌح هو لٌكون ملك الملوك ،وربّ األرباب – فوق
ال ّدولة والكنٌسة على ح ّد سواء ،م ّتحدٌن من خبلله.
نحن نعلم أنّ ملك إسرابٌل القدٌمة داود (ال ّتفاصٌل الح ًّقا) ،سٌكون مل ًّكا فوق األمم اإلثنً عشر المكوّ نة من
أحفاد أسباط إسرابٌل اإلثنً عشر .نعلم أنّ ك ّل واحد من الرّ سل اإلثنً عشر ،سٌكون مل ًّكا ،جال َسا على
عرش ،فوق واحدة من هذه األمم العظٌمة المتح ّدرة من أسباط إسرابٌل.
نعلم أ ّنها ستكون حكومة من األعلى إلى األسفل .وأ ّنه سٌكون فٌها سلسلة مح ّددة من السّلطة .لن ٌنتخب
ال ّشعب ًّ
أحدا .أثبت البشر الهالكٌن أ ّنهم ال ٌعرفون كٌؾ ٌحكمون على المإهّبلت ،وال ٌعرفون قراءة عقول
وقلوب ونواٌا ومقدرات البشر ال ّداخلٌّة .سٌت ّم تعٌٌن ك ّل شًء بشكل إلهً من فوق .سٌقوم جمٌع من هم فً
مراكز سلطة فً الحكومة ،من الموت ،لٌصٌروا خالدٌن ،مولودٌن من هللا – ال ٌكونوا بشرًّ ا جسدٌٌّن بعد.
مع هذا فً ذهننا – مع المعرفة أنّ ابراهٌم هو األب (البشري) لك ّل من هم للمسٌح وورثة الخبلص –
ٌصبح واضحًّ ا أنّ ابراهٌم سٌُعطى مركز سلطة فً حكومة هللا ،أعظم من مركز داود – وأ ّنه سٌكون فوق
اإلسرابٌلٌٌّن والوثنٌٌّن على ح ّد سواء .إ ّنه "أب" الوثنٌٌّن المحوّ لٌن كما واإلسرابٌلٌٌّن.
ث ّم أٌضًّاٌ ،ستخدم الكتاب المق ّدس تكرارًّ ا ،الجملة" ،ابراهٌم ،إسحق وٌعقوب"ٌ ،جمعهم مع بعضهم كفرٌق،
وٌدعوهم مع بعضهم" ،اآلباء" .ألنّ الوعود قد اُقٌمت من جدٌد أٌضًّا ،إلسحق وٌعقوب ،الذي تؽٌّر اسمه
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إلى إسرابٌلٌ .شٌر ما هو مكشوؾ بوضوحًّ ،إذا ،أنّ ابراهٌم ،اسحق وٌعقوب ،سوؾ ٌعملون كفرٌق مه ّم،
مع ابراهٌم ربٌس هذا الفرٌق ،مباشرة تحت رباسة المسٌح ،فً حكومة هللا العالمٌّة اآلتٌة.
ًّ
تحدٌدا ،أنّ ابراهٌم ،إسحق وٌعقوب سٌكونون فً ملكوت هللا العظٌم الممجّ د هذا (إنجٌل
قال المسٌح نفسه،
ًّ
لوقا ٖٔ .)ٕ٣ :تؤهّل ٌوسؾ بطرٌقة خاصّة ج ّدا ،لك ّننا سنعود إلٌه بعد قلٌل.

الكنٌسة وال ّدولة على ح ّد سواء
ٌتوضّح مبدأ آخر فً كلمة هللا :ست ّتحد الكنٌسة وال ّدولة تحت رباسة المسٌح .سٌكون هناك حكومة واحدة
على ك ّل األمم .سٌكون هناك كنٌسة واحدة – إله واحد – دٌانة واحدة – نظام تربويّ واحد – نظام
اجتماعً واحد .وكما فً نموذج هللا األصلًّ فً إسرابٌل القدٌمة ،سٌكونون م ّتحدٌن.
كان لثبلثة رجال – بطرسٌ ،عقوب وٌوح ّنا ،من بٌن ال ّتبلمٌذ اإلثنا عشر األصلٌٌّن – اإلمتٌاز لٌروا
ملكوت هللا فً رإٌا (إنجٌل م ّتى  .)٤ :ٔ٢فً هذه الرّ إٌا ،تؽٌّر ٌسوع ،الذي كان فعل ًٌّّا معهم شخص ًٌّّا –
وظهر كالمسٌح الممجّ د .صار وجهه مضٌ ًّبا مشر ًّقا كال ّ
شمس ،وصارت ثٌابه بٌضاء كال ّنور .ظهر اثنان
آخران معه فً هذه الرّ إٌا – هذه اللمحة عن ملكوت هللا – كانا موسى وإٌلٌّاّ .
مثل هذان اإلثنان فً الرّ إٌا،
مراكز الكنٌسة وال ّدولة ،مع المسٌح وتحت إمرته ،بما أ ّنهما سٌكونان فً ملكوت هللا .فقد تؤهّل كبلهما فً
حٌاتهما البشرٌّة ،لمراكز علٌا فً ملكوت هللا .كان موسى هو الذي ،من خبلل المسٌح (نعم ،كان هو إله
العهد القدٌم ،كما تثبته الكثٌر الكثٌر من الكتابات المق ّدسة) ،أعطى شرابع وفرابض الحكومة ألمّة إسرابٌل.
تدرّ ب موسى كولد لفرعون (ملك مصر) .كان تدرٌبه وتجربته بٌن الوثنٌٌّن ،كما وبٌن أبناء إسرابٌل.
فً الكتابة المق ّدسة ،فوق ك ّل اآلخرٌن ،إٌلٌّا هو ّ
ممثل كال ّنبً الذي سٌستعٌد عبادة هللا الحقٌقً – وال ّطاعة
لوصاٌاه .عندما أمر إٌلٌّا الملك أخآب لٌجمع "ك ّل إسرابٌل" على جبل الكرمل (الملوك األوّ ل -ٔ٤ :ٔ٣
ٕٔ) وأنبٌاء بعل وأنبٌاء السّواري ،قال ..." :ح ّتى متى تعرجون بٌن الفرقتٌن .إن كان الرّ بّ هو هللا
فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه( "...آٌة ٕٔ) .وبعد صبلة إٌلٌّا لثمانً عشرة ثانٌة ،عندما (آٌات )ٖ٢-ٖٙ
سقطت ال ّنار بؤعجوبة من السّماء وأكلت محرقة إٌلٌّا ،سقط ال ّناس على وجوههم وقالوا" ،الرّ بّ هو هللا
الرّ بّ هو هللا" (آٌة .)ٖ٤
أعطت رإٌا حول ال ّتؽٌّر (م ّتى  ٕ٢ :ٔٙإلى  )٤ :ٔ٢للرسل ،بطرس وٌعقوب وٌوح ّنا ،نظرة مسبقة عن
مجًء المسٌح فً ملكوته – كما هو سٌؤتً .اإلشارة كما اُعطٌت ،هً أنّ موسى وإٌلٌّا ّ
ٌمثبلن الرّ إساء،
تحت إمرة المسٌح ،لل ّدولة أو للحكومة العالمٌة الوطنٌّة (تحت إمرة موسى) ،والكنٌسة أوال ّنشاط ال ّدٌنً
(تحت إمرة إٌلٌّا).
سٌقوم هذان الرّ جبلن حٌنها ،كما "اآلباء" ،ابراهٌم ،إسحق وٌعقوب ،وٌصٌران أزلٌّان بمجد وسلطان.
ّ
بالطبع ،فإنّ اإلشارة قد اُعطٌت لنا ،أ ّنه – تحت رباسة المسٌح ملك الملوك ،وتحت رباسة فرٌق المسٌح
ّ
المنظمة الوطنٌّة والعالمٌّة؛ وٌكون إٌلٌّا فوق ك ّل
األعلى – "اآلباء" – سٌكون موسى فوق ك ّل الحكومات
ّ
المنظمة ،ال ّنشاط ال ّدٌنًّ وال ّتربويّ.
الكنابس
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فً الواقع ،اإلنجٌل والتطوّ ر ال ّدٌنً ،هما مجرّ د ثقافة روحٌّة .ومن المه ّم أنّ إٌلٌّا قد ّ
نظم وترأّس ثبلثة
مدارس أو كلٌّات (الملوك ّ
الثانً ٕ٘ ،ٖ :؛ ٗ – ٖ٣ :فً بٌت إٌل ،أرٌحا والجلجال)ٌ ،علّم حقٌقة هللا فً
عالم أفسدته ال ّتربٌة الوثنٌّة الخاطبة.

