خراف هللا تسمع
صوت هللا
(أساسيات للمؤمن الجديد)

كنيسة هللا القدير

تمهيد
مع أن العديد من الناس يؤمنون باهلل ،إال أن قل ًة منهم يفهمون معنى اإليمان باهلل ،وما يحتاجون أن يفعلوه لكي يكونوا
بحسب قلب هللا .ذلك ألنه بالرغم من َّ
أن الناس معتادون على كلمة "هللا" وعبارات مثل "عمل هللا" ،إال أنهم ال يعرفون هللا،

فضالً عن أنهم ال يعرفون عمله .ال عجب إ ًذا أن جميع َم ْن ال يعرفون هللا مأسورون بمعتقد مشوش .ال يتخذ الناس اإليمان
يلبون طلبات هللا ،أو بمعنى
الجدية ألن اإليمان باهلل أمر غير معتاد ًا
باهلل على محمل
كثير أو غريب عليهم .وبهذه الطريقة ال ّ
ّ
آخر إن كان الناس ال يعرفون هللا ،وال يعرفون عمله ،فإنهم ليسوا مناسبين ألن يستخدمهم هللا ،وال يمكنهم تلبية رغبته .إن

"اإليمان باهلل" يعني اإليمان بوجود إله؛ هذا هو أبسط مفهوم لإليمان باهلل .ما زاد على ذلك هو أن اإليمان بوجود إله ال يماثل

اإليمان الحقيقي باهلل؛ بل باألحرى هو نوع من أنواع اإليمان البسيط مع وجود دالالت دينية قوية .اإليمان الحقيقي باهلل يعني

شخصيتك الفاسدة،
تتحرر من
ّ
بناء على اإليمان بأن هللا له السيادة على كل األشياء .وهكذا سوف ّ
اختبار كالم هللا وعمله ً
كثير ما يرى الناس
وتتمم مشيئة هللا وتتعرف عليه .فقط من خالل هذه الرحلة ُيمكن أن ُيقال عنك إنك تؤمن باهلل .ومع ذلكً ،ا
ّ
اإليمان باهلل كأمر بسيط وتافه للغاية .إيمان هؤالء األشخاص هو إيمان ال معنى له ،وعلى الرغم من أنهم ربما يستمروا في

حرفيا،
إيمانا
اإليمان حتى النهاية ،لن ينالوا رضى هللا ألنهم يمشون في الطريق الخطأ .اليوم ال يزال هناك َمن يؤمنون باهلل ً
ً
ويؤمنون كذلك بالعقائد الجوفاء ،وهم ال يدرون أن إيمانهم باهلل بال جوهر ،وأنهم غير قادرين على نيل رضى هللا ،وما زالوا
يصّلون من أجل السالم ونعمة كافية من هللا .يجب أن نتوقف ونسأل أنفسنا :أيمكن أن يكون اإليمان باهلل هو ًّ
حقا أسهل شيء
ُ

على األرض؟ هل اإليمان باهلل ال يعني إال نيل وافر النعمة منه؟ هل يمكن لمن يؤمنون باهلل وال يعرفونه ويؤمنون باهلل

ويعارضونه ،أن يتمموا ًّ
حقا رغبة هللا؟

ال يمكن التحدث عن هللا واإلنسان وكأنهما متساويان .إن جوهر هللا وعمله أمران ال يتيسر على اإلنسان إدراكهما أو

يتمم هللا عمله بنفسه ويتكلم بكلماته إلى عالم البشر ،لما استطاع اإلنسان أن يفهم مشيئته ولذلك حتى أولئك
استيعابهما .إن لم ّ
الذين كرسوا حياتهم كلها هلل لن يستطيعوا نيل رضاه .بدون عمل هللا ،وبغض النظر عن مدى صالح اإلنسان ،سيذهب

دائما أسمى من أفكار اإلنسان وحكمة هللا يتعذر على اإلنسان استيعابها .ولذلك أقول إن
هباء ،ألن أفكار هللا ستظل ً
صالحه ً
تماما .ال يجب على اإلنسان تحديد عمل
أولئك الذين "يرون بوضوح" أن هللا وعمله أمور غير فعالة ،هم متغطرسون وجهالء ً
هللا ،بل أنه ال يمكن لإلنسان تحديد عمل هللا .اإلنسان في عين هللا أصغر من نملة ،فكيف يمكنه إدراك عمل هللا؟ أولئك الذين

جميعا أن
يقولون باستمرار" :هللا ال يعمل بهذه الطريقة أو بتلك" أو "هللا مثل هذا أو ذاك" ،أليسوا جميعهم جهالء؟ يجب علينا
ً
جميعا قد أفسدهم إبليس .طبيعتهم تقاوم هللا ،وهم ليسوا على ِوفاق معه ،كما ال
ندرك أن البشر – المصنوعين من جسد –
ً
يخص هللا نفسه .يجب على اإلنسان الخضوع وعدم التشبُّث
يمكنهم تقديم مشورة لعمله .كيفية إرشاد هللا لإلنسان هو عمل
ّ
تصوراتنا على عمل هللا بغرض أن يأخذ ذلك
بآرائه ،ألن اإلنسان ليس إال تراب .بما أننا نسعى لطلب هللا ،ال يجب أن نفرض ّ

بعين االعتبار ،وال يجب علينا توظيف شخصيتنا الفاسدة في محاولة عمدية لمقاومة عمل هللا .أوليس هذا يجعلنا ضد المسيح؟

إلها ،وحيث إننا نرغب في إرضائه
كيف يمكن ألشخاص مثل أولئك أن يقولوا إنهم يؤمنون باهلل؟ حيث إننا نؤمن أن هناك ً
ورؤيته ،علينا أن نسعى إلى طريق الحق ،ونبحث عن طريقة للتوافق مع هللا .وال يجب أن نعارض هللا بعناد؛ فما العائد علينا
من مثل هذه األفعال؟
اليوم ،هلل عمل جديد .قد ال تقبلون هذه الكلمات ،فقد تبدو غريب ًة لكم ،ولكني أنصحكم بعدم الكشف عن طبيعتكم ،ألنه ال

يمكن إال ألولئك الجياع والعطاش إلى البر أمام هللا أن ينالوا الحق ،واألتقياء ًّ
حقا هم فقط َم ْن يحصلون على االستنارة واإلرشاد
اإللهيين .ال شيء يأتي من السعي وراء الحق من خالل الجدل ،ولكن بالسعي الهادئ فقط نحصل على نتائج .حين أقول:
اهتماما
"اليوم ،هلل عمل جديد" ،فإني أشير إلى عودة هللا في الجسد .ربما ال تبالي بهذه الكلمات ،أو ربما تحتقرها ،أو ربما تمثل
ً

كبير لك .أيًّا كان الوضع ،أرجو أن كل من يشتاقون حًّقا لظهور هللا يمكنهم مواجهة هذه الحقيقية وإعطاءها االهتمام الواجب.
ًا
من األفضل أال نقفز للنتائج ،فهكذا ينبغي أن يتصرف الحكماء.
كل َّ
تجسد يحمل
دراسة هذا األمر ليست بالشيء الصعب ،ولكنها تتطّلب أن ُيدرك ّ
الم ّ
منا هذا الحق :ذاك الذي هو هللا ُ
ِ
ِ
تجسد يحمل تعبير هللا .بما َّ
تم َم ُه.
أن هللا يصير ً
جسدا ،فسوف ُينجز العمل الذي يجب أن ُي ّ
الم ّ
جوهر هللا ،وذاك الذي هو هللا ُ
قادر على جلب الحق للبشر ،ومنحهم الحياة ،وإظهار الطريق
يعبر عن ماهيته ،وسيكون ًا
وحيث إن هللا يصير ً
جسدا ،فسوف ِّ

مما إذا كان هذا جسد
تجسد؛ هذا ٌ
أمر ال شك فيه .للتحقق ّ
الم ّ
لهم .الجسد الذي ال يحتوي على جوهر هللا هو بالتأكيد ليس هللا ُ
يعبر عنها والكلمات التي َّ
يتحدث بها .أي أنه سواء كان
تجسد ،يجب على اإلنسان أن ّ
يحدد هذا من الشخصية التي ِّ
الم ّ
هللا ُ
ثم ،من أجل تحديد
تجسد أم ال ،وسواء كان الطريق الحق أم ال ،فيجب ا ُ
الم ّ
جسد هللا ُ
لحكم على هذين األمرين من جوهره .ومن ّ
تجسد ،علينا أن ننتبه إلى جوهره (عمله وكالمه وشخصيته والعديد من األمور األخرى) بدالً من
الم ّ
إذا ما كان هذا هو جسد هللا ُ
مظهره الخارجي .إن رأى اإلنسان فقط مظهر هللا الخارجي ،وتغاضى عن جوهره ،فهذا ُيظهر جهل اإلنسان وسذاجته .المظهر

أبدا أن يتماثل مع تصورات اإلنسان .أََوَل ْم يتعارض مظهر يسوع الخارجي
الخارجي ال يحدد الجوهر؛ كما أن عمل هللا ال يمكنه ً
مع تصورات البشر؟ أوليس مظهره وملبسه لم يوضحا هويته الحقيقية؟ أوليس السبب وراء معارضة الفريسيين األوائل ليسوع
كرر اإلخوة واألخوات
اجعا ألنهم نظروا فقط إلى مظهره الخارجي ولم يدركوا صميم الكلمات التي تحدث بها؟ رجائي أال ُي ّ
كان ر ً
الذين يطلبون ظهور هللا هذه المأساة التاريخية .يجب أال تكونوا فريسيي األزمنة المعاصرة وتصلبوا هللا على الصليب ثاني ًة.
يجب أن تفكروا ٍ
أشخاصا يخضعون
بتأن في كيفية استقبال عودة هللا ،ويجب أن تدركوا بوضوح الكيفية التي بها تصيرون
ً
ظف أعيننا الروحية ،وأال نقع فريسة للكلمات
للحق .هذه هي مسؤولية كل شخص ينتظر عودة يسوع على السحاب .يجب أن نن ّ

البراقة .يجب علينا التفكير بشأن عمل هللا العملي وننظر إلى الجانب الحقيقي هلل .ال تأخذكم الحماسة المفرطة أو تتوهوا في
ّ
فجأة بينكم على السحاب ليأخذكم معه ،أنتم يا من لم تعرفوه
دائما متطلعين إلى اليوم الذي ينزل فيه الرب يسوع ً
أحالم اليقظةً ،
أبدا ،وال تعرفون كيفية إتمام مشيئته .من األفضل التفكير في أمور عملية!
أو تنظروه ً

توجهك ،أرجو أن تقرأه حتى النهاية وال تتركه ببساطة.
ربما
فتحت هذا الكتاب بهدف البحث ،أو ربما ِبنية القبول؛ أيًّا كان ُّ
َ
توجهك ،ولكن هذا يعتمد على مدى تحفيزك ودرجة فهمك لألمور .ولكن يوجد شيء واحد
ربما بعد قراءتك للكتاب ،سيتغير ُّ

يجب أن تعرفه :كلمة هللا ال ُيمكن أن تُقال مثل كلمة اإلنسان ،وكلمة اإلنسان ال يمكن أن تُقال على أنها كلمة هللا .اإلنسان
إنسانا يستخدمه هللا؛ أي أن هناك اختالًفا جوهريًّا .ربما بعد ق ارءتك
تجسد ليس
ً
الم ّ
الم ّ
تجسد ،وهللا ُ
الذي يستخدمه هللا ليس هو هللا ُ
لهذا الكالم ال تقبله على أنه كالم هللا ،وترى أنه فقط كالم إنسان حصل على االستنارة .في هذه الحالة يكون الجهل قد أعماك.

جديدا ،ويرشد الجنس
ًا
تجسد يبدأ
عصر ً
الم ّ
كيف يمكن لكالم هللا أن يكون مثل كالم إنسان حصل على االستنارة؟ إن كالم هللا ُ
أما االستنارة التي يحصل عليها اإلنسان ليست إال معرفة
البشري كله ،ويكشف األسرارُ ،
ويظهر لإلنسان طريق العصر الجديدّ .
أو ممارسة بسيطة ،وال يمكنها إرشاد البشرية جمعاء إلى عصر جديد أو الكشف عن ِّ
سر هللا نفسه .هللا في النهاية هو هللا،
مجرد إنسان .هللا يحمل جوهر هللا ،واإلنسان يحمل جوهر اإلنسان .إن رأى اإلنسان أن الكلمات التي يقولها هللا على
واإلنسان َّ

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

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

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

ودائما ما يقود الجنس البشري كله إلى األمام.
دائما ما يقوم هللا بعمله،
ً
الجديد .ولكن بغض النظر عن معارضة اإلنسان هللً ،
جسدا مرًة أخرى،
حين أتى يسوع إلى عالم البشر ،جاء بعصر النعمة واختتم عصر الناموس .أثناء األيام األخيرة ،صار هللا ً
جسد الثاني هلل سينقادون إلى
جسدا هذه المرة ،أنهى عصر النعمة وجاء بعصر الملكوت .جميع َم ْن يقبلون التَ ُّ
وحين أصبح ً
شخصيا .مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر ،فإنه لم
عصر الملكوت ،وسيكونون قادرين على قبول إرشاد هللا قبوالً
ً

يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن اإلنسان ،ولم يخلص اإلنسان من شخصيته الفاسدة كلها .إن

تاما لم يتطّلب من يسوع أن يحمل خطايا اإلنسان كذبيحة خطية فحسب ،بل تطّلب
خالص اإلنسان من تأثير إبليس
خالصا ً
ً
تماما من شخصيته التي أفسدها إبليس .ولذلك بعدما نال اإلنسان غفران
أيضا عمالً
األمر ً
ضخما من هللا لكي يخلص اإلنسان ً
ً
ليتجسد لكي ما يقود اإلنسان إلى العصر الجديد ،ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة ،وقد أتى هذا العمل باإلنسان
الخطايا عاد هللا
َّ

إلى حالة أسمى .كل َم ْن يخضع لسيادة هللا ،سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم ،ويحيا بحق في النور ،ويحصل على
الطريق والحق والحياة.
المتأصلة
أبدا من شخصيتهم الفاسدة ،ناهيك عن َّأنهم لن يعرفوا الشخصية
إن بقي الناس في عصر النعمة فلن يتحرروا ً
ّ
دائما في وافر النعمة ولكنهم بدون طريق الحياة الذي يسمح لهم بمعرفة هللا وإرضائه ،فلن يحصلوا على هللا
هلل .إن عاش الناس ً

أبدا على الرغم من إيمانهم به .يا له من شكل بائس من اإليمان! عندما تكون قد انتهيت من قراءة هذا الكتاب ،وعندما تكون
ً
أخيرا،
تجسد في عصر الملكوت ،ستشعر أن آمال السنين العديدة قد تحّققت ً
الم ّ
قد اختبرت كل خطوة من خطوات عمل هللا ُ
وجها لوجه ،وأنك اآلن فقط نظرت إلى وجه هللا وسمعت أقواله الشخصيةَّ ،
وقدرت حكمة
وستشعر أنك اآلن فقط قد عاينت هللا ً
أبدا َم ْن عاشوا في
عمل هللا وشعرت بمدى قدرة هللا وحقيقته .ستشعر أنك قد نلت العديد من األشياء التي لم يقتنيها أو يراها ً
األزمنة الماضية .وقتها ستعرف بوضوح ما هو معنى اإليمان باهلل ومعنى أن تكون إنساًنا بحسب قلب هللا .بالطبع إن تشبثت
مذنبا في النهاية
بآراء الماضي ،ورفضت أو أنكرت حقيقة ُّ
تجسد هللا الثاني ،ستظل خاوي الوفاض ،ولن تكتسب ً
شيئا ،وستكون ً

جسد الثاني – القدير .وسيكونون
لمعارضتك هللا .سيأتي أولئك الذين يطيعون الحق ويخضعون لعمل هللا تحت اسم هللا المتُ ّ

إنسانية حقيقية .وسينظرون الرؤية
حياة
قادرين على قبول إرشاد هللا الشخصي ،وسيكتسبون المزيد من الحق األسمى ،وينالون ً
ّ
ٱلص ْو َت َّٱلِذي تَ َكَّل َم َم ِعيَ .وَل َّما ٱْلتََف ُّت َأرَْي ُت َس ْب َع َمَناِي َر ِم ْن َذ َه ٍبَ ،وِفي َو ْس ِط
ظ َر َّ
التي لم يرها أناس الماضي قطَ" :فٱْلتََف ُّت ِأل َْن ُ
ضِ
ِال ِبثَ ْو ٍب ِإَلى ِّ
ٱلس ْب ِع ٱْل َمَناِي ِر ِش ْب ُه ْٱب ِن ِإ ْن َس ٍ
ان
طَق ٍة ِم ْن َذ َه ٍبَ .وأ َّ
َّ
ٱلر ْجَل ْي ِنَ ،و ُمتَ َم ْن ِطًقا ِع ْن َد ثَ ْدَي ْي ِه ِب ِم ْن َ
انُ ،متَ َس ْرب ً
ْس ُه َو َش ْع ُرهُ َفأ َْبَي َ
َما َأر ُ
ٱلص ِ
ٱلن ِق ِيَ ،كأََّنهما مح ِميَّتَ ِ ِ
ض َك َّ
ٱلثْل ِج ،و َع ْيَناه َكَل ِه ِ
ٍ
ٱلن َح ِ
وف ْٱأل َْبَي ِ
اس َّ
يب َن ٍارَ .وِر ْج َالهُ ِش ْب ُه ُّ
ص ْو ِت ِمَي ٍاه
َك ُّ
َُ َ ْ
َ ُ
ص ْوتُ ُه َك َ
ان في أَتُونَ .و َ
ّ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
َكِث ٍ
ٍ
َّ ِ
يء ِفي ُقَّوِت َها"
يرةَ .و َم َع ُه في َيده ٱْل ُي ْمَنى َس ْب َع ُة َك َواك َبَ ،و َس ْي ٌ
َ
ف َماض ُذو َحد ْين َي ْخ ُرُج م ْن َفمهَ ،وَو ْج ُه ُه َكٱلش ْمس َوه َي تُض ُ
أيضا عن
الكلية هو تعبير ً
الكلية ،وهذا التعبير عن شخصية هللا ّ
(رؤيا  .)16-12 :1هذه الرؤية هي تعبير عن شخصية هللا ّ
تأصلة من خالل قول
عمل هللا حين يصير ً
جسدا هذه المرة .في وابل التوبيخ والدينونةّ ،
يعبر ابن اإلنسان عن شخصيته ال ُم ّ
سامحا لمن يقبلون توبيخه ودينونته برؤية الوجه الحقيقي البن اإلنسان ،وهذا الوجه هو تصوير أمين لوجه ابن اإلنسان
كلمات،
ً
لم ْن لم يقبلوا عمل هللا في عصر الملكوت) .ال يمكن التعبير عن وجه هللا
الذي رآه يوحنا( .بالطبع كل هذا سيكون غير مرئي َ

تأصلة ُليظهر لإلنسان وجهه الحقيقي.
ًا
الحقيقي
الم ّ
تعبير كامالً باستخدام كلمات بشرية ،لذلك استخدم هللا التعبير عن شخصيته ُ
تأصلة البن اإلنسان قد أروا الوجه الحقيقي البن اإلنسان ،ألن هللا عظيم ًّ
جدا وال يمكن
الم ّ
أي أن جميع َم ْن اختبروا الشخصية ُ
تعبير كامالً باستخدام الكلمات البشرية .بمجرد أن يختبر اإلنسان كل خطوة من خطوات العمل اإللهي في عصر
ًا
التعبير عنه
ضِ
ان
الملكوت ،سيعرف المعنى الحقيقي لكلمات يوحنا حين تحدث عن ابن اإلنسان وسط المناير"َ :وأ َّ
ْس ُه َو َش ْع ُرهُ َفأ َْبَي َ
َما َأر ُ
ٱلص ِ
ٱلن ِق ِيَ ،كأََّنهما مح ِميَّتَ ِ ِ
ض َك َّ
ٱلثْل ِج ،و َع ْيَناه َكَل ِه ِ
ٍ
ٱلن َح ِ
وف ْٱأل َْبَي ِ
اس َّ
يب َن ٍارَ .وِر ْج َالهُ ِش ْب ُه ُّ
ص ْو ِت ِمَي ٍاه
َك ُّ
َُ َ ْ
َ ُ
ص ْوتُ ُه َك َ
ان في أَتُونَ .و َ
ّ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
َكِث ٍ
ٍ
َّ ِ
يء ِفي ُقَّوِت َها" .بال
يرةَ .و َم َع ُه في َيده ٱْل ُي ْمَنى َس ْب َع ُة َك َواك َبَ ،و َس ْي ٌ
َ
ف َماض ُذو َحد ْين َي ْخ ُرُج م ْن َفمهَ ،وَو ْج ُه ُه َكٱلش ْمس َوه َي تُض ُ
ًّ
ًّ
تجسد ثاني ًة .وستشعر حقا كم أنت ُمبارك
الم ّ
شك وقتها ستعرف أن هذا الجسد العادي الذي نطق العديد من الكلمات هو حقا هللا ُ
ًّ
اغبا في قبول هذه البركة؟
وكأنك األكثر حظا .ألن تكون ر ً
من "الكلمة يظهر في الجسد"

جديدا
ًا
ظهور هللا استهل
عصر ً

ها هي خطة التدبير اإللهي التي استمرت لستة آالف عام تأتي إلى نهايتها ،وقد انفتح باب الملكوت لكل من يطلبون

ظهور هللا .أعزائي اإلخوة واألخوات ،ماذا تنتظرون؟ ماذا تطلبون؟ هل تنتظرون ظهور هللا؟ هل تبحثون عن آثار أقدام هللا؟ كم
نش تاق لظهور هللا! وكم من الصعب أن نجد آثار أقدام هللا! في عصر مثل هذا ،وفي عالم مثل هذا ،ماذا يجب أن نفعل لكي

نشهد يوم ظهور هللا؟ ماذا يجب أن نفعل لكي نتبع آثار أقدام هللا؟ هذه أسئلة تواجه كل من ينتظرون ظهور هللا .جميعكم قد
فكرتم في تلك األسئلة في أكثر من مناسبة – ولكن ما هي النتيجة؟ أين يظهر هللا؟ أين آثار أقدام هللا؟ هل حصلتم على

إجابات؟ يجيب العديد من الناس قائلين :يظهر هللا بين أولئك الذين يتبعونه ويتبعون آثار أقدامه من بيننا؛ إن األمر في غاية

البساطة! أي شخص بإمكانه تقديم إجابة مركبة ،لكن هل تعرفون ما هو ظهور هللا؟ وما هي آثار أقدام هللا؟ يشير ظهور هللا
وينهي
ًا
إلى مجيئه الشخصي إلى األرض إلتمام عمله .إنه ينزل إلى اإلنسان بهويته وشخصيته وطرقه الفريدة ليبدأ
عصر ُ
ال من أشكال االحتفال ،وهو ليس آي ًة أو صورًة أو معجزًة أو رؤي ًة ُعظمى ،كما
ًا
عصر آخر .هذا النوع من الظهور ليس شك ً
أنها ليست بالتأكيد شكالً من العمليات الدينية .إنها حقيقة فعلية وواقعية ُيمكن لمسها ورؤيتها .هذا النوع من الظهور ليس من
تعهد قصير األجل ،بل هو من أجل مرحلة من مراحل من عمل هللا في خطة تدبيره .ظهور
أجل متابعة عملية ،وال من أجل ُّ

دائما بخطة تدبيره .يختلف هذا الظهور كليًّا عن ظهور إرشاد هللا لإلنسان وقيادته وتنويره .في كل
دائما ذو مغزى ومرتبط ً
هللا ً

مرة يعلن هللا عن نفسه فإنه ينّفذ مرحل ًة ما من عمل عظيم .يختلف هذا العمل عن عمل أي عصر آخر؛ فهو عمل يستحيل
حسن ألجل
عصر
ًا
على اإلنسان تخيُّله ولم يختبره من قبل .إنه عمل يبدأ
وم َّ
ً
جديدا ويختتم العصر القديم ،وهو عمل جديد ُ
خالص الجنس البشري؛ واألكثر من ذلك ،إنه عمل إحضار الجنس البشري إلى العصر الجديد .هذه هي أهمية ظهور هللا.

في الوقت نفسه الذي تفهمون فيه ظهور هللا ،كيف يجب عليكم السعي وراء آثار أقدامه؟ هذا سؤال ال يصعب شرحه:

مباشر للغاية ،ولكن ال يسهل تطبيقه ،ألن العديد من الناس ال يعرفون
ًا
حيث ظهور هللا ،ستجدون آثار أقدامه .يبدو هذا التفسير
أين ُيعلن هللا عن ذاته ،وال يعرفون باألكثر أين يرغب هللا ،أو ينبغي عليه ،أن يكشف عن ذاته .يتهور البعض ويعتقد َّ
أن حيثما
أيضا يعتقدون أنه حيثما توجد الشخصيات الروحانية هناك يكون ظهور
يوجد عمل الروح القدس ،هناك يكون ظهور هللا ،أو ً
أيضا يعتقدون أنه حيثما يوجد األشخاص المشهورون هناك يكون ظهور هللا .لن نناقش اآلن صحة أو خطأ هذه
هللا ،أو ً
المعتقدات .لكي نشرح هذا السؤال يجب أوالً أن نوضح هدفنا وهو أننا نبحث عن آثار أقدام هللا .نحن ال نسعى وراء

الشخصيات الروحانية ،وال نتبع خطى المشهورين؛ نحن نتبع خطى هللا .وحيث أننا نبحث عن آثار ُخطى هللا ،علينا البحث عن
مشيئة هللا ،وعن كالم هللا ،وعن أقوال هللا ،ألنه حيثما يوجد كالم هللا الجديد ،هناك يكون صوته ،وحيثما توجد آثار أقدامه،

هناك تكون أعماله .حيثما يوجد تعبير هللا ،نجد ظهور هللا ،وحيثما ُيوجد ظهور هللا ،هناك يوجد الطريق والحق والحياة .أثناء
سعيكم وراء آثار أقدام هللا ،تجاهلتم الكلمات التي تقول" :هللا هو الطريق والحق والحياة" .لذلك فحين يستقبل العديد من الناس

الحق ،فإنهم ال يؤمنون َّأنهم قد وجدوا آثار أقدام هللا ناهيك عن َّأنهم ال يعترفون بظهور هللا .يا له من خطأ جسيم! ال يمكن أن
يتصالح ظهور هللا مع تصورات اإلنسان ،وال يمكن أن يظهر هللا بحسب أمر من اإلنسان .يقوم هللا بتقرير اختياراته بنفسه

مضطر إلى أن يناقش العمل
ًا
ويحدد خطته بنفسه حين يقوم بعمله ،فضالً عن أن لديه أهدافه الخاصة وطرقه الخاصة .ليس
الذي يقوم به مع اإلنسان ،أو يسعى إلى الحصول على نصيحة اإلنسان ،أو يخبر كل شخص بعمله .هذه هي شخصية هللا

ال
ويجب على كل شخص اإلقرار بهذا .إن كنتم راغبين في رؤية ظهور هللا ،إن كنتم ترغبون في اتباع آثار أقدام هللا ،فعليكم أو ً
أن تتجاوزوا حدود تصوراتكم الشخصية .ال يجب أن تطلبوا أن يفعل هللا هذا أو ذاك .كما يجب عليكم أال تُ َح ِّج َموا هللا
بمحدوديتكم وتصوراتكم الشخصية .بل عليكم أن تسألوا كيف يمكنكم السعي وراء آثار أقدام هللا ،وكيف يمكنكم قبول ظهور هللا
والخضوع لعمله الجديد؛ هذا ما يجب على اإلنسان ِفعله .حيث أن اإلنسان ليس هو الحق ،وال يملك الحق؛ فيجب عليه أن
يسعى ويقبل ويطيع.
كنت أمريكيًّا أو بريطانيًّا أو حامالً ألية جنسية أخرى ،عليك أن تخطو خارج حدودك ،عليك أن تتجاوز نفسك،
سواء َ
قيودا على آثار أقدام هللا .ألن اليوم
ويجب أن تنظر إلى عمل هللا من منظور أنك مخلوق من هللا .بهذه الطريقة لن تضع ً
يتصور العديد من الناس أنه من المستحيل أن يظهر هللا في دولة أو أمة معينة .كم هي عميقة أهمية عمل هللا ،وكم هو مهم

ظهور هللا! كيف يمكن قياسهما بالتصور والفكر اإلنساني؟ ولذلك أقول إنه عليك أن تخترق حاجز تصوراتك عن الجنسية أو
ِ
العرق حين تطلب ظهور هللا؛ بهذه الطريقة لن تُ ّقيدك تصوراتك الشخصية؛ وبهذه الطريقة ،ستصبح مؤهالً الستقبال ظهور هللا،
أبدا قبول هللا.
ال ً
دائما في الظلمة ،ولن تََن َ
وإال ستظل ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مظهر أو
يتقيد بأي
يخصص نفسه
لشعب أو دولة أو أمة بعينها ،ويقوم بإتمام خطته دون أن ّ
هللا إله البشرية كلها .وال ّ
ٍ
ٍ
أبدا هذا المظهر قط ،أو ربما تتبنى موقف اإلنكار لهذا المظهر ،أو ربما الدولة أو األمة التي
أية دولة أو أمة .ربما لم تتخيل ً
يظهر فيها هللا تعاني من التمييز ضدها وتُ ُّ
تطور في العالم .ومع ذلك ،فإن هلل حكمته الخاصة ،وبسلطانه وحقه
ًا
عد األقل

ٍ
أناسا يريد أن يجعلهم :جماعة ُيخضعها ،جماعة تتحمل
وشخصيته ،قد ربح جماعة من الناس على قلب واحد معه .وقد ربح ً
مظهر أو أية ٍ
ٍ
دولة
التجارب المؤلمة وكافة أساليب االضطهاد وتتبعه حتى النهاية .إن هدف ظهور هللا الذي يخلو من قيود أي

جسدا في اليهودية ،كان هدفه أن ُيكمل عمل
هو أن يكون ًا
قادر على إكمال عمل خطته .على سبيل المثال ،عندما صار هللا ً
الصليب لفداء الجنس البشري بأسره .ومع ذلك ،اعتقد اليهود أن هللا من المستحيل أن يفعل هذا ،وظنوا أنه من المستحيل أن
جسدا ويتخذ هيئة الرب يسوع .وقد أصبح "مستحيلهم" أساس إدانتهم ومعارضتهم هلل ،وأدى في النهاية إلى دمار
يصير هللا ً
مشابها؛ إذ أنهم يعلنون بكل قوتهم ظهور هللا الوشيك ،ومع ذلك يدينون ظهوره؛
إسرائيل .واليوم يرتكب العديد من الناس خطأً
ً
أيت العديد من الناس يقعون
ضحكا عندما
ً
وهكذا فإن "مستحيلهم" مرًة أخرى ُي ّقيد ظهور هللا داخل حدود مخيلتهم .ولذلك ر ُ
ين ُمخلصين في مواجهة الحق
يتقابلون مع كالم هللا .أوليس هذا الضحك ال يختلف عن إدانة وتجديف اليهود؟ أنتم لستم َوِرِع َ

وما زاد أنكم ال تشتاقون إليه! أنتم تدرسون مجرد دراسة عمياء وتنتظرون بال مباالة .ماذا يمكنكم أن تَ ْجنوا من دراسة كهذه
كنت ال تستطيع تمييز أقوال هللا ،كيف ستصبح مؤهالً أن
وانتظار مثل هذا؟ هل يمكنكم نيل اإلرشاد الشخصي من هللا؟ إن َ
تشهد ظهوره؟ حيثما يظهر هللا هناك يكون إعالن الحق وهناك يكون صوت هللا .فقط أولئك الذين يستطيعون قبول الحق يمكنهم
جانبا! توقف واق أر هذه الكلمات بعناية .إن كنت تشتاق
سماع صوت هللا ،وهم فقط المؤهلون لرؤية ظهور هللا .ضع تصوراتك ً
إلى الحق ،فسينير هللا ذهنك كي تفهم مشيئته وكلماته .ضع "مستحيلك" جانًبا! كلما َّ
شيئا ما مستحيل،
صدق األشخاص أن ً
زادت أرجحية حدوثه ،ألن حكمة هللا أعلى من السماوات ،وأفكار هللا أسمى من أفكار البشر ،وعمل هللا يتجاوز حدود التفكير

والتصور اإلنساني .كلما كان هذا الشيء مستحيالً ،كان هناك المزيد من الحق للسعي وراءه؛ وكلما كان الشيء يتجاوز تخيل
وتصور اإلنسان ،كان يحتوي أكثر على مشيئة هللا .ألنه ال يهم أين يكشف هللا عن ذاته ،فاهلل يظل هو هللا ،ولن يتغير جوهره

أبدا بسبب مكان ظهوره أو أسلوبه .تظل شخصية هللا كما هي بغض النظر عن مكان آثار أقدامه .ال يهم مكان آثار أقدام هللا
ً

فمثال ،الرب يسوع ليس إله بني إسرائيل فحسب ،لكنه إله كل الشعوب في آسيا وأوروبا وأمريكا ،وهو
إذ هو إله البشرية كلهاً .
فلنسع لمعرفة مشيئة هللا واكتشاف ظهوره في أقواله واتباع خطاه! هللا هو الطريق والحق
اإلله الواحد في الكون بأسره .لذلك
َ
والحياة .وظهوره وكالمه يتزامنان في وجدوهما معا ،وشخصيته وآثار أقدامه تظل م ِ
مكن َة المنال للجنس البشري .أعزائي اإلخوة
ً
ُ
ن
واألخوات ،أرجو أن تكونوا قادرين على رؤية ظهور هللا في هذه الكلمات ،وتبدؤو في اتباع آثار أقدامه نحو عصر جديد

وسماء جديدة جميلة وأرض جديدة ُم َّ
عدة ألولئك الذين ينتظرون ظهوره.
من "الكلمة يظهر في الجسد"

ُملحق :معاينة ظهور هللا وسط دينونته وتوبيخه

إننا نلتزم بقوانين ووصايا الكتاب المقدس مثل مئات الماليين من األتباع اآلخرين للرب يسوع المسيح ،ونتمتع بنعمة
معا ،نصلي ونسبح ونخدم في اسم الرب يسوع المسيح – ونقوم بكل هذا تحت رعاية الرب
الرب يسوع المسيح الوفيرة ،ونجتمع ً
وكثير ما نكون أقوياء ،لكننا نؤمن أن جميع أفعالنا تتوافق مع تعاليم الرب .غني عن القول إ ًذا
ًا
كثير ما نكون ضعفاء،
وحمايتهً .ا
أيضا نسلك طريق عمل إرادة اآلب في السماء ،ونتوق إلى عودة الرب يسوع ،وإلى المجيء المجيد للرب يسوع،
إننا نؤمن بأننا ً
وي ِ
نزل الكارثة ،ويكافئ
وإلى انتهاء حياتنا على األرض ،وإلى ظهور الملكوت ،وإلى كل ما تنبأ عنه سفر الرؤيا ،إذ يجيء الرب ُ
الصالحين ويعاقب األشرار ،ويأخذ كل أولئك الذين يتبعونه ويستقبلون عودته لمالقاته في الهواء .في كل مرة نفكر فيها في
هذا ،ال يسعنا إال أن تغلبنا المشاعر .نشعر باالمتنان ألننا ُولدنا في األيام األخيرة ،وأننا محظوظون لنشهد مجيء الرب .ومع

أننا عانينا من االضطهاد ،إال أن هذا في مقابل نيل "أَ ْكثَ َر َفأَ ْكثَ َر ِثَق َل َم ْجٍد أََبِديًّا"؛ يا لها من بركة! كل هذا االشتياق وهذه
معا .سيأتي الرب فجأة ،ربما في السنة المقبلة،
ًا
كثير ما يجعالننا يقظين للصالة،
النعمة التي منحهما الرب ًا
وكثير ما يجمعانا ً
غدا ،أو ربما حتى قر ًيبا في وقت ال يتوقعه اإلنسان ،وسيظهر بين جماعة الناس الذين كانوا ينتظرونه في يقظة .نحن
وربما ً

جميعاً نسعى مع بعضنا البعض ،وال أحد يريد أن يتخلف ،لكي نكون أول جماعة تعاين ظهور الرب ،ونكون من بين أولئك
سيختطفون .لقد أعطينا كل شيء ،غير مبالين بالتكلفة ،من أجل مجيء هذا اليوم .فالبعض قد تخلوا عن وظائفهم،
الذين ُ
والبعض عن عائالتهم ،والبعض رفض الزواج ،بل وتبرع البعض بكل مدخراتهم .يا له من تكريس ُمخلص! إن مثل هذا
لم ْن يشاء ،ويرحم
اإلخالص وهذا الوالء يتجاوزان حتى إخالص ووالء القديسين في األزمنة الماضية! بما أن الرب يمنح نعمة َ

أيضا ،وصلت صالتنا القلبية بالفعل إلى آذانه ،ونثق بأنه
َم ْن يشاء ،فإننا نؤمن أنه قد اطلع بالفعل على والئنا وإنفاقنا .ولذا ً
سيكافئنا على تكريسنا .باإلضافة إلى ذلك ،كان هللا سخيًّا معنا قبل أن يخلق العالم ،وال يقدر أي شيء أن يسلب ِمّنا بركات هللا
ونسِّلم بأن تكريسنا وإنفاقنا هما مساومة أو مخزون الختطافنا في الهواء لمالقاة الرب .ما
ووعوده .إننا
جميعا نخطط للمستقبلُ ،
ً
هو أكثر من ذلك ،إننا من دون أدنى تردد ،نضع أنفسنا على عرش المستقبل ،كأننا نترأس جميع األمم والشعوب ،أو نحكم
كملوك .كل هذا نأخذه على أنه شيء بديهي ،شيء متوقع.
إننا نزدري بكل الذين هم ضد الرب يسوع .ففي النهاية ،سيبادون
جميعاَ .م ْن قال لهم أال يؤمنوا بأن الرب يسوع هو
ً
المخلص؟ بالطبع ،توجد أوقات نتعلم فيها من الرب يسوع ونتعاطف تجاه العالم ،ألنهم ال يفهمون ،ويكون علينا أن نسامحهم

ونغفر لهم .كل ما نفعله هو وفًقا لكلمات الكتاب المقدس ،ألن كل ما ال يتوافق مع الكتاب المقدس هو بدعة وهرطقة .هذا
االعتقاد متأصل بعمق في عقل كل واحد منا .يوجد ربنا في الكتاب المقدس ،وإذا لم نبتعد عن الكتاب المقدس ،فلن نبتعد عن

معا ،نأمل
بعضا ،وندعم بعضنا ً
الرب؛ إذا التزمنا بهذا المبدأ ،فعندها سنخُلص .إننا نحث بعضنا ً
بعضا ،وفي كل مرة نجتمع ً
ٍ
بشدة ،فإن قلوبنا مليئة بالفرح .حينما
أن يكون كل ما نقوله ونفعله متفًقا مع إرادة الرب ،ومقبوالً عنده .ومع أن بيئتنا تعادينا
نفكر في البركات التي ننالها بسهولة ،أال يوجد ما ال يمكننا التخلي عنه؟ أال يوجد ما ال يمكننا تحمل االنفصال عنه؟ كل هذا

ضمني ،وعينا هللا تنظران إلى كل هذا .إننا نحن هذه الحفنة من المحتاجين الذين ُرفعوا من المزبلة ،هم مثل كل أتباع الرب

الملك على كل األمم .إن فسادنا مكشوف في عيني هللا ،وعيناه تدينان رغباتنا
يسوع العاديين :نحلم باالختطاف ،وبنيل البركة ،و ُ
ّ
جدا ،وال أحد منا يتساءل عما إذا كان شوقنا
وجشعنا .ومع ذلك ،فإن كل هذا يحدث على نحو ال لبس فيه ،وبطريقة منطقية ً
صحيح ،وال أحد منا يشك في دقة كل ما نتمسك بهَ .م ْن يستطيع أن يعرف إرادة هللا؟ ال نعرف أن نسعى ،أو نستكشف ،أو
حتى نشغل أنفسنا بالطريق الذي يسلكه اإلنسان .ألننا ال نهتم إال بما إذا كان من الممكن أن ُنختطف ،وإن كان يمكننا أن

ُنَبارك ،وإن كان لنا مكان في ملكوت السموات ،وإن كان لنا نصيب من مياه نهر الحياة وثمرة شجرة الحياة .أال نؤمن بالرب
الم ّر ،وحملنا الصليب على
ونتبعه من أجل الحصول على هذه األشياء؟ لقد ُغفرت ذنوبنا ،وقدمنا توبة ،وشربنا كأس النبيذ ُ

ظهرنا .من يستطيع إ ًذا أن يقول إن الرب لن يقبل الثمن الذي دفعناه؟ من يستطيع أن يقول أننا لم نقم بإعداد ما يكفي من

كثير
الزيت؟ نحن ال نريد أن نكون هؤالء العذارى الجاهالت ،أو أحد أولئك الذين تُخلي عنهم .إضافة إلى ذلك ،إننا نصلي ًا
ِ ٍِ ِ
َحٌدُ :هَوَذا
ال َل ُك ْم أ َ
طالبين من الرب أن يمنعنا من أن ننخدع بواسطة المسحاء الكذبة ،ألنه قيل في الكتاب المقدس" :ح َينئذ إ ْن َق َ
ٱْلم ِسيح هنا! أَو :هناك! َف َال تُ ِ
طون آي ٍ
ات ع ِظيم ًة وعج ِائب ،حتَّى ي ِ
ِ
ِ َّ
ضُّلوا َل ْو
َ ُ َُ ْ َُ َ
َ َ َََ َ َ ُ
اء َك َذَب ٌة َوُي ْع ُ َ َ
َ
اء َك َذَب ٌة َوأ َْنبَي ُ
وم ُم َس َح ُ
صّد ُقوا .ألَن ُه َسَيُق ُ

ضا" (متى  .)24-23 :24لقد حفظنا كل هذه اآليات من الكتاب المقدس عن ظهر ٍ
قلب ،ونعرفها حق
ين أ َْي ً
أ َْم َك َن ٱْل ُم ْختَ ِار َ
معرفة ،ونرى أنها كنز ثمين ،ومثل الحياة ،وكأوراق اعتماد الختطافنا وخالصنا...

منذ آالف السنين ،مات األحياء وأخذوا اشتياقاتهم وأحالمهم معهم ،وال يعرف أحد حًقا إن كانوا قد ذهبوا إلى ملكوت
السموات أم ال .وها الموتى يعودون ،وقد نسوا كل القصص التي حدثت من قبل ،وما زالوا يتبعون تعاليم األجداد ويسلكون
طريقهم .وهكذا ،مع مرور السنين واأليام ،ال يعرف أحد ما إن كان ربنا يسوع ،إلهنا ،يقبل حًقا كل ما نفعله .إننا ببساطة نتطلع
إلى نتيجة ونتأمل في كل ما سيحدث .ومع ذلك ،ظل هللا صامتًا طوال الوقت ،ولم يظهر لنا ،أو يتحدث إلينا .ولذا فإننا ندين
عمدا وفًقا للكتاب المقدس والعجائب .لقد اعتدنا على صمت هللا ،واعتدنا على قياس الصواب والخطأ في
إرادة هللا وشخصيته ً
سلوكنا باستخدام طريقة تفكيرنا الخاصة؛ لقد اعتدنا على استخدام معرفتنا ومفاهيمنا وأخالقنا لتحل محل مطالب هللا منا؛
ِ
مد أيدينا إلى هللا
أصبحنا معتادين على التمتع بنعمة هللا؛ لقد اعتدنا أن يقدم هللا العون عندما نحتاجه؛ وأصبحنا معتادين على ّ
من أجل كل شيء ،وطلبه من هللا .أصبحنا معتادين على اتباع العقيدة ،دون االهتمام بكيفية قيادة الروح القدس لنا .باإلضافة

أبدا.
إلى ذلك ،أصبحنا معتادين على األيام التي نكون فيها سادة أنفسنا .إننا نؤمن باهلل على أنه هكذا ،وهو الذي لم نقابله ً

أسئلة مثل ما طبيعة شخصيته ،وما هي صفاته وكينونته ،وما شبهه ،وإن كنا سنعرفه عندما يأتي أم ال ،وما إلى ذلك – أسئلة
ِ
قدر إيماننا،
من هذا القبيل ليست مهمة .المهم هو أنه في قلوبنا ،وأننا
جميعا ننتظره ،وأننا قادرون على تخيل ما هو عليه .إننا ُن ّ
ً
ِ
قدر روحانيتنا .إننا نعتبر كل شيء بمثابة روث ،وندوس كل األشياء تحت األقدام .وألننا أتباع الرب المجيد ،فمهما كانت
ون ّ
ُ

الرحلة طويلة ومضنية ،ومهما كانت الصعوبات واألخطار التي تأتي علينا ،ال شيء يمكن أن يعطل مسيرتنا في تبعية الرب.
ش ٱهللِ وٱْلخر ِ
"وأَرِاني نه ار ص ِافيا ِمن م ِ
ورَ ،خ ِارًجا ِم ْن َع ْر ِ
وفِ .في َو َس ِط ُسوِق َها َو َعَلى َّ
اء َحَي ٍاة َال ِم ًعا َكَبُّل ٍ
ٱلن ْه ِر ِم ْن ُهَنا َو ِم ْن
َ َُ
َ َ ًَْ َ ً ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ق
ٍ
صَن ُع ٱ ْثَنتَي َع ْش َرَة ثَ َم َرًةَ ،وتُ ْعطي ُك َّل َش ْهر ثَ َم َرَهاَ ،وَوَر ُ ٱلش َج َرة لشَفاء ْٱأل َُممَِ .وَال تَ ُكو ُن َل ْعَن ٌة َما في َما َب ْع ُد.
ُهَن َ
اكَ ،ش َج َرةُ َحَياة تَ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اكَ ،وَال
ون ُهَ .و ُه ْم َسَي ْن ُ
َو َع ْر ُ
يهاَ ،و َعِب ُيدهُ َي ْخد ُم َ
ٱس ُم ُه َعَلى ِجَباه ِه ْمَ .وَال َي ُكو ُن َلْي ٌل ُهَن َ
ش ٱهلل َوٱْل َخ ُروف َي ُكو ُن ف َ
ظ ُرو َن َو ْج َه ُهَ ،و ْ
ِ
ِ
ٱلر َّب ِْ ِ
ِ
ور َش ْم ٍ
اج أ َْو ُن ِ
سِ ،أل َّ
ين" (سفر الرؤيا  .)5-1 :22في
َن َّ
اجو َن ِإَلى ِس َر ٍ
ٱإلَل َه ُين ُير َعَل ْي ِه ْمَ ،و ُه ْم َسَي ْمل ُكو َن ِإَلى أََبد ْٱآلِبد َ
َي ْحتَ ُ
كل مرة نرتل فيها هذه الكلمات ،تمتلئ قلوبنا بالفرح والرضا ،وتنهمر الدموع من أعيننا .نشكر الرب على اختيارنا ،ونشكره على

نعمته .لقد منحنا مائة ضعف اآلن في هذا الزمان ،وأعطانا حياة أبدية في العالم اآلتي ،ولو طلب َّ
منا أن نموت اآلن ،لفعلنا
ذلك دون أدنى تذمر .أيها الرب! نرجوك أن تأتي سريعا! ال تتأخر لدقيقة واحدة ،ألننا نتوق إليك ٍ
بشدة ،وها قد تركنا كل شيء
ً
من أجلك.
أبدا ،لكن عمله لم يتوقف قط .إنه يطلع على جميع األراضي ،ويأمر كل شيء ،ويرى جميع
هللا صامت ،ولم يظهر لنا ً
أقوال اإلنسان وأفعاله .إنه يواصل تدبيره في خطوات ووفًقا لخطته .إنه يتقدم بهدوء ،بدون إحداث تأثير دراماتيكي ،لكنه يخطو
مقترًبا أكثر من البشر ،ويمتد كرسي قضائه في الكون بسرعة البرق ،ثم يتبعه مباشرًة نزول عرشه بيننا .يا له من منظر مهيب،
جميعا مثل حمامة ،ومثل أسد مزمجر .إنه حكيم ،بار ومهيب ،وينزل بيننا
قدسة .ينزل الروح بيننا
وم ّ
ً
يا لها من لوحة جليلة ُ

بهدوء ،صاحب سلطان ،وممتلئ بالحب والحنان .ال يعي أحد وصوله ،وال يرحب أحد بقدومه ،بل وال يعرف أحد كل ما

سيفعله .تبقى حياة اإلنسان بدون تغيير؛ فقلبه على حاله ،وتمر األيام كالمعتاد .يعيش هللا بيننا كإنسان عادي ،كأحد أهم
األتباع وكمؤمن عادي .لديه مساعيه وأهدافه الخاصة ،باإلضافة إلى الهوته الذي ال يملكه البشر العاديين .لم يلحظ أحد وجود

معا في معيته ،غير مقيدين وغير خائفين ،ألننا نراه مجرد
الهوته ،ولم يفهم أحد الفرق بين جوهره وجوهر اإلنسان .إننا نعيش ً
مؤمن بال أهمية .لكنه يراقب كل حركة من حركاتنا ،وجميع أفكارنا وخواطرنا مكشوفة أمامه .ال يهتم أحد بوجوده ،وال يتخيل
أحد عمله ،بل وال يشك أحد في ُك ْنهه .أما نحن فنواصل مساعينا فحسب ،كما لو أن ال عالقة له بنا...

مصادف ًة ،يعِّبر الروح القدس عن فقرة من الكلمات "من خالله" ،ومع أن هذا يبدو غير متوقع ،فإننا ندرك أنه قول هللا،
عمن يعبر عن هذه الكلمات ،فطالما أنها تأتي من الروح القدس ،يجب أن
ونقبله بسهولة من هللا .هذا بسبب أنه بغض النظر َّ

نقبلها ،وال يمكننا إنكارها .يمكن أن يكون القول التالي من خاللي ،أو من خاللك ،أو من خالل شخص آخر .بغض النظر
عمن هو هذا الشخص ،فكل شيء إنما هو نعمة هللا .ومهما كان هذا الشخص ،ال ينبغي لنا أن نعبده ،ألنه بغض النظر عن
َّ

أي شيء آخر ،ال يمكن أن يكون هذا الشخص هللا؛ ال يمكننا بأي حال من األحوال اختيار شخص عادي كهذا ليكون هو
جميعا ننتظر وصول
بجل ،فكيف يمكن أن يمثله شخص غير مهم إلى هذا الحد؟ إضافة إلى ذلك ،إننا
وم َّ
ً
إلهنا .إلهنا عظيم ُ
هللا ليعيدنا إلى ملكوت السموات ،فكيف يمكن لشخص غير مهم بهذه الدرجة أن يكون مؤهالً لمثل هذه المهمة الهامة والشاقة؟

مجيدا! كيف يمكنه أن
إذا جاء الرب مرة أخرى ،فسيكون ذلك على سحابة بيضاء ،وتحت مرأى من الجميع .لكم سيكون هذا
ً
يختبئ بهدوء وسط مجموعة عادية من الناس؟
ومع ذلك ،إنه هذا الشخص العادي المختفي بين الناس هو َم ْن يقوم بالعمل الجديد لخالصنا .إنه ال يوضح لنا أي
شيء ،وال يخبرنا لماذا جاء ،بل يقوم فقط بالعمل الذي ينوي القيام به في خطوات ،ووفًقا لخطته .أصبحت كلماته وأقواله أكثر
تكرًارا .كلماته التي تتنوع ما بين التعزية والتحذير والتذكير واإلنذار واللوم والتأديب؛ ومن استخدام نبرة رقيقة ولطيفة ،إلى كلمات
قاسية ومهيبة جميعها تغرس الشفقة والخوف في اإلنسان .كل ما يقوله يكشف بصدق األسرار المخبأة في أعماقنا ،فكلماته

عما إذا كان هللا الذي في قلب هذا الشخص يحبنا حًقا،
تنخس قلوبنا ،وتحث أرواحنا ،وتتركنا مخزيين وأذالء .فنبدأ في التساؤل ّ
وما الذي ينوي فعله بالضبط .ربما أمكن أن ُنختطف بعد تحمل مثل هذا األلم؟ ونحسب األمر في رؤوسنا ...حول الغاية
جسدا ويعمل بيننا .ومع أنه كان معنا لفترة طويلة ،ومع أنه
اآلتية ،ومصيرنا في المستقبل .ال أحد منا يصدق أن هللا قد أخذ ً
وجها لوجه معنا ،إال أننا ال نزال غير راغبين في قبول شخص عادي على أنه إلهنا في
تكلم بالفعل الكثير من الكلمات ً
المستقبل ،بل ولسنا على استعداد لنعهد لشخص غير مهم إلى هذا الحد بالتحكم في مستقبلنا ومصيرنا ،فمنه نتمتع بعطية ال

وجها لوجه مع هللا .إننا ال نقدم الشكر إال لنعمة الرب يسوع في السماء ،ولم نعبأ قط
تنتهي من الماء الحي ،وبفضله نعيش ً
ومتظاهر
ًا
معبر عن صوت قلبه،
محتجبا بتواضع في الجسدً ،ا
بمشاعر هذا الشخص العادي الذي يمتلك الالهوت .ال يزال عمله
ً
ومتسامحا إلى األبد مع عدم توقير اإلنسان له.
ومظهر غفرانه األبدي لطفولة اإلنسان وجهله،
ًا
بأنه ال يعبأ برفض اإلنسان له،
ً

لقد قادنا هذا اإلنسان غير المهم من دون علمنا خطوة بعد خطوة إلى عمل هللا .نختبر تجارب ال تعد وال تحصى،

ونقدر
أيضا بحبه وتعاطفهّ ،
ونخضع للعديد من التوبيخات ،ونختبر الموت .إننا نتعلم من شخصية هللا البارة والمهيبة ،ونتمتع ً
قوة هللا وحكمته العظيمتين ،ونشهد على جمال هللا ،ونعاين رغبة هللا المتلهفة لخالص اإلنسان .على حد تعبير هذا الشخص
العادي ،إننا نتعرف على شخصية هللا وجوهره ،ونفهم إرادة هللا ،ونعرف طبيعة اإلنسان وجوهره ،ونعاين طريق الخالص

أيضا محطمين بالذنب
والكمال .كلماته تتسبب في "موتنا"َّ ،
ثم تجعلنا "نولد من جديد"؛ كلماته تجلب لنا الراحة ،ولكنها تتركنا ً
أحيانا
كبيرا.
أحيانا نكون كحمالن للذبح في يديه ،و ً
ً
والشعور بالمديونية .كلماته تجلب لنا الفرح والسالم ،ولكنها ً
ألما ً
أيضا تجلب ً
أحيانا نكون مثل عدوه ،نتحول إلى رماد من الغضب الذي في عينيه .إننا نحن
نكون كحدقة عينه ،ونتمتع بحبه وحنانه؛ و ً

ونهارا .إنه رحيم نحونا،
البشر قد َخُلصنا بواسطته ،نحن الذين مثل ديدان في عينيه ،الحمالن الضالة التي يبحث عنها ليالً
ً
ونهارا ،ويحمينا ويهتم بنا
ليال
يحتقرنا ويرفعنا ،يعزينا ويحذرنا ،يرشدنا وينيرنا ،يوبخنا ويؤدبنا ،بل وحتى يلعننا .إنه يقلق بشأننا ً
ً
أبداِّ ،
ويكرس كل رعايته لنا ،ويدفع أي ثمن من أجلنا .وسط الكلمات التي نطق بها هذا الجسد
ليال
ً
ونهارا ،وال يترك جانبنا ً
ً

الصغير والعادي ،تمتعنا بكامل هللا ،وعايننا الغاية التي منحها هللا لنا .ومع هذا ،ال يزال الغرور يمأل قلوبنا ،وال نزال غير

المن ،والكثير من المتعة ،إال أن ًأيا من هذا ال يمكن
فعليا في قبول شخص مثل هذا كإلهنا .ومع أنه أعطانا الكثير من ِّ
راغبين ً
أن ينتزع مكان الرب في قلوبنا .إننا ِّ
نكرم الهوية الخاصة لهذا الشخص ومكانته بتردد كبير .إذا لم يتكلم ليجعلنا نعترف بأنه هو
هللا ،فلن نأخذ على عاتقنا أن نعترف به على أنه هللا الذي سيصل قر ًيبا ،مع أنه عمل بيننا لفترة طويلة.

ما زالت أقوال هللا مستمرة ،وهو يوظف أساليب ووجهات نظر مختلفة ليحثنا على ما نفعله ولنعبر عن صوت قلبه.

وتبين لنا الطريق التي يجب أن نسلكها ،وتسمح لنا أن نفهم ما هو الحق .نبدأ في االنجذاب إلى
كلماته تحمل قوة الحياةِّ ،
كلماته ،ونبدأ بالتركيز على نبرة وطريقة حديثه ،ونبدأ ال شعورًيا في االهتمام بصوت قلب هذا الشخص غير المميز .إنه يبذل

جهودا مضنية من أجلنا ،فيحرم نفسه من النوم والطعام من أجلنا ،ويبكي من أجلنا ،ويتنهد من أجلنا ،ويتألم بالمرض من أجلنا،
ً
ويعاني الذل من أجل غايتنا وخالصنا ،وينزف قلبه ،ويذرف الدموع بسبب تبلدنا وتمردنا .ال يمتلك كينونته وصفاته مجرد
شخص عادي ،وال يمكن امتالكهما أو بلوغهما بأحد الفاسدين .ما لديه من تسامح وصبر ال يملكه أي شخص عادي ،وال يملك

محبته أي كائن مخلوق .ال يمكن ألي أحد غيره أن يعرف جميع أفكارنا ،أو يدرك طبيعتنا وجوهرنا ،أو يدين تمرد البشر
وفسادهم ،أو يتحدث إلينا ويعمل بيننا بهذه الطريقة نيابة عن إله السماء .ال أحد غيره يستطيع امتالك سلطان هللا وحكمته

وم ْن هو تصدر بجملتها منه .ال يمكن ألحد غيره أن يرينا الطريق ويجلب لنا النور ،وال
وكرامته؛ فشخصية هللا وما لديه َ
يستطيع أحد أن يكشف عن األسرار التي لم يكشفها هللا منذ بدء الخليقة وحتى اليوم .ال يمكن ألحد غيره أن يخّلصنا من
ِ
ويعبر عن صوت قلب هللا ،وتحذيرات هللا ،وكالم دينونة هللا تجاه البشرية
عبودية الشيطان وشخصيتنا الفاسدة .إنه يمثّل هللاِّ ،
جديدة ،وأتى بسماء جديدة وأرض جديدة ،وعمل جديد ،وجاءنا بالرجاء ،وأنهى الحياة التي
جديدا وحقب ًة
ًا
بأسرها .لقد بدأ
عصر ً
ً
كنا نحياها في غموض ،وسمح لنا بأن نعاين طريق الخالص بالتمام .لقد أخضع كياننا كله ،وربح قلوبنا .منذ تلك اللحظة
فصاعدا ،تصبح عقولنا واعية ،وتنتعش أرواحنا :أليس هذا الشخص العادي الذي بال أهمية ،والذي يعيش بيننا وقد رفضناه
ً
ونهارا؟ إنه هو! إنه حًقا هو! إنه إلهنا! هو الطريق
دائما في أفكارنا ونتوق إليه ليالً
ً
لزمن طويل ،هو الرب يسوع الذي هو ً

والحق والحياة! لقد سمح لنا أن نعيش مرة أخرى ،ونرى النور ،ومنع قلوبنا من الضالل .لقد عدنا إلى بيت هللا ،ورجعنا أمام
خضوعا كامالً ،فلم نعد
وجها لوجه معه ،وشاهدنا وجهه ،ورأينا الطريق أمامنا .في ذلك الوقت ،أخضع قلوبنا
ً
عرشه ،وأصبحنا ً
تماما .ال نرغب سوى في أن نتبع آثار أقدام هللا لبقية
فيم ْن هو ،ولم نعد نعارض عمله وكلمته ،وها نحن نسقط قدامه ً
نتشكك َ
نرد نعمتهَّ ،
نتكمل بواسطته ،وأن َّ
حبه لنا ،وأن نطيع تنظيماته وترتيباته ،وأن نتعاون مع عمله ،وأن نبذل كل
حياتنا ،وأن َّ
ونرد ّ

ما في وسعنا الستكمال ما يوكله لنا.

إن إخضاع هللا لنا هو مثل مسابقة فنون قتال.
كل كلمة من كالم هللا تضربنا في مقتل ،وتتركنا حزانى وخائفين .إنه يكشف أفكارنا وتخيالتنا وشخصيتنا الفاسدة .في كل
ما نقوله ونفعله ،وكل فكرة من أفكارنا وكل خاطرة من خواطرنا ،يكشف كالمه عن طبيعتنا وجوهرنا ،ويتركنا مهانين ومرتجفين

أبدا ،مما يجعلنا نشعر بأننا
من الخوف .إنه يخبرنا عن كل أفعالنا وأهدافنا ونوايانا ،وحتى شخصيتنا الفاسدة التي لم نكتشفها ً
تماما .إنه يديننا بسبب مقاومتنا له ،ويوبخنا بسبب تجديفنا عليه
مكشوفين في كل نقصنا البائس ،بل ونشعر بأننا مقتنعين ً
وإدانتنا له ،ويجعلنا نشعر بأننا بال قيمة في عينيه ،وإننا الشيطان الحي .لقد تضاءلت آمالنا ،ولم نعد نجرؤ على تقديم أي

مطالب ومحاوالت غير معقولة إليه ،وحتى أحالمنا تتالشى بين ليلة وضحاها .هذه حقيقة ال يمكن ألحد منا أن يتخيلها ،وال

يمكن ألحد منا أن يقبلها .للحظة ،تصبح عقولنا غير متوازنة ،وال نعرف كيف نستمر في الطريق ،وال نعرف كيف نستمر في

معتقداتنا .يبدو كما لو كان إيماننا قد عاد إلى المربع األول ،وكما لو كنا لم نتقابل مطلًقا مع الرب يسوع ولم نتعرف عليه .كل
شيء أمام أعيننا يربكنا ،ويشعرنا كما لو أننا قد انجرفنا مع التيار .إننا مستاؤون ،ونشعر بخيبة أمل ،ويوجد غضب وخزي

مخرجا ،بل نحاول أن نستمر في انتظار مخّلصنا يسوع ،فنسكب قلوبنا
جامحين في أعماق قلوبنا .نحاول التنفيس ،وأن نجد
ً
أمامه .ومع أنه توجد أوقات ال نكون فيها ال متغطرسين وال متواضعين من الخارج ،إال أننا نشعر في قلوبنا بأننا نعاني من
بحار هائجة
حيانا هادئين من الخارج على غير المعتاد ،إال أننا نحمل في الداخل ًا
خسارة لم نعانيها من قبل .ومع إننا قد نبدو أ ً
من العذاب .لقد جردنا توبيخه ودينونته من كل آمالنا وأحالمنا ،وتركانا دون رغباتنا المبالغ فيها ،غير راغبين في تصديق أنه

مخّلصنا ،وأنه قادر على خالصنا .لقد فتح توبيخه ودينونته فجوة عميقة بيننا وبينه ،وال يوجد َم ْن هو مستعد لعبورها .تُعد
دينونته وتوبيخه المرة األولى التي نعاني فيها من مثل هذه النكسة العظيمة والمهانة الكبيرة .فقد سمحت دينونته وتوبيخه لنا أن
ِ
نقدر حًقا تكريم هللا وعدم تسامحه مع إثم اإلنسان ،مقارن ًة بكوننا بائسين ونجسين للغاية .لقد تسببت دينونته وتوبيخه في أن
ّ
ندرك ألول مرة كيف أننا متغطرسون ومغرورون ،وكيف أن اإلنسان لن يكون
أبدا ،أو على قدم المساواة مع هللا .لقد
مساويا هلل ً
ً

مجددا في مثل هذه الشخصية الفاسدة ،وأن نشتاق إلى تخليص أنفسنا من هذه
دفعتنا دينونته وتوبيخه إلى أن نشتاق أال نعيش
ً
الطبيعة وهذا الجوهر في أقرب وقت ممكن ،وأال نعود ممقوتين منه أو شاعرين باشمئ اززه منا .لقد جعلتنا دينونته وتوبيخه
مسرورين بطاعة كالمه ،ولم نعد راغبين في التمرد على تنظيماته وترتيباته .لقد منحتنا دينونته وتوبيخه مرة أخرى الرغبة في

الحياة ،وجعالنا سعداء لقبوله كمخّلص لنا ...لقد خرجنا من عمل اإلخضاع ،وخرجنا خارج الجحيم ،وخرجنا من وادي ظل
الموت ...فقد اقتنانا هللا القدير نحن هذه المجموعة من الناس! وانتصر على الشيطان ،وهزم كل أعدائه!

إننا مجرد مجموعة عادية من الناس يمتلكون شخصية شيطانية فاسدة ،فنحن األشخاص الذين سبق هللا وعينهم قبل

األزمان ،ونحن المحتاجون الذين رفعهم هللا من المزبلة .ومع أن هللا رفضنا وأداننا من قبل ،إال أنه قد أخضعنا .لقد نلنا الحياة

وحصلنا على طريق الحياة األبدية من هللا .فبغض النظر عن مكان وجودنا على األرض ،ومع وجود االضطهاد والضيق ،فال

يمكننا أن نبتعد عن الخالص باهلل العظيم .ألنه خالقنا ،وفداؤنا الوحيد!
يمتد حب هللا مثل مياه تتدفق من ينبوع ،وقد أُعطى لك ولي وله ،ولجميع أولئك الذين يبحثون حًقا عن الحق وينتظرون

ظهور هللا.

وينّفذ عليك وعلي وعليه وعلى كل من يتبع آثار أقدام
دائما يتبع الشمس ،فإن عمل هللا ال يتوقف ً
أبداُ ،
فكما أن القمر ً
ّ
هللا ،ويقبل دينونة هللا وتوبيخه.
ُكتب في  23مارس/آذار 2010
من "الكلمة يظهر في الجسد"

جدول المحتويات

1.هللا القدير هو اإلله الحقيقي الواحد الذي يملك على كل األشياء
الرب يسوع العائد
2.هللا القدير هو ّ
3.ال يأتي الخالص إال من خالل اإليمان باهلل القدير
الفصل الثاني :حقائق عن أسماء هللا
أسماء ،وهل يمكن السم واحد أن يمثل هللا في كليته؟
1.لماذا يأخذ هللا
ً
2.لماذا يدعى هللا بأسماء مختلفة في عصور مختلفة؟
الفصل الثالث :حقائق عن المراحل الثالث لعمل هللا
1.ما هو عمل تدبير البشرية؟
2.الهدف من المراحل الثالث لعمل هللا
3.غرض كل مرحلة من المراحل الثالث لعمل هللا وأهميتها
4.العالقة بين كل مرحلة من المراحل الثالث لعمل هللا
5.لماذا ُيقال أن معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هو الطريق إلى معرفة هللا؟
الفصل الرابع :حقائق عن عمل هللا في األيام األخيرة
1.أهمية عمل كالم هللا
2.أهمية عمل هللا باإلخضاع
3.أهمية عمل دينونة هللا وتوبيخه
4.أهمية عمل تجارب هللا وتنقيته
5.كيف يجب أن تؤمن باهلل حتى تنال الخالص والكمال؟
جسد هللا
الفصل الخامس :حقائق عن تَ ُّ
التجسد؟
التجسد؟ ما هو جوهر
1.ما هو
ُّ
ُّ
جسدا
2.أهمية أن يصير هللا ً

ِ
ق
تجسد وعمل الروح
الم ّ
3.الفر بين عمل هللا ُ

4.البشرية الفاسدة في أَم ِّ
جسدا
س احتياج لخالص هللا الصائر ً
َ
التجسد
التجسدان يكمالن أهمية
ُّ
ُّ 5.

الفصل السادس :عدة أشكال من التمييز يجب أن تمتلكها في إيمانك باهلل
1.التمييز بين عمل هللا وعمل اإلنسان
2.التمييز بين عمل الروح القدس وعمل األرواح الشريرة
3.التمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة
4.التمييز بين الطريق الحقيقي والطريق المزيف ،وبين الكنائس الحقيقية والكنائس المزيفة
5.الفرق بين تبعية هللا وتبعية الناس
6.التمييز بين القادة الحقيقيين والقادة المزيفين ،وبين الرعاة الحقيقيين والرعاة المزيفين
7.الفرق بين األعمال الصالحة الخارجية والتغييرات في الشخصية
الفصل السابع :الجوانب األخرى للحقائق التي يجب أن تفهمها في إيمانك باهلل
1.يجب أن تعرف مصدر مقاومة الناس لعمل هللا الجديد في إيمانهم باهلل
2.في البحث عن الطريق الصحيح ،يجب أن تتمسك بالعقل
3.في اإليمان باهلل ،يجب أن تقيم عالقة عادية مع هللا
4.العفة الطاهرة التي يجب أن يمتلكها المؤمنون باهلل
5.ال يجب أن يكون اإليمان باهلل من أجل البحث عن السالم والبركات فقط
يتحملها المؤمنون باهلل
6.معنى المعاناة،
ّ
ونوعية المعاناة التي يجب أن ّ
7.يجب على المؤمنين باهلل أن يستعدوا لغايتهم بما يكفي من األعمال الصالحة
الفصل الثامن :نهايات النوعيات المختلفة من الناس ،ووعد هللا لإلنسان

شيء
الفصل األول :هللا القدير هو اإلله الحقيقي الواحد الذي خلق كل
ً
1.هللا القدير هو اإلله الحقيقي الواحد الذي يملك على كل األشياء
كلمات هللا المتعلقة:
يتغير كل شيء في هذا العالم بسرعة مع أفكار القدير وتحت ناظريه .فجأة ،تقع أمور لم تخطر قط على بال البشر،

بينما األشياء التي امتلكها البشر منذ ٍ
زمن طويل تتالشى دون علمهم .ال يمكن ألحد إدراك مكان القدير ،بل وال يمكن ألحد

الشعور بسمو قوة حياة القدير أو عظمتها .يكمن سموه في قدرته على إدراك ما ال يستطيع البشر إدراكه .وتكمن عظمته في

منحه الخالص لبني البشر ،رغم انصرافهم عنه .إنه يعرف معنى الحياة والموت ،بل يعرف القواعد المالئمة لحكم وجود البشر

الذين خلقهم .هو أساس وجود البشر وهو الفادي الذي يقيم البشر من الموت ثانية .هو من يثقل القلوب السعيدة بالحزنِّ ،
ويفرج

عن القلوب الحزينة بالسعادة ،كل ذلك من أجل عمله ،ومن أجل خطته.
من "تنهدات القدير" في "الكلمة يظهر في الجسد"

في االمتداد الشاسع للكون والسماء ،تعيش مخلوقات ال تحصى وتتكاثر ،وتتبع قانون الحياة الدوري ،وتلتزم بقاعدة واحدة

ثابتة .أولئك الذين يموتون يأخذون معهم قصص األحياء ،وأولئك األحياء يكررون التاريخ المأساوي نفسه ألولئك الذين ماتوا.
وم ْن خلق هذا
وهكذا ال يسع البشرية إال أن تسأل نفسها :لماذا نعيش؟ ولماذا علينا أن نموت؟ َم ْن الذي يقود هذا العالم؟ َ
الجنس البشري؟ هل خلقت حًقا الطبيعة األم الجنس البشري؟ هل تتحكم حًقا البشرية في مصيرها؟  ...فهم ببساطة ال يعرفون

َم ْن هو سيد الكون وكل األشياء ،فضالً عن أن يعرفوا بداية البشرية ومستقبلها .يعيش اإلنسان بحكم الضرورة فحسب وسط هذا
القانون .ال يستطيع أحد أن يهرب منه وال يمكن ألحد أن يغيره ،فال يوجد وسط كل األشياء وفي السموات إال الواحد األزلي
أبدا ،والذي لم
األبدي الذي يمتلك السيادة على كل شيء .إنه الواحد الذي لم تنظره البشرية قط ،الواحد الذي لم تعرفه البشرية ً
النسمة في أسالف البشر ووهب الحياة لإلنسان .هو الواحد الذي يسد
تؤمن البشرية بوجوده َقط ،ولكنه هو الواحد الذي نفخ َ

حاجة اإلنسان ويغذيه من أجل وجوده ،ويرشد البشرية حتى اليوم الحاضر .إضافة إلى ذلك ،هو ،وهو وحده ،الذي تعتمد عليه

البشرية في بقائها .له السيادة على كل األشياء ويحكم جميع الكائنات الحية تحت قبة الكون .إنه المتحكم في الفصول األربعة،

صمم السموات
فيخرجها .إنه يمنح أشعة الشمس للبشر ويأتي بالليل .هو الذي َّ
وهو َم ْن يدعو الرياح والصقيع والثلوج واألمطار ُ
واألرض ،وأعطى اإلنسان الجبال والبحيرات واألنهار وكل ما فيها من كائنات حية .أعماله في كل مكان ،وقوته تمأل كل مكان،
وحكمته َّ
تتجلى في كل مكان ،وسلطانه يسود على كل مكان .كل هذه القوانين والقواعد هي تجسيد لعمله ،وكل منها يعلن عن
وم ْن ذا يستطيع أن يطرح عنه خططه؟ كل شيء موجود تحت
حكمته وسلطانهَ .م ْن ذا يستطيع أن يعفي نفسه من سيادته؟ َ
خيار سوى االعتراف بحقيقة أنه موجود حًقا وبيده
خاضعا لسيادته .ال يترك عمله وقوته للبشر ًا
نظره ،كما أن كل شيء يعيش
ً
ِ
عما
يقدم إحسانه للبشر بال توقف .بغض النظر َّ
السيادة على كل األشياء .ال يمكن ألي شيء آخر سواه أن يقود الكون ،وال أن ّ
عما إذا كنت تؤمن بوجود هللا ،فال شك أن مصيرك يقع ضمن
إذا كنت ًا
قادر على التعرف على عمل هللا ،وبصرف النظر َّ
دائما بالسيادة على كل األشياء .ال يستند وجوده وسلطانه إلى ما إذا كان يمكن لإلنسان
تقدير هللا ،وال شك أن هللا سيحتفظ ً
االعتراف بهما أو إدراكهما أم ال .هو وحده َم ْن يعرف ماضي اإلنسان وحاضره ومستقبله ،وهو وحده َم ْن يستطيع تحديد مصير
قادر على قبول هذه الحقيقة ،فلن يمر وقت طويل قبل أن يشاهد اإلنسان كل هذا بعينيه،
البشرية .وبغض النظر عما إذا كنت ًا
وهذه هي الحقيقة التي سيعلنها هللا قر ًيبا .يعيش اإلنسان ويموت تحت عيني هللا .يعيش اإلنسان من أجل تدبير هللا ،وعندما
ّ
إيابا؛ وبدون
و
ا
ذهاب
يتحرك
ويذهب،
اإلنسان
يأتي
ار وتكرًارا،
تُغلق عيناه آلخر مرة ،فإن ذلك يكون ألجل نفس التدبير .مرًا
ً
ً
وعيا
دائما ولم يتوقف ً
أبدا ،وسوف يعطي البشرية ً
قدما ً
استثناء ،فهذا كله جزء من سيادة هللا وتخطيطه .يمضي تدبير هللا ً
بوجوده ،وثق ًة بسيادته ،وأن تنظر عمله ،وتعود إلى ملكوته .هذه هي خطته والعمل الذي كان يقوم به منذ آالف السنين.
من "ال يمكن خالص اإلنسان إال وسط تدبير هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

أمر يمكن ألي شخص الحصول عليه بسهولة؛ ذلك ألن
شيئا يستطيع أي شخص أن يمتلكه ،وليس ًا
ليس طريق الحياة ً
مصدر الحياة الوحيد هو هللا ،وهذا يعني أن هللا وحده هو الذي يملك مادة الحياة ،وال يوجد طريق للحياة دون هللا نفسه ،فاهلل إ ًذا

أتم أعماالً كثيرة تشمل حيوية الحياة ،وقام بأعمال
هو مصدر الحياة وينبوع مائها الحي الذي ال ين ُ
ضب .منذ أن خلق هللا العالمّ ،
ظا حتى يفوز اإلنسان بالحياة ،ألن هللا ذاته هو الحياة األبدية ،وهو نفسه الطريق
ثمنا باه ً
كثيرة تجلب لإلنسان الحياة ،ودفع ً

وكنه
لقيامة اإلنسان .ال يغيب هللا مطلًقا عن قلب اإلنسان ،بل إنه موجود معه على الدوام .إنه القوة التي تغذي حياة اإلنسانُ ،
ومعين ثري لوجوده بعد والدته .يهب اإلنسان والدة جديدة ،ويمنحه القدرة على أن يؤدي دوره في الحياة على
الوجود البشريَ ،

أكمل وجه وبكل مثابرة .ظل اإلنسان يحيا جيالً بعد جيل بفضل قدرة هللا وقوة حياته التي ال تنضب ،وكانت قوة حياة هللا طوال
ٍ
إنسان عادي .لقوة حياة هللا القدرة على السمو
ثمنا لم يدفعه أي
هذه المدة هي ركيزة الوجود اإلنساني التي دفع هللا من أجلها ً
قوة حياته .قوة حياة
فوق أي قوة ،بل والتفوق على أي قوة؛ فحياته أبدية وقوته غير عادية ،وال يمكن ألي مخلوق أو عدو قهر ّ
هللا موجودة وتلمع بأشعتها البراقة ،بغض النظر عن الزمان والمكان .تبقى حياة هللا إلى األبد دون أن تتغير مهما تغيَّرت السماء
واألرض .الكل يمضي ويزول وتبقى حياته ألنه مصدر وجود األشياء وأصل وجودها .فاهلل أصل حياة اإلنسان ،وسبب وجود

أيضا تستمد وجودها من قوة حياته .ال يعلو فوق سيادته مخلو ٌق يتنفس ،وال يفلت من حدود سلطانه ما
السماء ،بل واألرض ً
يتحرك .هكذا يخضع الكل – كان من كان – لسيادة هللا ،ويحيا الجميع بأمره ،وال يفلت من سيطرته أحد.
من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

موجودا بالفعل .على
قبل ظهور الجنس البشر ّي هذا ،كان الكون – أي جميع الكواكب وجميع النجوم في السماوات –
ً
المستوى
بغض النظر عن عدد السنين.
الكلي ،كانت هذه األجسام
ظل ّ
تحكم هللا ،طوال وجودها ّ
ّ
السماوية تدور بانتظامٍ ،في ّ
ُ ّ
ٍ
تستمر
مهمته ومداره وموعد اختفاءه أو استبداله – جميع هذه األشياء
عين
الم ّ
ّ
ّ
ومهمته وموعد ّ
ّ
اتجاه كل كوكب ووقت حركته ُ
ٍ
طا صارمة يمكن وصفها كلها ببيانات دقيقة :المسارات التي
دون أدنى خطأ .مواضع الكواكب والمسافات بينها تتبع جميعها أنما ً
تمر بها ،وسرعة وأنماط مداراتها ،واألوقات التي تكون فيها في مواضع مختلفة يمكن قياسها ٍ
بدقة ووصفها بقوانين خاصة.
ّ

طل مداراتها أو األنماط
غير أو تُع ّ
قوٍة أن تُ ّ
اتّبعت الكواكب هذه القوانين عبر الدهور ،ولم تنحرف عنها مطلًقا .ال يمكن ّ
ألية ّ
حددة مسبًقا بسلطان الخالق ،فإنها
ًا
التي تتبعها.
ونظر ألن القوانين الخاصة التي تحكم حركتها والبيانات الدقيقة التي تصفها ُم ّ

وتحكمه .على المستوى
الكلي ،ليس من الصعب على اإلنسان معرفة
ظل سيادة الخالق
ّ
تطيع هذه القوانين من تلقاء نفسها في ّ
ُ ّ
بعض األنماط وبعض البيانات وكذلك بعض القوانين أو الظواهر الغريبة وغير القابلة للتفسير .على الرغم من أن الجنس
ٍ
شيء ويسود عليه وال يعترف بوجود سلطان الخالق ،إال أن
البشر ّي ال يعترف بوجود هللا وال يقبل حقيقة أن الخالق خلق كل
العلماء البشرّيين وعلماء الفلك وعلماء الفيزياء يكتشفون باألحرى أن وجود جميع األشياء في الكون والمبادئ واألنماط التي
ٍ
طاقة مظلمة هائلة وغير مر ّئية .هذه الحقيقة تُجِبر اإلنسان على المواجهة واإلقرار
وتحكم
وجه تحركاتهم يخضع بأكمله لحكم
ّ
تُ ّ
ٍ
أحدا ال
قوته غير
إلها ًا
عادية ،وعلى الرغم من أن ً
ّ
بأن هناك ً
قدير في وسط هذه األنماط من الحركة ،وأنه ُيرتّب كل شيءّ .
ٍ
ٍ
ٍ
يتعين
ألي
يمكنه أن يرى وجهه الحقيقي ،إال أنه يحكم
ّ
قوٍة تجاوز سيادتهّ .
ويتحكم بكل شيء في كل لحظة .ال يمكن ّ
إنسان أو ّ
ّ
ِ
يتحكم بها البشر ،وال
أن
يمكن
ال
األشياء
جميع
وجود
تحكم
التي
انين
و
الق
أن
ك
در
ي
أن
الحقيقة
هذه
على اإلنسان في مواجهة
ّ
ُ
ٍ
فهما
أي
شخص .وفي الوقت نفسهّ ،
يمكن أن ُي ّ
غيرها ّ
يتعين على اإلنسان أن يعترف بأن البشر ال يمكنهم فهم هذه القوانين ً
ٍ
ات عن سلطان هللا الذي يمكن للبشرّية أن
بشكل
كامال .إنها ال تحدث
وجهها ٌّ
ً
رب وسيد .إنها جميعها تعبير ٌ
طبيعي ،ولكن ُي ّ
ّ
تُ ِ
دركه على المستوى
الكلي.
ُ ّ
على المستوى الجزئي ،فإن جميع الجبال واألنهار والبحيرات والبحار واليابسة التي يراها اإلنسان على األرض ،وجميع
ّ
يمر بها ،وجميع األشياء التي تسكن األرض ،بما في ذلك النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة والبشر تخضع
الفصول التي ّ

جميعا محكوم ٌة
وتحكمه توجد جميع األشياء أو تختفي وفًقا ألفكاره ،كما أن حياتها
ظل سيادة هللا
لسيادة هللا
ّ
ّ
ويتحكم بها هللا .في ّ
ً

عينة وتنمو وتتكاثر وفًقا لها .ال إنسان وال شيء هو فوق هذه القوانين.
بقوانين ُم ّ
من "هللا ذاته ،الفريد (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"

حدودا للجبال والسهول والصحاري والتالل واألنهار والبحيرات .توجد على األرض
عندما خلق هللا جميع األشياء ،رسم
ً
سط ٍ
جبال وسهول وصحاري وتالل ،باإلضافة إلى م َّ
حات مائيَّة م ِّ
حدودا بين جميع
تنوعة .أليست هذه تضاريس مختلفة؟ رسم هللا
ً
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
َّ
نتحدث عن رسم الحدود ،يعني هذا أن الجبال لها ترسيماتها ،والسهول لها
هذه األنواع المختلفة من التضاريس .عندما
ترسيماتها ،والصحاري لها نطاق معيَّن ،والتالل لها منطق ٌة ثابتة .يوجد أيضا مقدار ثابت من الم َّ
سطحات المائيَّة مثل األنهار
ً
ٌ
ُ
ٌ ُ
شيء بطر ٍ
ٍ
ٍ
يقة
دبر هللا ُك ّل
والبحيرات .يعني هذا أنه عندما خلق هللا جميع األشياء فإنه َّ
قسم ُك ّل شيء بوضو ٍح شديدُ ... .ي ِّ
خططة وم َّ
م َّ
نظمة ضمن جميع هذه التضاريس والبيئات الجغرافيَّة المختلفة التي خلقها .ولذلك فإن جميع هذه البيئات الجغرافيَّة
ُ
ُ
ال تزال موجودة منذ آالف السنين ،وبعد عشرات اآلالف من السنين من خلق هللا لها .ما زال ُكل منها ي ِ
ؤدي دوره .على الرغم
ُّ
ٌ
ات معيَّنة ،وتقع الزالزل خالل فتر ٍ
ٍ
ات كبيرة في األرض ،فإن هللا لن يسمح
ات ُمعيَّنة ،وتحدث ُّ
تغير ٌ
من أن البراكين تثور خالل فتر ُ
ألي نوٍع من التضاريس بأن يفقد وظيفته األصليَّة .ال يمكن لهذا ُكّله – هذا ُكّله الذي يتمتَّع به البشر ويرونه – أن يبقى
مطلًقا ّ
ٍ
يقة م َّ
نظمة َّإال بفضل تدبير هللا وحكمه على هذه النواميس وتَ ُّ
مكنه منها. ...
ُ
على األرض بطر ُ

ٍ
حدود للبيئات الجغرافيَّة الم ِّ
حدودا للطيور والوحوش واألسماك والحشرات
أيضا
بغض النظر عن وضع
ً
تنوعة ،رسم هللا ً
ّ ...
ُ
أيضا النواميس .بسبب االختالفات بين البيئات الجغرافيَّة الم ِّ
الم ِّ
تنوعة وبسبب وجود بيئات جغرافيَّة
تنوعة ولجميع النباتاتّ .
وسن ً
ُ
ُ

بيئات مختلفة للبقاء .تعيش الطيور
مختلفة ،فإن األنواع المختلفة من الطيور والوحوش واألسماك والحشرات والنباتات لها
ٌ
والوحوش والحشرات بين النباتات الم ِّ
تنوعة ،وتعيش األسماك في الماء ،وتنمو النباتات في األرض ... .جميع الكائنات التي
ُ

مكان واحد أو يمكنها أن َّ
ٍ
تتنفس من خالل أنوفها – ُكّلها لديها نواميسها
عما إذا كانت ثابتة في
بغض النظر َّ
خلقها هللا – ّ
ٍ
بوقت طويل كان قد َّ
الخاصة من أجل البقاء.
أعد لها أوطانها وبيئاتها
الخاصة للبقاء .قبل أن يخلق هللا هذه الكائنات الحيَّة
َّ
َّ
الخاصة التي تناسب بقائها
الخاص وأوطانها وأماكنها الثابتة
الخاصة للبقاء وطعامها
كانت لهذه الكائنات الحيَّة بيئاتها الثابتة
َّ
َّ
ّ
ِ
تتجول أو تُ ِّ
دبر هللا جميع
وبدرجات ح اررة تناسب هذا البقاء .وبهذه الطريقة لن َّ
قوض بقاء البشر أو تُؤثّر على حياتهم .هكذا ُي ِّ
الكائنات :حيث يوفر للبشر أفضل ٍ
بيئة للبقاءُ .ك ّل ٍ
الخاصة من أجل
طعام ُيبقيه حيًّا داخل بيئاته
كائن من الكائنات الحيَّة له
َّ
ٌ
وتستمر وفًقا
البقاء .وبذلك الطعام تكون ثابتة في بيئتها األصليَّة من أجل البقاء .في ذلك النوع من البيئة ال تزال تعيش وتتكاثر
ّ
للنواميس التي وضعها هللا لها .وبفضل هذه األنواع من النواميس ،وبفضل قضاء هللا المسبق ،تعيش جميع الكائنات في انسجام
مع البشر ،كما يتعايش البشر مع بعضهم في اعتماد متبادل مع جميع الكائنات.
من "هللا ذاته ،الفريد (ط)" في "الكلمة يظهر في الجسد"

صارخا بالبكاء ،فإنك تبدأ في أداء واجبك ،وتبدأ رحلة حياتك بأداء دورك في
منذ اللحظة التي تدخل فيها هذا العالم
ً
خطة هللا وترتيباتهً .أيا كانت خلفيتك و ًأيا كانت الرحلة التي تنتظرك ،فال يمكن ألحد أن يفلت من تنظيمات وترتيبات السماء،

وال أحد يتح َّكم في مصيره؛ ألن َم ْن يحكم كل شيء هو وحده القادر على مثل هذا العمل .منذ اليوم الذي أتى فيه اإلنسان إلى
يدبر هذا الكون
ويوجه قواعد تغيير كل شيء ومسار حركته .ومثل جميع األشياء ،يتلقى
الوجود ،وعمل هللا مستمر بثباتّ ،
ّ

غذاء من العذوبة والمطر والندى من هللا .ومثل جميع األشياء ،يعيش اإلنسان دون أن يدري
اإلنسان ،بهدوء ودون أن يدري،
ً
عما إذا كنت
تحت ترتيب يد هللا؛ فقلب اإلنسان وروحه تمسكهما يد هللا ،وكل حياة اإلنسان تلحظها عينا هللا .وبغض النظر ّ

َّ
ويتجدد ويختفي وفًقا ألفكار هللا .هذه هي
ويتغير
سيتحول
حيا كان أو ميتًا،
َّ
َّ
تصدق ذلك أم ال ،فإن أي شيء وكل شيءً ،
الطريقة التي يسود بها هللا على كل شيء.
عندما يدنو الليل بهدوء ،يظل اإلنسان غير مدرك؛ ألن قلبه ال يمكنه أن يتصور كيف يقترب الظالم أو من أين يأتي.

