PROPHETIC
REVELATION

تحولنا
س َم ْْع !
َم ْنْلَهُْأُذُ ٌنْفَْْليَ ْ

ال ّنموْحتىْ
التّحولْاألخير

ريتشاردْل.سْ.غان
هذا العصر،
هو عصر التوقّعات العظيمة.
مع ّ
أن درب اإلنسان مليء
باألهوال والكوابيس ،غير ّ
أن العديد من
الناس يبحثون باستمرارعن ث ّمة جنّةٍ،
مكان
يعتقدون بأنّها موجودة في
ٍ
الرغم
قريب ،عند زاوية الطريق .على ّ
من ّ
أن قلب االنسان مليء باآلالم
سك باألمل – مت ََو ِّقّعا ً ّ -
أن
واألحزان،لكنّه يتم ّ
العام المقبل سوف يكون أفضل .نعمّ ،
ٳن الكثير من الناس. ،
يتطلّعون نحو غ ٍد أفضل.
هناك حديث دائم يدور في العالم المسيحي حول عودة
المسيح القريبة من أجل المسيحيّين في نهاية هذا القرن.
من جهتي أنا ،انّي أعتقد ّ
بأن قدّيسي المسيح الحقيقييّن –
المنتخبين ،أي العروس – الفاهمين وال ُمد ِّْركين ،والّذين
سبق لهم وشاهدوا ظهورْالمسيحْْالثانيْفي هذا القرن (أي،
ظهورالكلمة) ،هم بحاجة لمن ّ
الرب في
يتقربوا من ّ
يهزهم قليالً ،لكي ّ
درك بأنّها ال تش ّكل جز ًءا من كنيسة العالم ال ُمتديّن ،على
الساعة الختاميّة هذه .يجب على العروس أن ت ُ ِّ
الرغم من وجود ث ّمة هدف أو غرض لهذا النظام ،في خطة ٳلوهيم.
ّ
تعرضت كنيسة المسيح الحقيقية المولودة بالدّم ،لٳلضطهاد والتعذيب من قِّبَل العالمّ .
ان العروس
لقد ّ
الحيّة ،تملك توقُّعا ً عظيما ً ّ
بأن شيئا ً هائالً سوف يحصل ،والّذي من شأنه أن ّ
يفك أ ْسرها ويُريحها من
ظمة لم تجاهد ّ
ان الكنيسةْالمن ّ
جهادهاّ ،
لكونِّها مولودة من زواجٍ غير
قط ،ألنها جزء من العالم – نظرا ً ْ
مقدّس ،ٳنّها ُمت َد ِّيّنة ،ولكنّها غير ممتلئة من الروح القدس .ومع ذلكّ ،
فان القدّيسين يحتاجون إلى معرفة
ما الّذي يطلبه ٳلوهيم منهم ،وكيف ينبغي لهم أن يسكنوا (يُقيموا) في الكلمة ،ويسلكوا في نورها ،وأن
يكونوا مستعدين لٳلختطاف .نعم ،ذات يوم ،سوف يكون هناك نفخة نهائيّة من بوق ٳلوهيمَ "،
الربّ
أل َّن َّ

س َما ِّء َوا َ
يس َم َ
ص ْو ِّ
ف ي َ ْن ِّز ُل مِّنَ ال َّ
ت َرئِّ ِّ
نَفسَهُ ب ِّ ُهتَافٍ  ،ب ِّ َ
ق الل ِّه ،سَ ْو َ
الئِّ َك ٍة َوبُو ِّ
أل ْم َواتُ فِّي ا ْل َمسِّيح ِّ
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سَي َ ُقو ُمونَ َأ َّو ًالُ .ثمَّ نَح ُْن ا َ
س ُحبِّ ِّل ُم َ
الربّ ِّ فِّي ا ْلهَ َوا ِّء،
ف َج ِّميعًا َمع َ ُه ْم فِّي ال ُّ
ال َقاةِّ َّ
أل ْحيَاءَ ا ْلبَاقِّينَ سَ ُن ْخ َط ُ
َوه َك َذا نَ ُك ُ
الربّ ِّ١(".تسالونيكي  .)١١-١١ꓽ٤ولكن الى أن يبزغ فجر ذلك اليوم ،يجب
ون ُك َّل ِّحي ٍن َم َع َّ
صورة
علينا أن نتعلم كيف نتكئ (نستند) على يسوع ،وننتقل من مجد إلى مجد ،لكيما نتغيّر الى تلك ال ّ
عينها ،صورتهْهو.
الرسالة هي٢ :كور ١١ꓽ٣.ومرقس :٣-١ꓽ٩
نصوصنا لهذه ّ

صو َرةِّ
الربّ ِّ ب ِّ َو ْج ٍه َم ْك ُشوفٍ َ ،ك َما في ِّم ْرآةٍ ،نَتَغَي َُّر إ ِّ َلى تِّ ْل َك ال ُّ
" َونَح ُْن َج ِّميعًا نَا ِّظ ِّرينَ َم ْجد َ َّ
الروحِّ".
الربّ ِّ ُّ
عَ ْينِّهَاِّ ،م ْن َم ْج ٍد إ ِّ َلى َم ْجدٍَ ،ك َما مِّنَ َّ
َو َقا َل َل ُهمُ«:ا ْل َح َّق َأ ُقو ُل َل ُك ْم :إ ِّ َّن مِّنَ ا ْل ِّقيَا ِّم ه ُهنَا َق ْو ًما َ
وت
ت َحتَّى ي َ َر ْوا َم َل ُك َ
ال ي َ ُذو ُقونَ ا ْل َم ْو َ
الل ِّه َق ْد َأتَى ب ِّ ُق َّوةٍ».
َوب َ ْعد َ ِّستَّ ِّة َأيَّا ٍم َأ َخ َذ يَسُو ُ
ص ِّعد َ ب ِّ ِّه ْم إ ِّ َلى َجبَل عَال ُم ْن َف ِّردِّينَ
س َوي َ ْع ُق َ
وب َويُو َح َّناَ ،و َ
ع ب ُْط ُر َ
َو ْحد َ ُه ْمَ .وتَغَيَّ َر ْ
ت َه ْيئَتُهُ ُقدَّا َم ُه ْم،
صار عَ َلى ا َ
ضاءَ ِّجدًّا َكال َّث ْلجَِّ ،
صا َر ْ
ض ِّم ْث َل ذ ِّل َك".
ال ي َ ْقد ُِّر َق َّ
أل ْر ِّ
ت ثِّيَابُهُ تَ ْل َم ُع ب َ ْي َ
ض َأ ْن يُبَيّ ِّ َ
َو َ
سابع.
اليوم الّذي يلي الّستّة أيام ،هو اليوم ال ّ
لم يكن لدى بطرس ،يعقوب ويوحنّا ،أدنى فكرة ع ّما كانوا على وشك أن يختبروه في ذلك اليوم
بالذات ،عندما دعاهم سيّدهم للخروج من بين التالميذ اإلثني عشر .م ّما ال شك فيهّ ،
أن االثني عشر
هؤالء ،قد تذ ّكروا ما قاله يسوع قبل نحو أسبوع ،ولكن ،وكعادتهم ،لم يكن فهمهم لمبدأ "الملكوت"
يالمس ولو حتى قليالً ،الحقيقة الّتي قصدها يسوع .فلقد كانوا ،على ِّغرار سائر اليهود ،يبحثون عن
مملكة ماديّة أرضيّة ملموسة ،سوف يستعيدها "مسيح ٳلههم" ،قبل أن يُد ِّْركهم الموت .لذا ،فعندما تكلم
بقوة) ،كان أملهم أنذاك ،يتمحور حول تلك
بقوة" ( -يأتي ّ
ربنا يسوع عن "ملكوت ٳلوهيم وقد أتى ّ
المملكة الماديّة الموجودة في أذهانهم .وبعد قيامة المسيح وعودته لقضاء أربعين يو ًما معهم ،كانت تلك
الرغبة ال تزال تراودهم و ُمع ّ
ششة في أذهانهم( .اقرأ سفر األعمال الفصل األول) .غير ّ
أن يسوع كان
أن الروح القدس لم ي ْ
يتحدث عن مملكة روحيّة ،حيث روح ٳلوهيم يعمل في الناس .وبما ّ
عطي
كن قد أ ُ ِّ
بعد ،فانّهم لم يتم ّكنوا من فهم وال استيعاب ك ّل ما كان يتكلّم به يسوع.
الرب يسوع على جب ٍل عا ٍل ،شاهدوا رؤيا ُمذهلة ،فلقد
عندما كان بطرس ،يعقوب ويوحنا وحدهم مع ّ
تغيّرت هيئة المسيح أمامهم .ٳ ّن التجلّي أو تغيير الهيئة على الجبل هو" ،ملكوت يهوه (الّذي) يأتي
وقوةْروحه ال ُم َح ّ ِّولَة في قلب المملكة التي كان من
قوة" .ٳ ّن مجد اإلله العظيم والجبّارالكامن في ٳبنهّْ ،
ب ّ
قرر تأسيسها ،قد ت ّم الكشف عنها كلّها ،للتالميذ الثالثة المنتخبين ،فالّذي اختبره التالميذ (قبل موتهم)،
ال ُم َّ
تذوقا ً ُمسبَقا ً لطعم الجاللة والملكوت (٢بطرس  ،)١١ꓽ١الذي كان
كان داللةً ُمسبقة (تعريفا ً ُمس َبقاً) ،أو ّ
سخ روح يهوه القدّوس نفسه في قلوب شعبه ،لكي يحقّق تغييراًْفيْ
من ال ُمقَ َّرر أن يأتي ،عندما سيُر ِّ ّ
الرغم من ّ
الرب
أن "ملكوت يهوه" هو داخل المؤمنين ،فلقد رت ّب ّ
الحياة ،ٳستعدادا ً للعصر االبدي .على ّ
االله سبعة عصور للكنيسة ،بُ ْغ َية تحقيق الكمال ومجد تلك المملكةّ .
سبعة ،هو
إن زمن عصورالكنائس ال ّ
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منْمجدْإلىْمجد
عصر النعمة الممتدّ على مدى ألفي سنة ،ونراه مذكورا ً في الكتاب المقدس تحت ٳسم "ملكوتْ
سموات"ْ،وسوف يت ّم الكشف عن "ملكوت يهوه" بالكامل وترسيخه إلى األبد ،لدى مجيء المسيح
ال ّ
الثاني.
سابع" من عصر النّعمة( .انّي أعلم ب ّ
أن هناك بعض
ٳنّنا نعيش في الساعات الختاميّة "لليوم ال ّ
المسيحيين الّذين ال يؤمنون برموز ،وأنماط وظالل الكتاب المقدّس .و ّ
لكن هذه الرسالة هي لل ُمصلين
ّ
الست
الحقيقيين الذين يؤمنون بالكلمة) .لقد كان المسيح يسوع يعمل بين المؤمنين خالل عصورالكنسية
ح َْدثاًْعظيمْا ً بالنّسبة
سابع .هذا هو العصرالذي سيشهد َْ
األخيرة .ونحن نعيش اآلن ،في عصر الكنيسة ال ّ
للمؤمنين الحقيقييّن باإلله الحي ،قبل مجيء ٳبن ٳلوهيم بمجده ،الختطاف عروسه .في لحظة ،في طرفة
تحوالً وتغييرا ً .يجب على األموات في المسيح أن يلبسوا عدم فساد ،وأ ّما بالنّسبة
عين ،سوف يحدث ّ
للقديسين األحياء ،فانّهم سوف يلبسون عدم موت (١كور  ،)١٣-١١ꓽ١١ومن ث َ ّم ،يت ّم نقلهم إلى بيت
اآلب .وبعد سبع سنوات من ٳستالمهم لمكافآتهم عند كرسي المسيح (٢كورنثوس  )١١ꓽ١واٳلحتفال
بعشاء عرس الخروف (رؤيا  ،)٩ ،١ꓽ١٩سوف يعود "ملكوت ٳلوهيم الروحي وال ُمم َّجد" إلى األرض
مع يسوع الملك ،ويح ُكم األرض .آنذاك ،سوف تحين ساعة إستعالنْأبناءْالوهيم (رومية  .)١٩ꓽ١ٳ ّن
القديسين ال ُمم ّجدين سوف يصيرون منظرا ً للعالم بمجدهم الحقيقي والكامل .وهذا العصر ،سوف يكون
عصر التجديد (متى  ،)٢١ꓽ١٩حيث أفراد الجنس البشري "ال ُمخَلّصين" ولكن الغير ُم َجدَّدين ،سوف
يكونون تحت حكم ٳبن ٳلوهيم الّذي سيرعاهم بعصاه الحديدي المقدّس ،لمدة ألف عام (متى⸵ ٢١ꓽ١٩
 ⸵٣٤ꓽ٢١أشعيا  ⸵٩-١ꓽ١١رؤيا .)١-١ꓽ٢١

راقبواْوصلّوا ْ
العديد من المسيحيين ،في جميع أنحاء العالم ،ينتظرون اإلختطاف .إنّهم ينتظرون تغيير
ق واسعٍ َمفاده ّ
أن االختطاف سوف يحصل بصورة فجائيّة من أجل
أجسادهم .لقد انتشر تعليم على نطا ٍ
ّ
صحيح .فالحدَث الكبير القادم ،لن يحدث بشك ٍل مفاجئ .هناك كتب
جميع المسيحيين.
ولكن العكس هو ال ّ
مقدسة تدعم هذا الرأي بوضوح .ٳقرأ ١تسالونيكي  ٩ꓽ١ ⸵١٣ꓽ٤و٢تسالونيكي  .١-١ꓽ٢كما ّ
أن
اٳلختطاف ليس لكل من يد ّعي أنه مسيحي ،وال ألولئك الذين يُطلَق عليهم ٳسم مسيحيين ،الذين ليسوا في
حالة ت ََرقُّب وصالة ،في مسيرتهم اليومية مع المسيح.

صا َو َأ ْخ َر َج ْ
ت َأ ْو َرا ًقا ،تَ ْع َل ُمونَ َأ َّن
صا َر ُغ ْ
ص ُنهَا َر ْخ ً
" َف ِّم ْن َش َج َرةِّ التِّّي ِّن تَع َ َّل ُموا ا ْل َم َث َلَ :متَى َ
ضاَ ،متَى َر َأ ْيتُ ْم ه ِّذ ِّه ا َ
صائِّ َرةًَ ،فا ْع َل ُموا َأ َّنهُ َق ِّريب عَ َلى
ْف َق ِّريب .ه َك َذا َأ ْنتُ ْم َأ ْي ً
ال َّ
أل ْشيَاءَ َ
صي َ
ضي ه َذا ا ْل ِّجي ُل َحتَّى ي َ ُكونَ ه َذا ُك ُّلهُ .اَل َّس َما ُء َوا َ
ا َ
ض ت َُزو َ
أل ْب َوابِّ .اَ ْل َح َّق َأ ُقو ُل َل ُك ْمَ :
ال ِّن،
أل ْر ُ
ال ي َ ْم ِّ
ال ا ْل َم َ
ال ي َ ْع َلمُ ب ِّ ِّه َما َأ َحدَ ،و َ
ساعَ ُة َف َ
ال ِّمي َ
َول ِّك َّن َك َ
الئِّ َك ُة ا َّلذِّينَ
ال ي َ ُزولَُ « .و َأ َّما ذ ِّل َك ا ْلي َ ْومُ َوتِّ ْل َك ال َّ
2
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ص ُّلواَ ،
أل َّن ُك ْم َ
س َما ِّءَ ،و َ
ال تَ ْع َل ُمونَ َمتَى ي َ ُك ُ
ون
ال االب ُْن ،إ ِّ َّال
فِّي ال َّ
ُ
اآلبُ .ا ْن ُظ ُروا! ِّا ْسهَ ُروا َو َ
صى
ا ْل َو ْقتُ َ .ك َأ َّن َما إ ِّ ْنسَان ُمسَافِّر تَ َر َك ب َ ْيتَهَُ ،و َأ ْع َطى عَبِّيدَه ُ ال ُّ
س ْل َطانَ َ ،و ِّل ُك ّ ِّل َو ِّ
اح ٍد عَ َم َلهَُ ،و َأ ْو َ
اب َأ ْن ي َ ْسهَ َرِّ .ا ْسهَ ُروا إ ِّ ًذاَ ،
أل َّن ُك ْم َ
ف ال َّل ْي ِّل،
ال تَ ْع َل ُمونَ َمتَى ي َ ْأتِّي َربُّ ا ْلب َ ْيتَِّ ،أ َمسَا ًءَ ،أ ْم نِّ ْ
ا ْلب َ َّو َ
ص َ
صبَا ًحاِّ .لئَ َّ
ال ي َ ْأتِّيَ ب َ ْغتَ ًة َفي َ ِّجد َ ُك ْم نِّيَا ًما!
صيَا َح الدّ ِّ
َأ ْم ِّ
ِّيكَ ،أ ْم َ
~ مرقس ٣١-٢١ꓽ١٣
سماء وترقُّب ظهور أيّة
لكن ماذا يعني "راقبوا وصلّوا"؟ فهل يعني النّظر باستمرار إلى ال ّ
فر ،عندما يصلّي أحدهم؟ كال ،بالتأكيد.
س ُح ٍ
إشارة ل ُ
ب تتدحرج مثل ِّس ٍ
صالة ،هي الدّعاء
ما معنى "نراقب" :أن نكون َيقظين وفي حالة تأ ّه ٍ
ب ٍ
دائم للمراقبة والدّراسة .وال َ
لروحْولكلمةْالرب .دعونا نقرأ
سير ِّوفقا ً ل ّْ
والعبادة .وكل هذه األمور ،ال يمكن أن تتحقّق إال بال ّ
 ١تسالونيكي .١١-١ꓽ١

