
  ةتمّ ت –سّر العصور  
 

 

 لت نفسك مّرة: من أنا؟هل سؤ

 ما أنا؟ لماذا ُوجدت؟

 أنت سّر. العالم حولك هو سّر.

 اآلن، ٌمكنك أن تفهم.

 بعد قراءتك كتاب هربرت و. أرمسترونػ

 هل أوحى لك بؤسئلة أكثر حول هللا

ٌّة؟  وحول خّطته العظمى للبشر

 اآلن، ٌمكنك أن تفهم أكثر!

 

 

 

 

 

 

 

 

 واينلند رونالد
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          ةحفص  لا                                  المحتويات
 
 

 

ل  الفصل األو 

ة سر  العصور  ٣                                             تتم 

 
 

اني  الفصل الث 

وح  ١٣                                             تاريخ عالم الر 

 
 

الث  الفصل الث 

ر     ١٩                                                      خلق الش 

 
 

ابع  الفصل الر 

 ٢٦                                                   خلق إيلوهيم
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 الفصل األّول

ة    سر  العصورتتم 

 

ائق أعطاها هللا لكنٌسته. هذه التً تشرح أربعة حق ،ٕٓٔٓات عٌد المظاّل لعام ٌترافق هذا المنشور مع عظ

ًّ لكتاب كتبه هربرت و. أرمسترونػ بعنوان، "سّر العصور".  الحقائق هً تعظٌم وصقل نهائ

الذي أحاط بها فً عهد ساردٌس، الذي انتهى  أقام هللا رسوالً فً عهد فٌبلدلفٌا، لٌقود الكنٌسة خارج الّظبلم

. بقٌ مع ًّ  ك العهد، ودعا هللا هربرت و. ة فقط عند نهاٌة ذلسٌّ ثبلث حقائق أسا تموت الكنٌسة الّروح

 قائق إلى كنٌسته وٌبدأ بتحضٌرها آلخر الّزمن.حأرمسترونػ، لٌرّد ال

كتب هربرت و. أرمسترونػ كتابه األخٌر، "سّر العصور"،  كنٌسة هللا،ل خادًمابعد أكثر من خمسٌن عام 

كان الكتاب الوحٌد خبلل تلك الفترة من الّزمن.  ،لهالذي كان عبارة عن تكدٌس معرفة وحقائق أعلنها هللا 

ٌّة منذ أن كان الكتاب المقّدس. كان أًٌضا الكتاب األكثر إعبلًنا ودّقة فً شرح خّطة هللا، من كّل  األكثر أهم

 الكتب حّتى ذاك الّزمان، لكّنه لم ٌكن كامبلَ.

ٌجً. ثّم كّثؾ هللا وسّرع إعبلنه لئلنسان، وهدفه لئلنسان، بشكل تدر تهعام،  كشؾ هللا عن خطّ  ٓٓٓٙلمّدة 

كنٌسة فٌبلدلفٌا ال ٌبعد عن الّزمن الذي ٌؤتً فٌه حول خّطته العظٌمة التً كان ٌعمل لٌتّممها، فٌما كان عهد 

بضعة عقود. من أجل ذلك، قاد هللا هربرت و. أرمسترونػ إلى جمع الحقائق بملكوت هللا على األرض، إال 

ٌّاها، فً هذا الكتاب األخٌر. المعلنة التً أعطاه  إ

"سّر العصور"، بؤسلوب الخطوة تلو الخطوة، قّصة خّطة هللا طوال العهود. بعد ما ٌقارب أوضح كتاب 

 لى اإلطبلق، لهدفه من خلقه كّل األشٌاء.ى هللا اإلنسان اآلن، أوضح صورة ع، أعطعام ٓٓٓٙ

ت و. أرمسترونػ، ألكثر من خمسٌن عام، كان ال ٌزال لهربر هذا الكتاب كان تكدًٌسا لحقائق اُعلنت رؼم أنّ 

هناك حقائق أكثر لُتعلن. احتفظ هللا بحّصة مضاعفة من روحه لٌسكبها على رسوله األخٌر آلخر الّزمن. 

فً إعبلن حقائق أكثر لكنٌسته، وللعالم، قبل عودة  كانت الحّصة األخٌرة من روحه من أجل الهدؾ الواضح

ان هدؾ هللا فً هذا، كشؾ معرفة أعظم بكثٌر عن نفسه وعن خلٌقته، فً المراحل ابنه كملك الملوك. ك

األخٌرة آلخر الّزمن. ٌقوم هللا بهذا لٌفتح الّطرٌق إلدراك أعظم، عندما ٌبدأ بسكب روحه القّدوس فوق 

 دعون إلى كنٌسته.المبلٌٌن الذٌن سٌُ 

هً عمٌقة إلى أبعد الحدود. فً هذا الكشؾ العظٌم  هذه الحقائق األربعة األخٌرة التً أعطاها هللا لكنٌسته،

ٌُنزقوم به هللا فً خلٌقته العظٌمة، فاألخٌر للبشر، تضع هذه الحقائق اللمسة األخٌرة على ما سٌ ل ٌما هو 

 األرض. علىملكوته 

و.  حقٌقة عظٌمة لهربرت ١ٔمثٌر لئلهتمام وملًء بالّدهشة. أعلن هللا  لكنٌسة هللا آلخر الّزمن، تارٌخ

إلى الكنٌسة. ثّم، خبلل العهد الّسابع للكنٌسة، تّم ارتداد آخر الّزمن النبوّي. سعى  ، الذي رّدهاأرمسترونػ
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إنسان الخطٌئة آلخر الّزمن، المدعو أًٌضا ابن الهبلك، لتدمٌر هذه الحقائق. فً هذا اإلرتداد، تدّمر معظم 

 لٌتدّمر بعد ذلك.الذٌن فً الكنٌسة، وتشّتت ثلثها، الذٌن كان معظمهم 

شعب ٌستمّر ككنٌسته، للمراحل األخٌرة آلخر  ٌتكّون منعلى أثر ذلك اإلرتداد، بدأ هللا ٌقٌم جسًدا واحًدا 

ٌّة، بركة معرفة حقائق كثٌرة بعد ُتعلن لها، بٌنما كّل الفِ  الّزمن. ٌّة النبو رق المشّتتة األخرى كان لهذه البق

 ا ٌشبه الكنٌسة قبل اإلرتداد.تحمل إاّل متعد ركدت، ولم كانت قد 

ٌّة  مع هذه الحقائق األربعة األخٌرة المعلنة من خبلل رسول هللا آلخر الّزمن، ٌصبح مجموع الحقائق اإلضاف

حقٌقة. هذا ضعؾ ما أعطاه هللا خبلل عهد فٌبلدلفٌا. بالفعل، فقد ُسكب حّصة  ٖٙالمضافة منذ اإلرتداد، 

ستحدث وتقود إلى إقامة التً  ،عالم هم اآلن جاهزٌن لؤلحداث األخٌرةمضاعفة من روح هللا، والكنٌسة وال

 ملكوت هللا أخًٌرا على هذه األرض.

وح  عالم الر 

أولى الحقائق األربعة األخٌرة التً اختار هللا أن ٌعلنها فً هذه المرحلة من آخر الّزمن، تتعلّق بحكم هللا على 

من هللا من أجل تمّرده. ال ٌمكن فهم هذه العقوبة ولماذا ُسمح  إبلٌس، والعقوبة التً سٌتلقّاها هذا األخٌر

ٌخدع اإلنسان، بشكل كامل، من دون فهم الحقٌقتٌن  –إلبلٌس بؤن ٌسكن على هذه األرض بحضور اإلنسان 

 التً تلً هذه.

تسلسل  ضمنرؼم أّن هذه الحقٌقة حول عقوبة إبلٌس كانت أّول حقٌقة اُعطٌت فً عٌد المظاّل، سنبحث فٌها 

ّص وهدفه. نقّدمه هنا الّترتٌب الذي اُعطً فٌه هذا الوحً فً زمن العٌد، كان بتصمٌم هللا الخامختلؾ. 

 ؾ من أجل هدؾ مختلؾ.بؤسلوب مختل

 لكن قبل أن نتناول الحقٌقة الّثانٌة التً اُعلنت فً زمن العٌد، سنرّكز أّوالً على بداٌة الوجود فً عالم الّروح.

(. من ٖٔ: ٕٕ" )رإٌا ٌوحّنا اء. البداٌة والّنهاٌة. األّول واآلخرلٌأنا األلؾ وا ه الخاّص، "ٌعلن هللا بكبلم

ًّ وقصٌر األمد. فً هذا القرن الواحد والعشرٌن الحدٌث، ٌستطٌع أن ٌفهم أمًرا كهذا؟ وجود اإلنسان هو  وقت

حول خلٌقة الكون )فٌما ٌلؽً ٌستخدم اإلنسان تكنولوجٌا عظٌمة وهو ٌبحث لٌفهم أكثر حول وجودنا وحّتى 

ٌّة أّن هللا هو الذي خلقه(. قد قاد التطّور العظٌم فً العلم اإلنساناإل ُبعد إلى ن ٌنعم الّنظر فً الكون أل ،مكان

ٌّة واحدة هو مستحٌل تقرًٌبا لئلنسان أن ٌدركه، دون  ٌّة. مع ذلك، مفهوم سنة ضوئ الببلٌٌن من الّسنٌن الّضوئ

ٌّة.ا ذكر مفهوم وحقٌقة  ألبد

ٌّة هً أبعد من قدرة اإلنسان أن ٌرى وٌفهم. قدرة ذهن اإلنسان هً محدودة بالقوانٌن  ٌّةاألبد وقوانٌن  الفٌزٌائ

الوجود والعلم. ال ٌستطٌع اإلنسان أن ٌعرؾ أو أن ٌفهم ما هو من الّروح، إن لم ٌهبه هللا القدرة على ذلك. 

و من الّروح أو من عالم الّروح. إّنما ٌقول هللا بعد عن نفسه، وإال، فإّنه مستحٌل بكل بساطة، أن تعرؾ ما ه

ًّ المرتفع ساكن األبد القّدوس اسمه. فً الموضع المرتفع المقّدس أسكن ومع المنسحق  " ألّنه هكذا قال العل

 (.٘ٔ: ٥٘" )إشعٌاء ً روح المتواضعٌن وألحًٌ قلب المنسحقٌنوالمتواضع الّروح ألحٌ
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ًّ  ه ساكنٌعلن هللا بوضوح أنّ  ٌّة. إّنما حّتى مع روح هللا الذي ٌنقل هكذا حقٌقة، فإّنه و وح موجود فً األبد

ٌّة. نحن محدودٌن  أن نإمن به أم ال نإمن به. إَذا،  ما بٌن أن نختار فًٌستحٌل إدراك وفهم كلمته عن األبد

ٌّة،  ٌّة والعناصر الماّد ٌّة مع القوانٌن الفٌزٌائ ال تستطٌع أن تفهم العالم  –"ترى"  ال تستطٌع أنالخلٌقة الجسد

 ًّ  ال تستطٌع أن تفهم هللا ووجوده. –الّروح

 

 عن الوجود منذ البدءيكشف هللا 

أ لهذه البداٌة، التً نستطٌع أن نبدال تفسًٌرا محدوًدا داٌة، فهو ال ٌستطٌع أن ٌعطٌنا إرؼم أّن هللا ٌتكلّم عن ب

ٌّة، أبعد ما على صعٌد محدود بالفقط أن ندركها ونفهمها؛  فعل. ؼٌر الواقع أّن هللا ٌعلن أّنه ساكن فً األبد

 ٌمكننا أن نرجع إلٌه، إلى بداٌة الوحً حول وجود هللا، ٌمكن أن نجده فً إنجٌل ٌوحّنا.

(. تبدأ ٔ: ٔ" )إنجٌل ٌوحّنا فً البدء كان الكلمة والكلمة كان عند هللا وكان الكلمة هللاٌعلن ببساطة، " هو 

، ال ٌفهمون عظمة ما ٌعلنه هللا. ذٌن ٌقرأونهابإعبلن أمور عظٌمة ورائعة عن هللا، لكن معظم الهذه اآلٌة 

 وال توحً إلٌها. ٌقرأ معظم الكنٌسة الذٌن تشّتتوا بعد اإلرتداد، فً هذه اآلٌة، أشٌاء ال تعلنها اآلٌة

دٌؾ بطبٌعته. ٌقول، ؛ هذا خطؤ خطٌر وهو بالفعل، تجٌٗٔقوم معظم األفراد بافتراضات حول اآلٌة 

(. ٗٔ: ٔ" )إنجٌل ٌوحّنا ورأٌنا مجده مجًدا كما لوحٌد من اآلب مملوء نعمة والكلمة صار جسًدا وحّل بٌننا"

مناسبة الؼٌر لمة هللا، إّنما بسبب الّترجمة هذا إعبلن بسٌط فً إشارة إلى اآلٌة األولى لئلعبلن للبشر، عن ك

ٌّة، أسًء استخدام ٌّزة، إّنما  بوجود ثبلثها لعقٌدة ثالوث. ٌعلّم الّثالوث فً اللؽة اإلنكلٌز ٌّة متم كائنات ألوه

 وهو قد وجد منذ األزل. ٌعلّم هذا هً واحد. اإلعتقاد بالّثالوث ٌقول أّن الّروح القدس هو أحد هذه الكائنات،

ٌّة هذه وهو ُوجد منذ األزل.الالمعتقد أًٌضا، أّن ٌسوع المسٌح هو أحد   كائنات األلوه

هللا"، فهم ٌفترضون خطؤ أّنه ٌتكلّم عن الكلمة فً  عند، أّن "الكلمة كان ٔ: ٔإًذا، عندما ٌقرأ الّناس فً ٌوحّنا 

الذي ٌتكلّم بوضوح عن ٌسوع المسٌح الذي صار جسًدا. من أجل هذا  –الذي صار جسًدا  ٗٔاآلٌة 

ٌّة. اإلفتراض، ٌفتقد الّناس اإلعبلن األعظم الذي ٌعطٌه هللا عن نفسه  وعن خّطته للبشر

لكلمة كان ٌسوع المسٌح الذي كان "عند" )بجانب( هللا. هللا"، إّنه ال ٌعلن أّن ا عندعندما ٌعلن أّن "الكلمة كان 

ٌّة، ال تعنً "بجانب أو برفقة أو مع أحدهم". دراسة قصٌرة بسٌطة عن الكلمة،  هذه الكلمة "عند" فً الٌونان

ٌّة تعنً "أن ٌكون مع أحدهم تكشؾ كٌؾ اسُتخدمت فً كتابات م قّدسة أخرى. هناك كلمة أخرى فً الٌونان

 او بجانب أحدهم"، لكن هذه لٌست تلك الكلمة.

التي  هذه الكلمة "إلى" هي نفس الكلمة اليوناني ة] إلىوقال اذهبوا إلى المدٌنة هذا: "  حوللنتفّقد مثبلً 

ا  ُترجمت ما تعني حت ى، لدى١"عند" في يوحن  فبلن وقولوا له. المعّلم ٌقول إّن وقتً قرٌب. عندك [  ، إن 

  [كلمة يوناني ة مختلفة تعني فعالً "مع"]أصنع الفصح مع  [ نفس الكلمة اليوناني ة التي تعني "حت ى، لدى"]

لم ٌكن ٌسوع ٌقول لتبلمٌذه أن ٌذهبوا إلى المدٌنة "مع" الّرجل الذي  (.١ٔ: ٕٙ" )إنجٌل مّتى تبلمٌذي

ّنما أن ٌذهبوا إلى المدٌنة "إلى" الّرجل الذي وصفه. لم ٌكن ٌقول لهم أّنه سٌصنع الفصح "مع" سٌقابلوه، إ

 البٌت، إّنما "فً" ذلك البٌت. وقد قال فعبلً أّنه سٌصنع الفصح "مع" تبلمٌذه.
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بكبلم آخر، هلل"، ولٌس "مع" هللا. . إّنها تقول ببساطة أّن "الكلمة كانت ٔ: ٌٔة فً ٌوحّنا لنعد اآلن إلى اآل

ال ٌتكلّم فً هذه اآلٌة،  ه"الكلمة" كان هلل ولٌس ألحد سواه. الكلمة كان فقط هلل. كان كلمة هللا. من الواضح أنّ 

 عن ٌسوع المسٌح أّنه كان "مع" هللا.

. ال إله سوايولٌس آخر. )ٌهوه( أنا الّرّب قد ُدّون سابًقا، " إّن هذه اآلٌة هً ببساطة، إعبلن عظٌم لما 

" قتك وأنت لم تعرفنً. لكً ٌعلموا من مشرق الّشمس ومن مؽربها أن لٌس ؼٌري. أنا الّرّب ولٌس آخرنطّ 

 (.ٙ-٘: ٘ٗ)إشعٌاء 

الذٌن ٌتشّبثون بؤّي قسم من عقٌدة الّثالوث، وٌّدعون إّما بؤّن الّروح القدس قد وجد منذ األزل، أم أّن ٌسوع 

ٌجهلون كبلم هللا الواضح. هذه العقٌدة الخاطئة مًعا، فهم  ، أم ٌّدعون باإلثنٌنلالمسٌح قد وجد منذ األز

ٌّة )التً احتضنها كثٌر آخرون(، قد سّببت ارتباًكا عظًٌما فً العالم، ومنعت انتشار  ونللكنٌسة الكاثولٌك

ٌّة  ،اإلنجٌل الحقٌقً )البشرى الّساّرة( من هللا ٌّة. فقد منع معتنقً الٌهود حول خّطته الحّقة وهدفه للبشر

ًّ هللا العظٌم، ٌسوع المسٌح. والّسبب هو أّن كبل الفرٌقٌن  واإلسبلم من تعلٌم الحقٌقة التً جاءت بواسطة نب

ٌّة بشكل دائم(، وأّن هللا القدٌر  ٌّة الّتقلٌد ٌٌّن ٌعتقدان أّن هللا هو واحد )األمر الذي رفضه عالم المسٌح الدٌن

 أّي إنجٌل من ٌسوع المسٌح.وحده، قد ُوجد منذ األزل؛ لذا، كانوا أسرع برفض 

ا وكبلم أقوى حّتى، ٌكشؾ الّرّب اإلله )ٌهوه إٌلوهٌم(، أّنه هو خالق كّل شًء ولم ٌكن أحد  بكبلم واضح جّدً

األرض وصانعها.  (نفسه)هو هللا خالق الّسموات. مصّور )ٌهوه(  هللاألّنه هكذا قال ٌساعده فً خلٌقته: " 

 (.١ٔ: ٘ٗ)إشعٌاء ولٌس آخر")ٌهوه( ّسكن صّورها. أنا الّرّب هو قّررها. لم ٌخلقها باطبًل. لل

 

 إعالن الكلمة

فهم ما ٌقوله هللا عن الكلمة، أّنه كان منذ البدء وأّنه كان "لدٌه" هو نفسه ولٌس لدى أحد ؼٌره، هو أن أن 

ذا ٌعنً هذا؟ هذا نتعلّم الكثٌر عن هللا وعن خّطته وهدفه لخلق البشر. كٌؾ ٌمكن أّن الكلمة "كان" هللا؟ ما

ٌّة "لوؼوس".  حّقًا، إعبلن جمٌل، إن فهمت معنى "الكلمة" كما هً فً اللؽة الٌونان

لوؼوس تعنً أكثر بكثٌر من خطاب أو تسجٌل كلمات. إّنه ٌبلّػ عن معنى "الفكرة أو القصد" من الذي ٌتّم 

ٌّة هذه، على اّنها تعنً " قد تّم صّور أو الفكرة، وجّسد التما ٌنقله. معظمهم ٌصؾ كلمة "لوؼوس" الٌونان

 شرحها أًٌضا على أّنها "الفكر الموحً".

