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الفصل األ ّول

الشّ اهدان
أبدأ بكتايب الثّاين وقلبي ُمثقل وقلِق ،وذلك منذ نحو سنة ونصف .نُرش كتايب
األ ّول «آخر ال ّزمن النبوي»  The Prophesied End-Timeو ُوزِّع يف أكرث من ١٠٠
بلد .فيه رشح لرؤية دمار ال ّزمن األخري ،الذي سوف يَ ُع ّم األرض .يَحيك عن
الحرب العاملية الثالثة التي سوف تقيض عىل الواليات املتّحدة األمريك ّية  ،كندا،
أسرتاليا ،نيو زيلندا ،اململكة املتّحدة ومعظم غرب أوروبا .سوف أتناول هنا بعض
هذه األحداث بتفصيل أكرث كام وأحداثاً أخرى كًتب عنها .بَيد أ ّن هذا الكتاب ال
يصب حرصيًّا يف هذه الخانة.
ّ
السينامئ ّية ،تناولت موضوع أحداث ال ّرؤية التي ستؤ ّدي
كثري من الكتب واألفالم ّ
إىل ال ّدمارالشامل لألرض ،والتّي ُص ّورت أسبابها متأت ّية من أعامل اإلنسان نفسه،
ومن كوارث طبيعية أو حتى من غزو من الفضاء .إ ّن هذا الكتاب الذي هو
ليس بخيا ّيل ،سوف يُظهرحقيقة هذه األسباب الثالثة التي َستُ َد ِّمر األرض بأغلب
أقطارها وت ُطيح مبعظم ُسكّانها  .
إ ّن هذا املوضوع ليس بسهل كتابته ولن تكون سهلة قراءته .عساك أيها القارئ
الصفحات األوىل .إال أ ّن هذه هي الحقيقة .فلمصلحتك
أن تجد صعوبة يف تخطّي ّ
وملصلحة من تحب ،من واجبك أن تأخذ علماً مبا سوف يُقال يف هذا الكتاب.
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لت ع ّدة مقابالت يل يف واليات ع ّدة ،بد ًءا من أيلول .٢٠٠٤
بعد نرش كتايب األ ّولُ ،س ّج ْ
أذكرهذا لتتوضح فكرة الحاجة لكتايب الثاين .قد بدأت أحداث نهاية األزمنة التي
السابع ،التي ُحيك عنها يف
سوف تؤ ّدي إىل املحنة العظيمة عند انفتاح الختم ّ
كتايب األ ّول كام ويف املقابالت.
َص ُعب عىل املحاورين يف تلك املقابالت أن يص ّدقوا أ ّن العامل سيدخل يف زمن
والسؤال املشرتك كان :ملاذا نص ّدقك
ال ّدمار لينهي  ٦٠٠٠سنة من حكم اإلنسانّ .
كل من سبق وتنبّأ بنهاية العامل؟ الجواب هو ذو وجهني  ،وقد ُح ّرر
أنت من بني ّ
جزئ ًّيا يف الكتاب األ ّول.
قبل إعطاء الجواب األ ّول ،يجب إعالمك أنّه قُبيل انتهاء املقابالت جميعها ،حقبة
من أحداث نهاية األزمنة كانت قد بدأت فعل ًّيا.
(ميكن سامع معظم هذه املقابالت عىل العنوان اإللكرتوين الذي سوف يُذكر
الحقًا).
يف كانون األول  ،٢٠٠٤رضب تسونامي عظيم ،مصدره املحيط الهندي ،ع ّدة بالد،
وأحدث دما ًرا كب ًريا .قُ ّدرت الخسائر البرشية بأكرث من  ٢٢٥٠٠٠نسمة .قالت
تقديرات األمم املتّحدة بترشيد  ٥ماليني شخصُ .س ّجل الزلزال الذي تس ّبب بهذا
التسونامي ،ثاين األقوى يف التاريخ .ومذ ذاك ،تتابعت ال ّزالزل مع زيادة أعدادها
وح ّدتها.
شهدت الواليات املتحدة سنة أعاصري ،حطّمت بها املقاييس بأعدادها وح ّدتها.
مقياسا باألعاصري املداريّة .مل ت ُستعمل الحروف األبجديّة
وقد س ّجلت سنة ٢٠٠٥
ً
اإلغريق ّية لتسمية األعاصري من قبل .أ ّما اآلن  ،يف كانون الثاين ،أعصار إبسيلون
 Epsilonأصبح األعصار الخامس امل ُس ّمى من تلك األبجديّة .س ّجل العام املايض
أعىل عدد أعاصري .
يف شهر آب ،أحدث إعصار كاترينا خرابًا مل تشهد له البالد من قبل ،تاركًا بعضً ا
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من مناطق نيو اورلينز منكوبة كل ًيا ،إىل ح ّد يصعب إعادة إعامرها قبل أن تأيت
نهاية اإلنسان.
من ناحية أخرى ،مع ّدل عدد العواصف يف أي موسم هو  .١٠أ ّما عام ٢٠٠٥
فقد س ّجل  ٢٦عاصفة  .مع ّدل عدد األعاصري هو  ،٦أ ّما عام  ٢٠٠٥فقد س ّجل ١٤
اعصا ًرا .ومع ّدل األعاصري الرئيسيّة هو  ،٢عام  ٢٠٠٥س ّجل  ٧منها .
ث ّم يف ترشين األ ّول  ،رضب زلزال ضخم شامل الباكستان ،س ّبب بتدمري حدود
رشد  ٢، ٥مليون شخص
البالد وصوالً إىل الهند .نتيجة ذلك قُتل  ٨٠٠٠٠شخص وت ّ
من بيوتهم.
مضيفي يف تلك املقابالت ،عن حقيقة ما
لكن قبل وقوع تلك الحوادث ،سألني
ّ
كُتب يف «آخر ال ّزمن النبوي»  .The Prophesied End-Timeقيل لهم أ ّن أحداث
السنوات
كهذه سوف تبدأ بالظّهور وتزداد ق ّوتها شيئًا فشيئًا ،خالل األربع ّ
السؤال الذي طُرح « :أمل يكن هناك دامئًا زالزل وكوارث ت ُطيح
املقبلة .لكن ّ
بأرواح العامل؟» الجواب هو نعم ،لكن املغزى يف الجواب عىل هكذا سؤال هو:
كل هذا؟»
«مل عليك تصديق ّ
إ ّن هذه الحوادث تجري متا ًما كام ورد يف الكتب .صحيح أ ّن مثل هكذا كوارث
تحدث دامئًا وت ُطيح بالكثري .بيد أ ّن الفرق هو أنّنا أصبحنا اآلن يف بداية األحداث
األخرية التي سوف يبلغ أو ّجها مع نهاية هذه األزمنة .نهاية حكم اإلنسان عىل
هذه األرض.
ما يثبت حقيقة كتايب األ ّول واآلن الثّاين ،هو التّوقيت وال ّدمار الذي يلحقه ،متا ًما
كام ورد يف الكتب .لتفسري تلك الحوادث ،أعطى ال ّر ّب َمثل املرأة يف آالم املخاض.
ففي بدء املخاض ،تأيت اإلنقباضات خفيفة وبعيدة الواحدة عن األخرى .من ثم
تقرتب من بعضها وتشت ّد ح ّدتها .حقيقة آالم املخاض سيكون جز ًءا من إثبات ما
سأكتب الحقًا.
ما شهدناه يف العام املايض مذ أجريت املقابالت ،سوف تقوى ح ّدته ويتكاثر
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حدوثه ،إىل أن نصل إىل آخر املرحلة النهائ ّية وختامها .تلك املرحلة التي ُعرفت
باملحنة النبويّة العظيمة ،سوف تدوم ثالث سنوات ونصف .تبدأ بسقوط ودمار
الواليات املتّحدة .من ث ّم تقع الحرب العامل ّية الثالثة.
إذُا ما هو الفارق بني ما أقوله يف كتبي ،وما قد قيل من قبل عن نهاية األزمنة؟
إسأل نفسكَ :من ِمن قبل قد ح ّدد األشياء بتسلسلها وبتفاصيلها كام وردت
وسرتد يف كتايب؟
من زمن وأزمان ،يشاهد العامل كوارث طبيعية ويتنبأ بآخر عهد اإلنسان ،بحسب
تن ّبؤات اإلنجيل .لك ّنهم كانوا دامئًا عىل خطأ .يحيك اإلنجيل عن الكثري من تلك
البديهي أن يقوم أولئك املتديّنون بتلك التن ّبؤات .أ ّما الفرق
األوقات .لذا كان من
ّ
اآلن هو اننا دخلنا فعالً آخر األزمان.
حق .س ّببت
يف أيّامنا هذه تُقام ا ّدعاءات كام من قبل .إنمّ ا اآلن ص ُدف أنّها عىل ّ
كرب األحداث املد ّمرة التي حصلت خالل العام املايض ،باإلهتامم الكبري واملتزايد
بني الشّ عوب بالتن ّبؤات عن آخر األزمان.
ديني .لك ّنها أخطأت جميعها
وقد أُقيمت إعالنات عديدة عن املوضوع بطابع ّ
يف استنتاجاتها .إال أنّها توافقت عىل حقيقة واحدة وهي أنّنا فعالً يف آخر ال ّزمن.
وسوف يكرث املن ّجمون مع تكاثر ال ّنكبات .وسيقومون بخداع الكثريين .فإنّها
لفرصة ُمربحة لهم .مل ال يغتنمونها؟ مع تكاثر األحداث سوف يقومون بتفسريها
مبعنى ديني بعد حدوثها.
ً
يفس ما يحصل ،وملاذا،
لكن من ذا الذي يح ّدد ال ّزمن مع تزايد األحداث؟ من رّ
سيتأت للواليات املتّحدة
ىّ
بطريقة تفهمها ال ّناس؟ من يخربهم بالوقت ذاته عماّ
السابع يف كتاب ال ّرؤيا؟
عندما يفتح الختم ّ
ديني بغيض ،أ ّن
عندما ًد ّمرت نيو أورلينز من ج ّراء األعصار ،قال تفسري
ّ
انتهازي ّ
هذا كان غضب الله عىل خطاياهم .تفسري آخر قيل أنه عقاب الله ج ّراء احتالل
كل هؤالء هم
الواليات املتّحدة للعراق .إنمّ ا آخرون قالوا أنّنا دخلنا نهاية األزمانّ .
متديّنون انتهازيّون ال يختلفون عن الذين سبقوهم يف عهود سابقة.
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إعتبار ما حدث يف نيو اورلينز إشارة ،هو قريب للحقيقة .لك ّنها ليست كاملة.
مل تكن هي اإلشارة بح ّد ذاتها ،بل هي جز ًءا من اإلشارة الحقيق ّية «للمرأة يف
املخاض» .فالله مل يذكر تلك الكارثة بالذّات يف اإلنجيل كعالمة لنهاية األزمان.
عالمة املرأة يف املخاض تتض ّمن كوارث طبيع ّية وأعامل إرهاب ّية سوف تحدث
وتتكاثر وتقوى ح ّدتها شيئًا فشيئًا .ال تكمن أهميّتها فيها بالذّات بل يف تتابعها.
إنمّ ا ستليها حوادث أخرى مح ّددة سوف تُعرض بالتفاصيل يف فصول الحقة من
هذا الكتاب .أ ّولها كام ذُكر جزئ ًيا من قبل ،هو انهيار الواليات املتّحدة.

الجواب

السؤال الذي طُرح يف املقابالت التي أجريتها هو« :مل علينا تصديقك
م ّرة أخرىّ ،
أنت ال اآلخرين؟»
أي من الكتابني؟ هنا املوضوع .ال ّناس ال تص ّدق
فعالً ،ملا عليك تصديق ما ذُكر يف ّ
شيئًا إال إذا كان لديها دليالً ماديًّا .لهذا اختار الله أن يُعلن عن أحداث نهاية
كل ما قيل عن حقيقة الله منذ عصور كان كذب.
ال ّزمن بالطريقة التي أرادهاّ .
كل األديان محقّة
وسوف أتناول هذا املوضوع يف الفصل التايل .الميكن أن تكون ّ
بشأن الله .وليس من املمكن أن تكون كلّها حقيقة .تعريف الحقيقة هو أن
يكون هناك حقيقة واحدة.
طريق الله واحدة ،وهذه هي امل ُعضلة.
إن كان الكاثوليك ّيون محقّون يف تعاليمهم ،فهذا يعني أ ّن الربوتستنتين ّيني عىل
خطأ .إن كان بعض الربوتستنتينيّون محقّون ،فالكاثوليكيّون يصبحون عىل خطأ.
حق فهذا يجعل املسيح ّيني
كذلك الربوتستنتين ّيون الباقون .إن كان اليهود عىل ّ
حق فاليهود واملسيح ّيون عىل خطأ.
كلّهم عىل خطأ .إن كان اإلسالم عىل ّ
ال يعقل إال أن يكون هناك طريق واحدة وحقيقة واحدة !
حق فهذا يعني
هل أُوضحت امل ُعضلة؟ إن كان الف ّريس ّيون يف وقت املسيح عىل ّ
السدوسيّني كانوا عىل خطأ .والعكس صحيح .لكن برهن يسوع املسيح أ ّن
أ ّن ّ
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كالهام عىل خطأ.
الله وحده يستطيع أن يوضح الحقيقة .وهذا ما هو بفاعل اآلن
بالذات .بعد ميض  ٦٠٠٠سنة ،سيجمع الله البرش ،للميض تحت نظام
واحد ،بعي ًدا عن سيطرة حكم اإلنسان لنفسه .مع سري أحداث آخر ال ّزمن،
الحقيقي ،مل ّدة ألف
سيجمع الله العامل تحت حكومة واحدة ،مع دين واحد هو
ّ
سنة ومن بعد تلك امل ّدة سيأيت ما هو أعظم.
السنني
كام قد قلت
ّ
ملحاوري سابقًا ،ال أتوقّع من أحد أن يص ّدقني اآلن .مع مرور ّ
القليلة سوف يبدأ العامل بفهم ما يصنعه الله وما هو سامح بحدوثه .لن يأيت
تغيري العامل بسهولة ،فهو يشبه املرأة يف مخاض الوالدة .سيغيرّ العامل طريقة
تفكريه مع تراكم األحداث ،وسيشهد دالئل الله بأ ّم عينه .يكشف هذا الكتاب
هذه الدالئل .والوقت سوف يظهرها.
وكل ما كان باطال ً يف هذا العامل .ستظهر
يعزم الله بتبيان الفرق بني حقيقته هو ّ
كل يشء .وسينكشف الكذب والكذّابون.
الحقيقة عند انتهاء ّ
إذًا ،لن يص ّدق أغل ُبكم ،ولن يستطيع أن يص ّدق .إنمّ ا الذي سينجو سوف يؤمن مبا
قال الله عن آخر ال ّزمن ،أل ّن الحقيقة سوف تظهر يف وقتها .وهذا الوقت ليس
ببعيد .كام قلت يف كتايب األ ّول ،كثري منكم سوف يعارض الحقيقة ،واألكرث من
ذلك ،سوف يعارضها حتى املوت .إنمّ ا الحقيقة تبقى أ ّن الواليات املتّحدة وحدها
سوف تخرس  ٢٥٠مليون نسمة .نجاتك تتوقف عىل تفاعلك مع حقيقة الله،
عندما يبدأ بكشف ما هو وما ليس هو .لن يكون لديك أمالً بال ّنجاة أو يف تلقّي
املساعدة ،إلاّ إذا التجأت إىل الله بحقيقته.
ماذا ستفعل عندما سترتاكم الكوارث املروعة وتقوى فاجعاتها؟ لقد اقرتب
اليوم الذي سترصخ فيه باحثًا عن الجواب! ميكنك أن تبدأ اآلن بتلقّيه.

جواب ذو بابَني

أي من الكتابني؟ م ّرة أخرى ،للجواب بابَني.
مل عىل أحد أن يص ّدق ما كُتب يف ّ
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صح أو كُتب ،أل ّن الكلامت وحدها ال تثبت الحقيقة .ما يكتبه
هو ليس يف ما رُ ّ
صح .الله وحده ميكن أن يثبت الحقيقة عندما
اإلنسان عن الله ال يثبت أنه ّ
السنوات املقبلة تستطيع أن تثبت ص ّحة
يسمح بحدوث ما قال عنه .وحدها ّ
كل هذا هو من
الكتابني وحقيقة الله .إن مل يحدث يشء ،تستطيع القول أن ّ
نسج الخيال .إنمّ ا إن استم ّرت األحداث بالتوارد ،إعلم أ ّن لديك الكثري لتخشاه!
وبالفعل ،عىل اإلنسان أن يخىش الكثري أل ّن الله قد أعل أنّنا قد دخلنا األوقات
األكرث هيبة يف تاريخ البرشيّة .لقد أعلن إله ابراهيم ،أ ّن هذه األوقات مل يسبق
أن حدثت من قبل .ولسوف لن تحدث أب ًدا بعد.
م ّرة أخرى ،الجواب األ ّول هو أ ّن ال ّناس لن يستطيعوا أن يص ّدقوا ما كُتب ،إذا
مل يعرتفوا بحقيقة طابع املرأة يف املخاض ،وأ ّن الكوارث ستتفاقم حقًا وتتزايد
ح ّدة .فقط عند اعرتافهم بذلك ،ميكنهم تصديق ما يشاهدونه .وهذه هي إحدى
األسباب األساس ّية التي حملتني عىل تحرير الكتابني .هديف هو حمل الناس
إىل تلبية دعوة الله الواحد الخالق العظيم ،عندما سيبدأون يشهدون األحداث
اآلتية.
يأيت الوجه الثاين للجواب بطريقة مشابهة .سيبدأ ال ّناس بتصديق ما كتبه الله
عندما يكشف الحقيقة بق ّوة من خالل شاهدا آخر ال ّزمن ،آخر األنبياء اإلثنني.
هذا الكتاب وهذا الفصل يُعلن بداية نبوءة الله .
فكام ورد يف كتب النبوءات ،سيقوم هذان الشّ اهدان بواجبهام يف فرتة آخر
السنوات الثالث والنصف .فرتة آخر وأعظم بل ّية التي ستُضعف هذا العامل .والتي
ّ
ستبدأ بانهيار ربع الواليات املتحدة .وتفاصيل أخرى سوف نعلنها الحقًا.
ما كُتب يف اإلنجيل هو حقيقة ،لكن هذا ال يعني أ ّن الناس تؤمن به .وهذان
الكتابان يتكلامن بالحقيقة ،لكن هذا ال يعني أ ّن الناس ستص ّدقهام .معظم من
قرأ الكتاب األ ّول ال يص ّدق ما كتب فيه .بعض الناس يُص ّدق قسماً منه والبعض
بديهي .يريدون إثبات ًا ماديًّا ،والله سيعطيهم
اآلخر ينتظر لريى ما سيحدث .وهذا
ّ
عظيم .
إثبات ًا
اً
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قصة نوح والفيضان؟ كثري من العلاّ مة الدين ّيني ال يؤمنون
كم من الناس يص ّدق ّ
قصة خيال ّية بهدف تلقيننا أمثولة ق ّيمة .مل ال
بحقيقة حدوثها .يعتربونها ّ
يص ّدقها الناس؟ ألنّهم يريدون دليالً ،يطلبون إثبات ًا .ال يوجد إثباتٌ ِح يّس ق ّيم،
القصة يرتكز فقط عىل اإلميان .لذا معظم الناس ال يؤمنون فعال
لذا تصديقك ّ
بحدوث الفيضان.
بكل ما كان يقوله الله
الكل يؤمن آنذاك ّ
لو عشت يف عهد نوح لص ّدقت .كان ّ
بواسطة نوح الذي أمىض  ١٢٠عا ًما ،هو وعائلته عىل بناء سفينته .قليلون هم
السفينة الضّ خمة ميكن أن تُبنى عىل يد عائلة واحدة
من يص ّدقون ،أ ّن مثل تلك ّ
كل هذه الحيوانات .إنمّ ا الذي عاش يف ذلك
يف م ّدة مامثلة ،حتى تحتوي عىل ّ
ال ّزمان واملكان ،رأى عمليّة بناء التصميم بأ ّم عينه .وعندما بدأت املياه ترتفع،
آمن مبا قاله ال ّر ّب من خالل نوح.
هكذا يؤمن الناس مبا كُتب يف اإلنجيل .يريدون إثبات ًا ،وإثبات ًا قويًّا .وهذا ما
سيعطيه الله للبرشيّة :إثباته هو آخر األنبياء.
لقد دخلنا آخر ال ّزمن .كام يف عهد نوح ،نقول أ ّن املطر قد بدأ ينهمر ،وقري ًبا
سوف تعلو املياه .ستكون أحداث آخر ال ّزمن مد ّمرة بشكل أعظم ،وستزداد شيئًا
فشيئًا ،إىل أن ت ُلقينا يف وسط املياه ،عندما ترضبنا البل ّية العظمى يف نهاية الثالث
السنوات وال ّنصف.
ّ

شاهدا آخر ال ّزمن

خالل  ٦٠٠٠سنة من تاريخ البرشيّة ،أرسل الله أنبياءه ليبشرّ وا العامل عن
طرقه ،ويدعوا الناس للتوبة ولل ّرجوع إليه .إنمّ ا كربياء وإرادة اإلنسان
األنان ّية ،حالت  دون سامعه كلمة الله وأبعدته عن طريقه يف معظم األحيان.
ومل يشأ أن يسمع إال القليل القليل .يتبينّ عرب التاريخ ،أ ّن اإلنسان ال يستمع إىل
كالم الله .وأل ّن الله يعلم ذلك ،فهو يُرسل أنبياءه ،ليس فقط ليدعوإىل التوبة،
بل وأيضً ا ليقول أ ّن العصيان له عاقبته .قد قال األنبياء ما سيحصل للناس إن مل
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يطيعوا .وأتوا برسالة مح ّددة تحيك عماّ قد يحصل للناس إن مل يسمعوا كلمة
الله   .
َصبرَ الله  ٦٠٠٠سنة عىل رفض اإلنسان لكلمته وأنبيائه .وهذا ما جعله يُرسل
م ّرة أُخرى وهي األخرية ،أنبياءه اإلثنني إىل هذا العامل ،مع سلطان عظيم.
أرسل للكنيسة األوىل أنبياء ،الذين مل يأتوا من أجل العامل بل من أجل الكنيسة
فقط .مل ِ
ونبي الله الذي ُحكيِ َ عنه يف الكتب
يأت يوح ّنا الالهويت بنبوءته للعاملّ .
املق ّدسة ،ليس إلاّ يسوع املسيح .وهو حقًا ابن الله وال أحد مثله .أ ّما يف ما يتعلق
باألنبياء اآلخرين ،يجب علينا أن نرجع إىل ما قبل  ٢٥٠٠سنة ،لنعرف من منهم
عمل بق ّوة .إنمّ ا معظم األنبياء الكبار ،ومن هم أصغر منهم ،قد ا ُرسلوا إىل أبناء
يهوذا أو إرسائيل أو إىل اإلثنني م ًعا .لكن ليس للعامل أجمع.
أعظم وأكرب ق ّوة أعطاها الله قبل  ٣٠٠٠سنة ،كانت عندما دعا موىس ليقود
شعب إرسائيل خارج مرص .كانت هذه بداية حقبة جديدة يف خطّة الله ،عندما
حس مع شعب بكامله ،واختار أن يظهر نفسه لقسم من البرش
عمل بشكل يّ ّ
بطريقة ال سابق لها.
قصة موىس يك يتس ّنى لنا أن نعي أهميّة ما سيفعل الله
إنه ملن امله ّم أن نفهم ّ
بواسطة آخر األنبياء .سيرُ سل هذان النب ّيان للعامل أجمع ،بسلطان مل يسبق أن
البرشي كله .سيكونان
نبي من قبل .وذلك للعمل عىل صعيد العامل
ّ
أُعطي ّ
ألي ّ
الستّة آالف سنة من تاريخ البرشيّة .
األعظم من بني ّ
كل من سبقهام خالل ّ
كان موىس يعي أ ّن اإلرسائيل ّيني لن يص ّدقوه ،فسأل الله« :من أقول لهم أنّه
أرسلني إليهم؟ فاجابه الله« :هكذا تقول لبني إرسائيل أهيه (أنا هو) أرسلني
اليكم» .وقال له أيضً ا« :هكذا تقول لبني إرسائيل ،يهوه إله آبائكم إله ابراهيم
إله إسحق و إله يعقوب أرسلني إليكم» (خروج .)١٥ :٣
كان عىل موىس أن يتو ّجه بكالمه إىل اإلرسائيل ّيني وإىل فرعون بالذات ،بشكل
واضح ورصيح .وكان عىل الله أن يظهر الدالئل ،ال عىل موىس .فعندما أت ّم الله ما
قاله بواسطة موىس ،أظهر لإلرسائيليّني وملرص أ ّن موىس هو حقًا خادم الله ونبيّه.
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يجب اإلشارة هنا أن الله عندما خلّص اإلرسائيل ّيني من مرص ،مل يستعمل عالمات
الشفاء أو غريها من العجائب ،ولن يستعملها أيضً ا يف آخر ال ّزمن ،بهدف إظهار
أين ومع من يعمل .يعتقد البعض أ ّن ال ّر ّب سيقوم بعجائب ليكشف عن كنيسته
وخ ّدامه الحقيق ّيني .وهذا غري صحيح .فكام انْحنت إرسائيل ومرص يف أيّام موىس،
هكذا سينحني العامل أجمع يف وجه سلطان الله العظيم يف آخر ال ّزمن.
معجزة خروج شعب إرسائيل أخافت العامل يوم ذاك .وسيظهر ال ّر ّب مرة أخرى
عقوبة من ال يطيعه وال يتوبَ .س ُينهي الله العظيم  ٦٠٠٠سنة من حكم اإلنسان
عىل األرض.
شاهدي آخر ال ّزمن ،آخر
ما أنجزه الله مع موىس ال يُقارن مع ما س ُينجزه مع
ّ
أنبيائه.
أمت ّنى أن تعي أهم ّية ما يُقال يف هذا الكتاب وما سيحدث قري ًبا.

أهم ّية الشّ اهدَ ين

سيعظّم الله آخر أنبيائه بطريقة مل يفعلها من قبل .حوايل ثلث اإلنجيل املق ّدس
يحتوي عىل نبوءات من الله ،و ٪ ٨٠من هذه النبوءات تتعلق بآخر ال ّزمن.
السنوات
سيقوم هذان النب ّيان بأه ّم األعامل املفرتضة عليهام خالل آخر الثالث ّ
وال ّنصف من هذا ال ّزمن األخري .أعظم زمن يف تاريخ البرش .ستكون هذه الحقبة
األخرية ق ّمة مخطّط الله من أجل الخالص بتحويل العهد القائم إىل عهد آخر.
السارة لألرض وللعامل كله .إنمّ ا ستكون هذه الحالة اإلنتقال ّية
وتكون بذلك البرشى ّ
مروعة.
أغلب نبوءات األنبياء األقدمني ،كام ونبوءات يسوع املسيح ،هي مو ّجهة لزمننا
هذا .مل يكن ألوائِل األنبياء أن يشهدوا تنفيذ نبوءات آخر ال ّزمن .موىس ،امللك
داود ،إشعيا ،إرميا وحزقيال؛ ال أحد منهم رأى تلك النبوءات تتحقّق وال حتى
دانيال الذي أعطى نبوءات مح ّددة ج ًدا عن آخر ال ّزمن.
بعد أن رأى دانيال النبوءات اآلتية من الله سأله عن معناها .فكان جواب الله:
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« فقال إذهب يا دانيال ألنّ الكلامت مخف ّية ومختومة إىل وقت النهاية» (دانيال
.)٩ :١٢
اآلن ،هو أه ّم زمن يف تاريخ البرشيّة ،أل ّن تلك النبوءات تتكلم عن زمننا هذا.
كل األنبياء األقدمني .ولهذا أيضً ا ،أعطى
سيأيت الله اآلن عىل تحقيق ما كتبه ّ
األهميّة األكرب لعمل ودور شاهدا آخر ال ّزمن ،اللذان سيكشفان اليوم معنى تلك
النبوءات ويشهدان عىل تنفيذها.
ستكون أعاملهام ذات سلطة وق ّوة أمام ال ّر ّب .سيكونان األداة لكشف الله
رس
وحقيقته بعظمة وق ّوة ،مل يشهد العامل مثيال لها من قبل .سيكشفان معنى و ّ
تحتل  ٪٢٥من صفحات اإلنجيل .سيشهدان عىل ص ّحة ورشع ّية
النبوءات التي ّ
السنني املقبلة .وسيشهدان بعدها عىل تنفيذها ،كام
كلمة الله التي ستُكشف يف ّ
والعامل بأرسه.
ما أهم ّية هذان الشّ اهدان يف خطّة الله؟ ما أهم ّية موقعهام ودورهام؟ ملعرفة
ذلك يجب أن نفهم أ ّوالً بعض ال ّرموز التي أعطاها الله داللة عليهام.
الله اآلب ويسوع املسيح هام َمن أوحيا للنبي يوح ّنا بكتابة ال ّرؤيا .مل يرها يوح ّنا
تتحقق ألنّه مل يكن قد حان ال ّزمان لذلك بعد .تتعلق بداية ال ّرؤيا بكنيسة الله
التي كانت لتستمر ملدة  ٢٠٠٠سنة ،حتى تصل آلخر ال ّزمن .تكلم يوح ّنا عن
السبعة التي ستم ّر فيها الكنيسة ،والتي ستتواىل الواحدة تلو األخرى
العهود ّ
لتصل إىل آخر عهد لها :عهد الودكية ،عهد الكنيسة اآلن ،والذي أرشف عىل
نهايته .الودكية هو آخر عهد للكنيسة قبل مجيء يسوع املسيح ،ملك امللوك،
ليحكم األرض يف حكومة ال ّر ّب .سوف يشهد حكم اإلنسان عىل نهايته   .
السبعة بسبعة منابر
يف الفصل األ ّول لل ّرؤيا ،يرمز يوح ّنا إىل عهود الكنيسة ّ
من ذهب .وأهم ّية هذه ال ّرمزيّة عند الله هي أنّها تعني كنيسته التي بدأت
منذ فصح عام  ٣١بعد املسيح والتي ستتواىل عهودها حتى ت ُرشف عىل نهايتها.
سيتناول الفصالن التاليان ِصفات ودور كل عهد بعهده.
الحقًا يف كتاب ال ّرؤيا ،يُعطي الله رموزًا أ َخر ليوضح أهميّة شاه َديه .فقد
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قال« :وسأعطي شا ِه َد ّي فيتنبآن ألفا ومئتني وس ّتني يو ًما البسني مسو ًحا (رمز
رب األرض»( .رؤيا يوح ّنا
التّواضع) هذان هام ال ّزيتونتان واملنارتان القامئتان أمام ّ
الالهويت )٤-٣ :١١
تقول الترّ جمة الحرف ّية :هذان هام ال ّزيتونتان واملنارتان اللتان ستقفان أمام ال ّر ّب
عىل هذه األرضُ .عرف هذان الشّ خصان باملنارتني وال ّزيتونتني اللتني ارسلهام
ال ّر ّب ليكشفا عن إرادته ،يف املسكونة كلها.
لهذه ال ّرمزيّة أهم ّية كبرية لدى اللهِ ،
توضح ما يريده الله من األرض ،من خالل
شاهديه .ذُكرت رموز الكنيسة ورموز الشّ اهدين ،يف نبو َءة زكريّا ،التي تتح ّدث
عن أهم ّية منابر الذّهب (الكنيسة) وأهم ّية ال ّزيتونتني (الشّ اهدين).
أيقظ املالك زكريّا من نومه وسأله عام رآه« :فقلت قد نظرت وإذا مبنارة كلّها
للسج التي عىل
ذهب وكوزها عىل رأسها وسبعة رُسج عليها وسبع أنابيب رّ
رأسها .وعندها زيتونتان إحداهام عن ميني الكوز واألخرى عن يساره» (زكريّا
.)٣-٢ :٤
تلك هي ال ّرموز نفسها التي أُعطيت ليوح ّنا .وسأل املالك زكريّا ثانية« :فأجبت
وقلت له هاتان ال ّزيتونتان عن ميني املنارة وعن يسارها .وأجبت ثانية وقلت
له ما فرعا ال ّزيتون اللذان بجانب األنابيب من ذهب املفرغان من أنفسهام
الذهبي .فأجابني قائالً أما تعلم ما هاتان  .فقلت ال يا س ّيدي .وقال هاتان هام
ّ
إبنا ال ّزيت الواقفان عند س ّيد األرض» (زكريّا .)١٤-١١ :٤
أُ ِ
عط َي ْت نفس ال ّرؤيا ليوح ّنا بشكلٍ أوضح .هاتان ال ّزيتونتان الواقفتان بجانب
السبع ،تدالن عىل األهميّة وال َعظمة والق ّوة
املنابر التي ترمز إىل عهود الكنيسة ّ
التي ستنهي قرابة  ٢٠٠٠سنة من تاريخ الكنيسة ،و  ٦0٠٠سنة من حكم اإلنسان
لذاته.
ُعينّ الشّ اهدان النب ّيان املمسوحان من قبل الله ،يك يشهدا عىل أعظم حقبة من
النبوي من عهد آلخر .من حكم
مرشوع الله وهدفه من البرشيّة .إنّه اإلنتقال
ّ
تجل ملكوت ال ّر ّب.
اإلنسان لذاته ،إىل حكم الله له ،من الثمرة األوىل لكنيسة الله ،إىل يّ
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اآلن و ِب ُجرأة َوثِقة ووضوح تام ،سأعطيكم ما أعطاين إيّاه الله متا ًما .أنا هنا ألعلن،
من بعد إعالنه يل مبارشة ،أنّني أحد الشّ ا ِه َدينَ .سيُعلن الشّ اهد الثاين للعلن
السنوات وال ّنصف من عهد اإلنسان.
خالل زمن البل ّية الكربى ،يف آخر الثالث ّ
كل ما أعطاه لنا الله لنشهد به للعامل
خالل تلك الفرتة ،سوف نت ّمم كالنا م ًعاّ ،
أجمع .ث ّم ،قرابة الخامتة ،سنموت يف شوارع أورشليم .يف ال ّنهاية ،وتحدي ًدا بعد
ثالثة أيّام ونصف ،سيشهد العامل قيامتنا (ال ّرؤيا  )١١من خالل التلفاز ،يف الوقت
الساموات ،فوق املسكونة ،عائ ًدا ليتسلّم حكومة
الذي سيظهر يسوع املسيح يف ّ
كل هذا الحقًا .
اإلنسان .سنوضح ّ
ليس من واجبي إقناع أح ًدا بهذا .بل من واجب ال ّر ّب نفسه! وسيفعل ذلك
بسلطانه العظيم .فهذا يتعلق به ،بخطّته ،بهدفه ،مبشيئته ،بحكمه ،بطريقته
وبحقيقته .إنمّ ا عميل هو أن أقول وأكشف األشياء كام كشفها ال ّر ّب يل.
األبدي ،إله ابراهيم
سأقول كام قال موىس« :أهيَه من أرسلني إليكم» .نعم ،الله
ّ
نبي إله ابراهيم.
نبي آخر ال ّزمنّ ،
أرسلني اليكم .أنا هنا أعلن بوضوح انني ّ
أُ ِ
نبي إله ابراهيم ليقوم مبه ّمة عظمى ،وهي لتبيان أ ّن هذا الكتاب مل يُكتب
رسل ّ
مبحسوب ّية ،ال لليهوديّة وال للمسيح ّية وال لإلسالم .بل كُتب ليعود بالثالثة إىل
كل يشء ،سيخاطب ال ّر ّب تابعي تلك ال ّديانات الثالث.
األساس الجامع .أوالً وقبل ّ
رصف معهم الله بشكل مختلف.
أ ّما باقي البرش سيت ّ
حقيقي .هو من خلق الكون واإلنسان عىل هذه األرض.
حي أز ّيل
ّ
ال إله إال واحدّ ،
فست الديانات
هو إله ابراهيم .مع ذلك ،بعد ابراهيم ومع مرور األزمان ،رّ
حقيقة الله ،بأفكار وأقوال مختلفة وغامضة إىل ح ّد مروع .بدأت منظامت كثرية
باإلعتقاد أنّها هي الديانة الحقيق ّية واملمثّلة األصل ّية لكلمة الله.
سيبدأ الله اإلعالن بسلطانه ما هو حقيقة وما هو منه .وسيفضح ما هو خطأ
والذي ليس منه.
لنبي ،أل ّن الله مل يُ ِ
رسل أح ًدا بعد يف عهدنا هذا...
مل يعتد ال ّناس إىل اإلستامع ّ
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نبي منذ عصور ،حتى اآلن .مل يعتد ال ّناس أن
إىل اآلن  .مل تد ّون كتابات ّ
ألي ّ
يخاطَبوا بالطريقة التي أخاطب فيها يف هذا الكتاب .لن يتلطّف الله ولن يرت ّجى
أو يتعاطى بدبلوماس ّية مع عواطف أو اعتقادات أو اهتاممات اآلخرين .أنت
كل من يقاوم
من يجب أن تأيت خاض ًعا له .طريقته هي التي ستحكم .سينهزم ّ
ويعارض ال ّر ّب.
هذا ليس الوقت لتجربة الله وال لتجاهل كالمه .هذا ليس وقت « لننتظر ونرى».
مع أ ّن األغلب ّية ستفعل ذلك عىل قدر ما أمكنها .هذا ليس الوقت لتتعلقوا
مبعتقداتكم الدين ّية .ما نقوله هو
حقيقي فعالً أل ّن الله قد اختار اآلن أن يُغيرّ
ّ
كل الحكومات وال ّديانات .لقد أرشف
األرض .هذا هو الوقت الذي اختاره ليقمع ّ
عهد اإلنسان عىل نهايته .زمن الله قد أىت .إنّه اآلن!   
يتعلّق األمر بك .سوف تحدث كوارث مروعة .بإمكانك أن تعود إىل ال ّر ّب بصدق
يل القدرة هو إله الحب .إنه
وتتوب وتضع نفسك تحت رحمته .ألن الله الك ّ
كل الطرق األخرى تؤ ّدي إىل
غفور وكثري ال ّرحمة للذين يبحثون عن طريقهّ .
وص ُدف
العذاب واألمل والظلم يف الحياة .رغبة الله هي أن نتحر ّر من ّ
كل هذاَ .
أ ّن عهد خالص اإلنسان قد أىت .كام خلّص ال ّر ّب إرسائيل من ثقل مرص ،سيخلّص
العامل اآلن كلّه من ثقل حكم اإلنسان وأسلوب الشّ يطان اإلستعبادي .إنمّ ا هذه
امل ّرة سيعمل الله عىل الخالص عىل مستوى أعظم بكثري.

أمعن ال ّنظر

عندما ستبدأ نبوءات الله بالتحقّق حرفيًّا كام قيل .وتنكشف شيئًا فشيئًا،
سيضطرب العامل كله .لديك الكثري لتفكّر فيه وتأخذه بعني اإلعتبار .سيبدو بعضه
ما فوق الواقع ،لكنه سيحدث بالواقع.
ظهرت طبيعة اإلنسان ومواقفه سابقًا ،خالل أحاديثي عن كتايب األ ّول« ،آخر
النبوي» ،عىل ال ّراديو .كيف ميكن ألحد أن يأخذ كل ما كُتب بجديّة؟ قد
ال ّزمن
ّ
كل ما ميكن لإلنسان أن يتخيّله أو يهت ّم به .ملاذا
غُمر العامل بكتب تتح ّدث عن ّ
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نتع ّجب اآلن إن ّ
شك مبا نقول؟ ملاذا نتع ّجب إن احتار عند مواجهته آراء مختلفة
وتناقد كبري ،فيام يتعلق بالله ؟
بعد نرش هذا الكتاب ،ستحمل مقاباليت املقبلة ،رسالة بعد أقوى بكثري من التي
أي بذار .تبدأ صغرية ج ًّدا ،ثم
سبقت .سينرش الله محتوى الكتابَني ،كام تُزرع ّ
تنمو لتصري عمالقة .لن يكون هناك أعداد كثرية لهذا الكتاب .لكن ال ّرسالة التي
يحتويها سوف تخرج للعلن ،وتتعظم مع تعظم األحداث.
ستتحطّم قدرة اإلنسان عىل تحطيم نفسه .سينتهي ظلم اإلنسان لإلنسان،
وسيليه عامل سالم مل يوجد بعد .هل تتخ ّيل عامل من دون حرب أو ظلم حيث
الناس ورشكاتهم التجارية تتعاون مع بعضها البعض ،بدل أن تتبارى مع بعضها؟
عامل بديانة واحدة ،وحكومة واحدة ،حيث رجالها تعمل بفضيلة وصالح ،عوضً ا
السعيد الذي سيع ّم األرض ،بعد
السياسة واملصالح الذات ّية .هذا هو الخرب ّ
عن ّ
كل ما سيحصل.
ّ
رب!
أرسع يا ّ

نقطة أخرية

ُوجب اإلجابة هنا عىل سؤال طًرح يف بعض املقابالت وعدد من اإلتصاالت .سؤاالً
كل مرة ،إنمّ ا املغزى واحد :أليس صحي ًحا أن ال أحد يعرف
طُرح بشكل مختلف ّ
الساعة لتلك األمور؟
ال اليوم وال ّ
السؤال بأساليب مختلفة ،منهم من قاله كام ورد متا ًما يف
أقولها ثانية ،طُرح ّ
اإلنجيل ،ومنهم من قاله كام يُقال عام ًة .كان من قاله بجديّة ،وكان من قاله
كنبي .كيف ميكن أن أكون نب ًّيا إن كنت
ليس ّجل موقف ،بهدف اإلساءة مبكانتي ّ
أنقد كالم الله؟ وهذا صحيح إن هم فهموا فعالً ما ورد حقًا يف اإلنجيل.
كانوا يقصدون كالم املسيح عندما كان مييش مع تالميذه ،متأ ّمالً الهيكل وبنائه.
فقد تح ّدث عن ال ّزمان الذي سيته ّدم فيه الهيكل وال يبقى حجرعىل حجر.
وحي ،وهي
مل يكن املسيح يعني الهيكل املادي الذي ُهدم الحقًا .إنمّ ا الهيكل ال ّر ّ
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الكنيسة التي سوف تسقط يف آخر ال ّزمن .فسأله تالميذه:
« وفيام هو جالس عىل جبل ال ّزيتون تق ّدم إليه التالميذ عىل انفراد قائلني ،قل لنا
متى يكون هذا وما هي عالمة مجيئك وانقضاء ال ّدهر» ( متّى .)٣ :٢٤
ت ُرجم هذا الكالم باإلجامل بنهاية العامل ،إنمّ ا هي ليست نهاية العامل بل انقضاء
ال ّدهر ،دهر اإلنسان (أ ّول  ٦٠٠٠سنة له عىل األرض).
أجابهم املسيح بنبوءات معظمها تتناول ما سيحصل بكنيسة الله ،مع بعض ما
حس ّية مشابهة إنمّ ا مختلفة .لقد ت َكلّمت عن هذه
سيحصل يف العامل من أحداث ّ
القصة أكرث يف كتايب األ ّول.
ّ
الساعة فال يعلم بهام أحد
بعد تلك ال ّنبوءات قال املسيح « :وأ ّما ذلك اليوم وتلك ّ
الساموات إال أيب وحده» (متّى .)٣٦ :٢٤
وال مالئكة ّ
الساعة فال يعلم بها أحد وال
كذلك ورد يف كتاب لوقا « :وأ ّما ذلك اليوم وتلك ّ
السامء وال اإلبن إال اآلب» (مرقس .)٣٢ :١٣
املالئكة الذين يف ّ
اذًا كان الجواب للتالميذ أ ّن الله اآلب وحده يعرف التوقيت .إنمّ ا هذا ال يعني
أ ّن ال ّر ّب لن يكشفه الحقًا .توضح نبوءا ت يسوع املسيح املتعلقة بإشارات آخر
األقل ،للذين
العهد ،أنّه عندما يحني الوقت ،سينكشف التوقيت بوضوح ،عىل ّ
اختارهم الله أن يعرفوا .حتى ال ّنبوءات املطابقة يف كتاب يوح ّنا ،تتح ّدث عن
اليوم الذي سيأيت وتُفتح فيه ختوم ال ّرؤيا .وكام قلت يف كتايب األ ّول ،يقوم يسوع
بالصالحية املعطاة لإلبن
املسيح بفتح الختوم اآلن .فالوقت قد حان لفتحهم ّ
من أبيه.
السابع بعد .كن أكي ًدا أنّه حني سيت ّم
كام قلت يف كتايب األسبق ،مل يت ّم فتح الختم ّ
فتحه ،سوف تأيت البل ّية األخرية .قال الله أ ّن زمنها سيدوم مل ّدة ثالث سنوات
ونصف .ت ُظهر النبوءة أ ّن ثلث الواليات املتّحدة سوف يُد ّمرعند فتح الختم
السابع.
ّ
زد عىل ذلك أنّه يف ال ّزمن األخري ،س ُيعطي ال ّر ّب ق ّوة عظيمة لشاه َديه يك يت ّمام
العمل املع ّد لهام .يعلم متا ًما هذان الشّ خصان ( والذان يعرفونهام) ،اليوم الذي
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يرجع فيه يسوع املسيح .سيعرفان ذلك عندما يعطيهام الله تلك الق ّوة ،عندها
السنة.
سيعرفان متا ًما أنّه مل يبقى سوى ثالث سنوات ونصف ّ
لشاهدي فيتنبآن الفًا ومئتني وستني يو ًما البسني مسو ًحا»( رؤيا
الحظ « :وسأعطي
ّ
يوح ّنا  .)٣ :١١أعطى رمز املسوح أل ّن الشّ اهدان سيكونان مغمورين بالتواضع.
ما أعطي لهام أن يعماله ،ال يتعلق بهام ،بل بالله وبخطّته التي سيُكشف عنها.
فهام لن يستغال اهتامم الناس بهام ليزيدا من شهرتهام ،ولن يستب ّد بهام الكربياء.
تظهر تلك اآلية إذًا ،أ ّن لهذان املمسوحان وقت مح ّدد للقيام بواجبهام .فهام
أي يوم سيأيت به املسيح ألنّهام يعلامن أ ّن عملهام سيدوم ١٢٦٠
يعرفان متا ًما يف ّ
يو ًما .بعد ذلك الوقت بالتحديد ،س ُيقتالن « :ومتى متّام (الشّ اهدان) شهادتهام
الصاعد من الهاوية (إبليس وتأثريه بالناس) سيصنع معهام حر ًبا
فالوحش ّ
ويغلبهام ويقتلهام .وتكون جثتهام يف شارع املدينة العظيمة التي تُدعى روح ًّيا
سدوم ومرص حيث ُصلب ر ّبنا (يف أورشليم) .لن يسمح ألحد أن يقربهام وتبقى
جثتاهام ملقاة يف الشارع ملدة ثالثة أيام ونصف بينام يشاهدهام ناس كثري من
شعوب وقبائل وألسنة وأمم (عرب التلفاز)» (رؤيا يوح ّنا الالهويت . )٩-٧ :١١
سيقوم الشّ اهدان بالواجب الذي أسنده لهام ال ّر ّب ،ومن ث ّم يُقتالن يف شوارع
أورشليم وتبقى جثتاهام يف الشارع ملدة ثالثة أيام ونصف بينام يشاهدهام
الناس عرب التلفاز .عندها سيحصل الغري معقول ،والعامل الكثريون ،الذين ال
فبأي
يزالون ال يؤمنون أنّهام حقيق ُة من يقوال أنّهام ،سيستيقظوا يقظة عنيفةّ .
حال ،إن بقيت الجثتان هامدتان بعد ثالثة أيام ،ال يعقل أن يكونا مرسلني من
الله .أليس كذلك؟
«ث ّم بعد الثالثة األيام وال ّنصف دخل فيهام روح حياة من الله فوقفا عىل أرجلهام
ووقع خوف عظيم عىل الذين كانوا ينظرونهام وسمعوا صوتًا عظيماً من السامء
السحابة ونظرهام أعداؤهام»
السامء يف ّ
قائالً لهام إصعدا إىل ههنا فصعدا إىل ّ
(رؤيا يوح ّنا الالهويت.)١٢ -١١ :١١
كل من ينظر ،ويصعدا إىل سامء
يقوم نبيّا الله هذان من املوت ،عىل مرأى من ّ
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هذه األرض .ويف نفس الوقت ستت ّم قيامة املئة واألربعة واألربعني ألفًا ليلتقوا
بيسوع املسيح يف نفس اليوم الذي تنزل فيه آخر سبع نكبات عىل األرض.
وسيكون رجوع يسوع املسيح واض ًحا للجميع يف بداية هذا اليوم بالذات.
السبعة ،سيعرف يسوع
كل هذا
م ّرة أخرى أقول أ ّن ّ
أسايس .فعند فتح الختوم ّ
ّ
املسيح موعد مجيئه الثاين إىل األرض ليسيطر عىل جميع الحكومات املوجودة.
أي مرحلة يُعلمه اآلب بالتوقيت .لكننا نعرف أنه بعد فتح الختم
ال نعرف يف ّ
السابع بثالث سنوات ونصف يأيت املسيح .تبدأ آخر أعامل الشّ اهدين لحظة فتح
ّ
السابع .لذا فهام يعرفان متا ًما متى يعود املسيح بالتّحديد.
الختم ّ
نعم .أنا أعرف حقًا أوقات األحداث بينام يت ّم فتح الختوم .أعرف متا ًما أنّنا يف
زمن آخر ال ّزمن وأ ّن ستة ختوم قد سبق وت ّم فتحها .وكام سأقول يف الفصل التايل،
السادس ،ولسوف يهاب العامل اليوم الذي س ُيفتح
أعرف متا ًما متى فُتح الختم ّ
السابع.
فيه الختم ّ
قد أعطى الله توقيت فتح الختوم ليسوع املسيح ،واملسيح بدوره أعطاين إيّاه.
ألذي يقبل بهذه األقوال ،يكون له أيضً ا ما آخذ أنا .إذا اختار الناس أن يبقوا
جاهلني ورافضني لكلمة الله ،سيتأملون ج ًدا ج ّراء تعجرفهم وتكبرّ هم هذا .فهذا
هو بالذات ما سيحطّمه الله عند اإلنسان :العجرفة والتكبرّ  .فهذا ما يقف ض ّد
الحقيقي ،الشّ عور الذي عىل اإلنسان
والحب
السالم
طريق الله الذي يؤ ّدي اىل ّ
ّ
ّ
أن يشعر به نحو الله ونحو أخيه اإلنسان.
سينكر ال ّناس ،مبحاولة تافهة ،فضل الله يف أغلب األحيان ،بسبب عدم فهمهم
ملوضوع توقيت آخر ال ّزمن .وسيستشهد البعض بكالم املسيح« :ال أحد يعلم
الساعة» .وهذا كان صحي ًحا إىل حتى عرش سنوات قبل اآلن .إنمً ا اآلن
اليوم وال ّ
العكيس عندما بدأ يسوع املسيح بفتح
تغيرّ ت الظروف واألحوال .فقد بدأ الع ّد
ّ
ختوم ال ّرؤيا .و قد فُتح أ ّول الختوم يف  ١٧كانون األ ّول .١٩٩٤
ميكننا بالفعل تف ّهم ّ
الشك الذي دار يف املقابالت التي تناولت موضوع «آخر
النبوي» .إنمّ ا سيبدأ ال ّر ّب بإزاحة هذا ّ
خاصة عندما سيت ّم
ال ّزمن
الشك عند ال ّناسّ ،
ّ
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السابع .ميكنك االستامع إىل تلك املقابالت عىل العنوان اإللكرتوين
فتح الختم ّ
التايلwww.the-end.com :
مل يعتد الناس يف أيّامنا هذه عىل أسلوب عمل الله من خالل أنبيائه .فهم ال
الس ّيد ال ّر ّب ال
يفهمون األسباب لذلك .إنمّ ا يجب أن تتأكد من يشء واحد« :إن ّ
رسه لعبيده األنبياء» (عاموس .)٧ :٣
يصنع أم ًرا إلاّ وهو يعلن ّ

الفصل الثاين

اإلنسان املخدوع
من أصعب االمور عند االنسان أن يقوم بها ،هي اعرتافه بالخطأ .لطبيعة اإلنسان
أي
نزعة ،وهي أنها ترى نفسها دامئًا عىل حق .نتك ّمش بآرائنا ومعتقداتنا حول ّ
وكل من يعارضنا هو عىل خطأ .فكّر مل ُّيا ،أليس
الصحّ ،
موضوع كان ،وكأنها هي ّ
هذا من نحن؟
ال يه ّم أين ومن تواجه ،أنت ترى الناس بتنافر دائم مع بعضها البعض بسبب
اختالف آرائها.
يقول لنا ال ّر ّبّ :
«كل طرق اإلنسان مستقيمة يف عينيه» (أمثال  .)٢ :٢١إنّها
طبيعة اإلنسان .إنمّ ا يقول الله أيضً ا أنّه هو الوحيد الذي ميكنه أن يكشف
حوافز القلب الحقيق ّية ــ روح طبيعة اإلنسان .لكن من يبايل مبا يقوله ال ّر ّب؟
لطاملا ص ّمم اإلنسان أن يعيش حياته عىل هواه ،تب ًعا للطريقة التي تالمئه ،ويعترب
حق يف اختياراته وقراراته .لكن هذه كذبة ،أل ّن أساس وركن الطبيعة
نفسه عىل ّ
اإلنسانيّة يرتكزان عىل الكربياء واألنانيّة ـ أنا أ ّوالً.
السبب للمشاكل التي نواجهها.
إن ريض اإلنسان أم ال ،هذه الطبيعة بالذّات هي ّ
سبب النزاعات والجداالت والخالفات والحسد والتباري والحقد والحروب والتوتر
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والحزن يف الحياة .هربرت و .أرمسرتونغ ،رجل حكيم من عند الله ورسول القرن
العرشين ،علّم املاليني عن األسلوبَني األساس ّيني للحياة :العطاء واألخذ.
للسالم،
يعيش اإلنسان بطبيعته أسلوب األخذ .لن يجد الناس الطريق
الحقيقي ّ
ّ
بكل بساطة ،ال يعرف اإلنسان
إال اذا طلبوا مساعدة ال ّر ّب بتغيري طبيعتهمّ .
السالم .والربهان عىل ذلك هي األرض بح ّد ذاتها التي لُطّخت بال ّدم خالل
طريق ّ
ستة آالف سنة من تاريخ البرشيّة .انها لحقيقة مؤملة تتعلمها يف الحياة وهي أ ّن
طريق اإلنسان غارق بالخداع والكذب .وهذه الحقيقة تؤثر سل ًبا عىل الحياة أكرث
بكثري مماّ قد يظ ّنه البعض أو يعرتف به.
نعيش الحياة مع الكثري من اإلجحاف الذي يصعب علينا أن نراه يف أنفسنا،
الخاصة
ويصعب علينا أكرث أن نعرتف به .فله تأث ًريا كب ًريا عىل أنانيتنا ومصلحتنا
ّ
الخاص يف العامل .ما جنسك ،جنس ّيتك ،نسلك أو تو ّجهاتك السياس ّية؟ هل
وموقعنا ّ
الكل تح ّيز ما يف حياته .إن واجهه
لديك أحكام مسبقة يف هذه املواضيع؟ لدى ّ
ميكنه أن يتعلّم الكثري من ذاته .إنمّ ا ببساطة ،كثريون هم من ال يستطيعون أن
يكونوا صادقني مع أنفسهم.
السبب ألعظم
ما يدفعنا هنا أن نتكلم عن املوضوع األكرث شوقًا وإثارة .إنّه ّ
انقسام وحقد وخداع عىل األرض :ال ّدين.
رش وآالم البرش .عليك
مع مرور ال ّزمن ،شكّلت أديان هذا العامل ،أه ّم سبب لل ّ
أن تفهم ملاذا! أصعب ما ميكن أن يواجهه ال ّناس هو أن يعوا أنّهم كانواعرضة
للكذب والخداع يف ما يتعلق مبعتقداتهم الدين ّية .وهذا أصعب حاجز ميكن أن
كل تطلعاتهم
يعرتضنا يف الحياة .يدافع الناس تلقائيًّا عن معتقداتهم ألنها أساس ّ
كل األمور الحيات ّية.
وقراراتهم يف ّ
الكذب والخداع ،هام أكرثعيوب البرشيّة وضو ًحا .قبل أن ننتقل اىل تفاصيل ما
سيجري وكيف أ ّن ال ّر ّب سوف يحدث انقالبًا عىل جميع حكومات العامل ،وقبل
أن تتابع قراءتك هذه ،عليك أن تعرف بعض املعلومات األساس ّية.
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كذب ،كذب واملزيد من الكذب

كل يوم؟ لقد
هل تتعب من األكاذيب؟ هل تعي إىل كم من األكاذيب تتع ّرض ّ
أصبحنا غري مبالني للكذب الذي أصبح جز ًءا طبيعيّا من حياتنا .فالكذب يأيت من
كل اإلثباتات التي
أناس يعتقدون أنّهم عىل حق ويتش ّبثون برأيهم بال ّرغم من ّ
تتعارض معهم.
السياسة والحكومات ،ومنيل نحن اىل تق ّبلها بكل بساطة .قلام
نجد الكذب يف ّ
نجد أح ًدا يواجه املسائل بصدق .وإن حدث أن ُوجِد ،كثريون ،ببساطة ،ال
يريدون أن يسمعوا الحقيقة .السياسة والكذب هام أمران مرادفان .نحن
كل أساليب إخفاء الحقيقة.
نتع ّرض دو ًما إىل أكاذيب صغرية وأكاذيب كبرية وإىل ّ
أين الحقيقة يف الربامج الحواريّة (توك شو  ،)talk showيف اإلعالنات أو يف األخبار؟
الصدق واإلخالص؟ وأيضً ا ،كم
يف كم من العالقات الزوج ّية تجد الحقيقة ،الوفاءّ ،
من الكذب؟ أكرث من نصف ال ّزيجات يف الواليات املتّحدة تنتهي بالطالق .هل
للكذب عالقة بذلك؟ دامئًا!
رب العمل واملوظّف؟ تعيش
هل تجد الكذب يف العمل ويف الشرّ كات ،وبني ّ
ال ّناس أيّامها مع األكاذيب والخداع وهذا ما يساهم يف توت ّر الحياة اليوم ّية.
إ ّن الكذب يؤذي العالقات اإلنسان ّية ،ويولّد الفتنة والغضب يف ما بينهم .كم
من التوت ّر تواجه يف مجاالت أخرى يف حياتك بسبب الكذب؟ ماذا عن عالقاتك
العائليّة ،يف منزلك ،مع أوالدك مع أهلك ،مع جريانك وأصدقائك وأقربائك؟
وبكل بساطة ،نحن ال نتوقف ونتأمل تأثري مثل هذه األمور
ال ح ّد للالئحة .إنمّ ا ّ
عىل حياتنا اليوم ّية .فالنتائج هي أكرب وأخطر مام تعتقد.
وأنت متى كُذب عليك مؤخ ًرا؟ منذ كم دقيقة؟

الدّ ين هو امليسء األعظم

السبب
ال ّدين هم املتّهم األ ّول يف الكذب والخداع .تحتاج أن تعرف ملاذا! لهذا ّ
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أي وقت مىض.
بالذّات ستتعرض األرض آلالم أكرث من ّ
كل ال ّدول ،وقري ًبا ستتواجه ال ّديانات
قد أحدث ال ّدين صدا ًما كب ًريا بني ال ّناس يف ّ
عاملي ،وسيتأثر ال ّناس جميعهم بذلك .ملاذا؟ وكيف سيحصل ذلك؟
الكاذبة عىل صعيد ّ
يتو ّجه هذا الكتاب إىل ال ّدين .ألنه إن رضيت أم ال ،يف هذا الوقت بالذّات ،هو يف
يحب الكثري من الناس أن يتكلموا
قلب وصميم حياتك حتى لو مل تكن متديّ ًنا .ال ّ
عن املوضوع ،حتى أنّهم يفضّ لون ألاّ يأتوا عىل ذكر كلمة «الله».
ديني ،لك ّنه يتناول برصاحة موضوع ال ّدين والله ،إنمّ ا
ليس لهذا الكتاب هدف ّ
ليس بالطريقة التي تع ّودت أن تسمعها .يف الحقيقة ،ال ّدين هو أه ّم سبب لألمل
السبب سوف يحدث أكرب صدام بني األديان.
رش يف العامل ولهذا ّ
وال ّ
سيعرض هذا الكتاب األكاذيب ،وغالبًا ما يغضب العامل عندما يتواجه مع
الكذب .إن وجدت أ ّن هذه األكاذيب سوف تؤث ّر عىل حياتك ،وهي ستؤثر فعالً،
ماذا ستفعل؟ هل ستغضب وتغتاظ أم ستواجه هذه األكاذيب بالحقيقة؟ هذه
األوقات هي ج ًّدا معلنة وكاشفة .هل تستطيع أن تتعامل مع الحقيقة عندما
تسمعها؟ معظمكم ال يستطيع ذلك ،وهذه هي الحقيقة!
والسنني القليلة الباقية ،يتعلّق مبدى تجاوبك.
ّ
بكل رصاحة ،ما ستختربه يف األشهر ّ
هذا هو زمن الحكم عىل اإلنسان .وهذا موضوع ال يُست َخ ّف به.

إعتبار أخري

قبل املتابعة ،هناك موضوع آخر يجب أن نوضحه .مع أن ّني أنا ،الكاتب ،أعيش
ألي دين كان.
أي إجحاف أو أحكام مسبقة ّ
يف الواليات املتّحدة ،ليس لهذا الكتاب ّ
يجب فهم هذا األمر ج ّي ًدا ،مبا أ ّن الكتاب سيوزّع عامل ًّيا وال ّناس عاد ًة يشكّون يف
خاص ًة عندما يتعلق األمر بال ّدين ،وتكون اآلراء مغايرة
ّ
كل ما يُكتب يف أمريكاّ ،
طبيعي ميكن تف ّهمه ،إنمّ ا يجب عليك
لآلراء التي طاملا آمنوا بها .وهذا إحساس
ّ
ألي نوع
أن تحفظ يف ذهنك ما قرأته يف الفصل األ ّول .ال يأيت هذا الكتاب نتيجة ّ
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من اإلجحاف .رسالته تأيت من اإليحاء والوحي الذي ا ُعطي من الله العظيم
ألحد أنبيائه.

كل هذا اإلضطراب؟
ملا ّ

الخداع هو قلب مشاكل ال ّدول واألديان يف العامل .أين الحقيقة إن ُوج َدت وأين
األكاذيب؟ قد ت ّم الك َِذب عىل ال ّناس أينام ُوجدوا عىل هذه األرض .وهذا صحيح
السياسة والحكومة أو يف العائالت واملجتمعات .والكذب
إن كان يف العمل أو يف ّ
األكرث ،يأيت من ال ّدين.
حق؟ أال
حق؟ أو باألحرى ،هل من دين عىل ّ
أي دين عىل ّ
يف موضوع األديانّ ،
كل من يؤمن بغريها هو مخطىء؟
كل ديانة أنّها املحقّة وأ ّن ّ
تعتقد ّ
تكمن الحقيقة يف قلب هذه املسألة .تقول التّعرفة أنه ال ميكن أن يكون هناك
إلاّ حقيقة واحدة فيام يتعلق بالله وبطرقه .ال ميكن أن توجد آراء مختلفة عنه،
الصح!
وال يعقل أن تكون كلمته محقّة تب ًعا ّ
لكل اآلراء .رأي واحد فقط هو ّ
واحدة فقط هي الحقيقة!
تكلّم الله مع اإلنسان عن إميان واحد ،معتقد واحد ،أمل واحد« ،خرب سعيد»
واحد آت من الله ،وإله واحد .إن كان هذا صحي ًحا فهنالك مشاكل كربى مع
أديان العامل .قال الله ما يجب أن يكون بديهي ...« :وإ ّن ّ
كل كذب ليس من
الحق» (رسالة يوح ّنا ال ّرسول األوىل .)٢ :٢
ّ
مؤسستان دين ّيتان بأ ّن كالهام مسيح ّيتني ،إنمّ ا هام عىل
لنوضّ ح ذلك .إن زعمت ّ
أي عقيدة ولو واحدة ،ال يعقل إلاّ أن تكون واحدة منهام فقط هي
خالف حول ّ
الصحيحة .من امله ّم أن تفهم ذلك يك تعي كرب املشكلة يف املثل الذي أُعطي يف
ّ
هذا الفصل .تتعلق تح ّيزات الشّ خص حول معتقداته الدين ّية ،باملكان الذي ولد
فيه وباإلميان الذي ورثه عن أهله.
السادسة من العمر ،أذكر أين كنت أحلّل بالشّ كل التايل :إن مل
عندما كنت يف ّ
يكن هناك أرنب الفصح ،أذًا ال ميكن أن يكون «سانتا كلوس» حقيقيًّا .إن علّم
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األهل أطفالهم عىل تلك األمور فسوف يعي األوالد يف وقت من األوقات أ ّن
واقعي ،بل هو مزحة أو ألعوبة .فهل أتع ّجب إن اكتشفت
«سنتا كلوس» هو غري
ّ
أكاذيب أخرى يف املسيح ّية التقليديّة وأنا أكرب؟ إن علّمنا األوالد أكاذيب ،هل
نتع ّجب إن غلبهم ّ
الشك وعدم الثقة فيام بعد؟
هل لل ّر ّب وجود؟ معظمهم سيقول «نعم» .اذا ً من هو ومن يخرب الحقيقة عنه؟
عىل الجميع أن يسأل «هل لديه رسوالً عىل األرض ،يحيك بواسطته ،كام كان
يفعل يف العهد القديم؟»
هل الكاثوليك ّيون الذين يشكّلون  ١,٢مليار نسمة عىل األرض ميثلون الله
الحقيقي لله؟ أم أ ّن لدى اإلسالم الذين
الحقيقي؟ هل البابا (روما) هو ال ّرسول
ّ
ّ
يع ّدون  ١,٣مليار ،املعرفة عن ال ّر ّب الواحد الذي يدعونه « الله «؟ ماذا عن
املليار من الشّ عب الباقي (غري الذين ينتمون إىل اإلميان الكاثولييك) الذي ميثل
املسيح ّية التقليديّة؟ وماذا عن التّسع مئة مليون هندويس أو األربع مئة مليون
والسبعون بوذي أو األربع
من ال ّديانة ّ
الصين ّية التقليديّة أو الثالث مئة والخمس ّ
يهودي؟
عرش مليون
ّ
إن فهمنا تعرفة كلمة «الحقيقة» ،فلدينا حقًّا مشكلة يف اإلجابة عن اإلميان
األوحد .واضح ج ًّدا أ ّن هناك املاليني من املخذولني عىل األرض.
مؤسسات متف ّرقة ضمن «املسيح ّية التقليديّة» ،تختلف كث ًريا
إن كان لدينا ّ
بعقائدها الواحدة عن األخرى ،إذًا ال يعقل إال أن تكون واحدة منها فقط عىل
حق ،هذا إن ُوجدت.
كل الطوائف ال ّدينيّة تعبد اإلله نفسه؟ كال! يرتكز إميانهم ومعتقداتهم عىل
هل ّ
حق .إن كانوا كذلك
تعاليم مختلفة عن ال ّر ّب .ال ميكن أن يكونوا كلهم عىل ّ
فيجب أن يكونوا عىل وفاق مع بعضهم البعض.
يتأصلون من إله ابراهيم ،فهذا ال يعني أنّهم محقّون .أكرث من ٣,٥
إن كانوا كلهم ّ
متأصلة منه .إ ّن الذين يتكلمون عن نفس ال ّر ّب الواحد ال
مليار نسمة تزعم أنها ّ
يعلّمون التعاليم نفسها عنه .هذه هي املعضلة! الحقيقة هي أ ّن هناك الباليني
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من الذين يتكلمون عن نفس اإلله ،لكنهم ال يعلّمون عن حقيقته وال حتى عن
أقواله .ليس فقط بذكر اسمه أو إسم يسوع املسيح يجعلك محقًّا .كثريون هم
من يستعملون إسم ال ّر ّب الخالق وابنه يسوع املسيح ،لكنهم يعلّمون عن اإلله
املزيّف واملسيح املز ّور .
أليس هذا مربك؟ هل تتعجب بعد من الفوىض يف العامل؟ مع أو دون اإلميان
يني هو القلب واألساس
يني (الذي يتمثل ب 1،١مليار نسمة) ،هذا اإلميان ال ّد ّ
ال ّد ّ
ملشاكل العامل ،إن كنت تعي هذا اليشء أم ال ،إن كنت تص ّدقه أم ال.
أي ح ّد يتوافق الكاثوليك ّيون
لنتأ ّمل ماذا ينتج من ارتباك وعدم وفاق األديان .إىل ّ
والربوتستنتين ّيون يف إيرلندا؟ هل يؤمنون ويتبعون اإلله نفسه؟ هل كنيسة
إنكلرتا أو الكنيسة الكاثوليكيّة تعرتف بنفس حكومة ال ّر ّب؟ هل الشّ يعة هم
الس ّنة؟ أو أ ّن الله اىل جانب الذين يتبعون مثال ّيات
محقّون يف متثيلهم لله أم هم ّ
الصح؟
القاعدة؟ َمن ّ
املحق و َمن ّ
هل «املورمون» يؤمنون بنفس ال ّر ّب الذي يؤمن به «املع ّمدون»  Baptistsأو
«السبت ّيون» ()Seventh Day Adventist؟ هل اليهود اإلصالح ّيون يتوافقون مع
ّ
األورثوذوكسيّني أم العكس؟
حق وأ ّن الله معهم .إ ّن رشائعهم وأسس إميانهم
يعتقد ّ
كل هؤالء أنّهم عىل ّ
تختلف عن بعضها البعض يف معظم األحيان .فتعاليمهم ال تحيك عن نفس اإلله
كل واحد منهم يقول أن الله قد علّمه الحقيقة .لك ّن هذه الحقيقة تختلف
أل ّن ّ
عن حقيقة اآلخر .إن كان هذا خطأ وكانوا هم يؤمنون بنفس الطريقة ،أال يجب
أن يكون لديهم اإلميان أو اإلعتقاد ذاته؟
كيف يعقل أنّه خالل الحرب العامل ّية الثانية ،كان رجال ال ّدين يف الكنيسة
الكاثوليك ّية يعطون الربكة ملحاريب أملانيا وإيطاليا الذين كانوا ذاهبني ملقاتلة
األمرييكيني ،الذين هم بدورهم ،كانوا يأخذون الربكة من رجال الدين يف كنيستهم
الكاثوليك ّية؟ كيف يجوز ذلك؟ أليس هذا نفاقًا؟ هل هذا يعكس تعاليم مو ّحدة
من إله واحد عند شعب يتبع إميان واحد؟ من الواضح أ ّن هذا املثل ال ينطبق
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عىل تعريف اإلميان الواحد مبذهب واحد من إله واحد .ما هي الحقيقة إذًا؟
هل ترى املعضلة؟ هل ترى ملاذا نجد الكثري من التشابك؟ هل بدأت تعي كيف
يؤثر ذلك عىل حياتك؟
نُرش مقاالً لباتريك كوكربن  Patrick Cockburnبعنوان « ُمفتي العراق يحذّر من
حرب إبادة» يف صحيفة «األخبار املستقلة»  Independent Newsيف  ١٩متوز
 ،٢٠٠٥كُشف فيه اإلرتباك ال ّديني الذي يُحيط باإلرهاب الحاصل يف العراق.
يقول فيه أ ّن العلاّ مة الشّ يعي األكرث نفوذًا يف البلد ،حذّر يف اليوم األسبق وقال
أ ّن مجزرة القنبلة اإلنتحارية التي أودت بحياة مئات املواطنني ،تظهر أ ّن «حرب
إبادة» ته ّدد العراق .ولطاملا أقنع معظم منارصيه أن ال يتهاونوا ض ّد الس ّنة
الذين يلقون القنابل رغم املجازر املتك ّررة التي يقوم بها هؤالء ض ّد الشيعة .إنمّ ا
والسنة يكرب يف العراق بعد مقتل  ١٨طفالً يف
اإلنشقاق الطائفي ما بني الشّ يعة ّ
ضواحي بغداد الجديدة يف األسبوع الذي سبق ،وموت  ٩٨نسمة ج ّراء انفجار
يعي.
مخزن غاز يف أسواق مدينة املص ّيب .أكرث املغدورين كانوا يف املسجد الشّ ّ
االنتقامي ألعضاء النظام
رغم نصائح آية الله باإلعتدال قام بعض الشّ يعة بالقتل
ّ
السنة .بعض الذين قاموا
األسبق الذين يع ّدون بأغلبهم ،وليس كلّهم ،من ّ
باإلعتداء كانوا ينتمون إىل اإلثنا عرش ألفًا ،الشّ به عسكريّني األقوياء.
هذا الخرب يعكس حتماً اإلضطراب الحاصل يف األديان .االختالفات ال ّدينية هي
التي تس ّبب تق ّيح عدم الثقة والكراهية التي سوف تنفجر وتحدث حربًا عامل ّية.
سنعرض املزيد من التفاصيل يف فصل آخر.
يف عام  ٢٠٠٢كادت الخالفات بني اآلراء الدينيّة أن تشعل حربًا بني القوى
الذريّة يف الهند وباكستان .وانكشف ال ّنزاع القائم بني املسلم والهندوس بسبب
اإلعتقادات الدين ّية املتش ّددة يف منطقة كشمري.
السالم .يقلق العامل عام قد يحدث إن خرست
يف هذه املنطقة مبفردها ،يزول ّ
رشف» إن ت ّم اغتياله بعد املحاوالت املتك ّررة .فهذه
باكستان قائدها ال ّرئيس «م ّ
الدولة تغرق يف النزاعات الدينيّة مع األقليّة الغري املسلمني ،وفيها عدم توافق
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كبري بني املذاهب اإلسالم ّية.
ماذا عن إيران وجوعها للطاقة النوويّة املتزايد؟ هل ال ّدين يؤثر عىل هذا العطش
ملزيد من الق ّوة التي سوف تُخترب يف ال ّنهاية؟ وما سيكون ر ّد إرسائيل؟ أال يجب
أن نسأل «هل للدين دور يف هذا؟» ماذا عن اإلضطراب الدائم بني إرسائيل
السالم،
والبالد اإلسالميّة التي تحيطها؟ أورشليم هي بعيدة ّ
كل البعد عن مدينة ّ
كام يعني اسمها.
قد كان العامل مليئًا عىل ال ّدوام باملعضالت ال ّدينية .مأل اإلرتباك قلوب ال ّرجال.
فأي واحد هو؟ من الذي عىل
هل هناك فعالً إل ًها لهذه األرض؟ إن كان موجو ًدا ّ
حق؟ ملا هذه الخالفات واإلختالفات الكبرية يف املعتقدات ال ّدينية حول الله؟ هل
ّ
ال ّر ّب صغري وضعيف إىل ح ّد ال يستطيع أن يظهر الحقيقة؟
أجب عن هذه األسئلة!