َف َ
ص ُح.
ال نَنَ ْم إ ِّ ًذا َكا ْلبَاقِّينَ  ،ب َ ْل ِّلنَ ْسهَ ْر َونَ ْ
َ
أل َّن ا َّلذِّينَ يَنَا ُمونَ َفبِّال َّل ْي ِّل يَنَا ُمونَ َ ،وا َّلذِّينَ ي َ ْس َك ُرونَ َفبِّال َّل ْي ِّل ي َ ْس َك ُرونَ .
َ
ضبِّ ،ب َ ْل ال ْقتِّنَا ِّء ا ْل َخ َ
ص ب ِّ َربِّّنَا يَسُوعَ ا ْل َمسِّيحِّ،
ال ِّ
أل َّن اللهَ َل ْم ي َ ْجع َ ْلنَا ِّل ْلغَ َ
ات َ
أل ْج ِّلنَاَ ،حتَّى إ ِّ َذا سَ ِّه ْرنَا َأ ْو نِّ ْمنَا نَ ْحيَا َج ِّميعًا َمعَهُ.
ا َّلذِّي َم َ
ضا.
ضا َوا ْب ُنوا َأ َحدُ ُكمُ اآل َخ َرَ ،ك َما تَ ْفع َ ُلونَ َأ ْي ً
ض ُك ْم ب َ ْع ً
ِّلذ ِّل َك عَ ُّزوا ب َ ْع ُ
صعب ،العمل بما هو مكتوب
من ال ّ
سهل قراءة ما هو مكتوب في الكتاب المقدس ،ولكن من ال ّ
فيه .ٳ ّن الكثير من المسيحيين عالقون في فخ العالم الدّيني ،والّذي يس ّمى "اإليمان المسيحي" ،فتراهم
يواظبون على حضور خدمات الكنيسة ،ويدفعون عشورهم ويقدّمون التقدمات والقرابين ويشاركون في
البرامج الدينيةّ .
لكن كلمةْيهوه ،قد ت ّم إهمالها فيْالخدماتْالروحيّة .فصارت كافّة األحاديث تدور
حول التكلم بألسنة ،التنبؤ ،الشفاء ،المعجزات ،والعديد من األعمال العظيمة األخرى ،التي تحصل في
هذه الكنيسة المذهبيّة ،وفي الكنيسة الطائفية األخرى .انّما ،عندما يتعلق األمر بٳطاعة الكلمة ،فانّك
بفخر عن" :ك ّل ما حققته كنيستي من أجل يهوه ،وكميّة التضحيات الّتي ضحيناها من
تراهم يجاهرون
ٍ
أجل ٳلوهيم – ونتيجةً لك ّل ما هو حاصل في كنائسنا وجماعاتنا ،يهوه موجود معنا ( .انهم يخدعون
أنفسهم!) كل هذه األمورال تعدو َك ْونها سوى نور شمعة – تضيء من خالل بعض األعمال الدينيّة من
الروح أو على األق ّل ،تخ ُمدهّ .
ان تجا ُهل كلمة يهوه
أجل ٳرضاء الذات ،غير أنّها تُطفئ صوت ّ
ورفضها ،يعني عصيان صوت الروح ،أي وصية ٳلوهيم .من األفضل لنا أن نطيع ،فهذا خير لنا من
الرب (١صم.)٢٣-٢٢ꓽ١١ .
أن نض ّحي ،كي ال نصبح مرفوضين من قِّبل ّ
انّْالعالمْالمسيحيْبغيضْ،فهوْملعونٌْْولعنةْعلىْح ّدٍّْسواءْ،ويحفلْبالشّوائبْوالعيوب.
عصرنا الحالي هذا ،هو أكثر العصور ِّنفاقا ً .يجاهرالمسيحيّون بأنهم يحبون مجيء المسيح ،ولكنهم ال
يروجون سوى لخدما ٍ
ت شفهيّة ،وسوف يُصابون بخيبة أم ٍل كبيرة جدا ً .كيف يُمكنهم أن يحبّوا مجيئهْ،فيْ
ّ
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حينْانّهمْيكرهون ويُبغضون ظهور الكلمة [ -]His Parousiaفي هذه الساعة؟ لقد جاءت الكلمة (من
إنسان ،وليام ماريون برانهام) الّذي أعلن عن وجود ٳبن اإلنسان ،أي يسوع المسيح .هذه هي
بن
ٍ
خالل ٳ ِّ
بداية ّ
الظهور الثاني للمسيح الرب [ّ .]Parousia
ان مجيء الكلمة الثاني هذا ،هو من أجل تحضير
المؤمنين وجعلهم مستعدّينْ .
ٳن كانوا ال يستطيعون محبّة ظهور روح الكلمة (المسيح) ،فكيف يمكنهم أن
يحبّوا ظهوره الجسدي؟ ْ
إن كانوا عاجزين عن مواجهة الكلمة ومحبتها ،فكيف سيتم ّكنون من مواجهة
الرياء ،وهذا ال ِّنّفاق!
االنسان لدى مجيئهْ،والّذيْسوفْيكونْالكلمةْوالسيف ؟ يا لهذا ّ
ّ
ان معظم المسيحيين محاصرون بتقاليدْالكنيسة ،هم يؤمنون بـ "تعاليمْالكنيسة" ،دونما تفكير
وال مراجعة .فانّهم لم "يفحصوا الكتب ك ّل يوم :هل هذه األمورهي هكذا؟" (أعمال  .)١١ :١١أولئك الذين
يزعمون أنّهم يفتّشون الكتب المقدّسة ،يحصرون دراستهم بشكل دائم ِّوفقا ً للعقائد التي تطرحها من ّ
ظماتهم
يحرفون الكلمة لتتناسب مع "تعاليم كنيستهم"ّ .
ان الطوائف المختلفة،
الدينية فقط ال غير ،هم غالبا ،ما ّ
لديها "تعاليم كنسيّة" مختلفة .وهكذا أيضاً ،بالنسبة لمختلف األفراد المسيحييّن ،الّذين ينض ّمون الى بعض
المذاهب أو ّ
الطوائف األخرى ،فانّهم يتلقّنون "تعاليم كنائسهم" .ال يمكن للمسيحي أن يصل إلى ملء نور
سر بابل (األم وبناتها) وكافة عقائدها .عليهْأنْيتطلّعْإلىْالروحْويثبّتْ
كلمة يهوه ،إلى أن ينفصل عن ّ
صحيحةْ(راجع أعمال -٤١ꓽ٢
نظرهْعلىْكلمةْيهوهْ،وأنْ ُيقادْإلىْالخدمةْالرسوليةْالحقيقيةْوالتّعاليمْال ّ
ْس فِّي ِّه ُ
ظ ْل َمة ْال َبتَّةَ (ظلمة تعني :تقليد ،خطأ)" (١يوحنا ١ꓽ١ب).
 ⸵٤٢أفسس " .)١-٣ꓽ٣إِّ َّن اللهَ نُور َولَي َ
قال يسوع:

ب ب ِّ َف ِّم ِّهَ ،ويُ ْك ِّر ُمني ب ِّ َش َفتَ ْي ِّهَ ،و َأ َّما َق ْلبُهُ َف ُم ْبتَ ِّعد عَ ّنِّي بَ ِّعيدًا.
ي ه َذا ال َّش ْع ُ
يَ ْقت َِّر ُ
ب إ ِّ َل َّ
َوبَا ِّط ً
اس».
صايَا ال َّن ِّ
ال يَعْبُدُونَني َو ُه ْم يُع َ ّ ِّل ُمونَ تَعَا ِّليمَ هِّيَ َو َ

~ متى ٩-١ꓽ١١

ٳ ّن أغلبية المسيحيين يقعون في ف ّخِّ خداعٍ كبير – ٳنّهم يخدعون آخرين ،وهم أنفسهم ضحايا هذا
سبب وراء هذا الواقع هو أنّهم يهت ّمون ٳهتماما ً شديدا ً
آن معاً)] .وال ّ
الخداع[ ،يخدعون وهم مخدوعون (في ٍ
بالشؤون الدينية في حياتهمّ ،مما يجعلهم غير يقظين أو متنبّهين لحقيقةْيهوه ،وغيرآبهين للصالة بما
معناه ،أنّهم ليسوا في حالة صالة وانتظار ومراقبة .هذا صحيح .هنالك الكثير من الثقة بالمنظمات الدينية
ق واسعٍ ،حيث يُ ْن َ
ظر إلى الرجال ،ذوي التّحصيل العلمي العالي ،على أنّهم
السائدة والمنتشرة على نطا ٍ
علماء ومعلمين ِّعظام في الكتاب المقدس .كم واح ٍد من هؤالء "األساتذة" الدينيين و"دكاترة" الالهوت
الرسول بولس والتّشبّه بحياته
علماء األلوهيّة ،هم على استعداد للتخلي عن ألقابهم وال ّ
و ُ
سيرعلى ُخطى ّ
المتواضعة؟ قال القديس بولس الذي كان ذات يوم شاول العظيم:

" َ
الروحَِّ ،ونَ ْفت َِّخ ُر فِّي ا ْل َمسِّيح ِّ يَسُوعََ ،و َال نَتَّ ِّك ُل عَ َلى ا ْل َجسَدَِّ .م َع
أل َّننَا نَح ُْن ْال ِّختَانَ  ،ا َّلذِّينَ نَعْبُدُ اللهَ ب ِّ ُّ
احد آخ َُر َأ ْن يَتَّ ِّك َل عَ َلى ْال َجسَ ِّد َف َأنَا بِّاألَ ْو َلىِّ .م ْن ِّجهَ ِّة
ضا .إ ِّ ْن َظ َّن َو ِّ
َأ َّن ِّلي َأ ْن َأتَّ ِّك َل عَ َلى ْال َجسَ ِّد َأ ْي ً
ي مِّنَ ْال ِّعب َْرانِّيِّّينَ ِّ .م ْن
ْال ِّختَا ِّن َم ْختُون فِّي ْالي َ ْو ِّم ال َّثا ِّم ِّنِّ ،م ْن ِّج ْن ِّس إِّس َْرائِّيلَِّ ،م ْن ِّس ْب ِّط ب ِّ ْنيَامِّينَ ِّ ،عب َْرانِّ ٌّ
وس ب ِّ َ
ال َل ْو ٍم.
يِّ .م ْن ِّجهَ ِّة ْال َغي َْرةِّ ُم ْ
ض َط ِّهدُ ْال َكنِّيسَ ِّةِّ .م ْن ِّجهَ ِّة ْالب ِّ ِّ ّر ا َّل ِّذي فِّي ال َّنا ُم ِّ
ِّجهَ ِّة ال َّنا ُم ِّ
وس َف ِّ ّري ِّس ٌّ
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ضا
يءٍ َأ ْي ً
ارةً .بَ ْل إ ِّ ّنِّي َأ ْحس ُ
ل ِّك ْن َما َكانَ ِّلي ِّر ْب ًحاَ ،فه َذا َق ْد َح ِّس ْبتُهُ ِّم ْن َأ ْج ِّل ْال َمسِّيح ِّ َخسَ َ
ِّب ُك َّل َش ْ
ض ِّل َم ْع ِّر َف ِّة ْال َمسِّيح ِّ يَسُوعَ َربِّّي ،ا َّلذِّي ِّم ْن َأ ْج ِّل ِّه َخس ِّْرتُ ُك َّل األَ ْشيَا ِّءَ ،و َأنَا َأ ْح ِّسبُهَا
ارةً ِّم ْن َأ ْج ِّل َف ْ
َخسَ َ
ي َأ ْرب َ َح ْال َمسِّي َح"،
ُن َفايَ ًة ِّل َك ْ
~ فيليبي ١-٣ꓽ٣

دعونا ال نثق في الجسد البشري ،وال حتى في إنجازاتناّ .
ان العقل الجسدي والقدرات البشريّة -
كلها نفاية ،ٳنّها قاذورات تُرمى للكالب( .وبعبارةٍ أبسط ،هي ليست أكثر من البَراز الخام ،أليس كذلك؟
انّما هذه هي اللغة التي يفهمها الناس العاديون) ،حقاً .ولكن هلُ َّم بنا نتأ ّمل بكلمة ٳلوهيم بحرص ونتنبّه لها،
شِّطنا أثناء اقترابنا من الرب يسوع المسيح .ألنناْ ،
الروح يُحيينا ويُن ّ
فنكون مجتهدين ّ
ٳن لم نكن حذرين
ألن ّ
سائدة
الروحيّة ،قد نقع ضحايا إغواء العديد من تعاليم وممارسات "األيام األخيرة" ال ّ
ومتنبّهين من النّاحية ّ
اليوم في المسيحية .فاٳلرتداد الكبيرالذي الّذي سيأتي في األزمنة األخيرة ،بحسب ما تنبأ عنه الكتاب
المقدس ،هو حاصل اآلن ،وقد تسبّب بحدوث ض ّجة كبيرة بين المسيحيين ،منذ بداية القرن العشرين .وفي
ْعالميٍّْجدي ٍّْد ،من أجل إحالل السالم
لنظام
العقد األخير هذا ،قام رجال الدول والزعماء الدينيين بالتّرويج
ٍّ
ّ
ّ
ُدركون ّ
على األرض .غير ّ
مخططهم المسكوني هذا ،انّما هو يت ّمم
بأن
أن العديد من هؤالء القادة ،ال ي ِّ
نبوة األيام األخيرة.
تأسيس النظام العالمي الواحد المذكور ،أو
ّ
المختص في ّ

التطرف
ّ
صفحات المطبوعة َ
ط َمعا ً بالمعرفة،
دعوني أط ِّلعكم "ع ّما يجري" في المسيحيّة .يلتهم الناس ال ّ
ٳعتقادا ً منهم ب ّ
قوة .هناك عشرات اآلالف من الكتب المسيحية التي تت ّم طباعتها ك ّل يوم من
أن في المعرفة ّ
أجل المسيحيّين في جميع أنحاء العالم .ٳ ّن اآلالف من الكتابات الجديدة يت ّم طباعتها كل عام .المكتبات
المسيحية التي يملكها مسيحيون من مختلف ّ
الطوائف والمعتقدات المتعدّدة ،تلبّي في معظمها ،طلبات
مجموعات مختلفة من الناس ،كما ّ
أن المكتبات المسيحية التي يمتلكها الخمسينيّون أو الكاريزماتيّون الّذين
ينحون إلى تخزين المزيد من تلك الكتب التي تتناول مواضيع "الكاريزماتا" [أي ال ِّهبة ،الهدية ،الموهبة]،
ْ
الخالص ،الحروب الروحية ،وما شابه .من ناحية أخرى ،تعمد المكتبات الّتي يملكها االنجليّون
األصوليّون الى تقديم عددا ً متساويا ً من الكتب التي تعارض المعتقدات الخمسينية والكاريزماتيّة.
صصين في ال" – glossolaliaالتّكلّم بألسنة)
نظرا ً الى أ ّن الكاريزماتيّين هم من المتخ ّ
وال"( "charismataالهدايا – وهِّبات النعمة) ،فانّهم غير ُمل ّمين ٳجماالً ،بعقائد الكتاب المقدس،
ُعولون كثيرا ً على تجاربهم الشخصيّة .في السنوات األولى للحركة الخمسينية ،كان الخمسينيّون يشبهون
وي ّ ِّ
ً
نوعا ما ،الكاريزماتييّن .ولكنّهم كانوا حائزين على النّور( .أ ّما اليوم ،فانّهم فقدوا ذاك النّور) .ك ّل من
الخمسينيّين والكاريزماتيّين ،يصرفون الكثير من الوقت في الصالة من أجل خالص األشخاص ،وك ّل َمن
هو بحاجة للمساعدة ،ال سيّما أولئك الممسوسين باألرواح ال ّ
شريرة ،أو المتأثّرين باألعمال الشيطانيّة.
(تجدر المالحظة الى ّ
عجز أو ضعفٍ جسدي في اإلنسان ،بما في ذلك اآلالم
أن الكاريزماتيّين ينسِّبون ك ّل
ٍ
البسيطة ،إلى األرواح ال ّ
شيطان معيّن) .وهناك أيضاً ،أولئك الذين يرفّعون أنفسهم الى
شيطانيّة أي ،الى
ٍ
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سلوك ،فانّك
مرتب ٍة أعلى من اآلخرين ،نظرا ً لحيازتهم على "قدُرات" على "منح الخالص" .نتيجةً لهذا ال ّ
تراهم يقعون بسرع ٍة وبسهول ٍة في فخ سوء تفسير الكتاب المقدس .انّهم يميلون إلى "المبالغة والتّضخيم
بالتّهويل" على كلمة يهوه فيما يتعلق ب ُخبُراتهم ال ّ
شخصيّة– ك ِّمثل حصولهم على رؤى ،وجود أو ظهور
سامة .حتى ّ
سلطة
نورمن حولهم ،أو التعامل مع الثعابين ال ّ
صة فوق ُ
أن العديد منهم يضعون تجاربهم الخا ّ
كلمةْٳلوهيم.
يفتخر المؤمنون بالكتاب المقدّس ،بأنّهم يملكون معرفة عميقة بكلمة ٳلوهيم ،كما وأنّهم يتباهون ّ
بأن
كافّة خدّامهم حائزون على شهادة جامعية واحدة على األق ّل .واذا أضفنا المزيد من سنوات الدّراسة وكتابة
ت أعلى .انّهم يملكون ثقافة عالية ،كما ّ
األطروحات وعقد النّدوات ،فانّهم سوف يحظون بدرجا ٍ
سعي
أن ال ّ
ّ
وراء ال ّ
االطالع و"مثقّفون
شهادات والتّحصيل العلمي واألبحاث ،يُ َعدُّ جزء من حياتهم .غيرأنّهم واسعو
جداً" ،لمصلحتهم ومنفعتهم ال ّ
سكون بالكتاب المقدّس ،ومتجذّرون فيه"،
شخصيّة .قد يدّعون أنّهم "متم ّ
وهذا فقط ،حين يتوافق مع عقائدهم .إنهم عمليا ،يلغون ما يفعله الروح القدس في األيام األخيرة هذه ،من
الحقبة النهائيّة لعصر الكنيسة .هذه هي نتيجة "مراقبتهم" للحركة الخمسينية  -الكاريزماتية وتعاليمها،
خالل العقود التسعة الماضيةّ .
إن ما يرونه في الحركة ،يتميز بـ"اإلثارة واللّعب على المشاعر
واألحاسيس" فيما يتعلّق بخدمات الشفاء ،وعبادة الشخصيّات ،واآلراء ال ُمبالَغ فيها ،وادّعاءات الخالص،
ب
وخداع الحضورواٳلبتزازالخفي للجمهور ،والحماسة والغيرة المتشدّدة
ي ترتي ٍ
ّ
والمتطرفة ،دون أ ّ
كتابي ،واالنشغال بالشيطان وجنوده ،وأخيرا ً "اٳلعالنات الجديدة".
مر التاريخ ،أيّة "نهضة" أو "حركة مسيحيّة" لم تُبت َلى "بالتطرف"
يا أصدقائي ،لم يبرزعلى ّ
"المتطرفين"" ،ال ّزيف ،المزيَّف" و"ال ُمز ِّيّفين" .ولكن من ناحية أخرى ،هناك أيضا "الحقيقة"
و
ّ
و"العابدين الحقيقيين" .ٳنّما وجود المزيّف ،ال ينبغي أن يكون سببا ً يدفع بالمؤمن في الكتاب المقدس ،الى
خص الحركة .ال يجدر بالمرء التّخلّص من فطيرة الدجاجٍ بأكملها،
"رمي الكتاب" وك ّل ما يحتويه فيما
ّ
لمجرد وجود بعض أجزاء من عظام الدجاج فيها.
ّ
ّ
عرف بالمؤمنين األصوليّين بالكتاب المقدّس ،لديهم بعض ال َمخا ِّوف من "اإلعالنات
إن ما يُ َ
ألن تلك "اإلعالنات" ،ليست ُم ْد َر َجة على قائمة عقائدهم وتعاليمهم ،كما انّهم يجدون صعوبةً
الجديدة"ّ ،
كبيرة في استيعابها َك ْونها "غريبة جداً" .ٳ ّن العديد من "اإلعالنات" هي حقّا ً غير كتابية ،حتّى ّ
أن البعض
منها" ،شيطاني"" ،فاٳلعالنات" الكتابيّة هي قليلة جدا ً،ال بل نادرة ،ويت ّم تجاهلها .يتطلب األمر بذل المزيد
من ال ُجهود من جانب األشخاص لكي يستطيعوا التّمييز روحيّا ً وبالتالي ،ٳخضاع "اإلعالنات" للت ّدقيق
بشك ٍل صحيح ِّوفقًا لكلمة ٳلوهيم ،وليس ِّوفقًا لوجهة النّظرالتّقليديّةِّ ،لما يعتبره المرء صوابًا أو خطأًّ .
ان
العديد من المسيحيين التقليديين ،هم محدودو الفكر مقارنةً مع الكاريزماتيّة الليبراليّةِّ .كال ا ّ
لطرفين
طرفين ،هما متساويان بالسوء.
المت ّ ّ
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ولكن ،حتى العدد القليل من "اٳلعالنات الجديدة" ،قد أُسيء تفسيرها بطريق ٍة أو بأخرى ،من قِّبل
مختلف المب ّ
مر العصور لدرج ٍةّ ،
صادقين والحقيقيّين والّذين بفضلهم ،ت ّم
أن رجال يهوه ال ّ
شرين على ّ
ويروجون لهما .عندما
الكشف عن "اٳلعالنات" األصليّة ،قد ات ُّ ِّهموا بأنّهم ينشرون "الكذب والتزييف"
ّ
فوه بالتّصريح
يأتي األصوليّون المتشدّدون في الكتاب المقدس على ذِّكر تلك األمور ،يلجأون غالبا ً الى الت ّ ّ
التالي" :ٳ ّن تعاليم فالن وفالن ،من ُوعّاظ ومب ّ
صلة
شري أوئل القرن العشرين النّهضوي ،هي تعاليم متأ ّ
ولها جذورها " .انّني أتساءل ما إذا كانوا يودّون التكلُّم عن الموضوع نفسه ،فيما يتعلّق بٳعالنات أنبياء
سل العهد الجديد (اننا نُط ِّلق على كتاباتهم اسم الكتبْالمقدسة) ،والّذين ،هم أيضاً ،قد
العهد القديم ،و ُر ُ
ق متعدّدة ،من قِّبَل الكنيسة الكاثوليكيّة ،البروتستانتيّة ،وعمليّا ً ،من قِّبَل ك ّل
أسيء فهم "ٳعالناتهم" ،بطر ٍ
ب أو شيع ٍة ،أو طائقة.
مذه ٍ