بعيدا بهدوء ،يستقبل اإلنسان ضوء النهار ،ولكن يظل قلب اإلنسان ال يعرف وال يدري بالمكان الذي أشرق
وعندما يرحل الليل ً
بعيدا .تأخذ هذه التعاقبات المتكررة من النهار والليل اإلنسان إلى مرحلة تلو األخرى ،ومن
منه النور وكيف أزاح ظالم الليل ً
أيضا على أن عمل هللا في كل مرحلة وخطته لكل عصر يتحققان.
سياق تاريخي إلى السياق الذي يعقبه ،ولكنها تؤكد ً
من "هللا مصدر حياة اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

أقدر وأختار هذه المجموعة من الناس ،أي أنتم بالتحديد الذين تعيشون في الوقت الحاضر .لقد
منذ خلق العالم بدأت ّ
رتبت يداي طباعكم ،وقدراتكم ،ومظهركم ،وقامتكم ،وأسرتكم التي ولدتم فيها ،ووظيفتك وزواجك ،وأنت بجملتك ،وحتى بما في

فضال عن
بيدي حتى األمور التي تفعُلها واألشخاص الذين تقابلهم كل يوم،
تبت َّ
ً
ذلك لون شعرك وبشرتك ،ووقت ميالدك .وقد ر ُ
أن مثولك في حضرتي اليوم قد تم في الواقع بترتيبي .ال تلق بنفسك في الفوضى ،وعليك أن تدبر أمورك بهدوء.
من "الفصل الرابع والسبعون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

تتشابك مصائر البشر والكون
طا وثيًقا بترتيبات الخالق .وفي النهاية ،ال
تشابكا وثيًقا مع سيادة الخالق ،وترتبط ارتبا ً
ً
يمكن التعامل معها بدون سلطان الخالق .من خالل قوانين جميع األشياء ،يفهم اإلنسان ترتيب الخالق وسيادته ،ومن خالل

قواعد البقاء ُي ِ
درك حكم الخالق ،ومن مصائر جميع األشياء يستخلص استنتاجات حول الطرق التي يمارس بها الخالق سيادته
الحية
ّ
وتحكمه بها ،وفي دورات حياة البشر وجميع األشياء يختبر البشر حًقا تنظيمات الخالق وترتيباته لجميع األشياء والكائنات ّ
األرضية وجميع القوى األخرى.
محل جميع القوانين والقواعد والمؤسسات
ّ
تحل ّ
ويختبر حّقا كيف أن تلك التنظيمات والترتيبات ّ

تتدخل
وفي ضوء ذلك
قوة يمكنها أن ّ
ّ
يضطر البشر لالعتراف بأن سيادة الخالق ال يمكن أن ينتهكها ّ
أي مخلوق ،وأنه ال توجد ّ
اإللهية يعيش البشر وجميع األشياء
غيرها .بموجب هذه القوانين والقواعد
ّ
فعينها الخالق أو تُ ّ
في األحداث واألشياء التي سبق ّ
جيال بعد ٍ
جيل .أليس هذا هو التجسيد الحقيقي لسلطان الخالق؟
وتتكاثر ً
ّ
من "هللا ذاته ،الفريد (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"

هللا هو من ِّ
يوجه مصير البشرية
( ِفقرة ُمختارة من كلمة هللا)
كأعضاء في الجنس البشري وكمسيحيين أتقياء ،تقع علينا المسؤولية وااللتزام لتقديم أذهاننا وأجسادنا لتتميم إرسالية هللا،
مكرسة إلرسالية هللا وقضية البشر
إذ أن كياننا كله قد جاء من هللا ويوجد بفضل سيادته .إن كانت أذهاننا وأجسادنا غير ّ
العادلة ،فلن تكون أنفسنا جديرة بأولئك الذين استشهدوا ألجل إرساليته ،وباألكثر غير مستحّقة هلل الذي وهبنا كل شيء.
خلق هللا هذا العالم وهذه البشرية ،ال بل كان المهندس المعماري الذي صمم الثقافة اإلغريقية والحضارة البشرية .فقط هللا

ونهارا .ال ينفصل التقدم البشري والنمو عن سيادة هللا ،وال يمكن انتزاع
ليال
يعزي هذه البشرية ،وهو الوحيد الذي يعتني بها ً
َم ْن ّ
ً
بعيدا عن مقاصده .إن كنت مسيحيا حقيقيا ،فستؤمن ًّ
حقا أن نهوض أو سقوط أية دولة أو أمة يتم
تاريخ البشرية ومستقبلها ً
ً
ً

سن
صير األمم والدول ،وهو وحده من يتحكم في مسار هذه البشريةْ .
إن ابتغت البشرية ُح َ
طبًقا لمقاصد هللا؛ فاهلل وحده يعرف م َ
حتما مصيره وغايته نهاية كارثية.
المآل أو أرادته دولة ما ،فعلى اإلنسان أن يسجد ُم ِّ
تعبًدا هلل ويتوب معترًفا أمامه ،وإال سينتهي ً
كبيرا ،وابتعدت عن بركة هللا الذي لم يعد يكترث لها ،وخسرت
انظر إلى زمن فلك نوح :كانت البشرية فاسدة ً
فسادا ً
وعوده .عاشت البشرية في الظلمة بدون نور هللا وهكذا أصبح البشر فاسقين بطبيعتهم وأسلموا أنفسهم للفساد القبيح .ولم يعد في
مؤهلين لرؤية وجه هللا وال حتى سماع صوته ألنهم كانوا قد تخلوا
استطاعة هؤالء البشر الحصول على وعد هللا؛ وكانوا غير ّ
جانبا كل ما قد أنعم به عليهم ،متناسين تعاليمه .ابتعدت قلوبهم أكثر فأكثر عن هللا ،وبفعلتهم هذه فسدوا
عن هللا ،وطرحوا ً
فسادا تخطى العقل واإلنسانية ،وازداد شرهم .وبذلك أصبحوا أقرب إلى الموت ،ووقعوا تحت غضب هللا وعقابه .فقط نوح هو
ً
قادر على سماع صوت هللا وتعاليمه .فقام ببناء الفلك وفًقا لتوجيهات كلمة هللا ،وجمع
من َعَب َد هللا وحاد عن الشر ،ولذلك كان ًا

جاهزا ،أوقع هللا دماره على العالم .فقط نوح وسبعة أشخاص
كافة أنواع الكائنات الحية .وبهذه الطريقة ،حالما أصبح كل شيء
ً
من عائلته نجوا من الدمار ألن نوح عبد يهوه وحاد عن الشر.
ثم انظر اآلن للزمن الحاضر :لم يعد يوجد رجال أتقياء مثل نوح يعبدون هللا ويحيدون عن الشر .ومع ذلك ال يزال هللا

مِ
وغافر لها خالل هذه الحقبة األخيرة .يبحث هللا عن أولئك المشتاقين لظهوره .يبحث عن أولئك القادرين
ًا
نع ًما على هذه البشرية
ُ
ٍ
يطلب أولئك الذين يطيعونه كأطفال ،وال
يقدمون قلوبهم وأجسادهم له.
على سماع كلماته ،أولئك الذين لم ينسوا إرساليته إنما ّ
ُ
يقاومونه .إن لم توجد أية قوة تُعيقك في تكريسك له ،ستجد نعمة في عين هللا وينعم عليك ببركاته .وإن كنت في مركز ٍ
عال،

وسمعة كريمة ،ولديك معرفة غزيرة ،وتمتلك العديد من العقارات ويدعمك أناس كثيرون ،غير أن هذه األمور ال تمنعك من
المجيء أمام هللا لقبول دعوته وإرساليته ،وتنفيذ ما يطلبه منك ،عندها فإن كل ما ستفعله سيكون ذا أهمية كبيرة لألرض وذا

فضت دعوة هللا من أجل مكانتك وأهدافك الخاصة ،فكل ما ستفعله سيكون
وسي ْرُذُلك هللا .ربما
ً
خير كبير للبشرية .إن ر َ
ملعونا َ
تكون رئيس دولة ،أو ِ
شيخا ،مركزك العالي ال يهم ،إن كنت تتكل على معرفتك ِ
وس َع ِة مشاريعك فستفشل
عال ًما أو
قسيسا أو ً
ً

دائما ولن تنال بركات هللا ،ألن هللا لن يقبل أي شيء تفعله ،ولن يضمن أن تكون مهنتك مهنة بارة أو يقبل عملك كشيء مفيد
ً
للبشرية .سيقول إن كل شيء تفعله هو استخدام لمعرفة وقوة البشر لتحجب عن الناس حماية هللا وإلنكار بركاته .سيقول إنك
تقود البشرية للظلمة والموت والدخول إلى وجود بال حدود فيه يفقد اإلنسان هللا وبركاته.
منشغال بالعلم والمعرفة .ثم أصبح العلم والمعرفة أدوات للسيطرة
منذ أن عرف اإلنسان العلوم االجتماعية أصبح عقله
ً

على الجنس البشري ،ولم تعد توجد مساحة كافية لإلنسان ليعبد هللا ،ولم تعد تتوفر ظروف مناسبة لعبادة هللا .وانحطت مكانة
هللا إلى أدنى مرتبة في قلب اإلنسان .العالم في قلب اإلنسان بال مكان هلل ُمظلم وفارغ وبال رجاء .ولهذا ظهر العديد من علماء
االجتماع والمؤرخين والساسة للتعبير عن نظريات العلوم االجتماعية ،ونظرية تطور اإلنسان ،ونظريات أخرى تتعارض مع

حقيقة خلق هللا لإلنسان ،وهذه النظريات مألت عقل اإلنسان وقلبه .وبهذه الطريقة يصبح َمن يؤمنون بأن هللا خلق كل شيء
التطور أكثر من أي ٍ
أقل من أي ٍ
وقت مضى .يتزايد ويتزايد عدد الناس الذين
وقت سابق ،ويتزايد عدد المؤمنين بنظرية
ُّ
يتعاملون مع َّ
سجالت عمل هللا وكالمه في عصر العهد القديم كخرافات وأساطير .أصبح الناس في قلوبهم غير مكترثين بكرامة
مهما
هللا وعظمته .وال يبالون بعقيدة وجود هللا وتسّلطه على كافة األشياء .لم يعد بقاء الجنس البشري ومصير الدول والشعوب ً
في نظرهم .يعيش اإلنسان في عالم أجوف يهتم فقط بالمأكل والمشرب والسعي وراء َّ
الملذات... .القليل من الناس يحملون على
عاتقهم البحث عن مكان عمل هللا اليوم ،ويبحثون عن كيفية تسلطه على غاية اإلنسان وترتيبه لهذا .وبهذه الطريقة أصبحت

الحضارة اإلنسانية – دون دراية اإلنسان – عاجزة أكثر فأكثر عن أن تساير آمال اإلنسان ،بل ويوجد العديد من البشر
يشعرون أنهم ،لكونهم يعيشون في مثل هذا العالم ،صاروا أقل سعادة من الذين سبقوهم .حتى األشخاص الذين يعيشون في
دول متقدمة يعانون من نفس الشكوى .ألنه بدون إرشاد هللا ال يهم مقدار ما يفكر فيه الحكام أو علماء االجتماع للحفاظ على

الحضارة البشرية؛ فهذا كله بال جدوى .ال يستطيع أحد أن يمأل الفراغ الموجود في قلب اإلنسان ،ألنه ال يوجد أحد يمكنه أن
الم َبتلى به .العلم والمعرفة والحرية والديمقراطية
يكون ً
حياة لإلنسان وال ثمة نظرية اجتماعية يمكنها تحرير اإلنسان من الفراغ ُ
حتما ويتحسر على مظالم
والرخاء والراحة ليست إال ًا
أمور تسبب راحة مؤقتة .حتى مع هذه األشياء سيظل اإلنسان يرتكب اإلثم ً
تكبح جماح َن َهم اإلنسان ورغبته في االستكشاف .ألن اإلنسان قد خلقه هللا ،وهذه
المجتمع .حتى هذه األمور ال يمكنها أن َ
التضحيات واالستكشافات البشرية التي بال إحساس ستقوده فقط إلى مزيد من الضيق .سوف يظل اإلنسان يحيا في حالة دائمة

من الخوف ،وال ي عرف كيف يواجه مستقبل البشرية أو كيف يواجه الطريق الذي أمامه .بل سيخشى اإلنسان العلم والمعرفة،

كبير
عجز ًا
عاجز ًا
ًا
ويخشى شعور الفراغ بداخله .في هذا العالم ،سواء كنت تحيا في دولة حرة أو دولة بال حقوق إنسان ،ستظل
كبير عن الهروب من رغبة استكشاف
عجز ًا
عاجز ًا
ًا
محكوما ،ستظل
حاكما أم
عن الهروب من مصير البشرية .سواء كنت
ً
ً
عجز عن الهروب من اإلحساس الكبير بالفراغ .مثل هذه الظواهر منتشرة بين
مصير البشرية وأسرارها وغايتها ،وستظل أكثر ًا
البشرية جمعاء ويطلق عليها علماء االجتماع الظواهر االجتماعية ،غير أنه ال يقدر أي إنسان عظيم على حل مثل هذه
المشكالت ،فاإلنسان هو في المقام األول مجرد إنسان ،ومكانة هللا وحياته ال يمكن استبدالها بأي إنسان .ال يحتاج اإلنسان فقط

أيضا إلى خالص هللا وتدبيره لحياته .فقط عندما ينال
إلى مجتمع عادل فيه يتمتع الجميع بالمأكل والمساواة والحرية ،بل يحتاج ً
حل مشكلة احتياجات اإلنسان واشتياقه لالستكشاف وفراغه الروحي .إن لم يستطع شعب
اإلنسان خالص هللا وتدبيره لحياته ،تُ ُّ

وسيبيدها هللا.
أمة أو دولة ما نيل خالص هللا ورعايته ،ستسلك هذه األمة أو الدولة تجاه الخراب والظالم ُ

ربما تعيش اآلن في دولة مزدهرة ،ولكن إن تركت شعبك يضل عن هللا ،ستجد دولتك نفسها تتجرد من بركات هللا بطريقة

متزايدة .ستُسحق حضارة دولتك أكثر فأكثر تحت األقدام ،وبعد فترة وجيزة سيثور الشعب ضد هللا ويلعن السماء .وبذلك يكون
أيضا
مصير هذه الدولة ،دون دراية اإلنسان ،هو الخراب .سيقيم هللا دوًال قوية تتعامل مع هذه الدول التي لعنها هللا وربما ً
تمسحها من على وجه األرض .يتوقف صعود أو سقوط دولة أو أمة على ما إذا كان حكامها يعبدون هللا ،وما إذا كانوا يقودون

شعبهم إلى هللا وعبادته .ولكن في هذا العصر األخير ،الذي تحاول فيه قلة قليلة عبادة هللا والبحث عنهُ ،ينعم هللا بإحسانه
معا ِّ
ليكون
بار نسبيًّا ،بينما تصير الدول
معسكر عالميًّا ًّا
ًا
الخاص على الدول التي فيها المسيحية هي دين الدولة .يجمعهم هللا ً
أعداء للمعسكر البار .بهذه الطريقة ال يكون هلل مكان بين البشرية إلتمام عمله فحسب،
الملحدة أو تلك الدول التي ال تعبد هللا
ً
أيضا يستحوذ على دول يمكنها ممارسة السلطة البارة ،كمثل أن تفرض عقوبات وقيود على تلك الدول التي تقاوم هللا .ومع
بل ً
غائبا عن أفكار اإلنسان لمدة
بعيدا عنه ًا
ذلك ال يزال عدد كبير من الناس ال يأتون إلى هللا ألن اإلنسان قد حاد ً
كثير وظل هللا ً

البعد عن رغبات هللا ،ألن حكام الدول لن
طويلة .ال تزال على األرض دول تمارس البر وتقاوم اإلثم ،ولكن هذا بعيد كل ُ
يسمحوا هلل بتوجيه شعوبهم ،ولن يجمع حزب سياسي أعضاءه لعبادة هللا؛ لقد فقد هللا مكانه الصحيح في قلب كل دولة وشعب
وحزب حاكم وحتى في قلب كل إنسان .ومع أنه توجد قوى بارة موجودة في هذا العالم ،لكن الحكم الذي ال يكون فيه مكان هلل
في قلب اإلنسان يكون ًّ
هشا .دون بركة هللا ،سيسقط المجال السياسي في الضالل ويصبح عرضة للهجوم .أما بالنسبة إلى

البشر ،فإن الحرمان من بركة هللا أشبه ما يكون بالحرمان من ضوء الشمس .بغض النظر عن مدى المساهمات المجتهدة التي

يغير هذا مصير البشرية أو
يقدمها الحكام لشعوبهم ،وبغض النظر عن عدد المؤتمرات الدينية العديدة التي تعقدها البشرية ،لن ّ

ِ
معا في سالم ،ويكون فيها قيادة
ّ
يعدله .يعتقد اإلنسان أن الدولة الجيدة هي التي يتوفر فيها الملبس والمأكل ويعيش فيها الناس ً
جيدة .لكن هللا ال يفكر بالمثل .فاهلل يرى أن الدولة التي ال أحد يعبده فيها هي دولة تستحق اإلبادة .تختلف طريقة تفكير

اإلنسان عن طريقة تفكير هللا كليًّا .لذلك ،إن لم يعبد رأس الدولة هللا سيكون مصير هذه الدولة مأسويًّا وستكون بال غاية.

يتحكم في هذا العالم والكون
ال يشترك هللا في سياسات اإلنسان ،ومع ذلك فإن مصير دولة أو أمة ما هو في يد هللا .هللا ّ
طا لصيًقا ،وال يوجد إنسان أو دولة أو شعب خارج نطاق سيادته .إن رغب
بأسره .مصير اإلنسان وخطة هللا مرتبطان ارتبا ً
إنسان في معرفة مصيره ،عليه أن يأتي أمام هللا .فاهلل سيجعل َم ْن يتبعونه ويعبدونه يزدهرون ،وسيجلب الخراب واإلبادة على

َم ْن يقاومونه ويرفضونه.

ِ
أيضا في زوجة لوط التي تحولت إلى عمود ملح.
استرجع المشهد الكتابي الذي أنزل فيه هللا الخراب على سدومِّ ،
وفكر ً
سم َر اليهود يسوع على الصليب منذ ألفي
وتذكر كيف تاب أهل نينوى عن خطاياهم في مسوح ورماد ،وتذكر ما حدث بعد أن َّ

وفروا إلى بلدان في كل أنحاء العالم .العديد منهم ُقتلوا وخضعت األمة اليهودية بأسرها
عام مضتُ .
ط ِرد اليهود من إسرائيل ّ
لدمار غير مسبوق .لقد سمروا هللا على الصليب – وهكذا ارتكبوا جريمة شنعاء – فاستفزوا شخصية هللا .ودفعوا عاقبة ما فعلوه
وتحلموا عواقب أفعالهم .لقد أدانوا هللا ورفضوه ،لذلك لم يكن أمامهم إال مصير واحد :أن يعاقبهم هللا .إنها العاقبة المريرة
والضيقة التي جلبها حكام دولتهم وأمتهم عليهم.
اليوم ،عاد هللا إلى العالم ليقوم بعمله .محطته األولى هي التجمع الضخم للحكام الديكتاتوريين :الصين ،الحصن المنيع

أناسا بحكمته وسلطانه .وأثناء هذه الفترة ،يعاديه الحزب الحاكم في الصين بكل الوسائل ويجتاز في معاناة
لإللحاد .لقد ربح هللا ً
كبيرة ،بال موضع يسند فيه رأسه أو يتخذه مأوى .ومع هذا ال يزال هللا ُي ْكمل العمل الذي ينوي فعله :ينطق بصوته وينشر
أبدا عمله ،بل قد َقِبل
اإلنجيل .ال يمكن ألحد أن يدرك عظمة قدرة هللا .في الصين ،الدولة التي ترى هللا ًّ
عدوا ،لم ُيوِقف هللا ً
المزيد من الناس عمله وكلمته ،ألن هللا يفعل كل ما بوسعه ُليخِّلص كل فرد في البشرية .نحن نثق أنه ال توجد دولة وال قوة
طلونها
ويربِكون خطة هللا ويع ّ
بإمكانها الوقوف في طريق ما يريد هللا تحقيقه .أولئك الذين يعرقلون عمل هللا ،ويقاومون كلمتهُ ،

أمة تقوم ضد
رسل إلى الجحيم؛ أية دولة تتحدى عمل هللا ستَُد َمر؛ وأية َّ
سيعاقبهم هللا في النهاية .كل َم ْن يتحدى عمل هللا ُ
سي َ
عمل هللا ستُمحى من على هذه األرض ولن يعود لها وجود .إنني أدعو شعوب جميع األمم والدول وحتى الصناعات أن ينصتوا

ثم يجعلوا هللا األقدس واألكرم واألعلى وهدف
إلى صوت هللا ،وينظروا إلى عمل هللا ،ويعيروا
ً
انتباها لمصير البشريَّة ،ومن ّ
تماما كما عاش نسل إبراهيم في ظل
العبادة الوحيد بين الجنس البشري ،وأن يسمحوا للبشرية كلها أن تحيا في ظل بركة هللا ً
وتماما مثلما كان يعيش آدم وحواء ،اللذان خلقهما هللا في األصل ،في جنة عدن.
وعد يهوه،
ً

إن عمل هللا مثل أمواج تندفع بقوة .ال يمكن ألحد أن يحتجز هللا ،وال يمكن ألحد أن يوقف خطوات أقدامه .فقط أولئك

الذين ينصتون بانتباه لكلماته ويسعون إليه بشوق وعطش ،يمكنهم اتباع خطاه ونيل وعده .أما أولئك الذين ال يفعلون ذلك
فسيتعرضون إلى ضيقة ساحقة وعقاب ُمستحق.
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2.هللا القدير هو الرب يسوع العائد
كلمات هللا المتعلقة:

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

دائما إلى األمام .حينما يمر عصر قديم ،يحل محله عصر جديد،
عمله من أجل عصر قادم ،ألن التدبير ال
كلي هلل يتقدم ً
ّ
جسد هللا الثاني بعد إكمال عمل يسوع.
جسد هو تَ ُّ
وبمجرد اتمام العمل القديم ،يستمر العمل الجديد في تحقيق تدبير هللا .هذا التَ ُّ
جسد ال يحدث حدوثًا مستقالً ،بل هو المرحلة الثالثة من العمل بعد عصر الناموس وعصر النعمة .كل مرحلة
بالطبع هذا التَ ُّ

المصاحبة في شخصية
ًا
دائما تجلب بداي ًة جديدة
وعصر ً
جديدا معها .ولذلك توجد العديد من التغيرات ُ
جديدة من العمل اإللهي ً
هللا ،وفي طريقة عمله ،وفي مكان عمله ،وفي اسمه .إ ًذا ال عجب أنه من الصعب على اإلنسان قبول عمل هللا في العصر
ودائما ما يقود الجنس البشري كله إلى األمام.
دائما ما يقوم هللا بعمله،
ً
الجديد .ولكن بغض النظر عن معارضة اإلنسان هللً ،
جسدا مرًة أخرى،
حين أتى يسوع إلى عالم البشر ،جاء بعصر النعمة واختتم عصر الناموس .أثناء األيام األخيرة ،صار هللا ً

جسد الثاني هلل سينقادون إلى
جسدا هذه المرة ،أنهى عصر النعمة وجاء بعصر الملكوت .جميع َم ْن يقبلون التَ ُّ
وحين أصبح ً
شخصيا .مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر ،فإنه لم
عصر الملكوت ،وسيكونون قادرين على قبول إرشاد هللا قبوالً
ً

يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن اإلنسان ،ولم يخلص اإلنسان من شخصيته الفاسدة كلها .إن

تاما لم يتطّلب من يسوع أن يحمل خطايا اإلنسان كذبيحة خطية فحسب ،بل تطّلب
خالص اإلنسان من تأثير إبليس
خالصا ً
ً
تماما من شخصيته التي أفسدها إبليس .ولذلك بعدما نال اإلنسان غفران
أيضا عمالً
األمر ً
ضخما من هللا لكي يخلص اإلنسان ً
ً
ليتجسد لكي ما يقود اإلنسان إلى العصر الجديد ،ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة ،وقد أتى هذا العمل باإلنسان
الخطايا عاد هللا
َّ

إلى حالة أسمى .كل َم ْن يخضع لسيادة هللا ،سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم ،ويحيا بحق في النور ،ويحصل على
الطريق والحق والحياة.
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دائما أنه ابن داود
عندما كان يسوع يقوم بعمله ،كانت معرفة اإلنسان بيسوع ال تزال مبهمة وغير واضحة .آمن اإلنسان ً
خير قد فدى اإلنسان من خطاياه .وعلى أساس اإليمان نال البعض الشفاء فقط من خالل لمس
وأعلن أنه نبي عظيم وسيد ِّ
هدب ثوبه؛ استطاع األعمى أن يرى وحتى الميت استعاد الحياة .ومع ذلك لم يستطع اإلنسان اكتشاف الشخصية الشيطانية

الفاسدة المتأصلة بعمق داخله وال عرف كيف يتخلص منها .نال اإلنسان الكثير من النعمة ،مثل سالم وسعادة الجسد ،وبركة

أسرة كاملة عل ى أساس إيمان شخص واحد ،وشفاء مرض ،وخالفه .كانت البقية هي أعمال اإلنسان الصالحة ومظهره التقي؛
صالحا .مؤمنون مثل هؤالء فقط هم من بإمكانهم دخول السماء بعد
مؤمنا
إن استطاع إنسان أن يحيا مثل هذا ،فكان ُيعد
ً
ً
الموت ،ما يعني أنهم نالوا الخالص .ولكن في حياتهم لم يفهموا طريق الحياة على اإلطالق .كل ما كانوا يفعلونه هو ارتكاب
الخطايا ،ثم االعتراف بها في دورة مستمرة دون أي مسار لتغيير شخصيتهم؛ كانت هذه هي حالة اإلنسان في عصر النعمة.
طهر هذه المرحلة
هل نال اإلنسان
خالصا ً
كامال؟ كال! لذلك بعد اكتمال هذه المرحلة ،ال يزال هناك عمل الدينونة والتوبيخ .تُ ِّ
ً
ثم تهبه طريًقا ليتبعه .ال يمكن أن تكون هذه المرحلة مثمرة وذات مغزى لو أنها استمرت في طرد
اإلنسان بواسطة الكلمة ،ومن ّ

األرواح الشريرة ،ألن طبيعة اإلنسان الخاطئة لن يتم التخلص منها وسيقف اإلنسان عند غفران الخطايا فقط .من خالل ذبيحة

الخطية ،نال اإلنسان غفران خطاياه ،ألن عمل الصلب قد انتهى بالفعل وقد غلب هللا إبليس .لكن شخصية اإلنسان الفاسدة
تظل بداخله وما زال اإلنسان يخطئ ويقاوم هللا؛ ولم يربح هللا البشرية .لهذا السبب في هذه المرحلة من العمل يستخدم هللا

الكلمة ليكشف عن شخصية اإلنسان الفاسدة وليدفع اإلنسان إلى الممارسة بحسب الطريق الصحيح .هذه المرحلة ذات مغزى

ِّ
وتمكن شخصية اإلنسان من أن
أيضا ،ألن اآلن الكلمة هي التي تدعم حياة اإلنسان مباشرًة
ًا
أكثر من سابقتها وأكثر
إثمار ً
تجسد هللا وأنهى بالكامل
تتجدد بالكامل؛ هذه المرحلة من العمل أكثر شمولية .لهذا فإن
التجسد في األيام األخيرة قد أكمل أهمية ُّ
ُّ

خطة تدبير هللا لخالص اإلنسان.

التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

علي أيضا المسيَّا ،وناداني الناس في ٍ
ٍ
وقت من األوقات باسم يسوع
ُ
كنت معروًفا في وقت من األوقات باسم يهوه .وأُطلق َّ ً
ولكني اليوم لست يهوه أو يسوع الذي عرفه الناس في أزمنة ماضية ،إنني اإلله الذي قد
المخِّلص ألنهم أحبوني واحترمونيّ .

سينهي العصر .إنني اإلله نفسه الصاعد من أقاصي األرض ،تتجّلى في شخصيتي الكاملة،
عاد في األيام األخيرة ،اإلله الذي ُ
ّ
دائما يجهلون شخصيتي .منذ خلق العالم
وأزخر بالسلطان والكرامة و ٌ
المجد .لم يشاركني الناس قط ،ولم يعرفوني ً
أبدا ،وكانوا ً
ٍ
مختف بين البشر .إنه يسكن بين البشر،
حتى اليوم ،لم َيرني أحد .هذا هو اإلله الذي يظهر لإلنسان في األيام األخيرة ،ولكنه
ضرمة ،مملوء قوة ومفعم بالسلطان .ال يوجد شخص واحد وال شيء واحد لن تدينه
ٌ
الم َ
حق وحقيقة ،كالشمس الحارقة وكالنار ُ
يتطهر بلهيب النار .في النهاية ستتبارك األمم كّلها بسبب كالمي ،وسوف
كلماتي ،وال يوجد شخص واحد وال شيء واحد لن
َّ
جميعا في األيام األخيرة أنني المخِّلص الذي عاد ،أنا هللا القدير الذي
أيضا بسبب كالمي .بهذه الطريقة ،سيرى الناس
تُسحق ً
ً
ٍ
ِ
هب
ُ
سيخضع البشرية كّلها ،وأنني كنت في وقت من األوقات ذبيحة خطيئة لإلنسان ،ولكن في األيام األخيرة سأصبح كذلك ُل َ
خذت هذا
أيضا شمس البر التي تكشف كل األشياء .هذا هو عملي في األيام األخيرة .اتَّ ُ
الشمس التي تحرق كل األشياء ،و ً
بار ،وأنني الشمس الحارقة ،والنيران المتأججة .بهذه الطريقة
لعل الناس
جميعا يرون أنني إله ٌّ
االسم ،وأمتلك هذه الشخصية َّ
ً
جميعا ،أنا اإلله الحقيقي الوحيد ،وسيرون وجهي الحقيقي :إنني لست فقط إله بني إسرائيل ،ولست فقط الفادي
سيعبدني الناس
ً
– إنني إله المخلوقات كّلها في جميع أرجاء السماوات واألرض والبحار.
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ما زالت أقوال هللا مستمرة ،وهو يوظف أساليب ووجهات نظر مختلفة ليحثنا على ما نفعله ولنعبر عن صوت قلبه.

وتبين لنا الطريق التي يجب أن نسلكها ،وتسمح لنا أن نفهم ما هو الحق .نبدأ في االنجذاب إلى
كلماته تحمل قوة الحياةِّ ،
كلماته ،ونبدأ بالتركيز على نبرة وطريقة حديثه ،ونبدأ ال شعورًيا في االهتمام بصوت قلب هذا الشخص غير المميز .إنه يبذل

جهودا مضنية من أجلنا ،فيحرم نفسه من النوم والطعام من أجلنا ،ويبكي من أجلنا ،ويتنهد من أجلنا ،ويتألم بالمرض من أجلنا،
ً
ويعاني الذل من أجل غايتنا وخالصنا ،وينزف قلبه ،ويذرف الدموع بسبب تبلدنا وتمردنا .ال يمتلك كينونته وصفاته مجرد
شخص عادي ،وال يمكن امتالكهما أو بلوغهما بأحد الفاسدين .ما لديه من تسامح وصبر ال يملكه أي شخص عادي ،وال يملك

محبته أي كائن مخلوق .ال يمكن ألي أحد غيره أن يعرف جميع أفكارنا ،أو يدرك طبيعتنا وجوهرنا ،أو يدين تمرد البشر
وفسادهم ،أو يتحدث إلينا ويعمل بيننا بهذه الطريقة نيابة عن إله السماء .ال أحد غيره يستطيع امتالك سلطان هللا وحكمته

وم ْن هو تصدر بجملتها منه .ال يمكن ألحد غيره أن يرينا الطريق ويجلب لنا النور ،وال
وكرامته؛ فشخصية هللا وما لديه َ
يستطيع أحد أن يكشف عن األسرار التي لم يكشفها هللا منذ بدء الخليقة وحتى اليوم .ال يمكن ألحد غيره أن يخّلصنا من
ِ
ويعبر عن صوت قلب هللا ،وتحذيرات هللا ،وكالم دينونة هللا تجاه البشرية
عبودية الشيطان وشخصيتنا الفاسدة .إنه يمثّل هللاِّ ،
جديدة ،وأتى بسماء جديدة وأرض جديدة ،وعمل جديد ،وجاءنا بالرجاء ،وأنهى الحياة التي
جديدا وحقب ًة
ًا
بأسرها .لقد بدأ
عصر ً
ً
كنا نحياها في غموض ،وسمح لنا بأن نعاين طريق الخالص بالتمام .لقد أخضع كياننا كله ،وربح قلوبنا .منذ تلك اللحظة

فصاعدا ،تصبح عقولنا واعية ،وتنتعش أرواحنا :أليس هذا الشخص العادي الذي بال أهمية ،والذي يعيش بيننا وقد رفضناه
ً
ونهارا؟ إنه هو! إنه حًقا هو! إنه إلهنا! هو الطريق
دائما في أفكارنا ونتوق إليه ليالً
ً
لزمن طويل ،هو الرب يسوع الذي هو ً

والحق والحياة!

من "معاينة ظهور هللا وسط دينونته وتوبيخه" في "الكلمة يظهر في الجسد"

إن العمل الذي يتم في الوقت الحاضر قد دفع عمل عصر النعمة لألمام؛ أي أن العمل بموجب خطة التدبير الكلية ذات

ار
تقدما .لماذا أقول مرًا
قدما .على الرغم من أن عصر النعمة قد انتهى ،إال أن عمل هللا قد حقق ً
الستة آالف عام قد مضى ً
ار إن هذه المرحلة من العمل تُْبنى على عصر النعمة وعصر الناموس؟ هذا يعني أن عمل اليوم هو استم اررية للعمل الذي
وتكرًا
تم في عصر النعمة وهو تقدم عن العمل الذي تم في عصر الناموس .الثالث مراحل متداخلة بصورة لصيقة وكل واحدة منها
أيضا إن هذه المرحلة من العمل تُْبنى على المرحلة التي قام
مرتبطة في سلسلة مربوطة بإحكام بالمرحلة التي تليها .لماذا أقول ً
بها يسوع؟ بافتراض أن هذه المرحلة من العمل ليست مبنية على العمل الذي قام به يسوع ،لكان من المحتم أن يحدث صلب

آخر في هذه المرحلة ،ولكان عمل فداء المرحلة السابقة تم مرة أخرى .سيكون هذا بال مغزى .لذلك األمر ليس أن العمل قد
قدما وسما مستوى العمل لدرجة أعلى من قبل .يمكن أن ُيقال إن هذه المرحلة من العمل
اكتمل بالتمام ،بل العصر قد مضى ً
مبنية على أساس عصر الناموس وصخرة عمل يسوعُ .يبنى العمل مرحل ًة بمرحلة ،وهذه المرحلة ليست بداية جديدة .فقط الجمع

بين مراحل العمل الثالث يمكن اعتباره خطة التدبير ذات الستة آالف عام .العمل في هذه المرحلة يتم على أساس عمل عصر

النعمة .لو لم تكن هاتان المرحلتان مرتبطتين ،فلماذا ال يتم تكرار الصلب في هذه المرحلة؟ لماذا ال أحمل خطايا اإلنسان؟ بل
الحَبل
ً
بدال من ذلك جئت ألدين وأوبخ اإلنسان مباشرًة؟ لو كان عمل دينونتي وتوبيخي لإلنسان ومجيئي الذي ليس من خالل َ
ِ
من الروح القدس لم يتبع الصليب ،لما كنت مؤهالً لدينونة وتوبيخ اإلنسان .ألني بالتحديد واحد مع يسوع فإني آت ألوبخ

اإلنسان وأدينه مباشرًة .العمل في هذه المرحلة مبني بالكامل على العمل في المرحلة السابقة .لهذا السبب فإن عمالً من هذا
النوع فقط هو الذي يمكنه أن يجلب اإلنسان إلى الخالص ،خطوة بخطوة .يسوع وأنا أتينا من روح واحد .حتى لو كنا غير
مرتبطين في جسدينا ،إال أن روحنا واحد؛ على الرغم من أن محتوى ما نفعله والعمل الذي نقوم به مختلف ،إال أننا متشابهان
في الجوهر؛ جسدانا يتخذان أشكاالً مختلفة ،ولكن هذا بسبب التغير في العصر ومتطلبات عملنا المتنوعة؛ خدمتنا غير

أيضا مختلفة .لهذا ما يراه اإلنسان ويفهمه هذا اليوم ليس
متشابهة ،ولذلك العمل الذي نقوم به والشخصية التي نكشفها لإلنسان ً
مثل الماضي؛ هذا بسبب تغير العصر .لهذا هما مختلفان في جنس وشكل جسديهما ،ولم يولدا من نفس العائلة ،وال في نفس
الحقبة الزمنية ،ومع ذلك روحهما واحد .ألن ما يتشترك فيه جسداهما ليس الدم أو صلة قرابة من أي نوع ،وال يمكن إنكار أن

تجسد هللا كان في حقبتين زمنيتين مختلفتين .كونهما جسمي تجسد هللا ،فهذه حقيقة ال يمكن دحضها ،على الرغم من أنهما

ليسا من نفس الدم وال يشتركان في لغة بشرية واحدة (األول ذكر يتحدث بلغة اليهود واألخرى أنثى تتحدث فقط الصينية) .لهذه
أيضا .على الرغم من أنه
األسباب عاشا في بلدين مختلفين للقيام بالعمل الواجب عليهما القيام به ،وفي فترات زمنية مختلفة ً
لهما نفس الروح ،والجوهر ،ال توجد أوجه شبه مطلًقا بين المظهرين الخارجيين لجسديهما .كل ما يشتركان فيه هو نفس الطبيعة

البشرية ،لكن بالنسبة للمظهر الخارجي وظروف والدتهما ،مختلفان .هذه األمور ليس لها تأثير على عملهما أو المعرفة التي
يحصل عليها اإلنسان بشأنهما ،ألنهما في التحليل النهائي ،لهما نفس الروح وال يمكن ألحد أن يفصلهما .على الرغم من أن ال

مختلفا في حقب زمنية مختلفة،
صلة دم تربطهما ،إال أن كيانيهما مسؤوالن عن روحهما ،وهو الذي يخصص لهما عمالً
ً

وجسداهما من ساللة مختلفة .بالمثل فإن روح يهوه ليس أب روح يسوع ،وروح يسوع ليس ابن روح يهوه :هما واحد ونفس

الروح .بالضبط مثل هللا المتجسد اليوم ويسوع .على الرغم من أنه ال تربطهما صلة دم ،إال أنهما واحد؛ هذا ألن روحيهما واحد.

أيضا إنزال اللعنات على اإلنسان؛ وفي
أيضا عمل الدينونة البارة وتوبيخ اإلنسان ،و ً
يمكن هلل أن يقوم بعمل الرحمة واللطف ،و ً
النهاية ،يمكنه أن يقوم بعمل تدمير العالم وعقاب األشرار .أال يفعل كل هذا بنفسه؟ أليست هذه هي كلية قدرة هللا؟
ِ
كمالن معنى التجسد "في "الكلمة يظهر في الجسد"
من
ُّ
"التجسدان ُي ّ

كلي ًة عن األول ،لدرجة َّأنه يبدو َّ
أن االثنين ليس بينهما أي شيء
التجسد الثاني يبدو للناس
إن عمل جسد
مختلفا َّ
ُّ
ً
ٍ
ٍ
المرة .مع َّ
أن عمل جسد التج ُّسد الثاني يختلف عن عمل األول،
مشترك ،وال يمكن أن ُيرى أي
شيء من عمل األول في هذه َّ
احدا من عدمه على طبيعة العمل الذي يقوم به
احدا .يعتمد تحديد ما إذا كان مصدرهما و ً
فهذا ال يثبت أن مصدرهما ليس و ً
يدشن عمل هللا
تجسد هللا مرتين ،وفي كل مرة منهما ِّ
الجسدان وليس على مظهرهما الخارجي .أثناء المراحل الثالث لعمل هللاّ ،
ِ
يكمالن بعضهما البعض .من المستحيل لألعين البشرية أن تقول َّ
إن الجسدين
جديدا؛
عمال
عصر
ًا
جديدا ،ويبدأ ً
ً
ً
التجسدان ّ
ّ
فعليا من نفس المصدرَّ .
التجسدين في
إن األمر بطبيعة الحال يتجاوز قدرة العين البشرية أو العقل البشري .ولكن
يأتيان ً
ّ
ِ
المتجسدان ينشآن من نفس المصدر أم ال فإن
جوهرهما سواسية ،ذلك ألن عملهما ينبع من نفس الروح .سواء أكان الجسدان
ّ
بناء على العصر الذي ُوِلدا فيه أو مكان مولديهما أو أية عوامل أخرى كهذه ،بل بالعمل اإللهي
هذا األمر ال يمكن الحكم عليه ً
ٍ
بتقليدَّ ،
مرة يفتتح
التجسد الثاني أي عمل قام به يسوع ،ألن عمل هللا ال يلتزم
يعبران عنه .ال يؤدي جسد
ولكنه في كل َّ
ُّ
الذي ِّ
ِ
ِ
كمله،
جديدا .ال يهدف جسد
طريًقا
ُّ
ً
تممه ُ
وي ّ
التجسد الثاني إلى تعميق انطباع الجسد األول في أذهان الناس أو تقويته ،بل ُلي ّ
ِ
عمق معرفة اإلنسان باهلل ،وليكسر جميع القواعد الموجودة في قلوب الناس ،وليزيل من قلوبهم الصور الوهمية عن هللا .يمكن
ُ
ولي ّ
أن يقال َّإنه ال توجد مرحلة واحدة من عمل هللا يمكنها أن تعطي اإلنسان معرف ًة كامل ًة عنه؛ كل مرحلة تعطي اإلنسان جزًءا
كامالَّ ،إال َّأنه بسبب قدرات فهم اإلنسان المحدودة ،ال تزال معرفته
ًا
فقط وليس الكل .ومع أن هللا قد عبَّر عن شخصيته
تعبير ً
برمتها باستخدام اللغة البشرية؛ فكم باألحرى يمكن لمرحلة واحدة من
عن هللا ناقصة .من المستحيل التعبير عن شخصية هللا ّ
كامال؟ َّإنه يعمل في الجسد تحت غطاء طبيعته البشرية العادية ،وال يمكن للمرء َّإال أن
ًا
عبر عن هللا
تعبير ً
مراحل عمله أن تُ ِّ
يعرفه من خالل تعبيرات الهوته ،وليس من خالل مظهره الجسدي .يأتي هللا في الجسد ليسمح لإلنسان بأن يعرفه من خالل

ِّ
المتنوع ،وال تتشابه أي مرحلتين من مراحل عمله .بهذه الطريقة وحدها يمكن أن يقتني اإلنسان معرفة كاملة عن عمل هللا
عمله
ِ
تجسدين مختلفَّ ،إال َّ
أن جوهر الجسدين ،ومصدر
الم ّ
في الجسد ،معرفة غير مقصورة على جانب واحد .مع أن عمل الجسدين ُ
عملهما ،متطابقان؛ كل ما في األمر هو َّأنهما يوجدان ألداء مرحلتين مختلفتين من العمل ،ويظهران في عصرين مختلفين.
ِ
تجسدين يتشاركان نفس الجوهر واألصل – هذه حقيقة ال يستطيع أحد إنكارها.
الم ّ
ومهما كان األمر ،فإن جسدي هللا ُ
من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

3.ال يأتي الخالص إال من خالل اإليمان باهلل القدير
كلمات هللا المتعلقة:
جسدا مرًة
حين أتى يسوع إلى عالم البشر ،جاء بعصر النعمة واختتم عصر الناموس .أثناء األيام األخيرة ،صار هللا ً
جسد الثاني هلل سينقادون
جسدا هذه المرة ،أنهى عصر النعمة وجاء بعصر الملكوت .جميع َم ْن يقبلون التَ ُّ
أخرى ،وحين أصبح ً
شخصيا .مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر ،فإنه
إلى عصر الملكوت ،وسيكونون قادرين على قبول إرشاد هللا قبوالً
ً

لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن اإلنسان ،ولم يخلص اإلنسان من شخصيته الفاسدة كلها .إن

تاما لم يتطّلب من يسوع أن يحمل خطايا اإلنسان كذبيحة خطية فحسب ،بل تطّلب
خالص اإلنسان من تأثير إبليس
خالصا ً
ً
تماما من شخصيته التي أفسدها إبليس .ولذلك بعدما نال اإلنسان غفران
أيضا عمالً
األمر ً
ضخما من هللا لكي يخلص اإلنسان ً
ً
ليتجسد لكي ما يقود اإلنسان إلى العصر الجديد ،ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة ،وقد أتى هذا العمل باإلنسان
الخطايا عاد هللا
َّ

إلى حالة أسمى .كل َم ْن يخضع لسيادة هللا ،سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم ،ويحيا بحق في النور ،ويحصل على
الطريق والحق والحياة.
من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

التجسد األول هو فداء اإلنسان من الخطية ،فدائه من خالل جسد يسوع ،أي َّإنه خّلص اإلنسان من
كان الغرض من
ُّ

التجسد الثاني بمثابة ذبيحة خطية بل الهدف منه
الصليب ،ولكن الشخصية الشيطانيَّة الفاسدة ال تزال بداخل اإلنسان .لم يعد
ّ
لمن نالوا الغفران أن يخلصوا من خطاياهم
هو خالص أولئك الذين نالوا الفداء من الخطية
خالصا ً
كامال .هذا يتم حتى يمكن َ
ً
يتحررون من تأثير ظلمة الشيطان ويعودون أمام عرش
ًا
ويصيروا
أطهار بصورة كاملة ،ومن خالل إحراز تغيير في شخصيتهمَّ ،

هللا .بهذه الطريقة فقط يمكن لإلنسان أن يتقدس بالتمام .بعدما انتهى عصر الناموس ،بدأ هللا عمل الخالص في عصر النعمة،

تطهير
ًا
تمرده ،بتطهير البشرّية
الذي يستمر حتى األيام األخيرة ،عندما يقوم هللا ،من خالل إدانة الجنس البشري وتوبيخه على ّ
ٍ
وحينئذ فقط سيختتم هللا عمل الخالص ويدخل إلى الراحة.
كامال.
ً
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

عمل األيام األخيرة هو قول كلمات .يمكن أن تحدث تغيرات عظيمة في اإلنسان من خالل الكلمات .التغيرات التي تؤثر

اآلن في هؤالء الناس من جراء قبول هذه الكلمات أعظم من تلك التغيرات التي أثرت في الناس من جراء قبول تلك اآليات
والعجائب التي حدثت في عصر النعمة .ألنه في عصر النعمة ،خرجت الشياطين من اإلنسان من خالل وضع األيدي
والصالة ،ولكن الشخصيات الفاسدة داخل البشر ظلت كما هيُ .شفي اإلنسان من مرضه ونال غفران خطاياه ،ولكن العمل
ُّ
التخلص من شخصيته الشيطانية الفاسدة لم يتم بداخله .نال اإلنسان الخالص وغفران خطاياه بفضل إيمانه،
المتعلق بكيفية

ِ
المتجسد ،ولكن هذا ال
ولكن طبيعة اإلنسان الخاطئة لم تُمحى وظلت بداخله كما هي .لقد ُغ ِفرت خطايا اإلنسان من خالل هللا
ّ
قادر على
يعني أن اإلنسان بال خطية بداخله .يمكن أن تُغفر خطايا اإلنسان من خالل ذبيحة الخطية ،ولكن لم يكن اإلنسان ًا
ُّ
تماما ويتغيرُ .غفرت خطايا اإلنسان
حل المشكلة المتعلقة بكيفية أال يخطئ
ً
مجددا وكيف يمكنه التخلص من طبيعته الخاطئة ً
بسبب عمل صلب هللا ،ولكن استمر اإلنسان في العيش بالشخصية الشيطانية الفاسدة القديمة .وعليه ،يجب على اإلنسان أن
أبدا ،وهكذا تتغير
ينال الخالص بالكامل من الشخصية الشيطانية الفاسدة لكي تُمحى طبيعته الخاطئة بالكامل وال تعود لتظهر ً
شخصية اإلنسان .هذا يتطلب من اإلنسان أن يفهم طريق النمو في الحياة ،وطريق الحياة ،والطريق لتغيير شخصيته .كما
يحتاج اإلنسان إلى أن يتصرف وفًقا لهذا الطريق ،لكي تتغير شخصيته تدريجيًّا ويمكنه أن يعيش تحت بريق النور ،وأن يقوم
بكل األشياء وفًقا لمشيئة هللا ،حتى َّ
تحرر من تأثير ظلمة الشيطان ،وبهذا يخرج
يتخلص من شخصيته الشيطانيَّة الفاسدة ،وي َّ
كامال.
بالكامل من الخطية .وقتها فقط سينال اإلنسان
خالصا ً
ً
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

دائما أنه ابن داود
عندما كان يسوع يقوم بعمله ،كانت معرفة اإلنسان بيسوع ال تزال مبهمة وغير واضحة .آمن اإلنسان ً

خير قد فدى اإلنسان من خطاياه .وعلى أساس اإليمان نال البعض الشفاء فقط من خالل لمس
وأعلن أنه نبي عظيم وسيد ِّ
هدب ثوبه؛ استطاع األعمى أن يرى وحتى الميت استعاد الحياة .ومع ذلك لم يستطع اإلنسان اكتشاف الشخصية الشيطانية
الفاسدة المتأصلة بعمق داخله وال عرف كيف يتخلص منها .نال اإلنسان الكثير من النعمة ،مثل سالم وسعادة الجسد ،وبركة
أسرة كاملة على أساس إيمان شخص واحد ،وشفاء مرض ،وخالفه .كانت البقية هي أعمال اإلنسان الصالحة ومظهره التقي؛

صالحا .مؤمنون مثل هؤالء فقط هم من بإمكانهم دخول السماء بعد
مؤمنا
إن استطاع إنسان أن يحيا مثل هذا ،فكان ُيعد
ً
ً
الموت ،ما يعني أنهم نالوا الخالص .ولكن في حياتهم لم يفهموا طريق الحياة على اإلطالق .كل ما كانوا يفعلونه هو ارتكاب
الخطايا ،ثم االعتراف بها في دورة مستمرة دون أي مسار لتغيير شخصيتهم؛ كانت هذه هي حالة اإلنسان في عصر النعمة.

طهر هذه المرحلة
هل نال اإلنسان
خالصا ً
كامال؟ كال! لذلك بعد اكتمال هذه المرحلة ،ال يزال هناك عمل الدينونة والتوبيخ .تُ ِّ
ً
ثم تهبه طريًقا ليتبعه .ال يمكن أن تكون هذه المرحلة مثمرة وذات مغزى لو أنها استمرت في طرد
اإلنسان بواسطة الكلمة ،ومن ّ

األرواح الشريرة ،ألن طبي عة اإلنسان الخاطئة لن يتم التخلص منها وسيقف اإلنسان عند غفران الخطايا فقط .من خالل ذبيحة
الخطية ،نال اإلنسان غفران خطاياه ،ألن عمل الصلب قد انتهى بالفعل وقد غلب هللا إبليس .لكن شخصية اإلنسان الفاسدة
تظل بداخله وما زال اإلنسان يخطئ ويقاوم هللا؛ ولم يربح هللا البشرية .لهذا السبب في هذه المرحلة من العمل يستخدم هللا

الكلمة ليكشف عن شخصية اإلنسان الفاسدة وليدفع اإلنسان إلى الممارسة بحسب الطريق الصحيح .هذه المرحلة ذات مغزى
ِّ
وتمكن شخصية اإلنسان من أن
أيضا ،ألن اآلن الكلمة هي التي تدعم حياة اإلنسان مباشرًة
ًا
أكثر من سابقتها وأكثر
إثمار ً
تجسد هللا وأنهى بالكامل
تتجدد بالكامل؛ هذه المرحلة من العمل أكثر شمولية .لهذا فإن
التجسد في األيام األخيرة قد أكمل أهمية ُّ
ُّ

خطة تدبير هللا لخالص اإلنسان.

التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

أنت تعرف فقط أن يسوع سينزل في األيام األخيرة ،ولكن كيف سينزل؟ خاطئ مثلك ،نال الفداء للتو ،ولم يغيره هللا أو
َ
ِ
يكمله .هل يمكنه أن يكون بحسب قلب هللا؟ إنك ترى ،كإنسان محصور في ذاتك العتيقة ،أن يسوع خّلصك حًقا ،وأنك ال
ّ

مقدسا إن لم تتغير؟ أنت
خاطئا بسبب خالص هللا ،ولكن هذا ال يثبت أنك لست
تُحسب
ً
ً
نجسا .كيف يمكنك أن تكون ً
خاطئا أو ً
خطوة
فقدت
نجس و ٌّ
ً
أناني ووضيع ،وما زلت ترغب في النزول مع يسوع – ّأنى لك أن تحظى بهذا الحظ الوفير! لقد َ
في داخلك ٌ
ٍ
شخصيا
شخص نال الفداء ولكنك لم تتغير .لكي تكون بحسب قلب هللا ،يجب على هللا أن يقوم
في إيمانك باهلل :أنت مجرد
ً
بعمل تغييرك وتطهيرك؛ إن لم تنل سوى الفداء ،ستكون
عاجز عن الوصول للقداسة .وبهذه الطريقة لن تكون مؤهالً لتتشارك
ًا
خطوة من عمل هللا في تدبير البشر ،وهي خطوة أساسية للتغيير والتكميل .ولذلك أنت،
في بركات هللا الصالحة ،ألنك فقدت
ً

كخاطئ ُفديت فحسب ،عاجز عن ميراث إرث هللا مباشرًة.
من "بخصوص األلقاب والهوية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

في عمل األيام األخيرة ،الكلمة أقدر من إظهار اآليات والعجائب ،وسلطان الكلمة يتخطى سلطان اآليات والعجائب.

تكشف الكلمة كل السمات الفاسدة المستترة في قلب اإلنسان .أنت غير قادر على تمييزها بنفسك .عندما تنكشف لك من خالل

قادر على إنكارها ،وستقتنع بالتمام .أليس هذا هو سلطان الكلمة؟ هذه هي
الكلمة ،ستدرك األمر بصورة طبيعية؛ لن تكون ًا
النتيجة التي يحققها عمل الكلمة الحالي .لذلك ال يمكن لإلنسان أن يخلص بالتمام من خطاياه من خالل شفاء المرض وطرد
كامال بالتمام من خالل إظهار اآليات والعجائب .إن سلطان شفاء المرض وطرد األرواح
األرواح الشريرة وال يمكن أن يصير ً

منتميا إلى الشيطان والسمات الشيطانية الفاسدة ال تزال باقية
الشريرة يعطي اإلنسان نعم ًة فقط ،ولكن جسد اإلنسان ما زال
ً
داخل اإلنسان .بمعنى آخ ر ،ما لم يتطهر ما زال ينتمي إلى الخطية والدنس .فقط بعد أن يتطهر اإلنسان بواسطة الكلمات
طردت األرواح الشريرة من اإلنسان ونال الفداء ،لم يعن هذا إال أن اإلنسان قد
مقدسا .عندما ُ
يمكن عندها أن يربحه هللا ويصير ً
فاسدا .ال يزال هناك دنس ومعارضة وتمرد داخل
يدي الشيطان ورجع إلى هللا .ولكن إن لم يطهره هللا أو يغيره ،يبقى ً
ّ
تحرر من ّ

قادر على أن يقاومه
اإلنسان؛ لقد عاد اإلنسان إلى هللا فقط من خالل الفداء ،ولكن ليست لديه أدنى معرفة عنه ،وال يزال ًا
ويخونه .قبل أن ُيفتدى اإلنسان ،كان العديد من سموم الشيطان قد ُزِرَعت بالفعل في داخله .وبعد آالف السنوات من إفساد
الشيطان ،صارت هناك طبيعة داخل اإلنسان تقاوم هللا .لذلك ،عندما افتُدي اإلنسان ،لم يكن األمر أكثر من مجرد فداء ،حيث
كثير أن يخضع للتغيير
مح .لذلك يجب على اإلنسان الذي تلوث ًا
اُشتري اإلنسان بثمن نفيس ،ولكن الطبيعة السامة بداخله لم تُ َ
ًّ
قبل أن يكون
مستحقا أن يخدم هللا .من خالل عمل الدينونة والتوبيخ هذا ،سيعرف اإلنسان الجوهر الفاسد والدنس الموجود

التطهر .بهذه الطريقة فقط يمكن لإلنسان أن يستحق العودة أمام عرش
بداخله معرًفة كاملة ،وسيكون ًا
تماما و ُّ
قادر على التغير ً
هللا .الهدف من كل العمل الذي يتم في الوقت الحاضر هو أن يصير اإلنسان نقيًّا ويتغير؛ من خالل الدينونة والتوبيخ بالكلمة،
وأيضا التنقية ،يمكن لإلنسان أن َّ
بدال من اعتبار هذه المرحلة من العمل مرحل َة خالص،
يتخلص من فساده ويصير
طاهراً .
ً
ً
أيضا المرحلة الثانية
سيكون من المالئم أن نقول إنها عمل تطهير .في الحقيقة ،هذه المرحلة هي مرحلة إخضاع وهي ً

للخالص.

التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

فسيعبر عمله عن شخصيته من خالل التوبيخ والدينونة في المقام األول .وباستخدامه
جسدا هذه المرة،
حين يصير هللا ً
ّ
ويظهر له المزيد من طرق الممارسة ،وهكذا يحقق هدفه من إخضاع اإلنسان
هذا األساس سيأتي بالمزيد من الحق لإلنسان ُ
وتخليصه من شخصيته الفاسدة .هذا هو ما يكمن وراء عمل هللا في عصر الملكوت.
من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

سيكون أولئك القادرون على الصمود أثناء عمل هللا في الدينونة والتوبيخ خالل األيام األخيرة – أي خالل عمل التطهير

النهائي – هم الذين سيدخلون الراحة النهائية مع هللا؛ لهذا ،فإن أولئك الذين يدخلون الراحة سوف يتحررون
جميعا من سيطرة
ً
الشيطان ويقتنيهم هللا فقط بعد خضوعهم لعمله النهائي في التطهير .سوف يدخل هؤالء الناس الذين اقتناهم هللا في نهاية
المطاف الراحة النهائية .إن جوهر عمل هللا في التوبيخ والدينونة هو تطهير اإلنسانية ،وهذا ألجل يوم الراحة النهائي .وإال فلن

تتمكن البشرية جمعاء من اتباع نمطها الخاص أو دخول الراحة .هذا العمل هو الطريق الوحيد للبشرية لدخول الراحة .وحده

طهر البشرية من إثمها ،وعمله فحسب في التوبيخ والدينونة سوف ُيخرج تلك األشياء المتمردة بين
عمل هللا في التطهير سوف ُي ِّ
البشر إلى النور ،وبذلك يفصل أولئك الذين يمكن خالصهم عن أولئك الذين ال يستطيعون ،والذين سيبقون عن أولئك الذين لن
يبقوا .عندما ينتهي عمله ،سيتم تطهير الناس الذين يسمح لهم بالبقاء وسيتمتعون بحياة بشرية ثانية أكثر روعة على األرض

عندما يدخلون إلى عالم أسمى للبشرية؛ وبعبارة أخرى ،سيدخلون يوم راحة البشرية ويعيشون مع هللا .وبعد أن يخضع أولئك

جميعا
الذين ال يستطيعون البقاء للتوبيخ والدينونة ،فسوف يتم إظهار هيئاتهم األصلية بالكامل؛ وبعد ذلك سوف يتم تدميرهم
ً
ولن ُيسمح لهم ،مثل الشيطان ،بالبقاء على األرض مرة أخرى .لن تضم البشرية في المستقبل هذا النوع من الناس؛ هؤالء الناس
ال يصلحون لدخول أرض الراحة النهائية ،وال يصلحون لدخول يوم الراحة الذي سيتشارك فيه هللا والناس ،ألنهم سيكونون

أشخاصا صالحين ... .إن عمله النهائي لمعاقبة الشر ومكافأة الخير يتم بالكامل من
ُعرضة للعقاب وهم األشرار ،وهم ليسوا
ً
أجل تنقية جميع البشر ،حتى يتمكن من إحضار بشرية مقدسة بالكامل إلى راحة أبدية .هذه المرحلة من عمله هي أهم عمل

له .إنها المرحلة األخيرة من عمله التدبيري الكامل.

معا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً

مسيح األيام األخيرة يهب الحياة ،وطريق الحق األبدي .هذا الحق هو الطريق الذي يستطيع اإلنسان من خالله أن

اإلنسان
يحصل على الحياة ،وهو السبيل الوحيد الذي من خالله يعرف
ُ
ال
أبدا تزكية يسوع ،ولن تكون أه ً
يقدمه مسيح األيام األخيرة ،فلن تنال ً

َّ
ويتزكى منه .إن لم تَ ْس َع نحو طريق الحياة الذي
هللاَ
لدخول ملكوت السموات ،ألنك ستكون حينها ألعوبة

يتمكنوا مطلًقا من بلوغ الحياة ولن يستطيعوا
و ًا
يكبلهم التاريخ لن ّ
أسير للتاريخ .أولئك الذين تتحكم فيهم الشرائع والحروف والذين ّ
تشبثوا به آلالف السنين ،وليس ماء الحياة المتدفق من
ماء ًا
عكر ّ
الوصول إلى طريق الحياة األبدي ،فكل ما لديهم ليس إال ً
العرش .أولئك الذين ال يرويهم ماء الحياة سيبقون جثثًا إلى األبد ،ألعوبة للشيطان وأبناء للجحيم .كيف لهم حينذاك أن يعاينوا
جامدا ،وعدم محاولة تغيير
هللا؟ لو كان كل ما تفعله هو محاولة التشبث بالماضي ،واإلبقاء على األشياء كما هي بالوقوف
ً
دوية،
الم ّ
دائما ضد هللا؟ إن خطوات عمل هللا هائلة وجبارة كاألمواج العاتية والرعود ُ
الوضع الراهن وترك التاريخ ،أفال تكون ً
لكنك في المقابل ،تجلس وتنتظر الدمار دون أن تحرك ساكنا ،ال بل تتمسك بحماقتك دون فعل شيء يذكر .بأي ٍ
وجه – وأنت
ُ َ
ً
ّ
متجدًدا ال يشيخ
إلها
ّ
على هذه الحال – يمكن اعتبارك شخصاً يقتفي أثر َ
الح َمل؟ كيف تبرر أن يكون هللا الذي تتمسك به ً
ٍ
ٍ
تتبع عمل هللا؟
مطلًقا؟ وكيف يمكن لكلمات ُكتُِب َك العتيقة أن تَ ْع ُبر بك إلى
عصر جديد؟ وكيف لها أن ترشدك في السعي نحو ّ
ٍ
مؤقت ،وتفشل في
تقدم لك سوى عز ٍاء
وكيف لها أن ترتقي بك إلى السماء؟ ما تمسكه في يديك ليس إال كلمات ال تستطيع أن ّ
إعطائك حقائق قادرة أن تمنحك الحياة .إن الكتب المقدسة التي تقرؤها ال تقدر إال أن تجعلك فصيح اللسان ،لكنها ليست

كلمات الحكمة القادرة أن تساعدك على فهم الحياة البشرية ،ناهيك عن فهم الطرق القادرة على الوصول بك إلى الكمال .أال

للتأمل؟ أال تسمح لك بفهم الغوامض الموجودة فيها؟ هل تستطيع أن تقود نفسك بنفسك لتصل السماء
تعطيك هذه المفارقة ً
سببا ّ
ِ
شرة معه؟ أما زلت تحلم حتى
حيث تلقى هللا؟ هل تستطيع من دون مجيء هللا أن تأخذ نفسك إلى السماء لتستمتع بسعادة الع َ
اآلن؟ أشير عليك إذاً أن تنفض عنك أحالمك ،وأن تنظر إلى َم ْن يعمل اآلن ،إلى َم ْن يقوم بعمل خالص اإلنسان في األيام

األخيرة .وإن لم تفعل ،فلن تصل مطلًقا إلى الحق ولن تنال الحياة.

من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

أولئك الذين يرغبون في الحصول على الحياة من دون االعتماد على الحق الذي نطق به المسيح ُهم أسخف َم ْن على
يقدمه المسيح هم تائهون في األوهام .لذلك أقول إن أولئك الذين ال يقبلون
األرض ،وأولئك الذين ال يقبلون طريق الحياة الذي ّ
مسيح األيام األخيرة سوف ُيرَذلون من هللا إلى األبد .المسيح هو بوابة اإلنسان الوحيدة إلى الملكوت في األيام األخيرة ،التي ال
أحدا إال بالمسيح .إن كنت تؤمن باهلل ،عليك أن تقبل كلماته وتطيع طريقه .يجب ّأال
يكمل هللا ً
يستطيع أحد أن يتجنبها .لن ّ
الم َّ
قد َمة إليك .يأتي المسيح في األيام األخيرة حتى ينال
ينحصر تفكيرك في نيل البركات من دون قبول الحق .أو قبول الحياة ُ

الحياة كل َم ْن
السبيل الوحيد

يقيا .إن عمله إنما هو من أجل وضع نهاية للعصرالقديم ودخول العصر الجديد ،وعمله هو
يؤمن به ً
إيمانا حق ً
كنت غير قادر على االعتراف به ،ال بل من
الذي يجب أن يسلكه كل من يريد دخول العصر الجديد .إذا َ

عتيد أن تحرق بنار ال تُطفأ إلى األبد ،ولن تدخل ملكوت
الرافضين له أو
المجدفين عليه أو حتى من الذين يضطهدونه ،فأنت ٌ
ّ

عبر عن الروح القدس وعن هللا ،هو َم ْن أوكل إليه هللا إتمام عمله على األرض؛ لذلك أقول إنك
هللا .لهذا فالمسيح نفسه هو من ُي ّ
إن لم تقبل كل ما عمله مسيح األيام األخيرة ،تكون مجدًفا على الروح القدس .والعقوبة التي تنتظر َم ْن يجدف على الروح
القدس واضحة للجميع .كذلك أقول لك إنك إن قاومت مسيح األيام األخيرة وأنكرته ،فلن تجد َم ْن يحمل تبعات ذلك عنك.
حاولت أن تصلح أخطاءك ،فلن
فصاعدا ،لن تحصل على فرصة أخرى لتنال تزكية هللا ،وحتى لو
أيضا أقول إنك من اليوم
ً
َ
و ً
كائنا ال قيمة له ،بل هو المسيح .هل تدرك
تعاين وجه هللا مرة أخرى ُمطلًقا .ألن الذي تقاومه ليس
ومن تنكره ليس ً
ً
إنسانا ً
عاديا َ

فت جريمة شنعاء .لذلك ،فنصيحتي لكل واحد هي أال تقاوم الحق أو تبدي
هذه النتيجة؟ أنت لم ترتكب خطأ
صغيرا ،إنما اقتر َ
ً
قادر أن يمنحك الحياة ،وال شيء غير الحق يسمح لك بأن تُوَل ُد من جديد وأن تعاين وجه هللا.
نقدا
ً
مستهترا ،ألن الحق وحده ٌ
ً
من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

الفصل الثاني :حقائق عن أسماء هللا
أسماء ،وهل يمكن السم واحد أن يمثل هللا في كليته؟
1.لماذا يأخذ هللا
ً

كلمات هللا المتعلقة:

هل يمكن السم يسوع – "هللا معنا" – أن يمثل شخصية هللا بكليتها؟ هل يمكن أن يعبر عن هللا بالتمام؟ إن قال أحد إن

هللا يمكن أن ُيطلق عليه فقط يسوع وال يمكن أن يحمل أي اسم آخر ألن هللا ال يمكن أن يغير شخصيته ،فهذه الكلمات هي في
الواقع تجديف! هل تؤمن أن اسم يسوع ،هللا معنا ،وحده يمكن أن يمثل هللا بكّلّيته؟ قد ُيطلق على هللا العديد من األسماء ،ولكن

تماما .إذاً ،هلل أسماء عديدة ،ولكن هذه األسماء
ال يوجد من بين هذه األسماء العديدة ما يمكن أن يحيط باهلل كله ،أو يمثله ً
تعبر بالكامل عن شخصيته؛ ألن شخصية هللا غنية للغاية لدرجة أنها تتخطى قدرة اإلنسان على معرفته.
العديدة ال يمكنها أن ِّ
تماما باستخدام لغة البشر .البشر لديهم مفردات محدودة ليحيطوا من خاللها بكل ما
ال يمكن لإلنسان مطلًقا أن يحيط باهلل ً
جرا .العديد من الكلمات! هذه
يعرفونه عن شخصية هللا :عظيمَّ ،
ممجد ،رائع ،فوق اإلدراك ،سامٍ ،قدوس ،بار ،حكيم ،وهلم ّ

المفردات المحدودة عاجزة عن وصف القليل مما يشهده اإلنسان من شخصية هللا .بمرور الوقت ،أضاف العديد من الناس

كلمات اعتقدوا أنها قادرة بصورة أفضل على وصف الحماسة الكامنة في قلوبهم :هللا عظيم للغاية! هللا قدوس للغاية! هللا جميل

عاجز عن التعبير عن نفسه بوضوح .وهكذا يرى اإلنسان
ًا
للغاية! وقد بلغت أقوال البشر هذه ذروتها ،ومع ذلك ال يزال اإلنسان
أن هلل العديد من األسماء ،وليس له اسم واحد؛ وهذا ألن كيان هللا وافر للغاية ،ولغة اإلنسان فقيرة للغاية .ال توجد كلمة معينة

أو اسم معين يمكنه أن يمثل هللا بكّلّيته ،فهل تعتقد أن اسمه يمكن أن يكون ثابتًا؟ هللا عظيم وقدوس للغاية ،ومع ذلك فأنت لن
اسما يتالءم مع العصر لكي
تسمح له بتغيير اسمه في كل عصر جديد .لذلك ،يتولى هللا في كل عصر عمله بذاته ،ويستخدم ً
يحيط بالعمل الذي ينوي القيام به .يستخدم هذا االسم المحدد الذي يحمل داللة زمنية لتمثيل شخصيته في ذلك العصر ،وها

هو هللا يستخدم لغة الجنس البشري للتعبير عن شخصيته .ومع ذلك ،فإن العديد من الناس الذين كانت لديهم خبرات روحية

مفر من هذا  -لذلك لم يعد
و أروا هللا شخصيًّا يشعرون مع ذلك أن هذا االسم
خصيصا ال يمكنه تمثيل هللا بكليته – لألسف ،ال ّ
ً
أيضا
اإلنسان يخاطب هللا بأي اسم ،بل صار يناديه ببساطة "هللا" .يبدو األمر كما لو كان قلب اإلنسان
مفعما بالمحبة ولكنه ً
ً
مرتبك بالتناقضات؛ ألن اإلنسان ال يعرف كيف يفسر هللا .ماهية هللا غنية للغاية بحيث ال توجد وسيلة لوصفها ببساطة .ال

يوجد اسم واحد يمكنه تلخيص شخصية هللا ،وال يوجد اسم واحد يمكنه وصف كل ما لدى هللا ومن هو .لو سألني أحدهم" :ما

هو بالضبط االسم الذي تستخدمه؟" سأقول له" :هللا هو هللا!" أليس هذا هو أفضل اسم هلل؟ أليس هذا هو أفضل إحاطة

بشخصية هللا؟ ما دام األمر هكذا ،لماذا تصرفون الكثير من الجهد ساعين وراء اسم هللا؟ لماذا تعتصرون عقولكم ،وتبقون بال

طعام وال نوم ،وكل هذا من أجل اسم؟ سيأتي اليوم الذي لن ُيدعى فيه هللا يهوه أو يسوع أو المسيا ،سيكون ببساطة "الخالق".
في ذلك الوقت ،كل األسماء التي اتخذها على األرض ستنتهي ،ألن عمله على األرض سيكون قد انتهى ،ولن ُيدعى بأسماء

فيما بعد .عندما تصير كل األشياء تحت سيطرة الخالق ،فما حاجته إلى اسم مناسب للغاية ولكنه ناقص؟ هل ما زلت تسعى

وراء اسم هللا اآلن؟ هل ما زلت تتج أر على قول إن هللا ال ُيدعى سوى يهوه؟ هل ما زلت تتج أر على قول إن هللا يمكن أن ُيدعى
اسما
فقط يسوع؟ هل أنت قادر على تحمل خطية التجديف ضد هللا؟ ينبغي أن تعرف أن هللا ليس له ٌ
اسم في األصل .لقد أخذ ً

عمال يقوم به لتدبير البشرية .أيًّا كان االسم الذي ُيطلق عليه ،ألم يختر هو ذلك االسم بحرية
أو اسمين أو عدة أسماء ألن لديه ً
لنفسه؟ هل يحتاج إليك أنت – وأنت واحد من مخلوقاته – لكي تقرره؟ االسم الذي ُيسمى به هللا هو اسم يتوافق مع ما يستطيع

شيئا يمكن لإلنسان اإلحاطة به .يمكنك فقط أن تقول إن هناك
اإلنسان استيعابه ،بلغة الجنس البشري ،ولكن هذا االسم ليس ً

جدا ،ومعجز ،ومحتجب ،وقدير ،ثم
جدا ،وممجد ً
إلها في السماءُ ،يدعى هللا ،وإنه هو هللا نفسه يمتلك قوة عظيمة ،وهو حكيم ً
ً
لن يسعك قول المزيد؛ هذا الجزء الصغير ًّ
وبناء على هذا ،هل يمكن لمجرد اسم يسوع أن يمثل
جدا هو كل ما يمكنك معرفته.
ً
هللا نفسه؟ عندما تأتي األيام األخيرة ،حتى لو كان هللا ال يزال هو من يقوم بالعمل ،ينبغي أن يتغير اسمه ،ألنه عصر مختلف.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

احدا .يمثل اسم
ًا
في كل عصر وكل مرحلة عمل ،اسمي ليس بال أساس ،بل يحمل أهمية تمثيلية :كل اسم يمثل
عصر و ً
شرف هلل الذي عبده شعب بني إسرائيل .يمّثل اسم "يسوع" عصر النعمة ،وهو اسم إله كل
"يهوه" عصر الناموس ،وهو َلَقب ُم ّ
م ْن فداهم أثناء عصر النعمة .إن كان اإلنسان ال يزال مشتاًقا لمجيء يسوع المخِّلص في أثناء األيام األخيرة ،وال يزال َّ
يتوقعه
َ
بأسرها قد َّ
يحل في الصورة التي كان اتَّخذها في اليهودية ،لكانت خطة التدبير التي استمرت لستة آالف عام ِ
توقفت في
أن ّ
أبدا ،ولما انتهى العصر
عصر الفداء ،وعجزت عن ّ
التقدم أية خطوة إضافية .إضافة إلى أن األيام األخيرة َلما كانت ستأتي ً
ِ
خذت اسم يسوع من أجل جميع الخطاة في عصر النعمة،
ً
أبدا .هذا ألن يسوع المخّلص هو فقط لفداء البشرية وخالصها .اتَّ ُ
ِ
َّ
وهو ليس االسم الذي به سآتي بالبشرية كّلها إلى النهاية .مع أن يهوه ويسوع والمسيَّا جميعها أسماء تمثّل روحي ،إال َّ
أن هذه
علي الناس على
األسماء تشير فقط إلى العصور المختلفة في خطة تدبيري ،وال تمثلني بماهيتي الكاملة .األسماء التي يطلقها َّ
علي خالل عصور مختلفة،
األرض ال يمكنها التعبير عن شخصيتي الكاملة وكل ماهيتيَّ .إنها َّ
مجرد أسماء مختلفة تُطلق َّ
مجددا .لن أُدعى يهوه أو يسوع وال المسيَّا ،بل سأُدعى
وعليه حين يأتي العصر األخير – عصر األيام األخيرة – يتغيَّر اسمي
ً

هللا القدير القوي نفسه ،وبهذا االسم سأُنهي العصر بأكمله.