اإلضطرابات يف األديان

لن يكون سهالً عليك هنا أن تكمل القراءة .ستكتشف اإلضطراب والخداع يف
معتقدات اآلخرين ال ّدينية وستوافق عليها بسهولة .إنمّ ا هل ستعرتف بخطئك
خيص؟ فمعظمنا ال يعرتف بهذا ألننا ال
عندما يأيت دور التكلم عن إميانك الشّ ّ
نتح ّمل أن يتد ّخل اآلخر يف معتقداتنا الشخص ّية.
األمر بسيط .ال ّناس بأغلبهم ال يق ّرون أ ّن إميانهم غلط! إن تح ّيزهم وأحكامهم
املسبقة التي زُرعت فيهم منذ األزل ،تجعل من املستحيل أن يعرتفوا بأنه قد
كُذب عليهم منذ طفولتهم.
سنخوض اآلن بعد أعمق ،يف مملكة املعتقدات الشّ خص ّية «املق ّدسة» .فمناقشة
معتقدات اآلخر ال ّدينية ت ُعترب إهانة بال ّنسبة ملعظم ال ّناس.
ألي دين من أديان هذا العامل .إنمّ ا ما
قد قلت سابقًا أ ّن هذا الكتاب ال يتح ّيز ّ
الحقيقي األوحد ،اإلله األز ّيل .ال يعرف شعب هذا
كُتب فيه هو من وحي الله
ّ
الحقيقي.
العامل جذوره وال حقيقة هويّته وال تاريخ وجوده
ّ
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بالنسبة لإلسالم ،الله هو اإلله وهذا الله هو واحد .يف اللغة العرب ّية الله يعني
ال ّر ّب ،الكائن األسمى وال ّر ّب الوحيد الخالق والذي هو بحسب القرآن نفس إله
اإلنجيل ،إله ابراهيم.
يؤمن اليهود أ ّن ال ّر ّب واحد إنمّ ا يدعونه بالعربيّة إيل ويهوه.
اإلسالم واليهود يعتقدون عىل ح ّد سواء بالحقيقة التي تقول أ ّن ال ّر ّب واحد وهو
إله ابراهيم .إنمّ ا يحيط الغموض مفاهيم أخرى ع ّدة وذلك منذ عصور.
الحقيقي األز ّيل،
إختالف اللغات ال تغيرّ الحقيقة .إن انتسب أحد اىل اإلله الواحد
ّ
الحقيقي،
أو إىل إله ابراهيم أو إيل ابراهيم ،فهو ينتسب إىل نفس ال ّر ّب الواحد
ّ
كل الكون.
خالق ّ
الحقيقي
لدى الشعبني نفس الجذور من إله ابراهيم الذي هو ال ّر ّب الواحد
ّ
كل اإلختالف ،عن
حي أز ّيل غريه .إذًا ملاذا تختلف معتقداتهم ّ
األز ّيل .ال ّ
رب ّ
بعضها البعض؟ طاملا اعرتف اإلثنان أنّهام ينحدران من ساللة ابراهيم ويتبعان
تعاليم إله ابراهيم نفسه.
ملاذا هذا الغموض واملرارة التي يك ّنها الواحد لآلخر منذ عصور؟
قد أُعطيا ،ابراهيم وساره ،وعدا ً بأن يكون لهام صبيًّا يعمل ال ّر ّب من خالله .إنمّ ا
حني أصبحا يف س ّن متق ّدمة تجعل اإلنجاب بالنسبة إليهم صع ًبا ،اتّفقا مع هاجر،
القصة يف سفر التكوين  ١٦يف
خادمة ساره لتحمل من ابراهيم .ميكن العثورعىل ّ
اإلنجيل .ق ّدمت ساره خادمتها زوج ًة إلبراهيم .عندما حملت هاجر تغيرّ سلوكها
وأصبحت تحتقر ساره .فواجهتها هذه األخرية بعد أخذ اإلذن من ابراهيم ،ما
أضطر هاجر أن تهجرهم باتجاه الصحراء.
يجب أن تفهم ج ّي ًدا ما حدث بعد ذلك ،أل ّن هذا ما أ ّدى إىل تأسيس أكرب ديانتني
يف العامل ،الديانتني اللتني حملتا املرارة والحسد معهام عرب العصور منذ ذلك
الوقت.
جاء رسول من الله إىل هاجر يف صحراء شور قرب ينبوع ماء ،وسألها« :من أين
جئت واىل أين ستذهبني اآلن؟» فأخربته أنها هربت من سيّدتها ساره .فقال
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لها ال ّرسول« :عودي إىل س ّيدتك واخضعي لها» .وأكمل تعليامته قائالً« :سأمثرك
كث ًريا ج ًّدا بحيث ال تع ّد مثرتك لكرب أمتك» .وتابع « :ستلدين اب ًنا وسيكون اسمه
اسامعيل (الله يسمع) ألنّ األز ّيل قد سمع معاناتك».
رجعت هاجر اىل ساره إنمّ ا استم ّرت اله ّوة بينهام .وانتقلت تلك الذهن ّية من
جيل إىل جيل عند األ ّمتني .ذهنيّة الحسد واملرارة.
وحقيقي،
انحدر اإلسالم من ساللة ابراهيم عرب هاجر .ومبا أ ّن كالم ال ّر ّب صادق
ّ
كربت ساللة هاجر من اسامعيل كث ًريا عىل األرض ،بحيث يصعب إحصاؤها،
فمألت مناطق واسعة من الرشق األوسط ،ومناطق أخرى يف العامل .كربت هذه
الساللة اليوم بسلطانها ونفوذها ألنها أُنعمت بامتالكها ال ّنفط بغزارة .وبسبب
ّ
ال ّنفط هذا ،اعرتف لها العامل بالجميل أكرث فأكرث .من املؤسف أن ينتظر اآلخرون
شيئًا كهذا يك يحرتموا ويق ّدروا ما كان يجب أن يظهروه أصالً .كم ميكن أن يكون
اإلنسان قاس عىل أخيه اإلنسان! تُعلمنا ساللة ابراهيم من هاجر ،أ ّن اإلهتامم
الذي تلقاه من العامل الغر ّيب ليس صادقًا ،إنمّ ا هو نتيجة احتياج العامل لنفطها.
البرشي لهو مخلوق أنا ّين!
إنمّ ا الجنس
ّ
السبب الذي ح ّول عامل اإلسالم إىل النقمة والغيظ الشّ ديد
هذه املواقف هي ّ
السهل فهم ذلك إن اعرتفت به .إنمّ ا من ال ّناحية
حيال العامل الغر ّيب ّ
خاصة .من ّ
متأصلة وميكن
األخرى ،هذا ال ي ّربر حركة الجهاد ض ّد اآلخرين .نعم ،هناك مرارة ّ
السالم حقًّا ،يجب عليهم أن يتعلّموا أن يخضعوا
فهمها ج ّي ًدا .لكن إن أراد ال ّناس ّ
الصادق واإلرادة الحقيق ّية
لل ّر ّب .فالله يريد من اإلنسان أن يعود إىل التواضع ّ
السالم تلقائيًّا .أعلن إله ابراهيم بوضوح :ال يعرف
السالم .ال يأيت ّ
للعمل من أجل ّ
السالم.
اإلنسان طريق ّ
تعود جذور الكثري من تعاليم هذا العامل إىل كالم الله .اإلسالم يعني «التسليم
بحق هم مباركون .ما قاله نب ّيهم
السالم ّ
إلرادة الله» ،والذين يتبعون طريق ّ
الحقيقي هو عندما تناضل ض ّد نفسك من أجل الله».
مح ّمد صحيح« ،الجهاد
ّ
فقد فهم أن أنبل املعارك التي ميكن أن يتم ّناها املرء هو ال ّنضال ض ّد أنانيّة
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اإلنسان «الشخص ّية» للوصول إىل الله والخضوع له.
السالم
«السالم عليكم» ،التي تعني «ليكن ّ
يح ّيي اإلسالم بعضهم بعضً ا بكلمة ّ
السالم ال يأيت باألمنيات بل بالعمل املحسوس لجعله
معكم» .تح ّية ج ّيدة إنمّ ا ّ
السالم بني أنصاف األخوة املتح ّدرين من ولدا ابراهيم لن
واق ًعا .صحيح أ ّن ّ
يتحقّق من خالل جهود اإلنسان .بل وأ ّوالً من تدخل ال ّر ّب حتى يتواضع اإلثنان
السالم عرب طريق الله ،ومبساعدته .لن يصطلح هذا اإلنشقاق العائد
ويسريا نحو ّ
إىل عهود قدمية بجهود اإلنسان نفسه حتى ولو حاول ذلك بصدق .الذي ُعرف يف
أ ّول القرآن ِب»مالك يوم ال ّدين»َ ،س ُيدين اإلنسان ويضحد كل حكوماته .صحيح
أيضً ا ما قيل ،الذي يؤذي غريه ،يؤذيه الله بدوره ،والذي يعادي غريه ،الله يعاديه
أيضً ا (سنان أبو داوود .) ١٦٢٥
السنني القليلة الباقية قبل أن يطيح بعامل اإلنسان.
احرتس كيف تتبع ال ّر ّب يف ّ
من الواضح أ ّن جذور تعاليم كثرية يف اإلسالم واليهوديّة واملسيح ّية ،تكمن يف
الحقيقة اآلتية من إله ابراهيم .إنمّ ا ونحن نتابع حديثنا ههنا ،سيتوضّ ح لك مل ًّيا
كل البعد عن إله ابراهيم.
كيف ابتعدت هذه ال ّديانات ّ

شقيقه غري أخيه

السادسة والثامنني من عمره عندما َولد اسامعيل .عندما أصبح
كان ابراهيم يف ّ
يف التّسعني ،أخربه ال ّر ّب أنّه سريزق بولد من ساره ،ومنه ستنحدر أمم عديدة.
اليهودي املعارص .سنتكلم عن األمم
واحدة منهم ،فقط ،تكون اليهوديّة؛ الشّ عب
ّ
الباقية بوضوح أكرث الحقًا.
عندما علم ابراهيم أ ّن ساره ستلد اب ًنا ،طلب من الله أن يوفّر عىل ساره آالم
الوالدة يف س ّنها املتقدم ،ويكتفي باسامعيل كأداة يعمل بها .إنمّ ا أجابه ال ّر ّب أ ّن
اسامعيل أيضً ا سيكون مباركًا ،ويثمره كث ًريا ليصبح أ ّمة عظيمة .أ ّمة تنحدر من
كل أمري إىل أ ّمة مختلفة ،مك ّونني بذلك أ ّمة عظيمة يكون
اثنا عرش أم ًريا ،يثمر ّ
معظمها من الشّ عب العريب.
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إنمّ ا كان لله ،هدفًا آخر يجعل فيه اثنا عرش أ ّمة اخرى أيضً ا ،إنمّ ا تنحدر يف ال ّزمن
الصحيح ،من اسحق ابن ابراهيم.
ّ
عندما ولد إسحق ،أصبحت ساره تغار من اسامعيل .فأجربت ابراهيم أن يبعده
هو وهاجر .حزن ابراهيم لذلك ،إنمّ ا طلب منه ال ّر ّب أن ينفّذ لها طلبها .ومنذ
ذلك الوقت أصبحت معاملة النسلني لبعضهام البعض تفتقر لإلهتامم والعناية.
بل وانتقلت الحيوان ّية واملواقف العدائ ّية املتجذّرة بعمق ،من جيل إىل جيل.
وهذا سببه عدم فهم اإلنسان ملشيئة الله الحقّة وهدفه من هذه األرض .مل
السالم الذي يأيت من ال ّر ّب .ال يدرك اإلنسان الهدف
ينجح أحد يف ات ّباع طريق ّ
الذي يريده الله من األربع والعرشين أ ّمة ،املتح ّدرة من ابراهيم.
رغم أ ّن اليهوديّة هي أصغر ديانة عىل األرض ،مع حوايل  ١٤ ٠٠٠ ٠٠٠شخص
أي ديانة أخرى .تنحدر هذه
تابع لها ،فإنّها تحوي جداالً واحتقا ًرا أكرث من ّ
الصغرية التي تتّبع اليهوديّة ،من أ ّمة واحدة من أصل اإلثنا عرش أ ّمة،
الطّائفة ّ
اآلتية من نسل ابراهيم عرب إسحق ومن ث ّم من ابنه يعقوب.
سنتكلم عن ذلك الحقًا .إنمّ ا هذه األمم اإلحدى عرشة الباقية ،لطاملل ن ّجست
الخاصة .بيد أ ّن أ ّمة يهوذا كانت
طرق ال ّر ّب وقامت بإبعاده عن طرقها األنانيّة
ّ
الحقيقي ،إله ابراهيم .لكن ،رغم أنّها
صادقة فعالً يف انتامئها إىل الله الواحد
ّ
بالتمسك بإميانها بإله ابراهيم ،فقد انحرفت بعي ًدا
سبقت إخوتها اإلحدى عرش
ّ
عن إرادة الله الحقّة وعن الحقيقة نفسها.
يتّبع اليهود ما كُتب قي األسفار الخمسة األوىل من اإلنجيل ،أكرث منه ،مماّ جاء
يف سفر املزامري وسفر األنبياء .لو كانوا فاضلني يف معتقداتهم ،لكانوا اعرتفوا أنّهم
غري خاضعني للشرّ يعة تب ًعا لعقيدتها األساس ّية.
السفر الثالث
يف الواقع ،ال يعني ِسفر الالويّني إال القليل بال ّنسبة لليهوديّة ،مع أنّه ِّ
يف الناموس .هل حاول معلّميهم وحاخاميهم اتّباع قوانني التقدميات والذبائح؟
كيف ي ّربرون أنفسهم هنا إذا كانوا يؤمنون حقيق ًة بالقانون الذي يبشرّ ون به
اليهودي ،إنمّ ا أين الكهنوت؟ وكيف
بق ّوة؟ هناك ساللة من الالوويني بني الشّ عب
ّ
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تتبع القانون من دون رئيس كهنة؟ أين الوحدة يف اإلميان؟ أين الكهنة؟ هل حياة
كهذه تكون معدومة وباطلة بسبب عدم وجود معبد؟ هل ال معنى لقانون
محل
الصالة ،كام يوحيه البعضّ ،
الذّبيحة عندهم مبا أنّهم ال ميارسونه؟ هل ّ
تحل ّ
الخضوع ِ
لسفر الالويّني؟ أين ورد هذا يف رشيعة الله؟
إن مل يكن لديهم معب ًدا لخدمة ال ّر ّب ،هل بإمكانهم خدمته يف معبد مؤقّت كام
الصحيح لهذه األسئلة ،كرب املشكلة.
الصحراء؟ يكشف الجواب ّ
كانت الحال يف ّ
يحق لهم بناء معبد،
هذا هو التناقض عندهم ألنّهم يعلمون أنّه وفقاً للشرّ يعة ال ّ
وال حتى معبد مؤقّت .إن مل يُسمح بذلك لليهوديّة ،إن مل يعطيهم معبد ،هل
هذا يعني أ ّن ال ّر ّب تخىل عنهم؟ أال يستطيع الله أن يخلّص من يريد ،وخاصة
بحق؟ وإن مل يفعل ذلك ماذا يكون الجواب إ ًذا ً؟
شعبه املختار الذي يتبعه ّ
اليهودي الوعود األكرث .فقد ُوعدوا باملخلّص
كل الشّ عوب ،كان للشّ عب
من بني ّ
ّ
الذي سيأيت من ساللة داوود (من أ ّمة يهوذا) ،املتح ّدر من ابراهيم .هذا الوعد
الصعيد ال ّروحي وهو أسمى بكثري من الوعود التي أُعطيت ليوسف
هو عىل ّ
قومي .إنمّ ا ال ّزمن والتّعاليم
الصعيد
أ ُخ يهوذا ،التي كانت عىل ّ
ّ
املادي مع طابع ّ
وحي .ما هي الحقيقة؟ قد
الخاطئة (الغلط) حالت دون فهم هذا الوعد ال ّر ّ
وحي الذي يقول
أضاعتها اليهوديّة لسبب واحد! وهو رفض يهوذا لهذا الوعد ال ّر ّ
أ ّن إله ابراهيم سوف يأيت وينقلب عىل دولة إرسائيل (الرتجمة الحرف ّية تقول أ ّمة
أي اليهود.
إرسائيل) ،التي هي اآلن تحت سيطرة أ ّمة يهوذا القدميةّ ،
أي فئة من اليهوديّة ،عليك أن تعترب بكل
يا لهذا التناقض! إن كنت تنتمي إىل ّ
أي تربير .قد كذب
تواضع ما يقال هنا ،ألنك من بني جميع الشعوب ،ليس لديك ّ
أي فضول ملعرفة ما تكون تلك
السنني .أليس لديك ّ
عليك معلّموك منذ مئات ّ
األكاذيب؟ وال تحاول أن تقنع نفسك أنك تعرف الجواب.

الصحيحة
ال ّتعاليم الغري ّ

تكمن مشكلة اليهود يف تبشريهم املغالط :ت ّدعي اليهوديّة أنّها تتبع إله ابراهيم
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بحق ،لك ّنها ال تحفظ عيد الفصح كام أمر به ال ّر ّب يف ِسفر الالويني اإلصحاح :٢٣
ّ
« يف الشّ هر األ ّول يف ال ّرابع عرش من الشّ هر بني العشاءين فصح ال ّر ّب» (الالويّني .)٥: ٢٣
بل يأيت عيد الفصح عند اليهود ،بعد اليوم ال ّرابع عرش ،يف بداية اليوم الخامس
نوي .إنمّ ا
الس ّ
السبت ّ
عرش من الشّ هر ،الذي هو أ ّول يوم الفطري ـ اليوم الكبريّ ،
يجب أن يكون الفصح ،كام قال ال ّر ّب بوضوح ،يف اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر.
إن كنت م ّمن يع ّيدون الفصح ،فمتى تكون عبادتك فيه؟ قبل أو بعد غروب
اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر األ ّول؟ إن كنت تبدأ بالعيد قبل غروب اليوم ال ّرابع
عرش ،كم يكون من صالتك يف الرابع عرش بالفعل ،وكم منه يقع يف الخامس
عرش؟
السبت ،اليوم
كل الشّ عوب ،يعرف الشّ عب
من بني ّ
ّ
اليهودي متى يبدأ يوم ّ
السابع من األسبوع الذي يحفظونه ،ومتى ينتهي .ال يحتاجون لحاخام ليرشح
ّ
السبت ،من
السبت ،ألنّهم ترعرعوا عىل التقويم ّ
الصحيح ليوم ّ
لهم أهم ّية يوم ّ
السبت
الغروب إىل الغروب .باستثناء بعض الحاخامني الذين يدعون اىل توقيت ّ
السادسة مسا ًء ،غري مبالني مبوعد الغروب .إنمّ ا حتى الولد يعلم
السادسة إىل ّ
من ّ
أ ّن هذا املنطق ال ميتثل إلرشادات الله.
الصحيحة تكون
للسبت عند اليهود يكون بني املساءين .بدايته ّ
ّ
أي حفظ صحيح ّ
السابع .هذا
السادس ،ونهايته عند غروب شمس اليوم ّ
عند غروب شمس اليوم ّ
تعريفهم ِل «بن هعريبييم»  .))ben ha erbayimإنمّ ا ال ميتثلون به يف عيد
السنويّة.
السبت
األسبوعي واأليّام املق ّدسة ّ
الفصح ،بل فقط يف ّ
ّ
املقدسة عند اليهود ،إنمّ ا يُحتفى به يف اليوم الخطأ
يُعترب الفصح أحد األيام
ّ
وبالطريقة الخاطئة ـ الغلط .اتّبع الذين يعتنقون اليهوديّة ،رشيعة معلّميهم
الصحيحة .معظمهم ال يعرف متى ت ّم تغيري تاريخ يوم الفصح من مساء
الغري ّ
اليوم ال ّرابع عرش من الشّ هر إىل الفرتة التي تيل هذا اليوم بالذات ،التي هي
بداية مساء اليوم الخامس عرش.
ال نقول هذا للتع ّدي عىل اليهوديّة ،إنمّ ا نقوله عن طريق املحبّة لهم يك يدركوا
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الحقيقي.
طرقهم املغالطة فيتوبوا ويعودوا إىل إله األرض الواحد ،إله ابراهيم
ّ
لقد خرست اليهوديّة إرادة الله الحقيق ّية ووعوده ال ّروح ّية ،ألنّها مل تخضع
إلرشاداته حول عيد ال ِفصح.

هل املفتاح بحوزة املسيح ّية؟

تحوي املسيح ّية  ٢،٢مليون من شعب األرض .وهم غري متّفقني مع بعضهم
البعض حول ال ّر ّب أو حول يسوع املسيح أل ّن معتقداتهم وإميانهم يختلفون
حق؟
حول اآلالف من الشرّ ائع املضا ّدة .هل أحد منهم عىل ّ
إن مل يتّفقوا عىل رشيعة كلمة الله الحقّة ،فبتعرفة كلمة «الحقيقة» ،ال ميكن
حق .إن مل يكن ما يكفي من فوىض وارتباك يف العامل،
أن يكونوا كلّهم عىل ّ
أي اعتقاد للفرد يف
فاملسيح ّية قد زادت عليه أكرث وأكرث بعد.
فاملسيحي يؤمن أ ّن ّ
ّ
يخص املسيح ّية هو صحيح .فإن كان يعتقد بعبادة الله يف الكنيسة يوم األحد
ما ّ
فهذا هو إميانه ،فهو يعيش مع هذا املعتقد ويشارك يف ق ّداس األحد.
املسيحي أ ّن اإلنجيل ،وبالتحديد العهد الجديد ،هو كلمة ال ّر ّب امللهمة،
إن اعتقد
ّ
حقيقي ،ويكون من
فعليه أن يطيع ما أمر به ال ّر ّب حقًا .إن ُوجد دين واحد
ّ
فأي واحد هو؟ سيكون بالطّبع ال ّدين الذي يتّبع كالم الله
ال ّدين
املسيحيّ ،
ّ
«بإخالص» كام ورد يف الكتاب املق ّدس.
السؤال ال تنتهي ،وال ميكن لكتاب بهذا الحجم أن يحويها
األمثلة التي ترافق هذا ّ
كلها .بل نحتاج اىل مجلدات ع ّدة! إنمّ ا لنعرض بعضً ا منها ونرى إن ك ًنا نستطيع
أن نجد كنيسة «حقيقيّة» ،تكون مبثابة «ال ّديانة الحقيقيّة» عىل األرض .لنأخذ
بعض األمثال حتى يصبح بإمكاننا أن ندرك املشكلة الحقيق ّية بر ّمتها.
تحوي الطائفة الكاثوليك ّية أكرث بقليل من نصف (  ٢،1مليار) ال ّديانة املسماّ ت
املسيح ّية .لذلك من الضرّ وري ج ًّدا أخذها بعني اإلعتبارعندما نتكلم عن
املسيح ّية .وسيتبينّ مدى أهم ّية ذلك عندما سنكمل يف عرض املقارنات.
تؤمن عقيدة املطهر الكاثوليكيّة ،أ ّن الذي ميوت ومل يتب بعد عن خطاياه
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الصغرية ،يذهب بعد املوت إىل املطهرعوضً ا عن الج ّنة أو جه ّنم .ويقول املعجم
ّ
يك أ ّن الكنيسة تتكلم عن املطهر نقالً عن الكتاب املق ّدس.
الكاثولي ّ
أي ذكر للمطهر يف الكتاب
إنمّ ا يقول املنهج ّيون  Methodistبوضوح ،أننا ال نجد ّ
املق ّدس .يف عقيدة الرومش  Romishأو الكنيسة ال ّرومانية التي تتناول موضوع
رضع
املطهر واملسامحة والعبادة والتبجيل كام ّ
والصور والذّخائر وأيضً ا الت ّ
كل هذه األمور هي أمور عاطف ّية
للق ّديسني عند الكنيسة الكاثوليك ّية ،تقول أ ّن ّ
أي مقولة يف اإلنجيل املق ّدس وهي
بحتة ،ابتُدعت من العبث ،وال ترتكز عىل ّ
تناقض كلمة ال ّر ّب ( بند  XIVـ املطهر).
يقولها املنهج ّيون بوضوح :عقيدة املطهر هي اخرتاع باطل ومناقض لكلمة ال ّر ّب،
والكنيسة الربوتستانتينيّة مبعظمها توافق عىل ذلك.
من الواضح أ ّن هذان املعتقدان يناقضان بعضهام .إن أردنا حقًّا أن نكون تابعني
لله ومخلصني له ،واحدة فقط من هاتني العقيدتني يجب أن تكون صحيحة.
فإ ّما تكون واحدة صحيحة وإ ّما تكون اإلثنتان مخطئتان .لكن ال يعقل أن تكون
حق.
كلتاهام عىل ّ
كل واحد م ًّنا بعضً ا من اإلختالفات العقائديّة يف ديانة تدعو
من امله ّم أ ّن يتأ ّمل ّ
كل
حق ،مع ذلك فهي تختلف ّ
نفسها «مسيح ّية»ّ .
كل طائفة تعترب نفسها عىل ّ
اإلختالف عن الطّوائف األخرى .لذا واحدة فقط ميكن أن تكون صحيحة .مبعنى
حق واألخريات عىل خطأ ،وإال تكون كلها عىل خطأ.
آخر ،واحدة منها عىل ّ
ألي
اإلميان الكاثولي ّ
يك هو واحد من أقدم ال ّديانات املع ّرفة باملسيح ّية .ليس ّ
كنيسة بروتستانتينيّة تاريخ طويل كالذي لديه .انفصلت الكنيسة اللوثريّة
 Lutheranالتي هي أقدم كنيسة بروتستناتين ّية ،من الكنيسة الكاثوليك ّية .وكثري
كل واحدة منها معتقد جديد ومختلف .مل يكن
غريها قام باملثل بعد اعتناق ّ
للكنيسة اللوثريّة من وجود قبل وجود مارتن لوثر كينغ Martin Luther King
عىل الشّ اشة وإعالن «إميانه» بالله .نجد اليوم أ ّن معظم الطوائف «املسيح ّية»
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تأيت مبارشة من الكنيسة الكاثوليك ّية أو من جامعات منشقّة من طوائف
مسيح ّية أخرى خالل القرنني األخريين.
تتّبع العديد من الكنائس املسيح ّية ق ّداس األحد ،عيد الكبري(الفصح) وامليالد
وعقيدة الثالوث األقدس؛ عقائد اقتُبست من الكنيسة الكاثوليك ّية .مع أ ّن هذه
الكنائس تعتقد بأ ّن الكثري من العقائد ال ّروحيّة التي تعتنقها الكنيسة الكاثوليكيّة
هي غري صحيحة.
لنتأ ّمل نزاعات أخرى نجدها يف مختلف الطوائف الدين ّية التي تعترب نفسها،
املمثّلة الحقيق ّية للمسيح ّية.

السبت ()Sabbath
مسألة يوم ّ
السبتيّني  ،Seventh Day Adventistبعض ال ّنزاعات ما بني
نجد عند كنيسة ّ
املامرسات الدينيّة نفسها ،باستثناء العقيدة الوحيدة التي أعطت الكنيسة
وقوي
األسبوعي .وهذا موضوع إميان عميق
السبت
ّ
اسمها ،وهي توقيت اليوم ّ
ّ
من قبلهم.
مع أ ّن بعض أعضاء هذه الكنيسة يف الواليات املتحدة يسمح باملشاركة يف األعياد
السنويّة ،العيد الكبري وعيد امليالد ،الكثري من أعضائها يف املناطق األخرى يعارض
السبت ،ويعتربون
ذلك بش ّدة .لك ّنهم متّفقون كليًّا عىل موضوع تقديس يوم ّ
هذا عالمة اإلنتامء للكنيسة الحقيق ّية .الحظ اللهجة القويّة التي يستخدمونها
السبت يف مواجهة يوم األحد كاليوم املق ّدس ،فيقولون
عندما يتكلمون عن يوم ّ
مثالً:
السبت هو عالمة تسلط الكنيسة ال ّرومانية Romish Church
تبديل يوم ّ
(الكنيسة الكاثوليكيّة)...
السبت املخادع هم مبثابة قبول العالمة( .إيلني ج .وايت يف
واملحافظة عىل ّ
«الجدال العظيم»  .Great Controversyمجلّد )٢٨١: ٤
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ق ّداس األحد هو حتماً عالمة الوحش ...تق ّبل هذه العالمة هو حتماً التو ّرط يف
أكرب إهانة ميكن أن تتو ّجه إىل ال ّر ّب( .اندر و .سميث يف «رائعة األمم» The
 170 : Marvel of Nationsـ ) 183
ق ّداس األحد هو وليدة بابويّة بحتة .إنّها عالمة الوحش( .أدفنت ريفيو Advent
 Reviewمجلّد ١رقم ،٢آب ) ١٨٥٠
املؤسسة يعبد
مؤسسة للوحش األ ّول ّ
وكل من يخضع لهذه ّ
ق ّداس األحد هو ّ
الوحش األ ّول ويتلقّى عالمته «عالمة الوحش»  ...الذي يعبد الوحش وصورته
الذهبي»
بتقديسه ليوم األحد يكون حقًّا عابد أصنام كام كانوا عابدي «العجل
ّ
(أدفنت ريفيو اكسرتا ـ  Advent Review Extraـ آب  ١٠ :١٨٥٠ـ )١١
السبت إىل األحد وتحدي ًدا من قبل الكنيسة
هنا نجد عالمة الوحش :تغيري ّ
أي إذن من الكتاب املق ّدس( .إيلني ج .وايت يف «عالمة
الكاثوليك ّية من دون ّ
الوحش» )23 The Mark Of The Beast
تتحسس باإللتباس الكبري املوجود ،ليس فقط يف ديانات العامل ،بل
هل بدأت ّ
وخاصة يف ال ّدين الذي يدعو نفسه «ال ّدين املسيحي»؟ اذا تطلّعت جي ًدا يف
ّ
املئات ،بل األلوف من ال ّديانات املسيحيّة املختلفة ،سرتى بالتأكيد أنّها كلها عىل
تنافر مع بعضها البعض .ما يوصلنا إىل خالصة واحدة ال غري :ال يعقل أن تكون
كلها محقّة .وإن كان من واحدة صحيحة ،فتكون األخريات مخطئة بالفعل
ومليئة بالكذب.
األسبوعي،
كام قلنا سابقًا ،يؤمن السبت ّيون مبعتقد مو ّحد املتعلّق باليوم املق ّدس
ّ
السبت .لك ّنهم يعرتضون ،يف بعض املناطق من العامل عىل
السابع ـ يوم ّ
اليوم ّ
عيد امليالد والعيد الكبري.
أي من العيدين .وصحيح أيضً ا أ ّن كالهام من
صحيح أ ّن اإلنجيل املق ّدس مل يذكر ّ
ابتكار الكنيسة الكاثوليك ّية ومل يأمر بهام الكتاب املق ّدس .حتى أ ّن إسم العيد
(باالنكليزيّة) ّ
يدل عىل أصله .فكلمة كريستمس  Christmasتعني ق ّداس mass
املسيح .Christ
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إن كنت أنت واح ًدا من آالف املسيح ّيني ،هل تؤمن بق ّداس العيد الكبري Easter

وق ّداس امليالد؟ وإن كنت تؤمن بهام ،أال يه ّمك أن تعرف أ ّن من أمر بهذين
العيدين هو البابا روما والكنيسة الكاثوليك ّية؟
إن كنت ال تعتقد بأ ّن للكنيسة الكاثوليك ّية سلطة إلحداث عقائد دين ّية
لكنيستك ،فلم تؤمن إذًا بالعقائد العديدة التي أقامتها هذه الكنيسة القدمية؟
وإن كنت تؤمن أ ّن للكنيسة الكاثوليك ّية سلطة من الله إلحداث عقائد دين ّية
للكنائس األخرى ،فلامذا ال تخضع لها ولسلطتها بالكامل وترتك الكنيسة الغلط
التي تتبعها؟
هذا يزيد عىل اإلرتباك ،أليس كذلك؟ امله ّم هو أنّك أنت وحدك مسؤول عماّ
صح .لذلك عليك أن
تؤمن .أنت وحدك تستطيع أن تق ّرر ما هو خطأ وما هو ّ
تكون صادقًا مع نفسك مبا يتعلّق بعقائدك الدين ّية التي طاملا آمنت بها .واأله ّم
من ذلك ،عليك أن تكون صادقًا مع ال ّر ّب ،ألنّه ،كام يقول كتابك املق ّدس« ،وإ ّن
الحق» (رسالة يوح ّنا ال ّرسول األوىل  .)٢١ :٢يجب أن يكون
ّ
كل كذب ليس من ّ
أي عقيدة أوإميان كاذب
هذا واض ًحا للشّ خص الذي يسعى فعالً أن يكون صادقًاّ .
حقيقي .فهو ال يأيت من الله.
بالله ،ال ميكن أن يكون
ّ

عقيدة الثالوث األقدس

بأي من آالف العقائد «املسيح ّية» ،أن يعرفوا ماذا
عىل ال ّناس الذين يؤمنون ّ
تعلّمهم كنيستهم ،من أين تنبع معتقداتهم ،وهل هي تأيت فعالً من الله .وإن
وجدوا الكذب ،فعليهم أن يتغيرّ وا ويعرتفوا مبا وجدوه خطأ ،ويكونوا بذلك
الحقيقي.
مذنبني ملعارضتهم لله الواحد
ّ
تقول الكتابة املق ّدسة التي يرتكزعليها إميان معظم «املسيح ّيني»« :الله روح.
والحق ينبغي أن يسجدوا» (إنجيل يوح ّنا .)٢٤ :٤
والذين يسجدون له ،بال ّروح
ّ
إ ّن الذين يستم ّرون مبوافقتهم باتّباع تعليم خطأ ،هم بالتأكيد ال يعبدون ال ّر ّب
«بالحقيقة» .ال يرىض الله مبثل هكذا عبادة!
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أي كنيسة بروتستانتين ّية،
يجب أن تعلم أن عقيدة الثالوث األقدس ال تأيت من ّ
بل فقط من الكنيسة الكاثوليك ّية .إذًا ،معظم املسيح ّية التقليديّة وافقت عليها
عىل أنّها عقيدة حقيق ّية من الكنيسة التقليديّة.
تقول املوسوعة الكاثوليك ّية عن «الثالوث األقدس» بأ ّن الثالوث األقدس هو
عبارة ّ
املسيحي .هي تقول أ ّن الحقيقة
تدل عىل العقيدة ال ّرئيسيّة يف ال ّدين
ّ
هي بوجود «ثالثة أقانيم» ،اآلب واإلبن وال ّروح القدس ،يف الذات اإلله ّية .وهذه
األقانيم هي متاميزة الواحدة عن األخرى.
م ّرة أخرى نقول ،يأيت أساس هذه العقيدة األساس ّية من الكنيسة الكاثوليك ّية.
وكل املنظامت املسيح ّية التي تؤمن بها ،فقد ورثتها من الكنيسة الكاثوليك ّية
ّ
الغري ،التي هي بدورها بدأت باعتناقها يف القرن الثالث وال ّرابع بعد املسيح.
أي
تقول أيضً ا املوسوعة عن الثالوث األقدس ،أنّه ال يوجد يف الكتاب املقدس ّ
يفس أنّه ال يوجد عبارة
ذكر ّ
ألي عبارة تعني بها األقانيم الثالثة مع بعضها .ما رّ
«الثالوث األقدس» بح ّد ذاتها يف اإلنجيل ،وال وجود لرمز لآلب واإلبن وال ّروح
القدس بعبارة مامثلة.
ويكمل املقطع يف املوسوعة ويقول أ ّن املجلس الفاتيكاين يح ّدد أ ّن ال ّدين
كل رجال ال ّدين بأ ّن عقيدة
الحقيقي لها .يق ّر ّ
املسيحي يتض ّمن أرسا ًرا باملعنى
ّ
ّ
الثالوث األقدس هي بعددها الثالث .بالفعل ،من بني جميع الحقائق املب ّينة،
هذه حقًا األكرث بع ًدا عن املنطق .من هنا يكون إعالنها غري رسيّة هو مبثابة
إنكار لها يف األصل.
مبسطة ،فهي تقول
مع أ ّن هذه املقاطع يف املوسوعة الكاثوليكيّة مل تكتب بلغة ّ
رس ال ميكن لعقل اإلنسان أن يستوعبه.
بوضوح أ ّن عقيدة الثالوث األقدس هي ّ
هم يرون العقيدة مبهمة يف الكتب املق ّدسة ،ال ميكن إعالنها اال مبساعدة اإليحاء
املق ّدس .لهذا تقول املوسوعة أ ّن األرسار هي حقائق ال نستطيع اكتشافها من
دون إيحاء مق ّدس .وحتى يف حينها تبقى مخف ّية تحت غطاء اإلميان ونوع من
الظالم.
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اذًا تعلن الكنيسة الكاثوليك ّية أ ّن الثالوث األقدس ،ليس عبارة أُخذت من اإلنجيل.
إنمّ ا هي فقط عقيدة معلنة .فبحسب اإلميان الكاثولييكّ ،إعالن الثالوث األقدس
للكنيسة يأيت مبارشة من الغرفة البابويّة .كيف يقبل العديد من املسيح ّيني
التقليديّني هذه العقيدة من الكنيسة الكاثوليك ّية ،وعقائد أخرى أيضً ا الغري
منصوصة يف الكتب املق ّدسة ،وال يقبلون بسلطتها عليهم؟
يناقض البعض من املنظامت املسيح ّية التقليديّة ،عقيدة الثالوث األقدس ــ منها
منظمة شهود يهوى .يف «واتش تاور»  ،Watch Towerإحدى منشورات هذه
املنظمة ،ضمن مقال بعنوان «هل يجب أن تؤمن بالثالوث األقدس؟» ،ورد إعالن
واضح لرفض شهود يهوى لسلطة الكنيسة الكاثوليك ّية ولعقيدة الثالوث األقدس،
فقال مثالً ،إن كان الثالوث األقدس غري وارد يف تعاليم اإلنجيل ،كيف أصبح
عقيدة للمسيح ّية؟ وأيضً ا ،لقد دعا اإلمرباطور مجلس القسطنطين ّية الستيضاح
قانون الثالوث األقدس .فوافق هذا املجلس أن يضع ال ّروح القدس مبساواة ال ّر ّب
واملسيح .وتوضّ حت العقيدة املسيح ّية للثالوث األقدس أل ّول مرة.
السنني ،ال أحد من أنبياء الله علّم شعبه عن الثالوث
وقال أيضً ا ،ملاذا ،منذ آالف ّ
األقدس؟ أو باألحرى ملاذا مل يستخدم يسوع قدرته كاملعلم العظيم ،ليوضّ ح
الصفحات املق ّدسة،
موضوع الثالوث ألتباعه؟ هل يعطي الله ايحا ًء لكتابة مئات ّ
ليفس الثالوث ،إن كان فعالً العقيدة األساس ّية
وال يستخدم حتى صفح ًة واحد ًة رّ
لإلميان؟ وأيضً ا :هل عىل املسيح ّيني أن يص ّدقوا أ ّن الله ،بعد املسيح بعقود،
وبعد أن ألهم بكتابة اإلنجيل ،سيعيد صياغة عقيدة مل يعرفها قبالً خ ّدامه آلالف
السنني ،عقيدة رسيّة ال تُكت ًنه ،يعىص عقل االنسان عىل فهمها ،عقيدة لها أبعاد
ّ
بالسياسة الكنس ّية.
وثن ّية وهي إىل ح ّد بعيد ،تتعلّق ّ
وأيضً ا :شهادة التاريخ واضحة :تعاليم الثالوث األقدس هي انحرافًا عن الحقيقة
ومحاولة تبشرييّة منبثقة من الحقيقة.
ميكنك أن تقرأ أكرث عن هذا املوضوع عىل العنوان اإللكرتوين التّايل:
htm.04-www .watchtower.org/library/ti/article
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من الواضح أن شهود يهوى ال يتق ّبلون عقيدة الثالوث األقدس التي انبثقت
من الكنيسة الكاثوليك ّية .مع ذلك ،فهم يقبلون بعقيدة األحد الكاثوليك ّية كيوم
عبادة لهم .يق ّدس املسيح ّيون يوم األحد تب ًعا للكنيسة الكاثوليك ّية ،التي بدأت
السنني .وقد أعلن الكاثوليك ّيون يف موسوعتهم
بهذا املعتقد بعد تأسيسها مبئات ّ
السلطة لتغيّري يوم العبادة الذي هو
ّ
الخاصة بوضوح تام ،أ ّن اإلنجيل ال يعطي ّ
السبت ،إىل اليوم األ ّول من األسبوع أي األحد .ويعرتفون كذلك
السابع ّ
أي ّ
اليوم ّ
السلطة الكنس ّية الكاثوليك ّية.
وبرصاحة ،أ ّن هذا التغ ّيري أىت من ّ
يتمسك العديد من املسيح ّيني بعناد ،بق ّداس األحد الكاثولييك؟ ملاذا يشعرون
ملاذا ّ
بالحاجة للدفاع عن هذه العقيدة ،عن طريق تحريف ولغط الكتابة املق ّدسة،
إلعطاء قيمة وأهميّة لق ّداس األحد؟ الحقيقة هي :إ ّن الكنيسة الكاثوليكيّة محقّة
السبت إىل األحد يف الكتاب
عندما تقول أنّه ال يوجد ّ
أي دليل يسمح بتغيري ّ
الصالحية لتغيري يوم العبادة من يوم
أي أمر يف اإلنجيل ،يعطي ّ
املق ّدس .ال يوجد ّ
السلطان ،يف
السبت إىل يوم األحد .إسأل ّ
أي مبشرّ عن املكان الذي يعطي هذا ّ
ّ
اإلنجيل ،وستواجه غضبه وتل ّبكه.
ويستم ّر اللغط يف العقائد وأنت تستم ّر يف البحث عام تعلّمه املنظامت املختلفة
كل يشء ،أنّه ليس إله تشويش (ال ّرسالة
عن كالم الله .فقد قال ال ّر ّب القادرعىل ّ
األوىل إىل أهل كورنثوس  ،)١٤:٣٣ومع ذلك فإ ّن العامل غارق يف التشويش مبا
يتعلق بكلمته وحقيقته وأسلوبه يف الحياة.
اكتشفت
كلام تع ّرفت إىل التفاوتات يف العقائد املسيح ّية وإىل مصادرها ،كلام
َ
أي موسوعة ،عن معنى عيد
أكاذيب وخداع .قُ ْم بخدمة لنفسك ،وابحث يف ّ
والسبت  ،Sabbathوتعلّم .سوف تجد أ ّن البعض
امليالد ،وعيد الكبري ّ ، Easter
من العقائد املسيح ّية التقليديّة تأيت من الوثن ّية .يبدو أ ّن هذه الحقائق ال تُزعج
الناس! انمّ ا يجب أن تزعجهم .إن كان من أمر ال يأيت كل ًّيا من الله ،فهو ليس من
حقيقي!
الله ،وهو غري
ّ
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الحقيقة هي أ ّن الناس ال يح ّبون الحقيقة .وهذه هي حالهم منذ ستّة آالف سنة.
حقيقي عن طبيعة اإلنسان .هذه شهادة الله الحقيقيّة منذ أن خلق
وهذا برهان
ّ
اإلنسان حتى اآلن .وبسبب هذا األمر بالذات ،سوف تكون دينونة اإلنسان اآلن.
وقد صدف أنك تعيش يف الوقت الذي ستأيت فيه هذه ال ّدينونة بشكل عظيم.
فطوال هذه امل ّدة ،كان لله خطّ ًة وهدفًا يف ترك اإلنسان يقاوم مشيئته وأسلوبه
كل ذلك.
للحياة .حان الوقت اآلن لتصحيح ّ
اذًا ما هي الحقيقة؟ هذا الكتاب هو الحقيقة! وهو من األمور األساسيّة التي
أمرين الله بالقيام بها ،وأنا أق ّدر ذلك فعالً .بكل بساطة ،أنا هنا ألعرض الحقيقة
كام هي .لست مضط ًّرا أن أقيض ساعات أدافع عنها ،أو أجادل بخصوصها أو
أستعرضها .الحقيقة هي الحقيقة .وعليك اآلن أن تراها بوضوح أكرث وتتجاوب
معها ،إن كنت ترغب أو تأمل بحامية الله لك يف زمن الخراب الوشيك.
نعم ،هذا الكتاب هو الحقيقة .سيثبت الله قريبًا أ ّن هذا الكتاب يتكلم بالحقيقة!
وسيقوم بذلك بق ّوة جامحة ،مل يسبق له أن استخدمها من قبل ،ليظهر لإلنسان
أنّه هو الخالق.
عند قراءة هذا الكتاب ،لن يستطيع معظمكم أن يهرب من حقيقة أنّه مخطئ
السهل أن تعرتفوا بذلك عندما يقوم
يف أغلب ما يؤمن به عن الله .ولن يكون من ّ
الله مبعاقبتكم .كم من العذابات ستحتملون قبل أن تعرتفوا بالحقيقة؟ كم من
اآلالم ستواجهون قبل أن تجثوا عىل ركبكم وتطلبوا التوبة من الله عن كربيائكم
وعنادكم ورفضكم للخضوع للحقيقة اآلتية منه؟
تذكّروا ،الله يرحم املتطأمن النفس ،املتواضع املذعن لتعاليمه والخاضع له
بالحقيقة .إن مل تتواضع برضاك ،سيجعلك هو تتواضع .أنت لست أعظم من
خاص ًة يف
ال ّر ّب .ال ّر ّب هو أعظم منك! سيخرس ال ّناس إن أرادوا أن يستخربوهّ ،
هذا ال ّزمن التاريخي .وهذا صحيح ،أل ّن زمن ال ّدينونة قد اقرتب ،عند نهاية ستّة
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آالف سنة من حكم اإلنسان الذايت .هذا هو الوقت الذي اختاره ال ّر ّب ليظهر
ذاته كل ًّيا عىل هذا العامل.
يظهر تاريخ اإلنسان أنّه مل يص ّدق يو ًما الله .فقد أعطاه الله ستّة آالف سنة
كل هذا .الشّ هادة الحقيق ّية يف
ليعيشها بحسب أسلوبه الخاص .اآلن ،سيتغيرّ ّ
تاريخ اإلنسان هي أنّه مل يسمع كالم الله ومل يريده أن يدير له حياته.
الشخيص
الشّ هادة اآلن هي كالتايل :سوف ينهي الله حكم اإلنسان ويأيت بحكمه
ّ
عىل األرض .هذا هو ما يحكم به الله عىل اإلنسان .آن األوان ليبدأ الله بحكمه،
حقيقي.
فيام هو يكشف لإلنسان أ ّن ما قاله له خالل ستّة آالف سنة هو حقًا
ّ
لقد صرب الله طويالً عىل اإلنسان وأساليبه .إنمّ ا لخطّته زم ًنا محد ًّدا أرشف أن
ينتهي ،وقريبًا ج ًّدا .حان وقت حكم الله عىل عصيان اإلنسان .حكم سينزل بق ّوة
كل الفظاعات التي ستأيت عىل هذا العامل يف فرتة
مل تشهدها األرض قبالً .بعد ّ
والسعادة .لنأمل أن
املحنة العظيمة ،ميكننا أن نتأ ّمل بعامل جميل ميلء بالفرح ّ
يكون لك أنت الح ّظ يف أن تكون جز ًءا من هذا العامل الجديد.

الفصل الثالث

لقد نفذ وقت اإلنسان
الحقيقي .ماذا تعلمت عن
ليس ما كنت تتعلّمه يف املدرسة هو تاريخ اإلنسان
ّ
تاريخك؟
معظم ما تتعلّمه يف التاريخ يتوقّف عىل املكان الذي تعيش فيه .يختلف تاريخ
الصني عن تاريخ اليابان ،إن كان التاريخ الحديث أم التاريخ القديم .ما يتعلمه
ّ
املرء يف إرسائيل يختلف عام يتعلمه يف أملانيا أو مرص .يختلف تاريخ اإلنسان يف
اليونان عن تاريخه يف إيطاليا .وهل ّم ج ًّرا.
يتناول اإلنسان ماضيه من خالل رؤياه للحارض واملستقبل .وكام رأينا يف الفصل
السابق ،تاريخ اإلنسان ميلء باألكاذيب.
ّ
ونتوسع به الحقًا.
نستطرد هنا لنذكر موضو ًعا سنتكلم عنه يف هذا الفصل
ّ
ستنشأ أوروبا جديدة وفقًا لنظرة األوروب ّيني لتاريخهم .تجهل مناطق ع ّدة عن
نهوض قوى من قلب أوروبا ،تعمل عىل تأسيس «واليات متّحدة أوروبيّة» .من
امله ّم ج ًّدا معرفة ذلك ألنّه يدخل مبارشة يف األسباب التي ستؤ ّدي قريبًا إىل حرب
عامل ّية ثالثة.
قلب أوروبا عطىش إلحياء أوروبا القدمية ،وال ّر ّب قد أعلن أنّها ستحصل عىل
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مأربها وستصبح أقوى قوى عرفتها األرض حتى اآلن .البارحة فقط ،وأنا أكتب
ههنا ،أُذيع خرب من أوروبا يعلن كتابًا جدي ًدا لقائد بلجييك ،فقال :للحؤول ض ّد
موجة ّ
توسل رئيس الوزراء البلجييك
الشك املهيمنة عىل رأي أوروبا املتح ّدة العامّ ،
«غي فرهوفشتات»  ،Guy Verhofsdatمطال ًبا بإنشاء اتّحاد الواليات املتح ّدة
األوروبيّة الفدراليّة .يف يوم الخميس الواقع يف األ ّول من كانون األ ّول ،٢٠٠٥
التحرييض:
ق ّدم الس ّيد فرهوفشتات ،وهو رجل فدرا ّيل ،كتابه الجديد بعنوانه
ّ
«الواليات املتح ّدة األوروب ّية» .يعرتي هذا القائد ،وكثري غريه ،شهوة « متض ّخمة»
باألخص ،من جذور
الت ّحاد أورويب ذو سلطة .يتغذّى هذا العطش الذي ال يروى،
ّ
ماضيهم العميقة ،التي تشعل نار التوق ملستقبل متج ّدد.
التاريخ فريد يف نظر حامله .إنمّ ا ال ميكن رؤية تاريخ اإلنسان إال من خالل حقيقة
الحقيقي .فهو مل يرد أن تكون له
عالقته مع الله .لهذا ،إ ّن اإلنسان ال يرى تاريخه
ّ
عالقة وطيدة بالله .كثريون استخدموا ،عرب األزمان ،إسم الله ،لك ّنهم مل يرغبوا
أن يعملوا بأقواله .فال ّنفاق يجري يف عروق اإلنسان!

الحقيقي
تاريخ اإلنسان
ّ

حقيقي يف تاريخ اإلنسان ،عندما تعرف كيف عمل الله
تستطيع أن تفهم ما هو
ّ
معه عرب العصور .خالل األزمان ،مل يعرتف اإلنسان يو ًما ببدايته! هو يختار أن
يتجاهلها .هناك الكثري الكثري من الناس الذين يقولون أنّهم يؤمنون بالله ،مع
ذلك هم يختارون أن يص ّدقوا أنّهم انبثقوا من مخلوق لزج وتط ّوروا ليصبحوا
بأي مرحلة
إنسانًا .فليس فقط مل يقبل اإلنسان بحقيقة بدايته ،بل وأيضً ا مل يقبل ّ
م ّر بها منذ ذلك ال ّزمن.
قال ال ّر ّب عنه « :وكام مل يستحسنوا أن يبقوا الله يف معرفتهم أسلمهم الله إىل
ذهن مرفوض ليفعلوا ما ال يليق» (رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل رومية .)٢٨ :١
يف هذه اآلية ،يقول الله ببساطة أنّه ،مبا أ ّن اإلنسان مل يخرت أن يعرفه ،فإنّه (الله)
سيح ّرره (سيبتعد عنه) حتى يخترب اإلنسان عاقبة اختياراته املخطئة التي تسبّب
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له اآلالم والتل ّوث يف عقله.
األقل إبقائه عىل مسافة مع ّينة منه،
الصورة أو عىل ّ
باختياره إبعاد ال ّر ّب عن ّ
ش ّوه اإلنسان تاريخه وح ّوله للتأكد من إبقاء الله بعي ًدا عنه .عوض عن اإلعرتاف
الخاص ،ليعكس كربيائه
بأ ّن وجوده متّصل بال ّر ّب ،ح ّول اإلنسان تاريخه بأسلوبه ّ
واإلعتزاز بنفسه.
لتتوضّ ح لك هذه املسألة أكرث ،أنت بحاجة أن تسأل« :كم من كتب التاريخ تحيك
عن بداية اإلنسان الحقيق ّية؟ كم منهم يخربنا عن أهلنا األ ّولني ،آدم وحواء؟ هل
تعي الفكرة؟ كم ميكن أن يكون اإلنسان دنيئًا ،عندما ال يعرتف حتى بالبداية
يحب أن يحفظ
التي قال الله أنّه أعطاه اياها؟ هل تعتقد فعالً أ ّن اإلنسان ّ
السبب بالتحديد دخل اإلنسان اآلن يف آخر
معرفة الله ،خالقه
الحقيقي؟ لهذا ّ
ّ
مرحلة من دينونة آخر أزمانه بعد ستّة آالف سنة من التاريخ املش ّوه.
قصة آدم وحواء كجزء من
أي ح ّد تاريخنا هو صادق؟ ال يقبل اإلنسان ّ
اذًا إىل ّ
قصة نوح والفيضان .برفضه لهذين األمرين،
تاريخه .ال يقبل وال يحيك عن ّ
يصعب عىل اإلنسان التع ّرف عىل ال ّدروس األساس ّية يف الحياة .عىل التاريخ أن
يعلّمنا كيف نعيش حارضنا ومستقبلنا .فكام يختربه بعض ال ّناس بعد فوات
األوان ،إن مل نتعلم من أخطائنا املاضية ،فنحن مع ّرضون أن نقع فيها مج ّد ًدا.
وهذا بالفعل ما يحدث معنا منذ لحظة وجودنا عىل هذه األرض ــ فشل ذريع
للتعلم من أخطائنا وال ّرجوع اىل الله.
السيناميئ «غراوند هوغ داي»  ،Ground hog Dayيعيش اإلنسان
كام يف الفيلم ّ
حياته وهو يعيد ماضيه (تاريخه) م ّرة بعد م ّرة ،محاوالً إيجاد الطريقة املثىل
للحياة .إنمّ ا مل يفلح بذلك أب ًدا .لذلك يريد الله أن يت ّدخل اآلن ويخلّصنا من
أنفسنا.
سيأيت ال ّر ّب عىل إنهاء ستّة آالف سنة من أسلوب اإلنسان وحكم اإلنسان ودين
اإلنسان وبؤس اإلنسان ،الذي ينزله اإلنسان عىل نفسه .أنت تعيش اآلن يف ذروة
تاريخ البرشيّة كلّه .كان يف نيّة وهدف الله  ،حتى قبل أن يخلق اإلنسان ،أن
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خاصة به مل ّدة ستّة آالف سنة .وقد أرشفت هذه
يدعه يقيم حكومات وديانات ّ
امل ّدة اآلن عىل االنتهاء .لقد نفذ الوقت عند اإلنسان!
طوال هذه امل ّدة ،صرب الله كث ًريا عىل اإلنسان ،من أجل تحقيق أمورعظيمة
والوصول إىل هدفه األسمى الذي أع ّده له .تُعلّمنا املرحلة األوىل من خطّة الله،
كل
من خالل تاريخنا الطويل ،أنّنا ال نستطيع أن نحكم ذاتنا بنجاح .فقد فشلت ّ
حكومات وديانات اإلنسان .يق ّدم لنا الله هديّة عظيمة بإعطائنا تلك األمثولة.
نتوصل إىل األمور األكرث إثارة التي ال يزال يحتفظ
إن مل نتعلمها لن نستطيع أن ّ
والسعادة الحقيق ّية.
السالم الدائم ّ
بها لنا .فقط إن حفظناها ،نستطيع أن نبلغ ّ
فعالً كان الله صبو ًرا ج ًّدا مع البرش .أل ّن الحياة التي تلقّيناها ليست بالحقيقة
واج ًبا لنا من الله .ليست أم ًرا نستحقّه بالوراثة .الحياة هي هبة من الله.
مبا أ ّن اإلنسان اختار أن يبعد الله عن تاريخه ،سيمأل هذا الكتاب اآلن ،أكرث ما
ميكنه من الفراغات ،حتى تتمكّن أن تفهم أكرث ملاذا نحن يف نهاية األزمان ،ماذا
سيحدث وملاذا.