ْ

ْواحدْمعْالكلمة ْ

ّ
والطوائف المختلفة .لقد ت ّم بذِّل الكثير
س َّجل في المسيحيّة اليوم ،وجود العديد من ال ِّف َرق
يُ َ
من الجهود في سبيل ٳعادة جمع كافّة الكنائس معا وجعلها واحدة ،من أجل تتميم صالة ربنا يسوعꓽ

َو َ
قَ « .و َل ْستُ َأ ْس َأ ُل ِّم ْن َأ ْج ِّل ه ُؤ َ
ال ِّء
ِّس َأنَا َذاتِّيِّ ،لي َ ُكو ُنوا ُه ْم َأ ْي ً
أل ْج ِّل ِّه ْم ُأ َقدّ ُ
ضا ُم َقدَّسِّينَ فِّي ا ْل َح ّ ِّ
ضا ِّم ْن َأ ْج ِّل ا َّلذِّينَ يُؤْ ِّم ُنونَ بِّي ب ِّ َك َ
ت َأيُّهَا
احدًاَ ،ك َما َأ َّن َك َأ ْن َ
َف َق ْط ،ب َ ْل َأ ْي ً
ال ِّم ِّه ْمِّ ،لي َ ُكونَ ا ْل َج ِّمي ُع َو ِّ
يكِّ ،لي َ ُكو ُنوا ُه ْم َأ ْي ً
ي َو َأنَا فِّ َ
ضا َو ِّ
ُ
احدًا فِّينَاِّ ،ليُؤْ مِّنَ ا ْلعَا َلمُ َأ َّن َك َأ ْرسَ ْلتَنِّيَ .و َأنَا َق ْد َأ ْع َط ْيتُ ُهمُ
اآلب فِّ َّ
احد.
احدًا َك َما َأ َّننَا نَح ُْن َو ِّ
ا ْل َم ْجد َ ا َّلذِّي َأ ْع َط ْيتَنِّيِّ ،لي َ ُكو ُنوا َو ِّ
~ يوحنا ٢٢-١٩ꓽ١١
سهولة" .الوحدانية" بالمنظار الجسدي تعني الوحدة ،انّما
هذه المهمة ال تتّسم طبعا ً بال ّ
"وحدانية"ْالربْ،تعني التو ّْحدْأوْالوحدانيّةْمع كلمته  -هو! "فِّي ْالبَ ْد ِّء َكانَ ْال َك ِّل َم ُةَ ،و ْال َك ِّل َم ُة َكانَ ِّع ْند َ
الل ِّهَ ،و َكانَ ْال َك ِّل َم ُة اللهَ( ".يوحنا  .)١ꓽ١الكلمةْويهوه ْ(هما)ْواحد ،ال ٳثنان .يهوه ْفيْالمسيح (الكلمة
الممسوحة) ،والمسيحْفيْيهوه .لذلك ،ولكي يكون المسيحيون واحدًا ،عليهم أن يكونوا واحدًاْمع
ضا.
الكلمةْأي ً
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الكلمةْهيْسيف .لذا ،فانّه ليس من الصعب
معرفة ّ
أن "حركة الوحدانيّة – أي يسوع فقط"[ -من بين
األلفي مجموعة من الكنائس المختلفة( ،بما في ذلك كنائس
رسالة نهاية ّ
الزمن)] ال يمكنها العمل من دون ال َمساس بالكلمةْ
أوالمساومة عليهاّ .
ٳن فصل ْالحقيقة ْعن ْالخطأْ ،يت ّم ْبواسطةْ
السيف ،لذاّ ،
سِّكين بها ،لن يتخلّوا عن السيف،
فان ك ّل ال َمعنيّين بالكلمةْوالمتم ّ
ّ
دور في اللعبة
ي ٍ
ولكنهم سوف يستخدمونه لمنع الفوضى واالرتباكات ،ولن يلعبوا أ ّ
ومرة ً
الشيطانية (السحر الشيطاني) ،بُغية استحضار روح المسكونية بين الناس.
ّ
سكين بها ،أن يتشبّهوا بالفريسييّن
أخرى ،ال يجدر بالمؤمنين المهت ّمين بالكلمة والمتم ّ
خص مواقفهم تجاه اآلخرين الّذين ال ينتمون الى فريقهم ،لذا
صةً فيما
ّ
والصدوقييّن ،خا ّ
أن ك ّل من ال يحبّ اآلخر ،هو "ليس سوى صنجٍ ّ
يجدر بهؤالء أن يعرفوا ب ّ
يرن" .وبالتالي ،كثيرون
صتهم .وال يصعب علينا
قد فشلوا في ٳظهار المحبّة تجاه اآلخر المختلف عنهم ،ألنّهم ال يحبّون سوى خا ّ
سبب ،فالجسد يزهو ويفتخر متب ّجحا ً .والجسد هو موت.
معرفة ال ّ
ال يمكن للمرء أن يحكم على أعمال الروح القدس ِّوفقا ً ِّلما فعله ٳلوهيم في العصور الماضية .ٳ ّن
ت
ُسبُل يهوه وأساليبه ،ال تقتصرعلى ما سبق وأنجزهْهو .لقد أعلن ٳلوهيم في إشعياء َ " ١ꓽ٤١ق ْد سَ ِّم ْع َ
َفا ْن ُظ ْر ُك َّلهَاَ .و َأ ْنتُ ْم َأ َ
ت ُم ْن ُذ اآلنَ َ ،وب ِّ َم ْخ ِّفيَّا ٍ
ال تُ ْخب ِّ ُرونَ ؟ َق ْد َأ ْنب َ ْأتُ َك ب ِّ َحدِّي َثا ٍ
ت َل ْم تَ ْع ِّر ْفهَا(".ٳقرأ أيضا،
الرب ال يزال حيّاً ،وسيقوم بصنع المزيد من العجائب.
إشعياء  .)١٩ꓽ٤٣نعم ،أشياء جديدة! أمور َمخفية! ّ
صة بهذا العصر
لقد تحقّقت نبوءاته المتعلّقة بنهاية األزمنة ،وت ّم ْاﻹعالن ْعن ْأموره ْال َمخفية المخت ّ
صائهْال ُمنت َ َخبين ،لكي يصبح ك ّل واح ٍد منهم جاهزا ً لٳلختطاف.
ألخ ّ
الرب االله وأعماله في جيلنا نحن ،فسوف نشابِّه بني إسرائيل الذين
إن لم
ِّ
نستطع تصديق وعود ّ
لم يستطيعوا التّصديق بأنّهم قادرون على امتالك أرض كنعان .فهل يصعب علينا التّصديق ب ّ
أن ٳلوهيم
صغوا الى التقريرالشريرالّذي قدّمه
سوف يحكم علينا بالطريقة نفسها التي حكم بها على أولئك الذين أ َ ْ
سس األرض ،واستجابوا أيضا ً لمضمونه؟ ٳلهنا ،ال يناقض كالمه،
الجواسيس العشرة الّذين أُر ِّسلوا لتج ّ

اس تَ ُموتُونَ "
ي ِّ ُك ُّل ُك ْم .ل ِّك ْن ِّم ْث َل ال َّن ِّ
" إ ِّ َّن ُك ْم آ ِّلهَة َوب َ ُنو ا ْلع َ ِّل ّ

(مزامير  )١-١ ꓽ١٢في حال ،رفضتم كلمةْالرب لهذه الساعة.

« َ
الربّ ِّ َفيُع َ ّ ِّل َمهُ ؟ » َو َأ َّما نَح ُ
ْن َف َلنَا فِّ ْك ُر ْال َمسِّيحِّ١( .كور .)١١ꓽ٢.لذا ،تعلّموا فكر
ف فِّ ْك َر َّ
أل َّنهُ َم ْن عَ َر َ
المسيح.
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دعوونْو ُمختارون ْ
م ّ
ْ
لم يكن بطرس ويعقوب ويوحنا ،سوى ثالثة من تالميذ ربنا يسوع ،االثني عشر المختارين .من
المؤ ّكد أنّه كان هناك تالميذ آخرون ،انّما االثني عشر ،هم اولئك األشخاص الذين اختارهم الرب .لقد
تعلّموا منهْوعنهْ،وغالبا ً ما كانوا يتبعونه أينما يذهب في تنقّالتهْطوال فترة خدمته .ومع ذلك ،فانّه لم
يأخذ معه سوى بطرس ،يعقوب ويوحنا ،ليكونوا شهودا على تجلّيه ،فهل ّ
ان البقيّة لم يكونوا مستحقّين؟
ف ّكروا باألمر.
لقد سمع العديد من الناس تعاليم المسيح وتبشيره .الكثيرون منهم ،نالوا ال ّ
شفاء وآمنوا بٳبن ٳلوهيم .لن
يكون من قبيل االفتراضْ ،
إن قلنا ّ
بأن "تالميذ المسيح" في ذلك الوقت ،كانوا يُ َعدّون باآلالف .ٳنّما ،كيف
كانت عالقتهم بكلمة الرب؟ هل تقبّلوا ما شعروا بأنّها مطالب راديكالية ،يطلبها المسيح في تعاليمه؟ لقد
كانت تعاليم المسيح تناقض بالتّأكيد ،ما تعل ّموه في مدارس السبت التابعة لمعابدهم .ومع ذلك ،لطالما كانت
رسالة ربّنا تتطلّب ردًا .ٳنّه ْالكلمة .وماذا عن االثني عشر المختارين؟ ألم يكن واحد منهم "شيطان"
(يوحنا  )١١ꓽ١؟

تمعّنوا بانجيل مرقس الفصل الرابع ،وادرسوا أيضا ً بعناية فائقة اٳلصحاح الثالث عشر
الرب ير ّكز
من انجيل متى .عند هذه النقطة من خدمة يسوع (في نهاية سنته الثانية) ،بدأ ّ
صصا ً لهم دون غيرهم ،بدالً من االتبشيرالعلني بالكلمة وأمام
على تلقين تالميذه تعليما ً ُم َخ َّ
الجميع ،لماذا؟ انّي أعتقد ب ّ
الرغم من أ ّن
أن هذا األمر يتعلّق بمعرفة ٳلوهيم ال ُمسبقة .على ّ
أن الجميع يؤمنون باإلنجيل ويخلصون ،ٳالّ ّ
يهوه ،يرغب في ّ
أن هذا اإليمان ليس للجميع.
اآلالف سمعوا الرب يسوع وهو يبشّرْبالكلمةْ،ولكنْقليلون فقط ،كان لديهم اإليمان ليصدّقوا
ويؤمنوا ،والبقية لم يفهموا وبالتالي ،فشلوا في أن يؤمنوا.
لقد عرف ٳلوهيم قلوب األفراد من قبل تأسيس العالم .يعلن الرب في إشعياء َ " ٢ꓽ١١وإ ِّ َلى ه َذا َأ ْن ُظ ُر:
نسحق الروح ،يجد نعمةً
الروح ِّ َو ْال ُم ْرتَ ِّع ِّد ِّم ْن َك َ
ال ِّميّ .".
ٳن المتواضع القلب وال ُم ِّ
ق ُّ
إ ِّ َلى ْال ِّم ْس ِّكي ِّن َو ْال ُم ْنسَ ِّح ِّ
بج ٍّد وبصدق ،انسانا ً مثل هذا ،سوف يقبل كلمة يهوه في قلبه مثل طف ٍل ،أي
في عيني ّ
الرب ،ألنّه ،يطلبهْ ِّ
دون شروط وال قيود وال صراعات شخصية أو دينية .هذا هو الشخص الذي "له آذان لسماع" الحقيقة،
ْص ِّرينَ َو َ
ال يَ ْن ُظ ُرواَ ،ويَ ْس َمع ُوا
ْص ُروا ُمب ِّ
– تلك الحقيقة التي يتم إخفاؤها عن عامة الناس ،الّذين قد ،يُب ِّ
سَا ِّمعِّينَ َو َ
ال ي َ ْفهَ ُموا( " ،مرقس  .)١٢ꓽ٤آمين .يا صديقي ،إذا كان قلبك قاسيا ً ،فانّك لن تتم ّكن مطلقًا من
َّ
الحصول على حقيقة الربّ .
ص َمم) ب َمحض ارادته ،سوف يجد
إن الشخص الّذي يختارالعمى
والط َرش (ال َّ
َ
ضَ ،
س َما ِّء َوا َ
نفسه بعيدا ً عن الرب .تذ ّكروا ،فلقد قال يسوع هذه الكلمات" :أيُّهَا
أل َّنكَ
اآلب َربُّ ال َّ
ُ
أل ْر ِّ
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اآلبَ ،
َأ ْخ َفيْتَ ه ِّذ ِّه عَ ِّن ْال ُح َك َما ِّء َو ْال ُفهَ َما ِّء َو َأ ْع َل ْنتَهَا ِّل َ
ت ْال َمسَ َّرةُ َأ َما َمكَ ".
أل ْط َفا ِّل نَع َ ْم َأيُّهَا
صا َر ِّ
ُ
أل ْن ه َك َذا َ
(متى .)٢١-٢١ꓽ١١

كان بطرس "األكثرْتفانياُ"ْ،يعقوب "األكثرْٳهتماما" ،وأ ّما يوحنا فلقد كان "األكثرْحبّاًْومحبة"ْ.
انّي أعتقد ب ّ
صفات التي يبحث عنها المسيح في الشخص
أن يهوه قد استخدمهم ليكونوا صورة ً ُمع ِّبّرة لل ّ
المؤمن .لقد كان لديهم عالقة خاصة ومميّزة مع الكلمةْالممنوحة ْمنْٳلوهيم ،وكانوا يش ّكلون دائرة
صة من ضمن دائرة االثني عشر .لقد ش ّكلوا مجموعة صغيرة من ضمن التالميذ القالئل الّذين كانوا
خا ّ
ّ
الرب .وعلى هذا النّحو أيضا ً ،سوف يكون هناك عدد ضئيل من المؤمنين الذين
شهودا ً على تجلي ّ
الرب يسوع المسيح في الهواء
سيشهدون (ويختبرون) تغيير أجسادهم المائتة الى عدم موت ،ويقابلون ّ
لحظة اٳلختطاف.
قد تسألون" ،هل سيكون هناك عدد قليل من المسيحيين الّذين ستتغيّر أجسادهم؟" نعم ،هذا ما أعتقده
أنا شخصيا ً .تأ ّملوا ببساطة في األمثلة اآلتية :كم كان عدد النفوس التي دخلت الفُلك ،في أيام نوح؟ كم
عبَر نهر األردن الى أرض كنعان،؟ واآلنِّ ،بدءا ً
واحد من بين الجمع الكبير الذين خرجوا من مصر ،قد َ
لوالدي يوحنا المعمدان ،الى اللحظة التي ت ّم فيها َمسح المسيح يسوع في نهر األردن،
من الزيارة المالئكية
ْ
ٳحسبوا عدد أولئك الذين كانت عالقاتهم مع يهوه تتّسِّم باإلخالص ،اإلهتمام ،التّفاني والحب ،من بين ك ّل
الذين استقبلوا ٳعالن ظهور المسيح األول؟