المخّلِص بالفعل على (سحابة بيضاء)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عاد ُ

2.لماذا يدعى هللا بأسماء مختلفة في عصور مختلفة؟
كلمات هللا المتعلقة:
في كل عصر ،يقوم هللا بعمل جديد وُيدعى باسم جديد؛ فكيف يمكنه أن يقوم بالعمل نفسه في عصور مختلفة؟ كيف
يمكنه التمسك بالقديم؟ استُخدم اسم يسوع من أجل عمل الفداء ،فهل سيظل ُيدعى بنفس االسم عندما يعود في األيام األخيرة؟

هل سيظل يقوم بعمل الفداء؟ لماذا يهوه ويسوع هما شخص واحد ،ومع ذلك لهما أسماء مختلفة في عصور مختلفة؟ أليس ذلك

ألن عصور عملهما مختلفة؟ هل يمكن السم واحد أن يمثل هللا في صورته الكلية؟ إن كان األمر كذلك ،فال بد أن ُيطلق على
هللا اسم مختلف في عصر مختلف ،ويجب أن يستخدم االسم لتغيير العصر أو تمثيل العصر؛ وألنه ال يوجد اسم واحد يمكن

مرحليا من شخصية هللا في عصر ما؛ فكل ما يحتاج االسم أن يفعله
جانبا
ً
أن يمّثل هللا بالتمام ،وكل اسم يمكن فقط أن يمثل ً
هو تمثيل عمله .لذلك ،يمكن هلل أن يختار أي اسم يتناسب مع شخصيته لتمثيل العصر بأكمله.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

"يهوه" هو االسم الذي اتَّخذتُه أثناء عملي في إسرائيل ،ويعني إله بني إسرائيل (شعب هللا المختار) َم ْن يترأف باإلنسان،
عمانوئيل،
ويلعن اإلنسان ،ويرشد حياة اإلنسان .والمقصود من هذا هو هللا الذي يمتلك قوة عظيمة ومملوء حكمة" .يسوع" هو َّ
أتم عمل عصر النعمة ،ويمِثّل عصر النعمة،
وهي كلمة تعني ذبيحة الخطيَّة المملوءة بالمحبة والرأفة ،والتي تفدي اإلنسان .لقد َّ
ِ
احدا من خطة التدبير .هذا معناه أن يهوه وحده هو إله شعب إسرائيل المختار ،إله إبراهيم ،وإله
ويستطيع فقط أن يمثّل جزًءا و ً
إسحاق ،وإله يعقوب ،وإله موسى ،وإله شعب بني إسرائيل أجمعين .ولذلك فإن جميع بني إسرائيل في العصر الحالي ،بخالف
ِ
يقدمون له ذبائح على المذبح ،ويخدمونه وهم يرتدون مالبس الكهنة في الهيكل .ما يرجونه هو
الشعب اليهودي ،يعبدون يهوهّ .
مجددا .يسوع وحده هو فادي البشرية .إنه ذبيحة الخطيَّة التي َفَدت البشرية من الخطيَّة .أي أن اسم يسوع
عودة ظهور يهوه
ً
جد ليسمح لشعب عصر النعمة أن
جاء من عصر النعمة ،وكان
موجودا بسبب عمل الفداء في عصر النعمة .اسم يسوع ُو َ
ً
ِ
بأسرها .ولذلك فإن اسم يسوع يمِثّل عمل الفداء ،ويرمز
مخصص لفداء البشرية
ينالوا الوالدة الجديدة والخالص ،وهو اسم
َّ

لعصر النعمة .اسم يهوه هو اسم خاص لشعب بني إسرائيل الذين عاشوا تحت الناموس .في كل عصر وكل مرحلة عمل،

شرف
ًا
اسمي ليس بال أساس ،بل يحمل أهمية تمثيلية :كل اسم يمثل
عصر و ً
احدا .يمثل اسم "يهوه" عصر الناموس ،وهو َلَقب ُم ّ
هلل الذي عبده شعب بني إسرائيل .يمّثل اسم "يسوع" عصر النعمة ،وهو اسم إله كل َم ْن فداهم أثناء عصر النعمة .إن كان
ِ
َّ
يحل في الصورة التي كان اتَّخذها
اإلنسان ال يزال مشتاًقا لمجيء يسوع المخّلص في أثناء األيام األخيرة ،وال يزال يتوقعه أن ّ
في اليهودية ،لكانت خطة التدبير التي استمرت لستة آالف عام ِ
التقدم أية
بأسرها قد توَّقفت في عصر الفداء ،وعجزت عن ّ
أبدا .هذا ألن يسوع المخِّلص هو فقط
أبدا ،ولما انتهى العصر ً
خطوة إضافية .إضافة إلى أن األيام األخيرة َلما كانت ستأتي ً
خذت اسم يسوع من أجل جميع الخطاة في عصر النعمة ،وهو ليس االسم الذي به سآتي بالبشرية
لفداء البشرية وخالصها .اتَّ ُ
كّلها إلى النهاية .مع أن يهوه ويسوع والمسيَّا جميعها أسماء تمِثّل روحيَّ ،إال َّ
أن هذه األسماء تشير فقط إلى العصور المختلفة

علي الناس على األرض ال يمكنها التعبير عن شخصيتي
في خطة تدبيري ،وال تمثلني بماهيتي الكاملة .األسماء التي يطلقها َّ
علي خالل عصور مختلفة ،وعليه حين يأتي العصر األخير – عصر
الكاملة وكل ماهيتيَّ .إنها َّ
مجرد أسماء مختلفة تُطلق َّ

مجددا .لن أُدعى يهوه أو يسوع وال المسيَّا ،بل سأُدعى هللا القدير القوي نفسه ،وبهذا االسم سأُنهي
األيام األخيرة – يتغيَّر اسمي
ً
العصر بأكمله.
لمخّلِص بالفعل على (سحابة بيضاء)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عاد ا ُ

علي أيضا المسيَّا ،وناداني الناس في ٍ
ٍ
وقت من األوقات باسم يسوع
ُ
كنت معروًفا في وقت من األوقات باسم يهوه .وأُطلق َّ ً
ولكني اليوم لست يهوه أو يسوع الذي عرفه الناس في أزمنة ماضية ،إنني اإلله الذي قد
المخِّلص ألنهم أحبوني واحترمونيّ .
سينهي العصر .إنني اإلله نفسه الصاعد من أقاصي األرض ،تتجّلى في شخصيتي الكاملة،
عاد في األيام األخيرة ،اإلله الذي ُ
ّ

دائما يجهلون شخصيتي .منذ خلق العالم
وأزخر بالسلطان والكرامة و ٌ
المجد .لم يشاركني الناس قط ،ولم يعرفوني ً
أبدا ،وكانوا ً
ٍ
مختف بين البشر .إنه يسكن بين البشر،
حتى اليوم ،لم َيرني أحد .هذا هو اإلله الذي يظهر لإلنسان في األيام األخيرة ،ولكنه
ضرمة ،مملوء قوة ومفعم بالسلطان .ال يوجد شخص واحد وال شيء واحد لن تدينه
ٌ
الم َ
حق وحقيقة ،كالشمس الحارقة وكالنار ُ

يتطهر بلهيب النار .في النهاية ستتبارك األمم كّلها بسبب كالمي ،وسوف
كلماتي ،وال يوجد شخص واحد وال شيء واحد لن
َّ
جميعا في األيام األخيرة أنني المخِّلص الذي عاد ،أنا هللا القدير الذي
أيضا بسبب كالمي .بهذه الطريقة ،سيرى الناس
تُسحق ً
ً
ٍ
ِ
هب
ُ
سيخضع البشرية كّلها ،وأنني كنت في وقت من األوقات ذبيحة خطيئة لإلنسان ،ولكن في األيام األخيرة سأصبح كذلك ُل َ

خذت هذا
أيضا شمس البر التي تكشف كل األشياء .هذا هو عملي في األيام األخيرة .اتَّ ُ
الشمس التي تحرق كل األشياء ،و ً
بار ،وأنني الشمس الحارقة ،والنيران المتأججة .بهذه الطريقة
لعل الناس
جميعا يرون أنني إله ٌّ
االسم ،وأمتلك هذه الشخصية َّ
ً
جميعا ،أنا اإلله الحقيقي الوحيد ،وسيرون وجهي الحقيقي :إنني لست فقط إله بني إسرائيل ،ولست فقط الفادي
سيعبدني الناس
ً
– إنني إله المخلوقات كّلها في جميع أرجاء السماوات واألرض والبحار.
المخّلِص بالفعل على (سحابة بيضاء)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عاد ُ

يقول البعض إن اسم هللا ال يتغير .لماذا إ ًذا اسم يهوه أصبح يسوع؟ كانت هناك نبوات عن مجيء المسيا ،فلماذا أتى

جديدا؟ عمل
شخص ُيدعى يسوع؟ لماذا تغير اسم هللا؟ ألم يتم هذا العمل منذ زمن بعيد؟ أال يمكن هلل اليوم أن يعمل عمالً
ً
عمل آخر
عمل يسوع ٌ
البارحة من الممكن أن يتغير ،وعمل يسوع من الممكن أن ُيستكمل من بعد عمل يهوه .أال يمكن أن يتبع َ
أمر غير اعتيادي ويعتقد الناس هذا
أيضا أن يتغير؟ هذا ليس ًا
إ ًذا؟ إن كان اسم يهوه قد تغير إلى يسوع ،أال يمكن السم يسوع ً
دائما .بغض النظر عن التغيرات في عمله واسمه ،تظل شخصيته وحكمته غير متغيرتين لألبد.
بسبب سذاجتهم .هللا سيظل هللا ً

إن كنت تؤمن أن هللا يمكن تسميته فقط باسم يسوع ،فأنت تعرف القليل .هل تجرؤ على التأكيد بأن يسوع هو االسم األبدي هلل

أبدا؟ هل يمكنك أن تؤكد بيقين أن اسم يسوع اختتم عصر الناموس
أبدا ُيدعى يسوع ،وأن هذا لن يتغير ً
دائما و ً
وأن هللا سيظل ً
أيضا يختتم العصر األخير؟ من يمكنه أن يقول إن نعمة يسوع تختتم العصر؟
و ً
من "كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في مفاهيمه أن ينال إعالنات هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

دائما بنفس االسم ،كيف كان سيعرفه اإلنسان؟
دائما نفس العمل ،وأنه ُيدعى ً
بافتراض أن عمل هللا في كل عصر هو ً
وبعيدا عن اإلله المدعو يهوه ،أي شخص آخر ُيدعى باسم مختلف ليس هللا .وإالّ فال يمكن أن يكون
يجب أن ُيدعى هللا يهوه،
ً
هللا سوى يسوع ،وفيما عدا اسم يسوع ،ال يمكن تسميته بأي اسم آخر ،وبمعزل عن اسم يسوعَ ،في ْهَوه ليس هللا ،وهللا القدير ليس

أيضا .يؤمن اإلنسان أنه صحيح أن هللا قدير ،ولكن هللا هو اإلله الذي مع اإلنسان ،ويجب أن ُيدعى يسوع ،ألن هللا مع
هللا ً
اإلنسانِ .فعل هذا هو امتثال للتعاليم ،وحصر هلل في نطاق معين .ولذلك ،فإن العمل الذي يقوم به هللا في كل عصر من

العصور ،واالسم الذي ُيدعى به ،والصورة التي يتخذها – العمل الذي يقوم به في كل مرحلة من المراحل حتى اليوم – ال تتبع
أيضا يسوع ،كما أنه المسيا وهللا القدير .يمكن أن يخضع عمله
الئحة واحدة ،وال تخضع ألية قيود من أي نوع .هو يهوه ،وهو ً
لتغيير تدريجي ،مع تغيرات مقابلة في اسمه .ال يمكن السم واحد أن يمثله بالتمام ،ولكن كل األسماء التي ُيدعى بها قابلة
لتمثيله ،والعمل الذي يقوم به في كل عصر يمثل شخصيته.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

مّثل العمل الذي قام به يسوع اسم يسوعَّ ،
ومثل عصر النعمة؛ أما بالنسبة إلى العمل الذي قام به يهوه ،فكان يمِثّل يهوه،

َّ
تسميا باسمين مختلفين،
عمل روح واحد في عصرين مختلفين ... .على الرغم من أنهما َّ
كما مثل عصر الناموس .كان عمُلهما َ
مختلفا ،فإن محتوى
مستمرا .وبما أن االسم كان
فإن الروح نفسه هو الذي أنجز مرحلتي العمل ،وكان العمل الذي تم تنفيذه
ًّ
ً
مختلفا .عندما جاء يهوه ،كان ذلك هو عصر يهوه ،وعندما جاء يسوع ،كان ذلك هو عصر
مختلفا ،وكان العصر
العمل كان
ً
ً

جديدا؛ وفي كل
احدا ،ويفتتح طريًقا
ًا
يسوع .وهكذا ،مع كل عملية قدوم ،كان ُيطلق على هللا اسم واحد ،وكان يمثل
ً
عصر و ً
أبدا عن التقدم لألمام.
اسما
أبدا ،وأن عمله ال يتوقف ً
قديما ً
ً
دائما جديد وليس ً
جديدا ،وهذا يوضح أن هللا ً
طريق جديد ،يتقلد ً

دما .ولكي تصل خطة تدبيره التي دامت لستة آالف عام إلى نهايتها،
دائما عمل هللا ُق ً
دما ،وكذلك يمضي ً
دوما ُق ً
يمضي التاريخ ً
فيجب أن تستمر في التقدم لألمام .يجب في كل يوم أن يقوم بعمل جديد ،وفي كل عام يجب أن يقوم بعمل جديد؛ يجب أن

جديدا يكون أعظم من ذي قبل ،ومع هذه األمور كلها ،يأتي بأسماء
عمال
ًا
يفتتح سبالً جديدة ،ويطلق
عصور جديدة ،ويبدأ ً
ً
جديدة وبعمل جديد.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

الفصل الثالث :حقائق عن المراحل الثالث لعمل هللا
1.ما هو عمل تدبير البشرية؟
كلمات هللا المتعلقة:
ينقسم عمل تدبير البشر إلى ثالث مراحل؛ مما يعني أن عمل خالص البشر ينقسم إلى ثالث مراحل .ال تشمل هذه

المراحل الثالث عمل خلق العالم ،لكنها باألحرى تمثل المراحل الثالث للعمل في عصر الناموس وعصر النعمة وعصر
الملكوت .كان عمل خلق العالم عمالً يهدف إلى خلق البشر أجمعين .فلم يكن عمل خالص البشر ،وال يمت لعمل خالص

ثم فلم تكن هناك حاجة لتنفيذ عمل خالص البشر .بدأ عمل
البشر بصلة ،ألن الشيطان لم ُيفسد البشر عند خلق العالم؛ ومن َّ
أيضا إال عندما فسد البشر .وبعبارة أخرى،
الخالص فقط عندما فسد البشر بسبب الشيطان؛ ومن َّ
ثم لم يبدأ عمل تدبير البشر ً
بدأ تدبير هللا لإلنسان نتيجة لعمل خالص البشر ،ولم ينشأ نتيجة عمل خلق العالم .لم يظهر عمل التدبير إال بعد أن اكتسب

ثم فإن عمل التدبير يتضمن ثالثة أجزاء ال أربع مراحل أو أربعة عصور .هذا وحده هو السبيل
البشر شخصية فاسدة؛ ومن َّ
الصحيح لإلشارة إلى تدبير هللا للبشر .عندما يوشك العصر النهائي على االنتهاء ،سيكتمل عمل تدبير البشر .ويعني انتهاء

عمل التدبير أن عمل الخالص لجميع البشر قد انتهى بالكامل وأن البشرية قد وصلت إلى نهاية رحلتها .بدون عمل خالص
تحديدا بسبب انحراف البشرية،
جميع البشر ،لم يكن ليظهر عمل التدبير ولما كان للمراحل الثالث للعمل من وجود .كان هذا
ً
وألن البشرية كانت في أمس الحاجة إلى الخالص ،فقد فرغ يهوه من خلق العالم وبدأ عمل عصر الناموس .وعندها فقط بدأ في
عمل تدبير البشرية ،مما يعني أنه بدأ عمل خالص البشرية عندها فقط .ال يعني "تدبير البشرية" توجيه حياة البشر ،المخلوقين

حديثًا ،على األرض (أي البشرية التي لم تفسد بعد) ،بل يعني خالص البشر الذين أفسدهم الشيطان ،مما يعني أن الهدف منه
يتمثل في إحداث تغيير في هذه البشرية الفاسدة .وهذا هو معنى تدبير البشرية .ال يتضمن عمل خالص البشر عمل خلق

العالم ،ولذا فإن عمل تدبير البشر ال يتضمن عمل خلق العالم ،وإنما يتضمن فقط المراحل الثالث للعمل التي تنفصل عن خلق

العالم .لفهم عمل التدبير ،من الضروري أن تكون على دراية بتاريخ المراحل الثالث للعمل – هذا ما يجب على كل فرد أن

يكون على علم به حتى يحصل على الخالص.

من "معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

لقد تحقق عمل التدبير فقط بسبب البشرية ،مما يعني أنه أُنتج فقط بوجود البشرية .لم يكن هناك تدبير قبل البشرية ،أو
في البداية ،عندما خلقت السماوات واألرض وكل األشياء .في كل عمل هللا ،لو لم يكن هناك ممارسة نافعة لإلنسان ،أي ،لو لم

يطلب هللا متطلبات مناسبة من البشرية الفاسدة (لو ،في العمل الذي قام به هللا ،لم يكن هناك طريق مناسب لممارسة اإلنسان)،

فهذا العمل ال يمكن أن ُيطلق عليه تدبير هللا .إن تضمن عمل هللا كله إخبار البشرية الفاسدة بكيفية أداء ممارستهم ،ولم ينفذ
هللا أي شيء من مشروعه ،ولم ُيظهر ذرة من كلية قدرته أو حكمته ،فال يهم إ ًذا مدى علو متطلبات هللا من اإلنسان ،وال يهم
شيئا من شخصية هللا؛ إن كان هذا هو الحال ،فالعمل من
طول المدة التي عاشها هللا بين البشر ،إذ لما كان اإلنسان سيعرف ً
هذا النوع سيكون أقل استحقاًقا من أن ُيطلق عليه "تدبير هللا ".لنبسط القول نقول إن عمل تدبير هللا هو العمل الذي يقوم به

هللا ،وكل العمل الذي يتم تنفيذه تحت إرشاد هللا من قبل أولئك الذين ربحهم هللا .هذا العمل يمكن تلخيصه كتدبير ،وهو يشير

تدبيرا .هنا ،عمل
إلى عمل هللا بين البشر ،و ً
معا يمكن أن ُيطلق عليها ً
أيضا تعاون أولئك الذين يتبعونه معه؛ كل هذه األمور ً
هللا ُيسمى رؤى ،وتعاون اإلنسان ُيسمى ممارسة .كلما سما عمل هللا (أي كلما كانت الرؤى أسمى) ،اتضحت شخصية هللا

لإلنسان ،وكانت متناقضة مع تصورات اإلنسان ،وأعلى من ممارسته وتعاونه .كلما علت متطلبات اإلنسان ،تعارض عمل هللا

أيضا أعلى .في ختام هذا
مع تصورات اإلنسان ،ونتيجة لهذا فإن تجارب اإلنسان والمعايير المطلوب منه تحقيقها ،تصير ً
أيضا هو الوقت الذي
العمل ،سوف تكتمل كل الرؤى ،وما ينبغي على اإلنسان ممارسته سيصل إلى ذروة الكمال .سيكون هذا ً
يتم فيه تصنيف كل واحد حسب نوعه ،ألن ما ينبغي على اإلنسان أن يعرفه سيكون قد اتضح له .لذلك عندما تصل الرؤى

أيضا إلى ذروتها .ممارسة اإلنسان مبنية على عمل هللا ،وتدبير
تباعا لنهايته ،وستصل ممارسة اإلنسان ً
ألوجها ،سيصل العمل ً
هللا ُمعبر عنه بالتمام فقط بفضل ممارسة اإلنسان وتعاونه .اإلنسان هو تحفة عرض عمل هللا ،وهو هدف عمل تدبير هللا كله،

أيضا نتاج تدبير هللا الكلي .إن عمل هللا بمفرده ،بدون تعاون اإلنسان ،لما ُوجد شيء يكون بمثابة تبلور لعمله الكلي ،وبهذه
و ً
الطريقة لما كانت هناك أدنى أهمية لتدبير هللا .فقط من خالل اختيار هدف مناسب خارج عمل هللا ،هدف يمكنه التعبير عن
هذا العمل ،وإثبات كلية قدرته وحكمته ،صار من الممكن تحقيق هدف تدبير هللا وتحقيق هدف استخدام كل هذا العمل لهزيمة
الشيطان بالكامل .وعليه فإن اإلنسان جزء ال غنى عنه في عمل تدبير هللا ،واإلنسان هو الوحيد الذي بإمكانه جعل تدبير هللا

يثمر ويحقق هدفه النهائي؛ فيما عدا اإلنسان ،ال يوجد شكل حياة آخر يمكنه أن يتقلد هذا الدور .من أجل أن يصير اإلنسان
التبلور الحقيقي لعمل التدبير ،يجب التخلص من عصيان البشرية الفاسدة بالكامل .هذا يتطلب أن تُعطى لإلنسان ممارسة
مناسبة ألوقات مختلفة وأن يقوم هللا بتنفيذ العمل ذي الصلة بين البشر .وفي نهاية األمر لن تُربح مجموعة من الناس الذين
يبلورون عمل التدبير إال بهذه الطريقة فقط .عمل هللا بين البشر ال يمكن أن يشهد هلل نفسه فقط من خالل عمل هللا وحده؛

أحياء مناسبين لكي يتم تحقيق عمله فيهم .سيعمل هللا أوالً على هؤالء الناس ،الذين من
ُناسا
حيث تتطلب هذه الشهادة ً
أيضا أ ً
ً
خاللهم سيتم التعبير عن عمله ،وهكذا فإن هذه الشهادة عن مشيئته ستُقدم بين المخلوقات .وفي هذا ،سيكون هللا قد حقق هدف

منفردا لهزيمة الشيطان ألنه ال يمكنه أن يقدم شهادة مباشرة لنفسه بين كل المخلوقات .إن فعل هذا ،لكان
عمله .ال يعمل هللا
ً
قادر على ربح
من المستحيل أن يتم إقناع اإلنسان ،لذلك يجب على هللا أن يعمل على اإلنسان ليخضعه ،وبعدها فقط يصير ًا

مطلوبا من اإلنسان أن يتعاون،
شهادة بين المخلوقات كافة .إن عمل هللا وحده ،ولم يكن هناك تعاون من إنسان ،وإن لم يكن
ً
دائما على غير دراية بمشيئته؛ بهذه الطريقة ،لما أُطلق عليه
لما استطاع اإلنسان ً
أبدا أن يعرف شخصية هللا ،وكان سيظل ً
عمل تدبير هللا .لو كان اإلنسان وحده يكافح ،ويسعى ويعمل بجد ،ولكنه لم يفهم عمل هللا ،بهذه الطريقة وكأن اإلنسان يعبث.

ٍ
عاص وفاعل شر؛ والشيطان ظاهر في كل ما تفعله
بدون عمل الروح القدس ،يكون ما يقوم به اإلنسان من الشيطان ،فهو

البشرية الفاسدة ،وال يوجد شيء متوافق مع هللا ،وجميعها تجليات للشيطان .ال شيء مما تحدثنا عنه يخلو من الرؤى
والممارسة .على أساس الرؤى ،يجد اإلنسان الممارسة وطريق الطاعة ،وبذلك يتخلى عن تصوراته ويربح تلك األشياء التي لم
تكن لديه في الماضي .يطلب هللا أن يتعاون اإلنسان معه ،وأن يخضع بالكامل لمتطلباته ،ويطلب اإلنسان أن يرى العمل الذي

يقوم به هللا بنفسه ،ويختبر قوة هللا القادرة ،ويعرف شخصيته .باختصار هذه األشياء هي تدبير هللا .اتحاد هللا مع اإلنسان هو
التدبير ،وهو أعظم تدبير.
من "عمل هللا وممارسة اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

هذا هو تدبير هللا :تسليم البشرية إلى الشيطان – البشرية التي ال تعرف ماهية هللا ،وماهية الخالق ،وكيفية عبادة هللا،

يدي الشيطان،
ولماذا من الضروري الخضوع هلل – وإطالق العنان لفساد الشيطان .وخطوة تلو األخرى ،يسترد هللا اإلنسان من ّ
محيرا.
عبادة كامل ًة ويرفض الشيطان .هذا هو تدبير هللا .كل هذا يبدو وكأنه قصة أسطورية؛ ويبدو
حتى يعبد اإلنسان هللا
ً
ً
يشعر الناس أن األمر يشبه القصة األسطورية ،وذلك ألنهم ال يدركون مدى ما حدث لإلنسان على مدار عدة آالف من السنين

ال عن أنهم ال يعرفون عدد القصص التي حدثت في العالم وفي السماء .إضافة إلى ذلك ذلك ،فإن هذا ألنهم ال
الماضية ،فض ً
يستطيعون تقدير العالم األكثر إثارة للدهشة والذي يتسبب في المزيد من الخوف ،والذي يمتد إلى ما وراء العالم المادي ،ولكن

غامضا لإلنسان؛ وذلك ألن اإلنسان ليس لديه فهم ألهمية خالص هللا للبشرية
عيونهم الفانية تمنعهم من رؤيته .يبدو األمر
ً
وأهمية عمل تدبير هللا ،وال يدرك كيف يرغب هللا أن يكون البشر في النهاية .هل هو جنس بشري يشبه آدم وحواء ،ولكن على
غير فساد بسبب الشيطان؟ كال! إن تدبير هللا هو من أجل كسب مجموعة من الناس الذين يعبدون هللا ويخضعون له .لقد أفسد
الشيطان هذا الجنس البشري ،لكنه لم يعد يرى الشيطان أباه؛ إنه يعرف الوجه القبيح للشيطان ،ويرفضه ،ويأتي أمام هللا ليقبل
دينونته وتوبيخه .إنه يعرف ما هو قبيح ،وكيف أنه يتناقض مع ما هو مقدس ،ويعترف بعظمة هللا وشر الشيطان .إن بشرية
مثل هذه لم تعد تعمل من أجل الشيطان ،أو تعبد الشيطان ،أو تُِّقدس الشيطان؛ هذا ألنهم مجموعة من األشخاص الذين

اقتناهم هللا حًقا .هذه هي أهمية تدبير هللا للبشرية.

من "ال يمكن خالص اإلنسان إال وسط تدبير هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

2.الهدف من المراحل الثالث لعمل هللا
كلمات هللا المتعلقة:
تتكون خطة تدبيري الكاملة ،التي تمتد لستة آالف عام ،من ثالث مراحل ،أو ثالثة عصور :عصر الناموس في البداية؛

أيضا عصر الفداء)؛ وعصر الملكوت في األيام األخيرة .يختلف عملي في هذه العصور الثالثة من حيث
وعصر النعمة (وهو ً

تحديدا ،يتم العمل وفًقا
المحتوى وفًقا لطبيعة كل عصر ،ولكنه يتوافق في كل مرحلة مع احتياجات اإلنسان ،أو ألكون أكثر
ً
للحيل التي يستخدمها الشيطان في الحرب التي أشنها عليه .الهدف من عملي هو هزيمة الشيطان ،وإظهار حكمتي وقدرتي

الكلية ،وفضح حيل الشيطان كافة ،وبهذا أخّلص ُك َّل الجنس البشري الذي يعيش تحت ُملك الشيطان .الهدف من عملي هو
أيضا هو تعليم خليقتي
إظهار حكمتي وقدرتي الكلية ،وفي الوقت ذاته الكشف عن قبح الشيطان الذي ال يطاق .والهدف منه ً

التمييز بين الخير والشر ،ومعرفة أني أنا حاكم كل األشياء ،ولكي ترى بوضوح أن الشيطان هو عدو اإلنسانية ،وأوضع

الوضعاء وهو الشرير ،وليميزوا بيقين مطلق بين الخير والشر ،والحق والزيف ،والقداسة والدنس ،وبين ما هو عظيم وما هو

أفسَد البشرية ،وأني أنا وحدي – رب
حقير .بهذه الطريقة ستصير البشرية الجاهلة قادرة على تقديم الشهادة لي بأني لست من َ
الخليقة – من أستطيع تخليص البشرية ،واإلنعام على البشر بأشياء من أجل استمتاعهم؛ وسيعرفون أني أنا حاكم كل األشياء
علي فيما بعد .تنقسم خطة تدبيري ذات الستة آالف عام إلى
وأن الشيطان مجرد واحد من الكائنات التي خلقتها وأنه
انقلب َّ
َ
ثالث مراحل لتحقيق النتيجة التالية :تمكين خليقتي من أن تكون
شاهدة لي ،وتفهم مشيئتي ،وتعرف أني أنا الحق.
ً
من "القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

عليك أن تعرف أنه بغض النظر عما يفعل هللا ،فإن الهدف من عمل هللا ال يتغير ،ومحور عمله ال يتغير ،ومشيئته تجاه

اإلنسان ال تتغير .بغض النظر عن حدة كلماته ،وبغض النظر عن مدى انعكاسها على البيئة ،فإن مبادئ عمله لن تتغير،

ونيته في خالص اإلنسان لن تتغير .شريطة أال يكون اإلعالن عن نهاية اإلنسان أو مصير اإلنسان وأال يكون عمل المرحلة
األخيرة أو عمل إنهاء خطة هللا الكاملة في التدبير ،وشريطة أن يكون هذا اإلعالن في الوقت الذي يعمل فيه في اإلنسان،

دائما خالص البشرية .ينبغي أن يكون هذا هو األساس الذي يستند إليه إيمانكم باهلل .إن
عندها لن يتغير محور عمله :سيكون ً
الهدف من المراحل الثالث للعمل هو خالص البشرية كافة – مما يعني اكتمال خالص اإلنسان من ُملك الشيطان .على الرغم

مختلفا ،إال أن كل مرحلة منها تُعد جزًءا من عمل خالص البشرية
من أن لكل مرحلة من المراحل الثالث للعمل هدًفا ومدلوالً
ً
مختلفا للخالص ُي َّنفذ وفق مطالب البشر.
وعمالً
ً
من "معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ٍ
تحركاته منذ خلق البشر ،وسوف نلقي نظرًة على العمل الذي
سوف ُن ّ
وكل حركة من ّ
لخص اليوم ّأوالً أفكار هللا وخططه ّ
ٍ
معروفة
الرسمية لعصر النعمة .يمكننا بعد ذلك استكشاف أيًّا من أفكار هللا وخططه غير
عمله منذ تأسيس العالم إلى البداية
ّ
أسس فيه هللا عمل تدبيره ومصدره
وضح ترتيب خ ّ
لإلنسان ،ويمكننا من هذه النقطة أن ُن ّ
تماما السياق الذي ّ
طة تدبير هللا ونفهم ً
تاما النتائج التي يريدها من عمل تدبيره ،أي جوهر وغرض عمل تدبيره .لفهم هذه
فهما ًّ
وعملية تطويره ،ويمكننا أن نفهم ً
ّ
أيضا ً
ٍ
ن
األمور يجب علينا العودة إلى زمان بعيد ساد فيه السكو والصمت ،زمن لم يوجد فيه بشر...

ٍ
ٍ
إنسان حي حقيقي يمكن أن
إنسان حي ،أي
فكر به هللا منذ األزل هو خلق
عندما نهض هللا من مضجعه ،كان ّأول ما ّ
ّ
ّ
ّ
وللمرة األولى أمسك هللا
ويتحدث معه.
يحيا معه ويكون رفيقه الدائم .يمكن لهذا الشخص أن يستمع إليه ويمكن هلل أن يثق به
ّ
ّ
ٍ
ٍ
تصوره ،ثم أعطى هذا المخلوق
جرد
إنسان
بحفنة من التراب واستخدمها لخلق ّأول
بم ّ
حي ّ
اسما ،وهو آدم .كيف شعر هللا ُ
الحي ً
ّ
ّ
ٍ
ألول
أن حصل على هذا الكائن
الحي الذي يتنّفس؟ ّ
للمرة األولى شعر بالفرح الذي يصاحب وجود حبيب أو رفيق .كما شعر ّ
ّ
ٍّ
بمسؤولية أن يكون ًأبا وباالهتمام الذي يرافق ذلك .هذا الشخص الحي الذي يتنّفس جلب السعادة والفرح هلل؛ فقد شعر هللا
مرة
ّ
ّ
ٍ
باالرتياح ألول ّ ٍ
يتم بأفكاره أو حتّى بكلماته ،ولكن بيديه .عندما وقف هذا الكائن – أي
ّ
مرة .كان هذا ّأول شيء فعله هللا لم ّ
ٍ
التحدث مع هللا ،اختبر هللا
وقادر على
ًا
ومكوًنا من جس ٍم وهيئة،
مصنوعا من لح ٍم ودم،
الشخص الحي الذي يتنّفس – أمام هللا،
ّ
ً
ّ
ّ
نوعا من الفرح لم يشعر به من قبل .شعر ًّ
بمسؤوليته ،ولم يقتصر األمر على أن قلبه تعّلق بهذا الكائن الحي فحسب ،بل
ا
حق
ً
ّ
ّ
ٍ
أيضا وأسعدت قلبه .ولذلك ،عندما وقف هذا الكائن الحي أمام هللا ،كانت هذه هي
تحركاته الصغيرة لمسته ً
كل حركة من ّ
إن ّ
ّ
األول عند
المرة األولى التي ّ
ّ
فكر فيها في كسب المزيد من الناس مثل هذا .كانت هذه سلسلة األحداث التي بدأت بهذا الفكر ّ
عما كان يشعر به
مرة األولى ،ولكن في هذه األحداث األولىّ ،
هللا .بالنسبة هلل ،كانت جميع هذه األحداث تحدث لل ّ
بغض النظر ّ

ابتداء من تلك اللحظة ،شعر
في ذلك الوقت ،أي شعور الفرح و
المسؤولية واالهتمام ،لم يوجد ٌ
ّ
أحد يمكنه مشاركة مشاعره معه .و ً
ٍ
ًّ
محبته واهتمامه أو مقاصده للبشرّية،
هللا حقا بوحدة وحزٍن لم يشعر بهما من قبل .شعر بأن البشر ال يمكنهم أن يقبلوا أو يفهموا ّ
ولذلك كان ال يزال يشعر بالحزن واأللم في قلبه .ومع أنه فعل هذه األشياء من أجل اإلنسانّ ،إال إن اإلنسان لم يكن على در ٍ
اية

بها ولم يفهمها .وبصرف النظر عن السعادة ،فإن الفرح والعزاء اللذين شعر بهما هللا بعد خلق اإلنسان سرعان ما صاحبهما

تغير شعوره
ّأول مشاعره بالحزن والوحدة .كانت هذه أفكار هللا ومشاعره في ذلك الوقت .بينما كان هللا يفعل جميع هذه األشياءّ ،
كل ما أراد عمله هو اإلسراع في
في قلبه من الفرح إلى الحزن ومن الحزن إلى األلم ،وكانت مشاعره كّلها مشوبة بالقلق .كان ّ

عاجال .وبعد ذلك ،يمكنهم أن يصبحوا
جعل هذا الشخص ،أي هذا الجنس البشر ّي ،يعرف ما كان يدور في قلبه ويفهم مقاصده
ً
كيفية مشاركة هللا في عمله؛
أتباعه ويتوافقوا معه .لن يعودوا يستمعون إلى كالم هللا ويبقون دون كالمٍ؛ لن يعودوا غير مدركين ّ
طة
بل ولن يعودوا
أشخاصا غير مبالين بمتطّلبات هللا .هذه األشياء األولى التي أكملها هللا ذات مغزى كبير وقيمة عالية لخ ّ
ً
تدبيره وللبشر اليوم.
بعد خلق جميع األشياء والبشر ،لم يسترح هللا .لم يسعه االنتظار لتنفيذ تدبيره ،ولم يسعه االنتظار لربح األشخاص الذين
أحبهم بين البشر . ...
ّ

ٍ
شيء آخر .إنه يفعل هذه األشياء ليس بعقله
أي
أهم من ّ
...يرى هللا هذا المثال عن تدبير البشرّية وخالص البشر ّ
ٍ
ٍ
وهدف ومعايير
ط ٍة
بصفة
وحسب ،وليس بكلماته وحسب ،كما أنه ال يفعلها
عرضية – ولكنه يفعل جميع هذه األشياء بخ ّ
ّ
ٍ
فبغض النظر عن مدى صعوبة
لكل من هللا واإلنسان.
ّ
وبمشيئته .من الواضح أن عمل خالص البشرّية هذا يحمل ّ
أهمية كبيرة ّ
شيء من هذا على
تمرد البشر ،ال يصعب
شدة العقبات،
العمل ،ومدى ّ
ّ
وبغض النظر عن مدى ضعف البشر ،أو مدى عمق ّ
ٌ
ٍ
شيء ويحكم جميع
كل
هللا .فاهلل ُيبقي نفسه مشغوًال ،ويبذل جهده
دبر العمل الذي يريد عمله بنفسه .إنه ُيرتّب ً
ّ
وي ّ
الشاقُ ،
أيضا ّ
ثمنا
المرة األولى التي استخدم فيها هللا هذه الطرق ودفع ً
تم من قبل .هذه هي ّ
الناس والعمل الذي يريد إتمامه ،وال شيء من هذا ّ
فشيئا للبشر دون تحّف ٍظ عن
هائالً لهذا المشروع الر
شيئا ً
عبر ً
ئيسي لتدبير البشرّية وخالصها .بينما يقوم هللا بهذا العمل ،فإنه ُي ّ
ّ
ٍ
شخصيته .إنه يعلن ويعبر عن هذه األشياء كما
جانب من جوانب
كل
ّ
وعما لديه ومن هو وحكمته وقدرته وعن ّ
جهده الدؤوب ّ
لم يفعل من قبل .ولذلك ،في الكون كّله ،وبصرف النظر عن الناس الذين يهدف هللا إلى تدبيرهم وخالصهم ،لم توجد مطلًقا ّأية
ٍ
ٍ
قدر
ويخّلصه هو
األهم ،كما أنه ُي ّ
مخلوقات أقرب إلى هللا وتنعم بعالقة قريبة معه .ففي قلب هللا ،اإلنسان الذي يريد أن ُي ّ
دبره ُ
ّ
ٍ
المستمر لإليذاء والعصيان بسببهمّ ،إال أنه ال
تعرضه
ثمنا هائ ً
كل شيء آخر .ومع أنه دفع ً
ّ
ال عنهم ،ومع ّ
هذه البشرّية فوق ّ
أبدا ويواصل بال ٍ
ال سوف
ال أم آج ً
كلل عمله ،دون ّأية شكاوى أو ندمٍ .يعود السبب في ذلك إلى أنه يعرف أنه عاج ً
يتخّلى عنهم ً
رب الخليقة ،ويعودون ليكونوا إلى جانبه...
يوما على دعوته ،ويتأثّرون بكلماته ،ويعترفون بأنه ّ
يفيق البشر ً
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

وبغض النظر عن الكلفة ،أو هدفه ،فإن الغرض من
عما يفعله هللا أو الوسيلة التي يفعل بها ما يفعله،
ّ
ّ
بغض النظر ّ
ِ
ِ
كل ما يؤمن
أفعاله ال ّ
يتغير .إن هدفه هو أن ُيشغل اإلنسان بكالم هللا ومتطّلبات هللا وإرادة هللا لإلنسان؛ أي أن ُيشغل اإلنسان ب ّ
مكن اإلنسان من فهم قلب هللا وإدراك جوهر هللا ويسمح له بطاعة سيادة هللا وترتيباته ،ومن
هللا بأنه
مما ُي ّ
ٌّ
إيجابي وفًقا لخطواتهّ ،

كل ما يفعله .الجانب اآلخر هو
الشر – وهذا كله
َّ
ٌ
ثم يسمح لإلنسان ببلوغ اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
جانب واحد من غرض هللا في ّ
غالبا ما ُيسّلم إلى الشيطان ألن الشيطان هو أداة هللا الخاضعة في عمل هللا .هذه هي الطريقة التي يستخدمها هللا
أن اإلنسان ً

مكنهم
وي ّ
للسماح للناس برؤية ّ
شر الشيطان وقبحه وحقارته وسط إغواء الشيطان وهجماته ،مما يجعل الناس يكرهون الشيطان ُ
وتدخله وهجماته،
العملية بتحرير أنفسهم تدريجيًّا من سيطرة الشيطان واتّهاماته
سلبي وإدراكه .تسمح لهم هذه
من معرفة ما هو
ٌّ
ّ
ّ
إلى أن ينتصروا على هجمات الشيطان بفضل كالم هللا ،ومعرفتهم باهلل وطاعتهم إياه ،وإيمانهم به واتّقائهم إياه ،وينتصروا على

تماما من سيطرة الشيطان .تعني نجاة الناس أن الشيطان قد انهزم ،وتعني أنهم
اتّهامات الشيطان؛ وعندها فقط يكونون قد نجوا ً
بدال من أن يبتلعهم .وهذا يرجع إلى أن هؤالء الناس مستقيمون،
لم يعودوا لقم ًة سائغة في فم الشيطان ،وأن الشيطان يتركهم ً
ٍ
دائما ما يتصارعون مع الشيطان .إنهم يجلبون العار على الشيطان ،ويجعلونه
وأناس لديهم
إيمان وطاعة واتّقاء هلل وألنهم ً
تماما .هللا ال يربح سوى
ً
جبانا ،ويهزمونه هزيم ًة نكراء .إن إيمانهم باتّباع هللا وطاعته واتّقائه يهزم الشيطان ويجعله يستسلم لهم ً
النوعية من الناس ،وهذا هو الهدف النهائي هلل من خالص اإلنسان.
هذه
ّ
ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

هذا هو تدبير هللا :تسليم البشرية إلى الشيطان – البشرية التي ال تعرف ماهية هللا ،وماهية الخالق ،وكيفية عبادة هللا،

يدي الشيطان،
ولماذا من الضروري الخضوع هلل – وإطالق العنان لفساد الشيطان .وخطوة تلو األخرى ،يسترد هللا اإلنسان من ّ
محيرا.
عبادة كامل ًة ويرفض الشيطان .هذا هو تدبير هللا .كل هذا يبدو وكأنه قصة أسطورية؛ ويبدو
حتى يعبد اإلنسان هللا
ً
ً
يشعر الناس أن األمر يشبه القصة األسطورية ،وذلك ألنهم ال يدركون مدى ما حدث لإلنسان على مدار عدة آالف من السنين
ال عن أنهم ال يعرفون عدد القصص التي حدثت في العالم وفي السماء .إضافة إلى ذلك ذلك ،فإن هذا ألنهم ال
الماضية ،فض ً
يستطيعون تقدير العالم األكثر إثارة للدهشة والذي يتسبب في المزيد من الخوف ،والذي يمتد إلى ما وراء العالم المادي ،ولكن

غامضا لإلنسان؛ وذلك ألن اإلنسان ليس لديه فهم ألهمية خالص هللا للبشرية
عيونهم الفانية تمنعهم من رؤيته .يبدو األمر
ً
وأهمية عمل تدبير هللا ،وال يدرك كيف يرغب هللا أن يكون البشر في النهاية .هل هو جنس بشري يشبه آدم وحواء ،ولكن على
غير فساد بسبب الشيطان؟ كال! إن تدبير هللا هو من أجل كسب مجموعة من الناس الذين يعبدون هللا ويخضعون له .لقد أفسد

الشيطان هذا الجنس البشري ،لكنه لم يعد يرى الشيطان أباه؛ إنه يعرف الوجه القبيح للشيطان ،ويرفضه ،ويأتي أمام هللا ليقبل
دينونته وتوبيخه .إنه يعرف ما هو قبيح ،وكيف أنه يتناقض مع ما هو مقدس ،ويعترف بعظمة هللا وشر الشيطان .إن بشرية
مثل هذه لم تعد تعمل من أجل الشيطان ،أو تعبد الشيطان ،أو تُِّقدس الشيطان؛ هذا ألنهم مجموعة من األشخاص الذين

اقتناهم هللا حًقا .هذه هي أهمية تدبير هللا للبشرية.

من "ال يمكن خالص اإلنسان إال وسط تدبير هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

خلق هللا البشرية وأسكنها األرض ،وقادها إلى يومنا هذا .ثم َّ
خلص البشرية وخدم كذبيحة خطيئة للبشرية .في النهاية ال
كامال ،وإرجاعها إلى شكلها األصلي .هذا هو العمل الذي قام به
يزال يتعين عليه إخضاع البشرية ،وخالص البشرية
خالصا ً
ً
ّ
سي ِّثبت مملكته ويعيد َشَبه
منذ البداية وسيستمر حتى النهاية – وهو استعادة اإلنسان إلى صورته األصلية وشبهه األصليُ .
اإلنسان األصلي ،بمعنى أنه سيستعيد سلطانه على األرض وسيستعيد سلطانه بين كل الخليقة .لقد فقد اإلنسان قلبه الذي يتقي

عدوا غير مطيع هلل .عاش اإلنسان
هللا بعد أن أفسده الشيطان وفقد الوظيفة التي يجب أن يمتلكها أحد مخلوقات هللا ،وأصبح ً
قادر على تلقي المخافة
تحت ُملك الشيطان واتبع أوامر الشيطان؛ وهكذا ،لم يكن لدى هللا طريقة للعمل بين مخلوقاته ،ولم يعد ًا

معبودا في
وعَبد الشيطان .أصبح الشيطان
ً
من مخلوقاته .خلق هللا اإلنسان ،وكان عليه أن يعبد هللا ،لكن أدار اإلنسان ظهره هلل َ
قلب اإلنسان .وهكذا فقد هللا مكانته في قلب اإلنسان ،أي أنه فقد معنى خلقته لإلنسان ،وهكذا الستعادة معنى خلقته لإلنسان،

ويخِّلص اإلنسان من شخصيته الفاسدة .السترداد اإلنسان من الشيطان ،عليه أن ُيخِّلص
فعليه أن يعيد صورة اإلنسان األصلية ُ
يجيا ،وفي
اإلنسان من الخطيئة .وبهذه الطريقة فقط يمكن استعادة صورة اإلنسان األصلية واستعادة وظيفة اإلنسان األصلية تدر ً

عبادة أفضل وأن
أيضا الهالك النهائي ألبناء المعصية من أجل السماح لإلنسان أن يعبد هللا
ً
النهاية يستعيد مملكته .سوف يتم ً
يعيش حياة أفضل على األرض .بما أن هللا خلق اإلنسان ،فيجب أن يجعل اإلنسان يعبده؛ وألنه يرغب في استعادة وظيفة

اإلنسان األصلية ،فيجب عليه استعادتها بالكامل ،ودون أي غش .استعادة سلطانه تعني جعل اإلنسان يعبده وجعل اإلنسان
ويهلك أعداءه بسبب سلطانه؛ هذا يعني أنه سوف يجعل كل جزء منه
يطيعه؛ هذا يعني أنه سوف يجعل اإلنسان يعيش بسببهُ ،
قائما بين اإلنسانية ودون أي مقاومة من اإلنسان .المملكة التي يرغب في إقامتها هي مملكته الخاصة .إن البشرية التي
يظل ً
يرغب فيها هي بشرية تعبده ،بشرية تطيعه طاع ًة كامل ًة وتحمل مجده .إذا لم ُيخِّلص البشرية الفاسدة ،فلن يتحقق معنى خلقته
لإلنسان؛ لن يكون له سلطان مرة أخرى بين البشر ،ولن يعود لملكوته وجود على األرض .إن لم ُيهلك هؤالء األعداء الذين ال

قادر على تأسيس مملكته على األرض .هذه هي رموز
قادر على الحصول على مجده الكامل ،ولن يكون ًا
يطيعونه ،فلن يكون ًا
تماما أولئك الذين ال يطيعونه بين البشر ،وأن ُيحضر أولئك الذين
االنتهاء من عمله ورموز إنجاز عمله العظيم :أن ُيهلك ً
تَ َك َّملوا إلى الراحة .عندما يتم استعادة البشرية إلى شكلها األصلي ،وعندما تستطيع البشرية أن تؤدي واجباتها ،وأن تحتفظ

بمكانها وتطيع كل ترتيبات هللا ،سيكون هللا قد حصل على مجموعة من الناس الذين يعبدونه على األرض ،وسيكون قد أسس

أبديا على األرض ،وسيهلك إلى األبد أولئك الذين يعارضونه .هذا
ًا
أيضا مملكة تعبده على األرض .سيكون قد حقق
ً
انتصار ً
أيضا سلطانه على
سوف ُيعيد قصده األصلي من خلق اإلنسان؛ وسوف ُيعيد قصده من خلق كل األشياء ،وسوف ُيعيد ً
فصاعدا ستدخل البشرية
األرض ،وسلطانه وسط كل األشياء وسلطانه بين أعدائه .هذه هي رموز انتصاره الكامل .من اآلن
ً

أيضا الراحة األبدية مع اإلنسان ويدخل في حياة أبدية يشترك
الراحة وتدخل إلى حياة تتبع الطريق الصحيح ،وسوف يدخل هللا ً
فيها هللا واإلنسان .سيختفي الدنس والعصيان على األرض ،كما سيختفي العويل على األرض .لن ُيوجد كل ما يعارض هللا
على األرض .سيبقى هللا وحده وهؤالء الناس الذين َّ
خلصهم؛ وحدها خليقته ستبقى.
معا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً

عندما تنتهي المراحل الثالث من العمل ،ستكون هناك جماعة من الناس يشهدون هلل ،جماعة من الناس الذين يعرفون

هللا .كل هؤالء الناس سيعرفون هللا وسيكونون قادرين على ممارسة الحق .إنهم سيمتلكون اإلنسانية والحس ،وسيعرفون
جميعا
ً
المراحل الثالث لعمل هللا الخالصي .هذا هو العمل الذي سينجز في النهاية ،وسي ِّ
شكل هؤالء الناس بلورة عمل تدبير هللا في
ُ
ُ َ
ّ
 6000عام ،وهم أقوى شهادة للهزيمة النهائية للشيطان.
من "معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

بعد أن َّنفذ هللا عمله الذي استغرق ستة آالف عام حتى يومنا هذا ،كشف هللا بالفعل عن العديد من أفعاله ،والغرض
األساسي منها هو هزيمة الشيطان وخالص البشرية جمعاء في المقام األول .وانتهز هذه الفرصة ليسمح لكل ما في السماء،

وكل ما على األرض ،وكل ما في البحار ،باإلضافة إلى كل كائن من خليقة هللا على األرض برؤية قدرة هللا ورؤية كل أفعاله.
إنه يغتنم الفرصة التي أتاحها إلحاقه الهزيمة بالشيطان ليظهر كل أفعاله للبشر ويتيح للناس القدرة على تسبيحه وتعظيم حكمته
في هزيمة الشيطان .كل ما على األرض وما في السماء وما في البحار يمجده ويسبح له على قدرته وعلى جميع أفعاله ويهتف

باسمه القدوس .إن هذا دليل على إلحاقه الهزيمة بالشيطان؛ ودليل على إخضاعه للشيطان؛ واألهم من ذلك أن هذا دليل على

منتصر كالملك المنتصر
ًا
وتسبحه عند عودته
وتسبحه على إلحاقه الهزيمة بعدوه
تمجده
ّ
ّ
خالصه للبشرية .إن خليقة هللا كلها ّ
العظيم .إن هدفه ليس فقط هزيمة الشيطان ،ولهذا استمر عمله لمدة ستة آالف عام .إنه يستخدم هزيمة الشيطان ليخِّلص
البشرية؛ وهو يستخدم هزيمة الشيطان ليظهر أفعاله ويعلن عن كل مجده .إنه سينال المجد ،وسترى كل حشود المالئكة مجده.

سترى الرسل في السماء والبشر على األرض وكل الخليقة على األرض مجد الخالق .هذا هو العمل الذي يقوم به .سترى كل
يسبحونه .وبذلك
منتصر بعد إلحاقه الهزيمة بالشيطان
ًا
خليقته في السماء وعلى األرض مجده ،وسيعود
نهائيا ويدع البشر ِّ
ً
سيحقق كل هذه الجوانب بنجاح .وفي النهاية ستخضع له البشرية جميعها ،وسيتخّلص من كل َم ْن يقاوم أو يتمرد ،وهذا يعني

أن يتخّلص من كل أولئك الذين ينتمون إلى الشيطان.

تطورت البشرية حتى يومنا هذا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "يجب عليك أن تعرف كيف َّ

علي بلوغه قبل
أي مستوى َّ
ُ
الناس كّلهم بحاجة إلى فهم الغاية من عملي على األرض ،أي الهدف النهائي من عملي و ّ
السير معي حتى هذا اليوم ،أفال يكونون حينها قد ساروا معي
اكتمال هذا العمل .إذا كان الناس غير مدركين ماهية عملي بعد ّ
أعمل في األرض منذ آالف السنين ،وما زلت أعمل حتى يومنا هذا على
عبثًا؟ على َم ْن يتبعني ِمن الناس أن يعرف إرادتي.
ُ
نفس المنوال .مع أن عملي يتضمن العديد من البنود ،إال أن الغرض من هذا العمل يبقى ثابتًا؛ فلى سبيل المثال ،مع أنني كّل ُّي
توسعا أكبر
التوسع في عملي
ً
الدينونة والتوبيخ لإلنسان ،إال أن ما أقوم به ما زال لخالصه ،ولنشر إنجيلي على نحو أفضل ،و ّ

مستمر في عمل دينونة اإلنسان وتوبيخه ،في الوقت
ًا
مستمر في عملي اليوم،
ًا
بين كل األمم عندما ُي َك َّم ُل اإلنسان .لذلك ما زلت
الذي ال يزال الكثير من الناس يشعرون بخيبة أمل كبيرة ولفترة طويلة .ومع حقيقة أن اإلنسان قد سئم مما أقوله ،وبغض النظر
طل
عن حقيقة أنه يفتقد الرغبة في االهتمام بعملي ،ما زلت أقوم بواجبي ،ألن الغرض من عملي ما زال على حاله ،ولن تتع ّ

خطتي األصلية .إن الغرض من دينونتي هو تمكين اإلنسان من إطاعتي على نحو أفضل ،والغرض من توبيخي هو السماح

بالتغير بفعالية أكبر .ومع أن ما أقوم به هو من أجل تدبيري ،إال أنني لم أفعل أي شيء لم َي ُعد بالفائدة على اإلنسان .ذلك
له
ّ
أناسا حقيقيين كي يكون لي موطئ قدم
ألنني أريد أن أجعل كل األمم خارج إسرائيل
ُ
تطيع كطاعة بني إسرائيل ،وأن أجعلهم ً
في األماكن الواقعة خارج إسرائيل .هذا هو تدبيري ،أي العمل الذي أ ِ
ُنج ُزه بين األمم الوثنية .حتى اآلن ،ال يزال الكثير من

عما أقول،
الناس يجهلون تدبيري ،ألنهم ال يولون أي اهتما ٍم لهذه األمور ،إنما يهتمون فقط بمستقبلهم وغايتهم .فبغض النظر َّ
ال يزال الناس غير مبالين بالعمل الذي أقوم به ،وبدالً من ذلك يحصرون تركيزهم في غايتهم المستقبلية .كيف يمكن لنطاق

عملي أن يتّسع إذا استمرت األمور على هذا النحو؟ كيف يمكن إلنجيلي أن ينتشر في جميع أنحاء العالم؟ عليكم أن تعلموا
أني سأشتتكم وأضربكم عند اتساع نطاق عملي ،تماما مثلما ضرب يهوه كل ِس ٍ
بط في إسرائيل .سيتم هذا كله بغي َة نشر إنجيلي
ً
كرَم اسمي القدوس على
مج َد اسمي من الكبير والصغير على ّ
وي ّ
في كل أصقاع األرض ،وعملي في األمم الوثنيةُ ،لي ّ
حد سواءُ ،
يتمجد اسمي بين األمم الوثنية في هذه الحقبة األخيرة ،ولكي تتجّلى أعمالي
أفواه الناس في كل القبائل واألمم ،وذلك لكي
ّ
ِ
ألجل أعمالي ،وحتى َّ
تتحقق كلمتي قر ًيبا .سأجعل جميع الناس يعرفون أنني لست إله بني إسرائيل
القدير
لألمم ،ولكي يدعوني
َ
أيضا ،حتى أولئك الذين لعنتهم .سأجعل كل الناس يرون أنني إله الخليقة كلها .هذا هو أعظم
فقط ،بل إله جميع األمم الوثنية ً
ٍ
عمل لي ،والغرض من خطة عملي في األيام األخيرة ،والعمل الوحيد الذي علي إنجازه في األيام األخيرة.
ّ
أيضا عمل تخليص اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل نشر اإلنجيل هو ً

3.غرض كل مرحلة من المراحل الثالث لعمل هللا وأهميتها

كلمات هللا المتعلقة:
لقد أسهم العمل الذي قام به يهوه على بني إسرائيل في إقامة مكان المنشأ األرضي هلل وسط البشرية ،وهو أيضاً المكان

شعبا
المقدس الذي كان موجوداً فيه ،وقد خصص عمله لشعب إسرائيل .في البداية ،لم يقم بعمل خارج إسرائيل؛ بل اختار ً

مناسبا لكي يقيد نطاق عمله .إس ارئيل هي المكان الذي خلق هللا فيه آدم وحواء ،ومن تراب ذلك المكان خلق يهوه
وجده
ً
أيضا أحفاد آدم ،كانوا هم
اإلنسان ،وصار هذا المكان
ً
قاعدة لعمله على األرض .إن بني إسرائيل ،الذين كانوا أحفاد نوح و ً
األساس البشري لعمل يهوه على األرض.

في هذا الوقت ،كانت أهمية وهدف ومراحل عمل يهوه تهدف إلى بدء عمله على األرض كلها ،وهو العمل الذي اتخذ

مركز له ،ثم انتشر تدريجيًّا إلى الشعوب األممية .ووفًقا لهذا المبدأ يعمل في كل الكون لتأسيس نموذج ثم توسيعه حتى
إسرائيل ًا
وهب لهؤالء الناس سوى َنَفس يهوه ،وفهموا
يحصل كل الناس في الكون على بشارته .كان بنو إسرائيل األوائل أحفاد نوح ،ولم ُي َ

ما يكفي لالعتناء باحتياجات الحياة األساسية ،لكنهم لم يعرفوا ما نوع اإلله الذي يمثله يهوه ،أو مشيئته لإلنسان ،فضالً عن
أنهم لم يعرفوا كيف يقدسون رب الخليقة كلها .أما فيما يتعلق بما إذا كانت هناك قواعد وقوانين ليطيعوها ،وما إذا كان هناك
عمل ينبغي على الكائنات المخلوقة أن تقوم به للخالق :لم يعرف أحفاد آدم هذه األمور ،وكل ما عرفوه هو أنه يتعين على

الزوج أن يعرق ويعمل إلعالة أسرته ،وأن الزوجة عليها أن تخضع لزوجها وتستمر في اإلنجاب للحفاظ على الجنس البشري

شيئا عن اتباع شرائع هللا أو
الذي خلقه يهوه .بمعنى آخر ،هذا الشعب ،الذي كان ال يملك سوى َنَفس يهوه وحياته ،لم يعرف ً
كيفية إرضاء رب الخليقة كلها ،لقد فهموا القليل ًّ
جدا عن ذلك .لذلك وحتى رغم عدم وجود اعوجاج أو خداع في قلوبهم ،ومع
نادر ما كانت تظهر الغيرة أو الخصومات بينهم ،لم تكن لديهم معرفة أو فهم عن يهوه ،رب الخليقة كلها؛ ما عرف هؤالء
أنه ًا
األجداد لإلنسان سوى أن يأكلوا من نعم يهوه ويتمتعوا بها ،ولكنهم لم يعرفوا كيف يقدسونه؛ لم يعرفوا أن يهوه هو الذي يجب أن
يعبدوه بركب منحنية ،فكيف يمكن أن ُيطلق عليهم أنهم مخلوقاته؟ إن كان األمر كذلك ،فماذا عن الكلمات القائلة" :يهوه هو
ظهره اإلنسان ويمجده ويمثله" أليست كلمات تُقال بال جدوى؟ كيف يمكن ألناس ال
رب الخليقة كلها" و"خلق اإلنسان لكي ُي َ

يوقرون يهوه أن يصيروا شهودًا على مجده؟ كيف يكونون مظاهر لمجده؟ أال يصبح قول يهوه" :خلقت اإلنسان على صورتي"
سالحا في يدي الشيطان ،الشرير؟ ألن تصير هذه الكلمات إذن عالمة خزي لخلق يهوه لإلنسان؟ لكي يكمل يهوه تلك
إذن
ً
المرحلة من العمل ،بعد أن خلق اإلنسان ،لم يرشده أو يوجهه منذ زمن آدم إلى زمن نوح ،بل لم يبدأ رسمياً بإرشاد بني إسرائيل

إرشادا لكل شعب
– الذين كانوا من نسل نوح وأيضاً آدم – إال بعد أن دمر الطوفان العالم .لقد قدم عمله وأقواله في إسرائيل
ً
قادر على
إسرائيل حينما كانوا يعيشون حياتهم على جميع أرض إسرائيل ،وبهذه الطريقة أوضحت للبشرية أن يهوه لم يكن فقط ًا
حياة منه وينهض من التراب ليصير كائناً بشرياً مخلوًقا ،بل كان
يضا أن ينال ً
نفخ الروح في اإلنسان ،حتى يمكن لإلنسان أ ً
أيضا أن يهوه يستطيع إرشاد حياة اإلنسان
لحكمها .لذلك أروا ً
يمكنه أيضاً أن يحول البشرية إلى رماد ويلعنها ويستخدم عصاه ُ
على األرض والتحدث والعمل بين البشرية بحسب ساعات النهار والليل .لقد قام بالعمل فقط لكي تستطيع مخلوقاته أن تعرف

أيضا أنه هو من خلق اإلنسان .ليس هذا فحسب ،ولكن العمل الذي بدأه في
أن اإلنسان جاء من التراب الذي التقطه يهوه ،و ً
إسرائيل كان ُيقصد به أن تنال الشعوب واألمم األخرى (التي لم تكن في الواقع منفصلة عن إسرائيل ،بل منبثقة عن بني
إسرائيل ،ولكنها كانت منحدرة من آدم وحواء) بشارة يهوه من إسرائيل ،كي يمكن لكافة الكائنات المخلوقة في الكون أن تبجل
يهوه وتنظر إلى عظمته .لو لم يبدأ يهوه عمله في إسرائيل  -بل بدالً من ذلك ،وبعد أن خلق الجنس البشري ،ترك البشر

أبدا
ًا
يعيشون حياة رغد على األرض ،فإنه في تلك الحالة،
ونظر لطبيعة اإلنسان الجسدية( ،الطبيعة تعني أن اإلنسان ال يمكنه ً
معرفة األمور التي ال يراها؛ بمعنى آخر لن يعرف أن يهوه هو من خلق البشرية ،فضالً عن أنه لن يعرف لماذا خلقها)  -لما

أبدا أن يهوه هو من خلق البشرية أو أنه رب الخليقة كلها .لو أن يهوه خلق اإلنسان ووضعه على األرض ،ثم نفض يديه
عرف ً
من األمر وغادر ،بدالً من البقاء وسط البشرية إلعطائهم اإلرشاد لمدة من الوقت ،لعادت البشرية كافة في تلك الحال إلى
العدم؛ حتى األرض والسماء وكل األشياء التي ال تحصى والتي هي من صنعه ،وكل البشرية ،كانت ستعود إلى العدم،

باإلضافة إلى أنها كانت ستسحق من قبل الشيطان .وبهذه الطريقة فإن أمنية يهوه بأن "يكون له موضع مقدس ،موضع يقف
باقيا وسطهم ليرشدهم في
فيه على األرض وسط خليقته" كانت ستتحطم .وعليه فإنه بعد أن خلق البشر ،استطاع أن يظل ً
حياتهم ،وليتكلم معهم من وسطهم ،وكل هذا كان بهدف تحقيق رغبته ،وإنجاز خطته .لقد كان ُيقصد من العمل الذي قام به في
إسرائيل فقط تنفيذ الخطة التي أعدها قبل خلقه لكل األشياء ،ولذلك فإن عمله في البداية بين بني إسرائيل وخلقه لكل األشياء لم
أيضا كانا بهدف تعميق معنى خلقه
يكونا أمرين متعارضين مع بعضهما ،ولكن كان كالهما من أجل تدبيره وعمله ومجده ،و ً
للبشرية .لقد أرشد حياة الجنس البشري على األرض لمدة ألفي عام بعد نوح وفي تلك األثناء َّ
علم البشر أن يفهموا كيف يبجلون
يهوه رب الخليقة كلها ،وكيف يديرون حياتهم ويستمرون في العيش ،وقبل أي شيء عّلمهم كيف يتصرفون كشاهد ليهوه،

ويقدمون له الطاعة والتقديس بل ويسبحونه بالموسيقى كما فعل داود وكهنته.
من "العمل في عصر الناموس" في "الكلمة يظهر في الجسد"

خلق يهوه البشرية ،أي أنه خلق أجداد البشر ،آدم وحواء ،لكنه لم ينعم عليهم بفكر أو حكمة إضافية .على الرغم من

بعيدا
أنهم كانوا يعيشون بالفعل على األرض ،لم يفهموا تقر ًيبا أي شيء .وعليه ،فإن عمل يهوه كان نصف مكتمل فقط ،وكان ً
عن االكتمال .قام فقط بتشكيل نموذج لإلنسان من الطين ونفخ فيه ،لكن دون أن ينعم عليه برغبة كافية في تبجيله .في
البداية ،لم يكن لإلنسان عقل يبجل هللا أو يخافه .عرف اإلنسان فقط كيف ينصت لكلماته لكنه كان جاهالً بمعرفة الحياة

األساسية على األرض والقواعد السليمة للحياة البشرية .وعليه ،على الرغم من أن يهوه خلق الرجل والمرأة وأنهى مشروع السبعة

أيام ،لم يكمل بأية وسيلة خليقة اإلنسان ،ألن اإلنسان كان مجرد قشرية ،وكان يفتقر إلى واقعية البشر .عرف اإلنسان فقط أن
يهوه هو من خلق الجنس البشري ،لكنه لم يعرف كيف يلتزم بكلماته وشرائعه .وعليه ،بعد أن صارت البشرية موجودة ،كان

معا
عمل يهوه ً
بعيدا عن االنتهاء .كان عليه أن يرشد الجنس البشري بالتمام ليأتي أمامه ،لكي يكونوا قادرين على أن يعيشوا ً
على األرض ويبجلوه ،ولكي يكونوا قادرين ،تحت إرشاده ،على الدخول في المسار الصحيح للحياة البشرية العادية على
األرض .بهذه الطريقة وحدها اكتمل العمل الذي كان يتم في األساس تحت اسم يهوه بالتمام؛ وبهذه الطريقة وحدها اكتمل عمل

يهوه لخليقة العالم بالتمام .وعليه ،بعد أن خلق البشرية ،أرشد حياتها على األرض لعدة آالف السنوات ،لكي تكون البشرية قادرة

على االلتزام بشرائعه ومراسيمه ،وتشترك في كل نشاطات الحياة البشرية العادية على األرض .وقتها فقط اكتمل عمل يهوه

بالتمام .قام بتنفيذ هذا العمل بعد أن خلق البشرية واستمر فيه حتى عصر يعقوب ،وفي ذلك الوقت جعل أبناء يعقوب االثني

فصاعدا ،صار كل شعب إسرائيل هو الجنس البشري الذي قاده رسميًّا على
طا إلسرائيل .منذ ذلك الوقت
عشر اثني عشر سب ً
ً
خاصا على األرض حيث قام بعمله .جعل هللا هؤالء الناس هم أول مجموعة ناس يقوم بعمله
موقعا ًّ
األرض وأصبحت إسرائيل ً

ستخدما إياهم كبداية لعمل أعظم ،لكي يستطيع كل الناس
عليهم على األرض ،وجعل كل أرض إسرائيل نقطة منشأ عملهُ ،م
ً
المولودين منه على األرض أن يعرفوا كيف يبجلونه وكيف يعيشون على األرض .وعليه ،فإن أفعال بني إسرائيل أصبحت مثاالً

تتبعه أناس الشعوب األممية ،وما كان ُيقال بين شعب إسرائيل صار كلمات ينصت إليها أناس الشعوب األممية .ألنهم كانوا

أيضا أول من عرفوا كيفية تبجيل طرق يهوه .كانوا أجداد الجنس البشري الذي عرف
أول من ينال شرائع يهوه ووصاياه ،وكانوا ً
أيضا ممثلي الجنس البشري الذي اختاره يهوه.
طرق يهوه ،و ً
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

أنزل يهوه العديد من الوصايا لموسى لينقلها إلى بني إسرائيل الذين تبعوه خارج مصر أثناء عصر الناموس .أعطى يهوه
هذه الوصايا إلى بني إسرائيل ولم يكن لها عالقة بالمصريين؛ إذ كانت تهدف لتقييد بني إسرائيل .استخدم الوصايا ليطالبهم؛
حيث إن مراعاتهم للسبت من عدمه ،واحترامهم ألبويهم من عدمه ،وعبادتهم لألوثان من عدمها ،وما إلى ذلك :كانت هي

بعضا منهم ،وبعضهم ُرجم حتى الموت،
المبادئ التي من خاللها ُيحكم عليهم إن كانوا
ً
خطاة أم أبرًارا .أصابت نار يهوه ً
وبعضهم نال بركة يهوه ،وكان هذا يتحدد وفًقا لطاعتهم للوصايا من عدمها .أولئك الذين لم يراعوا السبت كانوا ُيرجمون حتى
أيضا ُيرجمون حتى
الموت ،وأولئك الكهنة الذين لم يراعوا السبت كانت تصيبهم نار يهوه ،أما الذين لم يحترموا آباءهم فكانوا ً
ميعا موضع إشادة من يهوه .لقد وضع يهوه وصاياه وشرائعه كي ينصت الناس لكلمته ويطيعوها
الموت .وكانت هذه األشياء ج ً

وال يتمردوا ضده إذ يقودهم في حياتهم .استخدم هذه الشرائع ُليبقي الجنس البشري حديث الوالدة تحت السيطرة ،وهو الجنس
بناء على العمل الذي قام به يهوه ،أُطلق على أول عصر "عصر
الذي سيرسي أساس عمله المستقبلي بصورة أفضل .وعليهً ،

الناموس" .على الرغم من أن يهوه قال الكثير من األقوال وقام بالكثير من العمل ،فقد أرشد الناس فقط بصورة إيجابية ،وعلم

هؤالء الناس الجهلة كيف يكونون إنسانيين ،وكيف يحيون ،وكيف يفهمون طريق يهوه .كان العمل الذي يقوم به في الغالب
يهدف إلى جعل الناس يحافظون على طريقه ويتبعون شرائعه .كان العمل يتم على الناس الفاسدين بصورة ضئيلة ،ولم يمتد

مهتما إالّ باستخدام الشرائع لتقييد الشعب والسيطرة عليه .كان يهوه بالنسبة
إلى تغيير شخصيتهم أو مسيرتهم في الحياة .لم يكن ًّ

إلى بني إس ارئيل آنذاك مجرد إله في الهيكل ،إله في السماوات .كان عمود سحاب وعمود نار .كل ما طلبه يهوه منهم هو
طاعة ما يعرفه الناس اليوم "بشرائعه ووصاياه" – ويمكن للمرء أن يطلق عليها قواعد؛ ألن ما فعله يهوه لم يكن يهدف إلى

تغييرهم ،بل كان يهدف إلى إعطائهم المزيد من األشياء التي كان ينبغي على اإلنسان أن يملكها ،وإرشادهم بأقواله من فمه؛

ألنهم بعدما ُخلقوا ،لم يكن لديهم أي شيء مما ينبغي أن يملكوه .وهكذا أعطى يهوه للناس األمور التي كان ينبغي أن يملكوها
من أجل حياتهم على األرض ،وجعل الشعب الذي يقوده يفوق أجداده ،آدم وحواء ،ألن ما أعطاه يهوه لهم فاق ما قد أعطاه
آلدم وحواء في البداية .وبغض النظر عن ذلك ،فإن العمل الذي قام به يهوه في إسرائيل كان فقط من أجل إرشاد البشرية

وجعلها تتعرف على خالقها .لم يخضعهم أو يغيرهم لكنه فقط أرشدهم .هذا هو مجمل عمل يهوه في عصر الناموس .إنها

الخلفية والقصة الحقيقية وجوهر عمله في كل أرض إسرائيل ،وبداية عمله الذي امتد لستة آالف عام ،إلبقاء البشرية تحت
سيطرة يد يهوه .ومن هذا انبثق المزيد من العمل في خطة تدبيره ذات الستة آالف عام.
من "العمل في عصر الناموس" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كان العمل الذي قام به يسوع متوافًقا مع احتياجات اإلنسان في ذلك العصر .وكانت مهمته فداء البشرية وغفران ذنوبها،
ولذا كانت شخصيته تتسم كليًّا بالتواضع والصبر والمحبة والتقوى والحلم والرحمة واإلحسان .لقد أغدق على البشرية بركته وأسبغ
عليها نعمته ،وكل األشياء التي يمكن أن تستمتع بها ،ومتّعها بالسالم والسعادة ،وبرفقه ومحبته ورحمته وإحسانه .وفي ذلك
الزمان ،لم يتلق البشر إال الكثير من األشياء التي يمكنهم االستمتاع بها :فنزل السالم والسكينة على قلوبهم ،وغشيت السلوى

يمدهم بالقوت .وكان تمكنهم من الحصول على تلك األشياء نتيجة للعصر الذي عاشوا فيه.
أرواحهم ،وكان المخّلص يسوع ّ

ففي عصر النعمة ،كان اإلنسان قد خضع لفساد الشيطان ،ولذلك ،وحتى يحقق عمل فداء البشرية جمعاء النتيجة المرجوة ،فقد
َّ
وصبر غير محدودين ،وفوق ذلك ،ذبيحة كافية للتكفير عن خطايا البشرية .وما رأته البشرية
ًا
وحلما
فيضا من النعمة،
تطل َب ً
ً
في عصر النعمة كان ذبيحتي للتكفير عن خطايا اإلنسان ،وتلك الذبيحة هي يسوع .كل ما عرفوه هو أن الرب يمكن أن يكون
اما قبل أن يتم فداؤهم
رحيما
وحليما ،وكل ما رأوه هو رحمة يسوع وإحسانه ،كل ذلك ألنهم عاشوا في عصر النعمة .ولذا كان لز ً
ً
ً
أن ينعموا بأشكال النعمة المختلفة التي أسبغها عليهم يسوع ،وهذا وحده عاد عليهم بالنفع .فبتلك الطريقة ،من خالل التنعم

أيضا بفرصة االفتداء عبر التمتع بحلم يسوع وصبره .بذلك فقط استحقوا الغفران والتمتع بنعمة
بالنعمة تُغفر خطاياهم ،ويحظون ً
ِ
طاة ،لينال الخطاة مغفرة خطاياهم" .ولو أن
الخ َ
يسوع الوفيرة التي أسبغها عليهم مصداًقا لقول يسوعَ" :ل ْم آت لفداء األ َْب َرار َب ْل ُ
يسوع قد تجسد في شخصية من صفاتها الدينونة وإنزال اللعنات والسخط وعدم التسامح مع آثام اإلنسان ،لما حظي اإلنسان
بفرصة الفداء ولظل أسير الخطيئة إلى أبد اآلبدين .ولو حدث هذا لتوقفت خطة تدبير هللا ذات الستة آالف عام عند عصر