يّ
تجل ال ّر ّب وأنبياؤه

أمر ال ّر ّب نوح ببناء سفينة .وقال له أن يقول لآلخرين أن ال ّر ّب أمره بالقيام بهذا
وبأنّه (الله) سيحدث فيضانًا عظيماً عىل األرض بسبب أساليب اإلنسان املخطئة.
ال أحد أخذ نوح عىل محمل الج ّد ،باستثناء عائلته املبارشة.
قيل ملوىس أن يذهب لإلرسائل ّيني واملرصيّني ويخربهم بأن الله قد أرسله إليهم.
لك ّنهم مل يص ّدقوه إال بعد وقت ليس بقليل.
كل م ّرة كان يقول
أرسل الله أنبياءه إىل شعوب مختلفة ،م ّرة تلو األخرى .ويف ّ
لهم أن يوضّ حوا لل ّناس جي ًّدا أ ّن ما يقولونه لهم (للشّ عب) يأيت حقًّا من الله من
أجلهم.
بعد عقود من رفض ال ّناس لإلستامع إىل أحد أنبياء الله ،حان الوقت م ّرة أخرى
وآلخر م ّرة ،لنسمع كالم ال ّر ّب وما هو عىل وشك أن يقوم به .إنّها أعظم وأسمى
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كل األنبياء األقدمني ،كام وأغلب
رؤيا منذ ستّة آالف سنة .يجمع زمن آخر ،رؤيا ّ
نبوءاتهم التي تتحدث عن زمننا هذا .هذا هو ال ّزمن األه ّم يف تاريخ اإلنسان.
ففيه سيكشف ال ّر ّب له أخ ًريا عن نفسه بالكامل ،بطريقة مل يسبق أن فعلها من
قبل!
سيعمل شاهدا آخر ال ّزمن بسلطانَني عظي َمني ،سلطان يستعرض عىل األرض
كل األنبياء مجموعني .من هنا أهم ّية ال ّزمن
تجل ال ّر ّب .سلطانني بق ّوة ّ
وسلطان يّ
الذي نحن فيه.
أنا ،كام قلت سابقًا ،هو أحد النب ّيان ،والناطق بلسان اإلثنني .ما أقوله لكم ال يأيت
كل يشء.
م ّني بل من إله ابراهيم ،إله الكون القادر عىل ّ
ال يقترص عميل عىل طأمنة اآلخرين ،ولست أعمل بوداعة مزعومة كام هي
عاد ُة ال ّزعامء الدين ّيني .لن أعمل بتكبرّ وفخر أل ّن ما أقوم به ليس موضع غرور
وأنان ّية وأوهام بالعظمة .أقولها ببساطة ،ال عالقة يل باملوضوع ،بل املوضوع هو
سيفس حتّى كالمي هذا ،بالتعايل واألنان ّية عند
عن الله ،املوضوع هو من الله.
رَّ
البعض ،مبا أ ّن األمور ستنجز بجرأة كبرية من قبل الله ،ومن خالل سلطان عظيم
أعطاه ال ّر ّب يل.
أمامك فرصة عظيمة .ميكنك أن تتأ ّمل بالكالم الذي يو ّجه إليك وتدع الله يريك
أنّه حقيقة ،أو ميكنك أن تقاوم وتخترب العواقب القاسية التي يختربها كل متكبرّ
والغري التائب .إن قبلت هذا الكالم أم ال ،فإنك ستتأمل يف كلتا الحالتني .إنمّ ا من
أي زمن آخر م ّر يف تاريخ
الحكمة أن تطلب الله بخضوع وتواضع ،أكرث من ّ
اإلنسان ،يك تنال املساعدة وال ّرحمة .زمن ال ّدينونة هذا ليس زمن ملقاومة الله
كل من يرفضه حتى
ومعارضة ما يقوله وما يعملّه .فأنت لن تنترص! سيتحطّم ّ
ولو تطلّب ذلك املوت.
كل البرش بطرق ال ميكنك حتى أن تتخ ّيلها .لكن
بالحب تجاه ّ
ال ّر ّب رحوم وميلء
ّ
ال ميكنه أن يهب ح ّبه ورحمته للناس قبل أن يعرتفوا هم بأساليبهم املخطئة
ويطلبون طرق ال ّر ّب مبلئ إرادتهم.
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لقد نجا اإلنسان من تأديب الله املبارش لعصور عديدة ،بسبب صرب الله العظيم
الستة آالف سنة من هذا
يف املخطط الذي أع ّده له .نحن نُرشف عىل نهاية م ّدة ّ
كل حكومات
املخطط .إنمّ ا قبل أن يحني موعد إمتام املرحلة املقبلة ،ستختفي ّ
وديانات العامل .هذا هو ال ّزمن الذي نعيش فيه .هذا هو واقعك!
سيثبت الله حقيقة من يرسل .مع تتابع األحداث وازدياد ق ّوتها وتكرارها ،ستزداد
ق ّويت ويتزايد اعرتاف الناس يب بسبب العمل الذي سلمني ايّاه الله .إنّه هدفه،
رسل حقًّا من
وسوف يحقّقه .فإ ّما أنا مجنون يتكلم بعقالن ّية وبالغة ،أو أنا ُم َ
كل هذا
الله .الوضوح والتنظيم واملنطق يف ما تقرأونه هو بح ّد ذاته يربهن أ ّن ّ
يأيت من الله .وإن كان حقًّا من الله ،فهل من الحكمة أن تتجاهله؟

ماذا بعد؟

لتفهم ما سييل ،يجب أن تفهم أين نحن اآلن من ال ّنبوءة .لذلك ،عليك أن تعرف
عن أختام ال ّرؤيا.
كتب ال ّرسول يوح ّنا ِسفر ال ّرؤيا عام  ٩٠بعد املسيح ،عندما أعطاه إيّاها الله يف
جزيرة بامتوس حيث ت ّم نفيه إليها .تح ّدث يوح ّنا عن سبعة ختوم يت ّم فتحها يف
آخر ال ّزمن .يف زمننا اآلن!
فسنا ذلك بتفصيل
تتعلق الختوم الخمسة األوىل بكنيسة الله الحقيق ّية .وقد رّ
أكرث يف كتاب «آخر ال ّزمن النبوي»  .The Prophesied End-Timeفقد سبق
وفُتحت هذه الختوم .وكام قلنا ،ال ّرؤيا املتعلقة بها وال ّرسالة التي تحملها ال
تتو ّجه إىل هذا العامل ،بل إىل الكنيسة حرصيًّا .مل يَع ِالعامل ما حدث ألنّه كان وال
يزال يجهل بوجود كنيسة الله الواحدة الحقيق ّية.
حتى اآلن ت ّم فتح ستّة ختوم .إنمّ ا مل يعرف العامل بتوارد األحداث حينها ألنّه بعيد
السابع وإىل زمن ال ّدمار العظيم
عن الله .ستؤ ّدي تلك األحداث إىل فتح الختم ّ
الذي مل يشهد العامل مثيالً له من قبل.
كام بُغتت كنيسة الله كليًّا عندما بدأت الختوم باإلنفتاح ،هكذا سيبغت العامل
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السابع.
عند فتح الختم ّ
حتى هذه اللحظة ،يكون قد م ّر إحدى عرش عام منذ فتح أ ّول ختم ،يف ١٧
كانون األ ّول  .١٩٩٤إن كان تاريخ كنيسة الله املعارص ال يه ّمك ،وأيضً ا فتح
وري أن تعرف ماذا حدث يف األعوام اإلحدى
الختوم ،فأنت مخطئ .من الضرّ ّ
النبوي ،سوف يحدث عىل األرض كلها.
السابقة ،أل ّن دما ًرا بنفس ال ّنوع
ّ
عرشة ّ
وحي الكبري يف
فتح الختم األ ّول كان بداية اإلرتداد عن الحقيقة واإلنهيار ال ّر ّ
كنيسة الله .وكان مبثابة تحذير وإعالن لشعب الله أ ّن آخر ال ّزمن قد اقرتب،
وأصبح رجوع يسوع املسيح محتّماً ! فقد بدأ الع ّد العكيس ملجيء املسيح.
السابع مبثابة تحذير للعامل أ ّن البل ّية األخرية آلخر ال ّزمن
سيكون فتح الختم ّ
قد اقرتب ،وأضحى رجوع يسوع املسيح مؤك ًّدا .قد ابتدأ الع ّد العكيس ملجيء
املسيح.
عند فتح الختوم األربعة األوىل ،أصيبت الكنيسة مبحنة روح ّية عظمى .وأصبح
ثلثا الكنيسة خارجها .ميكنك أن تجد تفاصيل ذلك يف صفحات «آخر ال ّزمن
النبوي».
بال ّرغم من اإلضطراب الذي أصاب الثلث الباقي ،فقد انقسم بدوره إىل مئات من
كل البعد عن أسلوب
املنظّامت املتنازعة مع بعضها البعض .وابتعدت الكنيسة ّ
كل أخ مع أخيه يف الكنيسة .بردت
األخوي املفروض أن يعيشه ّ
الحب
ّ
الله يف ّ
املح ّبة عند شعب الله فيام بينهم ،متا ًما كام كان املسيح قد قال يف إنجيل متى
كل
الصغرية باملقارنة مع العامل الكبري ،وتوزّعت يف ّ
 .١٢ :٢٤فتشتّتت كنيسة الله ّ
األنحاء ومل تعد مو ّحدة يف كنيسة واحدة حقيقيّة.
الخاصة ،أن تد ّمر نفسها ،ج ّراء كربيائها
لثلثي كنيسة الله ّ
سمحت أ ّول ثالث ختوم ّ
وحي.
وخطاياها وفتورها ال ّر ّ
كان عهد الختم ال ّرابع وح ًيا نبويًّا ملا سوف يحصل للثلث الباقي من الكنيسة
املشتّتة .مبا أ ّن هذا الثلث األخري مل يتب عن ذنبه ،ما س ّبب بالنتائج امل ّدمرة عند
فتح الختوم الثالثة األوىل ،غابت الكنيسة مر ًة أخرى يف سبات ،لتخترب من جديد،
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دما ًرا مامثالً للذي اختربته خالل الختوم الثالثة األوىل .وكان يف هذا الوقت
بالذّات أن بدأ الله يجازي ،يُقولب ويُهذّب ،من تبقّى من ذلك الثلث األخري،
الذي من خالله سينجز عمله يف هذا العهد األخري للكنيسة.
حريصا ج ًّدا يف اختياره للذين سيبقون للنهاية .يف الوقت الحارض ،ال
كان الله
ً
يشكّل هذا العدد بعد  ٪١٠من مجموع الذين قال ال ّر ّب انّه سيه ّز ويوقظ .هذا
الكتاب هو أدا ًة يف خدمة املساعدة عىل ايقاظ ال ٪٩٠الباقني (الذين سيشكّلون
كل الذين
 ٪ ١٠من ثلث الكنيسة األخري الذي تش ّتت) .تنتظر كنيسة الله بلهف ّ
سيوقظهم الله ويعيدهم إليه.
لن يت ّم إيقاظ  ٪٩٠من الثلث الباقي من الكنيسة التي تشتّتت ،قبل مجيء
األلفي الذي سييل .بل عىل العكس،
املسيح .ولن يكون لهم الح ّظ لدخول العرص
ّ
كانت فرتة الختم ال ّرابع مبثابة تحذير لهذا الثلث املشتّت بأنّه سيخترب دما ًرا
مامثالً كالذي اخترباه الثلثان األ ّوالن.
ربمّ ا اآلن ،لن يعني لك الكثري ،ما حدث للكنيسة خالل الختوم األربعة األوىل.
الحس
إنمّ ا ما حدث مه ّم ج ًّدا نظ ًرا للثنائ ّية ال ّنبويّة املتعلقة بال ّدمار
الطبيعي أو يّ ّ
ّ
(املحنة) الذي سيصيب العامل ،وبالتّحديد الواليات املتّحدة.
بال ّرغم من تحذير الله لها ،اصطدمت الكنيسة باملستج ّدات ،هكذا أيضً ا سيكون
السابع ،سيبدأ
الحال مع العامل ،مع أ ّن الله سيحذّره بدوره .عند فتح الختم ّ
وحي عىل كنيسة الله ،عند
الوجه يّ ّ
الحس من الثنا ّيئ ،كام كان قد ت ّم الوجه ال ّر ّ
فتح الختوم األربعة األوىل.
الحسية مع ال ّدمار الذي سيرضب
السابع ،ستبدأ األحداث ّ
عند فتح الختم ّ
الواليات املتّحدة أوالً ،حيث سيكون املركز لبداية املحنة الكربى ،التي سترضب
السنوات الثالث وال ّنصف األخرية ،التي تسبق مجيء املسيح ،ليأخذ
األرض يف ّ
السلطة من حكومات األرض .سيت ّم تدمري ثلث هذه األ ّمة لحظة البداية األوىل.
ّ
السابع ،لنعود قليالً ونتناول الختم الذي سبقه.
إنمّ ا قبل أن نتناول أمور الختم ّ
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يحيك ِسفر ال ّرؤيا عن سبعة ختوم سيت ّم فتحها يف آخر ال ّزمن .كام ذكرنا سابقًا،
تو ّجهت الختوم الخمسة األوىل إىل كنيسة الله .لطاملا كان تحديد زمن فتحها
شخصا
بقرار من الله اآلب ،املرجع والوايل األوحد .قال ال ّر ّب يف كتاب ال ّرؤيا ،أ ّن ً
الحق بفتحها« :ورأيت (يوح ّنا) عىل ميني الجالس عىل العرش
واح ًدا فقط له ّ
ِسف ًرا مكتو ًبا من داخل ومن وراء مختو ًما بسبعة ختوم (وثيقة بأختام ال ّرؤيا
السفر
السبعة) ورأيت مالكًا قو ًّيا ينادي بصوت عظيم من هو
ّ
مستحق أن يفتح ّ
ّ
ّ
السامء وال عىل األرض وال تحت األرض أن
ويفك ختومه .فلم يستطيع أحد يف ّ
السفر وال أن ينظر إليه .فرصت أبيك كث ًريا :ألنّه مل يوجد أحد مستحقًّا أن
يفتح ِّ
السفر ويقرأه وال أن ينظر إليه» ( رؤيا يوح ّنا الالهويت ١ :٥ـ .)٤
يفتح ِّ
أعطى الله نبوءات ال تحىص ألنبيائه عن آخر ال ّزمن .إنمّ ا مل يكن ليكشف معناها
الستة آالف سنة التي سمح لإلنسان أن
السنوات القليلة يف آخر ّ
بالكامل إال يف ّ
يحكم ذاته فيها .كتب ال ّنبي دانيال الكثري عن آخر ال ّزمن ،إال أ ّن أح ًدا مل يفهم
السبع .فقد قصد
املعنى الكامل لتلك النبوءات ،كام هي الحال مع أسفار ال ّرؤيا ّ
الله أال يكشف عن املعنى حتى الختام .مع ذلك حاول الكثريون تفسريها ،رغم
أن إرادة الله كانت دو ًما إخفاء الحقيقة وإبقائها «مختومة» حتى آخر ال ّزمن.
السبب بالذات اختار ال ّر ّب أن يقيم نب ًّيا
وهذا هو هنا آخر ال ّزمن هذا .و لهذا ّ
ليكشف ما كان مختو ًما حتى اآلن.
أراد ال ّنبي دانيال أن يفهم ما كتبه عن آخر ال ّزمن .الحظ ما قال له ال ّر ّب « :فقال
إذهب يا دانيال ألنّ الكلامت مخف ّية ومختومة إىل وقت ال ّنهاية» (دانيال .)٩ :١٢
يستحق أن يفتح األختام
الحظ أيضً ا ما قيل ليوح ّنا عندما بىك ألنّه مل يوجد أحد
ّ
السبع « :فقال يل واحد من الشّ يوخ ال تبك .هوذا قد غلب األسد الذي من سبط
ّ
السبعة» (رؤيا
السفر ويفكّ ختومه ّ
يهوذا أصل داود (يسوع املسيح) ليفتح ِّ
يوح ّنا الالهويت .)٥:٥
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بعد ذلك بدأ األربعة والعرشون شي ًخا يرنمّ ون ليسوع املسيح:
السفر وتفتح ختومه ألنك ذُبحت واشرتيتنا (املئة
ّ
«مستحق أنت أن تأخذ ِّ
واألربعة واألربعون ألفًا الذين سريجعون عندما يرجع املسيح) لله بدمك من
ّ
كل قبيلة ولسان وشعب وأ ّمة وجعلتنا إللهنا ملوكًا وكهنة فسنملك عىل األرض»
(رؤيا يوح ّنا الالهويت  ٩ :٥ـ .)١٠
السبع.
يف التّوقيت الذي ح ّدده ،أعطى ال ّر ّب يسوع املسيح مسؤول ّية فتح الختوم ّ
عندما بدأ املسيح يفتحها ،كشف يل عن معناها ،أنا خادمه ،أحد أنبياء الله آلخر
يل عىل
ال ّزمن .مل يكن معنى أحداث آخر ال ّزمن لتُفهم ،وال لزمن حدوثها الفع ّ
األرض أن يُعرف ،قبل بدء املسيح بفتح الختوم.
م ّرة أخرى ،قد سبق وت ّم فتح ستّة ختوم حتى اآلن .يبقى واحد فقط.

السبع
أقسام الختوم ّ

السادس :يحتوي عىل سبعة رعود.
الختم ّ
السابع :ينقسم إىل سبعة أبواق.
الختم ّ
السابع :ينقسم إىل آخر سبع رضبات.
البوق ّ
السادس (املرحلة الحال ّية ،الوقت الذي أكتب فيه اآلن) ،يد ّوي سبعة رعود بتقطّع  ،ويعلو صوتها
يف الختم ّ

السابع.
شيئًا فشيئًا فيام ندخل يف مرحلة الختم ّ

السابع بالذات ،إىل سبعة مراحل
يف كتاب ال ّرؤيا ،هناك سبعة ختوم ليفتحها يسوع املسيح .ينقسم الختم ّ
السبعة .دُعيت آخر الثالثة من
متميّزة ،ينزل خاللها دمار عظيم عىل األرض ،أحداث تعلن بأصوات األبواق ّ
السنوات الثالثة وال ّنصف
السابع يف آخر يوم من آخر ّ
السبعة ،بآخر الويالت الثالث .سيطلق البوق ّ
األبواق ّ
السابع إىل آخر سبع رضبات.
من املحنة العظيمة .ينقسم أيضً ا هذا البوق ّ
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نص هذا
السادس .ويبقى ختم واحد ليفتح .يت ّم ّ
نحن اآلن يف زمن مرحلة الختم ّ
الكتاب قرابة نهاية هذه الفرتة من ال ّزمن .مل يبقى الكثري من الوقت ليت ّم فتح
السابع ،وتنتهي آخر ثالث سنوات ونصف من حكم اإلنسان الذّايت .ذُكر
الختم ّ
النبوي يف ع ّدة أماكن من الكتب املق ّدسة .وقد ُوصف بأسوأ زمن
هذا ال ّزمن
ّ
شهدته األرض من دمار وموت.
يجب أن تعرف ماذا يحدث اآلن وملاذا ،قبل أن يت ّم فتح هذا الختم األخري ،حتى
تفهم أكرث ماذا عليك أن تفعله وتتحضرّ ملا سوف يأيت بعد.
السادس ،هو زمن اإلنتقال ما بني األحداث التي تعني
زمننا هذا ،زمن الختم ّ
أسايس( ،إكتامل املرحلة ال ّروح ّية) ،واألحداث النبويّة التي
كنيسة الله بشكل
ّ
الحس ّية) .هذا هو زمن
بدأت تنكشف بدمار ملموس عىل األرض (إبتداء املرحلة ّ
ال ّدمار امللموس املتزايد ،الذي يوصف كأفضل تشبيه باملرأة يف املخاض.
السادس الكثري لله .ألنّه فيها سوف يت ّمم ما بدأه منذ ستّة آالف
تعني فرتة الختم ّ
الس ّت ،كان الله يج ّهز حكومته التي ستحكم األرض
سنة .فخالل هذه األلف ّيات ّ
عند عودة يسوع املسيح .فكان يدعو بشكل متواصل الذين سيحكمون عىل
كل الحكومات.
هذه األرض مع يسوع املسيح ،عندما يأيت مبلكوته ويسيطر عىل ّ
السابع.
فيجب أن ينتهي عمل الله العظيم هذا قبل أن يت ّم فتح الختم ّ
كل بوق معل ًنا حقبة
السبعة بالتتايلّ ،
السابع ،ستطلق األبواق ّ
عند فتح الختم ّ
خاص ،إنهيار الواليات املتّحدة،
دمار جديدة .تعلن األبواق األربعة األوىل بشكل ّ
مع أن بالد أخرى عديدة سوف تتأمل بالوقت نفسه .فقد تكلم يوح ّنا عن هذا
السامء نحو
السابع حدث سكوت يف ّ
ال ّزمن « :وملّا فتح (يسوع املسيح) الختم ّ
السبعة املالئكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا
نصف ساعة .ورأيت (يوحنا) ّ
سبعة أبواق» (رؤيا يوح ّنا الالهويت ١ :٨ـ .)٢
سنتكلم عن هذا املوضوع بشكل أوسع الحقًا ،إنمّ ا هنا بداية وصف املالئكة
السبعة األبواق .فعندما سيب ّوقونها ،سترضب األرض أحداث
السبع الذين أعطوا ّ
ّ
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مريعة بق ّوة دمار هائلة .إنمّ ا ُوجب التنويه هنا أ ّن األبواق األربعة األوىل تعلن
ال ّدمار الجسيم الذي سيرضب أ ّوالً الواليات املتّحدة وحلفائها املق ّربني.
السابع ليتوضّ ح لك أكرث ،مجرى األحداث
ذكرنا األبواق األربعة األوىل من الختم ّ
السادس .لنعود قليالً اآلن ،ونرى ماذا قيل لألربعة املالئكة األول يف
خالل الختم ّ
السابع قبل أن يُسمح لها بإطالق أبواقها التي ستسبّب ال ّدمار للواليات
الختم ّ
املتّحدة« :ورأيت (يوح ّنا) مالكًا آخر طال ًعا من مرشق الشّ مس معه ختم الله
الحي فنادى بصوت عظيم إىل املالئكة األربعة الذين أعطوا أن يرضبوا األرض
ّ
رضوا األرض وال
والبحر (مالئكة األبواق األربعة األوىل يف الختم ّ
السابع) قائلاً ال ت ّ
البحر وال األشجار حتى نختم عبيد إلهنا عىل جباههم .وسمعت عدد املختومني
مئة وأربعة وأربعني ألفًا مختومني من ّ
كل سبط من بني إرسائيل» (رؤيا يوح ّنا
الالهويت  ٢: ٧ـ .)٤
رأى يوح ّنا أحد املالئكة الذي ص ّور حامال ً ختم الله الذي به سيختم الذين
سيشاركون يف ملكوت الله .عند هذا املالك عمال ً يقوم به .وقد حمل رسالة إىل
السابع .فطلب منها أال تب ّوق أبواقها قبل أن
املالئكة األربعة األوىل من الختم ّ
يت ّمم عمله هذا.

املختومون

من هم املئة واألربعة واألربعني الذين سينالون ختم الله ،وماذا يعني ذلك؟
عطي الكثري من اآلراء الالهوت ّية حول من ميكن أن يكونوا هؤالء .إنمّ ا كاملعتاد
أُ َ
ديانة اإلنسان مخطئة.
مشكلة اإلنسان هي أنّه ال يفهم هدف وخطّة الله لهذه األرض .رفض الكهنوت
بأن يكونوا أوفياء لهذه اآليات ،ساعد املسيح ّية التقليديّة للبقاء يف الظلمة.
املشكلة األكرب يف العلاّ مة الدين ّيني هي أنّهم يعتقدون أنّنا اآلن يف ال ّزمن الذي
يحاول به ال ّر ّب جاه ًدا أن يخلّص العامل .فهم ،بهذه اإل ّدعاءات الخاطئة وكثري
غريها ،يص ّورون الله كإله ضعيف ،ال سلطة له لخالص البرشيّة .وهذا انحراف
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كل يشء .يف الهوت هذا العامل،
حقيقي .ال ّر ّب ج ّبار وقادر عىل ّ
لعني ملا هو
ّ
يص َّور الشيطان أقوى من الله ،مبا أنّه ،بحسب ما يقولونه ،هو الذي يُب ّعد العامل
عن عبادة الله .هذا عمق عدم البصرية عند الالهوت ّيني والعلاّ مة ،ألن الله ليس
اآلن يعمل ليخلّص العامل .إنمّ ا ،كام سيب ّينه هذا الكتاب ،خطّة الله ال ّرائعة التي
يحفظها للعامل كلّه ،هي أبعد بكثري من أن يفهمها العلاّ مة والالهوتيّون.
كل الالهوتيني وعالّمة اإلنجيل ،يجهلون كل ًّيا حقائق
اليوم ومن دون استثناءّ ،
الله .وهذا جزء من الفوىض التي يستع ّد الله أن يصلحها ،بواسطة شاهداه آلخر
صح وما هو خطأ ،بني من هو
ال ّزمن .سيظهر الله ّ
بكل وضوح الفرق بني ما هو ّ
محق ومن هو كاذب.
ّ
الستة آالف
الحقيقة هي :مل يدعو الله ،ومل يعمل ،مع الكثري من العامل  ،خالل ّ
سنة املاضية .حتى يف زمن املسيح ،القليل القليل فقط هم الذين آمنوا بحقائق
الله .ودون ّ
شك ،مل يكن بينهم علاّ مة إنجيل ومعلّموا أديان .كان هناك اآلالف
من الف ّريس ّيني والص ّديق ّيني ،لك ّنهم مل يؤمنوا بالله .لقد بشرّ وا بال ّر ّب وباألشياء
املوجودة يف كتب القانون وباألنبياء أيضً ا ،لك ّنهم مل يؤمنوا مبا قاله ال ّر ّب .واليوم
وبالحب،
أيضً ا ،نجد املشكلة نفسها .كثريون يبشرّ ون بال ّر ّب وبيسوع املسيح
ّ
لك ّنهم ال يص ّدقون ال ّر ّب حقًّا.
ذُكر يف بعض الكتب حادثتني حيث خرج اآلالف من الناس لسامع كالم يسوع
املسيح ،بينام هو يقول لهم أنّهم مل يأتوا لألسباب الحقّة .ويف أحيان كثرية ،توقّف
الناس عن اللحاق به بسبب كالمه بالذات.
يحيك يوح ّنا عن مناسبة مشابهة حني تكلّم املسيح عن أهميّة ال ّرمزيّة التي
نوي:
الس ّ
ستحملها التضحية التي سيقوم بها ،بال ّنسبة لتت ّمة الفصح ّ
الحق أقول لكم إن مل تأكلوا جسد ابن اإلنسان وترشبوا
الحق ّ
«فقال لهم يسوع ّ
دمه فليس لكم حياة فيكم .من يأكل جسدي ويرشب دمي فله حياة أبد ّية
حق .من يأكل
حق ودمي مرشب ّ
وأنا أقيمه يف اليوم األخري .أل ّن جسدي مأكل ّ
جسدي ويرشب دمي يثبت يفّ وأنا فيه» (إنجيل يوح ّنا  ٥٣ :٦ـ .)٥٦
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تكلم يسوع بصيغة روح ّية ،مل يكن مبقدورهم أن يفهموها بعد .تكلم عن الرمزيّة
نوي الذي
الس ّ
الس ّ
نوي .العيد ّ
التي بها ستقيم الكنيسة الحقًا مراسم عيد الفصح ّ
أمر به ال ّر ّب شعبه ليحفظه سنة بعد سنة .فيه يقام حفالً يؤكل فيه خب ًزا فط ًريا
(من دون خمري) مع القليل من الخمر .ما يرمز إىل جسد املسيح الذي ُجلد
ودمه الذي ُسفك لخالص اإلنسان .إنمّ ا الكثري من اليهود أتباعه مل يقبلوا كالمه
حي وال
أل ّن بالنسبة إليهم أكل لحم اإلنسان ورشب دمه كان ض ّد قانون الله ّ
الص ّ
يجوز القيام به .فقال« :من هذا الوقت رجع كثريون من تالميذه إىل الوراء ومل
يعودوا ميشون معه» (إنجيل يوح ّنا .)٦٦ :٦
لألسف ،حتى إىل اليوم ،ال يفهم العامل معنى هذا األمر .كثريون من املسيح ّية
ديني يدعونه املناولة .إنمّ ا يسوع املسيح
التقليديّة ح ّولوا هذا األمر اىل حفل ّ
تكلم عن املعنى العظيم الذي سيت ّممه مبوته بال ّنسبة لهدف الله والتجيل الذي
نوي  .Passoverترفض اليهوديّة واملسيح ّية التقليديّة
الس ّ
يكمن يف عيد الفصح ّ
الحقيقي
(الحقيقي) .لهذا تبقى عدمية البصرية لتصميم وهدف الله
ِفصح ال ّر ّب
ّ
ّ
الذي يعمل به عىل هذه األرض.
ترفض اليهوديّة اإلحتفال بعيد الفصح يف اليوم الذي أمر به ال ّر ّب .واختارت أن
التقليدي سيدير Sederم ّدعية أنه يقام يف موعد عيد الفصح.
تحتفل بعيدها
ّ
تحتفل املسيح ّية التقليديّة بالعيد الكبري وباملناولة ،لك ّنها ال تحفظ الفصح
نوي الذي ،حتى بولس ال ّرسول يوضح أ ّن عىل الكنيسة أن تحفظه.
الس ّ
ّ
توقّف الكثري من ال ّناس باللحاق بيسوع املسيح طوال م ّدة الثالث سنوات
وال ّنصف التي بشرّ فيها ،إىل حني موته عىل أيدي رجال ال ّدين يف عهده .ذُكر يف
الفصل األ ّول من أعامل ال ّرسل أ ّن بطرس ،بعد موت املسيح ،و ّجه كالمه للمئة
والعرشين تلميذ فقط ،الذين بقوا مخلصني له.
عند بدء الكنيسة يف يوم العنرصة ،أقام الله أعجوبة عظيمة ليظهر أهم ّية
الحدث ،مع أنّه كان يريد أن يبقي ذلك عىل صعيد أصغر .فقد تاب ثالثة آالف
شخص يومذاك والتحق بالكنيسة .وهذا العدد لهو ضئيل ج ًّدا بالنسبة لعدد
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ال ّناس الذين كانوا موجودين يف ذلك الوقت.
مل يكن الله يريد من املاليني أن يلتحقوا بالكنيسة .فقد قام بدعوة بضعة آالف
فقط وعمل بهم من أجل تحقيق هدفه يف اليوم الذي يعود يسوع املسيح فيه.
بالفعل ،كربت الكنيسة .لك ّنها مل تكرب كام تعتقد األغلب ّية .فهي بقيت صغرية.
تح ّدث اإلنجيل عن املناسبات حيث كان يجتمع فيها ال ّناس يف بيوتهم .كانت
البيوت صغرية ،وكذلك الكنيسة .تقول املسيح ّية التقليديّة أ ّن الكنيسة ال ّ
تنفك
تكرب أكرث فأكرث مع األزمان ،وساد اإلعتقاد عىل أنّها أصبحت تحوي املاليني اليوم.
هذا ليس صحي ًحا! مل يكن هذا هدف الله .كنيسة الله كانت وال تزال صغرية.
ملاذا؟ خالل ستّة آالف سنة ،كان الله يختار بتأ ّن الذين سيصبحون جز ًءا من
الحكومة التي ستحكم العامل يوم رجوع املسيح .لدى الله خطّة خالص ،إنمّ ا
ليست كام يعتقدها ال ّناس! اليزال هناك أمور مثرية نتعلمها عن الحياة واملوت
لكل العامل ،فرصة مل تعطى له منذ ستة آالف سنة.
وعن فرصة الخالص املق ّدمة ّ
اذًا من هم املئة واألربعة واألربعون ألفًا املختومون من الله؟ إنّهم هؤالء الذين
اختارهم الله بشكل خاص ،خالل ستّة آالف سنة ،بهدف إعطائهم الحياة من
جديد ليحكموا يف ملكوته يوم رجوع يسوع املسيح.
خالل أربعة آالف سنة من تاريخ اإلنسان ،عمل الله عىل القليل ليكونوا جز ًءا
من الحكومة الجديدة يف ملكوته .هذا سهل أن تفهمه إن قرأت العهد القديم.
مل يكونوا كثريين الذين تبعوا الله والذين عمل هو بهم.
حتى يف البداية ،ذُكر نوح عىل أنّه الثامن فقط من املبشرّ ين بالحقيقة .وخالل
أربعة آالف سنة ،مل يد ُع الله الكثريين.
يف وقت دعاء أبرام وساراي (الذين تح ّول اسمهام إىل ابراهيم وساره) ،مل يكن
السنني ،قليلون هم من عمل الله
الله يعمل مع أحد غريهام .ومع مرور مئات ّ
معهم.
ت ّم خالص ستّة ماليني نسمة من طغيان الفرعون يف مرص .إنمّ ا مل يعمل الله إال
الصحراء ،بهدف أن يكونوا
عىل القليل منهم بصورة روحيّة خالل أربعني سنة يف ّ
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جز ًءا من حكومته املستقبل ّية.
مل يكن إال حتى العنرصة سنة  ٣١بعد املسيح ،عند بدء الكنيسة ،حتى ابتدأ الله
يعمل مع عدد أكرب من الناس .إنمّ ا يبقى العدد ضئيالً بال ّنسبة لل ّديانات املوجودة
التي تدعو نفسها «من الله» .خالل األلفي سنة املاضية ،استخدم الله محيط
الكنيسة املنظّم ،وكهنوته املد ّرب ليعمل مع عدد أكرب من الناس .إنمّ ا بعد إمتام
كل الكالم واألعامل ،سيت ّم ختم مئة وأربعة وأربعني ألف شخص فقط ،هم الذين
ّ
السلطة ويكونوا جز ًءا من حكومة
ت ّم اختيارهم خالل األلف ّيات
ّ
الست  ،ل ُيعطوا ّ
الله التي ستحكم عىل هذه األرض.
عند رجوع املسيح ،سيحكم ملكوت ال ّر ّب األرض فو ًرا عند انتهاء حكم اإلنسان.
الصالة التي علّمها لتالميذه:
وهذا امللكوت هو ما ركّز عليه املسيح يف بداية ّ
السموات ليتقدس اس ُمك ِ
ليأت ملكوتُك»...
«صلّوا أنتم هكذا .أبانا الذي يف ّ
(إنجيل يوح ّنا  ٩ :٦ـ .)١٠

حكومة ال ّر ّب القادمة

قبل أن يضع الله اإلنسان عىل األرض ،كان هدفه أن يعطيه ستّة آالف سنة
ليحكم ذاته ،قبل أن يأيت ويلقّنه ال ّدرس العظيم بعد هذه امل ّدة الطويلة :ال
يستطيع اإلنسان أن يحكم نفسه .وال ّدليل عىل ذلك هو تاريخ اإلنسان ،الذي
يظهر لنا كيف أنّه رفض دو ًما الله وأساليبه .والنتيجة كانت أنّه غري مؤ ّهل أن
يحكم ذاته بنجاح .وهذه األمثولة عظيمة ميكن أن يتعلمها اإلنسان بعد امل ّدة
التي قضاها عىل األرض.
نبوي ،للتوقيت
يف البدء ،نظّم الله األسبوع يف سبعة أيام .واألسبوع هو ذو طابع ّ
الذي يستخدمه الله يف هدفه الذي يحفظه لإلنسان .فكام ح ّدد األسبوع بسبعة
أيام ،هكذا خطط الله لإلنسان وح ّدد له سبعة آالف سنة.
السابع وقت الله .الوقت الذي عىل
أُعطي لإلنسان ستّة أيّام ليعمل فيها ،ويكون ّ
اإلنسان أن يحسبه كاليوم الذي حفظه الله جانبًا .وبدوره ،يجب عىل اإلنسان أن
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للصالة الدين ّية .وقد أخفق العامل بشكل مشني يف
السابع ّ
يطيع الله ويحفظ اليوم ّ
إطاعة هذه التعليامت من الله .فح ّولت معظم املسيح ّية التقليديّة يوم عبادة
الله إىل اليوم الذي لعنه الله يف العهد القديم .هذا اليوم الذي فيه كانت إرسائيل
تعبد بعل ومولوخ (إله الشّ مس) ،اليوم األ ّول من األسبوع ،يوم األحد .ونتساءل
الحقيقي؟
ملاذا ال يزال العامل يجهل أسلوب ال ّر ّب
ّ
مثلام أعطى الله اإلنسان ستّة أيّام ليعمل فيها ،هكذا أعطاه ستّة آالف سنة
ليحكم ذاته فيها .وبرهن اإلنسان أنّه فشل يف إدارة ذاته بنجاح .أكرب محاولة
السالم يف ال ّزمن املعارص ،هي محاولة األمم املتّحدة .هذه املنظمة ،يف
إلقامة ّ
زمن التكنولوجيا العظيمة والثقافة املتق ّدمة ،هي أكرب برهان عىل فشل اإلنسان.
الستة
السنوات ّ
لقد أقدمنا عىل نهاية ال ّزمن املعطى لإلنسان لحكمه الذايت ،آخر ّ
السبعة
آالف .واآلن ستكون األلف سنة املقبلة زمن الله .كام ُص ّورت نبوءة األيّام ّ
السابع ـ يكون يوم ال ّر ّب).
الستة أيام  ،ويف اليوم التايل ـ اليوم ّ
لألسبوع (عند انتهاء ّ
حان وقت إقامة حكم ال ّر ّب عىل األرض .لن يستطيع اإلنسان بعد كام اليوم ،أن
السبت ـ لن يستطيع بعد أن
يخدع غريه بال ّنسبة للتوقيت ّ
الصحيح ليوم ال ّر ّب ـ ّ
يخدع اآلخرين حول الحقيقة يف األلف سنة املقبلة .أل ّن ملكوت ال ّر ّب سيقام
وحكومته سوف تحكم األرض .لن يكون هناك ديانة أخرى عىل األرض إنمّ ا فقط
كنيسة الله الحقيق ّية .لن يكون هناك حكومة أخرى اال مملكة ملكوت ال ّر ّب.

املئة واألربعة واألربعون ألفًا

كل فرد عىل حدة ،من الذين
الستة التي خلت ،عمل الله عىل ّ
خالل األلفيّات ّ
سيكونون جز ًءا يف هيكل حكومته الجديدة التي ستقام .وسيكون يسوع املسيح
رأس هذه الحكومة .سيقيم الله هؤالء املئة واألربعة واألربعني ألفًا من املوت
ليك يخدموا يف هذه الحكومة.
اذًا من هم هؤالء املئة واألربعة واألربعني ألفًا؟ مع أ ّن هذا العدد مل يذكر يف
اإلصحاح الخامس من ال ّرؤيا ،إنمّ ا ذكر قبل ذلك ،عندما كشف أ ّن يسوع املسيح
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املستحق الوحيد أن يفتح ختوم ال ّرؤيا .وقد تكلم الشيوخ األربعة والعرشون
هو
ّ
السفر وتفتح ختومه ألنك ذُبحت واشرتيتنا لله
عن ذلك:
ّ
«مستحق أنت أن تأخذ ِّ
بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأ ّمة وجعلتنا إللهنا ملوكًا وكهنة فسنملك
األرض» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  ٩ :٥ـ .)١٠
الستة .ت ّم خالص فريق واحد فقط
هؤالء هم الذين قولبهم الله يف فرتة األلفيّة ّ
خالل األزمان وهو الذي سيقوم من املوت عند عودة يسوع املسيح .مل يُكتب
كتاب ال ّرؤيا بهدف أن يُفهم من الجميع .مل يُكشف معنى ال ّرؤيا ألحد ،وال حتى
ليوح ّنا الذي كتبه .فهو ،كام يوحي اسمه ،رؤيا  ،Revelationيحتاج لوحي من
الله نفسه ،حتى يتمكن للمرء أن يفهمه .مل يكن لله ليكشف مضمونه إىل حني
بدء فتح الختوم – عندما لن تعود مختومة بعد.
كل من قرأ ال ّرؤيا ،بتفسريات مغالطة أل ّن الختوم كانت مخف ّية
قد تخ ّبط ّ
الخاصة يف بعض األمور األساس ّية).
مبعظمها (إال لكنيسة الله
ّ
أ ّما بالنسبة للمئة واألربعة واألربعني ألفًا ،فستكون قيامة عظيمة واحدة لهم يف
اليوم الذي يرجع فيه يسوع املسيح .لن يكون هناك من قيامة أخرى! وقد ذُكر
هؤالء ع ّدة م ّرات يف كتاب ال ّرؤيا.
السابع من ِسفرال ّرؤيا ،نعتقد أنّه يتكلم عن فريقني مختلفني.
عند قراءة اإلصحاح ّ
السفر مج ّد ًدا:
إنمّ ا هام نفس الفريق .لرنى أ ّول مقطع من هذا ِّ
الحي
«ورأيت (يوح ّنا) مالكًا آخر طال ًعا من مرشق الشّ مس معه ختم الله ّ
رضوا األرض والبحر
فنادى بصوت عظيم إىل املالئكة األربعة الذين أعطوا أن ي ّ
رضوا األرض وال البحر
(مالئكة األبواق األربعة األوىل يف الختم ّ
السابع) قائلاً ال ت ّ
وال األشجار حتى نختم عبيد إلهنا عىل جباههم .وسمعت عدد املختومني مئة
وأربعة وأربعني ألفًا مختومني من ّ
كل سبط من بني إرسائيل» (رؤيا يوح ّنا
الالهويت ٢ :٧ـ .)٤
طوال ستّة آالف سنة ،كان ختم رىض الله يوضع عىل الذين قولبهم وعمل
بهم بهدف أن يكونوا جز ًءا من حكومته املستقبليّة .معظم الذين سيكونون يف
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الحكومة الجديدة قد ُختموا وماتوا ،بانتظار قيامتهم عند رجوع املسيح .يبقى
القليل منهم (وهم ال يزالون عىل قيد الحياة) ليت ّمموا العدد اإلجاميل لحكومة
الله الجديدة.
السابع ،أن ال تب ّوق
قال املالك الذي حمل أوامر الله للمالئكة األربعة للختم ّ
أبواقها قبل أن ينهي هو عمله .فهذا املالك هو الذي يضع ختم الله عىل الذين
انتهى الله من تدريبهم وأصبحوا جاهزين للخدمة يف حكومته .يف هذا الوقت
بالذات هناك من د ّربهم الله وختمهم وهم ال يزالون عىل قيد الحياة .وهناك
أيضً ا البعض القليل اآلخر الذي مل ينتهي تدريبهم بعد .عندها سيختمون هم
أيضً ا .عندما تت ّمم هذه الختوم ،ويكون قد ُختم املئة واألربعة واألربعون الفًا
السابع ،وسيُسمح للمالئكة األربعة أن تب ّوق أبواقها.
جميعهم ،سيُفتح الختم ّ
وبنتيجة ذلك ،سيكون دمار الواليات املتّحدة.
هذا املالك نفسه الذي ختم الذين أنهوا تدريبهم ،أُعلن العدد الكامل للذين
سيت ّم ختمهم من الله .مئة وأربعة وأربعون ألفًا .وقد سمع يوح ّنا العدد ود ّونه.
وأعطى الحقًا ،يف نفس الفصل رؤيا عن نفس الفريق هذا .وصفه كاآليت:
قسمهم
«بعد هذا (بعد أن أخرب يوح ّنا عن املئة واألربعة واألربعني ألفًا الذين ّ
كل فريق يتألف من اثني عرش مختو ًما) نظرت
الله إىل اثني عرش فريقًا منظماً ّ ،
وإذا جمع كثري مل يستطع أحد أن يع ّده من ّ
كل األمم والقبائل والشعوب
واأللسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف مترسبلني بثياب بيض ويف أيديهم
سعف ال ّنخل» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)٩ :٧
أُعطي ليوح ّنا هذه امل ّرة أن يرى هذا العدد الذي وصفه بالجمع الكثري .ال
يستطيع أحد أن يع ّده وال أن يح ّدد عدد الذين أع ّدهم الله خالل األزمان.
وحده الله يعرف الذين ج ّهزهم وختمهم .وعليه هو أن يكشف ذلك لإلنسان.
لذلك أعطى ال ّرقم ليوح ّنا يف بداية هذا الفصل.
بعد ذلك ،سأل أحد الشيوخ يوح ّنا قائلاً « :هؤالء املترسبلون بالثياب البيض من
هم ومن أين أتوا .فقلت (يوح ّنا) له يا س ّيد أنت تعلم .فقال يل هؤالء هم الذين
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أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وب ّيضوا ثيابهم يف دم الخروف»
(رؤيا يوح ّنا الالهويت ١٣ :٧ـ .)١٤
ُوصف هؤالء بالذين افتُدوا بدم خروف الفصح ــ يسوع املسيح ــ متا ًما كام
وصف نفس هذا الفريق يف اإلصحاح الخامس من ِسفر ال ّرؤيا .لقد ُدعيوا من
كل أقضية العامل خالل األزمان .كان تدريبهم صعب .فقد كافحوا حتى يغيرّ وا
ّ
طبيعتهم ويطيعوا مشيئة الله عوض أن يطيعوا مشيئتهم الشخص ّية .وصفت
عمل ّية الغزو هذه كمن يأيت من الضّ يقة العظيمة.
أل ّن البعض مل يفهم نظام حكومة الله الجديدة ،واعتُقد أن الجمع الكثري الذي
السابع هو مختلف عن املئة واألربعة واألربعني ألفًا
ذُكر يف ال ّرؤيا ،اإلصحاح ّ
الذي ُحيك عنهم يف القسم األ ّول .وأيضً ا ،مبا أ ّن املئة واألربعة واألربعون ألفًا
كل فريق مؤلّف من اثني عرش ألف شخص ،حامالً
تقسموا إىل اثني عرش فريقّ ،
ّ
اسم سبط من أسباط إرسائيل اإلثني عرش ،اعتقد البعض أ ّن هؤالء هم حقًّا
وحقيق ًة من األسباط اإلرسائيل ّية .وهذا غري صحيح!

تصميم الله

كام يقول العهد الجديد ،س ُي ِ
قدم الله عىل خالص البرشيّة بأكملها ،وليس فقط
أبناء يهوذا .فالخالص ليس ألبناء إرسائيل الجسديّني .بل إلرسائيل الله ال ّروح ّية.
يف مخططه ،سيعطي الله الفرصة للجميع ليكونوا جز ًءا من كنيسته التي من
خاللها سيكون باستطاعتهم أن يكربوا وينضجوا حتى يقدروا أن يدخلوا ملكوت
روحي ويتك ّون بكليّته من مخلوقات روحيّة قُ ّدمت لهم
الله .ملكوت الله هو
ّ
هديّة الحياة األبديّة .إرسائيل هو اإلسم الذي يحمله بنيان عائلة الله وهو إسم
يعني «الله ينترص».
كل ما يخلقه الله ،هو يُنشئ
عائلة الله هي التي يُقَولبها ويُهذّبها .فكام مع ّ
الكامل والتنظيم والتّصميم والبنيان والنظام مبشيئته .ضمن خطّة الله وهندسة
يتقسم إىل اثني عرشة دائرة عمليّات
ملكوته أن يعطيه إسم إرسائيل وأن ّ

لقد نفذ وقت اإلنسان

65

مح ّددة ،تحمل كل دائرة إسماً من أسباط إرسائيل.
وحي بصورة متكّنه أن يراه بشكل
قد أوحى الله ليوح ّنا أن يكتب عن البنيان ال ّر ّ
حسُ .س ّمي بنيان ملكوت الله بعبارات للمدينة املق ّدسة ـ أورشليم الجديدة:
يّ ّ
«وذهب يب (مالك) بال ّروح إىل جبل عظيم عال وأراين املدينة العظيمة أورشليم
السامء من عند الله لها مجد الله وملعانها شبه أكرم حجر
املق ّدسة نازلة من ّ
كحجر يشب بلّوري .وكان لها سور عظيم وعال وكان لها اثنا عرش با ًبا وعىل
األبواب اثنا عرش مالكًا وأسامء مكتوبة هي أسامء أسباط بني إرسائيل اإلثني
عرش .من الشرّ ق ثالثة أبواب ومن الجنوب ثالثة أبواب ومن الغرب ثالثة أبواب»
(رؤيا يوح ّنا الالهويت  ١٠ :٢١ـ .)١٣
حسيّة ما هو أصالً بنيانًا وتنظيماً روحيًّا مللكوت الله الجديد.
رأى يوح ّنا بصورة ّ
فمؤسسة
يوجد تفسريات بعد أكرث تبينّ أهم ّية استعامل الرقم  ١٢بتصميم اللهّ .
روحي .اختار الله أسام ًء لتعيني أقسام
الله ،هي بنيان بالفعل إنمّ ا التّصميم ،فهو
ّ
مؤسسته املختلفة .حتى أنّه سيستعمل أسامء رسل املسيح اإلثني عرش يف هذا
ّ
البنيان« :وسور املدينة كان له اثنا عرش إنسانًا وعليها أسامء رسل الخروف اإلثني
عرش» (رؤيا يوح ّنا الالهويت .)١٤ :٢١
تقسيم املئة واألربعة واألربعني ألفًا إىل اثني عرش فريقًا وتسميتهم بأسامء
روحي الطبع ،وال يعني أ ّن رقم  ١٢يأيت فعالً من شعب
أسباط إرسائيل هو
ّ
األسباط الحقيق ّيني .ذُكر رقم املئة واألربعة واألربعون ألفًا يف مكان آخر من
السابع من ِسفر ال ّرؤيا ،ح ّدد الله ليوح ّنا
الكتاب املق ّدس .كام رأينا يف اإلصحاح ّ
الستة األلفيّات ،والذين سينض ّمون إىل حكومته
عدد الذين سيختمهم خالل ّ
الجديدة .يف الجزء الثاين من ذلك الفصل رأى يوح ّنا هذا العدد الكبري .لقد ذُكر
العدد نفسه يف مكان آخر ،عندما ُحيك عن أحداث آخر ال ّزمن التي ستأيت والتي
ستؤ ّدي اىل قيامة املئة واألربعة واألربعني ألفًا من املوت ،يف نفس يوم مجيء
املسيح الثاين عىل األرض.
«ث ّم نظرت وإذا خروف واقف عىل جبل صهيون ومعه مئة وأربعة وأربعون ألفًا
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السامء كصوت مياه كثرية
لهم اسم أبيه مكتو ًبا عىل جباههم .وسمعت صوتًا من ّ
وكصوت رعد عظيم .وسمعت صوتًا كصوت ضاربني القيثارة يرضبون بقيثاراتهم.
وهم يرتنمّ ون كرتنيمة جديدة أمام العرش وأمام األربعة الحيوانات والشيوخ ومل
اشتوا
يستطع أحد أن يتعلم الرتنيمة إال املئة واألربعة واألربعون ألفًا الذين رُ
من األرض هؤالء هم الذين مل يتن ّجسوا مع النساء ألنهم أطهار (روحيًّا) .هؤالء
اشتوا من بني الناس باكورة لله
هم الذين يتبعون الخروف حيثام ذهب .هؤالء رُ
وللخروف» (رؤيا يوح ّنا الالهويت ١ :١٤ـ .)٤
يف ع ّدة أماكن من اإلنجيلُ ،س ّمي أولئك الذين سيعودون مع يسوع املسيح يف
آخر يوم من حكم اإلنسان ،بباكورة لله ،ألنهم أ ّول من دخلوا إىل عائلة الله ،من
كل الذين عاشوا طوال األزمان .هم أ ّول من أعطي لهم الحياة األبديّة يف
بني ّ
ملكوت الله.

ُملْك حكومة الله

كل أحداث آخر ال ّزمن
انتهى وقت اإلنسان ،وحان وقت تأسيس حكومة اللهّ .
الواردة يف كتاب ال ّرؤيا تحيك عن نهاية حكم اإلنسان الذّايت وبداية حكم الله.
السنوات وال ّنصف من
يف آخر يوم من حكم اإلنسان ــ آخر يوم من الثالث ّ
مفصلة أكرث يف فصل
الضّ يقة العظيمة ــ تأيت أحداث قويّة .سنتكلم عنها بصورة ّ
آخر .إنمّ ا من امله ّم أن نذكر ق ّوة التح ّول من عامل اإلنسان إىل عامل الله.
كل الذين كانوا يد ّمرون األرض
ُص ّور آخر يوم كيوم غضب الله العظيم اآليت عىل ّ
السابقة .ستته ّدم بعض البلدان األوروبيّة والكثري من مناطق
خالل األعوام ّ
والصني وبالد رشق ّية أخرى يف ذلك اليوم األخري .ويف هذه اللحظة بالذات
روس ّياّ ،
سيتد ّخل الله ليحول دون تحطيم اإلنسان لذاته .ألنّه يف هذا الوقت بالتحديد،
سيتواجه جيشان عظيامن يف حرب نهائ ّية تلغي الواحد لآلخر .س ُيضحد كل ًّيا
هذان الجيشان اللذان سيفوق عددهام املئتا مليون ،يف هذا اليوم الواحد.
ويف هذا اليوم األخري أيضً ا سيقوم املئة واألربعة واألربعون ألفًا من املوت
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السلطة يف حكومة الله الجديدة يف ملكوت الله ،وسيحكمون مع
ليتسلّموا ّ
يسوع املسيح مل ّدة ألف سنة.
لنقرأ ما كُتب عن هذه األحداث وكيف حىك يوح ّنا عماّ رآه يف هذا اليوم األخري:
السامء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمي ًنا وصادقًا
«رأيت ّ
وبالعدل يحكم ويحارب وعيناه كلهيب نار وعىل رأسه تيجان كثرية وله اسم
مكتوب ليس أحد يعرفه إال هو .وهو مترسبل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه
السامء (املئة واألربعة واألربعون
كلمة الله (يسوع املسيح) واألجناد الذين يف ّ
الفًا الذين قاموا من املوت) كانوا يتبعونه عىل خيل بيض البسني ب ًّزا أبيض ونق ًّيا
(وصف الذين خلصهم الله ) ومن فمه يخرج سيف ماض ليك يرضب به األمم
ويؤسس حكم الله)
وهو سريعاهم ً
بعصا من حديد (ما سينهي حكم اإلنسان ّ
وهو يدوس معرصة خمر سخط وغضب الله القادر عىل ّ
كل يشء .وله عىل ثوبه
ورب األرباب» (رؤيا يوح ّنا الالهويت :١٩
وعىل فخذه إسم مكتوب ملك امللوك ّ
١ـ .)١٦
كل الذين خلصهم
كام ورد يف ال ّرؤيا اإلصحاح الخامس س ُيت ّوجوا ملوكًا وكهنة ّ
ال ّر ّب من بني العامل خالل ستة آالف سنة ،وسيحكمون مع املسيح مل ّدة ألف سنة
يف الحكومة الجديدة التي يرسلها الله إىل األرض.
تكمل ال ّرؤيا وتحيك عن جيش املئة واألربعة واألربعني ألفًا الذي يعود مع
املسيح.
«ورأيت عروشً ا فجلسوا (املئة واألربعة واألربعون ألفًا) عليها وأعطوا حكماً
ورأيت نفوس الذين قتلوا (يف العامل) من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله
السمة عىل جباههم وعىل
والذين مل يسجدوا للوحش وال لصورته ومل يقبلوا ّ
(كل الذين عاشوا
أيديهم فعاشوا وملكوا مع املسيح ألف سنة .وأ ّما بق ّية األموات ّ
عىل األرض وماتوا خالل ستّة آالف سنة حتى ذلك اليوم األخري) فلم تعش حتى
تت ّم األلف سنة (سنتكلم عن القيامة العظيمة الحقًا) هذه هي القيامة األوىل
(للمئة واألربعة واألربعني ألفًا) مبارك ومق ّدس من له نصيب يف القيامة األوىل.
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هؤالء ليس للموت الثاين سلطان عليهم (ألنّهم قاموا لينالواالحياة األبديّة) بل
سيكونون كهنة لله واملسيح وسيملكون معه ألف سنة» (رؤيا يوح ّنا الالهويت
 ٤ :٢٠ـ .)٦
يف ذاك اليوم األخري لحكم اإلنسان ،عندما سيعود يسوع املسيح ،سيأيت الله
كل رواسب الحكومات املوجودة عىل األرض .فتفتح الطريق
عىل القضاء عىل ّ
إلنزال حكومته .أخ ًريا وبعد ستّة آالف سنة من رداءة حكم اإلنسان الذّايت ،ستأيت
حكومة الله وديانته .أخ ًريا ،سوف يحني الوقت لعامل جديد تحت رئاسة يسوع
والصالحة .كانت إدارة اإلنسان بعيدة كل البعد عن اإلدارة
املسيح الفاضلة ّ
الصالحة! سيتس ّنى لإلنسان أن يج ّرب الجامل واملجد يف عامل يحكمه الله .فحياة
ّ
غنيّة وكاملة كتلك الحياة هي ج ًّدا بعيدة عن خياله.

السادس
اإلنتقال يف الختم ّ

السادس.
كام قلنا سابقًا ،نحن اآلن (يف الوقت الذي أكتب فيه) يف مرحلة الختم ّ
يف الحقيقة نحن يف القسم األخري منها .يف فرتة هذا الختم ننتقل من أحداث تعني
كنيسة الله (إكامل مرحلة روحيّة) ،إىل أحداث نبويّة تبدأ بالتحقق (وتنكشف)
بدمار عظيم ملموس عىل األرض (بدء املرحلة امللموسة).
فسنا يف هذا الفصل أ ّول قسم من هذا اإلنتقال الذي يتض ّمن العمل األ ّويل
رّ
املتعلق بالكنيسة خالل ستّة آالف سنة تقري ًبا .كان الله يدعو ويد ّرب مئة
وأربعة وأربعني ألف شخص ليض ّمهم يف حكومته التي ستحكم العامل قري ًبا ج ًّدا.
ستت ّم قيامة جميع املئة واألربعة واألربعني ألفًا من املوت يف آخر يوم من حكم
سيتأسس
اإلنسان الذايت عىل األرض وسيقابلون يسوع املسيح لدى رجوعه.
ّ
ملكوت الله يف هذا اليوم األخري ليحكم اإلنسان مل ّدة األلف سنة املقبلة.
أرشف عمل الله العظيم هذا الذي قام به مل ّدة ستّة آالف سنة ،عىل نهايته! عندما
السادس هو
السابع .فرتة الختم ّ
ينتهي (املرحلة الروح ّية منه) سيت ّم فتح الختم ّ
الحسيّة لتحقيق
فرتة اإلنتقال ما بني املرحلة ال ّروحية املت ّممة ،وبدء املرحلة ّ
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السابع.
نبوءات آخر ال ّزمن .نظّم هذا اإلنتقال بشكل يؤ ّدي إىل فتح الختم ّ
السادس ،هي مرحلة تتصاعد فيها أحداث آخر
املرحلة اإلنتقالية خالل الختم ّ
روحي ،مع ق ّوة دمار تصاعديّة شُ ّبهت باملرأة يف املخاض .إنمّ ا
ال ّزمن عىل صعيد
ّ
هناك أمور أخرى تتعلق بهذه املرحلة االنتقال ّية التي ستؤ ّدي إىل انفتاح الختم
السابع وإىل ال ّدمار الذي سيبدأ عند إطالق األبواق األربعة األوىل .يف الفصل
ّ
الحس الذي يشكل بدء دمار آخر
الثاين سنتناول املرحلة الثانية من اإلنتقال يّ ّ
النبوي.
ال ّزمن
ّ

الفصل ال ّرابع

السبعة
ال ّرعود ّ
السادس
يف الختم ّ
السادس هو مرحلة انتقالية .فهو يختم املرحلة
أظهرنا يف الفصل األخري أ ّن الختم ّ
ال ّروحيّة يف خطة الله حتى ينهي عمله يف تدريب وختم القليلني الباقني الذين
ال يزالون عىل قيد الحياة .الذين سيكملون العدد املئة واألربعة واألربعني ألفًا،
الذين سيكونون يف حكومة الله الجديدة .وهذا أمر رائع! خالل ستّة آالف سنة
كل األرض مل ّدة ألف سنة.
بالحق عىل ّ
كان الله يُقولب ويُحضرّ حكومة تحكم
ّ
فيام نحن نقرتب من انتهاء املرحلة ال ّروحية من عمل الله ،تبدأ مرحلة ال ّدمار
امللموس يف العامل .دمار سيتصاعد بتد ّرج يف ترداده وفظاعته .ويكون مبثابة
السابع .لديك القليل من
تنبيه لدمار أعظم بكثري ،الذي سييل لحظة فتح الختم ّ
الوقت ،قبل أن يرضب هول ال ّدمار األخري األرض بأقطارها ،لتأخذعلم بالتنبيه
السابع
املوجود يف هذا الكتاب وتتجاوب مع الله بشكل مالئم (إن مل يكن الختم ّ
قد فُتح بعد ،عند قراءتك هذا الكتاب).
كلام أرسع ال ّناس بالتجاوب مع الله  ،كلام كانوا مستع ّدين ملا ينتظرهم الحقًا.
واأله ّم من ذلك ،سيكون لهم الحظ يف أن يتلقّوا املساعدة من الله .إنمّ ا من
الرضوري أن تفهم هنا نقطتني أساس ّيتني .ليس الله مدين ألحد ،ال بخدمة وال
ّ
مبساعدة .لذلك سيكون من الحكمة لك أن تبحث أنت عنه باك ًرا بروح حقيق ّية
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حتى تنال ال ّرحمة من روحه.
ال ّنقطة الثانية :سيتأمل كل الذين عىل األرض خالل أوقات ال ّدمار اآلتية .سيخترب
الذين مل ينالوا حامية الله ،آال ًما عظيمة وسيموت معظمهم .لذا ان كنت تريد
أنت أن تنجو من األوقات األكرث صعوبة يف تاريخ اإلنسان ،من الحكمة لك
أن تطلب باك ًرا رحمة الله ،إن أردت أن تعيش يف عامل جديد مع ازدهار دائم
وحكومة صالحة.
الخاصة
من الناحية األخرى ،حكومات اإلنسان مليئة بالكذب والفساد واملصالح
ّ
ورضائب مفرطة وظلم واضطهاد واستبداد ومحسوب ّيات وخالفات ورصاعات
والسلطة ...وهكذا دواليك! هل بإمكانك
وأنان ّية وغرور وكربياء وعطش للرثوة ّ
أن تتخيّل حكومة واحدة لعامل واحد ،خالية من الظلم والتفاهات؟ حكومة
تكون حقًا للشّ عب؟
السادس ،كاملرأة يف
الحس ّية من الختم ّ
ُوصف ال ّدمار املتزايد خالل الحقبة ّ
املخاض .وسيظهر الله بعد أكرث من ذلك مام قد كتب يف ال ّرؤيا ومل يت ّم كشفه
بعد ،حتى اآلن.

السبعة
ال ّرعود ّ

السابع من ال ّرؤيا اىل حني
مل يكتف الله بإخفاء معنى وتوقيت أحداث الختم ّ
كشفهم يف نبوءة آخر ال ّزمن .بل وقال أيضً ا ليوح ّنا أن ال يكتب ما سمع عن
السبعة .فقد أراد الله بذلك أن يدعها مختومة حتى زمننا هذا.
ال ّرعود ّ
بكل ذلك كجزء من العمليّة التي بها سيكشف عن هويّة أحد شاهداه
قام الله ّ
كل ما كتبه يوح ّنا يف ِسفر
آلخر ال ّزمن ،الذي من خالله سيكشف بالكامل عن ّ
ال ّرؤيا عن آخر ال ّزمن .أوحى الله ليوح ّنا بنبوءات مح ّددة عن آخر ال ّزمن .كان
عىل يوح ّنا أن يد ّون ما يرى ،إنمّ ا معظم ما كان يكتبه  ،كان ل ُيرتك مختو ًما .فالله
قد ص ّمم مسبقًا أن يكشف معنى وتوقيت األحداث النبويّة األساس ّية من خالل
نبيّه آلخر ال ّزمن.
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لله يف ذلك ،هدفًا ذو وجهني :أ ّوالً ،يريد أن مي ّيز بوضوح ما بني من هو كاهنه
الحقيقي ،من هو الذي سيعمل بواسطته يف الكنيسة املشتّتة ،وبني باقي الكهنة
ّ
الذين ال يعمل معهم .فيكون هذا آخر برهان للكنيسة قبل أن يرضب األرض
السابع.
دمار املحنة العظيمة ،عند فتح الختم ّ
ثانيًا ،يريد الله أن يكشف عن نبوءته بهذه الطّريقة بهدف أن مييّز بوضوح يف ما
الحقيقي
كل األديان يف العامل .وسيظهر من خالل ذلك من هو كاهنه
بني قادة ّ
ّ
نبي آلخر ال ّزمن.
الذي سيعمل من خالله ليعلن حقيقته للعامل ويكون آخر ّ
كل رؤساء األديان املخادعني.
وسيبدأ يكشف عن هويّة ّ
السادس .إليك ما كتبه يوح ّنا:
السبعة يف زمن الختم ّ
يأيت توقيت ال ّرعود ّ
السامء مترسبال ً بسحابة وعىل رأسه قوس
«ث ّم رأيت مالكًا آخر قو ًّيا نازال ً من ّ
قزح ووجهه كالشّ مس ورجاله كعمو َد ّي نار ومعه يف يده ِسفر صغري مفتوح
فوضع رجله اليمنى عىل البحر واليرسى عىل األرض ورصخ بصوت عظيم كام
السبعة بأصواتها .كنت مزم ًعا أن
يزمجر األسد .وبعد ما رصخ تكلمت ال ّرعود ّ
السبعة
السامء قائال ً يل أختم ما تكلمت به ال ّرعود ّ
أكتب فسمعت صوتًا من ّ
بالحي
وال تكتبه .واملالك الذي رأيته واقفًا عىل البحر رفع يده إىل ّ
السامء وأقسم ّ
السامء وما فيها والبحر وما فيه أن ال يكون زمان بعد
إىل أبد اآلبدين الذي خلق ّ
السابع) متى
بل يف أ ّيام صوت املالك ّ
السابع من الختم ّ
السابع (مالك البوق ّ
رس الله كام بشرّ عبيده األنبياء .والصوت الذي كنت
أزمع أن يبوق يت ّم أيضً ا ّ
الصغري املفتوح
السفر ّ
قد سمعته من الّسامء كلمني أيضَ ا وقال اذهب خذ ّ
يف يد املالك الواقف عىل البحر وعىل األرض .فذهبت إىل املالك قائال ً أعطني
الصغري وقال يل خذه وكله فسيجعل جوفك م ًّرا ولكنه يف فمك يكون
السفر ّ
ِّ
الصغري من يد املالك وأكلته فكان يف فمي حل ًوا
السفر ّ
حل ًوا كالعسل .فأخذت ِّ
كالعسل وبعدما أكلته صار جويف م ًّرا .فقال يل يجب أنك تتن ّبأ أيضً ا عىل شعوب
وأمم وألسنة وملوك كثريين» (رؤيا يوح ّنا الالهويت ١٠:١ـ .)١١
كل هذا؟ بقراءتك فقط لذلك ،لن تفهم شيئًا مح ّد ًدا ألنه مل يُكتب
ماذا يعني ّ
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كل
أي شخص كان .فبالحقيقة ،مل يُكتب ِسفر ال ّرؤيا بأكمله ل ُيفهم من ّ
ل ُيفهم من ّ
من يقرأه .بل كتب ليكشف بواسطة خ ّدام الله و قد حفظ معظم محتواه وختم
نبي الله آلخر ال ّزمن ـ أنا .
بهدف كشفه يف آخر ال ّزمن فقط من خالل ّ
أمت ّنى هنا أن ال ترتكب الخطأ الذي ارتكبه الكثريون عند قراءتهم هذه الجملة
بكل بساطة ملج ّرد ما توحي به .ستبدو لكم ربمّ ا وقاحة لكنها
الجريئة ،فرتفضها ّ
بكل بساطة الحقيقة ومن واجبي ومسؤول ّيتي أن أقولها هكذا
ليست كذلك .إنّها ّ
يل أن أذكّركم بيشء
ّ
بكل وضوح .إنمّ ا قبل أن أقول لكم ما هي ّ
السبعة ال ّرعود ،ع ّ
أ ّوال ً.
كل األحداث املهيبة التي ستنكشف من اآلن وصاع ًدا،إىل حني انتهاء محنة
مع ّ
كل هذا
آخر ال ّزمن ومجيء يسوع أخ ًريا ،سيخرب الله العامل مبا يحدث وملاذا ّ
ال ّدمار .وسيخربهم بذلك مسبقًا .كيف؟ بواسطة شاهدا آخر ال ّزمن ،شاهداه هو،
وباألخص بواسطتي أنا ،املتكلم عنه يف آخر ال ّزمن.
ّ
للتذكري مبا سيقوم به هذان الشّ اهدان خالل آخر الثالث سنوات وال ّنصف من
املحنة العامل ّية ،يجب أن نعيد مقط ًعا ورد يف الفصل األ ّول من هذا الكتاب:
الحقًا يف كتاب ال ّرؤيا ،يعطي الله رموزًا أخر ليوضح أهميّة شاه َديه .فقد قال:
«وسأعطي شاه َد ّي فيتنبآن ألفا ومئتني وستني يو ًما البسني مسو ًحا (رمز التواضع)
رب األرض» (رؤيا يوح ّنا الالهويت
هذان هام ال ّزيتونتان واملنارتان القامئتان أمام ّ
.)٤-٣ :١١
تقول الرتجمة الحرف ّية :هذان هام ال ّزيتونتان واملنارتان اللتان ستقفان أمام ال ّر ّب
عىل هذه األرضُ .عرف هذان الشّ خصان باملنارتان وال ّزيتونتان اللتان ارسلهام
ال ّر ّب ليكشفا عن إرادته للمسكونة كلها.
مل نذكر بعد اآليات التي ستيل اآلن .فهي تكشف بصورة أوضح دورالشّ اهدين
السنوات وال ّنصف األخرية« :وإن كان أحد يريد أن يؤذيهام تخرج
خالل الثالث ّ
نار من فمهام وتأكل أعداءهام وإن كان أحد يريد أن يؤذيهام فهكذا ال بد أن
السامء حتى المتطر مط ًرا يف أ ّيام نبوءتهام
السلطان أن يغلقا ّ
يقتل .هذان لهام ّ
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فلهام سلطان عىل املياه أن يح ّوالها إىل دم وأن يرضبا األرض بكل رضبة كلام
أرادا» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  ٥ :١١ـ .)٦
يعلن ال ّر ّب هنا أ ّن البعض سيكره هذين الشّ اهدين لدرجة أنّه سيحاول أذيتهام،
وحتى محاولة قتلهام .إنمّ ا يوضح لنا أيضً ا ،كام قلنا سابقًا ،أ ّن هذان الشّ خصان
لن ميوتا إىل حني يأمر ال ّر ّب بذلك بنفسه .فيُقتالن يف ساحة أورشليم قبل رجوع
املسيح بثالثة أيّام ونصف.
السلطة للتلفّظ باألحكام الحقّة بوجه
النار التي ستخرج من فمهام هي رمز ّ
وكل ما يلفظه هذان الشّ اهدان سيتحقّق .إن أراد الناس
كل من يريد إذيتهامّ .
ّ
قتلهام ،سيكون موتهام بحسب الطّريقة التي يريدانها هام .وسيعطيهام الله
الحامية اإلالهيّة والقدرة ليس فقط إلقامة األحكام عىل من سيؤذيهام بل وأيضً ا
إللحاق ال ّدمار الكبري كلام شاءا .ستكون لهام ق ّوة أكرب بكثري من التي كانت
ملوىس عندما قاد اإلرسائيل ّيني خارج مرص .سيكون باستطاعتهام أيضً ا أن يح ّوال
السامء أن متطر يف املكان الذي يختاراه .ستكون لهام
املياه إىل دماء وأن مينعا ّ
أي منطقة يختاراها عىل هذه األرض ،بعدد امل ّرات
القدرة للحاق بال ّنكبات عىل ّ
التي يشاءانها.
سيكشف الله عن هويّة شاهديه إن اختار ال ّناس أن يص ّدقهام أم ال! سيثبت الله
أكرث وأكرث حقيقة املتكلم بلسانه ،عندما ستتحقّق النبوءات متا ًما كام سرتد هنا
السابع ستعلن األبواق األربعة األوىل عن
يف هذا الكتاب .عندما سيفتح الختم ّ
انهيار الواليات املتّحدة وحلفائها املق ّربني .فتح هذا الختم هو بداية آخر الثالث
السنوات وال ّنصف من املحنة العظيمة العامليّة .قبل أن نتناول هذه األحداث
ّ
بالتّفصيل ،وهو موضوع فصل آخر ،علينا التم ّعن يف األحداث التي ستأيت قبل
السادس.
السبعة خالل زمن الختم ّ
آخر ختم .األحداث التي ستعلنها ال ّرعود ّ
يصف ال ّرعد ما سيحدث متا ًما قبل آخر عاصفة خراب ترضب األرض يف آخر
ال ًزمن .ستبتلع هذه العاصفة األخرية األرض بأكملها مل ّدة ثالث سنوات ونصف.
سوف ت ُسمع زمجرتها أكرث فأكرث كلام اقرتبت.
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السادس .فقد
السبعة هذه مثيل ّ
نبوي يصف هذه الفرتة من الختم ّ
لل ّرعود ّ
السبعة.
شُ ّبهت باملرأة يف املخاض .تشبيه يظهر مل ًّيا يف نبوءة ال ّرعود ّ
السبعة يف هذا الفصل من الكتاب .أمر مل يسبق أن أُعلن من
س ُيعلن عن ال ّرعود ّ
السبعة
قبلّ .
السبعة والويالت ّ
السبعة وال ّرعود ّ
كل ما كتبه يوح ّنا عن الختوم ّ
السبعة من املالئكة .سمع دويّها
األخرية ،ت ّم اعالنها بواسطة مالك .مل تأت ال ّرعود ّ
نبي آخر ال ّزمن لله .فقد ُحفظت هذه
يوح ّنا وهي تحتوي عىل رسالة حول ّ
نبي آخر ال ّزمن لله ويعلنها بنفسه .سنرشح ذلك أكرث
الرعود مخف ّية لحني يأيت ّ
السادس.
يف ال ّرعد ّ
عاصفة عامل ّية تتحضرّ والتنبيه منها يكمن يف سبعة أنواع عواصف متاميزة .سوف
كل عاصفة عىل حدة ،إنمّ ا يجب أ ّوال ً أن تفهم أن دويّها يشبه املرأة
نفس ّ
رّ
السبعة كلها فيام تقرتب عاصفة آخر ال ّزمن
يف املخاض .ستزداد قوة ال ّرعود ّ
دوي ال ّرعد التّايل
العظيمة .عند اإلنتقال من أمل مخاض إىل آخر ،سوف يُسمع ّ
أكرث من الذي سبق .ستستم ّر ال ّرعود تد ّوي إنمّ ا يف وقت من األوقاتّ  ،س ُيسمع
وكل م ّرة يد ّوي رعد أكرث ،يكون زمن
الواحد أكرث من كل ال ّرعود التي سبقتّ .
تت ّمة نبوءة املرأة يف املخاض.
السبعة عالقة مبارشة بكيف ّية كشف الله عن شاهديه .فهي مبثابة تحضري
لل ّرعود ّ
كل العالقة
السبعة ّ
للمحنة األخرية ،والظهور العظيم للشّ اهدين .لنبوءة ال ّرعود ّ
بنبوءة شاهد الله آلخر ال ّزمن التي تتعلق باإلنسان ،وكشف الله لإلنسان ،عن
شاهديه! لألسف ،معظم ال ّناس ستختار أن تتجاهل ما ستسمعه.