حلم ْ
دعوني أروي لكم حلما ً رأيته ذات ليلة في شهر حزيران سنة  ،١٩١١لقد كانت رؤيا ليلية كما يلي:
ت!ْالملكْهنا! ” فركضتُ على
الربْآ ٍّْ
صارهناك نداء ،واذا بي أسمع صوتًا عظيما ً يصدع ويناديّْ "،
سقوط.
الفور ناحية ذلك الصوت ،والحظت بأنّني أركض فوق هضب ٍةُ ،مت َ َجنِّّبا ً الشقوق والصخورلتفادي ال ّ
[ ّ
ان حياة المسيحي هي دعوة سام ِّية ،وطريقه مزروع بمزالق وعثرات يضعها الشيطان ].كان هناك وا ٍد
يمرعبر الهضبة ،وكنتُ أرى العديد من الناس في الوادي ،البعض منهم يتوجهون ناحية الصوت أو
ّ
النّداء ،ولكنهم لم يكونوا يهرولون ُمسرعين ،فعلى ما يبدو لم يشعروا بتلك الحاجة ال ُم ِّل ّحة للسرعة.
ومعظمهم ،كانوا منشغلين بتنفيذ بعض األعمال ،أو بالقيام بشيء ما في حياتهم .لقد رأيت رجاالً ونسا ًء
صة بأعمالهم ،ويقومون بأعما ٍل تجارية مع بعضهم البعض .ورأيتُ أيضاً ،ربات
يرتدون المالبس المخت ّ
البيوت منشغالت بأعمالهن المنزليّة ،والشباب والشابات منغمسين في دراساتهم[ .عندئذٍ ،سرعان ما َو َردَ
ضا ِّءَ ،
الربّ ِّ َق ِّريب فِّي َوادِّي
أل َّن ي َ ْومَ َّ
ِّير َج َماه ُ
الى ذهني تلك اآلية في يوئيل َ " :١٤ꓽ٣ج َماه ُ
ِّير فِّي َوادِّي ْال َق َ
ضا ِّء"] .غير أنّني كنتُ أشاهد عبر الوادي وعلى الجانب اآلخر من الهضبة ،حفنةً قليلة من الناس
ْال َق َ
كانوا يركضون في اٳلتجاه نفسه ،الذي كنت أركض ناحيته .عندما وصلتُ إلى مكان النداء ،رأيت شكل
رج ٍل يقف مباشرة ً أمامي ،كان ربي يسوع .لقد كان يش ّع لمعانا ً
براق .لم أتم ّكن من رؤية
ٍ
بلباس ابيض و ّ
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ساطع والبريق ال ُم ِّش ّع ،فتو ّجهتُ مباشرة إليه وعانقته ،وسألته سؤاال شخصيا جدا،
وجهه بسبب اللّمعان ال ّ
"يا رب ،هل أستطيع أن أغلب؟" فأجاب" :سوف تغلب".
عندما ابتعدتُ عنه ،راحت صورة المسيح تتالشى شيئا ً فشيئاً ،وظهرت واحدة أخرى مكانها .لقد
كانت صورة رج ٍل أصغر بقليل ،ويرتدي َبذّة ً من ال ِّ ّ
طراز الغربي ،وكان هناك هالةً واضحة من النور
حول رأسه ،منعتني من رؤية وجهه .ولكنّني عرفت ذلك ال ّ
شخص ،فقد كان الرسول المبعوث من ٳلوهيم
خص
الى الكنيسة في الزمن الحالي هذا ،وليام برانهام[ .اقرأ يوحنا  ٢٩-٢١ꓽ١المتعلّق بعمل يهوه ،فيما
ّ
الشخص الّذي يت ّم ٳرساله].
ُّ
فالتفت صوب الصوت وسألته:
في اللحظة التالية خرج صوت هاتفا ً " ،لقد اكتمل عدد االختطاف!"
"كم هو العدد؟" أجاب الصوت" :مئة وعشرون" .ث ّم سألتُ ثانيةً" :كم هو العدد المتبقّي؟" كان الجواب:
"أحد عشر" .عندئذٍ ،رحتُ أركض بعيداً ،بحثا ً عن والدتي وأشقائي وأنسبائي ،فوجدتهم مشغولين،
ويهت ّمون بأشياء متعدّدة في حياتهم.
الرقمين( .لم يكن من الصعب فَهم الحلم) .لم يُبيّن
عندما استيقظت طلبتُ من الرب تفسير هذين ّ
الرقمين المذكورين ،حتى السابع من نيسان  ١٩٩١حين كنت أخدم في الفليبين .وهذا هو
الرب معنى ّ
لي ّ
األول -
الرقمي ،أو  – Theomaticsالتيوماتيكس ،ف ّ
معنى هذين الرقمينِّ .وفقا للكتاب المقدس ّ
الرقم ّ
 - ١٢١يُشير إلى فترة معينة من االنتظار اإللهي ( )٤١ᵡ٣باإلضافة إلى الترتيب المثالي للموعد
( .)١٢ᵡ١١يُذ َكر في سفر األعمال بأنّه كان يتواجد في العلّيّة ،حوالي  ١٢١مؤمنا ً ينتظرون ال ُم ّ
عزي،
الروح القدس( ،أعمال  .)١١ꓽ١تذ ّكروا أنّه كان هناك عددا ً أكبر بكثير من أولئك الذين آمنوا باإلنجيل في
الرقم  ،١٢الذي يمثل
أيام يسوع المسيح ،حين أتى للتبشير .الرقم الثاني  - ١١ -يد ّل على رقم أدنى من ّ
الحكومة المثاليّة .هذا الرقم "النّاقص"  - ١١ -يشير إلى التالميذ "المختارين" الذين تع ّ
شوا مع المسيح
ّ
على طاولة ال ّ
مخططه الخائن .لقد كان التالميذ
شركة عندما خرج يهوذا اإلسخريوطي من بينهم لتنفيذ
ّ
قربين من المسيح أي كلمةْيهوه ،التي صارت جسدا ً .كانوا يتحدثون معه .كانوا في
األحد عشر هؤالءُ ،م َّ
كثير من األحيان ،يتناولون طعام العشاء مع كلمةْالحياة.
ٍ
بفضل هذه اإلعالنات ،أدركتُ بأنّه كان هناك عدد كبير من المسيحيين الذين "ت ّمت دعوتهم"
سقوط" في األيام األخيرة هذه ،لم يعد هناك "أعداد كبيرة" ُمهيّأة
للذهاب في اٳلختطاف ،ولكن ،بسبب "ال ّ
يرينَ يُ ْدعَ ْونَ َو َق ِّليلِّينَ يُ ْنتَ َخبُونَ " .وٳنطالقا ً
لهذه الدّعوة ،كما يبرهن الكتاب المقدس في متى " ١٤ꓽ٢٢ألَ َّن َكثِّ ِّ
من هناّ ،
فإن نسبةً مئويّة صغيرة ،من مسيحيّي الكتاب المقدس سوف يذهبون في االختطاف .انّهم
"المدعوين" الكث ُر ال ُم َعدّين للحصول على اإلنجيل ،باٳلضافة الى رسالة يهوه ل ّ
لزمن
"المختارون" من بين
ّ
األخيرهذا.
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أيها األحباء ،ليس السامعون الكلمة ،بل العاملون بالكلمة ،هم الّذين سيحظون بنعمة اإلختظاف.
حسناً ،القلّة القليلة" ،هو العدد ال ُمميز الذي سيش ّكل العروس .فهؤالء ،سيتجاوزون الموت
ضيقة العظيمة وينظرون مجد يهوه آ ٍ
ت بق ّوة .انّهم اولئك ال ُمنجذبة قلوبهم بالكامل
الطبيعي ،ويهربون من ال ّ
تكرسا ً وتفانياً"" ،األكثر ٳهتماما" ،و"األكثر محبةً" بين
صوب المسيح ،كلمة يهوه الحي .انّهم "األكثر ُّ
المسيحيين األحياء .فالكلمةْحيّة بالنّسبة اليهم ،هم ال يتبعون تقاليد أنظمة العالم المسيحي الدينيّة ،فالتقليد
ي واحدة منها.
ي من الطوائف المسيحية ،وال ينتمون الى أ ّ
الديني ،هو ظلمةً روحيّةً .ليس لديهم ٳيمان أ ّ
أسماؤهم ،ليست موجودة في ما يسمى ،ب"سجل كتاب الحياة" الخاص بتلك الطوائف ،ففي تلك االمور،
تكمن فقط ،اٳلرادة المتسامحة والمتساهلة لروح يهوهّ .
ان إرادة يهوه الكاملة ،ال نجدها في األديان واألشياء
الدينية .هو نور ،ويسكن في النور ( ١تيم َ " .)١١ꓽ١وه َذا ُه َو ْال َخبَ ُر ا َّلذِّي سَ ِّم ْعنَاه ُ ِّم ْنهُ َو ُن ْخب ِّ ُر ُك ْم ب ِّ ِّه :إ ِّ َّن

ِّب َو َل ْسنَا نَ ْع َم ُل ْال َح َّق.
ْس فِّي ِّه ُظ ْل َمة ْالبَتَّ َة .إ ِّ ْن ُق ْلنَا :إ ِّ َّن َلنَا ش َِّر َك ًة َمعَهُ َوسَ َل ْكنَا فِّي ال ُّظ ْل َم ِّة ،نَ ْكذ ُ
اللهَ ُنور َو َلي َ
ضَ ،ودَمُ يَسُوعَ ْال َمسِّيح ِّ ا ْبنِّ ِّه يُ َط ِّّه ُرنَا
ضنَا َم َع بَ ْع ٍ
ورَ ،ف َلنَا ش َِّر َكة بَعْ ِّ
ور َك َما ُه َو فِّي ال ُّن ِّ
َول ِّك ْن إ ِّ ْن سَ َل ْكنَا فِّي ال ُّن ِّ
ِّم ْن ُك ّ ِّل َخ ِّطيَّةٍ١(" .يوحنا  .)١-١ꓽ١لذا ،إن كنتَ ترغب في أن تكون واحدا ً من "القلة" الذين يش ّكلون
صورة عينها ،أي ،صورة المسيح،
العروس ،عليك أن تنفّذ ما تطلبه منك الكلمة ،قبل أن تتغيّر إلى تلك ال ّ
كما يقول بولس:

صو َرةِّ
الربّ ِّ ب ِّ َو ْج ٍه َم ْك ُشوفٍ َ ،ك َما في ِّم ْرآةٍ ،نَتَغَي َُّر إ ِّ َلى تِّ ْل َك ال ُّ
" َونَح ُْن َج ِّميعًا نَا ِّظ ِّرينَ َم ْجد َ َّ
الروح ِّ".
الربّ ِّ ُّ
عَ ْينِّهَاِّ ،م ْن َم ْج ٍد إ ِّ َلى َم ْجدٍَ ،ك َما مِّنَ َّ
~  ٢كور١١ꓽ٣ .

الموتْوالمائتونْعنْالنّفس ْ
اس َأ ْن ي َ ُموتُوا َم َّرةً ُثمَّ ب َ ْعد َ ذ ِّل َك الدَّ ْي ُنونَ ُة"،
ض َع ِّلل َّن ِّ
" َو َك َما ُو ِّ
~ عب٢١ꓽ٩.
مرة ً واحدة ،يجب
لقد قيل أنه ،إذا ُولد االنسان مرتين ،فإنه سيموت مرة واحدة فقط .ولكن ،إذا ُو ِّلد ّ
مرة أخرى من روح ٳلوهيم ،فسوف
عليه أن يموت مرتين .يا له من قول صحيح .ٳن لم يولد اإلنسان ّ
يكون عليه أن يواجه الموت الثاني .ومع ذلك ،فسوف يكون هناك مجموعة من المؤمنين البيبليّين
(الكتابيّين) ،أي المؤمنين بالكتاب المقدس ،في ّ
الزمن األخير هذا ،لن تتآكل أجسادهم من ديدان الجلد
(راجع أيوب  ،)٢١ꓽ١٩لن يواجهوا الموت الجسدي ،ألنهم سوف يتغيّرون وي ُْخت َ
طفون لدى مجيء الرب
يسوع المسيح .على الرغم من أنّهم لن يذوقوا الموت الجسدي ،غير أنّه سوف يكون عليهم أن "يموتوا
يوميًا" عن أنفسهم - ،أي الطبيعة الجسدية (راجع ١كور.)٣١ꓽ١١
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ّ
ان الطبيعة الجسديّة أو الجسديات ،قادرة بسهولة على قتل االنسان الروحي .انّها تُنتج موتا ً (راجع
كأشخاص
رومية  .)١ꓽ١لهذا السبب ،ينبغي لذواتنا الجسدية ،أي رغباتنا الجسدية ،أن تموت ك ّل يوم .فانّنا،
ٍ
سيطرة
روحيّين ،نحتاج إلى روح الحياة تلك ،الموجودة في داخلنا ،أن تأخذ زمام المبادرة لكيما تُحْ ِّكم ال ّ
على اإلنسان الخارجي.

صا ِّلحَ .
اض َرة ِّع ْندِّي،
أل َّن ا ِّإل َرادَة َ َح ِّ
يء َ
يَ ،أ ْ
َفإ ِّ ّنِّي َأ ْع َلمُ َأ َّنهُ َلي َ
ي فِّي َجسَدِّيَ ،ش ْ
ْس سَا ِّكن فِّ َّ
َو َأ َّما َأ ْن َأ ْفع َ َل ا ْل ُح ْسنَى َف َل ْستُ َأ ِّجدُ.
~ رومية ١١ꓽ١

لروحَِّ .
أل َّن
الروح ِّ َفب ِّ َما ِّل ُّ
ب ُّ
ب ا ْل َجسَ ِّد َفب ِّ َما ِّل ْل َجسَ ِّد ي َ ْهتَ ُّمونَ َ ،ول ِّك َّن ا َّلذِّينَ َحسَ َ
َفإ ِّ َّن ا َّلذِّينَ ُه ْم َحسَ َ
الروح ِّ ُه َو َحيَاة َوسَ َ
الم.
ا ْهتِّ َمام َ ا ْل َجسَ ِّد ُه َو َم ْوتَ ،ول ِّك َّن ا ْهتِّ َمام َ ُّ
~ رومية ١-١ꓽ١

َ
الروح ِّ تُ ِّميتُونَ َأ ْع َما َل ا ْل َجسَ ِّد
ب ا ْل َجسَ ِّد َفسَتَ ُموتُونَ َ ،ول ِّك ْن إ ِّ ْن ُك ْنتُ ْم ب ِّ ُّ
أل َّنهُ إ ِّ ْن ِّع ْشتُ ْم َحسَ َ
َفسَتَ ْحي َ ْونَ .
~ رومية ١٣ꓽ١

" َفا َّلذِّينَ ُه ْم فِّي ا ْل َجسَ ِّد َ
ضوا اللهَ( ".رؤمية  .)١ꓽ١هذا صحيح! هلّلويا!
ال ي َ ْستَ ِّطيعُونَ َأ ْن ي ُْر ُ
آمين! ألم ْ
وت الل ِّه،
يقل الرسول بولسَ " ،ف َأ ُقو ُل ه َذا َأيُّهَا ا ِّإل ْخ َوةُ :إ ِّ َّن َل ْح ًما َود َ ًما َال ي َ ْق ِّد َرا ِّن َأ ْن ي َ ِّر َثا َم َل ُك َ
ال ي َ ِّر ُ
َو َ
وبتعبيرآخر،
ث ا ْل َفسَادُ عَدَم َ ا ْل َفسَاد١( ".كور)١ꓽ١.؟ هناك موت في الجسد والدم بسبب الخطيئة.
ٍ
ّ
أموات.ان لحمنا ودمنا هما فاسدان ،بسبب طبيعة الحيّة.
الرغم من أننا أحياء ،انّما ،في الواقع ،نحن
على ّ
ي ،ورائحة كريهة
ِّ
وطبقا ً ِّلما هو عليه ،فاالنسان اآلدمي يع ّج باآلثام ،ويطغى عليه الموت .انّه مجرور ح ّ
في أنف ٳلوهيم .مثل هذا االنسان ،ال يستطيع أن يرث ملكوت يهوه.
" إ ِّ َّن َل ْح ًما َود َ ًما َ
وت الل ِّه ".تأكيدا ً على هذا القول ،دعونا نقرأ
ال ي َ ْق ِّد َرا ِّن َأ ْن ي َ ِّر َثا َم َل ُك َ
لوقا ٣٩-٣١ꓽ٢٤

ع نَ ْفسُهُ فِّي َو ْس ِّط ِّه ْمَ ،و َقا َل َل ُه ْم «:سَ َ
الم َل ُك ْم! » َف َج ِّز ُعوا َوخَا ُفوا،
ف يَسُو ُ
َوفِّي َما ُه ْم يَتَ َك َّل ُمونَ بِّه َذا َو َق َ
ض َط ِّربِّينََ ،و ِّل َما َذا ت َْخ ُط ُر َأ ْف َكار فِّي ُق ُلوب ِّ ُك ْم؟ ُا ْن ُظ ُروا
َو َظ ُّنوا َأ َّن ُه ْم نَ َظ ُروا ُرو ًحاَ .ف َقا َل َل ُه ْمَ «:ما بَا ُل ُك ْم ُم ْ
ْس َلهُ َلحْم َو ِّع َظام َك َما تَ َر ْونَ ِّلي».
ي :إ ِّ ّنِّي َأنَا ُه َو! ُج ُّ
سونِّي َوا ْن ُظ ُرواَ ،فإ ِّ َّن ُّ
يَد َ َّ
الرو َح َلي َ
ي َو ِّر ْج َل َّ

قام يسوع من بين األموات بجسد روحاني ،وليس كروحٍ" ،ألن الروح ليس له لحم وعظام".
وعظم ،انّما بدون دمْ .
إن لم يكن هناك دم ،فمن أين أتت الحياة؟
لحم
ٍ
لقد قام بجس ٍد روحاني ،كان جسدا ً من ٍ
لقد أتت من روحْالحياةْنفسه .هلّلويا! (الدم الطبيعي يحافظ على حياة الجسد الطبيعي ويغذّيها .الويّين

13

منْمجدْإلىْمجد
 .١١،١٤ꓽ١١ال شأن له بالحياة الروحية) .مع أنه كان جسدا من لحم وعظم ،ولكنّه لم يكن جسدا طبيعيا.
سبب ،فانّه ،لم يكن خاضعا ً
لقدْكانْجسدًاْ ُممجدًا .كانْجسدا ًْ ُمت َ َح ّ ِّو ْلً .كان جسدا ً خارقا ً للطبيعة .لهذا ال ّ
ي األبعاد.
لقوانين العالم الطبيعي الثالث ّ
جاء يسوع "في شبه جسد الخطيّة ،وألجل الخطيّة ،دان الخطيّة في الجسد" (رو  .)٣ꓽ١هلّلويا! لقد
جاء ليتماثل معنا ،كي يموت من أجلنا! آمين! لقد سكب روحه حتى الموت ،وذرف دمه على تراب
نهر من المياه الحيّة من أجل تطهير "كلْ
األرض ("ألَنَّكَ ت ُ َرابَ ،وإِّلَى ت ُ َرا ٍ
ب تَعُودُ» -.تك١٩ꓽ٣ .ب) مثل ٍ
الّذين" يأتون للمشاركة فيْحياته .لقد تخلّى المخلّص عن مجده وتخلّى عن حياته ،أو سكبْحياته التي
كانت فيْدمه ليط ّهركم ويط ّهرني الى التّمام ،من كافّة الروائح النّتنة الّتي تفوح من الخطايا والموت
الموجودة في دمنا.
ْكان يسوع بال خطيئة ،وكان دمه نقيًا .لقد كانعليه أن يسكب كل قطرة من دمهْالمق ّْدسْمن أجلكم ومن
للرب!
أجلي ،لماذا؟  -روحْالحياةْاألبديةْالتيْكانتْفيْدمه ،سوف تمنحنا حياة ً أبدية .هلّلويا! مجدا ً ّ
بفضل قوة التغييرالتي يقوم بها روح ٳلوهيم الحي ،يتم ٳنعاش أرواحنا ،لكي نصبح شركاء في ملكوت
الوهيم .نحن اآلن عظم من عظامه ولحم من لحمه .نحن جسده .نحن العروس -الكلمة .انّنا نملك الروحْ
والحياة .لقد جاء المسيح ليفدي انساننا – وروحنا بالكامل ،روحا ً وجسدا ً.