اإلنسان قد
عددا وأشد فداحة ،ولكان
الناموس ،وألمتد عصر الناموس لستة آالف عام ،ولزادت خطايا اإلنسان فصارت أكثر ً
ُ
ُخلق عبثًا .كان البشر سيتمكنون فقط من خدمة يهوه تحت الناموس ،ولكن خطاياهم كانت ستتجاوز خطايا البشر األوائل .كلما
وحنانا ،زادت قدرة البشرية على نيل الخالص ،وأن تُدعى الخراف الضالة
أحب يسوع البشرية وغفر لها خطاياها ومنحها رحمة
ً
التي أعاد يسوع شراءها بثمن باهظ .لم يستطع الشيطان التدخل في هذا العمل ألن يسوع عامل أتباعه كأم حانية تضع طفلها
الطرف
وغض
َّ
أبدا ،بل احتمل خطاياهم
ممتلئا بالعزاء؛ لم يثر
في حضنها .لم يغضب عليهم أو يرذلهم بل كان
ً
غضبا بينهم ً
َ
ً
عن حماقتهم وجهلهم لدرجة قوله" :اغفر لآلخرين سبعين مرة سبع مرات" .وبذلك غير قلبه قلوب اآلخرين .بهذه الطريقة نال
الناس غفران الخطايا من خالل طول أناته.
من "القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

دائما يعزي تالميذه ،ويعولهم ،ويساعدهم ،ويمدهم
على الرغم من أن يسوع في تجسده كان بال عاطفة مطلًقا ،إال أنه كان ً
أبدا مطالب مفرطة من الناس ،بل
بالقوت .ومهما كان حجم العمل الكثير الذي قام به والمعاناة الكثيرة التي احتملها ،لم يطلب ً

صبور ومحتمالً خطاياهم ،لدرجة حتى أن الناس في عصر النعمة أطلقوا عليه بمحبة لقب" :يسوع المخلص
ًا
دائما
كان ً
أبدا تجاوزات الناس،
المحبوب" .كانت الرحمة واإلحسان هما ماهيته وما لديه بالنسبة للناس آنذاك ،كل الناس .لم يتذكر ً

كثير ما أغدق عليهم الطعام والشراب بوفرة لكي يأكلوا
مختلفاً ،ا
عصر
ًا
ومعاملته لهم لم تكن مبنية على تجاوزاتهم .وألن هذا كان
ً
ومقيما الموتى .ولكي يؤمن الناس به ويروا أن
ومخرجا األرواح الشريرة،
شافيا المرضى،
حتى الشبع .عامل كل أتباعه بنعمةً ،
ً
ً

كل ما فعله إنما فعله بإخالص وجدية ،وصل به األمر إلى أن يقيم جثة متعفنة م ِ
ظه ًار لهم أنه حتى الموتى بين يديه يمكن أن
ُ
يعودوا إلى الحياة .بهذه الطريق تحمل بصمت وقام بعمل الفداء في وسطهم .حتى قبل أن يسمر على الصليب ،حمل يسوع

بالفعل خطايا البشرية وصار ذبيحة خطيئة ألجلها .حتى قبل أن ُيصلب ،كان قد فتح طريًقا للصليب لكي يفدي البشرية .وفي
ضحيا بذاته من أجل الصليب ،وأنعم على البشرية بكل رحمته وإحسانه وقداسته.
النهاية ُس ّمر على الصليب ُم ً
من "القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

بدون فداء يسوع ،لكانت البشرية قد عاشت إلى األبد في الخطية ،وصار البشر أبناء خطية ،وأحفاد الشياطين .ولو

ومسكنا له .لكن عمل الفداء تطّلب إظهار رأفة
ذهبت البشرية في هذا الطريق ،لكانت األرض بأسرها ستصير مأوى للشيطان
ً
كمل وتُربح بالتمام.
ورحمة تجاه البشرية؛ بهذه الوسيلة وحدها استطاعت البشرية نيل الغفران ،وفازت في النهاية بحقها في أن تُ َّ

صلب،
تقدما .لو لم يكن يسوع قد ُ
بدون هذه المرحلة من العمل ،لما حققت خطة التدبير التي تمتد على مدى ستة آالف عام ً
وإنما فقط شفى الناس وطرد األرواح الشريرة منهم ،لما استطاع الناس الحصول على غفران تام لخطاياهم .في الثالث سنوات
صلب على الصليب
ونصف التي قضاها المسيح في القيام بعمله على األرض ،أكمل فقط نصف عمل الفداء؛ ثم ،بعد أن ُ
وتسيد على مصير البشرية .فقط بعدما أُسلم ليد
وصار في شبه جسد الخطية ،بعد أن أُسلم للشرير ،أكمل عمل الصلب
ّ

وينبذ ،حتى أنه لم يكن
ويشتم ُ
ويحتقر ُ
عاما ونصف العام على األرضُ ،
الشيطان ،فدى البشرية .كان يعاني لمدة ثالثة وثالثين ً
وس ِّمر على الصليب،
صلب بكيانه الكلي – الذي هو جسد قدوس وبريء – ُ
له موضع ليسند فيه رأسه وال مكان راحة؛ ثم ُ

وتحمل كل صنوف المعاناة .سخر منه الذين في السلطة وعذبوه ،وبصق الجنود في وجهه؛ ومع ذلك ظل صامتًا وتحمل حتى
ّ
النهاية ،وخضع بال شروط حتى الموت ،وفي تلك اللحظة فدى البشرية بأسرها .بعد ذلك فقط ُسمح له بالراحة .ال يمثل العمل

الذي قام به يسوع إال عصر النعمة؛ وال يمثل عصر الناموس ،وال هو بديل عن عمل األيام األخيرة .هذا هو جوهر عمل يسوع

في عصر النعمة ،العصر الثاني الذي اجتاز الناس فيه – أي عصر الفداء.
من "القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ِ
آمنت به ،فإنه سيفديك.
في الوقت الذي كان فيه عمل يسوع هو فداء كل البشرُ ،غف َرت خطايا كل َم ْن آمن به؛ فطالما َ
تخُلص وتتبرر باإليمان .لكن يظل بين
آمنت به ،لن تصبح
ً
خاطئا فيما بعد ،بل تتحرر من خطاياك .هذا هو المقصود بأن ْ
إذا َ
مملوكا ليسوع بأكمله ،لكنه
وم ْن يجب أن ُي َنزع ببطء .ال يعني الخالص أن اإلنسان قد أصبح
ً
المؤمنين َم ْن عصى هللا وقاومهَ ،
مملوكا بعد للخطية.
مملوكا للخطية ،وأن خطاياه قد ُغ ِف َرت :إذا آمنت ،لن تصبح
يعني أن اإلنسان لم يعد
ً
ً
من "رؤية عمل هللا ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"

جسدا مرًة
حين أتى يسوع إلى عالم البشر ،جاء بعصر النعمة واختتم عصر الناموس .أثناء األيام األخيرة ،صار هللا ً
جسد الثاني هلل سينقادون
جسدا هذه المرة ،أنهى عصر النعمة وجاء بعصر الملكوت .جميع َم ْن يقبلون التَ ُّ
أخرى ،وحين أصبح ً
شخصيا .مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر ،إال
إلى عصر الملكوت ،وسيكونون قادرين على قبول إرشاد هللا قبوالً
ً

أنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن اإلنسان ،ولم يخلص اإلنسان من شخصيته الفاسدة .إن
تاما لم يتطّلب من يسوع أن يحمل خطايا اإلنسان كذبيحة خطية فحسب ،بل تطّلب
خالص اإلنسان من تأثير إبليس
خالصا ً
ً
تماما من شخصيته التي أفسدها إبليس .ولذلك بعدما نال اإلنسان غفران
أيضا عمالً
األمر ً
ضخما من هللا لكي يخلص اإلنسان ً
ً
ليتجسد لكي ما يقود اإلنسان إلى العصر الجديد ،ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة ،وقد أتى هذا العمل باإلنسان
الخطايا عاد هللا
َّ

إلى حالة أسمى .كل َم ْن يخضع سيادة هللا سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم ،ويحيا بحق في النور ،ويحصل على الطريق
والحق والحياة.
من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

فسيعبر عمله عن شخصيته من خالل التوبيخ والدينونة في المقام األول .وباستخدامه
جسدا هذه المرة،
حين يصير هللا ً
ّ
ويظهر له المزيد من طرق الممارسة ،وهكذا يحقق هدفه من إخضاع اإلنسان
هذا األساس سيأتي بالمزيد من الحق لإلنسان ُ
وتخليصه من شخصيته الفاسدة .هذا هو ما يكمن وراء عمل هللا في عصر الملكوت.
من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

عمل األيام األخيرة هو قول كلمات .يمكن أن تحدث تغيرات عظيمة في اإلنسان من خالل الكلمات .التغيرات التي تؤثر

اآلن في هؤالء الناس من جراء قبول هذه الكلمات أعظم من تلك التغيرات التي أثرت في األناس في عصر النعمة من جراء
قبول تلك اآليات والعجائب .ألن ،في عصر النعمة ،الشياطين خرجت من اإلنسان من خالل وضع األيدي والصالة ،ولكن

الشخصيات الفاسدة داخل البشر ظلت كما هيُ .شفي اإلنسان من مرضه ونال غفران خطاياه ،ولكن العمل المتعلق بكيفية
التخلص من شخصيته الشيطانية الفاسدة لم يتم بداخله .نال اإلنسان الخالص وغفران خطاياه من خالل إيمانه ،ولكن طبيعة
اإلنسان الخاطئة لم تتم إزالتها وظلت بداخله كما هي .لقد ُغ ِفرت خطايا اإلنسان من خالل هللا المتجسد ،ولكن هذا ال يعني أن
قادر على حل
اإلنسان بال خطية بداخله .يمكن أن تُغفر خطايا اإلنسان من خالل ذبيحة الخطية ،ولكن لم يكن اإلنسان ًا
تماما ويتغيرُ .غفرت خطايا اإلنسان
المشكلة المتعلقة بكيفية أال يخطئ
ً
مجددا أو كيف يمكنه التخلص من طبيعته الخاطئة ً
بسبب عمل صلب هللا ،ولكن استمر اإلنسان في العيش بالشخصية الشيطانية الفاسدة القديمة .وعليه ،يجب على اإلنسان أن
أبدا ،وهكذا تتغير
ينال الخالص بالكامل من الشخصية الشيطانية الفاسدة لكي يتم محو طبيعته الخاطئة بالكامل وال تعود تظهر ً
شخصية اإلنسان .هذا يتطلب من اإلنسان أن يفهم طريق النمو في الحياة ،وطريق الحياة ،والطريق لتغيير شخصيته .كما

يحتاج اإلنسان أن يتصرف وفًقا لهذا الطريق ،لكي تتغير شخصيته تدريجيًّا ويمكنه أن يعيش تحت بريق النور ،وأن يقوم بكل
األشياء وفًقا لمشيئة هللا ،حتى َّ
ويتحرر من تأثير ظلمة الشيطان ،وبهذا يخرج بالكامل
يتخلص من شخصيته الشيطانيَّة الفاسدة،
َّ

خالصا كامالً .عندما كان يسوع يقوم بعمله ،كانت معرفة اإلنسان بيسوع ال تزال مبهمة
من الخطيئة .وقتها فقط سينال اإلنسان
ً
خير قد فدى اإلنسان من خطاياه .وعلى أساس
دائما أنه ابن داود وأعلن أنه نبي عظيم وسيد ِّ
وغير واضحة .آمن اإلنسان ً
اإليمان نال البعض الشفاء فقط من خالل لمس هدب ثوبه؛ استطاع األعمى أن يرى وحتى الميت استعاد الحياة .ومع ذلك لم

يستطع اإلنسان اكتشاف الشخصية الشيطانية الفاسدة المتأصلة بعمق داخله وال عرف كيف يتخلص منها .نال اإلنسان الكثير

من النعمة ،مثل سالم وسعادة الجسد ،وبركة أسرة كاملة على أساس إيمان شخص واحد ،وشفاء مرض ،وخالفه .كانت البقية

صالحا .مؤمنون مثل هؤالء
مؤمنا
هي أعمال اإلنسان الصالحة ومظهره التقي؛ إن استطاع إنسان أن يحيا مثل هذا ،فكان ُيعد
ً
ً
فقط هم من بإمكانهم دخول السماء بعد الموت ،ما يعني أنهم نالوا الخالص .ولكن في حياتهم لم يفهموا طريق الحياة على

اإلطالق .لقد كانوا يرتكبون خطايا ،ثم يعترفون بها في دورة مستمرة دون أي مسار باتجاه شخصية متغيرة؛ كانت هذه هي حالة
خالصا كامالً؟ ال! لذلك بعد اكتمال هذه المرحلة ،ال يزال هناك عمل الدينونة
اإلنسان في عصر النعمة .هل نال اإلنسان
ً
ِ
ثم تهبه طريًقا ليتبعه .ال يمكن أن تكون هذه المرحلة مثمرة وذات
والتوبيخ .تط ّهر هذه المرحلة اإلنسان بواسطة الكلمة ،ومن ّ
مغزى ،لو أنها استمرت في طرد األرواح الشريرة ،ألن طبيعة اإلنسان الخاطئة لن يتم التخلص منها وسيقف اإلنسان عند

غفران الخطايا فقط .من خالل ذبيحة الخطية ،نال اإلنسان غفران خطاياه ،ألن عمل الصلب قد انتهى بالفعل وقد غلب هللا
إبليس .لكن شخصية اإلنسان الفاسدة تظل بداخله وال زال اإلنسان يخطئ ويقاوم هللا؛ لم يربح هللا البشرية .لهذا السبب في هذه

المرحلة من العمل يستخدم هللا الكلمة ليكشف عن شخصية اإلنسان الفاسدة وليطلب من اإلنسان الممارسة .هذه المرحلة ذات

أيضا ،ألن اآلن الكلمة هي التي تدعم حياة اإلنسان مباشرًة وتمكن شخصية اإلنسان من
مغزى أكثر من سابقتها وأكثر ًا
إثمار ً
أن تتجدد بالكامل؛ هذه المرحلة من العمل أكثر شمولية .لهذا فإن التجسد في األيام األخيرة قد أكمل أهمية تجسد هللا وأنهى
بالكامل خطة تدبير هللا لخالص اإلنسان.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

ِ
تجسد بكلمات إلخضاع كل من يؤمنون به .هذا هو "الكلمة الظاهر في الجسد"؛ لقد أتى هللا
الم ّ
عصر الملكوت ،يتكلم هللا ُ

يتحدث بالكلمات
أثناء األيام األخيرة ليقوم بهذا العمل ،أي أنه قد جاء لتتميم المغزى الفعلي للكلمة الظاهر في الجسد .إنه ّ
ِ
المتجسد بكلماته ،يكون
ونادر ما يكون هناك إظهار للحقائق .هذا هو جوهر الكلمة الظاهر في الجسد ،وحين يتكلم هللا
ًا
فحسب،
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هللا،
كان ع َند هللاَ ،
كان الكل َم ُة ،والكل َم ُة َ
هذا هو إظهار الكلمة في الجسد ،وهو الكلمة اآلتي في الجسد" .في ا َلبدء َ
وكان الكل َم ُة َ
ِ
ص َار َج َسًدا" .إن (عمل ظهور الكلمة في الجسد) هذا هو العمل الذي سيحققه هللا في األيام األخيرة ،وهو الفصل
َوٱْل َكل َم ُة َ
ويظهر كلماته في الجسد .إن العمل الذي يجب أن
األخير من خطة تدبيره بأكملها ،ولذلك كان على هللا أن يأتي إلى األرض ُ
ومن
يتحقق في النهاية ،والذي
َّ
يتضمن ما ُيعمل اليوم ،وما ُ
سيعمل في المستقبل ،وما سينجزه هللا ،ووجهة اإلنسان األخيرةَ ،

سيبادون ،وخالفه ،قد أُعلن كله بوضو ٍح ،وكله بهدف تحقيق المغزى الفعلي للكلمة الظاهر في الجسد .إن
ومن ُ
سيخلصونَ ،
ومن سيدخلون إلى الراحة يجب أن
ومن ُ
سيبادونَ ،
الكلمات التي شملت الدستور والمراسيم اإلدارية التي صدرت في السابقَ ،
ِ
ِ
تجسد في األساس في األيام األخيرة .إنه يعطي الناس أن يفهموا أين يوجد
الم ّ
تتحقق جميعها .هذا هو العمل الذي ّ
يتممه هللا ُ
صنف شعبه وأبناؤه ،وما سيحدث إلسرائيل وما
عينهم هللا ،وكيف ُي ّ
فعينهم وأين يوجد أولئك الذين لم ُي ّ
أولئك الذين سبق هللا ّ

سيحدث لمصر في المستقبل ،وستتحقق كل كلمة من هذه الكلمات .إن خطوات عمل هللا تتسارع .يستخدم هللا الكملة كوسيلة
ِ
تجسد في األيام األخيرة ،وخدمته التي ستُ َّ
ؤدى ،وهذه
الم ّ
ليكشف لإلنسان ّ
عما ُيعمل في كل عصر ،وما ُيعمل من قبل هللا ُ
الكلمات جميعها بهدف تحقيق المغزى الفعلي للكلمة الظاهر في الجسد.
من "الكل يتحقق بكلمة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

في عصر الملكوت ،يستخدم هللا الكلمة لإلعالن عن بداية عصر جديد ،ولتغيير طريقة عمله ،وليقوم بالعمل المطلوب
جسدا ليتكلم من وجهات نظر مختلفة ،مما
للعصر بأكمله .هذا هو المبدأ الذي يعمل به هللا في عصر الكلمة .لقد صار هللا ً
مكن اإلنسان حًقا من رؤية هللا ،الذي هو الكلمة الظاهر في الجسد ،ومن رؤية حكمته وعجبه .ويتم مثل هذا العمل لتحقيق
ُي ّ
أفضل ألهداف إخضاع اإلنسان وتكميله والقضاء عليه .هذا هو المعنى الحقيقي الستخدام الكلمة للعمل في عصر الكلمة .من

يتعرف اإلنسان على عمل هللا وشخصيته ،ويتعرف على جوهر اإلنسان ،وما يجب على اإلنسان الدخول إليه.
خالل الكلمةّ ،
كشف عن
من خالل الكلمة ،يأتي العمل الذي يرغب هللا في القيام به في عصر الكلمة بأكمله بثماره .من خالل الكلمةُ ،ي َ

اعيا بوجودها .فيؤمن اإلنسان نتيجة لذلك بوجود هللا،
وي َ
وي َج َّرب .لقد رأى اإلنسان الكلمة ،وسمعها ،وصار و ً
قضى عليه ُ
اإلنسان ُ
أيضا بمحبة هللا لإلنسان ورغبته في خالصه .ومع أن كلمة "الكلمة" بسيطة وعادية ،فإن
الكلية وحكمته ،و ً
ويؤمن بقدرة هللا ّ
ِ
وتغير مفاهيم اإلنسان وشخصيته القديمة ،والطريقة
تحول قلب اإلنسانّ ،
تجسد تزعزع الكون بأسره؛ كلمته ّ
الم ّ
الكلمة من فم هللا ُ
القديمة التي اعتاد العالم بأكمله على أن يظهر بها .على مر العصور ،يعمل إله هذا اليوم وحده بهذه الطريقة ،وبهذه الطريقة
فصاعدا ،يعيش اإلنسان تحت توجيه الكلمة ،وتحت رعايتها وعطائها .لقد
وحدها ُيكّلم اإلنسان ويأتي ُليخِّلصه .ومن هذا الوقت
ً
أتت البشرية بأكملها لتحيا في عالم الكلمة ،وسط لعنات كلمة هللا وبركاتها ،بل وأتى المزيد من البشر ليحيوا في ظل دينونة
الكلمة وتوبيخها .جميع هذه الكلمات وكل هذا العمل هو من أجل خالص اإلنسان ،ومن أجل تتميم مشيئة هللا ،ومن أجل تغيير

أيضا يخضعهم
المظهر األصلي لعالم الخليقة القديمة .خلق هللا العالم بالكلمة ،ويقود البشر من جميع أرجاء الكون بالكلمة ،و ً
تماما .يستخدم
ُ
ويخّلصهم بالكلمة .و ً
أخيرا ،سيستخدم الكلمة ليأتي بالعالم القديم بأسره إلى نهاية .عندها فقط تكتمل خطة التدبير ً
هللا الكلمة في عصر الملكوت للقيام بعمله وتحقيق نتائج عمله .فهو ال يعمل عجائب أو يصنع معجزات ،لكنه يعمل عمله

ببساطة من خالل الكلمة .وبسبب الكلمة ،يتغذى اإلنسان ويقتات؛ وبسبب الكلمة ،ينال اإلنسان معرف ًة وخبرًة حقيقي ًة.
من "عصر الملكوت هو عصر الكلمة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

في عمله األخير باختتام العصر ،شخصية هللا هي شخصية توبيخ ودينونة ،وفيها يكشف كل ما هو آثم بهدف إدانة

جميع الشعوب عالني ًة ،وتكميل أولئك الذين يحبونه بقلب مخلص .شخصية مثل هذه فقط يمكنها إنهاء العصر .األيام األخيرة
َّ
بناء على طبيعتها .هذا هو الوقت
قد حلت بالفعل .كل األشياء في الخليقة ستُصنف وفًقا لنوعها ،وستُقسم إلى فئات مختلفة ً
الذي يكشف هللا فيه عن مصير الناس ووجهتهم .لو لم يخضع الناس للتوبيخ والدينونة ،لن تكون هناك طريقة لكشف عصيانهم

وعدم برهم .فقط من خالل التوبيخ والدينونة يمكن أن ُيعلن بوضوح مصير الخليقة كلهاُ .ي ِ
ظهر اإلنسان فقط ألوانه الحقيقية
وضع مع األشرار ،والصالح مع الصالحين ،وس ُي َّ
صنف جميع البشر بحسب نوعهم .من خالل
ويدان .الشرير ُ
عندما ُيوبَّخ ُ
سي ُ
ويكافأ الصالح ،ويصير جميع الناس خاضعين لسيادة هللا.
التوبيخ والدينونة ،ستُعلن نهاية كل الخليقة ،حتى ُيعاقب الشرير ُ
خطير على
ًا
البارين .ألن فساد اإلنسان قد بلغ ذروته وعصيانه قد صار
يجب أن يتحقق كل العمل من خالل التوبيخ والدينونة َ
تغير اإلنسان
نحو متزايد ،فقط شخصية هللا البارة ،التي تشمل التوبيخ والدينونة ،والتي ستنكشف أثناء األيام األخيرة ،يمكنها أن ِّ

مشبعة
ثم تعاقب بشدة كل األشرار .لذلك فإن شخصية مثل هذه هي ّ
ّ
وتكمله .فقط هذه الشخصية بإمكانها كشف الشر ومن ّ
بأهمية العصر ،وإعالن وإظهار شخصيته يتضح من أجل عمل كل عصر جديد .إن هللا ال يظهر شخصيته بصورة تعسفية
وبال أهمية .على هذه الفرضية ،في إعالن عاقبة اإلنسان أثناء األيام األخيرة ،ال زال هللا ينعم على اإلنسان برحمة ومحبة

مطلقة ويستمر في تقديم المحبة له ،وال يخضع اإلنسان لدينونة البر بل يظهر له التسامح ،والصبر والغفران ويعذره بغض

النظر فداحة الخطايا التي يرتكبها ،بدون أدنى ذرة دينونة بارة :فمتى إ ًذا ينتهي كل تدبير هللا؟ متى تكون شخصية مثل هذه

دائما ،يحكم بوجه بشوش وقلب لطيف ،يحب
قادرة على قيادة الناس إلى وجهة مناسبة؟ خذ على سبيل المثال
ً
قاضيا محبًّا ً
قادر
الناس بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها ،هو محب معهم ويحتملهم أيًّا كانوا من هم .في تلك الحالة ،متى سيكون ًا
على إصدار حكم عادل؟ في األيام األخيرة ،فقط الدينونة البارة يمكنها أن تصنف اإلنسان بحسب نوعه وأن تُ ِ
حض ُر اإلنسان
إلى عالم جديد .بهذه الطريقة ،ينتهي العصر بأكمله من خالل شخصية هللا البارة القائمة على التوبيخ والدينونة.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

4.العالقة بين كل مرحلة من المراحل الثالث لعمل هللا
كلمات هللا المتعلقة:
ابتداء من عمل يهوه إلى عمل يسوع ،ومن عمل يسوع إلى عمل هذه المرحلة الحالية ،تغطي هذه المراحل الثالث في
ً
دائما في تدبير
نسق مستمر السلسلة الكاملة لتدبير هللا ،وهي جميعها من عمل روح واحد .منذ أن خلق هللا العالم وهو يعمل ً

عصر وهو الذي ينهيه .إن مراحل العمل الثالث ،في مختلف
ًا
البشرية .هو البداية والنهاية ،هو األول واآلخر ،هو الذي يبدأ
العصور والمواقع ،هي بال شك من عمل روح واحد .كل أولئك الذين يفصلون مراحل العمل الثالث بعضها عن البعض اآلخر
يقاومون هللا.

من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

العمل الذي يتم في األيام األخيرة ال يمكن أن يحل محل عمل عصر الناموس وعمل عصر النعمة .ولكن ،تتداخل

جميعا عمل قام به هللا .ينقسم تنفيذ هذا العمل بصورة طبيعية إلى عصور متفرقة .العمل
المراحل الثالث في كيان واحد وهي
ً
الذي يتم في األيام األخيرة يختتم كل شيء؛ والعمل الذي تم في عصر الناموس هو البداية؛ والعمل الذي تم في عصر النعمة

هو الفداء .بالنسبة لرؤى العمل في خطة التدبير ذات الستة آالف عام ،ال يمكن ألحد الحصول على البصيرة أو الفهم؛ إذ تظل

دائما .في األيام األخيرة ،يتم عمل الكلمة فقط ليستهل عصر الملكوت ،ولكنه ال يمثل كل العصور .األيام
تلك الرؤى أسرًا
ار ً
أياما أخيرة وليست أكثر من مجرد عصر الملكوت ،وهو ال يمثل عصر النعمة وال عصر الناموس .األيام
األخيرة ليست إال ً
األخيرة هي مجرد زمن فيه ينكشف كل عمل خطة التدبير ذات الستة آالف عام لكم .هذا هو كشف الستار عن السر. ...

العمل في األيام األخيرة هو آخر مرحلة من الثالث مراحل .إنه عمل عصر جديد وال يمثل خطة التدبير الكلية .تنقسم

خطة التدبير ذات الستة آالف عام إلى ثالث مراحل من العمل .ال يمكن لمرحلة وحدها أن تمثل عمل الثالثة عصور ،ولكن

احدا من كل .ال يمكن أن يمثل اسم يهوه شخصية هللا الكلية .حقيقة أنه نَّفذ العمل في عصر الناموس ال
المرحلة تمثل جزًءا و ً
سن يهوه الشرائع لإلنسان وسلمه الوصايا ،وطلب من اإلنسان أن
تثبت أن هللا يمكن أن يكون فقط هللا بموجب الناموس .لقد ّ
يبني الهيكل والمذابح؛ العمل الذي قام به يمثل فقط عصر الناموس .ال يثبت العمل الذي قام به هللا أنه اإلله الذي يطلب من

اإلنسان الحفاظ على الشريعة ،أو أنه إله الهيكل ،أو إله أمام المذبح .ال يمكن أن نقول هذا .العمل بموجب الناموس يمكنه فقط
سيحد هللا في تعريف يقول" :هللا إله الهيكل.
تمثيل عصر واحد .لذلك ،إن قام هللا بعمل عصر الناموس فقط ،فإن اإلنسان
ّ
ولكي نخدم هللا علينا أن نلبس الحلة الكهنوتية وندخل الهيكل" .لو لم ُي َّنفذ العمل في عصر النعمة واستمر العمل في عصر
ونِّفذ
ومحب .إن لم ُي َّنفذ العمل في عصر الناموسُ ،
الناموس حتى الوقت الحاضر ،لما عرف اإلنسان أن هللا ً
أيضا إله رحيم ُ
فقط عمل عصر النعمة ،لعرف اإلنسان أن هللا ال يمكنه سوى فداء اإلنسان وغفران خطاياه .كان اإلنسان سيعرف فقط أن هللا

قدوس وبريء ،وأنه يمكنه بذل نفسه ويمكنه أن ُيصلب من أجل اإلنسان .كان اإلنسان سيعرف فقط هذا ولن يفهم كل األمور
األخرى .لذلك فإن كل عصر يمثل جزًءا من شخصية هللا .يمثل عصر الناموس بعض الجوانب ،ويمثل عصر النعمة بعض
الجوانب ،ويمثل هذا العصر بعض الجوانب .ويمكن أن تنكشف شخصية هللا بالكامل من خالل الجمع بين الثالث مراحل كلها.

عندما يعرف اإلنسان الثالث مراحل كلها يمكنه وقتها فقط أن يفهمها كليًّا .ال يمكن محو أية مرحلة من الثالث مراحل .لن ترى
شخصية هللا في صورتها الكلية إال بعد أن تعرف هذه المراحل الثالث من العمل .إكمال هللا لعمله في عصر الناموس ال يثبت

دوما يفدي البشرية .هذه جميعها
أنه هو فقط اإلله بموجب الناموس ،وإكماله لعمل الفداء ال يوضح أنه هللا الذي سيظل ً
استنتاجات بشرية .لقد انتهى عصر النعمة ،لكن ال يمكنك أن تقول إن هللا ينتمي إلى الصليب فقط وأن الصليب وحده يمثل
خالص هللا .إن فعلت هذا ،فأنت تضع تعر ًيفا هلل .في هذه المرحلة ،يقوم هللا بصورة رئيسية بعمل الكلمة ،ولكن ال يمكنك أن
أبدا على اإلنسان وأن كل ما جاء به هو التوبيخ والدينونة .يكشف عمل األيام األخيرة عمل يهوه
تقول إن هللا لم يكن
رحيما ً
ً
ويسوع وكافة األسرار التي ال يفهمها اإلنسان .يتم هذا ليكشف عن مصير ونهاية البشرية وليختتم كل عمل الخالص بين

البشر .إن مرحلة العمل هذه في األيام األخيرة تختتم كل شيء .كل األسرار التي لم يفهمها اإلنسان يجب أن تُفك طالسمها
اضحا في قلبه .وقتها فقط يمكن تقسيم البشر وفًقا ألنواعهم .بعد اكتمال خطة التدبير
لكي ينال اإلنسان بصيرة عنها
وفهما و ً
ً
ذات الستة آالف عام فقط سيفهم اإلنسان شخصية هللا في صورتها الكلية ،ألن تدبيره سينتهي وقتها.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

إن العمل الذي يتم في الوقت الحاضر قد دفع عمل عصر النعمة لألمام؛ أي أن العمل بموجب خطة التدبير الكلية ذات

ار
تقدما .لماذا أقول مرًا
قدما .على الرغم من أن عصر النعمة قد انتهى ،إال أن عمل هللا قد حقق ً
الستة آالف عام قد مضى ً
ار إن هذه المرحلة من العمل تُْبنى على عصر النعمة وعصر الناموس؟ هذا يعني أن عمل اليوم هو استم اررية للعمل الذي
وتكرًا

تم في عصر النعمة وهو تقدم عن العمل الذي تم في عصر الناموس .الثالث مراحل متداخلة بصورة لصيقة وكل واحدة منها

أيضا إن هذه المرحلة من العمل تُْبنى على المرحلة التي قام
مرتبطة في سلسلة مربوطة بإحكام بالمرحلة التي تليها .لماذا أقول ً
بها يسوع؟ بافتراض أن هذه المرحلة من العمل ليست مبنية على العمل الذي قام به يسوع ،لكان من المحتم أن يحدث صلب

آخر في هذه المرحلة ،ولكان عمل فداء المرحلة السابقة تم مرة أخرى .سيكون هذا بال مغزى .لذلك األمر ليس أن العمل قد

قدما وسما مستوى العمل لدرجة أعلى من قبل .يمكن أن ُيقال إن هذه المرحلة من العمل
اكتمل بالتمام ،بل العصر قد مضى ً
مبنية على أساس عصر الناموس وصخرة عمل يسوعُ .يبنى العمل مرحل ًة بمرحلة ،وهذه المرحلة ليست بداية جديدة .فقط الجمع
بين مراحل العمل الثالث يمكن اعتباره خطة التدبير ذات الستة آالف عام.
ِ
كمالن معنى التجسد "في "الكلمة يظهر في الجسد"
من
ُّ
"التجسدان ُي ّ

ِ
مكمل للمرحلتين السابقتين ،مما يعني أنه من المستحيل
ال تأتي المرحلة األخيرة من العمل منفصلة ،وإنما هي جزء ّ
اكتمال عمل الخالص بالكامل من خالل القيام بمرحلة واحدة فقط من المراحل الثالث للعمل .على الرغم من أن المرحلة

األخيرة من العمل قادرة على تخليص اإلنسان كلية ،إال أن هذا ال يعني أنه من الضروري تنفيذ هذه المرحلة الوحيدة بمفردها
فقط وأن المرحلتين السابقتين للعمل غير مطلوبتين لتخليص اإلنسان من تأثير الشيطان .ال يمكن اعتبار مرحلة واحدة من

المراحل الثالث هي الرؤية الوحيدة التي يجب أن تعرفها كل البشرية ،ألن مجمل عمل الخالص يعني المراحل الثالث للعمل ال

مرحلة واحدة من بينها .طالما لم ُينجز عمل الخالص ،فلن يكتمل تدبير هللاُ .يعبَّر عن ماهية هللا وشخصيته وحكمته في مجمل
تعبر كل مرحلة
عمل الخالص الذي لم ُيكشف لإلنسان عنه في البداية ،ولكن جاء التعبير عنه بالتدريج في عمل الخالصِّ .
من مراحل عمل الخالص عن جزء من شخصية هللا ،وجزء من ماهيته؛ إذ ال يمكن لكل مرحلة من مراحل العمل أن تعبر عن

ماهية هللا على نحو مباشر وكا مل .وعلى هذا النحو ،ال يمكن الفراغ من عمل الخالص بالكامل إال بعد اكتمال المراحل الثالث
ثم فإن معرفة اإلنسان الكاملة باهلل ال تنفصل عن المراحل الثالث لعمل هللا .إن ما يناله اإلنسان من مرحلة
من العمل ،ومن َّ

واحدة من العمل هو مجرد شخصية هللا التي ُيعبَّر عنها في جزء واحد من عمله ،وال يمكن أن تمثل الشخصية والماهية التي
ُيعبَّر عنها في المراحل السابقة أو الالحقة؛ ذلك أن عمل تخليص البشرية ال يمكن أن ينتهي على الفور خالل فترة واحدة ،أو
يجيا وفًقا لمستوى تطور اإلنسان في أوقات وأماكن مختلفة .إنه العمل الذي يتم على
في مكان واحد ،وإنما يصبح أعمق تدر ً
مراحل ولم يكتمل في مرحلة واحدة .وهكذا تتبلور حكمة هللا الكاملة في المراحل الثالث ،وليس في مرحلة فردية واحدة .تكمن

ماهيته الكاملة وحكمته الكاملة في هذه المراحل الثالث ،وتضم كل مرحلة ماهيته وتُعد سجالً للحكمة من عمله .يجب على
المعبَّر عنها في هذه المراحل الثالث .تحظى كل ماهية هللا هذه على األهمية القصوى
اإلنسان أن يعرف الشخصية الكاملة هلل ُ
لجميع البشرية ،وإذا لم يكن لدى البشرية هذه المعرفة عند عبادة هللا ،فلن يختلفوا عن أولئك الذين يعبدون بوذا .إن عمل هللا

خافيا على اإلنسان ،ويجب أن يكون
معلوما لجميع َم ْن يعبدون هللا .بما أن هللا قد َنَّفذ المراحل الثالث لعمل
بين البشر ليس ً
ً
الخالص بين البشر ،فيجب على اإلنسان أن يعرف تأويل ما كان وما يكون خالل المراحل الثالث للعمل .هذا ما يجب على
اإلنسان أن يفعله .ما يخفيه هللا عن اإلنسان هو ما ال يستطيع اإلنسان تحقيقه وما ال يجب على اإلنسان معرفته ،في حين أن

ما أظهره هللا لإلنسان هو ما يجب عليه معرفته وما يجب أن يحصل عليه .تُ َّنفذ كل مرحلة من مراحل العمل الثالث فور
ٍ
بمعزل عن عمل الخالص .على الرغم من وجود اختالفات كبيرة في العصر
تأسيس المرحلة السابقة؛ وال تُ َّنفذ على نحو مستقل

الذي يجري فيه العمل ونوع العمل ،إال أن جوهره ال يزال هو خالص البشرية ،وكل مرحلة من مراحل عمل الخالص أعمق من
التي سبقتها.

من "معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ينقسم تدبير هللا الكلي لثالث مراحل ،وفي كل مرحلة ،يتم تقديم متطلبات مناسبة من اإلنسان .باإلضافة إلى أنه إذ تمر

العصور وتتقدم ،تصير متطلبات هللا من البشرية كلها أعلى .وهكذا ،يصل عمل تدبير هللا هذا إلى ذروته ،حتى يرى اإلنسان

حقيقة "ظهور الكلمة في الجسد" وبهذه الطريقة تصير المتطلبات من اإلنسان أعلى ،وتصير متطلبات اإلنسان ليقدم شهادة

ِ
مجد هللا .تعاون هللا هو الشهادة المطلوب أن يقدمها،
أعلى أكثر .كلما كان اإلنسان ًا
قادر على التعاون مع هللا بحق ،فإنه ُي ّ
والشهادة التي يقدمها هي ممارسة اإلنسان .وعليه ،فإن وجود تأثير لعمل هللا من عدمه ووجود شهادة حقيقية من عدمها هما
طا وثيًقا بتعاون وشهادة اإلنسان .عندما ينتهي العمل ،أي عندما يصل كل تدبير هللا إلى نهايته ،سيكون
أمران مرتبطان ارتبا ً
مطلوبا من اإلنسان تقديم شهادة أعلى ،وعندما يصل عمل هللا إلى نهايته ،ستصل ممارسة اإلنسان ودخوله إلى ذروتهما .في
ً
مطلوبا من اإلنسان أن يمتثل للناموس والوصايا وأن يكون
ومتضعا .اليوم مطلوب من اإلنسان أن يطيع
صبور
ًا
الماضي ،كان
ً
ً
كل ترتيبات هللا ويكون لديه محبة عليا هلل ،وفي النهاية سيكون عليه أن يظل يحب هللا وسط الضيقة .هذه المراحل الثالث هي

المتطلبات التي يطل بها هللا من اإلنسان ،خطوة بخطوة ،على مدار تدبيره الكلي .كل مرحلة من عمل هللا تتعمق أكثر من التي
قبلها ،وفي كل مرحلة تصير المتطلبات من اإلنسان أعمق عن سابقتها ،وبهذه الطريقة ،يتخذ تدبير هللا الكلي شكالً تدريجيًّا.
هذا بالتحديد ألن المتطلبات من اإلنسان أعلى من أن تقترب شخصيته من المعايير المطلوبة من قبل هللا ،ووقتها فقط يمكن

للبشرية كلها أن تتخلص تدريجيًّا من تأثير الشيطان ،عندما يصل عمل هللا إلى نهايته الكاملة ،ستخلص كل البشرية من تأثير
الشيطان.
من "عمل هللا وممارسة اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

شخصيا .نفذها
شخصيا .المرحلة األولى ،أي خْلق العالم ،نّفذها هللا
إن عمل خطة تدبير هللا الكاملة ينّفذه هللا نفسه
ً
ً
أيضا
بنفسه ،ولو لم يفعل ،لما كان هناك من يقدر على خلق البشرية .وكانت المرحلة الثانية هي فداء البشرية كلها ،وقد نّفذها ً
غنية عن الذكر :توجد حاجة أكبر إلنهاء عمل هللا بواسطة هللا نفسه .إن كل
تجسد
شخصيا؛ أما المرحلة الثالثة فهي ّ
ً
الم ّ
هللا ُ

شخصيا بهذا العمل ،فال يمكن لهويته أن
شخصيا .إذا لم يقم
عمل فداء البشرية وإخضاعها واقتنائها وتكميلها قد نفذه هللا نفسه
ً
ً
شخصيا من أجل هزيمة الشيطان،
شخصيا ويعمل بين البشر
يمثلها اإلنسان ،وال لعمله أن يقوم به اإلنسان .إنه يقود اإلنسان
ً
ً
ومن أجل اقتناء البشر ،ومن أجل منح اإلنسان حياة طبيعية على األرض؛ ومن أجل خطة تدبيره الكاملة ،ومن أجل كل عمله،

شخصيا.
يجب عليه القيام بهذا العمل
ً
من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

5.لماذا ُيقال أن معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هو الطريق إلى معرفة هللا؟
معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا
(فصل ُمختار من كلمة هللا)
ينقسم عمل تدبير البشر إلى ثالث مراحل؛ مما يعني أن عمل خالص البشر ينقسم إلى ثالث مراحل .ال تشمل هذه

المراحل الثالث عمل خلق العالم ،لكنها باألحرى تمثل المراحل الثالث للعمل في عصر الناموس وعصر النعمة وعصر

الملكوت .كان عمل خلق العالم عمالً يهدف إلى خلق البشر أجمعين .فلم يكن عمل خالص البشر ،وال يمت لعمل خالص

ثم فلم تكن هناك حاجة لتنفيذ عمل خالص البشر .بدأ عمل
البشر بصلة ،ألن الشيطان لم ُيفسد البشر عند خلق العالم؛ ومن َّ
أيضا إال عندما فسد البشر .وبعبارة أخرى،
الخالص فقط عندما فسد البشر بسبب الشيطان؛ ومن َّ
ثم لم يبدأ عمل تدبير البشر ً
بدأ تدبير هللا لإلنسان نتيجة لعمل خالص البشر ،ولم ينشأ نتيجة عمل خلق العالم .لم يظهر عمل التدبير إال بعد أن اكتسب

ثم فإن عمل التدبير يتضمن ثالثة أجزاء ال أربع مراحل أو أربعة عصور .هذا وحده هو السبيل
البشر شخصية فاسدة؛ ومن َّ
الصحيح لإلشارة إلى تدبير هللا للبشر .عندما يوشك العصر النهائي على االنتهاء ،سيكتمل عمل تدبير البشر .ويعني انتهاء

عمل التدبير أن عمل الخالص لجميع البشر قد انتهى بالكامل وأن البشرية قد وصلت إلى نهاية رحلتها .بدون عمل خالص
تحديدا بسبب انحراف البشرية،
جميع البشر ،لم يكن ليظهر عمل التدبير ولما كان للمراحل الثالث للعمل من وجود .كان هذا
ً
وألن البشرية كانت في أمس الحاجة إلى الخالص ،فقد فرغ يهوه من خلق العالم وبدأ عمل عصر الناموس .وعندها فقط بدأ في
عمل تدبير البشرية ،مما يعني أنه بدأ عمل خالص البشرية عندها فقط .ال يعني "تدبير البشرية" توجيه حياة البشر ،المخلوقين

حديثًا ،على األرض (أي البشرية التي لم تفسد بعد) ،بل يعني خالص البشر الذين أفسدهم الشيطان ،مما يعني أن الهدف منه
يتمثل في إحداث تغيير في هذه البشرية الفاسدة .وهذا هو معنى تدبير البشرية .ال يتضمن عمل خالص البشر عمل خلق

العالم ،ولذا فإن عمل تدبير البشر ال يتضمن عمل خلق العالم ،وإنما يتضمن فقط المراحل الثالث للعمل التي تنفصل عن خلق

العالم .لفهم عمل التدبير ،من الضروري أن تكون على دراية بتاريخ المراحل الثالث للعمل – هذا ما يجب على كل فرد أن
يكون على علم به حتى يحصل على الخالص .باعتباركم خليقة هلل ،يجب عليكم إدراك أن هللا خلق اإلنسان ،ويجب عليكم

أيضا على عملية خالص اإلنسان .إذا علمتم فقط كيف تعملون وفق العقيدة للفوز
التعرف على مصدر فساد البشر والتعرف ً
برضا هللا لكن ليس لديكم معرفة بالكيفية التي يخِّلص بها هللا البشر أو بمصدر فساد البشرية ،فإن هذا ما تفتقدونه باعتباركم
خليقة هللا .يجب عليك أال تكتفي بفهم هذه الحقائق التي يمكنك ممارستها ،وتظل جاهالً بالنطاق األوسع لعمل تدبير هللا – ففي

هذه الحالة ،ستكون غارًقا في الجمود الفكري .إن المراحل الثالث للعمل هي القصة الكامنة في تدبير هللا لإلنسان ومجيء

أيضا هي أساس نشر اإلنجيل .إذا ركزت فقط على فهم الحقائق البسيطة
اإلنجيل إلى العالم كله وأعظم سر بين جميع البشر و ً
لمنتَج معيب غير صالح
التي ترتبط بحياتك ،ولم تعرف ً
شيئا عن هذا ،أعظم األسرار والرؤى قاطبة ،ألن تكون حياتك مماثلة ُ

لشيء سوى النظر إليه؟

إذا حصر اإلنسان تركيزه على الممارسة فقط ونظر إلى عمل هللا ومعرفة اإلنسان كأمر ثانوي ،أفال يكون ذلك عندئذ

كمن ينتابه القلق على األمور الثانوية في الوقت الذي يتجاهل فيه األمور األشد أهمية؟ فما يجب عليك معرفته ،يجب عليك أن

تعرفه ،وما يجب عليك ممارسته ،يجب عليك أن تمارسه .عندها فقط ستكون الشخص الذي يعرف كيف ينشد الحقيقة .عندما
قادر على أن تقول بأن هللا إله عظيم وعادل ،ذلك أنه هللا العلي ،إله ال ُيقارن
يأتي اليوم الذي تنشر فيه اإلنجيل ،إذا كنت فقط ًا
قادر فقط على قول هذه الكلمات غير المترابطة والسطحية ،وكنت غير
بأي إنسان عظيم ،وال يعلو عليه شيء ،...إذا كنت ًا

ماما على التحدث بكلمات شديدة األهمية ،ولها مضمون ،وإذا لم يكن لديك ما تقوله عن معرفة هللا أو عمل هللا ،ولم يكن
قادر ت ً
شخصا مثلك يكون غير قادر على القيام بواجبه كما ينبغي.
أيضا شرح الحقيقة أو تقديم ما ينقص اإلنسان ،فإن
في مقدورك ً
ً

إن تقديم الشهادة هلل ونشر إنجيل الملكوت ليس باألمر الهين .يجب عليك أوالً أن تكون
مسلحا بالحقيقة والرؤى التي يمكن
ً
وملما بحقيقة الجوانب المختلفة لعمل هللا ،ستتعرف بقلبك على عمل هللا،
استيعابها .عندما تكون و ً
اضحا فيما يتعلق بالرؤى ً

وبغض النظر عما يفعل هللا – سواء أكان دينونة عادلة أم تنقية لإلنسان – فأنت تملك أعظم رؤية باعتبارها حجر األساس لك

قادر على اتباع هللا حتى النهاية .عليك أن تعرف أنه بغض النظر عما
وتملك الحقيقة الصحيحة لممارستها ،حينئذ ستكون ًا

يفعل هللا ،فإن الهدف من عمل هللا ال يتغير ،ومحور عمله ال يتغير ،ومشيئته تجاه اإلنسان ال تتغير .بغض النظر عن حدة

كلماته ،وبغض النظر عن مدى انعكاسها على البيئة ،فإن مبادئ عمله لن تتغير ،ونيته في خالص اإلنسان لن تتغير .شريطة

أال يكون اإلعالن عن نهاية اإلنسان أو مصير اإلنسان وأال يكون عمل المرحلة األخيرة أو عمل إنهاء خطة هللا الكاملة في

دائما
التدبير ،وشريطة أن يكون هذا اإلعالن في الوقت الذي يعمل فيه في اإلنسان ،عندها لن يتغير محور عمله :سيكون ً
خالص البشرية .ينبغي أن يكون هذا هو األساس الذي يستند إليه إيمانكم باهلل .إن الهدف من المراحل الثالث للعمل هو

خالص البشرية كافة – مما يعني اكتمال خالص اإلنسان من ُملك الشيطان .على الرغم من أن لكل مرحلة من المراحل
مختلفا للخالص ُي َّنفذ وفق
مختلفا ،إال أن كل مرحلة منها تُعد جزًءا من عمل خالص البشرية وعمالً
الثالث للعمل هدًفا ومدلوالً
ً
ً
مطالب البشر .ما إن تكون على دراية بالهدف من المراحل الثالث للعمل هذه ،فستكون على دراية بطريقة تقدير داللة كل
مرحلة من مراحل العمل ،وستدرك كيف تعمل لتلبي رغبة هللا .إذا استطعت أن تصل إلى هذه النقطة ،فسيصبح هذا ،أعظم

الرؤى جميعها ،أساس إيمانك باهلل .يجب عليك أال تسلك الطرق اليسيرة للممارسة أو الحقائق العميقة فقط ،بل يجب عليك أن
تجمع بين الرؤى والممارسة ،بحيث توجد الحقائق التي يمكن تطبيقها والمعرفة المستندة إلى الرؤى .عندها فقط ستكون الشخص

الذي ينشد الحقيقة بالكلية.
إن المراحل الثالث للعمل هي محور التدبير الكامل هلل ،وفيها تظهر شخصية هللا وماهيته .إن أولئك الذين ال يعرفون

يعبر بها هللا عن شخصيته وال يعرفون الحكمة من عمل هللا،
المراحل الثالث لعمل هللا غير قادرين على إدراك الطريقة التي ِّ
فيظلون جاهلين بالعديد من الطرق التي يخِّلص بها البشر وبمشيئته تجاه البشرية قاطبة .إن المراحل الثالث للعمل هي التعبير
الكامل عن عمل خالص البشرية .سيجهل أولئك الذين ال يعرفون المراحل الثالث للعمل الطرق والمبادئ المختلفة لعمل الروح

ِ
يحجمون هللا بالعقيدة
اما
صارما فقط بالعقيدة التي ترسخ من مرحلة واحدة من العمل هم الذين ّ
ً
القدس؛ فأولئك الذين يلتزمون التز ً
وإيمانهم باهلل إيمان غامض وغير َّ
مؤكد .ومثل هؤالء لن ينالوا خالص هللا .يمكن للمراحل الثالث لعمل هللا وحدها أن تعبر عن
تماما عن نية هللا في خالص البشرية بالكامل والعملية الكاملة لخالص البشرية .هذا دليل على أنه قد
شخصية هللا كلية وتعبر ً
هزم الشيطان وظفر بالبشرية ،وهو دليل على انتصار هللا وتعبير عن الشخصية الكاملة هلل .أولئك الذين ال يفهمون غير مرحلة

جانبا من جوانب شخصية هللا .في تصور اإلنسان ،من اليسير أن تصبح
واحدة فقط من المراحل الثالث لعمل هللا يعرفون فقط ً
هذه المرحلة المنفردة من العمل عقيدة ،فيصبح من األرجح أن ينشئ اإلنسان قواعد عن هللا وأن يستخدم اإلنسان هذا الجزء

المنفرد من شخصية هللا باعتباره تمثيالً عن الشخصية الكاملة هلل .عالوة على ذلك ،يختلط كثير من خيال اإلنسان بداخله،
صارما في نطاقات محددة ،واإليمان بأنه إذا كان هللا مثل
تقييدا
يقيد شخصية هللا وحكمته فضالً عن مبادئ عمل هللا ً
بحيث ِّ
ً
أبدا .إن الذين يعرفون المراحل الثالث للعمل ويقدرونها هم فقط الذين يمكنهم معرفة
هذا ،فسيبقى هكذا طوال الوقت ولن يتغير ً
هللا معرفة كاملة ودقيقة .على األقل ،لن ِّ
سمر على الصليب
سي َّ
يعرفوا هللا بأنه إله بني إسرائيل أو اليهود ،ولن يروه اإلله الذي ُ
جدا،
جدا ً
إلى األبد من أجل اإلنسان .إذا تعرف امرؤ على هللا من خالل مرحلة واحدة من مراحل عمله ،فستكون معرفته قليلة ً
ِ
حيا؟ أليس
يسمر العديد من َّ
هللا على الصليب ً
حراس الدين َ
فلم ّ
وال تعادل أكثر من قطرة في المحيط .فإذا لم يكن األمر كذلكَ ،
طلون عمل الروح القدس ألنهم ال يعرفون
هذا ألن اإلنسان يحصر هللا في نطاقات معينة؟ أال يعارض الكثير من الناس هللا ويع ِّ

العمل المختلف والمتنوع هلل ،وعالوة على ذلك ،ألنهم ال يملكون سوى القليل من المعرفة والعقيدة ويقيسون بهما عمل الروح

القدس؟ على الرغم من أن خبرات هؤالء األشخاص سطحية ،إال أنهم متغطرسون ومنغمسون في ذواتهم ،وينظرون إلى عمل
الروح القدس بازدراء ،ويتجاهلون تأديب الروح القدس ،وعالوة على ذلك ،يطلقون حججهم القديمة التافهة لتأكيد عمل الروح

تماما بتعلمهم ومعرفتهم وأنهم قادرون على السفر في أرجاء العالم .أليس
القدس .كما أنهم يقدمون على العمل وهم مقتنعون ً
هؤالء الناس هم الذين ازدراهم الروح القدس ورفضهم ،وألن يستبعدهم العصر الجديد؟ أليس الذين يأتون أمام هللا ويعارضونه
ألمعيتهم؟ إنهم يحاولون،
صغار جهالء قليلي المعرفة ،يحاولون إظهار مدى
ًا
أشخاصا
علنا ويحاولون فقط إظهار براعتهم
ً
ّ
ً
بمعرفة هزيلة فقط بالكتاب المقدس ،اعتالء "األوساط األكاديمية" في العالم ،وبعقيدة سطحية فقط تعليم الناس ،ويحاولون
معارضة عمل الروح القدس ،ويحاولون جعله يتمحور حول فكرهم الخاص ،وجعله محدود النظر مثلهم ،ويحاولون إلقاء نظرة

واحدة سريعة على  6000عام من عمل هللا .ليس لدى هؤالء الناس أي منطق للحديث به .في الحقيقة ،كلما زادت معرفة

الناس باهلل ،تمهلوا في الحكم على عمله .عالوة على ذلك ،إنهم يتحدثون فقط عن القليل من معرفتهم بعمل هللا اليوم ،لكنهم

غير متسرعين في أحكامهم .كلما قلت معرفة الناس باهلل ،زاد جهلهم واعتزازهم بأنفسهم ،وأعلنوا عن ماهية هللا باستهتار أكبر–

ومع ذلك فإنهم يتحدثون من منطلق نظري بحت ،وال يقدمون أي دليل ملموس .مثل هؤالء الناس ال قيمة لهم على اإلطالق.

إن أولئك الذين ينظرون إلى عمل الروح القدس باعتباره لعبة هم أناس تافهون! إن أولئك الذين ال يعبأون بمواجهة العمل

سرعون في إصدار األحكام ،والذين يطلقون العنان لغريزتهم الطبيعية إلنكار صحة عمل الروح
الجديد للروح القدس ،والذين يت َّ
ِ
ويجدفون عليه – أال يجهل مثل هؤالء األشخاص عديمو االحترام عمل الروح القدس؟ عالوة على
القدس ويحطون من شأنه
ّ
أناسا ذوي غطرسة بالغة و ِك ٍ
بر متأصل وال سبيل إلى ضبطهم؟ حتى إذا جاء اليوم الذي يقبل فيه هؤالء العمل
ذلك ،أليسوا ً
الجديد للروح القدس ،فلن يسامحهم هللا .إنهم ال ينظرون فقط إلى أولئك الذين يعملون من أجل هللا نظرة دونية ،وإنما أيضاً
ِ
وسيطرحون في الجحيم إلى
ّ
يجدفون على هللا نفسه .لن ُيغفر لهؤالء المتعصبين ،سواء في هذا العصر أو في العصر القادم ُ
بأنهم يؤمنون باهلل ،وكلما أكثروا من فعلهم
األبد! هؤالء األشخاص عديمو االحترام ،الذين يطلقون العنان ألهوائهم ،يتظاهرون ّ
أحدا
هذا ،ازداد احتمال مخالفتهم لمراسيم هللا اإلدارية .أال ُيعد جميع هؤالء المتغطرسين ،المنفلتين بالفطرة ،والذين لم يطيعوا ً
أبدا؟ واليوم ،يجب
يوما بعد يومٍ ،ذاك الذي هو
ّ
دائما وال يشيخ ً
متجدد ً
قطَّ ،أنهم سائرون على هذا الدرب؟ أال يعارضون هللا ً

عليكم أن تفهموا السبب رواء حتمية معرفتكم بأهمية المراحل الثالث لعمل هللا .ما أقوله مفيد لكم وليس مجرد كالم فارغ .وإن
ٍ
كل منكم طبيعته الخاصة .إن أكثركم
كنتم ببساطة تقرأونه باستعجال ،أفلن يكون جميع عملي الشاق غير مجد؟ يجب أن يعرف ٌ
يجيدون الجدال والرد بإجابات األسئلة النظرية التي تتناقلها ألسنتكم ،لكن ليس لديكم ما تقولونه للرد على األسئلة التي تدور

حول الجوهر .حتى اليوم ،ال تزالون منغمسين في المحادثات التافهة وغير قادرين على تغيير طبيعتكم القديمة وليس لدى
معظمكم النية في تغيير الطريقة التي يسعى بها لبلوغ الحقيقة العليا ،وتعيشون حياتكم بفتور فقط .كيف يستطيع هؤالء الناس

اتباع هللا حتى النهاية؟ حتى إذا وصلتم إلى نهاية الطريق ،فما الفائدة التي ستعود عليكم؟ من األفضل تغيير أفكاركم قبل فوات

مبكر .مع مرور الوقت ،ستصبحون طفيليين عالة على غيركم – فهل أنتم
األوان ،فإما السعي بحق أو االنسحاب في وقت ّ
على استعداد لتأدية هذا الدور المتدني الوضيع؟

إن المراحل الثالث للعمل سجل لعمل هللا الكامل وهي سجل لخالص هللا للبشرية ،وليست من نسج الخيال .إذا كنتم
ترغبون حًقا في طلب معرفة شخصية هللا الكاملة ،فعليكم معرفة المراحل الثالث للعمل التي َّ
نفذها هللا ،واألكثر من ذلك أن

عليكم أال تُسقطوا أي مرحلة منها .هذا هو الحد األدنى الذي يجب على الذين ينشدون معرفة هللا تحقيقه .ال يمكن لإلنسان
بنفسه أن يتوصل إلى معرفة حقيقية باهلل .فهي ليست بالشيء الذي يمكن لإلنسان أن يتخيله بنفسه ،وال هي نتيجة تفضيل

خاص من الروح القدس لشخص ما .بل إنها معرفة تنتج عن اختبار اإلنسان لعمل هللا ،وهي معرفة باهلل تتبع اجتياز اختبار

طا
بناء على نزوة وال هي بالشيء الذي يمكن تلقيه بالتعلم .إنها مرتبطة ارتبا ً
حقائق عمل هللا .وال يمكن لهذه التجربة أن تتحقق ً

وثيًقا بالتجربة الشخصية .إن خالص هللا للبشر هو جوهر هذه المراحل الثالث من العمل ،ولكن ضمن عمل الخالص ،هناك
عبر بها عن شخصية هللا .هذا ما يمثل تحديده الصعوبة األكبر بالنسبة لإلنسان ،ومن
العديد من أساليب العمل والوسائل التي ُي َّ
الصعب على اإلنسان استيعابه .يدخل ضمن المراحل الثالث للعمل التمييز بين العصور والتغيرات التي تط أر على عمل هللا

والتغيرات التي تط أر على مكان العمل والتغيرات التي تط أر على المستفيد من العمل وهكذا .على وجه الخصوص ،يعد الفرق

في طريقة عمل الروح القدس ،باإلضافة إلى التغييرات التي تط أر على شخصية هللا أو هيئته أو اسمه أو هويته أو أي تغييرات

عبر فقط عن جزء واحد محدود وفي نطاق معين.
أخرى ،جزًءا من المراحل الثالث للعمل .يمكن لمرحلة واحدة من العمل أن تُ ِّ
ال يشمل ذلك التمييز بين العصور أو التغيرات التي تط أر على عمل هللا فضالً عن الجوانب األخرى .هذه حقيقة واضحة
بجالء .إن المراحل الثالث للعمل هي مجمل عمل هللا في خالص البشرية .يجب على اإلنسان معرفة عمل هللا وشخصية هللا

في عمل الخالص ،وبدون هذه الحقيقة ،تكون معرفتك باهلل مجرد كلمات جوفاء ،وليست أكثر من كرسي للكنيسة البابوية .ال

يمكن لمثل هذه المعرفة أن تقنع اإلنسان أو تُخضعه ،فمثل هذه المعرفة ال تتماشى مع الواقع وال تمثل الحقيقة ،فقد تكون وفيرة
للغاية وتألفها األذن ،لكنها إذا كانت مخالفة لشخصية هللا المتأصلة ،فلن يخِّلصك هللا .ال يقتصر األمر على أنه لن يثني على
ِ
تجدف عليه .إن كلمات معرفة هللا ال ُي َّ
تحدث بها بسهولة .على الرغم من أنك قد تكون
معرفتك ،بل سينتقم منك لكونك خاطئاً ّ
متحدثًا لبًقا وفصيح اللسان ،وكان كالمك ينطوي على ذكاء شديد ويمكن لحجتك أن تقنع اآلخرين بأن األبيض أسود ،فإنك ال
بعيدا عن العمق عندما يتعلق األمر بالحديث عن معرفة هللا؛ فاهلل ليس شخصاً يمكنك الحكم عليه باندفاع ،أو مدحه على
تزال ً
نحو عرضي ،أو تشويه سمعته بال مباالة .إنك تثني على أي شخص وكل شخص ،لكنك تنتقي الكلمات الصحيحة التي تصف

عدالة هللا وعظمته البالغة – وهذا هو الدرس الذي يتعلمه كل خاسر .على الرغم من وجود العديد من المتخصصين اللغويين
القادرين على وصف هللا ،إال أن الدقة التي يتحرونها عند وصفه ال تعكس غير جزء من المائة من الحقيقة التي يتحدث بها

ثم يمكن مالحظة
الناس الذين ينتمون إلى هللا وليس لديهم سوى عدد محدود من المفردات ،ومع ذلك لديهم تجربة ثرية .ومن َّ
أن معرفة هللا تكمن في الدقة والواقعية ،وليست في براعة الكلمات أو ثراء المفردات ،وإن معرفة اإلنسان ومعرفة هللا غير

تماما .إن العبرة من معرفة هللا أرقى من أي علم من العلوم الطبيعية التي عرفتها البشرية .إنها عبرة ال يستطيع بلوغها
مرتبطين ً
ثم يجب
جدا من الذين ينشدون معرفة هللا وال يمكن ألي شخص لديه الموهبة فحسب أن يحظى بها .ومن َّ
إال عدد محدود ً
تماما
عليكم عدم النظر إلى معرفة هللا ومناشدة الحقيقة كما لو كان في إمكان طفل صغير أن يحظى بهما .ربما كنت
ً
ناجحا ً
في حياتك العائلية ،أو حياتك المهنية ،أو في زواجك ،ولكن عندما يتعلق األمر بالحقيقة ،والعبرة من معرفة هللا ،فليس لديك ما
شيئا .يمكن القول إن ممارسة الحقيقة أمر صعب للغاية وإن معرفة هللا تمثل معضلة أكبر
تثبته لنفسك ألنك لم تحِّقق فيه ً

بالن سبة إليكم .هذه هي الصعوبة التي تواجهك وهي نفسها الصعوبة التي واجهتها البشرية كلها .من بين أولئك الذين لديهم

بعض اإلنجازات في سبيل معرفة هللا ،ال يكاد يكون هناك َم ْن يرقى إلى المستوى القياسي .ال يعرف اإلنسان ما الذي تعنيه
شديدا ،وببساطة شديدة
باكا
معرفة هللا أو َلم تُعد معرفة هللا أ ًا
مر ضرورًيا أو ما مدى اعتبار معرفة هللا .هذا ما يربك البشرية إر ً
ً
هذا هو أكبر لغز واجهته البشرية ،وال أحد يستطيع اإلجابة عن هذا السؤال ،وال أحد على استعداد لإلجابة عنه ،ألنه ،حتى
اآلن ،لم يحرز أحد من بين البشر أي نجاح في دراسة هذا العمل .ربما تظهر على التوالي فئة من المواهب التي تعرف هللا

عندما تتعرف البشرية على لغز المراحل الثالث للعمل .بالطبع ،آمل أن تكون هذه هي الحالة ،بل وأكثر من ذلك ،فأنا في

سبيلي للقيام بهذا العمل ،وأتمنى أن أرى ظهور المزيد من هذه المواهب في المستقبل القريب .وسيصبح هؤالء هم الذين

أيضا أول َم ْن يشهد بهذه المراحل الثالث من العمل .إذا لم
يشهدون بهذه المراحل الثالث من العمل وبطبيعة الحال سيكونون ً

تكن هناك مواهب من هذا القبيل ،في اليوم الذي ينتهي فيه عمل هللا ،أو عندما يكون هناك واحد أو اثنان منها فقط ،وقد قبلوا
ٍ
أسفا من هذا – على الرغم من أن هذا هو السيناريو
شخصياً أن يكملهم هللا المتجسد،
فعندئذ ال يكون هناك شيء أكثر حزناً و ً
األسوأ فقط .أيا كان الحال ،ما زلت آمل أن يتمكن أولئك الذين يسعون حًقا من الحصول على هذه البركة .منذ بداية الزمن ،لم
يكن هناك مثل هذا العمل قط ،ولم يشهد تاريخ تطور البشرية مثل هذا التعهد .إذا كنت حًقا تستطيع أن تصبح من أوائل الذين
يعرفون هللا ،أفال يكون هذا أشرف وسام بين كل الخليقة؟ هل سيشيد هللا بأي مخلوق أكثر من البشر؟ ليس من اليسير تحقيق
مثل هذا العمل ،لكنه سيحصد المكافآت في نهاية المطاف .وبغض النظر عن نوع القادرين على بلوغ معرفة هللا أو جنسيتهم،

فسيحصلون ،في النهاية ،على أعظم تكريم من هللا ،وسيكونون هم وحدهم الذين يتمتعون بسلطان هللا .هذا هو عمل الحاضر،

أيضا عمل المستقبل؛ إنه العمل األخير واألسمى الذي يتحقق في  6000عام من العمل وهو طريق العمل الذي يكشف
وهو ً
عن الفئة التي ينتمي إليها اإلنسان .من خالل عمل تعريف اإلنسان باهللُ ،يكشف عن األصناف المختلفة لإلنسان :فأولئك الذين
يعرفون هللا مؤهلون لتلقي بركات هللا وقبول وعوده ،بينما أولئك الذين ال يعرفون هللا غير مؤهلين لتلقي بركات هللا وقبول وعوده.

وأولئك الذين يعرفون هللا هم أولياء هللا ،وأولئك الذين ال يعرفون هللا ال يمكن تسميتهم بأولياء هللا؛ فيمكن ألولياء هللا أن ينالوا ًأيا
من بركات هللا ،لكن أولئك الذين ليسوا أولياء هلل ال يستحقون أي شيء من عمله .سواء أكانت ضيقات أم تنقية أم دينونة ،فكلها

من أجل السماح لإلنسان أن يبلغ معرفة هللا في نهاية المطاف وبحيث يمكن لإلنسان أن يخضع هلل .هذا هو األثر الوحيد الذي
سيتحقق في نهاية المطاف .ال شيء من المراحل الثالث للعمل مستتر ،وهذا مفيد لمعرفة اإلنسان باهلل ،ويساعد اإلنسان على
الحصول على معرفة كاملة وشاملة هلل .فكل هذا العمل يعود بالفائدة على اإلنسان.
إن عمل هللا نفسه يمثل الرؤية التي يجب أن يعرفها اإلنسان ،ذلك أن عمل هللا ال يمكن لإلنسان أن يحققه وال أن يمتلكه.

إن المراحل الثالث للعمل هي مجمل تدبير هللا ،وليس هناك من رؤية أكبر يجب على اإلنسان معرفتها .إذا لم يعرف اإلنسان

هذه الرؤية القوية ،فلن يكون من السهل معرفة هللا ولن يكون من السهل فهم مشيئة هللا ،وعالوة على ذلك سيصبح الطريق الذي

قادر على الوصول إلى هذا الحد .إنها الرؤى التي حمت
يسلكه اإلنسان شاًقا على نحو متزايد .بدون رؤى ،لن يكون اإلنسان ًا
اإلنسان حتى اليوم ،والتي أمدت اإلنسان بأعظم حماية .في المستقبل ،يجب أن تصبح معرفتكم أعمق ،ويجب أن تعرفوا مجمل

مشيئته وجوهر عمله الحكيم في المراحل الثالث للعمل .فقط هذه هي قامتكم الحقيقية .ال تأتي المرحلة األخيرة من العمل
ِ
مكمل للمرحلتين السابقتين ،مما يعني أنه من المستحيل اكتمال عمل الخالص بالكامل من خالل القيام
منفصلة ،وإنما هي جزء ّ
بمرحلة واحدة فقط من المراحل الثالث للعمل .على الرغم من أن المرحلة األخيرة من العمل قادرة على تخليص اإلنسان كلية،

إال أن هذا ال يعني أنه من الضروري تنفيذ هذه المرحلة الوحيدة بمفردها فقط وأن المرحلتين السابقتين للعمل غير مطلوبتين
لتخليص اإلنسان من تأثير الشيطان .ال يمكن اعتبار مرحلة واحدة من المراحل الثالث هي الرؤية الوحيدة التي يجب أن تعرفها

كل البشرية ،ألن مجمل عمل الخالص يعني المراحل الثالث للعمل ال مرحلة واحدة من بينها .طالما لم ُينجز عمل الخالص،
فلن يكتمل تدبير هللاُ .يعبَّر عن ماهية هللا وشخصيته وحكمته في مجمل عمل الخالص الذي لم ُيكشف لإلنسان عنه في

تعبر كل مرحلة من مراحل عمل الخالص عن جزء من شخصية
البداية ،ولكن جاء التعبير عنه بالتدريج في عمل الخالصِّ .
هللا ،وجزء من ماهيته؛ إذ ال يمكن لكل مرحلة من مراحل العمل أن تعبر عن ماهية هللا على نحو مباشر وكامل .وعلى هذا
ثم فإن معرفة اإلنسان الكاملة
النحو ،ال يمكن الفراغ من عمل الخالص بالكامل إال بعد اكتمال المراحل الثالث من العمل ،ومن َّ
باهلل ال تنفصل عن المراحل الثالث لعمل هللا .إن ما يناله اإلنسان من مرحلة واحدة من العمل هو مجرد شخصية هللا التي ُيعبَّر

عنها في جزء واحد من عمله ،وال يمكن أن تمثل الشخصية والماهية التي ُيعبَّر عنها في المراحل السابقة أو الالحقة؛ ذلك أن

يجيا وفًقا
عمل تخليص البشرية ال يمكن أن ينتهي على الفور خالل فترة واحدة ،أو في مكان واحد ،وإنما يصبح أعمق تدر ً
لمستوى تطور اإلنسان في أوقات وأماكن مختلفة .إنه العمل الذي يتم على مراحل ولم يكتمل في مرحلة واحدة .وهكذا تتبلور
حكمة هللا الكاملة في المراحل الثالث ،وليس في مرحلة فردية واحدة .تكمن ماهيته الكاملة وحكمته الكاملة في هذه المراحل

المعبَّر
الثالث ،وتضم كل مرحلة ماهيته وتُعد سجالً للحكمة من عمله .يجب على اإلنسان أن يعرف الشخصية الكاملة هلل ُ
عنها في هذه المراحل الثالث .تحظى كل ماهية هللا هذه على األهمية القصوى لجميع البشرية ،وإذا لم يكن لدى البشرية هذه
خافيا على اإلنسان ،ويجب أن
المعرفة عند عبادة هللا ،فلن يختلفوا عن أولئك الذين يعبدون بوذا .إن عمل هللا بين البشر ليس ً
يكون
معلوما لجميع َم ْن يعبدون هللا .بما أن هللا قد َنَّفذ المراحل الثالث لعمل الخالص بين البشر ،فيجب على اإلنسان أن
ً

يعرف تأويل ما كان وما يكون خالل المراحل الثالث للعمل .هذا ما يجب على اإلنسان أن يفعله .ما يخفيه هللا عن اإلنسان
هو ما ال يستطيع اإلنسان تحقيقه وما ال يجب على اإلنسان معرفته ،في حين أن ما أظهره هللا لإلنسان هو ما يجب عليه

معرفته وما يجب أن يحصل عليه .تُ َّنفذ كل مرحلة من مراحل العمل الثالث فور تأسيس المرحلة السابقة؛ وال تُ َّنفذ على نحو
ٍ
بمعزل عن عمل الخالص .على الرغم من وجود اختالفات كبيرة في العصر الذي يجري فيه العمل ونوع العمل ،إال أن
مستقل
جوهره ال يزال هو خالص البشرية ،وكل مرحلة من مراحل عمل الخالص أعمق من التي سبقتها .تستمد كل مرحلة من العمل

جديدا وليس
دوما ً
استم ارريتها من تأسيس المرحلة األخيرة التي لم ُت َ
لغ ،وبهذه الطريقةُ ،ي ِّ
عبر هللا باستمرار في عمله الذي يكون ً
دوما لإلنسان عن عمله الجديد وماهيته الجديدة،
قديما مطلًقا عن جوانب من شخصيته لم ُيعبَّر عنها من قبل لإلنسان ،ويكشف ً
ً

دائما ما يقدم على العمل
وحتى على الرغم من مقاومة َّ
حراس الدين القدامى لهذا بكل قوة ومعارضتهم لذلك صراحة ،إال أن هللا ً
أيضا فإن
ودائما ما يكون عمله
الجديد الذي نوى القيام به.
دائما ما يجد معارضة من اإلنسان .ولذلك ً
ً
متغيرا ،وبسبب هذا ً
ً
دائما ما يقوم بالعمل الذي لم
دائما ما تتغير وفًقا للعصر الذي يجري فيه عمله والمتلقين له .عالوة على ذلك ،فإنه ً
شخصيته ً
متعارضا مع العمل الذي قام به من قبل ،ليتعارض معه .يستطيع
يقم به من قبل ،حتى عند القيام بالعمل الذي يبدو لإلنسان
ً

اإلنسان فقط قبول نوع واحد من العمل أو طريقة واحدة للتنفيذ .ويصعب على اإلنسان قبول العمل ،أو طريق التنفيذ ،الذي ال

دائما ما يقوم بعمل جديد ،وهكذا تظهر جماعة تلو أخرى من الخبراء الدينيين
يتماشى معه أو األعلى منه – لكن الروح القدس ً
دائما
تعارض العمل الجديد هلل .لقد أصبح هؤالء خبراء ألن اإلنسان ليس لديه على وجه التحديد علم بالكيفية التي يكون بها هللا ً
جديدا وليس بقديم ،وليس لديه معرفة بمبادئ عمل هللا ،وفوق كل ذلك ،ليس لديه معرفة بالطرق العديدة التي يخِّلص بها هللا
ً

اإلنسان .على هذا النحو ،ال يستطيع اإلنسان معرفة ما إذا كان هو العمل الذي يأتي من الروح القدس أم أنه عمل هللا نفسه.

يتشبث كثير من الناس بموقف حيال ذلك ،فإن كان العمل موافًقا للكلمات التي جاء بها من قبل قبلوه ،وإن كانت هناك أوجه
اختالف مع العمل الذي يسبقه عارضوه ورفضوه .واليوم ،أال تلتزمون
جميعا بهذه المبادئ؟ لم يظهر للمراحل الثالث من عمل
ً

عبئا ليس من الضروري معرفته
الخالص أي أثر عظيم عليكم ،وهناك َم ْن يؤمنون بأن المرحلتين السابقتين من العمل تمثالن ً
ببساطة .إنهم يظنون أنه ينبغي عدم الكشف عن هذه المراحل الثالث للعامة ويجب أن تتراجع في أقرب وقت ممكن حتى ال

يشعر الناس بالجهد من المرحلتين السابقتين من المراحل الثالث للعمل .يعتقد معظم الناس أن التعريف بمرحلتي العمل

السابقتين خطوة أبعد من الالزم ،وال تساعد على معرفة هللا – هذا هو ما تعتقدونه أنتم .فأنتم تعتقدون اليوم أنه من الصواب

العمل بهذه الطريقة ،ولكن سيأتي اليوم الذي تدركون فيه أهمية عملي :اعلموا أنني ال أقوم بأي عمل غير ذي أهمية .فمعنى
أنني أعلن عن المراحل الثالث للعمل أمامكم ،أنه يجب أن تكون مفيدة لكم؛ وبما أن هذه المراحل الثالث من العمل تصب في
ويوما ما ،ستدركون
جميعا أهمية
ً
جوهر التدبير الكامل هلل ،لذا يجب أن تصبح محور اهتمام الجميع في جميع أنحاء الكونً .

هذا العمل .اعلموا أنكم تعارضون عمل هللا أو تستخدمون تصوراتكم الخاصة لقياس عمل اليوم ،ذلك ألنكم ال تعلمون مبادئ
عمل هللا وألنكم ال تأخذون عمل الروح القدس مأخذ الجد بالقدر الكافي .إن معارضتكم هلل وعرقلتكم لعمل الروح القدس سببها

جدا بالفطرة .ال يمكن لبعض الناس ،بعد اكتشاف
تصوراتكم وغطرستكم المتأصلة .ليس ألن عمل هللا خطأ ،لكن ألنكم عصاة ً
إيمانهم باهلل ،القول من أين جاء اإلنسان على وجه اليقين ،لكنهم يجرؤون على إلقاء الخطب العامة ِّ
ليقيمون أوجه الصواب
والخطأ في عمل الروح القدس .حتى أنهم يعظون الرسل الذين نالوا العمل الجديد للروح القدس ،فيعِّلقون ويتحدثون بحديث في

غير محله؛ فبشريتهم ضحلة للغاية وليس لديهم أدنى إحساس بهم .ألن يأتي اليوم الذي يرفض فيه عمل الروح القدس هؤالء

أيضا توجيه هللا في عمله .كيف يمكن
الناس ويحرقهم في نار الجحيم؟ إنهم ال يعرفون عمل هللا لكنهم ينتقدون عمله ويحاولون ً
لمثل هؤال ء الناس غير المنطقيين أن يعرفوا هللا؟ يتجه اإلنسان لمعرفة هللا أثناء البحث عنه وتجربته؛ وليس من خالل انتقاده
بدافع أن يأتي لمعرفة هللا من خالل استنارة الروح القدس .كلما كانت معرفة الناس باهلل دقيقة أكثر ،كانت معارضتهم له أقل.