ال ّرعد األ ّول

دوي عال ج ًّدا حتى بات ذكره معلوم لدى العامل
11أيلول  ،٢٠٠1كان يو ُم ّ
أي مكان يف العامل ،وسيتع ّرف الجميع عىل الحدث.
أجمع .أُذكر هذا اليوم يف ّ
الحقيقي ألهم ّية هذا اليوم.
مع ذلك ال يعي الناس بعد املعنى
ّ
ما حدث يف نيويورك يف واشنطن ويف حقل يف بنسلفينيا ،ليس األه ّم يف ذلك
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يل!
اليوم .إنمّ ا ما هو األه ّم بكثري ،هو ما حدث عىل ّ
الصعيد اإلنجي ّ
منذ ذلك الوقت أصبح هذا التّاريخ محفو ًرا يف أذهان ال ّناس .وكذلك كلمة أخرى:
«القاعدة» .إسم يظهر كلام أتينا عىل ذكر  ١١أيلول.
يل .فأحداثه نبويّة ،ورمز هذه
املعنى األه ّم يف ذاك اليوم هو بالحقيقة ،إنجي ّ
السابع ،وإىل حرب عامليّة ثالثة.
األخرية ،سيؤ ّدي اىل فتح ختم ال ّرؤيا ّ
السنني .إنمّ ا لهذا اإلرهاب دور
اإلرهاب والحرب هام أسلوب اإلنسان منذ آالف ّ
يف نبوءة آخر ال ّزمن .ما مي ّيزه عن أساليب الحروب األخرى.
 : ١ #يعلن ال ّرعد األ ّول بداية «هلع الحرب» آلخر ال ّزمن .حرب آخر ال ّزمن
النبويّة.
السبعة عىل أمور مختلفة حدثت عىل األرض ،بطريقة أو
تحتوي ّ
كل ال ّرعود ّ
بأخرى ،منذ بدء اإلنسان .فاإلرهاب ليس بجديد وكذلك الحروب .إنمّ ا ما يحدث
السبعة هو الجديد .ألنه يشكل جز ًءا من نبوءة آخر ال ّزمن.
اآلن يف هذه ال ّرعود ّ
السنوات وال ّنصف األخرية من
فستؤ ّدي ّ
كل هذه األحداث مبارش ًة اىل الثالث ّ
املحنة امللموسة العظيمة التي سترضب األرض بقوة تصاعديّة.
كان نجاح هجوم  ١١أيلول إلرهاب القاعدة ،بداية ال ّرعد األ ّول .كان هذا اليوم
السادس من ِسفر ال ّرؤيا .إذًا أحداث ذلك اليوم هو ذو
الذي فُتح فيه الختم ّ
ونبوي كبري!
يل
ّ
معنى إنجي ّ
اإلرهاب هو حرب والحرب هي رعبُ .عرف الجرنال األمرييك يف الحرب األهل ّية،
وليم ن .رشمن بقوله« :الحرب هي جه ّنم» .كيفام تقولها ،كلمة «الحرب» تزرع
ال ّرعب أينام حلّت.
دوي
دوي من «رعب الحرب».هناك ّ
منذ  ١١أيلول ونحن نسمع بأكرث من ّ
متواصل بدرجة خفيفة ،بينام ترضب عمل ّيات القاعدة ع ّدة أماكن يف العامل يف
أوقت متفاوتة .إنمّ ا مع مرور الوقت سوف ترضب بق ّوة أكرب من تلك التي رضبت
يف  ١١أيلول.
أحدثت ر ّدة الفعل عىل  ١١أيلول ،دويًّا أعىل من الحادث نفسه .ويستم ّر «رعب
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الحرب» .ففي  ٧ترشين األول  ،٢٠٠١بدأت الواليات املتّحدة قصف أفغانستان
مبا أسمته «عمل ّية صرب الحريّة»  .Operation Enduring Freedomإنمّ ا يف الواقع
أحدثت هذه العمل ّية احتجا ًجا يف العامل وكِر ًها لألمرييك ،أكرث مماّ أحدثت تروي ًجا
للحريّة كام زعمت .فقد أُبعدت القاعدة من منطقة يف العامل إنمّ ا تأثريها وق ّوتها
باتوا أكرب بعد ذلك التاريخ.
السابقة ،يف كونها إحدى أكرب
أ ّما أفغانستان ،فقد عادت إىل قاعدتها اإلقتصاديّة ّ
عي يف العامل .الحظ ما قيل يف ٣آذار
البلدان املنتجة لألفيون  opiumالغري الشرّ ّ
 ٢٠٠٣يف قسم التجارة واألعامل من أخبار ال ب.ب.س  ،B.B.Cتحت عنوان:
«تستعيد أفغانستان تاج الهريويني» ،فقال مبا معناه :استعادت أفغانستان
العام املايض مكانها كاملص ّدرة األوىل للهريويني يف العامل ،بعد أن تغلبت الق ّوات
األمريك ّية عىل طالبان الذي كان قد ح ّرم زراعة الخشخاش يف البالدُ .وزّع التقرير
يف كابول نهار األحد من قبل الوزارة األمريك ّية التي ساندت دراسات مامثلة
أع ّدتها األمم املتحدة األسبوع املايض.
د ّوى ال ّرعد نفسه مر ًة ثاني ًة ،يف  ٣٠آذار  ٢٠٠٣عندما بدأت الواليات املتحدة
يل لكونه يحمل تأث ًريا نبويًّا قويًّا عىل
تقصف العراق .كان هذا آالم مخاض فع ّ
مواقف البلدان يف العامل ،التي بدأت تتحالف فيام بينها .نبوءة سترتجم فعل ًّيا
عندما تبدأ الحرب العامل ّية الثالثة.
 ١١أيلول  ،٢٠٠١أحد أه ّم أحداث آخر ال ّزمن النبويّة ،يوم فُتح فيه الختم
السبعة .تُل َّخص أحداث
السادس من ال ّرؤيا ،ويوم د ّوى فيه أول رعد من ال ّرعود ّ
ّ
السابع ،وهو اإلنهيار الكامل
هذا اليوم برمزيّة نبويّة .ما سييل فتح ختم ال ّرؤيا ّ
للواليات املتحدة وحلفائها املق ّربني.

ال ّرمزيّة النبويّة للحادي عرش من أيلول

كل أمم العامل ،مل يكن رمز أكرب الرتفاع وعظمة الغنى،
من بني أعىل ق ّمة من ّ
والق ّوة والشّ موخ للواليات املتّحدة ،من أبراج مركز التجارة العاملي.
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لتفهم أكرث معنى رمز هذه األبراج ،لنلقي نظرة عىل تاريخها؛ ُعرفت أبراج
باألخص ،بالطوابق املئة والعرشة لربجيها التوأمني املنتصبني .بعد
التّجارة العامل ّية
ّ
نجاتها من قصف  ٢٦شباط  ،١٩٩٣ته ّدم املرشوع بأكمله ج ّراء هجوم  ١١أيلول
 .٢٠٠١فانهار الربج األ ّول والثاين ،وتعذّر ترميم األبراج الثالث وال ّرابع والخامس
السابع فقد سقط يف
والسادس ،لق ّوة الخراب فيها .فت ّم هدمها الحقًا .أ ّما الربج ّ
ّ
نفس مساء يوم الهجوم.
الخاصة
ص ّممت األبراج يف األساس بهدف تخصيص مرشوع للشرّ كات
واملؤسسات ّ
ّ
يف التجارة العامل ّية .فشلت يف البداية يف استقطاب الزبائن ،ثم متلّكت فيها عدة
مؤسسات حكوم ّية لغاية سنة  ،١٩٨٠عندما ازدهرت حالة الوالية اإلقتصاديّة.
ّ
الخاصة التي ترتبط
املؤسسات التجاريّة ّ
فتملكت يف املرشوع أعداد تصاعديّة من ّ
مبارشة ً بالوول ْسرتيت.
خاصة بربجيها التوأم املنتصبني وطوابقهام املئة والعرشة .إنمّ ا
اشتهرت األبراج ّ
كان هذين الربجني أيضً ا ،مبثابة ن ُُصب لعظمة وطن .كام ّ
تأسست
يدل اسمهاّ ،
األبراج كمركز للتجارة العامل ّية ،املركز التي تص ّدرته الواليات املتحدة لعرشات
السبعة
السنني .كانت األبراج رمز لشموخ الوول سرتيت نفسه .تدمري األبراج ّ
ّ
كل علاّ مة إنجيل ،يعلم متا ًما ما
العاملي ،هو مبثابة تدمري أيقونةّ .
ملركز التجارة
ّ
نبوي ورمز النهيار الواليات املتحدة
يعني رمز كهذا .فام حصل هو حقًّا حدث ّ
السابع يف غضون شهور وليس سنني.
الذي سيحصل عند انفتاح الختم ّ
ال يجب أن ننىس أيضً ا الطائرة التي صدمت البنتاغون يف واشنطن ،يف نفس ذلك
اليوم .من ال ّناحية النبويّة ،ال أحد يستطيع أن يهرب من حكم الله ،وال حتى أكرب
قوى عسكريّة ألعظم وطن.

ال ّرعد الثاين

دوي آخر وهو يتصاعد بق ّوة .إنّها قوى
منذ سنتني تقري ًبا ،ونحن نسمع صوت ّ
ال ّدمار التصاعديّة التي تقوم بها األرض نفسها ،واألحداث املبارشة التي تنتج منها.
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 :٢ #ال ّرعد الثاين هو الخراب املتصاعد الذي تس ّببه اله ّزات األرض ّية والزالزل.
رشد
فخالل سنتني فقط ،قُتل أكرث من أربع مئة ألف شخص ج ّراء ال ّزالزل ،وت ّ
املاليني.
سنة ُ ،٢٠٠٤ص ّنف زلزال املحيط الهندي ،املعروف علم ًّيا باسم سومرتا ـ اندمان
 Sumatra – Andamanاآليت من عمق البحار ،كأعظم كارثة يف تاريخنا املعارص
من جهة عدد الضّ حايا التي خلّفها .ففي  ٢٦كانون األول  ٢٠٠٤قتل ال ّزلزال
شخصا ،بحسب اإلحصاءات الجيولوج ّية.
والتّسونامي ً ٢٨٣١٠٠
عند وقوع زلزال تأيت الخسارة الكبرية يف األرواح ،إ ّما نتيجة انهيار املباين أو من
الق ّوة اآلتية عىل شكل تسونامي .للرباكني أيضً ا عالقة مبارشة بال ّزالزل .ستتتابع
تصاعدي ،كلام اقرتبنا من نهاية
هكذا أحداث عىل اإلنسان والطبيعة بشكل
ّ
هذا العهد.
الصدور
السنتني (ابتدا ًء من ّ
السبعة شيئًا فشيئًا خالل هذه ّ
سيعلو هدير ال ّرعود ّ
السنوات وال ّنصف من املحنة
األ ّول لهذا الكتاب) ،حتى انتهاء آخر الثالث ّ
كل م ّرة .ستكون ال ّرعود دليالً قويًّا عىل أن ما
العظيمة .وسيلحظها ال ّناس أكرث يف ّ
كل ما قيل يأيت من إله ابراهيم ،أبو يسوع املسيح.
حقيقي .وأ ّن ّ
كُتب هنا هو
ّ

ال ّرعد الثالث

إحدى أكرب القوى املد ّمرة التي ستأخذ منواال ً أسوأ بعد ،وتؤث ّر عىل الحجر
والبرش ،يأيت سببها من التغيري املتواصل يف املناخ .سيقول البعض أ ّن هذا التغيري
الذي نشهده اآلن هو نتيجة دورات تغيري طبيعيّة مي ّر فيها املناخ عرب األزمان.
ويزعمون أنّنا لطاملا شهدنا دما ًرا وخرابًا ج ّراء عوامل طبيع ّية .إنمّ ا الفرق اآلن
هو أ ّن ال ّدمار والتغيري الذي سيطرأ عىل املناخ ،سيستم ّر بالتصاعد املهيب بشكل
عشوايئ.
ستشهد بعض املناطق أمطا ًرا غزيرة غري طبيع ّية ،بينام مناطق أخرى لن ترى
أمطارها املعتادة .ما سيسبّب فياضانات وانهيارات محليّة يف بعض املناطق،
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بينام ستواجه مناطق أخرى املشاكل ج ّراء الجفاف الذي سيشعل النريان ويلحق
األذى باملحاصيل وال ّزراعة .مناطق أخرى بعد ستشهد أمطا ًرا طبيع ّية إنمّ ا يف
غري موسمها ما يستحيل استخدامها زراع ًّيا واالنتفاع منها .برد كثري وح ّر كثري
يف الوقت الغري مناسب ،ما سيزيد عىل هذه القوى املد ّمرة .ال ّ
شك أ ّن املزارعني
اعتادوا عىل تغيريات مامثلة يف الطقس ،إنمّ ا األمور التي ستحصل خالل العامني
املقبلني ،ستكون أسوأ بكثري من التي تع ّودوا أن يواجهوها.
 :٣ #ال ّرعد الثالث هو ال ّدماراملتصاعد من األحوال الجو ّية.
قد تح ّدثنا قبالً عن أعصار الواليات املتّحدة الذي حدث سنة  .٢٠٠٥توقّع الخرباء
أ ّن أعصار كاترينا الذي رضب أالباما ،لويزينا وامليسيسيبي يف  ٢٩آب ٢٠٠٥
سيشكّل الكارثة األكرث كلفة يف تاريخ أمريكا .وقُ ّدرت التكاليف مبئة مليون دوالر
أمرييك .إنمّ ا الكلفة الحقيق ّية تع ّدت املئتي مليون دوالر أمرييك.
يف األسبوع املايض ( ٢٢آذار  )٢٠٠٦رضب أعصار الري أوسرتاليا ،وهو عاصفة
الساعة .فقد وصلت هذه العاصفة
من فئة  ،٥مع رياح برسعة  ١٨٠ميل يف ّ
رضرت بساتني املوز كل ًّيا وق ّدرت
املهيبة اىل نحو  60ميال ً جنوب كرينز  .Cairnsفت ّ
الخسائر مبئات املاليني من ال ّدوالرات.

ال ّرعد ال ّرابع

السابقة تأثري مبارش عىل ال ّرعد ال ّرابع .مع محاربة األوطان
ّ
لكل ال ّرعود النبويّة ّ
لإلرهاب وتحضريها للحرب ،ومع الخراب ال ّناتج من ال ّزالزل واألحوال الجويّة،
العاملي املتدهور.
سيكون الثقل األكرب عىل اإلقتصاد
ّ
عاملي.
 :٤ #ال ّرعد ال ّرابع هو تدهور
ّ
اقتصادي ّ
عاملي لإلقتصاد .ال تستطيع البورصة أن
يدخل العامل حال ًّيا يف زمن آخر تدهور ّ
توهمنا أنّها بخري وتسمعنا أقواالً مطمئنة كاذبة ،وتك ّهنات مستقبل ّية خيال ّية.
سوف نواجه الواقع قري ًبا .سترضب العامل نكسات ع ّدة وهو يقرتب أكرث فأكرث
من انهيار البورصة.
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تحس ًبا ملا ميكن أن يحصل.
بدأت بعض البلدان بالتعامل مع اليورو بدل الدوالرّ ،
سوف يسخرالكثريون يف الواليات املتحدة من هذا االحتامل .إنمّ ا هذا بالضّ بط ما
سيحصل مع ازدياد عدم الثقة بال ّدوالر.
مع انكشاف الفضائخ والفساد وانعدام الثقة باقتصاد مريض ،تقرتب الواليات
املتح ّدة شيئًا فشيئًا من اإلضمحالل اإلقتصادي.
السوق الح ّرة ال ّرأساملية اىل ح ّد ال رجوع
لقد ّ
توصل الفساد والجشع واإلحتيال يف ّ
عنه .زد عىل ذلك مشاكل املقايضات والتداول الحايل وسوق النفط املتأرجح
وغريها من املشاكل يف العامل .أصبح لديك اآلن صيغة واضحة النهيار وتدهور
اإلقتصاد العاملي كام مل يشهده العامل من قبل .لقد واجه العامل ع ّدة انهيارات
اقتصاديّة من قبل واستطاع أن يخرج منها بطريقة أو بأخرى .إنمّ ا هذه امل ّرة لن
العاملي،
يكون هناك إمكان ّية لل ّرجوع .فسيشهد العامل اضمحالالً شامال ً لإلقتصاد
ّ
إىل ح ّد لن يستطيع الذّهب وال الفضّ ة أن يأتيا بالعون.
استقراراإلقتصاد العاملي مهت ّز إىل ح ّد حتى البالد الصغرية تستطيع أن تؤثر
سل ًبا عليه .مثل إيران وتهديداتها؛ أعلنت شبكة وورلد نت دييل World Net
 Dailyهذا األسبوع ( ٣شباط  )٢٠٠6عن تح ّركات مشبوهة إليران .فضامن
العاملي عىل املحك وأصغر أمر ميكن أن يشكل خط ًرا عليه .فقالت:
اإلقتصاد
ّ
ابتدا ًء من سنة  ،٢٠٠٣بدأت إيران تطالب بدل النفط باليورو عوضً ا عن ال ّدوالر.
مع أ ّن النفط يبقى مس ّع ًرا بال ّدوالر األمرييك .واآلن تفكر إيران جديًّا بتأسيس
خاصة بها ،بهدف التباري مع رشكة نيويورك للمقايضةNew،
بورصة للنفط ّ
 ، York Mercantile Exchange NYMEXورشكة لندن العامليّة للتداول النفطي،
 - London’s International Petroleum Exchange IPيف الوقت الحارض ،تستخدم
الرشكتان  NYMEXو  ،IPEثالثة مصادر للتّسعري ال ّنفطي ،رشكة غريب تكساس،
النوج  ،Norway Brent Crudeورشكة
 ،West Texas Intermediate crudeورشكة رّ
د ّيب  .UAE Dubai Crudeبتأسيسها بورصة للنفط تريد طهران إقامة رشكة رابعة
لل ّتسعري تكون عملتها باليورو .
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العاملي ال زال محفوظًا بال ّدوالر األمرييكّ .إن بدأ نفط
اليوم ٪٧٠من اإلحتياط
ّ
جذري ــ تستند الواليات
اليورو يواجه نفط ال ّدوالر ،ستتدهور األمور بشكل
ّ
املتّحدة عىل اإلحتياطات العامل ّية التي هي بال ّدوالر ،ليك تبيع مستحقّات خزينتها
العاجزة .أغلب االمريك ّيون ال يعون أهم ّية تهديد إيران هذا.
الصني بدأت تعترب تحويل احتياطاتها من ال ّدوالر إىل اليورو .فهناك عدم
حتى ّ
تدهورعاملي مل يسبق له
اطمئنان للحالة االقتصاديّة يف العامل ،ما سيؤ ّدي إىل
ّ
مثيل من قبل.

ال ّرعد الخامس

ال ّرعود الثالثة الباقية هي ثنائيّة املضمون؛ فهي تعني كنيسة الله والعامل عىل ح ّد
السادس هو مرحلة انتقاليّة من محنة آخر ال ّزمن
سواء .قد قلنا سابقًا أ ّن الختم ّ
يف الكنيسة إىل محنة آخر ال ّزمن يف العامل.
 :٥ #ال ّرعد الخامس هو املوت.
تتض ّمن ال ّرعود الثالثة األوىل ارتفاع واضح يف نسبة املوت ج ّراء ال ّدماراملتزايد.
وهذا ال ّرعد سيزيد أيضً ا عىل هذا ال ّدمار بطريقة معيّنة.
السبعة هي دليل عىل أ ّن دمار آخر ال ّزمن قد اقرتب فعال ً ،كام ورد
إ ّن ال ّرعود ّ
يف ال ّنبوءة .وأ ّن لسا ُن الحال لشاه َد ّي الله آلخر ال ّزمن قد أىت وهو حقًا ِمن ِقبل
السبعة أ ّول دليل عىل حقيقة أقوايل.
الله .ستكون ال ّرعود ّ
لقد بدأ تأثري ال ّرعد الخامس عىل الكنيسة املفكّكة .لن يعي العامل ما يحدث يف
هذه املرحلة األوىل لهذا ال ّرعد ألنّه ال يعلم أصال ً بوجود كنيسة الله .إنمّ ا هذه
الكنيسة املشتّتة ستعي بذاتها حقيقة ما يجري.
ينقسم ال ّرعد الخامس إىل ثالثة مراحل مح ّددة من املوت )١ :املرحلة األوىل
هي موت يف صلب كنيسة الله التي تشتّتت وتحدي ًدا يف رئاستها (الكهنوت))2 .
املرحلة الثّانية هي ارتفاع نسبة املوت عند أشخاص بارزين يف العامل )٣ .املرحلة
الثالثة هي تكاثر املوت يف العامل ج ّراء ال ّنكبات.
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 )١املرحلة األوىل من ال ّرعد الخامس :لقد بدأت ببطء يف كنيسة الله التي تفككت
حسب ال ّرسالة النبويّة (رسالة بولس ال ّرسول الثانية إىل أهل تسالونييك ،الفصل
الثاين) .تتو ّجه هذه املرحلة إىل أعضاء الكنيسة الذين تف ّرقوا بهدف أن ته ّزهم
وحي العميق .من املؤسف أن تكون الوقاحة والتكبرّ
وتوقظهم من سباتهم ال ّر ّ
وحي متجذّر يف عقول وقلوب الذين يرفضون اإلستامع إىل تنبيه الله .فهذا ما
ال ّر ّ
نبي الله آلخرال ّزمن اآليت من عند الله،
سيمنع الكثريين من التواضع ليتق ّبلوا كالم ّ
فيتمسكون أكرث بأفكارهم
ألنّهم اليوافقون عىل الطريق التي يأيت من خاللها.
ّ
مؤسساتهم.
وإميانهم ويقولون إن أراد الله إعالمهم بيشء فسيفعله من خالل ّ
هذه املرحلة من ال ّرعد الخامس هي من اختياري الخاص .وقد أعطاين إيّاه الله
السادس).
كجزء من إرادته وغايته مبا ّ
يخص الكنيسة (سنوضّ ح ذلك يف ال ّرعد ّ
لقد ترك يل ال ّر ّب العمل عىل إيقاظ من هم نيا ًما يف ال ّروح .وقد أعطاين بصفتي
شاهدي آخر ال ّزمن ،ق ّوة خارقة إلنزال الويالت «كلام أرادا» (رؤيا يوحنا
أحد
ّ
الالهويت )٦ :١١بهدف حمل اإلنسان عىل التواضع حتى يتوب ويرجع إىل الله.
الخاصة من ال ّرعد الخامس هي آخر فرصة إليقاظ األخوة روح ًّيا
إ ّن هذه املرحلة
ّ
حتى يتوبوا ويتمكنوا من دخول ال ّزمن الذي وعدهم به ال ّر ّب منذ أن تفتّحت
كل من يرفض التوبة يف املحنة األخرية ،ليقوم يف
أذهانهم عىل كالمه .سيموت ّ
نهاية األلف سنة من حكم الله عىل األرض لل ّدينونة األخرية.
نسبي يف اإلصحاح الخامس
قد أعطى الله عدد الذين سيتجاوبون معه بشكل ّ
من ِسفر حزقيال .حال ًّيا ،قد تاب فقط ِعرش ال ِعرش من الثلث الذي تشتّت
(.ا ٪من الثلث الذي تشتّت) .خالل هذه املرحلة األوىل ،ستُعطى فرصة التّوبة
ل ِتسعني يف املئة من الذين تشتّتوا .لن يعني هذا لكم الكثري أيّها الق ّراء إال إذا
كنتم تنتمون إىل كنيسة الله .فإ ّن هذا الكالم يعنيهم هم ،ال أنتم .ليس مطلوب
كل هذا .إنمّ ا للكنيسة املشتّتة القدرة عىل فهم ما جاء يف
منكم أن تفهموا ّ
ال ّنبوءة.
أوضح الله أنّه أزال حاميته عن كهنوته الذي تشتّت (الكهنة الذين مل يتوبوا).
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أقل من سنة .مل ي ِعر العامل اهتاممه لحادثة
وقد بدأنا نلمس ذلك فعال ً منذ ّ
وقعت ضمن جامعة من املشتّتني ،رغم أ ّن الخرب أُذيع يف ع ّدة أماكن من العامل
(كنت يف أسرتاليا حينها) ،يف  ١٢آذار  ،٢٠٠٥يف فندق يف وسكنسن .عندما كانت
السبت ،دخل الغرفة عضو غري راض منها ،وأطلق  ٢٢طلقة
جامعة تصيل صالة ّ
من مس ّدسه يف دقيقة واحدة ،وقتل سبعة أشخاص .قبل أن ينهي طلقاته ،كان
القس وابنه وخمسة أعضاء آخرون قد القوا حتفهم ،وجرح أربعة آخرون .ثم
ّ
قتل العضو الثائر نفسه.
كالصاعقة بني أعضاء الكنيسة املشتّتة .وتساءل الكثريون كيف
د ّوى خرب الحادثة ّ
ميكن أن يحدث هذا يف يوم سبت .حادثة مل يكن لها مثيل يف تاريخ الكنيسة.
أ ّما الجواب هو ،والذي لن يريض أعضاء الكنيسة املشتّتة  :مل يعد الله يحمي
رافيض التوبة.
بعد ثالثة أشهر ويف نفس املنظمة ،تويف أحد الثالثة املق ّدمني للربامج التلفزيون ّية،
وهو مبشرّ قديم يف الكنيسة ،بسبب مرض جرثومي يف الجلد Staphylococcus.
ما ه ّز هذه املجموعة ومجموعات غريها من الكنيسة .ك ّنا نحرتم هذا ال ّرجل
ونحبه كث ًريا .فهو من أقام مراسيم زواجي ،وشارك يف ارتسامي عند انضاممي إىل
كنيسة الله.
بعد شهرين من موته ،توفيّ َ مساعده الالهويت من املرض نفسه.
كان هؤالء الالهوت ّيون الثالثة الذين ماتوا يف العام املايض ،ينتمون إىل نفس
املنظّمة املسماّ ة كنيسة الله الح ّية  .living Church of Godموت اثنني منهم
من مرض ٍ
معد له أهميّته ،كونه حدثَ رغم صالة الجامعة التي مل تجدي نف ًعا.
السيد رودرك
للسبب التايل .طلب رئيس املنظمةّ ،
من امله ّم ج ًّدا أن تفهم ذلك ّ
كل أعضاء الجامعة أن يصوموا ،طال ًبا من الله
مرييديث  ،Roderick Meredithمن ّ
هديّة يف املقابل ،وهي شفاء الالهوت ّيني .فيربهنوا بذلك للعامل ،أ ّن الله يعمل حقًّا
السيد مرييديث تكرا ًرا
رص ّ
من خالل منظمتهم ليصل إىل غايته عىل األرض .لقد أ ّ
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بطلبه هذا من أعضاء املنظمة .إنمّ ا الله مل يسمع صالتهم ومل يقبل صيامهم!
السيد مرييديث هو مخالف متا ًما ملا أراده الله آلخر ال ّزمن .فطلب
ما طلبه ّ
الصيام عىل هذا النحو هو خطأ .وبعد ،الكشف عن الذين يعمل معهم ال ّر ّب لن
ّ
يكون من خالل شفاءات عجائب ّية لرجال ال ّدين .كانت تلك وسيلة الله من قبل،
عندما أراد أن يظهر عظمة ابنه يسوع املسيح .وقد أعطى أيضً ا ق ّوة الشّ فاء تلك
للكنيسة يف البداية ليظهر للعامل كنيسته الجديدة ورجال كهنوته.
إنمّ ا يف آخر ال ّزمن هذا ،ليس الله يف صدد أن يصنع العجائب والشفاءات ليظهر
أين ومع من يعمل .هدفه هو إنهاء حكم اإلنسان وحمل هذا األخري عىل التواضع
حتى يتوب ويرجع إليه ،ويقبل بحكومته عندما يرجع يسوع املسيح كملك
امللوك .يجب عىل آخر العهد هذا للكنيسة أن يتواضع ويتوب ويعود لل ّر ّب.
وكذلك العامل أيضً ا ،حتى يستقبلوه .سيجعل الله الكنيسة والعامل يتواضعان من
خالل أحداث آخر ال ّزمن التي وردت يف هذا الكتاب .ومعها سيظهر للعامل مع
السلطان
من يعمل .وبالنسبة لشاه َديه آلخر ال ّزمن ،سيكشف عنهام من خالل ّ
الذي سيعطى لهام إلنزال ال ّنكبات وال ّدمار ،وليس للقيام بشفاءات! نعم ،هذه
هي الوسيلة التي سيستعملها الله إليقاظ النامئني روحيًّا يف الكنيسة املشتّتة حتّى
يتوبوا .سيشهد املوت الذي سيلحق برؤساء هذه الجامعات املشتّتة ،عىل حقيقة
من يعمل معهم الله .لن تكون تلك الشّ هادة من خالل الشّ فاءات العجائب ّية.
قصة إيل ّيا مع كهنة بعل .تكلّم إيل ّيا بق ّوة عظيمة ،وكشف الله
كام قد حدث يف ّ
بذلك من خالل من يعمل .وهذا ما سيحدث مع رؤساء الكنيسة املشتتة الذين
الحقيقي.
يرفضون التّوبة واإلصغاء لعبد الله
ّ
مزي لحدث وفات
سيبدأ اآلن جميع أعضاء الكنيسة املشتّتة بفهم املعنى ال ّر ّ
الكهنة الثالث لكنيسة الله الح ّية .لقد أوقف الله حاميته للكنيسة املشتّتة ومل
يعد يتد ّخل بالشّ فاءات ،أل ّن أعضاءها مل يتوبوا عن األسباب التي أ ّدت إىل تشتتها.
لذا سيسود املوت اآلن عىل الكنيسة وبالتّحديد عىل رؤسائها.
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قصة إيل ّيا من جديد
ّ

روحي.
قصة وردت يف كتاب امللوك ،ستعاد اآلن يف كنيسة الله عىل صعيد
ّ
ّ
افرتقت إرسائيل عن الله وأصبح لديها نظرة أخرى عنه .أصبحت تعبد بعل
ومتزج تعاليمه بتعاليم الله.
كل أنبياء بعل طال ًبا من اإلرسائيل ّيني أن يكفّوا عن التأرجح يف
جاء إيل ّيا وتح ّدى ّ
يخص الله « :فتق ّدم إيل ّيا إىل جميع الشّ عب وقال
أفكارهم واعتقاداتهم فيام ّ
حتى متى تعرجون بني الفرقتني .إن كان ال ّر ّب هو الله فاتّبعوه وإن كان البعل
فاتبعوه .فلم يجبه الشعب بكلمة» (امللوك األول .)٢١ : ١٨
كان صع ًبا عىل ال ّناس أن يستمعوا إىل إيل ّيا ألنّه كان يعمل مبفرده ،واختاروا أن
يستمعوا إىل أنبياء بعل العديدين .ثم تح ّدى إيل ّيا أنبياء بعل حتى يُثبت للشّ عب
بالحق عن الله ،هو ،أم أنبياء بعل.
من يتكلم
ّ
فطلب منهم أن يج ّهزوا ذبيحة ويق ّدموها لبعل .فإن كان بعل هو اإلله ،فعليه
رضعون لبعل طوال
أن يشعل نار التقدمة تحت أنظار ال ّناس .فقام األنبياء يت ّ
الصباح ،وإيل ّيا يسخر منهم أل ّن صالتهم مل تكن ت ُسمع .وقال لهم ربمّ ا عليهم
ّ
لعل بعل ال يسمعهم ،أو أنّه يتكلّم مع أحد غريهم،
أن يرصخوا بأعىل صوتهم ّ
أوأنّه يف رحلة ،أم هو نائم ويحتاج ملن يوقظه أو ربمّ ا هو يف خلوة (عبارة تعني
الذّهاب إىل الحامم).
وصب
عندما حان وقت تقدمة املساء ،أع ّد إيليّا تقدمة فوق مذبح من حطب ّ
املاء فوق املِحرقة عىل ثالث دفعات وحفر قناة ً حول املذبح ومألها باملاء أيضً ا:
«فجرى املاء حول املذبح وامتألت القناة أيضً ا ماء .وكان عند إصعاد التقدمة أنّ
إيل ّيا ال ّنبي تق ّدم وقال أ ّيها ال ّر ّب إله ابراهيم وإسحق وإرسائيل ليعلم اليوم أنك
أنت الله يف إرسائيل وأنيّ أنا عبدك وبأمرك قد فعلت ّ
كل هذه األمور .إستجبني
رب إستجبني .ليعلم هذا الشّ عب أنك أنت ال ّر ّب اإلله وأنك أنت ح ّولت
يا ّ
قلوبهم رجو ًعا .فسقطت نار ال ّر ّب وأكلت املحرقة والحطب والحجارة والرتاب
ولحست املياه التي يف القناة .فلماّ رأى جميع الشّ عب ذلك سقطوا عىل وجوههم
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وقالوا ال ّر ّب هو الله ال ّر ّب هو الله .فقال لهم إيل ّيا أمسكوا أنبياء البعل وال يفلت
منهم رجل .فأمسكوهم فنزل بهم إيل ّيا إىل نهر قيشوم وذبحهم هناك» (امللوك
األ ّول  ٣٥ :١٨ـ .)٤٠
القصة روح ًّيا .أربع مئة وخمسون نب ًّيا لبعل قُتلوا
حان الوقت لتطبيق هذه ّ
يف ذلك اليوم .سيحدث أمر مامثل عىل صعيد إرسائيل الله ال ّروحيّة ،التي هي
كنيسة الله.
رضعت إلله ابراهيم األز ّيل وطلبت منه أن تتحقّق املرحلة األوىل هذه
أنا أيضً ا ت ّ
من ال ّرعد الخامس ،متا ًما كام وردت هنا .طلبت ذلك من أجل األخوة النامئني
حتى يستيقظوا ويعوا بأن الله ،بعمله هذا ،قد أعطاهم اآلن الفرصة للتّوبة
نبي آخر ال ّزمن ولسان الحال
وال ّرجوع إليه .وأيضً ا حتى يعلموا أنّني أنا حقًّا ّ
للشّ اه َدين.
نبي الله أم ال ،وما إذا كان كهنة الكنيسة
سينكشف قري ًبا ما إذا كنت أنا حقًّا ّ
املشتّتة ال يزالون كهنة ال ّر ّب أم ال .فكام قلنا سابقًا ،إ ّما احتامل من االثنني
صحيح ،إ ّما اإلحتاملني خطأ.
وباألخص
يصا بالكهنة املشتّتني.
ّ
خص ً
للتّوضيح أكرث ،ما طلبته من الله يتعلّق ّ
كل كاهن ال يرىض أن يتوب ويعود لل ّر ّب (ويقبل
الذين سيموتون يف البدايةّ .
السنوات وال ّنصف من
يب وبتعاليمي ككاهن عند ال ّر ّب) ،سيموت خالل الثالث ّ
املحنة العظيمة .لن يكونوا يف القيامة األوىل ولن يحرضوا أمام ملكوت الله أللف
سنة عىل األرض.
شخصان بارزان سيموتان عماّ قريب وهام مق ّدما الربامج يف كنيسة الله الحيّة.
لكل من رؤساء كنيسة الله
دوي هذا ال ّرعد أكرث بعد ،مع املوت املبكر ّ
سيعلو ّ
يف فيالدلفيا ،Philadelphia Church of God ،وكنيسة الله املستعادة Restored
 Church of Godوكنيسة الله العظيم  .Church of the Great Godمن ث ّم
سريفع الله الذين ينتمون إىل الفرق املشتّتة األكرب حتى يظ ّنوا أنّه إىل جانبهم،
ألنّهم مملوئني بالكربياء .إنمّ ا عندما يكون ذلك سيبدأ املوت يخطف العديد من
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كنيسة الله املتحدة .United Church of God
الحقيقي.
إ ّن هذه ال ّدقة يف املعلومات تكفي يك تربهن أنيّ فعال ً من الله ونب ّيه
ّ
رصف يب بأرسع وقت ممكن.
أو أنّها تبينّ أنيّ تخطّيت الحدود وعىل الله أن يت ّ
إنتظر وترى! ولن يطول انتظارك!
 )٢املرحلة الثّانية من املوت سترضب شخصيّات معروفة يف العامل .تبدأ بوترية
خفيفة وتعلو شيئًا فشيئًا مع صوت ال ّرعود املتصاعد .ستكون الشّ خصيات من
السياسة والفن وال ّرياضة ،وأيضً ا من عامل األديان والطّوائف املختلفة يف
عامل ّ
العامل .لن يكون بابا روما أو ال َحرب األعظم للكنيسة الكاثوليك ّية من بني هؤالء .بل
تن ّبأ له أن ميوت فو ًرا بعد رجوع يسوع املسيح .ستأيت هذه املرحلة بعد األوىل،
إنمّ ا العامل سيلحظ هذه أكرث.
 )٣املرحلة الثالثة من املوت ستأيت عن طريق األوبئة .بدأت بضع دول تتحضرّ
ملكافحة ح ّمى الطيور  Bird Fluمنذ العام املايض .إنمّ ا لن تكون هذه الح ّمى
مصدر الهلع يف العامل ،بل سيأيت غريها أكرث هل ًعا بعد .سيكون آخر ال ّزمن أسوأ
زمن يف تاريخ البرشيّة ،كام كان الله يحذّرنا دو ًما.

السادس
ال ّرعد ّ

يختص هذا ال ّرعد بالكنيسة وبالعامل عىل ح ّد سواء .بدأ هذا ال ّرعد يد ّوي بالتزامن
ّ
النبوي»  ،Prophesied End-Timeالذي حمل
مع نرشي لكتايب األ ّول «آخر ال ّزمن
ّ
معلومات قويّة تعلن أحداث آخر ال ّزمن التي كانت قد بدأت تتحقق .إنمّ ا إعالين
نبي آخر ال ّزمن سيكون له وقع أقوى وأه ّم عىل كنيسة الله.
أنيّ أنا ّ
نبي آخر ال ّزمن ،وال ّناطق باسم
ال ّدالئل التي ستتواىل وتتصاعد والتي ستثبت أنيّ ّ
شاه َد ّي آخر ال ّزمن ،ستكون رع ًدا ،يزداد ق ّوة كلّام اقرتب وقت رجوع يسوع
املسيح.
شاهدي الله آلخر ال ّزمن .هو من
السادس هوالعمل عىل كشف
 :٦ #ال ّرعد ّ
ّ
سيعلن أنيّ لسان الحال لنبيّا الله آلخر ال ّزمن .ال ّناطق باسم شاه َد ّي الله آلخر ال َزمن.
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السابقة التي ذكرناها ،بق ّوة
سيعلو صوت هذا ال ّرعد مع تتابع أحداث ال ّرعود ّ
متصاعدة ،ليثبت ص ّحة ما كتبت وأ ّن ما أقوله هو حقيقة .ستكرث مقاباليت يف
اإلذاعة وعىل التلفاز مع كرثة الفضول واألحداث والتناقضات والخوف فيام
تتصاعد ق ّوة هذه ال ّرعود.
السادس:
سأعيد هنا ما قلته سابقًا يف هذا الفصل ملا له من أهميّة يف هذا ال ّرعد ّ
السبعة يف هذا الفصل من الكتاب .أمر مل يسبق أن أُعلن
س ُيعلن عن ال ّرعود ّ
السبع
بعدّ .
السبعة والويالت ّ
السبعة وال ّرعود ّ
كل ما كتبه يوح ّنا عن الختوم ّ
السبعة من املالئكة.
األخرية ،كانوا قد أُعلنوا من قبل مالك .مل تأت ال ّرعود ّ
نبي آخر ال ّزمن لله .فقد
فقد سمع يوحنا دويّها ،وهي تحتوي عىل رسالة حول ّ
نبي آخر ال ّزمن لله ـ ال ّناطق باسم
ُحفظت هذه ال ّرعود ّ
السبعة مخفيّة حتى يأيت ّ
السادس.
ّ
شاهدي آخر ال ّزمن ـ ويعلنها بنفسه .سيت ّم رشح ذلك أكرث يف ال ّرعد ّ
السبعة عالقة مبارشة بكيف سيكشف الله عن شاهديه .فهي مبثابة
لل ّرعود ّ
كل
السبعة ّ
تحضري للمحنة األخرية والظهور العظيم للشّ اهدين .لنبوءة ال ّرعود ّ
العالقة بنبوءة شاهد الله آلخر ال ّزمن التي تتعلق باإلنسان ،وكشف الله عن
شاهديه لإلنسان! لألسف معظم ال ّناس سيختارون أن يتجاهلوا ما سيسمعونه.
كل
السبعة .ويوح ّنا مل يسمع خصائص ّ
مل يسمح الله ليوحنا بالكتابة عن ال ّرعود ّ
رعد عىل حدة .إنمّ ا سمع القسم الذي يحيك عن كيف ّية كشف هذه ال ّرعود يف
حينها .كان يوح ّنا رسوالً ونب ًّيا وكانت كتاباته مل َهمة من الله .هو كتب ال ّرؤيا
كل ما كتب .كوين أنا مثيل ليوح ّنا ،فقد أعطاين ال ّر ّب
إنمّ ا مل يُعطى القدرة لفهم ّ
القدرة لفهم ما أوحى به له .زِد عىل ذلك أنّني لسان الحال ،أحد أنبياء آخر
ال ّزمن وأحد الشّ اه َدين الذَين تح ّدث عنهام يوح ّنا يف ال ّرؤيا.
يل سؤاالً يف املقابالت أو يف ال ّرسائل اإللكرتون ّية التي
بعد نرش كتايب األ ّول  ،طُرح ع ّ
كانت تردين :كيف كشف لك الله هذه األشياء؟ فعل الله ذلك كام كان يفعله
دو ًما مع خ ّدامه وأنبيائه األقدمني ،بهدف الكشف عن إرادته وهدفه ،من خالل
وحي روحه .فهو يُرسل أفكاره (كلامته) إىل عقل (أفكار) الذين يعمل معهم.
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كثريون كذبوا وقالوا أ ّن الله كلّمهم .ولطاملا سخر معلّموا ال ّدين املخطئون من
تلك الوسيلة التي اعتاد الله أن يستعملها ليكشف إرادته لشعبه.
يل .والجواب يف أنّني أقول من أنا ،سيتبينّ يف
عادل هو ّ
السؤال الذي طرح ع ّ
األحداث التي ستتواىل بالتّحديد كام وصفتها يف الكتابني .هذا ما سيربهن أنني
نبي الله آلخر ال ّزمن وال ّناطق باسمه .إنمّ ا قبل أن أُعطى الق ّوة الكبرية إلحداث
ّ
السابع
عجائب كالق ّوة التي أُعطيت ملوىس (إنمّ ا أقوى بعد) ،عندما س ُيفتح الختم ّ
السبعة
السنوات وال ّنصف ،ترك الله يل مه ّمة اإلعالن عن ّ
وتبدأ محنة آخر الثالث ّ
ال ّرعود.
السبعة هي التوافق بني وحي الله يل ملعرفة هدفه واتّحادي به ،مبا
هذه ال ّرعود ّ
يخص إرادته آلخرال ّزمن .هذه ال ّرعود هي بشكل خاص من اختياري ،كوين لسان
ّ
الحال عند الله وأنا الذي سيقف أمامه للعامل كله يف آخر ال ّزمن هذا (رؤيا يوح ّنا
الالهويت  ٤ :١١وزكريا .)١٤ :٤
السبعة كإثبات من الله عىل أنيّ نب ّيه آلخرال ّزمن.
أُعطيت ال ّرعود ّ
سلّمني الله مه ّمة اإلعالن عن شاهده عند اإلنسان ،لإلنسان ،كجزء من مه ّمة
إنهاء حكم اإلنسان الذّايت وإقامة ملكوت الله وحكمه عىل األرض.

السابع
ال ّرعد ّ

سنكشف عن ال ّرعد األخري بعمق أكرث يف الفصل األخري من هذا الكتاب .هذا
يخص الكنيسة والعامل.
ال ّرعد األخري ،كال ّرعدين الذين يسبقانهّ ،
السابع هو يّ
تجل الله املع ّجل لإلنسان.
 :٧ #ال ّرعد ّ
فس هذا الكتاب كيف أ ّن اإلنسان مل يعرف الله يو ًما بحقيقته ،وكيف أ ّن
لقد رّ
هناك كثري من الغموض والتناقض يف اإلعتقادات الدين ّية حوله .وقد أظهرنا كيف
كل عهد اإلنسان عىل األرض ،مل يعرف الله بحقيقته سوى مئة وأربعة
أنّه خالل ّ
وأربعني ألف ٍ
شخص أو أكرث بقليل.
كل الستّة آالف سنة .قليلون ج ًّدا
مل يكشف الله عن نفسه لكثري من البرش خالل ّ
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هم من عرفوا ال ّر ّب حقًّا .وبسبب ذلك نبذهم باقي البرش .رفض اإلنسان األنبياء
وال ّرسل .لهذا مل يكن بإمكانه معرفة الله يو ًما .رغم ذلك ،مل يو ّجهوا كالمهم،
حتى عبيد الله اولئك ،إىل البرشيّة عمو ًما .يف عهد موىس ،قاد الله قو ًما واح ًدا إىل
طريقه .إنمّ ا هذا القوم مبعظمه ،رفض كلمة الله.
الحقيقي) عىل أ ّن اإلنسان مل يقبل يو ًما طريق
يشهد تاريخ اإلنسان (الشّ اهد
ّ
الله .مل يرد من الله أن يتحكّم فيه ويدير له حياته .لذا ،وخالل ستّة آالف
خاصة .فيعلّمهم ويد ّربهم
سنة ،دعا الله القليل من البرش ليقيم معهم عالقة ّ
ليتسلّموا حكومة العامل املستقبل ّية ـ ملكوت الله عىل األرض كلّها عند رجوع
يسوع املسيح.
هناك أمر وضّ حناه من قبل ،إنمّ ا يجب أن تفهمه جيّ ًدا :يتحضرّ الله لعمل مل
يسبق أن عمله مع اإلنسان من قبل .يتحضرّ الله ل ُيظهر نفسه للبرشيّة كلّها.
دوي ال ّرعد الذي بدأت الكنيسة تسمعه ،والذي س ُيسمع
سيحدث ذلك مثل ّ
بق ّوة يف العامل ،يف الوقت الذي سيشهد أحداث آخر ال ّزمن بصورة تصاعديّة فيام
تزداد ق ّوة الشّ اهدين يف الوقت نفسه .فكلام تصاعدت األحداث ،كلام أظهر الله
نفسه أكرث فأكرث.
ويستم ّر الله بالكشف عن نفسه إىل حني رجوع يسوع املسيح وإنهاء حكم
اإلنسان عىل األرض ليتسلّم الحكم بنفسه .مل يتع ّرف اإلنسان إىل ال ّر ّب بعد .اآلن
سوف يتغيرّ هذا الوضع .وقد بدأ يتغيرّ أوال ً يف الكنيسة .وسيستم ّر يتغيرّ يف
الوقت الذي سيستم ّر فيه الله بالكشف عن حقيقته بق ّوة تصاعديّة ،كلّام اقرتبنا
من موعد رجوع ابنه ليحكم.
لقد تباهت كنيسة الله خالل ألف َّي سنة خلت ،مبعرفتها لل ّر ّب .وهذا الكربياء
البديهي اإلعتقاد أ ّن كنيسة الله هي من تعرف
والتباهي هام سبب تشتّتها .من
ّ
الله حقيقة ً وبعمق .إنمّ ا ليست هذه هي الحال .طوال املئة سنة املاضية أو
حتى من قبل ،مل يعط الله معلومات عنه أو عن ابنه .حتى أنّه قد ت ّم إخفاء
قسم من هذه املعلومات عن رسول آخر ال ّزمن ،هربرت و .أرمسرتونغ .فقد
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ُحفظت لتُكشف عندما يكشف الله عن لسان الحال عنده آلخر ال ّزمن ،كدليل
عىل ختمه لشاه َديه آلخر ال ّزمن.
سريفض معظم من يف الكنيسة هذه ال ّرؤيا عن لله كام سريفض هويّة الشّ اه َدين.
مع أ ّن البعض قد سبق وسخر من هذه املعرفة ،سيطلب البعض اآلخر التوبة
وحي.
وال ّرجوع إىل الله عندما سريى ال ّرعود ّ
السبعة تتحقّق ،ويصحو من سباته ال ّر ّ
الخاصة .بعد ذلك ،ونحن نقرتب
سيكون هذا ال ّرعد مو ّج ًها يف البداية لكنيسة الله ّ
السابع ،ستنترش هذه املعرفة يف العامل حتى يتس ّنى للجميع أن
من زمن الختم ّ
يعرف الله.

الفصل الخامس

آخر الثالث
السنوات وال ّنصف
ّ

السنوات
سيتناول هذا الفصل سلسة األحداث التي ستتواىل خالل الثالث ّ
وال ّنصف األخرية من عهد حكم اإلنسان عىل األرض .لن تكون قراءته ممتعة أل ّن
األحداث هي مروعة فوق املعقول.
فقد وصلنا إىل زمن األكرث مخافة الذي تح ّدث عنه كالم الله .زمن فريد من نوعه.
مل يأت ولن يأيت زمن عىل مثاله ،كام قد قال الله .زمن يعلّم اإلنسان أكرب أمثولة
كل
يف حياته .فقد ص ّمم الله عىل أن تكون هذه األمثولة محفورة لألبد يف أذهان ّ
من أىت عىل هذه الحياة.
الصعب ج ًّدا تص ّور حجم دمار آخر ال ّزمن .كام تصعب الكتابة عنه ،كذلك
من ّ
تصعب القراءة عنه .مع ذلك عليك أن ترى الواقع األليم كام هو .عندها ميكنك
أن تفهم بعمق «ملاذا» سيسمح الله لتلك األشياء أن تحدث .وهذا سيكون
موضوع الفصل التايل الذي سيرشح «ملاذا» سيحدث دمار آخر ال ّزمان عامليًّا
بالطريقة التي أعلنها الله.

السابع
فتح الختم ّ

السنوات وال ّنصف من املحنة العظيمة ستبدأ عندما
أعلن الله أ ّن آخر الثالث ّ
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السابع وتأيت بذلك نهاية عهد حكم اإلنسان الذّايت.
يفتح يسوع املسيح الختم ّ
وستكون أيضً ا نهاية تأثري وسلطة الشيطان عىل اإلنسان .لن يُسمح له أن يُؤثر
عىل اإلنسان مل ّدة ألف سنة .وبعدها س ُيسمح له بذلك من جديد مل ّدة وجيزة
تكون األخرية.
كل بوق
السبعةّ .
السابع ،سيُب ّوق البوق األ ّول من األبواق ّ
عندما يُفتح الختم ّ
يعلن حقبة ً مع ّينة من املحنة العظيمة عىل األرض .ستعلن األبواق األربعة
كل هذا يف هذا الفصل.
األوىل نهاية الواليات املتّحدة وحلفائها املق ّربني .سنرشح ّ
علينا هنا مراجعة الحقبة األخرية من األحداث التي ستؤ ّدي إىل فتح الختم
السابع .قبل أن يحني الوقت لفتح الختم األخري ،سيكون املئة واألربعة واألربعون
ّ
ألفًا الذين ناداهم الله خالل األلفيّات الستّة ،قد أنهوا تدريبهم وباتوا جاهزين
ليحكموا يف ملكوت الله ،الذي سيقام عند رجوع يسوع املسيح مع املئة واألربعة
السنوات وال ّنصف من حكم اإلنسان
واألربعني ألفًا ،يف آخر يوم من آخر الثالث ّ
الذايت .القليل الباقي الذي س ُيضاف إىل املئة واألربعة واألربعني ألفًا ،وهم ال
يزالون عىل قيد الحياة يف هذا ال ّزمن األخري ،س ُيختمون (ينهون تدريبهم) قبل أن
السادس.
يفتح الختم األخري .سيت ّم ختمهم يف زمن الختم ّ
السادس .وقبل أن يفتح
السبعة بالتتايل خالل زمن الختم ّ
سيعلو صوت ال ّرعود ّ
كل من أراد أن يعرتف
السابع واألخري ،ستد ّوي ال ّرعود عال ًيا ويسمعها ّ
الختم ّ
السابق .لكن حتى
بالحقيقة ويرى إثبات ّ
كل ما قيل عن تلك ال ّرعود يف الفصل ّ
يف حينه ،سيفضّ ل الكثريون أن يص ّدقوا الكذب! ويرفضون الواقع والحقيقة.
وأيضً ا ويف نفس الوقت ،ستأيت الواليات املتّحدة وبطريقة متزايدة ،عىل اإلعرتاف
دوي ال ّرعد
نبي الله وأحد شاه َديه آلخر ال ّزمن .وسيستم ّر ّ
مبن أقول أنا هو ـ ّ
السنوات وال ّنصف األخرية.
السادس يعلو صوت ًا وقو ًة حتى تنتهي الثالث ّ
ّ

األبواق األربعة

ستُعلِن أ ّول األبواق األربعة ،أربع أحداث مد ّمرة التي ستؤ ّدي إىل اإلنهيار التا ّم
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لكل من الواليات امل ّتحدة واململكة املتّحدة وكندا وأسرتاليا ونيو زيلندا ،وبعض
ّ
بالد أوروبا الغرب ّية .سيكون التأثري املبارش لهذه األحداث األربعة عىل الواليات
املتّحدة أ ّوال ً.
أحداث هذه األبواق األربعة األوىل هي تجسيد رمزيّة ال ّنبوءة التي رأيناها يف
أحداث  ١١أيلول ،عندما رضب اإلرهاب أبراج أمريكا العامليّة والبنتاغون .اكتملت
رمزيّة  ١١أيلول خالل زمن األبواق األربعة األوىل .كانت تلك رضبة قاضية
القتصاد وحكومة وق ّوة عسكر أعظم أ ّمة عىل األرض.
ر ّدات الفعل املتواصلة لتلك الحادثة هي التي ستؤ ّدي مبارش ًة إىل الحرب العامل ّية
الثالثة .وستكون آخر حرب يخوضها البرش! قبل انقضاء آخر ثالث سنوات
كل اقتصاد ،وميوت
كل القوى العسكريّة يف العامل ،ويتدهور ّ
ونصف ،ستتحطّم ّ
كل أنحاء األرض.
الباليني ويرضب ال ّدمار ّ

البوق األول

السابع من ال ّرؤيا .وقد
سيطلق البوق األ ّول فو ًرا بعد فتح يسوع املسيح الختم ّ
بدأت تظهر عالمات أحداث النبوءة التي تأيت خالل إطالق األبواق هذه ،حتى
وأنا أكتب ههنا .يحتفظ الله بالكثري مماّ سيحدث جان ًبا ،ل ُيطلقه يف ما بعد ،يف
الوقت الذي يراه مناس ًبا .وسيسمح للبرشيّة بالقيام بحرب عامل ّية أخرية .ولو مل
يكن الله يتحكّم بالتوقيت ،لكانت بعض هذه األحداث قد متّت وانتهت .إنمّ ا
ولكل حدث .سيقصرّ الله وقت آخر
لكل يشء ّ
الله هو من يق ّرر الوقت وال ّزمن ّ
السنوات وال ّنصف .ولو
ال ّزمن ليسمح باألحداث أن تت ّم يف وقت ال يتع ّدى الثالث ّ
مل يكن كذلك ،ألنهى اإلنسان كّل حياة عىل األرض .هكذا قال ال ّر ّب القادر عىل
القوي للبوق األ ّول:
كل يشء! الحظ الوصف
ّ
ّ
السامء نحو نصف
السابع حدث سكوت يف ّ
«وملا فتح (يسوع املسيح) الختم ّ
السبعة املالئكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق.
ساعة .ورأيت ّ
وجاء مالك آخر ووقف عند املذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطي بخو ًرا كثريًا
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ليك يق ّدمه مع صلوات الق ّديسني جميعهم عىل مذبح الذّهب الذي أمام العرش.
فصعد دخان البخور مع صلوات الق ّديسني من يد املالك أمام الله .ثم أخذ املالك
املبخرة ومألها من نار املذبح وألقاها إىل األرض فحدثت أصوات ورعود وبروق
السبعة األبواق ته ّيأوا ليك يب ّوقوا.
السبعة املالئكة الذين معهم ّ
وزلزلة .ثم إن ّ
فب ّوق املالك األ ّول فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقيا إىل األرض فاحرتق ثلث
األشجار واحرتق ّ
كل عشب أخرض» (رؤيا يوحنا الالهويت ١ :٨ـ .)٧
السابع ،اىل دمار واسع يف الواليات املتحدة،
ستؤ ّدي أ ّول األحداث القويّة يف الختم ّ
أقل نسب ًّيا ،إنمّ ا ستتأثر تلك البالد كث ًريا مبا
وصوالً إىل كندا ،حيث سيكون ال ّدمار ّ
سيحدث يف الواليات املتّحدة ،بحكم الجرية واألخ ّوة النبويّة .عندما قال أن ثلث
يل إال يف
األشجار سيحرتق فهو يعني ذلك حرفيًّا .لن يُكشف عن الحدث الفع ّ
السبعة إال عندما يحني
حينه .كام يف ّ
كل ختوم النبوءة ،لن يُكشف عن األبواق ّ
وقت الحدث أن يت ّم .يجب اإلشارة هنا إىل أ ّن ال ّنار سيختلط بال ّدم يف البوق
األول .وال ّدم يشري إىل كرثة املوت الذي سيأيت مع أحداث هذا البوق .واملوت
األكرث سيرضب عامل الحيوان .إنمّ ا سيموت أيضً ا عرشات األلوف من البرش.

البوق الثاين

«ثم ب ّوق املالك الثاين فكأنّ جبال ً عظيماً م ّتق ًدا بال ّنار ألقي إىل البحر فصار ثلث
السفن»
البحر د ًما ومات ثلث الخالئق التي يف البحر التي لها حياة وأهلك ثلث ّ
(رؤيا يوح ّنا الالهويت  ٨ : ٨ـ .)٩
باألخص يف املياه .إنمّ ا ستقيض أيضً ا عىل العرش من ساحل
ستجري هذه األحداث
ّ
كل
الواليات املتّحدة وساحل اململكة املتّحدة وبعض حلفائهام .وسيحدث دمار يّ
وكل يشء
يف بعض املدن .ستصبح ثلث املياه الداخل ّية لتلك البالد بال حياة ّ
السفن واملراكب.
س ُيفنى من محيطها .واملوت سيشمل ثلث املوجودين يف ّ
الساحلية.
الساكنني يف املناطق ّ
وسيموت مئات اآلالف من البرش ّ
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خاصة يف املدن
سيطال ال ّدمار مراكب شحن عديدة أل ّن األحداث ستجري ّ
السفن والتّجارة وال ّناس.
الساحلية ومرافقها ،حيث كثافة ّ
ّ

البوق الثالث

السامء كوكب عظيم م ّتقد كمصباح ووقع
«ث ّم ب ّوق املالك الثالث فسقط من ّ
عىل ثلث األنهار وعىل ينابيع املياه .واسم الكوكب يدعى األفسنتني فصار ثلث
املياه أفسنتي ًنا ومات كثريون من ال ّناس من املياه ألنّها صارت م ّرة» (رؤيا يوح ّنا
الالهويت ١٠ :٨ـ .)١١
كل من األحداث الثالثة هذه مد ّمرة أكرث فأكرث للواليات املتّحدة
ستصبح ّ
ستشل يف األخري أقوى وأغنى أ ّمة
ّ
وحلفائها املق ّربني .وهذه الضرّ بة القاضية
األسايس ع ّدة مدن كبرية ،ويجعل أعصار «كاثرينا»
عرفها العامل .سيشمل ال ّدمار
ّ
يبدو صغ ًريا» مقارنة ً به .دمار عظيم عىل املمتلكات ودمار أعظم عىل الحياة.
فتحىص الوف ّيات بعرشات املاليني.
ستؤ ّدي تداعيات هذه األحداث إىل حرب عامل ّية ثالثة.

البوق ال ّرابع

«ثم ب ّوق املالك ال ّرابع فرضب ثلث الشّ مس وثلث القمر وثلث ال ّنجوم حتى
ثلثهن وال ّنهار ال ييضء ثلثه والليل كذلك .ثم نظرت وسمعت مالكًا طائ ًرا
يظلم
ّ
ويل ٌ
ويل ٌ
السامء قائالً بصوت عظيم ٌ
للساكنني عىل األرض من أجل
ويل ّ
يف وسط ّ
بق ّية أبواق الثالثة املالئكة املزمعني أن يب ّوقوا» (رؤيا يوح ّنا الالهويت ١٢ :٨ـ .)١٣
ستعلن هذه الطلقة ال ّرابعة ،تاثري طلقات األبواق الثالثة األوىل مجتمعة ً،
وسيكون دمار أكرب .حتى ذلك الحني ،سيكون ثلث سكان الواليات املتّحدة
واململكة املتّحدة وحلفائها املق ّربني من عداد األموات .وسيموت الكثري غريهم
بعد هذه الطلقة ال ّرابعة .ستتغيرّ أحوال الطقس عىل األرض بشكل مخيف ،مبا
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أن ثلث نور الشّ مس لن يستطيع أن يبعث الدفء أوالنور إىل األرض .فلن تعود
الطبيعي كام يف املايض .مام سيؤ ّدي
الشّ مس تحمي حياة النبات ودورات من ّوها
ّ
إىل مجاعات يف مناطق ع ّدة عىل األرض .سيجلب إطالق البوق ال ّرابع ،موت ًا أكرث
بعد بعرشات املاليني.
بال ّرغم من الخراب وال ّدمار ال ّناتج من األبواق األربعة وموت مئات املاليني من
البرش ،تن ّبهنا آخر آية من اإلصحاح الثامن من ال ّرؤيا ،من حدوث أمور أصعب
بكثري بعد.
بعد إطالق األبواق األربعة إعالناتها ،نُعطى تنبي ًها عظيماً  « :ث ّم نظرت وسمعت
ويل ٌ
ويل ٌ
السامء قائالً بصوت عظيم ٌ
للساكنني عىل
ويل ّ
مالكًا طائ ًرا يف وسط ّ
األرض من أجل بق ّية أصوات أبواق الثالثة املالئكة املزمعني أن يب ّوقوا» (رؤيا
يوح ّنا الالهويت .)١٣ :٨
ويل ،هي كلمة تعني مواقف مشؤومة تجلب دمار أكرث يف العامل .ثالث «ويالت»
ٌ
تشري إىل األحداث التي ستيل إطالق األبواق الثالثة األخرية.
سيؤ ّدي سقوط الواليات املتّحدة وحلفائها املق ّربني إىل محو ق ّوة عظيمة.
ستتسابق أمم مللء الفراغ .املناطق التي أُبعدت من قبل الواليات املتّحدة
وحلفائها ،ستص ّمم اآلن عىل استعامل نفوذها عىل غريها .تأ ّمل فقط البالد التي
طاملا كان لديها خالفات حدوديّة وامتالك ّية ،كام وخالفات دين ّية وسياس ّية ،مل يعد
من أحد يردعها اآلن!

البوق الخامس

سيعلن إطالق البوق الخامس ظهور ق ّوة سياس ّية عظيمة وق ّوة دين ّية عظيمة
عىل األرض .ال ّرمزيّة يف وصف ال ّرسالة اآلتية من إطالق هذا البوق ،هي فريدة
نبويًّا .لن أدع القارىء يغوص هنا يف علم اإلنجيل ،بل سأُعطي نظرة عا ّمة عن
املعنى واملغزى.
النبوي الضوء عىل
سيعلن هذا البوق أ ّول «ويل» عىل األرض .يسلّط هذا الوصف
ّ
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السنوات وال ّنصف من
أحداث تتشابك ،تتتابع وتتفاعل مع بعضها يف آخر الثالث ّ
حكم اإلنسان الذايت.
بالخ ّط العريض ،يتض ّمن هذا البوق الخامس عىل:
 .١ظهور الشّ يطان وجيشه الكبري بق ّوة هائلة.
 .٢ظهور ق ّوة عظيمة للكنيسة ال ّرومانيّة الكاثوليكيّة وايضً ا لبابا روما.
 .٣ظهور اتّحاد أوروبيّ من عرشة أمم متّحدين كل ًّيا.
 .٤ظهور ق ّوة جيش ضخم من هذا اإلتحاد األوروبيّ املتّحد والقضاء عىل مئات
املاليني من العامل.
 .٥حامية الله للمختارين ،والعذابات والتّجارب للذين رفضوا التوبة وهم من
املق ّربني من كنيسة الله املشتّتة.
كل هذه األحداث عند تبويق البوق الخامس:
ستبدأ ّ
السامء إىل األرض وأعطي
«ثم ب ّوق املالك الخامس فرأيت كوك ًبا قد سقط من ّ
مفتاح برئ الهاوية .ففتح برئ الهاوية فصعد دخان من البرئ كدخان أتون عظيم
فأظلمت الشّ مس والج ّو من دخان البرئ .ومن ال ّدخان خرج جراد عىل األرض
وأعطي سلطانًا كام لعقارب األرض سلطان» ( رؤيا يوح ّنا الالهويت ١ :٩ـ .)٣

السلطة
صعود الشّ يطان إىل ّ

ترمز ال ّنجوم املذكورة يف ال ّنبوءات إىل املالئكة .وهنا نرى التفسري الغلط عند
املسيح ّية التقليديّة مبثل صغري ،وهو ال ّنجم الذي ّ
دل املجوس عىل مكان والدة
الصغرية بيت لحم.
املسيح يف بيت لحم .فهي تراه نجماً فعليًّا فوق املدينة ّ
السامء
وأغلب العامل ال يعرف أ ّن من أعطى التعليامت للمجوس مل يكن نجماً يف ّ
إنمّ ا كان مالكًا.
يرمز الكوكب يف رؤيا  ،١ : ٩إىل الشّ يطان أو إبليس .شاهد يوح ّنا الشّ يطان يف
ال ّرؤيا هابطًا من عند الله إىل األرض ههنا ،حيث منفاه .وقد قام الله عىل تحديد
السلطة التي أعطاها للشّ يطان وللمالئكة التي مت ّردت معه ض ّد الله .ص ّور هذا
ّ
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والحل يرمز إىل التخلص من
التحديد بطريقة رمزيّة ،كأنه سجن بقيود وسالسلّ .
السجن.
هذا ّ
والسلطة
لقد ُسمح للشّ يطان أن يبسط سلطانه عىل البرش ،فيغذّي الجشع للامل ّ
وإرضاء الذّات بطرق غري مرشوعة الخ .اآلن وخالل محنة آخر ال ّزمن ،سيح َّرر
إبليس وشياطينه (املالئكة الذين مت ّردوا معه) فيكون باستطاعتهم فرض سلطتهم
من جديد عىل اإلنسان بشكل أقوى بكثري من قبل .تريد األمم والديانات أن
تبسط سلطتها وتنرشها عىل األرض .وما سيفعله إبليس اآلن هو تحريكها أكرث
رش لديها بوقت أرسع.
حتى تتبع غريزة ال ّ
رسع الله مجرى أحداث ،لو تُركت عىل حالها الطبيعي ،لكانت
يف الواقع ،سي ّ
رش عىل األرض ،ما كان سيؤ ّدي
امت ّدت لسنني عديدة مليئة بآالم حا ّدة وحروب و ّ
رسع الله مجريات هذه األحداث ويحرصها ،كام
إىل دمار أعظم بكثري .لو مل ي ّ
كل حياة عىل
السبعة ،بثالث سنوات ونصف ،لكانت أُعدمت ّ
تكشفه لنا األبواق ّ
األرض.