"( َو َك ِّري َمة ِّهيَ فِّ ْدي َ ُة ُن ُفو ِّس ِّه ْمَ ،فغَ ِّل َق ْ
ت إ ِّ َلى الدَّ ْه ِّرَ ).حتَّى يَحْ يَا ِّإلَى األَبَ ِّد فَالَ يَ َرى ْالقَب َْر".
~ مزامير ٩-١ꓽ٤٩

" َ
ي َ
ال َأتَزَ عْزَ عَ.
أل َّن د َ ُاود َ ي َ ُقو ُل فِّي ِّهُ :ك ْنتُ َأ َرى َّ
الربَّ َأ َما ِّمي فِّي ُك ّ ِّل ِّحي ٍنَ ،أ َّنهُ عَ ْن ي َ ِّمينِّيِّ ،ل َك ْ
ضا سَي َ ْس ُك ُن عَ َلى َر َجاءٍَ .
أل َّن َك َل ْن تَ ْت ُر َك نَ ْفسِّي
ِّلذ ِّل َك سُ َّر َق ْلبِّي َوتَهَ َّل َل ِّلسَانِّيَ .حتَّى َجسَدِّي َأ ْي ً
فِّي ا ْلهَا ِّوي َ ِّة َو َ
ال تَدَعَ ُقدُّوسَ َك ي َ َرى َفسَادًا".
~ أعمال ٢١-٢١ꓽ٢

ذات يوم ،سوف يلبس مختارو يهوه المنتخبون عدم فساد ويخرجون من قبورهم .عندما تظهر
أجسادهم السماوية (أجساد الكلمة ،الهيئة الروحانيّة  )Theophanyحينئذٍ ،يت ّم تغيير أجسادهم .سوف
يكون لديهم أجساد مم َّجدة .وهكذا أيضا ً بالنّسبة للقديسين األحياء ،فسوف يت ّم تغييرهم أيضا ً .عندما تلتحم
الروحانيّة ،Theophany ،سوف تنتفي (تغيب أو تزول) الدماء في أجسادهم ،وسيكون لديهم
أجسادهم ّ
أجسادا ً روحانيّة جديدة .ٳقرأوا كورنثوس األولى  ٣١-٣١ꓽ١١و٢كور٤-١ꓽ١.
صة لعريسها ،يسوع المسيح،
مكرسة و ُم َخ َّ
مجدا ً للرب! العروس لن تواجه الموت ،ألنها َّ
ص َ
سبب ،يعمد ال ّ
شيطان الى المحاججة حول الجسد ،الّذي هو الكلمة.
ولديها الكلمة .إنّها تحمل الكلمة .لهذا ال ّ
فلقد حاجج حول جسد موسى (يهوذا  .)٩ꓽ١وحاجج حول جسد المسيح أيضا ً (إنجيل متي  ٣٢-٣١ :٢٢؛
ي جس ٍد لديه الكلمة .آمين .هذه هي الحقيقة.
لوقا  ⸵٩ꓽ٤رؤيا  .)١١ :١وسوف يحاجج أيضا ً حول أ ّ
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العقلْوالقلب
ْ
ضيَّ ًة ِّع ْند َ الل ِّه،
" َف َأ ْط ُل ُ
ب إ ِّ َل ْي ُك ْم َأيُّهَا ا ِّإل ْخ َوةُ ب ِّ َر ْأ َف ِّة الل ِّه َأ ْن تُ َق ِّدّ ُموا َأ ْجسَاد َ ُك ْم َذبِّي َح ًة َحيَّ ًة ُم َقدَّسَ ًة َم ْر ِّ
ِّعبَادَتَ ُكمُ ْالع َ ْق ِّليَّ َةَ .و َال تُشَا ِّك ُلوا ه َذا الدَّ ْه َر ،بَ ْل تَ َغي َُّروا عَ ْن َش ْك ِّل ُك ْم بِّتَ ْجدِّي ِّد َأ ْذهَانِّ ُك ْمِّ ،لت َْختَب ِّ ُروا َما هِّيَ
ضيَّ ُة ْال َكا ِّم َل ُة".
إ ِّ َرادَةُ الل ِّه :ال َّ
صا ِّل َح ُة ْال َم ْر ِّ
~ رومية ٢-١ꓽ١٢

ال َمكَ فِّي َق ْلبِّي ِّل َك ْي َ
صايَاكَ َ .خبَ ْأتُ َك َ
ئ إ ِّ َليْكَ ".
" ب ِّ ُك ّ ِّل َق ْلبِّي َط َل ْبتُكَ َ .ال تُ ِّ
ال ُأ ْخ ِّط َ
ض َّلنِّي عَ ْن َو َ
~ مزمور ١١-١١ꓽ١١٩
عقل اإلنسان هو عرش الشيطان ،فالشيطان يستخدم المنطق الفكري للتأثير على العقلّ .
ان
االنسان الجسدي ال يؤمن ٳالّ بما يراه ،فالكلمةْالمق ّْدسة ال تعني له شيئا ،وك ّل ما ال يستطيع رؤيته ،ال
يمكن أن يصدّقه .وبالتالي ،اإليمان بالنسبة اليه ،ليس سوى أمرا ً غريبا ً.
قلب اإلنسان هوْ َْم َقْ ّْر ْٳلوهيم ْوعرشه .ٳ ّن يهوه يُقيم فيه ويتكلم إلى القلب من خالل اإلعالن.
بإعالن من روحْيهوه .ومن ث ّم ،فٳ ّن اإليمان
اإلنسان الروحي ،يصدّق ما تقوله الكلمة ،ويرى حقيقة الكلمة
ٍ
خاص له وحده دون غيره.
هو اعالن
ّ
عندما يكون أحد أبناء
هم ًال في مسيرته ،ويفتح
الوهيم ُم ِّ
بوابّة عقله لتأثيرالشيطان الماكر
والماهرّ ،
فان روح ٳلوهيم الموجودة
على العرش في قلب هذا القديس،
سرع الى نجدته ،للقتال ضدّ
سوف ت ُ ِّ
الشر في ساحة معركة العقل.
وطالما ّ
قربة
أن القديس يبقى على َم ُ
الرب ويتغذى منه ،فانّه
من روح ّ
سوف يربح المعركة بثبات ،وٳالّ،
سوف يصبح النّضال طويل األ َمد.
لقد حذّ َرنا الرسول بولس ،الذي تعلم
سير
وتلقّن المسيح ،من عدم ال ّ
ّ
ألن
بحسب غرورعقولنا الفانية،
مشاعرنا سوف تنجرف وراء
األعمال الشريرة.

العيونْ ،هي نوافذ الى ال ّنفس[ .انّ الحواس
األخرى ،مأخوذة بعين االعتبار] .العقل ،هو
ي تجربة شريرة،
الباب .اذا فتحه أحدهم أمام أ ّ
الجتياح من قِّبل الشياطين.
فانّه يعرّ ض نفسه
ٍ

ساحةْالمعركةْْْْْْ

يرا يَا إِّ ْخ َوتِّي تَقَ ُّو ْوا فِّي الرَّ بّ ِّ
أفسس  ١١ꓽ١أ َخِّ ً
َوفِّي ِّشدَّةِّ قُ َّوتِّهِّ.
َي
أفسس ْ ١١ꓽ١البَسُوا ِّسالَ َح الل ِّه ْال َكامِّ َل ِّلك ْ
ِّيس.
تَ ْقد ُِّروا أَنْ تَثْبُتُوا ِّ
ضدَّ َمكَايِّ ِّد إِّ ْبل َ
ستْ َم َع د ٍَم َولَحْ ٍم ،بَلْ َم َع الرُّ َؤسَاءِّ َ ،م َع
ار َعتَنَا لَ ْي َ
ص َ
أفسس َ ١٢ꓽ١فإِّنَّ ُم َ
ينَ ،م َع ُوالَةِّ ْال َعالَ ِّم َعلَى ُ
ظ ْل َم ِّة هذَا الدَّه ِّْرَ ،م َع أَجْ نَا ِّد ال َّ
ش ِّ ّر الرُّ وحِّ يَّ ِّة فِّي
ال َّ
سالَطِّ ِّ
س َما ِّويَّاتِّ.
ال َّ
َي تَ ْقد ُِّروا أَنْ تُقَا ِّو ُموا
أفسس  ١٣ꓽ١مِّ نْ أَجْ ِّل ذلِّكَ احْ مِّ لُوا ِّسالَ َح الل ِّه ْال َكامِّ َل ِّلك ْ
فِّي ْاليَ ْو ِّم ال ّ
ش ْيءٍ أَنْ تَثْبُتُوا.
يرَ ،وبَ ْعدَ أَنْ تُتَ ِّّم ُموا ُك َّل َ
ش ِّ ِّّر ِّ
ع ْالبِّ ِّ ّر،
قَ ،والَبِّسِّينَ دِّرْ َ
أفسس  ١٤ꓽ١فَاثْبُتُوا ُم َم ْنطِّ قِّينَ أَحْ قَا َءكُ ْم بِّ ْال َح ّ ِّ
سالَ ِّم.
أفسس َ ١١ꓽ١و َحاذِّينَ أَرْ ُجلَ ُك ْم بِّا ْستِّ ْعدَا ِّد إِّ ْن ِّجي ِّل ال َّ
ان ،الَّذِّي بِّ ِّه تَ ْقد ُِّرونَ أَنْ ت ُ ْ
ط ِّفئُوا
أفسس َ ١١ꓽ١حامِّ لِّينَ فَ ْوقَ ْال ُك ِّّل تُرْ َ
اإلي َم ِّ
س ِّ
َجمِّي َع ِّس َه ِّام ال ّ
ير ْال ُم ْلتَ ِّهبَةِّ.
ش ِّ ِّّر ِّ
وح الَّذِّي ه َُو َك ِّل َمةُ اللهِّ.
أفسس َ ١١ꓽ١و ُخذُوا خُوذَةَ ْال َخالَ ِّ
صَ ،و َ
سي َ
ْف الرُّ ِّ
صالَةٍ َوطِّ ْلبَ ٍة ُك َّل َو ْق ٍ
ساه ِِّّرينَ لِّهذَا
ت فِّي الرُّ وحَِّ ،و َ
صلِّّينَ بِّ ُك ِّّل َ
أفسس ُ ١١ꓽ١م َ
َ
ْ
ِّب َع ْينِّ ِّه ِّب ُك ِّّل ُموا َ
مِّيع ْال ِّقدِّّيسِّينَ،
ج
ل
جْ
ظ َب ٍة َوطِّ ل َبةٍ ،أل ِّ َ ِّ
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الربّ َِّ :أ ْن َال تَ ْس ُل ُكوا فِّي َما بَ ْعدُ َك َما يَ ْس ُلكُ سَائِّ ُر ُ
ضا بِّب ُْط ِّل ِّذ ْهنِّ ِّه ْم،
األ َم ِّم َأ ْي ً
" َف َأ ُقو ُل ه َذا َو َأ ْشهَدُ فِّي َّ
إ ِّ ْذ ُه ْم ُم ْظ ِّل ُمو ْال ِّف ْك ِّرَ ،و ُمتَ َج ّنِّبُونَ عَ ْن َحيَاةِّ الل ِّه ِّلسَبَبِّ ْال َج ْه ِّل ا َّلذِّي فِّي ِّه ْم بِّسَبَبِّ ِّغ َ
ال َظ ِّة ُق ُلوب ِّ ِّه ْم.
ارةِّ ِّليَ ْع َم ُلوا ُك َّل نَ َجاسَ ٍة فِّي ال َّط َمعِّ.
اَ َّلذِّينَ إ ِّ ْذ ُه ْم َق ْد َف َقدُوا ْال ِّح َّ
س َأ ْس َل ُموا ُن ُفوسَ ُه ْم ِّللدَّعَ َ
َو َأ َّما َأ ْنتُ ْم َف َل ْم تَتَع َ َّل ُموا ْال َمسِّي َح ه َك َذا"،
~ أفسس ٢١-١١ꓽ٤

اٳليمان
ْ
ي اعالن ،فيصدّقون كل
هناك مسيحيون يكتفون بأنّهم مؤمنون وحسْب ،دون الحصول على أ ّ
ما يقرأونه ،أو يسمعونه من خارج الكتاب المقدس ،ويس ّمونه "اإليمان بكلمة يهوه" .يمكن القول ّ
أن اإليمان
عالن ،فانّنا بالكاد نستطيع أن نس ّميه ٳيماناً .ٳنّ ْاﻹيمانْالحقيقيْالمغروسْ
بكلمة يهوه المقدسة من دون ٳ
ٍ
وحْ،سوفْتتصرفْوفقاْ
ّْ
تلكْالر
فيْكلمةْيهوهْ،سوفْيحصدْاعالناًْلٳلنسانْالروحيْ.وبالمقابلْ،فانّ ْ
ّ
لماْيُ ْعلَنْلها.
فهم ُمعطى من ٳلوهيم ،قد جعل الكثيرين ينحرفون عن حقيقة يهوه.
اإليمان الغير مترا ِّفق مع ٍ
أحد أه ّم األمثلة القويّة والواضحة النحراف كثيرين عن المعنى الحقيقي المقصود ،هو تلك الوصية أو
المأموريّة الواردة في متى َ " :١٩ꓽ٢١فا ْذ َهبُوا َوتَ ْل ِّم ُذوا َج ِّمي َع ُ
األ َم ِّم َوعَ ِّ ّمدُو ُه ْم بِّا ْس ِّم اآلب َواال ْب ِّن
الروح ِّ ا ْل ُقد ُِّس ".لقد ارتكب العديد ذاك الخطأ الفادح ،وما زالوا يرتكبونه حتى اليوم ،نتيجةً لفهمهم
َو ُّ
الخاطئ ،ٳذ راحوا يع ّمدون ك ّل الّذين يقبلون االيمان ،بألقاب اٳلله الثالثة( ،بدالً من استخدام ٳسم الرب
يسوع المسيح الوارد مرارا ً في :أعمال )١ꓽ١٩ ⸵٤١ꓽ١١ ⸵٣١ꓽ٢ويس ّمون هذا األمر"،إيماناً" ،ولكنّه ليس
ألن اإليمان الحقيقي ليس أعمى بالنّسبة ﻹعالنْٳلوهيمْوكلمته .كما يمكننا أيضا ً
سوى "إيمان أعمى"ّ ،
ٳحصاء أعداد كبيرة من األشخاص المؤمنين "برسالة نهاية ّ
الزمن" ،الّذين يملكون ايمانا ً أعمى ،فإنهم
يؤمنون حرفيّاً ،بتعاليم وليام برانهام  ،وبك ّل كلمة نطق بها ،دون العودة الى كلمة يهوه لمقارنة تلك التعاليم
بها وفحصها على ضوء الكلمة المقدّسة ،لكي يروا اذا ما كانت تتوافق معها ،ويتأ ّكدوا بالتالي ،فيما إذا
كانت تلك التعاليم صحيحة (فلقد ُ
ط ِّلب منهم عدم القيام بهذا األمر ،ألنّهم يؤمنون ب ّ
أن النّبي ال يمكن أن
يُحا َكم) .منْدونْاٳلعالنْاللهيْ،يستحيلْعلىْأحدهمْفهمْالكلمةْاللهيّةْالمقدّسةْ،وبالتاليْ،ٳرضاءْ
يهوهْ.

ور َ
واآلن ،أال يقول الكتاب المقدس ّ
ان ُه َو ال ّثِّ َق ُة ب ِّ َما ي ُْر َجى َوا ِّإلي َق ُ
أن " ا ِّإلي َم ُ
ال تُ َرى".
ان ب ِّ ُأ ُم ٍ
(عب )١ :١١؟ وأنّه " بِّا ِّإلي َما ِّن نَ ْفهَمُ َأ َّن ا ْلعَا َلمِّينَ ُأ ْت ِّقن َْت ب ِّ َك ِّل َم ِّة الل ِّهَ ،حتَّى َل ْم يَتَ َك َّو ْن َما يُ َرى ِّم َّما ُه َو
ضا ُؤهَُ ،
َظا ِّهر( ".عب )٣ :١١؟ َول ِّك ْن بِّدُو ِّن إِّي َما ٍن َ
ب َأ َّن ا َّلذِّي ي َ ْأتِّي إ ِّ َلى الل ِّه يُؤْ ِّم ُن
أل َّنهُ ي َ ِّج ُ
ال يُ ْم ِّك ُن إ ِّ ْر َ
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ازي ا َّلذِّينَ ي َ ْط ُلبُونَهُ( ".عبرانيين  ١ :١١ب)َ " .
صونَ،
أل َّن ُك ْم بِّال ّنِّ ْع َم ِّة ُم َخ َّل ُ
ب ِّ َأ َّنهُ َم ْو ُجودَ ،و َأ َّنهُ يُ َج ِّ
طيَّ ُة الل ِّه(".أفسس ّ .)١ :٢
ٳن العابدين الحقيقييّين أي المؤمنين الحقيقيّين
ْس ِّم ْن ُك ْمُ .ه َو عَ ِّ
بِّا ِّإلي َما ِّنَ ،وذ ِّل َك َلي َ

يرضونه بإيمانهم وهو يكافئهم بٳعالن -الحقيقة ،ويمنحهم الفهم واألدلّة وما إلى ذلك .فليكن لكم ٳذاً ،إيمان
وصدق ٳلوهيم؛ انّه ال يفشل أبدا في الحفاظ على كلمته.
ٳلوهيم ِّ

آمين .نحن لسنا مرفوضين ولسنا ُعصاة ً (راجع رومية  .)٢١ :١بل " لَنَا فِّ ْك ُر ْال َمسِّيحِّ"

( ١كور ١١ :٢ .ب) .لسنا عميانا ً في إيماننا ،وفه ُمنا ليس ُمظ ِّلماً ،ٳ ْذ لدينا حياة المسيح .لذلك دعونا نتعلم
يمر.
يوم ّ
المسيح ،وهلُ َّم نتعلّم منه أكثر فأكثر ،مع كل ٍ

حول
تغْيّرْالشّكلْْ-الت ّ ّ
صنا األول المأخوذ من الكتاب المقدسَ " :ونَح ُْن َج ِّميعًا نَا ِّظ ِّرينَ َم ْجد َ
دعونا نلقي نظرة على ن ّ
صو َرةِّ عَ ْينِّهَاِّ ،م ْن َم ْج ٍد إ ِّ َلى َم ْجدٍَ ،ك َما ِّم َن
الربّ ِّ ب ِّ َو ْج ٍه َم ْك ُشوفٍ َ ،ك َما في ِّم ْرآةٍ ،نَتَغَي َُّر إ ِّ َلى تِّ ْل َك ال ُّ
َّ
الروح ِّ٢ ( ".كور  .)١١ :٣الكلمةْ ،هي روح وحياة (يوحنا ١٣ꓽ١ب) .بما أنّنا نتعلم يومياً ،من
الربّ ِّ ُّ
َّ