قل عدد األشخاص الذين يعرفون هللا ،زاد احتمال معارضتهم له .إن تصوراتك وطبيعتك القديمة
وعلى النقيض من ذلك ،كلما َّ
طا
ًا
فاسدا
ومتدهور ومنح ً
وطبيعتك البشرية وشخصيتك ونظرتك األخالقية هي "الوقود" الذي يشعل بداخلك مقاومة هللا ،كلما كنت ً
بر من اآلخرين ،هم ألد
أكثر ،كنت أشد عداوة هلل .إن أولئك الذين لديهم تصورات بالغة الخطورة ولديهم شخصية ترى أنها أكثر ًا

دوما ضد هللا؛ ولن تكون متوافًقا مع
أعداء هلل المتجسد وأولئك هم أضداد المسيح .إذا لم تخضع تصوراتك للتصحيح ،فستكون ً
ٍ
بمعزل عنه.
دوما
هللا ،وستكون ً
يمكنك فقط من خالل نبذ تصوراتك القديمة أن تحصل على المعرفة الجديدة ،وليس بالضرورة أن تكون معرفتك القديمة

عبارة عن تصورات قديمة .تشير "التصورات" إلى األشياء التي َّ
ظن اإلنسان أنها غير متماشية مع الواقع .فإذا كانت المعرفة
أيضا
القديمة قد عفا عليها الزمن بالفعل ووقفت حجر عثرة أمام دخول اإلنسان إلى العمل الجديد ،فإن هذه المعرفة تكون ً

قادر على انتهاج المنهج الصحيح نحو هذه المعرفة وكان بإمكانه معرفة هللا من عدة جوانب
تصورا .أما إذا كان اإلنسان ًا
ً
أساسا يستطيع من خالله الدخول إلى
مختلفة عن طريق الجمع بين القديم والحديث ،فإن المعرفة القديمة تصبح ً
عونا لإلنسان و ً

الع صر الجديد .تتطلب منك العبرة من معرفة هللا أن تتقن العديد من المبادئ :كيف تسلك طريق معرفة هللا ،وأي الحقائق يجب
عليك فهمها حتى تعرف هللا ،وكيف تتخّلص من تصوراتك وطبيعتك القديمة لعلك تخضع لجميع تنظيمات العمل الجديد هلل .إذا
استخدمت هذه المبادئ كأساس للدخول إلى العبرة من معرفة هللا ،فستصبح معرفتك أعمق وأعمق .إذا كانت لديك معرفة

واضحة بالمراحل الثالث للعمل – أي بخطة تدبير هللا الكاملة – وإذا كنت تستطيع أن تربط المرحلتين السابقتين من عمل هللا

محكما ،ويمكنك أن ترى أن َم ْن قام بالعمل إله واحد ،فلن يكون لديك أساس أكثر ثباتًا من هذا .إن
طا
بالمرحلة الحالية رب ً
ً
المراحل الثالث للعمل نفذها إله واحد؛ هذه هي الرؤية األكبر وهذا هو السبيل الوحيد لمعرفة هللا .لم يكن باإلمكان القيام

بالمراحل الثالث للعمل إال من خالل هللا نفسه ،وال يمكن ألي إنسان أن يقوم بمثل هذا العمل نيابة عنه – وهذا يعني أن هللا

وحده يستطيع أن يقوم بعمله منذ البداية وحتى اليوم .على الرغم من أن المراحل الثالث لعمل هللا قد ُنفذت في عصور وأماكن
مختلفة ،وعلى الرغم من أن عمل كل منها مختلف ،إال أن العمل كله ينفذه إله واحد .من بين كل الرؤى ،تُعد هذه هي أعظم
قادر على الوقوف بثبات .تُعد أكبر معضلة
تماما ،فسيكون ًا
رؤية يجب أن يعرفها اإلنسان ،وإذا كان بإمكان اإلنسان أن يفهمها ً
تواجه األديان الطوائف الدينية المختلفة اليوم هي أن أصحابها ال يعرفون عمل الروح القدس ،وأنهم غير قادرين على التمييز
بين عمل الروح القدس والعمل الذي ال يأتي من الروح القدس – ولذا فإنهم ال يستطيعون القول إن كانت مرحلة العمل هذه يقوم

بها يهوه هللا مثل المرحلتين السابقتين من العمل أم ال .على الرغم من أن الناس يتبعون هللا ،إال أن أكثرهم ال يزالون غير

قادرين على القول بأنه هو الطريق الصحيح .يساور اإلنسان القلق حول ما إذا كان هذا الطريق هو الطريق الذي يقوده هللا

بنفسه ،وما إذا كان تجسد هللا حقيقة ،وال يزال معظم الناس ال يجيدون التمييز عندما يتعلق األمر بمثل هذه األمور .إن أولئك

الذين يتبعون هللا غير قادرين على تحديد الطريق ،ولذا فإن للرسائل الشفهية أثر جزئي فقط في هؤالء الناس ،وهي غير قادرة

ثم يؤثر هذا في دخول الحياة عند هؤالء الناس .إذا كان اإلنسان يستطيع أن يرى في
على أن تكون فعالة بشكل كامل ،ومن َّ

المراحل الثالث للعمل التي قام هللا فيها بالعمل بنفسه في أوقات مختلفة ،وفي أماكن مختلفة ،وفي أناس مختلفين ،وإن كان
اإلنسان يستطيع رؤية أنه على الرغم من أن العمل مختلف ،فإن الذي يقوم به كله إله واحد ،وبما أن الذي يقوم بالعمل كله إله

واحد ،فال بد أن يكون
صحيحا وبدون أخطاء ،وأنه على الرغم من تعارضه مع تصورات اإلنسان ،إال أنه ليس هناك َم ْن ينكر
ً
أنه عمل إله واحد إذا كان اإلنسان يستطيع أن يقول على وجه اليقين إنه عمل إله واحد ،فإن تصورات اإلنسان ستصبح مجرد
تفاهات ،وغير جديرة بالذكر .ألن رؤى اإلنسان غير واضحة ،وألن اإلنسان ال يعرف إال يهوه باعتباره هللا ،ويسوع باعتباره

كرسين لعمل يهوه ويسوع ،ومحاطين بتصورات حول
الرب ،ويقف ًا
حائر بشأن هللا المتجسد اليوم ،فال يزال العديد من الناس ُم َّ
ودائما ما يساور الشك معظم الناس وال يأخذون عمل اليوم على محمل الجد .ال يحمل اإلنسان أي تصورات تجاه
عمل اليوم،
ً
مرحلتي العمل األخيرتين اللتين كانتا غير مرئيتين .وذلك أن اإلنسان ال يفهم واقع المرحلتين األخيرتين من العمل ،ولم يشهدهما

بنفسه .والسبب في عدم إمكانية رؤيتهما أن اإلنسان يتخيل وفق ما يحب؛ وبغض النظر عما توصل إليه ،فال توجد أي حقائق

متخليا عن الحذر مما قد تأتي به الرياح
إلثبات ذلك وال يوجد أحد يتولى تصحيحه .يطلق اإلنسان لغريزته الطبيعية العنان
ً
ثم تصبح تصورات اإلنسان "حقيقة" بغض النظر عن وجود ما
ومطلًقا لخياله العنان ألنه ال توجد حقائق إلثبات ذلك ،ومن َّ
يثبتها .هكذا يؤمن اإلنسان باإلله الذي يتصوره في ذهنه ،وال يسعى إلله الواقع .إذا كان للشخص الواحد نوع واحد من االعتقاد،
فسيكون هناك مائة نوع من االعتقاد من بين مائة شخص .يمتلك اإلنسان مثل هذه المعتقدات ألنه لم ير حقيقة عمل هللا ،ألنه

لم يسمعها إال بأذنيه ولم يبصرها بعينيه .لقد سمع اإلنسان األساطير والقصص – ولكن ناد اًر ما سمع بمعرفة حقائق عمل هللا.
ولذلك فإن الذين مر على إيمانهم عام واحد هم فقط يؤمنون باهلل وفق تصوراتهم الخاصة ،وينطبق الشيء نفسه على أولئك

الذين آمنوا باهلل طوال حياتهم .إن أولئك الذين ال يستطيعون رؤية الحقائق لن يتمكنوا أبداً من الهروب من عقيدة بها تصورات

حرر نفسه من قيود تصوراته القديمة ،وأنه دخل منطقة جديدة .أال يعلم البشر أن المعرفة التي لدى
عن هللا .يعتقد اإلنسان أنه ّ
َم ْن ال يستطيعون رؤية وجه هللا الحقيقي ليست إال تصورات وهرطقة؟ يظن اإلنسان أن تصوراته صحيحة وبدون أخطاء ويظن
أن هذه التصورات تأتي من هللا .واليوم ،عندما يشهد اإلنسان عمل هللا ،فإنه يطلق التصورات التي تراكمت على مر سنوات

ويصِبح من الصعب على اإلنسان أن يتخلى عن هذه
عديدة .أصبحت تصورات الماضي وأفكاره عقبة أمام عمل هذه المرحلةُ ،

التصورات ويدحض مثل هذه األفكار .لقد أصبحت التصورات تجاه هذا العمل التدريجي لدى العديد من أولئك الذين اتبعوا هللا

مستعصيا تجاه هللا المتجسد ،ومصدر هذه الكراهية تصورات
عداء
كون هؤالء الناس بالتدريج
حتى اليوم أكثر خطورة ،وقد َّ
ً
ً
عدوا لعمل اليوم ،العمل الذي يتناقض مع تصورات اإلنسان .ويرجع
اإلنسان وتخيالته .لقد غدت تصورات اإلنسان وتخيالته ً

تحديدا إلى أن الحقائق ال تسمح لإلنسان بأن يطلق العنان لخياله ،وعالوة على ذلك ال يمكن لإلنسان أن
السبب في هذا
ً
يدحضها بسهولة ،وال تحتمل تصورات اإلنسان وخياالته وجود الحقائق ،فضالً عن أن اإلنسان ال يفكر في صحة الحقائق
ظف خياله .يمكن القول فقط بأنه قصور في تصورات اإلنسان وال يمكن القول بأنه
ودقتها ،بل يطلق فقط تصوراته بإصرار ،ويو ِّ

حر في مناقشة أي مرحلة من مراحل عمل هللا أو أي شيء منها؛
قصور في عمل هللا .قد يتخيل اإلنسان ما يشاء ،لكنه ليس ًا
فحقيقة عمل هللا ال يمكن لإلنسان أن ينتهكها .يمكنك أن تطلق لخيالك العنان ،بل ويمكنك تأليف القصص الجميلة حول عمل

يهوه ويسوع ،لكن ليس بإمكانك دحض الحقيقة الكامنة وراء كل مرحلة من مراحل عمل يهوه ويسوع؛ إنه مبدأ ومرسوم إداري

أيضا ويجب عليكم فهم أهمية هذه األمور .يعتقد اإلنسان أن هذه المرحلة من العمل ال تتوافق مع تصورات اإلنسان ،وأن هذا
ً
ليس هو الحال بالنسبة لمرحلتي العمل السابقتين .يعتقد اإلنسان في تصوره أن عمل المرحلتين السابقتين ليس بالتأكيد هو نفسه

دائما ،بغض النظر
دائما عملي وأنه سيكون هناك ً
عمل اليوم – لكن هل فكرت في أن مبادئ عمل هللا كلها واحدة وأن عمله ً
عن العصر ،سواد عظيم من الناس الذين يقاومون حقيقة عمله ويعارضونها؟ إن كل أولئك الذين يقاومون هذه المرحلة من

العمل ويعارضونها كانوا بال شك سيعارضون هللا في الماضي ،ألن مثل هؤالء الناس سيكونون دائماً أعداء هلل .إن الذين
يعلمون حقيقة عمل هللا سينظرون إلى المراحل الثالث للعمل على أنها عمل إله واحد وسيتخلون عن تصوراتهم .أولئك هم
ِ
سيصنف هللا كل شيء وفق
الذين يعرفون هللا وأولئك هم الذين يتبعون هللا حًقا .عندما يوشك تدبير هللا الكامل على االنتهاء،
ّ
النوع .إن اإلنسان من صنع يدي الخالق ،وفي النهاية يجب أن يعيد اإلنسان بالكامل تحت سيادته؛ وتلك هي خاتمة المراحل
الثالث للعمل .إن مرحلة العمل في األيام األخيرة ،والمرحلتين السابقتين في إسرائيل واليهودية ،هي خطة تدبير هللا في الكون

كله .ال أحد يستطيع أن ينكر هذا ،وهذه هي حقيقة عمل هللا .على الرغم من أن الناس لم يختَِبروا أو يشهدوا الكثير من هذا
العمل ،إال أن الحقائق ال تزال هي الحقائق ،وهذا ما ال يمكن ألحد من البشر إنكارهَ .سَي َقبل جميع الذين يؤمنون باهلل في كل
بقعة من الكون المراحل الثالث للعمل .إذا كنت ال تعلم إال مرحلة واحدة بعينها من العمل وال تستوعب المرحلتين األخريين من
العمل وال تستوعب عمل هللا في الماضي ،فأنت غير قادر على الحديث عن الحقيقة الكاملة لخطة هللا الكاملة للتدبير ومعرفتك

ثم فأنت ال تصلح للشهادة هلل .بغض النظر عما إذا
باهلل أحادية الجانب ،ألن في إيمانك باهلل أنت ال تعرفه وال تفهمه ،ومن َّ
كانت معرفتكم الحالية بهذه األمور عميقة أم سطحية ،فيجب أن تكون لديكم المعرفة في النهاية ويجب أن تكونوا مقتنعين

تماما ،وسيرى جميع الناس مجمل عمل هللا ويخضعون لسيادة هللا .في نهاية هذا العمل ،ستتحد جميع الديانات في ديانة واحدة،
ً
وستعود جميع الخليقة تحت سيادة الخالق ،وستعبد جميع الخليقة اإلله الحق الواحد ،وستذهب جميع األديان الشريرة ُسدى ،ولن

مجددا.
تظهر
ً

َلم هذه اإلشارة المستمرة إلى المراحل الثالث للعمل؟ إن تعاقب العصور والتطور االجتماعي وتغير وجه الطبيعة تستتبع
كل هذه حدوث تغيرات في المراحل الثالث للعمل .تتغير البشرية في الوقت المناسب بما يتماشى مع عمل هللا وال تتطور من
تلقاء نفسها .إن ذكر المراحل الثالث لعمل هللا يهدف إلى إحضار جميع المخلوقات والناس من كل ديانة وطائفة تحت سيادة
إله واحد .بغض النظر عن الدين الذي تنتمي إليه ،فستخضع مع الجميع تحت سيادة هللا في نهاية المطاف .يمكن هلل وحده أن
ينفذ هذا العمل بنفسه؛ وال يمكن ألي زعيم ديني أن يقوم به .هناك العديد من األديان الكبرى في العالمٍ ،
ولكل منها قائد أو
زعيم ،وينتشر األتباع في مختلف الدول والمناطق في جميع أرجاء العالم؛ ففي كل بلد ،سواء أكانت كبيرة أم صغيرة ،أديان

مختلفة .ومع ذلك ،بغض النظر عن عدد األديان الموجودة في جميع أنحاء العالم ،فجميع َم ْن في الكون موجود بتوجيه من إله
وجه بقائد أو زعيم ديني
واحد في نهاية األمر ،ووجودهم ال يخضع ألي قادة أو زعماء دينيين .وهو ما يعني أن البشرية ال تُ َّ
أيضا – وهذه حقيقة .على الرغم
معين ،وإنما تُقاد البشرية كلها بالخالق الذي خلق السماء واألرض وكل شيء وخلق اإلنسان ً
من أن العالم يعج بالعديد من األديان الكبرى ،بغض النظر عن مدى عظمتها ،إال أنها كلها موجودة تحت سيادة الخالق ،وال

يتجز
يمكن ألي منها أن يتجاوز نطاق هذه السيادة .إن نمو البشرية والتقدم االجتماعي وتطور العلوم الطبيعية – هو جزء ال ّأ
شيئا يمكن ألي زعيم ديني بعينه أن يقوم به .إن الزعماء الدينيين هم مجرد قادة لدين
من ترتيبات الخالق .وال ُيعد هذا العمل ً
بعينه ،وال يمكن أن يمثلوا هللا أو الواحد الذي خلق السماء واألرض وكل شيء .يمكن للزعماء الدينيين قيادة جميع من يدينون

عالميا .الزعماء الدينيون هم
بالدين كله ،لكن ال يمكنهم السيطرة على جميع الخليقة تحت السماء – وهذه حقيقة ُمعترف بها
ً
مجرد قادة ،وال يمكنهم الوقوف على قدم المساواة مع هللا (الخالق) .كل شيء في يدي الخالق ،وفي النهاية سيعودون
جميعا إلى
ً
يدي الخالق .كان البشر في األصل من صنع هللا ،وبغض النظر عن الدين ،سيعود كل إنسان تحت سيادة هللا – وهذا أمر ال

أيضا تحت سيادته.
مفر منه .هللا وحده هو األعلى بين جميع األشياء ،والحاكم األعلى بين جميع المخلوقات يجب أن يعود ً
بغض النظر عن مدى رفعة مكانة اإلنسانَّ ،إال َّأنه ليس في إمكانه أن يقود البشرية إلى مصير مناسب ،وال يستطيع أحد أن
ِ
َّ
وصنف كل واحد على حسب النوع ،وعندما يحين وقت النهاية سيظل
يصنف جميع األشياء وفًقا للنوع .خلق يهوه بنفسه البشر
ّ
ِ
ويصنف كل األشياء حسب النوع – وال يمكن لهذا أن يحدث بمعزل عن هللا .إن المراحل الثالث للعمل التي
يقوم بعمله بنفسه،
ّ
ُنِّفذت من البداية وحتى اليوم نفذها كلها هللا بنفسه ،فقد نفذها اإلله الواحد .إن حقيقة المراحل الثالث للعمل هي حقيقة قيادة هللا
سي َّ
صنف كل شيء حسب النوع ويعود تحت
لجميع البشر ،حقيقة ال يمكن ألحد إنكارها .في نهاية المراحل الثالث للعملُ ،

سيادة هللا ،ألنه في جميع أنحاء الكون بأكمله ال يوجد سوى هذا اإلله الواحد ،وليس هناك أي أديان أخرىَ .م ْن لم يكن بمقدوره
خلق العالم لن يكون بمقدوره أن ينهي العالم ،في حين أن َم ْن خلق العالم هو َم ْن سينهيه بكل تأكيد ،وهكذا إذا كان أحدهم غير
إلها بكل تأكيد ،ولن يكون رب البشر بكل
قادر على إنهاء العصر ويمكنه بالكاد مساعدة اإلنسان على تنمية عقله ،فلن يكون ً
تأكيد ،فسيكون غير قادر على القيام بمثل هذا العمل العظيم؛ فهناك واحد فقط هو َم ْن يستطيع تنفيذ هذا العمل؛ وكل َم ْن ال

يكون بمقدورهم القيام بهذا العمل هم بالتأكيد أعداء من دون هللا .جميع الديانات الشريرة غير متوافقة مع هللا ،وبما أنها غير

متوافقة مع هللا ،فإنها إ ًذا في عداء مع هللا .كل عمل يقوم به هذا اإلله الحق الواحد ،والكون بأكمله يأتمر بأمر هذا اإلله الواحد.
بغض النظر عما إذا كان يعمل في إسرائيل أو الصين ،وبغض النظر عما إذا كان ينفذ العمل بالروح أو الجسد ،فإن كل شيء

تحديدا إلى أنه إله كل البشر وأنه يعمل بحرية وغير
يقوم به هللا بنفسه ،وال يمكن ألحد غيره القيام به .ويرجع السبب في هذا
ً

مقيَّد بأي شروط – وهذه أعظم الرؤى كلها .باعتبارك مخلوًقا من خليقة هللا ،إذا أردت القيام بما يجب على المخلوق فعله تجاه

هللا وفهمت مشيئة هللا ،ف يجب عليك أن تفهم عمل هللا ،ويجب أن تفهم مشيئة هللا للخليقة ،ويجب أن تفهم خطته في التدبير،

ويجب أن تفهم كل داللة يحملها العمل الذي يقوم به .إن الذين ال يفهمون هذا غير مؤهلين ألن يكونوا خليقة هلل! فباعتبارك

أيضا كيف تطورت البشرية حتى
مخلوًقا هلل ،إذا لم تفهم من أين جئت ،ولم تفهم تاريخ البشرية وكل عمل قام به هللا ،ولم تفهم ً

يومنا هذا ،ولم تفهم َم ْن الذي يحكم البشرية كلها ،فأنت إ ًذا غير قادر على القيام بواجبك .لقد قاد هللا البشرية حتى يومنا هذا،
أبدا ،ولم يتوقف عن قيادة البشرية قط ،ولم
أبدا .ال يتوقف الروح القدس عن العمل ً
ومنذ أن خلق اإلنسان على األرض لم يتركه ً
إلها ،ناهيك عن أن يعرف هللا ،فهل هناك ما هو أكثر مهانة من هذا لجميع
يترك البشرية قط .لكن اإلنسان لم يدرك أن هناك ً
لك ْنه َم ْن
خليقة هللا؟ يقود هللا بنفسه اإلنسان ،لكن اإلنسان ال يفهم عمل هللا .إنك مخلوق هلل ،لكنك ال تعي تاريخك ،وغير مدرك ُ
ثم فأنت غير قادر على معرفة هللا .فإذا لم تعرف اآلن ،فلن
يقودك في رحلتك ،فأنت غافل عن العمل الذي قام به هللا ،ومن َّ

أبدا .واليوم ،يقود الخالق بنفسه جميع الناس مرة أخرى ،ويجعل جميع الناس ينظرون إلى حكمته وقدرته
تكون مؤه ً
ال للشهادة هلل ً
وخالصه وروعته .ومع ذلك فإنك ال تزال غير مدرك أو و ٍاع – أفلست أنت ذلك الشخص الذي لن ينال الخالص؟ إن الذين
ينتمون إلى الشيطان ال يفهمون كلمات هللا ،أما الذين ينتمون إلى هللا فيمكنهم أن يسمعوا صوت هللا .إن جميع َم ْن يدركون ما
أقول ويفهمونه هم أولئك الذين سينالون الخالص ويشهدون هلل؛ وأما جميع َم ْن ال يفهمون ما أقول فال يمكنهم الشهادة هلل وأولئك
َم ْن سيتم القضاء عليهم .إن أولئك الذين ال يفهمون مشيئة هللا وال يدركون عمل هللا غير قادرين على تحقيق معرفة هللا ،ولن
يشهد هؤالء هلل .فإذا كنت ترغب في أن تشهد هلل ،فعليك أن تعرف هللا ،وتتحقق معرفة هللا من خالل عمل هللا .وإجماالً ،إذا

كنت ترغب في معرفة هللا ،فعليك أن تعرف عمل هللا :إن لمعرفة هللا أهمية قصوى .عندما تنتهي المراحل الثالث من العمل،

ستكون هناك جماعة من الناس يشهدون هلل ،جماعة من الناس الذين يعرفون هللا .كل هؤالء الناس سيعرفون هللا وسيكونون

قادرين على ممارسة الحق .إنهم سيمتلكون اإلنسانية والحس ،وسيعرفون
جميعا المراحل الثالث لعمل هللا الخالصي .هذا هو
ً
ّ
العمل الذي سينجز في النهاية ،وسي ِّ
شكل هؤالء الناس بلورة عمل تدبير هللا في  6000عام ،وهم أقوى شهادة للهزيمة النهائية
ُ
ُ َ
للشيطان .إن أولئك الذين يستطيعون الشهادة هلل سيكونون قادرين على تلقي وعد هللا وبركته ،وسيكونون هم الجماعة التي تبقى
في النهاية ،وسيملكون سلطان هللا ويشهدون هلل .ولعل جميعكم يمكنهم أن يصيروا ضمن هذه الجماعة ،أو ربما نصف عددكم

فقط أو القليل منكم – فهذا يعتمد على رغبتكم وسعيكم.
من "الكلمة يظهر في الجسد"

الفصل الرابع :حقائق عن عمل هللا في األيام األخيرة
1.أهمية عمل كالم هللا
كلمات هللا المتعلقة:
في عصر الملكوت ،يستخدم هللا الكلمة لإلعالن عن بداية عصر جديد ،ولتغيير طريقة عمله ،وليقوم بالعمل المطلوب

جسدا ليتكلم من وجهات نظر مختلفة ،مما
للعصر بأكمله .هذا هو المبدأ الذي يعمل به هللا في عصر الكلمة .لقد صار هللا ً
مكن اإلنسان حًقا من رؤية هللا ،الذي هو الكلمة الظاهر في الجسد ،ومن رؤية حكمته وعجبه .ويتم مثل هذا العمل لتحقيق
ُي ّ

أفضل ألهداف إخضاع اإلنسان وتكميله والقضاء عليه .هذا هو المعنى الحقيقي الستخدام الكلمة للعمل في عصر الكلمة .من
يتعرف اإلنسان على عمل هللا وشخصيته ،ويتعرف على جوهر اإلنسان ،وما يجب على اإلنسان الدخول إليه.
خالل الكلمةّ ،
كشف عن
من خالل الكلمة ،يأتي العمل الذي يرغب هللا في القيام به في عصر الكلمة بأكمله بثماره .من خالل الكلمةُ ،ي َ

اعيا بوجودها .فيؤمن اإلنسان نتيجة لذلك بوجود هللا،
وي َ
وي َج َّرب .لقد رأى اإلنسان الكلمة ،وسمعها ،وصار و ً
قضى عليه ُ
اإلنسان ُ
أيضا بمحبة هللا لإلنسان ورغبته في خالصه .ومع أن كلمة "الكلمة" بسيطة وعادية ،فإن
الكلية وحكمته ،و ً
ويؤمن بقدرة هللا ّ
ِ
وتغير مفاهيم اإلنسان وشخصيته القديمة ،والطريقة
تحول قلب اإلنسانّ ،
تجسد تزعزع الكون بأسره؛ كلمته ّ
الم ّ
الكلمة من فم هللا ُ
القديمة التي اعتاد العالم بأكمله على أن يظهر بها .على مر العصور ،يعمل إله هذا اليوم وحده بهذه الطريقة ،وبهذه الطريقة
فصاعدا ،يعيش اإلنسان تحت توجيه الكلمة ،وتحت رعايتها وعطائها .لقد
وحدها ُيكّلم اإلنسان ويأتي ُليخِّلصه .ومن هذا الوقت
ً
أتت البشرية بأكملها لتحيا في عالم الكلمة ،وسط لعنات كلمة هللا وبركاتها ،بل وأتى المزيد من البشر ليحيوا في ظل دينونة

الكلمة وتوبيخها .جميع هذه الكلمات وكل هذا العمل هو من أجل خالص اإلنسان ،ومن أجل تتميم مشيئة هللا ،ومن أجل تغيير

أيضا يخضعهم
المظهر األصلي لعالم الخليقة القديمة .خلق هللا العالم بالكلمة ،ويقود البشر من جميع أرجاء الكون بالكلمة ،و ً
تماما .يستخدم
ُ
ويخّلصهم بالكلمة .و ً
أخيرا ،سيستخدم الكلمة ليأتي بالعالم القديم بأسره إلى نهاية .عندها فقط تكتمل خطة التدبير ً
هللا الكلمة في عصر الملكوت للقيام بعمله وتحقيق نتائج عمله .فهو ال يعمل عجائب أو يصنع معجزات ،لكنه يعمل عمله

ببساطة من خالل الكلمة .وبسبب الكلمة ،يتغذى اإلنسان ويقتات؛ وبسبب الكلمة ،ينال اإلنسان معرف ًة وخبرًة حقيقي ًة .تلقى
اإلنسان في عصر الكلمة بركات استثنائية حًقا .فال يعاني اإلنسان من آالم جسدية ،ويتمتع ببساطة بالعطاء الوفير لكلمة هللا،

تبصر ،من وسط راحته ،ويرى ظهور هللا بكل سهولة ،ويسمعه
دون الحاجة إلى المضي على نحو أعمى للبحث أو السفر بال ّ

يتمكن اإلنسان في العصور الماضية من التمتع بهذه
شخصيا ،ويتلقى احتياجه منه ،ويراه يقوم بعمله
يتكلم بفمه
شخصيا .لم ّ
ً
ً
يتمكن من نيلها قط.
األشياء ،وهذه هي البركات التي لم ّ
من "عصر الملكوت هو عصر الكلمة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

مفهوما لتالميذه ،وقال الكثير مما لم يفهمه الناس .هذا ألنه،
في ذلك الوقت ،قام يسوع بالكثير من العمل الذي لم يكن
ً
في ذلك الوقت ،لم ِ
أيضا
يعط َّ
أي تفسير .وهكذا ،بعد عدة سنوات على رحيل يسوع ،كتب متَّى عن سلسلة أنسابه ،وقام آخرون ً
ِ
ِ
ويكمله ،بل كي يقوم بمرحلة واحدة من
بالكثير من العمل الذي كان ً
نابعا من إرادة اإلنسان .لم يأت يسوع كي يربح اإلنسان ّ
صلب يسوع ،وصل عمله إلى نهاية كاملة .ولكن
العمل :حمل إنجيل ملكوت السماوات واستكمال عمل صلبه – وهكذا حالما ُ
في المرحلة الحالية – مرحلة عمل اإلخضاع – يجب التفوه بالمزيد من الكلمات ،والقيام بالمزيد من العمل ،ويجب أن يكون

هناك العديد من اإلجراءات .كذلك يجب أن ُيكشف عن أسرار عمل يسوع ويهوه ،حتى يتسنى لجميع الناس أن يمتلكوا الفهم
والوضوح في إيمانهم ،ألن هذا هو عمل األيام األخيرة ،واأليام األخيرة هي نهاية عمل هللا ،وقت إتمام العمل .ستفسر لك مرحلة

العمل هذه شريعة يهوه وفداء يسوع ،وهي في األساس لكي َّ
أنت من فهم العمل الكامل لخطة تدبير هللا التي تبلغ ستة
تتمكن َ
وتقدر كل معنى خطة تدبير الستة آالف سنة هذه وجوهرها ،وفهم الغاية من كل العمل الذي قام به يسوع والكلمات
آالف سنةّ ،
تاما.
التي تكلم بها ،وحتى إيمانك األعمى بالكتاب المقدس وسجودك للكتاب المقدس .سوف يسمح لك كل هذا بأن تدرك إدر ً
اكا ً
ٍ
سوف َّ
كل الحق والحياة والطريق .في
تتمكن من فهم كل من العمل الذي قام به يسوع ،وعمل هللا اليوم؛ سوف تفهم وتعاين ّ
مرحلة العمل الذي قام به يسوع ،لماذا رحل يسوع دون إتمام العمل الختامي؟ ألن مرحلة عمل يسوع لم تكن مرحلة عمل
ِ
تماما .المرحلة الحالية مختلفة:
اختتام .عندما ُس ّم َر على الصليب ،وصلت كلماته ً
أيضا إلى النهاية؛ وبعد صلبه ،انتهى عمله ً
فقط بعد أن تكون الكلمات قد قيلت إلى النهاية وينتهي عمل هللا بأكمله ،عندها ينتهي عمله .خالل مرحلة عمل يسوع ،كان
كليا .لكن يسوع لم يهتم بما قاله أو لم يقله ،ألن خدمته لم
هناك العديد من الكلمات التي لم يتفوه بها ،أو التي لم ُيعبَّر عنها ً
تكن خدمة الكالم ،وهكذا بعد أن ُس ِّم َر على الصليب ،غادر .كانت تلك المرحلة من العمل بشكل رئيسي من أجل الصلب،

أساسا من أجل اإلتمام ،واإليضاح ،وختام جميع العمل .إذا لم
وهي على خالف المرحلة الحالية .مرحلة العمل الحالية هذه هي ً
تُقل هذه الكلمات إلى نهايتها ،فلن تكون هناك طريقة إلتمام هذا العمل ،ألنه في هذه المرحلة من العمل ُيكتمل كل العمل

وينجز باستخدام الكلمات .في ذلك الوقت ،قام يسوع بالكثير من العمل الذي لم يفهمه اإلنسان .لقد رحل بهدوء ،واليوم ال يزال
ُ
ِ
هناك الكثير م َمن ال يفهمون كلماته ،وفهمهم خاطئ ،ومع ذلك ما زالوا يعتقدون أن فهمهم صحيح ،وال يعرفون أنهم مخطئون.
ِ
صحح
تمم هذه المرحلة عمل هللا
نهائيا ،وتقدم خاتمته .سوف يفهم الجميع خطة تدبير هللا ويعرفها .سوف تُ َّ
ً
في النهاية ،ستُ ّ
المفاهيم التي في داخل اإلنسان ،ونواياه ،وفهمه الخاطئ ،ومفاهيمه حول عمل يهوه ويسوع ،وآراؤه حول الوثنيين ،وانحرافاته
كامال .عندما يحدث ذلك،
وأخطاؤه األخرى .وسيفهم اإلنسان جميع طرق الحياة الصحيحة ،وكل العمل الذي أنجزه هللا ،والحق ً
ستنتهي هذه المرحلة من العمل.

من "رؤية عمل هللا ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"

في هذه المرحلة األخيرة للعمل ،تتحقق النتائج من خالل الكلمة .من خالل الكلمة يفهم اإلنسان العديد من األسرار ويفهم
عمل هللا عبر األجيال الماضية؛ من خالل الكلمة يستنير اإلنسان بالروح القدس؛ من خالل الكلمة يفهم اإلنسان األسرار التي

أيضا عمل أنبياء ورسل األزمنة القديمة ،والمبادئ التي كانوا يعملون بها؛ من خالل
لم يفك أجيال الماضي طالسمها قط ،و ً

أيضا تمرد اإلنسان ومقاومته ،ويعرف جوهره الخاص .من خالل خطوات العمل
أيضا شخصية هللا نفسه و ً
الكلمة يعرف اإلنسان ً
ِ
ِح ْت
هذه وكل الكلمات التي قيلت ،يعرف اإلنسان عمل الروح القدس وعمل جسد هللا
المتجسد ،و ً
أيضا شخصيته الكلية .لقد ُرب َ
ّ
أيضا معرفتك بعمل تدبير هللا على مدار ستة آالف عام من خالل الكلمة .ألم تتحقق معرفة أفكارك السابقة ونجاحك في التخلي
ً
أيضا من خالل الكلمة؟ في المرحلة السابقة ،صنع يسوع اآليات والعجائب ،ولكن األمر مختلف في هذه المرحلة .ألم يكن
عنها ً
أيضا من خالل الكلمة؟ لذلك فإن الكلمات التي قيلت في هذه المرحلة تتجاوز العمل الذي قام
فهمك عن سبب فعله هذا تحقق ً
به رسل وأنبياء األجيال السابقة .حتى النبوات التي قدمها األنبياء لم يمكنها أن تحقق نتائج مثل هذه.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

في األيام األخيرة ،أتى هللا لينطق بكالمه في المقام األول .إنه يتكلم من منظور الروح ومن منظور اإلنسان وكذلك

مستخدما طريقة واحدة لفترة من الزمن ،ويستخدم طرق التحدث لتغيير تصورات
بصيغة الغائب؛ إنه يتكلم بطرق مختلفة،
ً
اإلنسان ومحو صورة اإلله المبهم من قلب اإلنسان .هذا هو العمل الرئيسي الذي نفذه هللا .بما أن اإلنسان يعتقد أن هللا قد جاء

ليشفي المرضى ويخرج الشياطين ويجري المعجزات ويمنح البركات المادية لإلنسان وينفذ هذه المرحلة من العمل – عمل
التوبيخ والدينونة – حتى يمحو هذه األمور من تصورات اإلنسان ،بحيث يعرف اإلنسان حقيقة هللا وحالته الطبيعية ،وبحيث

تنمحي صورة يسوع من قلبه وتحل محلها صورة جديدة عن هللا .ما إن تصبح صورة هللا داخل اإلنسان قديمة ،حتى تصير

صنما .عندما جاء يسوع ونفذ تلك المرحلة من العمل ،لم يمثل الصورة الكلية هلل ،إنما نفذ بعض اآليات والعجائب ،وتحدث
ً
احدا من هللا .لم يستطع أن يمثل كل صفات هللا ،لكنه َّ
َّ
مثل هللا في
و
ا
ء
جز
ل
ومث
المطاف،
نهاية
في
لب
وص
الكلمات،
ببعض
ً
ُ
ً
احدا فقط من عمله في
جدا ورائع للغاية وال ُيسبر غوره ،وألن هللا ينفذ جزًءا و ً
القيام بجزء واحد من عمل هللا؛ ذلك ألن هللا عظيم ً
كل عصر .إن العمل الذي نفذه هللا أثناء هذه المرحلة هو بصورة رئيسية تقديم الكالم من أجل حياة اإلنسان ،والكشف عن
شخصية اإلنسان الفاسدة وجوهر طبيعته ،والقضاء على التصورات الدينية ،والتفكير اإلقطاعي ،والتفكير الذي عفا عليه الزمن،

باإلضافة إلى معرفة اإلنسان وثقافته .يجب أن يتم الكشف عن كل هذا وتطهيره من خالل كالم هللا .في األيام األخيرة ،يستخدم

هللا الكالم وليس اآليات والعجائب ليجعل اإلنسان كامالً .إنه يستخدم كالمه في كشف اإلنسان ودينونة اإلنسان وتوبيخ اإلنسان

وجعل اإلنسان كامالً ،حتى يرى اإلنسان في كالم هللا حكمة هللا ومحبته ويفهم شخصية هللا ،بحيث يبصر اإلنسان أفعال هللا

من خالل كالم هللا.

من "معرفة عمل هللا اليوم" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ِ
ليكمل اإلنسان .إنه ال يستخدم اآليات والعجائب ليظلم اإلنسان أو
يستخدم هللا في األيام األخيرة في األساس الكلمة ّ
ِ
يوضح قوة هللا .إن أظهر هللا اآليات والعجائب فحسب ،لكان من المستحيل أن تتضح حقيقة هللا ،وعليه كان من
يقنعه؛ فهذا ال ّ

كامال باآليات والعجائب ،بل يستخدم الكلمة ليروي اإلنسان ويرعاه ،بعدها
المستحيل أن ُي َّ
كمل اإلنسان .ال يجعل هللا اإلنسان ً
تتحقق طاعة اإلنسان الكاملة ومعرفته باهلل .هذا هو هدف العمل الذي يقوم به والكلمات التي يقولها .ال يستخدم هللا طريقة
كامال.
كامال ،لكنه يستخدم الكلمات والعديد من طرق العمل المختلفة ليجعل اإلنسان ً
إظهار اآليات والعجائب ليجعل اإلنسان ً
كامال ،وليمنح
سواء كانت تنقية أو تعامألو تهذيب أو رعاية بواسطة الكلمات ،يتحدث هللا من عدة أوجه مختلفة ليجعل اإلنسان ً

اإلنسان معرف ًة أعظم عن عمله وحكمته وروعته.
من "الكل يتحقق بكلمة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

اضحا .ال
عندما يصير هللا
ً
جسدا في األيام األخيرة ،فإنه يستخدم كلمته بصورة أساسية لتحقيق الكل ولجعل الكل و ً
ِ
المتجسد على
يمكنكم أن تروا ماهيته سوى في كلماته؛ وال يمكنكم أن تروا أنه هو هللا نفسه سوى في كلماته .حين يأتي هللا
ّ

األرض ،ال يفعل عمل آخر إال التكّلم بكلمات ،لذلك فال حاجة للحقائق؛ الكلمات تكفي .هذا ألنه قد أتى في األصل للقيام بهذا
العمل ،وليسمح لإلنسان أن يرى قوته وسيادته في كلماته ،وليسمح لإلنسان بأن يرى في كلماته كيف يحجب نفسه بتواضع،

ومن هو هللا موجود في كلماته ،حكمته وروعته في كلماته.
وليسمح لإلنسان أن يعرف طبيعته الكلية في كلماته .كل ما لدى هللا َ
بهذا يمكنكم أن تروا الوسائل العديدة التي يقول بها هللا كلماته ،فمعظم عمل هللا أثناء كل هذا الوقت كان المعونة واإلعالن
لإلنسان والتعامل معه .إنه ال يلعن اإلنسان برفق ،وحتى حينما يفعل هذا ،فإنه يفعل هذا من خالل كلمته .وعليه ،في هذا

دائما أن
جسدا ،ال تحاولوا أن تروا هللا يشفي المرضى ويطرد األرواح الشريرة
ً
العصر الذي يصير فيه هللا ً
مجددا ،وال تحاولوا ً
تروا ٍ
ِ
تجسد الحقيقي َّ
يتكلم
آيات ،فال فائدة من هذا! هذه اآليات ال يمكنها أن تجعل اإلنسان ً
الم ّ
كامال! أقولها واضح ًة :اليوم هللا ُ
أيضا يستخدم
فقط ،وال يفعل .هذا هو الحق! إنه يستخدم الكلمات ليجعلكم كاملين ،ويستخدم الكلمات ُليطعمكم ويرويكم .إنه ً

تصور هذا النوع من عمل هللا،
الكلمات للعمل ،ويستخدم الكلمات محل الحقائق ليجعلكم تعرفون حقيقته .إن كنتم قادرين على ّ
سلبيين .بدالً من التركيز على األشياء السلبية ،يجب أن تركز على ما هو إيجابي فحسب ،أي بغض
فمن الصعب أن تكونوا ّ
عما إذا تحققت كلمات هللا أم ال ،أو إذا كان هناك ظهور للحقائق أم ال ،يساعد هللا اإلنسان لينال الحياة من كلماته،
النظر َّ

وهذه هي أعظم اآليات كلها ،كما أنها حقيقة غير قابلة للجدل .هذا هو أفضل دليل تعرف من خالله هللا ،وآية أعظم من
كامال.
اآليات .هذه الكلمات فحسب تقدر أن تجعل اإلنسان ً
من "الكل يتحقق بكلمة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

مع أن كلماتي قد تبدو صارمة ،إال أنها تُقال كلها من أجل خالص اإلنسان ،إذ أنني أقول كلمات فقط وال أعاقب جسد
اإلنسان .تجعل هذه الكلمات اإلنسان يعيش في النور ،ويعرف أن النور موجود ،وأنه ثمين ،ويعرف مدى منفعة هذه الكلمات

له ،ويعرف أن هللا خالص .مع أنني قد قلت العديد من كلمات التوبيخ والدينونة ،إال أنها لم تتم عليكم في صورة أفعال .لقد

أتيت ألقوم بعملي وأقول كلماتي ،ومع أن كلماتي قد تكون صارمة ،إال أنها تُقال من أجل إدانة فسادكم وعصيانكم .يظل
الهدف مما أفعله هو خالص اإلنسان من ُملك الشيطان ،واستخدام كلماتي لخالص اإلنسان؛ هدفي ليس إيذاء اإلنسان
َّ
ويتخلى عن شخصيته المتمردة إال من
نتائجا .ال يمكن لإلنسان أن يعرف نفسه
بالكلمات .كلماتي صارمة لكي يحقق عملي
ً
خالل عملي بهذه الطريقة .األهمية العظمى لعمل الكلمات هو السماح للناس بممارسة الحق بعد أن يفهموه ،وتحقيق تغيير في
شخصيتهم ،والوصول إلى معرفة عن أنفسهم وعن عمل هللا .وحدها وسائل العمل من خالل الكالم هي ما يمكنها تحقيق
االتصال بين هللا واإلنسان ،ووحدها الكلمات هي ما يمكنها شرح الحق .العمل بهذه الطريقة هو أفضل وسيلة إلخضاع

فهما أوضح للحق وعمل هللا ،ولذلك ففي مرحلة
اإلنسان؛ بدون نطق الكلمات ،ال توجد وسيلة أخرى قادرة على إعطاء اإلنسان ً
يبين لإلنسان جميع الحقائق واألسرار التي ال يفهمها ،ويسمح له بالحصول على
عمل هللا األخيرة ،يتحدث هللا إلى اإلنسان لكي ِّ
الطريق الحق والحياة من هللا ،وهكذا يرضي مشيئة هللا.

من "عليك أن تتخلى عن بركات المكانة االجتماعية وتفهم مشيئة هللا لجلب الخالص لإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

قادر على ممارسة
في هذا العصر ،سوف يجعل هللا األمر حقيقة بينكم :أن كل إنسان يحيا بحسب كلمة هللا ،ويكون ًا
قلوبا تتقي هللا ،وأن
الحق ،ويحب هللا بجدية ،وأن يستخدم جميع البشر كلمة هللا على أنها
ٌ
أساس وعلى أنها واقعهم ،ويمتلكون ً

ملكية مع هللا .هذا هو العمل الذي سيحققه هللا .هل يمكنك االستمرار دون
بسلطة ّ
يحظى اإلنسان من خالل ممارسة كلمة هللا ُ
قراءة كلمة هللا؟ كثيرون اآلن يشعرون أنهم ال يستطيعون االستمرار ليوم أو يومين دون قراءة كلمة هللا .فعليهم قراءة كلمته كل
يوم ،وإن كان الوقت ال يسمح ،فسيكفي االستماع إليها .هذا هو الشعور الذي يعطيه الروح القدس لإلنسان وهذه هي الطريقة
التي يبدأ بها في تحريكه .بمعنى أنه يحكم اإلنسان بالكلمات حتى يتمكن اإلنسان من الدخول إلى حقيقة كلمة هللا .إذا كنت

تشعر بالظالم والعطش بعد يوم واحد فقط دون أكل كلمة هللا وشربها ،وتجد األمر غير مقبول ،فهذا يدل على أن الروح القدس
ثم فأنت موجود في هذا التيار .ولكن ،إن لم تشعر بأي شيء ،وال بالعطش ،ولم تتحرك
قد حركك ،وأنه لم يبتعد عنك .ومن َّ
مطلًقا بعد يوم أو يومين دون أكل كلمة هللا وشربها ،فهذا يدل على أن الروح القدس قد ابتعد عنك .هذا يعني ،إذن ،أنه يوجد
خطأ ما في حالتك الداخلية ،وأنك لم تدخل في عصر الكلمة بعد ،وإنك قد تخّلفت .يستخدم هللا الكلمة ليحكم اإلنسان .تشعر

أنك بخير إذا كنت تأكل من كلمة هللا وتشرب منها ،وإذا لم تفعل ذلك ،فلن يكون أمامك أي سبيل لتتبعه .تصبح كلمة هللا غذاء
اإلنسان والقوة التي تدفعه .قال الكتاب المقدسَ" :ل ْي َس ِبٱْل ُخ ْب ِز و ْح َده َي ْحَيا ِْ
انَ ،ب ْل ِب ُك ِّل َكِل َم ٍة تَ ْخ ُرُج ِم ْن َف ِم ٱهللِ" .هذا هو
ٱإل ْن َس ُ
َ ُ
كمله هللا اليوم .سوف يحقق هذا الحق فيكم .كيف أمكن لإلنسان في الماضي أن يقضي عدة أيام دون أن يق أر
العمل الذي ُ
سي ّ
قادر على أن يأكل ويعمل كالعادة؟ ولماذا هذا ليس الحال اآلن؟ في هذا العصر ،يستخدم هللا الكلمة
كلمة هللا ومع ذلك يكون ًا
أخير إلى الملكوت .ال يمكن إال
في المقام األول ليحكم الجميع .من خالل كلمة هللاُ ،يدان اإلنسان ويصير كامالً ،ثم يؤخذ ًا

تؤمن حياة اإلنسان ،وهي وحدها التي تمنح اإلنسان النور وطريًقا للممارسة ،ال سيما في عصر الملكوت .طالما
لكلمة هللا أن ّ
قادر على تكميلك.
يوميا دون أن تترك حقيقة كلمة هللا ،سيكون هللا ًا
أنك تأكل من كالمه وتشرب منه ً
من "عصر الملكوت هو عصر الكلمة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

2.أهمية عمل هللا باإلخضاع
كلمات هللا المتعلقة:
إلها ولم تعد تعبد هللا .في البداية ،عندما ُخِلق كل من
إن البشرية التي أفسدها الشيطان حتى الصميم ،ال تعرف أن هناك ً
تمردوا
آدم وحواء ،كان لمجد يهوه وشهادة يهوه حضور قوي .ولكن بعد أن فسد االنسان ،فقد المجد والشهادة؛ إذ إن الجميع ّ

وتحول كل البشر إلى
على هللا ولم يعد يتقيه أحد بالمرة .والقصد من عمل اإلخضاع اليوم هو استعادة كل الشهادة وكل المجدُّ ،
عبادة هللا حتى تكون هناك شهادة وسط الخليقة .هذا هو العمل الذي يتعين القيام به في هذه المرحلة .كيف يمكن إخضاع

تماما ،ومن خالل استخدام الكشف
البشرية بالضبط؟ سيتم هذا من خالل استخدام عمل الكالم في هذه المرحلة إلقناع االنسان ً
تماما ،وكذلك من خالل كشف تمرد االنسان ودينونة مقاومته لعله يدرك ما
والدينونة والتوبيخ واللعنة التي ال ترحم إلخضاعه ً
ثم يستخدم هذه األمور كشخصية الضد لشخصية هللا البارة .سيكون استخدام هذه الكلمات
تتسم به البشرية من إثم وقذارة ،ومن َّ
في المقام األول هو الوسيلة الالزمة إلخضاع اإلنسان وإقناعه بشكل كامل .إن الكلمات هي الوسيلة الالزمة للوصول إلى

اإلخضاع التام للبشرية ،وكل َم ْن يقبل الخضوع هلل يجب عليه أن يقبل ألم الكلمات ودينونتها .إن عملية التكلم الحالية هي
عملية اإلخضاع .كيف يجب على البشر أن يتعاونوا يا تُرى؟ يتم ذلك من خالل معرفة كيفية أكل هذه الكلمات وشربها
وفهمها .أما فيما يتعلق بكيفية خضوع الناس  ،فهذا أمر يمكنهم القيام به بأنفسهم .كل ما يمكنك فعله ،من خالل أكل هذه

وتمردك وإثمك ،والسجود بين يدي هللا .إذا استطعت ممارسة إرادة
الكلمات وشربها ،هو أن تتوصل إلى معرفة فسادك وقذارتك ّ
هللا بعد أن تفهمها ،وكنت تتمتع برؤى ،واستطعت أن تخضع لهذه الكلمات بالكامل ،و ّأال تقوم بأي اختيارات بنفسك ،فعندها

سيكون قد تم إخضاعك .وسيكون ذلك نتيجة لهذه الكلماتِ .ل َم فقدت البشرية الشهادة؟ ألنه ال أحد لديه إيمان باهلل ،وألنه ال
دائما إلى العالم الدنيوي،
يوجد مكان هلل في قلوب الناس .إن إخضاع البشرية يعني أن يستعيد البشر إيمانهم .ينجذب الناس ً

دائما في
وتكون لديهم آمال أكثر من الالزم ،ويريدون الكثير لمستقبلهم ،ولديهم العديد من المتطلبات المباَلغ فيها .إنهم يفكرون ً
الجسد ويخططون ألجله ،ال يهتمون بطلب طريق اإليمان باهلل؛ فقد استحوذ الشيطان على قلوبهم ،وفقدوا تقواهم هلل ،وأصبحوا

ِّ
يكرسون قلوبهم للشيطان .ولكن اإلنسان صنيعة هللا ،لذا فإن اإلنسان قد فقد الشهادة ،وهذا يعني أنه فقد مجد هللا .إن الهدف
من إخضاع البشرية هو استرداد مجد اتقاء اإلنسان هلل.
من "الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"

عمل اإلخضاع الحالي هو عمل يهدف إلى توضيح ما ستكون عليه نهاية اإلنسان .لماذا أقول إن توبيخ ودينونة اليوم

هما دينونة أمام العرش العظيم األبيض في األيام األخيرة؟ أال ترى ذلك؟ لماذا كان عمل اإلخضاع هو المرحلة األخيرة؟ أليس
ذلك خاصة لتوضيح كيفية نهاية كل فئة من فئات البشر؟ أليس ذلك للسماح للجميع في خضم عمل اإلخضاع من توبيخ

بدال من أن نقول إن هذا إخضاع للبشرية ،قد يكون من
ودينونة إلظهار معدنهم األصلي ،ثم تصنيفهم حسب نوعيتهم بعد ذلك؟ ً
األفضل أن نقول إن هذا هو توضيح لنهاية كل نوع من أنواع البشر؛ بمعنى أن هذه دينونة لخطاياهم ثم إعالن لفئات البشر

من أطاعوا
المختلفة ،وبذلك يتم تحديد ما إذا كانوا أشرًا
ار أو أبرًارا .بعد عمل اإلخضاع تأتي مكافأة الصالحين ومعاقبة األشرارْ .
بالكامل ،أي من تم إخضاعهم بالكامل ،سيوضعون في الخطوة التالية من نشر عمل هللا في الكون بأكمله؛ أما من لم يتم

إخضاعهم فسيوضعون في الظلمة وستحل بهم الكوارث .ومن ثم ُي َّ
صنف البشر حسب النوع ،األشرار مع األشرار ،ولن يروا
صَّنف األبرار مع األبرار ،وسيتلقون النور ويعيشون إلى األبد في النور .اقتربت نهاية كل شيء ،وها
نور الشمس
ً
مجدداُ ،
وي َ
صَّنف كل األشياء حسب النوع .كيف إ ًذا يمكن للناس الهروب من ألم
هي نهاية اإلنسان قد ظهرت بوضوح أمام عينيه ،وستُ َ
تصنيف كل منهم حسب النوع؟ تُكشف النهايات المختلفة لكل فئة من البشر عندما تقترب نهاية كل شيء ،وهو ما يتم أثناء
عمل إخضاع الكون بأكمله (بما في ذلك عمل اإلخضاع الذي يبدأ بالعمل الحالي) .يتم هذا الكشف عن نهاية كل البشرية أمام
كرسي الدينونة ،أثناء التوبيخ وعمل اإلخضاع في األيام األخيرة ... .إن المرحلة األخيرة لإلخضاع تهدف إلى خالص البشر
أيضا لكشف انحطاط الناس من خالل الدينونة ،ومن ثم دفعهم إلى التوبة واالرتقاء واتباع الحياة
وكذلك إظهار مصائرهم ،وهي ً
والطريق الصحيح للحياة اإلنسانية .إنها إليقاظ قلوب األشخاص فاقدي اإلحساس واألغبياء ،وإلظهار تمردهم الداخلي من خالل
الدينونة .ولكن إذا ظل البشر غير قادرين على التوبة واتباع الطريق الصحيح للحياة اإلنسانية ونبذ الفساد ،فسيصبحون غير

قابلين للخالص وسيقوم الشيطان بابتالعهم .هذا هو معنى إخضاع هللا لهم :هو خالص الناس وكذلك إظهار مصائرهم:
َّ
صين أم ملعونين ،كل شيء
نهايات طيبة ونهايات سيئة ،وكلها تنكشف من خالل عمل اإلخضاع .وسواء أكان الناس مخل ً
سينكشف أثناء عمل اإلخضاع.
األيام األخيرة هي عندما تُ َّ
صنف كل األشياء حسب النوع من خالل اإلخضاع .واإلخضاعُ هو عمل األيام األخيرة؛
بمعنى أن دينونة خطايا كل شخص هي عمل األيام األخيرة .وإال فكيف يمكن تصنيف الناس؟ إن عمل التصنيف الذي تم

بينكم هو بداية مثل هذا العمل في الكون بأكمله .وبعد ذلك ،سيخضع جميع أولئك في كل البالد والشعوب إلى عمل

َّ
سيصنف حسب النوع ،عند مثوله أمام كرسي الدينونة ُليدان .ال يستطيع أي
اإلخضاع .وهذا يعني أن كل إنسان من الخليقة
َّ
مصنف حسب النوع؛ سيتم
شخص أو أي شيء الهروب من ألم هذا التوبيخ والدينونة ،وليس ثمة أي شخص أو أي شيء غير

تصنيف كل شخص؛ وهذا ألن نهاية جميع األشياء اقتربت ،وكل ما في السماوات واألرض قد وصل إلى منتهاه .كيف يمكن
لإلنسان الهروب من األيام األخيرة لوجود البشر؟
من "الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"

تتمثل النتيجة المقصودة من عمل اإلخضاع ،قبل كل شيء ،في وقف تمرد جسد اإلنسان؛ وذلك بأن يكتسب عقل

تماما هلل ،وأن يتطلع اإلنسان إلى أن يكون من أجل هللا .ال ُيعتبر أن الناس
جديدة باهلل ،وأن يكون قلبه
اإلنسان معرف ًة
ً
ً
مطيعا ً
قد أُخضعوا عندما يط أر تغير على مزاجهم أو جسدهم ،أو على تفكيرهم ووعيهم وإحساسهم؛ بمعنى أنه عندما يتغير سلوكك
يت عقلية جديدة ،وعندما تتوقف
العقلي بالكامل ،حينها يكون قد أخضعك هللا .عندما تعقد العزم على أن تطيع ،وتكون قد ّ
تبن َ
أي من تصوراتك أو نواياك بكالم هللا وعمله ،وعندما يستطيع عقلك أن يفكر بشكل طبيعي ،بمعنى أنك عندما
عن إلحاق ٍّ
خضعون بالكامل .يعاني العديد من
تستطيع أن تجتهد من أجل هللا من كل قلبك ،فإنك تكون من نوعية األشخاص الذين ُي َ

يروضون أجسادهم ويحملون صلبانهم ،حتى إنهم يستمرون في المعاناة والتحمل حتى
الناس ًا
كثير في الدين طوال حياتهم؛ فهم ّ
صائما حتى صباح يوم موته؛ فهم يحرمون أنفسهم طيلة حياتهم من الطعام الطيب ،والمالبس
الرمق األخير! ويظل بعضهم
ً

تحمل
همتهم في ّ
الجميلة ،واضعين تركيزهم فقط على المعاناة .إنهم قادرون على إخضاع أجسامهم ،وإهمال أجسادهم .إن ّ
المعاناة جديرة بالثناء من أجل آالمهم المستمرة؛ ولكن تفكيرهم ومفاهيمهم وتوجهاتهم العقلية ،بل وطبيعتهم القديمة ،لم يتم

التعامل معها على اإلطالق؛ فهم ال يملكون معرفة حقيقية بأنفسهم ،وصورتهم العقلية عن هللا تقليدية ،فهي صورة مجردة

وغامضة ،وعزمهم على المعاناة من أجل هللا ينبع من حماسهم وطبائعهم اإليجابية .ومع أنهم يؤمنون باهلل ،فهم ال يفهمونه وال

يعرفون إرادته ،إنما هم يعملون ويعانون بشكل أعمى من أجل هللا .فهم ال ُيولون أي قيمة على اإلطالق للتصرف عن بصيرة،
قليال بكيفية التأكد من أن خدمتهم تحقق مشيئة هللا ،وقّلما يدركون كيف يحققون معرفة هلل .إن اإلله الذي يخدمونه
ويهتمون ً
ليس هللا في صورته األصلية ،بل هو إله من نتاج خياالتهم ،تحيط به األساطير ،إله سمعوا به فحسب ،أو عثروا عليه في

الكتابات؛ ثم يستخدمون خياالتهم الخصبة وتقواهم ليعانوا من أجل هللا ويضطلعوا بالعمل الذي يريد هللا أن يقوم به .إن خدمتهم
عمليا يستطيع بصدق أن يخدم هللا وفًقا لمشيئة هللا .وبغض النظر عن مدى
ليست متقنة بالمرة ،بحيث ال يوجد أحد منهم
ً
سرورهم بالمعاناة ،فإن وجهة نظرهم األصلية حول الخدمة وصورتهم العقلية عن هللا تبقى دون تغيير؛ ألنهم لم يخضعوا لدينونة
مستخدما الحق؛ وحتى إن كانوا يؤمنون بيسوع المخِّلص ،لم َير أحد منهم
هللا وتوبيخه وتنقيته وكماله ،وألنه لم يرشدهم أحد
ً
ثم فإن خدمتهم ال تعدو كونها خدمة عشوائية بأعين
المخِّلص قط .فهم ال يعرفونه ّإال من خالل األساطير والشائعات ،ومن َّ
ومن الذي يوافق
مغلقة مثل إنسان أعمى يخدم أباه .ما الذي يمكن تحقيقه في نهاية المطاف من خالل مثل هذه الخدمة؟ َ
أبدا .إنهم يتلقون
دروسا من صنع اإلنسان فقط وال يبنون خدمتهم إال على
عليها؟ من البداية إلى النهاية ،ال تتغير خدمتهم ً
ً
سجيتهم وما يحبونه هم أنفسهم .أي مكافأة يمكن أن يحققها هذا؟ لم يكن حتى بطرس الذي رأى يسوع ،يعرف كيف يخدم وفًقا

العميان الذين لم
إلرادة هللا ،ولم يتوصل لمعرفة ذلك إال في النهاية بعد أن بلغ سن الشيخوخة .ماذا يخبرنا هذا عن هؤالء الناس ُ
يختبروا أقل قدر من التعامل معهم أو التهذيب ولم يكن هناك َم ْن يرشدهم؟ أال تُشبه خدمة الكثيرين منكم اليوم خدمة هؤالء

جميعا َم ْن لم
العميان؟ كل أولئك الذين لم َيخضعوا للدينونة ،ولم يحصلوا على التهذيب والتعامل ،ولم يتغيروا – أليسوا هم
ً
ُ
ِ
ٍ
ٍ
يؤد تفكيرك ومعرفتك بالحياة ومعرفتك باهلل إلى ظهور أي تغيير جديد
خضعوا بشكل كامل؟ ما فائدة مثل هؤالء الناس؟ إن لم ّ
ُي َ
ولم تربح أي شيء في الواقع ،فلن تحقق إ ًذا أي شيء مميز في خدمتك! ال يمكن إخضاعك من دون تبصر ومعرفة جديدة

لعمل هللا ، ،وستكون طريقتك في اتباع هللا مثل أولئك الذين يعانون ويصومون :قليل َة القيمة! يرجع هذا بالضبط إلى ضآلة

الشهادة فيما يفعلونه؛ ولذلك أقول إن خدمتهم غير مجدية! فهم ُيمضون حياتهم في المعاناة واالعتقال ،إنهم متسامحون وأهل
دوما .وهم يتعرضون للسخرية والنبذ من العالم ويختبرون كل الشدائد؛ وعلى الرغم من أنهم مطيعون
محبة ويحملون الصليب ً
كثيرا ،لكنهم في داخلهم
حتى النهاية ،فهم ال يزالون غير خاضعين وال يستطيعون تقديم أي شهادة بأنهم قد أُخضعوا .لقد َ
عان ْوا ً
ال يعرفون هللا على اإلطالق .لم يتم التعامل مع أي من تفكيرهم وتصوراتهم القديمة ،وممارساتهم الدينية ،ومعرفتهم وأفكارهم

البشرية .ال يوجد لديهم أدنى أثر لمعرفة جديدة ،وليس لديهم أدنى قدر من المعرفة الصحيحة أو الدقيقة باهلل؛ لقد أساؤوا فهم

إرادة هللا .هل يمكن أن يكون في هذا خدمة هلل؟ مهما كانت معرفتك باهلل في الماضي ،إن بقيت على حالها اليوم واستمررت في
عما يفعله هللا؛ بمعنى أنك إن كنت ال تملك أي معرفة
تأسيس معرفتك باهلل على تصوراتك وأفكارك الخاصة بغض النظر َّ

موجه ًة بالتفكير العدائي والخرافي،
جديدة وصحيحة باهلل وفشلت في معرفة صورة هللا وشخصيته الحقيقية؛ وظلت معرفتك باهلل َّ
ووليدة الخيال والتصورات اإلنسانية  -إذا كان هذا هو الحال ،فإنك لم تُخضع بعد .هدفي من قول كل هذه الكلمات لك اآلن
َ
ِ
هو أن تفضي بك إلى معرفة دقيقة وأكثر جّد ًة .كذلك أقول هذه الكلمات لمحو المفاهيم القديمة والطريقة القديمة للمعرفة لديك
حتى تتمكن من امتالك معرفة جديدة .إذا كنت حًقا تأكل وتشرب كالمي ،فسوف يؤدي ذلك إلى تغير كبير في معرفتك .ما

قادر على قبول التوبيخ
معاكسا .ما دمت ًا
اتجاها
دمت تأكل وتشرب كالم هللا بقلب يتّسم بالطاعة ،فإن منظورك سيتخذ
ً
ً
يجيا ،وما دامت عقليتك القديمة قد استُبدلت بها عقلية جديدة تما ًما ،فسوف تتغير
المتكرر ،فإن عقليتك القديمة ستتغير تدر ً
أيضا وفًقا لذلك .وبهذه الطريقة ،ستقترب خدمتك نحو الهدف المنشود أكثر فأكثر ،وستكون أكثر قدرة على تلبية إرادة
ممارستك ً
ٍ
يجيا .هذه
هللا .إذا استطعت تغيير حياتك ،ومعرفتك بالحياة البشرية ،ومفاهيمك العديدة عن هللا ،فعندئذ ستتضاءل طبيعتك تدر ً
هي النتيجة ،على أقل تقدير ،بعد أن ُيخضع هللا الناس ،وهي تمثل التغيير الذي سيظهر في الناس.
من "الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

كان عمل يهوه خلق العالم ،كان البداية؛ هذه المرحلة من العمل هي نهاية العمل ،وهذه هي الخاتمة .في البدايةَّ ،نفذ هللا

عمله بين األشخاص المختارين في إسرائيل ،وكان فجر حقبة جديدة في أقدس موضع .أما المرحلة األخيرة من العمل فتُ َّنفذ في
تم عمل هللا في أكثر األماكن إش ارًقا ،وتُ َّنفذ المرحلة
البلد األكثر ً
دنسا ،لدينونة العالم ووضع نهاية للعصر .في المرحلة األولىّ ،
األخيرة في أكثر األماكن ظالما ،وسيطرد هذا الظالم ،ويؤتى بالنور ،وتُخضع جميع الشعوب .عندما أ ِ
ُخض َع الناس من هذه
َ
ُ
ً
إلها ،وهو اإلله الحقيقي ،وكان كل
دنسا وأكثرها ظلمة في جميع األماكن ،واعترف جميع السكان بأن هناك ً
األماكن األكثر ً
ستخدم هذه الحقيقة لمواصلة عمل اإلخضاع في جميع أنحاء الكون .هذه المرحلة من العمل
شخص
تماما ،عندها ستُ َ
ً
مقتنعا ً
رمزية :بمجرد االنتهاء من العمل في هذا العصر ،فإن عمل الستة آالف سنة من التدبير سيصل إلى نهاية كاملة .وبمجرد أن

كل الذين يعيشون في أظلم األماكن ،فغني عن القول إن الوضع سيكون كذلك في كل مكان آخر .على هذا النحو،
ُيخضع ّ
ِ
جسد الصين كل قوى الظالم ،ويمثل شعب الصين كل أولئك الذين
يحمل عمل اإلخضاع فقط في الصين رمزية ذات معنى .تُ ّ
هم من الجسد ،ومن الشيطان ،ومن اللحم والدم .إن الشعب الصيني هو أكثر َم ْن َف َسد بسبب التنين العظيم األحمر ،الذي
ثم فهم النموذج األصلي لكل البشرية
يعارض هللا أقوى معارضة ،وهو الشعب الذي تعتبر إنسانيته األكثر دناءة ودناسة ،ومن َّ

الفاسدة .هذا ال يعني أنه ال توجد مشاكل على اإلطالق لدى دول أخرى؛ فمفاهيم اإلنسان كلها متشابهة ،وعلى الرغم من أن
شعوب هذه البلدان قد يكونون من العيار الجيد ،فإن كانوا ال يعرفون هللا ،فقد يعني ذلك أنهم يعارضونه .لماذا عارض اليهود

أيضا؟ لماذا خان يهوذا يسوع؟ في ذلك الوقت ،لم يكن العديد من التالميذ يعرفون
أيضا هللا
ّ
وتحدوه؟ لماذا عارضه الفريسيون ً
ً
صلب يسوع وقام ،ظل الناس غير مؤمنين به؟ أليس عصيان اإلنسان متشابه لدى الجميع؟ ببساطة،
يسوع .لماذا ،بعد أن ُ

خضعون سوف يصبحون
نموذجا وعينة ،وسيكونون مثل مرجع لآلخرين .لماذا قلت
مثال على ذلك ،وعندما ُي َ
شعب الصين ٌ
ً
ويكشف
دائما إنكم جزء من خطة تدبيري؟ ففي الشعب الصيني يتجلى الفساد والدنس واإلثم والمعارضة والتمرد على أكمل وجه ُ
ً
بجميع أشكاله المتنوعة .فمن ناحية ،عيارهم ٍ
متدن ،ومن ناحية أخرى ،حياتهم وعقليتهم متخلفة ،وعاداتهم ،وبيئتهم االجتماعية،

أيضا وضيعة للغاية .العمل في هذا المكان رمزي ،وبعد أن ُي َّنفذ هذا
وعائلة نشأتهم – كلها فقيرة واألكثر ً
تخلفا .كما أن مكانتهم ً
االختبار في مجمله ،سيقوم هللا بعمله الالحق بشكل أفضل .إذا كان يمكن استكمال خطوة العمل هذه ،فإن العمل الالحق
تماما عمل اإلخضاع
نجاحا ًا
تلقائيا .وبمجرد إنجاز هذه الخطوة من العمل ،فإن
سينجز
ً
ُ
ً
كبير سيتحقق بالكامل ،وسوف ينتهي ً
عادال للنجاح في جميع أنحاء الكون .هذا هو سبب
في جميع أنحاء الكون .في الواقع ،بمجرد نجاح العمل بينكم ،سيكون ُم ً

جعلي لكم تلعبون دور النموذج والعينة .التمرد والمعارضة والدنس واإلثم – كلها موجودة في هؤالء الناس ،وفيهم يتمثل كل تمرد

مميزون حًقا ،وبالتاليُ ،يحتفظ بهم كمثال نموذجي لإلخضاع ،وبمجرد أن ُيخضعوا ،سيصبحون بطبيعة الحال
البشرية .إنهم ّ
نموذجا وعينة لآلخرين.
ً
من "رؤية عمل هللا ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"

ال يهتم اإلنسان بشيء أكثر من النهاية المستقبلية ،والغاية النهائية ،وما إذا ُوجد شيء جيد يرتجي حدوثه .إذا ُمنح
ليسع إليها ،فلن يقتصر األمر على عدم
رجاء جميالً أثناء عمل اإلخضاع ،وإذا ُمنح ،قبل إخضاعه ،الغاية المناسبة
اإلنسان
َ
ً

أيضا .وهذا يعني أن عمل اإلخضاع يحقق
تحقيق تأثير عمل إخضاع اإلنسان فحسب ،ولكن سينعكس ذلك على تأثير العمل ً
أثره بإبعاد مصير اإلنسا ن وتطلعاته ،وتوبيخ شخصية اإلنسان المتمردة ودينونتها .ال يتحقق ذلك من خالل إبرام صفقة مع
اإلنسان ،أي من خالل منح اإلنسان بركات ونعمة ،ولكن من خالل الكشف عن إخالص اإلنسان بتجريده من "حريته" والقضاء

رجاء جميالً في البداية ،وأُجري عمل التوبيخ والدينونة بعد
على تطلعاته .هذا هو جوهر عمل اإلخضاع .إذا أُعطي اإلنسان
ً
ذلك ،فإن اإلنسان سيقبل هذا التوبيخ وتلك الدينونة على أساس أنه كان يحظى بتطلعات ،وفي النهاية ،ال تتحقق الطاعة غير

المشروطة للخالق وعبادته من كل مخلوقاته؛ ولن توجد سوى طاعة عمياء وجاهلة ،وإال فسيطلب اإلنسان مطالب عمياء من
ثم ،فإن عمل اإلخضاع هذا سيكون غير قادر على
هللا ،وهكذا يكون من المستحيل إخضاع قلب اإلنسان
تاما .ومن َّ
ً
إخضاعا ً
اقتناء اإلنسان ،وباإلضافة إلى هذا ،لن يشهد هلل .لن تكون هذه المخلوقات قادرة على أداء واجبها ،وفقط ستعقد صفقات مع
هللا؛ ولكن لن يكون هذا عمل إخضاع ،بل عمل رحمة وبركة .إن أكبر مشكلة تواجه اإلنسان هي أنه ال يفكر في شيء سوى
مصيره وتطلعاته ،ويمارس عبادة هذه األمور .يسعى اإلنسان إلى هللا من أجل مصيره وتطلعاته؛ وال يعبد هللا بسبب محبته له.

أشد ما تعيق عبادته هلل وبذلك يتم
وهكذا ،في عمل إخضاع اإلنسان ،يجب التعامل مع أنانية اإلنسان وجشعه واألشياء التي ّ
إزالتها .وبذلك ،ستتحقق آثار إخضاع اإلنسان .ونتيجة لذلك ،فإنه في مرحلة مبكرة من إخضاع اإلنسان يكون من الضروري

أوالً تطهير طموحاته الجامحة وأوجه ضعفه القاتلة ،ومن خالل ذلك ،تظهر محبة اإلنسان هلل ،وتتغير معرفته بحياته ،ونظرته
إلى هللا ،ومعنى وجوده .بهذه الطريقة ،تتطهر محبة اإلنسان هلل ،وهذا يعني أن قلب اإلنسان قد أُخضع .لكن في موقف هللا

أيضا من أجل اقتناء اإلنسان ،ومن أجل مجده،
تجاه كل المخلوقات ،فإنه ال ُيخضعها بغرض اإلخضاع فحسب؛ بل يخضعها ً
ومن أجل استعادة الصورة األصلية األولى لإلنسان .لو كان هدفه اإلخضاع من أجل اإلخضاع ،فستضيع أهمية عمل
اإلخضاع .وهذا يعني أنه إذا تخلى هللا عن اإلنسان بعد إخضاعه ،ولم يكترث بحياته أو مماته ،فهذا ليس تدبير البشرية ،وال

يكون الهدف من إخضاع اإلنسان هو خالصه .إن ربح اإلنسان فقط بعد إخضاعه ووصوله النهائي إلى غاية رائعة هو صميم
كل عمل الخالص ،وال يمكن إال لهذا أن يحقق هدف خالص اإلنسان .بعبارة أخرى ،فإن وصول اإلنسان إلى الغاية الجميلة

ودخوله إلى الراحة وحدهما هما التطلعان اللذان ينبغي أن يمتلكهما جميع المخلوقات ،والعمل الذي ينبغي أن يعمله الخالق.
من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

أيضا مرحلة عمل
سيخضع فيها اإلنسان ،هي المرحلة األخيرة في المعركة مع الشيطان ،وهي ً
مرحلة األيام األخيرة ،التي ُ
الخالص الكامل لإلنسان من ُملك الشيطان .المعنى الكامن وراء إخضاع اإلنسان يكمن في عودة تجسيد الشيطان ،أي اإلنسان

عودة تام ًة .وبهذه
الذي أفسده الشيطان ،إلى الخالق بعد إخضاعه ،والذي من خالله سيتخلى عن الشيطان ويعود إلى هللا
ً
تماما .وهكذا ،فإن عمل اإلخضاع هو آخر عمل في المعركة ضد الشيطان ،والمرحلة األخيرة
الطريقة ،سوف يخُلص اإلنسان ً
في تدبير هللا من أجل هزيمة الشيطان .بدون هذا العمل ،سيكون الخالص الكامل لإلنسان مستحيالً في نهاية األمر ،وستكون
أبدا من دخول الغاية الرائعة ،أو التحرر من تأثير الشيطان .ومن
أيضا ،ولن تتمكن البشرية ً
هزيمة الشيطان المطلقة مستحيلة ً
ثم ،ال يمكن إنهاء عمل خالص اإلنسان قبل انتهاء المعركة مع الشيطان ،ألن جوهر عمل تدبير هللا هو من أجل خالص
َّ

أسير للشيطان وسقط في
ظا في يد هللا ،ولكن بسبب إغواء الشيطان وإفساده ،صار اإلنسان ًا
البشرية .كان اإلنسان األول محفو ً
يد الشرير .وهكذا ،أصبح الشيطان هدًفا للهزيمة في عمل تدبير هللا .وألن الشيطان استولى على اإلنسان ،وألن اإلنسان هو
يدي الشيطان ،وهذا يعني أنه يجب استعادة اإلنسان بعد أن
األصل في كل تدبير هللاُ ،
فيشترط لخالص اإلنسان أن ُينتزع من ّ

هزم الشيطان بإحداث تغييرات في الشخصية العتيقة لإلنسان ،التي يستعيد من خاللها عقله
بات ًا
أسير للشيطان .لذا يجب أن ُي َ
تحرر اإلنسان من تأثير الشيطان وعبوديته،
يدي الشيطان .إذا َّ
األصلي ،وبهذه الطريقة ،يمكن استعادة اإلنسان الذي أُسر من ّ
المظلم للشيطان،
ويهزم الشيطان .وألن اإلنسان قد َّ
ويسترد اإلنسان في نهاية األمرُ ،
فسوف يخزى الشيطانُ ،
تحرر من التأثير ُ
فسيصبح اإلنسان هو المكسب من كل هذه المعركة ،وسيوضع الشيطان موضع العقاب حالما تنتهي هذه المعركة ،وبعدها

سيكون قد اكتمل العمل الكامل لخالص البشرية.

من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

إن عمل اإلخضاع الذي يتم عليكم أنتم أيها الناس له أهمية قصوى؛ فمن جهة ،يتمثل الغرض من هذا العمل في تكميل

كمل ،أي إنهم الباكورة؛ ومن
يكملون ليشكلوا مجموعة من الغالبين ،تكون أول مجموعة من الناس تُ َّ
مجموعة من الناس ،حيث َّ

جهة أخرى ،أنه يسمح للمخلوقات باالستمتاع بمحبة هللا ونيل خالص هللا األعظم ،والحصول على خالصه الكامل .لينعم
اإلنسان ليس فقط بالرحمة والشفقة ،لكن األهم من ذلك ،بتوبيخه ودينونته .منذ أن ُخِل َق العالم وحتى اآلن ،كان الحب هو كل
أيضا محبة ،محبة أكثر صدًقا
ما فعله هللا في عمله دون أي كراهية لإلنسان .حتى أن التوبيخ والدينونة اللذان ترياهما هما ً
وواقعية .تقود هذه المحبة الناس إلى الطريق الحقيقي للحياة اإلنسانية .من جهة ثالثة ،يهدف عمل اإلخضاع إلى تقديم شهادة
ابعا ،فإن عمل اإلخضاع يرسي أساس نشر عمل اإلنجيل في المستقبل .يهدف العمل الذي قام به هللا كله
أمام الشيطان .أما ر ً
إلى إرشاد الناس إلى الطريق الصحيح للحياة اإلنسانية ،بحيث يمكنهم أن يحصلوا على حياة بشرية سوية ،إذ َّ
أن اإلنسان ال
يعرف كيف يرشد نفسه في الحياة .من دون هذا اإلرشاد ،لن تحيا إال حياة فارغة ،ولن يمكنك إال أن تحيا حياة ال قيمة لها وال

معنى ،ولن تعرف مطلًقا كيف تكون
سويا .وهذه هي أعمق أهمية إلخضاع اإلنسان.
شخصا ً
ً
من "الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"

3.أهمية عمل دينونة هللا وتوبيخه

كلمات هللا المتعلقة:
إن عمل األيام األخيرة هو فرز الجميع وفًقا لنوعهم واختتام خطة التدبير اإللهي ،ألن الوقت قريب ويوم هللا قد جاء .يأتي

هللا بجميع َمن يدحلون ملكوته ،أي كل الذين بقوا أوفياء له حتى النهاية ،إلى عصر هللا نفسه .ولكن حتى مجيء عصر هللا
سيطهر
تمرده ،ألن هللا
نفسه ،فإن العمل الذي سيقوم به هللا ال يكمن في مراقبة أعمال اإلنسان وفحص حياته ،إنما في إدانة ّ
ِّ
كل َم ْن يحضر أمام عرشه .فكل الذين اقتفوا أثر خطوات هللا حتى هذا اليوم ،هم الذين يأتون أمام عرشه .وبذلك فإن كل َم ْن
يقبل عمل هللا في مرحلته األخيرة ينال التطهير اإللهي؛ بمعنى آخر ،كل َم ْن يقبل عمل هللا في مرحلته األخيرة يكون هدف

دينونة هللا.