 –" هللا والكلمة كان هللا)لدى( الكلمة كان عند "  –لذا، عندما ٌتكلّم عن كلمة هللا الذي هو هلل وهو ٌجّسده 

وحً". إّنه كلمته فهو ٌخبرنا عّما هو تجسٌد كون هللا. هو ٌخبرنا أّن الكلمة األتً من هللا هو "فكره الم

 وجود هللا.تجسٌد  –كر هللا بالّذات فِ  –منه  ةاآلتٌ –المعلنة 

فً نحتاج أن نكمل اآلن بقراءتنا المقطع بترجمته الّصحٌحة مّرة أخرى، ومن ثّم نكمل فً اآلٌات الّتالٌة: " 

]بالكلمة/  بههللا. كّل شًء البدء كان الكلمة والكلمة كانت لدى هللا والكلمة كان هللا. هذا كان فً البدء لدى 

كانت الحٌاة والحٌاة  )الكلمة(لم ٌكن شًء مّما كان. فٌه  )بؽٌر الكلمة(  وبؽٌرهكان لوؼوس، الذي هو هللا[ 

 (.٘-ٔ: ٔ)إنجٌل ٌوحّنا كانت نور الّناس. والّنور ٌضًء فً الّظلمة والّظلمة لم تدركه" 
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ٌّة  وجوده اختار هللا أن ٌعلن عن عناصر بشكل نستطٌع أن ُندرك "ماذا" هو فاعل لّذهن البشرّي، لاألساس

ٌّة. اختار أن ٌقوم بذلك بوصفه أّن هناك عنصر و – ذا الفعلو"كٌؾ" ٌقوم به أًٌضا، بالعبارات األكثر أساس

ًّ فً حٌاته ٌصفه ب كل األكثر كماالً. إّنه كلمته، الذي ٌمكنه أن ٌكشؾ أفكار عقله لمن ٌختار هو أن شّ الأساس

 ا له.ٌكشفه

ٌّن ٌنشؤ فً أذهاننا. ٌتٌكشؾ من نحن،  الذيٌجب أن ٌكون لدٌنا المقدرة أن نفهم أّن   من خبلل ،من نحنلنا  ب

ما اّتصالنا مع اآلخرٌن، إن فً الكبلم أم فً األفعال فً الحٌاة. الذي ٌجعل كّل واحد مّنا مختلؾ كفرد، هو 

حٌاة هللا، وكٌؾ هو،  الفرٌدة. س حٌاتهوٌعك كس من هوجوهر كّل فرد، ٌعفكار" عقلنا. ٌنشؤ فً "تفكٌر" و"أ

 نكشؾ لئلنسان من خبلل كلمته.ت

ٌخبرنا هللا إًذا، أّن كلمته هً الحٌاة. إّنها "حٌاته"، وفٌها سلطان عظٌم كما سنرى بوضوح أكثر فً هذا 

ٌّة التً المنشور. حٌاته هذه التً فً كلمته، هً نور بالّنسبة لئلنسان، وهً ستضًء بطرق الحٌا ة الحقٌق

ٌعتنق الّنور )طرق هللا الحقّة(، ستمتلئ حٌاته ٌمكن لئلنسان أن ٌختار اعتناقها، إن فعل ذلك. إن اختار أن ال 

 الموت إلى األبد.له ظبلًما وارتباًكا وفً الّنهاٌة، ٌكون 

من هللا اسمه ٌوحّنا. هذا كان إنسان مرسل ثّم ٌكمل هللا لٌرٌنا كٌؾ سٌعطٌنا كلمته لٌنٌر الّطرٌق لئلنسان: " 

جاء للّشهادة لٌشهد للّنور لكً ٌإمن الكّل بواسطته. لم ٌكن هو الّنور بل لٌشهد للّنور. كان الّنور الحقٌقً 

ٌَا إلى العالم  (.٩-ٙ: ٔ)إنجٌل ٌوحّنا  الذي ٌنٌر كّل إنسان آت

هللا منذ البدء، قبل  خّططٌسوع المسٌح. تتكلّم هذه االٌات عن ٌوحّنا المعمدان الذي أرسله هللا لٌشهد عن ابنه، 

الذي  –كلمة هللا  –طرٌق حٌاة هللا  –خلق أّي شًء، أّنه سٌكون له ابًنا الذي من خبلله سٌكون "الّنور" 

 ُجعل ٌسوع المسٌح نور العالم. هدؾ هللا منه.  حولسٌنّور اإلنسان 

م. إلى خاّصته جاء وخاّصته لم تقبل به. وأّما كّل ولم ٌعرفه العال )بواسطته(" كان فً العالم وكّون العالم به 

الذٌن قبلوه فؤعطاه سلطاًنا أن ٌصٌروا أوالد هللا أي المإمنون باسمه. الذٌن ُولدوا لٌس من دم وال من مشٌئة 

جسد وال من مشٌئة رجل بل من هللا. والكلمة صار جسًدا وحّل بٌننا ورأٌنا مجده مجًدا كما لوحٌد من اآلب 

ا مملوًءا  (.ٗٔ-ٙ: ٔ" )إنجٌل ٌوحّنا نعمة وحّقً

خلق إٌلوهٌم )عائلة لكّل خلٌقته هو  من هدؾالعلن هللا بوضوح أّنه خالق كّل األشٌاء. لكن لقد قرأنا حٌث ٌ

منذ البدء، من أجل  ،كّل خلٌقة هللا من هدؾالنشؤ فقد بن. لذا، إلالذي ال ٌمكن أن ٌتحقّق إاّل من خبلل ا هللا(،

 وكّون العالم به"."  –من خبلل ابنه  اأن ٌجعل واقعً 

ٌّة لٌصٌروا جزًءا من عائلة هللا، لم ٌتلّقوا الّنور الذي  لكن الذٌن اُعطوا حٌاة، الذٌن كان لٌكون لهم اإلمكان

. عندما هللا، كلمة هللا، من دون مساعدة هللا . ال ٌملك اإلنسان القدرة لٌقبل أو ٌتلّقى الّنور منلهم أرسله هللا

 له أم ال )كلمة هللا فً ومن خبلل ٌسوع المسٌح(.ر قً أن ٌقبهللا أحًدا لٌرى الّنور، ٌكون للّشخص الخٌا ٌدعو

ًّ إن لم ٌجتذبه اآلب الذي أرسلنً وأنا أقٌمه فً ٌقول هللا بواسطة ٌسوع المسٌح "  ال ٌقدر أحد أن ٌقبل إل

فقال. لهذا قلت  لكم إّنه ال ٌقدر أن ٌؤتً نه، " وبعد، ٌقول من خبلل اب(. ٗٗ: ٙ)إنجٌل ٌوحّنا الٌوم األخٌر" 
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ٌُعط من أبً ًّ إن لم  (. فً توقٌت هللا، ٌستطٌع اإلنسان أن ٌختار أن ٌقبل الّنور، كلمة هللا، ٘ٙ" )آٌة إل

 المقّدمة له.

سه، من جسًدا. اُعطً كلمة هللا فً حٌاة ابنه، داخل ذهن ابنه. أصبح اآلن ابنه، من الذهن نفصار إًذا، الكلمة 

 الّنور نفسه، من نفس "طرٌق" وهدؾ الحٌاة.

اختار هللا الّطرٌق الواحد، الحّق، المثالً الوحٌد لٌكشؾ عن نفسه وعن هدفه للبشر، وكان هذا من خبلل ابنه 

 الذي ولد من "كلمة هللا صار جسًدا".

العالم أو حّتى الكنٌسة التً تكشؾ هذه اآلٌات فً الفصل األّول من إنجٌل ٌوحّنا، أكثر بكثٌر مّما قد عرفه 

تشّتتت، عن هدؾ هللا العظٌم الذي ٌتّمم من خبلل ابنه. نعم، فً البدء كان الكلمة، الذي كان هللا )ٌهوه 

 إٌلوهٌم(.

 

 شخصي ة كلمة العالم

 ًّ  –فً البدء، لم ٌوجد إاّل الذي هو من روح، وكان فقط فً الّشكل الذي نعرفه الذي هو هللا الواحد األزل

 لقائم بذاته، إله كّل األزل. لقد قرأنا للتّو أٌن ٌكشؾ هذا هللا العظٌم عن نفسه منذ البدء كالكلمة.ا

ٌّاه هللا، حّتى نقدر أن نفهم بعد أكثر عن البد تّم بصفته الكلمة.  ا،ً وصفهتال اٌةهناك بعد إعبلن أكثر أعطانا إ

ًّ هذا فً سفر األمثال بشكل مختلؾ قلٌبلً موضوع "الكلمة" شرح   –، لكّنه ٌتكلّم عن األمر نفسه بشكل أساس

الموجود بذاته فً كّل األزل. الحظ كٌؾ تتكلّم األمثال عن  –على أّنه الّنتٌجة نفسها لنفس الحٌاة تلك 

ٌّة "كلمته".  "الحكمة"، التً هً أسلوب آخر ٌستخدمه هللا لٌكشؾ عن شخص

ٌّة التً نفهم أّنها "الحكمة"[ٌت] ألعّل الحكمة ال تنادي والفهم أال ٌعطً صوته"  . كلّم عن البداٌة األكثر األساس

بٌن المسالك تقؾ. بجانب األبواب   ]طرٌق الحٌاة[ عند الّطرٌق ]بمعنى طرٌق الحٌاة[ عند رإوس الّشواهق

ٌّها الّناس أناد  ]عند كّل باب مفتوح أمامنا فً الحٌاة[ عند ثؽر المدٌنة عند مدخل األبواب ي ُتصّرح. لكم أ

ٌّها الحمقى تعّلمو  (.٘-ٔ: ١" )األمثال ا ذكاء وٌا جّهال تعّلموا فهًماوصوتً إلى بنً آلدم. أ

علن أّن هناك حكمة متوّفرة من أجلنا إن نحن بحثنا عنها فً الحٌاة. هو ٌكمل أًٌضا لٌعلن بشكل ٌبدأ هللا ٌ

ًّ أّن كّل حكمة حقّة هً منه:   أساس

ًّ الكذب. أتكّلم بؤمور شرٌاسمعوا فإّنً "  ًّ استقامة. ألّن حنكً ٌلهج بالّصدق ومكرهه شفت فة وافتتاح شفت

كّل كلمات فمً بالحّق. لٌس فٌها عوج وال التواء. كّلها واضحة لدى الفهٌم ومستقٌمة لدى الذٌن ٌجدون 

كّل المختار. ألّن الحكمة خٌر من الآللئ و الفّضة. والمعرفة أكثر من الّذهب المعرفة. خذوا تؤدٌبً ال

]كٌؾ ٌمكنك أن  الجواهر ال تساوٌها. أنا الحكمة أسكن الّذكاء وأجد معرفة الّتدابٌر. مخافة الّرّب بؽض الّشرّ 

. الكبرٌاء والّتعّظم وطرٌق تطّور الحكمة، عندما تنمو فً الّتقدٌس الّصحٌح هلل، وتطلب أن تعٌش كلمته[

. لً القدرة. ]ألعطٌه[. أنا الفهم ، "إّنها تؤتً مّنً"[ ]ٌقولالّشّر وفم األكاذٌب أبؽضت. لً المشورة والّرأي 

وتقضً العظماء عداًل. بً تترّأس الّرإساء  ]إن أرادوا، ٌمكنهم أن ٌتلقّوا هذه المٌزات[بً تملك الملوك 

 (.ٙٔ-ٙ: ١" )الّتماثٌل والّشرفاء. كّل قضاة األرض
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ا طلبها، ٌستطٌع أن ٌنمو ٌها وتكون له قّوة إّنه ٌظهر لئلنسان أّن "الحكمة" هً فً خلٌقة هللا، وإن أحدً 

ٌّة العظٌمة للحكمة ولمصدروبركة فً حٌاته. ثّم ٌعلن هللا   ها الحقٌقً: عن األهم

ٌصؾ هللا اآلن أكثر عن طرقه التً ٌتضّمنها  (.ٕٕ" )آٌة طرٌقه من قبل أعماله منذ القدم لالّرّب قنانً أوّ "

ٌّة هكذا صفة التً هً له: "  الكلمة على أّنها الحكمة. قبل أن ٌخلق منذ األزل أّي شًء، ٌظهر هللا أهم

أخرى، ٌتكلّم هللا عن البدء، قبل أن ٌوجد أو ٌخلق  ة(. إًذا، مرّ ٖٕ" )آٌة ُمسحت منذ البدء منذ أوائل األرض

 أّي شًء آخر. أقام هللا الحكمة. كانت مٌزة كلمته. إّنها تعكسه فً كّل ما ٌفعله.

ن ؼمر إذ لم تكن ٌنابٌع كثٌرة المٌاه. من قبل أن تقّررت الجبال قبل الّتبلل ُابدئت.إذ لم ٌكن إذ لم ٌكوٌكمل، " 

وال أّول أعفار المسكونة. لّما ثّبت الّسموات كنت  قد صنع األرض بعد وال البراري ]هللا األزلً، القائم بذاته[

ّسحب من فوق لّما تشّددت ٌنابٌع الؽمر. لّما لّما أثبت ال . لّما رسم دائرة على وجه الؽمر.]الحكمة[هناك أنا 

وضع للبحر حّده فبل تتعّدى المٌاه ُتخمه لّما رسم أسس األرض كنا عنده صانًعا وكنت كّل لّذته فرحة دائًما 

ّقة التً تنتج حٌاة (. طرق هللا هً لّذته الخاّصة الحّقة، ألّنها طرق الحكمة الحٖٓ-ٕٗ: ١" )األمثال قّدامه

 التً تنتج الّثمار الحّقة والّدائمة للحٌاة. – رةمكتملة وفٌ

ٌّها البنون فرحةً وأكثر، هو ٌقول، "  سمعوا لً. فطوبى للذٌن ا فً مسكونة أرضه ولّذاتً مع بنً آدم. فاآلن أ

ه. اسمعوا الّتعلٌم وكونوا حكماء وال ترفضو]طرق الحكمة الحّقة، التً هً طرق هللا[. ٌحفظون طرقً 

ذي ٌسمع لً ساهًرا كّل ٌوم عند مصارٌعً حافًظا قوائم أبوابً. ألّنه من ٌجدنً ٌجد الحٌاة طوبى لئلنسان ال

ٌّة فً عائلته[  –]الحٌاة التً ٌقّدمها هللا  ب  وٌنال رضى من حٌاة أبد ومن ٌخطئ عّنً ٌضّر نفسه. كّل  .الر 

ًّ ٌحّبون الموت  (.ٖٙ-ٖٔ: ١" )األمثال مبؽض

حٌاته وٌمكن أن ٌمؤل حٌاتنا. إّنه ما قاله هللا  الذي ٌمؤل –، عن هدفه ووجوده كّل هذا ما ٌكفً عن هللاقد قال 

  لنا عن البدء.

 

وح  عالم الر 

كما قد أعلن سابًقا، فقط الذي هو من الّروح، ُوجد منذ البدء، وهو كان هناك عالم حّسً وهناك عالم روحً. 

ًّ الواحد  ،فقط على شكل الواحد الذي نعرفه ٌّة. –هللا األزل  القائم بذاته، إله كّل األبد

بخصوص أّي شًء ذكر وجوده منذ بدء الّزمن، ٌعلن هللا أّنه لم ٌكن سواه، وكما قال، لم ٌكن "أحد أّما 

، وجوده بواسطة الكلمة  ًّ الذي هو من جوهره  – كلمته –آخر". لقد وصؾ القائم بذاته، اإلله الواحد األزل

كّل  –وأفكاره. إًذا، ٌنقل هذا "الفكر الموحً" خّطته وهدفه لكّل ما ٌلً كٌانه، فكره  –وكّل ما ٌعكس ذهنه 

 حٌاة والهدؾ من وجودها.

سه بطرق عّدة حّتى نستطٌع أن نعرفه أكثر بشكل كامل. رؼم أّن هللا قد كشؾ عن نفسه من ٌكشؾ هللا عن نف

جوهر الّروح. ذهنه، فكره، كلمته البدء بعبارات الكلمة والحكمة الحّقة، وجود هللا هو روح. هو ٌتكّون من 

وح القدسهو أًٌضا روح، إّنما هو  . الّروح القدس هو جوهر كونه، ، ألّنه ٌنبعث من هللا وهو ٌكشفهالر 

 ذهنه. –حقٌقته  –جوهر كّل ما ٌكشؾ عّمن هو  –فكره، كلمته وطرٌقه 
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فكره، كلمته، ذهنه وكّل ما ٌنقله وٌنبعث إًذا، هناك جوهر روح. إّنه قدرة هللا التً تؤتً من هللا، إّنما هدفه، 

وح القدس، من كونه، هو فً ما ندعوه منه وٌكشؾ عن فكره، عن كلمته  . ٌؤتً الّروح القدس من هللاالر 

ٌّاه  للذٌن ٌستطٌعون وٌرٌدون أن ٌتلقّوه. إّنه للذي ٌقدر، ألنّ  بالكبلم عن  –ال أحد "ٌقدر" إلى أن ٌمنحه هللا إ

 البشر.

 كن فً البدء إال ٌهوه إٌلوهٌم، ومن ثّم بدأ ٌخلق وٌؤتً بؽٌره إلى الوجود. ماذا تبل ذلك ولماذا؟لم ٌ إًذا،

لشركة مٌراث   ]جعله ممكًنا لنا[شاكرٌن اآلب الذي أّهلناٌعلن هللا أّنه كان هناك هدؾ ونظام لخلٌقته: " 

ابن محّبته الذي لنا فٌه الفداء بدمه ؼفران  القّدٌسٌن فً الّنور الذي أنقذنا من سلطان الّظلمة ونقلنا إلى ملكوت

ُخلق الكّل ما فً الّسموات وما على  فٌهالذي هو صورة هللا ؼٌر المنظور بكر كّل خلٌقة. فإّنه  الخطاٌا.

وله قد  ]بواسطته[ بها أو سبلطٌن. الكّل اسً سواء كان عروًشا أم سٌادات أو رٌّ ما ُيرى وما ال يُرى األرض 

 (.ٙٔ-ٕٔ: ٔلوسً " )رسالة كوُخلق

كّل األشٌاء التً خلقها هللا تتعلّق كلّها بعائلته وكٌؾ ستؤتً إلى الوجود بدًءا فً ٌسوع المسٌح وبواسطته. 

إًذا، عندما ٌتكلّم عن كّل األشٌاء التً ُخلقت، التً ُترى والتً ال ُترى، األشٌاء التً ٌمكن أن نراها واألشٌاء 

الكّل. بعد ذلك، سٌتّم من خبلل  تصمٌمفً قت مع نفس هذا الهدؾ العظٌم التً ال نستطٌع أن نراها، فقد خل

 ابنه.

، كما وأّن األشٌاء قد  ،هً من جوهر الّروحوهناك أشٌاء خلقت  ًّ وهناك أشٌاء خلقت وهً من جوهر حّس

من جوهر  خلقت أّوالً فً عالم الّروح، ومن ثّم األشٌاء خلقت فً العالم الحّسً. لننظر أّوالً إلى الذي خلق

 الّروح.

قبل أن ٌخلق المبلئكة حّتى، خلق هللا عالم روح لهم لٌوجدوا فٌه. لم ٌؤت ٌالمبلئكة إلى العدم. خلق هللا أّوالً 

 عالم روح حٌث ٌستطٌعون أن ٌوجدوا فٌه وٌعملوا.