المسيح وعنه ،فانّنا سرعان ما ننتقل من مرحل ٍة من المجد إلى مرحل ٍة أخرى (من مجد الى مجد) ( .لستُ
أتحدّث اآلن ،عن المسيح في المسيحية التقليدية ،ٳ ّنّما عن المسيح في الكتاب المقدس .تذ ّكروا أنّه ينبغي
ق) .ٳنّنا بحاجة للمشاركة بالكلمة التي يعلنها ٳلوهيم لنا "اليوم" ،وليس ال َم ّن
أن نعبد يهوهْبالروحْوالح ّْ
غضب الرب ،كما فعل بنو إسرائيل
ال ُمقَدّم لنا باألمس ،أو في العام الماضي ،وحسب .وٳالّ ،فإننا سوف نُ ِّ
ب مفتوح ومقاربة جدّيّة ،دون
(راجع عب  .)١ꓽ٤-١١ꓽ٣لذا ،وبينما نحن ننظر في مرآة كلمةْيهوهْبقل ٍ
اٳلختباء وراء فكرةٍ أو تقلي ٍد ما قد يكونان لدينا ،فانّي أؤمن ّ
بأن الوهيم سوف يُع ِّلن لنا المزيد عن نفسه،
بقوة الخالص المتوفرة في الصليب ،شيء ،أ ّما اٳلشتراك في ملء
وكأنّنا نتعلم من المسيح .ٳ ّن االيمان ّ
صةً في زمن
قوة الكلمة من أجل التغيير (في اليونانيّة ) metamorphooفي الجسد ،هو شيء آخر ،وخا ّ
ّ
النهاية هذا .ال يجب أن نَخجل من النظر إلى صورتنا الروحية في مرآة كلمةْٳلوهيم ،فالمسيح سوف
يساعدنا على رؤية صورته هو فينا ،وهو ،سوف يُش ّكلنا إلى ْكمالهْ،لكي نصل إلى قياسْقامةْملءْ
الربَ -منّا ً جديدا ً طازجا ً من نفسهْهو-
المسيحْنفسه .ٳ ّن ٳلوهيم سوف يقدّم لنا منّا ً طازجاً ،بفضل روح ّ
مرة نأتي إليه ،ونطلبهْبجدّية وٳيمانُ ،مت ََو ِّقّعين الحصول على نعم ٍة
الروحي .ففي كل ّ
مونا ّ
من أجل نُ ّ ِّ
وبرك ٍة ،حينئذٍ ،سوف ننال ّ
الطعام ونتغذّى به ،فهو لن يخذلنا أبدا .سوف نتلقّى منهْبركةً بعد بركة ،ٳعالنا ً
شبهه.
بعد ٳعالن ،مع المجد المتزايد باستمرار لكي يش ّكلنا على صورةْ َْ
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منْمجدْإلىْمجد
ّ
التحول أو التّغيير ،تنبثق من الكلمة اليونانية " ،"metamorphooويعني "تغييرْكْلّيْ
ان كلمة
ّ
التحول" و "تغيير الهيئة" ،في نصوص كتابنا المقدس ،من
فيْالشكل" .يت ّم ترجمة الكلمتين "التغييرأو
ّ
الكلمة اليونانية نفسها " ."metamorphooيخبرنا الرب أنّه ،بوصفنا مؤمنين حقيقيين ،فانّنا نتغيّر مرحليّا ً
من مجد إلى مجد ،تماما ً مثل دورة حياة الفراشة.

الفراشة ْ
عندما تولد الفراشة في العالم ،ال ت ُ ْعتَبَر كائنا ً له حياة في حدّ ذاتها .فهي في الواقع ،ليست سوى
مجرد حياة موجودة في قشرة بيض ٍةُ ،ملتصقة بالجهة السفليّة من احدى األوراق الخضراء .هذه هي
ّ
عالم ْمن ْالظالم ،وهي مرتبطة
ٍّْ
والدتها األولى المنبثقة من "رحم األم" ،إذا جاز التعبير .إنها تعيش في
ص ّ ِّو ْرتُ َ ،وبِّا ْل َخ ِّطيَّ ِّة َحب ِّ َل ْ
ت بِّي
به أو مستعبدة له" .ه َأنَ َذا بِّا ِّإل ْث ِّم ُ
ُأ ِّ ّمي(".مزامير  ١ :١١راجع رومية  .)٢٣ :٣و ّ
لكن الحرية – أو الحياة –
مجرد "إيمان" بعيد المنال ،ينبغي تنشيطه وٳحياؤه
بالنّسبة ٳليها ،ليست سوى ّ
من خالل الضوء أو النّوراآلتي من األعالي ،لكي تخرج من قشرتها ،وٳ ْن
لم "تُولد من جديد" ،فانّها ستموت وهي ما تزال عالقة في عبوديتها – أي
في عالم الخطايا والظالم .هذا صحيح! وهكذا أيضاً ،عندما يولد انسان ما،
عالم من الظالم،
في هذا العالم ،ال يكون له حياة ً حقيقيّة ،بل انّه يعيش في ٍ
ويموت في الخطيئة.
حسنا ً ،بما ّ
َاق ا ِّإليَّ ُل إ ِّ َلى َجدَا ِّو ِّل ا ْل ِّميَاهِّ ،ه َك َذا تَ ْشت ُ
أن "الغمر ينادي غمرا ً" وأيضاًَ " ،ك َما ي َ ْشت ُ
َاق
ْك يَا اللهُ( ".مز ،)١،١ꓽ٤٢ .لذا ،وبما ّ
أن ٳلوهيم يودّ الحصول عليها ،فهذه هي اذاً ،رغبة "ك ّل
نَ ْفسِّي إ ِّ َلي َ

ما هو موجود" في قشرة البيضةْ .
إن كانت حياة الفراشة هي ال ُم َعيَّنَةّ ،
فان فراشةً سوف تخرج منها ،دون
ي ،ينجب
نجب فراشات ،وٳبن الوهيم يُ ِّ
أدنى شك .الفراشة ت ُ ِّ
ي وك ّل شيء ح ّ
نجب أبناء ٳلوهيم .كل كائن ح ّ
ويبذر من نوعه ،ومن جنسه .هلّلويا! اقرأ سفر تكوين .٢٤ ، ٢١ :١

عندما " تُولد الفراشة مرة ً أخرى أي عندما تولد من جديد" ،فانّها ال تخرج من قشرتها كفراشة،
غريب األطوار".لماذا؟ أليست والدتها فراشة،
مع أنّها فراشة .قد ينظرالعالم اليها فيرى أنّها مخلوق
ُ
ي شك ٍل من
أليست هي حشرة ُمجنَّ َحة (أي لها أجنحة) تحملها ّ
الريح؟ لماذا ال يشبه هذا المخلوق أهله بأ ّ
األشكال؟" ّ
إن اليَ َرقَةْ(اليَ َرقانة)ْالصغيرة ،ال تفهم ما الّذي يجري (مع أنّها هي أيضا ً فراشة!) .،ٳنّما ،في
يوم ،سوف يطير مثل أ ّمهَ " .و َأ َّما ا ِّإلي َم ُ
ان
ي الصغير ،هناك اعالن بأنّه ذات ٍ
عمق أعماق هذا الكائن الح ّ
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ور َ
َف ُه َو ال ّثِّ َق ُة ب ِّ َما ي ُْر َجى َوا ِّإلي َق ُ
ال تُ َرى( ".عب  .)١ :١١نعم ،ٳنها تعلم .وماذا هناك أيضا؟ إنّه
ان ب ِّ ُأ ُم ٍ
ّ
تحول جسمها أو تغيُّره (راجع
يئن في عمق ذاته ،بانتظار يوم التّنصيب أي يوم تتويجها ،لتشهد على ّ
رومية  .)٢٣ :١هلّلويا!

الحتفالْ،التعلُّمْ،والنّمو ْ
ْ

راقبوا تجربة "الوالدة الجديدة" لهذا المخلوق الصغير ،الذي نسميه َي َرقَة الفراشة (أو اليرقانة).
أول شيء يقوم به ،هو تحطيم قشرة البيضة – ْ
يخضع "اٳلنسان القديم" هذا ،للموت" .عَا ِّلمِّينَ ه َذاَ :أ َّن

ضا ِّل ْل َخ ِّطيَّ ِّةَ .
ي َ
ت
أل َّن ا ْل َم ْو َ
ال نَعُود َ ُن ْستَ ْعبَدُ َأ ْي ً
إ ِّ ْنسَانَنَا ا ْلعَتِّيقَ َق ْد ُ
ص ِّل َ
ب َمعَهُ ِّليُ ْب َط َل َجسَدُ ا ْل َخ ِّطيَّ ِّةَ ،ك ْ
ضا ا ْح ِّسبُوا
احدَةًَ ،وا ْل َحيَاةُ ا َّلتِّي ي َ ْحيَاهَا َفي َ ْحيَاهَا ِّلل ِّهَ .كذ ِّل َك َأ ْنتُ ْم َأ ْي ً
ا َّلذِّي َماتَهُ َق ْد َماتَهُ ِّل ْل َخ ِّطيَّ ِّة َم َّرةً َو ِّ
طيَّ ِّةَ ،ول ِّك ْن َأ ْحيَا ًء ِّلل ِّه بِّا ْل َمسِّيح ِّ يَسُوعَ َربِّّنَا(".رومية  .)١١ ،١١، ١ :١آمين! آه،
َأ ْن ُفسَ ُك ْم َأ ْم َواتًا عَ ِّن ا ْل َخ ِّ
ت
ق ا ِّإل ْنسَانَ ا ْلعَتِّيقَ ا ْل َفا ِّسد َ ب ِّ َحسَبِّ َشهَ َوا ِّ
ف ال َّ
ص ُّر ِّ
يا لهذا المثل الرائعَ " ،أ ْن ت َْخ َلعُوا ِّم ْن ِّجهَ ِّة التَّ َ
ساب ِّ ِّ
ب الل ِّه فِّي ا ْلب ِّ ِّّر َو َقدَاسَ ِّة
ورَ ،وتَتَ َجدَّدُوا ب ِّ ُروح ِّ ِّذ ْهنِّ ُك ْمَ ،وتَ ْلبَسُوا ا ِّإل ْنسَانَ ا ْل َجدِّيد َ ا ْل َم ْخ ُلوقَ ب ِّ َحسَ ِّ
ا ْل ُغ ُر ِّ
ق( ".أفسس  .)٢٤-٢٢ :٤نعم ّ ،
ان "اٳلنسان العتيق" يجب أن يموت! العقلْأوْالذّهنْالجسديْ،بك ّْلْ
ا ْل َح ّ ِّ

أنماطْ ْفكرهْ،هوْسلبيْللغايةْويتعارضْمعْكلمةْٳلوهيمْالمقدسة .النتيجة هي شعور سلبي تجاه كل
شيء في الحياة .ال يمكننا الوثوق بالمشاعرّ ،إال عندما تستند على الحقيقة وعلى بِّ ّر ٳلوهيم .لذا ،فاننا
نحتاج ألن نمأل عقولنا بكلمةْٳلوهيمْيهوه ،التي نحتفظ بها في قلوبنا ،لكيما يتوافق تفكيرنا ومشاعرنا مع
ضدَّ َم ْع ِّر َف ِّة الل ِّهَ ،و ُم ْست َْأ ِّس ِّرينَ ُك َّل فِّ ْك ٍر إ ِّ َلى َطاعَ ِّة
قداسة ٳلوهيم" .هَا ِّدمِّينَ ُظ ُنو ًنا َو ُك َّل ُع ْل ٍو ي َ ْرتَ ِّف ُع ِّ
ا ْل َمسِّيحِّ٢( "،كور " )١ꓽ١١.فإ ِّ ْذ َق ْد تَ َأ َّلم َ ا ْل َمسِّي ُح َ
ضا بِّه ِّذ ِّه ال ّنِّيَّ ِّةَ .فإ ِّ َّن َم ْن
أل ْج ِّلنَا بِّا ْل َجسَدِّ ،تَسَ َّل ُحوا َأ ْنتُ ْم َأ ْي ً
طيَّ ِّة١( "،بطرس .)١ꓽ٤
ف عَ ِّن ا ْل َخ ِّ
تَ َأ َّلم َ فِّي ا ْل َجسَدُِّ ،ك َّ

بعد خلع "االنسان العتيق" ،تبدأ ال َي َر َقة – (المولودة من جديد) فوراً ،بتناول "أوراقْالحياةْ
الخضراء" "خضرةْالحياة"ْالنضرة والشّهيّة (راجع مزامير .) ١ꓽ١٢ ⸵٢ꓽ٢٣.الحظوا بأنّها ،ال تتوقف
عن التّغذّي من الحياة التي يوفّرها لها خالقهاْ،ألنها تملك حياة ً "جديدة" ،ولديها ذهنا ً "جديداً" .لقد ت ّم
تحولت رغبتها لتصبح شيئًا أكبر م ّما هي عليه في الوقت الحالي .ال تريد أن
تجديد روح ذهنها وبالتاليّ ،
مجرد َيرقانة ،بل تريد أن تكون فراشة! فهي تعرف بأنّها سوف
تكون ّ
تصبح فراشةً ،في اليوم المحدّد لها .ولكن ،في هذه األثناء ،يجب عليها
أن "تقضم ،تقضم ،وتقضم" الطعام ،الذي سيغيّر هيئة المخلوق التي
"شرهة" ،عندما
هي عليه اآلن( .انّها ال تخجل من كونها " ُم ِّ
ض ّجة" و ِّ
المن الطازج الذي يقدمه لها الخالقّ .
ّ
إن اليرقة
يتعلق األمر بتناول
ُممتنّة جدًا "لألوراق الخضراء ،للخضرة" التي تأكلها ،وغالبا ً ما
تتوقف عن األكل ،لترفع رأسها نحو السماء ،وتم ّجد وتبارك خالقها).
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صها في جسمها ،تعمل بعمق داخل جسدها ،العيون ال تستطيع
قوة "األوراق الخضراء" التي تمت ّ
ٳ ّن ّ
مشاهدة كل ذلك بوضوحٍ تامّ ،
ٳن ٳلوهيمْيعملْمنْالداخلْإلىْالخارج ،ويقوم بتغييرها من "مج ٍد إلى
مجد" .هناك حياةْفي "الورق األخضر ،ال ُخضرة" ،ومنْاألفضلْلكمْأنْتص ّْدقواْذلك!
أنظروا إلى ربنا يسوع .عندما كان طفالً ،كان يتعلم ويسير بحسب حكمة يهوه ،أبينا السماوي.

الروحُِّ ،م ْمتَ ِّلئًا ِّح ْك َم ًةَ ،و َكان ْ
َت نِّ ْع َم ُة الل ِّه عَ َل ْي ِّه( " .لوقا َ " .)٤١ꓽ٢و َأ َّما
" َو َكانَ ال َّ
ي ي َ ْن ُمو َويَتَ َق َّوى ب ِّ ُّ
صب ِّ ُّ
اس( ".لوقا  .)١٢ꓽ٢فانّه لم ينتظر ليصبح
يَسُو ُ
ع َف َكانَ يَتَ َقدَّمُ فِّي ا ْل ِّح ْك َم ِّة َوا ْل َقا َم ِّة َوال ّنِّ ْع َم ِّةِّ ،ع ْند َ الل ِّه َوال َّن ِّ

رجالً ناض ًجا كي يتعلم .كالّ ،أبدا ً على اٳلطالق .في اللحظة التي نولد فيها ثانيةً من روح يهوه ،ونصبح
سير ِّوفقا ً لها .لقد تعلم يسوع ،من خالل طاعته لآلب.
شرع بتعلّم الكلمةْوال ّ
أبناء ٳلوهيم ،يجب علينا أن ن َ
اآلب ي َ ْع َم ُلَ .
لقد قال" :ا ْل َح َّق ا ْل َح َّق َأ ُقو ُل َل ُك ْمَ :
أل ْن
ال ي َ ْقد ُِّر االب ُْن َأ ْن ي َ ْع َم َل ِّم ْن نَ ْف ِّس ِّه َش ْيئًا إ ِّ َّال َما ي َ ْن ُظ ُر
َ
َم ْه َما عَ ِّم َل َذ َ
اك َفه َذا ي َ ْع َم ُلهُ االب ُْن َكذ ِّل َك( ".يوحنا َ ..." )١٩ꓽ١و َل ْستُ َأ ْفع َ ُل َش ْيئًا ِّم ْن نَ ْفسِّي ،ب َ ْل َأتَ َك َّلمُ
ستغرب ّ
س َّر جدًا بأن
بِّه َذا َك َما عَ َّل َمنِّي َأبِّي( ".يوحنا  ٢١ :١ب) .لذا ،فانّه من غير ال ُم
أن يهوه الخالق ،قد ُ
َ
صو َرةُ الل ِّه َغي ِّْر
يح ّل في يسوع ك ّل ملء الالّهوت جسديا ً (متى ١١ꓽ٣؛ ١ꓽ١١؛ كولوسي  .)١٩ꓽ١و " ُه َو ُ
ور ،ب ِّ ْك ُر ُك ّ ِّل َخ ِّلي َقةٍ( ".كولوسي  .)١١ꓽ١آمين .يسوع هو الصورة التمثيليّة الدقيقة لطبيعة يهوه.
ا ْل َم ْن ُظ ِّ
من يوم ليوم ،يستمتع هذا الكائن الزاحف الصغير بوق ٍ
ي رائعٍ  .العالم يشاهد ويراقب ،انّهم
ت ٳحتفال ّ
يالحظون شيئا واحدا ،وهو أنّه ينمو! " لن تنمو اليرقة طبعاً ،من دون "خبزها اليومي"ّ .
ان اليرقة ت ُبد ّل
مرة تقوم بعمليّة التّبديل هذه ،نراها تنمو أكثروتصبح أكبر .هلّلويا! نعم ،يا
جلدها عدّة مرات ،وفي كل ّ
أحبائي ،نحن بحاجة ألن نتغذّىْباستمرارْوأنْنحتفل بكلمةْحياة ٳلوهيم ،ونحتاجْأيضاًْالىْأنْنسيرْفي
نورهاْوحقيقتها ،ونخلع بالتالي" ،االنسان القديم" – ونموت يوميًا! عندئذٍ ،سوف يرى العالم ب ّ
أن هناك
درك ما يُم ِّكن توقّعه عندما يت ّم "التّغيير من مجد إلى
"شيئًا ما" ينمو فينا" ،شيئًا ما" يتغيّرفينا .ونحن نُ ِّ
مجد" ْ
صو َرةِّ خَا ِّل ِّق ِّه " (كولوسي
ب ُ
ٳن كنّا قد " َلبِّسْنا (االنسان) ا ْل َجدِّيد َ ا َّلذِّي يَتَ َجدَّد ِّل ْل َم ْع ِّر َف ِّة َحسَ َ