الوطنً
صعٌد
ّ
على ال ّ
ّ
المنظمة .على الصّعٌد الوطنًّ البحت ،ستصٌر األمم
نكسب اآلن فطنة أكثر فً حكومة هللا اآلتٌة العالمٌة
المنحدرة من سبطً أفراٌم ومنسّى (المنحدرٌن من ٌوسؾ) ،األمّتٌن القابدتٌن فً العالم (إرمٌا ٖٓ-ٔٙ :
ٔ٣؛ ٖٕٔٓ-ٔ٣ ،ٔٔ-ٗ :؛ إشعٌاء ٕٗٔ-ٔ :؛ تثنٌة .)ٖٔ :ٕ٣
لكن ،ستكون بجانبهم األمم المتح ّدرة من أسباط إسرابٌل األخرى .وتؤتً بعدها ،إ ّنما أٌضًّ ا مزدهرة وملٌبة
ببركات وفٌرة ،األمم الوثنٌّة.
سٌكون الملك داود ،القابم من األموات ،أزلًّ ،بسلطان ومجد ،مل ًّكا تحت إمرة موسى ،فوق ك ّل أمم
إسرابٌل اإلثنتً عشر (إرمٌا ٖٓ٤ :؛ حزقٌال ٖٕٗٗ-ٕٖ :؛  .)ٕ٘-ٕٗ :ٖ٢ك ّل واحد من الرّ سل
األصل ٌٌّن اإلثنً عشر ،سٌكون مل ًّكا تحت إمرة داود ،فوق واحدة من هذه األمم المزدهرة بشكل رابع
(إنجٌل م ّتى .)ٕ٣ :ٔ٤
تحت إمرة الرّ سل ،ك ّل واحد مل ًّكا فوق أمّة عظٌمة ،سٌكون الح ّكام فوق مناطق أو دول أو والٌات أو
مقاطعات أو أقالٌم وفوق مدن .لكن فً ك ّل حالة ،سٌكون هإالء الملوك والح ّكام قابمٌن من الموت خالدٌن،
مولودٌن داخل ملكوت (عابلة) هللا ككابنات روحٌّة – لٌس من لحم ودم هالكٌن .وفً ك ّل حالة ،سٌكونون
الذٌن تؤهّلوا ،لٌس فقط بواسطة ال ّتحوّ ل ،إ ّنما بال ّتؽلّب وتطوٌر صفة روحٌّة وال ّنمو فً معرفة المسٌح –
مدرّ بٌن لٌُحكموا من قبل ناموس وحكومة هللا ،كما ولٌتعلّموا كٌؾ ٌحكموا.
ٌوضّح مثل األَ َمناء (لوقا  )ٕ٢-ٔٔ :ٔ٤ومثل الوزنات (م ّتى ٕ٘ )ٖٓ-ٔٗ :هذا األمر كثٌرًّ ا .الذي
ٌصور حاكمًّا فوق عشرة مدن .الذي طوّ ر مقدار نصؾ ذلك
ضاعؾ مقدرته الرّ وحٌّة عشر مرّ ات أكثر،
َ
فقط فً شخصٌّة وقدرات هللاٌ ،صور حاكمًّا فوق حمسة مدنٌ .ظهر مثل الوزنات األمر نفسه ،لكن أٌضًّا
ٌجب أن ٌُحكم لنا بحسب مقدار ما نفعله ،بما ُعٌّن علٌنا أن نفعله .أي س ٌُحكم للذي مع قدرات أق ّل بحسب
الحافز وال ّتطبٌق واإلجتهاد واإلستمرارٌّة ،تبعًّ ا لقدراته .للذي ٌُعطى وٌرث أكثر – قدرات طبٌعٌّة وهبات
روحٌّة – س ٌُطلب منه أكثر .سٌكون للذي مع قدرات أقلّ ،نفس الفرصة للمكافؤة فً ملكوت هللا ،كالذي مع
قدرات أكثر – إن عمل بؤقصى جهده أٌضًّا.
لكن ماذا عن األمم الوثنٌّة؟ من سٌُعطى المراكز األعلى لٌحكم علٌها؟
هناك إشارة قوٌّة – لٌس إعبلن معٌّن مح ّدد – إ ّنما إشارة ،تبعًّ ا للمبادئ والمهمّات المح ّددة المعلنة ،أنّ
دانٌال ال ّنبً سٌقام مل ًّكا علٌها جمٌعها ـ تحت إمرة موسى .أيّ نبًّ  ،أيّ رجل هللا – أرسله هللا لٌتدرّ ب فً
أعلى مرتبة سلطة حكومٌّة ،فً أوّ ل إمبراطورٌّة عالمٌّة فً العالم؟ وأيّ رجل رفض أن ٌتبع الطرق
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والعادات الوثنٌّة ،ح ّتى عندما كانت سلطته مباشرة بجانب سلطة الملك نفسه؟ أيّ رجل أثبت والءه هلل
وعبادته هلل وطاعته لشرابع هللا – ح ّتى عندما كان ٌخدم فً أعلى مركز فً امبراطورٌة العالم األولى؟
ّ
بالطبع ،كان دانٌال ال ّنبًّ  .عند ال ّتفكٌر باألمر ،سٌفترض المرء فً البدء ،أنّ المسٌح سٌضع بولس الرّ سول
– تحت إمرة موسى وإمرة ٌسوع – على رأس ك ّل األمم الوثنٌّة .وبالفعل ،قد تؤهّل بولس للمركز األعلى
فوق الوثنٌٌّن.
لكن قد وُ ضع دانٌال فً ا ّتصال مباشر مع الملك ،ك ّل ٌوم تقرٌبًّا ،فً أوّ ل حكومة عالمٌّة فً العالم .ورؼم
أ ّنها كانت حكومة بشرٌّة ،أثبت دانٌال والءه وطاعته الكاملة هلل ولحكمه .قد اس ُتخدم لٌكشؾ للملك
نبوخذنصّر ،وأسبلفه الفورٌٌّن ،أ ّنه هللا هو حاكم ك ّل الممالك .رفض دانٌال طعام الملك الفاخر وال ّشهً –
بما فٌه ما كان نجسًّ ا وف ًّقا لقوانٌن هللا الصّحٌّة .كان ٌصلًّ ثبلث مرّ ات فً الٌوم ،رؼم أنّ هذا كان ٌعنً
أن ٌرمى فً جبّ األسود .وثق باهلل لٌحمٌه وٌخلّصه من األسود .كسب المعرفة والحكمة فً المسابل
واإلدارة الحكومٌّة على األمم.
ًّ
عندما سمّى هللا ،من خبلل حزقٌال ،ثبلثة من أصلح الرّ جال الذٌن عاشوا ًّ
واحدا منهم.
أبدا ،سمّى دانٌال
كان اإلثنٌن اآلخرٌن هما نوح وأٌّوب (حزقٌال ٗٔ .)ٕٓ ،ٔٗ :ومن البدٌهًّ أن ٌعٌّن هللا نوح وأٌّوب فً
مراكز عظٌمة ج ًّّدا .نتكلّم عن ذلك أكثر الح ًّقا.
فً كلمته ،أعطى هللا دانٌال ال ّتوكٌد أ ّنه سٌكون فً ملكوت هللا ،فً زمن القٌامة (دانٌال ٕٔ .)ٖٔ :إ ّنه
احتمال مثٌر لئلهتمام أن نعتبر بالمرّ ة ،أنّ زمبلء دانٌال ّ
الثبلثة فً خدمة هذه اإلمبراطورٌّة الكلدانٌّة –
نؽو – ٌمكن أن ٌخدموا كفرٌ ًّقا واح ًّدا مباشرة ،مع دانٌال وتحت إمرته ،تمامًّا كما أنّ
شدرخ ،مٌشخ وعبدَ َ
ّ
الثبلثة "اآلباء" من المحتمل ج ًّّدا أن ٌخدموا كفرٌق ،مباشرة مع المسٌح نفسه وتحت إمرته .فً الواقع،
ٌبدو أنّ هناك عدد من فرق كهذه تش ّكل احتماالت مشابهة.
لكن ماذا عن بولس؟ فٌما اُرسل الرّ سل اإلثنا عشر إلى بٌت إسرابٌل المفقود ،كان بولس رسول األمم
ًّ
تحدٌدا أنّ ك ّل واحد من اإلثنا عشر ،سٌكون مل ًّكا على إحدى أمم
الوثنٌّة .هذا هو المفتاحٌ .سوع نفسه قال
إسرابٌل .إ ّنه أمر ال ٌمكن تخٌّله ،أن ٌكون بولس فوق أكثر من أمّة وثنٌّة واحدة .من الممكن أن تشٌر
ال ّداللة ،على أنّ بولس قد ُ
ص ّنؾ أعلى قدرة وإنجاز من أيّ من الرّ سل اإلثنا عشر .وأٌضًّا ،لن تكون أيّ
أ ّمة وثنٌّة أعظم من أيّ أمّة من األمم اإلسرابٌلٌّة.
مركزا فوق ك ّل األمم الوثنٌّة ،إ ّنما تحت إمرة دانٌالّ .
ًّ
بالطبع،
ٌبدو أنّ ال ّداللة ًّإذا ،هً أنّ بولس سٌعطى
سٌكون ملو ًّكا ٌعٌّنهم المسٌح ،على ك ّل أمّة وثنٌّة .وح ّكام المقاطعات وح ّكام المدن تحت إمرتهم .لٌس هناك
إشارة عن هوٌّة أيّ من هإالء ،باستثناء أنّ الرّ سل والمب ّشرٌن الذٌن عملوا مع بولس وتحت إمرته مباشرة
– بارنابا ،سٌبلس ،تٌموثاوس ،تٌتوس ،لوقا ،مرقس ،فلٌمون ،إلخ – .سٌُعطوا من دون شكّ ،مراكز
مهمّة .وماذا عن الق ّدٌسٌن اآلخرٌن من نفس ذلك ّ
الزمن ،فً أوّ ل سنٌن الكنٌسة المتوهّجة ،عندما تضاعؾ
عدد أعضابها فً األوّ ل ،من المتحوّ لٌن؟ وماذا عن الكثٌر من المتحوّ لٌن منذ ذاك الحٌن ح ّتى ٌومنا
الحالًّ ؟
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ٌمكن أن نذكر هنا ،فقط ما ٌبدو أ ّنه اُشٌر إلٌه إلى ح ّد ما ،بشكل واضح ،من الذي قد كشفه هللا مسب ًّقا.