م مع ولٌس لنا أن نستحضر هكذا عالمور فقط، فً عالم الّروح هذا، عن بعض األتكشؾ الكتابة المقّدسة 

هكذا أمور وال ٌحّق لك أن تخلق فً ذهنك عن تخمٌن األشٌاء التً ٌمكن أن تكون أو ال تكون. لم ٌكشؾ هللا 

ٌّات أو سٌنارٌوهات محتملة وكبلم وتخمٌن حمقاء ٌجب علٌنا أن نبقى مبتعدٌن عن أفكار  .هكذا إمكان

 اّدعاء.و

ر الّروح، تماًما كما أّن هناك عالم حّسً زذ على ذلك أّن هناك عالم روح خلقه هللا المصنوع من جوه

ٌّة(  فً البدء، بدأ هللا ٌخلق أشٌاء من جوهر  ٌحفظه هللا. الكل  و –مصنوع من جوهر حّسً )عناصر حّس

ٌّة   مّرة أخرى، هذا أمر ال نقدر أن ندركه. –روح فً سماء روح

تطٌع أن ننمو فً فهم أعظم لما ٌوجد فً عالم الّروح. نسلنفترض الذي خلقه هللا من جوهر الّروح الذي 

الفرق بٌن رإٌة  –ٌكشفه هللا لنا، بمقارنة المثل الّتالً فً ما ٌوصفه ٌوحّنا، عندما ٌتكلّم عن كونه فً الّروح 

ٌّة: ،تظهر فً عالم الّروح وهًمعلنة له الشٌاء األ  وتلك الشٌاء الحّس
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نار والؽالبٌن على الوحش وصورته وعلى مختلط ب كشبه البلّور[ ٗ]ُذكرت فً رإٌا رأٌت كبحر زجاج و"

 (.ٕ: ٘ٔ)رإٌا ٌوحّنا  "سمته وعدد اسمه واقفٌن على البحر الّزجاجً معهم قٌثارات هللا

لكن لٌس لها حٌاة فٌها، بمعنى أّنها شًء األمور مثل هذا البحر الّزجاجً، هً مصنوعة من جوهر روح، 

ٌّة، تملك . طاولة من زجاج أو صورة كبٌرة زجاج ًّ ان صفات فرٌدة وٌمكن رإٌتهما بشكل فرٌد. فً عالم ح

. هناك خصائص  ًّ ٌّة ُتحفظ بواسطة قانون روح ٌّة روح الّروح، األمر هو نفسه مع البحر الّزجاجً. له هٌكل

ٌّة. ٌّة كما أّن هناك خصائص حّس  روح

" كما نستخ ًّ ٌّد عند هذه الّنقطة أن نذكر، أّننا لن نستخدم عبارة "قانون روح دمها لوصؾ القانون من الج

ًٌّا  الحّسً. وهذا ألن عبارة "روحً" هً مستخدمة فً الكتاب المقّدس بما ٌتعلّق بالعقل. إن وصفنا أمًرا روح

ٌّة، من الّروح القدس. – من هللا، فنحن نستخدمه لوصؾ طبٌعة هللا  التً هً روح

ٌّة، كما وأّن هناك ٌجب أن ندرك بسهولة أّن هناك أشٌاء مثل البحر الّزجاجً، مصنوعة من  خصائص روح

ٌّة. ثّم نقرأ ما فعله هللا بعد ذلك، بعد  ٌّة، عناصر حّس تلك األشٌاء فً هذا العالم، مصنوعة من خصائص ماّد

ٌّة:   أن خلق سماء روح

ٌّام األخٌرة فً  هللا بعد ما كّلم اآلباء" بنه ا ]من خبلل[ باألنبٌاء قدًٌما بؤنواع وطرق كثٌرة، كّلمنا فً هذه األ

كجزء من الخّطة ]العالمٌن  ]هللا[ أًٌضا عمل  ]من خبلل المسٌح[ الذي جعله وارًثا لكّل شًء الذي به 

ٌّة من أجل خلق عائلته فً األخٌر[  ورسم جوهره وحامل  ]مجد هللا[ وهو بهاء مجده  ]المسٌح[الذي  الّرئٌس

بنفسه تطهًٌرا لخطاٌانا جلس فً  ]المسٌح[ عبعد ما صن]هللا ٌحمل وٌحفظ كّل شًء[ كّل األشٌاء بكلمة قدرته 

ة إلى )الّرسال "ٌمٌن العظمة فً األعالً، صائًرا أعظم من المبلئكة بمقدار ما ورث اسًما أفضل منهم

ٌٌّن   (.ٗ-ٔ: ٔالعبران

ا متى "ألّنه لمن من المبلئكة قال قّط أنت ابنً أنا الٌوم ولدُتك. وأًٌضا أنا أكون له وهو ٌكون لً ابًنا. وأٌضً 

وخّدامه  الّصانع مبلئكته رٌاًحا. وعن المبلئكة ٌقول مبلئكة هللاأدخل البكر إلى العالم ٌقول ولتسجد له كّل 

ٌٌّن لٌهب نار"   (.٥-٘: ٔ)الّرسالة إلى العبران

ٌّة  –"صنع"  –نرى أّن هللا "صاغ"  ٌّة. لقد أعطى حٌاة مستقلّة )حر مبلئكة جوهر الّروح من حٌاة روح

ٌّة( لكائنات )المبلئكة( الّتفكٌر، ٌّة الفرد  مكّونة من جوهر الّروح. حر

"ثمّ لمن من المبلئكة قال قّط اجلس عن ٌمٌنً حّتى أضع أعداءك موطًئا لقدمٌك. ألٌس جمٌعهم نكمل، و

ٌٌّن العتٌدٌن أن ٌرثوا الخبلص"  ألجلمرسلة للخدمة  ]المبلئكة[  أرواًحا خادمة  (.ٗٔ-ٖٔ: ٔ)العبران

مبلئكة ٌسكنون فً عالم روح، الذٌن  روح مع األشٌاء التً خلقت من جوهر الّروح. ثّم هناكهناك عالم 

ٌّة هً إّنما مع حٌاةصنعهم هللا من جوهر الّروح،  مكّونة من جوهر روح، وقد  فٌهم. الكائنات المبلئك

ٌّة طأع ٌّةٌت حٌاة روح  ما هو ماّدي، ٌحمله هللا. ، لكن كّل ما هو روح وكلّ شخص

ٌّة هً مصّورة فً عالم روح على أّنها خلقت بشكل مختلؾ، مع أجنحة وعٌون وأشكال هذه ا لكائنات المبلئك

ٌّة و مختلفة من الوجوه، إلخ.  جماالً.األكثر كانت وال تزال، الخلٌقة األكثر فرد
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ٌّدة عن  مزًٌدالنقرأ  ة هللا هذا الجزء الفرٌد من خطّ بعد، حول عالم الّروح هذا، حّتى ٌكون لنا صورة ج

 الذي شّكل بداٌة خلق هللا على الّصعٌد الّروحً: –لٌقته وخ

"بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح فً الّسماء والّصوت األّول الذي سمعته كبوق ٌتكّلم معً قائبًل اصعد إلى 

هنا فؤرٌك ما ال بّد أن ٌصٌر بعد هذا. وللوقت صرت فً الّروح وإذا عرش موضوع فً الّسماء وعلى 

حول العرش  والعقٌق وقوس قزح ]حجر شفّاؾ[ جالس. وكان الجالس فً المنظر شبه حجر الٌشبالعرش 

فً المنظر شبه الّزمّرد. وحول العرش أربع وعشرون عرًشا. ورأٌت على العروش أربعة وعشرٌن شًٌخا 

عرش ن المتسربلٌن بثٌاب بٌض وعلى رإوسهم أكالٌل من ذهب. وم]بعضهم من خلٌقة المبلئكة[ جالسٌن 

وأمام العرش سبعة مصابٌح نار مّتقدة هً سبعة أرواح هللا. وقّدام العرش  ٌخرج بروق ورعود وأصوات.

بحر زجاج شبه البّلور. وفً وسط العرش وحول العرش أربعة حٌوانات مملوءة عٌوًنا من قّدام ومن وراء 

 (.ٙ-ٔ: ٗ]جزء من خلٌقة المبلئكة[" )رإٌا ٌوحّنا 

له وجه مثل وجه  شبه أسد والحٌوان الّثانً شبه عجل والحٌوان الّثالثكائن المبلئكً[ ]ال"والحٌوان األّول 

إنسان والحٌوان الّرابع شبه نسر طائر. واألربعة الحٌوانات لكّل واحد منها سّتة أجنحة حولها ومن داخل 

كّل شًء الذي كان والكائن مملوءة عٌوًنا وال تزال نهاًرا ولٌبًل قائلة قّدوس قّدوس الّرّب اإلله القادر على 

ًّ إلى أبد اآلبدٌن . والذي ٌؤتً. وحٌنما تعطً الحٌوانات مجًدا وكرامة وشكًرا للجالس على العرش الح

ًّ إلى أبد اآلبدٌن وٌطرحاألربعة والعشرون شًٌخا قّدام الجالس على العرش وٌس ون أكالٌلهم أمام جدون للح

ٌّها الّرّب أن تؤخذ المجد والكرامة والقدرة ألّنك انت خلقت كّل األشٌاء وهً  العرش قائلٌن أنت مستحّق أ

 (.ٔٔ-٥: ٗ)رإٌا ٌوحّنا بإرادتك كائنة وُخلقت" 

ٌّله فً عقولنا. ،عالم روح بعظمة كبٌرة ٌصؾ هللا لنا  ٌصعب علٌنا أن نتخ

 

وح ص عن عالم الر   ملخ 

الذي خلقه هللا، مع قوانٌن  بٌن ّسً من، فقط ما هو حنفسه تلقاء بتلخٌص سرٌع، ٌستطٌع اإلنسان أن ٌرى من

ٌّة و"جوهر ماّدي". ال ٌمكن لعقل اإلنسان أن ٌفهم الذي ُوجد منذ األزل. جوهر روح هللا، عقله  فٌزٌائ

 لٌس أمًرا اُعطً لنا لنفهمه. – وجوده –وفكره، وكّل ما ٌكّون هللا 

ٌّة، ،فً عالم الّروح األشٌاء التً ُخلقت أّول تبدأ حٌث خلق هللا األشٌاء من "جوهر الّروح"،  فً سماء روح

ٌّة مكّونة من جوهر روح  التً ال حٌاة لها، مثل البحر الّزجاجً وعرش هللا إلخ. ثّم بدأ هللا بخلق كائنات روح

ٌّة الفكر والخٌار و تلك،  ئكًبلحٌاة العالم المالّتفكٌر فً الحٌاة(. كانت ولها حٌاة مستقلّة )بمعنى أّن لها حر

 م الّروح.ضمن عال

ٌقته"، وٌمكن لئلنسان أن هللا، هو كلمته المعلنة فً "حق ذهنالذي هو من الّروح، خاّصة الّروح القدس، من 

 نقل إلى اإلنسان من هللا.الفهم. ٌجب أن ٌؤتً من هللا وٌُ عندما ٌختار هللا أن ٌعطٌه  ٌفهمه
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 الفصل الّثانً

وح  تاريخ عالم الر 

 
الّروح وعلى تلك األشٌاء التً خلقها هللا من جوهر الّروح، من ضمنها الكائنات  لقد رّكزنا على خلٌقة عالم

ٌّة المكّونة من جوهر الّروح ٌّة. ،المبلئك  وقد اُعطٌت حٌاة روح

أوفٌاء له، خدموه فً الهدؾ الذي هللا، وكانوا  المقّدسة. الذٌن أرسلهم طوال الكتابةلكثٌر من المبلئكة اذكر 

ٌّة ٌُسّجل الكثٌر،  ٓٓٓٗنشاطهم، فً أّول  معظم ّجل. قد سُ ٌعمل علٌه للبشر ٌّة. بعد ذلك، لم  عام من البشر

ٌّة فً سفر الّرإٌا.  باستثناء بعض التدوٌنات النبو

ٌّة عالم المبلئكة و عدٌدة حول ً، ونتٌجة ذلك هناك أفكار واعتقادات سلّم الهرمالاختلؾ الكثٌرون حول هٌكل

، بخصوص المبلئكة، هً مضلّلة وتؤتً من الّتعالٌم المنحرفة والمشّوهة قرًٌباالموضوع. كّل األفكار ت

ٌّة ٌّة التقلٌد ٌّة والمسٌح ٌّة والكنٌسة الكاثولٌك ٌّة وأكثر. إّنما عند للٌهود تؤثٌر منحرؾ ٌؤتً  جمٌعها والمورمون

 من إبلٌس.

ٌّة مطلقة ٌّدة فً ال ٌعط الكتاب المقّدس هٌكل هذا وهو أّنه لٌس على أحد أن  فً هذه األمور، وهناك أمثولة ج

. عندما ٌجعل اإلنسان عالم المبلئكة بإرة دراسته وأبحاثه، ؼالًبا ما ٌبدأ  ًّ ٌتكّهن وٌعّرض نفسه لتؤثٌر شٌطان

 وٌجعل بذلك نفسه عرضة للّتؤثٌر الّشٌطانً."بإضافة" و"حذؾ" ما قد أعطاه هللا، 

علنة أكثر بكثٌر مّما تظهره الكتابة المقّدسة قد سمعت فً الماضً، عظات ترّكزت حول هذه األمور، م

ا، كما قد تكّهن الّناس حول المبلئكة وإبلٌس والّشٌاطٌن. ٌدخل الّناس أحٌاًنا، فً محادثات حول  ًٌّ فعل

ٌّة أو ؼٌرها، مع الجزء الّشٌطانً من هذا العالم. هذا لٌس ًٌّا عمبلً  مواجهات شخص ًٌّا روح على ! ٌجب صح

ٌُعالج  فقط، كما ٌقودنا هللا فٌه، من خبلل كهنوته، لنخدم ونساعد اآلخرٌن فً الفهم أو الموضوع أن 

 من أجل تعتٌم وتحرٌؾ الحقٌقة. ،الّشٌاطٌن أن ٌتدّخلوافٌه عهد ٌرؼب ة، ألّن هذا المشور

 ٌقودنا روح هللا، حّتى نقدر أن الكتاب المقّدس فقط، كما هعلنبالّشكل الذي ٌنحن نرّكز على هذا الموضوع 

ٌّة أسباب. إّنما ال تتكّهن وال تضؾ –نتوّصل إلى فهم أكثر لخلٌقة هللا وهدفه لها  على ما  كم منها ٌعمل وأل

 أعطاه هللا، وال تحذؾ منه.

 

 ثالث كائنات مالئكي ة عظيمة

ء ذكر هإال ٌعلن هللا عن وجود ثبلث كائنات خلقوا عظٌمٌن فً عالم المبلئكة، وخدموا هدًفا عظًٌما أمام هللا.

، جبرائٌل ومٌخائٌل، هم أوفٌاء هلل، إّنما تمّرد واحد على هللا واختار أن الّرئٌسة باألسماء. اثنٌن منهمالمبلئكة 

ٌّر  ٌعٌش بحسب طرٌق مختلؾ عن الّطرٌق التً أظهرها له هللا. كان اسمه لوسٌفورس، إّنما بعد تمّرده، ؼ

 له هللا اسمه لٌصبح إبلٌس والّشٌطان.
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قد ُذكر كالذي أرسله هللا لدانٌال لٌعطٌه اإلجابة من هللا، رسول هللا ]أو المرسل من هللا[. وب عرؾ جبرائٌلٌُ 

ٌّا عن  ٌّة. ثّم، بعد مئات الّسنٌن الحًقا، كان جبرائٌل هو الذي أرسله هللا لٌتكلّم مع زكر ولٌكشؾ له أموًرا نبو

حًقا، اُرسل جبرائٌل مّرة ّم، بعد سّتة أشهر الث ابنه ]ٌوحّنا المعمدان[ الذي كان لٌولد من زوجته ألٌصابات.

 هذه المّرة لٌحمل البشرى الّساّرة لمرٌم، أّنها سوؾ تحبل من هللا وتحمل ٌسوع المسٌح.أخرى، 

مع  حارب ضّد عالم الّروح الذي تمّرد الذيمحارب العظٌم عن المبلك الّرئٌس، مٌخائٌل، أّنه هو ال ٌتحّدث

الذٌن  –على أّنه المبلك العظٌم الذي ٌقؾ وٌحارب من أجل الذٌن ٌدعوهم هللا ٌتحّدث عن مٌخائٌل  إبلٌس.

 ٌعمل هللا معهم لٌصبحوا جزًءا من عائلته.

ٌّة خلقها هللا فً عالم الّروح. تّم ذ كر ثبلث مبلئكة فقط، بؤسمائهم، لكن هناك عدد كبٌر من الكائنات المبلئك

ثلث العالم  عظٌم من قبل إبلٌس، برفقةه قد كان تمّرد المعرفة لٌفهم أنّ  اُعطً هربرت و. أرمسترونػ

 المبلئكً الذي تشّتت.

ٌّة على األرض قد ُدّمرت. وبقٌت األرض فً تلك الحالة، لمّدة  ا، حّتى أّن كّل حٌاة حّس كان الّتمّرد عظًٌما جّدً

فً الفصل األّول، عندما عشرات اآلالؾ من الّسنٌن. كانت هكذا إلى الّزمن الذي نقرأ عنه فً سفر الّتكوٌن، 

أعادها إلى مدارها الّصحٌح ونّظؾ الهواء لٌتمّكن الّنور أن ٌصل مّرة أخرى إلى  أعاد هللا تشكٌل األرض.

ٌّة على األرض،  ٌّام األسبوع، كما وبدأ أًٌضا بإعادة أشٌاء ح الّسطح. بدأ هللا ٌقوم بذلك ضمن تلك الّسبعة األ

 لٌوم الّسادس.مضًٌفا أًٌضا خلٌقة اإلنسان فً ا

 

انية لعيد المظال  عام    ٢٠١٠الحقيقة الث 

ٌّة كامنة فٌه. ،شًء فً البدء إاّل هو من ٌعلن هللا أّنه لم ٌكن ثّم ٌكشؾ  الواحد القدٌر، القائم بذاته، مع حٌاة أبد

ٌّته فً "الكلمة" وفً "الحكمة الحّقة" التً ُوصفت فً سفر األمثال.  عن نفسه أكثر، وعن شخص

دأ هللا ٌخلق. أولى خلٌقته كانت فً عالم الّروح، الذي خلقه من جوهر الّروح فً الذي ندعوه الّسماء ثّم ب

ًّ بالكامل. الّسماء الّثانٌة التً خلقت بعد ذلك بكثٌر، هً حٌث –الثالثة  ٌوجد الكون الحّسً،  عالم روح

 والّسماء األولى هً الجّو الذي ٌحٌط باألرض.

العالم  –ن جوهر الّروح، حلق هللا بعدها، كائنات مكّونة من روح اُعطٌت حٌاة بعد خلق عالم الّروح م

المبلئكً. لكن فً كّل ما خلقه هللا، فً عالم الّروح والعالم الحّسً على الّسواء، لٌس لشًء حٌاة كامنة فً 

 ذاته، وال حّتى المبلئكة.

. قد خدع مور عن الخلوداأل مثل هذه حولهذه حقٌقة عظٌمة ٌتّم الّشرح عنها. سعى إبلٌس لٌضّل العالم 

ٌّة كامنة فً داخله، أو شًء ٌقدر أن ٌتوّصل إلٌه  واالبشر منذ البدء، لٌعتقد أّن لئلنسان روح خالدة، أو سرمد

من دون هللا. هللا وحده عنده خلود كامن داخل ذاته. كّل شًء آخر عنده بداٌة، وهو بكّل بساطة، محفوظ من 

 ٌحمله هللا فٌها.هللا، للمّدة التً 

ال هم  )حٌاة روح(، إّنما من قبل هللا حٌاة كّونوا من جوهر روح واُعطوا: خلق المبلئكة وتٕ# حقيقة 

. هللا ٌحفظهم، وهللا فقط عنده حٌاة خالدة قائمة بذاتها، كامنة فٌه. ٌجب كامنة فيهم اقائمة بذاته حياة يملكون
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ٌّة قائمة(، فهم أًٌضا أّنه عند خلقهم )رؼم أّن الأن ن وح القدس، مبلئكة قد اُعطوا حٌاة روح لم يعطوا قط  الر 

بيل للوصول إليه.  ولم يعطوا أبًدا، الس 

 

 نهاية إبليس

ٌّد أرمسترونػ الكثٌر ل كتب عنه فً كتابه "سّر  مافهم عن خلٌقة المبلئكة والهدؾ من وجودهم، ٌاُعطً الّس

من أجل هدفه فً كشؾ األكثر فً آخر الّزمن  عّما هو اآلن،لم ٌعطه الّصورة الكاملة هللا العصور". لكّن 

 الّنهائً هذا.

ئكة المكّونٌن من حّتى المبل حٌاة خالدة كامنة داخل ذاته. ه هو وحده لدٌهأنّ  ،ٌرّسخ هللا اآلن الحقٌقة الّثابتة

ٌّة،  اُعطواالذٌن جوهر روح و لك. الحٌاة ككائن فقط هللا ٌملك ذعندهم خلود كامن فً ذاتهم. لٌس حٌاة روح

، ال تعنً أّنها حٌاة خالدة فقط ألّن تكوٌنها هو من روح.  ًّ  روحً، المكّونة من جوهر روح

ٌّاها. إّنما  قد أظهر هللا أًٌضا كٌؾ أصبح ٌخبر هللا حول خلقه العظٌم للوسٌفورس وللعظمة التً أعاطاه إ

ٌّاه. لم ٌكن نفسه، وأّنه كبالفخر بمع شعور  لوسٌفورس مترّفًعا بالكبرٌاء ان ٌرؼب بؤكثر من الذي أعطاه هللا إ

ا بالوفرة التً أعطاها إٌاه هللا. تمّرد على هللا وصار العدّو األعظم لهدؾ هللا طوال الحٌاة، وبتمّرده  ًٌ راض

 الخائن، قام بإؼراء ثلث عالم المبلئكة لٌلحقوا به. أصبح لوسٌفورس إبلٌس الّشٌطان.

، منذ أن عرؾ عنها من هللا. دخلت فٌه الؽٌرة، مع المرارة مأجل عائلته، إٌلوهٌ لقد كره إبلٌس خّطة هللا من

. سعى إبلٌس لٌهّدم األرض نفسها، لكن  مصّمًما على طرٌقوالكراهٌة، وصار  ًّ عنؾ مهّدمة ودمار حرف

 هللا منع ذلك.