)١١ꓽ٣

هل سبق لك أن شاهدت ردّة فعل يَ َرقانة الفراشة ،عندما ال تتم ّكن من العثورعلى أوراقْخضراءْ
اليرقة تبحث عنها بشك ٍل محموم ،من
نضرة وشهيّةْمن حولها لتأكلها؟ لقد سبق لي وشاهدتُ هذا ،فهذه َ
خالل الزحف صعودا ً ونزوالً على األغصان .سوف تبدو مذعورة وكأنّها تقولْ :
"إن لم أحصل على
احدى األوراق الخضراء الطازجة ،فانّني سأموت حتما ً" .حسنا ً ،قدْتأكلْاليرقةْاألوراقْاألق ّْل ْطراوةْ
وأكرر ،بانّها لن تأكل أبدًا،
ونضارةْ،ولكْنّهاْلنْتأكلْأبدًاْاألوراقْالجافةْوالعديمةْالمذاقْ.مجداً!ْأعود
ّ
أيّة "ورقة خضراء" لم "تولد"عليها .هذا يعني أنّه إذا ُولدَت على ورقة ليمون ،فانّها لن تأكل ورق التفاح،
ونضرا ً .هكذا أيضا ً ،بالنسبةْٳلبنْيهوهْالحقيقيْ،فانّهْسوفْيأكلْ"ال َْمنّْْالطازجْال ُمعطىْ
مهما كان طريا ً ِّ
ساعة فقط .نظرا ً الى أنّه مولود ثانيةً من كلمة يهوه ،الغير قابلة للفسادّ ،
فان تلك
لهْمنْيهوه" ْلهذه ال ّ
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البذرة الروحية تبقى في داخله (رسالة بطرس األولى  )٢١-٢٣ :١بحيث أنّه لن يأكل سوى ما هو آ ٍ
ت
وفيْأيْحا ٍّلْمنْاألحوالْ،الطعامْالجافْوالمعدومْالحياةْ،ولْ
من األعلى (يوحنا  .)١انّهْلنْيقبلْأبدًاْ
ّ
ماْيسمىْ"بمائدةْالنّهضة"ْ،ال ُمعَدَّةْوالمق َّد َمةْمنْالمنظماتْالدينيةْ،كما يفعل "المسيحيون" المتديّنون.
آمين!ْإ ّن ٳبن ٳلوهيم الحقيقي ،لن يأكل ما يراه بعينيه الطبيعيتين ،بل باألحرى ،ما يسمعه بأذنيه الروحيتين،
وما يمسكه بيديه الروحيّتين أيضا ً ،كلمةْالحياة ( ١يوحنا .)١-١ꓽ١
قيل لنا ّ
صيَّ ِّة َحافِّظ نَ ْفسَهُ،
أن " اَ ْل َكسَ ُل يُ ْل ِّقي فِّي ال ُّ
س ا ْل ُمتَ َر ِّ
سبَاتَِّ ،وال َّن ْف ُ
اخي َ ُة تَ ُجوعَُ .حافِّ ُظ ا ْل َو ِّ
َوا ْل ُمتَهَا ِّو ُن ب ِّ ُ
ط ُرقِّ ِّه ي َ ُموتُ ( .أمثال  ⸵١١-١١ꓽ١٩راجع  .)٣٤-٣١ꓽ٢٤أيّها القديسين ،إذا كانت يَ َرقَة

الفراشة غير مستعدة لٳلسترخاء والموت ،فأنا أيضاً ،لستُ مستعدّا ً .هناك شيء ما في داخلي ،تما ًما كما
يوجد في داخل ذلك المخلوق الصغير ،الّذي يجعلني راغبا ً في الصراخ والرقص وعيش حياةْكلمةْيهوه.
سير
ينبغي أن نعمل ما دام نهار .علينا أن نسير في النورالذي يضيء لنا ويش ّع علينا .العمل في النهار وال ّ
الرب (راجع يوحنا  .)٣١ꓽ١٢ ⸵٩ꓽ١١ ⸵٤ꓽ٩مثل هذا الجهاد،
في النور ،هي أوامر وتحذيرات وتوبيخ من ّ
إن ص ّح تسميته هكذا ،هو أمر ضروري .راقبوا ال َي َرقانة ،فهي تعلم بأنّها ُمج َب َرة على العمل ،طالما أنّها
تعيش في هذا الجسد البائس والمرتبط باألرض ،إلى أن يحين وقت ٳستعالن مجدها بكامل جمالها .مجدا ً
للرب! لقد حذّرالرسوالن بولس وبطرس قائليْن:

ي َ
ال
" َول ِّك َّننَا نَ ْشتَ ِّهي َأ َّن ُك َّل َو ِّ
اح ٍد ِّم ْن ُك ْم ي ُْظ ِّه ُر ه َذا اال ْجتِّهَاد َ عَ ْينَهُ ِّلي َ ِّقي ِّن َّ
الر َجا ِّء إ ِّ َلى ال ّنِّهَاي َ ِّةِّ ،ل َك ْ
تَ ُكو ُنوا ُمتَبَا ِّطئِّينَ بَ ْل ُمتَ َم ّثِّلِّينَ بِّا َّلذِّينَ بِّا ِّإلي َما ِّن َوا َ
ألنَاةِّ يَ ِّر ُثونَ ْال َم َوا ِّعيدَ".
~ عب١٢-١١ꓽ١.

صنَا يَسُوعَ ْال َمسِّيحَِّ .لهُ ْال َم ْجدُ اآلنَ َوإ ِّ َلى ي َ ْو ِّم الدَّ ْه ِّر.
" َول ِّك ِّن ا ْن ُموا فِّي ال ّنِّ ْع َم ِّة َوفِّي َم ْع ِّر َف ِّة َربِّّنَا َو ُم َخ ّ ِّل ِّ
آمِّينَ ".
~ ٢بطرس ١١ꓽ٣
عابر" ،ال يمكن أن يكون
كلمات األغنية التالية" :هذا العالم ليس موطني .فأنا لستُ سوى ّ
مجرد ٍ
سماء .انّنا "كائنات سماوية" ونحن نعرف هذاّ ،
ألن
هناك كالم أصدق من هذه العبارات .نحن مواطنوال ّ
ْالتحول! هلّلويا! نحن مرتبطون
ّْ
حرر ،والتّغيير -بانتظار
ٳنساننا الداخلي يصرخ طالبا ً الخالص ،الت ّ ّ
باألرض اآلن ،ولكن ذات يوم ،سوف نحلّق عاليا ً" .لم أع ْد أشعر أنّني أعيش في منزلي" .آمين .ومع ذلك،
علينا أن نتغذّى ونحتفل بكلمة يهوه ،ونسمحْللكلمةْبأنْتؤديْعملهاْفينا  -كلمته ْتصبحْجسدًاْفيناْ،
وتحملْطبيعةْالمسيح .صحيح ،وحتى ِّوفقًا لكلمات أغنية أخرى" :من مجد إلى مجد ،إْنّه يغيّرني  ...من
الرب! واآلن ،ٳنتبهوا إلى كلمات
سماوية ،وشبههْوصورته تكتمل َّْ
األشياء األرضيّة إلى ال ّ
في" ...سبحوا ّ
الرب:
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ي َو َأنَا فِّي ُك ْمَ .ك َما َأ َّن ا ْل ُغصْنَ َ
َأ ْنتُمُ اآلنَ َأ ْن ِّقيَا ُء ِّلسَبَبِّ ا ْل َك َ
ال ي َ ْق ِّد ُر
ال ِّم ا َّلذِّي َك َّل ْمتُ ُك ْم ب ِّ ِّهُ .ا ْثبُتُوا فِّ َّ
يَ .أنَا ا ْل َك ْر َم ُة
َأ ْن ي َ ْأتِّيَ ب ِّ َث َم ٍر ِّم ْن َذاتِّ ِّه إ ِّ ْن َل ْم ي َ ْثب ُْت فِّي ا ْل َك ْر َم ِّةَ ،كذ ِّل َك َأ ْنتُ ْم َأ ْي ً
ضا إ ِّ ْن َل ْم تَ ْثبُتُوا فِّ َّ
يرَ ،
َو َأ ْنتُمُ ا َ
أل َّن ُك ْم بِّدُونِّي َ
ص ُ
ال تَ ْقد ُِّرونَ َأ ْن
ي َو َأنَا فِّي ِّه ه َذا ي َ ْأتِّي بِّثَ َم ٍر َكثِّ ٍ
أل ْغ َ
ان .ا َّلذِّي ي َ ْثبُتُ فِّ َّ
تَ ْفع َ ُلوا َش ْيئًا .إ ِّ ْن َكانَ َأ َحد َ
ف َوي َ ْج َمعُونَهُ َوي َ ْط َر ُحونَهُ
َار ًجا َكا ْل ُغ ْ
ص ِّنَ ،في َ ِّج ُّ
ي ي ُْط َر ُح خ ِّ
ال ي َ ْثبُتُ فِّ َّ
ت َك َ
ال ِّمي فِّي ُك ْم ت َْط ُلبُونَ َما تُ ِّريدُونَ َفي َ ُك ُ
ون َل ُك ْم.
ي َو َثب َ َ
فِّي ال َّن ِّ
ارَ ،في َ ْحت َِّر ُق .إ ِّ ْن َثبَتُّ ْم فِّ َّ
~ يوحنا ١-٣ꓽ١١

المرآة ْ
مثلما نقف يوميًا وجها ً لوجه مع صورتنا في المرآة ،هكذا أيضاً ،يجب أالّ نخجل من مواجهة
أنفسنا في كلمةْيهوهَ " .
أل َّن َم ِّن ا ْستَ َحى بِّي َوب ِّ َك َ
ئَ ،فإ ِّ َّن ابْنَ ا ِّإل ْنسَا ِّن
ال ِّمي فِّي ه َذا ا ْل ِّجي ِّل ا ْل َفا ِّس ِّ
ق ا ْلخَا ِّط ِّ
ي َ ْست َِّحي ب ِّ ِّه َمتَى َجاءَ ب ِّ َم ْج ِّد َأبِّي ِّه َم َع ا ْل َم َ
الئِّ َك ِّة ا ْل ِّقدِّّيسِّينَ" (مرقس .)٣١ꓽ١يجب أن نعترف بفمنا بكلمةْ
ألغراض
الحياة التي نمتلكها ونعكسها في حياتنا .عندما ننظر في المرآة ،نرى صورتنا فيهاـ انّنا نفعل ذلك
ٍ
معيّنةّ ،
ألن صورتنا الجسدية مهمة بالنسبة لنا ،فانّنا نقوم بتصحيح ما ال نحبّه في المرآة (ما نراه في
ّ
المرآة) .نريد أن نقد ّم الصورة الصحيحة ِّلما نعتقد أنّنا عليه ،باالضافة الى غسل األوساخ واللطخات من
وجهنا .والشيء نفسه ،ينطبق على صورتنا الروحية التي يراها العالم .يجب أن نكون بوج ٍه مكشوف،
سماح للروح القدس بأن
ونحن نقترب من مرآةْكلمةْيهوه المق ّْدسة .ينبغي أن يكون لدينا الرغبة في ال ّ
يرشدنا ويقودنا في الكلمة ،فيط ّهرنا وينقّينا ،لكي يقودنا إلى صورة المسيح يسوع ربنا .ال يجب أن نقول
أو نفكر بأننا ما زلنا غير مستحقين .كنا في الماضي غير مستحقين ،ألننا كنا مذنبين ونواجه حكم ٳلوهيم.
ّ
لكن يسوع جاء لنجدتنا ف َر َح َمنا وأعاد كتابة سيرة حياتنا .لقد دفع كل شيء بالنيابة عنا ،وأصبحنا في
نظره ،مستحقّين " .إ ِّ ًذا َ
ْس
يءَ مِّنَ الدَّ ْي ُنونَ ِّة اآلنَ عَ َلى ا َّلذِّينَ ُه ْم فِّي ا ْل َمسِّيح ِّ ي َ ُسوعَ ،ال َّ
سا ِّلكِّينَ َلي َ
ال َش ْ
الروحِّ( ".رومية  .)١ꓽ١لذا ،دعونا اآلن نقترب من ٳلهنا يهوه ،بكل احترام
ب ُّ
ب ا ْل َجسَ ِّد ب َ ْل َحسَ َ
َحسَ َ
ومهابة ،ومخافة ،عالمين أنّه يحبّنا ويهت ّم بناَ " .ونَح ُْن َج ِّميعًا [أل ّننا جميعاً
سك بكلمة يهوه]،
نستمر بالتّم ّ
ّ

صو َرةِّ عَ ْينِّهَاِّ ،م ْن َم ْج ٍد إ ِّ َلى َمجْ دٍ،
الربّ ِّ ب ِّ َو ْج ٍه َم ْك ُشوفٍ َ ،ك َما في ِّم ْرآةٍ ،نَتَغَي َُّر إ ِّ َلى تِّ ْل َك ال ُّ
نَا ِّظ ِّرينَ َم ْجد َ َّ
سعة).
الروحِّ٢( " .كور ١١ꓽ٣.مو ّ
الربّ ِّ [ا ّلذي هو] ُّ
[أل ّنه يأتي] َك َما مِّنَ َّ
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تجديدْالذّهن
ْ
كيرقانة فراشة ،ال ت ّ
نفك هذه المخلوقة الصغيرة تستعدّ يوميًا لكي تصبح جاهزة في
طوال حياتها َ
يوم المجد ذاك ،الّذي سيغيّر جسدها (متى ٤٤ꓽ٢٤؛ رؤيا  .)١ꓽ١٩كما كتب الرسول بولسَ " :أ ْن ت َْخ َلعُوا

ورَ ،وتَتَ َجدَّدُوا ب ِّ ُروح ِّ ِّذ ْهنِّ ُك ْم،
ق ا ِّإل ْنسَانَ ا ْلعَتِّيقَ ا ْل َفا ِّسد َ ب ِّ َحسَبِّ َشهَ َوا ِّ
ف ال َّ
ص ُّر ِّ
ِّم ْن ِّجهَ ِّة التَّ َ
ت ا ْل ُغ ُر ِّ
ساب ِّ ِّ
ق( " .أفسس  .)٢٤-٢٢ꓽ٤لذلك أيّها
َوتَ ْلبَسُوا ا ِّإل ْنسَانَ ا ْل َجدِّيد َ ا ْل َم ْخ ُلوقَ ب ِّ َحسَبِّ الل ِّه فِّي ا ْلب ِّ ِّّر َو َقدَاسَ ِّة ا ْل َح ّ ِّ

األحبّاء ،دعونا نأخذ بعين اٳلعتبار كلمات الرسول بولس ،وبفضل رحمة ٳلهنا يهوه ،دعونا نقدّم أجسادنا
ذبيحةً حيّة مقدسة ومقبولة لدى الهنا ،يهوه ،والّتي هي خدمتنا المنطقيّة – شكرا ً ٳللهنا ،فهو لم يطلب أكثر
من ذلك .وينبغي بنا أن ال نت ّفق مع معايير الشيطان الدينية وأزياء العالم الشريرالمغرية  ،بل لنتغيّرعن
شكلنا بتجديد أذهاننا – األفكار والشعور واإلرادة – لنختبر ما هي ٳرادة ٳلوهيم الصالحة ،المرضيّة،
الكاملة( .راجع رومية .)٢-١ꓽ١٢
بينما نجدد أذهاننا بروح المسيح ،يمكننا أن نستدعي خداع الشيطان ،ونغلبهّ .
إن روح المسيح الذي
يُقيم في قلعة قلوبنا ،سوف يساعدنا في معركتنا اليومية ضدّ األعداء الذين يُحيقون بنا بخطايا العالم.
سيحاول الشيطان أن يُحيي فينا ذهن "ٳنساننا العتيق" ثانيةً ،بهدف َج ْع ِّلنا نهت ّم باألشياء الدنيوية واألرضيّة،
ويتسبّب بالتّالي ،بتدميرنا .ولكن طالما " ّ
ضا نَ ْنتَ ِّظ ُر
أن سيرتنا نحن هي في السماوات ؛ ا َّلتِّي ِّم ْنهَا َأ ْي ً

صو َرةِّ َجسَ ِّد َم ْج ِّدهِّ،
الربُّ يَسُو ُ
ع ا ْل َمسِّي ُح،ا َّلذِّي سَيُغَيّ ِّ ُر َش ْك َل َجسَ ِّد تَ َوا ُ
صا ُه َو َّ
ض ِّعنَا ِّلي َ ُكونَ عَ َلى ُ
ُم َخ ّ ِّل ً
يءٍ(.فيليبي ّ ،)٢١-١٩ꓽ٣
فان الشيطان لن يتم ّكن من
ب ِّ َحسَبِّ عَ َم ِّل ا ْستِّ َطاعَتِّ ِّه َأ ْن ي ُْخ ِّ
ض َع ِّلنَ ْف ِّس ِّه ُك َّل َش ْ
تحقيق ذلك .آمين.