العالمً
صعٌد
ّ
على ال ّ
باإلضافة إلى هذه المهمّات الحكومٌّة المشار إلٌها والمعلنة ،على أمم ومجموعات من األمم على الصّعٌد
الوطنًّ ،ستكون مراكز مهمّة ج ًّّدا على الصّعٌد العالمً ،فً مجاالت الوظابؾ العلمٌّة واإلجتماعٌّة.
ّ
الموظفٌن الممكنٌن – إن لم ٌكونوا محتملٌن.
وهناك دالالت قلٌلة عمّا ستكون بعض هذه العملٌّات ،وعن
بما أنّ نوح قد عاش أوّ الًّ ،لنلقً نظرة على نوح .فً أٌّام نوح ،السّبب األساسًّ للعنؾ والفوضى فً
أحوال العالم ،كانت الكراهٌّة العنصرٌّةّ ،
الزواج المختلط ،والعنؾ العنصري الذي سببه جهود اإلنسان
ًّ
خطوطا حدودٌّة لؤلمم والسّبلالت فً البدء
نحو توحٌد السّبلالت ودمجها ،بعكس ال ّشرابع .قد وضع هللا
(تثنٌة ٕٖ٤-٣ :؛ أعمال الرّ سل  .)ٕٙ :ٔٙلكن ال ّناس رفضوا أن ٌبقوا باألراضً التً عٌّنها هللا لهم .كان
هذا سبب الفساد والعنؾ الذي أنهى ذاك العالم .ب ّشر نوح ال ّشعب لم ّدة ٓٓٔ عام ،بطرق هللا – لك ّنهم لم
ٌهتمّوا.
فً ذلك ّ
الزمن ،تمامًّا كما الٌوم ،واجه ذلك العالم ال ّتكاثر السّكانً .عندما "ابتدأ ال ّناس ٌكثرون على
األرض" (ال ّتكوٌن  .)ٔ :ٙقال ٌسوع عن زمننا اآلن" ،وكما كانت أٌّام نوح كذلك ٌكون أٌضًّا مجًء ابن
اإلنسان" (م ّتى ٕٗ – )ٖ٢ :أو فً لوقا " ،ٕٙ :ٔ٢وكما كان فً أٌّام نوح كذلك ٌكون أٌضًّا فً أٌّام ابن
اإلنسان" .أي ،فً األٌّام قبل قبل مجًء المسٌح بقلٌل .الٌوم ،حروب عنصرٌّة ،كراهٌة عنصرٌّة ،أعمال
شؽب عنصرٌّة ومشاكل عنصرٌّة ،هً بٌن اضطرابات العالم اإلجتماعٌّة األعظم.
ب ّشر نوح لل ّشعب فقط ،فً حٌاته البشرٌّة .لكنّ فً القٌامة ،فً األزلٌّة ،بسلطان ومجد ،سٌعطى نوح
السّلطان لفرض طرق هللا ،بما ٌخصّ السّبللةٌ .بدو من الواضح ،أنّ نوح القابم من األموات سٌرأس
مشروعًّا واسعًّ ا لنقل السّبلالت واألمم ،ضمن الحدود التً وضعها هللا من أجل خٌرهم وسعادتهم وبركاتهم
الؽنٌّة .ستكون هذه عملٌّة هابلة .ستتطلّب تنظٌمًّا عظٌمًّا وواسعًّ اّ ،
معززة بالسّلطان لنقل أمم وسبلالت
ّ
ٌخطط هللا لها ،ولن ٌُسمح أليّ تح ّد.
كاملة .هذه المرّ ة ،ستنتقل ال ّشعوب واألمم حٌث
ٌا لهذه المفارقة .سٌجبر ال ّناس أن ٌكونوا فرحٌن ،أن ٌكون لهم سبلم ،وأن ٌجدوا معٌشة وفٌرة وسعٌدة!
قلنا ساب ًّقا ،أ ّننا سنعود الح ًّقا إلى ٌوسؾ ،ابن إسرابٌل وابن حفٌد ابراهٌم .أصبح ٌوسؾ المشرؾ على
الؽذاء ألعظم أمّة على األرض فً ذلك ّ
الزمن – مصر .كان ٌوسؾ متراد ًّفا مع كلمة "ازدهار"" .وكان
الرّ بّ مع ٌوسؾ فكان رجبلًّ ناجحًّ ا و ...كان ك ّل ما ٌصنعه كان الرّ بّ ٌنجّ حه فً ٌده" (ال ّتكوٌن -ٕ :ٖ٤
ٖ) .جُ عل حاكمًّا فعل ًٌّّا لفرعون أمّة العالم األعظم .لكن كان اختصاصه ال ّتعامل مع اإلقتصاد – مع
اإلزدهار .والذي فعله ،فعله تبعًّا لطرٌق هللا.
ٌبدو واضحًّ اًّ ،إذا ،أنّ ٌوسؾ س ٌُجعل مدٌر اقتصاد العالم – زراعة ،صناعة ،تكنولوجٌا ،تجارة – كما
وال ّنقود وال ّنظام ال ّنقدي .ستكون هذه األنظمة على الصّعٌد العالمً ،هً نفسها فً ك ّل األمم .سوؾ ٌطوّ ر
ٌوسؾ ،من دون شكّّ ،
منظمة فعّالة بشكل مثالًّ  ،من هالكٌن جُ علوا مثالٌٌّن ،معه وتحت إمرته ،فً هذه
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اإلدارة الواسعة .ستكون إدارة تقضً على المجاعة والفقر .لن ٌكون من أحٌاء فقٌرة منكوبة .سٌكون
هناك ازدهار عالمً!
سٌكون مشروع هابل آخر على الصّعٌد العالمً ،إعادة بناء أماكن القفر ،وبناء أيّ بناء أو هٌكل عظٌم،
ٌطلبه المسٌح من أجل العالم الذي سٌخلقه" .وٌبنون الخرب القدٌمة ٌقٌمون الموحشات األول وٌج ّددون
المدن الخربة موحشات دور فدور" (إشعٌاء ٔ.)ٗ :ٙ
كان أٌّوب أؼنى وأعظم رجال ال ّشرق (أٌّوب ٔ )ٖ :ومعماري ذابع الصٌّت( .قارن أٌّوب ٖ ٔٗ-ٖٔ :مع
تح ّدي هللا فً أٌّوب  .)ٙ-ٗ :ٖ٣لقد كان مستقٌمًّا ومثال ًٌّّا ،ح ّتى أنّ هللا تح ّدى إبلٌس فً أن ٌجد عٌ َبا فً
شخصٌّته .فً الواقع ،قد كان له خطٌبة رهٌبة فً حٌاته الصّالحة ّ
الذاتٌّة .لكن أتى به هللا إلى ال ّتوبة( .أنظر
أٌّوب ،الفصول  .)ٕٗ-ٖ٣ا ّتضع هذا الرّ جل مرّ ة ،هو الذي كان ذات قوّ ة فً إتقان تحقٌق ّ
الذات ح ّتى أ ّنه
استطاع أن ٌكون صالحًّ ا ج ًّّدا بقوّ ته الخاصّة ،وا ّتكل على هللا وامتؤل بروح هللا – ّ
بالطبع ،لٌس هناك رجبلًّ
ٌضاهٌه كمهندس على مشارٌع هابلة واسعة فً العالم.
ال ّداللة قوٌّة ًّإذا ،على أنّ أٌّوب سٌكون مدٌر تج ّدد المدن فً ك ّل أنحاء العالم ،وإعادة بناء أماكن القفر
ّ
ومحطات
والمدن المه ّدمة ،لٌس كما هً اآلن ،إ ّنما تبعًّ ا لمنهاج هللا؛ مشارٌع هندسٌّة واسعة ،مثل السّدود
تولٌد الكهرباء – أو ما ٌؤمر به المسٌح الحاكم.
هناك على األقلّ ،رجل واحد اُشٌر إلٌه كمساعد أعلى فً هذا القسم اإلداري الواسع .وهو زرّ بابل (حجّ ً،
وزكرٌّا ٗ).
نكتفً بهذا القدر بال ّنسبة لحضارة العالم الجدٌد الهابلة ،على الصّعٌد الوطنًّ والعالمًّ  .نؤتً اآلن إلى
العالم الؽد على الصّعٌد ال ّ
شخصً – الكنٌسة – ال ّدٌانة – ال ّنظام ال ّتربوي.

ال ّتربٌة والدّ ٌانة غدا
عندما ٌعود ٌسوع المسٌح إلى األرض فً ك ّل سلطان ومجد هللا الخالق ،سوؾ ٌؤتً هذه المرّ ة لٌخلّص
العالم ،روح ًٌّّا.
عندما ٌجلس على عرش مجده فً أورشلٌم ،ستكون ك ّل األمم المكوّ نة من بشر هالكٌن من لحم ودم ،أمامه
هناك .سٌبدأ بتفرقة "الخراؾ عن الجداء" .للخراؾ عن ٌمٌنه" ،ث ّم ٌقول الملك للذي عن ٌمٌنه تعالوا ٌا
مباركً أبً رثوا الملكوت المع ّد لكم منذ تؤسٌس العالم" (م ّتى ٕ٘.)ٖٗ :
المحوّ لون هم اآلن ورثة .سوؾ نرث الملكوت عند مجًء المسٌح .سوؾ ٌقوم المابتٌن فً المسٌح ،أوّ الًّ -
وٌتحوّ لون إلى خلود روحًّ  .نحن الذٌن نكون على قٌد الحٌاة حٌنها ،فً المسٌح ،سنتحوّ ل على الفور إلى
خلود روحًّ  ،ونلتقً بالقابمٌن من األموات لمبلقات المسٌح ال ّنازل فً الهواء .سنتمٌّز عندها فً الخلود،
عن البشر الهالكٌن على األرض.