أّن إبلٌس قد كره خّطة هللا ثّم بعد مّدة طوٌلة من الّزمن، أعاد هللا تشكٌل األرض وخلق اإلنسان علٌها. بما 

ٌّة. لم ٌفهم إبلٌس أبًدا، كم  ٌّة، فقد عمل منذ البدء إلحباط وتحطٌم هدؾ هللا فً البشر بخصوص الهدؾ للبشر

 عظٌم هو خالقه، ولم ٌحترمه ولم ٌبّجله على هذا األساس.

ٌّة عند مع ذلك، وفً وسط كّل هذا، وٌا للمفارقة، فٌما حاول إبلٌس أن ٌحبط وٌدّمر خّطة هللا  وهدفه للبشر

. وجود هكذا شّر على هذه إبلٌس بسبب كّل ما قام به مهللا قادر على خلق إٌلوهٌ أنكّل منعطؾ، كان 

ًٌّا من أجل خلق عائلة هللا ]حقٌقة #  التً سنؽّطٌها الحًقا[. قد سخر إبلٌس من هللا  ٖاألرض، كان ضرور

الحمقاء والملتوٌة والمتمّردة، هً التً تسخر منه  فعال إبلٌسأّن أ، لكّن هللا ٌعلن فً الواقع، لمّدة طوٌلة

 بالفعل.

وساعد فً تطوٌر  بالفعلساند إبلٌس فقد خبلل مجهوده الّطوٌل األمد لهدم هدؾ هللا فً خلق البشر، 

ٌّة الّصالحة للذٌن سٌكونون أساس وعوامٌد عائلة هللا   هو إٌلوهٌم. فالذي بؽضه إبلٌس، قد ساعد –الّشخص

بنائه. أن ٌنتهً عن ؼٌر قصد، فً إعطاء بعض أعظم المساندة والمساعدة لتطوٌر عائلة هللا، ال ٌمكن  فً

 جّرد من الكرامة( فً كّل خلٌقة هللا.سبة إلبلٌس نفسه، عار أعظم )وتأن ٌكون، بالنّ 

ذٌن تشّتتوا(، هو ٌؤلفه معظم الذٌن فً الكنٌسة )وفً ال قد أصدر هللا حكًما على إبلٌس. أّول حكم عظٌم الذي

ٌُإسر فٌما ٌُ  ٌُطلق فً نزع من وجود اإلنسان خبلل مُ أّن إبلٌس س ٌّة لملكوت هللا على األرض، و لك األلف
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ا. فً ذلك الّزمن، سٌسعى بعد لهدم ما ٌخلقه هللا، وسوؾ ٌخفق مّرة أخرى على نحو  الّنهاٌة لمّدة قصٌرة جّدً

 إلنسان.بائس. إّنما ما ٌلحق بفشله، لٌس معروؾ عند ا

 

 الحكم على إبليس وعقابه

من الواضح أّن هللا قد احتفظ باإلعبلن عن حكم إبلٌس إلى هذا الّزمن. قد أعطى هللا نبوءة حول هذا الحكم، 

 لكّنه اآلن فقط، ٌعلن عنه بكّل وضوح.

هذا  ن إبلٌس لمّدة ألؾ سنة ومن ثّم ٌطلق لمّدة وجٌزة. وصؾودة ٌسوع المسٌح كملك الملوك، ٌسجعند ع

]مكان كبح ال نهاٌة  الهاوٌة"ورأٌت مبلًكا نازاًل من الّسماء معه مفتاح الحجز وهذا اإلطبلق بالّشكل الّتالً: 

ٌُفتح الباب[ –له  ٌّة القدٌمة الذي هو إبلٌس والّشٌطان  وسلسلة عظٌمة على ٌده. إلى أن  فقبض على الّتنٌن الح

ٌّده ألؾ سنة وطرحه فً  ٌُضّل األمم فً ما بعد حّتى تتّم األلؾ وأؼلق علٌه  الهاوٌةوق وختم علٌه لكً ال 

ٌُحّل (. ٖ-ٔ: ٕٓ)رإٌا ٌوحّنا " الّسنة وبعد ذلك ال بّد أن ٌحّل زماًنا ٌسًٌرا "ثمّ متى تّمت األلؾ الّسنة 

الّشٌطان من سجنه وٌخرج لٌضّل األمم اّلذٌن فً أربع زواٌا األرض جوج وماجوج لٌجمعهم للحرب الذٌن 

 (.١-٥)آٌات مثل رمل البحر" عددهم 

ٌُطلق لمّدة قصٌرة من ال ٌُطلق إبلٌس من حجزه بعد حوالً األلؾ الّسنة، س ّزمن لٌقوم بآخر أعماله عندما 

على العالم. كونه من جوهر الّروح، عندما اختار طرٌق الخطٌئة لٌتمّرد على كلمة هللا، طرٌق هللا،  الّشّرٌرة

، لكّنه ال ٌعتقد ذلك، بما أّنه اختار أن نحرًفا فً األحكام وفً المنطقأفسد عقله وأصبح منحرًفا. صار م

ٌصّدق أّن طرٌق هللا لٌس صحًٌحا إّنما طرٌقه هو الّصح. هذا تفكٌر ومنطق منحرؾ، إّنما هذا تفكٌره، 

ٌّر، إّنما وكونه ًٌّا، لٌس له الّرؼبة فً أن ٌتؽ  .طريقه في"ثابت"  هو مكّون من الّروح كل

ٌّة، إّنما مع جوهر روح الذي ٌجعل ذهن اإلنسانل اإلنسان لٌس مث هو قادًرا أن  المخلوق من عناصر ماّد

 ، ًّ ٌّر. لٌس لئلنسان ذهن روح ٌفّكر وٌخّطط وٌمنطق وٌتذّكر إلخ. عقل اإلنسان لٌس ثابًتا، إّنما ٌقدر أن ٌتؽ

ًٌّا من الّروح. تكّون المبلئكة من روح واُعطوا أذهان من الّرو ًٌّا )لٌس الّروح القدس(، وفً أّي مكّون كل ح كل

 وقت ٌختار أحدهم طرًٌقا ؼٌر طرٌق هللا، ٌثبت ذهنه على "طرٌقه الخاّص".

ٌُطلق إبلٌس، سٌكون هو  وسٌسعى للهدم مّرة أخرى. لكن هذه المّرة، سٌوقفه هللا، وسٌكون  نفسهإًذا، عندما س

 لّموا منها.على المولودون أبناء هللا أن ٌتعتً ٌجب هذا الحدث العظٌم، إحدى األمثوالت العظٌمة األخٌرة ال

خبلل هذا الّزمن، سٌحاول الذٌن ضلّوا لٌتبعوا إبلٌس )وسٌكون هناك الكثٌر منهم(، أن ٌهدموا الذي بناه هللا 

"فصعدوا على عرض األرض وأحاطوا بمعسكر القّدٌسٌن وبالمدٌنة المحبوبة فنزلت خبلل األلؾ الّسنة تلك: 

د هللا من الّسماء وأكلتهم. وإبلٌس الذي كان ٌضّلهم ُطرح فً بحٌرة الّنار والكبرٌت حٌث الوحش نار من عن

ًّ الكّذاب ٌُعّذبون نهاَرا  ]ٌجب أن تقول الّترجمة الّصحٌحة "حٌث اُلقً الوحش والّنبً الكّذاب سابًقا"[ والّنب وس

 (.ٓٔ-٩: ٕٕ)رإٌا ٌوحّنا ولٌبًل إلى أبد اآلبدٌن" 

ٌّة من تعنً ناًرا  رة الّنار والكبرٌت" هً عبارة فً الكتاب المقّدسعبارة "بحٌ ًٌّا مع درجة قو آكلة كل

. استخدمت العبارة فً اإلبادة الكاملة بالكامل الحرارة، ٌستحٌل إخمادها إلى أن تستهلك الذي فً داخلها
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ٌّة ال ٌتوبون  نستبٌد )تهدم( الذٌ لسدوم وعمورة. "بحٌرة الّنار" أو "نار جهّنم"، هً عبارات تعنً عقوبة فعل

ٌُعطوا حٌاة مّرة أخرى أبًدا، وهذا  مفً القضاء األخٌر، أي أّنه ٌّة. إّنها  الّنهائًالحكم هو لن  للعقوبة األبد

ً أّنهم ال ٌعنهذا عقوبة تدوم لؤلبد ألّنهم لن ٌقدروا أن ٌقوموا من الموت لتكون لهم الحٌاة مجّدًدا )و

 إلى األبد(. سٌعاقبون

ًّ آخر الّزمن الّزائؾ وقائد سلطة الوحش فً أوروبا، سوؾ ٌتّم تدمرٌهم  أنّ  ٕٓ: ٩ٔظهر سفر الّرإٌا ٌ نب

 بهذا األسلوب، عندما ٌعود ٌسوع المسٌح. لكن كٌؾ تتطّبق عقوبة كهذه على إبلٌس، وهو كائن روحً؟

ة أن تإذي أو تحّطم كائن مكّون ال ٌمكن لما هو من طبٌعة ماّدٌة أن ٌدّمر ما هو روح. ال تستطٌع نار حّسٌّ 

 من روح. مع ذلك، فإّن العبارة التً اسُتخدمت حول الحكم على إبلٌس تعنً دماًرا ونهاٌة حٌاة.

ٌُلقى فً بحٌرة الّنار، فهو ٌكمل لٌقول أّنه سٌتّم تعذٌبه لٌبلً نهاًرا. من الّسهل عندما ٌقول أّن   فهمإبلٌس سوؾ 

أّنه سٌتّم تعذٌبه فً الّنار إلى األبد. إّنما هو ٌقول أّنه سٌتعّذب إلى األبد،  ولهو ال يقفً هذا.  المعنى الخطؤ

ما ٌعنً ببساطة أّنه سٌتعّذب "إلى ما ال نهاٌة". بكبلم آخر، سوؾ ٌتّم تعذٌبه من دون توقّؾ حّتى ٌكتمل 

 زمن الّتعذٌب. هذا كّل ما تعنٌه تلك العبارة.

ا بتلك المعرفة بشكل مستمّر، دون ، أن ٌنتهً وجوده عرؾ إبلٌس أّن الحكم علٌه هو ذ أنمن ًٌّ هو ٌتعّذب عقل

 حّتى الّنهاٌة. –توّقؾ، من دون نهاٌة 

ا لٌكون بقرب اإلنسان، لٌضّل  الحكم الّصادر على إبلٌس هو مطلق ومإّكد. نهاٌته وشٌكة. لدٌه وقت قلٌل جّدً

ٌّة.وٌعّذب اإلنسان. إّنه ٌدخل الٌوم زمن تعذٌب على نفسه الذ  ي هو نتٌجة أفعاله الّشخص

حّتى هناك، قد أعطى نبوءة  ٌس فً سفر حزقٌال.إبلٌس إلى نهاٌته؟ أعلن هللا الكثٌر عن إبل إًذا كٌؾ وصل

 عن نهاٌة إبلٌس:

ب  "وكان لً كبلم  وقل له. هكذا قال  ]حكم متساو مع إبلٌس[ قائبًل. ٌا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك صور الر 

ٌّد  ب  الّس . أنت خاتم الكمال مآلن حكمة وكامل الجمال. كنَت فً عدن جّنة هللا. كّل حجر كرٌم ستارتك الر 

عقٌق أحمر وٌاقوت أصفر وعقٌق أبٌض وزَبْرجد وجزٌع وٌشٌب وٌاقوت أزرق وبهُرمان وزمّرد وذهب. 

 .ئكة كلّه[]ٌوم ُخلق عالم المبل ٌوم ُخلقتَ  ]عمل الجواهري[ أنشؤوا فٌك صنعة صبؽة الفصوص وترصٌعها

. بٌن حجارة الّنار ]فً أعلى حكومة هللا[أنت الكروب المنبسط المظّلل وأقمتك. على جبل هللا المقّدس كنت 

 (.٘ٔ-ٔٔ: ١ٕحزقٌال )تمّشٌت. أنت كامل فً طرقك من ٌوم ُخلقت حّتى ُوجد فٌك إثم" 

ها الكروب المظّلل من بٌن "بكثرة تجارتك مؤلوا جوفك ظلًما فؤخطؤت. فؤطرحك من جبل هللا وأبٌدك أٌّ 

حجارة الّنار. قد ارتفع قلبك لبهجتك. أفسدت حكمتك ألجل بهائك. سؤطرحك إلى األرض وأجعلك أمام 

]فً  فتؤكلكالملوك لٌنظروا إلٌك. قد نّجست مقادسك بكثرة آثامك بظلم تجارتك فاُخرج ناًرا من وسطك 

ٌّة، تستهلكك، تؤكلك ٌّرك رماًدا  تدّمرك[ العبر ًّ كّل من ٌراكوُاص ٌّر منك جمٌع  على األرض أمام عٌن فٌتح

وتكون أهوااًل  .الّشٌاطٌن الذٌن لطالما عرفوه[ –ه" ]لٌس البشر، إّنما "زمبلإ الذٌن ٌعرفونك بٌن الّشعوب

 (.٩ٔ-ٙٔ: ١ٕحزقٌال )توجد بعد إلى األبد"  وال]بالّنسبة لزمبلئه[ 
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ٌُصنع إّنه لٌكون واضًحا تماًما، أّن إبلٌ الّنار من الممكن أن تكون ذ العقوبة. ٌتنف لٌتوّقؾ عن الوجود عندس س

ًٌّنا من خلٌقة  ،تعنً ما لم ٌكشفه هللا بعد ضمن عالم الّروح التً تدّمره وح رّ الالذي ٌستطٌع أن ٌدّمر جزًءا مع

فً العالم التً ٌحفظها هللا. ٌستطٌع أن ٌوقؾ حفظه للذي ٌحفظه، وهو ٌحفظ كّل ما هو فً العالم الماّدي و

. ٌستطٌع هللا أن ٌفعل ما ٌشاء. ًّ وقد تركنا بالّتؤكٌد مع احتمالٌن اثنٌن، حّتى نقدر أن نعرؾ ما هو  الّروح

 حّق. إّنها مسؤلة مشٌئته وهدفه.

ٌُرى فً عالم الّروح فٌظهر كالّنار،  ًٌضا، أن كان ٌحفظه. ٌقدر هللا أستهلك ما أن ٌ ٌقدرٌقدر هللا أن ٌخلق ما 

ٌُجعل رماًدا فً  هو مكّون من روحما  ٌجعل ر بسهولة و ًٌّا. وكّل ما هو ماّدي ٌمكن أن ٌدمَّ أن ٌصبح حّس

أن ٌعّظم سلطان وعظمة خالقه، ٌحّدون هللا هم مؽّفلٌن بحّق. لطالما حّدد إبلٌس هللا ورفض  نعالم ماّدي. الذٌ

 ال ٌمكن البحث عنهما أو إدراكهما. ما

 ة مّرة أخرى بعد.اد إبلٌس. عقوبته هً الموت األبدّي، ال ٌكون له حٌهناك نهاٌة لوجو: ١الحقيقة # 

ٌّة هً مكّونة من روح  تطٌعون أن ٌوقفوها عن الوجود، فهًال ٌس ،اعتقد البعض أّنه طالما الكائنات المبلئك

ٌّة أن تتوّقؾ عن الوجود. الكائن المبلئكً الوحٌد الذ ي حكم علٌه بذلك كائنات خالدة. ٌمكن للكائئنات المبلئك

 إبلٌس والّشٌطان. بدء كلوسٌفورس، لكّنه ٌحمل اآلن إسمًالكتابة المقّدسة، هو الذي ُخلق فً ال فً كلّ هللا 
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 الفصل الّثالث

ر    خلق الش 

  
رّكزنا على خلق مجال الّروح )الّسماء( التً ُخلق المبلئكة لٌوجدوا فٌه، من الّضروري الّتركٌز على بعد أن 

فهم أن نلهكذا أمر أن ٌحدث، هو فهم كٌؾ ً أّدت إلى التمّرد العظٌم فٌه. أن نحداث فً عالم المبلئكة التاأل

 إٌلوهٌم. –عائلة هللا  –"كٌؾ" ٌخلق هللا عائلته الخاّصة 

أوحى هللا إلشعٌاء لٌكتب ما أربك علماء وأساتذة دٌن كثٌرٌن. ال ٌجب أن نتعّجب من ذلك بما أّن الكتابة 

سة لٌست مكشوفة إاّل للذٌن دعاهم هللا واختارهم لٌعلنوا كلمته. لكن حّتى ضمن كنٌسة هللا، كان إعبلن المقدّ 

 إشعٌاء ؼامًضا.

ب  أنا " ًّ القائم بذاته[  –]ٌهوه  الر  ]فً . نّطقتك ٌهوه[ –]ال إله سواه هو نفسه ولٌس آخر. ال إله سواي  األزل

وأنت لم تعرفنً. لكً ٌعلموا عبارة تعنً "زّودتك بكّل  شًء"[  – ك، أي ألبستكت، كسٌةالّترجمة اإلنكلٌزٌّ 

ب  من مشرق الّشمس ومن مؽربها أن لٌس ؼٌري. أنا   (.ٙ-٘: ٘ٗ)إشعٌاء لٌس آخر"  الر 

ػ، ئ]صا"مصّور إلشعٌاء لٌكتب شًٌئا أعمق بعد:  هوحٌبلقد سبق وتكلّمنا عن هذه اآلٌات، إّنما ٌكمل هللا 

 )آٌة. أنا الّرّب صانع كّل هذه"الّسبلم وخالق الّشرّ   ]منتج، فاعل، عامل[ الّظلمة صانعالّنور وخالق  بل[ اج

٥.) 

قد خلق( الّشّر؟ الجواب هو "نعم!" وجود الّشّر هو ماذا ٌعنً هذا؟ هل ٌعنً هللا حّقًا أّنه ٌخلق )أو أّنه 

ٌاة الذي ٌجعل قولبة وتشكٌل ذهن إٌلوهٌم. إّنه جزء مهّم من الح –ضرورّي للؽاٌة من أجل خلق عائلة هللا 

ٌّة والوجود الحقٌقً فً إٌلوهٌم. إّنه جزء من الّسبب الذي من أجله  هللا فً عائلته المولودة، ٌلً الوالدة الحقٌق

ٌّة.  ُوجد إبلٌس والّشٌاطٌن على األرض بحضور اإلنسان، مع الّسلطة أن ٌضّل وٌفسد الحٌاة البشر

 خلق إٌلوهٌم. إتمام ٌّةكٌفلدراك اإلأن ننمو فً  أن نفهم "كٌؾ" ُخلق الّشّر، هو

ٌّة وما قد قٌل عن المبلئكة. الحظ عن كثب الفرق فً  تعطً المزامٌر تباًٌنا فرًٌدا بٌن ما قاله هللا عن البشر

 ما قاله هللا من خبلل داود:

. تعلٌماته[ترمون هللا و]الذٌن ٌخافون أن ٌعصوه وٌح "كما ٌترّأؾ األب على البنٌن ٌترّأؾ الّرّب على خائفٌه

ٌّة[ ألّنه ٌعرؾ جبلتنا. ٌذكر أّننا تراب نحن ٌّامه. كزهر الحقل كذلك ]من عناصر ماّد . اإلنسان مثل العشب أ

. أّما رحمة الّرّب فإلى ]حٌاة اإلنسان مإّقتة[فبل ٌكون وال ٌعرفه موضعه بعد  ٌزهر. ألّن رًٌحا تعبر علٌه

وعدله على البنٌن لحافظً  ٌخافون أن ٌعصوه وٌحترمون هللا وتعلٌماته[  ]الذٌنالّدهر واألبد على خائفٌه 

 (.١ٔ-ٖٔ: ٖٓٔ]المزامٌر عهده وذاكري وصاٌاه لٌعملوها" 

 كتب عن المبلئكة: ثّم الحظ ما ألهم هللا لٌُ 
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ٌّه مملكته على الكّل تسود. باركوا الّرّب ٌا مبلئكتها المقتدرٌن قوّ  ة الفاعلٌن "الّرّب فً الّسموات ثّبت كرس

أمره عند سماع صوت كبلمه. باركوا الّرّب ٌا جمٌع جنوده خّدامه العاملٌن مرضاته. باركوا الّرّب ٌا جمٌع 

 (.ٕٕ-٩ٔ: ٖٓٔ)المزامٌر أعماله فً كّل مواضع سلطانه باركً ٌا نفسً الّرّب" 

نسان وخلق المبلئكة. رؼم فً المفارقة ما بٌن خلق اإل ٌجب أن نفهمه تّم تدوٌن هذا لتوضٌح الفرق فً الذي

 أّننا نعرؾ أّن هناك فرق فً الّتكوٌن، إّنما نفتقد المؽزى من األمر كلّه.