القيامة األخرية ألوروبّا م ّتحدة

منذ أكرث من خمسني عا ًما ،تعمل أوروبّا باتّجاه اتّحاد أمم .وقد بدأ هذا التح ّرك
يف العام  ١٩٥٠مع رؤيا القتصاد أوروبيّ أقوى من خالل سوق أوروبية مشرتكة.
ظل سلطة ات ّحاد أوروبيّ  .لطاملا كان ألوروبّا
وقد أ ّدى ذلك إىل تو ّحد عظيم تحت ّ
ق ّوة جارفة نحو اإلت ّحاد تحت سلطة منظّمة أمم قويّة .مع الوقت شكلت هذه
األمم رابط أقوى بتب ّنيها عملة مو ّحدة ـ اليورو ـ وأصبحت العالقات السياسيّة
وحتى العسكريّة تتوطد وتشت ّد مع الوقت.
منذ أكرث من خمسني عا ًما ،تك ّهنت كنيسة الله بقيامة هذا اإلتّحاد األوروبيّ
و ُعملته املو ّحدة ،مع جيش ودين مو ّحد (الكنيسة الرومان ّية الكاثوليك ّية) ،والذي
سيض ّم يف نهاية املطاف عرشة بالد متّحدة فقط.
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منذ سنني عديدة ،عند العديد من األوروب ّيني رغبة متزايدة بإحياء أوروبا القدمية
كالسلطة
تحل ّ
يف واليات متّحدة أوروب ّيةّ ،
محل الواليات املتّحدة األمريك ّيةّ ،
املهيمنة يف العامل .يعتقد البعض أ ّن التقدم نحو هذا الهدف يسري بطيئًا بعض
اليشء ،فيزداد اإلت ّحاد بينهم وتزداد النقمة واإلستياء واملرارة العميقة نحو تلك
البالد (خاصة ً بريطانيا العظمى) ،التي ال تريد اإلنضامم من أجل يورو أقوى.
ميكنك فهم ما سيحصل يف زمن البوق الخامس من خالل ع ّدة نبوءات ،إنمّ ا لن
أتناول يف هذا الفصل إال مل ّخص عن هذه ال ّنبوءات املعلنة .ميكنك قراءة تفاصيل
النبوي».
أكرث يف كتاب «آخر ال ّزمن
ّ
مع تح ّرر إبليس من حجزه ،سيعاود بسط سلطانه ونفوذه أكرث بعد ،عىل وحدة
كل إحياء لإلمرباطوريّة ال ّرومانيّة املق ّدسة ،كان الشّ يطان يبسط
أوروبا .خالل ّ
سلطانه ونفوذه بهدف الخداع وإحداث فوىض وتخريب .سيقوم بتحريك عرشة
كل القوى يف اإلتّحاد األورويب ،وتكون هذه األمم
أمم يف أوروبا لتسيطر عىل ّ
العرشة فقط هي التي ستوافق عىل اتّحاد ق ّوتها يف ق ّوة واحدة.
م ّرة أخرى ،ستكون أملانيا هي القوى األساس ّية خلف أوروبّا متّحدة .كام يف
قيامة اإلمرباطوريّة ال ّرومانيّة املق ّدسة الثالثة التي أ ّدت إىل الحرب العامليّة
السابعة واألخرية ،إىل اندالع حرب عامل ّية
الثانية ،ستؤ ّدي هذه القيامة النبويّة ّ
ثالثة .وكالعقرب الغادر ،ستامرس الواليات املتّحدة األوروب ّية الجديدة سلطتها
العسكريّة ،التي كانت قد حازت عليها تحت حامية حلف الشامل األطليس
السلطة األوروب ّية الجديدة
 .NATOسيحدث ذلك يف وقت معينّ وستعمل ّ
للوصول إىل الهدف نفسه ،وستتح ّرك برسعة أكرب تحت تأثري الشّ يطان وجيشه.
ستُغضب هذه النبوءة الجديدة الكثريين .مع ذلك تبقى حقيقة! يف الوقت
الذي يبسط سلطانه عىل األمم العرشة ،سيامرس الشّ يطان سلطة كربى مخادعة
عىل الكنيسة الكاثوليك ّية ال ّرومان ّية .لقرون مضت ،انقاضت الكنيسة الكاثوليك ّية
لخيبات أمل من خالل نفوذ الشّ يطان .وسيامرس هذا األخري سيطرة مبارشة أكرب
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بعد يف آخر ال ّزمن هذا .ستنبت عالقة مش ّوهة بني أوروبّا الجديدة والكنيسة
السلطة،
الكاثوليك ّية ،وستتأزّم تلك العالقة أكرث بينام يتخاصم الفريقان عىل ّ
الواحد ض ّد اآلخر.
السلطان عىل اإلثنني ،عىل أوروبّا وعىل
بالفعل س ُيظهر الله بوضوح من هو ّ
الكنيسة الكاثوليكيّة .إنّه إبليس« :ولها مالك الهاوية ملكًا عليها اسمه بالعربان ّية
أب ّدون (خراب) وله باليونان ّية اسم أبوليون (مد ّمر)» ( رؤيا يوح ّنا الالهويت .)١١ :٩

كنيسة الله

مع تتابع األحداث عند تبويق البوق الخامس ،ستكون فرتة أساس ّية (خمسة
أشهر) ،حيث تستم ّر آالم اإلنسان نتيجة األبواق الخمسة األوىل .سيكون عذابًا
وآال ًما عىل صعيد العامل أجمع ،حتى عىل صعيد كنيسة الله التي ال تزال جز ًءا
من أحداث النبوءة هذه .فهي ال تزال موجودة عىل األرض وستبقى وتستم ّر
حتى رجوع يسوع املسيح .إنمّ ا الكثري م ّمن تشتّتوا يف الكنيسة عند انهيارها ،لن
يعيشوا يف األلف سنة التي ستيل.
ألي
مع أ ّن الشّ يطان قد ُح ّرر من سالسله ،فهو لن يُعطى ّ
الصالحية إللحاق األذى ّ
خاصة ً الذين هم جز ًءا من املئة واألربعة
شخص من شعب الله املطيعني لهّ ،
واألربعني ألفًا .س ُيسمح للشّ يطان وأتباعه بإيذاء وتعذيب الذين مل يتوبوا بعد
نبي الله آلخر ال ّزمن.
ومل يتواضعوا ليسمعوا ويفهموا ّ
أعضاء الكنيسة املشتّتني ،الذين تعذّبوا خالل فرتة الخمسة أشهر هذه ،سيتألّمون
أكرث بعد بسبب كربيائهم العنيد وتح ّديهم املستم ّر لله .عند انتهاء فرتة التّجربة
كل الذين قاوموا الله بكربياء وأنان ّية ولن يدخلوا األلف ّية
األخرية هذه ،سيموت ّ
التالية .بل سيوقظون (من املوت) يف نهاية األلف سنة تلك ،عند القيامة العظمى.
وكل
هناك سيكون البكاء ورصير األسنان .عندها س َي ُعون أخ ًريا خطأ اختياراتهم ّ
الذي كانوا قد تخلوا عنه.
من ال ّناحية الثانية ،ستكون فرتة الخمسة أشهر هذه ،مصحوبة مباليني من ال ّناس
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الذين سيتوبون ويطلبون الله .سيبدأون بالتّوجه إىل الحقيقة التي سمعوها من
كل الذين يخدمونهم يف كنيسة الله .ومع ذلك،
أنبياء الله آلخر ال ّزمن ،ومن ّ
كل الذين ال يزالون يرفضون التوبة (يف الواليات املتّحدة األمريك ّية ،يف كندا ،يف
ّ
أسرتاليا ،يف نيو زيلندا ويف بعض دول أوروبا الغرب ّية) ،سيخضعون لتجربة كبرية
ويذوقون العذاب ،علّهم يعرتفون بكربيائهم العنيد ويتوبون.

و بعد ،تبقى نبوءات تحت الحفظ

مل يعد هناك من تفاصيل مع ّينة تقال هنا حول البوق الخامس .ذكرت بعضها
يف كتايب األ ّول ،لكن يبقى الكثري .فالله أراد أن يحفظ تفاصيل كثرية عن هذه
األحداث ومعناها الكامل ليعلنها يف وقت الحق ،قبل الحدث بقليل أو يف الوقت
الذي يبدأ يتحقّق فيه .فتُحفظ هذه األمور ،ليكشفاها بشكل عظيم ،شاهدا الله
آلخر ال ّزمن يف هذا الوقت بالذات.
السابع يف هذا الفصل .ليس هدف الله
واألمر س ّيان بال ّنسبة ملا نقوله عن البوق ّ
أن يكشف هذه األمور بعد.
يف زمن البوق الخامس ،سيموت مئات املاليني من ال ّناس .أكرث من مجموع الذين
ماتوا خالل فرتة األبواق األربعة األوىل .ويف األخري ستأيت نهاية هذه الفرتة أيضً ا
كام كتب يوح ّنا « :الويل ااواحد مىض هوذا يأيت ويالن أيضً ا بعد هذا» (رؤيا
يوح ّنا الالهويت .)١٢ :٩

السادس
البوق ّ

السلطة الشّ اغر بعد انهيار الواليات املتّحدة
بال ّرغم من احتالل أوروبّا مكان ّ
األمريك ّية ،ستتحضرّ بالد أخرى ملباريات عامل ّية .فهم يعرفون أوروبّا ولن يسمحوا
السادس فسمعت صوتًا واح ًدا
لها بفرض سلطتها عىل مصريهم« :ثم ب ّوق املالك ّ
السادس الذي معه
من أربعة قرون مذبح الذّهب الذي أمام الله قائال ً للمالك ّ
فك األربعة املالئكة املقيّدين عند ال ّنهر العظيم الفراتّ .
البوق ّ
فانفك األربعة
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والسنة ليك يقتلوا ثلث الناس وعدد
للساعة واليوم والشّ هر ّ
املالئكة املع ّدون ّ
جيوش الفرسان مئتا ألف ألف .وأنا سمعت عددهم» (رؤيا يوح ّنا الالهويت :٩
١٣ـ )١٦
الصني مع بالد آسيويّة أخرى ويشكلون م ًعا جيشً ا يتع ّدى املئتا مليون
ستتحالف ّ
كل ما يعرتي طريقهم .وهذا ما يطمحون
جندي .سيكون لهم قو ًة مهيبة تحطم ّ
السيطرة عىل األرض كلها.
إليه .ما يريدونه هو ّ
لست بحاجة لقول املزيد هنا إنمّ ا يجب أن تعلم أ ّن هذا «الويل» سيجلب
ملياري شخص! حقًّا ،سيكون
الخراب عىل ثلث البرشيّة ويأيت عىل موت أكرثمن
ّ
هذا الويل عظيماً عىل األرض!
يجري الكربياء عميقًا يف طبيعة اإلنسان .ستستم ّر البرشيّة مبقاومتها لله حتى
الستة
الستة املخيفة .ومع نهاية فرتة هذه األبواق ّ
بعد مرور أحداث األبواق ّ
األوىل ،سيكون قد مات بضع املاليني من العامل .وسيتوب بضع ماليني آخرين بعد
انكسارهم لهاتني الق ّوتني الكبريتني .مع ذلك كثريون آخرون سريفضون التوبة .من
رصون عىل العيش حسب
ضمنهم الشّ عوب الكربى لهاتني الق ّوتني الج ّبارتني .وي ّ
هواهم .وهذا ما جاء بعد اآليات التي تتكلم عن جيش املئتا مليون:
« وأ ّما بق ّية ال ّناس الذين مل يقتلوا بهذه الضرّ بات فلم يتوبوا عن أعامل أيديهم
حتى ال يسجدوا للشّ ياطني وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب
التي ال تستطيع أن تبرص وال تسمع وال متيش وال تابوا عن قتلهم وال عن سحرهم
وال عن زناهم وال عن رسقتهم»(رؤيا يوح ّنا الالهويت ٢٠ :٩ـ .)٢١
وصوالً لذلك الحني ،سيكون الكثري من ال ّناس قد تابوا وتواضعوا ألنه قد ت ّم
التغلب عليهم .والذين ال يزالون يف الحكم ،سيتابعون حياتهم عىل هواهم
دون ن ّية يف التو ّجه أو اللجوء اىل الله .وهذا ما يشهد عىل ال ّنفس املتعالية
عند اإلنسان .فإن مل يتواضع هذا األخري ،لن يستطيع سامع كالم الله .وهذا ما
سيفعله الله فعال ً ـ حمل الق ّوتني الج ّبارتني عىل التّواضع.
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آخر معركة يقوم بها البرش (التي ذُكرت بال ّرؤيا و ُعرفت نبويًّا باسم «هرمج ّدون»)،
هي التي ستصدر من تلك الق ّوتني الجبّارتني عندما تندمج الواحدة مع األخرى.
السنوات وال ّنصف من محنة آخر
ستأيت املواجهة ال محالة ،عند نهاية الثالث ّ
ال ّزمن.
يل القديم ،ت ُعرف منطقة مج ّدو ،كاملكان الذي شهد ع ّدة مجازر
يف ال ّزمن اإلنجي ّ
يختص بهذه
معنى كب ًريا يف ال ّرمزية النبويّة مبا
ّ
عسكريّة مهيبة .لهذا اإلسم اذًا ً
املواجهة األخرية للبرشيّة ،ونهاية حكم اإلنسان عىل األرض.
الصني وحلفائها ض ّد الواليات املتّحدة األوروب ّية وستتقاتل هذه الق ّوات
ستقوم ّ
السالح النووي نظ ًرا
وج ًها لوجه بجربوتها
ّ
العسكري ،ألنها ستخىش استعامل ّ
السالح
لل ّدمار الذي يكون قد حصل من قبل .إنمّ ا يجب اإلشارة هنا أ ّن هذا ّ
أحست إحدى الجهات بالخسارة .ومواجهة كهذه ميكن أن
سيكون مرشو ًعا إذا ّ
حي عىل األرض .إنمّ ا لن يسمح الله بذلك .لهذا يكون التد ّخل
تقيض عىل ّ
كل روح ّ
حينئذ من قوى فوق الطبيعة أم ًرا محتّماً .
السنوات وال ًنصف من املحنة العظيمة ،سيتد ًخل الله
لذا يف آخر يوم من الثالث ً
بشؤون اإلنسان ويخلّصه من خطر تدمري ذاته .س ّمي هذا اليوم «بيوم غضب
الله العظيم» .الذي سيكون يف آخر يوم من حكم اإلنسان الذايت الذي دام ستّة
آالف سنة.
مل يسمح الله لتكنولوجيا اإلنسان أن تتط ّور كام يجب لسبب مهم .لو كان ذلك
ملا صمد اإلنسان لستّة آالف سنة عىل هذه األرض .وأيضً ا لهذا السبب بالذّات،
كل أنحاء األرض
أوجد الله حاجز اللغات عند برج بابل ،مو ّز ًعا ال ّناس بذلك يف ّ
(التكوين  .)١١وبالفعل جعل الله ع ّدة فرق تتكلم لغات مختلفة ليحول دون
تط ّور رسيع للتكنولوجيا.
يتأت من التط ّور التكنولوجي .ويعلم أيضً ا أ ّن األمم كانت
يعلم الله ما قد ىّ
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عسكري ،وأخ ًريا للحرب .هذه
ستستخدمه لسلطتها الشخص ّية ،ولتحظى بامتياز
ّ
هي طبيعة اإلنسان .كان التسابق قامئًا عىل ال ّدوام ،من أجل سلطة أقوى وسالح
أكرث تط ّور يجلب دما ًرا أكرث .وهذا ما يشهد عىل أ ّن اإلنسان يستخدم دو ًما
للسلطة والتسلّط.
السالح ض ّد أخيه اإلنسان بسبب عطشه ّ
ّ
كل حياة عىل األرض .لذا سيُقصرّ الله الوقت
وأيضً ا ،لوال تد ّخل الله ،ألباد اإلنسان ّ
رسع مجرى أحداث آخر ال ّزمن ،ويحرصها بثالث سنوات ونصف .سيفعل ذلك
ويُ ّ
بهدف تقليل اآلالم والعذابات التي سترضب األرض.

آخر يوم لإلنسان

سيكون آخر يوم لحكم اإلنسان الذّايت ،أعظم يوم دمار شهده التاريخ .لكنه
أي إنسان أن يتص ّور عظمتها.
سيجلب معه أعظم «بشارة» يصعب عىل ّ
السابع ،سيرضب األرض ثالث وآخر «ويل» .إنمّ ا قبل ذلك اليوم
يوم تبويق البوق ّ
بثالثة أيّام ونصف ،س ُيقتل شاهدا الله يف شوارع أورشليم .ما سيؤ ّدي اىل أ ّول
حدث عظيم الذي سيبدأ يف هذا اليوم األخري.
الصاعد من الهاوية (الشّ يطان
«ومتى متّام (الشاهدان) شهادتهام فالوحش ّ
وتأثريه عىل اإلنسان) سيصنع معهام حر ًبا ويغلبهام ويقتلهام .وتكون جثتاهام
عىل شارع املدينة العظيمة (أورشليم) التي تُدعى روح ًّيا سدوم ومرص حيث
ُصلب ر ّبنا (يسوع املسيح) أيضً ا وينظر أناس من الشّ عوب والقبائل واأللسنة
واألمم جثتيهام ثالثة أ ّيام ونصفًا (من خالل التكنولوجيا املعارصة) وال يدعون
الساكنون عىل األرض (شعب الق ّوتني
جثتيهام توضعان يف قبور .ويشمت بهام ّ
الج ّبارتني) ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض أل ّن هذين النب ّيني كانا قد
الساكنني عىل األرض» (رؤيا يوح ّنا الالهويت ٧ :١١ـ .)١٠
عذبا ّ
سيعترب اآلخرون (الذين ميقتون رسالة الشّ اه َدين عن الله) أ ّن شاهدا الله هام
املسؤوالن عن عذاباتهم .س ُينزل الشّ اهدان الويالت عىل أمم الق ّوتني الج ّبارتني
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بهدف حملهم عىل التواضع .لك ّن هذه األمم لن تتواضع بل ستبقى عىل كربيائها
بأي شكل من األشكال ،إىل
األنا ّين .وسيمنع الله الشّ يطان بإيذاء الشّ اه َدين ّ
أن يق ّرر بنفسه الوقت لقتلهام .إنمّ ا عندها« :ث ّم بعد الثالثة األ ّيام وال ّنصف
دخل فيهام (الشّ اه َدين) روح حياة من الله فوقفا عىل أرجلهام ووقع خوف
السامء قائال ً لهام
عظيم عىل الذين كانوا ينظرونهام .وسمعوا صوتًا عظيماً من ّ
السحابة ونظرهام أعداؤهام» ( رؤيا يوحنا
السامء يف ّ
اصعدا إىل ههنا فصعدا إىل ّ
الالهويت ١١ :١١ـ .)١٢
سيكون هذا أ ّول حدث بالرتاتب ّية الفعل ّية ملا سيحدث يف هذا اليوم األخري .سيبدأ
الساطع،
ال ّنهار بالظهور يف أعىل سامء األرض ،عىل مساحة واسعة من النور ّ
الجسدي لرجوع يسوع
قوي مل يشهده إنسان بعد .سيكون الظهور
ّ
وعرض ألوان ّ
املسيح والقيامة ،يف نفس ذلك الوقت بالذات .سيفيق املئة واألربعة واألربعون
كل الذين خضعوا للتدريب خالل ستّة آالف سنة ،ليكونوا يف
ألفًا من املوتّ ،
حكومة الله (أول مرحلة من ملكوت الله).
ستت ّم قيامة املئة واألربعة واألربعني ألفًا من املوت وس ُيعطوا الحياة األبديّة
بأجساد روحيّة ،يف نفس الوقت الذي سيقوم فيه الشّ اهدان ) عىل مرأى املاليني
من الناس) .س ُيشا َهد مجد هذا الحدث فعل ًّيا من األرض .سيكون مشه ًدا رائ ًعا
الساعة حدثت
لكن أيضً ا مخيفًا لكثريين .بعد قيامة الشّ اه َدين نقرأ« :ويف تلك ّ
زلزلة عظيمة ( يف أورشليم ) فسقط ِعرش املدينة وقُتل بال ّزلزلة أسامء من الناس
السامء» (رؤيا يوح ّنا
سبعة آالف وصار الباقون يف رعبة وأعطوا مج ًدا إلله ّ
الالهويت .)١٣ :١١

السابع
البوق ّ

سيكون أ ّول حدث عظيم يف آخر يوم ملحنة آخر ال ّزمن ،ظهور يسوع املسيح يف
السامء فوق األرض بصحبة املئة واألربعة واألربعني ألفًا الذين أُقيموا من املوت.
ّ

108

 – ٢٠٠٨شاهد الله األخري

رؤية هذا املشهد من األرض سريبك البرش .فيص ّدق البعض ما يحدث ويشارك
مبجيء املسيح .بينام يستم ّر البعض اآلخر مبقاومته معت ًربا املعرض مج ّرد تهدي ًدا
لسلطته ووجوده« :الويل الثاين مىض وهوذا الويل الثالث يأيت رسي ًعا .ثم ب ّوق
السامء قائلة قد صارت ماملك العامل
السابع فحدثت أصوات عظيمة يف ّ
املالك ّ
لر ّبنا ومسيحه فسيملك إىل أبد اآلبدين» (رؤيا يوح ّنا الالهويت ١٤ :١١ـ .)١٥
هذا نبأ إعالن نهاية حكم اإلنسان الذي دام طوال ستّة آالف سنة .واآلن سيحكم
الله األرض مبلكوته مع يسوع املسيح عىل رأس هذا امللكوت .فقد أصبح اآلن
املسيح ملك امللوك عىل األرض كلها« :واألربعة والعرشون شي ًخا الجالسون أمام
الله عىل عروشهم خ ّروا عىل وجوههم وسجدوا لله قائلني نشكرك أ ّيها ال ّر ّب
الله القادر عىل ّ
كل يشء والذي كان والذي يأيت ألنّك أخذت قدرتك العظيمة
وملكت» (رؤيا يوح ّنا الالهويت ١٦: ١١ـ .) ١ ٧
لطاملا تحكّم الله مبخلوقاته ،إنمّ ا اختار أن يسمح لإلنسان أن يحكم ذاته مل ّدة
ستّة آالف سنة .فهذا جزء من خطته التي تهدف إىل تعليم اإلنسان بأ ّن طرق
الصالح الذي يدوم .والنتائج
الله يف الحياة هي الوحيدة التي تستطيع أن تنتج ّ
الوخيمة التي نتجت من حكومة اإلنسان مل ّدة ستّة آالف سنة تثبت ذلك فعالً.
السابع ،يبدأ حكم الله عىل األرض .هذه كانت خطّة الله
عندما يُطلق البوق ّ
السنني حتى قبل أن يخلق الكون .كام تقول اآلية  ،١٨جاء زمن الله
منذ ماليني ّ
«ليهلك الذين كانوا يهلكون األرض».

السبع الويالت األخرية
ّ

السابع ،إىل سبعة أقسام مح ّددة
ينقسم ثالث وآخر ويل اآليت بعد إطالق البوق ّ
س ّميوا بآخر سبع ويالت غضب الله .سينزل هذا الغضب عىل الذين ال يزالون
والصني وحلفائها:
يرفضون الخضوع لله وسيحطّم القوى الج ّبارة عند أوروبّا ّ
السبع
السامء عظيمة وعجيبة سبعة مالئكة معهم ّ
«ثم رأيت آية أخرى يف ّ
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الضرّ بات األخرية ألنّ بها أكمل غضب الله  ...وواحد من األربعة الحيوانات
الحي إىل
أعطى ّ
السبعة املالئكة سبع جامات من ذهب مملوءة من غضب الله ّ
أبد اآلبدين .وامتأل الهيكل دخانًا من مجد الله ومن قدرته ومل يكن أحد يقدر
السبعة املالئكة  ...وسمعت صوتًا
السبع الضرّ بات ّ
أن يدخل الهيكل حتى كملت ّ
للسبعة املالئكة أمضوا واسكبوا جامات غضب الله عىل
عظيماً من الهيكل قائال ً ّ
األرض ،فحدثت دمامل خبيثة ورد ّية عىل الناس الذين بهم سمة الوحش والذين
يجسدون لصورته» ( رؤيا يوح ّنا الالهويت  ٧ ،١ :١٥ـ  ١ :١٦ ، ٨ـ .)٢
ستنزل رضبة املوت هذه بالذّات عىل أبناء الواليات املتّحدة األوروب ّية التابعني
للكنيسة الكاثوليك ّية .لن تكون رضبة صغرية من عند الله بل سيكون دمار
عظيم وميوت مئات األلوف يف ذلك اليوم ،من ذلك الويل األ ّول .ويليه برسعة،
الويل الثّاين« :ثم سكب املالك الثاين جامه عىل البحر فصار د ًما كدم ميتّ .
وكل
نفس ح ّية ماتت يف البحر» (آية .)٣
حي يف مياه سواحل هاتني الق ّوتني الج ّبارتني .وكذلك البرش.
سيموت ّ
كل كائن ّ
فيموت العرشات األلوف منهم .ويتابع املوت:
«ثم سكب املالك الثالث جامه عىل األنهار وعىل ينابيع املياه فصارت د ًما ...ثم
سكب املالك ال ّرابع جامه عىل الشّ مس فأعطيت أن تحرق الناس بنار .فاحرتق
الناس احرتاقًاً عظيماً وج ّدفوا عىل إسم الله الذي له سلطان عىل هذه الضرّ بات
ومل يتوبوا ليعطيهم مج ًدا .ثم سكب املالك الخامس جامه وكانوا يعضّ ون عىل
السامء من أوجاعهم ومن قروحهم ومل
ألسنتهم من الوجع وج ّدفوا عىل إله ّ
يتوبوا عن أعاملهم» (آية  ٨ ،٤ـ .)١١
سيبعث الله نا ًرا حارقة عىل نفس تلك األمم .وسيموت اآلن مئات اآلالف الذين
كل
كانوا يتو ّجعون ،ألنّهم ال يزالون يتح ّدون الله .لن يتوبوا .من ث ّم سيطفئ ّ
نوريف هذه املناطق ويأيت ظالم داكن ويقتل املزيد من أولئك الناس املبغضني
واملعارضني .وأيضً ا لن يتوبوا بل يستم ّرون يلعنون الله.
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رصف حسب إرادته
اإلنسان يف طبيعته ،كام الفرعون يف زمن الخروج من مرص ،يت ّ
هو .وهذه الطّبيعة تقف عائقًا بينه وبني إرادة الله املثال ّية .لطاملا كان اإلنسان
خيص ،عوض أن يطلب من
يتح ّدى الله هكذا حتى املوتّ ،
يتمسك بحكمه الشّ ّ
الله أن يدير له حياته .فبدل أن يتوب ويطلب الله ،يحاول اإلنسان أن يُبقي الله
بعي ًدا عن طريقه.
السادس ،الذي يأيت نتيجة ما كان يحدث
يصف يوح ّنا ما رأى عند وقوع الويل ّ
السادس.
منذ ع ّدة شهور .تكشف نتيجة هذه ال ّرؤيا الهدف الذي حقّقه املالك ّ
هدف هذه الرمزيّة يف رؤيا يوح ّنا هو جلب الق ّوتني إىل مكان واحد حتى يستطيع
رصف بهام يف آن واحد .اختار الله العمل عىل هذا النحو ليأيت بالضرّ بة
الله أن يت ّ
األخرية القاضية ،ينهي بها حكم اإلنسان الذايت .فيكون هذا مبثابة برهان فيام
كل الحروب .ما لن يستطيع اإلنسان أن يفعله
بعد ،عن ق ّوة ومجد الله يف إنهاء ّ
السادس وهو يسكب جامه:
أب ًدا! الحظ ما كتب عن املالك ّ
«ثم سكب املالك جامه عىل ال ّنهر الكبري الفرات فنشف ماؤه ليك يع ّد طريق
للصني وحلفائها)
امللوك الذين من مرشق الشّ مس .ورأيت من فم التنني (رمز ّ
ومن فم الوحش (رمز للواليات املتّحدة األوروبيّة) ومن فم ال ّنبي الكذاب (رمز
للبابا يف الكنيسة الكاثوليك ّية) ثالثة أرواح نجسة شبه ضفادع .فإنّهم أرواح
شياطني صانعة آيات تخرج عىل ملوك العامل ّ
وكل املسكونة لتجمعهم لقتال ذلك
اليوم العظيم يوم الله القادر عىل ّ
كل يشء» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  ١٢ :١٦ـ .)١٤
سيامرس الشّ يطان سلطته وتأثريه عىل تلك الق ّوات الثالث ،إنمّ ا أتباعه هم من
سيقومون بالعمل فعليًّا ،كام تظهره ال ّرمزية هنا .وهذا التأثري سيساعد يف تحقيق
النبوي يف ذلك اليوم ،عندما تلتقي هاتان الق ّوتان الج ّبارتان «لقتال ذلك
الواقع
ّ
السادس تكون
اليوم العظيم يوم الله القادر عىل ّ
كل يشء» .ونتيجة جامة املالك ّ
يف أنّه «جمعهم إىل املوضع الذي يدعى بالعربان ّية هرمج ّدون» (آية .)١٦
يف وسط تلك البلبلة ،ستبدأ الحرب فعال ً يف نهاية ذلك اليوم عندما يسكب املالك
جامه .عندها سيموت عرشات اآلالف من الجيشني عىل أثر املجابهة.
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السابع
الويل ّ

عند سكب آخر جامة ،ستوقف الق ّوتان عراكهام وتعلن هدنة ً رسيعة ً ألنّهام
السابع جامه عىل الهواء
ستهابان فجأة ً شيئًا أعظم من كليهام« :ث ّم سكب املالك ّ
السامء من العرش قائال ً قد ت ّم .فحدثت أصوات
فخرج صوت عظيم من هيكل ّ
ورعود وبروق .وحدثت زلزلة عظيمة مل يحدث مثلها منذ صار الناس عىل األرض
السلطة
كريس ّ
زلزلة مبقدارها عظيمة هكذا .وصارت املدينة العظيمة (روما ـ ّ
السبعة التالل) ومدن األمم
الدين ّية عىل أوروبّا) ثالثة أقسام (لن تعود مدينة ّ
سقطت (مدن الق ّوتني الجبّارتني) وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس
خمر سخط غضبهّ .
لكل بلد صغري حاول الهرب
وكل جزيرة هربت (رمز نبوي ّ
كل الحكومات العظيمة
نبوي يعني انهيار ّ
فلم يستطع) وجبال مل توجد (رمز ّ
لتلك القوى الجبارة ـ ال وجود لها بعد ذلك) وبرد عظيم نحو ثقل وزنة (١٠٠
السامء عىل ال ّناس فج ّدف ال ّناس عىل الله من رضبة
باوند ـ  ٤٥كغ) نزل من ّ
الربد ألن رضبته عظيمة ج ًّدا » (رؤيا يوح ّنا الالهويت  ١٧ :١٦ـ .)٢١
ستكون هذه الجامة الضرّ بة األخرية التي ستطيح مبا تبقّى من رواسب حكومات
كل هذه األمم .سيكون
الق ّوتني الج ّبارتني .وستنهار البنى التحت ّية بالكامل يف ّ
دما ًرا عظيماً ج ًّدا وسيزداد حجم املوت إىل عرشات املاليني.
سيكون الجيشان الج ّباران يف امليدان يتحاربان ،عندما ستُسكب هذه الجامة.
بعدها سيتوقّفان عن القتال عندما يتلقّان أخبار ال ّدمار الحاصل يف بالدهام.
السبب
عندها لن يكون خوفهام الواحد من اآلخر ،بل سيكون من الذي يرانه ّ
الساموات .لن يستوعبا حقيقته فيام هو يتو ّجه
يف انهيارهام :بريقًا يتح ّرك يف ّ
نحوهام .وما يحدث بعد ذلك لهو فوق املعقول.

يتو ّحدان ملحاربة الله

وحي ،املؤلف من
يف نهاية الويل ّ
السابع ،سيتو ّجه يسوع املسيح وجيشه ال ّر ّ
 ١٤٤٠٠٠عضو جديد ،منتمني إىل عائلة الله ،نحو املكان حيث الق ّوتان الج ّبارتان:
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السامء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمي ًنا وصادقًا
«ث ّم رأيت ّ
وبالعدل يحكم ويحارب .وعيناه كلهيب نار وعىل رأسه تيجان كثرية وله اسم
مكتوب ليس أحد يعرفه إال هو .وهو مترسبل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه
السامء كانوا يتبعونه عىل خيل
كلمة الله (يسوع املسيح) .واألجناد الذين يف ّ
بيض البسني ب ًّزا أبيض ونق ًّيا(املئة واألربعة واألربعني ألفًا) .ومن فمه يخرج سيف
ٍ
بعصا من حديد وهو يدوس ِمعرصة
ماض ليك يرضب به األمم وهو سريعاهم ً
خمر سخط وغضب الله القادر عىل ّ
كل يشء .وله عىل ثوبه وعىل فخذه إسم
ورب األرباب» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  ١١ :١٩ـ .)١٦
مكتوب ملك امللوك ّ
يف امل ّرة األوىل جاء يسوع املسيح كحمل الله ليموت من أجل اإلنسان ملغفرة
خطاياه .يف امل ّرة الثانية لن يأيت كحمل بل كأسد .ولن يأيت بسالم بل بحرب .حرب
رسيعة وحازمة ،يحطّم فيها جيش الق ّوتني الجبارتني مبساعدة املئة واألربعة
واألربعني ألفًا .متا ًما كام قد كتب « ،يدوس معرصة خمر سخط وغضب الله
القادر عىل ّ
كل يشء» ،وهو يحطّم آخر عرض لإلنسان يف محاربته لله .سيتواضع
كل البرش ق ّدام الله ،وسيأيت الله مبلكوته ليحكم األرض.
اآلن ّ
ستكون هذه الحرب رسيعة وقاسية ج ًّدا!
«ورأيت مالكًا واح ًدا واقفًا يف الشّ مس فرصخ بصوت عظيم قائال ً لجميع الطيور
السامء هل ّم اجتمعي إىل عشاء اإلله العظيم ليك تأكيل لحوم
الطائرة يف وسط ّ
ملوك ولحوم ق ّواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسني عليها ولحوم ّ
الكل ح ًّرا
وعب ًدا صغريًا وكبريًا( .يتكلم عن انكسار الجيش وكيف أ ّن الطيور ستأكل لحمه
عندما ينكرس) ورأيت الوحش وملوك األرض وأجنادهم مجتمعني ليصنعوا حر ًبا
مع الجالس عىل الفرس ومع جنده (سيجتمع هذان الجيشان العد ّوان ليحاربا
م ًعا ض ّد يسوع املسيح وجيشه) فقبض عىل الوحش (قائد أورو ّبا املتحدة)
الصانع قدامه اآليات (بابا روما) التي بها ّ
أضل الذين قبلوا
وال ّنبي الكذّاب معه ّ
سمة الوحش والذين سجدوا لصورته وطرح اإلثنان ح ّيني إىل بحرية ال ّنار املتقدة
بالكربيت .والباقون قتلوا بسيف الجالس عىل الفرس الخارج من فمه وجميع
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الطيور شبعت من لحومهم» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  ١٧ :١٩ـ .)٢١
يف تلك املعركة األخرية ،سيموت أكرث من مليوين شخص.
السنوات وال ّنصف) سيموت أكرث
السابع (أي الثالث ّ
خالل هذه الفرتة من الختم ّ
من س ّتة مليار نسمة.
وأخ ًريا اآلن ،وبعد ستّة آالف سنة من حكم اإلنسان الذّايت ،سيحكم الله األرض
بواسطة ابنه يسوع املسيح واملئة واألربعة واألربعني الفًا ،الذين سيكونون يف
ملكوت الله وهم أعضاء عائلة الله « :ورأيت عروشً ا فجلسوا عليها وأعطوا
حكماً (للمئة واألربعة واألربعني ألفًا) ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة
متسكوا بطرق الله) ومن أجل
يسوع (الذين قُتلوا وأُبعدوا من العامل ألنّهم ّ
السمة عىل جباههم
كلمة الله والذين مل يسجدوا للوحش وال لصورته ومل يقبلوا ّ
وعىل أيديهم فعاشوا وملكوا مع املسيح ألف سنة .وأ ّما بق ّية األموات (بق ّية
الستة آالف سنة من زمن اإلنسان عىل
البرش الذين عاشوا وماتوا طيلة أول ّ
األرض) فلم تعيش حتى تت ّم األلف سنة( .سيقومون من األموات لحياة جسديّة
م ّرة أخرى ويعيشوا يف عامل الله عندما تنتهي فرتة األلف سنة من حكم يسوع
املسيح) هذه هي القيامة األوىل (أي قيامة املئة واألربعة واألربعني ألفًا ،أ ّول
قيامة عظيمة لإلنسان) مبارك ومق ّدس من له نصيب يف القيامة األوىل .هؤالء
ليس للموت الثاين سلطان عليهم (قام املئة واألربعة واألربعون ألفًا لحياة روح ّية
وليس لحياة جسديّة) بل سيكونون كهنة الله واملسيح وسيملكون معه ألف
سنة» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  ٤: ٢٠ـ .) ٦
السالم والتساوي والحكم العادل والخري
سيجلب عهد األلفيّة الجديدة هذاّ ،
والسعادة اىل ما فوق تص ّور خيال اإلنسان.
والفرح ّ

السادس
الفصل ّ

الدمار؟
مل ّ
كل هذا ّ
السابع الكارثيّة عىل دمار شامل وموت أكرث من ستّة ماليني
ستأيت أحداث الختم ّ
السنوات وال ّنصف من حكم اإلنسان الذايت عىل
نسمة .ستكون آخر الثالث ّ
األرض ،وتنتهي بقيام حكم الله العادل الذي سيرتأسه يسوع املسيح مل ّدة ألف
سنة .واملئة واألربعة واألربعون ألفًا القامئون من املوت ،سيخدمون يف هذه
الدولة بصفتهم ملوك ورجال دين ويحكمون يف ملكوت الله إىل جانب يسوع
املسيح.
كل هذا ال ّدمار ونسبة املوت
لن يأيت هذا التغيّري يف حكومة العامل بسهولة .بعد ّ
البديهي أن نسأل ملاذا؟ ملاذا يسمح الله بذلك؟ ملاذا أم ٌر كهذا يجب
الكبرية ،من
ّ
أن يحدث؟
السؤال ببضع جمل .كلام تف ّهمت وفهمت مخطط الله
الميكن اإلجابة عن هذا ّ
وهدفه عىل هذه األرض ،كلام كان بإمكانك أن تفهم «ملاذا».
كثريون سيلومون الله عىل ما سيحدث .ويتساءلون كيف يسمح الله بحدوث
كل هذا لإلنسان .إن كان الله حقًّا ذو سلطان عظيم ،أال يستطيع أن يتحاشاه؟
ّ
لقد تكلمنا عن هذا املوضوع سابقًا يف هذا الكتاب .إنمّ ا اآلن سنتف ّحص املسألة
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أكرث عن كثب ،حتى تستطيع أن تفهم أكرث ،حكمة الله الال متناهية التي بها
سيخلّص جميع البرش.

هدف الله لإلنسان

إذا أردت أن تعرف ملاذا ال مينع الله ال ّدمار واملوت اآليت عىل هذه األرض ،عليك
للسؤال
أن تعرف أ ّوال ً ملاذا ُوجدنا يف األصل عليها .ستأيت األجوبة املح ّددة ّ
يخص خطّة الله.
املطروح ،الحقًا يف هذا الفصل ،بعد أن يت ّم الشرّ ح مبا ّ
هل تعرف ملاذا أنت موجود؟ عوض أن يطلب الجواب من الله الذي أوجده عىل
هذه األرض ،فضّ ل اإلنسان أن يص ّدق أنّه تط ّور من مخلوق لزج يف املحيط ،إىل
السنني إىل ما هو عليه
مخلوق زاحف عىل األرض ،ليصل أخ ًريا بعد مرور ماليني ّ
اآلن« :إنسان اليوم».
يحرص اإلنسان بق ّوة عىل إبعاد الله عنه ،وينتظر بشغف ،ال ّدليل القاطع الذي
رص عىل إبعاد الله عنه أكرث فأكرث.
يثبت نظريّة تط ّوره خالل ال ّزمن .وهو ي ّ
قصة آدم وح ّواء بسيطة وساذجة.
حتى الذين يعتربون أنفسهم متديّنني ،يعتربون ّ
فبدل أن يؤمنوا أن الله خلق اإلنسان كام كُتب ،يُفضّ ل البعض اإلعتقاد أنّه خلقه
بشكل معينّ وجعله يتط ّور حتى يصبح إنسانًا.
قصة آدم وح ّواء فوق املعقول ،تروق
مع أ ّن الكثري من رجال ال ّدين يجدون ّ
يحب اإلنسان اإلعتقاد بأ ّن املوت هوال ّنهاية ،بل
لهم فكرة الحياة بعد املوت .ال ّ
يفضّ ل فكرة اإلستمراريّة بعد املوت ،إنمّ ا غري اإلستمراريّة التي أخربه عنها الله.
هناك نظريّات عديدة عن الحياة بعد املوت ،متليها علينا أديان هذا العامل .مع
يخص هذا املوضوع ،تروق له فكرة الحياة
أ ّن اإلنسان ال يختار تصديق الله مبا ّ
ما بعد الحياة الجسديّة املؤقّتة.
يف أوآخر القرن املايض عمل الله من خالل كنيسته عىل إخبار اإلنسان «ملاذا»
وضعه عىل األرض ،وما هدف وجوده فيها .إنمّ ا ال ّناس يف الواقع مل يختاروا أن
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الخاصة
التمسك بآراء واعتقادات دياناتهم
يصدّ قوا ما سمعوه منه ،بل اختاروا
ّ
ّ
واملغالطة .وهنا يكمن قسماً كب ًريا من املشكلة وسب ًبا من األسباب التي أ ّدت إىل
إنهاء حكم اإلنسان الذّايت ،متا ًما كام ذكرناه يف هذا الكتاب.
لن أرشح كيف أ ّن كنيسة الله أخربت العامل عن خطة الله ،وكيف أ ّن العامل
رفضها .بل سأروي الوقائع بكل بساطة .إنمّ ا تفاصيل األمور هذه وردت أكرث يف
النبوي».
كتاب «آخر ال ّزمن
ّ
لقد وضع الله اإلنسان عىل األرض كجزء من مخطّط عظيم يخ ّبئه لنا .إنمّ ا
اختار اإلنسان أال يص ّدق الله بسبب طبيعته األنان ّية ،وفضّ ل اإلحتفاظ بأساطري
والسبب لذلك يعود إىل طبيعة اإلنسان
وأكاذيب تدور حول وجوده ومستقبلهّ .
األناين الذي يرفض اإلعرتاف مبسؤول ّيته تجاه أعامله الشخص ّية .إنمّ ا يف الحقيقة
رصفاتنا .سنعود اىل هذه ال ّنقطة الحقًا بسبب أهم ّيتها يف
نحن مسؤولون عن ت ّ
هذا املوضوع.
هدف الله لإلنسان هو رائع ومش ّوق .إنمّ ا الشّ يطان ورؤساء ال ّديانات الذين
انقادوا تحت تأثريه ،خدعوا اإلنسان مبعتقدات مش ّوهة للحقيقة .عندما يفهم
ال ّناس فعليًّا ما هي خطّة الله وهدفه لهم (ويعوا أنّها فعالً «برشى سا ّرة»)،
كل ما كانوا يتخ ّيلونه .وهذه «البرشى
سيكتشفون أنّها أفضل وأعظم بكثري من ّ
السا ّرة» هي التي لطاملا حاول الله أن يخربها لإلنسان مل ّدة ستة آالف سنة ،وهذا
ّ
األخري يقوم دامئًا برفضها ـ وسمح الله بذلك!

يف البدء

كل يشء .اإلله الذي اختار
سنهدي الفصل التايل من هذا الكتاب ،لله القادر عىل ّ
اإلنسان أن ال يعرفه .يعتقد العديد من الناس املتديّنون يف العامل أنّهم يعرفون
السبب األكرب لآلالم
إله ابراهيم .إنمّ ا يف الحقيقة هم ال يعرفونه البتّة! وهذا هو ّ
التي ستأيت عىل اإلنسان ،وهو رفضه التع ّرف عىل الله والحفاظ عىل أكاذيبه
الخاصة .فعىل اإلنسان أن يتواضع كث ًريا قبل أن يستمع إىل الحقيقة!
ّ
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أ ّما الحقيقة فهي كالتايل!  ...يف البدء كان الله .ومل يكن من يشء آخر .ال يستطيع
عقل اإلنسان ال ُّدوين ،أن يستوعب هكذا فكرة .كيف عليه أن يفهم شيئًا يتف ّوقه
وهو ميلك قدرة تفكري محدودة؟ ال يستطيع ذلك! وهنا تكمن املشكلة .فاإلنسان
والخفي.
ميلء بالكربياء والتكبرّ  ،يؤمن حقًّا بأنه يستطيع أن يفهم حتى املبهم
ّ
الخاصة حول الله مخاد ًعا بذلك ذاته التي
ويتوسع يف أفكاره
لذا يرفض الحقيقة
ّ
ّ
ال تستطيع أن تفهم ما ال تقدر أن تفهمه.
كل التق ّدم
الحس الذي يحيط باإلنسان يح ّد من مقدرته الذهن ّية .رغم ّ
العامل يّ
الحس.
التكنولوجي البارز خالل القرن ّ
السابق ،يبقى اإلنسان محدو ًدا بالعامل يّ ّ
ليس الله حس ًّيا .بل هو روح .يتالف من ال ّروح ويعيش يف عامل روحا ّين .تكمن
حيس
حس .يقول الله أن ّ
كل يشء ّ
ق ّوته وجربوته يف ال ّروح وليس يف أي يشء يّ ّ
روحي ـ يُحفظ منه هو! ال وجود للكون لو مل يحفظه
يُحفظ من قبل الذي هو
ّ
وحي ويحفظه بق ّوة روحه التي تتبع مشيئته .كيف
الله .خلق الله الكون ال ّر ّ
الحس أن يفهم هذا؟ ال يستطيع ذلك من دون مساعدة!
عىل اإلنسان يّ ّ
روحي .ومبا أ ّن اإلنسان محدود
كل ما هو
يجب عىل الله أن يكشف لإلنسان ّ
ّ
حسيّة ليرشح األمور ال ّروحيّة.
الحس الذي يحيطه ،يستخدم الله أمو ًرا ّ
بالعامل يّ ّ
أعطى يسوع املسيح مثال ً عىل ذلك .وقد علّمنا أ ّن الحياة ال ّروح ّية تستطيع أن
تكرب وتتط ّور يف حياة اإلنسان (يف ذهن البرش) .قال املسيح أنّه خبز الحياة وعىل
الصعب ج ًّدا عىل الكثري
اإلنسان أن يأكل من لحمه ويرشب من دمه .كان من ّ
من تالميذه اليهود أن يستوعبوا هذا القول .بال ّنسبة لهم ،يح ّرم الله أكل لحم
أي نوع من ال ّدم .لهذا وبعد ذلك اليوم  ،مل يتبعه هؤالء بعد.
اإلنسان ورشب ّ
حس ّية .فاملسيح كان يتكلم
ألنّهم مل يستطيعوا فهم ما قاله إال حرف ًّيا بعبارات ّ
نوي .حيث يأكل
برمز
الس ّ
روحي ،رمز ات ّبعته الكنيسة يف رتبتها لعيد الفصح ّ
ّ
شعب الله قطعة خبز فطري ( خبز من دون خمرية) ،رم ًزا لجسد يسوع املسيح
الحس ،الذي ق ّدمه تضحية لإلنسان ،ويرشب قليال ً من ال ّنبيذ رم ًزا لدمه (عند
يّ ّ
موته) الذي سفكه من أجل خطايا العامل.
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كثري من املسيح ّيني ال يفهمون ذلك أيضً ا .هم يعتقدون العكس .ويتناولون الخبز
والخمر ال ّرمزيّني ،معتقدين أ ّن هذه هي إرشادات املسيح .إنمّ ا هم عىل خطأ.
هم يف الحقيقة يخالفون تعاليم املسيح ،ال يفهمون فعل ًّيا ما قاله .لذا يريّحون
ضمريهم مع خدعة للفصح ،مبا يس ّمونه «املناولة».
هناك وسيلة معينة متكّن عقل اإلنسان أن يبدأ بفهم ما هو روحا ّين ،إنمّ ا
أديان العامل (حتى املسيح ّية التقليديّة) ال تفهم ذلك .سنعرض بعض من هذه
املعلومات يف الفصل األخري من هذا الكتاب.
عندما يصل اإلنسان إىل الوقت الذي يستمع فيه إىل الله ويبدأ بتلقّي املعرفة
حس ّية) ،يبدأ حينها الله مبشاركته روحه حتى
الحقيق ّية عنه (املعطاة بتعابري ّ
يعطيه القدرة عىل «رؤيته» (يف حقيقته) .هذه «ال ّرؤيا» هي روحيّة الطّبع
وتتطلب م ّنا املقدرة عىل تلقّي روح الله .عندما يرى اإلنسان شيئًا روح ًّيا ،فهذا
ال يعني أن يراه بعينيه ،بل بذهنه (من ال ّروح).
اذًا من جديد ،يف البدء كان الله ومل يكن من يشء آخر .ال يشء بتات ًا! لقد ُوجد
جسدي،
الله من األزل بروحه األزل ّية .كيف عىل مخلوق ذو حياة مؤقتة ،ووجود
ّ
ومحدود ذهنيًا ،أن يفهم أشيا ًء كهذه؟ أيضً ا وأيضً ا ،ال ميكنه ذلك! يجب عىل الله
روحي.
بنفسه أن يكشف ما هو
ّ
جسدي أن يفهم ذلك.
أي إنسان
ّ
بدون الله ،ال يوجد حياة بعد املوت .يستطيع ّ
كلنا نعرف ماذا يحصل للجسد بعد املوت .فهو يتحلل ويتج ّزأ إىل نفس املا ّدة
التي يتألّف منها .يعود إىل ما ّدة األرض (الترّ اب) كام قد قال الله .عندما ميوت
اإلنسان ،تتوقف الحياة ،مع أ ّن البعض يعتقد باستمراريّة حياة روحيّة.
يخص الحياة بعد
يحب ما يقوله له الله فيام ّ
يحب اإلنسان هذه ال ّنهاية وال ّ
ال ّ
خاصة به عن ما بعد الحياة .إنمّ ا مل تنجح هذه
املوت
الجسدي .لذا ط ّور مفاهيم ّ
ّ
املفاهيم عرب العصور بإراحة اإلنسان بل ساعدته عىل طأمنة ضمريه قليال ً فقط.
الحقيقة هي :ال يوجد يشء بعد املوت .ال يذهب اإلنسان ال إىل الج ّنة وال إىل
الجحيم .عندما ميوت ،ميوت حقًّا وبالكامل وليس له روح أبديّة .إ ّن هذه هي
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كذبة ،وتعليم غلط .مل يص ّدق اإلنسان ما قاله الله ،بل اختار أن يص ّدق أ ّن له
حس ّية تستم ّر يف الحياة بعد موته .وهذه كذبة كبرية ،فرضها علاّ مة
رو ًحا غري ّ
ومعلّمي أديان مخادعني ،عىل اإلنسان.
قال الله أ ّن مثن الخطيئة هو املوت« .أل ّن أجرة الخطيئة هي موت وأ ّما هبة
الله فهي حياة أبديّة باملسيح يسوع ربّنا» (رسالة بولس ال ّرسول اىل أهل رومية
 .)٢٣: ٦وقال أيضً ا «إذ الجميع أخطأوا» (رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل رومية
.)٢٣: ٣
إن عاش أحدهم حياة ً رشيرة وملعونة ،ومات ،ليس لديه رو ًحا أبدية تؤخذ إىل
أبدي .يقول الله أ ّن مثن الخطيئة هو املوت وليس عقاب
سجن ما أو إىل عذاب ّ
وباألخص املسيحيّة التقليديّة .يتكلم الله
أبدي .وقد ش ّوه اإلنسان هذا األمر،
ّ
ّ
أبدي .فح ّولها اإلنسان إىل معاقبة أبديّة .وهذه ال تعني تلك! يتكلم
عن عقاب ّ
كل من يرفض الله يف ال ّنهاية.
الله عن زمن ال ّدينونة األخرية التي ستأيت عىل ّ
أي نوع من الحياة
هؤالء سيلقون الحكم
األبدي ،وهو عقوبة املوت .ولن يُعطوا ّ
ّ
األبدي وليس من معاقبة لألبد .سنقوم برشح ذلك أكرث
بعدها .هذا هو العقاب
ّ
فيام بعد.

وبدأ الله بالخلق

أبدي .الواحد واألوحد من وإىل األزل.
وأيضً ا يف البدء كان الله .الله هو كائن ّ
الحس .ال تستطيع فهم عمق معلومة
إنمّ ا ذهنك أيّها القارئ محدود بالعامل يّ ّ
كل مفهوم،
كل معلومةّ ،
روحيّة الطبع كهذه .ال أحد يستطيع ذلك .يقول الله أ ّن ّ
كل يشء خلق ما مل يكن
وكل فكرة هي منه .ص ّمم الله القادر عىل ّ
كل حكمة ّ
ّ
موجود ،بكيانه وبحكمته وبكلمته (باليونان ّية لوغوس  Logosأي الفكرة الكاشفة
اإللهي) .فوضع عىل األرض تصميماً يدوم إىل األبد .وص ّمم
اآلتية من ذهنه
ّ
مسبقًا كيف ّية مساره.
ببساطة ،ال ّنبوءات التي أعطيت لإلنسان ليست سوى كشف عن مخطّط الله
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وعن كيف ّية تحقيقه باألحداث والوقائع.
يف البدء كان الله وحده .لك ّنه كان ليغيرّ هذا الوضع من خالل مخطّط يحقّقه
السنني بصرب عظيم .وبدأ هذا املخطّط بخلق املالئكة.
عىل مدى ماليني ّ
أوجد الله املالئكة لتشاركه مخطّطه وتخدمه بتحقيقهُ .خلقت هذه الكائنات
من ال ّروح .وهي روح .ق ّرر الله أن يشارك مخطّطه واألشياء العظيمة التي ستليها،
مع مملكة املالئكة .مل يرد الله بذلك أن يخلق املالئكة كأرواح آل ّية تعمل تب ًعا
لربنامج معينّ .
خيص والح ّر .خلقها أفرا ًدا بذهن ّية ح ّرة،
لقد خلقها الله مع قدرة عىل التفكري الشّ ّ
بإمكانها أخذ قرارات تعبرّ بها عن شخص ّية فرديّة .مماّ يعني أنّها تستطيع أن
الخاص وتعيش بعي ًدا عن الطريق التي
تختار بأال تتبع الله .بل يكون لها خطّها
ّ
قال عنها الله أنّها الطريق الحقّة الوحيدة للحياة .وهذه نتيجة تأيت ج ّراء خلق
هكذا كائنات .ليس من وسيلة أخرى لخلق كائنات ح ّرة ومستقلة .وقد خلق
اإلنسان أيضً ا مع حريّة اإلختيار.
كان الله عىل علم بأ ّن بعضً ا من هذه املخلوقات املالئك ّية لن تختار أن تتبع
األبدي وتوفّر حياة سعيدة،
السالم
ّ
طريقه الواحدة ،الوحيدة والحقّة ،التي تجلب ّ
ُمرضية ،مجزية وحقًّا مثرية .إنطالقًا من هذه املرحلة يف الخلق ،نستطيع أن نرى
حس بعد أن خلق مملكة املالئكة.
مدى حكمة الله يف خلق اإلنسان بجسد يّ ّ

مملكة املالئكة

خلق الله بضع املاليني من املالئكة .مل يعطنا ال ّرقم املح ّدد ،إنمّ ا كشف لنا أنّه
خلق ثالثة مالئكة أعىل شأنًا من الباقني ،من حيث األهم ّية والجربوت والجامل
والسلطة والق ّوة .وهم :ميخائيل ،وجربائيل ،ولوسيفورس.
ّ
الحس .حتّى ذلك الحني،
مع الوقت ،وبعد أن خلق الله املالئكة ،بدأ يخلق الكون يّ ّ
وحي .فكان خلق الكون مش ّوقًا ج ًّدا
مل يكن يشء يف الوجود سوى عامل املالئكة ال ّر ّ
لعائلة الله املالئكيّة هذه .فقال أ ّن أبناء الله (مملكة املالئكة) رصخوا فر ًحا عند

كل هذا ال ّدمار؟
مل ّ

121

رؤيتهم ما قد خلق.
كل ما خلقه يف الكون هو جميل وكامل .ومع الوقت ،أصبح يكشف
قال الله أ ّن ّ
كل
الحس .وقال للمالئكة أنّه من بني ّ
أكرث عن خطته وهدفه من املخلوق يّ ّ
باألخص عىل األرض .لذلك وضع لوسيفورس عليها مع
مخلوقاته ،سريكّز هدفه
ّ
العديد من املالئكة ليتهيّأوا للمستقبل ألحداث كان قد ص ّمم لها مسبقًا.
كان للوسيفورس سلطة عىل املالئكة التي عىل األرض ،التي كانت لتقوم
بالتّحضريات بانتظار األحداث األعظم من املخطّط الذي وضعه الله .وقال
كل
سيتوصل إىل الهدف األسمى من ّ
الله للمالئكة أنّه سيخلق اإلنسان ،وبهذا
ّ
مخلوقاته .سيخلقه مع قدرة ليصبح أعظم بكثري من املالئكة .وطلب من هذه
األخرية أن تشاركه فرحة ما سيخلق من خالل اإلنسان .وأوضح لها أنّها وجدت
لتشاركه وتساعده للوصول إىل غايته العظيمة من مخلوقاته جميعها.
الخاص .واختار أن
مل يرق للوسيفورس ما قاله الله وغرق يف كربيائه وتحليله
ّ
يؤمن بأ ّن طريق الله ليست الفضىل ،إنمّ ا طريقه هو هي األفضل .فقد خدع
والسيطرة عىل اململكتني
نفسه بالفعل ،باعتقاده أنّه يستطيع مواجهة الله ّ
الحسيّة وال ّروحيّة ،وجعل الله تحت أمرته.
ّ
مع الوقت ،خطّط لوسيفورس وتآمر ،وراح يشيع احتقاره ملخطّط الله بني
املالئكة .واملدهش يف ذلك هو أ ّن ربع املالئكة وافقوا رأيه ،وانض ّموا إليه ،وقاموا
بثورة فظيعة ض ّد الله .إنمّ ا سيكتشف لوسيفورس الحقًا كم كان حق ًريا ق ّدام الله
كل يشء!
وأ ّن الله هو حقًا قادر عىل ّ
نشأت الثورة عىل األرض .خطّط لوسيفورس أن يهدم األرض ألنّه كان يبغض
مرشوع الله الذي كان سيحققه عليها .وخطّط أن يصعد بعد ذلك ليجلس عىل
ميس
عرش الله ويحكم مكانه .يف اليوم الذي نشأ فيه التم ّرد ،تغيرّ النظام الشّ ّ
للسكن
وتغيرّ ت األرض .قال الله أ ّن األرض أصبحت حينذاك خالية وغري صالحة ّ
الجوي
كل حياة عليها قد ُد ّمرت .تغيرّ مسار األرض املثايل وأمتأل املحيط
وأ ّن ّ
ّ
بالظالم ج ّراء الحطام .وغرقت األرض يف لحظة من ال ّزمن ،بنوع من شتا ٍء نووي.
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الحس ،حتى طالت القمر
تطايرت بقايا هذا الهجوم الفظيع عىل مخلوق الله يّ
وامل ّريخ .مع أ ّن الله وضع ح ًّدا ملحاولة لوسيفورس بتهديم األرض وال ّنظام
الشّ ميس ،ترك اثباتات ودالئل لرياها الجميع يف الوقت الذي يراه مناس ًبا .قبل
هذا التم ّرد ،مل يكن للكويكبات الس ّيارة من وجود .أوقف الله دمار ال ّنظام
الشّ ميس وحرص البقايا يف منطقة واحدة فقط.
ابتدا ًء من ذلك الوقت ،أصبح لوسيفورس يعرف باسم إبليس ،أ ّول عد ّو لدود لله.
هو اختار أن يتم ّرد عىل الله ويصبح عد ّوه وعد ّو مخطّطه وهدفه .واملالئكة
التي شاركته هذ التم ّرد أصبحت تعرف بالشّ ياطني.
علم الله أ ّن بعض من املالئكة التي متلك ضم ًريا ح ًّرا ،سوف تنقلب عليه مع
كل طريق تعارض طريق الله الفضىل تؤ ّدي إىل
خاصا بهاّ .
الوقت وتختار طريقًا ًّ
رش .واإلبتعاد عن فكر الله يؤ ّدي إىل التكبرّ والكربياء
الفوىض والضّ ياع واآلالم وال ّ
واألنان ّية .صفات تأيت مع طبيعة اإلنسان وتعيش عىل مبدأ «األخذ» بينام طريق
الله الفضىل ترتكز عىل مبدأ «العطاء».
كل هذا! فقد كان هذا كله جز ًءا من مخطّطه
سيتأت من ّ
ىّ
كان الله عىل علم مبا
السنني
العظيم الكامل الذي سيتابع مساره كام كان قد ص ّمم له منذ ماليني ّ
من قبل .ال ميكن خلق طبا ًعا نزي ًها مق ّد ًسا يف مخلوق أعطي استقالل ّية التفكري
والشّ خص ّية .كيف يعيش اإلنسان حياته ،هي مسألة خيار بحتة.
مع علمه بإمكان ّية حصول انتفاضة مالئك ّية ،ترك الله للمالئكة حريّة اختيار
أسلوب حياتها .ال تستطيع تلك املالئكة أن تلوم أح ًدا عىل اختياراتها .فقد علّمها
الله أ ّن هناك طريقة حقيق ّية واحدة للحياة ،وعلّمها أيضً ا أ ّن اختيار طريق حياة
أخرى ستجلب العقوبات .فاملالئكة التي اختارت طريق الله ،ستشاركه فرحته،
بينام يعمل عىل مخطّطه الذي وضعه ملخلوقاته .والذين رفضوا طريقه ولحقوا
أخرى ،عاشوا يف الباطل غري راضيني وغري مكتفيني.
الخاص .كونهم مصنوعني
مىش لوسيفورس والشّ ياطني التي لحقته ،يف طريقهم
ّ
من روح ،منذ لحظة عصيانهم ،تحضرّ وا للعمل ض ّد الله.
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املرحلة التّالية من مخطّط الله كانت خلق اإلنسان .عند قراءة الفصل األ ّول
من ِسفر التّكوين ،يعتقد الكثريون أنّهم يقرأون عن الخلق األ ّويل للكون .وهذا
خطأ! بل إنّهم يقرأون عن إعادة تأهيل األرض ووضع الحياة عليها م ّرة أخرى.
السنني ،منذ انتفاضة إبليس ،إنمّ ا كانت دون حياة.
فاألرض قد وجدت منذ ماليني ّ
للسكنى
يحيك الفصل األ ّول من التّكوين عن كيف ّية ترميم األرض لجعلها آهلة ّ
م ّر ًة أخرى ،ولوضع اإلنسان عليها:
السموات واألرض .وكانت األرض خربة (فوىض وفراغ) وخالية
«يف البدء خلق الله ّ
وعىل وجه الغمر ظلمة (نتيجة مت ّرد الشّ يطان .فكانت األرض عىل تلك الحال
حني أراد الله أن يج ّهزها لإلنسان) وروح الله ّ
يرف عىل وجه املياه» (التّكوين
١ :١ـ .)٢
كانت املياه موجودة فبدأت روح الله تعمل فيها لتجعل محيطات وبحريات
قصة إعادة
وأنهار ،وتجد سبل حياة عىل األرض،
فتتغذى منها من جديد .وتتابع ّ
ّ
تأهيل األرض وخلق حياة جديدة ،يف اآليات التي تيل تلك.
من ث ّم ويف اآلخر ،خلق الله أ ّول رجل وامرأة .ملاذا؟ ما هو هدف الله من خلق
حس ّية؟ إنّه لرائع معرفة هدف ومخطّط الله من خلقه للبرش.
كائنات برشيّة ّ
إنمّ ا ،كان اإلنسان ،وال يزال ،جاهالً لهذه الحقيقة العظيمة.
يف اإلصحاح الثاين من ال ّرسالة إىل العربانيّني ،يتكلم بولس ال ّرسول عن هذا املوضوع
بالذّات وعن سبب وجود اإلنسان .فيستشهد بداود (يف املزمور الثامن) الذي
سأل« :فمن هو اإلنسان حتى تذكره؟» سؤال عىل الجميع أن يسأله ويطلب
جوابًا عليه :ملاذا ُوجدنا؟ ملاذا خلقنا الله؟
جاء الجواب يف هذه الكتابات ،ومن خالل كالم الله .إنمّ ا مل ير يو ًما فيها اإلنسان
الحقيقة .ير ّدد بولس ما كتبه داود ويرشح أ ّن مملكة املالئكة قد وجدت لتساعد
الذين سريثون الخالص .إنمّ ا يتابع بولس ليقول أ ّن اإلنسان ُخلق لريث ما هو
أعظم بعد من الذي سرتثه املالئكة.
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كل مخلوقاته .يف
يكشف بولس هنا أ ّن هدف الله هو أن يضع اإلنسان فوق ّ
أقل شأنًا من املالئكة .الحظ ما قيل عنه « :أخضعت
البدء ،قال أنّه خلق اإلنسان ّ
كل يشء تحت قدميه .ألنّه إذا أُخضع ّ
الكل له مل ُيرتك شي ًئا غري خاضع له .عىل
أنّنا اآلن لسنا نرى ّ
الكل بعد مخض ًعا له» (ال ّرسالة إىل العربان ّيني .) ٨ :٢
يكشف الله أ ّن هدفه هو أن يجعل اإلنسان أعظم من املالئكة .ما قد يكون
أعظم من مملكة املالئكة؟ وهذا ما هو مذهل يف مخطّط الله لإلنسان!
قدمي (سيطرة) اإلنسان،
«كل يشء» تحت
يرشح بولس أ ّن يف ن ّية الله أن يضع ّ
ّ
كل هذا لن يت ّم طاملا اإلنسان ال يزال
وأال يرتك شيئًا ال يخضع له .ويُضيف الله أ ّن ّ
الحس.
يف وضعه
ّ
البرشي يّ ّ
يضيف بولس «عىل أنّنا اآلن لسنا نرى ّ
الكل بعد ُمخض ًعا له» (اإلنسان) .إنمّ ا
يفس بولس بالفعل ،ما نرى حال ًّيا يف يسوع املسيح الذي ُولد يف جسد إنسان.
رّ
أقل شأنًا من املالئكة وهدفه أن
كل البرشُ ،خلق ّ
وقال أ ّن يسوع املسيح كام ّ
كل البرش .يسوع املسيح هو اإلنسان الوحيد الذي عاش
ميوت باآلالم من أجل ّ
وكل أآلخرين أخطأوا تجاه الله .مبا أ ّن أبو
كل يشءّ .
حيا ًة مثالية خاض ًعا لله يف ّ
كل يشء ،ومبا أ ّن يسوع املسيح عاش حيا ًة
يسوع املسيح هو اإلله القادر عىل ّ
مثالي ًة خاض ًعا لله ،كان باستطاعته أن يكون التّضحية املثىل ت ُق ّدم من أجل
كل ال ّناس .ومع يسوع املسيح يكون خالص العامل ممك ًنا ــ تضحية الفصح
خطايا ّ
(العبورـ .)Passover
قدمي اإلنسان ،يرشح
كل األشياء تحت
عندما يقول أنّنا ال نرى «بعد اآلن» ّ
ّ
بولس متاب ًعا ما الذي نراه فعال ً،اآلن ،وهو يسوع املسيح الذي ،بوالدته كائ ًنا
أقل شأنًا من املالئكة ،نراه اآلن مت ّو ًجا مبجد وفخر .مبا أ ّن هذه
حس ًّياُ ،خلق ّ
برشيًّا ّ
لكل البرش ،نرى أ ّن يسوع املسيح هو ّ
أول إنسان ينال
هي غاية الله القسوى ّ
قدمي املسيح.
كل يشء تحت
هذا الهدف العظيم .قيل فيام بعد أن الله وضع ّ
ّ
قدمي اإلنسان ،إنمّ ا ليس وهو يف
كل يشء تحت
وبالفعل ،هدف الله أن يضع ّ
ّ
وضعه الحا ّيل.
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الجسدي الحا ّيل ،أن يخترب أو ميارس هكذا
ليس بإمكان اإلنسان ،وهو يف وضعه
ّ
(كل مخلوقات الله خاضعة له).
سلطة ،وال ميكن إعطاؤه الثقة لهذا ّ

التغ ّيري يف اإلنسان

ال يعرف اإلنسان ملاذا خلقه الله ووضعه عىل هذه األرض .أ ّما اآلن فنحن ندخل
ال ّزمن حيث سيبدأ الله بالكشف عن مخطّطه العظيم للعامل .سيبدأ اإلنسان
يفهم هذا الهدف العظيم .سيفهمه البعض يف الوقت الذي نقرتب فيه من آخر
السنوات وال ّنصف من حكم اإلنسان الذايت .بعدها ،وخالل تلك الحقبة
الثالث ّ
األخرية ،سيبدأ بفهمها ماليني آخرين .يف نهاية ذلك ال ّزمن وعند استالم يسوع
املسيح الحكم عىل األرض ،سيُعطى للجميع أن يفهموا.
ُخلقت املالئكة كائنات روح ّية ،وأُعطيت الحريّة الفرديّة .لها القدرة عىل التفكري
الح ّر والتعلم وحفظ املعلومات .هي فاعلة بضمري ح ّر.
حس ،وأعطاه القدرة ذاتها عىل
خلق لله اإلنسان عىل مثال املالئكة إنمّ ا بجسد يّ ّ
التفكري الح ّر .خلق اإلنسان فاعالً بضمري ح ّر ليفكّر ويتعلّم ويخطّط لحياته
الخاصة ويقوم بقرارات شخصيّة.
ّ
الحس ّية .أعطى الله غريزة
حياة اإلنسان رائعة .ال نظري لنا يف ّ
كل املخلوقات ّ
فردي ،يفكر ويحلل .بل قد أعطى
ململكة الحيوان .مل يعطها حريّة التفكري بذهن ّ
أسايس للغريزة (برامج منظمة
الحيوان قدرة ذهن ّية محدودة تخضع بشكل
ّ
مسبقًا من قبل الله).
يطري األو ّز نحو الجنوب يف فصل الشتاء؛ ال يحتاج يف أن يفكّر يف األمر .فرادة حيوان
الكواال هي يف أنّه ينام أغلب األوقات ،ويقترص أكله عىل أوراق اليوكالبتوس.
ببساطة ،الله جعلها هكذا .تهاجر الحيتان الكبرية ذات الحدبة ،سنة بعد سنة،
يف املياه ما بني أالسكا وهاواي .هي ال تفكر يف رحلتها .فقد برمجها الله لتفعل
كل يشء كام خلقه الله.
ذلك كام تفعله .مل يتط ّور يشء يف مملكة الحيوان.ال يزال ّ
إنمّ ا البرش كام املالئكة ،يتميّزون بسلطة الفكر (سلطة الخيار الح ّر) .يف الواقع،
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برشي جوهر روح .عقل اإلنسان ليس كغريه من أعضاء الجسد التي
لكل ذهن
ّ
ّ
بكل بساطة ،بطريقة عضويّة.
تعمل ّ
برمج الله مسبقًا الكثري من وظائف ال ّدماغ .فنحن ال سلطة لدينا عىل دقات
القلب .إنمّ ا العقل هو فريد .فق ّوة التفكري تأيت من جوهر روح الذي يعطيه
لكل إنسان (للتفكري الح ّر والتعبري والفرديّة) .ال نخلط ّن هذا ال ّروح بال ّروح
الله ّ
املق ّدس املنبثق من ذهن الله وفكره .لومل يعطنا الله جوهر ال ّروح هذا ،لك ّنا
متا ًما كام الحيوانات.
وحي الذي أعطانا ايّاه الله ،رو ًحا بح ّد ذاته .للتّوضيح
ليس يف هذا الجوهر ال ّر ّ
فقط ،ميكننا تشبيهه بالذاكرة االلكرتون ّية التي تختزن املعلومات يف الحاسوب.
بأي من
فهي ليست إال خ ّزان تُحفظ فيه املعلومات .ال تستطيع أن تقوم ّ
وظائفها إن مل يكن الحاسوب يعمل .كذلك عند اإلنسان .يف جوهر ال ّروح ،يحفظ
رصفاتنا؛ األفكار الشخص ّية التي
الفكر والعقل .فيه تقام عمل ّيات خياراتنا يف ت ّ
مت ّيزنا الواحد عن اآلخر ،وتولّد الفرديّة .عند املوت ،يتوقّف هذا الجوهر عن
كل تجربة أو ذكرى أوفكرة مررنا بها يف حياتنا
العمل لك ّنه ال يزال يحتوي عىل ّ
وحي إىل عهدة الله .ليس
الجسديّة .عندما ميوت اإلنسان يعود هذا الجوهر ال ّر ّ
فيه حياة بح ّد ذاته .إنمّ ا باستطاعة الله أن يضعه مج ّد ًدا يف جسد جديد بحياة
جديدة ،مع املحافظة عىل الذّهن أو الفكر نفسه الذي كان له قبل املوت.
هذه العمل ّية هي نفسها التي ستحصل يف القيامة العظيمة عند رجوع يسوع
املسيح ،وقيامة املئة واألربعة واألربعني ألفًا .لنأخذ مثالً ابراهيم الذي مات منذ
السنني .فعند قيامته من املوت ،سيعطيه الله جس ًدا روحيًّا ويضع فيه
مئات ّ
خاصته الذي كان فيه ،والذي عاد إىل الله عند موته .سيكون
وحي ّ
الجوهرال ّر ّ
خصية والذهن ّية نفسها التي كانت له ،عندما كان ح ًّيا .إنمّ ا هذه
البراهيم الشّ ّ
حس ضعيف بل جس ًدا روح ًّيا.
امل ّرة ،لن يكون له جسد يّ ّ
يق ّدم الله لإلنسان ما هو أعظم بكثري من حياة جسديّة مؤقتة .لقد خلقنا
بأجساد برشيّة مؤقتة من أجل هدف أعظم وأسمى .وهذا كان جز ًءا من مخطّط
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أي يشء آخر.
الله العظيم الذي ق ّرره ونظّمه قبل أن يخلق ّ
القصة
اذًا ملاذا نحن هنا؟ ملاذا خلقنا الله كام نحن؟ ما هي غايته م ّنا؟ لرنجع إىل ّ
التي أخربنا إيّاها بولس عن الغاية من مملكة املالئكة (ال ّرسالة إىل العربان ّيني
اإلصحاح الثاين) .فهو يقول أ ّن اإلنسان خلق ليكون أعظم من املالئكة وأ ّن يسوع
كل األشياء ُوضعت تحت قدميه.
املسيح هو أ ّول إنسان يصبح كذلك وأ ّن ّ
اذًا ما هو أعظم من املالئكة؟ ما هو هدف الله لإلنسان؟ يرشح بولس عن هذا
الهدف عندما يقول أنّه بدأ يتحقّق بيسوع املسيح وليس بباقي البرشيّة بعد .مل
كل يشء خاضع للمسيح.
قدمي اإلنسان .حتى اآلن ّ
أي يشء بعد تحت
يخضع ّ
ّ