210

أٌنما ٌكون المسٌح من هناك ،سنكون معه نحن إلى األبد .أٌن سٌكون ًّإذا؟ ستقؾ رجبله فً نفس ذلك الٌوم
على جٌل ّ
الزٌتون (زكرٌّا ٗٔ.)ٗ :
إ ّنه بعد ذلك أنه سٌفرّ ق الخراؾ (الذٌن ٌتوبون وٌإمنون وٌقبلون الرّ وح الق ّدوس) عن الجداء (الذٌن
ٌتمرّ دون) .هذا التفرٌق – تعلٌم المحوّ لٌن لملكوت هللا – سٌستمرّ طوال ك ّل األلؾ سنة من ملك المسٌح
على األرض.
سٌعطً المسٌح لك ّل األمم ،لؽة جدٌدة وصافٌة" :أل ّنً حٌن ٍذ أحوّ ل ال ّشعوب إلى شفة نقٌّة لٌدعوا كلّهم باسم
الرّ بّ لٌعبدوه بكتؾ واحدة" (صفنٌا ٖ .)٤ :ستعلن حقٌقة هللا النقٌّة لك ّل ال ّشعوب .لن ٌُخدع أحد بعد .لكن
"األرض تمتلا من معرفة الرّ بّ كما ّ
تؽطً المٌاه البحر" (إشعٌاء ٔٔ.)٤ :
المسٌح هو "جذور ٌسّى" ،أبو داود .ستطلب األمم ًّإذا المسٌح (إشعٌاء ٔٔ .)ٔٓ :سٌم ّد المسٌح ٌده
لٌخلّص ك ّل إسرابٌل (آٌة ٔٔ)( .أنظر أٌضًّ ا رسالة رومٌة ٔٔ .)ٕٙ-ٕ٘ :لكن ك ّل هذا العمل فً تبشٌر
العالم – فً خبلص العالم روح ًٌّّا (ككلّ ،لٌس بالضّرورة ك ّل فرد ،إ ّنما حتمًّا األؼلبٌّة) – سٌتطلّب فً نفس
الوقت ،إعادة تثقٌؾ العالم.
أحد أعظم المشاكل التً تواجه عودة المسٌح الممجّ د ،سٌكون إعادة تعلٌم الذٌن من المفروض أن ٌكونوا
متعلّمٌن .قد صارت هذه األذهان – وهً بالفعل ،أروع وأفضل أذهان العالم – فاسدة للؽاٌة بالعلم
الخاطا ،ح ّتى أ ّنهم سٌكونون عاجزٌن على قبول الحقٌقة إلى أن ٌلؽوا أوّ الًّ تعلٌم الخطؤ .وهو عشر مرّ ات
أصعب تقرٌبًّا ،أن تلؽً ال ّتعلٌم الخطؤ ،المحفور فً أذهانهم ،من أن ٌبدأوا من "نقطة الصّفر" وٌتعلّموا
حقٌقة جدٌدة.
سٌتطلّب منهم فً الواقع ،وق ًّتا أطول لٌتوصّلوا إلى إدراك حقٌقة – لٌصبحوا مث ّقفٌن فعبلًّ – من األمٌٌّن فً
هذا العالم .كلمة هللا الموحاة ،الكتاب المق ّدس ،هو أساس المعرفة .لك ّنهم قد تدرّ بوا لٌعتبروا هذا األساس
الحقٌقً بإجحاؾ وازدراء.
نعم بالفعل ،سٌكون تعلٌم وإعادة تعلٌم العالم أحد أه ّم المها ّم الصّعبة التً سٌواجهها ملكوت هللا ،بعد عودة
المسٌح لٌحكمٌ .تبع ال ّناس الٌوم ،القٌم الخاطبة والمخادعة .سٌتطلّب من ك ّل تفكٌرهم إعادة توجٌه – تؽٌٌر
ا ّتجاه.

قٌادة الكنٌسة العا ّمة
لقد رأٌنا أنّ األرض ،بعد بدء فترة األلؾ سنة هذه ،ستكون ملٌبة من معرفة حقٌقٌّة عن هللا كما البحار
ملٌبة بالمٌاه (إشعٌاء ٔٔ .)٤ :كٌؾ ستتح ّقق هذه األمور؟
ٌعطً ال ّنبً مٌخا جزءًّا من اإلجابة" :وٌكون فً آخر األٌّام أنّ جبل بٌت الرّ بّ ٌكون ثاب َتا فً رأس الجبال
وٌرتفع فوق ال ّتبلل وتجري إلٌه شعوب" (مٌخا ٗ .)ٔ :تستخدم ال ّنبوءة "الجبل" كرمز لؤلمّة الرّ بٌسٌّة،
ًّ
رمزا لؤلمم األصؽر .بكبلم آخر ،سٌنشؤ ملكوت هللا ،ملكوت القابمٌن من الموت ،الخالدٌن –
و"ال ّتبلل"،
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الملكوت الحاكم – بسلطان كامل فوق األمم (الهالكٌن) الرّ بٌسٌّة ،وممجّ دة فوق ك ّل األمم الصّؽرى –
وسوؾ تجري ال ّشعوب إلى ملكوت هللا .تابع اآلن:
"وتسٌر أمم كثٌرة وٌقولون هل ّم نصعد إلى جبل الرّ بّ وإلى جبل إله
ٌعقوب فٌعلّمنا من طرقه ونسلك فً سبله أل ّنه من صهٌون [الكنٌسة]
تخرج ال ّشرٌعة ومن أورشلٌم كلمة الرّبّ  .فٌقضً [المسٌح] بٌن شعوب
كثٌرٌن ٌنصؾ أمم قوٌّة بعٌدة فٌطبعون سٌوفهم سك ًّكا ورماحهم مناجل.
ال ترفع أمّة على أمّة سٌ ًّفا وال ٌتعلّمون الحرب فٌما بعد" (آٌات ٕ.)ٖ-
هذه المعرفة – هذا ال ّتعلٌم – وح ّتى معرفة ناموس هللا – سٌخرج من الكنٌسة – ومن أورشلٌم ،عاصمة
العالم الجدٌد.
سٌحكم المسٌح بنفسه ،من أورشلٌم .إ ّنه ٌشٌر أنّ الخالدٌن المختارٌن من المسٌح ،سٌتمركزون هناك معه،
تحت إدارة إٌلٌّا المباشرة ،لٌإسّسوا المقرّ الرّ بٌسً للكنٌسةٌ .شٌر سفر الرّ إٌا ٖ ،ٕٔ :أنّ الذٌن فً "عهد
فٌبلدلفٌا" سٌكونون أعمدة فً ذلك المقرّ الرّ بٌسً للكنٌسة.
ّ
المنظمة المهمّة للمقرّ الرّ باسً للكنٌسةٌ ،بدو أنّ الذي سٌعمل مع إٌلٌّا ومباشرة تحت إمرته،
ث ّم ،فً هذه
سٌكون ٌوح ّنا المعمدان القابم من األموات .فقد جاء "بروح إٌلٌّا وقوّ ته" (لوقا ٔ .)ٔ٢ :قال المسٌح عنه،
ّ
"الحق أقول لكم لم ٌقم بٌن المولودٌن من ال ّنساء أعظم من ٌوح ّنا المعمدان( "...م ّتى ٔٔ .)ٔٔ :كان إٌلٌّا
المتنبّؤ به لٌؤتً (م ّتى ٔٔ.)ٔٔ-٢ :
قال ٌسوع أنّ ال أحد من الذٌن عاشوا ًّ
أبدا ،كان أعظم من ٌوح ّنا المعمدان .مع ذلك ،ح ّتى األصؽر فً
الملكوت القابم من األموات ،سٌكون أعظم (م ّتى ٔٔ .)ٔٔ :من الواضح أنّ ٌوح ّنا المعمدان سٌوضع فً
مركز عال ج ًّّداٌ .بدو من المنطق أن ٌوضع مع إٌلٌّا ،أو تحت إمرته مباشرة.

إٌل ٌّا اآلتً فً زمننا
تذ ّكر مرّ ة أخرى ،مبدأ هللا فً اإلزدواجٌّة .كما قال ٌسوع فً إنجٌل م ّتى ،تتطبّق ال ّنبوءة فً سفر مبلخً
ٖ ،ٔ :على ٌوح ّنا المعمدان بالرّ مزٌّة؛ إ ّنما إن تابعت القراءة من خبلل اآلٌة ٌ٘ ،توضّح ج ًّّدا أنّ ال ّنبوءة
الطرٌق قبل المجٌا ّ
أحدا سٌحضّر ّ
ًّ
تتكلّم عن ًّ
صارخا فً البرٌّة
الثانً للمسٌح .كان ٌوح ّنا المعمدان صو ًّتا
الحسٌّة لنهر األردنّ ٌ ،حضّر ّ
الطرٌق للمجًء األوّ ل للمسٌح ،ككابن بشريّ حسًّ ،إلى هٌكله الحسًّ فً
أورشلٌم ،وإلى شعب ٌهوذا الحسًّ ،معل ًّنا البشرى السّارّ ة مسب ًّقا ،أنّ ملكوت هللا سٌتؤ ّسس فً المستقبل.
الطرٌق أمام مجٌبه ّ
لكن لٌحضّر أٌضًّا ّ
ًّ
ًّ
صارخا فً
رمزا له .صو ًّتا
الثانً ،كان رسوالًّ ،والذي كان إٌلٌّا
برٌّة اإلرتباك ال ّدٌنً الرّ وحٌّة ،فً ك ّل أنحاء العالمٌ ،حضّر ّ
الطرٌق لملك الملوك الممجّ د الرّ وحًّ وربّ
األرباب ،الذي سٌؤتً فً سلطان أعلى ومجد هللا إلى هٌكله الرّ وحًّ ،الكنٌسة (رسالة أفسس ٕ،)ٕٔ :
لٌإسّس فعل ًٌّّا ملكوت هللا.
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بعد ذلك ،فً إنجٌل م ّتى  ،٣-ٔ :ٔ٢كان لبطرس ٌعقوب وٌوح ّنا ،رإٌا عن موسى إٌلٌّا والمسٌح ممجّ ًّدا فً
ملكوت هللا .ث ّم فً اآلٌة ٓٔ ،سؤل ال ّتبلمٌذ ٌسوع" ،لماذا ٌقول الكتبة أنّ إٌلٌّا ٌنبؽً أن ٌؤتً أوّ الًّ" .تذ ّكر أنّ
ٌوح ّنا كان قد أنهى كهنوته وقد اُسر قبل أن ٌبدأ ٌسوع حتى بكهنوته .فً الوقت الذي سؤل ال ّتبلمٌذ هذا
السّإال ،كان ٌوح ّنا المعمدان قد حكم علٌه بالموت .مع ذلك ،فقد أجاب ٌسوع ،متكلّمًّا عن المستقبل الذي
سٌؤتً بعد" ،إنّ إٌلٌّا ٌؤتً أوّ الًّ وٌر ّد ك ّل شًء" (آٌة ٔٔ).
ال ٌمكن أن ٌشٌر ذلك إلى ٌوح ّنا المعمدان .لم ٌر ّد ٌوح ّنا المعمدان شٌ َبا ،إ ّنما قد دعا العالم لٌتوبوا تحضٌرًّ ا
لمجًء المسٌح األوّ ل كإنسان بشريّ  .فً السّنٌن القلٌلة األولى من كنٌسة العهد الجدٌد ،ت ّم قمع إنجٌل
ٌسوع الحقٌقً واستبداله بإنجٌل خاطا – لٌس إنجٌل المسٌح (ملكوت هللا) إ ّنما إنجٌل اإلنسان المزٌّؾ،
حول مسٌح أبطل وصاٌا أبٌه.
كذلك ٌصوّ ر مبلخً ٗ ،ٙ-٘ :إٌلٌّا اآلتً فً نهاٌة عهد الكنٌسة – فً زمن ،إن لم ُتعلن هذه الرّ سالة عن
آخر ّ
الزمن ،سوؾ ٌؤتً المسٌح وٌضرب العالم بدمار شاملُ ( .ترجمت كلمة "لعن" هنا من العبرٌّة،
وأعطٌت فً نسخة "موفات" معنى ال ّدمار ال ّشامل).