حمةتشّكل اإلنسان )خلق( فً شكل ضعٌؾ ومإّقت وهو قادر أن ٌتلّقى  عندما ٌعمل )ٌعٌش، ٌتوق(  الر 

ًٌّا هلل ولكلمته. لم ٌقل هكذ  ا عن المبلئكة. إًذا، ما هو الفرق؟لٌكون مطًٌعا ووف

ٌُنتظر ُوصؾ المبلئكة  على أّنهم األقوٌاء )الذٌن ٌبرعون فً القدرة ألّنهم ٌتؤلّفون من جوهر الّروح( الذٌن 

 منهم أن ٌمّجدوا هللا وٌطٌعوا أوامره وتعلٌماته. هكذا خلقوا لٌعٌشوا حٌاة كهذه.

 

 الفوارقنتعل م من 

، اإلختبلفات فً خلق اإلنسان والمبلئكة، لٌكون لنا تقدٌر أعمق للهدؾ ثب أكثرٌقودنا هللا لنتفّحص عن ك

 اإلجمالً الذي ٌتّم العمل علٌه فً خّطته العظٌمة.

إطار ٌمكن أن ٌشعر باأللم والجوع، مع  ُصنع المبلئكة من الّروح ولٌس من جسد حّسً مإّقت. لم ٌخلقوا

ٌّة المإقّتة، مثل ةدووجمعرضة للمشّدات الوٌختبر العطش واإلزعاج الجسدّي. لم ٌصنعوا   فً الخلٌقة الحّس

ٌّة التً تؤتً بشكل  -العٌون شهوة الجسد و شهوة طبٌعً من كائن مإّقت حّسً، كائن محفوظ  مشّدات األنان

ا. ًٌّ  جسد

ُصنع اإلنسان عرضة لهكذا كبرٌاء، إّنما لٌس المبلئكة، ألّن هدؾ هللا ٌختلؾ فً اإلثنٌن. كان من 

للكبرٌاء وأن ٌكون له  خاضًعاصنع الكائن البشري الجسدّي جل خلق عائلة هللا، أن ٌُ أروري، من الضّ 

ٌّة تعّزز له الكبرٌاء. لماذا؟ ألّنه لو كان ؼٌر ذلك، لن ٌقدر اإلنسان أن ٌصبح جزًءا من عائلة  إؼراءات طبٌع

وروعة وجمال كثر ذكاء أن نرى أمّكن الخلق هذه لعائلة هللا، ُتعلن اآلن بشكل أوضح حّتى نت عملي ةهللا. 

 هكذا خلٌقة."كٌؾ ولماذا" الخاّصة ب

ٌُستعلن حسب أّن آالم الّزمان الحاضر الُتق"فإّنً أ ]خلٌقة  الخليقة. ألّن انتظار فينااس بالمجد العتٌد أن 

 مزٌج من الفكرةى ]كلمة تحتوي عل طلللبُ  ]اإلنسان[  ٌتوّقع استعبلن أبناء هللا. إذ أخضعت الخلٌقة اإلنسان[ 

ٌّة  ٌّة، للُبطل، للّنزعة نحو الّذات، ل –والّن  .ؤتً من الوجود المإّقت[الحٌاة الذي ٌ زهولفراغ الذي تنتجه األنان

الخٌار بٌدوم، الذي ال ٌؤتً إال الذي ] من أجل األفضل و على الّرجاءلٌس طوًعا بل من أجل الذي أخضعها 

ٌّة الفساد اإلنسان[  ]خلٌقة لٌقة نفسهاخ. ألّن الالحّر[ ٌّة  أًٌضا سُتعتق من عبود  الّدمار، الفساد[  –]فً الٌونان

ٌّة مجد أوالد هللا  (.ٕٔ-١ٔ: ١)رسالة رومٌة " إلى حر

ٌّة نتٌجة الخطٌئة، اختٌار الّشّر والعصٌان الذي ٌقود إلى الّدمار والحٌاة المدّمرة. إًذا، خلقنا  تؤتً هذه العبود

ٌُزرع فً فساد ٕٗ: ٘ٔمن أجل هدؾ. ٌعلن فً رسالة كورنثوس األولى هللا على هذا الّشكل  ، أّن اإلنسان "

 )دمار(".
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ٌّة الفساد  )الّدمار( التً قد ُزرعنا )ُوضعنا( فٌها. لقد زرعنا فً حٌاة خاضعة للُبطل، حٌاة تؤتً إلى عبود

لٌس هو خاضًعا لناموس هللا ألّنه  اهتمام الجسد هو عداوة هلل إذ "ألنّ الحظ ما اُعلن فً بضعة آٌات قبل هذا: 

ًٌَضا ال ٌستطٌع"  (.٥: ١)رسالة رومٌة أ

م لٌس الّنحو ذاته. عقله لناموس هللا. لم ٌخلق المبلئكة علىعقل اإلنسان بطبٌعته، هو معاٍد هلل وهو ال ٌخضع 

 ضعٌن لناموس هللا.لٌكونوا بطبٌعتهم خافقط، لقوا هم خ مثل عقل اإلنسان، إّنما ،مع هللا على عداوة بطبٌعته

كما قد اُعلن سابًقا، إّن الفرق الواضح ما بٌن خلق المبلئكة واإلنسان هو سهل: خلق الواحد من عناصر 

ٌّة. إّنما ما  ٌّة وخلق اآلخر من عناصر روح بمعنى الذي ُزرع، لٌس واضًحا وسهبلً لنراه، عن ذلك،  نتجماّد

 ة.تكّون الواحد من الّروح واآلخر من المادّ  هألنّ 

ٌّة تفكٌر مختلفة التً تؤتً منهم "بشكل طبٌعً". لنفهم كّل واحد أنتج  "تفكًٌرا مختلًفا" على الفور! إّنها عمل

ٌّة تعطً إدراًكا لهدؾ هللا فً الفرق بٌن عملي ة  الخلٌقتٌن. "الّتفكٌر المختلؾ" هذه، هناك عامل معرفة أساس

 

وح القدس  هبة الر 

ًّ وما هو رؼم أّن الّتركٌز كان على الف نفسه فً اإلثنٌن. من وارق فً خبلئق هللا، هناك أًٌضا ما هو أساس

 دون صورة واضحة لهذا العنصر المهّم فً كّل خلٌقة هللا، سٌكون فهم خلق هللا لعائلته مشّوًشا.

 ثنٌن؟من اإل هللا ألّي واحد لم ٌعطهما هو األمر المشترك فً الخلٌقتٌن، عالم المبلئكة وعالم اإلنسان، الذي 

ٌكشؾ  لم ٌخلق أّي منهما مع الّروح القدس، الذي –هناك ما هو مماثل فً خلق المبلئكة وفً خلق اإلنسان 

ٌسوع المسٌح. ُولد من الّروح  –عقل هللا ، كلمة هللا. واحد فقط قد ُخلق على هذا الّشكل، وهذا كان ابن هللا 

 من كلمة هللا منذ البدء. –القدس 

ٌّة، إّنما ل خلق هللا مبلئكة من ، وأعطاهم حٌاة روح ًّ ه القّدوس لٌسكن م ٌعطهم عقله، كلمته، روحتكوٌن روح

فٌهم. كذلك فً خلق اإلنسان، لم ٌعط هللا روحه القّدوس لٌسكن فً ذهن اإلنسان. كان هذا لٌؤتً الحًقا فً 

 بدأ هللا بخلق عائلته. حٌنالوقت المناسب، 

ٌّة الوصول إلى نسان ضعًٌفا، مإّقًتاأن ٌخلق اإل كان هدؾ هللا منذ البدء، ، خاضًعا للُبطل ومن دون إمكان

ٌُزرع فً الفساد. لكن –روحه القّدوس  ٌّدة. منأّن هذه المرحلة المبكرة  ،ٌقول هللا أن   خلٌقته، كانت ج

ٌّة كجنسها. بهائم ودّبابات ووحوش أرض كؤجناسها. وكان كذلك.  "وقال هللا لُتخرج األرض ذوات أنفس ح

رض كؤجناسها. ورأى هللا ذلك أّنه مل هللا وحوش األرض كؤجناسها والبهائم كؤجناسها وجمٌع دّبابات األفع

 بهبكبلم آخر، كش]...  كشبهنا[ ]إٌلوهٌم/ عائلة هللانعمل اإلنسان على صورتنا  ]إٌلوهٌم[  حسن. وقال هللا

ائم وعلى كّل األرض وعلى جمٌع . فٌتسّلطون على سمك البحر وعلى طٌر الّسماء وعلى البهجنس هللا[

" الّدّبابات التً تدّب على األرض. فخلق هللا اإلنسان على صورته. على صورة هللا خلقه. ذكًرا وأنثى خلقهم

 (.٥ٕ-ٕٗ: ٔ)الّتكوٌن 
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ا. وكان مساء وكان صباح ٌوًما سادًسا" وبعد خلق اإلنسان ٌقول،  "ورأى هللا كّل ما عمله فإذا هو حسن جّدً

 (.ٖٔ)آٌة 

ٌّة التً ُخلقت فً  ا، بما فٌها الحٌاة البشر ٌّام الّسّتة، كان حسًنا جّدً كّل ما خلقه هللا وشّكله وصاؼه فً تلك األ

ٌُخلق اإلنسان ٌّة والوجود  الخضوع للفساد )الّدمار(. كان هدؾ هللا ان  ًّ خاضع للُبطل واألنان فً عالم حّس

 المإّقت.

ٌُعمل اإلنسان  ٌُخلق( على صورة إٌلوهٌم منذ تلك البداٌة، لم  ٌُصنع ) ٌّة ل سوؾ عائلة هللا.  –كامبلً مع اإلمكان

 ، قبول الّروح القدس، كلمة هللا، وجود هللا، أن ٌسكن فٌه.تتطلّب مرحلة الخلق تلك من اإلنسان

هما ُخلقا ن ٌعٌشا فٌها، التً تنتج "الّسبلم" ووفرة الحٌاة، لكنّ وحّواء "طرٌق" الحٌاة التً ٌجب أ أعطى هللا أدم

الّشّر فً الحٌاة ُخلق ، ولذالك كونا خاضعٌن للُبطل. لم ٌتؤّخرا "لٌختارا" طرًٌقا مختلًفاأن ٌ –ُزرعا فً  –فً 

ٌّة، ألنّ  ااإلنسان لٌس خاضًعا لناموس هللا، وهو لن ٌكون كذلك  البشر ًٌّ  ٌلّقح من الّروح القدس. إلى أن، فعل

ح فاسًدا، بما أّنه قد "ُزرع" فً الفساد. قال هللا عن هذه المرحلة من لم ٌتؤّخر الوقت باإلنسان، إًذا، لٌصب

ا". ٌُصنع اإلنسان بكا خلقه، أّنها كانت "حسنة جّدً خاضًعا العقل الجسدّي  يكونال أن شكل ن هدؾ هللا أن 

ًٌّا" لقانون  خلٌقة بشكل  لطرق هللا هللا. ٌتطلّب خلق عائلة هللا أن ٌقوم اإلنسان "بخٌار حّر" –طرق  –"طبٌع

ٌّة المقّدسة والّصال ،وفً خلٌقة حة أن تجعل العقل ٌؤتً إلى وحدة كاملة وانسجام مع هللا. ال تستطٌع الّشخص

ٌّة التً أعلن عنها هللا.طرٌق تؤتً عن أّي طرٌق ؼٌر   العمل

 

ر    فهم خلق الش 

ًّ لفهم ما معرفتنا فً أّن هللا لم ٌعط الّروح القدس فً أّي من الخلٌقتٌن، المبلئكة و  جاء بعداإلنسان، هو أساس

"الّشّر" ذلك. إن استطعت أن تفهم بوضوح أكثر ماذا حدث ٌلً لماذا كان هدؾ هللا فً أن  –ذلك ولماذا 

 لئلنسان منذ البدء، تستطٌع أن تفهم ماذا حدث فً خلٌقة المبلئكة ولماذا كان ٌجب أن ٌكون ذلك.

األسلوب لكّل ما تبل طوال الّزمن. مباشرة بعد لهدؾ العظٌم وفً الّنظر إلى ما حصل فً البدء، ٌنكشؾ ا

ٌّة". ٖخلق الّرجل والمرأة، كان إبلٌس حاضًرا. ٌبدأ هذا فً سفر الّتكوٌن  ، عند وصفه أّنه كان على شكل "ح

ٌّة ٌّة، لكّنه كان "ح ٌّة، تعنً الكلمة فعبلً ح ٌّة"، وقد اُعطً هذا الوصؾ إل فً اللؽة العبر  ار طرقهظهروح

ٌّة هنا وهناك، من أجل أن ٌفسد وٌدّمر. تؤتً هذه الكلمة فً الواقع، من كلمة تعنً و أسلوبه فً اإلنزالق كالح

 فً ممارسة العرافة والّسحر واإلؼواء الّروحً. الحظ وصؾ إبلٌس: "ٌسحر، ٌفتن"، كما 

ٌّة أحٌل جمٌع حٌوانات البّرٌّ "وك ب  التً عملها  ةانت الح ا قال هللا ال تؤكبل من كّل اإلله. فقالت لل الر  مرأة أحقَّ

ٌّة من ثمر شجر الجّنة نؤكل. وأّما ثمر الّشجرة التً فً وسط الجّنة فقال هللا ال  شجر الجّنة. فقالت المرأة للح

ٌّة للمرأة لن تموتا"   (.ٗ-ٔ: ٖ)الّتكوٌن تؤكبل منه وال تمّساه لئبل تموتا. فقالت الح

ا، بدأ إبلٌس بتحرٌؾ الحقٌقة وبذلك  ًٌّ بالكذب على المرأة. قال لها إبلٌس أّنها لن تموت. كان هذا صحًٌحا عمل

فً أّنها لن تموت على الفور، إّنما قد خلقها هللا من تكوٌن مادّي بحٌث تستطٌع أن تموت وتتوقّؾ عن 

ا، إّنما علم إبلٌس أّن "الخطٌئة" هً التً تقود إلى هذا الّنوع من الموت الذي قا ًٌّ هللا، وقد  ل عنهالوجود جسد
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أراد إبلٌس أن ٌراهما ٌفشبلن وٌتحّطما. علم أّن الموضوع كان عن الموت إلى األبد جّراء العقاب على 

على عصٌان هللا. إّنما لم ٌعلم إبلٌس، بخّطة هللا التً سوؾ تجلب مؽفرة الخطاٌا من خبلل  –الخطٌئة 

هللا فً خلق اإلنسان، كان إبلٌس ٌساعد فً الواقع، الفصح. منذ تلك البداٌة، فٌما هو ٌحاول أن ٌدّمر خّطة 

هللا من أجل أن ٌكون "الّشّر" فً تلك الخلٌقة. لطالما فاقه هللا دهاء، بما أّنه ٌمكن الّتوّقع بعقله  ؾفً هد

 وأفعاله بسبب جهله الذي ٌؤتً من الكبرٌاء واختٌاره للّشّر.

ٌّة أكثر لتخبره للمرأة:   عارفٌنتنفتح أعٌنكما وتكونان كاهلل لم أّنه ٌوم تؤكبلن منه "بل هللا عاكان لتلك الح

ٌّزان، ٌفهمان[   –(. أراد من الّرجل والمرأة أن ٌرتكبا "الخطٌئة" برفضهما هللا ٘)آٌة الخٌر والّشّر"  ]ٌم

ٌقهم طر –بالحّق الخاّص بهما ، بصفته نبع الحقٌقة والّسلطة فً الحٌاة، وٌقّررا من تلقاء نفسٌهما –خالقهما 

ٌّة بدأت بنفس الّشكل وأراد من اإلنسان أن ٌخطئ بنفس األسلوب،  الخاّص. علم أّن خطٌئته الّشخص

 باختٌارهم أّي طرٌق آخر ؼٌر طرٌق هللا، كحّقهم الّشرعً.

لم ٌكن اإلنسان منذ البدء، خاضًعا لشرائع هللا وارتكب الخطٌئة. خلق عالًما جمٌبلً، وُوضع آدم وحّواء فً 

ٌّة للّسبلم، لكنهما أخطآ، وخلق ، حٌجّنة عدن ٌّة حّس ث ٌتوفّر كّل ما ٌحتاجان إلٌه فً الحٌاة. كانت بٌئة مثال

ٌّة.  "الّشّر" ضمن العائلة البشر

ٌّة وجدت هناك  ٌّة كلّها. قد حدث سرًٌعا أن أخطآ، وأّن الح ٌٌّن بطبٌعتهما، كما هً البشر كان آدم وحّواء أنان

ٌّة  ٓٓٓٙا الّسبلم. قد ُسمح له لٌقوم بذلك لمّدة موٌنزع منه اإلدخال الّشّر إلى حٌاتهم منذ البدء، لتسّرع العمل

ٌّة فً اختٌار الّشّر، أّنه فً  سنة تقرًٌبا، إلى الٌوم، وقد كان هدؾ هللا أن ٌكون كذلك. إّنه من خبلل هذه العمل

ٌُظهر لئلنسان طرًٌقا مختلًفا  ٌُعطى المساعدة لٌبدأ ٌعٌش وم –طرٌق الّسبلم  –الّزمن المناسب، سوؾ  ن ثّم 

ٌّة كهذه، ٌستطٌع إٌلوهٌم أن ٌخلق.  وٌنمو فٌه، من خبلل الّتحوٌل )الّتحّول( للّذهن. إّنه من خبلل عمل

 

وح ر  في عالم الر   خلق الش 

"مصّور الّنور من أجل أن ٌسّجله، قد قرأنا سابًقا ما قد أوحى هللا إلشعٌاء  هل "ترى" كٌؾ ُخلق الّشّر؟

ب  الق الّظلمة صانع الّسبلم وخالق الّشّر. أنا وخ  (.٥: ٘ٗ)إشعٌاء خالق كّل هذه"  الر 

بداٌة الخلق فً كون حّسً، عندما لم المثل ل. استخدم اٌفهمه  مقارنة ٌستطٌع ذهننا المحدود أناستخدم هللا

بحّد ذاتها، هً ؼٌر خلقت أّوالً. هذه الوساعة للفضاء التً لٌمؤل فسحة من الفضاء شًء ٌكن بعد قد خلق 

ممكنة للعقل البشرّي أن ٌفهمها. ضمن هذا الفضاء، مع ال شًء آخر مخلوق، بدأ هللا ٌخلق أشٌاء مكّونة من 

ٌّة. خلق شموًسا تعطً الّنور. مع خلق الّنور، خلق  ٌّة أصبحة منّظمة بواسطة قوانٌن فٌزٌائ عناصر ماّد

 قد خلق هللا فعبلً الّظبلم.فلّنور، الّظبلم. بصنعه ل كشؾ الّنور على جد الفضاء، ومن ثمّ الّظبلم. وُ 

كذلك فً عالم الّروح، لم ٌوجد شًء أبًدا إاّل الّسبلم، ألّن هذا هو طرٌق هللا، األسلوب الذي ٌعٌش فٌه هللا، 

 المبلئكة من جوهر إلى أن أتى شًء آخر ٌقدر أن "ٌفّكر" على نحو مختلؾ. خلق هللا –وٌفّكر وٌوجد 

القّدوس. لم ٌكن  من روح هللا –ه ا هو، لكّنه لم ٌعطهم الحٌاة التً تنبثق منجوهر حٌاة ٌحفظه اهمروح، اُعط

هدؾ هللا مطلًقا أن ٌعطٌهم من حٌاته التً تنبثق منه، من وجوده، على شكل الّروح القدس، ألّن حٌاة كهذه ال 
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ٌّة. إًذا، فقد خلقوا بشكل ا فردّي،  ٌمكن أن تقّدم ببساطة، لكائنات خلقت روح ٌّة  معواُعطوا ذهًنا خاّصً حّر

 الّتفكٌر بشكل مستقّل، ٌقومون بخٌارات ولهم قّوة المنطق والفكر.