من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"

صا كلماته
ففي األيام األخيرة ،سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم اإلنسان،
ً
وم ّ
مح ً
كاشفا جوهره ُ
خلصا هلل ،وكيف
وأعماله .تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة ،مثل واجب اإلنسان ،وكيف يجب عليه طاعة هللا ،وكيف يكون ُم ً

موجهة إلى جوهر
أيضا حكمة هللا وشخصيته ،وما إلى ذلك .هذه الكلمات جميعها َّ
يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية ،و ً
تعبر عن كيفية تجسيد اإلنسان
اإلنسان وشخصيته الفاسدة؛ وباألخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء اإلنسان هلل ّ
للشيطان وكونه قوة معادية هلل .في قيام هللا بعمل الدينونة ،ال يكتفي بتوضيح طبيعة اإلنسان من خالل بضع كلمات وحسب،

إنما يكشفها ويتعامل معها ويه ّذبها على المدى البعيد .وال يمكن االستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات
عادية ،بل بالحق الذي ال يمتلكه اإلنسان على اإلطالق .تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة ،ومن خالل دينونة مثل
اقتناعا كامالً بالخضوع هلل؛ ال بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن هللا .يؤدي
هذه ،وحدها يمكن إخضاع اإلنسان واقناعه
ً

أيضا .يسمح عمل الدينونة لإلنسان باكتساب فه ٍم
عمل الدينونة إلى ُّ
تمرده ً
تعرف اإلنسان على الوجه الحقيقي هلل وعلى حقيقة ّ
أعمق لمشيئة هللا وهدف عمله واألسرار التي يصعب على اإلنسان فهمها .كما يسمح لإلنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد
فعليا إظهار حق هللا وطريقه
وجذور فساده ،إلى جانب اكتشاف قبحه .هذه هي آثار عمل الدينونة ،ألن جوهر هذا العمل هو ً
وحياته لكل المؤمنين به ،وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به هللا.
من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"

إن جوهر عمل هللا في التوبيخ والدينونة هو تطهير اإلنسانية ،وهذا ألجل يوم الراحة النهائي .وإال فلن تتمكن البشرية
جمعاء من اتباع نمطها الخاص أو دخول الراحة .هذا العمل هو الطريق الوحيد للبشرية لدخول الراحة .وحده عمل هللا في

طهر البشرية من إثمها ،وعمله فحسب في التوبيخ والدينونة سوف ُيخرج تلك األشياء المتمردة بين البشر إلى
التطهير سوف ُي ِّ
النور ،وبذلك يفصل أولئك الذين يمكن خالصهم عن أولئك الذين ال يستطيعون ،والذين سيبقون عن أولئك الذين لن يبقوا.
عندما ينتهي عمله ،سيتم تطهير الناس الذين يسمح لهم بالبقاء وسيتمتعون بحياة بشرية ثانية أكثر روعة على األرض عندما

يدخلون إلى عالم أسمى للبشرية؛ وبعبارة أخرى ،سيدخلون يوم راحة البشرية ويعيشون مع هللا .وبعد أن يخضع أولئك الذين ال

جميعا ولن ُيسمح
يستطيعون البقاء للتوبيخ والدينونة ،فسوف يتم إظهار هيئاتهم األصلية بالكامل؛ وبعد ذلك سوف يتم تدميرهم
ً
لهم ،مثل الشيطان ،بالبقاء على األرض مرة أخرى .لن تضم البشرية في المستقبل هذا النوع من الناس؛ هؤالء الناس ال
يصلحون لدخول أرض الراحة النهائية ،وال يصلحون لدخول يوم الراحة الذي سيتشارك فيه هللا والناس ،ألنهم سيكونون ُعرضة

أشخاصا صالحين.
للعقاب وهم األشرار ،وهم ليسوا
ً

معا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً

في عمله األخير باختتام العصر ،شخصية هللا هي شخصية توبيخ ودينونة ،وفيها يكشف كل ما هو آثم بهدف إدانة
جميع الشعوب عالني ًة ،وتكميل أولئك الذين يحبونه بقلب مخلص.ال يمكن إال لشخصية مثل هذه أن تنهي العصر .لقد حّلت
بناء على طبيعتها.
األيام األخيرة بالفعل .سيتم فصل جميع األشياء في الخليقة وفًقا لنوعها ،ومن ثم توزيعها إلى فئات مختلفة ً
هذا هو الوقت الذي يكشف هللا فيه عن مصير الناس وغايتهم .إذا لم يخضع الناس للتوبيخ والدينونة ،فلن تكون هناك طريقة

لكشف عصيانهم وعدم برهم .فقط من خالل التوبيخ والدينونة يمكن أن ُيعلن بوضوح مصير الخليقة كلهاُ .ي ِ
ظهر اإلنسان فقط
ِ
فصل جميع البشر بحسب نوعهم.
وضع مع األشرار ،والصالح مع الصالحينُ ،
ويدان .الشرير ُ
طباعه الحقيقية عندما ُيوبَّخ ُ
سي ُ
وي َ

ويكافأ الصالح ،ويصير جميع الناس خاضعين
من خالل التوبيخ والدينونة ،ستُعلن نهاية كل الخليقة ،حتى ُيعاقب الشرير ُ
البارين .وألن فساد اإلنسان قد بلغ ذروته ،وصار
لسيادة هللا .يجب أن يتحقق كل هذا العمل من خالل التوبيخ والدينونة َّ
عصيانه شديدا على نحو متزايد ،فلن تستطيع أن تُ ِ
حدث تحوالً كامالً في اإلنسان وتمنحه الكمال سوى شخصية هللا البارة ،التي
ً
ثم معاقبة كل
تشمل التوبيخ والدينونة ،والتي ستُستعلن أثناء األيام األخيرة .ال يمكن إال لهذه الشخصية وحدها تعرية الشر ومن ّ

األشرار بشدة.

من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

ويوبِخكم ،ولكن الهدف من إدانتك هو أن تعرف نفسك .إن الهدف من اإلدانة واللعنة والدينونة والتوبيخ
يدينكم هللا اليوم ّ
جميعا أن تعرف نفسك لكي تتغيَّر شخصيتك وتعرف أنك تستحق وترى أن جميع أعمال هللا بارة ومتوافقة مع شخصيته
ً
ِ
ويوبِخه .إذا
واحتياجات عمله وأنه يعمل وفًقا لخطته لخالص اإلنسان ،وأنه اإلله البار الذي يحب اإلنسان ويخّلصه ويدينه ّ
ِ
ٍ
يوضح خالصه لك من خالل
كنت ال تعرف سوى أن مكانتك وضيعة ،وأنك فاسد
وعاص ،ولكنك ال تعرف أن هللا يريد أن ّ

الدينونة والتوبيخ اللذين يفعلهما فيك اليوم ،فأنت ال تختبر بأية طريقة ،فضالً عن أنك غير قادر على االستمرار في التقدم
ِ
ويوبِخ ويخِّلص .قبل اختتام خطة تدبيره التي استمرت لستة آالف عام ،وقبل
لألمام .لم يأت هللا ليقتل ويدمر ،بل ليدين ويلعن ّ
أن يوضح نهاية كل فئة من فئات البشر ،فإن عمل هللا على األرض هو من أجل الخالص ،كل عمله هو من أجل تكميل
يتحررون
تاما وجعلهم يخضعون لسيادته .ال يهم كيف يخِّلص هللا الناس ،هذا كله يتم من خالل جعلهم َّ
الذين يحبونه تكميالً ً
من طبيعتهم الشيطانية القديمة؛ أي أنه يخِّلصهم من خالل جعلهم يسعون إلى الحياة .إن كانوا ال يسعون إلى الحياة ،لما كانت
لديهم طريقة لقبول خالص هللا .إن الخالص هو عمل هللا نفسه والسعي وراء الحياة هو شيء يجب أن يملكه اإلنسان ليقبل

الخالص .في نظر اإلنسان ،الخالص هو محبة هللا ،ومحبة هللا ال يمكن أن تكون
توبيخا أو دينون ًة أو لعن ًة؛ يجب أن ينطوي
ً
الخالص على محبة ورحمة باإلضافة إلى كلمات التعزية ويجب أن ينطوي على بركات ال محدودة يمنحها هللا .يؤمن الناس أنه
حين يخِّلص هللا اإلنسان ،فإنه يفعل هذا من خالل ِ
ِ
وجعل ِه يعطيه قلبه من خالل بركاته ونعمته .أي أنه حين يلمس
لمس ِه

اإلنسان يخِّلصه .هذا النوع من الخالص هو خالص ينطوي على صفقة تجارية .فقط عندما ينعم هللا عليهم بمئة ضعف،
ِ
ويقدمون له المجد .ليست هذه هي مشيئة هللا للبشرية .لقد جاء هللا للعمل على
يخضعون السمه ،ويسعون للسلوكيات الحسنة ّ
األرض ليخِّلص البشرية الفاسدة ،ال زيف في هذا؛ إن لم يكن األمر هكذا لما أتى بكل تأكيد ليقوم بعمله شخصيًّا .في
الماضي ،كانت وسائله للخالص هي إظهار محبة ورحمة متناهيتين لدرجة أنه بذل نفسه بالكامل للشيطان بدالً من البشرية

كافة .اليوم ال يشبه الماضي على اإلطالق؛ اليوم يتم خالصكم في زمن األيام األخيرة ،أثناء تصنيف كل واحد وفًقا لنوعه؛

وسائل الخالص ليست المحبة والرحمة ،بل التوبيخ والدينونة لكي َيخُلص اإلنسان بصورة أكثر شموالً .وهكذا ،كل ما تنالونه هو
التوبيخ والدينونة وضربة بال رحمة ،ولكن اعرفوا أنه في هذه الضربة التي بال رحمة ال توجد أدنى عقوبة ،وبغض النظر عن
تماما من المشاعر .واعلموا أنه بغض النظر عن
مدى قسوة كلماتي ،فإن ما يبتليكم هو مجرد كلمات قليلة قد تبدو لكم خالية ً
مدى عظمة غضبي ،فإن ما يقابلكم ما زال كل ٍ
مات للتعليم ،وال أقصد أن أؤذيكم ،أو أحكم عليكم بالموت .أليست هذه جميعها

جميعا لخالصكم .بغض
قاسيا ،فإنها
حقيقة؟ اعلموا اليوم ،أن سواء ما كان تتعرضون له دينونة بارة أو تنقية قاسية أو
ً
توبيخا ً
ً
عما إذا كان هناك اليوم تصنيف لكل واحد وفًقا لنوعه أو هناك كشف لفئات اإلنسان ،فإن هدف جميع أقوال هللا وعمله
النظر َّ
هو خالص أولئك الذين يحبون هللا بحق .الهدف من الدينونة البارة هو تنقية اإلنسان ،والهدف من التنقية القاسية هو تطهير

اإلنسان ،والهدف من الكلمات القاسية أو التوبيخ هو التطهير والخالص .وبذلك فإن وسيلة خالص اليوم مختلفة عن الماضي.
ساميا ،فماذا تقولون
خالصا
اليوم ،الدينونة البارة تخِّلصكم ،إنها وسيلة جيدة لتصنيفكم وفًقا لنوعكم ،والتوبيخ القاسي يجلب لكم
ً
ً
ِ
المتجسد وأدركتم قدرته الكلية
في مواجهة هذا التوبيخ وهذه الدينونة؟ ألم تتمتعوا بالخالص من البداية حتى النهاية؟ لقد رأيتم هللا
ّ

أيضا نعم ًة سامي ًة؟ أليست بركاتكم أعظم من بركات أي
وتأديبا
وحكمته؛ باإلضافة إلى أنكم تحملتم ضرًبا
متكررا .لكن ألم تنالوا ً
ً
ً
فكروا في األمر :إن كان قصدي (أنا هللا) من المجيء
شخص آخر؟ ِن َع ُمكم أوفر من المجد والثروات التي تمتع بها سليمان! ِّ
هو إدانتكم ومعاقبتكم ،وليس خالصكم ،هل كانت أيامكم ستطول بهذا المقدار؟ هل كان بإمكانكم ،أنتم الكائنات الخاطئة التي
جسدا ولماذا كنت سأشرع في
هي من لح ٍم ودم ،البقاء إلى اليوم؟ لو كان الهدف من مجيئي فقط هو معاقبتكم ،فلماذا صرت ً
محتاجا إلى إهالككم بعدما أدينكم
هذه المغامرة؟ ألم يكن ليستغرق األمر مني كلمة واحدة فقط ألعاقبكم أيها الفانون؟ هل سأظل
ً
عن قصد؟ أال تزالون غير مؤمنين بكلماتي هذه؟ هل كان بإمكاني أن أخِّلص اإلنسان فقط من خالل المحبة والرحمة؟ أم كان
مطيعا بالكامل؟ أليست
بإمكاني أن أستخدم الصلب فقط ألخِّلص اإلنسان؟ أليست شخصيتي البارة تساعد على جعل اإلنسان
ً
تاما؟
قادرة بصورة أكبر على تخليص اإلنسان
خالصا ً
ً
من "عليك أن تتخلى عن بركات المكانة االجتماعية وتفهم مشيئة هللا لجلب الخالص لإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

لجعل الناس ينبذون الشيطان ،فيتخلون عن سلفهم القديم .تهدف كل
في الحقيقة ،إن العمل الذي يجري اآلن هو َ
الدينونات التي تجري بالكلمة إلى فضح شخصية البشر الفاسدة وتمكين الناس من فهم جوهر الحياةَّ .
إن جميع هذه الدينونات

المتكررة تخترق قلوب الناس ،فتؤثر كل دينونة على مصيرهم مباشرة وتهدف لجرح قلوبهم بحيث يمكنهم التخلي عن جميع تلك
أيضا حكمة هللا وقدرته ،ويعرفون هذا الجنس البشري الذي
األمور ومن َّ
ثم يعرفون الحياة ،ويعرفون هذا العالم الدنس ،ويعرفون ً
أفسده الشيطان .فكلما ازداد هذا النوع من التوبيخ والدينونة ،زادت إمكانية جرُح قلب اإلنسان ،وإلمكانية إيقاظ روحه .إن إيقاظ
ضَّلِلين ضالالً ِّبيًنا هو الهدف من دينونة كهذه .ليس لإلنسان روح ،بمعنى
فسادا
ً
أرواح هؤالء األشخاص الفاسدين ً
الم َ
فاحشا و ُ
أن روحه قد ماتت منذ ٍ
إلها ،وبالتأكيد ال يعلم أنه ُي ِ
نازعُ في غياهب الموت.
أمد بعيد ،وال يعلم أن هناك
سماء ،وال أن هناك ً
ً

قادر على معرفة أن جثته
در على معرفة أنه يعيش في هذا الجحيم األثيم على األرض؟ كيف يمكن أن يكون ًا
فكيف يكون قا ًاً
قادر على معرفة أن كل شيء على األرض
جراء فساد الشيطان؟ كيف يمكنه أن يكون ًا
العفنة هذه قد ُ
ط ِر َحت في هاوية الموت ّ
قادر على معرفة أن الخالق قد جاء إلى األرض اليوم
قد دمره البشر منذ أمد بعيد وال سبيل إلصالحه؟ وكيف يمكنه أن يكون ًا
ويبحث عن جماعة من األشخاص الفاسدين لكي ُيخِّلصهم؟ حتى بعد أن يختبر اإلنسان كل تنقية ودينونة محتملة ،ال يزال
الب َرَد الالذع
نح ّ
وعيه البليد بالكاد ينش ُ
طة البشرية! على الرغم من أن هذا النوع من الدينونة يشبه َ
ط وال يستجيب ً
فعليا .كم هي ُم َ
أشخاص كهؤالء ،لما كانت هناك نتيجة ،ولكان من المستحيل
الساقط من السماء ،فإنه ذو فائدة عظيمة لإلنسان .لو لم ُي َدن
ٌ

جدا على الناس الخروج من الهاوية ألن قلوبهم قد
تماما تخليص الناس من غياهب البؤس .لوال هذا العمل ،لكان من الصعب ً
ً
دعوا
سحق
ماتت منذ أمد بعيد وقد
ُ
الشيطان أرواحهم .يتطلب خالصكم أنتم الذين انحدرتم إلى عمق أعماق االنحطاط أن تُ َ
َ

وتدانوا دون ٍ
المتجمدة كالجليد.
كلل أو ملل ،وعندها فقط ستستيقظ قلوبكم
ّ

للم َك َّملين وحدهم أن يعيشوا حياة ذات مغزى" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "ال يمكن إال ُ

جميعا ُف َّجار وخطاة .ال يمكنكم اليوم أن تروا هللا فحسب ،بل األهم،
تعيشون جميعكم في مكان الخطية والفجور ،وها أنتم
ً
خالصا أعمق كهذا ،أي إنكم حصلتم على أعظم محبة من هللا .كل ما يعمله هللا هو محٌبة
أنكم تلقيتم التوبيخ والدينونة ،ونلتم
ً
سوءا .إن هللا يدينكم بسبب خطاياكم حتى تفحصوا أنفسكم وتفوزوا بهذا الخالص العظيم .الهدف
صادقة لكم؛ إنه ال ينوي بكم ً
كامال .يظل هللا من البداية إلى النهاية يبذل كل ما في وسعه لخالص اإلنسان ،وهو بالتأكيد ال
من كل هذا هو جعل اإلنسان ً

تماما على البشر الذين خلقهم بيديه .وها هو اآلن قد عاد بينكم ليعمل ،أليس هذا مز ًيدا من الخالص؟ لو
يرغب في القضاء ً
شخصيا؟ لماذا يكابد كل هذا؟ هللا ال يكرهكم وال ينوي بكم
عمال بهذا المقدار حتى يقودكم
كان قد كرهكم ،فهل كان سيعمل ً
ً

سوءا .يجب أن تعرفوا أن محبة هللا هي أصدق محبة .وحده عصيان الناس يجعل هللا يخّلصهم من خالل الدينونة ،وإال فإنهم
ً
لن يخلصوا .لما كنتم ال تعرفون كيف تسيرون في الحياة أو تعيشون ،ولما كنتم تعيشون في هذا المكان الشرير والفاجر ،وكنتم
ٍ
مكان شرير كهذا مسحوقين من
فسادا ولم يشأ أن يراكم تعيشون في
شياطين فاجرة وشريرة ،لم يشأ أن يترككم تصبحون أكثر ً
تماما .هذا
الشيطان بإرادتكم ،ولم يشأ أن يترككم تلقون في الجحيم .إنه ال يرغب إال في اقتناء هذه المجموعة منكم وخالصكم ً
هو الغرض الرئيسي إلتمام عمل اإلخضاع عليكم .إنه فقط لخالصكم .إن لم يكن بوسعك أن ترى أن كل ما تم عليك ما هو

كنت تعتقد أنها مجرد وسيلة أو طريقة لتعذيب اإلنسان وشيء غير جدير بالثقة ،فربما تفضل الرجوع
إال محبة وخالص ،وإن َ
كنت ترغب في الوجود في هذا الطريق واالستمتاع بهذه الدينونة وهذا الخالص الهائل،
إلى عالمك كي تكابد األلم والضيق! إذا َ
صالحا:
واالستمتاع بهذه البركة كلها التي ال يمكنك أن تجدها في أي مكان آخر في عالم البشر ،واالستمتاع بهذا الحب ،فكن
ً

كمل .رغم أنك تعاني اآلن من بعض األلم والتنقية
استمر في البقاء
خاضعا في هذا الطريق كي تقبل عمل اإلخضاع حتى تُ َّ
ً
ٍ
وكشف ٍ
بسبب الدينونةَّ ،
قاس لإلنسان المقصود بهما
لكن هذا األلم ثمين وذو مغزى .ومع أن التوبيخ والدينونة هما عمليتا تنقية
معاقبة خطاياه وجسده ،لكن ليس المقصود بأي من هذا العمل إدانة جسده وإفناءه .إن الغرض من عمليات الكشف الشديد

كثير من هذا العمل بصفة شخصية ،وواضح أنه لم يدفعكم إلى طر ٍ
يق شرير!
بالكلمة اقتيادك إلى الطريق الصحيح .لقد اختبرتَم ًا
أمر تستطيع بإنسانيتك الطبيعية أن تحققه.
إنه يهدف برمته إلى أن يجعلك ًا
قادر على أن تحيا طبيعة بشرية عادية ،إنه برمته ٌ

استنادا إلى ضعفاتك ،وبما يتفق مع قامتك الحقيقية ،وال ُيلقى عليكم أي
بناء على احتياجاتك ،و ً
إن كل خطوة من العمل تتم ً
قاسيا عليك ،ورغم
عبء ال تطيقون احتماله .رغم أنك غير قادر اآلن على رؤية هذا بوضوح ،ورغم أنك تشعر كما لو ُ
كنت ً

اعتقادك المستمر في أن سبب توبيخي ودينونتي لك كل يوم وتبكيتي الدائم لك هو أنني أكرهك ،ورغم أن ما تناله هو توبيخ

ودينونةَّ ،
لكن ذلك كله في واقع األمر هو محبة خالصة وحماية فائقة لك.
من "الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"

ُّ
ودنسا على اإلطالق ،وبهذه الطريقة وحدها ،يستطيع هللا أن ُيظهر شخصيته
لقد صار هللا ً
جسدا في أكثر األماكن تخلًفا ً
دين الشيطان،
ظه ُر شخصيته َّ
المقدسة و َّ
وي ُ
ظه ُر عندما ُي ُ
دين خطايا اإلنسانُ ،
البارة؟ تُ َ
البارة بوضوح كامل .ومن خالل ماذا تُ َ
ويتمردون عليه .الكالم الذي َّ
أتكل ُمه اليوم هو من أجل إدانة خطايا
وعندما يمُق ُت الخطية ،ويزدري األعداء الذين يعارضونه
َّ

اإلنسان ،وإدانة إثم اإلنسان ،وَل ِ
وك ُّل ما
خض َع خداعُ اإلنسان،
وغدرهُ ،وكلماته ،وأفعالهُ ،
عن عصيان اإلنسان .يجب أن ُي َ
ُ
عصيان اإلنسان بصفته خطية .يتمحور كالمه حول مبادئ الدينونة؛ فهو يستخدم
دان
ُ
يتعارض مع إرادة هللا للدينونة ،وأن ُي َ
ِ
دينونة إثم اإلنسان ،وَل ِ
البارة .القداسة هي تمثيل لشخصية هللا
تمرِد اإلنسان،
وكشف وجوه اإلنسان القبيحة إلظهار شخصيته َّ
عن ُّ

البارة .شخصياتكم الفاسدة هي سياق كالم اليوم ،إذ أستخدمها َّ
ألتكلم ،وأُدين ،وأنِّف َذ عمل
البارة ،وقداسته هي في الواقع شخصيته َّ
َّ
ُ
أي ٍ
أثر لشخصية فاسدة ،فَلن
فيك ُّ
اإلخضاع .هذا وحده هو العمل الحقيقي ،وهذا وحده يجعل قداسة هللا تشرق .إذا لم يكن َ
وتظه ُر قداستُ ُه من خالل هذا.
البارة .لكن بما أنك تملك شخصية فاسدة ،فلن يتركك هللا،
أيضا شخصيته َّ
ُي َ
دين َك هللا ،ولن ُيريك ً
َ
ِ
َّ
ألثب َت هذا أنه ليس هللا،
لو كان هللا يرى أن دنس اإلنسان ُّ
وتمرَده عظيمان للغاية ،ولم يتكلم أو ُيد ْن َك ،ولم يوبخك على إثمكَ ،
وتمردك.
أوبخك بسبب فسادك ُّ
دنسا مثل اإلنسان .اليوم ،أنا أدينك بسبب دنسك ،و َ
ألنه حينها لن يملك كرًها للخطية؛ وسيكون ً
أفعل هذه األشياء ألن الدنس قد لوثكم بشدة ،أنتم يا من ُولدتم في أرض
أنا ال أتفاخر بقوتي أمامكم ،أو أقمعكم ً
عمدا؛ فأنا ُ
الدنس هذه .لقد فقدتم ببساطة نزاهتكم وإنسانيتكم وأصبحتم مثل الخنازير المولودة في أقذر أركان العالم ،ولهذا السبب تُدانون

البار ،وأن هللا هو اإلله
وأطلق العنان لغضبي عليكم .وبسبب هذه الدينونة بالتحديد ،تمكنتم من أن تروا أن هللا هو اإلله ُّ
الُقُّدوس؛ أي إنه يدينكم تحديدا ويطلق العنان لغضبه عليكم بسبب قداسته ِِ
البارة
وبره .وألنه يستطيع أن يكشف عن شخصيته َّ
ً
ّ
ُ
ِ
ِ
تمرَد اإلنسان ،وألنه يستطيع أن يكشف عن قداسته حين يرى دنس اإلنسان ،فإن هذا يكفي لُيظه َر أنه هو هللا ذاته،
حين يرى ُّ
َ
وأنه مقدس ونقي ،ومع ذلك يعيش في أرض الدنس.
ّ

من "كيفية تحقيق آثار الخطوة الثانية من عمل اإلخضاع" في "الكلمة يظهر في الجسد"

هللا يعمل عمل الدينونة والتوبيخ حتى يعرفه اإلنسان ،ومن أجل شهادته .بدون دينونته لشخصية اإلنسان الفاسدة ،لن

يعرف اإلنسان شخصية هللا البارة التي ال تسمح باإلثم ،ولن يمكنه تحويل معرفته القديمة باهلل إلى معرفة جديدة .ومن أجل
ثم ي ِّ
مكن اإلنسان من الوصول لمعرفة هللا وتغيير شخصيته،
شهادته ،ومن أجل تدبيره ،فإنه يجعل كينونته معروفة بكليتها ،ومن َّ ُ
وأن يشهد شهادة مدوية هلل من خالل ظهور هللا على المأل .يتحقق التغيير في شخصية اإلنسان من خالل أنواع مختلفة من
عمل هللا .وبدون هذه التغييرات في شخصية اإلنسان ،لن يتمكن اإلنسان من الشهادة هلل ،وال يمكن أن يكون بحسب قلب هللا.
حرر نفسه من تأثير
حرر نفسه من عبودية الشيطان ،وقد َّ
تدل التغييرات التي تحدث في شخصية اإلنسان على أن اإلنسان قد َّ

تجسد
شاهدا هلل،
نموذجا وعينة لعمل هللا ،وقد أصبح بحق
ظلمة ،وأصبح حًقا
ال ُ
ً
ً
الم ّ
وشخصا بحسب قلب هللا .واليوم ،جاء هللا ُ
ً
ليقوم بعمله على األرض ،ويطلب من اإلنسان أن يصل إلى معرفته وطاعته والشهادة له – وأن يعرف عمله العادي والعملي،
وأن يطيع كل كالمه وعمله اللذين ال يتفقان مع تصورات اإلنسان ،وأن يشهد لكل عمله ألجل خالص اإلنسان ،وجميع أعماله

التي يعملها إلخضاع اإلنسان .يجب أن يمتلك أولئك الذين يشهدون معرف ًة باهلل؛ فهذا النوع من الشهادة وحده هو الشهادة
الصحيحة والحقيقية ،وهي الشهادة الوحيدة التي تُخزي الشيطان .يستخدم هللا أولئك الذين عرفوه من خالل اجتياز دينونته

وتوبيخه ومعاملته وتهذيبه ليشهدوا له .إنه يستخدم أولئك الذين أفسدهم الشيطان للشهادة له ،كما يستخدم أولئك الذين تغيرت

ثم نالوا بركاته ،ليشهدوا له .إنه ال يحتاج إلى اإلنسان ليسبحه بمجرد الكالم ،وال يحتاج إلى التسبيح والشهادة
شخصيتهم ،ومن َّ
من أمثال الشيطان ،الذين لم ينالوا خالصه.

من "ال يستطيع الشهادة هلل إال أولئك الذين يعرفون هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

4.أهمية عمل تجارب هللا وتنقيته

كلمات هللا المتعلقة:
المتمردة في الناس غير القادرة على
ما الحالة الداخلية في الناس التي تستهدفها هذه التجارب؟ إنها تستهدف الشخصية
ّ
يطهرهم. ...
إرضاء هللا .يوجد الكثير من الدنس في الناس ،والكثير من النفاق ،ولهذا يخضعهم هللا للتجارب لكي ّ

ِ
الناس ،وبأية وسيلة
حتما أثناء التجارب ،ألنك ال تدرك كيف ُي َك ّم ُل هللاُ َ
إذا كنت ال تعرف شخصية هللا ،فسوف تسقط ً
تمر بتجارب هللا وال تكو ُن وفًقا لتصوراتك ،لن تستطيع الثبات .إن محبة هللا الحقيقية هي شخصيته
يجعلهم كاملين .وعندما ُّ

فحتما
الكاملة ،وعندما تظهر شخصية هللا الكاملة للناس ،ماذا سيجلب هذا لجسدك؟ عندما تظهر للناس شخصية هللا البارة،
ً
كامال عند هللا ،وال يمكن أن ِّ
ستعاني أجسادهم األلم .وإذا لم تُ َع ِ
حقيقيا .إذا جعلك
حبا
ان هذا األلم ،فال يمكن أن تكون ً
ً
تكرس له ً
لق العالم حتى اليوم لم ُي ِ
كامال فسوف ُي ِ
ظه ُر لك شخصيته الكاملة .منذ َخ ِ
ظهر هللا شخصيته الكاملة لإلنسان ،ولكن خالل
هللا ً

وعينها ،وبجعل الناس كاملين يكشف هللا عن شخصيته التي
األيام األخيرة سيظهرها لهذه الفئة من الناس التي سبق واختارها ّ
ِ
يتحملوا
الناس محب َة هللا الحقيقية عليهم أن
كم ُل فئة من الناس .هذه هي محبة هللا الحقيقية للناس ،ولكي يختبر
ُ
ّ
من خاللها ُي ّ

ظا .فقط بعد هذا سيربحهم هللا ويكونون قادرين على إعطائه محبتهم الحقيقية ،وحينها فقط
ثمنا باه ً
األلم الشديد وأن يدفعوا ً
طوا محبتهم الحقيقية والكاملة هلل ،فعليهم
ويع َ
قلب هللا فإذا رغب الناس في أن ُي َك َّملوا من هللا ،وأن يفعلوا إرادتهُ ،
سيرضى عليهم ُ
يضطرون إلى
أن يمروا بالكثير من المعاناة وأنواع العذاب من الظروف ،ويعانوا من أل ٍم أسوأ من الموت ،وفي نهاية المطاف
ّ
محب َة الناس،
وسي ْ
ظهر إذا كان الشخص يحب هللا حًقا أم ال خالل المعاناة والتنقيةُ .ي َ
ط ِّه ُر هللاُ ّ
إعادة قلبهم الصادق إلى هللاَ .
أيضا يتحقق فقط وسط المعاناة والتنقية.
وهذا ً
حقيقيا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"
إيمانا
من "محبة هللا وحدها تُعد ً
ً

بالمواجهة مع حالة اإلنسان وموقفه من هللا ،قام هللا بعمل جديد ،وسمح لإلنسان أن يملك كالًّ من المعرفة به والطاعة له،

ًّ
أيضا دينونته ،ومعاملته وتهذيبه له ،والتي بدونها
وكال من المحبة والشهادة .لذلك يجب على اإلنسان أن يختبر تنقية هللا له ،و ً
شهادة له .إن تنقية هللا لإلنسان ال تهدف إلى إحداث تأثير في
لما عرف اإلنسان هللا قط ،ولما استطاع قط أن يحبه ويقدم
ً
جانب واحد فقط ،بل تهدف إلى إحداث تأثير في جوانب متعددة .بهذه الطريقة وحدها يقوم هللا بعمل التنقية في أولئك الراغبين
كمل هللا عزمهم ومحبتهم .وألولئك الراغبين في السعي وراء الحق ،ومن يشتاقون إلى هللا ،ال يوجد
في السعي وراء الحق ،ولكي ُي ّ
ما له مغزى أو فائدة أكبر من تنقية مثل هذه .ال يمكن لإلنسان معرفة شخصية هللا أو فهمها بسهولة ،ألن هللا في النهاية هو
هللا .في النهاية ،من المستحيل على هللا أن يملك نفس شخصية اإلنسان ،ولذلك ليس من السهل على اإلنسان أن يعرف

شخصية هللا .ال يملك اإلنسان الحق كشيء أصيل داخله ،وال يفهمه بسهولة أولئك الذين أفسدهم الشيطان؛ فاإلنسان مجرد من

الحق ،ومن العزيمة على ممارسته ،وإن لم ِ
أبدا .تُعد التنقية لكل الناس موجعة
يعان ،وإن لم ُي َّ
نق أو ُيدان ،لن َّ
تتكمل عزيمته ً
وصعبة القبول للغاية ،ومع ذلك يكشف هللا أثناء التنقية عن شخصيته البارة لإلنسان ،ويعلن عن متطلباته من اإلنسان ،ويقدم
المزيد من االستنارة والمزيد من التهذيب والمعاملة الفعليين .من خالل المقارنة بين الوقائع والحق ،يعطي هللا اإلنسان معرفة

فهما أكبر لمشيئته ،وبذلك يسمح لإلنسان أن يقتني محبة أصدق وأنقى نحوه .هذه
أكبر عن النفس وعن الحق ،ويعطي اإلنسان ً
هي أهداف هللا من إجراء التنقية .كل العمل الذي يقوم به هللا في اإلنسان له أهدافه وأهميته؛ ال يقوم هللا بعمل بال مغزى ،وال
يقوم بعمل بال منفعة لإلنسان .التنقية ال تعني محو البشر من أمام هللا ،وال تدميرهم في الجحيم ،بل تعني تغيير شخصية

اإلنسان أثناء التنقية ،وتغيير دوافعه ،وآرائه القديمة ،ومحبته هلل ،وتغيير حياته بأسرها .إن التنقية هي اختبار حقيقي لإلنسان،

وهي شكل من أشكال التدريب الحقيقي ،وال يمكن لمحبة اإلنسان أن تقوم بوظيفتها المتأصلة إال أثناء التنقية.
من "ال يمكن لإلنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إال من خالل اختبار التنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ظمت تنقية هللا ،زادت قدرة قلوب الناس على محبته .فالعذاب الذي في قلوبهم ذو منفعة لحياتهم ،إذ يكونون
كلما ع ُ

قادرين أكثر على الوجود في سال ٍم أمام هللا ،وتصير عالقتهم به أقرب ،ويمكنهم رؤية محبة هللا الفائقة وخالصه الفائق بطريقة

يكملكم هللا ،يجب أن
أفضل .اختبر بطرس التنقية مئات المرات ،واجتاز أيوب في تجارب متعددة .إن كنتم ترغبون في أن ّ
أيضا في التنقية مئات المرات؛ ولن تستطيعوا إرضاء مشيئة هللا ،وال أن تنالوا الكمال منه إال لو اجتزتم في هذه
تجتازوا أنتم ً
المرة هي التي
يكمل بها هللا الناس؛ وليس إال التنقية والتجارب ّ
العملية ،واعتمدتم على هذه الخطوة .إن التنقية هي أفضل وسيلة ّ
تُظهر المحبة الحقيقية التي هلل في قلوب الناس .بدون ضيقات ،يفتقر الناس إلى محبة هللا الحقيقية؛ لو لم ُيختبر الناس من
دائما تائهة في الخارج .بعد أن تصل تنقيتك إلى نقطة محددة ،سترى
الداخل ،ولو لم يخضعوا بحق للتنقية ،ستظل قلوبهم ً

ضعفك وصعوباتك ،وسترى مقدار ما ينقصك ،وأنك غير قادر على التغلب على المشاكل العديدة التي تواجهها ،وسترى مدى
جسامة عصيانك .ال يقدر الناس على معرفة حاالتهم الحقيقية ًّ
حقا إال أثناء التجارب؛ فالتجارب تعطي الناس إمكانية أفضل

لنيل الكمال.
ِ
أساسا لمحبته هلل،
اختبر بطرس التنقية مئات المرات في حياته واجتاز في العديد من المحن المؤلمة .صارت هذه التنقية ً
وصارت أهم خبرة في حياته كلها .يمكن القول إن قدرته على امتالك محبة فائقة هلل كانت بسبب تصميمه على محبة هللا؛ لكن

األهم أنها كانت بسبب التنقية والمعاناة التي اجتاز فيهما .صارت هذه المعاناة دليله في طريق محبة هللا ،وصارت األمر

األجدر بأن يتذكره .لو لم يجتز الناس في ألم التجربة عندما يحبون هللا ،فستمتأل محبتهم بنجاسات وبتفضيالتهم الشخصية؛

محبة مثل هذه هي محبة مملوءة بأفكار الشيطان ،وعاجزة ببساطة عن إرضاء مشيئة هللا .إن امتالك العزم على محبة هللا ليس

م ثل محبة هللا بحق .مع أن كل ما يفكر فيه الناس في قلوبهم هو من أجل محبة هللا ،وإرضائه ،كما لو كانت معتقداتهم بال أية

أفكار بشرية ،وكما لو كانت كلها من أجل هللا ،إال أنه عندما تأتي معتقداتهم أمام هللا ،ال يمدحها أو يباركها .وحتى عندما يفهم

الناس كل الحقائق فه ًما
إن هؤالء الناس يحبون

جميعا ،فال يمكن أن ُيقال إن هذا عالمة على محبة هللا ،وال يمكن أن ُيقال
كامالً ،أي عندما يعرفونها
ً
هللا فعالً .ومع أن الناس قد فهموا العديد من الحقائق دون االجتياز في تنقية ،إال أنهم عاجزون عن

ممارسة هذه الحقائق؛ ال يمكن للناس فهم المعنى الحقيقي لهذه الحقائق إال أثناء التنقية ،ووقتها فقط يمكن للناس تقدير المعنى

الداخلي لها بصدق .في ذلك الوقت ،عندما يحاولون ثاني ًة ،يستطيعون ممارسة الحقائق ممارس ًة سليمة ،ووفًقا لمشيئة هللا .في
ذلك الوقت ،تنحصر أفكارهم البشرية ،ويتقلص فسادهم اإلنساني ،وتضعف مشاعرهم اإلنسانية؛ وفي هذا الوقت فقط تكون
تعبير حقيقيًّا عن محبة هللا.
ممارستهم ًا
من "ال يمكن لإلنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إال من خالل اختبار التنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

عندما يعمل هللا على تنقية اإلنسان ،يعاني اإلنسانَّ ،
وكلما زادت تنقيته أصبح حبه هلل أعظم ،ويظهر فيه قدر أكبر من
قدرة هللا .وعلى العكس من ذلكَّ ،
نمو محبته هلل ،وظهر فيه قدر أقل من قدرة هللا.
كلما نال اإلنسان ًا
قدر أقل من التنقيةَّ ،
قل ّ
َّ
كلما زادت تنقية مثل هذا الشخص وألمه ،وزاد ما يختبره من العذاب ،ازداد عمق محبته هلل ،وأصبح إيمانه باهلل أكثر صدًقا،

كثيرا ،وسترى
أشخاصا يعانون ًا
وتعمقت معرفته باهلل .سترى في اختباراتك
كثير حينما تتم تنقيتهم ،ويتم التعامل معهم وتأديبهم ً
ً
ِ
أما أولئك الذين لم يختبروا التعامل معهم فليس
أن أولئك الناس هم الذين ُيكّنون حبًّا عميًقا هلل ،ومعرفة باهلل أكثر عمًقا ونفا ًذاّ .

جدا ،يمنح النعمة للناس حتى َّ
يتمكنوا من التمتُّع به" .إذا
لديهم سوى معرفة سطحية ،وال يمكنهم َّإال أن يقولوا" :إن هللا صالح ً
التحدث عن المعرفة الحقيقية باهلل؛ لذا َّ
ُّ
فكلما كان عمل هللا
كان الناس قد اختبروا التعامل معهم والتأديب ،فهم قادرون على
أعجب في اإلنسان ،ازدادت قيمته وأهميتهَّ .
تعارضا مع مفاهيمك ،كان عمل هللا
غموضا عليك وأكثر
وكلما وجدت العمل أكثر
ً
ً
َ
نق هللا اإلنسان بهذه الطريقة ،ولم
أكثر قدرة على إخضاعك وربحك وجعلك كامالً .كم هي عظيمة أهمية عمل هللا! إن لم ُي ِّ

فعال وبال مغزى .قيل في الماضي إن هللا سيختار هذه المجموعة ويربحها،
يعمل وفًقا لهذا األسلوب ،فسيكون عمله غير ّ
ويكملها في األيام األخيرة ،وفي هذا أهمية كبرىَّ .
كلما زاد العمل الذي يقوم به هللا في داخلكم ،ازداد عمق محبتكم هلل ونقاؤها.
ّ
َّ
وتعمقت معرفة اإلنسان به.
وكلما كان عمل هللا أعظم ،زادت قدرة اإلنسان على فهم شيء من حكمتهّ ،
أن يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
زمع تكميلهم ال ّبد ْ
الم َ
من "أولئك ُ

يستطيع هللا أن يجعل اإلنسان كامالً في الجوانب اإليجابية والسلبية على حد سواء .يعتمد ذلك على قدرتك على خوض

التجربة ،وعلى سعيك ألن يمنحك هللا الكمال .إن كنت تسعى حًقا ألن يكملك هللا ،فلن تستطيع السلبية أن تجعلك تعاني
أمور أكثر واقعية ،وتجعلك أكثر قدرة على معرفة ما الذي تفتقر إليه في داخلك ،وفهم حالتك
الخسارة ،بل يمكن أن تمنحك ًا

دائما أنك فوق
شيئا ،وأنه ال يساوي ً
الحقيقية ،ورؤية أن اإلنسان ال يملك ً
شيئا؛ إذا لم تختبر التجارب ،فأنت ال تعرف ،وستشعر ً
اآلخرين ،وأفضل من أي شخص آخر .سترى من خالل كل هذا أن كل ما جاء من قبل صنعه هللا وحماه هللا .إن الدخول في
التجارب يفقدك الحب واإليمان ،وتفتقر إلى الصالة ،وتصبح غير قادر على إنشاد الترانيم ،وما تلبث في خضم هذا أن تتوصل

إلى معرفة ذاتك دون أن تدري .لدى هللا العديد من الوسائل لتكميل اإلنسان .إنه يستعمل جميع وسائل البيئة للتعامل مع

يعريه،
شخصية اإلنسان الفاسدة ،ويستخدم ًا
ليعري اإلنسان .فهو ،من جهة ،يتعامل مع اإلنسان ،ومن جهة أخرى ّ
أمور مختلفة ّ
ومن جهة ثالثة ،يكشف حقيقته؛ إ ْذ ينّقب ويكشف "األسرار" الكامنة في أعماق قلبه ،ويظهر طبيعته من خالل الكشف عن
العديد من حاالته .كذلك يجعل هللا اإلنسان كامالً من خالل العديد من الطرق ،وذلك من خالل الكشف ،والتعامل معه ،والتنقية

والتوبيخ – لكي يعرف اإلنسان أن هللا عملي.

من "يمكن فقط ألولئك الذين يركزون على الممارسة أن يكونوا كاملين" في "الكلمة يظهر في الجسد"

يسعى الناس في إيمانهم باهلل إلى نيل البركات ألجل المستقبل .هذا هو هدف الناس من إيمانهم .جميع الناس لديهم هذا

القصد وهذا الرجاء ،ولكن يجب حل الفساد الذي في طبيعتهم من خالل التجارب .وإن لم يخضع أي من جوانبك للتطهير،

دافعا إياك لتتنّقى فيها حتى تتمكن من أن تعرف
يجب تنقيتك في هذه الجوانب – هذا هو ترتيب هللا .يخلق هللا بيئة من أجلكً ،
ٍ ِ
تفضل عندها الموت وتتخّلى عن مخططاتك ورغباتك ،وتخضع لسيادة هللا
فسادك .وفي نهاية المطاف تصل إلى مرحلة ّ

معينا من المعاناة ،فلن يكونوا قادرين على
ًا
وترتيبه .لذلك إذا لم يخضع الناس لعدة سنوات من التنقية ،وإذا لم يتحملوا
مقدار ً
خاضعا الستعباد الشيطان في أي من هذه
تخليص أنفسهم من استعباد فساد الجسد في أفكارهم وفي قلوبهم .وإذا لم تزل
ً

الجوانب  ،وإذا لم تزل لديك رغباتك ومطالبك الخاصة ،فهذه هي الجوانب التي ينبغي أن تعاني فيها .فمن خالل المعاناة فقط
يمكن ُّ
تعلم العبر ،والتي تعني القدرة على نيل الحق ،ويفهمون مشيئة هللا .في الواقع ،تُفهم العديد من الحقائق من خالل اختبار
ِ
التجارب المؤلمة .ال يمكن ٍ
البارة حق قدرها
قدر شخصية هللا َّ
ألحد أن يعي مشيئة هللا ،أو َّ
يتعرف على قدرة هللا وحكمته أو ُي ّ
أمر مستحيل!
عندما يكون في بيئة مريحة وسهلة ،أو عندما تكون الظروف مواتية ،هذا ٌ
من "كيفية إرضاء هللا في وسط التجارب" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

5.كيف يجب أن تؤمن باهلل حتى تنال الخالص والكمال؟
كلمات هللا المتعلقة:
أيضا طريق
أن يسير المرء في طريق بطرس في اإليمان باهلل يعني إجماالً أن يسير في طريق البحث عن
الحق ،وهو ً
ّ
معرفة المرء نفسه وتغيير طباعه .ال َّ
يتمكن المرء من السير في طريق الكمال من هللا َّإال من خالل السير في طريق بطرس.
ينبغي أن تتَّضح للمرء كيفيَّة السير في طريق بطرس بالتحديد وكيفيَّة وضع ذلك موضع التنفيذ .أوًال ،يجب على المرء أن

جانبا نواياه ومساعيه الخاطئة ،وحتى عائلته ،وجميع األشياء المرتبطة بجسده .يجب أن يكون
متفانيا بإخالص ،أي أن
ُي ّ
ً
نحي ً
ويركز على أكل وشرب كلمة هللا وعلى البحث عن الحقيقة ،وعن قصد هللا في كالمه ،ويحاول
يكرس نفسه كّليًّا لكلمة هللاّ ،
ّ
األدق على صعيد الممارسة .هذا ما فعله بطرس بعد أن رأى يسوع،
إدراك إرادة هللا في كل شيء .هذه هي الطريقة األهم و ّ
وفقط من خالل ممارسة كهذه يستطيع اإلنسان تحقيق أفضل النتائج .ويعني التفاني واإلخالص لكالم هللا ،في الدرجة األولى،
السعي إلى الحقيقة وإلى معرفة قصد هللا في كالمه والتركيز على إدراك إرادة هللا وفهم واكتساب المزيد من الحقيقة من كالم

ركز على فهم الحقيقة
يركز بطرس على فهم العقائد وال حتى على اكتساب المعرفة الالهوتية؛ بل ّ
هللا .عند قراءة كالم هللا ،لم ّ

أيضا أن يفهم من كالم هللا حاالت الفساد المتنوعة لدى اإلنسان
وإدراك إرادة هللا واكتساب فه ٍم لشخصية هللا وجماله .لقد حاول ً
يوجهها إلى اإلنسان بهدف إرضاء هللا .لقد كانت
وطبيعة اإلنسان الفاسدة وعيوبه الحقيقيةّ ،
ملبًيا كل جوانب مطالب هللا التي ّ
لديه العديد من الممارسات الصحيحة التي تندرج ضمن كالم هللا؛ وهذا أكثر ما يتطابق مع إرادة هللا وأفضل تعاون ُيبديه
اإلنسان في اختباره لعمل هللا .عند اختبار مئات التجارب من هللا ،فحص نفسه فحصا صارما من حيث كل ٍ
كلمة من دينونة هللا
ُّ
ً
ً
كلمة من إعالن هللا لإلنسان ،وكل ٍ
على اإلنسان ،وكل ٍ
كلمة من مطالبه من اإلنسان ،واجتهد لسبر أغوار معنى هذه األقوال.
ُّ
ُّ
ٍ
َّ
جيدة للغايةَّ .
حاول محاول ًة َّ
وتمكن من خالل أسلوب الممارسة هذا من
جادة أن َّ
يتأمل ويحفظ ُك ّل كلمة قالها يسوع وحقق نتائج ِّ
ِ
يكتف بأن فهم الحاالت الم ِّ
أيضا جوهر اإلنسان وطبيعته وأوجه
فهم نفسه من كالم هللا ،ولم
تنوعة لفساد اإلنسان ولكنه فهم ً
ُ
حقيقيا لنفسه من خالل كلمات هللا
فهما
الفهم
قصوره المختلفة .وهذا هو معنى
ً
ٌ
الحقيقي للذات .ومن كلمات هللا ،لم يحرز ً
ّ
وم ْن هو ،ومشيئة هللا لعمله،
فحسب ،بل أيضاً من خالل األشياء المعب َِّر عنها في أقوال هللا – شخصية هللا البارة ،وما لديه َ

وم ْن هو
ومطالبه من البشرية – من هذه الكلمات َّ
تعرف على هللا بصورة كاملة .عرف شخصية هللا وجوهره؛ عرف ما لدى هللا َ
يتكلم في ذلك الوقت بقدر ما َّ
هللا ،وحالوة هللا ومطالب هللا لإلنسان ،وأدرك تلك األمور .على الرغم من أن هللا لم َّ
يتكلم اليوم،
لكنه لم يتأّلم سدى .لم
شيئا ًا
فإن بطرس حمل الثمار في هذه الجوانب .وقد كان هذا ً
ثمينا .خاض بطرس مئات التجاربّ ،
نادر ً
ركز  -في أقوال هللا -
أيضا إلى هللا .وباإلضافة إلى هذا ،فقد ّ
تعرف ً
يتوصل فقط إلى فهم نفسه من كالم هللا وعمله ،بل ّ
ّ

تحديدا على متطلبات هللا من البشر ضمن كالمه .في شتّى األوجه التي يجدر بالمرء أن يرضي بها هللا كي يتماشى مع مشيئة
ً
مفيدا للغاية من ناحية دخوله .مهما كان
هللاّ ،
تام؛ كان هذا ً
تمكن بطرس من بذل مجهود هائل في تلك األوجه وبلوغ وضوح ّ
تمكن هذا األخير من نقشه في قلبه
موضوع كالم هللا ،ما دام هذا الكالم قد أصبح حياة بطرس ،وما دام هو كالم الحق ،فقد ّ
تحديدا على كالم هللا ،وحّقق نتائج
مرك ًاز
تمكن من التأثر به ،ما ُيظهر ّأنه كان ّ
ويقدره مرًارا .بعد سماع كالم يسوعّ ،
ليتأمله ّ
ً
ّ
تمكن من ممارسة كالم هللا بحرية ،وممارسة الحق بدقة ،والتماشي مع مشيئة هللا ،والتصرف بالكامل
ه
أن
أي
النهاية.
في
فعال
ً
ّ ّ

بحسب نوايا هللا ،والتخلي عن آرائه وتخيالته الشخصية .بهذه الطريقة ،دخل بطرس واقع كالم هللا .تماشت خدمة بطرس مع

ألنه فعل هذا.
مشيئة هللا بشكل
أساسي ّ
ّ

من "كيف تسلك طريق بطرس؟" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

ِ
ِ
يكمله هللا ،وكذلك ما هي الشروط التي يجب أن يحققها
ليكمله هللا ،يجب عليه أوًال أن يفهم معنى أن ّ
في سعي المرء ّ
المرء لكي يحظى بالكمال .وبمجرد أن يفهم هذه األمور ،يتعين عليه بعدها أن يبحث عن طريق للممارسة .ولكي ينال المرء

الكمال ،يجب أن يتمتع بجودة نوعية معينة؛ فالعديد من الناس ال يتمتعون بجودة عالية بما يكفي ،وفي هذه الحالة عليك أن
شخصيا .كلما ساءت نوعيتك ،زاد المجهود الشخصي الذي يجب أن تبذله ،وكلما ازداد فهمك لكالم هللا،
بجد
ثمنا وتعمل ّ
تدفع ً
ً
ازد اد وضعك إياه موضع الممارسة ،واستطعت دخول طريق الكمال بوتيرة أسرع .يمكنك نيل الكمال من خالل الصالة ،وذلك
في مجال الصالة ،ويمكن تكميلك من خالل األكل والشرب من كالم هللا ،وفهم جوهره ،والعيش بحسب حقيقته .ومن خالل

وتتضرع إلى
اختبار كالم هللا يوميًّا ،ستعرف ما ينقصك ،وتتعرف إضافة إلى ذلك على عيبك الجسيم ومواطن ضعفك ،وتصلي
ّ
يجيا .إن سبيل الوصول إلى الكمال هو :الصالة ،واألكل والشرب من كالم هللا،
منح
هللا .ومن خالل ذلك سوف تُ َ
الكمال تدر ً
َ

وفهم جوهر كالمه ،والدخول في خبرة كالمه ،ومعرفة ما ينقصك ،والخضوع لعمل هللا ،واالهتمام بعبئه ،وإهمال الجسد من

خالل محبتك هلل ،واالنضمام إلى الشركة بشكل متكرر مع إخوتك وأخواتك ،األمر الذي ُيثري خبراتك .وسواء كانت حياة
مشتركة أم حياتك الشخصية ،وسواء كانت تجمعات ضخمة أم صغيرة ،فجميعها يمكن أن تسمح لك باكتساب الخبرة وتلّقي

التدريب حتى يهدأ قلبك أمام هللا وترجع إليه .وكل هذا هو جزء من عملية تكميلك .إن اختبار كالم هللا ،كما سلف ذكره ،يعني

فعليا ،والسماح لنفسك بأن تعيش بحسبه ،لكي تكتسب المزيد من اإليمان والمحبة هلل .وبهذه الطريقة،
القدرة على أن تتذوقه ً
يجيا عن شخصيتك الشيطانية الفاسدة ،وتحرر نفسك من الدوافع غير السليمة ،وتعيش شبه إنسان طبيعي .كلما
ستتخلى تدر ً
قل استحواذ فساد الشيطان عليك .من خالل
تعاظمت محبة هللا في داخلك ،أي كلما أكمل هللا المزيد من الجوانب فيكّ ،
كامال فإن االهتمام بمشيئة هللا
اختباراتك العملية ،ستضع قدمك تدريجيًّا على طريق الكمال .وبذلك ،إن كنت تتمنى أن تصير ً

واختبار كالمه هما أمران لهما أهمية خاصة.

مهتما بمشيئة هللا لكي تنال الكمال" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كن ً

ِ
تصدق أن األمور التي تحدث كل يوم ،سواء
بحك ِم هللا ،فعليك أن
ّ
إذا آمنت ُ
شخصا ما يعاملك بقسوٍة أو يستهدفك؛ إنما في الواقع األمر كله يرِتّبه
فليس األمر إن
ً
ليس الهدف من هذا األمر هو أن يكشف عيوبك أو لكي يفضحك؛ فليس فضحك هو الهدف النهائي ،بل الهدف النهائي هو
ِ
اعيا بشخصيتك الفاسدة وطبيعتك وجوهرك وعيوبك وما تفتقر إليه .فقط
ويخّلصك .كيف يفعل هللا ذلك؟ أوًال ،يجعلك و ً
كملك ُ
أن ُي ّ
يجيا من شخصيتك الفاسدة .هذه هي
من خالل معرفة هذه األمور وفهمها في قلبك يمكنك السعي إلى الحق والتخلص تدر ً
خصوصا الناس واألحداث
الفرصة التي يوِّفرها لك هللا ،فعليك أن تعرف كيف تغتنم هذه الفرصة ،وال تعارض هللا .عندما تواجه
ً
ِ
دائما باللوم
دائما الهروب ،وتلقي ً
دائما أن األمور ليست كما تتمنى أن تكون ،فتريد ً
واألشياء التي يرتّبها هللا حولك ،ال تظن ً
ِ
جدا الدخول إلى واقع الحق .ومهما كان الشيء الذي
خضوعا لعمل هللا،
على هللا وتسيء فهمه .ليس ذلك
وسيصعب هذا عليك ً
ً
ّ
كامال ،يجب عليك عندما تواجه صعوبات أن َّ
تتعلم الخضوع .ينبغي أن تأتي أوًال أمام هللا وتصّلي أكثر.
فهما ً
ال يمكنك فهمه ً
قادر على السعي إلى الحق لحل مشكلتك ،وستكون
تحول في حالتك الداخلية وستكون ًا
بهذه الطريقة ،وبدون أن تدري ُ
سيوجد ّ
ائيا.
كانت طيبة أم سيئة ،ال تحدث عشو ً
هللا .ما الذي ألجله يرِتّب هللا هذه األمور؟

َّ
سيتشكل واقع الحق في داخلك ،وبهذه الطريقة سوف ترتقي وسيحدث تغيير في
قادر على اختبار عمل هللا .وخالل هذه الفترة،
ًا
ٍ
حينئذ ستتمتع بقامة ،ومع القامة تأتي
ظروف حياتك .ما أن تكون قد مررت بهذا التغيير ،وتمتلك هذا النوع من واقع الحق،

دائما بحسب شخصية شيطانية فاسدة ،فبغض النظر عن مقدار الحماسة أو الطاقة المتوفرة
الحياة .إذا كان شخص ما يحيا ً
ٍ
شخص ،وبغض النظر عن طريقته ،أو نوع الناس
حياة .يعمل هللا في كل
لديه ال يمكن النظر إليه على َّإنه يقتني قام ًة أو ً
احدا :خالصك .إنه يريد تغييرك
واألشياء واألمور التي يستخدمها لتقديم الخدمة ،أو نوع النبرة التي لكلماته ،فليس له إال هدًفا و ً
قليال؟ سيكون عليك أن تعاني .وقد تنطوي هذه المعاناة على ٍ
أحيانا يقيم هللا
أمور كثيرة.
قبل أن ُيخِّلصك ،فكيف ال تعاني ً
ً
ِ
تماما
الناس واألمور واألشياء من حولك ليكشفك حتى تعرف نفسك ،وإال فقد يتعامل معك مباشرة ويه ّذبك ويكشفك .هذا يشبه ً

إنسانا على طاولة العمليات – ال ُبّد أن تقاسي بعض األلم حتى تحصل على نتيجة جيدة .إذا يه ّذبك ويتعامل معك ،وفي كل
ً
صحيحا ،وسيكون لك قامة،
م ٍرة يثير الناس واألمور واألشياء ،ما من شأنه أن يحّفز مشاعرك ويدعمك ،فعندها يكون األمر
ً
وستدخل إلى واقع الحق.

من "عليك أن تتعلم من الناس واألمور واألشياء التي حولك لكي تكسب الحق" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

قادر على أن يقبل –
كان بطرس – في إيمانه باهلل – ينشد إرضاء هللا في كل شيء وإطاعة كل ما جاء من هللا ،وكان ًا
أي من ذلك أن يبدل من
أيضا ،ولم يستطع ٌّ
دون أدنى تذمر – التوبيخ والدينونة ،بل والتنقية والضيق والحرمان في حياته ً
محبته هلل .ألم يكن هذا هو الحب األسمى هلل؟ أليس هذا إتمام واجب خليقة هللا؟ سواء أكنت في التوبيخ أم الدينونة أم الضيقة،

دائما على بلوغ الطاعة حتى الموت ،وهذا ما ينبغي أن يحققه من خلقه هللا ،وهذا يمثل نقاء المحبة هلل .إذا استطاع
فإنك قادر ً
مؤهَلة ،وال يوجد ما يرضي رغبة الخالق أفضل من ذلك.
اإلنسان أن يبلغ هذا ،فهو إ ًذا خليقة َّ
من "النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير اإلنسان فيه" في "الكلمة يظهر في الجسد"

أحياء ،وأن يشهدوا هلل ،وأن يقبلهم هللا ،فعليهم أن يقبلوا خالص هللا ،وعليهم أن يذعنوا بسرور
إذا أراد البشر أن يصبحوا
َ
إلى دينونته وتوبيخه ،وعليهم أن يقبلوا تنقية هللا ومعاملته لهم وهم راضون .حينها فقط سيستطيعون وضع كل الحقائق التي
يأمر هللا بها موضع التنفيذ ،وحينها فقط سيحصلون على خالص هللا ،وسيصبحون
أحياء حًقا.
َ
من "هل أنت شخص عاد إلى الحياة؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

إن أولئك الذين ال يملكون أدنى طاعة هلل ،والذين يعترفون فقط باسم هللا ،ولديهم بعض اإلحساس بجمال هللا ومحبته،

لكنهم ال يواكبون خطوات الروح القدس ،وال يطيعون العمل الحالي للروح القدس وكلماته – مثل هؤالء الناس تغمرهم نعمة هللا،
ويكملهم .يكمل هللا الناس بطاعتهم وأكلهم وشربهم كلمات هللا واستمتاعهم بها ،ومن خالل ما يتعرضون له من
ولن يربحهم هللا ّ
يغير من شخصيات الناس ،وبعدها فقط يمكنهم امتالك المعرفة
المعاناة والتنقية في حياتهم .يمكن إليمان مثل هذا فقط أن ِّ
الحقيقية باهلل .إن الشعور بعدم االكتفاء بالعيش وسط نعيم هللا ،والتعطش للحق بشغف ،والبحث عن الحقيقة ،والسعي لكي

يربحنا هللا – هذا ما يعنيه أن نطيع هللا بوعي؛ فهذا هو بالضبط نوع اإليمان الذي يريده هللا.
من "في إيمانك باهلل ينبغي عليك أن تطيع هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

جسد هللا
الفصل الخامس :حقائق عن َت ُّ
التجسد؟
التجسد؟ ما هو جوهر
1.ما هو
ُّ
ُّ

كلمات هللا المتعلقة:
التجسد هو َّ
يتجسد هللا،
أن هللا يظهر في الجسد ،ويأتي ليعمل بين خليقته من البشر في صورة جسد .لذلك ،لكي
معنى
َّ
ُّ

تجسد هللا أن يعيش هللا
جسدا ،جسد له طبيعة بشرية عادية؛ وهذا هو الشرط األساسي .في الواقع ،يشمل ُّ
يجب أوًال أن يكون ً

التجسد إلى مرحلتين .المرحلة
إنسانا .يمكن تقسيم حياته وعمله في
جسدا ،يصير
ُّ
ً
ويعمل في الجسد ،وأن يصير هللا في جوهره ً
األولى هي الحياة التي عاشها قبل أداء خدمته ،حيث عاش في أسرة بشرية عادية ،في طبيعة بشرية كاملة ،يطيع األخالقيات
والقوانين العادية للحياة اإلنسانية ،مع وجود احتياجات إنسانية عادية (المأكل ،الملبس ،المأوى ،النوم) ،وجوانب ضعف بشرية
طا
تماما ،منخر ً
عادية ،ومشاعر بشرية عادية .بمعنى آخر ،أثناء هذه المرحلة األولى لم يعش كإله ،بل عاش حياة بشرية عادية ً
في كافة األنشطة اإلنسانية الطبيعية .المرحلة الثانية هي الحياة التي عاشها بعد أن بدأ أداء خدمته .ال يزال يسكن في طبيعة
حياة خالصة
بشرية عادية بمظهر إنساني عادي ،ولم ُيظهر أية عالمة خارجية على أية قوة خارقة للطبيعة .ومع ذلك فهو يحيا ً
من أجل خدمته ،وآنذاك توجد طبيعته البشرية العادية بصورة كاملة من أجل خدمة العمل العادي لالهوته؛ ألنه منذ ذلك الوقت
قادر على أداء خدمته .لذلك فإن المرحلة الثانية من حياته كانت ألداء خدمته
نضجت طبيعته البشرية إلى مستوى أصبح فيه ًا
بكال من الطبيعة البشرية العادية والهوت كامل .السبب وراء كونه قد عاش في طبيعة
في طبيعته البشرية؛ وهي حياة تتّسم ً

بشرية عادية كاملة أثناء المرحلة األولى من حياته هو أن طبيعته البشرية لم تكن بعد مساوية لعمله اإللهي الكلي ،لم تكن
ّ
تحمل مسؤولية خدمته ،واستطاع أداءها .وحيث َّأنه يحتاج
ناضجة بعد؛ لكن بعدما نضجت طبيعته البشرية ،صار ًا
قادر على ّ
فأول مرحلة من حياته كانت في طبيعة بشرية عادية ،بينما في المرحلة الثانية ،حيث كانت
كجسد إلى أن ينمو وينضجّ ،
ِ
تجسد التي عاشها أثناء خدمته هي حياة تجمع بين
الم ّ
طبيعته البشرية قادرة على االضطالع بعمله وأداء خدمته ،فإن حياة هللا ُ
ٍ
ِ
بحماسة منذ لحظة ميالده ،وقام بآيات وعجائب فائقة
تجسد قد بدأ خدمته
الم ّ
طبيعته البشرية والهوته الكامل .إن كان هللا ُ

للطبيعة ،لما كان له جوهر جسدي .لذلك ،فإن طبيعته البشرية موجودة من أجل جوهره الجسدي؛ فال يمكن أن يوجد جسد بال

إنسانا .بهذه الطريقة ،فإن الطبيعة البشرية لجسد هللا هي ملكية جوهرية لجسد هللا
طبيعة بشرية ،وشخص بال طبيعة بشرية ليس
ً
جسداَّ ،
فإنه إله بصورة كاملة ،وليس هو إنسان البتَّة" فهذا تجديف ،ألن هذه العبارة ببساطة
تجسد .إن قلنا "حين يصير هللا ً
الم ّ
ُ
ساكنا في الهوته بمظهر بشري خارجي حين يقوم
التجسد .حتى بعدما يبدأ أداء خدمته ،يظل
ليس لها وجود ،وتخالف مبدأ
ً
ّ
احدا وهو السماح لالهوته أن يؤدي العمل في جسد عادي.
غرضا و ً
بعمله؛ كل ما في األمر هو أن طبيعته البشرية تخدم حينها ً

لذ لك فإن القائم بالعمل هو الهوته الساكن في طبيعته البشرية .إن الهوته هو العامل ،وليس طبيعته البشرية ،ومع ذلك فإنه
الهوت محتجب داخل طبيعته البشريةَّ .
إن الهوته الكامل ،وليست طبيعته البشرية ،هو بصفة أساسية الذي يقوم بعمله ،ولكن
ِ
إلها يحيا في الجسد ،له مظهر بشري
ُمنّفذ العمل هو جسده .يمكن أن يقول المرء إنه إنسان وهو ً
أيضا هللا ،ألن هللا يصير ً
أيضا جوهر هللا .وألنه إنسان بجوهر هللا ،فهو أسمى من كل البشر المخلوقين وفوق أي إنسان يمكنه أن
وجوهر بشري ،ولكن ً

يؤدي عمل هللا .وعليه ،من بين كل أولئك الذين لديهم مظهر بشري مثل مظهره ،ومن بين كل من لديهم طبيعة بشرية ،هو
ِ
تجسد بذاته – وجميع المخلوقات األخرى هم بشر مخلوقون .ومع أن جميع البشر المخلوقين لديهم طبيعة بشرية،
الم ّ
وحده هللا ُ
ِ
تجسد مختلفَّ ،
فإنه ال يحمل في جسده طبيعة بشرية فحسب ،بل باألحرى يمتلك
الم ّ
إال أنهم ال يمتلكون سوى بشريتهم ،بينما هللا ُ

تصوره .وألن
أما الهوته فيصعب
الهوتًا .يمكن أن تُرى طبيعته البشرية في المظهر الخارجي لجسده وفي حياته اليوميةَّ ،
ّ
يتخيلها الناس ،فمن الصعب للغاية على
الهوته ال ُيعبَّر عنه إال حين يتَّخذ طبيعة بشرية ،وهي ليست خارقة للطبيعة كما ّ
ِ
تجسد .حتى بعدما َّ
تحدثت حديثًا مطوالً كهذا عنه،
الم ّ
الناس أن يروه .حتى اليوم يصعب على الناس إدراك الجوهر الحقيقي هلل ُ

جسدا ،يصير
أتوقع أن يظل
غامضا بالنسبة إلى معظمكم .وهذه المسألة ،في الواقع ،في غاية البساطة :منذ أن يصير هللا ً
ً
اتحادا بين الطبيعة البشرية والالهوت .وهذا االتحاد ُيدعى هللا نفسه ،هللا بذاته على األرض.
جوهره
ً
من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كانت الحياة التي عاشها يسوع على األرض هي حياة الجسد العادية .عاش في الطبيعة البشرية التي لجسده .لم يظهر

سلطانه في القيام بعمله و ُّ
التحدث بكلمته أو شفاء المرضى وإخراج األرواح الشريرة ،والقيام بمثل هذه األمور الخارقة ،في غالبية

جسدا
كافيا على َّأنه كان
حياته حتى بدأ خدمته .كانت حياته قبل ُعمر التسعة والعشرين ،أي قبل أن يؤدي خدمتهً ،
ً
دليال ً
مجرد إنسان عادي ،إنسان
إلها ،لم يروا أكثر من َّ
ً
عاديا .ولهذا السبب وألنه لم يكن قد بدأ بعد أداء خدمته ،لم َير الناس فيه ً
طبيعي ،كما اعتقد بعض الناس آنذاك أنه ابن يوسف في ذلك الحين .اعتقد الناس أنه ابن رجل عادي ،ولم يدركوا أنه جسد هللا
ِ
تجسد؛ حتى حين صنع العديد من المعجزات أثناء قيامه بخدمته ،ظل معظم الناس يقولون َّإنه ابن يوسف ،ألنه كان المسيح
الم ّ
ُ
ى
تجسده األولُ ،مثبتًا أن هللا قد جاء في
من
المغز
إلتمام
وعمله
ية
ر
البش
طبيعته
جدت
و
عادية.
ية
ر
بش
لطبيعة
خارجي
بمظهر
ّ
ُ
ًّ
َّ
دليال على َّأنه جسد
كان
عمله
يبدأ
أن
قبل
عادية
ية
ر
بش
طبيعة
خاذه
ات
إن
ا.
جد
ا
عادي
الجسد على نحو كامل ،وصار
ً
ّ
ً
إنسانا ً
احا
عادي؛ وما قام به من عمل بعد ذلك أثبت ً
أيضا َّأنه جسد عادي ،ألنه صنع آيات وعجائب ،وشفى مرضى ،وأخرج أرو ً
شريرة في الجسد بطبيعة بشرية عادية .السبب في َّأنه استطاع أن يصنع معجزات هو أن هذا جسده كان يحمل ُسلطان هللا،

جسدا .كان شفاء المرضى وطرد
جسدا يلبسه روح هللا .لقد امتلك هذا السلطان بسبب روح هللا ،وهذا ال يعني َّأنه لم يكن ً
كان ً
المحتجب في طبيعته البشرية،
ًا
األرواح الشريرة هو العمل الذي يحتاج إلى أن يقوم به ألداء خدمته،
وتعبير عن الالهوت ُ

عاديا .لقد
جسدا
وبغض النظر عن اآليات التي بيَّنها أو كيف أظهر سلطانه ،فقد ظل يحيا في طبيعة بشرية عادية وظل
ً
ً
منح النعمة ،وشفاء المرضى ،وطرد األرواح الشريرة
عاديا حتى فترة قيامته بعد الموت على الصليب .كان ْ
استمر يسكن ً
جسدا ً
أبدا جسده البشري العادي،
جميعها جزًءا من خدمته ،والعمل الذي َّأداه في جسده العادي .قبل أن يذهب إلى الصليب ،لم يفارق ً
ِ
عما كان يفعله .كان هو هللا نفسه ،وكان يقوم بعمل هللا ،ولكن َّ
طعاما
تجسد ،فقد كان يأكل
بغض النظر َّ
الم ّ
ً
ألنه كان جسد هللا ُ

عاديا ،وبرهن
ثيابا ،وله احتياجات إنسانية عادية ،ولديه المنطق والفكر البشريين العاديين ،وكل هذا أثبت َّأنه كان
ً
إنسانا ً
ويلبس ً
ِ
ِ
تجسد هللا
كمل عمل ُّ
جسدا من طبيعة بشرية عادية ،وليس ً
تجسد كان ً
جسدا خارًقا للطبيعة .كان عمله أن ُي ّ
الم ّ
أن جسد هللا ُ
التجسد في مغزاه هو أن يؤدي إنسان عادي وطبيعي عمل هللا ذاته؛ أي أن هللا يؤدي
التجسد األول .إن
األول ،وأن ُيتمم خدمة
ُّ
ُّ

جسدا؛ والعمل
عمله اإللهي في طبيعة بشرية ،وبهذا يقهر الشيطان .يعني
ُّ
جسدا ،أي أن هللا يصير ً
التجسد أن روح هللا يصير ً
ويعبَّر عنه بالجسد .ال أحد غير جسد هللا يمكنه أداء خدمة
الذي يقوم به في الجسد هو عمل الروح ،الذي يتحقق في الجسدُ ،
ِ
ِ
تجسد وحده ،أي هذه الطبيعة البشرية العادية – وليس سواها – يمكنه التعبير عن العمل
الم ّ
المت ّ
جسد؛ أي أن جسد هللا ُ
هللا ُ
اإللهي.
من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

توجد الطبيعة البشرية هلل المتجسد للحفاظ على العمل اإللهي العادي في الجسد؛ يحفظ تفكيره البشري العادي طبيعته

البشرية وكافة أنشطته الجسدية العادية .يمكن للمرء أن يقول إن تفكيره البشري العادي موجود لإلبقاء على كل عمل هللا في

الجسد .لو لم يكن لدى هذا الجسد عقل بشري عادي ،لما استطاع هللا العمل في الجسد ،ولما كان ما يحتاج إلى أن يقوم به في
ِ
أن عمله لم يتنجس بالفكر البشري؛ أي َّأنه َّ
عقال بشرًيا عاديًّاَّ ،إال َّ
يتولى العمل
تجسد يملك ً
الجسد قد تحقق ً
الم ّ
أبدا .ومع أن هللا ُ

في الطبيعة البشرية بعقل عادي وفًقا للشرط األساسي بأن يملك طبيعة بشرية عاقلة ،وليس من خالل ممارسة التفكير البشري
العادي .وبغض النظر عن مدى سمو أفكار جسده ،فعمله ال يحمل طابع المنطق أو التفكير .بمعنى آخر ،ال يدرك عقل جسده
ِ
يتممها ،وال يوجد
عمله ،بل هو تعبير مباشر عن العمل الالهوتي في طبيعته البشرية .كل عمله هو الخدمة التي يحتاج إلى أن ّ
الصلب هي أمور لم تكن من نتاج
فيها ما يمكن لعقله أن يدركه .على سبيل المثال ،شفاء المرضى ،وطرد األرواح الشريرة ،و َ
عقله البشري ،ولما استطاع أي إنسان له عقل بشري أن يحققها .بالمثل ،عمل اإلخضاع اليوم هو خدمة يجب أن يؤديها هللا
ِ
تجسد ،ولكنها ليست عمل مشيئة إنسانية ،بل هو العمل الذي يجب على الهوته القيام به ،فهو عمل ال يقدر إنسان جسداني
الم ّ
ُ
ِ
عقال بشرًيا عاديًّا ،وطبيعة بشرية عادية ،ألنه يجب أن يؤدي عمله في
تجسد أن يملك ً
الم ّ
على القيام به .لذلك يجب على هللا ُ
ِ
ِ
المتجسد.
تجسد ،الجوهر الحقيقي هلل
ّ
الم ّ
الطبيعة البشرية بعقل عادي .هذا هو جوهر عمل هللا ُ
من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

قبل أن يؤدي يسوع العمل ،عاش فقط في طبيعته البشرية العادية .لم يستطع أحد أن يقول َّإنه هللا ،ولم يكتشف أحد َّأنه
ِ
يال على َّ
تجسد في
أن هللا َّ
تجسد؛ عرفه الناس فقط كإنسان عادي للغاية .كانت طبيعته البشرية العادية والطبيعية للغاية دل ً
الم ّ
هللا ُ
ٍ
ِ
دليال على َّ
جسد و َّ
حل بالكامل
أن روح هللا قد َّ
تجسد ،وليس عصر عمل الروح .كان ً
الم ّ
أن عصر النعمة كان عصر عمل هللا ُ
يحل فيه
تجسد هللا ،قام جسده بأداء كل عمل الروح .المسيح بطبيعته البشرية العادية هو جسد َّ
في الجسد ،و َّأنه في عصر ُّ
جسدا؛
إنسانا ،وصيرورة الروح
وفكر بشريًّا" .الحلول" يعني صيرورة هللا
إحساسا عاديًّاً ،ا
الروح ،ويملك طبيعة بشرية عادية،
ً
ً
ً
حل
عبر من خالله عن عمله اإللهي – فهذا معناه أن َي َّ
وي ِّ
ألوضح األمر ،حين يسكن هللا نفسه في جسد بطبيعة بشرية عاديةُ ،

يتجسد.
أو َّ

من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ات بشرّية كثيرة .على
في الفترة
الر ّب يسوع ،استطاع الناس أن يروا أنه كانت لدى هللا تعبير ٌ
ّ
الزمنية التي كان يعمل فيها ّ
التحدث إليهم ومناقشة األمور معهم .باإلضافة
سبيل المثال ،كان يمكنه الرقص وحضور حفالت الزفاف والتواصل مع الناس و ّ

شخصية
وكشفا عن
تعبير
ًا
ألوهيته ،وبالطبع كان هذا العمل كّله
أيضا الكثير من األعمال التي مّثلت
ً
الر ّب يسوع ً
ّ
ّ
أتم ّ
إلى ذلكّ ،
هللا .خالل هذا الوقت ،عندما تحّققت ألوهية هللا في ٍ
عادي استطاع الناس أن يروه ويلمسوه ،لم يعودوا يشعرون أنه كان
جسد
ّ
ّ

يتنّقل إلى الداخل والخارج ،ولم يعودوا يشعرون أنه ال يمكنهم االقتراب منه .ولكن على العكس ،كان يمكنهم محاولة فهم مشيئة
ٍ
ٍ
ٍ
ألوهية هللا من خالل بشرّيته
تجسد عن
ّ
كل حركة وكلمة وعمل البن اإلنسانّ .
هللا أو فهم الهوته من خالل ّ
الم ّ
عبر ابن اإلنسان ُ
أيضا للناس هللا الذي ال يمكن رؤيته أو
ونقل مشيئة هللا إلى البشرّية .ومن خالل التعبير عن مشيئة هللا
وشخصيته ،كشف ً
ّ

أمور مثل
تجسد جعل ًا
لمسه في العالم الروحي .كان ما رآه الناس هو هللا نفسه،
الم ّ
ملموسا بلح ٍم وعظامٍ .ولذلك فإن ابن اإلنسان ُ
ً
ّ
وم ْن هو ملموس ًة وبشرّية .وحتّى مع أن المظهر الخارجي البن اإلنسان كانت له
لديه
وما
ته
وشخصي
ته
ر
وصو
هوية هللا ومكانته
ّ
ّ
َ
ّ
هوية هللا ومكانته ،إذ لم تكن توجد
وم ْن هو ّ
تماما من تمثيل ّ
تمكنا ً
بعض القيود فيما يتعّلق بصورة هللاّ ،إال إن جوهره وما لديه َ
هوية
سوى بعض االختالفات في شكل التعبيرّ .
بغض النظر عن ناسوت ابن اإلنسان أو الهوته ،ال يمكننا إنكار أنه كان ُيمّثل ّ
بهوية ومكانة
هللا ومكانته .ومع ذلك ،عمل هللا خالل هذا الوقت من خالل الجسد ّ
وتحدث من منظور الجسد ووقف أمام البشرّية ّ
قيقية هلل وعمله بين البشر .كما أتاح للناس نظرًة ثاقبة في
ابن اإلنسان ،وهذا أتاح للناس الفرصة لمقابلة واختبار الكلمات الح ّ
الهوته وعظمته في وسط التواضع ،باإلضافة إلى اكتساب فه ٍم ّأولي وتعريف مبدئي ألصالة هللا وحقيقته .مع أن العمل الذي
ّ
ّ

ٍ
شيء
كل
تحدث منه اختلف عن شخص هللا الحقيقي في العالم
الر ّب يسوع ،وطرق عمله ،والمنظور الذي ّ
أتمه ّ
الروحيّ ،إال إن ّ
ّ
ّ
ّ
بغض النظر عن الشكل الذي
عنه مّثل هللا نفسه تمثيالً حقيقيًّا لم يره البشر من قبل – وهذا ال يمكن إنكاره! وهذا يعني أنه ّ
يتحدث منه أو في ّأية صو ٍرة يقابل البشرّية ،فإن هللا ال ُيمّثل ش ًيئا سوى نفسه .ال
يظهر به هللا
وبغض النظر عن المنظور الذي ّ
ّ
ٍ
ٍ
إنسان فاسد .فاهلل هو هللا نفسه ،وهذا ال يمكن إنكاره.
أي
أي
إنسان – ال يمكنه أن ُيمّثل ّ
يستطيع أن ُيمّثل ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

ويتحدث اللغة البشرّية ،وفي بعض
تماما مظهر اإلنسان ،وأنه يتعّلم المعرفة البشرّية
ّ
الم ّ
تجسد يشبه ً
مع أن مظهر هللا ُ
عبر عن أفكاره من خالل طرق اإلنسان أو تعابيرهّ ،إال أن الطريقة التي يرى بها البشر وجوهر األشياء تختلف تمام
األحيان ُي ّ
شيء بعيد المنال
االختالف عن الطريقة التي يرى بها الفاسدون البشر وجوهر األشياء .فوجهة نظره والمكانة التي يستند عليها
ٌ

ٍ
عبر عنه بشرّيته هي
شخص فاسد .وهذا ألن هللا هو
عن
الحق ،والجسد الذي يلبسه يملك ً
أيضا جوهر هللا ،كما أن أفكاره وما تُ ّ
ّ
ٍ
لشخص واحد فقط ولكنها
الحق والحياة .هذه األحكام ليست
عبر عنه في الجسد هو أحكام
أيضا
ً
أما للفاسدين ،فإن ما ُي ّ
ّ
ّ
الحقّ .