ال ّتعلٌ فً العال الغد
من دون شكّ ،سٌعطى مقرّ الكنٌسة الرّ بٌسً هذا ،فً أورشلٌم ،عاصمة المسٌح الخاصّة فً العالم ،إدارة
تحول
نظام العالم الجدٌد فً ال ّتربٌة .هناك ال ّداللة أٌضًّا أنّ تعلٌم الحقٌقة الرّ وحٌّة – اإلنجٌل الحقٌقًُّ ،
العالم الرّ وحً – ستت ّم إدارته لك ّل أنحاء العالم ،من هذا المقرّ الرّ بٌسً للكنٌسة ،تحت إمرة إٌلٌّا واإلشراؾ
المباشر العام لٌسوع المسٌح .الهدؾ األساسً الذي ٌعود من أجله المسٌح إلى األرض ،هو لتطوٌر
شخصٌّة إلهٌّة فً البشرٌّة بشكل روحً ،ولٌخلّص العالم .معظم المتدٌّنٌن ،الكهنة والمب ّشرٌن (اعتبروا أنّ
هذا ّ
الزمن اآلن هو الٌوم الوحٌد للخبلص .اآلٌة التً ٌ ّتكلمون عنها فً الكتابة المق ّدسة ،هً مترجمة خطؤ
(رسالة كورنثوس ّ
الثانٌة ٌ .)ٕ :ٙجب أن نقرأ "ٌوم خبلص" ولٌس "الخبلص" (المقتبسة من إشعٌاء :ٗ٤
 ،٣حٌث ال أل ال ّتعرٌؾ) .إن كان المسٌح ٌحاول أن "ٌخلّص" العالم ،لكان قد خلّص العالم .لم "ٌخلّصه".
هللا ال ٌستخدم بابل من ّ
منظمات دٌنٌّة مرتبكة ،متضاربة ،منقسمة إلى المبات من المفاهٌم المختلفة لعقابد
الهوتٌّة ،كؤداة له.
إ ّنما سٌت ّم اإلشراؾ على تبشٌر العالم باإلنجٌل الحقٌقًّ ،من قبل هذا المقرّ الرّ بٌسً للكنٌسة ،الذي ٌتكوّ ن
ًّ
موجودا فً
من خالدٌن قابمٌن من األموات ،تحت اإلشراؾ ال ّشخصً المباشر للمسٌح نفسه .ما لن ٌكون
المقرّ الرّ بٌسً لكنٌسة األلفٌّة ،هو لجنة العقابد من "علماء" مف ّكرٌنٌ ،قرّ رون ما إذا كانت تعالٌم المسٌح
هً عقابد حقٌقٌّة.
لم ٌكن من لجنة عقابد كهذه فً المقرّ الرّ بٌسً للكنٌسة فً القرن األوّ ل ،فً أورشلٌم .جاءت ك ّل ال ّتعالٌم
من المسٌح من خبلل الرّ سل – ولمرّ ات قلٌلة ،تحادث المسٌح مع الرّ سل عن طرٌق األنبٌاء (الذٌن ال
ٌوجد أيّ منهم الٌوم فً كنٌسة هللا ،بما أنّ الكتاب المق ّدس لزمننا قد اكتمل) .تتلقّى كنٌسة هللا الٌوم تعالٌمها،
كما فً القرن األوّ ل ،من المسٌح الحًّ  ،من خبلل رسول ،تمامًّا كما فً عام ٖٔ مٌبلدي.
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سٌت ّم إدارة وظٌفة تنظٌمٌّة هابلة أخرى ،من هذا المقرّ الرّ بٌسً للكنٌسة – وهً إدارة ك ّل الكنابس المحلٌّة
فً العالم .ستتكوّ ن هذه الكنابس من الذٌن تحوّ لوا – ولدوا من هللا بقبولهم الرّ وح الق ّدوس – إ ّنما ال ٌزالون
هالكون.

ال ّنمو فً المعرفة فً األلف ٌّة  -ال ّتغلّب
كما ٌجب على المسٌحًّ المتحوّ ل فً العهد الحالً ،أن ٌعٌش حٌاة تؽلّب ،وحٌاة نموّ روحًّ وتطوّ ر
ّ
(رسالة بطرس ّ
الحظ ،لن ٌكون علٌه التؽلّب على إبلٌس.
الثانٌة ٖ ،)ٔ٣ :كذلك سٌفعل فً األلفٌّة .لحسن
إ ّنما سٌكون علٌه التؽلّب على ال ّدوافع أو العادات أو اإلؼراءات ال ّشرّ ٌرة ،الفطرٌّة فً داخله.
مع كنٌسة واحدة فقط – دٌانة واحدة – إٌمان واحد – سٌكون العدٌد من األبرشٌّات فً ك ّل مدٌنة ،وأخرى
متفرّ قة فً مناطق رٌفٌّة .سٌكون مشرفٌن على المناطق فً مقاطعات ،وقساوسة وشٌوخ وشمامسة
وشمّاسات ،فً ك ّل كنٌسة محلٌّة.
ّ
سٌتنظم العالم .هذا ٌظهر أنّ حكومة العالم العلٌا تستطٌع أن تتؤسّس
هذا ٌعطًًّ ،إذا ،تبصّرًّ ا إلى كٌؾ
وسوؾ تتؤسّس على األرض .هدؾ الكنٌسة فً هذا ّ
الزمن الحالً ،هو تزوٌد مدرسة هللا لل ّتدرٌب أو كلٌّة
المعلّمٌن ،لٌتدرّ بوا فً معرفة روحٌّة ،ثقافة إلهٌّة وشخصٌّة إلهٌّة لتزوٌد ك ّل المراكز ،فً بداٌة حكم
المسٌح الرّ ابع أللؾ سنة على األرض.
بعد نهاٌة حكم المسٌح األلفًّ اآلتً على األرض ،سٌؤتً القضاء األخٌر .لقد ذكرت فً هذا الكتاب ،أ ّنه
فً زمن أوّ ل خطٌبة آدم ،قطع هللا عن البشرٌّة ككلّ ،السّبٌل إلى "شجرة الحٌاة" التً ترمز إلى هبة هللا
لروحه الق ّدوس ،والوالدة إلى حٌاة ألوهٌّة خالدة ،إلى أن ٌح ّل المسٌح ،آدم ّ
الثانً ،مح ّل إبلٌس على عرش
األرض ،وٌؤتً لٌملك فوق ك ّل األمم على األرض.
فً ؼضون ذلك ،تناولنا كٌؾ أنّ األنبٌاء قد كانوا ما قبل ال ّتؤسٌس لكنٌسة هللا .وقد ذكر بطرس (رسالة
بطرس ٗ )ٔ٢ :أنّ القضاء قد بدأ مع الكنٌسة .الذٌن دعاهم هللا لٌؤتوا إلٌه من خبلل ٌسوع المسٌح خبلل
عهد الكنٌسة هذا كانوا هنا ،واآلن فقد اُدٌنوا خبلل هذه الحٌاة .لكن القضاء لم ٌؤت بعد إلى العالم.
هل هذا ٌعنً أنّ العالم هو حرّ لٌرتكب الخطٌبة؟ ال على اإلطبلق .هللا ٌسمح لل ّناس أن ٌخطبوا ،لك ّنهم لم
ٌُدانوا اآلن بعد ،على خطاٌاهم.

بعد األلف ٌّة
بعد ال ُملك األلفًّ للمسٌح والكنٌسة على األرض ،سٌؤتً مع ذلك ،زمن قضاء هللا على هذا العالمٌ .مكن أن
ّ
وٌمثل أمام قاضً
ٌرتكب مجرم جرٌمة عظٌمة – جرٌمة قتل ح ّتى .إ ّنما إلى أن ٌلقى القبض علٌه
المحكمة ،فهو لم ٌُحكم علٌه بعد ولم ٌُدان.