ٌّة  ٌٌّن بشكل ٌحّرك فٌهم األنانٌة والكبرٌاء كما كان اإلنسان. فقد خلقوا فً عالم حٌاة روح لم ٌخلقوا جسد

اءلوا عن أّي شًء ٌتعلّق بوجودهم. لم ٌكن من ٌتسلقهم ولم اوسبلم. فً البدء، قبلوا هللا بكّل بساطة، كخ

قد تجاوب بحمد من أجل كّل حافز لٌقوموا بؤّي شًء ؼٌر الذي قاله هللا. كان عالم المبلئكة ملًء بهدؾ هللا و

، فرح المبلئكة بكّل ما خلقه هللا. كانوا متحّمسٌن بما  ما أعطاه ًّ ٌّاه. حّتى عندما خلق هللا الكون الحّس هللا إ

 ٌؤتً إلى الوجود فً عالم حّسً.رأوه 

ًٌّا عظًٌما، المعروؾ بلوسٌفورس، ٌمتلئ  ال ٌخبرنا هللا عن طول الّزمن الذي مّر قبل أن ٌبدأ كائًنا مبلئك

ٌّة،  بالكبرٌاء والؽٌرة واإلزدراء حٌال هللا. ألّن المبلئكة كانت مكّونة من جوهر روح، وكان لها حٌاة روح

ا كقٌرلم ٌؤت قبل زمن  من الممكن أّن هذا الّتؽٌٌر  .جّدً

ئكة إاّل الّسبلم وطرٌق هللا. هذا هو األسلوب الذي عاشوا فٌه، ولم ٌكن من سبب لٌعٌشوا بللم ٌعرؾ عالم الم

ّل كالّسنٌن. نحن ال نعرؾ ذلك بمن مبلٌٌن لتبًعا ألّي أسلوب آخر. من الممكن أّن هذا استمّر آلالؾ أو حّتى ل

أّنه حّتى فً عالم مخلوق مثالً كهذا، الواقع أّن كّل المبلئكة  ا. ما ٌهّم معرفته هوبساطة، والّتوقٌت لٌس مهمًّ 

ٌّة مستقلّة، هو األمر بالّذات الذي سٌإّدي إلى خلق الّشّر. نظًرا للواقع أّن هللا أعطى  قد اُعطوا أذهاًنا فرد

لذي هو من ذهنه، وٌظهر أّن العقل ستقلّة عنه ومن دون روحه القّدوس )اهكذا حٌاة وأذهان لكائنات فرٌدة، م

ا منه(، ٌمكن للشّر أن ٌوجد. لم ٌكن باإلمكان وضع ذهن هللا، ًٌّ من  والطرٌق والحّق والكلمة والّنور هم كل

ٌّة الفكر والّتفكٌر.خبلل سلطة الّروح القدس، فً أ ٌّة واستقبلل ٌّة، إن كان لٌكون لهم حر  ذهان الكائنات المبلئك

ٌّتهم فً خلٌقة ،ة للمبلئكةإًذا، خلق هللا بٌئ ٌّة العظٌمة الستمرار الّسبلم والّسعادة. إّنما بسبب فرد  عندها اإلمكان

ٌّة للشّر فً الّنهاٌة، ألنّ  ، خلق هللاكهذه ه لٌس سوى مسؤلة وقت قبل أن ٌبدأ أحدهم ٌختار طرٌق ما اإلمكان

 د.ؼٌر طرٌق هللا، وستكون اللحظة التً سٌدخل فٌها الّشّر إلى الوجو

ٌّة نع الّنور فً الكون الحّسً، خُ نعم، مع ص لق الّظبلم. وعلى نفس المنوال، عندما خلق هللا كائنات مبلئك

ٌّة مستقلّة ا  لق الّشّر.الّسبلم، خُ  ىفكر، فً بٌئة لم تعرؾ سولفرد

ٌّة ادقًٌقا أق عائلة هللا، تطلّب وجود الّشّر. فً المستقبل، سٌكون هللا خلْ  ٌّة كثر حول هذه العمل لّضرور

والّطوٌلة األمد، لخلق عائلته. إّنما اآلن، فهو ٌعطٌنا فهًما أعمق عن هذا األمر بالّذات، لكن هناك بعد أكثر 

 بكثٌر سوؾ نتعلّمه.

هو أن نفهم لماذا أعطى هللا أن نفهم "كٌؾ"، ، إّنما : خلق هللا الخير والش ر  على حد  سواء٣الحقيقة # 

ٌّة والمبل ٌّة مًعا، خٌار حّر مستقّل، الكائنات، البشر ًٌّا.،مستقلٌّن عنهئك  عناصر حّرة فكر

ًّ بحّق، الذي ٌنتج السّ  العبلقات  بلم الوحٌد الحقٌقً، الموجود فًطرٌق هللا هً الّطرٌق لكّل ما هو ح

" جد "فًلق الّشّر. حدث هذا، ألّنه وُ طرٌق الّسبلم"، خُ  –بإعبلن )إظهار، تعلٌم( "هذا الّطرٌق  .الّصالحة
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لؾ عن طرٌق الّسبلم الذي أعلنه هللا. عندما ٌختار أّي كائن فً خلٌقة تالذٌن خلقوا، الخٌار للعٌش بطرٌق مخ

 خلق "الّشّر. هللا، طرًٌقا للحٌاة مختلًفا عن طرٌق الّسبلم الذي أظهره )اعطاه( هللا، ٌُ 
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 الفصل الّرابع

   خلق إيلوهيم

 
ق الّثبلثة الجدٌدة الّسابقة، التً أعلنها هللا، من الممكن فهم الحقٌقة الّتالٌة اآلن، مع تقدٌر الحقائ استٌعاب بعد

وإدراك أعظم بكثٌر. بالفعل، هذه الحقائق األربعة االخٌرة التً أعلنها هللا فً آخر الّزمن هذا، تكمل "سّر 

 العصور".

ٌّة عملٌّة خلق هللا إلٌلوهٌم، التمن أجل  ً لم ٌراها اإلنسان إاّل بدرجة أدنى فً األزمنة فهم أعمق لكٌف

 نرتكز على بعض من هذه األمور التً نعرفها اآلن، التً كشفها هللا. الماضٌة، من الّضروري أن

ذهًنا لئلثنٌن، وأعطى المنطق ، بما أّن هللا أعطى الفكرلقد تكلّمنا كٌؾ خلق المبلئكة واإلنسان أحراًرا فً 

وح القدس عند الرّ  ًجمٌع. كانت كبل الخلٌقتٌن مماثلتٌن، بمعنى أّن ال أحد منهما قد اُعطوالّتفكٌر المستقّل لل

ٌّة  ٌّة )المبلئكة( والكائنات الجسد خلقه. قد أظهر هللا لماذا كان من الّضروري خلق اإلثنٌن، الكائنات الرّوح

 ّتفكٌر.البشر( من دون روحه القّدوس، حّتى ٌمكن للشّر أن ٌكون فً عناصر حّرة ال)

طرٌق الّسبلم فقط، كان ال بّد فٌه جد مع الّسماح للخٌار الحّر أن ٌوجد فً مبلئكة مستقلّة الّتفكٌر، فً عالم وُ 

 طرٌق الّشّر فعبلً. ،من خٌار الّشّر أن ٌلحق. بعد وقت من الّزمن، اختار لوسٌفورس وثلث المبلئكة

، مع ذهن  ًّ "ٌثبت" هذا مكّون من روح )لٌس من روح القدس(، عند اختٌار الّشّر من قبل كائن مخلوق روح

ولن ٌكون له الّرؼبة )وال القدرة( لٌكون فً وفاق تاّم مع هللا من جدٌد. بل فإّن هذه  فً ما اختاره، العقل

األذهان المكّونة من روح، تصبح فاسدة ومنحرفة فً المنطق والفكر. عقل مكّون حّسً مع جوهر روح 

لٌس من الّروح القدس(، ٌعطً القدرة للمنطق والفكر المستقّل، وٌمكن  –نسان" مضاؾ إلٌه )"روح فً اإل

ٌّر )ٌتوب( وٌصبح شًٌئا مختلًفا.  لهكذا ذهن أن ٌتؽ

الذٌن اختاروا  الكثٌرٌن قبل المبلئكة الذٌن ظلّوا أوفٌاء وشهدوا هذا الّتؽٌٌر الّشائن فً عالم المبلئكة )من

حوا خاضعٌن بشكل أعمق لطرٌق هللا الواحد للحٌاة، الذي ٌنتج الّسبلم علوا قادرٌن لٌصبطرٌق الّشّر(، جُ 

 الحقٌقً فً العبلقات.

ٌّة، من الممكن أنٌجب أن نفهم، أّنه فً الكائنات ال قد مّر اآلالؾ، أو المبلٌٌن من  ٌكون مخلوقة المبلئك

ًّ اختٌر. كان الالّسنٌن قبل أن ٌتّم اختٌار الّشّر، إّنما فً الّنهاٌة، فقد  هدؾ من هذا أن ٌحدث فً عالم روح

ٌّة، من أجل جعل خلق إٌلوهٌم الذي سٌلً الحًقا، ممكًنا. إّنه من الؽٌر الممكن أّن ٌخ لق من كائنات مبلئك

 كما كانت المبلئكة. إٌلوهٌم على الفور فً عالم روح

ا حتى على األرض، وٌبدأ بخلق إٌلوهٌم فٌه البشرلذا، فً زمن هللا، سٌبدأ أخًٌرا بخلق  ًٌّ م. ُصنع اإلنسان جسد

ا مع جوهر الّروح الذي بداخله، إلى إٌلوهٌ ًٌّ ، إن مٌصبح باإلمكان قولبة وتشكٌل مزٌج الّذهن المكّون جسد

ٌّة الّتعلّم عن الّشّر عند  ٌخضعأن  اإلنسان اختار ٌّة كهذه. كان من الّضروري أًٌضا أن تسّرع عمل لعمل

ٌّة، وأن   ال تؤخذ وقًتا طوٌبلً )كما فً عالم المبلئكة(.الكائنات التً ُخلقت جسد
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تار طرٌق الّشّر. إّنما، نتٌجة إعطاء الخٌار الحّر لكائنات عندها قدرة كر أّن هللا لم ٌجعل أحًدا ٌخذّ الال بّد من 

ًٌّا.  المنطق والّتفكٌر المستقّل، كان وجوده ضرور

بعد أكثر بعد الفٌضان، ومن ثّم قُّصرت مّرة آخرى  بما أّنه قد اُعطً لئلنسان مّدة حٌاة قصٌرة، التً قُّصرت

ٌُسّرع تكرار تجارب الحٌاة أًٌضا. ُصنع اإلنسان حّتى بعد بضعة أجٌال الحًقا، كان من الّضروري أ ن 

بالحٌاة فً موت، فٌما ٌبدأ جٌل جدٌد رة من الّزمن على األرض، من ثّم ٌلمّدة قصٌجٌل ٌستطٌع أن ٌعٌش 

ٌّة اإلنسان للفساد أ نفس الوقت، ٌمّر هو ًٌضا بدورة الحٌاة نفسها. هذا ٌعنً أّن هللا كان ٌقّصر زمن عبود

ٌّة التً تترافق مع هكذا تجارب طوال الحٌاة. وآالم  الحٌاة البشر

ٌٌّن،  ٌّة العظٌمة لٌولد الببلٌٌن  وعملهللا  حّسنبذكائه وتخطٌطه المثال ، إلى وجود بشريّ من أجل اإلمكان

ٌّة لٌولدوا فً إٌلوهٌم قت المناسب، ٌكون لهم فً الوو عائلة هللا. فٌما تطّور تارٌخ اإلنسان، مع  كّل  –اإلمكان

ٌّة اأّنه جاء باإلنسان إلى ح ر طول الحٌاة حّتىتّم تقصٌاآلالم المتراكمة التً دخلت الّتارٌخ،  جة بسٌطة أساس

 .كعمر متوّسط بعٌن عامفً العٌش لس

ّشٌاطٌن موجودٌن، كونهم جزًءا من خّطة هللا لمساعدة تسرٌع أمثوالت فً وسط كّل هذا، كان إبلٌس وال

ٌّة التً ٌجب أن تختبر قبل أن ٌخلق إٌلوهٌم. لقد كانوا موجودٌن منذ األزل لٌساعدوا فً خلق  ،الحٌاة البشر

ٌّة(   إّنما ٌتعلّم حوله اآلن. –أمر لم ٌفهمه إبلٌس أبًدا  –تلك العائلة )ٌساعدوا فً تسرٌع العمل

، قبل أن ٌإتى بالمبلئكة إلى الوجود بكثٌر. وقد قّرر قد تقّرر خلق وخّطة هللا لئلنسان قبل خلق العالم الّروحً

عام، من أجل أن  ٥ٔٓٓهللا ذلك أّنه فً وقته المناسب، سوؾ ٌخلق اإلنسان وٌعطً لهذا الوجود فسحة 

 ٌخلق عائلته بالكامل.

 

 هدف هللا منذ البدء

وت الملك داود بكثٌر، وأًٌضا بعد موت ابنه سلٌمان الذي بنى هٌكل هللا )الذي رؼب ومحدث أّنه بعد حٌاة 

 قبل أن ٌخلق أّي شًء. ،داود كثًٌرا ببنائه(، أن بدأ هللا أخًٌرا بالكشؾ عن بناء كان قد خّطط وهدؾ له

ًٌّا من خبلل الّنبً إشعٌاء، واستمّر ٌكشؾ أكثر طوا "هكذا قال ل الّزمن: بدأ هللا ٌعلن عن هذه الخّطة نبو

ب   . أٌن البٌت الذي تبنون لً وأٌن مكان  ً. الّسموات كرسٌّ الر  ًّ . وكّل هذه راحتيواألرض موطئ قدَم

ب  فكانت كّل هذه ٌقول صنعتها ٌدي  . وإلى هذا أنظر إلى المسكٌن والمنسحق الّروح والمرتعد من الر 

 (.ٕ-ٔ: ٙٙ)إشعٌاء كبلمً"

ل هللا سؤتوضًٌحا وتفسًٌرا أعظم مع الّزمن. فقد  سوؾ ٌعطً ٌكتبه،أن  ما أوحى هللا إشعٌاء من أجل

ناء أّي شًء ٌمكن هلل أن ٌسكن فٌه. إّنما خّطة هللا بببساطة، الّسإال من خبلل إشعٌاء، حول قدرة اإلنسان ل

خّطته  دلٌبلً حول ٌعطً إّنهكانت أن ٌبنً هو بنفسه هٌكبلً ٌسكن فٌه، وهذا كان قبل أن ٌخلق أّي شًء. 

ٌّة "مكان راحته" مع أهمٌّ  الّشخص الذي سوؾ ٌعمل معه، الذي عنده  ةقرابة نهاٌة هذه اآلٌات، بربط أهم

صاحب نفس متواضعة تائبة، ترتجؾ عند كلمته )ٌخاؾ أن ٌعٌش  –الّروح والّتصّرؾ الّصحٌح تجاه خالقه 

 ؼٌر ذلك وٌهاب هللا(.
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إلى ذلك الحدث  ان داود ٌرؼب ببناء هٌكل هلل. فاهلل إًذا، ٌرجع"مكان راحتً"؟ ك بإًذا ماذا كان ٌعنً هللا 

جل أن نفهم، من الّضروري أن نرى ما كان فً قلب سٌسمع: "أٌن هو مكان راحتً"؟ من أوٌسؤل كّل من 

ًَ داود:   بيت قرار"ووقؾ داود الملك على رجلٌه وقال اسمعونً ٌا إخوتً وشعبً. كان فً قلبً أن أبن

ٌّؤت للبناء" لتابوت عهد الرّ  ًّ إلهنا وقد ه ٌّام األّول ّب ولموطئ قدم (. تدور هذه القّصة ٕ: ١ٕ)أخبار األ

حول رؼبة داود فً بناء هٌكل الّرّب، وتفكٌره الذي رافق هذه الّرؼبة. إّنما قٌل لداود أّنه ال ٌستطٌع أن ٌبنً 

 . ًّ  عن مكان راحته.ل  ٌرجع إلى هذا الموضوع عندما سؤفقد كان هللاهذا الهٌكل الحّس

ٌّة كما ٌتّم الكشؾ أكثر عن هذه القّصة فً سفر أعمال الّرسل:  "وأّما خٌمة الّشهادة فكانت مع آبائنا فً البر

أمر الذي كّلم موسى أن ٌعملها على مثال الذي قد رآه. التً أدخلها أًٌضا آباإنا إذ تخّلفوا علٌها مع ٌشوع فً 

ٌّام داود الذي وجد نعمة أمام هللا والتمس أن ٌجد ملك األمم الذٌن طردهم هللا من وجه   ]ٌبنً[آبائنا إلى أ

  (.ٙٗ-ٗٗ: ٥)أعمال الّرسل مسكًنا إلله ٌعقوب" 

ًّ ال ٌسكن فً هٌاكل "ولكّن سلٌمان بنى له ٌربط هللا إًذا األمرٌن مع بعضهما من أجلنا:  بًٌتا. لكّن العل

 ًّ . أّي  فً إشعٌاء(  )كما قرأنامصنوعات األٌادي. كما ٌقول الّنب ًّ ًّ لً واألرض موطئ لقدم الّسماء كرس

: ٥)أعمال الّرسل بٌت تبنون لً ٌقول الّرّب وأّي هو مكان راحتً. الٌست ٌدي صنعت هذه األشٌاء كّلها" 

ٗ٥-٘ٓ.) 

هللا أعلن هللا أّن سلٌمان قد بنى له بالفعل بًٌتا، إّنما هو ال ٌسكن فً هٌكل )بٌت( مصنوع باألٌادي. ٌصّرح 

بوضوح أّنه ال ٌوجد هٌكبلً أو مكان سكن مصنوع بؤٌادي إنسان، ٌسكن فٌه. فٌطرح الّسإال، "أٌن مكان 

 راحتً؟"

 

 يبدأ الهيكل مع الكنيسة

الكنٌسة فً حٌاتنا. الكنٌسة هً المكان  ، بمساعدتنا لفهم دورقد أعطى هللا إدراًكا عظًٌما عن خلق عائلته

ًّ حٌث ٌ ٌّة نفسها( البعض  مع هتّم عملأقد هللا رؼم أّن ٌم، خلق إٌلوهتّم االساس بشكل فردّي )من خبلل العمل

 ق.م. ٖٔقبل تؤسٌس الكنٌسة عام 

هً هٌكل هللا، وأّن كّل عضو من جسد المسٌح، كنٌسة هللا، الكنٌسة  أنّ أوحً لبولس من أجل أن ٌكتب عن 

ن نتعّمد وتوضع األٌادي علٌنا من قبل كهنة أصبح جزًءا من كنٌسة هللا، هو هو جزء من ذلك الهٌكل. أن ن

من خبلل سلطة الّروح القدس، من أجل أن نصبح  من حٌاة هللا،ا نتشّرب فٌههذه هً المّرة التً كنٌسته. 

كما لو أّننا فً  مولودٌن من هللا. تحّدث هربرت  و. أرمسترونػ عن هذه الحالة من "الوالدة من روح هللا"

 هللا، لم نولد بعد فً إٌلوهٌم، عائلة هللا.حال "الجنٌن" فً ملكوت 

أن نصبح جزًءا من كنٌسة هللا، فٌما الحظ كٌؾ تكلّم بولس عن هذه الحالة من الوالدة من الّروح القدس و

ٌٌّن:  ٌسكن فٌكم. إن كان  )الّروح القدس("أما تعلمون أّنكم هٌكل هللا وروح هللا كان ٌعطً إصحاحات للكورنث

ٌُفسد هٌكل هللا ٌُفسده هللا ألّن هٌكل هللا مقّدس الذي أنتم هوأحد  ٌٌّن  ” فس -ٙٔ: ٖ)الّرسالة األولى إلى الكورنث

وأّنكم  ي فٌكم الذي لكم من هللاأّن جسدكم هو هٌكل للّروح القدس الذ "أم لستم تعلمون، ٌقول، (. وأًٌضا٥ٔ

 ]إّنما هلل[".لستم ألنفسكم 
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ٌّةمحّدًدا أكثر بعد: ثّم ٌصبح بولس  ًّ كما قال هللا  "وأ موافقة لهٌكل هللا مع األوثان. فإّنكم أنتم هٌكل هللا الح

 (ٙٔ: ٙ)الّرسالة الّثانٌة إلى الكورنّثٌٌن وأسٌر بٌنهم وأكون لهم إلًها وهم ٌكونون لً شعًبا" سأسكن فيهمإّنً 

ٌّة ووضع األٌادي، نصبح  زًءا من كنٌسة هللا، من روح هللا القّدوس. نقدر أن نكون ج "منجبٌن"بعد المعمود

جسد المسٌح، هٌكل هللا، وبالّتالً، ٌسكن هللا فٌنا من خبلل سلطة روحه القّدوس. ٌفعل ذلك بهدؾ أن ٌخلق 

 فٌنا ذهًنا جدًٌدا.