اإلنسان والله

يتناول اإلصحاح األ ّول من ال ّرسالة إىل العربان ّيني موضوع غاية الله لإلنسان.
فرناها فيام كشفه الله بيسوع املسيح« :الله بعد ما كلّم اآلباء باألنبياء قدميًا
بأنواع وطرق كثرية ،كلمنا يف هذه األ ّيام األخرية يف ابنه (يسوع املسيح) الذي
جعله (الله) وارثا ً ّ
لكل يشء الذي به (يسوع) أيضً ا عمل (الله) العاملني»
(ال ّرسالة إىل العربانيّني  ١ :١ـ .)٢
يفس لنا بولس كيف أ ّن الله تواصل (عمل) مع اإلنسان بواسطة أنبيائه خالل
رّ
األربعة آالف سنة املاضية .اآلن ،يعمل الله بواسطة ابنه الذي ع ّينه مسبقًا
(رسالة بطرس ال ّرسول األوىل  )٢٠ :١عىل أن يكون الطريق ،التي من خاللها (من
خالل يسوع املسيح) سيحقّق خطته وهدفه من اإلنسان لألجيال التي ستأيت.
كل يشء
كل يشء وأن يضع ّ
وقد ص ّمم الله مسب ًقاً أيضً ا ،أن يرث يسوع املسيح ّ
تحت قدميه.
«الذي وهو (يسوع املسيح) بهاء مجده (الله) ورسم جوهره (الله) وحامل ّ
كل
األشياء بكلمة قدرته (الله) بعد ما صنع (يسوع املسيح) بنفسه تطه ًريا لخطايانا
جلس يف ميني العظمة يف األعايل» (ال ّرسالة إىل العربان ّيني .)٣ :١
يخص اإلنسان
يرينا الله أنّه ص ّمم مسبقًا أنّه سيحقّق مخطّطه العظيم الذي ّ
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الشخيص يسوع املسيح .فهو ق ّرر مسبقًا أن يكون يسوع املسيح
بواسطة ابنه
ّ
الخاصة وأن يكون
كل يشء بقدرته (الله)
يف بهاء مجده الخاص ويسيطر عىل ّ
ّ
متا ًما كام الله.
القصة لرنى كيف أ ّن مخطط
يتوسع بولس يف رشحه لهذه ّ
يف اإلصحاح التّايلّ ،
الله العظيم يرتكز يف يسوع املسيح .لنقرأ مج ّد ًدا(« :الله) وضعته (اإلنسان)
قليالً عن املالئكة مبجد وكرامة كللته (اإلنسان) وأقمته عىل أعامل يديك( .الله)
أخضعت ّ
الكل له مل يرتك شي ًئا
كل يشء تحت قدميه (اإلنسان) .ألنّه اذ أخضع ّ
غري خاضع له (اإلنسان) .عىل أنّنا لسنا نرى ّ
الكل بعد مخض ًعا له» (ال ّرسالة إىل
العربانيني  ٧ :٢ـ .) ٨
أي مخلوق يف العامل
هل بدأت ّ
الصورة تتوضّ ح لك أكرث؟ قبل أن يخلق الله ّ
الحس ،ص ّمم أنّه يف الوقت الذي يراه مناس ًبا ،سوف يخلق
وحي ويف الكون يّ ّ
ال ّر ّ
الخاص،
حس ،إنمّ ا يف توقيته
اإلنسان ّ
ّ
أقل من املالئكة .سيخلق اإلنسان بجسد يّ ّ
كل يشء خلقه (الله) تحت
سيعمل الله عىل التغ ّيري فيه ،حتى يستطيع أن يضع ّ
قدميه (اإلنسان) ،ويعطيه كذلك قدرته (الله) ومجده .ص ّمم الله أن يحقق هذا
التغيّري العظيم بابنه الوحيد يسوع املسيح وبواسطته.
قصة اإلصحاح األ ّول من ال ّرسالة إىل العربان ّيني .رشح بولس كيف أ ّن
لنعود إىل ّ
يسوع املسيح قد مات من أجل خطايا اإلنسان« .وهو اآلن جالس (بسلطة
كل يشء) يف األعايل صائ ًرا (املسيح)
وسلطان) عىل ميني العظمة (الله القادر عىل ّ
أعظم من املالئكة مبقدار ما ورث اسماً أفضل منهم ألنه ل ِ َمن من املالئكة قال
(الله) ق ّط أنت ابني أنا اليوم ولدتك .وأيضً ا أنا أكون له أ ًبا وهو يكون يل اب ًنا.
وأيضً ا متى أدخل البكر إىل العامل يقول ولتسجد له ّ
كل مالئكة الله» (ال ّرسالة إىل
العربان ّيني  ٤ :١ـ .)٦
ما هو أعظم من مملكة املالئكة؟ قيل أ ّن يسوع املسيح ُخلق أفضل من املالئكة.
كل يشء.
قيل أ ّن يسوع املسيح جلس بسلطان ومجد عن ميني الله القادر عىل ّ
قيل أ ّن عىل املالئكة بذاتها أن تعبد يسوع املسيح .ال نعبد إال الله .أصبح يسوع
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املسيح جز ًءا من عائلة الله .أصبح مخلوقًا إله ًّيا.
كل يشء عن يسوع املسيح« :وأ ّما عن االبن (يسوع
الحظ ما قاله الله القادر عىل ّ
املسيح) كرس ّيك يا ألله إىل دهر ال ّدهور قضيب استقامتك قضيب ملكك»
(ال ّرسالة إىل العربان ّيني )٨ :١
كالم اإلنجيل عن ملكوت الله ،يعني ،حرفيًّا ،عائلة الله .عندما يعود يسوع
املسيح إىل هذه األرض يف ملكوت الله ،سريجع معه املئة واألربعة واألربعون
ألفًا الذين سيكونون أيضً ا جز ًءا من هذا امللكوت .هؤالء املئة واألربعة واألربعون
رشا
الستة آالف ّ
ألفًا ،هم الذين جبلهم الله وصقلهم خالل ّ
السنة املاضية .كانوا ب ً
عاشوا عىل هذه األرض كباقي البرش .إنمّ ا اآلن ،سيقومون من املوت ليكونوا
حسية.
حسيني إنمّ ا سيكون بإمكانهم الظهور بأجساد ّ
كائنات روحيّة .لن يعودوا ّ
أقل بقليل من املالئكة إنمّ ا اآلن أصبحوا أعظم منها .أصبحوا هم أيضً ا
خلقوا ّ
أعضا ًءا يف عائلة الله والكائنات اإلله ّية .متا ًما كأخيهم األكرب ،يسوع املسيح.
كل ما
الحقيقة الكامنة خلف هدف الله يف خلق اإلنسان ،هي أبعد بكثري من ّ
ميكن لإلنسان أن يتخ ّيله ،حتى يف األساطري الخراف ّية التي ابتكرها .لذا يصعب
كث ًريا تصديق هذه الحقيقة .قصد الله أن يجعل الحياة البرشيّة مؤقّتة .تصميمه
وغايته هو أن يغيرّ اإلنسان من هالك ،إىل خالد .من حياة مؤقّتة إىل حياة أبديّة.
لكل إنسان كمسألة اختياريّة.
وقد ق ّدم الله هذه املرحلة االنتقال ّية (من الخلق) ّ
أسمى األهداف من خلق لله لإلنسان هو أن يصبح هذا األخري جز ًءا من عائلة
الله ،يف ملكوت الله ــ ملكوت الكائنات اإلله ّية .كيف يت ّم هكذا أمر؟

ملاذا خلق اإلنسان بجسد حسيّ ّ

السؤال هنا« ،ملاذا مل يخلقنا الله ببساطة ،مخلوقات روح ّية إله ّية ،ومبارشةً،
يجوز ّ
أعضا ًء يف العائلة املق ّدسة؟ ويأيت الجواب :ال يستطيع الله خلق مخلوقات ذوي
أخالق مستقيمة ،أل ّن الحياة تب ًعا الستقامة ال ًر ّب هي عمل ّية اختيار.
ألي مخلوق استقالليّته مع مقدرة
هل تذكر ما حدث مبملكة املالئكة؟ إن أُعطي ّ
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الكل ،طريق الله املثال ّية
ذهن ّية فرديّة ،تصبح له حريّة اإلختيار .ولن يختار ّ
رصف املستقيم ،أال وهواملح ّبة واالهتامم بالغري.
للحياة التي تتطلب الت ّ
مت ّرد ثلث املالئكة ض ّد أسلوب الله املثايل؛ واختاروا أسلوبًا آخر يعتمد عىل األخذ
وليس عىل «العطاء» .لقد عرف الله نتيجة إعطائه حريّة اإلختيار للكائنات
السبب بالذات مل يكن ليخلق أعضاء عائلته كام خلق املالئكة .ألنّه
الحيّة ،ولهذا ّ
لو فعل ذلك ،لكانت حلت الكوارث يف مخلوقاته ويف عائلته من املتم ّردين عىل
طريقه.
حتى نكون أعضا ًء يف عائلة الله ،عىل الجميع أن يكون له نفس ذهن الله ،بذاته.
هكذا ق ّرر الله .سيكون عليهم أن يوافقوا بكل ّيتهم عىل أسلوب الله املثا ّيل للحياة،
ليصح ذلك ،يجب أن يكون هناك تو ّحد مثايل يف الفكر وال ّروح
األوحد والوحيدّ .
الكل منفرد يف
كل الكائنات بذهن واحد ويف الوقت نفسهّ ،
والهدف يف الحياةّ .
شخص ّيته وتجاربه .ما هو مامثل لإلختالفات التي نراها فيام بيننا .كيف ميكن
ليشء مامثل أن يتحقّق؟ هذا هو الجوهر بالذّات الذي جعل اإلنسان أن يُخلق
حس .عىل اإلنسان أن مي ّر بعمل ّية تغيري حتى يتمكّن له أن يصبح أخ ًريا
بجسد يّ
كائ ًنا إلهيًّا.
روحي أن يصبح عض ًوا يف
كشف الله عن الطريقة الوحيدة حتى يؤمتن لكائن
ّ
السابقة من جديد؛ هذا
عائلة الله ،وهي يف أن يتوالد الله نفسه .إقرأ الجملة ّ
ما يصنعه الله بالبرشيّة.
ال تستطيع املالئكة أن تتوالد .إنّها كائنات مخلوقة .خلق الله حياة ً جسديّة
كل فرد
لكل كائن عىل مثاله ،يأيت ّ
لتتوالد عىل مثاله .يف عمليّة التوالد هذه ّ
كل فرد فري ًدا .ال مثيل له .ال تجد اثنان
مخلوقًا مختلفًا عن اآلخر .ويكون ّ
متشابهان .ومع ذلك كلنا برش وال نستطيع أن نولد إال برش .لله مخطّط ليتوالد
كل فرد يختلف عن اآلخر.
عىل جنسه ــ جنس اإلله ــ يف ملكوت الله ،حيث ّ
لكل الذين عىل مثال الله (يف عائلة الله) وحدة روح وهدف وفكر.
سيكون ّ
لنصبح جز ًءا من جنس اإلله ،يجب عىل البرشيّة أن تخضع لتغيّري شامل يف
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ذهني (طريق تفكري اإلنسان) .عىل العقل أن
جذري بتجديد
الذّهن .تغ ّيري
ّ
ّ
يتعلم كيف يعمل تب ًعا لطبيعة الله .وليس لطبيعة اإلنسان .من الجدير بالذّكر
أ ّن كلمة التّوبة يف اللغة اليونان ّية تعني «تفكري مختلف» .من مخطّط الله
مساعدة اإلنسان عىل التفكري بشكل مختلف عن األسلوب الذي يفكر فيه عادةً.
يخطّط الله أن يجعل اإلنسان يفكّر كام يفكّر هو (الله) ،باستقامة .لهذا قيل
لإلنسان « فليكن فيكم هذا الفكر الذي يف املسيح يسوع أيضً ا» (رسالة بولس
ال ّرسول إىل أهل فيليبي .)٥ :٢
حس ،عرض ًة للكربياء .إنمّ ا ماذا يعني
كان من الضرّ وري خلق اإلنسان بجسد يّ
حس ّية .ال تستطيع أن تولّد إال حياة مؤقّتة.
هذا؟ خلق الله اإلنسان من ما ّدة ّ
حياة اإلنسان من دون وجود الله  ،هي ضعيفة ومليئة بالكربياء .علم الله
الحس ّية .علم أنّها ستنغلق يف كربيائها
مبا كانت ستقوم به الكائنات البرشيّة ّ
كل يشء يتو ّجه إىل الذّات ،إىل األنا،
وأنان ّيتها .فهذه هي طبيعة اإلنسان األساس ّيةّ .
مرتك ًزا عىل أسلوب األخذ .أوجز ال ّرسول يوح ّنا ذلك ج ّي ًدا حني قال « أل ّن ّ
كل ما
يف العامل شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظّم املعيشة» (رسالة يوحنا ال ّرسول
األوىل .)١٦ :٢
يتعلّم الطّفل هذه األساليب منذ نعومة أظافره فيام يط ّور هذه الطبيعة األنان ّية،
الطبيعة التي تدلّل نفسها .وهذا صحيح عندما يجوع الطفل أو عندما ينزعج.
كل إنسان هو أنا ّين
بكل بساطة فيام ننمو ونكربّ .
تستم ّر هذه العمل ّية بالتط ّور ّ
ومحب للذات .ربمّ ا سيعارضني البعض ،إنمّ ا هذا لن يغيرّ الحقيقة.
ّ
رش عندما أعطانا ضم ًريا ح ًّرا ،مع حريّة
أعطانا الله القدرة عىل عمل الخري أو ال ّ
رش أم للخري،
اإلختيار واستقالل ّية يف التفكري .أعاملنا هي من اختيارنا .إن كانت لل ّ
الصعب ج ًّدا علينا أن نرى ونعرتف بهذه
تبقى أنان ّية الطبع .ربمّ ا يكون من ّ
كل خيار تقوم به طبيعة اإلنسان تأيت من دافع أنا ّين.
املعلومة عن أنفسناّ .
رصف اإلنسان (دافع وأفعال)،
رصف الله .ت ّ
رصف اإلنسان وت ّ
هناك فرق كبري بني ت ّ
يرتكز دامئًا عىل مبدأ «األخذ» ،بينام أسلوب الله يرتكز دامئًا عىل مبدأ «العطاء».
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طبيعة اإلنسان هي أنان ّية ،تتّجه دامئًا نحو الذات .طبيعة الله هي العطاء،
الحب «الطاهر»،
تتو ّجه دامئًا نحو الغري بعي ًدا عن الذّات .طبيعة الله هي من ّ
ترتكز عىل مصلحة وراحة اآلخرين ودامئًا عن طريق املشاركة.
السيد هربرت و .ارمسرتونغ هو ال ّنبي «إيل ّيا» املنتظر ورسول الله آلخر
كان ّ
فس طبيعة اإلنسان هذه بأسلوب سهل تساعد اإلنسان عىل أن
ال ّزمن .وهو رّ
حب
حب األ ّم لولدها .فهو ّ
يبدأ يفهم .قال أ ّن أفضل مثال عن حب اإلنسان هو ّ
حب يظهر العاطفة واإلهتامم بني شخصني ،أكرث من عالقة
عميق ودائم .وما من ّ
حب األهل
الحب املتينة والفريدة التي تبنى ما بني األ ّم وابنها .إنمّ ا حتى يف مثل ّ
ّ
فحب كهذا يكون محدو ًدا .فهو محصور بالذات ،نحو
نحو طفلهم ،نجد األنان ّيةّ .
الشخيص وال ميكن أن ميت ّد نحو طفل آخر بنفس الشّ عور.
الطفل
ّ
اذًا ،إن أعجبتنا حقيقة طبيعتنا األنان ّية البحتة أم ال ،علينا أن نواجه الواقع .سيأيت
بكل واحد ،يف حينه ،ويجعله يتعامل مع طبيعته األنان ّية هذه .وهذه ليست
الله ّ
بعمل ّية سهلة إنمّ ا ستجعلنا نواجه إحدى الحقائق األساس ّية يف الحياة التي ترينا
حسيني وملاذا نحن هنا؟
ملاذا خلقنا ّ

اختيار الحياة أم املوت

كل ذلك ،هو أ ّن
الغاية من الحياة البرشيّة هي حتى يولّد الله نفسه .امله ّم يف ّ
برشي ،س ُيعطى يف حينه ،الفرصة ليختار إن كان يريد أن يكون عض ًوا
كل كائن
ّ
ّ
يف عائلة الله أم ال .غري أ ّن املرحلة اإلنتقال ّية هذه لن تكون سهلة ،عندما يحني
الوقت.
ال نستطيع أن نصبح عض ًوا يف عائلة الله ونحن بعد يف طبيعتنا األنان ّية التي
الحس ّية (الفانية) ،والطبيعة
تتعارض مع طبيعة الله .باختبارنا حياة اإلنسان ّ
األنان ّية التي تأيت معها ،ميكننا فقط أن نرى ونفهم ما هو الله ،عندما يبدأ
بالكشف لنا عن ذاته .هذه هي الوسيلة الوحيدة التي متكّن اإلنسان للوصول
املصريي ،إن كان يريد حقًّا أن يكون عض ًوا يف
إىل ال ّنقطة التي بها يقوم بقراره
ّ
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عائلة الله .يف وضعه الحا ّيل (أسلوب حياته) لن يستطيع أن يتخذ قرا ًرا جذريًّا
كل فرد يستطيع اتخاذ
كهذا .يتض ّمن مخطّط الله إيصال اإلنسان إىل زمن حيث ّ
يخص أه ّم خيار يف حياته أو حياتها.
قرا ًرا أساس ًّيا موضوع ًّيا مبا ّ
عندما يحني الوقت للذين اختاروا طريق الله ،سيكون اإلنتقال من الطبيعة
اإلنسانيّة إىل طبيعة الله ،رصا ًعا طويال ً خالل األزمان .وهذا التغيّري لن يأيت
بسهولة أل ّن اختيار أسلوب الله يف الحياة ليس بهذه البساطة .هي ليست مسألة
نعم أم ال .ستتض ّمن معارك ذهن ّية ملواجهة طبيعتك اإلنسان ّية .لكن الله سيز ّودك
مبا تحتاجه لتقود املعركة بنجاح .ال تستطيع أن تفهم فعالً ماه ّية هذه املعركة
حتى تخوضها بنفسك.
خذ مثالً عىل ذلك ،مرحلة ال ّدخول يف س ّن املراهقة وبعدها إىل س ّن ال ّرشد.
امليض يف مراحل البلوغ،
فهذه ليست بأوقات سهلة .حتى أ ّن الصرّ اع يستم ّر مع ّ
املختلفة عن س ّن ال ّرشد .حتى نقبل ما يريده الله م ّنا هو أصعب وأكرث تعقي ًدا بعد.
لن يكون أحد ملز ًما يف ات ّخاذ هذا القرار .فأن تق ّرر أن تكون جز ًءا من عائلة الله
هو اختيار ح ّر .عليك أن تفهم أ ّن الحياة ليست واجب عىل أحد .إن أُعطي لك
حيا ًة برشي ًة فقط ،اعترب أنك أُعطيت الكثري .الحياة البرشيّة هي هبة من الله.
يجب أن نعرتف بذلك .لكن لألسف أكرث الناس ال تعتقد ذلك.
أنص كلاميت هنا ،أدرك أ ّن العديدين عىل هذه األرض ال يعتربون الحياة هبة
بينام ّ
ج ّيدة .فالكثريون يولدون يف ظروف قاسية من الفقر والجوع واألمراض الخ ...بيد
أ ّن هذه األمور ليست غلطة الله .بل هي غلطة اإلنسان ،نتيجة الخيارات ال ّنابعة
من أنانيّة البرش .لقد خلق الله األرض جميلة وخيرّ ة وأعطى اإلنسان جس ًدا قويًّا
وصح ًّيا .من خالل طبيعته األنان ّية ،ل ّوث اإلنسان العامل بشكل فظيع .حتى ص ّحة
وكل ضيق
كل سوء ّ
البرش تدهورت مع مرور األزمنة بسبب عدم اإلنصياع للهّ .
يف الحياة اليوم هو نتيجة أفعال اإلنسان نفسه .نتيجة خطايا البرش.
مر ًة أخرى ،حياة اإلنسان ليست واجب عىل أحد .إنّها هبة من الله .ومن دون
الله ال يكون يشء .تعيش من ث ّم متوت .هذه دورة الحياة .إن عشت حياة كاملة
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ستم ّر بتجارب عديدة ،منها الخيرّ ة ومنها الس ّيئة .حياتك أنت تصنعها .ال تلم إال
نفسك عىل اإلختيارات املغالطة (الس ّيئة) التي ات ّخذتها يف مشوار حياتك .لو مل
كل ما تحصل عليه .تعيش ،ومن ث ّم
يعرض عليك الله أكرث من ذلك ،لكان هذا ّ
متوت.
ال ترق فكرة ال ّنهاية هذه للكثريين .يفضّ لون اإلعتقاد بوجود حياة بعد املوت.
وبالفعل ،توجد حياة أخرى ،لكن ليست كام يعتقدها اإلنسان ،أو كام يريدها أن
تكون! لقد رفض اإلنسان ما قاله الله ،وتب ّنت ال ّديانات بأغلب ّيتها فكرة استمرار
رشي ًرا .ففيها تقول أ ّن اإلنسان عندما ميوت ،مي ّر مبرحلة
الحياة ،إن كنت صال ًحا أم ّ
تح ّول إىل بعد معينّ  ،فيصبح نو ّعا من مخلوق خالد ،ال ميوت أب ّدا بعد.
لكل إنسان روح خالدة تعيش أب ًدا ،حتى بعد
ت ُعلّمنا املسيحيّة التقليديّة أ ّن ّ
املوت .وهذا التعليم غري صحيح .إنّها لكذبة فاضحة! هنا ،عىل األرجح ،سيغضب
الكثريون .لكن هل يعتقدون أ ّن الله يه ّمه إن غضب أحدهم من الحقيقة؟ وهذا
يشكل جز ًءا كب ًريا من املشكلة .يغضب الناس من الله أل ّن أساليبه ال تروق لهم.
عىل أحدهم أن يتغيرّ  .ولن يكون الله!
نفسا خالدة .كلمة نفس يف
حس بحت .ال ميلك ً
لإلنسان حياة مؤقتة .فهو يّ ّ
بكل بساطة حياة ،أو وجود .يف ِسفر التكوين  ،قال الله أنّه جعل
اإلنجيل ،تعني ّ
نفسا حية.
الحيوان ً
كثريون ح ّرفوا كالم الله عن نوع الحياة التي أعطاها لإلنسان« :وجبل ال ّر ّب اإلله
نفسا ح ّي ًة ً» (تكوين
آدم ترا ًبا من األرض .ونفخ يف أنفه نسمة حياة .فصار آدم ً
.)٧ :٢
فهم علاّ مة ال ّدين كلمة نفس عىل أنّها نفس خالدة أُعطيت لإلنسان وهي توجد
نفسا
باإلنسان فقط .وهنا يف التكوين يظهر لنا الله أنّه صنع اإلنسان كائ ًنا فيه ً
ح ّية (وجود حياة).
نفسا مشابهة ،للكائنات الح ّية األخرى التي خلقها:
من الواضح أ ّن الله أعطى ً
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«فخلق الله التنانني العظام ّ
وكل ذوات األنفس الح ّية الد ّبابة التي فاضت بها
املياه كأجناسها ّ
وكل طائر ذي جناح كجنسه .ورأى الله ذلك أنّه حسن» (تكوين
.)٢١ :١
األنفس الح ّية هنا هي ذات ال ّنفس الح ّية التي أُعطيت آلدم يف املثل الذي
سبق .حتى مرتجمي اإلنجيل املق ّدس حاولوا إخفاء هذه الحقيقة محاول ًة منهم
الحفاظ عىل فكرة ال ّنفس الخالدة التي تسكن يف داخل اإلنسان فقط ،ما مت ّيزه
عن باقي املخلوقات .ميكنك أن تجد أمثاالً عديدة أخرى عن حيوانات أعطاها
«نفسا ح ّية».
الله ً
حي .هناك حياة
لذا ً
«نفسا ح ّية» ،ال عالقة لها بالحياة األبديّة .إنّها فقط وجود ّ
روحي (خالدة).
جسدي (مؤقتة) وحياة بوجود
بوجود
ّ
ّ
الحس املؤقت فقط .إنمّ ا يتض ّمن مخطّطه
أعطى الله اإلنسان هديّة الوجود يّ ً
إهداؤه الحقًا حياة روحية أبديّة .م ّرة ً أخرى ،وأرجوكم أن تفهموا ،إ ّن الحياة
الجسديّة ليست واج ًبا عىل أحد .إنّها هبة من الله .وكذلك الحياة األبديّة .من
الواضح أ ّن الحياة األبديّة هي هديّة أعظم بكثري من الحياة الجسديّة ،إنمّ ا تحمل
معها أيضً ا مسؤوليّة بعد أعظم.
أبدي .ماذا يعني ذلك؟ أعطى
سيعطى ّ
كل إنسان ،يف حينه ،حياة أبديّة أو موت ّ
الحس .ويف الوقت املناسب،
الله ّ
لكل إنسان عاش عىل هذه األرض ،هديّة الوجود يّ ّ
سيعرض له مفهوم كيف ّية تلقّي هديّة الحياة األبديّة يف عائلة الله ،ومن ث ّم حريّة
أبدي .إنّها
قبولها .لن يكون للذين ال يختارون طريق الله ،حيا ًة أبديّة ،بل موت ّ
مسألة خيار .فالحياة األبديّة ليست واجب عىل أحد .الطريقة الوحيدة لتلقّي
الحياة األبديّة هي أن تفهم بشكل نها ّيئ أ ّن طريق الله هي وحدها الحقيق ّية
رش ّ
يذل
كل طريق أخرى تجلب الحزن وال ّدمار واألمل والشقاء ّ
والصالحةّ .
ً
وكل ّ
والسالم واإلزدهار والعالقات
السعادة الحقيق ّية ّ
الحياة .طريق واحدة تؤ ّمن ّ
املثمرة الخ .وهي طريق الله يف الحياة .وال طريق غريها.
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مل يخرت لوسيفورس هذه الطريق ،وكذلك ثلث املالئكة أيضً ا .ولن يختار جميع
األبدي،
البرش طريق الله .وج ّراء رفضهم طرق الله الحقّة ،سيكون خيارهم املوت
ّ
مبا أ ّن هذا هو جزاء رفض طريق الله.

مخطط الله لسبعة آالف سنة

تح ّدث هذا الكتاب عن مخطّط الله املمت ّد عىل سبعة آالف سنة .وركّز عىل ما
سيحدث عىل األرض بعد انتهاء حكم اإلنسان الذايت الذي كلفه به الله .سنوجز
يف نهاية هذا الفصل هدف الله الذي يعمل عليه ،مع أ ّن للقضية أمور أخرى.
وسنرشح بعده «ملاذا» عىل هذه الحوادث أن تأيت عىل األرض بهذا الشّ كل املريع
يف نهاية هذا ال ّزمن.
ق ّرر الله مسبقًا أنّه سيولّد نفسه .فخطّط للباليني أن يولدوا ليكونوا يف عائلته،
يف ملكوت الله .يتض ّمن هذا املخطّط خلق اإلنسان ،ويف الوقت املناسب ،تقديم
السبيل الوحيد ألن تصبح
ال ّنعمة العظيمة له يف أن يكون جز ًءا من عائلة اللهّ .
إل ًها ،هو أن تولد إنسانًا أ ّوال .فهذه مرحلة إلزام ّية من الحياة التي تخ ّولك أن
رشب وتتطبّع من حياة الله ،التي بدورها ستقودك لتولد لحياة روحيّة (أبديّة)،
تت ّ
قصة
فتكون كائ ًنا إله ًّيا .سنتكلم أكرث عن هذه العمل ّية يف الفصل املقبل .فهي ّ
نقصها بكل ّية عظمتها اآلن.
قصة ال نستطيع إال أن ّ
مثرية إىل أبعد حدود الخيالّ .
يف البدء ،أمر الله اإلنسان أن يسكن األرض ويتكاثر فيها .وبالفعل تكاثر اإلنسان
الستة آالف سنة املاضية .فعاش الباليني ومات الباليني .والذين ماتوا ال
مل ّدة ّ
وحي ال
يزالون أموات .رجعوا ّ
بكل بساطة إىل تراب هذه األرض .إنمّ ا الجوهر ال ّر ّ
حس ّية جديدة
يزال يف عهدة الله (إنمّ ا من دون حياة يف ذاته) .فيعطيه الله حياة ّ
كل من عاش
يف الوقت املناسب ،بقيامة عظيمة .نعم! سيقيم الله من املوت ّ
السبعة آالف سنة التي ع ّينها
ومات عىل هذه األرض .سيقوم بذلك يف نهاية ّ
لإلنسان حتى يسكن األرض ويتكاثر فيها.
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يجب عىل اإلنسان أن يتعلم أ ّن طبيعته األنان ّية تستطيع أن تنتج سال ًما
دامئًا وسعادة وازدهار وحياة رغدة .أسلوب «األخذ» (الحافز امليلء باألنان ّية
والكربياء) يجلب الحزن والوجع واألمل والتّنافس والحسد والغرية والجشع
والغضب والضّ غينة واملرارة والحروب والظلم واملرض والجوع والشّ هوة والتباين
كل
الجنيس واإلنحطاط والجرم وال ّنزاع الخ .طريق الله فقط ،يجلب ّ
واإلنحراف
ّ
الخري والغنى وال ّرىض مع سعادة دامئة وسالم.
الحقيقي عىل
ستّة آالف سنة من حكم اإلنسان الذّايت هي ال ّدليل والشّ اهد
ّ
السبب أعطى الله الوقت الطويل هذا لإلنسان
أساليب اإلنسان وطرقه .لهذا ّ
كل أساليبه قد
الخاص .سيثبت هذا التاريخ لإلنسان أ ّن ّ
حتى يخترب أسلوبه
ّ
كل املوجودين
كل حكومة ودين وحضارة من صنع اإلنسان قد أخفقتّ .
أخفقتّ .
وكل يشء سينتهي بإبادة ذات ّية إن مل يتد ّخل الله ويوقف
اليوم يخفقون كذلكّ .
كل أساليبه تقوده
كل هذه الرباهني ستمكّن اإلنسان من اإلعرتاف بأ ّن ّ
الجميعّ .
إىل الخراب (كام حدث مع لوسيفورس) ،وبأ ّن الله وحده يعرف الطّريق لسالم
دائم وحياة رغدة.
هذا ال ّدليل الواضح عىل فشل اإلنسان الذّريع خالل ستّة آالف سنة من حكمه
السنة اآلتية ،سيحمل
الذّايت ،وبعده ،ال ّدليل املضاد مع حكم الله يف األلف ّ
اإلنسان إىل أن يعرتف أكرث فأكرث بأ ّن طرق الله هي األفضل .كام هو الليل
بالنسبة لل ّنهار ،هكذا هي طريق اإلنسان األنان ّية بالنسبة لطريق الله.

القيامة العظمى

بعد األلف سنة من حكم يسوع املسيح ،ومعه املئة واألربعة واألربعني ألف
مخلوق إالهي ،ينتهي مخطّط الله املمت ّد عىل سبعة آالف سنة .وينتهي الوقت
املعطى لإلنسان ليسكن األرض .عندها يأيت أروع حدث .الحدث الذي لطاملا كان
اإلنسان يجهله ،والذي يشكّل مرحلة عظيمة من مخطّط الله.
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كل من عاش ومات ،لحياة جسديّة ،م ّرة أخرى .لن يكون من والدات
سيقوم ّ
برشيّة بعد ،بل سيعيش اإلنسان مل ّدة مئة عام بأسلوب الله للحياة ويتع ّرض
لحكم الله عليه .سيعرف الجميع الله ويعيشون تحت كنف الحكومة التي
حكمت يف األلف سنة التي سبقت ،تحت سيادة يسوع املسيح .ستكون ديانة
واحدة .وتكون حكومة واحدة.
كل طفل ولد ومات بعد الوالدة أو يف س ّن مبكر ،ويعيش حياة
سيقوم من املوتّ ،
كل الذين سيقومون من املوت سيعرفون الله وعائلته الحاكمة .سيعمل
كاملةّ .
الله عندها لخالص البرشيّة ويق ّدم لها حياة أبديّة يف عائلته .تُعلّمنا املسيح ّية
التقليديّة أ ّن الله كان يحاول أن يخلّص العامل دون جدوى .وهذا ليس صحي ًحا!
فهذا ليس زمن ال ّدينونة والخالص فقط للمئة واألربعة واألربعني ألفًا ،حتى
يتمكّنوا من أن يحكموا يف حكومته عند انتهاء حكم اإلنسان الذّايت.
عند هذه القيامة العظيمة ،سيكون للجميع حياة بجسم كامل سليم وصحيح.
فالذين ماتوا يف س ّن الشباب سيعودون لجسدهم الشّ اب نفسه (إنمّ ا كامل
وصحيح) .والذين ماتوا يف شيخوختهم سيكون لهم جسدهم وهم يف مقتبل
العمر .ويكون لهم نفس املزايا الجسديّة (إنمّ ا كاملة وصحيحة) التي كانت لهم
قبل مامتهم أو عندما كانوا يف مقتبل العمر .سيتع ّرف الجميع عىل بعضهم
البعض .وسيكون لهم نفس الذّاكرة ،كام لو كانو قد أُوقظوا من نوم عميق.
هذه ملحة موجزة عن املخطّط املدهش الذي حضرّ ه الله للبرشيّة كلّها .سيكشف
عن هذا املخطّط بتفصيل أكرث عام قريب للعامل كلّه .عامل هائل يتحضرّ لنا .إنمّ ا
بانتظار ذلك أن يتحقّق ،سيخترب اإلنسان أسوأ زمن محن شهدها عىل األرض
حتى اآلن .نشكر الله ألنّه لن يسمح لهذه املحنة أن تأيت إال مل ّدة ثالثة سنوات
ونصف.
السنوات األلف واملئة القادمة ،سيكون الخالص مبتناول
فيام نحن نقرتب من ّ
للكل أن يتع ّرف عىل الله.
الجميع .سيتس ّنى ّ
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خالل ستّة آالف سنة ،ت ّم إبعاد مئة وأربع وأربعني ألف شخص فقط ،عن باقي
البرش ،ليت ّم العمل بهم من قبل الله شخص ًّيا ،ف ُيقَولبهم ويُج ّهزهم ويُد ّربهم
ليحكموا مع يسوع املسيح يف ملكوته .فكام ليسوع املسيح ،لن يكون لهؤالء
حس .ففي يوم عودة يسوع املسيح عىل األرض ستت ّم قيامة
حياة ثانية بجسد يّ ّ
املئة واألربعة واألربعني ألفًا من املوت ،وسيُعطون حيا ًة أبدية يف أجساد روحيّة.
وبهذا ،تكون القيامة العظيمة األوىل .وهذا هو موضوع رؤيا يوح ّنا يف أواخرها،
كل من قرأها« :ورأيت عروشً ا وجلسوا (املئة واألربعة واألربعون
الذي أربك وحيرّ ّ
ألفًا) عليها وأعطوا حكم ...فعاشوا وملكوا مع املسيح ألف سنة .وأ ّما بق ّية
(كل الذين ماتوا خالل ستّة آالف سنة) فلم تعش حتى تت ّم األلف سنة.
األموات ّ
هذه هي القيامة األوىل (أي املئة واألربعة واألربعون ألفًا) .مبارك ومق ّدس من
له نصيب يف القيامة األوىل .هؤالء ليس للموت الثاين سلطان عليهم بل سيكونون
كهنة الله واملسيح وسيملكون معه ألف سنة» (رؤيا يوح ّنا الالهويت  ٤ :٢٠ـ .)٦
سيقوم املئة واألربعة واألربعون ألفًا يف القيامة األوىل ويحكمون مع يسوع
املسيح .لن يكون للموت سلطانًا عليهم بعد ذلك ،ألنّهم قاموا لحياة أبديّة
بكائنات روحيّة ،كائنات إالهيّة لعائلة الله.
يكون املوت الثاين ممك ًنا فقط للذين سيقومون لحياة جسديّة ثانية .فهؤالء
كل من
سيكونون الكائنات البرشيّة الوحيدة التي ستموت ثانية .وتكون قيامة ّ
عاش ومات لحياة جسديّة ثانية يف آخر املئة سنة .وتكون لهم فرصة اختيار الحياة
عىل طريق الله .فالذي يختار تلك الحياة ويعيشها ويتغلّب عىل طبيعة اإلنسان
(األنانيّة) ،يُعطى نفس الفرصة التي أُعطيت للمئة واألربعة واألربعني ألفًا.
فتتم قيامته (تحويله) إىل حياة روح ّية أبديّة كعضو يف عائلة الله يف ملكوت
إالهي .ما يأيت بعد ذلك ويستم ّر لألبد ،هو أبعد من أن يستوعبه
الله ،ككائن
ّ
أي إنسان .فهناك برشى سا ّرة بُ َعيد معانات حكم اإلنسان الذّايت .نحمد الله أننا
ّ
أوشكنا أن نصل إليها!
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السؤال الكبري
ّ

ما يعيدنا هنا إىل بداية هذا الفصل .بعد أن علمنا أ ّن العامل سيدخل زمن خراب
السؤال الكبري« :ملاذا؟» .ملاذا سيسمح الله
شامل حيث سيموت الباليني ،يأيت ّ
كل هذا؟ ملاذا ال يحول الله دون حدوثه؟
بذلك؟ ملاذا يجب أن يحدث ّ
نقولها ببساطة .اإلنسان ال يريد طريق الله .فعىل ال ّناس أن يتعلموا ماذا ينتج
السنني رفض اإلنسان الله ،باستثناء هؤالء القالئل
عن طرقهم األنان ّية .عىل طول ّ
خصهم الله واستدعاهم وح ّولهم وقولبهم
(املئة واألربعة واألربعون ألفًا) الذين ّ
شخصيًّا ،وج ّهزهم ليكونوا بني األوائل الذين سيدخلون ملكوته .فهم يشكّلون
فئة فريدة من نساء ورجال .فقد خاضوا معارك أعظم بكثري من املعارك التي
ستُخاض يف املستقبل ألنّها كانت يف زمن حكم اإلنسان الذّايت .فاملئة واألربعة
لكل الذين سيأتون من
واألربعون ألفًا الذين غزوا وتغلًبوا ،قد م ّهدوا الطريق ّ
السنة
بعدهم .أ ّما لباقي البرش ،ستكون األمور أسهل بكثري يف األلف واملئة ّ
الستة آالف سنة التي خلت ،عاىن شعب الله اضطها ًدا كب ًريا من
املقبلة .خالل ّ
قبل العامل املحيط به ،حتًى وهم يحاربون طبيعتهم البرشيّة بهدف تطوير خلق
إالهي.
لكل ما عاناه هو ،ليكون لهم تضحية الفصح (العبور)
سيشكر العامل يسوع املسيح ّ
والكاهن األعىل وامللك .سيحمدون أيضً ا إخالص املئة واألربعة واألربعني ألفًا،
الذين م ّهدوا لهم الطّريق لتسهيل دخولهم إىل عائلة الله.
نعم ،لطاملا رفض اإلنسان طريق الله .رفض ال ّناس أنبياءه وكهنته ألنّهم كرهوا
ال ّرسالة التي كانوا هؤالء يحملونها .ودام هذا الوضع لستّة آالف سنة! يريد
ال ّناس من الله أن يعطيهم طريقًا آخر يتامىش مع ذوقهم وتصاميمهم .إنمّ ا هذا
كل الطرق األخرى.
األمر ال يجوز .ال طريق تصلح إال طريق الله .و تفشل ّ
الصعب عىل ال ّناس أن يفهموا ويص ّدقوا أ ّن طبيعتهم هي متم ّردة
سيكون من ّ
خاصة بالنسبة
بعناد عىل حقيقة الله وعىل طرقه وعىل الله نفسه! وهذا صحيحّ ،
للذين يعتربون أنفسهم متديّنون (يؤمنون بأنّهم يعرفون الله) .يف الواقع يقاوم
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اإلنسان الله بتح ّد .طبيعتنا مليئة بالكربياء واألنان ّية ،لدرجة تتطلب الكثري لرنكع
ونتواضع بوجه خالقنا.
كل يشء ،من أجل جميع
بي الذي أرسله الله القادر عىل ّ
نبي آخرال ّزمن ،ال ّن ّ
أنا ّ
البرش ،يف آخر هذا ال ّزمن .ومع ذلك ،لن يستمع إ ّيل ال ّناس ولن يتو ّجهوا إىل الله،
ألنيّ فقط كتبت هذا الكتاب .مل يستمع ال ّناس يو ًما إىل أنبياء الله .مل يتغيرّ وا مع
قصة ال زالت منذ القدم!
أنّهم أُعطوا كلمة الله .وهذه ّ
أوحى الله يل بكلامت هذا الكتاب ،إنمّ ا ال ّناس لن تتق ّبلها بسهولة .سيقاومون
حقيقة الله بسبب كربيائهم املتكبرّ العنيد .لذلك سيم ّرون بعذاب عظيم حتى
يأتوا يف األخري ويتواضعون (هذا اذا تواضعوا) .فهذه هي الحال منذ ستّة آالف
سنة .بسبب طبيعتنا هذه سيتعذّب ال ّناس حتى يتعلّموا أكربأمثولة ُو ّجهت
للبرش ،وهي أننا ال نستطيع أن نحكم ذاتنا .مع تط ّور التّكنولوجيا اليوم ،ولو مل
يتد ّخل الله اآلن ،لكان قىض اإلنسان عىل مخلوقات الله يف وقت قصري ،كام قد
فعل لوسيفورس قبله!
رش اللعني الذي نراه يف العامل اليوم .ولو مل يؤ ّخر الله
ليس الله مسؤوالً عن ال ّ
كل أشكال الحياة معنا.
التكنولوجي ،لك ّنا قضينا عىل بعضنا البعض وعىل ّ
التّطور
ّ
ألنّنا عنيدون للغاية ومملوئون بالكربياء ،لن نتق ّبل هذه الحقيقة ،لذا سيسمح
لنا الله أن نربهنها بأنفسنا.
اإلنسان هو املسؤول عن ال ّدمار اآليت عىل هذا العامل والذي سيبدأ مع انفتاح
السنوات
السابع .سيتد ّخل الله يف نهاية الثالث ّ
السابع وتبويق البوق ّ
الختم ّ
وال ّنصف ،يف آخر يوم ،ويحول دون جنون البرشيّة ،لينهي حكم اإلنسان الذايت
املد ّمر .يف ذلك اليوم األخري ،سيقيض الله عىل الجيشني العظيمني الذين سيكونان
بصدد تدمري األرض.
محب ورحوم ،سيأيت عىل إنهاء إبادة اإلنسان الذات ّية .ليس هذا فحسب .بل
إله ّ
وحي لتسهيل عمل ّية تحديد زمن املحنة العظيمة إىل
وأيضً ا سيح ّرك الله العامل ال ّر ّ
رسع الله مجرى األحداث التي لو تركت
ثالث سنوات ونصف ،فقط ال غري .سي ّ
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الطبيعي لكانت امت ّدت إىل سنني عذابات وآالم أكرث بعد ،يس ّببها
عىل مسارها
ّ
اإلنسان لذاته.
أي
نعم ،كان باستطاعة الله أن يتدارك ّ
كل هذا ،لكن كيف لإلنسان أن يتعلّم ّ
يشء! بل بالواقع ،سوف يقاوم اإلنسان حكومة الله الجديدة.
كل هذا اآلن ،لك ّن الوقت سيأيت حيث ستص ّدقه.
عىل األرجح لن تص ّدق أيًّا من ّ
ستؤمن يف وقت من األوقات خالل املحنة العظيمة ،حني ترى حقيقة هذا
الكتاب تتحقق .رغم هذا ،سريفض أغلب الناس اإلعرتاف بالحقيقة (بسبب
القوي واألنا ّين) ،وميوتون خالل زمن املحنة هذه .ويُعطى لهم فرصة
تكبرّ هم
ّ
السنوات املئة األخرية ،عندما سيقومون من املوت ثانية.
أخرى لتق ّبل الحقيقة يف ّ
عندها سيصعب عىل الجميع رفض الحقيقة عند رؤيتهم العامل الجديد تحت
حكم الله .إنمّ ا ،ويا لألسف ،كربياء اإلنسان هو أعمق بكثري مام ميكن تخ ّيله.
يف الحقيقة ،عىل العامل أن مي ّر بفظاعة محنة آخر ال ّزمن هذه ،لحمل ال ّناس عىل
الخاصة والتفكري بنزاهة بطريق الله.
مواجهة طرقهم
ّ
عمل ّية التح ّول املق ّدمة لإلنسان لحياة أبديّة يف عائلة الله ،ليست عمل ّية سهلة.
املحب ال ّرحوم ،كث ًريا عىل اإلنسان ،ليوصلنا ملا ينتظرنا قريبًا ــ زمن
لقد صرب الله،
ّ
حكم الله الفاضل عىل األرض.

السابع
الفصل ّ

رس الله
وانكشف ّ
أي
رس؟» أو ربمّ ا ال تعتقد أ ّن هناك ّ
عند قراءة هذا العنوان سيسأل البعض «أي ّ
رس ،بحسب ال ّديانة التي تنتمي إليها .قد تؤمن أنّك تعرف من هو الله.
ّ
لديانات العامل آراء مختلفة عن الله ،حتى الفئات املسيح ّية التقليديّة ،الرئيس ّية
كل فئة تعتقد أ ّن الله اختارها بإرشادات
واملشتقّة منها .وهذا واضح ،مبا أ ّن ّ
خاصة بها ومختلفة عن تلك التّي للفئات األخريات .وكم قلنا سابقًا ،إن
وتعاليم ّ
حق.
ّ
كل فئة تعتقد أنّها عىل ّ
لكل البرش وهو
حقيقي ّ
مقسم .هناك إله واحد
لك ّنها كلّها عىل خطأ! ليس الله َّ
ّ
ّ
يدل اإلنسان عىل طريق واحدة ،حقيقة واحدة وإميان واحد فقط.
الحقيقي ـ إله ابراهيم .يعتقد الكثري
سأخربكم يف هذا الفصل عن اإلله الواحد
ّ
منكم أنهم يعرفونه .لك ّنكم ال تعرفوه الب ّتة .ليس كام سأريكم إيّاه .وأمت ّنى أن
تكون لكم الجرأة لقراءة الفصل بكامله ،قبل أن تعطوا أيّة أحكام .فرصتكم يف
أن تعيشوا حقبة األلف سنة اآلتية عىل هذه األرض ،تتوقّف عىل تصديقكم ما
ستقرأونه ،أو عدمه.
كل ما كتب يف صفحات هذا الكتاب ليس
م ّرة أخرى ،من واجبي أن أقول لكم أ ّن ّ
الخاصة ،بل جميعها تأيت من الله
من آرايئ ،وال من أفكاري وال من اعتقادايت
ّ
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نبي آخر ال ّزمن إلله ابراهيم،
القادر عىل ّ
كل يشء .أيضً ا وأيضً ا أقول وأر ّدد ،أنّني ّ
لست معتا ًدا أن تسمع هكذا كالم ،أل ّن الله مل يُرسل
وأحد شاه َد ّي آخر ال ّزمنَ .
نب ًّيا منذ نحو ألفي سنة ،وهو مل يُرسل أب ًدا نب ًّيا يكلّم العامل كلّه كام أعطاين أنا
أن أفعله.
السنني املاضية،
ّ
كل ديانات العامل قد تضلّلت .واستم ّر اإلنسان ،خالل املئات من ّ
يبتعد أكرث فأكرث عن الحقيقة حول الله.
كل تابعي اليهوديّة عىل خطأ! فهم ال يعرفون إله ابراهيم اآلن.
ّ
كل تابعي اإلسالم عىل خطأ! فهم ال يعرفون إله ابراهيم اآلن.
ّ
كل تابعي املسيح ّية عىل خطأ! فهم ال يعرفون إله ابراهيم اآلن.
ّ
اإلستثناء الوحيد هي كنيسة الله الحقيقيّة .كام قال الله عن آخر ال ّزمن ،قد
ديني عظيم يف كنيسته الحقيق ّية .لذلك حرمها وجوده بسبب
حدث ارتداد ّ
عصيانها .إنمّ ا أيقظ الله الذين بقوا بعد تشتّت الجميع ،وكام قال أنّه سيفعل،
وكل الباقون الذين تشتّتوا وتف ّرقوا،
فقد أقام معهم عالقة حقيق ّية من جديدّ .
أعادوا تنظيم بعضهم البعض إىل أكرث من خمس مئة فئة مختلفة .غابوا كلّهم
روحي أو تخلّوا كليًّا عن الحقيقة ( َج َحدوا) .مل يعد لديهم عالقة أصيلة
يف سبات
ّ
مع الله .فهم ال يعرفون أكرث ما سريد يف هذا الفصل عن حقيقة الله ،أل ّن الله
أبقى هذه املعرفة لتُكشف عىل لِسان نب ّيه آلخر ال ّزمن ــ أنا .وتكون بذلك
العالمة التي ّ
تدل عىل الذي سيعمل الله بواسطته كأحد شاه َد ّي آخر ال ّزمن.
وهذه املعرفة هي للذين سيستدعيهم الله بعد ،ليتوبوا وينض ّموا إىل الباقني يف
الكنيسة ،ليعيشوا يف حقبة األلفيّة الجديدة كواحد من املئة واألربعة واألربعني
ألفًا ،أو كأحد األعضاء الباقني يف كنيسة الله ،يف جسد املسيح.

الخيبة (خدعة إبليس) العظمى

مل يكن هدف الله أن يكشف نفسه للعامل خالل الستّة آالف سنة التي خلت .إنمّ ا
لكل البرش ،باأللفيّة املقبلة .وقد بدأت هذه العمليّة
قوي ّ
سيهدف لذلك وبشكل ّ
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اآلن بصفحات هذا الكتاب.
يف البدء كشف الله عن نفسه آلدم وحواء .فرفضا املعرفة التي أعطاهام إيّاها،
رش وما هو الخري .رفضا
ورفضا بذلك الله نفسه ،عندما ق ّررا بنفسيهام ما هو ال ّ
سلطة الله وأقاما سلطة لهام ليق ّررا ما تكون أفضل طريق للحياة .كام قلنا
كل واحد اختار املسار نفسه عندما قر ّر بنفسه ما هو األفضل له .هذا
سابقًاّ ،
هو أسلوب الكربياء .فالجميع ممتلئ بذات روح آدم وحواء ،يحكم بنفسه مبا
سيؤمن به ،وهو ال يزال يرفض الحقيقة من الله.
علم الله مبا سيفعله آدم وحواء ،كام وعلم أ ّن اإلنسان سيفعل األمر ذاته .منذ
البدء حتى اآلن ،بدأ الله باستدعاء ال ّناس إىل خارج العامل (بعي ًدا عن طرق
اإلنسان) بهدف الكشف عن نفسه وعن طريقه الحقيقيّة الوحيدة لهم .فعل
السابقة من
الله ذلك بصفة فرديّة ،مع ّ
كل شخص عىل حدة .إن مل تقرأ الفصول ّ
هذا الكتاب ،لن يكون باستطاعتك أن تفهم حقًّا معنى ما سيقال يف هذا الفصل
األخري.
م ّرة أخرى ،يجب أن نفهم أم ًرا أساس ًّيا عن الله وهو أ ّن له خطة مح ّددة لإلنسان
حيث يق ّدم الخالص للجميع .إنمّ ا يف توقيته (الله) املثا ّيل .جزء من هذه املعرفة
األساس ّية هي أ ّن الله يف مخطّطه ،سيدع اإلنسان يق ّرر طريقه بنفسه مل ّدة ستة
آالف سنة عىل األرض .أُعطي اإلنسان أن يحكم ذاته مع حريّة اختيار طرقه
الخاصة .وبسبب طبيعته األنان ّية سريفض اإلنسان دامئّا ،طريق الله الحقيق ّية.
ّ
كل هذا ،هم الذين ناداهم الله من العامل .فقد ناداهم الله
اإلستثناء الوحيد يف ّ
ليد ّربهم حتى يصبحوا جز ًءا من حكومته التي ستحكم يف األلف سنة من حكم
ملكوته عىل األرض.
أسايس ومهم يف مخطّط الله اإلجام ّيل ،ويف غايته من وجود
معرفة ما ذكرناه هو
ّ
السبت ،هو عالمة دامئة ملخطّط الله الكامل
اإلنسان .لهذا ،يوم ال ّر ّب ،أي يوم ّ
(الستة آالف سنة األوىل) ،سمح الله لإلنسان بأن
لإلنسان .يف األيّام الستّة األوىل ّ
السابع فهو لله .فهذا الوقت هو له ليعلّم اإلنسان عىل طرقه
يعمل ،أ ّما اليوم ّ
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السبت ،إىل حكم الله لأللف سنة
السابعّ ،
أي ّ
وليكشف له عن نفسه .يرمز اليوم ّ
املقبلة (عىل هذه األرض) ،اآليت مع رجوع يسوع املسيح كملك امللوك .خسارة
السبت كام أمره الله ،أ ّدى به
هذه املعرفة األساس ّية وعصيان اإلنسان يف عبادة ّ
السبب بالذّات ،يجهل اإلنسان أ ّن
إىل جهل ال ّزمن الذي نحن فيه اآلن؟ لهذا ّ
ملكوت الله أصبح وشيكًا عىل هذه األرض.
كل البرش ،سريفضون طرقه الحقيق ّية .خالل
كان الله يعلم أ ّن آدم وحواء وكذلك ّ
ظل اإلنسان يجهل من هو الله يف الحقيقة .كشف
األربعة آالف سنة األوىلّ ،
الله بالفعل عن نفسه ،للذين دعاهم من هذا العامل .إنمّ ا حتى مع هؤالء ،فعل
ذلك بالتد ّرج فقط .مل يعرفه هابيل ونوح وبعض من األنبياء األوائل ،كام عرفه
ابراهيم .فقد كشف الله عن نفسه البراهيم أكرث بكثري مام فعله مع أولئك
الصالحني الذين عاشوا قبله .بعد ذلك ،عندما دعا الله موىس ،كشف له عن
ّ
نفسه أكرث بعد مماّ فعله البراهيم .ومع مرور الوقت كشف الله أكرث فأكرث عن
الستة آالف سنة
نفسه لإلنسان وغايته منه ،بواسطة أنبيائه .وكلام اقرتبت نهاية ّ
املعطاة لإلنسان ،كلام كشف الله أكرث فأكرث عن نفسه .غري أ ّن العامل مل يفهم ومل
يتلقّى هذه الحقيقة ،بل فقط الذين دعاهم الله استطاعوا أن يفهموا .وقاطع
العامل الله منذ زمن آدم وح ّواء .كان باستطاعة املئة واألربعة واألربعون ألفًا
الذين ُدعيوا من هذا العامل ،أن تكون لهم عالمة حقيق ّية مع الله وأن يعرفوه
ويعرفوا طرقه.
من ث ّم ،بعد أربعة آالف سنة ،أىت يسوع املسيح إىل األرض ليكشف عن أبيه
لكل البرش .مل يقبل العامل بهذا اإلعالن .وكان الله عىل علم بأ ّن هذا سيحصل.
ّ
اليهودي .وكان
مل يرسل الله املسيح للعامل كلّه ،إنمّ ا فقط لسبط يهوذا ـ للشّ عب
ّ
السنني .مل
أسباط ارسائيل العرشة اآلخرين قد تف ّرقوا يف أنحاء أوروبّا قبل مئات ّ
تكن هذه األسباط العرشة تابعة ليهوذا .وهذا مه ّم ج ًّدا أن تفهمه ملا سيلحق
القصة.
يف هذه ّ
رفض سبط يهوذا كالم يسوع املسيح .مل يريدوا أن يص ّدقوا ما قاله عن من هو
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الله يف الحقيقة .كانوا يؤمنون أنّهم يعرفون الله قبل ذلك ،من خالل تفسريهم
لكتابات العهد القديم .وحافظ اليهود سنة بعد سنة عىل عيد الفصح ألنهم
خاصتهم .مل
يتذكرون كيف أخرجهم الله من مرص وقادهم إىل أرض امليعاد ّ
الحس من قوم كان يحتجزهم.
يفهموا أ ّن للفصح معنى أعظم بكثري من الخالص يّ ّ
وحي
فالفصح يرمز إىل حمل الله الذي سيُض ّحى به من أجل خالص اإلنسان ال ّر ّ
الصعيد
حيث تحتجزه الخطيئة .مل يستطع اليهود تف ّهم معنى الفصح إال عىل ّ
وحي كجزء من مخطّط الله
الحس كجزء من تاريخهم ،وليس عىل ّ
يّ ّ
الصعيد ال ّر ّ
العظيم الذي وضعه لإلنسان.
رفض يهوذا معرفة الله الحقيق ّية ،التي كانوا قد خرسوها قبل مجيء املسيح من
سبط يهوذا بكثري .تناقض غري معقول ،أن يرفض اليهود من أرسله الله لهم ــ إبن
الله الوحيد الذي كان ليكون فصحهم.
بعد موت يسوع املسيح ،إحدى أعظم الخدع التي أطلقها الشّ يطان عىل البرشيّة،
بدأت تنكشف .لطاملا عمل الشّ يطان ض ّد الله ،ليبقى اإلنسان مخدو ًعا .بدأت
إحدى أكرب خدعه تأخذ مجراها يف منتصف القرن األ ّول بعد املسيح.
يف جميع أنحاء اليهوديّة ،بدأ ال ّرسل يعلّمون عن الله اآلب ويسوع املسيح.
رفض الجميع هذه ال ّرسالة باستثناء القالئل الذين دعاهم الله من العامل بهدف
تدريبهم لحكومته الجديدة .دعا الله ال ّرسول بولس ليذهب إىل الشّ عب الغري
اليهودي .سافر شامالً وشامالً غربًا نحو أوروبّا .فرفض هذا الشّ عب أيضً ا ال ّرسالة،
ّ
باستثناء الذين بدأ الله يدعوهم من هذا العامل.
وكان أن دخل يف هذا الوقت بالذّات رجل اسمه سيمون ماغوس إىل الصورة:
السحر ويدهش شعب
«وكان قبالً يف املدينة رجل اسمه سيمون يستعمل ّ
السامرة قائالً أنّه يشء عظيم» (أعامل ال ّرسل .)٩ : ٨
ّ
ونبي،
كان سيمون ماغوس رجالً موهوبًا ومثقفًا يعترب نفسه نو ًعا من ّ
قسيس ّ
يسا.
ميارس ف ّن التّنجيم ّ
وقس ً
والصوف ّية .وكان العديد يعتربه رجالً حكيماً ونب ًّيا ّ
كان الكثري من ال ّناس ينظرون إىل سيمون ماغوس باحرتام كبري ويتبعون أقواله
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ألنّهم كانوا يعتقدون أنّه من الله.
السامريّة عن يسوع املسيح وص ّدقوا
بعض هؤالء ال ّناس سمعوا فيلي ّبس يبشرّ يف ّ
ما كان يقوله عن ملكوت الله ،فتع ّمدوا .ص ّدق سيمون أكرث ما كان يبشرّ به
فيلي ّبس ،فلحق به وشهد عالمات وعجائب حدثت بواسطته .ما أذهل سيمون
ماغوس .شهد كيف كان ال ّناس يتلقون ال ّروح القدس عندما كان بطرس وبولس
السلطان نفسه ،فق ّدم للتّالميذ املال
يضعان أيديهام عليهم .فأراد أن يكون له ّ
مقابل أن يضعوا أيديهم عليه .فلعنه بطرس ألنّه عرف أنّه مل يفهم ما شاهده من
السلطان
عمل الله يف كنيسته .فقد أراد سيمون ّ
بكل بساطة ،أن يكون له نفس ّ
حتى يتش ّبه ببطرس وبولس .إنمّ ا مل يكن ليطلب الحقيقة التي كان التّالميذ
يبشرّ ون بها.
بعد ذلك ،أوقف سيمون سعيه وراء العظمة التي عند التّالميذ .وعمل عىل
التّأثري عىل ال ّناس من جديد باستعامله الصوف ّية وخدع مراوغة ،كام كان يفعل
خاص من الله،
سابقًا ،حتى يقبله ال ّناس كأحد كباراملعلّمني الذين تلقّوا سلطان ّ
كام هي الحال مع التّالميذ.