214

فً القضاء األخٌر ،مع المسٌح على كرسً القضاء ،سٌعاد ك ّل إنسان عاش ٌومًّا فً هذا العالم ،إلى الحٌاة
(رإٌا ٌوح ّنا ٕٓ .)ٕٔ-ٔٔ :من ث ّم ٌحاسب على الخطاٌا التً ارتكبها فً حٌاته األولى.
سٌقوم الموتى فً المسٌح فً زمن مجًء المسٌح ّ
الثانً ،إلى حٌاة إلهٌّة خالدة ،إن كانوا قد ماتوا ،والذٌن
ال ٌزالون على قٌد الحٌاة وهم فً المسٌح عند مجٌبه وٌنقادون بروحه الق ّدوس ،سٌتحوّ لون فورًّ ا إلى حٌاة
ألوهٌّة خالدة .فسٌحكمون وٌعلّمون مع المسٌح وتحت إمرته خبلل األلؾ سنة .إ ّنما ك ّل اآلخرٌن الذٌن
ماتوا ،لن ٌعٌشوا مج ّد ًّدا ح ّتى نهاٌة األلفٌّة (رإٌا ٌوح ّنا ٕٓ.)٘ :
ٌظهر اإلصحاح  ٖ٢من سفر حزقٌال أٌضًّا ،القٌامة فً زمن ال ّدٌن .اإلصحاح  ٖ٢هذا ،هو نبوءة "العظام
الٌابسة"ٌ .شرح الكتاب المق ّدس بنفسه عن هذه العظام الٌابسة فً آٌة ٔٔ ،حٌث ٌقول أنّ هذه العظام
الٌابسة هً إسرابٌل:
"ها هم ٌقولون ٌبست عظامنا وهلك رجاإنا "...كما تقول ال ّنبوءة:
"فقال لً تنبّؤ على هذه العظام وقل لها .أٌّتها العظام الٌابسة اسمعً
كلمة الرّ بّ  .هكذا قال ال ّسٌّد الرّ بّ لهذه العظام .هؤنذا اُدخل فٌكم
روحًّ ا فتح ٌَون .وأضع علٌكم عصبًّا وأكسٌكم لحمًّا وأبسط علٌكم
ًّ
جلدا وأجعل فٌكم روحًّ ا فتح ٌَون وتعلمون أ ّنً أنا الرّ بّ " (آٌات ٗ.)ٙ-
تخبرنا هذه ال ّنبوءة بعد ذلك ،عن قضاء العرش األبٌض العظٌم ،عندما ٌقوم بٌت إسرابٌل بكامله من
األموات ،هو الذي خطا بشكل عظٌم ض ّد هللا .ال ّنبوءة:
"فتنب ُ
ّؤت كما اُمرت وبٌنما أنا أتنبّا كان صوت وإذا رعش فتقاربت
العظام ك ّل عظم إلى عظمه .ونظرت فإذا بالعصب واللحم كساها
وبسط الجلد علٌها من فوق ولٌس فٌها روح .فقال لً تنبّؤ للرّ وح
تنبّؤ ٌا ابن آدم وقل للرّ وح هكذا قال ال ّسٌّد الرّ بّ هل ّم ٌا روح من
الرّ ٌاح األربع وهبّ على هإالء القتلى لٌح ٌَوا .فتنبّؤت كما أمرنً
فدخل فٌهم الرّ وح فحٌوا وناموا على أقدامهم جٌش عظٌم ج ًّّدا ج ًّّدا"
(أٌات .)ٔٓ-٢
ٌظهر هذا إعادتهم إلى الحٌاة الهالكة ،التً ّ
تتؽذى من تنش ّقها الهواء ،تمامًّا كما فً حٌاتهم األصلٌّة .أي أنّ
الحٌاة الهالكة لم تتحوّ ل بعد .ث ّم ٌقول هللا" ،هؤنذا أفتح قبوركم واُصعدكم من قبوركم ٌا شعبً وآتً بكم إلى
أرض إسرابٌل" .هذه هً القٌامة فً قضاء العرش األبٌض العظٌم .سٌقوم ك ّل اإلسرابٌلٌٌّن القدماء إلى
هالكٌن ،تمامًّا كما كانوا فً حٌاتهم األولى .ث ّم ماذا؟
"فتعلمون أ ّنً أنا الرّ بّ عند فتحً قبوركم وإصعادي إٌّاكم من قبوركم
ٌا شعبً .وأجعل روحً فٌكم فتح ٌَون وأجعلكم فً أرضكم فتعلمون
أ ّنً أنا الرّبّ تكلّمت وأفعل ٌقول الرّ بّ " (آٌات ٖٔ.)ٔٗ ،
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بكبلم آخر ،بعد األلفٌّة ،فً قضاء العرش األبٌض العظٌم ،ستقوم إسرابٌل القدٌمة من األموات؛ عندها
"سٌعرفون هللا" .ستؤتً إلٌهم معرفة هللا .حٌنها ،سٌقرأ القابمون من األموات هذا:
"وهناك تذكرون طرقكم وك ّل أعمالكم التً تنجّ ستم بها وتمقتون
أنفسكم لجمٌع ال ّشرور التً فعلتم .فتعلمون أ ّنً أنا الرّ بّ إذا فعلت
بكم من أجل اسمً .ال كطرقكم ال ّشرّ ٌرة وال كؤعمالكم الفاسدة
ٌا بٌت إسرابٌل ٌقول ال ّسٌّد الرّ بّ " (حزقٌال ٕٓ.)ٗٗ-ٖٗ :
ث ّم بعد هذه ال ّتوبة ،الحظ مرّ ة بعد فً حزقٌال " :ٔٗ :ٖ٢وأجعل روحً فٌكم فتحٌون وأجعلكم فً أرضكم
فتعلمون أ ّنً أنا الرّ بّ تكلّمت وأفعل ٌقول الرّ بّ ".
وهكذا ،سٌعلمون فً قضاء العرش األبٌض العظٌم ،أنّ المسٌح مخلّصهم قد جاء ومات من أجلهم .وعند
توبتهم ،سٌقبلون الرّ وح القدس ومعه خبلص وحٌاة أبدٌّة.
ك ّل الذٌن عاشوا ولم ٌحكم علٌهم بعد ،لٌس فقط إسرابٌل إ ّنما ك ّل األمم ،سٌقومون إلى حٌاة هالكة ح ّس ٌّة،
كما كانوا فً حٌاتهم اآلولى إلى زمن موتهم .سٌكون الذٌن فً هذا القضاء ،هالكٌن .سٌحاسبون عندها
وٌحكم علٌهم .حول قضاء هذا العرش االبٌض العظٌم ،قال ٌسوع:
"رجال نٌنوى سٌقومون فً ال ّدٌن مع هذا الجٌل وٌدٌنونه أل ّنهم تابوا
بمناداة ٌونان .وهوذا أعظم من ٌونان ههنا .ملكة ال ّتٌمن ستقوم فً
ال ّدٌن مع هذا الجٌل وتدٌنه .أل ّنها أتت من أقاصً األرض لتسمع
حكمة سلٌمان .وهوذا أعظم من سلٌمان ههنا"( .م ّتى ٕٕٔٗ-ٗٔ :؛
وكذلك فً لوقا ٔٔ .)ٖٕ-ٖٔ :وأٌضًّا" :وأقول لكم إ ّنه ٌكون لسدوم
فً ذلك الٌوم حالة أكثر احتماالًّ ممّا لتلك المدٌنة ...ولكنّ صور وصٌدا
ٌكون لهما فً ال ّدٌن حالة أكثر احتماالًّ ممّا لكما" (لوقا ٓٔ.)ٔٗ ،ٕٔ :
سٌكون هناك عقوبات .الذي خطبوا قلٌبلًٌُّ ،ضربون قلٌبلًّ ،إ ّنما الذٌن خطبوا كثٌرًّ ا ٌضربون كثٌرًّ ا (لوقا
ٕٔ.)ٗ٣-ٗ٢ :
لكن عقوبة الخطٌبة هً الموت فً ٌوم ال ّدٌن ال ّنهابً األخٌر .بما أنّ الجمٌع قد خطا ،سٌحكم ّ
بالذنب على
الجمٌع وٌحكم علٌهم .لك ّنهم سٌتعلّمون أنّ ٌسوع المسٌح قد دفع الجزاء عنهم .وعند ال ّتوبة المثبتة بالفعل،
سٌُعطون فرصة بعد ،فً ذلك ّ
الزمن ،لٌختاروا الحٌاة ،و ٌُجعلون خالدٌن.
ٌا لئلله الرّ حوم هو الخالق ،الذي رحمته علٌنا عظٌمة ،كما السّماء عالٌة فوق االرض .وهو قادر أن ٌرفع
ع ّنا تع ّدٌّاتنا ًّ
بعٌداُ ،بعد ال ّشرق من الؽرب (المزامٌر ٖٓٔ.)ٕٔ :
إ ّنما هناك بعد أكثر! أكثر بكثٌر!
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إمكان ٌّة ال ُتص ّدق عند اإلنسان
فً الرّ سالة إلى العبرانٌٌّن ،نقرأ" :فإ ّنه لمبلبكة لم ٌُخضع [هللا] العالم العتٌد الذي نتكلّم عنه" (العبرانٌٌّن ٕ:
٘) .موضوع الكبلم هنا هو "العالم اآلتً".
لٌس هناك ّإال أرض واحدة ،إ ّنما ٌتكلّم الكتاب المق ّدس عن ثبلثة عوالم أو عهود أو حضارات على األرض
– "العالم الذي كان حٌنذاك" (عالم ما قبل الفٌضان ،منذ آدم ح ّتى نوح)؛ هذا "العالم الشرّ ٌر الحالً" (منذ
الفٌضان ح ّتى عودة المسٌح ،بعد فً المستقبل)؛ و"العالم (العتٌد) اآلتً" (الذي سٌبدأ عندما ٌؤتً المسٌح
وٌقٌم ملكوت هللا).
تحكً هذه اآلٌة عن المبلبكة كما لو أنّ العالم قد اُخضع لها؛ فً الواقع ،فً بداٌة هذه الرّ سالة إلى
العبرانٌٌّنٌ ،حكً الفصل األوّ ل عن المسٌح والمبلبكة وعبلقة المبلبكة مع البشر .قد ت ّم شرح هذا فً
الفصل ّ
الثانً من هذا الكتاب.
لكنّ احفظ فً ذهنك أنّ الموضوع العا ّم ،أو الكبلم هنا ،هو عن "العالم العتٌد الذي نتكلّم عنه" – ال هذا
العهد الحالً ،الذي ٌقترب بسرعة من نهاٌته! أكمل فً اآلٌة " :ٙلكن شهد واحد فً موضع قاببلًّ  "...ث ّم
ٌلً اقتباس من اآلٌات ال ّس ّتة األولى فقط ،من المزمور ّ
ًّ
تحدٌدا
الثامن .فً هذا المزمورٌ ،كمل داود لٌظهر
أنّ هللا قد أخضع االن األرض تحت اإلنسان ،جوّ األرض أو الهواء ،والبحر .لكنّ اآلن ،اُوحً لكاتب
رسالة العبرانٌٌّن ،بؤن ٌوسّع نبوءة داود وٌضٌؾ شٌ ًّبا مختل ًّفا كل ًٌّّا – شٌ ًّبا سٌحدث فً العالم اآلتً!
هذه المعرفة المعلنة عن هدؾ هللا للبشرٌّة – عن إمكانٌّة اإلنسان الرّ ابعة التً ال تص ّدق – تربك الخٌال.
ّ
وبالطبع ،فإنّ ال ّتعلٌم األعلى هو فً جهل
ال ٌعرؾ العلم شٌ ًّبا عنه – ال تكشفه أٌّة دٌانة ،على ح ّد علمً –
كلًّ عنه .مع ذلك ،إ ّنه ما ٌقول هللا أ ّنه قد حضّره للذٌن ٌحبّونه (كورنثوس األولى ٕ.)ٔٓ-٤ :
قد قلت ساب ًّقا أنّ هللا قد كشؾ معرفة ضرورٌّة آلبابنا األوّ لٌن ،لكنّ هإالء لم ٌص ّدقوا ما قاله! منذ ٓٓٓٗ
عام تقرٌبًّا ،ظهر ٌسوع المسٌح ،آدم ّ
الثانً ،على األرض مع رسالة من هللا فً السّموات مباشرة ،معل ًّنا
المعرفة نفسها – إ ّنما حفنة صؽٌرة من ال ّناس فقط – مبة وعشرون – ص ّدقوا ما قاله ،رؼم أنّ الكثٌرٌن
أعلنوا أ ّنهم "ٌإمنون به" (كما فً إنجٌل ٌوح ّنا  .)ٗٙ-ٗ٘ ،ٗٓ ،ٖٔ-ٖٓ :٣الٌوم ،العلم ،ال ّدٌانة وال ّتعلٌم،
ال ٌصدّقون بعد ما قاله المسٌح.
لنرى اآلن ماذا قٌل فً هذا المقطع من العبرانٌٌّن ،بدءًّا من حٌث ٌنتهً من اإلقتباس عن المزمور ّ
الثامن:
"أخضعت ك ّل شًء تحت قدمٌه [اإلنسان] .أل ّنه إذ أخضع [هللا] الك ّل له لم ٌترك [هللا] شٌ ائا لم ٌخضع له"
(العبرانٌٌّن ٕ .)٣ :هل ٌعقل أن ٌعنً هللا ما قاله "ك ّل شًء"؟ ألم ٌستثنً شٌ ًّبا؟
فً الفصل األوّ ل ،ترجمة "الموفات" للكتاب المق ّدس ترجم عبارة "ك ّل شًء" ،إلى "الكون" (آٌة  .)٣بكبلم
آخرٌ ،قول للذٌن ٌص ّدقون ما ٌقوله هللا ،أ ّنه قد أفتى أنّ الكون بكامله – مع ك ّل مجرّ اته وشموسه وكواكبه
التً ال تحصى وال تع ّد – ك ّل شًء – سٌخضع تحت اإلنسان.
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إ ّنما تمهّل لحظة! قبل أن تنكر ،اقرأ الكلمات ال ّتالٌة فً اآلٌة ّ
الثامنة نفسها" :على أ ّننا اآلن لسنا نرى الك ّل
[الكون الذي ال نهاٌة له] بعد مخضعًّا له [اإلنسان]" .تذ ّكر (اآلٌة ٘) ،أ ّنها تتكلّم عن "العالم العتٌد" – ال
عالم الٌوم .لكن ماذا نرى اآلن الٌوم؟ "ولكنّ الذي وضع قلٌبلًّ [أو "قلٌبلًّ لوقت قصٌر"] عن المبلبكة،
ٌسوع نراه مكلّبلًّ بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت" .اإلنسان ،ؼٌر المسٌح ،لٌس "مكلّبلًّ بالمجد
والكرامة" بعد.
لكن انظر كٌؾ أنّ المسٌح هو مكلّبلًّ بالمجد والكرامة .أكمل" :أل ّنه الق بذاك الذي من أجله الك ّل وبه الك ّل
[الكون بكامله] وهو آت بؤبناء كثٌرٌن إلى المجد أن ٌكمل ربٌس خبلصهم باآلالم ...فلهذا السّبب ال ٌستحً
أن ٌدعوهم [المسٌح] إخوة" (آٌات ٓٔ.)ٔٔ-
بكبلم آخر ،المسٌحٌّون الذٌن قبلوا الرّ وح الق ّدس هم ورثة مع المسٌح ،لٌرثوا ك ّل ما قد ورثه المسٌح
مسب ًّقا .هو االن فً المجد! قد ورث الكون كله .هو ّ
ٌؽذٌه بسلطانه .اإلنسان ،إن تحوّ ل ،وكان روح هللا
الق ّدوس ساكن فٌه (رسالة رومٌة  ،)٤ :٣هو اآلن ورٌث فقط – لٌس بعد مالك.
إ ّنما أنظر كٌؾ قد تكلّل المسٌح بالمجد والكرامة – وهو ٌملك اآلن – قد سبق وورث .ابدأ مع العبرانٌٌّن،
اإلصحاح األوّ ل:
ًّ
وارثا لك ّل شًء
"هللا...كلّمنا فً هذه األٌّام األخٌرة فً ابنه الذي جعله
[الكون بكامله] الذي به أٌضًّ ا عمل العالَ ِمٌن الذي وهو بهاء مجده ورسم
جوهره وحامل ك ّل األشٌاء [الكون بكامله] بكلمة قدرته( "...العبرانٌٌّن
ٔ.)ٖ-ٔ :
إنّ المسٌح الحًّ ٌحمل الكون كلّه بقدرته اإللهٌّة البل متناهٌةٌ .ستمرّ المقطع لٌرٌنا تفوّ قه على المبلبكة –
إ ّنه المنجب والمولود ابن هللا – المبلبكة هً مجرّ د كابنات خلقت فردٌّة .إنّ المبلبكة اآلن تدٌر األرواح
(الؽٌر مربٌّة لنا) ،التً تساعدنا – نحن الذٌن اآلن ،فً مكانة أدنى من المبلبكة – ولك ّننا ورثة الخبلص،
عندما نصٌر ،مثل المسٌح ،أبناء هللا المولودٌن (رسالة العبرانٌٌّن ٔ.)ٔٗ-ٗ :