غرفةْالروحْالقدسْوالىْكلمةْالوهيمْالمقدّسةْ،ونرنّم في قلوبنا ،هذه األغنية:
دعونا ندخل الى
ّ
في غرفتك الخاصة ،كن حرا ً أيها الروح القدس.
ي بلطفٍ وأنت ت ُغلق الباب.
تحدّث ال ّ
ّ
ْ
ٳجعل وجودك يغطيني.
سماوي،
أبّها العاشق ال ّ
سرمدي هو ُج َّل ما أتوق إليه.
حضورك اٳللهي ال ّ
تعال يا حبيبيْ ،
كن ربي ،وسيدي.
خضع نفسي َ ،و ِّ ّحدْني بك.
بينما أنا أ ُ ِّ
تلتف من حولي وتحيط بي:
أناشدك أن تجعل كلمتك المقدسة
ّ
ْ
كن أنتَ حمايتي ،حصني ،و ِّستري.
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الراحةْوالنّهضةْأوْاٳلحياءْ .
ال ّ
صمتّ ْ-
ْ
الوقت يمضي .لقد دخلت اآلن ،يراقة الفراشة في حالة النّضوج ووصلت بالتالي إلى قياسْقامةْ
تتحول إلى مرحل ٍة أخرى من مراحل المجد ،حيث ستجد
الملء ،لكي
ّ
"راحتها" باٳلضافة الى"إحياءٍ تام أو نهضةً كاملة" ،قبل يوم يوبيلها العظيم
ي قيد يربطها باألرض .إنها تتغيّر من مرحلة إلى
عندما
ّ
ستتحرر من أ ّ
تحرك إلى ارتفاعْأعلى .نعم ،لقد حازت على ٳعالن "الغمر ينادي
أخرى ،فت ّ
عرفها بأنّها قد تغيّرت من مرحلة مج ٍد إلى أخرى .آمينّ .
إن
غمرا ً" ،الّذي يُ ّ
األورق "الخضراء" النضرة والناضجة ،التي هضمتها هذه المخلوقة منذ
"والدتها الثانية" ،قد بدأت تتفاعل في جسدها – بروع ٍة فائقة .لقد بدأت الحياة
الموجودة في "الورق األخضر" بالخروج (من فمها) ،مؤ ّمنةً لها غطا ًء لجسدها (راجع لوقا  ⸵٤١ꓽ١أيوب
 .)١٤ꓽ٢٩الغطاء يوفّر الحماية والدفاع ،ويرقانة الفراشة ،قد أصبحت اآلن" ،بوبا  "pupaأي (حشرة
في ّ
الطور اٳلنتقالي) ،وسوف تمتنع عن األكل من اآلن فصاعدا ً ،لقد دخلت "راحتها" .تبدو يرقانة
الفراشة هادئة ْ(صامتة)ْ ،ٳنّما ْهناك ْ"نهضة" ْتحدث ْفي ْالداخل ْمباشرةًْ ،قبل ْالمرحلة ْاألخيرة ْمنْ
ح ُّْولها .مجدا ً! هلّلويا! أيّها القديسينّ ،
بغض النظرعن عمرها .لكنّْْ
يرقَة الفراشة هي يرقة فراشة
ْت َ َْ
ّ
ان َ
لمْتمتص ْماْيكفيْمنْالورقْ"األخضر"ْ
ّْ
ْ،إن ْ
اليرقانةْلنْتصلْإلىْهذهْالمرحلةْمنْالنضوجْالكامل ْْ
فيْحياتهاْ،وبالتالي ،فانّها ستموت (راجع يوحنا ٤١ -٣٩ꓽ١؛  .)١٣ꓽ١لذلك ،تذ ّكروا بأنّكم لنْتتمكّنواْ
من ْالوصولْإلىْهذهْالمرحلةْمنْالمجد ،إن لم تتغذّوا بالكلمةْوتعيشوا بها ،بمعنى آخر ،لن تكونوا
ناض ًجين من أجل التغيير ،إن عجزتم عن تصديق الكلمةْوٳعالناتها ْ.في حال تم ّكنتم من الحصول على
سير في نورهذه الكلمة .آمين ،ما من وسيل ٍة أخرى.
الكلمة ،عليكم ال ّ
أيّها القديسين ،بصفتنا شعب ممتلئ بالروح ،فانّنا وجدنا "راحةً" في المسيح (راجع عبرانيين
االصحاح الرابع) ،كذلك األمر بالنّسبة "لصحوتنا وٳعادة ٳحيائنا" ،بفضل وليمة الكلمةْلهذه الساعة ،من
خالل خدمة عطايا الصعود (أفسس  .)١١-٤ꓽ٤وفيما نحن نتغذّى بالكلمةْالروحية بانتظام ونهضمها
ض َ
أل ْج ِّل َجعَا َل ِّة دَع َْوةِّ الل ِّه ْالع ُ ْليَا فِّي ْال َمسِّيح ِّ يَسُوعَ " (فيليبي  )١٤ꓽ٣ꓽفانّنا "نَتَ َغي َُّر إ ِّ َلى
ونسعى" نَح َْو ْالغ ََر ِّ
الروحِّ( ".كورنثوس ١١ꓽ٣ب)ّ .
ٳن الكلمة التي تعمل
تِّ ْلكَ ال ُّ
الربّ ِّ ُّ
ورةِّ عَ ْينِّهَاِّ ،م ْن َم ْج ٍد إ ِّ َلى َم ْجدٍَ ،ك َما مِّنَ َّ
ص َ
فينا تأتي لتوفّر لنا الغطاء ،الحماية والدفاع .ومع ذلك ،سوف يكون هناك فترة قصيرة من "الصمت"
الرب ليأخذها بعيدًا في تغييرها
الكبير " -الراحة" مع "إحياءٍ تام ،أوصحوة تا ّمة" -للعروس قبل أن يأتي ّ
للرب! عندما يحصل هذا األمر ،سوف يت ّم آنذاك،
تحولها األخير،عندما تكون قد لبست الجسد .مجدا ً ّ
أو ّ
يس
اٳلعالن الكامل للختم ال ّسابع (رؤيا  .)١-١ꓽ١١هكذا يقول الرب! بالمراقبة والصالة ،و"نَا ِّظ ِّرينَ إ ِّ َلى َرئِّ ِّ
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ا ِّإلي َما ِّن َو ُم َك ِّ ّم ِّل ِّه يَسُوعَ( " ،عبرانيين ٢ꓽ١٢أ) ،نحن الذين كنا نتغذّى بالكلمة ونسير ِّوفقا ً لها ،سوف ندخل
ساحة والنّطق بالرسالة
نتعرف عليها
سبعة على ال ّ
الرعود ال ّ
إلى هذه "الراحة وال ّ
بمجرد ظهور ّ
ّ
صحوة" .س ّ
نفسها التي ت ّم اٳلعالن عنها سابقًا في رؤيا الرسول يوحنا (الذي يرمزللعروس) على جزيرة بطمس (رؤيا
لرب! عندما ْيح ّل ْملء ْالزمان ْال ُمختوم ْعليه ْوال ُمخبّأْ ،آنئذٍّْ ،سوف ْيتم ْاٳلعالنْ
 .) )١-١ꓽ١١مجدا ً ل ّ
نكف ونعلم ّ
أن الرب هو يهوه،
للعروسْفيْتلكْالساعةْبالذات
ْ،منْأجلْتغييرهاْْوتحولها .لذا ،دعونا " ّ
ّ
وأنه سيتعالى بين األمم ،وسيتعالى في األرض" (مز)١١ꓽ٤١.
راقبوا عن كثب َيراقة الفراشة ،فهي في وقت "راحتها" ،تتمتّع يوميا ً " بصحوةٍ ونهضة" .ومع
ّ
يحث الفراشة الخادرة
تتحرر وت َخلُص .هنالك شيء ما،
صحوة" ،يأتي "الجهد والعناء"  -لكي
"الراحة وال ّ
ّ
على الجهاد" ،الخادرة" -أي :الحشرة وهي في الطور اٳلنتقالي ما بين اليَ َرقة والحشرة الكاملة .-وفي
كثيرمن األحيان ،سوف تالحظون ّ
بأن هناك شيئا ً من التشنّج لديها .ما هو هذا؟ ٳنّه "شفاء" يحصل لها في
في جسمها – وهناك ث ّمة خرطوم ينمو ،أو جناح يظهر ،حيث يجب أن يكون هناك
الداخل -
فر َحين – فهي "ت ّ
ئن" في نفسهاُ ،متوقّعة يوم
جناح.
مجدا ً! يا لهذا "الكفاح والعناء" ال ُم ِّ
التحول النّهائي لجسدها (راجع رومية  .)٢٣ꓽ١هلّلويا!
انطالقتها ،بانتظار ّ
ث ّم ،في صبيحة أحد األيام باكرا ً جدا ً عند شروق الشمس ،ولدى
تعرض ال ّ
شرنقة ألشعّتها الدافئة ،يحدث التشنّج األخير من مرحلة
ُّ
يٍ ،و ُمزَ يّن
الجهاد الم ِّ
فرح ،وينفتح الغطاء ،واذا بمخلو ٍ
ق ُم َجنَّحٍ به ّ
بألوان زاهية ،ينبثق منها ويظهر لل َعلَن – ،الفراشةْ–.
ٍ
مجدا ً ٳللوهيم! ذات يوم ،بعد أن تكون العروس قد حصلت على
نهضةً"ْعظيمةْفي
ْ
"راحتها"ْالقصيرةْ،العظيمةْوالنهائية ،سوف يكون هناك "
"غرفة" روح الرب القدّوس ،التي ستجعل العروس تجاهد في َحضور الكلمة .ها
ٳ ّن الحب اإللهي يح ّل! وكلمات ربنا يسوع هذه " :فِّي ذ ِّل َك ا ْلي َ ْو ِّم تَ ْع َل ُمونَ َأ ّنِّي َأنَا
يَ ،و َأنَا فِّي ُك ْم( ".يوحنا  )٢١ꓽ١٤سوف تصل إلى تمامْكمالها
فِّي َأبِّيَ ،و َأ ْنتُ ْم فِّ َّ
سا ِّدنَا ْ" (رومية  ،)٢٣ꓽ١فيأتي
فينا نحن العروسُ " ،مت َ َو ِّقّ ِّعينَ ْالتَّبَِّْنّ َي ْفِّدَا َء ْأَجْ َ
الرئيسي ليُ ْغ ِّلق على العروسّ -
الزوجة .نعم ،ٳ ّن "راحة
حجر التّتويج ،أو الحجر ّ
العروس ونهضتها" سوف تدومان لفترةٍ قصيرة ،تدوم حوالي األربعين يو ًما
ساحة،
الرعود السبعة على ال ّ
(راجعوا أعمال الرسل  ،)٣ꓽ١عندما ستظهر ّ
عالنْالربْاألخير أمام القديسين .هذا هو "الصمت" الكبير للختم السابع.
لتنطق بٳ
ّ
تلك هي الساعة التي سيتم فيها "الشفاءْالتام" لجسد يسوع المسيح .ٳ ّن أجساد القدّيسين
األحياء الضّعيفة والعليلة ،سوف تحظى بشفاءٍ تام ،بفضلْٳعالنْكلمةْيهوهْالمنطوقة .فتظهرأذرع
وأيادي لك ّل من كان محروما ً منها ،ويحظى بعينين ك ّل الّذين لم يكن لديهم أعيُنا ً .سوفْيت ّمْالترميمْ
جدةْ.هلّلويا! يا لهذه "النهضة" العظيمة
حولهاْإلىْأجسادٍّْ ُْمم ّْ
أوْالتّعويضْالكاملْألجسادْالقديسينْقبلْْت َ ّ
الّتي سوف نشهدها! وهذا كلّه ليس ُمعلَنا ً للعالم ،بل َمخفيّا ً عنهم .آمين.
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منْمجدْإلىْمجد
بعد ذلك ،في صبيحة أحد األيام المجيدة ،وكما تبزغ الشمس (حوالي الساعة السادسة صبا ًحا)،
سماوي) ال ُمعَدّ وال ُمهيّأ للعروس،
هكذا ،سوف ينحدر "التيوفاني( "Theophany-جسد الكلمة ،الجسد ال ّ
ساكنة فيها ،والّتي هي غطاؤها ودفاعها
من فوق من كلمة ٳلوهيم السماوية ويحتويها .ٳ ّن الكلمة المجيدة ال ّ
قا َ
وحمايتها ،سوف ّ
يرَ .فإ ِّ َّنهُ
أل ِّخ ِّ
تشق طريقها الى خارج كيانها ،و" فِّي َل ْح َظ ٍة فِّي َط ْر َف ِّة عَ ْي ٍنِّ ،ع ْند َ ا ْلبُو ِّ

أل ْم َواتُ عَدِّي ِّمي َفسَادٍَ ،ونَح ُْن نَتَغَي َُّرَ .
سَيُب َ َّو ُقَ ،فيُ َقامُ ا َ
أل َّن ه َذا ا ْل َفا ِّسد َ َ
س عَدَم َ َفسَادٍَ ،وه َذا
البُدَّ َأ ْن ي َ ْلب َ َ
س ه َذا ا ْل َمائِّتُ عَدَم َ َم ْوتٍَ ،ف ِّحينَئِّ ٍذ
ا ْل َمائِّ َ
ت ي َ ْلب َ ُ
س ه َذا ا ْل َفا ِّسدُ عَدَمَ َفسَادٍَ ،و َلب ِّ َ
س عَدَم َ َم ْوتٍَ .و َمتَى َلب ِّ َ
ير ا ْل َك ِّل َم ُة ا ْل َم ْكتُوب َ ُة«:ا ْبتُ ِّل َع ا ْل َم ْوتُ إ ِّ َلى َغ َلب َ ٍة»َ « ،أيْنَ ش َْو َكتُ َك يَا َم ْوتُ ؟ َأيْنَ َغ َلبَتُ ِّك يَا هَا ِّوي َ ُة؟»
َص ُ
ت ِّ
ي مجيد!
(كور .األولى  )١١-١٢ꓽ١١هلّلويا! ٳ ّن اللحم والدّم ،سوف يفسحان المجال لجس ٍد روحان ّ

التّحليقْبعيداًْباتّجاهْالمنزل ْ
ترفرف الفراشة الجميلة بأجنحتها وتحلّق مع الريح صوب السماء .شاهدوا جمال األلوان ال ُمتداخلة
مع بعضها البعض ،والمحبوكة بشك ٍل رائعٍ في كيانها الصغير! يا لهذا المخلوقْالجميلْالّذي نراه اآلن،
مقارنةً مع ما كان عليه قبالً .انّه لفرح عظيم ،أن نراها تتنقّل من زهرة إلى زهرة ،محمولةً من الريح .لمْ
ي مكان ،فلقد ت ّم افتداؤها! انّه فداء م ّجاني! لقد أصبح لديها ُمطلَق الحرية!
ت ْعُدْمقيَّدةْأو ْمستعبَدَة إلى أ ّ
والحظوا :فهي لم تعد بحاجة ألن تأكل األوراق الخضراء ،لقد أصبح نظامهاْالغذائيْمختلفْا ً .انّها تتغذّى
نْ؟  -ما هو هذا؟ إنّه ال ّْرحيقْاللّ
ذيذْوالرائع الموجود داخل األزهار الجذّابة
طعام أفضل بكثير .ال َْم ّْ
اآلن ب ٍ
ّ
التي خلقها ٳلوهيم.
وٳمرأة المسيح ال ُمنتخبَة هي أيضاً ،سوف تحلّقْعاليْا ً بجسدها المم َّجد الجميل ،متو ّجهةًْإلى عشاء
سماوي .بما أنّها لم تعد ُمثْقَلَة ال باللّحم وال بالدم ،فهي سوف
عرس الخروف العظيم في منزل اآلب ال ّ
تطير في السماء بحريّة روح المسيح المجيدة ،وسوف تكون منظرا ً خالّباً ،تشاهدها ك ّل العيون .وفي
السماء ،سوف تنظر اليها جميع المالئكة ب ُرهبة ودهشةٍ ،بينما تجلس مع ملكها الى مائدة العشاء العظيم،
على بعد آالف األميال؛ وأثناء ُْملكْالمسيحْاأللفي ،سوف تشاهد جميع الشعوب والمخلوقات على األرض
منظر "ٳستعالن أبناء ٳلوهيم" ،حيث ّ
أن (العروس) الزوجة تحكم مع المسيح (رومية  ،)١٩ꓽ١ٳ ّن الكلمة
لمنْ؟
المكتوبة (أي الكتاب المقدس) لن تكون طعامها بعد اآلن ألنّها سوف تقتات بشيءٍ أفضل بكثير .ا ّْ
ي المجيد! مجدْا ً! هلّلويا!
 ما هو هذا؟ إنّه ال َْمنّْْالسماوي الذي سيتدفّق مباشرة ً ،من عرش حضو يهوه الح ّالرب اٳلله وأعدّه من قبل تأسيس األرض ،هو قادر على تنفيذه .فكلمتهْ
أيها القديسين ،ٳ ّن ما سبق ّ
قادرة على ِّبنائكم و َمنحكم الميراث الموعود ،الذي في المسيح يسوع .صدّقوا كلمات الرسول بولس:
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PROPHETIC*REVELATION

" َ
صو َرة َ ا ْبنِّ ِّهِّ ،لي َ ُكونَ ُه َو ب ِّ ْك ًرا ب َ ْي َن
أل َّن ا َّلذِّينَ سَبَقَ َفع َ َر َف ُه ْم سَبَقَ َفعَيَّنَ ُه ْم ِّلي َ ُكو ُنوا ُمشَاب ِّ ِّهينَ ُ
يرينَ ".
إ ِّ ْخ َوةٍ َكثِّ ِّ
~ رومية ٢٩ꓽ١

ب َمسَ َّرةِّ َمشِّيئَتِّ ِّهِّ ،ل َمدْح ِّ َم ْج ِّد نِّ ْع َمتِّ ِّه ا َّلتِّي
" إ ِّ ْذ سَبَقَ َفعَيَّنَنَا ِّللتَّب َ ّنِّي بِّيَسُوعَ ا ْل َمسِّيح ِّ ِّلنَ ْف ِّس ِّهَ ،حسَ َ
َأ ْنعَم َ بِّهَا عَ َل ْينَا فِّي ا ْل َم ْحبُوبِّ"،
" لقد عيّننا للتّب ّني كأبناءٍ له بيسوع المسيحِّ ،وفقاً
لمسرته(سروره) ومشيئته .لمدح مجد
ّ
نعمته ،ا ّلتي منحنا اياها مجاناً با ّلذيْأحبّه (يسوع المسيح).
~ أفسس ١-١ꓽ١
أخيرا ً يا اخوتي ،ٳهت ّموا بكلمة ربّنا وافرحوا:

" َف َ
ال ت َْط َر ُحوا ثِّ َقتَ ُكمُ ا َّلتِّي َلهَا ُم َجازَ اة عَ ِّظي َمة.
َ
صنَ ْعتُ ْم َمشِّيئَ َة الل ِّه تَنَا ُلونَ ا ْل َم ْو ِّعدَ.
أل َّن ُك ْم تَ ْحتَاجُونَ إ ِّ َلى ال َّ
صب ِّْرَ ،حتَّى إ ِّ َذا َ
َ
أل َّنهُ ب َ ْعد َ َق ِّليل ِّجدًّا «سَي َ ْأتِّي اآلتِّي َو َ
ئ".
ال يُ ْب ِّط ُ

~ عبرانيين ٣١-٣١ꓽ١١

ار ه ِّذ ِّه ُم ِّحي َطة بِّنَاِّ ،لن َْط َر ْح ُك َّل ثِّ ْقلَ ،وا ْل َخ ِّطيَّ َة
" ِّلذ ِّل َك نَح ُْن َأ ْي ً
ضا إ ِّ ْذ َلنَا سَ َحابَة مِّنَ ال ُّش ُهو ِّد ِّم ْقد َ ُ
يس
صب ِّْر فِّي ا ْل ِّجهَا ِّد ا ْل َم ْو ُ
ضوع ِّ َأ َما َمنَا ،ن ِّ
اض ْر بِّال َّ
َاظ ِّرينَ إِّلَى َرئِّ ِّ
ا ْل ُم ِّحي َط َة بِّنَا بِّسُ ُهو َلةٍَ ،و ْل ُن َح ِّ

ع"،
ان َو ُم َك ِّ ّم ِّل ِّه َي ُ
سو َ
اإلي َم ِّ
ِّ

~ عبرانيين( ٢-١ꓽ١٢أ)

ال ُح ي َ ْنتَ ِّظ ُر َث َم َر ا َ
الربّ ُِّ .ه َو َذا ا ْل َّف َ
ض ال َّثمِّينَ ُ ،متَ َأ ّنِّيًا عَ َل ْي ِّه َحتَّى يَنَا َل
" َفتَ َأ َّن ْوا َأيُّهَا ا ِّإل ْخ َوةُ إ ِّ َلى َم ِّجي ِّء َّ
أل ْر ِّ
ا ْل َم َط َر ا ْل ُمب َ ِّّك َر َوا ْل ُمتَ َأ ِّ ّخ َرَ .فتَ َأ َّن ْوا َأ ْنتُ ْم َو َثبِّّتُوا ُق ُلوب َ ُك ْمَ ،
ب".
أل َّن َم ِّجيءَ َّ
الربّ ِّ َق ِّد ا ْقتَ َر َ
~ يعقوب ١-١ꓽ١
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