ٍ
شخص فاسد سوى أولئك األشخاص القليلون الذين يرتبطون به .ال يوجد سوى أولئك
أي
للبشر
ً
جميعا .ال يوجد في قلب ّ
ال بأوالده أو شريك حياته أو والديه،
فكر ّأو ً
فكر فيهم .عندما تلوح كارث ٌة في األفق ،فإنه ُي ّ
وي ّ
يهتم بهم ُ
األشخاص العديدون الذين ّ
فكر في المزيد؟ كال على
فكر به الشخص األكثر
الجيدين؛ هل ُي ّ
ويكون أقصى ما ُي ّ
إنسانية بعض األقارب أو األصدقاء ّ
ّ
ٍ
ٍ
شيء سوى من منظور ومن مكانة البشر .ومع ذلك،
كل
اإلطالق! ألن البشر هم ٌ
بشر على ّأية حال ،وال يمكنهم النظر إلى ّ
تجسد عاديًّا ومألوًفا
الم ّ
الم ّ
تجسد يختلف تمام االختالف عن الشخص الفاسد .بغض النظر عن مدى كون جسد هللا ُ
فإن هللا ُ
طا ،أو حتى مدى النظرة الدونية التي تبناها الناس تجاههّ ،إال إن أفكاره وموقفه تجاه البشر هي أشياء ال يمكن ٍ
ألحد أن
وبسي ً
ٌ
ٍ
علو مكانته باعتباره الخالق .سوف يرى
دائما من منظور األل ّ
وهية ،ومن ّ
يملكها ،وال يمكن ألحد أن ُيقّلدها .سوف يالحظ البشر ً
ٍ
ٍ
شخص
عادي ومن منظور
شخص
دائما من خالل جوهر هللا وعقليته .ال يمكن أن يرى البشر على اإلطالق من مكانة
ّ
البشر ً
ٍ
برؤية بشرّية ويستخدمون
فاسد .عندما ينظر الناس إلى البشرّية ،فإنهم ينظرون
أشياء مثل المعرفة البشرّية والقواعد والنظرّيات
ً
ٍ
أما عندما
البشرية كمقياس .هذا في نطاق ما يمكن أن يراه األشخاص بأعينهم؛ إنه في نطاق ما يمكن أن ُيحّققه الفاسدونّ .
ٍ
ٍ
أشياء ال يستطيع
كمقياس .يشمل هذا النطاق
وم ْن هو
ينظر هللا إلى البشر ،فإنه ينظر برؤية ّ
إلهية ويستخدم جوهره وما لديه َ
ً

قرره الجوهران المختلفان للبشر وهللا،
تجسد والبشر .وهذا االختالف ُي ّ
الم ّ
التام بين هللا ُ
الناس رؤيتها ،وهذا مكمن االختالف ّ
العلو اللذان يران منهما األشياء.
وهذان الجوهران المختلفان هما اللذان ُي ّ
حددان ّ
هويتهما ومكانتهما وكذلك المنظور و ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

الجسد الذي لبسه روح هللا هو جسد هللاَّ .
أيضا سا ٍم وقدير
إن روح هللا سا ٍم وهو قدير وقدوس وبار .وكذلك فإن جسده ً
جسدا مثل هذا ال يمكن أن يفعل إالّ ما هو بار ومفيد للبشرية ،أي ما هو مقدس ومجيد وقدير ،وغير قادر
وقدوس وبار .إن ً
على فعل ما ينتهك الحق أو األخالق والعدالة ،بل وال حتى ما يخون روح هللا .إن روح هللا قدوس ،وهكذا يكون جسده غير قابل
إلفساده من ِقَبل الشيطان .فجسده ذو جوهر مختلف عن جسد اإلنسان؛ ذلك ألن اإلنسان ،وليس هللا ،هو َم ْن أفسده الشيطان،
فال يمكن للشيطان أن ُيفسد جسد هللا.
جدا :الخيانة ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"
"مشكلة خطيرة ً
من ُ

ويدعى المسيح ،لذلك فإن المسيح القادر أن يعطي الحق للناس اسمه هللا .ال مبالغة في هذا ،حيث إن
يصير هللا ً
جسدا ُ

للمسيح نفس جوهر هللا وشخصيته وحكمته في عمله ،التي هي أمور ال يمكن إلنسان أن يبلغها .لذلك فإن أولئك الذين يدعون

أنفسهم ُمسحاء لكنهم ال يستطيعون أن يعملوا عمل هللا كاذبون .ليس المسيح صورة هللا على األرض فحسبَّ ،
أيضا
ولكنه ً
ٍ
إنسان
جسدا يمكن أن يحل محله أي
الجسد الخاص الذي يتّخذه هللا أثناء تنفيذ عمله وإتمامه بين البشر .وهذا الجسد ليس ً
حسنا وإمداد
عادي ،لكنه جسد يستطيع إنجاز عمل هللا على األرض بشكل كامل ،والتعبير عن شخصية هللا ،وتمثيله تمثيالً ً

اإلنسان بالحياة .عاجالً أم آجالً ،سوف يسقط أولئك الذين ينتحلون شخصية المسيح ،ألنهم ورغم ادعائهم بأنهم المسيح ،إال
أنهم ال يملكون شيًئا من جوهر المسيح .لذلك أقول أن اإلنسان ال يستطيع تحديد حقيقة المسيح ،ألن هللا نفسه هو الذي يقررها.
من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

جوهر المسيح هو الطاعة لمشيئة اآلب السماوي
(فصل ُمختار من كلمة هللا)
ٍ
ِ
جسد .هذا
تجسد بالمسيح ،والمسيح هو الجسد الذي ارتداه روح هللا .هذا الجسد ال ُيشبه أي إنسان من
ُي َّ
الم ّ
سمى هللا ُ
جسد الروح .له طبيعة بشرية عادية والهوت كامل .الهوته ال
االختالف هو بسبب أن المسيح ليس من لح ٍم ودمٍ ،بل هو تَ ُّ

يمتلكه أي إنسان .تحتفظ طبيعته البشرية بكل أنشطته الطبيعية في الجسد ،في الوقت الذي يضطلع فيه الهوته بعمل هللا نفسه.

وسواء أكانت طبيعته البشرية أم الهوته ،فكالهما يخضعان إلرادة اآلب السماوي .إن جوهر المسيح هو الروح ،أي الالهوت.
يدمر عمله ،كما أنه لن ينطق بأي
لذلك ،فإن جوهره من جوهر هللا نفسه ،ولن يع ِّ
طل هذا الجوهر عمله ،وال يمكنه أن يفعل ما ّ
ِ
طل تدبيره .هذا ما يجب أن يفهمه كل إنسان.
أبدا أي عمل يع ّ
تجسد ً
الم ّ
كلمات تتعارض مع مشيئته الخاصة .لهذا ،لن يفعل هللا ُ

إن جوهر عمل الروح القدس هو خالص اإلنسان ،وهذا ألجل تنفيذ تدبير هللا .وبالمثل ،فإن عمل المسيح هو خالص اإلنسان،
ِ
كافيا لالضطالع بعمله.
وهذا ألجل إنفاذ مشيئة هللا .عندما يصير هللا ً
جسدا ،فإنه ُيحّقق جوهره في جسده ،حتى يكون جسده ً
التجسد يحل محل كل عمل لروح هللا ،ويوجد عمل المسيح في قلب كل عمل طوال زمن
لذلك ،فإن عمل المسيح أثناء زمن
ُّ
ٍ
يحل في
التجسد ،وال يمكن خلطه بعمل من أي
ُّ
عصر آخر .وبما أن هللا يصير ً
جسدا ،فإنه يعمل في هيئته الجسدية؛ وألنه ّ
يتعين عليه القيام به .وسواء أكان روح هللا أم المسيح ،فكالهما هللا نفسه ،وهو يقوم
الجسد ،فإنه يكمل في الجسد العمل الذي ّ

بالعمل الذي يجب أن يقوم به ويؤدي الخدمة التي يجب أن يؤديها.

إن جوهر هللا نفسه يتمتَّع بالسلطان ،لكنه قادر على الخضوع الكامل للسلطان المستمد منه .فسواء أكان ذلك عمل الروح
أم عمل الجسد ،فال يتصارع أحدهما مع اآلخر .روح هللا هو السلطان السائد على كل الخليقة .إن الجسد مع جوهر هللا يمتلك

يحل في الجسد قادر على القيام بكل العمل الذي ُيطيع مشيئة اآلب السماوي .ال يمكن ألي إنسان
أيضا
ً
ً
سلطانا ،لكن هللا الذي ّ
يتصوره .هللا نفسه سلطان ،لكن يمكن لجسده أن يخضع لسلطانه .هذا هو المعنى الباطن للكلمات التي تقول
أن يدرك هذا أو
ّ

إنسانا .على أي
إن" :المسيح ُيطيع مشيئة هللا اآلب" .إن هللا روح ويمكنه أن يقوم بعمل الخالص ،حيث يمكن أن يصير هللا
ً
بعضا ،ألن جوهر العمل الذي
حال ،هللا نفسه يقوم بعمله ،وهو ال يعارض وال يتدخل ،كما ال يقوم بأعمال متضاربة مع بعضها ً

يقوم به الروح والجسد متشابهان .سواء أكان الروح أم الجسد ،فكالهما يعمالن على إنفاذ مشيئة واحدة وتدبير العمل نفسه ،ومع

أن الروح والجسد لهما صفات متباينة ،إال أن جوهرهما واحد؛ كالهما يتمتَّعان بجوهر هللا نفسه ،وهوية هللا نفسه .ليس لدى هللا

صالح .إنه التعبير عن كل الجمال والصالح ،وكذلك كل المحبة .حتى في الجسد ،ال يقوم هللا
نفسه أوجه عصيان؛ ألن جوهره
ٌ
بأي شيء يعصي هللا اآلب .حتى إلى حد التضحية بحياته ،سيكون
مستعدا من كل قلبه ولن ُي ِقدم على أي خيار آخر .ليس
ً

لدى هللا أوجه بر ذاتي وأنانية ،أو غرور وغطرسة؛ وليس لديه اعوجاج .فكل عصيان هلل يأتي من الشيطان؛ فالشيطان هو
ٍ
بح ٍ
بصفات مشابهة لتلك التي يتَّ ِسم بها الشيطان هو أن الشيطان قد أفسد
وشر .السبب في أن اإلنسان يتَّ ِسم
مصدر كل ُق ٍ

ثم فهو ال يمتلك سوى سمات هللا ،وال يمتلك ًأيا من سمات الشيطان.
وحوله .لكن الشيطان لم ُيفسد المسيح ،ومن َّ
اإلنسان ّ
طل عمل هللا
أبدا ،وهو يحيا في الجسد ،أي شيء يع ِّ
وبغض النظر عن مدى صعوبة العمل أو ضعف الجسد ،فلن يفعل هللا ً
فضل باألحرى أن يعاني آالم الجسد عن أن يعارض مشيئة هللا اآلب،
السيما إهمال إرادة هللا اآلب بالعصيان .فهو ُي ّ
نفسه ،و ّ
ِِ
ِ
تماما كما قال يسوع في الصالة" :يا أَبتَاهِ ،إ ْن ِش ْئ َت أ ْ ِ
ْسَ .وَل ِك ْن ِلتَ ُك ْن َال ِإ َرَادِتي َب ْل ِإ َرَادتُ َك" .سيظل
َن تُج َيز َعّني َهذه ٱْل َكأ َ
َ َ ُ
ً
ويتمم
اإلنسان مخي ًا
َّر في هذا ،أما المسيح فلن يكون كذلك .مع أنه يمتلك هوية هللا نفسه ،فإنه ال يزال يطلب مشيئة هللا اآلبّ ،
أمر ال يمكن لإلنسان أن يدركه .ذاك الذي يأتي من الشيطان ال يمكن أن
ما أوكل به هللا اآلب له ،من ناحية الجسد .هذا ٌ
يكون له جوهر هللا ،بل يكون لديه فقط ما يعصي هللا ويقاومه .وال يمكنه أن يطيع هللا طاع ًة كامل ًة ،كما ال يمكنه طاعة إرادة

يتحمل مباشرًة العمل
بعيدا عن المسيح هو أن يقاوم هللا ،وال يمكن ألحد أن َّ
هللا عن طيب خاطر .كل ما يمكن لإلنسان عمله ً
الذي يوكله له هللا .ال يقدر أحد على اعتبار تدبير هللا واجبه الخاص الذي يتعيَّن عليه القيام به .إن الخضوع لمشيئة هللا اآلب
هو جوهر المسيح؛ وعصيان هللا هو سمة الشيطان .هاتان الصفتان غير متوافقتين ،وأي شخص يمتلك صفات الشيطان ال

سمى بالمسيح .السبب في أن اإلنسان ال يستطيع القيام بعمل هللا بدالً عنه هو أن اإلنسان ال يملك ًأيا من جوهر
يمكن أن ُي ّ
هللا؛ فاإلنسان يعمل هلل من أجل مصالحه الشخصية وتطلعاته المستقبلية ،لكن المسيح يعمل إلتمام مشيئة هللا اآلب.
تماما
إن الطبيعة البشرية التي للمسيح خاضعة لالهوته .ومع أنه ّ
يحل في الجسد ،إال أن طبيعته البشرية ال تشبه ً
ٍ
ضعف في
أيضا خاضعة لالهوته ،وال يوجد أي
الطبيعة البشرية التي لإلنسان الذي من الجسد .فلديه شخصيته الفريدة ،وهي ً
ويقيد هذا الضعف الهوته إلى ٍ
حد ُمعيَّن ،ولكن هذه الحدود تقع
الهوته؛ َّ
أما ضعف المسيح فيرجع إلى ضعف طبيعته البشريةِّ ،
في نطاق ُمعيَّن ووقت ُمعيَّن ،وليست ُمطلقة .عندما يحين الوقت لتنفيذ عمل الهوته ،فإن ذلك يتم دون عائق من طبيعته

وبعيدا عن الحياة العادية لطبيعته البشرية ،تتأثر جميع
البشرية .إن الطبيعة البشرية للمسيح تخضع بالكامل لتوجيه الهوته.
ً
طل عمل الهوته.
األفعال األخرى الصادرة عن طبيعته البشرية بالهوته ،وتُ َّ
وجه به مع أن للمسيح طبيعة بشرية ،إال أنها ال تع ِّ
هذا بالتحديد ألن الطبيعة البشرية للمسيح يوجهها الهوته؛ ومع أن طبيعته البشرية ليست ناضجة في سلوكه أمام اآلخرين ،إال

أنها ال تؤثر في العمل الطبيعي لالهوته .عندما أقول إن طبيعته البشرية لم تَْفسد ،أعني أن الطبيعة البشرية للمسيح يمكن أن
تَُو َّجه مباشرًة من ِقَبل الهوته ،وأنه يمتلك عقالً أرقى من عقل اإلنسان العادي .إن طبيعته البشرية هي األكثر مالءمة للخضوع
ل توجيه الالهوت في عمله .إن طبيعته البشرية هي األقدر على التعبير عن عمل الالهوت ،وكذلك األقدر على الخضوع لهذا
أبدا الواجب الذي يتعيَّن على اإلنسان في الجسد أن يقوم به؛ إنه قادر على
العمل .وبينما يعمل هللا في الجسد ،فإنه ال يغفل ً
عبادة هللا في السماء ٍ
بقلب صادق .لديه جوهر هللا ،وهويته من هوية هللا نفسه .كل ما في األمر أنه قد أتى إلى األرض وأصبح
كائنا مخلوًقا ،له الهيئة الخارجية لكائن مخلوق ،ولديه اآلن طبيعة بشرية لم تكن لديه من قبل؛ وبهذا فهو قادر على عبادة هللا
ً
في السماء .هذه هي ماهية هللا نفسه التي ال يضاهيها إنسان ،وهويته هي هللا نفسه .إنه يعبد هللا من منظور الجسد .لذلك فإن

قولنا" :المسيح يعبد هللا في السماء" ال يأتى عن طريق الخطأ .ما يطلبه من اإلنسان هو بالتحديد ماهيته .لقد حقق بالفعل كل
يتجنبه هو نفسه ،ألن كل هذا ِّ
يشكل ماهيته .وبغض النظر
ما يطلبه من اإلنسان قبل أن يطالبه به؛ فلن يطلب من اآلخرين ما ّ

عما يطلبه من اإلنسان ،ال يوجد طلب
عن الطريقة التي ينِّفذ بها عمله ،فإنه لن
َّ
يتصرف بطريقة تخالف هللا .وبغض النظر َّ
يتجاوز ما يمكن أن ُينجزه اإلنسان .كل ما يفعله هو إتمام مشيئة هللا وهو ألجل تدبيره .إن الهوت المسيح يعلو جميع البشر،

سلطانا من جميع الكائنات المخلوقة .هذا السلطان هو الهوته ،أي شخصية هللا نفسه وماهيته ،والذي يحدد
لذا فهو أعلى
ً
هويته .لذلك ،مهما َب َدت طبيعته البشرية عاديَّة ،فال يمكن إنكار أن له هوية هللا نفسه .وبغض النظر عن وجهة النظر التي

الجهال
غالبا ما ينظر األشخاص الحمقى و َّ
يتكلم منها والكيفية التي يطيع بها مشيئة هللا ،فال يمكن القول إنه ليس هللا نفسهً .
يعبر ويعلن بها عن ماهية الهوته ،فال
إلى طبيعة المسيح البشرية العادية على أنها نقيصة .وبغض النظر عن الكيفية التي ِّ
بأنه هو المسيحَّ .
يستطيع اإلنسان أن يسِّلم َّ
وكلما أظهر المسيح طاعته وتواضعه ،ازداد األشخاص الحمقى استخفاًفا بالمسيح.

يقدمون أولئك "الرجال العظماء" أصحاب الصور الشامخة
يتبنون تجاهه ً
حتى أنه يوجد َم ْن ّ
موقفا من االستبعاد واالزدراء ،لكنهم ّ
ِ
لكي تُ َّ
تجسد يخضع إلرادة هللا ،وكذلك من
الم ّ
قدم لهم العبادة .تأتي مقاومة اإلنسان هلل وعصيانه إياه من حقيقة أن جوهر هللا ُ
حقيقة الطبيعة البشرية العادية التي للمسيح؛ وهنا يكمن مصدر مقاومة اإلنسان هلل وعصيانه إياه .إذا لم يكن المسيح قد
احتجب خلف طبيعته البشرية ولم يطلب إرادة هللا اآلب من منظور أنه كائن مخلوق ،بل باألحرى امتلك طبيعة بشرية خارقة،

دائما على استعداد لإليمان بإله غير مرئي
فلن يوجد على األرجح أي عصيان داخل أي إنسان .إن السبب الذي يجعل اإلنسان ً
في السماء هو أن هللا في السماء ليس له طبيعة بشرية وليست له صفة واحدة من صفات أي كائن مخلوق .لذلك ينظر إليه
ائيا تجاه المسيح.
دائما بأعظم تقدير ،لكنه يتبنى ً
موقفا ازدر ً
اإلنسان ً
مع أن المسيح على األرض قادر على العمل نياب ًة عن هللا نفسه ،إال أنه ال يأتي بنية أن ُيظهر لكل الناس صورته في
الجسد .ال يأتي بهدف أن يراه جميع البشر؛ بل جاء ليسمح لإلنسان أن ُيقاد بيده ،وبذلك يدخل في العصر الجديد .إن وظيفة
جسد المسيح هي القيام بعمل هللا نفسه ،أي من أجل عمل هللا في الجسد ،وليس لتمكين اإلنسان من الفهم الكامل لجوهر

جسده .بغض النظر عن الكيفية التي يعمل بها ،فإنه ال يتجاوز ما يمكن للجسد تحقيقه .وبغض النظر عن الطريقة التي يعمل

إعالنا كامال عن مالمح هللا .باإلضافة إلى ذلك ،فإن
بها ،فهو يفعل ذلك في الجسد بطبيعة بشرية عادية ،وال يعلن لإلنسان
ً
وينِّفذ
أبدا أو ال يمكن تقديره كما
َّ
عمله في الجسد ليس خارًقا للطبيعة ً
يتصور اإلنسان .مع أن المسيح يمثل هللا نفسه في الجسد ُ
سعيا حثيثًا لنشر أعماله.
شخصيا العمل الذي يجب على هللا أن يفعله بنفسه ،إال َّأنه ال ينكر وجود هللا في السماء ،وال يسعى ً
ً

كذبا ّأنهم المسيح
باتضاع.
محتجبا داخل جسده
بل باألحرى فإنه ال يزال
ٍ
ً
وبعيدا عن المسيح ،ال يملك أولئك الذين يزعمون ً
ً
المتكبر ألولئك المسحاء الكذبة ،يصبح من الواضح أي نوع من الجسد كان حًقا
صفاته .وبمقارنته مع
التصرف المتعجرف و ّ
ّ
كذبا ،تفاخروا بأنفسهم أكثر ،وأصبحوا أكثر قدرة على عمل اآليات والعجائب لخداع
للمسيح .وكّلما ازداد هؤالء المسحاء الكذبة ً
جسدا
اإلنسان .ليس لدى المسحاء الكذبة صفات هللا؛ وال يشوب المسيح أي شائبة من تلك التي للمسحاء الكذبة .يصير هللا ً

هويته ،ويسمح لما
ليكمل عمل الجسد فحسب ،وليس
َّ
لمجرد السماح لجميع البشر أن يروه .ولكنه باألحرى يدع عمله يؤكد ّ
ِ
تحجم يده هويته ،بل يحددها عمله وجوهره .ومع أن له جوهر هللا نفسه
يعلنه أن يشهد لجوهره .فجوهره ليس بال أساس؛ ولم ّ

مختلفا عن الروح .إنه ليس هللا بصفات الروح؛ بل هو هللا
جسدا
ً
وقادر على القيام بعمل هللا نفسه ،إال أنه ال يزال ،في النهايةً ،
في هيئة الجسد .لذلك ،مهما كانت طبيعته العادية ومهما كان ضعفه ،ومهما كانت الكيفية التي يسعى بها إلى إتمام مشيئة هللا
ِ
أيضا روعة
تجسد طبيعة بشرية عادية بما فيها من ضعفات فحسب ،بل يوجد ً
الم ّ
اآلب ،ال يمكن إنكار الهوته .ال توجد في هللا ُ
وعمليا كلتا الطبيعتين البشرية
فعليا
ً
الهوته الفائق اإلدراك ،وكذلك جميع أعماله في الجسد .لذلك ،تجتمع في المسيح ً
والالهوتية .ليس هذا باألمر الفارغ أو الخارق على اإلطالقَّ .إنه يأتي إلى األرض بهدف أساسي يتمثل في القيام بالعمل؛ وال
بد من أن يمتلك طبيعة بشرية عادية لتنفيذ العمل على األرض؛ وإال فمهما كانت عظمة قوة الهوته ،فلن يستطيع أن يحِّقق

المهمة األصلية منها على نحو جيد .مع أن طبيعته البشرية على درجة كبيرة من األهمية ،إال أنها ليست جوهره .فجوهره هو

الالهوت؛ لذلك ،فاللحظة التي يبدأ فيها مباشرة خدمته على األرض هي اللحظة التي يبدأ فيها التعبير عن ماهية الهوته .إن

طبيعته البشرية هي فقط للحفاظ على الحياة الطبيعية لجسده حتى يتسنى لالهوته القيام بالعمل في الجسد بطريقة طبيعية .إن

ِ
يوجه عمله بأكمله .وعندما يكمل عمله ،فسيكون قد أنجز خدمته .ما يجب أن يعرفه اإلنسان هو مجمل
الالهوت هو الذي ّ
تاما عن ماهية الهوته ،وليس هو
ًا
مكن اإلنسان من معرفتهَّ .إنه طوال مدة عمله ،يعبر
عمله ،ومن خالل عمله ُي ّ
تعبير ً
كائنا يتأثَّر بالفكر والسلوك البشري .عندما يحين الوقت الذي تنتهي فيه كل خدمته،
شخصية مشوب ًة بالطبيعة البشرية ،أو ً

يعبر عنها .وعمله ال يخضع ألي توجيه من أي
تاما
ًا
عبر بالفعل
ً
وكامال عن الشخصية التي يجب أن ّ
فسيكون قد ّ
تعبير ً
تماما ،وال يسيطر عليه العقل أو يحركه التفكير ،ولكن ُيعلن عنه إعالنا
إنسان؛ كما أن التعبير عن شخصيته هو
تعبير ٌ
ٌ
حر ً
تلقائيا .ال يمكن ألي إنسان أن يحِّقق هذا .حتى إذا كانت األوضاع المحيطة قاسية أو ال تسمح الظروف بذلك ،فهو قادر على
ً

التعبير عن شخصيته في الوقت المناسب .المسيح وحده هو َم ْن يعبر عن ماهية المسيح ،في حين أن أولئك الذين ليسوا كذلك
تصورات عنه ،ال يمكن ألحد أن ينكر على أساس
ال يتَّسموا بشخصية المسيح .لذلك ،فحتى لو قاومه الجميع أو كانت لديهم ُّ
مفاهيم البشر أن الشخصية التي عبَّر عنها المسيح هي تلك التي هلل .كل أولئك الذين ينشدون المسيح ٍ
ٍ
صادق أو يسعون
بقلب

ن
أبدا على أساس أي جانب من جوانبه ال
بناء على التعبير عن الهوته .لن ينكروا المسيح ً
إلى هللا بعزٍم سيعترفو أنه المسيح ً
يتوافق مع مفاهيم البشر .مع أن البشر حمقى للغاية ،إال أن جميعهم يعرفون بالضبط ما هي إرادة اإلنسان وما يصدر من هللا.
ٍ
قصد بسبب نواياهم الخاصة .إن لم يكن لهذا السبب ،فلن يكون
كل ما في األمر أن العديد من الناس يقاومون المسيح عن

المجردة
لدى أي إنسان سبب إلنكار وجود المسيح ،ألن الالهوت الذي عبَّر عنه المسيح موجود بالفعل ،ويمكن ألعين الجميع
َّ

أن تشهد عمله.

كال من عمل المسيح وتعبيره يحددان جوهره .إنه قادر على أن يكمل ٍ
بقلب صادق ما أُوكل إليه ،وهو قادر على عبادة
ً
بقلب صادق ،وطلب إرادة هللا اآلب ٍ
هللا في السماء ٍ
بقلب صادق .إن جوهره هو الذي يحدد كل هذا ،ويحدد كذلك إعالنه

محاكاة ،أو نتيجة لتعليم إنسان ،أو نتيجة لسنوات
الطبيعي؛ والسبب في أن إعالنه الطبيعي ُيسمى هكذا هو أن تعبيره ليس
ً
ِ
َّ
تأصل في داخله .قد ينكر اإلنسان عمله
عديدة من التربية بواسطة اإلنسان .فهو لم يتعلمه أو يزّيِن نفسه به ،بل إنه باألحرى ُم ّ
وتعبيره وطبيعته البشرية والحياة الكاملة لطبيعته البشرية العادية ،لكن ال أحد يستطيع أن ينكر أنه يعبد هللا في السماء ٍ
بقلب
صادق .ال أحد يستطيع أن ينكر أنه قد جاء ليكمل مشيئة اآلب السماوي ،وال يمكن ألحد أن ينكر إخالصه في طلب هللا اآلب.

اء غير عادية ،وال يزعزع عمله األرض أو يهز السماء كما يتخيَّل
ومع أن صورته ال تُسر بها الحواس ،وال يمأل حديثه أجو ً
اإلنسان ،إال َّأنه بالفعل المسيح الذي يحِّقق مشيئة اآلب السماوي ٍ
كامال لآلب السماوي ،ويطيع
بقلب صادق ،ويخضع
خضوعا ً
ً

حتى الموت .هذا ألن جوهره هو جوهر المسيح .يصعب على اإلنسان تصديق هذا الحق ،ولكنه قائم بالفعل .عندما تكتمل

تمثالن شخصية هللا وماهيته
خدمة المسيح بالكامل ،سيكون اإلنسان ًا
قادر على أن يرى من خالل عمله أن شخصيته وماهيته ّ
جسدا ،وليس مثل اإلنسان
في السماء .في ذلك الوقت ،يمكن أن يبرهن مجمل عمله على أنه هو بالفعل الكلمة الذي يصير ً

الذي من لح ٍم ودمٍ .لكل خطوة من خطوات عمل المسيح على األرض داللتها التمثيلية ،لكن اإلنسان الذي يختبر العمل الفعلي
خاصا على الخطوات المتعددة للعمل الذي قام به هللا في
لكل خطوة غير قادر على فهم داللة عمله .وهذا ينطبق انطباًقا ً
ٍ
أفكار عن عمله؛
تجسده الثاني .معظم أولئك الذين سمعوا كلمات المسيح أو رأوها فقط ولكنهم لم يروه قط ليس لديهم أي
ّ
وأولئك الذين أروا المسيح وسمعوا كلماته ،وقد اختبروا كذلك عمله ،يجدون صعوبة في قبول عمله .أليس هذا ألن مظهر

المسيح وطبيعته البشرية العادية ال يروقان لإلنسان؟ أولئك الذين يقبلون عمله بعد أن مضى المسيح لن يواجهوا مثل هذه

الصعوبات ،ألنهم يقبلون فقط عمله وال يتواصلون مع طبيعة المسيح البشرية العادية .ليس بإمكان اإلنسان أن َّ
يتخلى عن أفكاره
مكثفا؛ وهذا يرجع إلى حقيقة أن اإلنسان ِّ
يركز فقط على ظهور هللا وال يستطيع
فحصا ً
فيما يخص هللا ،بل باألحرى ّ
يتفحصه ً
يتجنب مناقشة الطبيعة البشرية
التعرف على جوهره من خالل عمله وكلماته .عندما يغض اإلنسان طرفه عن ظهور المسيح أو ّ
ّ
َّ
ويتحدث فقط عن الهوته ،الذي ال يمكن ألي شخص الوصول إلى عمله أو كلماته ،فإن مفاهيم اإلنسان ستنخفض
للمسيح،
ِ
َّ
تجسد ،ال يمكن
الم ّ
إلى النصف ،حتى تصل إلى الحد الذي يتغلب عنده اإلنسان على جميع الصعوبات .خالل عمل هللا ُ
يتحمل هللا ويمتلئ بمفاهيم عديدة عنه ،وتشيع حاالت المقاومة والعصيان .ال يمكن لإلنسان أن يتحمل وجود هللا،
لإلنسان أن
َّ
أو يبدي قبوًال لتواضع المسيح واحتجابه ،أو يتسامح مع جوهر المسيح الذي يطيع اآلب السماوي .لذلك ،ال يمكنه البقاء مع

اإلنسان إلى األبد بعد أن ُينهي عمله ،ألن اإلنسان غير مستعد للسماح له بالعيش إلى جانبه .إذا لم يستطع البشر إبداء القبول
له خالل فترة عمله ،فكيف يمكنهم أن يحتملوا أن يحيا بينهم بعد أن يكون قد أكمل خدمته ،ويرقبهم وهم يختبرون كلماته

يجيا؟ ألن يسقط الكثيرون حينها بسببه؟ يسمح اإلنسان له فقط بالعمل على األرض ،وهذا هو أقصى مدى لقبول اإلنسان.
تدر ً
لوال عمل هللا لكان اإلنسان قد نبذه من األرض منذ زمن بعيد ،فكيف سيكون المقدار الضئيل من التساهل الذي كان سيبديه
ٍ
فعندئذ لم يكن
دع المسيح،
اإلنسان نحوه عندما يكتمل عمله؟ ألن يسلمه اإلنسان حينها إلى الموت ويعذبه حتى الموت؟ لو لم ُي َ
ليتحمل اإلنسان حينها
بإمكانه العمل بين البشر؛ ولو لم يعمل بهوية هللا نفسه ،وعمل بدالً من ذلك كإنسان عادي ،فلم يكن
َّ
تحمله أقل قدر من عمله .إ ًذا ليس بإمكانه إال أن يحمل هذه الهوية معه في عمله.
جملة واحدة كان سينطق بها ،ناهيك عن ّ
وبهذه الطريقة ،يكون عمله أكثر قوة ِم َّما لو لم يفعل ذلك ،ألن البشر جميعهم على استعداد ألن يطيعوا الهوية البارزة

والعظيمة .لو لم يحمل هوية هللا نفسه أثناء عمله أو ظهر على أنه هللا نفسه ،فلن تكون لديه الفرصة للقيام بأي عمل على

اإلطالق .ومع حقيقة أن له جوهر هللا وكينونة المسيح ،فلم يكن ليهدأ اإلنسان ويسمح له بالقيام بالعمل بسهولة بين البشر .إنه
المرات من ذلك الذي يتم بدون مثل هذه الهوية ،إال أن
يحمل هوية هللا نفسه في عمله؛ ومع أن هذا العمل أقوى بعشرات َّ

يتنحى
تماما له ،ألن اإلنسان ال يخضع سوى لمكانته وليس لجوهره .إذا كان األمر كذلك ،عندما َّ
اإلنسان ال يزال غير مطيع ً
حيا ليوم واحد؟ هللا مستعد للعيش على األرض
المسيح عن منصبه في يوم من األيام ،فهل يمكن أن يسمح له اإلنسان بالبقاء ً
تحمل إقامته
مع اإلنسان حتى يرى التأثيرات التي سيحققها عمل يده في السنوات التالية .ومع ذلك ،فاإلنسان غير قادر على ُّ
ليوم واحد ،لذا يمكنه فقط أن َّ
يتخلى عن هذا .إنه بالفعل أكبر قدر من التساهل والمعروف من جانب اإلنسان أن يسمح هلل بأن

شخصيا أظهروا له هذا القدر
يعمل بين البشر العمل الذي يجب أن يقوم به وأن يتمم خدمته .ومع أن أولئك الذين أخضعهم
ً
من السماحّ ،إال َّأنهم ما زالوا يسمحون له بالبقاء فقط حتى ينتهي عمله ،وليس للحظة واحدة بعد ذلك .إن كان األمر كذلك،
ِ
فماذا عن أولئك الذين لم ي ِ
تجسد بهذه الطريقة هو أنه هو المسيح في هيئة
خضعهم؟ أليس السبب وراء أن يعامل
ُ
ُ
اإلنسان َ
الم ّ
هللا ُ
ن
سوى
ممكنا التغّلب على الصعوبات التي تواجه
كان
أما
عادية،
إنسانية
طبيعة
بدو
الالهوت،
لديه
إنسان عادي؟ لو لم يكن
ً
اهتماما بهيئته كإنسان عادي ،على الرغم
اإلنسان بأكبر قدر من السهولة؟ يعترف اإلنسان بالهوته على مضض ،وال يظهر
ً
من حقيقة أن جوهره هو بالضبط جوهر المسيح الذي يخضع إلرادة اآلب السماوي .وعلى هذا النحو ،كان بإمكانه فحسب إلغاء

يتحمل وجوده.
عمله في أن يكون بين البشر ليشاركهم األحزان واألفراح ،ألن اإلنسان لم يعد َّ
من "الكلمة يظهر في الجسد"

جسدا
2.أهمية أن يصير هللا ً

كلمات هللا المتعلقة:
جدا للبشرية َّ
هذا الجسد هام ًّ
أيضا هللا ،ألنه يستطيع القيام بالعمل الذي ال يستطيع أي إنسان مخلوق من
ألنه إنسان و ً

جسد أن يفعله ،وألن بإمكانه تخليص اإلنسان الفاسد ،الذي يعيش معه على األرض .ومع َّأنه مطابق لإلنسان ،إال أن هللا
ِ
المتجسد أكثر أهمية للبشرية من أي إنسان ذي قيمة ،ألنه يستطيع القيام بالعمل الذي ال يستطيع روح هللا القيام به مباشرًة،
ّ
أن يشهد هلل نفسه ،وأكثر قدرة من روح هللا على أن يربح البشرية بالتمام .ونتيج ًة لذلك ،مع أن
وهو أكثر قدرًة من روح هللا على ْ
هذا الجسد عادي وطبيعيَّ ،إال َّ
أن إسهامه للبشرية وأهميته للوجود البشري تجعله ثمين القيمة ،وال يمكن ألي إنسان قياس
القيمة واألهمية الحقيقيتين لهذا الجسد .ومع أن هذا الجسد ال يمكنه مباشرًة تدمير الشيطانَّ ،إال َّ
أن بإمكانه استخدام عمله
ويخّلص
تجسد ،استطاع أن يهزم الشيطان ُ
إلخضاع البشرية وهزيمة الشيطان ،وجعل الشيطان يخضع بالتمام لسيادته .ألن هللا ّ
جسدا للقيام بعمل إخضاع البشرية التي أفسدها الشيطان .بهذه الطريقة هو
البشريةَّ .إنه ال يدمر الشيطان مباشرًة ،ولكنه يصبح ً
ِ
ِ
يقدم شهاد ًة
تجسد على الشيطان ّ
الم ّ
أقدر على أن يشهد لنفسه بين المخلوقات ،وأقدر على تخليص اإلنسان الفاسد .انتصار هللا ُ
إقناعا من الدمار المباشر للشيطان من خالل روح هللا .هللا في الجسد أكثر قدرة على مساعدة اإلنسان أن
أعظم ،وهو أكثر
ً
يعرف الخالق ،وأكثر قدرة على أن يشهد لنفسه بين المخلوقات.

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

أفضل شيء بشأن عمل هللا في الجسد هو َّأنه يمكنه أن يترك ألولئك الذين يتبعونه مواعظ وكلمات دقيقة ،وإرادته

المحددة ألجل البشرية .بحيث يمكن ألتباعه بعد ذلك أن ينقلوا كل كلماته ومشيئته على نحو أكثر دّقة وواقعية للبشرية جمعاء

لكل الذين يقبلون هذا الطريقَّ .
إن عمل هللا في الجسد بين البشر هو وحده الذي بالحق يتمم حقيقة وجود هللا وحياته بينهم .هذا
العمل وحده هو ما يشبع رغبة اإلنسان في رؤية وجه هللا ،والشهادة عن عمل هللا ،وسماع كلمة هللا الشخصيةُ .ينهي هللا
بهم .وعلى وجه
وينهي ً
تجسد العصر الذي لم يظهر فيه إال ظل يهوه للبشريةُ ،
الم َ
الم ّ
أيضا عصر إيمان البشرية باإلله ُ
ُ

وسروراَّ .إن ُه ال يختتم عصر
لتجسد هللا بالبشرية جمعاء إلى عصر أكثر واقعية وعملية
الخصوص يأتي عمل آخر مرحلة
ً
ّ
الناموس والعقيدة فحسب؛ بل األهم من ذلك َّأنه يكشف للبشرية عن هللا الحقيقي والعادي ،البار والقدوس ،الذي يكشف عن
حتجبا آلالف
ويظهر غاية البشرية وأسرارها ،الذي خلق البشرية ،والذي سينهي عمل التدبير ،والذي ظل ُم ً
عمل خطة التدبير ُ
تماما ،ويختتم العصر الذي ابتغت فيه البشرية جمعاء طلب وجه هللا ولكنها لم تقدر أن تنظره،
السنينُ .ينهي عصر الغموض ً

وينهي العصر الذي فيه خدمت البشرية جمعاء الشيطان ،ويقود البشرية كّلها إلى عصر جديد كليًّا .كل هذا هو نتاج عمل هللا
بدال من روح هللا .حين يعمل هللا في جسده ،لن يعود أولئك الذين يتبعونه يتلمسون ويسعون وراء األمور التي يبدو
في الجسد ً
ِ
سيوصل
بهم .حين ينشر هللا عمله في الجسد،
الم َ
ّ
أنها موجودة وغير موجودة على حد سواء ،وسيتوقفون عن تخمين مشيئة هللا ُ
َّ
وسيتكلمون بكل كلماته في آذان البشرية بأسرها .كل ما
َم ْن يتبعونه العمل الذي قام به في الجسد إلى كل الديانات والطوائف،

شخصيا ،ستكون حقائق ،وليست هرطقة.
أمور رآها اإلنسان وسمعها
يسمعه أولئك الذين قبلوا بشارته سيكون حقائق عمله ،و ًا
ً
أيضا األدوات التي يستخدمها لنشر العمل .بدون وجود حقائق ،لما انتشرت
هذه الحقائق هي الدليل الذي ينشر به عمله ،وهي ً

أبدا في ظل غياب الحقائق ووجود تخيالت اإلنسان فقط أن يقوم هللا
بشارته عبر جميع الدول وإلى كافة األماكن؛ لم يكن
ً
ممكنا ً
ِ
المتجسد بعمل إخضاع الكون بأسره .الروح غير مرئي وغير محسوس لإلنسان ،وعمل الروح غير قادر على ترك أي دليل
ّ

دائما بإله مبهم غير
إضافي أو حقائق إضافية عن عمل هللا لإلنسان .لن يرى اإلنسان ً
أبدا وجه هللا الحقيقي وسوف يؤمن ً

تخيالت اإلنسان جوفاء وال
أبدا الكلمات التي يقولها هللا
أبدا وجه هللا ،ولن يسمع ً
موجود .لن يرى اإلنسان ً
شخصيا .في النهايةّ ،
ً
ِ
المتأصلة وعمله أن يجسدهما اإلنسان .إن هللا غير المرئي في
يمكنها أن تحل محل وجه هللا الحقيقي؛ ال يمكن لشخصية هللا
ّ
ِ
شخصيا بين البشر .هذه هي الطريقة
المتجسد الذي يقوم بعمله
السماء وعمله ال يمكن أن يجيئا إلى األرض َّإال من خالل هللا
ً
ّ
المثلى التي يظهر بها هللا لإلنسان ،وفيها يرى اإلنسان هللا ويعرف وجهه الحقيقي ،وال يمكن تحقيق هذا من خالل إله غير
ُ
ِ
متجسد.
ّ
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

جدا ،وليس هو جسد التجسد الثاني هلل
في هذه المرة يأتي هللا ليقوم بعمل ليس في جسد روحاني ،بل في جسد عادي ً
جدا ،ال يمكنك أن ترى فيه أي شيء يختلف عن اآلخرين،
أيضا الجسد الذي يعود به هللا ،فهو جسد عادي ً
فحسب ،بل هو ً

ول كن يمكنك أن تتلقى منه الحقائق التي لم تكن قد سمعتها من قبل على اإلطالق .وهذا الجسد الضئيل هو تجسيد لجميع كالم
الحق الذي من هللا ،والذي يتولى عمل هللا في األيام األخيرة ،وهو تعبير عن شخصية هللا كلها لإلنسان لكي يصل إلى معرفته.

كثير
كثير في أن تفهم هللا الذي في السماء؟ أال تكن ترغب ًا
كثير في أن ترى هللا الذي في السماء؟ أال ترغب ًا
أال تساورك الرغبة ًا
في أن ترى غاية البشرية؟ سوف يخبرك هو عن كل هذه األسرار التي لم يستطع إنسان أن يخبرك عنها ،بل إنه حتى سيخبرك
بالحقائق التي ال تفهمها .إنه بابك للدخول إلى الملكوت ،ودليلك إلى العصر الجديد .يكمن في هذا الجسد العادي العديد من

األسرار التي يصعب إدراكها .قد تبدو أفعاله غامضة لك ،ولكن هدف كل العمل الذي يعمله يكفي ألن ترى أنه ليس مجرد
جسد بسيط كما يعتقد اإلنسان؛ ذلك أنه يمثل إرادة هللا وكذلك العناية التي يبديها هللا للبشرية في األيام األخيرة .ومع أنه ال

يمكنك أن تسمع الكالم الذي ينطق به ،والذي تهتز له السماوات واألرض ،أو ترى عينيه مثل اللهب المتّقد ،ومع أنك ال
تستطيع أن تشعر بالتأديب بقضيبه الحديدي ،فإن بإمكانك أن تسمع من كالمه غضب هللا ،وتعلم أن هللا يظهر الشفقة على

اإلنسان .يمكنك أن ترى شخصية هللا البارة وحكمته ،كما أنك تدرك كذلك االهتمام والعناية من هللا لجميع البشر .يتمثل عمل
ويمكن اإلنسان
هللا في األيام األخيرة في أن يسمح لإلنسان بأن يرى اإلله الذي في السماء يعيش بين الناس على وجه األرضّ ،
من معرفة هللا وطاعته واتقائه ومحبته .وهذا ما جعله يعود إلى الجسد مرة أخرى .ومع أن ما يراه اإلنسان اليوم هو إله يشبه

اإلنسان ،إله له أنف وعينان ،وإله عادي ،فسوف يريكم هللا في النهاية أنه بدون وجود هذا الرجل ستتعرض السماء واألرض

جميعا في مجاعة
لتغير هائل ،وبدون هذا اإلنسان سوف تصبح السماء معتمة وتغدو األرض في حالة فوضى ،ويعيش البشر
ً
جميعا في جهنم منذ أمد طويل ،ولوال
المتجسد في األيام األخيرة ألهلك هللا الناس
وأوبئة .وسوف يريكم أنكم لوال الخالص باهلل
ً
ّ
الخطاة وجثثًا على الدوام .عليكم أن تعلموا أنه لوال وجود هذا الجسد لواجهت البشرية
وجود هذا الجسد لكنتم إ ًذا وإلى األبد أوائل ُ
كلها كارثة حتمية ،ولوجدتم أنه من الصعب النجاة من عقاب هللا األشد للناس في األيام األخيرة .لوال ميالد هذا الجسد العادي

جميعا في حال ال تحظون فيها بالحياة وال بالموت مهما طلبتموهما ،ولوال وجود هذا الجسد لما كنتم قادرين في هذا اليوم
لكنتم
ً
على تلقي الحقيقة والمثول أمام عرش هللا ،بل لعاقبكم هللا بسبب خطاياكم الفظيعة .هل تعلمون؟ لوال عودة هللا إلى الجسد ،لما
أتيحت ألحد فرصة للخالص ،ولوال مجيء هذا الجسد ،ألنهى هللا هذا العصر القديم .وعليه ،فهل ما زال بإمكانكم رفض

كثير من هذا اإلنسان العادي ،فلماذا إ ًذا ال تسارعون إلى قبوله؟
التجسد الثاني هلل؟ وما دمتم تستفيدون ًا

صائبا ،وال تعلمون ما إذا كان عمل هللا
إن عمل هللا هو ذلك الذي ال تدركونه .فإذا كنتم ال تدركون ما إذا كان قراركم
ً
ناجحا ،فلماذا إ ًذا ال تجربون حظكم وترون ما إذا كان هذا اإلنسان العادي ذا عون كبير لكم ،وما إذا كان هللا قد صنع عمالً
ً

عظيما .لكنني ال بد أن أقول لكم إن الناس في زمن نوح كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى حد لم يكن هللا يطيق
ً
عظيما دمر البشرية ولم يترك سوى عائلة نوح المكونة من ثمانية أفراد وجميع أنواع الطيور
طوفانا
رؤيته ،ولذلك أنزل
ً
ً
عظيما
فسادا
الم ْخلصون له حتى النهاية .ومع أن كال الزمنين شهدا ً
ً
والحيوانات .أما في األيام األخيرة فكل الذين يبقيهم هللا هم ُ
دمر هللا جميع البشر في زمن
فاسدا ً
ال يطيق هللا رؤيته ،وكان اإلنسان في كال العصرين ً
جدا حتى إنه أنكر ربوبية هللا ،لذا ّ
نوح .لقد أغضب الناس هللا في كال العصرين إلى حد كبير ،ومع ذلك صبر هللا على الناس في األيام األخيرة وحتى اآلنِ .ل َم
ذلك؟ ألم يخطر ذلك ببالكم؟ إن كنتم حًقا ال تعلمون ،فدعوني إ ًذا أخبركم .السبب وراء ُّ
تفضل هللا على الناس في األيام األخيرة

يدمر الناس في األيام األخيرة حيث
يتحمل أن ّ
ليس أنهم أقل فساداً من الناس في زمن نوح ،أو أنهم تابوا إلى هللا ،وال أن هللا ال ّ
تقدمت التكنولوجيا ،بل إن لدى هللا عمالً يفعله في جماعة من الناس في األيام األخيرة ،وسيتم فعل هذا من قبل هللا المتجسد
نفسه .إضافة إلى ذلك ،سوف يختار هللا جزءاً من هذه الجماعة هدفاً لخالصه ،وثمرة لخطة تدبيره ،ويأتي بهؤالء معه إلى

تجسده في األيام األخيرة.
ًا
تماما
تحضير لعملية ّ
العصر التالي .لذلك ،مهما يكن األمر ،فقد كان هذا الثمن الذي يدفعه هللا هو ً
الحقيقة التي وصلتم لها هذا اليوم هي بفضل هذا الجسد ،وما أتيحت لكم الفرصة للعيش إال ألن هللا يعيش في الجسد .وكل
هذه البركات التي نلتموها هي بسبب هذا اإلنسان العادي .ليس هذا فحسب ،بل إن كل أمة في نهاية المطاف ستعبد هذا

اإلنسان العادي ،كما تقدم الشكر لهذا الرجل العادي وتطيعه ،ألن الطريق والحق والحياة الالتي جاء بها هي التي خلصت

أيضا الذي
البشر
جميعا ،وهدأت الصراع بين هللا واإلنسان ،وقللت المسافة بينهما ،وأوجدت صلة بين أفكار هللا واإلنسان .وهو ً
ً
جدير بأن تثق به وتعبده؟ أال يصلح جسد عادي مثل هذا أن ُيدعى المسيح؟
مجد هللا بمزيد من المجد .أليس رجل عادي كهذا ًا
ّ

أال يستطيع هذا الرجل العادي أن يكون
تعبير عن هللا بين الناس؟ أليس هذا الرجل الذي يساعد البشر على الخالص من
ًا
جدير بحبكم وبأن تتمسكوا به؟ فإذا رفضتم َم ْن نطق بالحق من فمه وكرهتم وجوده بينكم ،فماذا سيكون مصيركم؟
الضيقة ًا

يتم عمل هللا كله في األيام األخيرة عن طريق هذا الرجل العادي ،حيث سيمنحك كل شيء ،كما يمكنه باإلضافة إلى

جدا إلى درجة أنه غير جدير بالذكر؟
يقرر كل ما يتعلق بك .فهل يمكن أن يكون رجل كهذا كما تعتقدون :رجل بسيط ً
ذلك أن ّ
ٍ
تماما؟ أم أن السبيل الذي يهديكم إليها غير
تماما؟ وهل ال تكفي ّبينة أفعاله لكي تقتنعوا ً
أليس الحق الذي لديه كاف إلقناعكم ً
جديرة بأن تتبعوها؟ ما الذي يجعلكم تشعرون بالكراهية تجاهه واستبعاده والتملص منه؟ إنه هو الذي ينطق بالحق ،وهو الذي

يمكنكم من إتاحة سبيل للتحرك .فهل ما زلتم ال تستطيعون أن تجدوا آثار عمل هللا ضمن هذه الحقائق؟
يقدم الحق ،وهو الذي ّ
ّ
زكى هللا أولئك الذين نزلوا من على
لوال عمل يسوع لما نزلت البشرية من على الصليب ،ولكن لوال
ُّ
التجسد في هذا اليوم لما ّ
الصليب أو لما دخلوا في العصر الجديد .ولوال قدوم هذا الرجل العادي لما أتيحت لكم الفرصة إ ًذا ،ولما كنتم أهالً لرؤية الوجه

جميعا للهالك منذ أمد بعيد .لقد غفر هللا لكم وأظهر لكم رحمته بسبب مجيء التجسد
الحقيقي هلل؛ ألنه كان ينبغي أن تتعرضوا
ً
الثاني هلل .وبغض النظر عن هذا ،فإن الكلمات التي يجب أن أودعكم بها في النهاية هي ما يلي :هذا الرجل العادي – الذي
المتجسد – ذو أهمية حيوية لكم .هذا هو األمر العظيم الذي صنعه هللا بالفعل بين الناس.
هو هللا
ّ
عظيما بين الناس" في "الكلمة يظهر في الجسد"
أمر
من "هل علمت؟ لقد صنع هللا ًا
ً

أولئك الذين يرغبون في الحصول على الحياة من دون االعتماد على الحق الذي نطق به المسيح ُهم أسخف َم ْن على
يقدمه المسيح هم تائهون في األوهام .لذلك أقول إن أولئك الذين ال يقبلون
األرض ،وأولئك الذين ال يقبلون طريق الحياة الذي ّ
مسيح األيام األخيرة سوف ُيرَذلون من هللا إلى األبد .المسيح هو بوابة اإلنسان الوحيدة إلى الملكوت في األيام األخيرة ،التي ال

أحدا إال بالمسيح .إن كنت تؤمن باهلل ،عليك أن تقبل كلماته وتطيع طريقه .يجب ّأال
يكمل هللا ً
يستطيع أحد أن يتجنبها .لن ّ
الم َّ
قد َمة إليك .يأتي المسيح في األيام األخيرة حتى ينال
ينحصر تفكيرك في نيل البركات من دون قبول الحق .أو قبول الحياة ُ

حقيقيا .إن عمله إنما هو من أجل وضع نهاية للعصرالقديم ودخول العصر الجديد ،وعمله هو
إيمانا
الحياة كل َم ْن يؤمن به ً
ً
كنت غير قادر على االعتراف به ،ال بل من
السبيل الوحيد الذي يجب أن يسلكه كل من يريد دخول العصر الجديد .إذا َ
عتيد أن تحرق بنار ال تُطفأ إلى األبد ،ولن تدخل ملكوت
الرافضين له أو
المجدفين عليه أو حتى من الذين يضطهدونه ،فأنت ٌ
ّ
عبر عن الروح القدس وعن هللا ،هو َم ْن أوكل إليه هللا إتمام عمله على األرض؛ لذلك أقول إنك
هللا .لهذا فالمسيح نفسه هو من ُي ّ

إن لم تقبل كل ما عمله مسيح األيام األخيرة ،تكون مجدًفا على الروح القدس .والعقوبة التي تنتظر َم ْن يجدف على الروح
القدس واضحة للجميع .كذلك أقول لك إنك إن قاومت مسيح األيام األخيرة وأنكرته ،فلن تجد َم ْن يحمل تبعات ذلك عنك.

حاولت أن تصلح أخطاءك ،فلن
فصاعدا ،لن تحصل على فرصة أخرى لتنال تزكية هللا ،وحتى لو
أيضا أقول إنك من اليوم
ً
َ
و ً
كائنا ال قيمة له ،بل هو المسيح .هل تدرك
تعاين وجه هللا مرة أخرى ُمطلًقا .ألن الذي تقاومه ليس
ومن تنكره ليس ً
ً
إنسانا ً
عاديا َ

فت جريمة شنعاء .لذلك ،فنصيحتي لكل واحد هي أال تقاوم الحق أو تبدي
هذه النتيجة؟ أنت لم ترتكب خطأ
صغيرا ،إنما اقتر َ
ً
قادر أن يمنحك الحياة ،وال شيء غير الحق يسمح لك بأن تُوَل ُد من جديد وأن تعاين وجه هللا.
نقدا
ً
مستهترا ،ألن الحق وحده ٌ
ً
من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا المتعلقة:

3.الفرق بين عمل هللا الم ِّ
تجسد وعمل الروح
ُ

ال يتم خالص هللا لإلنسان مباشرًة من خالل طريقة الروح وهوية الروح ،ألن روحه ال يمكن لإلنسان أن يلمسه أو يراه،
وال يمكن لإلنسان االقتراب منه .إن حاول تخليص اإلنسان مباشرًة من منظور الروح ،لما استطاع اإلنسان أن ينال خالصه.

ولو لم يتسربل هللا بالشكل الخارجي إلنسان مخلوق ،لما استطاع البشر أن ينالوا هذا الخالص .ألن اإلنسان ال يمكنه بأية

إنسانا مخلوًقا ،أي من
وسيلة االقتراب منه ،بالضبط مثلما لم يستطع أحد االقتراب من سحابة يهوه .فقط من خالل صيرورته
ً
وضع كلمته في الجسد ،يستطيع أن يعمل عمل الكلمة بصورة شخصية في كل من يتبعه .وقتها فقط يمكن لإلنسان أن
خالل ْ
جسدا ،لما استطاع أي إنسان ذو جسد أن ينال مثل
يسمع كلمته ويراها وينالها ،ومن خالل هذا َيخُلص بالتمام .لو لم يصر هللا ً
ط ِرح اإلنسان واستحوذ
هذا الخالص العظيم ،ولما استطاع أي شخص أن يخُلص .إن كان روح هللا يعمل مباشرًة بين البشر ،ل ُ

عليه إبليس كأسير بالتمام ألن اإلنسان غير قادر على االرتباط باهلل.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

يدخل هللا مرحلة عمل جديدة في األيام األخيرة .سيكشف عن المزيد من شخصيته ،ولن تكون شخصيته هي شخصية
جديدا ،فهذا العمل الجديد تصاحبه شخصية جديدة .لذلك ،لو
الرحمة والمحبة التي كانت في زمن يسوع .وبما أنه قد بدأ ً
عمال ً
جسدا ،بل تكلم الروح مباشرًة عبر الرعد لكي ال يكون لإلنسان وسيلة ليتواصل معه،
قام الروح بهذا العمل – لو لم يصر هللا ً
فهل كان اإلنسان ليقدر على معرفة شخصيته؟ لو كان الروح فقط هو من قام بالعمل ،فما كان لإلنسان وسيلة لمعرفة شخصية
جسدا ،وعندما يظهر الكلمة في الجسد ،ويعبر عن شخصيته
هللا .ال يمكن للناس أن يروا شخصية هللا بعيونهم إال عندما يصير ً
الكلية من خالل الجسد .يعيش هللا ًّ
حقا وصدًقا بين البشر .هو ملموس؛ ويمكن لإلنسان التعامل فعليًّا مع شخصيته ،واالنخراط

فيما لديه ومن هو؛ وبهذه الطريقة فقط يمكن لإلنسان أن يتوصل لمعرفته بحق.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

عمل الجسد تستتبعه الكثير من المشقات ،وال يمكن للجسد أن تكون لديه نفس هوية الروح العظيمة ،وال يمكنه تنفيذ نفس

فضال عن َّأنه ال يمكن أن يكون له نفس سلطان الروح .ومع ذلك فإن جوهر العمل الذي يقوم به
األفعال الخارقة للطبيعية،
ً
هذا الجسد غير الملحوظ يفوق بكثير العمل الذي يقوم به الروح مباشرًة ،وهذا الجسد نفسه هو اإلجابة عن كافة احتياجات
لم ْن سيخُلصون ،فإن قيمة الفائدة التي يحِّققها الروح أقل بكثير من تلك التي يحِّققها الجسد :عمل الروح قادر
البشرية جمعاءَ .
على تغطية الكون بأسره ،وعبر كافة الجبال واألنهار والبحيرات والمحيطات ،ومع ذلك فإن عمل الجسد يرتبط بأكثر فاعلية بكل

أيضا
شخص يتصل به .باإلضافة إلى هذا ،يمكن لإلنسان أن يفهم جسد هللا بصورته الملموسة ويثق به بصورة أفضل ،ويمكنه ً
تعميق معرفة اإلنسان باهلل ،ويترك لدى اإلنسان انطباعا أكثر عمًقا عن أعمال هللا الفعلية .إن عمل الروح م َّ
غلف باألسرار،
ً
ُ
ومن الصعب على الكائنات الفانية إدراكه ،ومن األصعب عليهم رؤيته ،ولذلك يمكنهم فقط االعتماد على خياالت جوفاء .ولكن

عمل الجسد طبيعي ويعتمد على الواقعية ،ويملك حكمة غنية ،وهو واقع يمكن لعين اإلنسان الجسدية رؤيته؛ يمكن لإلنسان أن
اختبار شخصيا ،وال حاجة له الستخدام خياله ِ
الخ ْصب .هذه هي دّقة عمل هللا في الجسد والقيمة
ًا
يختبر حكمة عمل هللا
ً
تخيلها ،على سبيل المثال،
الحقيقية له .يمكن للروح فقط أن يقوم بعمل األشياء غير المرئية لإلنسان والتي يصعب عليه ّ

استنارة الروح ،وتحريك الروح ،وإرشاد الروح ،ولكن ينظر اإلنسان الذي يعتمد على عقله إلى هذه األمور على َّأنها ال تقدم أي

اسعا ،وال يمكنها تقديم إرشاد من خالل كلمات .مع ذلك فإن عمل هللا في
معنى واضحَّ .إنها ال تقدم سوى حركة ،أو معنى و ً
عظيما :به كلمات إرشاد دقيقة ،ومشيئة واضحة ،وأهداف واضحة منشودة .ولذلك ال يحتاج اإلنسان أن
الجسد مختلف اختالًفا
ً
يتلمس طريقه وال أن يستخدم خياله ،وال حتى أن يقوم بعمل تخمينات .هذا هو وضوح العمل في الجسد ،واختالفه الكبير عن
َّ
عمل الروح .عمل الروح غير مناسب َّإال لنطاق محدود ،وال يمكن أن يحل محل عمل الجسد .يعطي عمل الجسد اإلنسان

أهداًفا ضرورية ومحددة بدرجة أكبر ،وأكثر واقعية ،ومعرفة ِّ
قيمة أكثر من عمل الروح .العمل الذي له قيمة ُعظمى لإلنسان
ويلمس .فقط العمل الواقعي
الفاسد هو العمل الذي يقدم كلمات دقيقة ،وأهداف واضحة للسعي وراءها ،والذي يمكن أن ُيرى ُ
واإلرشاد في الوقت المناسب هما ما يناسبان أذواق اإلنسان ،وال شيء سوى العمل الحقيقي يمكنه أن يخِّلص اإلنسان من فساده
وشخصيته المنحرفة .ال يستطيع أحد أن يحقق هذا َّإال

من شخصيته الفاسدة المنحرفة السابقة .ومع أن الروح

ِ
ِ
المتجسد وحده هو الذي يستطيع أن يخِّلص اإلنسان
المتجسد؛ هللا
هللا
ّ
ّ
ِ
عمال مثل هذا َّإال من
هو جوهر هللا
المتأصل ،فإنه ال يمكن أن يتم ً
ّ
مؤثر – هذا هو الحق الخالص .ومع أن معظم الناس قد
أن يكون ًا

منفردا ،لما أمكن لعمله
إن عمل الروح
ً
خالل جسدهْ .
أصبحوا أعداء هللا بسبب هذا الجسد ،فإنه حين ُينهي عمله ،لن يكف أولئك الذين كانوا يعادونه عن أن يصبحوا أعدائه فحسب،

بل على العكس سيصبحون
شهود متوافقون معه وال ينفصلون عنه .سيعطي
شهودا له .سيصيرون الشهود الذين أخضعهم؛
ٌ
ً
اإلنسان أن يعرف أهمية عمله في الجسد من أجل البشر ،وسيعرف اإلنسان أهمية هذا الجسد لمعنى الوجود اإلنساني ،ويعرف

القيمة الحقيقية لنمو حياته ،إضافة إلى أنه سيعرف أن هذا الجسد سيصبح ينبوع حياة ال يطيق اإلنسان االنفصال عنه .مع أن
التجسد الذي اتخذه هللا ال يطابق على اإلطالق هويته ومكانته ،ويبدو لإلنسان أنه ال يتماشى مع مكانته الفعليةَّ ،إال َّ
أن
جسد
ُّ
هذا الجسد ،الذي ال يحمل صورة هللا الحقيقية ،أو هوية هللا الحقيقية ،يمكنه أن يقوم بالعمل الذي ال يقدر روح هللا أن يعمله

لتجسد هللا ،وهذه هي األهمية والقيمة الحقيقيتين اللتين يعجز اإلنسان عن
بطريقة مباشرة .هذه هي األهمية والقيمة الحقيقيتين ُّ

عما يرونه أو يفكرون
تقديرهما واإلقرار بهما .مع أن كافة البشر ينظرون بسمو إلى روح هللا
وبتدن إلى جسده ،فبغض النظر َّ
ٍّ

به ،فإن األهمية والقيمة الحقيقيتين للجسد تتجاوزان بكثير أهمية الروح وقيمته .بالطبع هذا فقط فيما َّ
يتعلق بالبشرية الفاسدة.
ِ
إإلهاما ،وإحساس باإلعجاب ال
يقدم تحفيز أو
لكل شخص يسعى إلى الحق ويشتاق لظهور هللا ،فإن عمل الروح يمكنه فقط أن ّ
ً
ٍ
ومتعال وبديع ،ومع ذلك ال يمكن تحقيقه أو الحصول عليه بالكامل .ال يمكن
تخيله ،وإحساس بأن هذا عظيم
يمكن تفسيره وال ّ
أبدا أن يكونا
لإلنسان وروح هللا ّإال أن ينظر كل منهما لآلخر من بعيد ،كما لو كانت هناك مسافة كبيرة بينهما ،وال يمكنهما ً
فاصال غير مرئي يفصل بين اإلنسان وهللا .في الواقع ،هذا وهم يعطيه الروح لإلنسان ،ألن
طا
أن هناك خ ً
ً
متماثلين ،كما لو ّ

شيئا مما
أبدا أن يتعايشا في العالم ذاته ،ألن الروح ال يملك ً
الروح واإلنسان ليسا من نفس النوع ،الروح واإلنسان ال يمكن ً
لإلنسان .لذلك ال يحتاج اإلنسان إلى الروح ،ألن الروح ال يمكنه القيام بالعمل الذي يحتاج إليه اإلنسان بشدة مباشرًة .عمل
ِ
ِ
ِ
إحساسا َّ
المتجسد) حقيقي وطبيعي،
بأنه (أي هللا
ويقدم كلمات واضحة ،و
قدم أهداًفا واقعية لإلنسان لكي يسعى وراءهاّ ،
الجسد ي ّ
ّ
ً
أن اإلنسان قد يتَّقيهَّ ،إال َّأنه من السهل على معظم الناس أن يتعّلقوا به :فيمكن لإلنسان أن يرى
و َّأنه متَّضع وعادي .ومع َّ
وجهه ،وأن يسمع صوته ،وال يحتاج إلى أن ينظر إليه من بعيد .يمكن لإلنسان الوصول إلى هذا الجسد؛ فهو ليس ببعيد ،وال

غير ُمدرك ،بل مرئي وملموس ،ألن هذا الجسد موجود في العالم نفسه الذي يوجد فيه اإلنسان.
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

يرى اإلنسان اآلن أن عمل هللا المتجسد هو في الواقع غير عادي .به الكثير مما ال يستطيع اإلنسان تحقيقه؛ وهو مملوء

أبدا ألي إنسان منذ يوم والدتهم ،ومع ذلك حين يرون كلمات هللا
باألسرار والعجائب .لذلك ،قد خضع العديد .لم يخضع البعض ً
هذا اليوم ،يخضعون بالتمام دون أن يالحظوا أنهم فعلوا ذلك ،وال يدققون أو يتفحصون أو يقولون أي شيء آخر .لقد سقط

البشر تحت الكلمة ويرقدون خاضعين تحت الدينونة بالكلمة .إن تكلم روح هللا مباشرًة مع البشر ،لخضع البشر كافة لصوته،
مسافر إلى دمشق .إن
ًا
وسقطوا على وجوههم دون كلمات من الوحي ،مثلما سقط بولس على األرض من النور عندما كان
ثم يحصل على
أبدا أن يعرف فساده من خالل دينونة الكلمة ومن َّ
استمر هللا في العمل بهذه الطريقة ،لما استطاع اإلنسان ً
جسدا يستطيع أن يقدم كلماته بصورة شخصية آلذان كل إنسان ،حتى يسمع جميع َمن لهم
الخالص .فقط من خالل صيرورته ً
بدال من ظهور الروح الذي يخيف اإلنسان
آذان كالمه ويقبلون عمل ديونته بالكلمة .هذه فقط هي النتيجة التي حققتها كلمتهً ،

فيخضع .فقط من خالل هذا العمل العملي غير العادي يمكن لشخصية اإلنسان القديمة ،المستترة عميًقا بداخله للعديد من
ِ
المتجسد؛ إنه يتكلم وينفذ الدينونة بأسلوب عملي
السنوات ،أن تنكشف فيدركها اإلنسان ويغيرها .هذا هو العمل العملي هلل
ّ
ِ
تجسد هللا .يتم هذا العمل إلعالن سلطان هللا
لتحقيق نتائج الدينونة على اإلنسان بالكلمة .هذا هو سلطان هللا
المتجسد ومغزى ُّ
ّ
ِ
المتجسد ،والنتائج التي يقوم عمل الكلمة بتحقيقها ،والروح الذي أتى في جسد؛ إنه يبين سلطانه من خالل الدينونة على اإلنسان
ّ
بالكلمة .مع أن جسده له الشكل الخارجي للطبيعة البشرية العادية والطبيعية ،فإن النتائج التي تحققها كلماته هي التي توضح

سلطانا ،وأنه هو هللا بذاته وأن كلماته هي تعبير عن هللا بذاته .هذا يوضح للناس كافة أنه هو هللا بذاته ،هللا
لإلنسان أنه مملوء
ً
جسدا ،وأنه ال يمكن ألحد اإلساءة إليه ،وال أحد يستطيع أن يتخطى دينونته بالكلمة ،وال قوى الظلمة يمكنها
بذاته الذي صار ً

جسدا ،وبسبب سلطانه وبسبب دينونته بالكلمة.
أن تسود على سلطانه .يخضع اإلنسان له بالكامل ألنه هو الكلمة الصائر
ً
سلطانا ،وهو
أيضا أن يمتلك
ً
العمل الذي تحقق بجسمه المتجسد هو السلطان الذي يمتلكه .إنه يصير ً
جسدا ألن الجسد يمكنه ً

قادر على تنفيذ عمل بين البشر بأسلوب عملي ،وهو مرئي وملموس بالنسبة لإلنسان .هذا العمل أكثر واقعية من أي عمل قام
ِ
المتجسد يمكنه التحدث والقيام بالعمل
أيضا .هذا ألن جسم هللا
به روح هللا الذي يملك كل السلطان مباشرًة ،ونتائجه واضحة ً
ّ
سلطانا ،ولكن هذا السلطان
سلطانا ويمكن لإلنسان االقتراب منه .يحمل جوهره
بطريقة عملية :الشكل الخارجي لجسده ال يملك
ً
ً

عمال له طبيعة عملية.
يسهل عليه ً
غير مرئي ألحد .عندما يتكلم ويعمل ،ال يستطيع اإلنسان تمييز وجود سلطانه؛ وهذا أمر ِّ
سلطانا أو يرى أنه ال يمكن
وكل هذا العمل العملي يمكنه تحقيق نتائج .حتى على الرغم من أنه ال يوجد إنسان يدرك أنه يحمل
ً
اإلساءة إليه أو النظر لغضبه ،من خالل سلطانه وغضبه المستترين وحديثه العلني ،يحقق نتائج كلمته المرجوة .بمعنى آخر،

تماما .بهذه الطريقة يخضع اإلنسان لكلمة هللا
من خالل نبرة صوته وصرامة خطابه وحكمة كلماته كلها ،يقتنع اإلنسان ً
ِ
لتجسده :أن يتكلم بصورة أكثر
يتمم هدف هللا في خالص اإلنسان .وهذه أهمية أخرى ُّ
ثم ّ
ّ
المتجسد ،الذي يبدو بال سلطان ،ومن ّ

واقعية وأن يدع واقعية كلماته تؤثر على اإلنسان لكي يشهد عن قوة كلمة هللا .لذلك فإن هذا العمل ،لو لم يتم من خالل

جسدا ،لظل الروح غير المرئي وغير
التجسد ،لما حقق أقل نتائج ولما استطاع تخليص الخطاة بالكامل .لو لم يصر هللا
ً
الملموس بالنسبة لإلنسان .اإلنسان مخلوق من جسد ،وهللا واإلنسان كل منهما ينتمي إلى عالمين مختلفين وهما مختلفان في

الطبيعة .روح هللا ال ُيقارن مع اإلنسان المخلوق من جسد ،وال يمكن تأسيس عالقة بينهما؛ باإلضافة إلى أن اإلنسان ال يمكن
ثم فإن روح هللا يجب أن يصير من المخلوقات ويقوم بعمله األصلي .يمكن هلل أن يصعد إلى أعلى مكان
روحا .ومن َّ
أن يصير ً
إنسانا من الخليقة ،ويقوم بالعمل ويحيا بين البشر ،ولكن اإلنسان ال يمكنه الصعود إلى أعلى مكان وال يمكنه
ويتضع ويصير
ً
جسدا لينفذ عمله.
روحا
ً
فضال عن أنه ال يمكنه النزول إلى أدنى مكان .وهذا هو السبب وراء حتمية أن يصير هللا ً
أن يصير ً
ِ
ممكنا أن
المتجسد كان يمكنه أن يفدي اإلنسان من خالل الصلب ،ولكن لم يكن
التجسد األول ،وحده جسم هللا
مثلما حدث في
ُّ
ً
ّ
جسدا مباشرًة ليكون ذبيحة خطية من أجل اإلنسان ،ولكن ال
ُيصلب روح هللا كذبيحة خطية عن اإلنسان .أمكن هلل أن يصير ً
وذهابا بين
يمكن لإلنسان أن يصعد إلى السماء ليأخذ ذبيحة خطية قد أعدها هللا له .وعليه ،يجب على هللا أن يرتحل جيئة
ً
بدال من أن يجعل اإلنسان يصعد إلى السماء ليأخذ هذا الخالص ،ألن اإلنسان قد سقط وال يمكنه الصعود إلى
السماء واألرض ً

فضال عن عدم إمكانية حصوله على ذبيحة خطية .لذلك كان من الضروري أن يأتي يسوع بين البشر ويقوم بالعمل
السماء،
ً
جسدا ،كان من الضروري بشكل مطلق
الذي ال يمكن ألي إنسان ببساطة تحقيقه بصورة شخصية .في كل مرة صار فيها هللا ً
التجسد.
أن يفعل هذا .لو ُنِّفذت أية مرحلة من المراحل مباشرةً من قبل روح هللا ،لما استطاع تحمل إهانات
ُّ
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

َّ
المدانة مباشرًة ،فإن عمل الدينونة
ألن َم ْن ُيدان هو اإلنسان ،اإلنسان المخلوق من جسد وقد فسد ،وليس روح الشيطان ُ
ال ُي َّنفذ داخل العالم الروحي بل بين البشر .ال أحد مالئم ومؤهل أكثر من هللا في الجسد للقيام بعمل دينونة فساد جسد اإلنسان.
إن قام روح هللا مباشرًة بتنفيذ الدينونة ،لما كانت ستشمل الجميع .إضاف ًة إلى َّأنه كان سيصعب على اإلنسان قبول هذا العمل،
وجها لوجه ،ولهذا السبب ،لما كانت ستصبح التأثيرات فورية ،ولما استطاع اإلنسان
ألن الروح غير قادر على مواجهة اإلنسان ً
مهزوما هزيمة كاملة َّإال إذا أدان هللا في
وضوحا .ال يمكن أن يصبح الشيطان
أن يرى شخصية هللا التي بال عيب بدرجة أكثر
ً
ً
الجسد فساد البشرية .بعد أن اتخذ هللا نفس الطبيعة البشرية التي لإلنسان ،يستطيع هللا في الجسد أن يدين إثم اإلنسان مباشرًة؛
ِ
المؤهَّل ليدين اإلنسان بحكم مكانته ،ألنه يملك الحق والبر ،ولذلك
هذه هي عالمة قداسته
ّ
المتأصلة فيه ،وروعته .هللا وحده هو ُ
هو قادر أن يدين اإلنسان .أولئك الذين ليس لديهم الحق والبر ال يصلحون إلدانة اآلخرين .إن كان روح هللا قد قام بهذا العمل،
ِ
متأصل ًة ،ومنتصر
انتصار على الشيطان .الروح في األصل أسمى من المخلوقات الفانية ،وروح هللا قدوس قداس ًة
ًا
لما كان ُيعد
ّ
على الجسد .إن قام الروح بهذا العمل مباشرًة ،لما استطاع أن يدين كل عصيان اإلنسان ،ولما استطاع الكشف عن إثم

تصورات عن الروح،
تصورات اإلنسان عن هللا ،ولم يكن لدى اإلنسان ً
اإلنسان .ألن عمل الدينونة ُي َّنفذ ً
أبدا أية ّ
أيضا من خالل ّ
كشفا
لذلك فإن الروح غير قادر على الكشف عن إثم اإلنسان بدرجة أفضل ،ناهيك عن َّأنه ال يقدر على كشف مثل هذا اإلثم ً

ِ
لتصورات اإلنسان ومعارضته هلل ،يكشف كل عصيان
المتجسد هو عدو كل من ال يعرفونه .من خالل دينونة
كامال .هللا
ً
ّ
ّ
البشرية .آثار عمله في الجسد واضحة أكثر من آثار عمل الروح ،وعليه فإن دينونة كل البشرية ال تُ َّنفذ ُمباشرًة ِمن ِقَبل الروح،
ِ
ِ
خضوعا
تجسد ويلمسه ،وهللا في الجسد يمكنه أن ُيخضع اإلنسان
ً
الم ّ
الم ّ
تجسد .يمكن لإلنسان أن يرى هللا ُ
بل هي عمل هللا ُ

يجيا من المقاومة إلى الطاعة ،ومن االضطهاد إلى القبول ،ومن
ً
كامال .في عالقة اإلنسان باهلل في الجسد ،ينتقل اإلنسان تدر ً
ِ
تجسد .ال َيخُلص اإلنسان َّإال من خالل قبول دينونة
ّ
الم ّ
التصور إلى المعرفة ،ومن الرفض إلى المحبة .هذه هي آثار عمل هللا ُ
ِ
َّ
تجسد أثناء مقاومة اإلنسان له ،وينال منه اإلمداد بالحياة أثناء
هللا ،وال يعرفه تدريجيًّا إال من خالل كلمات فمهُ ،
الم ّ
ويخضعه هللا ُ
ِ
تجسد هو العمل
الم ّ
قبول توبيخه .كل هذا العمل هو عمل هللا في الجسد وليس عمل هللا بهويته كروح .العمل الذي يقوم به هللا ُ
التجسد.
األعظم واألعمق ،والجزء الحيوي من المراحل الثالث من عمل هللا هو مرحلتا عمل
ُّ
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

أفضل شيء بشأن عمل هللا في الجسد هو َّأنه يمكنه أن يترك ألولئك الذين يتبعونه مواعظ وكلمات دقيقة ،وإرادته

المحددة ألجل البشرية .بحيث يمكن ألتباعه بعد ذلك أن ينقلوا كل كلماته ومشيئته على نحو أكثر دّقة وواقعية للبشرية جمعاء
لكل الذين يقبلون هذا الطريقَّ .
إن عمل هللا في الجسد بين البشر هو وحده الذي بالحق يتمم حقيقة وجود هللا وحياته بينهم .هذا
العمل وحده هو ما يشبع رغبة اإلنسان في رؤية وجه هللا ،والشهادة عن عمل هللا ،وسماع كلمة هللا الشخصيةُ .ينهي هللا
بهم .وعلى وجه
وينهي ً
تجسد العصر الذي لم يظهر فيه إال ظل يهوه للبشريةُ ،
الم َ
الم ّ
أيضا عصر إيمان البشرية باإلله ُ
ُ

وسروراَّ .إن ُه ال يختتم عصر
لتجسد هللا بالبشرية جمعاء إلى عصر أكثر واقعية وعملية
الخصوص يأتي عمل آخر مرحلة
ً
ّ
الناموس والعقيدة فحسب؛ بل األهم من ذلك َّأنه يكشف للبشرية عن هللا الحقيقي والعادي ،البار والقدوس ،الذي يكشف عن

حتجبا آلالف
ويظهر غاية البشرية وأسرارها ،الذي خلق البشرية ،والذي سينهي عمل التدبير ،والذي ظل ُم ً
عمل خطة التدبير ُ
تماما ،ويختتم العصر الذي ابتغت فيه البشرية جمعاء طلب وجه هللا ولكنها لم تقدر أن تنظره،
السنينُ .ينهي عصر الغموض ً
وينهي العصر الذي فيه خدمت البشرية جمعاء الشيطان ،ويقود البشرية كّلها إلى عصر جديد كليًّا .كل هذا هو نتاج عمل هللا

بدال من روح هللا .حين يعمل هللا في جسده ،لن يعود أولئك الذين يتبعونه يتلمسون ويسعون وراء األمور التي يبدو
في الجسد ً
ِ
سيوصل
بهم .حين ينشر هللا عمله في الجسد،
الم َ
ّ
أنها موجودة وغير موجودة على حد سواء ،وسيتوقفون عن تخمين مشيئة هللا ُ
َّ
وسيتكلمون بكل كلماته في آذان البشرية بأسرها .كل ما
َم ْن يتبعونه العمل الذي قام به في الجسد إلى كل الديانات والطوائف،

شخصيا ،ستكون حقائق ،وليست هرطقة.
أمور رآها اإلنسان وسمعها
يسمعه أولئك الذين قبلوا بشارته سيكون حقائق عمله ،و ًا
ً
أيضا األدوات التي يستخدمها لنشر العمل .بدون وجود حقائق ،لما انتشرت
هذه الحقائق هي الدليل الذي ينشر به عمله ،وهي ً

أبدا في ظل غياب الحقائق ووجود تخيالت اإلنسان فقط أن يقوم هللا
بشارته عبر جميع الدول وإلى كافة األماكن؛ لم يكن
ً
ممكنا ً
ِ
المتجسد بعمل إخضاع الكون بأسره .الروح غير مرئي وغير محسوس لإلنسان ،وعمل الروح غير قادر على ترك أي دليل
ّ
دائما بإله مبهم غير
إضافي أو حقائق إضافية عن عمل هللا لإلنسان .لن يرى اإلنسان ً
أبدا وجه هللا الحقيقي وسوف يؤمن ً
تخيالت اإلنسان جوفاء وال
أبدا الكلمات التي يقولها هللا
أبدا وجه هللا ،ولن يسمع ً
موجود .لن يرى اإلنسان ً
شخصيا .في النهايةّ ،
ً
ِ
المتأصلة وعمله أن يجسدهما اإلنسان .إن هللا غير المرئي في
يمكنها أن تحل محل وجه هللا الحقيقي؛ ال يمكن لشخصية هللا
ّ
ِ
شخصيا بين البشر .هذه هي الطريقة
المتجسد الذي يقوم بعمله
السماء وعمله ال يمكن أن يجيئا إلى األرض َّإال من خالل هللا
ً
ّ
المثلى التي يظهر بها هللا لإلنسان ،وفيها يرى اإلنسان هللا ويعرف وجهه الحقيقي ،وال يمكن تحقيق هذا من خالل إله غير
ُ
ِ
متجسد.
ّ

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

4.البشرية الفاسدة في أَم ِّ
جسدا
س احتياج لخالص هللا الصائر ً
َ

كلمات هللا المتعلقة:

ال يتم خالص هللا لإلنسان مباشرًة من خالل طريقة الروح وهوية الروح ،ألن روحه ال يمكن لإلنسان أن يلمسه أو يراه،
وال يمكن لإلنسان االقتراب منه .إن حاول تخليص اإلنسان مباشرًة من منظور الروح ،لما استطاع اإلنسان أن ينال خالصه.
ولو لم يتسربل هللا بالشكل الخارجي إلنسان مخلوق ،لما استطاع البشر أن ينالوا هذا الخالص .ألن اإلنسان ال يمكنه بأية

إنسانا مخلوًقا ،أي من
وسيلة االقتراب منه ،بالضبط مثلما لم يستطع أحد االقتراب من سحابة يهوه .فقط من خالل صيرورته
ً
وضع كلمته في الجسد ،يستطيع أن يعمل عمل الكلمة بصورة شخصية في كل من يتبعه .وقتها فقط يمكن لإلنسان أن
خالل ْ
جسدا ،لما استطاع أي إنسان ذو جسد أن ينال مثل
يسمع كلمته ويراها وينالها ،ومن خالل هذا َيخُلص بالتمام .لو لم يصر هللا ً
ط ِرح اإلنسان واستحوذ
هذا الخالص العظيم ،ولما استطاع أي شخص أن يخُلص .إن كان روح هللا يعمل مباشرًة بين البشر ،ل ُ

التجسد األول هو فداء اإلنسان من
عليه إبليس كأسير بالتمام ألن اإلنسان غير قادر على االرتباط باهلل .كان الغرض من
ُّ

الخطية ،فدائه من خالل جسد يسوع ،أي َّإنه خّلص اإلنسان من الصليب ،ولكن الشخصية الشيطانيَّة الفاسدة ال تزال بداخل

خالصا
التجسد الثاني بمثابة ذبيحة خطية بل الهدف منه هو خالص أولئك الذين نالوا الفداء من الخطية
اإلنسان .لم يعد
ّ
ً
أطهار بصورة كاملة ،ومن خالل إحراز تغيير
ًا
لمن نالوا الغفران أن يخلصوا من خطاياهم ويصيروا
ً
كامال .هذا يتم حتى يمكن َ
يتحررون من تأثير ظلمة الشيطان ويعودون أمام عرش هللا .بهذه الطريقة فقط يمكن لإلنسان أن يتقدس بالتمام.
في شخصيتهمَّ ،
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

ِّ
المتجسد
أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
(فصل ُمختار من كلمة هللا)
جسدا ألن الهدف من عمله ليس روح الشيطان ،أو أي شيء غير مادي ،بل اإلنسان المخلوق من جسد،
صار هللا
ً
والذي قد أفسده الشيطان .وألن جسد اإلنسان قد فسد ،فإن هذا على وجه التحديد هو السبب الذي ألجله جعل هللا اإلنسان

الجسدي هدف عمله؛ وإضافة إلى ذلك ،ألن اإلنسان هو َم ْن يستهدفه الفساد ،فقد جعل هللا اإلنسان الهدف الوحيد من عمله
على امتداد جميع مراحل عمله الخالصي .اإلنسان كائن ٍ
فان من جسد ودم ،وهللا هو الوحيد الذي يستطيع أن يخّلصه .بهذه

جسدا يحمل نفس سمات اإلنسان لكي يقوم بعمله ،حتى يحقق عمله أفضل النتائج .يجب أن
الطريقة ،يجب على هللا أن يصير ً
أن اإلنسان مخلوق من جسد ،وعاجز عن ُّ
جسدا ليقوم بعمله ،والسبب في ذلك بالتحديد هو َّ
التغلب على الخطية
يصير هللا ً
ِ
كبير عن جوهر اإلنسان وهويتهَّ ،إال َّ
أن مظهره مطابق
المتجسد وهويته يختلفان اختالًفا ًا
التجرد من الجسد .ومع أن جوهر هللا
و ُّ
ّ

ميزون أي فرق بينه وبين الشخص
ومن يرونه ال ُي ِّ
لمظهر اإلنسان ،وله مظهر الشخص العادي ،ويحيا حياة الشخص العاديَ ،
العادي .هذا المظهر العادي وهذه الطبيعة البشرية العادية يكفيانه للقيام بعمله اإللهي في البشرية العادية؛ إذ يسمح له جسده

أيضا على
بالقيام بعمله في الطبيعة البشرية العادية ،ويساعده على القيام بعمله بين البشر ،وتساعده طبيعته البشرية العادية ً
أن طبيعته البشرية تسببت في الكثير من االضطراب بين البشرَّ ،إال َّ
تنفيذ عمل الخالص بين البشر .مع َّ
أن هذا االضطراب لم
أن معظم الناس ال يقبلون
يؤثر على التأثيرات العادية لعمله .باختصار ،عمل جسده الطبيعي ذو منفعة عظمى لإلنسان .ومع َّ

َّ
مؤثرا ،وتتحقق هذه التأثيرات بفضل طبيعته البشرية .ال شك في هذا .من خالل عمله في
طبيعته البشرية ،إال أن عمله ال يزال ً
تصورات اإلنسان عن طبيعته البشرية،
الجسد ،ينال اإلنسان عشرة أضعاف أو عشرات أضعاف األمور فوق ما هو موجود في ّ

تصورات اإلنسان
وسيقضي عمله على كل هذه التصورات ً
نهائيا .وقد تجاوز التأثير الذي حققه عمله ،أي معرفة اإلنسان عنهّ ،
بمراحل .ال توجد وسيلة لتخيل العمل الذي قام به في الجسد أو قياسه ،ألن جسده ال يشبه جسد أي إنسان جسداني؛ ومع أن
التصورات بين البشر عن هللا ،ولكن جسده يمكن
مظهره الخارجي مطابقَّ ،إال أن جوهره ليس كذلك .يثير جسده العديد من
ّ
مشابها .ألنه
مظهر خارجيًّا
ًا
أيضا أن ُيخضع أي إنسان يملك
أيضا أن يسمح لإلنسان باكتساب الكثير من المعرفة ،ويمكنه ً
ً
ً

كامال .هللا غير المرئي وغير
فهما
ً
ليس مج َّرد إنسان ،بل هو هللا بمظهر إنسان خارجي ،وال يمكن ألحد أن يدركه أو يفهمه ً
ِ
َّ
روحا غير مرئي لإلنسان ،لكان من السهل على اإلنسان ًّ
جدا أن يؤمن
الملموس ّ
يحبه الجميع ّ
ويرحبون به .إن كان هللا ليس إال ً
باهلل .يمكن لإلنسان أن يطلق العنان لخياله ،ويختار الصورة التي يود أن يرى هللا عليها ليرضي نفسه وي ِ
شعر نفسه بالسعادة.
ُ
بهذه الطريقة ،ربما يفعل اإلنسان أكثر ما يحبه إلهه الخاص ويرغبه من أجل اإلنسان ،بال أي تردد .إضاف ًة إلى ذلك ،يؤمن
يسا منه هلل ،وأن اآلخرين ما هم َّإال كالب أمميَّة غير ُمخلصة هللُ .يمكن أن ُيقال إن هذا هو
الء وتكر ً
اإلنسان أن ال أحد أكثر و ً
التنوع.
ما يسعى نحوه أولئك الذين إيمانهم باهلل ُمبهم ومبني على عقيدة؛ كل ما يسعون نحوه هو نفس الشيء ،مع قليل من ّ
فالصور الموجودة في مخيالتهم هلل مختلفة فحسب ،ولكن جوهرها فعليًّا نفس الشيء.