الفضاء الخارجً – الكواكب الفاقدة للحٌاة
إجمع اآلن هذا كلّه ،مع ما هو مكشوؾ فً اإلصحاح ّ
الثامن من الرّ سالة إلى العبرانٌٌّن.
بكرا بٌن أخوة كثٌرٌن" (رومٌة  .)ٕ٤ :٣البشر ،مع الرّ وح
ٌتكلّم هنا عن المسٌح كابن هللا ..." :لٌكون هو َ
القدس السّاكن فٌهم ،هم ورثة هللا وورثة مشاركٌن مع المسٌح – الذي هو وحده بٌن ك ّل البشر ،قد ولد ابن
هللا بالقٌامة من األموات (رومٌة ٔ .)ٗ :إ ّنه األوّ ل من العابلة البشرٌّة ،الذي ٌولد فً عابلة هللا – ملكوت
هللا .إ ّنه رابدنا الذي مشى فً الطلٌعة .سوؾ نلحقه عند قٌامة الصّالح ،عند عودة المسٌح إلى األرض
بسلطان ومجد عظٌم.
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ٌقول اإلصحاح ّ
الثامن فً اآلٌة  ،٤إن كان روح هللا الق ّدوس ساك ًّنا فً داخلنا ،فنحن أوالد هللا ،إ ّنما إن لم
ٌكن روحه فٌنا فنحن لسنا له – لسنا مسٌحٌّون إطبل ًّقا .لكن تقول اآلٌة ٔٔ ،أ ّنه إن كان الرّ وح الق ّدوس
ٌنمو فٌنا وٌقودنا ،سوؾ ُنقام من األموات بواسطة روحه – (أو إن ك ّنا على قٌد الحٌاة عندما ٌؤتً المسٌح،
فسوؾ نتحوّ ل من هالكٌن إلى خالدٌن) .أكمل اآلن:
"ألنّ ك ّل الذٌن ٌنقادون بروح هللا فؤولبك هم أبناء هللا ...الرّ وح نفسه
ًّ
أوالدا فإ ّننا ورثة أٌضًّا
أٌضًّ ا ٌشهد ألرواحنا أ ّننا أوالد هللا .فإن ك ّنا
ورثة هللا ووارثون مع المسٌح...نتمجّد أٌضًّ ا معه .فإ ّنً أحسب أنّ
آالم ّ
الزمان الحاضر ال ُتقاس بالمجد العتٌد أن ٌُستعلن فٌنا"...
(رسالة رومٌة .)ٔ٣-ٔٗ :٣
أكمل:
"ألنّ انتظار الخلٌقة ٌتو ّقع استعبلن أبناء هللا .إذ اُخضعت [ك ّل
ال ّشموس والكواكب وال ّنجوم واألقمار] لل ُبطل .لٌس طوعًّا بل من
أجل الذي أخضعها .على الرّ جاء .ألنّ الخلٌقة نفسها أٌضًّا س ُتعنق
من عبودٌّة الفساد إلى حرّ ٌة مجد أبناء هللا .فإ ّننا نعلم أنّ ك ّل الخلٌقة
ّ
وتتمخض معًّا
[ال ّنجوم وال ّشموس واألقمار ،هً األن فاسدة وباطلة] تبنّ
إلى اآلن .ولٌس هكذا فقط بل نحن [المولودون من الرّ وح] الذٌن لنا
باكورة الرّوح [القلٌلون ج ًّّدا المدعوّ ون اآلن للخبلص – "البواكٌر"] نحن
أنفسنا أٌضًّا نبنّ فً أنفسنا متو ّقعٌن ال ّتب ّنً فداء أجسادنا" (آٌات .)ٕٖ-ٔ٤
ٌا لئلعبلن المدهش الرّ ابع للمعرفة! ال ٌمكن أن ٌدون مقطعًّ ا أكثر دهشة وروعة ووعً! إ ّنه الستعبلن
مدهش للؽاٌة ،ال ٌدركه المرء كامالا بمجرّ د قراءته قراءة عادٌّة.
اقتبست أوّ الًّ من اآلٌة  ٕ٤من رسالة رومٌة ،التً تعلن أنّ المسٌح كان باكورة أخوة كثٌرٌن .فً رسالة
العبرانٌٌّن ،نرى أنّ المسٌح ،أوّ ل بشر ٌولد بالقٌامة من األموات قد تمجّ د ،وهو اآلن ٌحمل الكون كلّه .إ ّنه
رابدنا الذي مشى فً ّ
الطلٌعة .عند رجوعه إلى األرض بقوّ ة ومجد ،سٌولد الذٌن تحوّ لوا وقبلوا روح هللا
الق ّدوس ،فً عابلة هللا بالقٌامة .من ث ّم س ٌُخضع الكون بكامله تحته !
ث ّم ،من رسالة رومٌة  ،٣إن كان روح هللا الق ّدوس فٌنا وهو ٌقودنا ،سوؾ نقوم إلى تكوٌن روحًّ وخلود
فً عابلة هللا ،كما كان المسٌح عام ٖٔ مٌبلدي ،بعد قٌامته .اآلن ،مرّ ة أخرى من اآلٌة " :٤ألنّ انتظار
الخلٌقة ٌتو ّقع استعبلن أبناء هللا" .سوؾ ٌحدث هذا بعد زمن القٌامة ،عندما فعل ًٌّّاٌ ،صبح الذٌن هم بشر –
بالقٌامة أو بال ّتؽٌٌر الفوري من إنسان هالك إلى روح خالدة – أبناء هللا.
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مذهل؟  -وسٌتجدّد الكون كلّه
إفهم اآلن من فضلك .لماذا ٌجب على ك ّل الكون – الخلٌقة – أن ٌنتظر بشؽؾ الوالدة الفعلٌّة وظهور ك ّل
أبناء هللا هإالء ،فً عابلة هللا؟ تصوّ ر اآلٌات ال ّتالٌة ،كو ًّنا ملٌ ًّبا بالكواكب الفاسدة والباطلة – إ ّنما كؤ ّنها
تعرّ ضت لهذه الحالة الخالٌة من الحٌاة ،بؤمل! "ألنّ الخلٌقة نفسها [ال ٌقدر الكون اآلن أن ٌحفظ الحٌاة]
س ُتعتق من عبودٌّة الفساد إلى مجد أوالد هللا".
كٌؾ وقعت ك ّل الكواكب فً عبودٌّة الفساد؟ ّ
بالطبع لم ٌخلقها هللا هكذا! الفساد ٌعنً حالة سبّبها تن ّكس
وتحلّل من حالة سابقة ؼٌر فاسدة .هللا ًّإذا ،خلق هذه الكواكب فً حالة غٌر فاسدة.
لكن هناك شًء ما سبّب بال ّتحلل .ماذا ٌمكن أن ٌكون قد سبّب بك ّل "عبودٌّة الفساد"؟ ال ٌمكن أن تكون هً
الحالة التً خلقها هللا فٌها! ك ّل ما تقرأه فً كلمة هللا المعلنة حول خلٌقة هللا ،تظهر أ ّنها كانت خلٌقة كاملة.
قد خلقت األرض فً البدء ،خلٌقة كاملة بجمالها المجٌد.
نرى أنّ المبلبكة سكنت األرض قبل خلق اإلنسان .المبلبكة ،الذٌن كانوا مثالٌٌّن منذ الخلق ،إلى أن وجد
فٌهم اإلثم والجموح ،سبّبوا بتحوّ ل ك ّل سطح األرض إلى حالة فساد ،فوضى وفراغ ،كما رأٌنا فً
اإلصحاح ّ
الثانً.
هل ٌمكن أن ٌكون الكون بكامله ،مع الكواكب األخرى بؤعدادها الضّخمة ،قد خلق للهدؾ ال ّنهابً فً
الحفاظ على الحٌاة؟ لم ٌقال لنا بال ّتحدٌد عن طرٌق الوحً فً كلمة هللا ،إن كان الوضع هكذا أم ال ،إ ّنما ما
قٌل لنا ٌلقً ضوءًّا إضاف ًٌّّا على السّبب ،الذي من أجله قرّ ر هللا أن ٌخلق اإلنسان!
ّ
وتتمخض معًّا إلى
أكمل هذا المقطع فً رسالة رومٌة " :ٕٕ :٣فإ ّننا نعلم أنّ ك ّل الخلٌقة [الكون] تبنّ
ّ
تتمخض بؤلم فً األمل
اآلن" .اعتبر أ ّنك تقارن الخلٌقة إلى أ ّم على وشك أن تولد طفلها .تصّور الخلٌقة
(آٌة ٕٓ) ،تنتظر الوالدة بالقٌامة إلى الخلود ،ألوالد هللا .فكؤ ّنما الخلٌقة هً األ ّم وهللا هو األب .على ك ّل
حال ،ك ّل فحوى موضوع المقطع ،هو أ ّنه حٌن نولد (البشر المحوّ لٌن) من هللا – وٌكون لنا القوّ ة والمجد –
سنفعل ما فعله هللا عندما ُ
طرحت هذه األرض "خربة وخالٌة" – فً العبرٌّة ،توهو بوهو (ال ّتكوٌن ٔ:
ٕ) .المسٌح ،الذي ج ّدد "سطح األرض" (المزامٌر ٗٓٔ ،)ٖٓ :كان ٌج ّدد ما قد ته ّدم من جرّ اء تمرّد
المبلبكة الخاطبٌن.
ًّ
تحدٌدا ما
ما توحً به هذه المقاطع وتشٌر إلٌه ،هو أبعد بكثٌر من الذي ٌعلن بال ّتحدٌدٌ .شٌر هذا المقطع
تشٌر إلٌه شهادة ك ّل العلماء وعالمً الفلك – ال ّشموس هً ككرات من نار ،تبعث ال ّنور والحرارة؛ إ ّنما
الكواكب ،باستثناء هذه األرض ،هً فً حالة موت ،فساد وبطبلن – إ ّنما لٌس إلى األبد – تنتظر ح ّتى
ٌولد البشر المحوّ لٌن ،أوالد هللاٌ ،ولدون فً عابلة هللا اإللهٌّة ،وٌش ّكلون ملكوت هللا.
إنجٌل ٌسوع كان ملكوت هللا .ما أنا أرٌكم إٌّاه هنا ،هو أنّ إنجٌل المسٌح عن الملكوت ،تضمّن فً الواقع،
ك ّل هذه المعرفة المعلنة هنا – ح ّتى أ ّننا سنحكم الكون كلّه ،نحن الذٌن سنصبح ملكوت هللا مع هللا اآلب
والمسٌح.
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هللا هو أوّ الًّ الخالق ،لكنّ هللا هو أٌضًّا الحاكم .وهو أٌضًّا مربًّ ،الذي ٌكشؾ معرفة خارج نطاق ذهن
اإلنسان وأبعد من أن ٌدركه اإلنسان بنفسه!
إجمع ك ّل هذه الكتابات المق ّدسة التً استخدمتها فً هذا الفصل ،وستبدأ تدرك إمكانٌّة اإلنسان التً ال
تص ّدق! إ ّننا ل ُنعطى السّلطة القضابٌّة على الكون كلّه!
ماذا سنفعل ًّإذا؟ تشٌر هذه الكتابات المق ّدسة أ ّننا سوؾ ننقل الحٌاة للبالٌٌن والبالٌٌن من الكواكب المٌتة،
كما قد اُعطٌت الحٌاة إلى هذه األرض .سوؾ نخلق ،كما ٌؤمر هللا وٌرشد .سوؾ نحكم خبلل ك ّل األبدٌّة!
تظهر رإٌا ٕٔ وٕٕ ،أ ّنه لن ٌكون حٌنبذ ألم وال معاناة وال شرّ ،أل ّننا نكون قد تعلّمنا أن نختار طرٌق هللا
للخٌر .ستكون حٌاة إنجاز أبدٌّة ،نتطلّع إلى األمام على ال ّدوام ،مع تو ّقع لمشارٌع إبداعٌّة بفرح عظٌم،
ونحن نتطلّع أٌضًّا إلى الوراء ،إلى اإلنجازات بفرح وسعادة حول ما كان لٌكون قد أنجز.
لن نتعب ولن نسؤم .سنكون أحٌاء دابمًّا – ملٌبٌن ّ
بالطاقة الفرحة والحٌوٌّة وحٌاة وافرة وقوّ ة وسلطان!