املسيح ّية بفرعني

أصبح سيمون ماغوس ،أبو إحدى أكرب الخدع التي فُرضت يو ًما عىل اإلنسان.
فقد عمل عىل تأسيس ما يش ّوه ما كان يقوم به التّالميذ .وبهدف تحقيق مأربه
الجديد يف التّعظيم الذّايت ،وصل اىل ح ّد أن دعا نفسه ال ّرسول ال ّرئيس للشّ عب
يؤسسون كنيسة ،تابع
ّ
اليهودي ،سيمون (سمعان) بطرس .ومبا أ ّن التالميذ كانوا ّ
خاصة من املسيح ّية وكنيسة مختلفة.
وأسس صيغة ّ
هو بكذبته الكبريةّ ،
الخاصة واعتقاداته املاضية ،مع ما شاهده وتعلّمه من بطرس
فبدأ بدمج أفكاره
ّ
ويوح ّنا وفيلي ّبس .ولدت عندها الكنيسة املز ّورة للكنيسة الحقيق ّية .وبدأ فرعان
سمي كالهام املسيح ّية.
ينميانّ ،
الصغرية
كان أحد هذين الفرعني ليبقى صغ ًريا ومرفوضً ا من العامل .وهذه الكنيسة ّ

رس الله
وانكشف ّ

149

الصحيح ألنّها من الله .وقد حفظت بسلطانه .إنّها
هي الكنيسة الحقيق ّية ،الفرع ّ
كنيسة الله الحقيق ّية.
تأسست عىل
الفرع الثاين كان تزوي ًرا ،وأصبح مليئًا بطقوس وتعاليم وثن ّية .وقد ّ
وتوسعت وأصبحت األكرث شعب ّية
يد سيمون (ماغوس) بطرس .كربت وازدهرت ّ
يف العامل .مل تزدهر كنيسة الله يو ًما عىل هذا النحو .ومل تكن ذات شعبيّة يف
العامل .سوف يكره الكثريون هذه املعلومة عن شجرة مز ّورة للمسيح ّية ،ألن
الخاصة الخاطئة .يف الحقيقة
اإلنسان يقاوم حقيقة الله ويريد أن يتش ّبث بطرقه
ّ
ليس من امله ّم من سيغضب أو من سيكره هذا الكالم .فالذين سيكون لهم هذا
السنني القليلة املقبلة ،قبل
املوقف ،سيكون لهم طريقًا صعبة ج ًدا ليقطعوها يف ّ
مجيء يسوع املسيح .فالله ال يه ّمه أصحاب األنا املتباهية والغاضبة واملتكبرّ ة،
رصون بعناد عىل اتّباع معتقداتهم يف املسيح ّية املز ّورة .سوف
الذين يرفضونه وي ّ
كل املسيح ّية ال ّزائفة!
تتحطّم ّ
دعت كنيسة سيمون بطرس (ماغوس) الجديدة نفسها ،باملسيح ّية .وجذور
كنيسة اليوم التقليديّة ،تعود إىل تلك الكنيسة ال ّزائفة.
تابعت كنيسة الله مسريتها منذ يوم تأسيسها سنة  ٣1بعد املسيح .وكان بطرس
وبولس ال ّرسولني ال ّرئيسيني ،عىل رأسها .كان بطرس مسؤوالً عن قسم من الكنيسة
اليهودي ،وبولس عن القسم الثاين الذي أُرسل إىل األمم.
الذي أُرسل إىل الشّ عب
ّ
مل تكن كنيسة الله كبرية ،جامعة يو ًما .مل يكن يريدها الله أن تكون جامعة
عىل نطاق واسع ،طاملا مل يحن بعد زمن الخالص للعامل .فقط الذين كانت تت ّم
دعوتهم من العامل ليتد ّربوا حتى يصريوا جز ًءا من حكومة الله املستقبليّة (من
بني املئة واألربعة واألربعني ألفًا) ،كانوا أعضا ًءا يف كنيسة الله.
وتتوسع.
يف ذلك الحني ،كانت الكنيسة التي ّأسسها سيمون (بطرس) ماغوس تكرب ّ
فبدمجه معتقدات ع ّدة كان قد سمعها من الحقيقة التي علّمها تالميذ يسوع،
مع تعاليم أخرى خاطئة أخذها من مختلف ال ّديانات يف العامل التي تحيط به،
متكّن يف جعل مسيحيّته املز ّورة جذّابة بال ّنسبة للكثريين .كان سيمون ذكيّا ج ًّدا،
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وكل الذين خلفوه .فقد نجحوا باستنباط دي ًنا ساح ًرا ميارس تأث ًريا كب ًريا عىل
كام ّ
مخاوف وتطيرّ ات اإلنسان.
تحب بالفعل أن تعبد
ال تريد الطبيعة اإلنسان ّية من سلطة الله أن تحكمها .فهي ّ
خاص،
إل ًها يكون أقرب إىل طبيعتها .إل ًها من ابتكارها الخاص ،مع تنظيم
حكومي ّ
ّ
وسلطة عىل إقامة أو رفض عقائد ،أو عىل اختيار من تشاء ،لينقل لها أفكارها أو
ل ُيمثل ال ّرؤيا التي تريدها لآلخرين.
فبهذه الطّريقة ،جذب سيمون ماغوس العامل إىل دينه الجديد .من املفيد هنا أن
نعرض بعضً ا من ال ّنامذج التي استخدمها سيمون والذين خلفوه ،لتزوير كنيسة
الله الحقيق ّية.
السبت .إنمّ ا يف زمن سيمون
السابع ّ
أي ّ
أمر الله اإلنسان بأن يعبده يف اليوم ّ
السائد يف عبادة أشكال ع ّدة تدور
ماغوس كان لل ّناس آلهة كاذبة .وكان اإلعتقاد ّ
حول فكرة إله الشّ مس .وكان يوم تلك العبادة يف اليوم األ ّول من األسبوع ،أي
األحد .من هنا كانت تسمية هذا اليوم يف اللغة األجنب ّية صانداي  Sundayـ صان
= الشمس ،داي = يوم ،ما يعني يوم الشّ مس.
ات ُّبعت أشكال ع ّدة لعبادة إله الشّ مس ،عند أمم مختلفة .يف أوائل مراحل هذه
ال ّديانة الجديدة ،تب ّنى سيمون وخلفائه بعض املفاهيم من بعض هذه األمم
املختلفة ،لهدف دمجهم مع بعضهم ليشكّلوا أ ّمة واحدة يدعونها املسيح ّية.
السبت كام أمر به الله نفسه،
وبدل أن تحافظ هذه الكنيسة الجديدة عىل يوم ّ
ات ّخذت يوم األحد كيوم عبادة.
كان كهنة ال ّديانات الوثنية يحبّون أن ينالوا الرتفّع والعبادة من قبل اآلخرين،
وأن ميارسوا سيطرة دين ّية وسياس ّية عىل حياة الشّ عوب عا ّم ًة .كانت أعداد كثرية
من العامل تنجذب لهذه األنواع من اإلحتفاالت واألبّهة .فريوق لها بريق الغنى
املعروض يف املباين واإلحتفاالت ويف أزياء الكهنة .فاتّبعت هذه الكنيسة الجديدة
هذه املامرسات ذاتها ،حني مل تتّبعها كنيسة الله الحقيق ّية!
كان ألنبياء الله وكهنته أن ينالوا اإلحرتام من قبل الجميع ،للمكانة التي أعطاهم
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إيّاها الله ،إنمّ ا مل يكن هناك من مظاهر ترفّع أو تعايل أو احتفاالت وامضة
أو حتى ألقاب أو تسميات دين ّية .كان ألنبياء وكهنة كنيسة الله الحقيق ّية أن
أي نوع من العبادة لشخصهم .إنمّ ا تلك الكنيسة
يخدموا بتواضع ال ّروح ،ال يقبلون ّ
بكل
الجديدة ال ّزائفة مل تطع كلمة يسوع املسيح ،واتّخذت ألقابًا دين ّية ونالت ّ
رسور عبادة جمهورها لها.
إليك بعض من األمور التي أدانها يسوع املسيح عند معلّمي اليهوديّة .ليس
ملمثيل الله أن يكونوا عىل هذا ال ّنحوّ « :
اليهودي)
وكل أعاملهم (معلمي ال ّدين
ّ
(الزي الذي يلبسونه ليذكّرهم
يعلمونها ليك تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ّ
كل الناس برشيعة الله ،ولرغبتهم بأن يراهم الناس صالحني أكرث من
فوق ّ
اآلخرين) ويعظّمون أهداب ثيابهم (يجعلون أهدابهم تبدو مختلفة عن أهداب
اآلخرين حتى يتم ّيزوا كرجال دين) .ويح ّبون امل ّتكأ األ ّول يف الوالئم (حتى يراهم
والسلطان
للسلطة ّ
اآلخرون أكرث أهمية) واملجالس األوىل يف املجامع (عطىش ّ
عىل اآلخرين) والتح ّيات يف األسواق وأن يدعوهم الناس س ّيدي س ّيدي .وأ ّما أنتم
ديني) املسيح وأنتم
ديني) ألنّ معلمكم واحد (لقب ّ
فال تُد َعوا س ّيدي (كلقب ّ
ديني) أل ّن أباكم واحد الذي يف
جمي ًعا أخوة .وال تَدعوا أ ًبا عىل األرض (كلقب ّ
السموات .وال تُد َعوا معلّمني ألن معلمكم واحد املسيح .وأكربكم يكون خاد ًما
ّ
لكم (ليس ألنبياء الله وكهنته أن يُخ َدموا بل أن يَخ ُدموا هم اآلخرين) فمن يرفع
نفسه ي ّتضع ومن يضع نفسه يرتفع» (إنجيل متّى  ٥ :٢٣ـ .)١٢
الوثني ومامرسات معلّمي
تب ّنت املسيح ّية ال ّزائفة مامرسات الكهنة الكذبة لل ّدين
ّ
يهودي األصل .باملقابل،
اليهوديّة .مل تتبنى اللقب الديني «حاخام» كونه لقب
ّ
والقسيس .اللقب ال ّرئيس لتلك ال ّديانة الجديدة
أدخلوا ألقابًا مثل أب ،املحرتم
ّ
تخص الذي يُعتربأكرب وأعظم من اآلخرين مجتمعني ،وهذا اللقب هو «البابا»
ّ
كل اآلباء).
(روما) (أبو ّ
تخص الله .إنمّ ا باملقابل لديهم صفة للعمل املكلفني
ال يستعمل خ ّدام الله القابًا ّ
كل واحد منهم لله .فهناك من هم رسل أو أنبياء أو إنجيليّني
به ،التي متيّز خدمة ّ
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ديني أو
قسيسني أو شيوخ ،إلخ ...إنمّ ا هذه ّ
أو ّ
الصفات ال تُستخدم أب ًدا كلقب ّ
رصف خاص من قبل اآلخرين.
للحصول عىل تح ّية ّ
خاصة أو ت ّ

خدع اُخَر

فرعني فقطُ ،عرفا باملسيحيّة ،تعود جذورهام إىل القرن األ ّول بعد املسيح .الفرع
األ ّول هو كنيسة الله الحقيق ّية التي استم ّرت بوجودها منذ تأسيسها عام ٣١
بعد املسيح .لطاملا حملت هذه الكنيسة هويّة الذي تنتمي إليه ـ وهو الله.
ألي كنيسة
والكنيسة الثانية هي الكنيسة الكاثوليك ّية .مل يكن من تعقّبّ ،
كل الكنائس األخرى
أخرى يعود تاريخها إىل تلك البداية نفسها يف القرن األ ّولّ .
هي كنائس انشقّت من كنيسة الله الحقيقيّة بعد أن تخلّت عن الحقيقة ،أو
خاصة ،أو انشقّت من إحدى
مؤسسة ّ
انشقّت من الكنيسة الكاثوليك ّية لتشكّل ّ
تلك الكنائس املنشقّة .من هذه الكنائس التي ال تزال موجودة نذكر :الكنيسة
اللوثريّة ،كنيسة إنكلرتا ،الكنيسة املعمدان ّية ،املنهج ّيون ،إلخ .مل تشكّل األقدم
كل الفئات
السادس عرش بعد املسيح .من هنا نقول أ ّن ّ
منها إال بعد القرن ّ
األقل.
األخرى التي تدعو نفسها مسيحيّة ،مل تر ال ّنور إال بعد  ١٥٠٠سنة عىل ّ
الئحة التعاليم ال ّزائفة طويلة ج ًّدا .ال ميكن تعدادها كلها .بل سيلزمنا تحرير
كتاب آخر لذلك .فهناك تعاليم وثن ّية عديدة ُدمجت يف إطار تقليد أجزاء من
املسيح ّية .بعض التعاليم الوثن ّية التي تتض ّمن عبادة إله الشّ مس ،تتض ّمن أيضً ا
والدة ابنٍ أل ّم عذراء .فقد عرف الشّ يطان بخطّة الله وابنه الذي سيأيت ،فقام
بتزييف املخطّط قبل مجيء يسوع املسيح بكثري .توجد منحوتات وثنيّة للعبادة
متثل أ ًّما مع طفلها قبل والدة املسيح بقرون .وبالفعل لطاملا كانت املنحوتات
وال ّرفات الدين ّية جز ًءا من العبادة الوثن ّية.
من ضمن اإلحتفاالت الدين ّية العظيمة التي كانت تُقام مبناسبة والدة ابن إلله
الشّ مس عند الوثن ّيني ،كان اإلحتفال باإلنقالب الشّ توي ،الذي يقع يف يوم ما ،ما
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الصعوبة تزوير هذه
بني أواخر كانون األ ّول وأوائل كانون الثاين .لذا ،مل يكن من ّ
التعاليم الوثن ّية واعتبار هذا الوقت هو وقت والدة يسوع ،ومنها دمج التشابه
يف كلتا ال ّديانتني .مع ذلك ،معظم العالّمة الدين ّيون يعرتفون أ ّن يسوع املسيح
السنة ،بل يف وقت أقرب إىل شهر أيلول .سيغضب
مل يولد يف هذا الوقت من ّ
البعض ويقول»:ما الفرق طاملا عيد امليالد هو لتكريم وعبادة يسوع املسيح؟»
وكل صالة ،يجب ان تقام متا ًما
كل عبادة دين ّية ّ
هو خطأ ،ألنّه مل يأت من اللهّ .
كام أمرنا بها الله .والله أمرنا أيضً ا ،أن ال نزيد اوال نحذف شيئًا مماّ أمرنا به .وهنا
تكمن املشكلة .فمنذ عهد آدم وح ّواء ونحن ندير األمور عىل طريقتنا وليس عىل
طريقة الله .وهذا بالضّ بط ،ما سيغيرّ ه الله قري ًبا عىل األرض.
تأسست من التّعليم الكاذب للعيد الكبري
خدعة عظيمة أخرى ّ
تخص عقيدةّ ،
 .Easterوهذا املوضوع سيشكل جز ًءا من املق ّدمة ملا سيلحق يف هذا الفصل مبا
رس الله الذي يت ّم كشفه اآلن .من املفيد أن تفهم الخدعة الكبرية التي
ّ
يخص ّ
تحيط بهذه العقيدة الكاذبة حتى تتمكّن أن ترى الحقيقة الفعل ّية من الذي
أبقى املسيح ّية التقليديّة مق ّيدة لقرون.
مع حلول سنة  ٣٢٥بعد املسيح ،كانت الكنيسة الكاثوليكيّة قد أصبحت قويّة
ج ًّدا ،و قد أغوت بشكل كبريالشّ عوب ورؤساء حكومات .فدعت مجلس نايسيا
كل من يتبع
لتعرض له بعض عقائدها األساس ّية التي ستامرس تأثريات قويّة عىل ّ
ستنشق منها.
املؤسسات التي
ّ
هذه الطّريق الخطأ ،وحتى عىل ّ
يف هذا الوقت ،بقيت كنيسة الله الحقيق ّية صغرية ومبغضة ،من الكنيسة
الكاثوليكيّة .فبد ًءا من ذلك اليوم إىل اآلن ،كانت الكنيسة العظيمة ال ّزائفة هي
املضّ طهِد األ ّول لكنيسة الله ،واملسؤولة عن قتل العديد من شعب الله.
كل ذلك مل ًّيا اآلن ،أو
ستبدو هذه التعليامت قاسية ج ًّدا ،إنمّ ا عليك أن تتف ّهم ّ
سيكون عليك أن تنتظر قيامتك من املوت بعد األلف سنة من حكم يسوع
املسيح .إ ّن الله ال ميزح مع العامل .لن يعود باستطاعة اإلنسان بعد اآلن ،أن
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يتجاهل الله ببساطة ،ويستم ّر بالحياة عىل هواه .سيأيت الله عىل إنهاء هذا املنهج
املؤسسات التي عملت بحسبه.
الغلط! سيتحطّم هذ املنهج وتتحطّم معه ّ
كل ّ
كل الذين ُولدوا
الحظ ما يقوله الله عن هذه الكنيسة العظيمة الكاذبة ،وعن ّ
السبعة الجامات
السبعة املالئكة الذين معهم ّ
من تعاليمها« :ث ّم جاء واحد من ّ
السبعة اآلخرية التي سوف تطلق
(أحد املالئكة الذين يحملون جامات الويالت ّ
يف نفس اليوم الذي يرجع فيه يسوع املسيح) وتكلم معي وقال يل هل ّم فأريك
دينونة ال ّزانية العظيمة(استخدم الله هذا التعبري ليصف فجور هذه الكنيسة
وحي التي به خدعت وجذبت العامل ملنهج ديانة كاذبة ت ّدعي إنّها من الله)
ال ّر ّ
السياسية) ،التي
والسيطرة والق ّوة ّ
السلطة ّ
الجالسة عىل املياه الكثرية (وصف ّ
زىن (روحيًّا) معها ملوك األرض وسكر سكان األرض من خمر زناها (انغ َّر ال ّناس
وسكروا روح ًّيا بأساليب فجورها الكاذبة) .فمىض يب بال ّروح إىل ب ّر ّية فرأيت امرأة
قرمزي مملوء أسامء تجديف له سبعة
(الكنيسة الكاثوليك ّية) جالسة عىل وحش
ّ
رؤوس وعرشة قرون .واملرأة كانت مترسبلة بأرجوان وقرمز ومتحل ّية بذهب
غنى فاحشً ا) ومعها كأس من
وحجارة كرمية ولؤلؤ (لطاملا كان لهذه الكنيسة ً
رس.
ذهب يف يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها وعىل جبهتها إسم مكتوبٌّ .
وكل الكنائس األخرى التي
بابل العظيمة أ ّم ال ّزواين ورجاسات األرض ( ال ّزواين ّ
انبثقت من الكنيسة الكاثوليك ّية) ورأيت املرأة سكرى من دم الق ّديسني ومن
دم شهداء يسوع .فتع ّجبت ملّا رأيتها تع ّج ًبا عظيم» (رؤيا يوح ّنا الالهويت :١٧
١ـ .)٦
إن بدأت ترى األمور بطريقة أوضح بقليل ،سرتى أن الله يستع ّد للقضاء عىل
مسيحي ،يُحسب من الله،
كل من ي ّدعي أنّه من الله أو أنّه
ال ّزانية وبناتها .هل ّ
ّ
إن ّأسس نفسه من عدم إطاعة أوعصيان؟ كال!
يعتقد العديد من بنات الكنيسة الكاثوليك ّية ال ّزانيات أنّها مفصولة عن الكنيسة
متأصلة فيها .قبل العودة
كل ًّيا .إنمّ ا هي ليست كذلك .فهي ال تعي أنّها ج ًّدا ّ
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إىل أهم ّية مجلس نايسيا  ،Council of Niceaمن املفيد أن نرشح بعض من
املعتقدات الكاذبة اآلتية من الكنيسة الكاثوليك ّية.
بعض تعاليم الكنيسة الكاثوليك ّية البغيضة والتي تبقي املسيح ّية التقليديّة أسرية
املؤسسات الدين ّية .سأعرض بعضً ا منها وأرشح أين
الخداع ،تشكّل محور تلك ّ
تكمن الحقيقة.
السبت ـ إىل يوم األحد .استُبدل مفهوم عيد الفصح
السابع ـ ّ
انحرفت صالة اليوم ّ
كل من عيد
(مبعنى العبور) باإلحتفال بالعيد الكبري ،بأمر من مجلس نايسياّ .
الصيام  ،واملناولة ،تتجذّر أصال ً من احتفاالت وثن ّية.
امليالد ،هالوين (الرببارة)ّ ،
لتحل مكان أيّام الله املق ّدسة السنويّة .استُبدلت حقيقة قيامة
فقد أُ ّسست ّ
اإلنسان لحياة جسديّة ثانية يف عامل الله ،بفكرة روح أبديّة تذهب بعد املوت،
إ ّما إىل الج ّنة أو إىل الجحيم او إىل مكان ما بني اإلثنني.
قال يسوع املسيح أنّه سيعطي عالمة واحدة فقط كدليل عىل أنّه من يقول هو
(املسيح ـ مس ّيا ،املخلّص ـ و فصح اإلنسان) .والعالمة هي أن ميوت ويبقى ثالثة
أيام وثالث ليايل يف قلب األرض .مات املسيح بعد ظهر يوم األربعاء و ُوضع يف
قلب األرض قبل غياب شمس ذلك اليوم .قام من املوت بعد ثالثة أيام بالضّ بط،
السبت ،قبل غياب الشّ مس .ومل ّا جاءت مريم املجدل ّية مع مريم
بعد ظهر يوم ّ
األخرى إىل القرب ،قبل رشوق شمس صباح اليوم الثاين ،أي األحد ،قال لهام املالك
أ ّن املسيح قد قام .إنمّ ا الكنيسة الكاثوليك ّية علّمت العامل أ ّن املسيح مات يوم
الجمعة العظيمة وقام يوم األحد باك ًرا .وهذا كذب! فهذا يعني أ ّن يسوع
املسيح مل يكن تضحية فصحنا وأنّه ليس هو املسيح ،مبا أنّهم يعلّمون أنّه مل يبق
يف قلب األرض إال ليلتني ويوم واحد عىل األكرث.
تعليم كاذب آخر ،والذي سنتكلم عنه أكرث عندما نتناول موضوع مجلس نايسيا،
روحي منفصل .وهذا
هو أ ّن الله ثالوث .يعلّمون أ ّن ال ّروح القدس هو كائن
ّ
أيضً ا كذب! ال ّروح القدس هو ق ّوة الله .فالثالوث هو مبثابة ثالثة فرسان روحيينّ ،
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حيث اآلب وال ّروح القدس ويسوع املسيح هم ثالث كائنات منفصلة الواحدة
رس عظيم أل ّن ال حقيقة فيه.
عن األخرى ،ويف نفس الوقت هم واحد .هذا ٌّ
رسا أو لغ ًزا بالنسبة لإلنسان ،ستنكشف
حقيقة الله املدهشة التي لطاملا كانت ًّ
اآلن بالكامل يف هذا الفصل.
أي فئة دينيّة تتّبع هذه العقائد هي أيضً ا كاذبة بح ّد ذاتها! فهي قد تلقّت
ّ
أي صفحة من
هذه العقائد من الكنيسة الكاثوليك ّية .مل يُذكر «العيد الكبري» يف ّ
أي مكان يف اإلنجيل .مل يُذكر
صفحات الكتاب املق ّدس .مل يُذكر عيد امليالد يف ّ
أي من العقائد الكاذبة التي ذكرتها سابقًا .كلها أساطري
الثالوث يف اإلنجيل وأيضً ا ّ
كل دين
ابتكرتها الكنيسة الكاثوليك ّية والله يلعنها جميعها .يتحضرّ الله ليحطّم ّ
أي رغبة يف العيش يف العامل
كاذب ّ
رص عىل التشبّث فيه .إن كان لك ّ
وكل من ي ّ
كل هذه العقائد الخاطئة والكاذبة التي كنت
الجديد اآليت ،عليك أن تتوب عن ّ
تؤمن بها.

مجلس نايسيا

سنة  ٣٢٥بعد املسيح ،دعت الكنيسة الكاثوليكيّة إىل عقد مجلس نايسيا.
بكل بساطة أه ّم ما ض ّم هذا الحدث امله ّم.
سأعرض ّ
كان الفصح موضوع جدال ،فأرادت الكنيسة الكاثوليك ّية أن تنهي املوضوع.
كل ما كان يربطها بكنيسة الله الحقيق ّية ،التي
فهي كانت تنوي أن تتخلّص من ّ
كانت تع ّيد الفصح سنويًّا بوفاء .كام وأرادت أن تبتعد عن اليهوديّة .فاستُبدل
السنوي باإلحتفال بالعيد الكبري  ،Easterامليلء
عيد «الفصح» (العبور) ّ Passover
باملامرسات الوثن ّية (ال َبيض ،األرنب ،الخصوبة ،خبز بالحليب عىل شكل صليب،
عبادة الشّ مس كإله عند رشوق الشّ مس ،قيامة متّوز ،وملكة الجنة ــ عشتار
وعشرتوت).
مل يضع الله يو ًما مق ّد ًسا للعبادة مبناسبة قيامة املسيح .إنمّ ا فقط ،يو ًما لذكرى
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السنوي .حتى أ ّن الكنيسة الكاثوليك ّية أفسدت
موته الذي يقع يف يوم الفصح ّ
السنويّة بإقامتها احتفاالت مناولة أسبوع ّية (ق ّداس األحد) .إ ّن
صالة الفصح ّ
مناولة قطعة فطري(خبز من دون خمرية) ورشب القليل من الخمر ،هو فرض
ديني لجسد املسيح
سنوي اسمه عيد الفصح،
ّ
ٌ
واجب أ َم َر به الله كنيسته كرمز ّ
املهشّ م ،ودمه الذي هدره من أجل خطايانا.
باستبدالها «الفصح» بالعيد الكبري ،أرادت الكنيسة الكاثوليك ّية إعطاء مصداق ّية
السبت .فبقيامة صالة عيد
السابع ـ ّ
لق ّداس يوم األحد عوضً ا عن صالة اليوم ّ
الكبري ،وبالقول أن يسوع املسيح قد قام من األموات صباح يوم األحد ،ميكنهم
القول حينئذ أ ّن عبادة املسيح يجب أن تقام يوم األحد .إنمّ ا ،كام قلنا سابقًا،
السبت
قام يسوع املسيح قبل حلول يوم األحد حتّى ،قبل مغيب شمس يوم ّ
وقبل بدء اليوم األ ّول من األسبوع .فالله قد أعطى اإلنسان كيف يع ّد األيّام.
فيبدأ يحسب من غروب شمس اليوم األ ّول حتى غروب شمس اليوم التّايل.
السبت األسبوع ّية
فبصفحات اإلنجيل نرى املثل ،حيث كانت تقام دامئًا صالة ّ
السابع
السادس (الجمعة) حتّى غروب شمس اليوم ّ
بد ًءا من غروب شمس اليوم ّ
(السبت) .استخدم اليونانيّون وال ّرومانيّون األقدمون طريقة ع ّد اليوم من نصف
ّ
الليل األ ّول إىل نصف الليل الثاين.
مل يعمد مجلس نايسيا فقط إىل تحطيم هويّة املسيح الحقيق ّية بإقامته العيد
الكبري ،إنمّ ا عمد أيضً ا إىل تدمري معرفة الله الحقيق ّية بإطالقه عقيدة الثالوث
الفاسدة واملريضة وامللعونة .فهاتان العقيدتان هام أعظم وأقوى محاولة قام
بها الشّ يطان ليخدع اإلنسان ،ليبقيه يف جهل أكرب بعد ،عن ماهيّة يسوع املسيح
الحقيقي يف كتاب «آخر ال ّزمن النبوي».
والله اآلب .كشفت هويّة يسوع املسيح
ّ
الصليب،
ليس يسوع املسيح
الحقيقي من ُص ّور بشعر طويل معلّق بال حياة عىل ّ
ّ
كام أرادت الكنيسة الكاثوليك ّية من الشّ عب أن يعبده .يسوع املسيح هو الله.
وقد مات حقًا من أجل خطايانا ليكون فصحنا .إنمّ ا هو بالحقيقة عىل قيد الحياة
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وهو ميارس سلطانًا كب ًريا ضمن الكنيسة .إنّه عىل وشك ال ّرجوع ،كام يقول اسمه
«املسيح» ( Messiahمس ّيا) كملك امللوك ،الذي سيملك عىل األرض كلها وعىل
كل ساكنيها مل ّدة ألف سنة.
ّ

إله أبراهيم

نص كتب اإلنجيل عىل طول م ّدة زمن ّية طويلة .س ّجل الله ،بواسطة موىس،
ت ّم ّ
أحداث خلق آدم وحواء ،مرو ًرا بزمن نوح والفيضان ،وصوالً إىل األحداث التي
قصة حياة ابراهيم سابقًا يف هذا
أ ّدت إىل دعوة ساره وابراهيم .وقد عرضنا ّ
قصة اثنني من أبنائه ،اسامعيل وإسحق.
الكتاب ،عندما كشفنا عن ّ
قصة دعوة موىس التي شملت أحداث «الخروج» من مرص.
بعدها ُس ّجلت ّ
فالكتب الخمسة األوىل من اإلنجيل تغطّي هذه الفرتة من ال ّزمان ،التي ترتاوح
بني زمن آدم وزمن موت موىس .ومع مرور ال ّزمن ،تابع الله بإلهامه لتدوين كتب
أخرى يف اإلنجيل ،أعطى خاللها معلومات أكرث وأكرث عن حقيقته وعن حقيقة
السنني من التّسجيالت والتّدوينات
مخطّطه الذي وضعه لإلنسان .بعد مئات ّ
بواسطة أنبيائه ،أرسل الله ابنه إىل العامل .د ّونت أحداث حياة يسوع املسيح
أقل من سبعني
وكل ما علّمه ،يف كتب متّى ،مرقس ،لوقا ويوح ّنا .وبعد مرور ّ
ّ
سنة ،كتب يوح ّنا آخر ِسفرِ ،سفر ال ّرؤياُ .د ّون هذا ِ
السفر منذ أكرث بقليل من
 ١٩٠٠سنة.
مع تزايد أسفاراإلنجيل ،كان الله يكشف عن نفسه أكرث فأكرث .وتتزايد بذلك
رسا بال ّنسبة لإلنسان
معرفة اإلنسان به بتد ّرج .مع ذلك ،بقيت أكرث هذه املعرفة ًّ
باستثناء أولئك الذين دعاهم الله .فمنذ البدء ،كان الله يكشف عن نفسه لشعبه
الخاص بشكل متزايد (أولئك الذين يدعوهم الله).
ّ
قليلون ج ًّدا هم الذين خالل األزمان ،أتوا حقًّا عىل معرفة الله( ،وهم فقط،
لكل اآلخرين ،حتّى لشعب إرسائيل .رغم أ ّن
رسا ّ
الذين دعاهم الله) .وبقي الله ًّ
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حس ّية إىل خارج مرص ،وعمل بواسطتها عىل تحقيق قسماً
الله قاد إرسائيل كأ ّمة ّ
كب ًريا من خطته ،مل تُعطى روح الله الذي ميكّنها أن تعرفه حقًّا.
مبا أ ّن اإلنسان بطبيعته يرفض معرفة الله الحقّة ،فقط الذين دعاهم الله من
العامل ،قبلوه وأتوا عىل معرفته .ال ميكنك أن تفهم كالم الله املد ّون يف الكتب
املق ّدسة فقط مبج ّرد قراءتك لها أو بإعطائك تحاليل فكريّة شخصيّة .لذلك مل
يكن لإلنسان إمكانية معرفة من هو الله حقًّا.
يكشف الله عن كالمه وعن نفسه للذين يدعوهم بواسطة ق ّوة روحه .يتواصل
الله معهم بشكل مبارش من خالل ذهنهم بواسطة جوهر ال ّروح الذي أعطاه
لإلنسان .فالله ال يتواصل فقط بكالم مكتوب أومحيك .لن يفهم املرء عىل الله
وبالحق) إن تكلّم معه الله أو إن قرأ كالم الله م ّدونًا ،إال إذا وهبه الله
(بال ّروح
ّ
ق ّوة ال ّرؤيا من روحه التي يعطيها مبارش ًة إىل نفحة أو جوهر ال ّروح التي هي يف
ذهن اإلنسان.
اذًا ،فقط الذين دعاهم الله ،كان بإمكانهم فهم ما د ّونه الله ومعرفة من هو
الله حقًّا .ومع مرورال ّزمن ،تابع الله بكشفه عن نفسه أكرث وأكرث لشعبه .إنمّ ا
ليس للعامل .أ ّما اآلن ،نحن ندخل ال ّزمن حيث سيقوم الله بذلك بالتّحديد ـ سوف
لكل العامل.
يكشف عن إرادته وغايته ّ

ا ًذا ،من هو إله ابراهيم؟

بعد الفيضان عاد اإلنسان يتكاثر عىل األرض .بعد الفيضان بثالث مئة وخمسني
عا ًما ،ق ّرر الله أن ينادي أبرام (ابراهيم) الذي كان من ساللة شام (أحد أبناء
نوح) .كان نوح قد علّم أبرام عن طرق الله .وبينام كان الله يعمل معه ،تعلّم
أبرام أن يطيعه .اختار الله هذا ال ّرجل الوحيد (ابراهيم) الذي سيقيم بواسطته
شع ًبا ،ليساعده عىل تحقيق هدفه من اإلنسان .أه ّم جزء من هذا الهدف
سيكون والدة يسوع املسيح اآليت من ساللة ابراهيم « :وقال ال ّر ّب ألبرام إذهب
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من أرضك ومن عشريتك ومن بيت أبيك إىل األرض التي أريك .فأجعلك أ ّمة
عظيمة وأباركك وأعظّم اسمك»(تكوين  ١ :١٢ـ .)٢
عمل الله من خالل ساللة ابراهيم ،إسحق ويعقوب .فعائلة يعقوب هي التي
حل الجفاف العظيم .ومكثت هناك مل ّدة أربع مئة
انتقلت إىل مرص ،عندما ّ
وثالثون سنة ،قبل أن يخلّصهم الله ويأتوا عىل «الخروج» العظيم .حينذاك كانت
شعوب ابراهيم إسحق ويعقوب تُع ّد بحوايل ستّة ماليني نسمة تقري ًبا .وقد
أضحوا عبي ًدا للمرصيّني ،وغدوا أ ّمة ،والله سيعمل معهم اآلن بالتحديد ،كأ ّمة.
فقد غيرّ الله اسم يعقوب وأصبح يدعوه إرسائيل .وحملت هذه األ ّمة هذا اإلسم
الجديد.
قال الله البراهيم أنّه سيجعل منه أ ّمة ،األ ّمة التي سيعمل من خاللها .جاء الوقت
ليفصل الله هذه األ ّمة ويعزلها ،كشعب واحد ،فج ّهز موىس للقيام بهذه امله ّمة.
كان يف ذلك الوقت أن اختار الله أن يكشف أكرث عن نفسه بصفته إله ابراهيم.
فبدأ من حينها ،يكشف عن غايته من خالل عمله مع أ ّمة مك ّونة من شعب ،كان
قد ص ّمم مسبقًا أنّه سوف ينحدر من ابراهيم.
املعرفة التي كشف عنها الله مبوضوع شخصه ،يف ذلك الوقت هي ذات املعرفة
التي رفضها اآلخرون .فأديان العامل الثالثة ،املسيح ّية واإلسالم واليهوديّة ،التّي
تنحدر جميعها من ابراهيم ،ترفض ثالثتها هذه املعرفة.
حتّى كنيسة الله بذاتها ،خالل عهد فيالدلفيا ( ١٩٣٦ـ  )١٩٨٦مل تفهم جي ًّدا ما
كشف عنه الله حينذاك.
ال حاجة اآلن ألرشح أكرثعماّ سأقوله ،مع أنّني سوف أعطي معلومات إضافيّة
بكل بساطة ،عليك أن ترى بوضوح ملاذا ال يزال اإلنسان
الحقًا .إنمّ ا ألقولها لك ّ
يجهل حقيقة إله ابراهيم.
ببساطة نقول ،ترفض اليهوديّة عيد «الفصح» الذي كشف عنه يف ذلك ال ّزمان.
السبب ال تعرف اليهوديّة الله .يرفض اإلسالم إرسائيل (الذي هو ليس
لهذا ّ
موضو ًعا يدور فقط حول أ ّمة إرسائيل املعارصة) ويرفض هدف الله من عمله
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مع هذه األ ّمة .لهذا ال يعرف اإلسالم الله .ترفض املسيح ّية التقليديّة اعتبار اإلله
حقيقي ،لذلك ال تعرف املسيح ّية الله وال تعرف هدفه من
األز ّيل ،إله واحد
ّ
اإلنسان.
الخاص
عند قراءة هذه األسطر ،ربمّ ا ستعتقد أ ّن هذا ليس صحي ًحا ،تب ًعا إلميانك
ّ
(ومعتقداتك) .وإن كان هذا هو وضعك ،فهذه مشكلتك! إن صربت قليالً بعد
الحقيقي.
وأكملت القراءة ،ستبدأ بالفهم وسرتى إله ابراهيم
ّ
السابق ،رفض
نرى التباس كبري اليوم حول هويّة الله الحقيق ّية .كام قلنا يف املثل ّ
العامل أجمع املعرفة الحقيق ّية إلرسائيل ،حتى الذين يُعرفون اليوم بأ ّمة إرسائيل.
متأصلون
فهم ليسوا إرسائيل الذي يف اإلنجيل .اإلرسائيل ّيون ،كام نعرفهم اليوم هم ّ
اليهودي .يف الواقع ،أ ّول م ّرة ذُكر فيها
باألخص من أ ّمة يهوذا القدمية ـ الشّ عب
ّ
ّ
اليهودي يف اإلنجيل هو عندما كان يف حرب مع إرسائيل .كيف يُعقل،
الشّ عب
ّ
مع معتقدات ال ّديانات الرئيس ّية اليوم (املسيح ّية ،اإلسالم واليهوديّة) أن يكون
اليهود هم إرسائيل؟ إليك ال ّدليل« :كان آخاز إبن عرشين سنة حني ملك .وملك
عيني ال ّر ّب إلهه
ّ
ست عرشة سنة يف أورشليم (عىل يهوذا) ومل يعمل املستقيم يف ّ
كداود أبيه(كانت مدينته أورشليم عاصمة أ ّمة يهوذا) ...حينئذ صعد رصني ملك
أرام (سوريا) ومقح بن رمليا ملك إرسائيل إىل أورشليم (ضدّ يهوذا) للمحاربة
فحارصوا آحاز ومل يقدروا أن يغلبوه .يف ذلك الوقت أرجع رصني ملك أرام أيلة
لألرام ّيني وطرد اليهود من أيلة وجاء األراميون إىل أيلة وأقاموا هناك إىل هذا
اليوم»(امللوك الثاين  ٥ ،٢ :١٦ـ .)٦
بعد حكم امللك سليامن (ابن داود) ،انفصلت ا ّمة إرسائيل عن أ ّمة يهوذا .ومنذ
لكل أ ّمة ملك يحكم عليها .ت ّم اإلستيالء عىل أ ّمة إرسائيل من
ذلك الوقت كان ّ
قبل األشوريني يف عام  ٧٢٢قبل املسيح .وغزت بابل يهوذا الحقًا حوايل عام ٥٨٦
قبل املسيح.
بقيت أ ّمة يهوذا يف األرس يف بابل مل ّدة سبعني سنة ،بدأت بعد ذلك تعود أدراجها
نحو أورشليم واألرض التي كانت تسكنها سابقًا أ ّمة يهوذا .بعد أرسها من قبل
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األشوريّني ،انتقلت أ ّمة إرسائيل إىل مناطق أوروبّا الغرب ّية .وعادت أشور تتوطّن
السامريّة.
يف أرضها مع شعب ّ
مل تعد ت ُعرف أ ّمة إرسائيل بعد ذلك بهذا اإلسم .بل أصبحت أسباط إرسائيل
باألخص من سبطني ،الوي ويهوذا،
العرشة الضائعة .كانت أ ّمة يهوذا تتألف
ّ
بغض ال ّنظر أين يسكنون يف العامل.
املعروفني اليوم باليهودّ ،
إنمّ ا األسباط العرش التي تشكل أ ّمة إرسائيل الواحدة ،ليسوا معروفني من العامل
يخص مخطّطه ،الذي ال
اليوم .أل ّن العامل يجهل إله ابراهيم ّ
وكل ما أظهره مبا ّ
خصوصا من خالل هذه األسباط العرشة .يتح ّدث
يزال يعمل عليه يف هذا العامل ـ
ً
النبوي» ،عن األحداث التي ستقع
هذا الكتاب بالتّحديد ،كام وكتاب «آخر ال ّزمن
ّ
يف الواليات املتّحدة وكندا ونيو زيلندا وأسرتاليا واململكة املتّحدة وأغلب مناطق
رشقي أوروبا ،أل ّن هذه األمم ُح ّددت عىل أنّها تنحدر من سالالت إرسائيل العرشة
السنتَني
الضائعة هذه! ترتكّز أحداث آخر ال ّزمن عىل اضمحالل هذه األمم ،يف ّ
الحقيقي.
املقبلتَني .وهذه األحداث تتعلق كل ًّيا مبعرفتك بإله ابراهيم
ّ
كيف سيعرف الناس الله ،إن رفضوا ما يقوله لهم؟ كأنك تستمع إىل شخص
كل ما يقوله ليس صحي ًحا.
رص عىل أن ّ
يصف نفسه ،وت ّ
نتع ّرف عىل اآلخر عندما يشاركنا أفكاره من خالل أحاديثه وأفعاله .املشاركة
كل م ّنا
مبحتوى ذهننا وعقلنا ،تكشف عن شخصنا ومت ّيزنا عن بعضنا وتجعل ّ
فري ًدا .إنمّ ا إن رفضنا ما نراه يف أفعال اآلخر ونرفض أفكاره الحقيق ّية التي يشاركنا
إيّاها ،لن نستطيع أن نتع ّرف عليه فعالً .وبالتأكيد لن نستطيع أن نبني عالقة
وثيقة معه .وهكذا الحال مع اإلنسان حيال الله األزيل ،إله ابراهيم.

وتجلىّ إله ابراهيم

عندما أعطى الله ملوىس ،مه ّمة قيادة إرسائيل خارج مرص ،بدأ يكشف أكرث عن
نفسه وعن هدفه لإلنسان .قبل أن يكشف عن غايته ،كشف عن حقيقة من
هو« :ث ّم كلّم الله (يف العربيّة «إيلوهيم» يعني اإلله الواحد) موىس وقال له أنا
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ال ّر ّب (يف العربيّة «يهوه» تعني الكائن املوجود) وأنا ظهرت البراهيم وإسحق
ويعقوب بأنيّ اإلله القادر عىل ّ
كل يشء (يف العربيّة «الشّ دّ اي» يعني الشّ ديد،
القوي) وأ ّما باسمي َيهوه فلم أُعرف عندهم» (خروج  ٢ :٦ـ .)٣
ّ
كل أسامء الله مه ّمة .فهي تكشف الكثري عنه وعن غايته من اإلنسان .سوف
ّ
كل ذلك ،إنمّ ا من امله ّم أن نذكر هنا أ ّن الله يكشف عن نفسه بالتد ّرج،
نرشح ّ
فيام هو يكشف عن إرادته لإلنسان بالتد ّرج أيضً ا .عرف ابراهيم الله باسم
كل يشء ،ألنّه هكذا كشف الله عن نفسه ملوىس
«الشّ داي» أي اإلله القادر عىل ّ
ولكل أبناء إرسائيل ،أضاف الله أنّه «يَه َوه» ـ اإلله األز ّيل .مل يعرفه ابراهيم وال
ّ
إسحق وال يعقوب باسم «يَه َوه» .رشح الله أكرث ملوىس« :وأتّخذكم يل شع ًبا
وأكون لكم إل ًها (إيلوهيم) فتعلمون أنيّ أنا ال ّر ّب (يهوه) إلهكم (إيلوهيم) الذي
يخرجكم من تحت أثقال املرص ّيني .وأدخلكم إىل األرض التي رفعت يدي أن
أعطيها البراهيم وإسحق ويعقوب وأعطيكم إياها مرياث ًا (امتالك) أنا ال ّر ّب
(يَه َوه)» (خروج  ٧ :٦ـ .)٨
أوضح اإلله األز ّيل ملوىس أنّه سيتّخذ شعب إرسائيل شع ًبا له ويكون له إل ًها .لن
يكون إل ًها لباقي البرش مبعنى أنّه لن يعمل معهم بالطّريقة نفسها كام سيعمل
كل العامل إنمّ ا مل يكن يعمل
يل .بالطبع هو إله ّ
مع شعبه ،ليحقّق مخطّطه املستقب ّ
الخاص
بخطّته (حينها) مع باقي البرش .بل سيسمح لهم أن يستم ّروا يف طريقهم
ّ
مع الحكومات وال ّديانات والطرق التي يختارونها.
مع ا ّن الله اختار أن يعمل مع إرسائيل كأ ّمة ليحقّق مخطّطه لإلنسان ،مل تقبل
إرسائيل حكم الله وطرقه يف الحياة .حسد البعض إرسائيل عىل الطريقة التي
تكلّم الله معهم فيها ،ألنهم مل يفهموا ملاذا عمل الله معهم كام فعل .البعض
اآلخر أساء فهم معظم ما كان وراء عمل الله مع إرسائيل يف سبيل تلقني العامل
الباقي أمثولة .إنمّ ا األمثولة التي تعلّمناها من إرسائيل مل تكن ج ّيدة مبعظمها.
فقد أعطاهم الله رشائعه إنمّ ا هم رفضوها وبذلك رفضوا الله .فأثبتت إرسائيل أ ّن
كل اإلمتيازات والتد ّخالت والحامية
سيظل يرفض الله حتى ولو أُعطي ّ
ّ
اإلنسان
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كل يشء.
يف الحياة من قبل الله القادر عىل ّ
كل ما وعد به ابراهيم
كل يشء« ،الش ّداي» ،بتحقيق ّ
اآلن ،بدأ الله القادر عىل ّ
السنني ،مبا يتعلّق بساللته من إسحق ويعقوب .وكان الله قد أعطى
منذ مئات ّ
قبالً معلومات أخرى عن نفسه« :فقال موىس لله (إيلوهيم) ها أنا آيت إىل
بني إرسائيل وأقول لهم إله(إيلوهيم) آباءكم أرسلني اليكم .فإذا قالوا يل ما
اسمه فامذا أقول لهم .فقال الله (إيلوهيم) ملوىس أه َيه الذي أه َيه .وقال هكذا
تقول لبني إرسائيل أه َيه أرسلني إليكم .وقال الله (إيلوهيم) أيضً ا ملوىس هكذا
تقول لبني إرسائيل َيه َوه إله (ايلوهيم) آبائكم إله (إيلوهيم) ابراهيم وإله
(إيلوهيم) إسحق وإله (إيلوهيم) يعقوب أرسلني إليكم .هذا إسمي إىل األبد
وهذا ذكري إىل دور فدور» (خروج ١٣ :٣ـ .)١٥
قال ال ّر ّب ملوىس أن يقول لإلرسائل ّيني أ ّن يَه َوه إله آبائهم (إبراهيم ،إسحق
ويعقوب) هو الذي أرسله .وقد أوضح له أ ّن اسمه سيكون يَه َوه (اإلله األز ّيل ـ
لكل األجيال .مبعنى آخر ،عىل كّل األجيال اآلتية أن تتذكّر وتذكر
أنا الذي هو) ّ
الله باسم يَه َوه.

ال ّر ّب اإلله

كام قلنا سابقًا ،يف اللغة العربيّة ،يَه َوه تعني اإلله األز ّيل أو الكائن املوجود.
واإلسالمي ،هو أ ّن الله واحد وال إله غريه!
اليهودي
الحجراألساس يف املعتقد
ّ
ّ
فيعتقد الدين ّيون أ ّن ال وجود إال إلله واحد أز ّيلُ ،وجد منذ األزل .إنمّ ا عند
املسيحيّة التقليديّة مل يكن هذا هو إميانها أب ًدا.
التقليدي ،هو الثالوث ،الذي أدخلته الكنيسة
املسيحي
األسايس يف اإلميان
املعتقد
ّ
ّ
ّ
الكاثوليك ّية خالل مجلس نايسني عام  ٣٢٥بعد املسيح ،نفس املجلس الذي غيرّ
عيد الفصح (العبور) إىل العيد الكبري.
يقول قانون اإلميان الذي وضعه مجلس نايسني ،أ ّن اآلب واإلبن وال ّروح القدس
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كل واحد منهم منفصل عن اآلخر ،وهو أز ّيل .ثالث أقانيم يف
هم إله واحد ،إنمّ ا ّ
واحد .فيعلّم قانون إميان نايسني الذي ّأسس عقيدة الثالوث ،أ ّن ال ّروح القدس
هو كائن أز ّيل ،ينفصل عن إله واحد من ثالثة أقانيم .ال يفهمون هؤالء ال ّناس ،أ ّن
بكل بساطة ق ّوة الله .والله روح وهو يستخدم روحه ليفعل
ال ّروح القدس هو ّ
مشيئته .فهو ق ّوته وسلطانه ،وهو تابع له .وهو ق ّدوس ألنّه يأيت من الله القادر
كل يشء .ليس ال ّروح القدس كائ ًنا ح ًّيا.
عىل ّ
الحظ كيف تبدأ عقيدة الثالوث« :نعبد إل ًها واح ًدا بثالوث ،والثالوث واحد؛ ال
نقسم الجوهر».
نشبك األشخاص وال ّ
مع ذلك ،يربك الثالوث الحقيقة عن الله .فيتابع« :إنمّ ا رأس اآلب واإلبن وال ّروح
السمديّة».
القدس هو واحد :املجد املتساوي ،الجاللة املشاركة يف رّ
يعلّم الثالوث أ ّن الثالثة يشاركون املجد بالّتساوي والثالثة هم أزل ّيون .إنمّ ا لتبقى
ضمن موضوع الثالوث ،تُزيد العقيدة« :ومع ذلك ال يوجد أزل ّيون بعدد ثالثة،
إنمّ ا أز ّيل واحد».
يعلّم الثالوث أ ّن اآلب هو كائن منفصل من هذا اإلله الواحد بثالوث ،وأنّه
ُوجد منذ األزل .ويقول أيضً ا أ ّن اإلبن (يسوع املسيح) هو كائ ًنا آخر من الثالوث
اإللهي وهو أيضً ا ُوجد منذ األزل.
الخاصة طيلة القرن العرشين ،أخفقت يف كبت املعنى الكامل
حتى كنيسة الله
ّ
ملا قاله ال ّر ّب ملوىس.
ما بني األعوام  ١٨٠٠و ،١٩٠٠بدأت كنيسة الله تفقد حقيقة الله .فقد عانت
كث ًريا ،يف حني كانت الكنائس التي ت ّدعي أنّها مسيحيّة ،تتكاثر وتغزو العامل.
فحركة الكنائس الجديدة املتصاعدة هذه ،بإميان ومعتقدات مختلفة ،كانت
عكيس عىل شعب
كل ذلك ،تأثري
تنادي بعقيدة الثالوث الكاذبة .فكان من ّ
ّ
الله .وكان ذلك يف عهد الكنيسة املعروف بساردس (رؤيا يوح ّنا الالهويت  ١: ٣ـ
بي إيل ّيا
 .)٦بعد ذلك أىت عهد فيالدلفيا ،التي قادها رسول الله آلخر ال ّزمن ،ال ّن ّ
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املنتظر ،هربرت و .أرمسرتونغ.
السيد أرمسرتونغ ،ليعيد الحقيقة للكنيسة التي فقدتها يف عهد
استخدم الله ّ
للسيد أرمسرتونغ .فأعطاه أن يفهم،
ساردس .لذلك كشف الله عماّ هو
حقيقي ّ
ّ
السيد ارمسرتونغ
أ ّن عقيدة الكنيسة الكاثوليك ّية يف الثالوث هي خاطئة .وتعلّم ّ
أ ّن ال ّروح القدس ليس كائ ًنا روحيًّا بل هو ق ّوة الله.
كل الحقيقة
بال ّرغم من أنّه فهم أ ّن الثالوث هو كذبة ،مل يعطه الله أن يفهم ّ
عنه وعن ابنه يسوع املسيح .مل يقوده الله كل ًّيا خارج العقيدة الكاذبة املل ّوثة
السيد أرمسرتونغ يؤمن أ ّن يسوع املسيح كان منذ األزل .فقد
عن الثالوثّ .
فظل ّ
أعطاه الله ما يكفي ليفهم أن الثالوث هو كذبة ،إنمّ ا مل يقوده كل ّيا إىل الحقيقة
الكاملة .فقد أبقى الله ذلك حتى اآلن ،ليكشفه يف آخر ال ّزمن هذا ،زمن فتح
السادس من ال ّرؤيا.
وتت ّمة الختم ّ
للسبب األه ّم ،وهو ل ُيظهر من هو نب ّيه
أرجأ الله املعرفة الكاملة حتى اآلن ّ
وحي،
آلخر ال ّزمن .فأعضاء كنيسة الله املشتّتني والذين أُوقظوا من سباتهم ال ّر ّ
سيدركون بالكامل ما يكشف عنه الله اآلن .وبالتّايل سيعرتفون أنيّ من أقول هو
نبي الله آلخر ال ّزمن ،وال ّناطق باسم شاه َد ّي آخر ال ّزمن.
ـ ّ
السيد أرمسرتونغ إال ما أعطاه الله أن يرى ويفهم .الله فقط ،يستطيع أن
مل ي َر ّ
يعطي الحقيقة لآلخرين ،وال ميكن ألحد أن يراها إال إذا اختار الله أن يعطيه
كل الحقيقة خلف عقيدة الثالوث
السيد أرمسرتونغ أن يدرك ّ
إيّاها .مل يعط الله ّ
السيد أرمسرتونغ هو حقًّا ال ّنبي إيل ّيا آلخر
الكاذبة .وهذا ال يغيرّ شيئًا يف كون ّ
ال ّزمن.
للسيد أرمسرتونغ ،مبا يتعلّق به ومبخططه
إحدى أعمق األشياء التي كشفها الله ّ
الذي وضعه لإلنسان ،هي أنّه يخطّط لتكوين عائلة ـ عائلة الله .ذُكرت عائلة
الله بأساليب مختلفة يف الكتابات املق ّدسة .م ّرات ،ل ُينسب إليها اسم ملكوت
الله ،وم ّرات أخرى إسم عائلته نفسها ـ إيلوهيم.

رس الله
وانكشف ّ

167

بكل بساطة إىل كلمة
إيلوهيم ،هي كلمة عربيّة تعني جمع للواحد .تُرجمت ّ
الله .إنمّ ا هناك كلامت عربيّة كثرية أخرى ،تُرجمت أيضً ا إىل كلمة الله .للكلامت
الحقيقي الذي ترمز إليه .إنمّ ا ،ت ّم إخفاء الكثري،
معنى كبري إذا ما أدركنا املعنى
ّ
ألن الترّ جامت متّت عىل يد أناس مل يعرفوا الله ومل يعرفوا مخطّطه وهدفه
لإلنسان.
م ّرة أخرى ،هدف الله لإلنسان هو إعطاء العامل ،يف الوقت الذي يح ّدده هو،
الفرصة يف أن يكونوا جز ًءا من الوجود اإللهي ،أعضا ًء يف عائلة الله .للتّذكري ،عندما
سيقوم املئة واألربعة واألربعون ألفًا من املوت ،سيكونون أ ّول من يصبحون
رشا .سيح َّولون إىل كائنات ح ّية أبديّة،
أفرا ًدا يف عائلة الله ،من بني الذين ُولدوا ب ً
كائنات إالهيّة كام هو أخوهم األكرب يسوع املسيح.
السيد أرمسرتونغ أن يعرف كلمة إيلوهيم ،كإسم لعائلة الله،
مبا أ ّن الله أعطى ّ
ومبا أ ّن هدف الله هو أن يكون اإلنسان جز ًءا من عائلته ،تظهر لنا مل ًّيا كذبة
اإلله الواحد يف ثالثة ،يف أسطورة الثالوث.
كل هذا هو أنّه ليس يف الوجود إال إله واحدُ ،وجد منذ األزل واسمه
الحقيقة يف ّ
يَه َوه ـ اإلله األزيل ـ الكائن املوجود .إليك ما قال الله لإلرسائيليّني :
«أنا ال ّر ّب (يَه َوه) وليس آخر .ال إله (إيلوهيم) سواي .نطقتك وأنت مل تعرفني.
ب (يَه َوه)
ليك يعلموا من مرشق الشّ مس ومن مغربها أن ليس غريي .أنا ال ّر ّ
وليس آخر» (إشعيا  ٥ :٤٥ـ .)٦
أي عائلة عاديّة أخرى .لعائالت البرش
إيلوهيم هو إسم عائلة الله .متا ًما كاسم ّ
أسامء عديدة ،إنمّ ا لله ،لن يكون سوى إسم عائلة واحد ـ إيلوهيم .اإلله القادر
كل يشء (الشّ ّداي) ،الذي كلّم ابراهيم ،كشف أكرث عن نفسه ملوىس عندما
عىل ّ
قال له أ ّن اسمه هو يَه َوه ،إيلوهيم.

الحقيقة عن يَه َوه

السيد أرمسرتونغ ،أن يعرف أ ّن التّعليم بالثالوث
أُعطي رسول الله آلخر ال ّزمنّ ،
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األقدس هو كذبة .عرف أ ّن ال ّروح القدس ليس كائ ًنا بل هو ق ّوة الله بح ّد ذاتها.
وعرف أيضً ا أ ّن هدف الله لإلنسان هو جعله عض ًوا يف عائلته (إيلوهيم) ،وأ ّن
عائلة الله ليست ثالث ّية بل ميكنها أن تكرب لتع ّد بالباليني.
إنمّ ا عضو واحد فقط يف عائلة الله (إيلوهيم) ُوجد منذ األزل ،وهو ال ّر ّب اإلله
(يَه َوه).
السيد أرمسرتونغ أن يفهم ذلك عن الله .مل يستطع أن يتح ّرر كل ًّيا من
مل يتمكن ّ
تل ّوث عقيدة الثالوث .ألنّه كان ال يزال يؤمن أ ّن يسوع املسيح هوإله العهد
القديم .مل يكشف له الله الحقيقة كاملة .ال أحد عىل هذه االرض يفهم العمق
الحقيقي لهذه املسألة.
ّ
السيد
بتفسريه عن كيفية ترجمة كلمة يَه َوه العربيّة إىل اإلنكليزيّة ،أكّد ّ
أرمسرتونغ ،مبقاله «هل يسوع هو الله؟» ،أ ّن إله العهد القديم هو حقًّا يسوع
املسيح .فقد آمن فعالً أ ّن يسوع املسيح هو «يَه َوه» العهد القديم ،الذي الحقًا
سيتح ّول بواسطة سلطانه اإللهي ل ُيخلق إنسانًا من أ ّمه مريم .إنمّ ا األمر ليس
قصة والدة املسيح الكاملة ،وفهم كيف لحدث كهذا ميكن أن يتحقق،
كذلكّ .
قصة مذهلة.
هي حقًّا ّ
الكتابات املذكورة يف العهد الجديد والتي أُخذت من العهد القديم ،تُوضح أ ّن
أبو يسوع املسيح هو يَه َوه (ال ّر ّب) .نجد إحداها يف اإلصحاح الثاين من أعامل
حل ال ّروح القدس عىل ال ّرسل يف يوم العنرصة .فقد أُوحي لبطرس
ال ّرسل ،عندما ّ
حينها ليستشهد ببعض املزامري التي كانت قد كُتبت عىل يد امللك داود .كان
بطرس يريد من اليهود أن يروا أ ّن هذه اآليات مل تكن تتح ّدث عن داود ،كام
كانوا يعتقدون .بل كانت تعني يسوع املسيح وال ّر ّب أبيه.
بهدف توضيح ما استشهد به بطرس ،سنواجه الكتابتني لتسهيل املقارنة .الكلامت
بني قوسني هي تفسرييّة							 .
			

رس الله
وانكشف ّ
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(أعامل ال ّرسل  ٢٥ : ٢ـ ) ٢٨

(مزامري  ٨ : ١٦ـ ) ١١

أل ّن داود يقول فيه (يسوع املسيح) كنت

جعلت (يسوع املسيح) ال ّر ّب (يهوه) أمامي

(املسيح) أرى ال ّر ّب (يَه َوه) أمامي (املسيح)
يف ّ
كل حني أنّه عن مييني (ميني املسيح) ليك ال

يف ّ
كل حني .ألنّه عن مييني (ميني املسيح)
فال أتزعزع .لذلك فرح قلبي (قلب املسيح)

رس قلبي (قلب املسيح) وتهلّل
أتزعزع ـ لذلك ّ

وابتهجت روحي (روح املسيح) .جسدي (جسد

لساين (لسان املسيح) حتى جسدي (جسد

املسيح) أيضً ا يسكن مطمئ ًّنا .ألنّك لن ترتك

املسيح) أيضً ا سيسكن عىل رجاء .ألنّك مل ترتك

روحي (روح املسيح) يف الهاوية (يف العربيّة
شيول « »sheolتعني القرب) لن تدع تق ّيك

نفيس (نفس املسيح) يف الهاوية (يف اللغة
اليونان ّية هادس” “ Hadesتعني القرب) وال تدع

(املسيح) يرى فسادًا (فساد الجسد) .تعرفني

قدّوسك (املسيح) يرى فسادًا (فساد الجسد بعد

سبيل الحياة .أمامك شبع رسور .يف ميينك نعم

املوت) .ع ّرفتني (للمسيح) سبل الحياة وستمألين

إىل األبد.

(املسيح) رسو ًرا مع وجهك.

ويتابع بطرس ويقول أ ّن ما كتبه داود ال يتعلّق به (بداود) ،أل ّن داود ال يزال يف
قربه.
(أعامل ال ّرسل  ٢٩ : ٢ـ « :) ٣١أ ّيها ال ّرجال األخوة يسوغ أن ُيقال لكم جها ًرا عن رئيس اآلباء داود أنّه مات
ودُفن وقربه عندنا ح ّتى هذا اليوم .فإذا كان نب ًّيا وعلم أنّ الله (يَه َوه) حلف له بقسم أنّه من مثرة صلبه
(داود) يقيم املسيح حسب الجسد ليجلس عىل كرس ّيه (كريس داود) سبق فرأى وتكلّم عن قيامة املسيح

أنّه مل ترتك نفسه(نفس املسيح) يف الهاوية (يف القرب) وال رأى جسده فسادًا».
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(أعامل ال ّرسل  ٣٢ :٢ـ  « :)٣٦فيسوع هذا أقامه
الله ونحن جمي ًعا شهود لذلك .وإذ ارتفع بيمني

كان داود نبيًّا لذا عرف ما وجده به الله بالنسبة
للمسيح الذي سيولد من ساللته ويجلس عىل

الله وأخذ موعد ال ّروح القدس من اآلب سكب
هذا الذي أنتم اآلن تبرصونه وتسمعونه .ألن

كرس ّيه (ليحكم ارسائيل).
(مزامري ) ١١ : ١٣٢

السموات .وهو نفسه (داود)
داود مل يصعد اىل ّ

(مزامري  ) ١ : ١١٠قال ال ّر ّب (يَه َوه) لربيّ

(رب داود) إجلس
يقول قال ال ّر ّب (يَه َوه) لرب ّ

(املسيح) إجلس (املسيح) عن مييني (ميني ال ّر ّب)

عن مييني ح ّتى أضع أعداءك (أعداء يسوع)

ح ّتى أضع أعداءك موط ًئا لقدميك».

(قدمي يسوع) .فليعلم يقي ًنا
موط ًئا لقدميك
ّ

جميع بيت إرسئيل أ ّن الله جعل يسوع هذا
ومسيحا».
الذي صلبتموه أنتم ر ًّبا
ً

كل يشء
يف اآليات املختلفة التي عرضناها حتّى اآلن ،كشف الله القادر عىل ّ
(الش ّداي) عن نفسه البراهيم وإسحق ويعقوب .عندما دعا موىس ليقود شعبه
خارج مرص ،كشف أن اسمه هو ال ّر ّب ،يَه َوه (إيلوهيم) .قال ال ّر ّب إلرسائيل
(إشعيا  )٤٥أنّه اإلله الوحيد (إيلوهيم) وال إله غريه .مبعنى آخر ،كان هو وحده
يف عائلة الله يف ذلك الحني .مل يكن أحد سواه!
رب
التّعليم بالثالوث هو بالطّبع كذبة! زِد عىل ذلك أ ّن يسوع املسيح مل يكن هو ّ
(يَه َوه) العهد القديم .فبالفعل ،مل يكن يسوع املسيح منذ األزل .إن كنت تؤمن
فتفسها خطأ ،متا ًما كام قد
بغري ذلك ،ميكنك قراءة كتابات مع ّينة بفكر معينّ  ،رّ
فعلت الكنيسة الكاثوليك ّية.
فس بطرس آيات املزامري التي استشهد بها (أعامل ال ّرسل  ٣٢ : ٢ـ  ) ٣٦ووضّ ح
رّ
مليًّا أ ّن ال ّر ّب أقام يسوع املسيح من املوت .كان يسوع املسيح ميتًا يف قربه ،ال
حياة فيه .مل يكن أز ّيل! فكان عىل ال ّر ّب أبيه ،أن يقيمه من املوت.

رس الله
وانكشف ّ

ال ّر ّب اإلله ،هو أبو املسيح
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اإلنجيل واضح ج ًّدا حول كون ال ًر ّب (يَه َوه :إيلوهيم) هو أبو يسوع املسيح .ولد
يسوع املسيح من اآلب .مل يكن له حياة قبل أن يكون ،عندما ولد من أ ّمه مريم.
لرنى أماكن أخرى تصف هذه العالقة ما بني الله اآلب وابنه ،يسوع املسيح:
«إله آبائنا أقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلّقني إ ّياه عىل خشبة .هذا رفعه الله
رئيسا ومخل ًّصا ليعطي إرسائيل ال ّتوبة وغفران الخطايا»(أعامل ال ّرسل :٥
بيمينه ً
 ٣٠ـ .)٣١
إله آبائنا ،هي عبارة ّ
تدل دو ًما عىل ال ّر ّب اإلله ( يَه َوه) ،متا ًما كام ع ّرف الله عن
فس
نفسه ملوىس عندما رشح له أنّه إله ابراهيم ،إسحق ويعقوب ،إله آبائنا .رّ
بطرس هنا ،أ ّن هذا ال ّر ّب نفسه ،هو الذي رفع يسوع املسيح ووضعه عىل ميينه
و جعله (املسيح) أم ًريا ومخل ًّصا البرش من خطاياهم (ك ِفصحهم):
«إنّ إله ابراهيم وإسحق ويعقوب إله آبائنا م ّجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه
أنتم وأنكرمتوه أمام وجه بيالطس وهو حاكم بإطالقه .ولكن أنتم أنكرتم
الق ّدوس البا ّر وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل .ورئيس الحياة قتلتموه الذي
أقامه الله من األموات ونحن شهود عىل ذلك» (أعامل ال ّرسل .)١٥-١٣ :٣
رصح بطرس مل ًّيا يف هذه اآليات ،أ ّن يسوع املسيح هو إبن إله آبائنا :إبراهيم
ي ّ
وإسحق ويعقوب.
الشخيص ،يبينّ بوضوح من هو أبوه ،واستشهد بنفس
يسوع املسيح ،بكالمه
ّ
فسعن مواضيع مشابهة « :وفيام كان
اآليات التي استشهد بها بطرس عندما رّ
الف ّريسيون مجتمعني سألهم يسوع قائالً ماذا تظ ّنون يف املسيح .إبن من هو؟
قالوا له إبن داود .قال لهم فكيف يدعوه داود بال ّروح (أل ّن داود كان نب ًّيا) ر ًّبا
قائالً قال ال ًر ّب (يَه َوه) لرب إجلس عن مييني ح ّتى أضع أعداءك موط ًئا لقدميك.
فإن كان داود يدعوه ر ًّبا فكيف يكون ابنه (إبن داود) .فلم يستطع أحد أن يجيبه
بكلمة .ومن ذلك اليوم مل يجرس أحد أن يسأله ب ّتة» (إنجيل متّى .)٤٦ -٤١: ٢٢
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جل ما كان يب ّينه يسوع املسيح للف ّريس ّيني ،هو أ ّن داود (الذي قد أُلهم بال ّروح
ّ
نبي) ،كتب يف املزامري أ ّن املسيح اآليت هو ربّه .لذا ،ال يُعقل أن يكون املسيح
ألنّه ّ
ابن داود ،فقط ال ّر ّب األز ّيل ميكن أن يكون أباه (أبو املسيح).
إستشهد ال ّرسول بولس بآيات من العهد القديم ليوضّ ح أ ّن يسوع املسيح هو
إبن الله وأ ّن املسيح اآلن هو إله يف عائلة الله« :الله ( يَه َوه ــ اإلله الوحيد
املعروف عند اإلرسائيل ّيني) بعدما كلّم اآلباء باألنبياء قدميًا بأنواع وطرق كثرية
كّلمنا يف هذه األ ّيام األخرية يف ابنه الذي جعله وارثا ً ّ
لكل يشء الذي به أيضً ا
عمل العاملني (األزمان اآلتية)( .فبواسطة يسوع املسيح سيت ّمم الله مخطّطه
الذي وضعه لإلنسان) .الذي هو بهاء مجده (مجد الله) ورسم جوهره وحامل
ّ
كل األشياء بكلمة قدرته .بعد ما صنع بنفسه (املسيح) تطهريًا لخطايانا جلس
يف ميني العظمة يف األعايل صائ ًرا أعظم من املالئكة مبقدار ما ورث اسماً أفضل
منهم .ألنّه ملن من املالئكة قال ق ّط ّ أنت إبني أنا اليوم ولدتك .وأيضً ا أنا أكون
له أ ًبا وهو يكون يل اب ًنا؟ وأيضً ا متى أدخل البكر إىل العامل يقول (ال ّر ّب) ولتسجد
له (يسوع) ّ
الصانع مالئكته ريا ًحا وخ ّدامه
كل مالئكة الله .وعن املالئكة يقول ّ
لهيب نار (خلق املالئكة رو ًحا أ ّما املسيح فخلق إل ًها) وأ ّما عن اإلبن كرس ّيك يا
الله إىل دهر ال ّدهور .قضيب استقامتك قضيب ملكك» (ال ّرسالة إىل العربانيني
 ١:١ـ .)٨
تبينّ لنا آيات عديدة كثرية بوضوح ،أ ّن ال ّر ّب األز ّيل (يَه َوه) هو أبو املسيح ومن
الصعب أن نتخ ّيل أح ًدا يؤمن بغري ذلك.
ّ
يف مثلٍ أخري نرى بولس يتكلم بالتّحديد عن هذا املوضوع ،فيام هو يرشح
اآليات التي ذكرها يف حديثه« :ولكن الله أقامه من األموات (يتكلم بولس عن
املسيح) وظهر أيا ًما كثرية للذين صعدوا معه من الجليل إىل أورشليم الذين هم
شهوده عن الشّ عب .ونحن نبشرّ كم باملوعد (البرشى) الذي صار آلبائنا أنّ الله
قد أكمل هذا لنا نحن أوالدهم إذ أقام يسوع كام هو مكتوب أيضً ا يف املزمور
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الثاين .أنت إبني أنا (ال ّر ّب) اليوم ولدتك» (أعامل ال ّرسل  ٣٠ :١٣ـ .)٣٣
الحظ اآلية التي استشهد بها بولس « :أ ّما أنا فقد مسحت مليك عىل صهيون
جبل قديس .إين أخرب من جهة قضاء ال ّر ّب (يَه َوه) .قال يل (املسيح) أنت إبني .
أنا اليوم ولدتك» (املزاميز  ٦ :٢ـ .)٧

والكلمة صار جسدً ا

إن بدأت تفهم كيف حقّق الله مبتغاه بواسطة ابنه يسوع املسيح ،سيتوضّ ح
لك كيف ستت ّم عمل ّية التغيري عند اإلنسان ليتح ّول ويصبح عىل مثال الله ،معه
بنفس ذهنه ـ باتفاق ووحدة معه .إنّنا ما نفكر ،وأفكارنا تح ّدد هويّتنا.
معرفة من هو ال ّر ّب يف الكتابات املق ّدسة تختلف كليًّا عن معرفة الله بالحقيقة.
خصوصا مبا يتعلّق بيسوع
وهذا ما مل تستطع املسيح ّية التقليديّة أن تفهمه،
ً
املسيح .فهم يعتقدون أنّهم «يعرفونه» ويسألون دو ًما الغري إن كانوا هم
قصة حياة املسيح
«يعرفونه» .يتكلمون بالذي قد تعلّموه يف كنائسهم ،حول ّ
وكيف مات من أجل خطايانا .هم يح ّبون القصص التي تط ّورت مع إميانهم (من
الخاصة) ،لك ّنهم ال «يعرفون» يسوع
خالل العقائد التي تعلّموها يف كنيستهم
ّ
املسيح.
لتعرف حقًّا من هو اإلله األز ّيل ومن هو يسوع املسيح ،عليك أن تؤمن مبا
الباطني ،ويعكس حقيقتهام! إن مل
قااله كالهام أل ّن كالمهام يعكس ذهنهام
ّ
السبت
يقبل ال ّناس بأبسط األمور من الله ومن يسوع املسيح ،التي هي صالة ّ
األسبوعيّة ،لن يستطيعوا معرفة ما يكشفه الله يف ذلك اليوم عن هدفه .وبذلك،
لن يكون بإمكانهم معرفة الله! إن رفض ال ّناس ما يقوله الله ويسوع املسيح
عن الفصح ،لن يتمك ّنوا أب ًدا أن يفهموا هدف الله العظيم الذي يعمل عليه من
خالل الفصح.
طاملا أ ّن املسيح ّية التقليديّة ترفض املحافظة عىل الفصح ،كام أمرا به الله
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ويسوع املسيح ،فهي لن تستطيع أن تعرف حقًّا أيًّا منهام .ال تحافظ اليهوديّة
عىل الفصح كام أمر به الله ،لذا ال تعرف الله ،مبا أ ّن مخطط الله لإلنسان يبدأ
بالبرشى التي يعطيها من خالل الفصح.
قال يسوع املسيح آية مل يفهمها العامل ،ومل يدرك معناها العميق .فهي تبدو
ساذجة للكثريين ،إنمّ ا هم ببساطة ال «يفهمونها»« :فأجابه يسوع قائالً مكتوب
أ ّن ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان بل ّ
بكل كلمة من الله» (إنجيل لوقا .)٤ :٤
أكرث ما كلّم الله به اإلنسان ،هو عن األمور التي تقود اىل الحياة األبديّة يف عائلته.
رغبت فعالً أن تكون لك الحياة األبديّة التي ميكن أن يقد ّمها لك الله ،والتي
إن َ
هي أبعد من هذه الحياة الجسديّة املحفوظة بالطعام الذي نتناوله ،عليك أن
تتغذّى (روحيًّا) من الذي يعطيك إيّاه الله من خالل كالمه .يجب أن تتغذّى
من كلمة الله التي تعكس ذهنه وهدفه وطرقه .يجب عىل الناس أن يحضنوا
كلمة الله الحقّة (وليس ترجمة املسيح ّية التقليديّة لها) إن كانوا يريدون فعالً
أن يعرفوا الله وتكون لهم عالقة صحيحة معه ومع ابنه.
فس املسيح م ّرات ع ّدة ،أشياء عنه ،كان يعطيها الله لإلنسان .إنمّ ا مل يفهمها
رّ
البرش .فقد قال« :الذي يأيت من فوق هو فوق الجميع» (إنجيل يوح ّنا .)٣١ :٣
كان املسيح يتكلم عن نفسه قائالً أنّه أىت من عند والده ( ُولد منه) الذي هو
(جسدي) ومن األرض
أريض
فوق ّ
ّ
كل يشء .ورشح أيضً ا « :والذي من األرض هو ّ
السامء هو فوق الجميع .وما رآه
يتكلّم (عن األشياء األرض ّية) الذي يأيت من ّ
وسمعه(روح ًّيا) به يشهد وشهادته ليس أحد يقبلها» (إنجيل يوح ّنا  ٣١: ٣ـ .)٣٢
كل ما يقوله (يشهد به) ،هو يأيت
قال املسيح أنه يأيت من فوق من عند أبيه وأ ّن ّ
كل ًّيا من عند الله .ويضيف« :أل ّن الذي أرسله الله يتكلم بكالم الله آلنّه ليس
بكيل يعطي الله ال ّروح» (إنجيل يوح ّنا .)٣٤ :٣
ال حدود ليسوع املسيح يف الق ّوة التّي من عند الله ،حتى يعرفه ويكون بوحدة
تا ّمة معه يف ال ّروح.
متّت هذه العالقة القويّة بني اآلب واإلبن بالطريقة نفسها التي أ ّدت إىل يسوع
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املسيح اإلبن ،أن يأيت من اآلب.
«يف البدء كان الكلمة ،والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله» (إنجيل يوح ّنا
 .)١ :١يقول الكلمة «عند الله» بينام املعنى يف اليونان ّية يقول «الكلمة لله» .ما
يعني أ ّن الله وحده ميلكها ،وال أحد غريه .ميكن لكلامت يونان ّية أخرى أن تعني
«مع» أو «قرب» ،إنمّ ا الكلمة التي استعملها يوح ّنا هنا «يف اليونانيّة» تعني أ ّن
الكلمة كانت حرصيًّا ملكًا للذي نتكلّم عنه.
« هذا كان يف البدء عند الله» (إنجيل يوح ّنا .)٢ :١
يبدأ يوح ّنا هنا بتقديم حياة يسوع املسيح الذي أىت من اآلب .لذلك ركّز عىل
«الكلمة» .يف اليونان ّية «الكلمة» تعني ـ لوغوس  Logosـ ما معناه «الفكرة
الكاشفة» .وهي جوهر األفكار والتّفكري ،وهويّة الشّ خص .وبالفعل ،مل يكن
كل ما ّ
أي م ّنا،
من زمن من دون الله ،ومن دون ّ
يدل عىل من هو .كام مع ّ
رصفاتنا ،هي التي تحقّق وتث ّبت
فكرنا وأفكارنا وذهننا التي تنكشف من خالل ت ّ
رصفات اللوغوس  Logosـ األفكار الكاشفة.
هويّتنا .تعكس هذه الت ّ
كل ما ميكن
الكلمة كان لله وليس ألحد آخر ،ألنّه مل يكن من أحد آخر .بدأ ّ
لإلنسان أن يفهمه ،من الكلمة التي هو الله .من الكلمة ،من الله ،بدأ فكره
الكاشف يتجلىّ  ،عندما خلق عامل ال ّروح ومملكة املالئكة .الحقًا خلق الله الكون
كل ما يهدف
الحس وبالطبع ،اإلنسان .وحتى هذا اليوم  ،يتابع بإظهار مشيئته يف ّ
يّ ّ
إليه .هذا هو الله .وهذا كلمة الله تجلّت للعامل .حقًّاّ :
«كل يشء به (بالكلمة
التي هي الله) كان وبغريه (أيضً ا بالكلمة التي هي الله) مل يكن يشء مام كان.
فيه (الكلمة التي هي الله) كانت الحياة والحياة كانت نور الناس»(إنجيل يوح ّنا
 ٣ :١ـ .)٤
كل ما هو موجود ،يأيت من مخطّط وهدف الله الذي هو صاغه وق ّرره .هذا ما
ّ
يحويه يف املخترص كلمة الله ،ويكون موضوعه ،مشيئة الله البحتة.
وكل كلمة عنده .حتّى نأيت
خطّط الله يف أن يشارك اإلنسان بإدراكه وحكمته ّ
جميعنا إىل الوحدة يف ال ّروح مع الهدف نفسه واملشيئة ذاتها .فاملقصود أن
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كل واحد م ّنا فريد بشخصه ،إنمّ ا بالوقت ذاته ،نكون كلنا واحد (وحدة
يكون ّ
كاملة يف ال ّروح) مع مشيئة وذهن وهدف وطريق الله.
كان أ ّول ما أُظهرت الطريق لهكذا حياة ،يف يسوع املسيح .فمن خالل يسوع
املسيح ،تبينّ لنا كيف تكون هكذا حياة ممكنة ،يف وحدة روح ّية ،يف عائلة الله
حسيّة
(إيلوهيم) .إنمّ ا قد ذكرنا سابقًا ،أ ّن عمليّة التح ّول والتغيّري من طبيعة ّ
حيوان ّية إىل طبيعة إله ّية روح ّية ،ليست عمل ّية سهلة عىل اإلنسان.
أي يشء آخر ،كان يَه َوه ،إيلوهيم ،اإلله األز ّيل لعائلة
يف البدء ،قبل أن يكون ّ
الله .ثم حان وقت العضو التايل (العضوالثاين) .الذي سيكون بالنسبة لله املولود
البكر ،ويكون الحقًا باكورة أبناء عائلة لله (إيلوهيم) .وحان الوقت يف مخطط
الله ،أن يأيت الفصح عىل اإلنسان ،ويقوم الحقًا من املوت يف شخص يسوع
املسيح إيلوهيم ،يسوع املسيح من عائلة الله.
وتابع يوح ّنا كالمه عن يسوع املسيح قائالً« :والكلمة صار جس ًدا ّ
وحل بيننا
ورأينا مجده كام لوحيد من اآلب مملو ًءا نعم ًة وحقًا» (إنجيل يوح ّنا .)١٤ :١
أعطيت فكرة ال ّر ّب املتجل ّية (الكلمة ،لوغوس) ليسوع املسيح ،يف يسوع املسيح،
وكانت هي ظهور يّ
وتجل الله لإلنسانُ .ولد يسوع املسيح مع نفس ذهن الله،
أبيه .إنمّ ا ترعرع منفصالً عنه وك ّون هويته من خالل تجاربه يف حياته الجسديّة
وأصبح له شخص ّيته الفريدة ،متم ّي ًزا عن أبيه.
س ّجل يوح ّنا الحقًا ،وأل ّول م ّرة ،أم ًرا بعد أعمق بكثري من الذي سبق ،أم ًرا مل يكن
قد كشفه الله بعد لإلنسان.