ٌّة الّنمو الّروحً الذي ٌحدث فً  ٌٌّر فً ذهن اإلنسان، من طرٌقة تفكٌر إلى أخرى، هو عمل رحم هذا التؽ

ٌّة خ "وال ُتشاكلوا هذا الّدهر. بل لق إٌلوهٌم بالّذات. ٌتكلّم بولس عن هذا الّتؽٌٌر فً الّذهن: الكنٌسة. إّنها عمل

ٌّروا ٌّة الكاملة"أذهانكم ديجدبتعن شكلكم  تؽ  إلى أهل سالةرّ ال). لتختبروا ما هً إرادة هللا الّصالحة المرض

 (.ٕ: ٕٔرومٌة 

ٌّروا"تؤتً  ٌّة "مٌتام كلمة "تؽ ورفو". هناك الكثٌر لنتعلّمه من استخدام هذه الكلمة التً هذه من الكلمة الٌونان

ٌٌّر فً ذهن البشر.  ٌّة من حٌث تؤتً تصؾ الّتؽ أصل كلمة تؽٌٌر، "مٌتامورفوزٌز" فً هذه الكلمة الٌونان

ٌّة. تعرٌؾ المعجم هو: تؽٌٌر الّشكل، الهٌئة، الهٌكل، الماّدة، تحّول بفعل سحر او شعوذة كما فً  (ٔ اإلنكلٌز

ٌّة، المظهرٕساطٌر. األ ً الّشكل، ( فً علم اإلحٌاء، تؽٌٌر فٖخ. إل ،الحالة ،( تؽٌٌر ملحوظ أو كامل للّشخص

جسدّي الذي تمّر به مختلؾ الحٌوانات خبلل الّنمو لّتطّور؛ خاّصة الّتحّول الل نتٌجةفً الهٌكل أو الوظٌفة، 

ٌّة، كما  الّطور اإلنتقالً، ومن الخادرة إلى الحشرة، أو كما  الٌرقة إلى الخادره، فً تتحّولبعد الحالة الجنٌن

 ٌتحّول الّشرؼوؾ إلى الّضفدع.

ٌتّم هذا بسلطة روح هللا الّساكن فً من بشر إلى أعضاء فً عائلة هللا.  اإلنتقالالبشر، هو  ةفً حالالّتحّول 

ونحن جمًٌعا ": بعد اإلنسان، نتٌجة خٌار هذا األخٌر ورؼبته بحدوث ذلك. ٌصؾ بولس هذا بتحدٌد أكثر

من  الّصورة عٌنهاإلى تلك  نتغي ر ناظرٌن فً انعكاس المرآة[ ] مكشوؾ كما فً مرآةناظرٌن مجد هللا بوجه 

عبارة الّتؽٌٌر إلى "الّصورة عٌنها من  (.١ٔ: ٖ)رسالة كورنثوس الّثانٌة مجد إلى مجد كما من الّرّب الّروح"

ٌّة، إلى مجد إلى مجد"، هً عبارة مباشرة عن ما ٌف عله هللا بتؽٌٌرنا من مجد اُعطً لئلنسان فً خلٌقة جسد

ٌّة   عائلة هللا. –المجد الذي ٌخلقه هللا فٌنا لٌؤتً بنا إلى المجد األعظم فً خلٌقة روح

ا. إن لم نتعّرؾ بالكامل على هذا  الّثبلثة الحقائق الّسابقة، وكان قد رّكزنا على الكبلم حول روح هللا محّدد جّدً

ا . ؼالبً طريقتينمٌٌز، من المهّم أن ٌصبح مفهوًما بوضوح. استخدمت العبارات التً تصؾ روح  هللا، فً التّ 

ا ما استخدمت العبارات التً ، عندما تتكلّم عن قدرة هللا. من الّضروري قٌقؼٌر دتصؾ روح هللا، بشكل  جّدً

 تفرٌق الّتعرٌفتان أو الّتمٌٌز، عند الكبلم عن روح هللا.

الً  على خلق أشٌاء فً عالم الّروح المكّون من "جوهر الّروح"،  هو حول قدرته، التً تشمل قدرته ،أو 

ٌّة. ٌتضّمن هذا قدرته على "حمل" حٌاة فً  وقدرته على خلق أشٌاء فً عالم حّسً مكّون من عناصر ماد

ٌّة. إّنما ٌتعلّق كّل هذا "بقدرة" هللا  ٌّة وجسد  .لفعل مشٌئته –بروحه  –كائنات روح

نقل كلمة التً تعلن، تصنع، ت. هذه هً قدرة الحٌاة روحه القّدوس، هو أن نفهم قدرة هللا التً هً حول ثانًيا

ٌّة وطبٌعة هللا. إّنها  –ذهن هللا بالّذات  هللا، وتنٌر حقائق هللا، وحدة القدرة للّتوحٌد كواحد، فً وئام وأحاد



30 
 

ٌّة تعنً "محّبة هللا"( تدوم طول العمر.اڠفً "أ –فً سبل الّسبلم  –الّروح، فً طرق هللا   بٌه" )كلمة ٌونان

على طبٌعة هللا وكلمته وحقٌقته ومحّبته وطرقه، التً تؤتً من ذهن هللا  تنبثق هذه القدرة من هللا وتحتوي

 بالّذات ووجوده.

 ةوح هللا، المذكورتصبح واقًعا من خبلل قدرة ر –ملكوت هللا  –إّنه فً هذا اإلستخدام الّثانً أّن عائلة هللا 

ٌّة التً تستطٌع أن تعمل فً ذهن ، الّروح الذي ٌنقل وٌالّروح القدسبعبارة  كشؾ عن ذهن هللا. هذه العمل

 اإلنسان عندما ٌولد من الّروح القدس، هً الّتؽٌٌر من إنسان إلى نوع إله، فً عائلة هللا.

ة روحه القّدوس، أّننا نستطٌع أن نولد من هللا بعد إّنه من خبلل هذه القدرة والحٌاة المنبثقة من هللا، فً قدر

ٌّة ووضع األٌادي. نحن ُننجبال من  –من ذهن هللا القدٌر ووجوده  –من ثّم نولد بالّروح القدس  معمود

ٌّة فً الكنٌسة، حٌث ٌخلق هٌكل  ومن ثّم ننمو فً وحدة روح كاملة طبٌعة هللا، ٌّة. تبدأ هذه العمل إلى حٌاة أبد

 ى.هللا وٌبن

]الٌهود  لنا كلٌنا ]بٌسوع المسٌح[  هبوبّشركم بسبلم أنتم البعٌدٌن والقرٌبٌن. ألّن  ]ٌسوع المسٌح[ "فجاء

ٌّة[  ٌّة مع  ]الّروح القدس[  قدوًما فً روح واحد واألمم الوثن إلى اآلب. فلستم إًذا بعد ؼرباء ونزاًل بل رع

ٌٌّن ٌم[]منجبٌن فً إٌلوه هللا ]عائلة[  القّدٌسٌن وأهل بٌت على أساس الّرسل واألنبٌاء [ ]فً طور البناء مبن

ًساٌنمو  وٌسوع المسٌح نفسه حجر الّزاوٌة الذي فٌه كّل البناء مرّكًبا مًعا فً الّرّب. الذي فٌه أنتم  هيكاًل مقد 

ٌٌّن مًع   (.ٕٕ-٥ٔ: ٕ)رسالة أفسس " ]الّروح القدس[  فً الّروح  ]"مكان راحة"[ مسكًنا هللأًٌضا مبن

وصؾ كّل الذٌن فً الكنٌسة كؤّنهم ٌنمون فً هٌكل مقّدس. إّنه لقد لق إٌلوهٌم. الكنٌسة هً بداٌة البناء فً خ

 نجب من روح هللا القّدوس ٌعنً أّن هللا ٌجب أن ٌسكن فً الذي هو منجب.مقّدس ألّن هللا موجود فٌه. أن نُ 

 

ل ة الت حو   عملي 

ٌّة بشرٌّ  ٌّة الّتحّول الذي ٌجب أن أن نفهم كٌؾ ٌمكن لكائنات جسد ة أن تولد فً عائلة هللا، هو أن "نرى" عمل

 تحدث فً حٌاة كّل شخص.

ٌّة،  ٌُعطى لهم. ُصنع آدم وحّواء من عناصر حّس كانت المبلئكة مكّونة من روح، لكّن روح هللا القّدوس لم 

 ومثل المبلئكة، لم ٌعطوا روح هللا القّدوس.

أن ٌنضّم مع ن للّذهن البشرّي بواسطتها، القدرة ٌكوالوسائل التً  أّن هللا زّودهلكن اإلنسان ُصنع فرًٌدا بشكل 

 تطٌع أن نفهم، فقارن ذلكالّتشبٌه الحّسً األقرب لنسهللا القّدوس )ذهنه(. ٌحدث هذا بشكل ٌعطٌنا  روح هللا

ًّ  نجاب البشرّي، عند انضمام البوٌضةباإل لكتاب المقّدس هً مًعا لخلق حٌاة فً الّرحم. عبارة ا والمن

 "الوالدة من روح هللا" )الّروح القدس(.

ا آخر فً هدفه فً إٌلوهٌم. هذه  عند هذه الّنقطة من قّصة خلٌقة هللا العظٌمة، من المهّم أن ندرك تمًٌٌزا مهّمً

ٌّة فً ٌٌّن بالكامل،ت هنا، اً نتكلّم عنهالوالدة من روح هللا القّدوس الت العمل ٌسوع بال  تعلّق بكّل من هم بشر

ٌّة وكّل من لحق بهم ُولدالمسٌح الذي كان أبوه هو اآلب. خلق آدم وحّواء من ع وا من والدٌن ناصر حّس

 .فقط، جسديّ  والدٌهٌن، ما عدا المسٌح الذي كان أحد جسدٌّ 
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ٌّة، وولد ٌسوع من الّروح القدس ) كذلك، الوصول إلى الّذهن/كلمة هللا( منذ البدء، كما أّنه ولد إلى حٌاة جسد

ٌّة. هناك فرق  عظٌم بٌن أن ٌكون لنا إمكانٌة الوصول إلى قد ولد نفسه الحًقا من الّروح القدس بعد المعمود

ٌّة جدٌدة بالجنٌن(.  روح هللا القّدوس )ٌجذبنا أو ٌقودنا( وأن نولد من الّروح القدس )تكوٌن حٌاة روح

ة كما عاشها ٌسوع. ال ٌمكن أن ٌكون إاّل فصًحا كان هدؾ هللا لعائلته أن ٌكون هناك واحًدا فقط لٌعٌش حٌا

ٌصٌر جسًدا،  ن هللا واإلنسان، كلمة هللا واحدواحًدا، كاهًنا أعلى واحد، حجر أساس واحد، وسٌط واحد بٌ

 واحد.  ،وابن هللا كهذا

ٌّد أن نفهم ٌّة التً عملت فً حٌاة ٌسوع المسٌح حّتى زمن والدته من هللا، من من الج ٌّة  اختبلؾ العمل العمل

التً ٌستخدمها هللا لٌعمل مع اإلنسان إلى أن ٌستطٌع أن ٌولد من هللا. من الّضروري أن ٌولد كّل واحد من 

 هللا، ألّنه فقط عندما نولد من هللا، ٌستطٌع الّذهن الّروحً المستقّل أن ٌنمو ومن ثّم أن ٌولد فً عائلة هللا.

جزء من ذهنه ووجوده(، وخبلل الّروح القدس )الذي كان فٌه، دة، كان لٌسوع المسٌح الوصول إلى منذ الوال

ًٌّا  نضوجه ٌّة البشر، ب فٌما ٌتعلّقمن الّروح القدس.  له أن ٌولد فً الوقت المناسبفً الحٌاة، أصبح ضرور بق

ٌُدعى" أّوالً من هللا فٌم ٌّة محدودة لٌجب على اإلنسان أن " س. لوصول إلى روح هللا القّدوا هو ٌتلقّى إمكان

 عندما ٌسلّم نفسه لٌنقاد من قبل الّروح القدس، حٌنها ٌستطٌع أن ٌصبح مولوًدا من روح هللا.

ٌّة، فً كٌان فردّي منفصل الذي سٌكون له  الوالدة من الّروح القدس هو ضروري لبدء تكوٌن حٌاة روح

ٌّة  ٌُعطىالفرد ٌّة الفرٌدة. قبل أن  ٌّة(، ٌجب أن )بعد اأّي شخص والدة الّروح القدس  والّشخص لمعمود

وكلمة وحقٌقة هللا.  " بواسطة قدرة روحه القّدوس. هذا وصول محدود لطبٌعة ووجودهللا أو "ٌجذبه "ٌدعوه"

الّشخص ٌقوم "بالخٌار" إن كان ٌرٌد أن ٌتعّمد وٌولد من هللا. فً هذه  إّنه فً هذه المرحلة من الحٌاة أنّ 

إلٌه  مولوًدا من الّروح القدس، إّنما قد اُعطً له فقط الوصول المرحلة من "الّدعوة"، ال ٌكون الّشخص بعد

ٌّة ووالدته من  ا. هذه الحالة من "الّدعوة" هً مشابهة لحٌاة ٌسوع المسٌح قبل المعمود بشكل محدود جّدً

ا كما نحن الحًقا فً  الحٌاة الّروح، إال أّنه كان له تلك القدرة تعمل فٌه منذ بدء الحٌاة، ولٌس بشكل محدود جّدً

 عندما تتّم دعوتنا.

ٌّة، وضعتنا )زرعتنا(خلقنا لنخضع للبُ قد  ٌّة للحٌاة البشر ٌّة الطبٌع ٌّة  طل. هذه األنان فً بٌئة أخذتنا إلى عبود

الفساد )الّدمار(. فً خلٌقة هللا، الذهن البشرّي هو "بطبٌعته" ضّد )فً عداء مع( طرٌق هللا. كتب بولس أّنه: 

إنسان جسدّي كهذا )قبل أن  (.٥: ١)رسالة رومٌة اموس هللا ألّنه أًٌضا ال ٌستطٌع" "إذ لٌس هو خاضًعا لن

ٌتلقّى "الّدعوة" من هللا( ٌستطٌع أن ٌعٌش بالقلٌل من الذي ٌقوله هللا، إّنما لن ٌستطٌع أن ٌختار كّل شًء. 

 لكن ال ٌختار الموت األبدّي. إّنما، الخٌار الوحٌد أمام اإلنسان هو إّما أن ٌختار كّل ما فً طرٌق هللا، أم 

ٌُعطى  ٌّة الوصول إلى روح هللا الٌمكن أن ٌقوم بهذا الخٌار الموضوعً بحّق قبل أن  س )من خبلل وقدّ إمكان

ٌّة حقًّا ومن هللا، عندما ٌعطٌه الّروح القدس  عندها فقط ٌكون لئلنسان القدرة إلدراك األمور دعوة(. الّروح

ٌّة  ةكلمته وطرٌقه للحٌاة، ومن ثّم لٌبدأ برإٌة طبٌعة اإلنسان الحقٌقٌّ  –القدرة "لرإٌة" حقائق هللا  األنان

 والملٌئة بالخطٌئة.
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ٌّاه ٌقبل هذا، ال ٌمكن للّناس أن  ًّ حول هللا، أو ما علّمهم إ عرفوا إال الذي ٌناشدون به فً ذهنهم الّشخص

هللا من خبلل قدرة  ة، ٌتطلّب تلّقً مساعداآلخرون حول ما ٌعتقدون أّنه هلل. لكن أن "نرى" حّقًا أمور هللا

ٌّة.  ال ٌستطٌع الّذهن البشرّي أن ٌفهمها أو أن ٌراها من خبلل ذكاء روحه القّدوس، ألّن أمور هللا هً روح

 معتقد واحدهناك  عتقدات حول هللا فً العالم، بٌنماهناك اآلالؾ من المومنطق البشر. لهذا الّسبب بالّذات، 

 لمعتقد "الواحد" الذي هو لروح هللا القّدوس.ا –فقط هو حّق 

ٌّة بعد هذه الحٌاة الجسدّي المإّقتة، هً هبة من هللا للذٌن ٌرٌدون بحّق أن ٌكونوا فً عائلته. ال  الحٌاة األبد

عندما  طرٌق الحٌاة فٌها، إلى أن ٌجتذبه روح هللا. –ئلة وكٌؾ تعٌش حد ٌمكنه أن ٌعرؾ ما هً هذه العاأ

الحاجة ألن ٌصبح مختلًفا عّما هو، أن ٌعتقد وٌعٌش بشكل مختلؾ عّما هو، ٌستطٌع عندها أن  ٌرى اإلنسان

ؾ تجلب الّتحّول الكلًّ ٌتعّمد وٌتلّقى تشّبع روح هللا القّدوس. هذه القدرة الّساكنة "باستمرار" فً اإلنسان، سو

ٌّة إلى الّطبٌعة التً تخلق قولبة من أسلوب طبٌعة البشر األ –، تؽٌٌر كامل فً الّذهن البشري فً الحٌاة نان

 وتشكٌل طبٌعة هللا.

 

 معركة الحياة

ٌّة ممكنة فقط من خبلل شّن معركة ضّد الّشّر. تمٌٌ الّدخول فً هذه ز الّتؽٌٌر فً الّذهن البشرّي، هو عمل

ٌّة التً ٌمكن أن تنمو إلى اّتح ٌّة الّروح اد ووحدة المعركة هو فً قلب وصمٌم ما نحتاجه لتطّور الّشخص

 مع هللا. ةمطلق

ٌّة الموجودة فٌنا، هو أن  ّضعٌؾ هذا،أن نختار طرٌق هللا للحٌاة فً الّشكل البشري ال مع روح الفساد األنان

ٌّة ضّد طبٌعتنا  ندرك أّنه ٌجب علٌنا أن ندخل معركة نزاع عظٌمة، فٌما نختار الّدخول فً حرب روح

ٌّة، ضّد ذهننا األنانً ال ٌّة الّشخص ّشخصً. ؼالًبا ما ُحكً عن هذا الموضوع وبؤسالٌب عدٌدة، طوال البشر

اندفاعها  منفتتحّول ، ٌصبح تؽٌٌر اذهاننا ممكًنا صفحات العهد الجدٌد. من خبلل شّن هذه الحرب ضّد الّشرّ 

ٌّة "اختٌار" نحوات، لتصبح مندفعة بشكل أنانً نحو الذّ  عً طرٌق هللا والسّ  اآلخر فً محّبة هللا من خبلل عمل

ًٌّا" بسبب ه ذه الّطبٌعة الموجودة فٌنا، لذا ٌجب علٌنا أن نختار للعٌش بحسبه. اختٌار طرٌق هللا ال ٌؤتً "طبٌع

ٌّة للحٌاة. ،أن نحارب هذه األخٌرة  إن كّنا نرٌد طرٌق هللا الواحدة والوحٌدة الحقٌق

اّصة الحقٌرة )وطرق هذا العالم(، ٌتكلّم بولس الّرسول كثًٌرا عن هذه المعركة، المحاربة ضّد طبٌعتنا الخ

ٌّد قراءة الفصل  عندما نختار طرٌق هللا ونحارب لنعٌشها من خبلل مساعدة روحه القّدوس فً حٌاتنا. من الج

ًٌّدا. فً رسالالّسابع والّثامن من رسالة رومٌ  أفسس الفصل الّسادس، ٌتكلّم  ةة، فهً تشرح هذه المعركة ج

ٌّة وطرق هذا فً أن نلبس سبولس عن الحاجة  بلح هللا الكامل فٌما نشّن هذه المعركة العظٌمة ضّد األنان

 العالم.