الرئاسً للكون
واألرض لتصبح
المقر ّ
ّ
أخٌرًّ ا ،ح ّتى اآلب سٌؤتً إلى هذه األرض .عرشه فوق ك ّل الكون ،سٌقام على هذه األرض.
الحظ فً رسالة كورنثوس األولى ٘ٔ ،ٕٗ :بعد الكبلم عن القٌامات المختلفة ،قد ُدوّ ن" :وبعد ذلك ال ّنهاٌة
متى سلّم ال ُملك هلل اآلب متى أبطل ك ّل رٌاسة وك ّل سلطان وك ّل قوّ ة".
فً سفر الرّ إٌا ٕٔ" :ٖ:وسمعت صو ًّتا عظٌمًّا من السّماء قاببل ّ هوذا مسكن هللا مع ال ّناس وهو سٌسكن
معهم وهم ٌكونون له شعبًّا وهللا نفسه ٌكون معم إلهًّا لهم".
وبعد فً الرّ إٌا ٕٕ" : ٖ:وال تكون لعنة ما فً ما بعد .وعرش هللا والخروؾ ٌكون فٌها وعبٌده ٌخدمونه".
عندما ٌتكلّم عن هللا وعن الخروفٌ ،رمز الخروف إلى المسٌح وهللا ٌد ّل على اآلب .أخٌرًّ ا ٌتح ّقق الك ّل فً
الواحد .هللا اآلب واإلبن ٌسوع المسٌح فٌنا ،ونحن موحّدٌن فٌهما فً عابلة هللا الواحدة العظٌمة العلٌا.
كم رابع هو مجد هللا ،أكثر من أن تصفه الكلمات ،وكم رابع هو هدفه الذي فً صدد ال ّتحقٌق حال ًٌّّا .ال ّشكر
والمجد واإلكرام هلل ولٌسوع المسٌح إلى أبد اآلبدٌن.
مع ال ّتتمّة أخٌرًّ ا ،ل ّ
خطة هللا الرّ بٌسٌّة لسبعة آالؾ عام – إعبلن سّر العصور أخٌرًّ ا ،ومع إعادة خلق الكون
الوسٌع واألبدٌّة أمامنا ،نؤتً أخٌرًّ ا إلى

البداٌة.