الله يف املسيح

يف اإلصحاح ال ّرابع عرش من إنجيل يوح ّنا ،قال يسوع املسيح لتالميذه أ ّن عليهم
أن يص ّدقوه طاملا أنّهم كانوا يص ّدقون كالم الله .اإلميان بيسوع ليس فقط اإلميان
بكل ما قاله.
بحياته وموته من أجل خطايانا منذ حوايل ألفي سنة .بل هو اإلميان ّ
ما ال يؤمن به العامل.
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قال لهم املسيح أنّه حان الوقت ليذهب هو ويحضرّ مكانًا لهم .ال يفهم الناس
مل ًّيا ما كان يقوله لهم .فقد قال هذا الكالم يف آخر ليلة من حياته الجسديّة عىل
األرض ،يف ليلة عيد الفصح .آن األوان ليكون الفصح وميوت من أجل اإلنسان
ويقوم من املوت ويكون باكورة من يدخلون إيلوهيم ،عائلة الله ،ملكوت الله.
عندئذ يستطيع يسوع املسيح إيلوهيم أن يت ّمم مخطّط الله أكرث ،ومي ّهد الطّريق
لآلخرين الذين سيدخلون الحقًا يف العائلة.
قال يسوع للتّالميذ« :وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطّريق» (إنجيل يوح ّنا
 .)٤ :١٤فأجابه توما أنّهم ال يعرفون أين يذهب ،فكيف سيعرفون الطّريق.
حس ،بل عن أسلوب للحياة التي تؤدي بنا
مل يكن املسيح يتكلم عن مكان يّ ّ
والحق والحياة
للدخول إىل عائلة الله .فأجاب يسوع قائال ً« :أنا هو الطريق
ّ
ليس أحد يأيت إىل اآلب االّ يب» (يوح ّنا .)٦ :١٤
كان الله يُعلن أ ّن الطريق التي تؤ ّدي بنا إىل أن نكون يف عائلته ،يف انسجام معه،
يف وحدة روح ّية ،هي من خالل ابنه يسوع املسيح .فكام عمل بيسوع ،هكذا
سيبدأ الله العمل باآلخرين ليغيرّ ذهنهم ويقودهم لعائلة الله .عمل ّية التّغيري يف
اإلنسان ستكون عرب عمليّة التّوبة وال ّرجوع إىل طريق الله للحياة .إنمّ ا ال يستطيع
الصلبة .فهذا يتطلب ق ّوة
اإلنسان أن يحقّق ذلك مبجهوده
الخاص أو بإرادته ّ
ّ
الله التي تعمل يف الذّهن وتغيرّ كيف ّية التفكري ،فنأيت عىل اإلنسجام واإلتفاق مع
الله .من امله ّم أن نذكر هنا أ ّن ترجمة كلمة «التّوبة» يف الكتابات ،تعني فعل ًّيا
باليونان ّية «التفكري املختلف».
اآلن ،سيبينّ يسوع املسيح بعد أكرث ،كيف تت ّم هذه العمليّة« :لو كنتم قد
عرفتموين ،قد عرفتم أيب أيضً ا .ومن اآلن تعرفونه وقد رأيتموه» (إنجيل يوح ّنا
.)٧ :١٤
أربك هذا القول التالميذ فأجاب فيل ّبس وقال للمسيح لو يريهم اآلب ببساطة
الحس
سيفهمون أكرث .لكن يسوع كان يتكلم عن ما هو
حس .يّ ّ
روحي وليس يّ ّ
ّ
الذي كان يح ّد تفكري التالميذ« :أنا معكم زمانًا هذه م ّدته ومل تعرفني يا فيل ّبس.
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الذي رآين فقد رأى اآلب فكيف تقول أنت أرنا اآلب» (إنجيل يوح ّنا .)٩ :١٤
هذا التعبري مشابه للتعبري الذي يستخدمه ال ّناس عندما يتكلمون عن «اإلميان
بيسوع املسيح» .إنمّ ا املسيح ّية التقليديّة ال تستطيع أن تفهم أ ّن هذا يعني أكرث
بكثري مام هي تظ ّن بخصوص يسوع املسيح .فاملوضوع هو يف معرفة ذهنه،
معرفة وجوده الكامن يف «الكلمة» الذي هو من الله اآلب ،وهذا ما يكشف
طريق الله الحقيق ّية .الحظ ما قاله املسيح بعد ذلك« :ألست تؤمن أنيّ أنا يف
روحي) اآلب واآلب ّيف .الكالم الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفيس
(واقع
ّ
لكن اآلب ّ
الحال ّيف هو يعمل األعامل» (إنجيل يوح ّنا .)١٠ :١٤
مل ِ
يعط يسوع املسيح الفضل لنفسه .كان يظهر أنّه بنفس ذهن اآلب وأنّه عىل
أت ّم اإلتفاق معه .ويبينّ أ ّن هذا يت ّم أل ّن الله اآلب ّ
حال فيه بواسطة ق ّوة ال ّروح
التي تنقل الكلمة من ذهن الله إىل الذي يشاء .كان املسيح يظهر أنّه يف وحدة
كل الذي أىت من خالله فهو بكل ّيته من الله:
مع اآلب ،مع كلمة الله ،لذا فإ ّن ّ
«ص ّدقوين إن يف اآلب واآلب ّيف .وإال فص ّدقوين بسبب األعامل نفسها» (إنجيل
يوح ّنا .)١١ :١٤
األقل ليص ّدقوه
قال لهم إن مل يص ّدقوه عندما قال أ ّن اآلب فيه وأنّه يف اآلب ،فعىل ّ
كل األعامل التي شهدوها والتي ال ميكن أن تكون إال من عند الله.
من أجل ّ
كل من يسمع)
أجرى يسوع املسيح هذا الحوار مع تالميذه ليفهموا (وليفهم ّ
وحي .ومع
أ ّن الله بدأ يعمل باإلنسان ليؤ ّهله أن يفهم ويكرب عىل ّ
الصعيد ال ّر ّ
الوقت ،ستكون هذه العمل ّية بالذات هي التي ستقودنا لنصبح جز ًءا من عائلة
الله.

الله واملسيح يف اإلنسان

سيحل
ّ
بكالمه هذا ،كان يسوع املسيح يحضرّ تالميذه ملجيء ال ّروح القدس الذي
عليهم يف يوم العنرصة .مبوته فدا ًءا لخطايا العامل ،أت ّم املسيح هدف الله الذي
كشفه من خالل حمل الفصح .بعد قيامته من املوت أصبح يسوع املسيح رئيس
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كهنتنا وبواسطته يستطيع اإلنسان اآلن أن يصل إىل عرش الله بذاته.
أصبح الوصول إىل الله ممك ًنا اآلن ،أل ّن مغفرة الخطايا أصبحت ممكنة من خالل
يحل يف الذين مل ت ُغفر
يسوع املسيح .لن يكون الله بوجود الخطيئة ،لذلك لن ّ
السبب الذي من أجله مات يسوع املسيح ،هو لتُغفر خطايانا من
لهم خطاياهمّ .
خالله وليتمكن هو والله اآلب أن يحالّ باإلنسان .وهذه هي الطّريقة الوحيدة
يحل بنا حتى نتغيرّ (يف ذهننا) ونصبح يف وحدة،
التي بها ميكن لل ّروح القدس أن ّ
مو ّحدين مع طريق الله الحقّة للحياة.
نظ ًرا ملا سيحدث يف العنرصة وسيستم ّر بالحدوث الحقًا ضمن الكنيسة ،أخرب
يسوع التالميذ عن أهم ّية ال ّروح القدس الذي سينزل عليهم .فقد كان حتى
الساعة املع ّزي واملرافق لهم الذي يساعدهم يف طريق الله للحياة .أ ّما اآلن فهو
ّ
سيصل ألبيه حتّى يرسل لهم مع ّزيًا آخر « :وأنا أطلب
يّ
سيموت ،فأخربهم أنه
من اآلب فيعطيكم مع ّز ًيا آخر (يف ال ّنسخة اليونان ّية تعني بارقليط أي املحامي ما
يعني املعني واملساعد) ليمكث معكم إىل األبد» (إنجيل يوح ّنا .)١٦ :١٤
هذه الكلمة التي كتبت يف األصل باليونان ّية (بارقليط) ،أربكت بعض علاّ مة
اإلنجيل ألنّها يف صيغة املذكّر ،كام هي الحال يف الكلامت التي ّ
تدل عىل أشياء
جامدة .كلمة «بارقليط» هنا ،ال ّ
تدل عىل كائن كام افرتضه البعض .يتكلم يوح ّنا
الصفة ،وينعته بنفس الكلمة،
ال ّرسول عن املسيح يف رسالته األوىل  ،٢:١بنفس ّ
إنمّ ا عندما استخدم املسيح هذه الكلمة ،كان يعني ال ّروح القدس الذي كان
سيحل عىل التالميذ ليساعدهم ويعينهم .مبا أنّه (املسيح) لن يكون معهم بعد
ّ
(يف الجسد) ،فسيكونون بحاجة ملع ٍّز ،وهو ال ّروح القدس .حلول ال ّروح القدس
يف حياتهم ،يعني أ ّن الله ويسوع املسيح سيكونان معهم وفيهم ،بواسطة ال ّروح
التي تسكن يف الذّهن ،يف جوهر ال ّروح الذي هو يف األصل يف اإلنسان.
الحق الذي ال يستطيع العامل أن يقبله ألنّه ال يراه
رشح املسيح عن املع ّزي« :روح ّ
وال يعرفه .وأ ّما أنتم فتعرفونه ألنّه ماكث معكم ويكون فيكم» (إنجيل يوح ّنا
.)١٧ :١٤
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ال أحد يف العامل يستطيع أن ينال ال ّروح القدس أو يختربه قبل أن يرسله الله
له ،بعد أن يكون قد تاب ونال الغفران .إذًا ،ال يستطيع العامل أن يعرف األشياء
التي ت ُرسل فقط بواسطة ال ّروح القدس .روح الله تعطي اإلنسان إمكان ّية ال ّرؤيا
(الفهم واملعرفة) ألمور من ال ّروح عن الله وطرقه الحقيق ّية.
كشف الله األمراألكرث ذهوالً للتالميذ ،إنمّ ا مل يفهم ال ّناس ما كان يقوله املسيح:
« ال أترككم يتامى ،إنيّ آيت إليكم» (إنجيل يوح ّنا .)١٨ :١٤
السابقة« :وإن مضيت وأعددت لكم
وهي نفس العبارة التي استخدمها يف اآلية ّ
مكانًا آيت أيضً ا وآخذكم إ ّيل حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضً ا» (إنجيل يوح ًنا
.)٣ :١٤
ال يتكلّم يسوع املسيح عن أمر سيحصل يف املستقبل عند مجيئه الثاين ،مبا أ ّن
الفعل ليس يف صيغة املضارع بل يف «الحارض املستم ّر» (يف اليونان ّية) .فرتجمة
الكلمة من اليونان ّية تصعب عىل الذي ال يفهم الله ،وال يفهم الطريقة التي
دنيوي أنا ّين إىل روح
سيأيت بها ليغيرّ ذهن اإلنسان بالكامل ،ويح ّوله من روح
ّ
معطاء كريم.
ّ
خاص ج ًّدا .فهي تعني
الصيغة
الخاصة (يف اليونانيّة) ،عىل معنى ّ
ّ
تدل هذه ّ
أنّه يف وقت ما ،سيبدأ يسوع املسيح باملجيء ،وسيستم ّر يف املجيء .وهذا ال
معنى له إن كنت تتكلم عن كائنات انسان ّية جسديّة .إنمّ ا كان الله يكشف أنّه
سوف يبدأ يف زمن ما ،باملجيء مع ابنه إىل حياة اإلنسان بق ّوة روحه الق ّدوس،
وسيستم ّران باملجيء وبالقيام بهذا العمل ،فيحلاّ ن وميكثان يف اإلنسان .لهذا
السبب أكمل املسيح رشحه عن ال ّروح القدس الذي سيعطى كمساعد (بارقليط)
ّ
الساموات « :بعد قليل ال يراين العامل أيضً ا وأ ًما أنتم فرتونني .إنيّ
بعد صعوده إىل ّ
حي أ ّما أنتم ستحيون .يف ذلك اليوم تعلمون انيّ أنا يف أيب وأنتم يفّ وأنا فيكم»
أنا ّ
(إنجيل يوح ّنا  ١٩: ١٤ـ .)٢٠
(حس ًّيا) بعد اآلن ألنّه س ُيقتل يف وقت قريب،
قال أ ّن العامل لن يستطيع رؤيته ّ
الساموات .قال أ ّن التالميذ
وسيُدفن ،ومن ث ّم سيقوم من املوت ويصعد إىل ّ
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سيستطيعون رؤيته (بال ّروح) وألنّه هو سيحيا ،سيحيون هم أيضً ا (بال ّروح).
سيحل عليهم ال ّروح القدس ،سيعرفون
ّ
قال املسيح للتالميذ ،أنّه يف الوقت الذي
(تجربة روح ّية) أ ّن اآلب واإلبن ميكثان فيهم وهم ميكثون يف اآلب واإلبن .بدأت
هذه العملية يوم العنرصة وبدأ الله ويسوع املسيح بالحلول يف حياة (أذهان)
التالميذ (روحيًّا) وميكثان فيهم .بينام تت ّم دعوة آخرين إىل الكنيسة (يتع ّمدون
ويتتط ّبعون بال ّروح القدس ـ ويولدون روح ًّيا) ،فيشعرون هؤالء أيضً ا بنفس
تحل فيهم ،باستمرار.
الحياة ّ
يحل يف اإلنسان .وهذا بالضبط ما كان يكشفه يسوع
يف يوم العنرصة ،بدأ الله ّ
حس ّية ،يف ليلة عيد الفصح .وهذه إحدى
املسيح لتالميذه يف آخر ليلة له بحياة ّ
سيحل هو وابنه يف
ّ
أعمق األمور التي كشفها الله لإلنسان ،وهي كيف أنّه
وحي فيه .مل يكشف الله
اإلنسان وسيستم ّران يف ذلك حتى يقومان بالتغ ّيري ال ّر ّ
ذلك األمر إال لبعض املختارين بعد أربعة آالف سنة من زمن اإلنسان عىل األرض.
واآلن ،بعد ذلك بحوايل ألفي سنة ،اختار الله أن يبدأ بكشف هذه األمور عىل
البرش أجمعني.
«الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يح ّبني (لتعرف الله حقًّا ،يجب أن
تتبع كالمه وتعيش بحسب وصاياه) والذي يح ّبني يح ّبه أيب وأنا أح ّبه وأظهر له
اإلسخريوطي يا
ذايت (يكشف عن ذاته روح ًّيا فيعرفونه) .قال له يهوذا ليس
ّ
س ّيد ماذا حدث أنّك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعامل .أجاب يسوع وقال
له إن أح ّبني أحد يحفظ كالمي ويح ّبه أيب وإليه نأيت وعنده نصنع منزال ً.الذي
ال يح ّبني ال يحفظ كالمي (لوغوس  .)Logosوالكالم (لوغوس) الذي تسمعونه
ليس يل بل لآلب الذي أرسلني» (إنجيل يوح ّنا  ٢١ :١٤ـ .)٢٤
عندما قال املسيح أنّه سيأيت مع الله إىل حياة التّالميذ ويصنعان منازالً ،كان
السابق« :يف بيت أيب منازل
يرشح بشكل أوضح عن األمر الذي بدأ يتكلم عنه يف ّ
كثرية .وإال فإنيّ قد قلت لكم .أنا أميض ألع ّد لكم مكانًا» (إنجيل يوح ّنا .)٢ :١٤
غالبًا ما ت ُرجمت خطأ كلمة «منازل» ،التي ذُكرت أيضً ا يف اآلية  .٢٣ففي اليونانّية
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والسكن.
هذه الكلمة تعني املكان الذي سيتّم فيه النزول أو الحلول (ال ّروح) ّ
نعم ،يتض ّمن مخطّط الله إمكان ّيته يف الحلول فينا بواسطة ال ّروح القدس الذي
يهبه هو ،عندما يتع ّمد اإلنسان ويولد من روح الله .يتابع الله بعد ذلك يف
الحلول فينا ويعطينا من روحه ،طاملا نحن مؤتمَ َنون عىل عمل ّية التّوبة وعىل
ال ّرغبة من طريق حياته أن تبقى فينا.
رشح بولس ال ّرسول هذه العمل ّية يف رسالته إىل أهل أفسس« :أل ّن به(يسوع
املسيح) لنا كِلَينا قدو ًما يف روح واحد إىل اآلب .فلستم اذًا بعد غرباء ونزال ً بل
رع ّية مع الق ّديسني (الذين دعاهم الله) وأهل بيت الله»( .رسالة بولس ال ّرسول
اىل أهل أفسس  ١٨ :٢ـ )١٩
وهذا متا ًما ما كان يتكلم عنه املسيح عندما قال «يف بيت أيب منازل كثرية»
ليحل فيها ويسكن) .بتعبري آخر ،يتك ّون بيت الله ،من العديدين الذين
(أماكن ّ
وحي) ،يف بيت الله « :مبنيينّ
سيكونون جز ًءا من عائلة الله ،يف هيكل الله (ال ّر ّ
عىل أساس ال ّرسل واألنبياء ويسوع املسيح نفسه حجر ال ّزاوية الذي فيه ً
كل
البناء مرك ًبا م ًعا ينمو هيكالً م ّقدّ ًسا يف ال ّربّ» (رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل
أفسس  ٢٠ :٢ـ.)٢١
يظهر لنا الله هنا أنّه عندما تت ّم دعوة اإلنسان لبناء عالقة معه ،ويتع ّمد ويتط ّبع
من ال ّروح القدس ،يصبح حينها جز ًءا من عائلة الله الروح ّية ـ هيكل الله
وحي .عندما يسكن الله يف اإلنسان ،يستطيع هذا األخري أن يبدأ بعمل ّية
ال ّر ّ
التغ ّيري « :الذي فيه أنتم أيضً ا مبن ّيون م ًعا مسك ًنا لله» (رسالة بولس لرسول اىل
أهل أفسس .)٢٢ :٢
هناك أبعاد اكرث لتعرفها يف هذه العمل ّية ،إنمّ ا بهذا ظهر هدف الله واألسلوب
يحل ويسكن يف ابنه الوحيد ،ليت ّمم هدفه الذي وضعه
الذي استطاع بواسطته أن ّ
لإلنسان ،عندما جعل املسيح ِفصحنا  )Passoverعبورنا ،يعرب فوق خطايانا).
كل هذا ،وقام من املوت ليصبح
فأت ّم يسوع املسيح عمله ك ِفصحنا من خالل ّ
يحل يف البرش ويغيرّ هم كليًّا .تغيري ال
الكاهن األعىل ،ويصبح باستطاعة الله أن ّ
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ب ّد منه حتى يتمكن لإلنسان أن يولد يف عائلة الله نفسها ـ إيلوهيم!
فمن خالل حلول وسكن الله يف اإلنسان ،يستطيع هذا األخري أن يتح ّول من
إنسان أنا ّين إىل غري أنا ّين ،ومن العيش يف أسلوب األخذ إىل أسلوب العطاء ،ومن
واإللهي .وهذا ما رشحه
وحي
طريقة التفكري يّ ّ
ّ
الحس والحيوا ّين إىل التفكري ال ّر ّ
بولس « :وال تشاكلوا هذا ال ّدهر (بأساليب هذا العامل التي هي طبيعيّة) .بل
تغيرّ وا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتخربوا ما هي إرادة الله الصالحة املرض ّية
الكاملة» (رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل رومية .)٢ :١٢
فقط عندما تسكن حياة الله (ال ّروح القدس) ّ
وتحل فينا ،نستطيع عندها أن نغيرّ
ذهننا وطريقة تفكرينا حتى نصبح واح ًدا مع الله ،ونكون يف انسجام واتفاق
كامل مع إرادته وكلمته .يجب عىل ذهننا أن يتج ّدد ،وبعدها نستطيع أن نثبت
ونربهن طريق الله .نستطيع عندها أن نط ّبق طرق وأساليب الله يف حياتنا
الصالحة والكاملة.
ونربهن ألنفسنا أ ّن طريق الله هي وحدها ّ
أمت ّنى اآلن أن تعني لك أكرث ،اآلية التي قالها الله من خالل بولس « :فليكن فيكم
هذا الفكر الذي من املسيح يسوع ايضً ا» (رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل فيليبي
 .)٥ :٢ذهن الله بذاته ،الكلمة ( )Logosصار جس ًدا .أصبح يسوع املسيح كلمة
يحل هذا الذّهن نفسه يف اإلنسان
الله الذي تجلىّ لإلنسان .هدف الله هو يف أن ّ
ليحولّه وميكّنه من الدخول يف عائلة الله ،يف ملكوت الله ـ إيلوهيم.

ُصنع عىل صورة الله

يتوالد الله ،ببناء عائلته التي ستكون ملكوت الله .وهذا ما كان هدفه ومخطّطه
أي يشء .حتى قبل أن يخلق عامل ال ّروح ومملكة
منذ البدء ،قبل أن يخلق ّ
أي يشء ،ص ّمم كيف سيت ّمم مخطّطه .ص ّمم أن يخلق
املالئكة .قبل أن يخلق الله ّ
الحس ّية
اإلنسان عىل صورته ،عىل شبهه .وكانت املرحلة األوىل هذه ،املرحلة ّ
وخلقه لإلنسان ،عندما صنع شكله الخارجي عىل صورته ومثاله.
وحي وكيفيّة عمل الله مع اإلنسان .وهذه
تكلمنا قليالً سابقًا عن الخلق ال ّر ّ
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وحي.
املرحلة من خلق الله ،هي لجعل اإلنسان عىل مثال الله عىل ّ
الصعيد ال ّر ّ
الذهني عند اإلنسان حتى يتمكن له أن يكون واح ًدا
وذلك بعمل ّية التغ ّيري
ّ
مو ّح ًدا مع الله ،مع كلمته وطريقه يف الحياة.
تت ّم عمل ّية تغيري اإلنسان عندما يصبح بإمكانه أن يولد روح ًّيا ،متا ًما كام يولد
الطفل يف أحشاء أ ّمه ويخرج الحقًا إىل العامل .بعد أن يولد اإلنسان روحيًّا يتمكّن
الله وابنه أن يسكنا ويحال يف ذهن الذي ولد .فبعمل ّية الوالدة ال ّروح ّية هذه ،يف
وحي
وحي .يستم ّر هذا الخلق ال ّر ّ
أحشاء الكنيسة التي هي أ ّمنا ،يبدأ الخلق ال ّر ّ
وحي ،إىل حني الوالدة ال ّروحية إىل ملكوت الله ،إىل
حتى الوصول إىل النضج ال ّر ّ
الصعيد
عائلة الله ،فيصبح إيلوهيم .بالفعلُ ،خلق اإلنسان عىل مثال الله (عىل ّ
الحس) إنمّ ا بوالدته ال ّروحيّة ،يحصل تغيّ ًريا يف ذهنه حتى يتمكن أن يولد عىل
يّ ّ
وحي) بعد أن يصبح رو ًحا ويكون
مثال الله وصورته الفعل ّية (عىل ّ
الصعيد ال ّر ّ
يف عائلة الله.
ميكننا كتابة املزيد وأكرث عن هذه األمور وعن مخطّط الله العظيم ،إنمّ ا لن
نتناول إال أمرين بعد فقط يف هذا الكتاب .إن كان عند أحد منكم رغبة حقيق ّية
للتعلّم ،ميكنه الدخول إىل العنوان اإللكرتوين التايل www.cog-pkg.org :ويستمع
إىل عظايت املس ّجلة هناك .فقد تكلمنا عن بعض ما تناولناه يف هذا الفصل
بطريقة تفصيل ّية أكرث يف مجموعة عظات (أو محارضات) وضعت يف قسم تحت
ّ
املظال .)٢٠٠٥
عنوان ( Feast of Tabernacles - 2005عيد
بدأ الله يكشف عن هدفه من اإلنسان منذ البدء ،منذ أن خلقه« :ألنه هكذا قال
السموات هو الله (إيلوهيم) .مص ّور األرض وصانعها .هو
ال ّر ّب (يَه َوه) خالق ّ
أي
ق ّررها .مل يخلقها باطلة (يف العربيّة «توهو»  tohooـ تعني خربة وخالية من ّ
للسكن ص ّورها ،أنا ال ّر ّب َيه َوه وليس آخر» (إشعيا .)١٨ :٤٥
شكل) ّ
كام قلنا يف فصل سابق ،خلق الله األزيل األرض بجامل خلاّ ب ،إنمّ ا مت ّرد إبليس
الحقًا ومت ّرد معه ثلث املالئكة وتج ّهزوا مع الوقت ليد ّمروا ما خلقه الله ،وأ ّدت
محاولة ال ّدمارهذه إىل نوع من شتاء نووي ابتلع األرض .عندما نقرأ عن البدء
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ميس وعن
يف ِسفر التكوين ،لسنا نقرأ عن الخلق
األسايس للكون ،والنظام الشّ ّ
ّ
األرض؛ إنمّ ا نقرأ عن إعادة تأهيل األرض حتى يكون باإلمكان للحياة أن تسكنها
السموات واألرض (يقول هنا عن أ ّول
من جديد « :يف البدء خلق الله (إيلوهيم) ّ
السموات واألرض) وكانت األرض خربة وخالية (تذكّر
البداية ،أ ّول ما ُخلقت ّ
أ ّن الله قال أنّه مل يخلقها هكذا إنمّ ا أصبحت عىل هذا الشّ كل ج ّراء مت ّرد إبليس)
وعىل وجه الغمر ظلمة وروح الله (إيلوهيم) ّ
يرف عىل وجه املياه .وقال الله
(إيلوهيم) ليكن نور فكان نور ورأى الله (إيلوهيم) ال ّنور أنّه حسن وفصل
(أسس دورة اليوم من جديد) ودعا الله
الله (إيلوهيم) بني ال ّنور والظلمةّ .
(إيلوهيم) ال ّنور نها ًرا والظلمة دعاها ليال ً وكان مساء وكان صباح يو ًما واح ًدا»
(التّكوين  ١ :١ـ .)٥
ث ّم بدأ الله يُقولِب األرض من جديد ويُعيدها إىل مدارها ودورانها الكاملني.
ّأسس الله اليوم األ ّول بد ًءا من غروب الشّ مس ،أي أ ّول الليل ،ليستم ّر خالل
فرتة ضوء ال ّنهار ويصل إىل غروب الشّ مس التايل .وهذا منوذج الله لليوم الكامل
السابع (شَ َبات  )Sabbathفعل ًّيا عند غروب
كام ورد يف اإلنجيل .لهذا يبدأ اليوم ّ
السابع.
السادس ويكتمل عند غروب الشّ مس ونهاية اليوم ّ
شمس اليوم ّ
وخلق الله اإلنسان« :وقال الله (إيلوهيم) نعمل اإلنسان عىل صورتنا كشبهنا.
السامء وعىل البهائم وعىل ّ
كل األرض
فيتسلّطون عىل سمك البحر وعىل طري ّ
تدب عىل األرض»(التكوين .)٢٦ :١
وعىل جميع الد ّبابات التي ّ
أربك الله البعض عندما قال« :نعمل اإلنسان عىل صورتنا كشبهنا» .اعتقد
البعض أنّه كان يتكلّم مع املالئكة التي كانت تساعده .إنمّ ا هذا اعتقاد خاطئ.
أ ّما البعض اآلخر فاعتقد أ ّن الله كان يتكلّم مع أحد آخر من أعضاء عائلة الله.
إنمّ ا هذا اعتقاد خاطئ.
كشف الله عن مخطّطه وهدفه عندما ألهم هذه اآليات يف اإلصحاح األ ّول
كل ما
من ِسفر التكوين لتستخدم كلمة إيلوهيم فقط .كان الله يظهر هدف ّ
السادس خلق اإلنسان.
الستة األوىل ،ويف اليوم ّ
كان يعمل عليه يف تلك األيّام ّ

186

 – ٢٠٠٨شاهد الله األخري

استخدمت كلمة إيلوهيم الظهار هذا الهدف ،أل ّن الكلمة هي جمع للواحد
وهي تعني عائلته .واإلسم الذي أعطاها إياه ـ إيلوهيم .يَه َوه إيلوهيم هو الذي
خلق اإلنسان وتكلّم نبويًّا عن هدفه له ،حتى يتمكّن اإلنسان فيام بعد أن يكون
يف إيلوهيم .مل يصنع اإلنسان ليكون فقط عىل صورة الله جسديًّا ،إنمّ ا حتى يكون
بإمكانه فيام بعد أن يخلق كليًّا عىل صورة وشبه الله روحيًّا .عىل اإلنسان أن
يولد من ال ّروح ويكرب فيه حتى يولد روح ًّيا من جديد يف عائلة الله.
الصح .فالكلمتني ،صورة
هذه ترجمة غريبة للتكوين  ،٢٦ :١وهي بعيدة عن ّ
وشبه ،تدالن كليهام عىل كلمة إيلوهيم .فهي تقول ببساطة «لنعمل اإلنسان
تب ًعا لنفس صورة ونفس شبه إيلوهيم» .مل يكن خلق اإلنسان الخلق الكامل
الجسدي كان
الذي أراده الله (الذي ق ّرره وخطّط له مسبقًا) لإلنسان ،إنمّ ا الخلق
ّ
وحي فيام بعد وسيت ّم تنفيذه من خالل مخطّط الله
البداية .سيأيت الخلق ال ّر ّ
السبعة آالف سنة التي ستيل ،متمّماً بذلك نبوءة األسبوع بسبعة
الذي تض ّمن ّ
أيّام « :فخلق الله (إيلوهيم) اإلنسان عىل صورته .عىل صورة الله (إيلوهيم)
خلقه ،ذك ًرا وانثى خلقهم» (التّكوين .)٢٧ :١
السابع ،ارتاح الله من العمل يف إعادة تأهيل األرض حتى تُسكن من
يف اليوم ّ
الخاصة (إيلوهيم) التي تتض ّمن
جديد .فقد بدأ يف املرحلة األوىل يف خلق عائلته
ّ
الجسدي ليلحقه فيام بعد عندما يحني
الحس أو
ّ
«عمل» اإلنسان عىل املستوى يّ ّ
وحي.
الوقت« ،عمله» عىل املستوى ال ّر ّ
السموات واألرض
إنّه ال ّر ّب اإلله الذي خلق ووضع الحياة عىل األرض« :فأكملت ّ
ّ
السابع من عمله الذي عمله ،فاسرتاح
وكل جندها؛ وفرغ الله (إيلويهم) يف اليوم ّ
السابع
السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله (إيلوهيم) اليوم ّ
يف اليوم ّ
السبت) وقّ ّدسه .ألنّه فيه اسرتاح من جميع عمله الذي عمل الله
(أي يوم ّ
السموات واألرض حني خلقت .يوم عمل ال ّر ّب (يَه َوه) اإلله
خالقًا .هذه مبادئ ّ
والسموات(أ ّول ساموات فضائنا)» (التّكوين ١ :٢ـ .)٤
(إيلوهيم) األرض ّ
إنّه ال ّرب اإلله (يَه َوه إيلوهيم) الذي خلق اإلنسان وأعطاه حياة« :وجبل ال ّر ّب
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(يهوه) اإلله (إيلوهيم) آدم ترا ًبا من األرض ونفخ يف أنفه نسمة حياة» (التّكوين
.)٧ :٢
من الواضح أنّه ال ّر ّب (يهوه) اإلله (إيلوهيم) وهو وحده ،الذي خلق اإلنسان.

أ ّول من أصبح من عائلة إيلوهيم

يسوع املسيح هو أ ّول إنسان يدخل إىل عائلة الله .منذ البدء مل يكن سوى ال ّر ّب
اإلله (يَه َوه إيلوهيم) .بعد موته ،أصبح يسوع املسيح أ ّول إنسان يقوم من
املوت ويدخل عائلة الله ويكون بذلك يسوع املسيح إيلوهيم« :ولكن اآلن قد
قام يسوع املسيح من األموات وصار باكورة ال ّراقدين» (رسالة بولس ال ّرسول
األوىل إىل أهل كورنثوس .)٢٠ :١٥
قيل عن املسيح أنّه أ ّول البواكري عند الله ،مبا أنّه هو أول من أُقيم من املوت
ليصبح مك ّونًا من روح ،ويكون أ ّول من يدخل ملكوت الله (إيلوهيم) .يكشف
الله أ ّن الكثريين سيدخلون عائلته (إيلوهيم) .قيل أ ّن املئة واألربعة واألربعني
ألفًا هم بواكري عائلة الله ،مبا أنّهم سيكونون أ ّول من ستت ّم قيامتهم من األموات،
كل عائالت البرش ،ليصبحوا إله (إيلوهيم) .يكمل بولس ويرشح عن
من بني ّ
وجود تراتب ّية عند الذين يقومون من املوت « :ولكن ّ
كل واحد يف رتبته .املسيح
باكورة (أ ّول ال ّراقدين) ث ّم الذين للمسيح يف مجيئه» (رسالة بولس ال ّرسول األوىل
إىل أهل كورنثوس .)٢٣ :١٥
ستأيت قيامة الباليني اآلخرين يف زمن آت ،أبعد من هذا .كام قلنا سابقًا ،مل يت ّمم
حس ،إنمّ ا هدفه األسمى كان يف
الله هدفه عندما خلق اإلنسان ككائن
ّ
برشي يّ ّ
وحي .بعد أن تت ّم والدة الكائنات البرشيّة من ال ّروح القدس ،ستنمو
الخلق ال ّر ّ
روح ًّيا حتى يحني الوقت وتقوم من املوت لتكون يف عائلة الله ال ّروح ّية.
تح ّدث ال ّرسول يعقوب عن هذا األمر بالذات« :شاء فولدنا بكلمة (لوغوس
الحق ليك نكون باكورة من خالئقه» (رسالة يعقوب
 ،Logosالفكرة الكاشفة) ّ
.)١٨ :١
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الخلق الذي يتكلم عنه هنا هوعمل ّية الخلق حيث تت ّم والدتنا من روح الله .ومع
ال ّزمن نتح ّول يف الذهن لنتو ّحد ونكون واح ًدا مع الله .عندما ننضج كل ًّيا نستطيع
عندها أن نولد يف روح عائلة الله نفسها ـ نولد يف إيلوهيم.
وحي ،باكورة عائلة الله.
كان يسوع املسيح أ ّول من ُولد عىل صورة وشبه الله ال ّر ّ
ألي إنسان ُولد من برش فقط ،أن يت ّمم ما فعله يسوع املسيح عندما
ال ميكن ّ
لكل البرش .هذه العملية تطلبت أن يكون أبو يسوع املسيح
متّم دور الفصح ّ
كل يشء .كان من املمكن ليسوع املسيح أن يكون له أ ًّما
هو اإلله القادر عىل ّ
جسديّة ،أ ّمه مريم ،إنمّ ا وجب أن يكون أبوه هو اللهُ .وجب عىل يسوع املسيح
أن يولد مع ذهن الله بالذات حاالًّ فيه ـ والكلمة صار جس ًدا .عندما ُولد لهذا
كأي طفل آخر ،باستثناء كون أباه هو الله وذهنه كان من
العاملُ ،ولد فر ًدا كامالً ّ
الله (وليس من اإلنسان) .وهذا ما أعطاه وحدة هدف وارادة كاملة .هناك
معنى أعمق بعد ،مبا يتعلّق بهذه العملية ،انمّ ا هذه أ ّول خطوة لك لتتمكن أن
تفهم.
تح ّدث بولس عن يسوع املسيح« :الذي هو صورة الله غري املنظور بكر ّ
كل
خليقة» (رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل كولويس .)١٥ :١
تذكّر أ ّن مخطّط الله هو أن يتمكّن اإلنسان أن يولد ايلوهيم ،أعضاء يف عائلة
كل
كل خليقة .وهو يقول هنا عن يسوع املسيح أنّه باكورة ّ
الله .هذا الهدف من ّ
كل يشء خلقه الله يتعلّق بالهدف
خليقة ـ خليقة جعل البرش من عائلة اللهّ .
السامي الذي يعمل عليه لخلق عائلته.
ّ
الحياة التي ُوجدت يف املسيح منذ البدء ،هي الحياة التي ميكن أن تكون فينا
(تسكن فينا بواسطة ال ّروح) عندما نولد من الله .عندها تبدأ فينا حياة جديدة،
حس ّية إىل طرق الله .ميكننا اآلن ،أن نشارك
بينام تتح ّول أذهاننا من أنان ّية ّ
يحل
بالحياة نفسها التي سكنت يف املسيح ،بعد أن تغفر لنا خطايانا ،ويبدأ الله ّ
فينا ،بعد أن نولد منه.
كان هذا هدف الله منذ البدء ،أن يكون باستطاعة اإلنسان أن يولد من ال ّروح
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عندما يكفّرعن خطاياه من خالل دم يسوع املسيح .اعتبا ًرا من تلك اللحظة،
ونتحسن لنكون عىل صورة الله وشبه أخينا األكرب ،يسوع
علينا أن ننمو ونتقولب
ّ
املسيح ،حتى يكون بإمكاننا أن نولد يف عائلة الله كام ُولد هو« :أل ّن الذين
سبق فعرفهم (الله ) فع ّينهم ليكونوا مشابهني صورة ابنه ليكون بك ًرا بني أخوة
كثريين» (رسالة بولس ال ّرسول إىل أهل رومية .)٢٩ :٨
كان يسوع املسيح أ ّول من ُولد لعائلة الله .خطّط الله منذ البدء كيف ميكن
لإلنسان أن يدخل أيضً ا إىل عائلته يف ابنه ومن خالله .أن تفهم َمليك صا ِدق ،هو
أن تفهم هذه العمل ّية بعمق أكرث.

مليك صادق

قصة مليك صادق ومعناها ،إنمّ ا مل يتمكّن أحد من فهمها فعل ًّيا.
تك ّهن ال ّناس عن ّ
القصة سيتمكن املرء أن يفهم بشكل
مع ذلك عندما يعلم الحقيقة حول هذه ّ
أفضل ،كيف عمل الله يف يسوع املسيح ومن خالله ،من أجل تحقيق رغبته
بخلق إيلوهيم ـ عائلة الله.

كيف عمل الله مع ابراهيم

عندما تفهم كيف كشف الله عن نفسه البراهيم ،ميكنك أن تتعلّم الكثريعن
ويحل فيه .لرنكّز أ ّوالً عىل زيارة الله
ّ
كيف ميكن لله أن يسكن يف اإلنسان
واملالئكة اإلثنني البراهيم .فقد أخرب الله ابراهيم ساعتئذ ،بأ ّن ساره ستلد له اب ًنا
القصة هنا ،إنمّ ا سننرش فقط املقطع
بال ّرغم من شيخوختها .لسنا بحاجة أن نعيد ّ
الذي يبدأ بكشف املعرفة « :وظهر له(البراهيم) ال ّر ّب (يهوه) عند بلّوطات مم ّرا
وهو (ابراهيم) جالس يف باب الخيمة وقت ح ّر ال ّنهار .فرفع عينيه ونظر وإذا
ثالثة رجال واقفون لديه .فلماّ نظر ركض الستقبالهم من باب الخيمة وسجد
إىل األرض .وقال يا س ّيد إن كنت قد وجدت نعمة يف عينيك فال تتجاوز عبدك»
(التّكوين  ١ :١٨ـ .)٣
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كل الذين ظهروا أمام ابراهيم ،ظهروا
أعيد هذه اآليات ألرشح بعض النقاطّ .
كرجال جسديّني .ال تستطيع الكائنات املالئكية أن تظهر للعيان إال إذا منحها
جسدي (عىل شكل جسم إنسان)
الله القدرة عىل ذلك .عندما يظهر الله بظهور
ّ
الحس أن يحوي الله
تكون الشرّ وط أو الظروف فريدة .ال يستطيع الجسد يّ ّ
السابقة مع اإلنسان استخدم
القادر عىل ّ
كل يشء ،إنمّ ا يف بعض من مواجهاته ّ
حس ًّيا ليتواصل معه من خالله.
الله بالفعل جس ًدا ّ
بكل وضوح ،ال أحد (وال إنسان)
من الضرّ وري أن نفهم ،وهذا ما يعلّمه اإلنجيل ّ
قد رأى الله أب ًدا .عندما نقول هذا فنحن نعنيه باملعنى الحر ّيف ،ألنّه ليس بإمكان
أي يشء يف عامل ال ّروح حيث هو الله .ال يستطيع اإلنسان أن
اإلنسان أن يرى ّ
حسيًّا (ملا هو روح).
يرى ال ّروح .يستطيع فقط أن يرى ،إن
أعطي ذلك ،ظهو ًرا ّ
َ
ال نخلط ّن هذا مع ما قاله يسوع املسيح عن إمكان ّية رؤية اآلب (إنجيل يوح ّنا
اإلصحاح ال ّرابع عرش) ورؤيته هو (بعد قيامه من املوت) .يف تلك األمثال ،كان
وتجل
املسيح يتكلم عن أمور من ال ّروح ،التي تعني املعرفة (ال ّرؤيا ال ّروح ّية) يّ
الله (معرفة طرق الله ،ذهن الله ،حقيقة الله ،هويّة الله ـ ومعرفة الله نفسه).
عندما رشح املسيح هذه األشياء مل يكن يعني إمكانيّة اإلنسان أن يرى الله فعليًّا.
كانت مناسبة حيث أظهر الله مج ًدا ملوىس ،ما كان أبعد من مج ّرد رؤية ظهور
برشي (كام اعتاد الله أن يكلّم ابراهيم) .فقد رأى موىس نو ًرا وخياالً
حس لجسد ّ
يّ ّ
عادي إلنسان ،إنمّ ا مل
بشكل جسد
برشي ،ما كان مج ًدا أعظم من مج ّرد ظهور ّ
ّ
كل يشء.
يرى موىس الظهور لروح الله القادر عىل ّ
قصة ابراهيم ،توضح الكتابات أ ّن ال ّر ّب هو فعالً من كلّمه .فقد قام
بال ّرجوع إىل ّ
الله بذلك م ّرة أخرى باظهار جس ًدا حس ًّيا البراهيم ليتكلم من خالله .مل يكن
الحس
الحس هو الله .عندما أنهى الله زيارته البراهيم ،مل يعد للجسد يّ ّ
الجسد يّ ّ
الذي تجلىّ من خالله ،موجو ًدا بعد.
بعد موت املسيح وقيامته من املوت ،ظهر لبعض تالميذه يف ع ّدة مناسبات .ظهر
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لهم يف إحداها يف حجرة مقفلة (إنجيل لوقا  ،٢٤وإنجيل يوح ّنا  .)٢٠بعد قيامته
حس ،إنمّ ا أصبح روح ًّيا كل ًّيا .كان املسيح يف
من املوت ،مل يعد انسانًا يف جسد يّ ّ
الحس الذي كان
جسد
روحي .مع ذلك ،اختار يسوع املسيح أن يظهر بالجسد يّ ّ
ّ
له ،إنمّ ا اآلن مع جروحاته يف جنبه ويف رجليه ويف يديه.
حس لآلخرين ويتحادث معهم
بالفعل ،لو أراد الله ،يستطيع أن يظهر بجسد يّ ّ
من خالله .إنمّ ا ذلك الجسد ليس هو الله.

رس َملِيك صا َد َق
ّ

عرف َملِيك صا َد َق ككاهن أعىل عند الله الذي استقبل ابراهيم .يف ال ّرسالة إىل
العربانيّني ،تكلم عن يسوع بصفته كاهن أعىل عىل رتبة مليك صادق .لرنى أ ّوالً
ما تقوله ال ّرسالة عن مليك صادق« :أل ّن مليك صادق هذا ملك ساليم كاهن الله
قسم له ابراهيم
العيل الذي استقبل ابراهيم راج ًعا من كرسة ملوك وباركه الذي ّ
رشا (تعشري ـ رضيبة العرشة باملئة لله) من ّ
كل يشء .املرتجم أ ّوال ً ملك ال ّرب ث ّم
ع ً
السالم بال أب بال أم بال نسب .ال بدائة أ ّيام له وال نهاية
أيضً ا ملك سامل ّ
أي ملك ّ
حياة بل هو مش ّبه (تقولب مثل ،نُقل عن ،استُنسخ منُ ،جعل مثل) بابن الله
هو يبقى كاه ًنا إىل األبد» (ال ّرسالة إىل العربان ّيني  ١ :٧ـ .)٣
قصة مليك صادق عندما ذهب أبرام (الذي غيرّ له الله اسمه الحقًا ليصبح
ذُكرت ّ
ابراهيم) ليخلّص إبن أخيه لوط ،الذي أُرس إثر هجوم امللوك (تكوين  .)١٤فقابل
كل
رصا عىل امللوك .رجع لوط مع أبرام ومعه ّ
َملِيك صا َد َق أبرام بعد رجوعه منت ً
الشّ عب وحاجياته التي كانت قد أُخذت منه .فقيل أ ّن مليك صادق قابل أبرام
وباركه وقام أبرام بدوره بدفع األعشار ملليك صادق.
القصة هي عاديّة بطبعها ،إنمّ ا استخدمها بولس ليعطي أمثولة مه ّمة للعربان ّيني
ّ
حول أهم ّية يسوع املسيح الذي أصبح اآلن الكاهن األكرب عند الله لألبد ،عىل
رتبة مليك صادق.
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القصة يف أسباب أخرى غري التي ذكرها بولس .كام كتب يف اإلصحاح
تكمن أهم ّية ّ
السابع من ال ّرسالة إىل العربانيني ،كان مليك صادق هذا من دون أب وال أم وال
ّ
جسدي إنمّ ا من الواضح أنه مل يولد من إنسان ،مبا أن ال
نسب .كان رجل مبظهر
ّ
أي برش .تك ّهن البعض أنّه قد يكون مالكًا أو حتى
أب له وال أم وال نسب مع ّ
يسوع املسيح إنمّ ا كلتا الفكرتني خاطئتني.
يُذكر أ ّن مليك صادق هذا« ،ال بداءة له وال نهاية حياة» .فاملالئكة كائنات
مخلوقة ،لذا فلها بداية .يسوع املسيح قد مات ووضع يف القرب لثالثة أيّام وثالث
ليال ،لذا من املؤكد أنّه كان له «نهاية حياة» .وكام ذكرنا سابقًا ،مل يكن له حياة
إىل حني ُولد من أ ّمه مريم.
السهل اذًا فهم من كان مليك صادق .ال يوجد سوى كائ ًنا واح ًدا ال بداية أيّام
من ّ
له وال نهاية حياة .ومبا أ ّن هذه هي تعريفة الحياة األبديّة ،ال ميكن أن يكون
َملِيك صا َد َق اإلله األز ّيل .إنمّ ا كيف كان ذلك ممك ًنا؟
هذا مشابه ملا قرأناه سابقًا ،حيث تجلىّ الله بجسد إنسان حتى يراه ابراهيم
والذي به (بالجسد) بعد ذلك ،قام بزيارة خيمة ابراهيم .كان مليك صادق اسلوبًا
أخر استخدمه الله خالل عمله مع أبرام وكان مليك صادق ميثّل ما سيكون عليه
يسوع املسيح.
حس ،عمل الله من خالل
عوض أن يتكلّم مع ابراهيم من خالل التجيل بجسد يّ ّ
رصف ابراهيم واحرتامه بحضور
جسد إنسان قُ ّدم لآلخرين ككاهن لله .كان ت ّ
حس ،هو جز ًءا مهماًّ من تدريبه واختباره .احرتم ابراهيم
كاهن من الله ّ
بتجل يّ ّ
أي شخص ميثّل الله،
مليك صادق بإجالل ،كام كان من املفروض أن يفعله حيال ّ
إنمّ ا يف هذه الحالة ،كان الله يعمل معه مبارشة .م ّرة أخرى ،جسد َملِيك صا َد َق
املتجيل هذا ،مل يكن ليحوي ال ّر ّب اإلله .إنمّ ا فقد عمل الله فعالً من خالل مليك
صادق ليت ّمم عمله أكرث مع ابراهيم ،الذي بواسطته سيأيت بأمور عظيمة من
مخطّطه.
تقول ال ّرسالة للعربانيّني  ،٣ :٧أ ّن َملِيك صا َد َق قد تقولب عىل مثال ما سيكون
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عليه يسوع املسيح .مل يكن من أحد ،يف عهد ابراهيم ،بإمكانه أن يبقى كاه ًنا
أعىل لله لألبد ،ويخدمه مبارشة ،إنمّ ا عند قيامة يسوع املسيح من املوت ،أصبح
هذا الشخص موجو ًدا ـ إبن الله الوحيد!
عمل َملِيك صا َد َق فقط طاملا عاش الله فيه .مل يكن مليك صادق كائ ًنا ح ًّيا ،فر ًدا
منفصالّ ،إنمّ ا فقط وعا ًء عمل الله من خالله .عمل مليك صادق (كاهن بجسد
حس) كممثّل لله.
يّ ّ
يل:
الحظ ما قيل عن املسيح الذي أصبح الكاهن الع ّ
«كذلك املسيح أيضً ا مل مي ّجد نفسه ليصري رئيس كهنة بل الذي قال له أنت ابني
أنا اليوم ولدتك كام يقول أيضً ا يف موضع آخر أنت كاهن إىل األبد عىل رتبة مليك
صادق» (ال ّرسالة إىل العربانيّني  ٥ :٥ـ .)٦
من املفيد معرفة من أين أُخذت هذه اآليات .أولّها أُخذ من مزمور ،هو نبوءة
ألمر سيقوله املسيح الحقًا « :إين أخرب من جهتي قضاء ال ّر ّب (يَه َوه) .قال يل أنت
إبني .أنا اليوم ولدتك» (مزامري .)٧ :٢
اآلية الثانية هي نبوءة كتبها داود عن يسوع املسيح  « :أقسم ال ّر ّب (يَه َوه)
ولن يندم .أنت (املسيح) كاهن إىل األبد عىل رتبة (يف العربيّة ـ عىل مثال) َملِيك
صا َدقَ» (مزامري .)٤ :١١ .
أصبح يسوع املسيح كاهن الله األعىل لألبد وسيبقى دامئًا يف مركزه هذا من أجل
اإلنسان.

ليصبح اإلنسان نوع إله

ويؤسس عائلة
لكل الخليقة ( ّ
مخطّط الله بكامله ّ
كل ما خلقه) ،هو أن يتوالد ّ
كل
الله (إيلوهيم) .يف البدء مل يكن إال ال ّر ّب (يَه َوه) اإلله (إيل) ،الله القادر عىل ّ
يشء ،ومل يكن أحد سواه!
خلق الله أوالً مملكة املالئكة يف عامل ال ّروحُ .خلقت املالئكة أ ّوالً ،وكانت أ ّول
من شارك الله يف مخطّطه وهدفه العظيمنيُ .خلقت املالئكة كائنات روحيّة
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الحس ّية ،وأن تكون يف خدمة الله ،لتق ّدم العون
بهدف اإلهتامم مبخلوقات الله ّ
واملساعدة للذين سيقوم الله بض ّمهم إىل إيلوهيم .عندما تكلم بولس عن عظمة
ابن الله ،تكلم أيضً ا عن الهدف من خلق املالئكة « :أليس جميعهم (املالئكة)
أروا ًحا خادمة مرسلة للخدمة ألجل العتيدين أن يرثوا الخالص» (ال ّرسالة إىل
العربانيّني .)١٤ :١
الحس .فعل ذلك من أجل مخطّطه العظيم الذي سيمت ّد إىل
ثم خلق الله الكون يّ ّ
السنني
ما بعد زمن اإلنسان
ّ
السنني .بعد زمن طويل (بعد ماليني ّ
البرشي مباليني ّ
من عمر األرض) ،وصل الله أخ ًريا إىل حيث خلق اإلنسان .ركّز مخططه العظيم
الحس الواسع ،اختار الله األرض
عىل األرض ،ألنّه ،من بني ّ
كل مخلوقات الكون يّ ّ
كل خليقته.
ليبدأ فيها أعظم مرحلة من ّ
(جسدي بحت) ،لكنه خلقه
حس
ّ
خلق الله أ ّول إنسان عىل األرض عىل صعيد يّ ّ
عىل صورته ومثاله بالذّات .إنمّ ا قال الله أ ّن هدفه هو أن يخلق اإلنسان عىل
وحي .ال ميكن أب ًدا لإلنسان أن يصبح بق ّوة الله
صورته ومثاله ،عىل الصعيد ال ّر ّ
اإللهي ،يف
كل يشء .إنمّ ا باستاعطته أن يصبح رو ًحا ،عىل املستوى
القادر عىل ّ
ّ
عائلة الله.
القصة يف اإلصحاح الثاين من ال ّرسالة
ّ
يفس ملاذا يصعب علينا تصديق ّ
كل هذا رّ
إىل العربان ّيني (حيث استشهد مبزمور داود « :)٨إذا أرى سمواتك عمل أصابعك
القمر والنجوم التي ك ّونتها فمن هو اإلنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده.
وتنقصه قليالً عن املالئكة ومبجد وبهاء تكلله .تسلطه عىل أعامل يديك .جعلت
ّ
كل يشء تحت قدميه» (مزامري  ٣ :٨ـ .)٦
قدمي (سيطرة) اإلنسان ،عندما
كل يشء تحت
هدف الله بالفعل هو وضع ّ
ّ
اإللهي يف إيلوهيم (عائلة الله) .يف ال ّرسالة الثانية إىل
سيصري من الجنس
ّ
كل يشء تحت
العربان ّيني ،استشهد بولس لداود وأكمل ليقول أنّنا ال نرى بعد ّ
قدمي يسوع املسيح .قال
كل يشء قد وضع تحت
قدمي اإلنسان ،إنمّ ا نرى أ ّن ّ
ّ
ّ
بولس ذلك ،بعد أن مات يسوع املسيح .وقام من األموات ليصبح يف عائلة الله.
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يف هذا الوقت ،كان بولس يُظهر أن األشياء الخاضعة لإلنسان ليست جل ّية إال يف
كل هذا ،أن يكون للبرش ،مع الوقت ،الفرصة
حياة يسوع املسيح .فاملقصود من ّ
ليدخلوا يف عائلة إيلوهيم من خالل يسوع املسيح ،متا ًما كام كان قد فعل هو،
كل
وكان باكورة ملكوت الله ،فتكون عند ذلك (بعد دخول اإلنسان إيلوهيم) ّ
األشياء تحت قدميه هو أيضً ا.
أعظم معجزة ميكن لله أن يقوم بها ،هي بتحويل ذهن اإلنسان ليصبح يف وحدة
ووئام معه فيستطيع اإلنسان حينها أن يصبح نوع إله .بدأت هذه العمل ّية أ ّوالً
مع ابنه الوحيد الذي ولده ،حتى يتمكن للبرش ،من خالله (يسوع املسيح)،
أن يبدأوا بعمل ّية التحويل هذه .تت ّم أ ّول خطوة من عمل ّية التحويل هذه،
مبغفرة خطايانا بواسطة « ِفصحنا» .من ث ّم ،يف غياب الخطيئة (كونها قد غُفرت)،
يستطيع الله وابنه أن يسكنا فينا ويقوما بالتغ ّيري يف طريقة تفكرينا.
الكل يف اللحظة
كل خليقته ،وجد ّ
يقاوم اإلنسان بطبيعته الله .عندما خلق الله ّ
ذاتها وما من يشء قاومه .إنمّ ا اإلنسان قد قاوم الله بسبب طبيعته الحيوان ّية.
وهذه الطبيعة يجب أن تتغيرّ من خالل تغيري ذهني ( لطريقة تفكري اإلنسان).
الصحيح لطرق
عىل اإلنسان أن مي ّر بهذه العمليّة حتى يكون لديه حريّة اإلختيار ّ
الله الحقيق ّية.
كل الخليقة يف اللحظة التي أمر فيها الله .إنمّ ا تح ُّو ُل اإلنسان إىل إيلوهيم،
وجدت ّ
ليس أم ًرا ميكن أن يُخلق بلحظة بأمر من الله .لإلنسان خيا ًرا ،عندما يعطيه إيّاه
الله يف الوقت الذي يراه مناس ًبا ،ليق ّرر بنفسه إن كان حقًّا يريد طرق الله .تحتاج
عمليّة الخيار والتغيري هذه (تحويل الفكر) ،إىل م ّدة حياة لتتحقّق .فالقداسة
واإلستقامة ال ميكن أن توجدا مبج ّرد أمر .ال تأيت بلحظة ،وال حتى بأيّام وشهور.
فالعمل ّية تتطلّب سني ًنا يك تت ّم.
يخص
ما قلناه يف هذا املقطع األخري هو تلخيص ملا تناولناه يف هذا الفصل مبا ّ
مخطّط وهدف الله (يَه َوه إيلوهيم) لعائلته .ستتك ّون عائلة الله من اإلنسان بعد
والدته بال ّروح ويتح ّول ذهنه من طبيعة حيوانيّة أنانيّة إىل الوحدة واإلنسجام مع
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الشخيص .ال
والصالحة .وهذا ال يت ّم إال بإرادة الفرد واختياره
طبيعة الله املق ّدسة ّ
ّ
يولد نوع اإلله من اإلنسان إال بعد أن يولد اإلنسان من روح الله املق ّدس ،وينمو
إىل ح ّد النضج حيث ميكن لذهنه أن يولد من ال ّروح.
بال ّنسبة للمسيح ّية التقليديّة ،اختلطت هذه العمل ّية بالتعبري الذي ورد يف
اإلنجيل« ،ولد من جديد» .فعامل املسيحيّة التقليديّة يعتقد أن اإلنسان «يولد
من جديد» عندما يهب قلبه لل ّر ّب« .أن تولد من جديد» هي أن تولد روح ًّيا
وبعد ذلك تنمو بال ّروح حتى يحني الوقت وتتمكن فعل ًّيا أن تولد من جديد.
روحي ـ يف إيلوهيم .وهذا بالتحديد ما
هذه الوالدة هي والدة روح ّية ،يف جسم
ّ
قاله يسوع املسيح لنيقودميوس« :إن كان أحد ال يولد من فوق ال يقدر أن يرى
ملكوت الله (إيلوهيم)  ...املولود من الجسد جسد هو واملولود من ال ّروح هو
ال ّروح» (إنجيل يوح ّنا .)٦ ،٣ :٣
(حس) .إنمّ ا من يولد من الله ،يف عائلته،
يولد اإلنسان من اإلنسان وهو جسد يّ ّ
هو روح.

الحقيقي
إله ابراهيم
ّ

كل ما ورد يف هذا الكتاب ،تأكد
هل تص ّدق ما قد قرأت؟ إن مل تص ّدق بعد ّ
أن الله سيجعلك تص ّدقه عندما يحني الوقت .ربمّ ا ليس يف عهد اإلنسان هذا.
القصة الكاملة ملخطّط الله وهدفه لعائلته واألسباب التي ستؤ ّدي إىل نهاية عهد
ّ
حقيقي ويأيت من إله ابراهيم
كل ما ورد هنا هو
قصة هذا الكتابّ .
اإلنسان هي ّ
ّ
إليك!
بأي يشء حول الله غري الذي ورد يف هذا الكتاب ،فأنت ال تعرف
إن كنت تؤمن ّ
الحقيقي .يكشف هذا الكتاب عن مخطط الله وهدفه الذي يعمل
إله ابراهيم
ّ
الحقيقي!
عليهام عىل هذه األرض ،ويكشف بذلك عن اإلله
ّ
العامل الذي تعرفه ،هو عىل وشك أن يتغيرّ كل ًّيا .اآلن أىت ال ّزمن لهذا التغيري أن يت ّم.
كل تاريخ البرشيّة عىل األرض.
وحدث أنّك موجود يف هذا ال ّزمن األكرث أهميّة من ّ

رس الله
وانكشف ّ
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باستثناء زمن نوح والفيضان ،استطاع اإلنسان أن يستم ّر يف دورات الحياة
الخاصة ،جيال ً بعد جيل ،دوربعد دور.
الطبيع ّية ،باختياره للعيش بحسب طرقه
ّ
إنمّ ا ال ّزمن الذي تعيش فيه اآلن ،ليس كذاك ال ّزمان .أنت تعيش يف أواخر نهاية
عهد الحكم الذايت لإلنسان عىل األرض .واآلن ،حان وقت حكم الله أن يبدأ.
فقط نسبة ضئيلة من الحياة البرشيّة ،ستستطيع أن تصمد وتدخل ذاك العهد
الجديد الذي سيبدأ عند عودة يسوع املسيح كملك امللوك ،فوق األرض كلّها.
أوشك زمن الترّ ف والكيف ،أسلوب العيش اإلعتيادي الذي عاشه اإلنسان طوال
الستة آالف سنة املاضية من وجوده ،أن ينتهي فجائ ًّيا! مل يعد الوقت إىل جانبك.
ّ
أي أمل للمشاركة يف ذاك العهد الجديد ،عليك أن تأخذ قرارك
إن كان لك ّ
الحقيقي.
برسعة ،وتختار ما بني الحياة الحقيق ّية ،أو املوت
ّ
عندما س ُينرش هذا الكتاب يف نهاية صيف عام ( ٢٠٠٦مع توزيعه كامالً يف
متبق ،إال سنتني عىل األكرث ،قبل أن يغرق العامل
الخريف) ،لن يكون من وقت ّ
ويغوص يف أسوأ زمن من تاريخ البرشيّة.
مع حلول خريف  ،٢٠٠٨ستكون الواليات املتّحدة قد انهارت كسلطة عامل ّية ،أو
ستكون بوادرانهيارها قد بدأت تبان يف األفق .ويف غضون ستّة أشهر بعد ذلك
الوقت ،لن تعود توجد كأ ّمة مستقلة .هناك م ّدة ستة أشهر ،ح ّددها الله لذلك
ال ّزمن ،إنمّ ا مل تكشف بعد .فإنّها ستكشف بعد بدء توزيع هذا الكتاب.
بصفتي لسان الحال لشاه َد ّي الله آلخر ال ّزمن وبصفتي نب ّيه آلخر ال ّزمن ،قد
قمت بواجبي ووضعت محتويات هذا الكتاب أمامك .ما ستفعل به ،هو قرارك
وحدك ،ومن مسؤوليّتك أنت .بالفعل ،ال يبقى إال وقت قصري ج ًّدا ،قبل أن تشهد
وتتأكد ،أنيّ من أقول أنا هو ،أو ال أكون .هل سبق لك خالل األلف والتّسعة
ديني يزعم
أي منشورات كهذهّ ،
مئة سنة املاضية ،أن قرأت ّ
ألي قائد أو رجل ّ
با ّدعاءات كهذه ،واض ًعا تصوي ًرا مح ّد ًدا للمستقبل القريب مع توقيته املح ّدد؟
الحقيقي!
كال! هذا هو ال ّدليل (الشّ اهد والشّ هادة) عىل إله ابراهيم
ّ