ٌّة[ "ألّننا وإن كّنا نسلك فً الجسدٌصؾ بولس جوهر هذا الّصراع العظٌم بشكل رائع:   ]فً الحٌاة الجسد

]من  ٌّة. إذ أسلحة محاربتنا لٌست جسد]ال نحارب بشكل حّسً مع سبلح ماّدي[ لسنا حسب الجسد نحارب

ٌّة  ٌّة[  –طبٌعة بشر ]منطق من ذهننا الخاّص أو  بل قادرة باهلل على هدم حصون. هادمٌن ظنوًنا قدرة جسد
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إلى  المنطق/الّذهن[ ]أفكارنا الخاّصة/ ّل علو ٌرتفع ضّد معرفة هللا ومستؤسرٌن كّل فكركو منطق اآلخرٌن[ 

 (.٘-ٖ: ٓٔكورنثوس الّثانٌة )طاعة المسٌح" 

ٌّة فٌنا. إًذا وضعنا هللا ٌّة الّطبٌع ٌّة الفساد )الّدمار( بسبب خلق الّطبٌعة األنان عندما ٌقّدم هللا طرٌقه  ،فً عبود

لنا، مع مساعدة روحه القّدوس الذي ٌعمل فٌنا، ومن خبلل "خٌارنا الحّر"، ٌمكن للّذهن أن ٌتحّول إلى ذهن 

ٌر كهذا من ذهن الّشّر إلى ذهن الوحدة مع هللا، ال ٌؤتً ٌستطٌع أن ٌولد فً الّنهاٌة، فً عائلة هللا بالّذات. تؽٌ

 وال من خبلل أّي أسالٌب آخرى. –بؤي طرٌق آخر 

ًٌّا الّدخول فً صراع كهذا فً الحٌاة، جّراء اختٌار محاربة طبٌ ٌّة الخاطئة، ومن ثّم المكافحة ٌوم عتنا الّشخص

ساعدنا فً أن نقوم بذلك(، هو األسلوب بالّذات للعٌش فً طرٌق هللا تبًعا لطبٌعته )مع روحه ٌعمل فٌنا لٌ

ًّ )من الّروح القدس(. هذا بالفعل، اإلنجاز األكثر دهشة  الذي به ٌقدر ذهننا أن ٌتحّول من جسدّي إلى روح

 ٌعمل لٌؤت بعائلته إلى عمر دائم الوجود. فً كّل خلٌقة هللا طوال الّزمن، فٌما

 

 هللا ساكن في البشر

مولود فً الكنٌسة فً معركة المحاربة ضّد الّذهن الجسدي الّشخصً، وهو ٌسعى للّنمو فٌما ٌدخل العضو ال

فً ذهن هللا، وجود روح هللا القّدوس الموجود فٌه دائًما )فً ذهنه(، هو من الّضرورة القصوى من أجل 

ذهنه  في –اإلنسان  يفتؽٌٌر ذلك الّذهن. تكلّم عن ذلك فً الكتاب المقّدس بالعبارات التً تقول أّن هللا ٌثبت 

ٌّة جوهر روح الّذهن البشري مقترًنا مع روح هللا القّدوس. – "ٌثبت"، إلى المترجمة هنا  نفس الكلمة الٌونان

 ُترجمت ؼالًبا إلى "ساكن" فً الّشخص.

ٌّة األللّذهن البشري أال ٌوجد طرٌقة ثانٌة  ٌّر من الطبٌعة البشر ٌّة، إلى طبٌعة هللا للعطاء، لن ٌتؽ ٌسكن نان

ٌّة والدة )إنجاب( الّذهن  عندها ٌسوع المسٌح وهللا اآلب فٌنا، بواسطة قدرة الّروح القدس. هذه هً عمل

البشري من روح هللا القّدوس والّتؽذٌة من ذلك الّروح الّساكن فً الّذهن باستمرار. إن توّقؾ تدّفق ذلك 

ًٌّا وٌتوقّؾ الّتحّول. عندم ا ٌحدث هذا، ٌبدأ اإلنسان ٌفقد فعبلً الحقٌقة، فٌما الّروح، ٌتوّقؾ نمّو الّذهن روح

ٌّة مّرة أخرى  ٌّة القو ٌّة الجسد ًٌّا  –ٌرتّد الّذهن إلى الوراء نحو سٌطرة الّطبٌعة البشر ؼٌر قادر أن ٌتقّدم روح

من وٌنمو فً وحدة واّتحاد مع هللا. هذه الحالة هً حالة الّرقاد الّروحً وهللا وحده ٌستطٌع أن ٌوقظ أحدهم 

 ة التً ٌرفض الّشخص أن ٌتوب عنها.الخطٌئ –تؽتفر ال التً ذلك الّرقاد، إن لم ٌكن قد اقترؾ الخطٌئة 

هللا، أعلن هللا الحقٌقة عن ٌسوع المسٌح "اآلتً" فً الجسد الذي تكلّم  ةالتً اُعطٌت لكنٌس ٖ٘فً الحقٌقة # 

ًٌّا. عبارة عنه بولس الّرسول. معظمهم فهم هذا على أّنه ٌعنً أّن ٌسوع  المسٌح قد أتى وعاش وجوًدا جسد

هم فهم هذا على أّنه ٌتكلّم عن آخرى مشابهة لٌوحّنا، هً حول ٌسوع المسٌح ٌقول أّنه "سٌؤتً مجّدًدا". معظم

الحاجة لٌسوع أن ٌعٌش فً، أن ٌئه مجّدًدا فً المستقبل عند رجوعه كملك الملوك. إّنما ٌتكلّم ٌوحّنا عن مج

هلل اآلب وٌسوع المسٌح  ة)...( إّنها حول الحاجتً باستمرار إلى ذهن المولود فً الّروح. ٌسكن فً، أن ٌؤ

ٌصؾ الكتاب المقّدس هذا ببساطة، على أن "ٌظبّل ٌؤتٌا باستمرار" إلى حٌاتنا بواسطة قدرة الّروح القدس. 

 حٌاة المولودٌن بالّروح. أّنهما ٌثبتان فً، ٌسكنان فً، ٌعٌشان فً
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ٌّة وذات معنى عمٌقت التً استخدمها ٌهذه العبارا وأنا فٌكم. كما  اثبتوا في  "لكّل من ٌتلقّاها:  وحّنا هً قو

. أنا الكرمة لكرمة كذلك أنتم أًٌضا إن لم تثبتا يثبت فيأّن الؽصن ال ٌقدر أن ٌؤتً بثمر من ذاته إن لم  ًّ وا ف

)إنجٌل ّنكم بدونً ال تقدرون أن تفعلوا شًٌئا" وأنا فٌه هذا ٌؤتً بثمر كثٌر. أ يثبت في  وأنتم األؼصان. الذي 

ٌّة على ٘-ٗ: ٌ٘ٔوحّنا  (. ثّم أًٌضا، فٌما ٌسّجل ٌوحّنا كبلم ٌسوع فً ذلك الٌوم األخٌر من حٌاته الجسد

"ولست أسؤل من أجل هإالء فقط بل فصحنا، ٌوم الفصح(، فٌما هو ٌصلًّ ألبٌه، قال: األرض )بصفته 

ٌّها اآلب ن بً بكبلمهم. لٌكن الجمٌع واحًدا كما أًٌضا من أجل الذٌن ٌإمنو  لٌكونوا فيكوأنا  في  أّنك أنت أ

]مجد  أرسلتنً. وأنا قد أعطٌتهم المجد الذي أعطٌتنً كلٌإمن العالم أنّ  فيناهم أًٌضا واحًدا  ]لٌصبحوا[

 في  وأنت  فيهمأنا  واحًدا كما أّننا نحن واحد. ]لٌصبحوا[  لٌكونواالّروح القدس الذي ٌعمل فً الّذهن[  

 (.ٖٕ-ٕٓ: ٥ٔ)إنجٌل ٌوحّنا " لٌكونوا مكّملٌن إلى واحد ولٌعلم العالم أّنك أرسلتنً وأحببتهم كما أحببتنً

سٌح، الحًقا، وقد علّم ٌوحّنا هذه الحقائق بشكل أقوى كان تضخٌم لمعنى ما شهده ٌوحّنا فً كبلم ٌسوع الم

ٌّة الّسنٌن البلحقة من حٌاته. رّكزت رسائفً  ٌّة القو ل ٌوحّنا األولى والّثانٌة والّثالثة بؤكملها، على هذه العمل

ٌّة إلى طرٌق هللا، من أسلوبه فً المحّبة وذهنه  . فينافً الحٌاة، التً تعمل لتحّول أذهاننا من الّطرق األنان

ّنما ٌقدر الّروح أن ٌعٌش ]ال ٌقدر اإلنسان أن ٌرى الّروح، إ "هللا لم ٌنظره أحد قطّ هذا ما ٌقوله أحد المقاطع: 

ا[ ًٌّ ٌه" التً هً محّبة هللا، پاڠ"أ]الكلمة هً إن أحّب بعضنا بعًضا  .فً اإلنسان وٌساعدنا "لنرى" هللا روح

]هذه هً  فيناومحّبته قد تكّملت  فينافاهلل ٌثبت ، بما أّنه ال محّبة كهذه تسكن فً البشر[ مصدرهاوهللا هو 

أسلوبه فً المحّبة الذي هو  هو ٌسكن فٌنا وٌساعدنا لنعٌش ن وحٌاة هللا، فٌماالّطرٌقة الوحٌدة الختبار ذه

]فقط بقدرة الّروح القدس أّنه قد أعطانا من روحه  فيناوهو  فيه. بهذا نعرؾ أّننا نثبت مستحٌل عند اإلنسان[

]"نظرنا" هللا قد نظرنا ونحن  .[فينافٌنا ٌمكننا أن نختبر هكذا محّبة وحٌاة، وهذا ٌظهر أو ٌثبت أّن هللا هو 

ٌّة[  ًٌّا من خبلل هذه العمل بالّذات التً  ة]هذه العملٌّ ونشهد أّن اآلب قد أرسلنا اإلبن مخّلًصا للعالم روح

ا، إّنما اإلعتراؾ من اعترؾ اختبرناها فً حٌاتنا، تثبت أّن ٌسوع المسٌح هو ابن هللا[.  ًٌّ ]لٌس اعتراًفا شفه

ًٌّا[الذي ٌظهر باألسلوب الذي ٌعٌ أّن ٌسوع هو ابن هللا فاهلل ٌثبت   شه الّشخص، فٌكون عندها اإلعتراؾ واقع

هللا  فيالمحّبة ٌثبت  فيهللا. ونحن قد عرفنا وصّدقنا المحّبة التً هلل فٌنا. هللا محّبة ومن ٌثبت  فيوهو  فيه

 (.ٙٔ-ٕٔ: ٗ]رسالة ٌوحّنا األولى " فيهوهللا 

ٌّة لٌتؽلّبوا على ذهنهم الّشخّصً وأسلوب أن نفهم "كٌؾ" ٌدخل أحدهم إلى معر الّتفكٌر الخاطئ، هو كة روح

أن ٌحدث إال  هذا الّتحّولال ٌمكن لهللا وابنه، بواسطة قدرة الّروح القدس.  فينان ٌسكن ألرورة أن ندرك الضّ 

ي ٌحدث فً خلق إٌلوهٌم الذ –من خبلل هذه الّطرٌقة. إّنها أعجوبة والمرحلة األكثر روعة فً خلٌقة هللا 

 الكنٌسة.

اء الذي ٌنمو إلى هٌكل ابًقا، وصؾ الذي فً الكنٌسة على أّنهم جزًءا من البنكما قد قرأنا فً رسالة أفسس س

هلل واضحة لٌسوع المسٌح والذي فٌه نحن ُنبنى من أجل مسكن هلل. ٌجب أن تكون الحاجة مقّدس فً الّرّب، 

و. وهم بدورهم أن ٌسكنوا فً هللا وابنه. وصؾ هربرت ب أن ٌسكنا فً حٌاة المولودٌن بالّروح، اآل

ا، كؤّنها جنًٌنا فً ملكوت هللا  ٌّد جّدً عائلة هللا. ال ٌوجد هذا الجنٌن إال بسكن هللا  –أرمسترونػ الكنٌسة بشكل ج

 إّنما الجنٌن لم ٌولد بعد. .فيه
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 وجود عائلة هللا

رؼم أّن هذا قد تّم الّتعّرؾ من أجل وجود كنٌسة هللا.  ٌتطلّب األمر نفسه من أجل وجود عائلة هللا المتوّجبة

ٌُفهم بالك علٌه على عّدة أصعدة بخصوص الكنٌسة، لم ٌتمّ  امل بخصوص عائلة هللا. هذا الّتعّرؾ علٌه او لم 

ٌّة. بعد إعبلن هذه الحقٌقة، سوؾ  ناشطة بالّنسبة إلٌنا كتابات مقّدسة أخرى  نجدٌقودنا إلى الحقٌقة الّنهائ

 كّل أعظم. إًذا، سوؾ نرّكز أّوالً على هذه الحقٌقة قبل أن نكمل.بش

ٌّة، لم ُتعلن هذه  رؼم أّنه قد تّم اإلعبلن فً عظة احتفال سابقة، أّن هللا سوؾ ٌسكن فً عائلته لحٌاة أبد

ٌُعطىال  ٌّة والهدؾ الذي ٌعطٌه هللا اآلن.الوضوح واإلدراك لهذه العمل حقٌقة على أّنها عقٌدة، ولن 

وح القدس، سوف "يسكن" هللا في عائلته لحياة أبدي ة، وسوف يسكنون فيه ٤حقيقة #  : بواسطة قدرة الر 

سٌتّم هذا بواسطة قدرة الّروح القدس الذي ٌنبثق من هللا، ولن ٌتوقّؾ أبًدا عن "مجٌئه إلى" حٌوات كّل  دائًما.

ٌّة دائمة ومستمّرة إلى ح ن فً عائلة هللا. ستكون هذهالذٌ ٌّة.عمل  ٌاة أبد

ًٌّا عن حٌاة إنسان مولود  عندما نولد من الّروح القدس، ٌمكن حظر تدّفق الّروح القدس وإبعاده )قطعه( كل

 بالّروح.

ٌسكن فً هللا. بواسطة قدرة هللا ٌسكن فً حٌاة إنسان مولود بالّروح )إنسان الّروح القدس(، وهو بالّتالً، 

تسكن فً حٌاة المولود بالّروح )فً جوهر  ، طرٌق حٌاة( هللاة، كلمالقدس، تبدأ حٌاة )طبٌعة، حقٌقة الّروح

من  وٌعٌش به،اإلنسان فٌه الّروح الذي اُعطً للّذهن البشري(، تساعد على تؽٌٌر االسلوب الذي ٌفّكر 

ٌّة والكبرٌاء إلى أسلوب اإلهتمام والمحّبة تجاه اآلخرٌن.  ً إّنما ٌمكن أن تقمع هذه القدرة وفأسلوب األنان

ٌّة فً القٌامة من  بعض األحٌان تقطع بسبب الخطٌئة، ألّن هللا ال ٌسكن فً الخطٌئة. عندما ُتعطى حٌاة روح

ٌّة سكن هللا فً حٌاة إنسان "مولود" ) ٌّة، عمل ٌّة( إلى حٌاة روح لم ٌعد ًمنجب الموت )أو القٌامة من حٌاة جسد

ٌّة. ةومستمّرة إلى حٌا ةع، إّنما تكون دائمبعد(، وسكن اإلنسان فً هللا، ال تتوّقؾ أبًدا وال تنقط  أبد

عند كّل عضو ولد فً عائلة هللا، منطق وتفكٌر مستقّل، إّنما كّل واحد هو مّتحد فً الهدؾ واإلرادة وطرٌق 

الذي هو  –مرار من هللا تإلى األبد )الذي ٌنبثق باس سٌسكن فٌهواحدة للحٌاة بواسطة الّروح القدس الذي 

هللا "الّساكن إلى األبد" فً كّل عضو، الذي ٌصنع عائلة هللا واقًعا فً أسلوب "واحد" مّتحد (. إّنه المصدر

 كامل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ونكمل... وجود عائلة هللا

ٌٌّن وفرٌدٌن، لكّنهم ال ٌنفصلون أبًدا عن  ٌّزٌن، فرد هللا، إّنما هم فً المولودون فً عائلة هللا هم أعضاء متم

ٌّة. ٌحّدد الّروح القدس طبٌع هللا ووجوده. إّنه قدرة روح هللا الذي ٌنبثق منه  ة"وحدة" مع هللا فً حٌاة أبد

طبٌعته. سٌكون كّل المولودٌن فً تلك العائلة مّتحدٌن وكلمته و " ألّنه من كٌنونة هللابالكامل، وهو "مقّدس

ًّ فً الوحدة والهدؾ وطرٌق   الحٌاة.بشكل روح
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ا فً هذا ةهذه المعرفإّنما مع  ا فً قدرتنا لنفهم بشكل كامل، ألّننا محدودٌن جّدً ، نحن ال نزال محدودٌن جّدً

ٌّة )هللا ساكن الوجود الجسدّي.  إّنما مع فهمنا هذا أّننا نقدر أن ٌكون لنا الّروح القدس ساكن فٌنا إلى حٌاة أبد

 ة هللا العظٌمة، وكّل ما ٌخبرنا عنها.أن نقّدر بعمق أكثر خلٌق فٌنا(، نستطٌع

 –أن نرى كٌؾ أّن الكنٌسة هً المكان حٌث ُتبنى  إًذا عندما قال هللا أّنه سٌبنً هٌكبلً ٌسكن فٌه، ٌصبح أسهل

 حٌث ُتخلق.

ٌٌّنكما قد قٌل سابًقا بما ٌخّص أعضاء الكنٌسة:  ٌسوع المسٌح على أساس الّرسل واألنبٌاء و ]ُنبنى[ "مبن

ًسار الّزاوٌة الذي فٌه كّل البناء مرّكًبا مًعا ٌنمو نفسه حج ٌٌّن  هيكاًل مقد  فً الّرّب. الذي فٌه انتم أًٌضا مبن

 (.ٕٕ-ٕٓ: ٕ)رسالة أفسس فً الّروح"  مسكًنا هللمًعا  [ ]ُتبنوا

. إّنها الذي ٌعمل به هللا منذ وقت طوٌل لٌخلق –عن هٌكل هللا هذا بطرق عّدة. إّنه مكان راحة هللا  قد حكً

فهم هكذا أمور بشكل أعمق، ملكوت هللا، عائلة هللا بالّذات.  أورشلٌم المقّدسة، هٌكل هللا، صهٌون، مدٌنة

 ٌعطً وحً أعظم لمعظم ما سّجله هللا من أجلنا.

إلى راحتك أنت  يا رب  "قم سؤل هللا بواسطة إشعٌاء، "أٌن مكان راحتً". لكّنه ٌخبرنا عن ذلك فً المزامٌر: 

ٌّة ل١: ٕٖٔالمزامٌر )ت عّزك" وتابو بسلطته إلى قدرته  –راحة هللا المجتمعة فً قدرته (. هذه داللة نبو

ٌُخلق بروحه  –منه  –األعظم. ببساطة، إّنها داللة لروحه القّدوس والقدرة المتضّمنة فٌه  من قدرته لصنع ما 

ب  "ألّن عائلته، الهٌكل المقّدس. ٌضٌؾ بعد ذلك،  –القّدوس  اختار صهٌون اشتهاها منزاًل له. هذه هً  قد الر 

 (.ٗٔ-ٖٔ)آٌات ألّنً أشتهٌها"  ههنا أسكنإلى األبد  راحتي

بواسطة قدرة الّروح القدس، لكن حّتى هناك، لقد نظرنا إلى بعض ما كتبه ٌوحّنا حول كٌؾ ٌسكن هللا فٌنا 

ًّ "كلمات ٌسوع ذاتها تكشؾ أكثر:  . الكبلم الذي أكّلمكم به لست أتكّلم ألست تإمن أّنً أنا فً اآلب واآلب ف

ًّ هو ٌعمل األعمال"  (. كّل قّوة فً العالم تنبثق من ٓٔ: ٗٔ)إنجٌل ٌوحّنا به من نفسً لكّن اآلب الحاّل ف

الهدؾ نفسه واإلرادة فً عندها ٌكون ما ؼب أن ٌشارك عائلته بهذه القدرة بٌنهللا، الذي هو المصدر. هو ٌر

ا آخر "إن كنتم تحبّ ذلك:  بعدل المسٌح قاالحٌاة.  ًٌ ونً فاحفظوا وصاٌاي. وأنا أطلب من اآلب فٌعطٌكم معّز

(. ٌعّظم هللا نفسه بقّوة وسلطان أعظم، فً عائلته. ٙٔ-٘ٔ )آٌاتلٌمكث معكم إلى األبد"]الّروح القدس[  

ٌّة.  حّتى هنا، أعلن هللا أّنه كان هدفه أن ٌسكن فً عائلته إلى حٌاة أبد

التً ٌعمل فٌها هللا مع كنٌسته خبلل آخر الّزمن  ةألخٌرة التً أعلنها هللا لكنٌسته، تعكس الّطرٌقهذه الحقائق ا

تركٌز على الهدؾ، من أجل المساعدة على مع قدرة عظٌمة و هذا، لٌبارك كنٌسته إلى أبعد حدود الّنهائً

ٌّة  لمساعدة الذٌن سٌدعون لفهم بوضوح دفعها إلى العهد الجدٌد الّرائع. لقد أعطى هللا اآلن المعرفة األساس

 .سر  العصورأكثر، تتّمة...  

 