ال يبالي اإلنسان بإيمانه غير المكترث باهلل ،ويؤمن باهلل حسبما يحلو له .هذه واحدة من "حقوق اإلنسان وحريَّاته" ،التي

ال يمكن ألحد أن يتدخل فيها ،ألن اإلنسان يؤمن بإلهه الشخصي وليس بإله أي شخص آخر؛ إنه ملكيته الخاصة ،وتقر ًيبا كل
شخص يمتلك هذا النوع من الملكيَّة الخاصة .ينظر اإلنسان ألمالكه ككنز ثمين ،ولكن حين ينظر هلل ال يوجد شيء أكثر دناوة
ِ
المتجسد
وعدم استحقاق ،ألنه ال يوجد مؤشر أوضح لمعارضة هللا أكثر من هذه األمالك الخاصة لإلنسان .بسبب عمل هللا
ّ
روحا بال هيئة ،بل جسد يمكن لإلنسان أن يتواصل
يصير هللا ً
جسدا له شكل ملموس ،يمكن لإلنسان أن يراه ويلمسهَّ .إنه ليس ً

أيضا بال شكل .بهذه الطريقة،
معه ويراه .مع ذلك ،معظم اآللهة التي يؤمن بها الناس هي آلهة ليس لها جسد وال هيئة ،وهي ً
ِ
خصوما هلل.
تجسد هللا أصبحوا ،بالمثل،
صار هللا
المتجسد ًّ
عدوا لمعظم المؤمنين باهلل ،والذين ال يستطيعون قبول حقيقة ُّ
ّ
ً

تصورات ليس بسبب طريقة تفكيره وليس بسبب عصيانه ،بل بسبب أمالكه الخاصة هذه .بسبب هذه األمالك
اإلنسان لديه
ّ
بهم غير الملموس وغير المرئي وغير الموجود في الواقع هو الذي يدمر حياة اإلنسان .تُفقد
الم َ
يموت معظم الناس ،وهذا اإلله ُ
ِ
تجسد ،وباألحرى ليس بسبب إله السماء ،بل بسبب اإلله الموجود في مخيلة اإلنسان .السبب
الم ّ
حياة اإلنسان ليس بسبب هللا ُ
ِ
تجسد يأتي في جسد هو احتياجات اإلنسان الفاسد .فالسبب هو احتياجات اإلنسان وليس هللا ،وكل
الم ّ
الوحيد الذي جعل هللا ُ
تضحياته ومعاناته هي من أجل البشرية ،وليس من أجل منفعة تعود على هللا نفسه .ال توجد إيجابيات وسلبيات أو مكافآت هلل؛
ِ
ويضحي به من أجل البشرية ليس من
ولن يجني هللا حصاد ما في مستقبل ،بل سيجني ما كان لديه في األصل .كل ما يفعله
ّ
خالصا من أجل البشرية .ومع أن عمل هللا في الجسد ينطوي على العديد من
يقدمه
أجل الحصول على مكافآت عظيمة ،بل ّ
ً
تخيلهاَّ ،إال َّ
أن النتائج التي يحققها في النهاية تتجاوز العمل الذي يقوم به الروح مباشرًة .عمل الجسد
الصعوبات التي ال يمكن ّ
تستتبعه الكثير من المشقات ،وال يمكن للجسد أن تكون لديه نفس هوية الروح العظيمة ،وال يمكنه تنفيذ نفس األفعال الخارقة
فضال عن َّأنه ال يمكن أن يكون له نفس سلطان الروح .ومع ذلك فإن جوهر العمل الذي يقوم به هذا الجسد غير
للطبيعية،
ً
لم ْن
الملحوظ يفوق بكثير العمل الذي يقوم به الروح مباشرًة ،وهذا الجسد نفسه هو اإلجابة عن كافة احتياجات البشرية جمعاءَ .
سيخُلصون ،فإن قيمة الفائدة التي يحِّققها الروح أقل بكثير من تلك التي يحِّققها الجسد :عمل الروح قادر على تغطية الكون

بأسره ،وعبر كافة الجبال واألنهار والبحيرات والمحيطات ،ومع ذلك فإن عمل الجسد يرتبط بأكثر فاعلية بكل شخص يتصل

أيضا تعميق معرفة
به .باإلضافة إلى هذا ،يمكن لإلنسان أن يفهم جسد هللا بصورته الملموسة ويثق به بصورة أفضل ،ويمكنه ً
اإلنسان باهلل ،ويترك لدى اإلنسان انطباعا أكثر عمًقا عن أعمال هللا الفعلية .إن عمل الروح م َّ
غلف باألسرار ،ومن الصعب
ً
ُ

على الكائنات الفانية إدراكه ،ومن األصعب عليهم رؤيته ،ولذلك يمكنهم فقط االعتماد على خياالت جوفاء .ولكن عمل الجسد

طبيعي ويعتمد على الواقعية ،ويملك حكمة غنية ،وهو واقع يمكن لعين اإلنسان الجسدية رؤيته؛ يمكن لإلنسان أن يختبر حكمة
اختبار شخصيا ،وال حاجة له الستخدام خياله ِ
الخ ْصب .هذه هي دّقة عمل هللا في الجسد والقيمة الحقيقية له .يمكن
ًا
عمل هللا
ً
تخيلها ،على سبيل المثال ،استنارة الروح ،وتحريك
للروح فقط أن يقوم بعمل األشياء غير المرئية لإلنسان والتي يصعب عليه ّ

الروح ،وإرشاد الروح ،ولكن ينظر اإلنسان الذي يعتمد على عقله إلى هذه األمور على َّأنها ال تقدم أي معنى واضحَّ .إنها ال
اسعا ،وال يمكنها تقديم إرشاد من خالل كلمات .مع ذلك فإن عمل هللا في الجسد مختلف اختالًفا
تقدم سوى حركة ،أو معنى و ً
يتلمس طريقه وال أن
عظيما :به كلمات إرشاد دقيقة ،ومشيئة واضحة ،وأهداف واضحة منشودة .ولذلك ال يحتاج اإلنسان أن َّ
ً
يستخدم خياله ،وال حتى أن يقوم بعمل تخمينات .هذا هو وضوح العمل في الجسد ،واختالفه الكبير عن عمل الروح .عمل
الروح غير مناسب َّإال لنطاق محدود ،وال يمكن أن يحل محل عمل الجسد .يعطي عمل الجسد اإلنسان أهداًفا ضرورية ومحددة

بدرجة أكبر ،وأكثر واقعية ،ومعرفة ِّ
قيمة أكثر من عمل الروح .العمل الذي له قيمة ُعظمى لإلنسان الفاسد هو العمل الذي يقدم
ويلمس .فقط العمل الواقعي واإلرشاد في الوقت المناسب
كلمات دقيقة ،وأهداف واضحة للسعي وراءها ،والذي يمكن أن ُيرى ُ
هما ما يناسبان أذواق اإلنسان ،وال شيء سوى العمل الحقيقي يمكنه أن يخِّلص اإلنسان من فساده وشخصيته المنحرفة .ال
ِ
ِ
المتجسد وحده هو الذي يستطيع أن يخِّلص اإلنسان من شخصيته الفاسدة
المتجسد؛ هللا
يستطيع أحد أن يحقق هذا َّإال هللا
ّ
ّ
ِ
إن عمل
المنحرفة السابقة .ومع أن الروح هو جوهر هللا
المتأصل ،فإنه ال يمكن أن يتم ً
عمال مثل هذا َّإال من خالل جسدهْ .
ّ

مؤثر – هذا هو الحق الخالص .ومع أن معظم الناس قد أصبحوا أعداء هللا بسبب هذا
منفردا ،لما أمكن لعمله أن يكون ًا
الروح
ً
الجسد ،فإنه حين ُينهي عمله ،لن يكف أولئك الذين كانوا يعادونه عن أن يصبحوا أعدائه فحسب ،بل على العكس سيصبحون
شهود متوافقون معه وال ينفصلون عنه .سيعطي اإلنسان أن يعرف أهمية عمله
شهودا له .سيصيرون الشهود الذين أخضعهم؛
ٌ
ً
في الجسد من أجل البشر ،وسيعرف اإلنسان أهمية هذا الجسد لمعنى الوجود اإلنساني ،ويعرف القيمة الحقيقية لنمو حياته،

التجسد الذي اتخذه هللا
إضافة إلى أنه سيعرف أن هذا الجسد سيصبح ينبوع حياة ال يطيق اإلنسان االنفصال عنه .مع أن جسد
ُّ
ال يطابق على اإلطالق هويته ومكانته ،ويبدو لإلنسان أنه ال يتماشى مع مكانته الفعليةَّ ،إال َّ
أن هذا الجسد ،الذي ال يحمل
صورة هللا الحقيقية ،أو هوية هللا الحقيقية ،يمكنه أن يقوم بالعمل الذي ال يقدر روح هللا أن يعمله بطريقة مباشرة .هذه هي
لتجسد هللا ،وهذه هي األهمية والقيمة الحقيقيتين اللتين يعجز اإلنسان عن تقديرهما واإلقرار بهما .مع
األهمية والقيمة الحقيقيتين ُّ
عما يرونه أو يفكرون به ،فإن األهمية والقيمة
أن كافة البشر ينظرون بسمو إلى روح هللا
وبتدن إلى جسده ،فبغض النظر َّ
ٍّ
الحقيقيتين للجسد تتجاوزان بكثير أهمية الروح وقيمته .بالطبع هذا فقط فيما َّ
يتعلق بالبشرية الفاسدة .لكل شخص يسعى إلى

ِ
تخيله،
يقدم تحفيز أو
الحق ويشتاق لظهور هللا ،فإن عمل الروح يمكنه فقط أن ّ
إإلهاما ،وإحساس باإلعجاب ال يمكن تفسيره وال ّ
ً
ٍ
ومتعال وبديع ،ومع ذلك ال يمكن تحقيقه أو الحصول عليه بالكامل .ال يمكن لإلنسان وروح هللا ّإال أن
وإحساس بأن هذا عظيم

أن هناك
ينظر كل منهما لآلخر من بعيد ،كما لو كانت هناك مسافة كبيرة بينهما ،وال يمكنهما ً
أبدا أن يكونا متماثلين ،كما لو ّ
فاصال غير مرئي يفصل بين اإلنسان وهللا .في الواقع ،هذا وهم يعطيه الروح لإلنسان ،ألن الروح واإلنسان ليسا من نفس
طا
خً
ً
شيئا مما لإلنسان .لذلك ال يحتاج اإلنسان
أبدا أن يتعايشا في العالم ذاته ،ألن الروح ال يملك ً
النوع ،الروح واإلنسان ال يمكن ً

ِ
يقدم أهداًفا واقعية لإلنسان
إلى الروح ،ألن الروح ال يمكنه القيام بالعمل الذي يحتاج إليه اإلنسان بشدة مباشرًة .عمل الجسد ّ
ِ
ِ
إحساسا َّ
المتجسد) حقيقي وطبيعي ،و َّأنه متَّضع وعادي .ومع َّ
أن
بأنه (أي هللا
ويقدم كلمات واضحة ،و
لكي يسعى وراءهاّ ،
ّ
ً
اإلنسان قد يتَّقيهَّ ،إال َّأنه من السهل على معظم الناس أن يتعّلقوا به :فيمكن لإلنسان أن يرى وجهه ،وأن يسمع صوته ،وال
يحتاج إلى أن ينظر إليه من بعيد .يمكن لإلنسان الوصول إلى هذا الجسد؛ فهو ليس ببعيد ،وال غير ُمدرك ،بل مرئي
وملموس ،ألن هذا الجسد موجود في العالم نفسه الذي يوجد فيه اإلنسان.

غير كل من يعيشون في الجسد شخصيتهم يحتاجون إلى أهداف يسعون وراءها ،ومعرفة هللا تحتاج شهادة عن
لكي ُي ِّ
ِ
َّ
تجسد ،وال يمكن إنجاز كليهما َّإال من خالل
الم ّ
األفعال الواقعية هلل ووجهه الحقيقي .وال يمكن تحقيق كليهما إال من خالل هللا ُ
التجسد ضروري ،ولهذا تحتاج إليه كل البشرية الفاسدة .حيث َّ
إن الناس مطلوب منهم
الجسد الحقيقي والعادي .لهذا السبب فإن
ُّ
أن يعرفوا هللا ،فيجب أن تختفي من قلوبهم صور اآللهة المبهمة والخارقة للطبيعة ،وحيث َّإنه مطلوب منهم أن َّ
يتخلصوا من
ُ َ
ُّ
بهمة من
الم
اآللهة
صور
من
ص
للتخل
عمل
بال
قام
اإلنسان
أن
لو
شخصيتهم الفاسدة ،عليهم أوًال أن يعرفوا شخصيتهم الفاسدة.
َُ
قلوب الناس فحسب ،فسوف يفشل في تحقيق التأثير السليم ،ذلك َّ
المبهمة في قلوب الناس ال يمكن الكشف
ألن صور اآللهة ُ

عنها أو التخّلص منها أو طردها بالكامل من خالل الكلمات وحدها .فحتى مع القيام بهذا ،سيظل في النهاية من غير الممكن
ُّ
التخلص من هذه األشياء المتأصلة في الناس .ال يمكن تحقيق التأثير المطلوب إال بأن يحل اإلله العملي والصورة الحقيقية هلل

يجيا .يقر اإلنسان بأن اإلله الذي كان يطلبه في األزمنة
محل هذه األشياء المبهمة والخارقة للطبيعة وتعريف الناس بهما تدر ً
الماضية هو إله ُمبهم وخارق للطبيعة .ما يمكنه تحقيق هذا األثر ليس القيادة المباشرة للروح ،وال تعاليم إنسان معيَّن ،بل هللا
ِ
ِ
ِ
تجسد هي نقيض
تجسدَّ .
تتعرى ّ
الم ّ
الم ّ
الم ّ
تجسد بعمله رسميًّا ،ألن الحالة الطبيعية والحقيقية هلل ُ
تصورات اإلنسان حين يقوم هللا ُ
ُ
التصورات األصلية لإلنسان َّإال من خالل
بهم الخارق للطبيعة الموجود في مخيلة اإلنسان .ال يمكن أن تنكشف
الم َ
ّ
اإلله ُ
ِ
ِ
تصورات اإلنسان .بعبارة أخرى ،ال يمكن أن
تجسد ،ال يمكن أن تنكشف ُّ
الم ّ
الم ّ
تجسد .فبدون المقارنة مع هللا ُ
مقارنتها مع هللا ُ
بهمة بدون مقارنتها مع الحقيقة .ال أحد يستطيع استخدام الكلمات للقيام بهذا العمل ،وال أحد يقدر على
الم َ
تنكشف األشياء ُ
التكّلم عن هذا العمل م ِ
ستخد ًما الكلمات .هللا وحده يمكنه بنفسه القيام بعمله ،وال أحد آخر يستطيع القيام بهذا العمل نياب ًة عنه.
ُ
مهما كان غنى لغة اإلنسان ،فهو عاجز عن النطق بالحالة الحقيقية والطبيعية هلل .ال يمكن لإلنسان أن يعرف هللا على نحو
عملي أكثر ،أو أن يراه بصورة أوضح إن لم يعمل هللا بصورة شخصية بين البشر ويظهر صورته وكيانه لهم على نحو كامل.

أيضا على تحقيق هذا التأثير .يمكن هلل أن
هذا التأثير ال يمكن تحقيقه من خالل أي إنسان جسداني .بالطبع ،ال يقدر روح هللا ً
مباشر من ِقَبل روح هللا؛ بل يمكن أن يتم فقط
ًا
ُيخِّلص اإلنسان الفاسد من تأثير إبليس ،ولكن هذا العمل ال يمكن تحقيقه تحقيًقا
ِ
أيضا هللا ،هو إنسان يملك طبيعة بشرية
تجسد .هذا الجسد هو إنسان وهو ً
الم ّ
من خالل الجسد الذي يلبسه روح هللا ،جسد هللا ُ
كبير عن الروحَّ ،إال َّأنه
كامال .وعليه ،حتى لو أن هذا الجسد ليس هو روح هللا ،ويختلف اختالًفا ًا
أيضا إله يملك الهوتًا ً
عادية و ً
ِ
ِ
سمى الذي ُيطلق عليه ،فهو في
الم َّ
تجسد نفسه الذي ُيخّلص اإلنسان ،والذي هو الروح و ً
الم ّ
أيضا الجسد .ال يهم ُ
ال يزال هو هللا ُ
أيضا عمل روح هللا؛ كل ما
النهاية ال يزال هللا نفسه الذي ُيخِّلص البشرية .ألن روح هللا ال َّأ
يتجز عن الجسد ،وعمل الجسد هو ً
في األمر أن هذا العمل ال يتم باستخدام هويَّة الروح ،بل باستخدام هويَّة الجسد .العمل الذي يحتاج إلى أن يقوم به الروح

التجسد ،والعمل الذي يحتاج إلى أن يقوم به الجسد ال يمكن أن يتم مباشرًة بواسطة الروح ،وال يستطيع أن
مباشرًة ال يحتاج إلى
ُّ
ِ
َّ
تجسد .هذا هو المطلوب من أجل هذا العمل ،وهو المطلوب من البشرية الفاسدة .في المراحل الثالث لعمل
الم ّ
يقوم به إال هللا ُ
ِ
ِ
َّ
َّ
تجسد ،وليس بواسطة الروح
الم ّ
هللا ،هناك مرحلة واحدة فقط تُنفذ مباشرًة بواسطة الروح ،والمرحلتان الباقيتان تُنفذان من قَبل هللا ُ

مباشرًة .عمل عصر الناموس الذي قام به الروح لم يتضمن تغيير شخصية اإلنسان الفاسدة ،ولم يكن له أية عالقة بمعرفة
يتضمن شخصية اإلنسان الفاسدة ومعرفته باهلل ،وهو
اإلنسان باهلل .ولكن عمل جسد هللا في عصر النعمة وعصر الملكوت،
َّ
ِ
احتياجا إلى
تجسد ،وأكثر
ً
الم ّ
جزء هام وحيوي من عمل الخالص .لذلك فإن البشرية الفاسدة في أمس احتياج إلى خالص هللا ُ
ِ
ِ
ِ
ويوبِخها ،وتحتاج
ويطعمها ،ويدينها ّ
تجسد ليرعاها ،ويدعمها ،ويرويهاُ ،
الم ّ
الم ّ
تجسد المباشر .تحتاج البشرية إلى هللا ُ
عمل هللا ُ
ِ
المتجسد .هللا في الجسد وحده يمكنه أن يكون خليل اإلنسان ،وراعي اإلنسان،
وفداء أعظم من ِقَبل هللا
إلى مزيد من النعمة
ّ
ً
التجسد اليوم وفي األزمنة الماضية.
والعون الحاضر لإلنسان ،وكل هذا هو ضرورة
ُّ
أفسد إبل يس اإلنسان ،الذي هو أسمى سائر مخلوقات هللا ،لذلك يحتاج اإلنسان إلى خالص هللا .هدف خالص هللا هو
َّ
ص هو جسد اإلنسان وروحه ،وليس الشيطان .إبليس سيبيده هللا ،أما اإلنسان فهو
اإلنسان ،وليس إبليس ،وما يجب أن ُيخل ُ
هدف خالص هللا ،وجسد اإلنسان قد فسد بفعل إبليس ،لذلك أول ما يجب أن َيخُلص هو جسد اإلنسان .فسد جسد اإلنسان
شيئا يقاوم هللا ،لدرجة َّأنه يعارض وجود هللا وينكره عالني ًة .هذا الجسد الفاسد هو
بصورة عميقة إلى أبعد الحدود ،وأصبح ً
ببساطة جامح للغاية ،وال يوجد شيء أصعب من التعامل مع شخصية الجسد الفاسدة أو تغييرها .يأتى إبليس داخل جسد

ثم فقد أصبح اإلنسان
اإلنسان ليثير التشويش ،ويستخدم جسد اإلنسان للتشويش على عمل هللا ،وتعطيل خطة هللا ،ومن ّ
وعدوا هلل .لكي يخُلص اإلنسان ،عليه أوًال أن يخضع .لهذا السبب ينهض هللا لمواجهة التحدي ويأتى في ٍ
جسد للقيام
شيطانا،
ًّ
ّ
ً
ُ َ
َ
بالعمل الذي ينوي القيام به ،ومصارعة الشيطانَّ .
تمرد عليه
إن هدفه هو خالص البشرية ،التي فسدت ،وهزيمة إبليس الذي َّ

ويخّلص البشرية الفاسدة في نفس الوقت .وبذلك فهو عمل يحقق
وإبادتهَّ .إنه يهزم إبليس من خالل عمل إخضاع اإلنسانُ ،
َّ
ويتكلم في الجسد ،وينِّفذ كل العمل في الجسد من أجل تواصل أفضل مع اإلنسان
هدفين دفع ًة واحدة .يعمل في الجسد،
ِ
سيصنف جميع البشر
سيختَتم عمله في األيام األخيرة في الجسد.
ّ
وإخضاع أفضل لإلنسان .في آخر مرة يصير هللا فيها ً
جسداُ ،

منتصر
ًا
أيضا يختتم كل عمله في الجسد .بعدما ينتهي كل عمله على األرض ،سيغدو
وفًقا للنوع ،ويختتم خطة تدبيره الكليَّة ،و ً
سيخضع هللا البشرية بالتمام ،ويربحها بصورة كاملة .أال يعني هذا أن تدبيره الكلي
ًا
انتصار ً
كامال .من خالل عمله في الجسدُ ،
ّ
ظافرا ،لن يكون لدى إبليس فرصة
سينتهي؟ حين يختتم هللا عمله في الجسد ،عندما يكون قد هزم إبليس هزيمة ساحقة وصار ً
جسد األول هلل هو الفداء وغفران خطايا اإلنسان .اآلن العمل هو إخضاع البشرية واقتناؤها
أخرى إلفساد اإلنسان .كان عمل التَ ُّ

غالبا غلبة كاملة .هذا هو عمل
يعد لدى إبليس أية وسيلة للقيام بعمله ،وسيخسر خسارة نهائية ،ويصير هللا ً
بالتمام ،لكي ال ُ
األولي للمراحل الثالث الخاصة بعمل هللا مباشرًة بواسطة الروح ،وليس
الجسد ،وهو العمل الذي يقوم به هللا نفسه .لقد تم العمل َّ
ِ
تجسد ،وليس بواسطة الروح مباشرًة .عمل
بواسطة الجسدَّ .
الم ّ
أما العمل النهائي للمراحل الثالثمن عمل هللا فيتم بواسطة هللا ُ
أيضا قام به هللا في الجسد .على امتداد عمل التدبير الكلي ،كان أهم عمل هو خالص اإلنسان
الفداء في المرحلة المتوسطة ً
ّ
ثم استعادة المخافة األصليَّة هلل في قلب اإلنسان
من تأثيرالشيطان .العمل الرئيسي هو اإلخضاع الكامل لإلنسان الفاسد ،ومن ّ
الخاضع ،والسماح له بالوصول لحياة عادية ،أي الحياة العادية لمخلوق من مخلوقات هللا .هذا العمل حيوي ،وهو جوهر عمل
التدبير .في مراحل عمل الخالص الثالث ،كانت مرحلة عمل عصر الناموس األولى بعيدة عن جوهر خطة التدبير؛ كان بها

ظهور طفيف فقط لعمل الخالص ،ولم تكن بداية عمل خالص هللا لإلنسان من ُملك الشيطان .المرحلة األولى من العمل تمت
مباشرًة من ِقَبل الروح ،ألنه ،بموجب الناموس ،لم يعرف اإلنسان َّإال أن يلتزم بالناموس ،ولم يكن لديه المزيد من الحق ،وألن
فضال عن َّأنه لم ِّ
يركز على عمل خالص اإلنسان من
العمل في عهد الناموس بالكاد تضمن تغيرات في شخصية اإلنسان،
ً
ُملك الشيطان .لذلك أكمل روح هللا هذه المرحلة من العمل التي هي في غاية من البساطة ،والتي لم تهتم بشخصية اإلنسان

كبير بعمل خالص اإلنسان
طا ً ا
طا بجوهر التدبير ،ولم يكن لها ارتبا ً
طا بسي ً
الفاسدة .لم يكن لهذه المرحلة من العمل سوى ارتبا ً
شخصيا .العمل الذي قام به الروح خفي وصعب اإلدراك ،وهو باعث
جسدا للقيام بعمله
الرسمي ،لذلك لم تتطلب أن يصير هللا ً
ً
على خوف عميق ويصعب على اإلنسان الوصول إليه؛ الروح ال يناسبه القيام بعمل الخالص مباشرًة ،وال يناسبه تقديم الحياة

لإلنسان مباشرًة .األنسب لإلنسان هو تحويل عمل الروح إلى منهاج قريب منه ،أي َّأنه من األنسب لإلنسان أن يصير هللا
شخصا عاديا وطبيعيًّا للقيام بعمله .هذا َّ
يتجسد ليحل محل عمل الروح ،وبالنسبة لإلنسان ال توجد وسيلة
يتطلب من هللا أن
َّ
ً
ً
َّ
أنسب من هذه ليعمل بها هللا .من بين مراحل العمل الثالث هذه ،تَُنف ُذ مرحلتان بالجسد ،وهاتان المرحلتان هما المرحلتان

أساسا للمرحلة
لتجسد هللا
التجسدان كل منهما اآلخر بطريقة تبادلية .أرست المرحلة األولى
الرئيسيتان لعمل التدبير .يكمل
ُّ
ُّ
ً
تجسد هللا ِّ
كامال ،وهما متوافقتان مع بعضهما البعض .هاتان
احدا
يشكالن
الثانية ،ويمكن أن ُيقال أن مرحلتي ُّ
ً
تجسدا و ً
ً
ِ
المتجسدة َّ
مهمتان للغاية لعمل التدبير الكلي .يمكن تقر ًيبا أن ُيقال إنه لوال
المرحلتان من عمل هللا قام بهما هللا في هويته
ألنهما َّ
ّ
ّ
تجسد هللاَ ،ل َّ
تعطل عمل التدبير الكلي ،وِلما كان عمل خالص البشرية َّإال حديثًا عبثيًّا .تتوقف أه ّمية هذا العمل
عمل مرحلتي ُّ
ّ
َّن الشخص المناسب
من عدمها على احتياجات البشرية ،وحقيقة انحرافها ،وشدة عصيان الشيطان وتشويشه على العملُ .يعي ُ
للمهمة وفًقا لطبيعة العمل الذي ينفذه العامل .حين َّ
يتعلق األمر بأهمية هذا العمل ،فمن حيث الطريقة التي يجب تبنيها للقيام
ِ
المتجسد ،أو من خالل اإلنسان – فإن أول األمور التي
بالعمل – سواء إتمام العمل مباشرًة بواسطة روح هللا ،أو بواسطة هللا
ّ
يتقرر في
تُمحى هي العمل الذي يقوم به اإلنسان،
وبناء على طبيعة العمل ،وطبيعة عمل الروح في مقابل طبيعة الجسدَّ ،
ً
ِ
ويقدم المزيد من المزايا .هذا هو
يؤديه الجسد أكثر فائدة لإلنسان من العمل الذي يقوم به الروح مباشرًةّ ،
النهاية أن العمل الذي ّ
فكر هللا آنذاك لتقرير ما إذا كان العمل يجب أن يتم بالروح أم بالجسد .هناك أهمية وأساس لكل مرحلة من مراحل العملَّ .إنها

طا ،بل تنطوي على حكمة ُمعيَّنة .هذا هو الحق وراء كل عمل هللا .على وجه التحديد،
ليست خياالت بال أساس ،وال تُ َّنفذ اعتبا ً
ِ
وك ّل
المتجسد
يوجد المزيد من خطة هللا في هذا العمل العظيم الذي يقوم به هللا
شخصيا بين البشر .وعليه ،تظهر حكمة هللا ُ
ً
ّ
تماسكا
ماهيته في كل عمل من أعماله ،وكل فكرة من أفكاره ،وكل خاطر من خواطره في العمل؛ هذا هي ماهية هللا األكثر
ً

تخيلها وتصديقها ،واألصعب معرفتها .العمل الذي يقوم به
ونظامية .هذه األفكار والخواطر الفصيحة يصعب على اإلنسان ّ
ٍ
اإلنسان يكون وفًقا لمبدأ عام ،وهو أمر م ٍ
ببساطة اختالف هائل؛
رض للغاية بالنسبة لإلنسان .ولكن مقارن ًة بعمل هللا ،يظهر
ُ
أن أعمال هللا عظيمة ومقياس عمل هللا ضخمَّ ،إال َّ
فبالرغم من َّ
أن وراء تلك األعمال تقبع العديد من الخطط والترتيبات الدقيقة
أيضا العديد
والمحددة التي يصعب على اإلنسان تخيلها .ال تتم كل مرحلة من مراحل عمل هللا وفًقا لمبدأ فحسب ،بل
َّ
تتضمن ً
عما إذا كان العمل هو عمل
من األمور التي ال يمكن التعبير عنها بلغة اإلنسان ،وهي أمور غير مرئية لإلنسان .بغض النظر ّ
ِ
طا لعمله .ال يعمل هللا بال أساس ،وال يقوم بعمل غير هام .حينما يعمل الروح
المتجسد ،فإنه
الروح أو عمل هللا
َّ
يتضمن خط ً
ّ
أيضا باألكثر
بناء على أهدافه ،وحين يصير
ً
يغير مظهره الخارجي) للعمل ،فإنه يفعل هذا ً
إنسانا (أي حين ِّ
مباشرًة ،فإنه يعمل ً
ِ
طهد؟
ولم يصير طواعي ًة
ويض َ
ً
بناء على غرضه .و ّإال َفل َم يقوم ً
إنسانا ُينظر إليه نظرَة احتقار ُ
ً
طوعا بتغييرهويته؟ َ
ِ
َّ
تجسد،
وم ْن يختتم العمل ًا
عمله في الجسد هو عمل ذو أهمية قصوى ،وهو ُم ّ
الم ّ
أخير هو هللا ُ
عبر عنه فيما يتعلق بالعملَ ،
وليس الروح .يؤمن البعض أن هللا قد يأتي لألرض ويظهر لإلنسان في ٍ
وقت ما ،ووقتها سيدين بنفسه البشرية كافة ،ويختبرها

احدا دون إغفال أي ٍ
التجسد .إن هللا ال يدين
فرد .أولئك الذين يفكرون بهذه الطريقة ال يعرفون هذه المرحلة من عمل
ُّ
احدا و ً
و ً
احدا؟
فردا؛ ألن القيام بهذا ليس هو عمل الدينونة .أليس فساد البشرية كّلها و ً
فردا ً
احدا بواحد ،وال يختبر اإلنسان ً
اإلنسان و ً

احدا؟ ما ُيدان هو جوهر البشرية الفاسد ،جوهر اإلنسان الذي أفسده الشيطان ،وكافة خطايا اإلنسان .ال
أوليس جوهر اإلنسان و ً

يدين هللا زالّت اإلنسان التافهة عديمة األهمية .إن لعمل الدينونة داللة تمثيلية ،وال ُي َّنفذ على شخص محدد على وجه
الخصوص؛ بل إنه عمل تُدان فيه جماعة من الناس لتمّثل دينونة البشرية كّلها .من خالل تنفيذ عمله بنفسه على مجموعة من

الناس ،يستخدم هللا في الجسد عمله لتمثيل عمل البشرية جمعاء ،بعدها ينتشر العمل تدريجيًّا .كذلك عمل الدينونة .ال يدين هللا
معينا من األشخاص أو جماعة محددة من الناس ،بل يدين إثم البشرية كّلها – مقاومة اإلنسان هلل ،على سبيل المثال ،أو
نوعا ً
ً
عدم مخافة اإلنسان هلل ،أو التشويش على عمل هللا ،وخالفه .ما ُيدان هو جوهر البشرية الذي يقاوم هللا ،وهذا العمل هو عمل
ِ
المتجسد وكلمته اللذان يشهد عنهما اإلنسان هما عمل الدينونة أمام العرش العظيم
اإلخضاع في األيام األخيرة .إن عمل هللا
ّ
ِ
المتجسد هو بالضبط
حاليا من هللا
األبيض في األيام األخيرة ،والذي
َّ
تصوره اإلنسان أثناء األزمنة الماضية .العمل الذي يتم ً
ّ
ِ
المتجسد هو هللا الذي يدين البشرية جمعاء أثناء األيام األخيرة .هذا الجسد وعمله
الدينونة أمام العرش العظيم األبيض .إله اليوم
ّ
يتضمن بطريقة مباشرة الكون بأسره ،فإن جوهر
جمل كينونته .مع أن نطاق عمله محدود ،وال
َّ
وكلمته وشخصيته الكليَّة يمثلون ُم َ

عمل الدينونة هو دينونة مباشرة لكل البشرية ،ليس من أجل الشعب المختار في الصين وحدهم ،وال ألجل عدد صغير من
يتضمن الكون كلهَّ ،إال َّأنه يمِثّل عمل الكون كّله ،وبعدما يختتم
الناس .أثناء عمل هللا في الجسد ،ومع أن نطاق هذا العمل ال
َّ
العمل داخل نطاق عمل جسده ،سيوسع هذا العمل في الحال ليشمل الكون كّله ،بنفس الطريقة التي انتشر بها إنجيل يسوع
ِ
عما إذا كان العمل هو عمل الروح أم الجسد ،فهو عمل ُي َّنفذ داخل نطاق
عبر الكون عقب قيامته وصعوده .بغض النظر ّ
ِ
محدودَّ ،
المتجسدة ،وهللا في الجسد هو
ولكنه يمثل عمل الكون كله .أثناء األيام األخيرة ،يظهر هللا ليقوم بعمله باستخدام هويَّته
ّ
جسداَّ ،
فإن َمن يقوم بعمل الدينونة هو
روحا أم ً
عما إذا كان ً
هللا الذي يدين اإلنسان أمام العرش العظيم األبيض .وبغض النظر ّ
بناء على عمله ،وليس وفًقا لمظهره الخارجي أو عوامل أخرى متعددة .ومع
هللا الذي يدين البشرية في األيام األخيرة .هذا ُيعرف ً
ِ
تجسد للبشرية كّلها وإخضاعه لها.
أن اإلنسان لديه
ّ
الم ّ
تصورات عن هذه الكلمات ،ال يمكن ألحد أن ينكر حقيقة دينونة هللا ُ
عما يفكر فيه اإلنسان بشأن هذه الحقائق ،فهي في النهاية تظل حقائق .ال يمكن أن يقول أحدهم" :إن هللا يقوم
بغض النظر ّ
بالعمل ،ولكن الجسد ليس هللا" .هذا هراء ،ألن هذا العمل ال يمكن أن يقوم به َّإال هللا في الجسد .حيث إن هذا العمل قد اكتمل
بالفعل ،لن يظهر بعده عمل دينونة هللا لإلنسان ثاني ًة؛ وقد اختتم هللا في تجسده الثاني بالفعل كافة عمل التدبير الكلي ،ولن
ّ
تكون هناك مرحلة رابعة من عمل هللاَّ .
ألن َم ْن ُيدان هو اإلنسان ،اإلنسان المخلوق من جسد وقد فسد ،وليس روح الشيطان

المدانة مباشرًة ،فإن عمل الدينونة ال ُي َّنفذ داخل العالم الروحي بل بين البشر .ال أحد مالئم ومؤهل أكثر من هللا في الجسد
ُ
للقيام بعمل دينونة فساد جسد اإلنسان .إن قام روح هللا مباشرًة بتنفيذ الدينونة ،لما كانت ستشمل الجميع .إضاف ًة إلى َّأنه كان
وجها لوجه ،ولهذا السبب ،لما كانت
سيصعب على اإلنسان قبول هذا العمل ،ألن الروح غير قادر على مواجهة اإلنسان ً
وضوحا .ال يمكن أن يصبح
ستصبح التأثيرات فورية ،ولما استطاع اإلنسان أن يرى شخصية هللا التي بال عيب بدرجة أكثر
ً
مهزوما هزيمة كاملة َّإال إذا أدان هللا في الجسد فساد البشرية .بعد أن اتخذ هللا نفس الطبيعة البشرية التي لإلنسان،
الشيطان
ً
ِ
المؤهَّل ليدين
يستطيع هللا في الجسد أن يدين إثم اإلنسان مباشرًة؛ هذه هي عالمة قداسته
ّ
المتأصلة فيه ،وروعته .هللا وحده هو ُ
اإلنسان بحكم مكانته ،ألنه يملك الحق والبر ،ولذلك هو قادر أن يدين اإلنسان .أولئك الذين ليس لديهم الحق والبر ال يصلحون

انتصار على الشيطان .الروح في األصل أسمى من
ًا
إلدانة اآلخرين .إن كان روح هللا قد قام بهذا العمل ،لما كان ُيعد
ِ
متأصل ًة ،ومنتصر على الجسد .إن قام الروح بهذا العمل مباشرًة ،لما استطاع أن
المخلوقات الفانية ،وروح هللا قدوس قداس ًة
ّ
تصورات اإلنسان
أيضا من خالل
يدين كل عصيان اإلنسان ،ولما استطاع الكشف عن إثم اإلنسان .ألن عمل الدينونة ُي َّنفذ ً
ّ
تصورات عن الروح ،لذلك فإن الروح غير قادر على الكشف عن إثم اإلنسان بدرجة
أبدا أية
عن هللا ،ولم يكن لدى اإلنسان ً
ّ

ِ
المتجسد هو عدو كل من ال يعرفونه .من خالل
كامال .هللا
كشفا
ً
أفضل ،ناهيك عن َّأنه ال يقدر على كشف مثل هذا اإلثم ً
ّ
لتصورات اإلنسان ومعارضته هلل ،يكشف كل عصيان البشرية .آثار عمله في الجسد واضحة أكثر من آثار عمل الروح،
دينونة
ّ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
تجسد
الم ّ
الم ّ
تجسد .يمكن لإلنسان أن يرى هللا ُ
وعليه فإن دينونة كل البشرية ال تُنفذ ُمباشرًة من قَبل الروح ،بل هي عمل هللا ُ
يجيا
ويلمسه ،وهللا في الجسد يمكنه أن ُيخضع اإلنسان
خضوعا ً
ً
كامال .في عالقة اإلنسان باهلل في الجسد ،ينتقل اإلنسان تدر ً
التصور إلى المعرفة ،ومن الرفض إلى المحبة .هذه هي آثار عمل
من المقاومة إلى الطاعة ،ومن االضطهاد إلى القبول ،ومن
ّ
ِ
َّ
َّ
ويخضعه هللا
تجسد .ال َيخُلص اإلنسان إال من خالل قبول دينونة هللا ،وال يعرفه تدريجيًّا إال من خالل كلمات فمهُ ،
الم ّ
هللا ُ
ِ
تجسد أثناء مقاومة اإلنسان له ،وينال منه اإلمداد بالحياة أثناء قبول توبيخه .كل هذا العمل هو عمل هللا في الجسد وليس
الم ّ
ُ
ِ
تجسد هو العمل األعظم واألعمق ،والجزء الحيوي من المراحل الثالث من
الم ّ
عمل هللا بهويته كروح .العمل الذي يقوم به هللا ُ
ِ
المتجسد .إن العمل َّ
المنفذ على الناس
التجسد .فساد اإلنسان العميق هو عائق عظيم أمام عمل هللا
عمل هللا هو مرحلتا عمل
ُّ
ّ
جدا .ومع
في األيام األخيرة ،على وجه التحديد ،هو عمل بالغ الصعوبة ،فالبيئة معادية ،وقدرة كل نوع من أنواع الناس ضعيفة ً
اقتناعا
ذلك في نهاية هذا العمل ،سيحقق التأثير السليم دون عثرات؛ هذا هو تأثير عمل الجسد ،وهذا هو التأثير الذي ُيحدث
ً
ِ
ِ
تجسد.
الم ّ
أكبر م َّما يحدثه عمل الروح .ستُختتم المراحل الثالث لعمل هللا من خالل الجسد ،ويجب أن تُختتم من خالل هللا ُ
العمل األكثر أهمية واألكثر حيوية ُيعمل في الجسد ،وخالص اإلنسان يجب أن يتم من خالل هللا في الجسد بنفسه .ومع أن
البشرية كلها تشعر َّأنه ال عالقة بين هللا في الجسد واإلنسان ،إال أن هذا الجسد في الواقع َّ
يتعلق بمصير كل البشرية ووجودها.
وموجهة للبشرية بأسرها .ومع أنه يتمم عمله في الجسدَّ ،إال
كل مرحلة من مراحل عمل هللا هي من أجل البشرية كافة،
َّ

موجها لكافة البشرية؛ فهو إله البشرية جمعاء ،وهو إله كل الكائنات المخلوقة وغير المخلوقة .ومع أن عمله في
َّأنه ال يزال
ً
جسدا ليقوم بعمله ينتقي لعمله
أيضا محدودَّ ،إال َّأنه في كل مرة يصير فيها ً
الجسد يقع داخل نطاق محدود ،والهدف من عمله ً
تمثيليا بدرجة عالية؛ فهو ال يختار مجموعة من الناس البسطاء العاديين ليعمل فيهم ،بل باألحرى يختار كهدف لعمله
هدًفا
ً
جماعة من الناس قادرين على أن يكونوا ممثلين لعمله في الجسد .تُنتَقى هذه المجموعة من الناس ألن نطاق عمله في الجسد
ِ
خصيصا لعمله في الجسد .انتقاء هللا ألهداف عمله ليس بال أساس،
تجسد ،وتُختار
محدود ،وتُ َّ
الم ّ
ً
جهز بطريقة خاصة لجسده ُ
قادر على تمثيل البشرية كّلها .على
مفيدا لعمل هللا في الجسد ،ويجب أن يكون ًا
بل وفًقا لمبدأ :يجب أن يكون هدف العمل ً

الصينيون قادرون على تمثيل
سبيل المثال ،كان اليهود قادرين على تمثيل البشرية كّلها في قبول فداء يسوع الشخصي ،و
ّ
ِ
أيضا أساس لتمثيل
تجسد .يوجد أساس لتمثيل اليهود لكل البشرية ،وهناك ً
الم ّ
البشرية كّلها في قبول اإلخضاع الشخصي هلل ُ
شعب الصين للبشرية كّلها في قبول إخضاع هللا الشخصي .ال شيء يكشف أهمية الفداء أكثر من عمل الفداء الذي تم بين

شمولية عمل اإلخضاع ونجاحه أكثر من عمل اإلخضاع بين شعب الصين .يبدو كما لو كان عمل
اليهود ،وال شيء يكشف
ّ
ِ
تجسد وكلمته ال يستهدفان سوى مجموعة صغيرة من الناس ،ولكن في الواقع ،إن عمله بين هذه المجموعة الصغيرة هو
الم ّ
هللا ُ
عمل في الكون بأسره ،وكلمته موجهة للبشرية كّلها .بعد أن ينتهي عمله في الجسد ،سيبدأ أولئك الذين يتبعوه في نشر العمل

الذي قام به بينهم .أفضل شيء بشأن عمل هللا في الجسد هو َّأنه يمكنه أن يترك ألولئك الذين يتبعونه مواعظ وكلمات دقيقة،
وإرادته المحددة ألجل البشرية .بحيث يمكن ألتباعه بعد ذلك أن ينقلوا كل كلماته ومشيئته على نحو أكثر دّقة وواقعية للبشرية

جمعاء لكل الذين يقبلون هذا الطريقَّ .
إن عمل هللا في الجسد بين البشر هو وحده الذي بالحق يتمم حقيقة وجود هللا وحياته
بينهم .هذا العمل وحده هو ما يشبع رغبة اإلنسان في رؤية وجه هللا ،والشهادة عن عمل هللا ،وسماع كلمة هللا الشخصيةُ .ينهي

بهم .وعلى وجه
وينهي ً
تجسد العصر الذي لم يظهر فيه إال ظل يهوه للبشريةُ ،
الم َ
الم ّ
أيضا عصر إيمان البشرية باإلله ُ
هللا ُ

وسروراَّ .إن ُه ال يختتم عصر
لتجسد هللا بالبشرية جمعاء إلى عصر أكثر واقعية وعملية
الخصوص يأتي عمل آخر مرحلة
ً
ّ
الناموس والعقيدة فحسب؛ بل األهم من ذلك َّأنه يكشف للبشرية عن هللا الحقيقي والعادي ،البار والقدوس ،الذي يكشف عن
حتجبا آلالف
ويظهر غاية البشرية وأسرارها ،الذي خلق البشرية ،والذي سينهي عمل التدبير ،والذي ظل ُم ً
عمل خطة التدبير ُ
تماما ،ويختتم العصر الذي ابتغت فيه البشرية جمعاء طلب وجه هللا ولكنها لم تقدر أن تنظره،
السنينُ .ينهي عصر الغموض ً
وينهي العصر الذي فيه خدمت البشرية جمعاء الشيطان ،ويقود البشرية كّلها إلى عصر جديد كليًّا .كل هذا هو نتاج عمل هللا

بدال من روح هللا .حين يعمل هللا في جسده ،لن يعود أولئك الذين يتبعونه يتلمسون ويسعون وراء األمور التي يبدو
في الجسد ً
ِ
سيوصل
بهم .حين ينشر هللا عمله في الجسد،
الم َ
ّ
أنها موجودة وغير موجودة على حد سواء ،وسيتوقفون عن تخمين مشيئة هللا ُ
َّ
وسيتكلمون بكل كلماته في آذان البشرية بأسرها .كل ما
َم ْن يتبعونه العمل الذي قام به في الجسد إلى كل الديانات والطوائف،
شخصيا ،ستكون حقائق ،وليست هرطقة.
أمور رآها اإلنسان وسمعها
يسمعه أولئك الذين قبلوا بشارته سيكون حقائق عمله ،و ًا
ً
أيضا األدوات التي يستخدمها لنشر العمل .بدون وجود حقائق ،لما انتشرت
هذه الحقائق هي الدليل الذي ينشر به عمله ،وهي ً

أبدا في ظل غياب الحقائق ووجود تخيالت اإلنسان فقط أن يقوم هللا
بشارته عبر جميع الدول وإلى كافة األماكن؛ لم يكن
ً
ممكنا ً
ِ
المتجسد بعمل إخضاع الكون بأسره .الروح غير مرئي وغير محسوس لإلنسان ،وعمل الروح غير قادر على ترك أي دليل
ّ
دائما بإله مبهم غير
إضافي أو حقائق إضافية عن عمل هللا لإلنسان .لن يرى اإلنسان ً
أبدا وجه هللا الحقيقي وسوف يؤمن ً
تخيالت اإلنسان جوفاء وال
أبدا الكلمات التي يقولها هللا
أبدا وجه هللا ،ولن يسمع ً
موجود .لن يرى اإلنسان ً
شخصيا .في النهايةّ ،
ً
ِ
المتأصلة وعمله أن يجسدهما اإلنسان .إن هللا غير المرئي في
يمكنها أن تحل محل وجه هللا الحقيقي؛ ال يمكن لشخصية هللا
ّ
ِ
شخصيا بين البشر .هذه هي الطريقة
المتجسد الذي يقوم بعمله
السماء وعمله ال يمكن أن يجيئا إلى األرض َّإال من خالل هللا
ً
ّ
المثلى التي يظهر بها هللا لإلنسان ،وفيها يرى اإلنسان هللا ويعرف وجهه الحقيقي ،وال يمكن تحقيق هذا من خالل إله غير
ُ
ِ
َّ
متجسد .بعد أن نفذ هللا عمله حتى هذه المرحلة ،حقق عمله بالفعل التأثير األمثل ،والنجاح الكامل .إن عمل هللا الشخصي في
ّ
َّ
وتلخيصا لكل عمله،
الجسد قد أنهى بالفعل تسعين بالمئة من عمل تدبيره الكلي ،حيث قدم هذا الجسد بداي ًة أفضل لكل عمله،
ً
ّ
ِ
ن
متجسد آخر ليقوم بمرحلة رابعة
وأعلن كل عمله ،وقام بعمل التجديد األخير الشامل لكل هذا العمل .لذلك ،لن يكو هناك إله
ّ
تجسد ثالث هلل.
من عمل هللا ،ولن يكون هناك المزيد من العمل المعجزي في ُّ
كل مرحلة من مراحل عمل هللا في الجسد تمِثّل عمله للعصر كّله ،وال تمِثّل فترة محددة مثل عمل اإلنسان .ولذلك فإن
تجسده األخير ال تعني أن عمله قد وصل إلى نهاية كاملة ،ألن عمله في الجسد يمِثّل العصر بأكمله ،وال يمِثّل فقط
نهاية عمل ّ

الفترة التي يقوم فيها بعمله في الجسد .إنه ينهي فحسب عمله في العصر كّله أثناء الوقت الذي هو فيه في الجسد ،وبعده
ِ
المتجسد خدمته ،سيو ِكل ألولئك الذين يتبعونه بعمله المستقبلي .بهذه الطريقة،
سينتشر عمله في األماكن كافة .بعد أن يتمم هللا
ّ
كتمال َّإال حينما ينتشر عبر الكون
سي َّنفذ على نحو متواصل .ال يعتبر عمل عصر
ُّ
عمال ُم ً
التجسد بأكمله ً
فإن عمله للعصر كّله ُ
ِ
يستمرون في عمله هم األشخاص الذين يستخدمهم .فالعمل الذي يقوم
جديدا ،وأولئك الذين
ًا
المتجسد
بأسره .يبدأ عمل هللا
عصر ً
ّ
ّ
به اإلنسان كّله في نطاق خدمة هللا في الجسد ،وهذا العمل يعجز عن الخروج عن هذا النطاق .إن لم ِ
ِ
المتجسد ليقوم
يأت هللا
ّ

بعمله ،ال يستطيع اإلنسان أن ُينهي العصر القديم ،وال يستطيع أن يعلن عن عصر جديد .العمل الذي يقوم به اإلنسان هو فقط
ِ
ويتمم العمل الذي ينبغي عليه القيام
داخل نطاق واجبه الممكن بشرًيا ،وال يمِثّل عمل هللا .هللا
ّ
المتجسد وحده بإمكانه أن يأتي ّ
ِ
أتكلم عنه َّ
به ،وال أحد يستطيع القيام بهذا العمل نياب ًة عنه .بالطبع ما َّ
تجسد يقوم أوًال بتنفيذ
يتعلق بعمل
ُّ
الم ّ
التجسد .هذا اإلله ُ
تصورات اإلنسان .هدف
تصورات اإلنسان ،وبعدها يقوم بالمزيد من العمل الذي ال يتوافق مع ّ
خطوة من العمل ال تتوافق مع ّ

تصورات اإلنسان ،باإلضافة إلى ذلك يقوم بالمزيد من العمل
العمل هو إخضاع اإلنسان .فمن ناحية ،ال يتماشى ُّ
تجسد هللا مع ّ
تصورات اإلنسان ،ولذلك يتبنى اإلنسان المزيد من اآلراء االنتقادية عنهَّ .إنه ال يقوم بعمل اإلخضاع َّإال بين
الذي ال يتوافق مع ّ
يتمم خدمته ،سيصبح جميع البشر
تصورات وافرة عنه .بغض النظر عن كيفية معاملتهم له،
البشر الذين لديهم
َّ
ّ
بمجرد أن ّ
صور كيف أن البشرية كّلها ستُخضع .التأثيرات
خاضعين لسيادته .ال تظهر حقيقة هذا العمل بين شعب الصين فحسب ،بل تُ ّ
التي يتم تحقيقها على هؤالء الناس هي نذير للتأثيرات التي سيتم تحقيقها على البشرية جمعاء ،وستتفوق تأثيرات العمل الذي
يتضمن عمل هللا في الجسد جلب ًة ضخمة وال يكتنفه
يقوم به في المستقبل على التأثيرات على هؤالء الناس على نحو متزايد .ال
َّ
مخفيا عن أي شخص ،وال يخدع أي شخص.
الغموض .إنه حقيقي وفعلي ،وهو عمل فيه واحد زائد واحد يساوي اثنين ،وليس
ً
ما يراه الناس هي أمور حقيقية وأصيلة ،وما يناله اإلنسان هو معرفة وحق حقيقيين .حينما ينتهي العمل ،سيكون لدى اإلنسان

معرفة جديدة عن هللا ،ولن يعود لدى َم ْن يطلبون هللا ٍ
تصورات عنه .هذا ليس فقط تأثير عمله على شعب الصين ،بل
بحق أية ّ
ِ
أيضا تأثير عمله في إخضاع البشرية كّلها ،ألن ال شيء أكثر فائدة لعمل إخضاع البشرية جمعاء من هذا الجسد ،وعمل
يمثّل ً
َّ
سيخضع البشرية جمعاء
هذا الجسد ،وكل ما يتعلق بهذا الجسد .هي أمور نافعة لعمله اليوم ،ولعمله في المستقبل .هذا الجسد ُ
ويقتنيها .ال يوجد عمل أفضل يمكن من خالله لكل البشرية أن ترى هللا وتطيعه وتعرفه .ال يمِثّل العمل الذي يقوم به اإلنسان
محدودا ،وحين يقوم هللا بعمله فهو ال َّ
يتحدث إلى شخص معيَّن ،بل إلى البشرية جمعاء ،وإلى كل َمن يقبلون كلماته.
َّإال نطاًقا
ً
أحدا بمعاملة خاصة ،وال يخدع
النهاية التي ينادي بها هي نهاية كافة البشر ،وليست فقط نهاية شخص محددَّ .إنه ال ُيحابي ً
ِ
َّ
المتجسد قد َّ
صنف بالفعل البشرية كّلها وفًقا للنوع ،وقد
ويتكلم إليها .ولهذا فإن هذا اإلله
أحدا ،بل يعمل من أجل البشرية كّلها
ً
ّ
َّ
َّ
َّ
أدان بالفعل البشرية كّلها ،وأعد غاي ًة مناسب ًة لكل البشرية .ومع أن هللا يقوم بعمله في الصين فقط ،إال أنه في الواقع قرر بالفعل
يقدم أقواله وترتيباته خطوة بخطوٍة .ألن
العمل في الكون بأسره .ال يمكنه االنتظار حتى ينتشر عمله بين البشرية جمعاء قبل أن ّ
جدا؟ لدى هللا اآلن كل المقدرة على إكمال العمل المستقبلي ُم َّ
متأخر ًّ
قد ًما .ألن العامل هو هللا في الجسد ،فإنه يقوم
ًا
يكون هذا
بعمل غير محدود داخل نطاق محدود ،وبعد ذلك سيجعل اإلنسان يؤدي الواجب الذي ينبغي عليه أداؤه؛ هذا هو مبدأ عمله .ال
يمكنه أن يحيا مع اإلنسان َّإال لمدة محددة ،وال يمكنه أن يصطحب اإلنسان حتى اختتام عمل العصر الجديد بأكمله .ألنه هو

ِ
سيصنف كافة البشرية وفًقا للنوع بواسطة كلماته ،وستدخل البشرية بأسرها إلى
سلفا .بعد ذلك
هللا ،فإنه َّ
يتكهن بعمله المستقبلي ً
ّ

سيتصرف وفًقا لهذا .لذلك ،في المستقبل ،كلماته هي التي سترشد العصر،
عمله التدريجي وفًقا لكلماته .ال أحد سيهرب ،والكل
َّ
وليس الروح.
عمل هللا في الجسد يجب أن ُيعمل في الجسد .إن كان العمل يتم مباشرًة بروح هللا ،لما حقق أي تأثيرات .حتى لو كان
يتم بالروح ،لما كان له أهمية كبيرة ،وسيكون في النهاية غير ُم ِقنع .كافة المخلوقات تبغي معرفة ما إذا كان عمل الخالق ذا
أهمية أم ال ،وما الذي يمِثّله ،ومن أجل َم ْن يقوم به ،وما إذا كان عمل هللا كامل السلطان والحكمة أم ال ،وما إذا كان ذا قيمة

وأهمية عظمى .العمل الذي يقوم به هو من أجل خالص كل البشرية ،ومن أجل هزيمة الشيطان ،وحمل شهادة لنفسه بين كافة

الكائنات .وعليه ،فإن العمل الذي يقوم به يجب أن يكون ذا أهمية عظيمة .فسد جسد اإلنسان بفعل الشيطان ،وأصبح اإلنسان
ٍ
أعمى بدرجة عميقةَّ ،
شخصيا في الجسد هو أن هدف خالصه هو
بشدة .السبب األساسي الذي يجعل هللا يعمل
وتأذى
ً
أيضا يستخدم جسد اإلنسان للتشويش على عمل هللا .في الواقع إن المعركة مع
اإلنسان ،المخلوق من جسد ،وألن الشيطان ً

أيضا هو هدف خالص هللا .بهذه الطريقة ،فإن عمل هللا
الشيطان هي عمل إخضاع اإلنسان ،وفي الوقت ذاته ،اإلنسان ً
ِ
تجسيدا للشيطان ،وأصبح هو الهدف الذي سيهزمه هللا .بهذه
تجسد ضروري .أفسد الشيطان جسد اإلنسان ،وأصبح اإلنسان
ً
الم ّ
ُ

ٍ
إنسانا
معركة مع الشيطان وخالص البشرية يحدث على األرض ،ويجب على هللا أن يصير
الطريقة ،فإن عمل الدخول في
ً
ليقاتل الشيطان .هذا عمل ذو طابع عملي ألقصى درجة .حينما يعمل هللا في الجسدَّ ،
فإنه يقاتل الشيطان بالفعل في الجسد.

حينما يعمل في الجسدَّ ،
فإنه يقوم بعمله في العالم الروحي ،ويجعل كل عمله في العالم الروحي واقعيًّا على األرضَ .م ْن
أيضا اإلنسان) ،الذي هو في
وم ْن ُيهزم هو تجسيد الشيطان (وهذا بالطبع هو ً
ُي َ
خضع هو اإلنسان؛ اإلنسان الذي يعصي هللا؛ َ
إنسانا له مظهر مخلوق
أيضا اإلنسان .بهذه الطريقة ،من الضروري هلل أن يصير
ً
وم ْن سيخُلص في النهاية هو ً
عداوة مع هللاَ ،

قادر على مصارعة الشيطان في معركة واقعية ،وإخضاع اإلنسان الذي يعصاه والذي له نفس المظهر
خارجي ،لكي يكون ًا
الخارجي ،ويخِّلص اإلنسان الذي له نفس المظهر الخارجي وقد َّ
تأذى بفعل الشيطان .إن عدوه هو اإلنسان ،وهدف إخضاعه
ُ
إنسانا ،وبهذه الطريقة ،يصبح عمله أكثر سهول ًةَّ .إنه
هو اإلنسان ،وهدف خالصه هو اإلنسان الذي خلقه .لذلك البد أن يصير
ً
قادر على تخليص البشرية .ومع أن هذا الجسد عادي وواقعي،
قادر على هزيمة الشيطان وإخضاع البشرية ،باإلضافة إلى َّأنه ٌ
ٌ
معا .هذا هو اختالفه عن اإلنسان ،وهذه
جسدا
َّإال َّأنه ليس الجسد الشائع؛ َّإنه ليس ً
ً
إنسانيا فحسب ،بل هو جسد إنساني وإلهي ً
هي عالمة هويَّة هللا .جسد مثل هذا فحسب يمكنه القيام بالعمل الذي ينوي هللا القيام به ،وإتمام خدمة هللا في الجسد ،وإكمال

ومعيبا .ومع أن هللا يمكنه مصارعة روح
دائما أجوًفا
ً
عمله بالتمام بين البشر .لو لم يكن األمر كذلك ،لكان عمله بين البشر ً
الشيطان واالنتصارَّ ،إال أن الطبيعة القديمة لإلنسان الفاسد ال ُيمكن أن َّ
أبدا أن
تتبدد ،والذين يعصون هللا ويقاومونه ال يمكنهم ً
أبدا إخضاع البشريةِ ،
وربحها جمعاء .لو كان عمله على األرض ال يمكن أن يتم ،لما
يخضعوا لسيادته ،أي َّأنه لن يستطيع ً
أبدا ،ولما استطاعت البشرية جمعاء أن تدخل إلى الراحة .إن لم يستطع هللا أن يدخل إلى الراحة مع كافة
انتهى تدبيره ً
أبدا لهذا العمل التدبيري ،وعليه لكاناختفى مجد هللا .ومع أنه ليس لجسده سلطانَّ ،إال َّ
أن
مخلوقاته ،لما كانت هناك نتيجة ً

سلطانا أم ال،
التوجه الحتمي لعمله .بغض النظر َع َّما إذا كان جسده يملك
العمل الذي يقوم به سيكون قد حقق تأثيره .هذا هو
ُّ
ً
عاديا وطبيعيًّا ،يمكنه القيام بالعمل
طالما َّأنه قادر على القيام بعمل هللا نفسه ،فهو هللا بذاته .بغض النظر عن كون هذا الجسد ً
مجرد إنسان .السبب وراء قدرة هذا الجسد على القيام بالعمل الذي ال يقدر
الذي ينبغي عليه فعله ،ألن هذا الجسد هو هللا وليس َّ

إنسان أن يقوم به هو َّ
أن جوهره الداخلي ال يشبه جوهر أي إنسان .والسبب وراء إمكانية تخليصه لإلنسان هو هويَّته المختلفة
جدا للبشرية َّ
عن هوية أي إنسان .هذا الجسد هام ًّ
أيضا هللا ،ألنه يستطيع القيام بالعمل الذي ال يستطيع أي إنسان
ألنه إنسان و ً

مخلوق من جسد أن يفعله ،وألن بإمكانه تخليص اإلنسان الفاسد ،الذي يعيش معه على األرض .ومع َّأنه مطابق لإلنسان ،إال
ِ
المتجسد أكثر أهمية للبشرية من أي إنسان ذي قيمة ،ألنه يستطيع القيام بالعمل الذي ال يستطيع روح هللا القيام به
أن هللا
ّ
أن يشهد هلل نفسه ،وأكثر قدرة من روح هللا على أن يربح البشرية بالتمام .ونتيج ًة لذلك،
مباشرًة ،وهو أكثر قدرًة من روح هللا على ْ
مع أن هذا الجسد عادي وطبيعيَّ ،إال َّ
أن إسهامه للبشرية وأهميته للوجود البشري تجعله ثمين القيمة ،وال يمكن ألي إنسان
قياس القيمة واألهمية الحقيقيتين لهذا الجسد .ومع أن هذا الجسد ال يمكنه مباشرًة تدمير الشيطانَّ ،إال َّ
أن بإمكانه استخدام

تجسد ،استطاع أن يهزم الشيطان
عمله إلخضاع البشرية وهزيمة الشيطان ،وجعل الشيطان يخضع بالتمام لسيادته .ألن هللا ّ
جسدا للقيام بعمل إخضاع البشرية التي أفسدها الشيطان .بهذه
ويخّلص البشريةَّ .إنه ال يدمر الشيطان مباشرًة ،ولكنه يصبح ً
ُ
ِ
تجسد على الشيطان
الم ّ
الطريقة هو أقدر على أن يشهد لنفسه بين المخلوقات ،وأقدر على تخليص اإلنسان الفاسد .انتصار هللا ُ
ِ
إقناعا من الدمار المباشر للشيطان من خالل روح هللا .هللا في الجسد أكثر قدرة على مساعدة
شهادة أعظم ،وهو أكثر
يقدم
ّ
ً
ً

اإلنسان أن يعرف الخالق ،وأكثر قدرة على أن يشهد لنفسه بين المخلوقات.
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التجسد
التجسدان يكمالن أهمية
ُّ
ُّ 5.
كلمات هللا المتعلقة:
التجسد األول هو فداء اإلنسان من الخطية ،فدائه من خالل جسد يسوع ،أي َّإنه خّلص اإلنسان من
كان الغرض من
ُّ

التجسد الثاني بمثابة ذبيحة خطية بل الهدف منه
الصليب ،ولكن الشخصية الشيطانيَّة الفاسدة ال تزال بداخل اإلنسان .لم يعد
ّ
لمن نالوا الغفران أن يخلصوا من خطاياهم
هو خالص أولئك الذين نالوا الفداء من الخطية
خالصا ً
كامال .هذا يتم حتى يمكن َ
ً

يتحررون من تأثير ظلمة الشيطان ويعودون أمام عرش
ًا
ويصيروا
أطهار بصورة كاملة ،ومن خالل إحراز تغيير في شخصيتهمَّ ،

هللا .بهذه الطريقة فقط يمكن لإلنسان أن يتقدس بالتمام .بعدما انتهى عصر الناموس ،بدأ هللا عمل الخالص في عصر النعمة،

تطهير
ًا
تمرده ،بتطهير البشرّية
الذي يستمر حتى األيام األخيرة ،عندما يقوم هللا ،من خالل إدانة الجنس البشري وتوبيخه على ّ
ٍ
جسدا مرتين فقط
ً
كامال .وحينئذ فقط سيختتم هللا عمل الخالص ويدخل إلى الراحة .لذلك ،في مراحل العمل الثالث ،صار هللا ً
لينفذ عمله بين البشر بنفسه .هذا ألن هناك مرحلة واحدة من مراحل العمل الثالث تقود البشر في حياتهم ،بينما المرحلتان

جنبا إلى جنب مع اإلنسان ،ويختبر آالم العالم ،ويعيش في جسد عادي،
األخرتان هما عمل الخالص .ال يمكن هلل أن يعيش ً
جسدا .فقط من خالل هذه الطريقة يمكنه أن َّ
يمد البشر خليقته بالطريق العملي الذي يحتاجون إليه .ينال
إال بأن يصير
ً

تجسد هللا ،وليس مباشرًة من خالل صلواته إلى السماء .ألن اإلنسان مخلوق من
اإلنسان الخالص الكامل من هللا من خالل ُّ
جسد؛ فهو غير قادر على رؤية روح هللا وال حتى على االقتراب منه .كل ما يمكن أن يتواصل اإلنسان معه هو جسم هللا
ُّ
للتخلص
التجسد الثاني يكفي
كامال.
تجسد؛ وفقط من خالله يمكن لإلنسان أن يفهم كل الطرق وكل الحقائق ،وينال
ُّ
خالصا ً
الم ّ
ً
ُ
تجسد هللا .بعد ذلك،
سينهي
التجسد الثاني كل عمل هللا في الجسد ويكمل مغزى ُّ
ُّ
من خطايا اإلنسان وتطهيره بالتمام .لذلكُ ،
جسدا مرًة أخرى من أجل عمله ،ألن تدبيره الكلي سيكون قد
سينتهي عمل هللا في الجسد كليًّا .بعد
ُّ
التجسد الثاني لن يصير ً
انتهى .سيكون تجسده في األيام األخيرة قد ربح شعبه المختار بالتمام ،وكل البشر في األيام األخيرة سينقسمون بحسب نوعهم.
لن يعود يقوم بعمل الخالص ،ولن يعود في الجسد لتنفيذ أي عمل.
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دائما أنه ابن داود
عندما كان يسوع يقوم بعمله ،كانت معرفة اإلنسان بيسوع ال تزال مبهمة وغير واضحة .آمن اإلنسان ً
خير قد فدى اإلنسان من خطاياه .وعلى أساس اإليمان نال البعض الشفاء فقط من خالل لمس
وأعلن أنه نبي عظيم وسيد ِّ
هدب ثوبه؛ استطاع األعمى أن يرى وحتى الميت استعاد الحياة .ومع ذلك لم يستطع اإلنسان اكتشاف الشخصية الشيطانية
الفاسدة المتأصلة بعمق داخله وال عرف كيف يتخلص منها .نال اإلنسان الكثير من النعمة ،مثل سالم وسعادة الجسد ،وبركة

أسرة كاملة على أساس إيمان شخص واحد ،وشفاء مرض ،وخالفه .كانت البقية هي أعمال اإلنسان الصالحة ومظهره التقي؛

صالحا .مؤمنون مثل هؤالء فقط هم من بإمكانهم دخول السماء بعد
مؤمنا
إن استطاع إنسان أن يحيا مثل هذا ،فكان ُيعد
ً
ً
الموت ،ما يعني أنهم نالوا الخالص .ولكن في حياتهم لم يفهموا طريق الحياة على اإلطالق .كل ما كانوا يفعلونه هو ارتكاب
الخطايا ،ثم االعتراف بها في دورة مستمرة دون أي مسار لتغيير شخصيتهم؛ كانت هذه هي حالة اإلنسان في عصر النعمة.

طهر هذه المرحلة
هل نال اإلنسان
خالصا ً
كامال؟ كال! لذلك بعد اكتمال هذه المرحلة ،ال يزال هناك عمل الدينونة والتوبيخ .تُ ِّ
ً
ثم تهبه طريًقا ليتبعه .ال يمكن أن تكون هذه المرحلة مثمرة وذات مغزى لو أنها استمرت في طرد
اإلنسان بواسطة الكلمة ،ومن ّ

األرواح الشريرة ،ألن طبيعة اإلنسان الخاطئة لن يتم التخلص منها وسيقف اإلنسان عند غفران الخطايا فقط .من خالل ذبيحة

الخطية ،نال اإلنسان غفران خطاياه ،ألن عمل الصلب قد انتهى بالفعل وقد غلب هللا إبليس .لكن شخصية اإلنسان الفاسدة
تظل بداخله وما زال اإلنسان يخطئ ويقاوم هللا؛ ولم يربح هللا البشرية .لهذا السبب في هذه المرحلة من العمل يستخدم هللا

الكلمة ليكشف عن شخصية اإلنسان الفاسدة وليدفع اإلنسان إلى الممارسة بحسب الطريق الصحيح .هذه المرحلة ذات مغزى
ِّ
وتمكن شخصية اإلنسان من أن
أيضا ،ألن اآلن الكلمة هي التي تدعم حياة اإلنسان مباشرًة
ًا
أكثر من سابقتها وأكثر
إثمار ً
تجسد هللا وأنهى بالكامل
تتجدد بالكامل؛ هذه المرحلة من العمل أكثر شمولية .لهذا فإن
التجسد في األيام األخيرة قد أكمل أهمية ُّ
ُّ

خطة تدبير هللا لخالص اإلنسان.
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تجسده األول؛ إنه لم يكمل سوى الخطوة األولى من العمل ،والتي كان من الضروري أن
يكمل هللا عمل
التجسد في ُّ
ُّ
لم ْ
التجسد ،عاد هللا للجسد من جديد ،وعاش كل ما هو حقيقي وطبيعي للجسد ،أي
يقوم هللا بها في الجسد .لذلك ،لكي ينهي عمل
ُّ

التجسد
تمم في الجسد .إن جسد
ًا
َّأنه جعل كلمة هللا
ُّ
الم َّ
ظاهر في جسد عادي وطبيعي للغاية ،وأنهى من خالله العمل غير ُ
الثاني ُمشابه في جوهره لألولَّ ،
التجسد األول .ونتيجة لذلك َّ
يتحملها
فإن المعاناة التي
ولكنه حقيقي وعادي بدرجة أكبر من
َّ
ُّ
ِ
تجسد الثاني أعظم من معاناة األول ،ولكن كانت هذه المعاناة نتيجة لخدمته في الجسد وهي تختلف عن معاناة
الم ّ
الجسد ُ
تماما،
اإلنسان الفاسدَّ .إنها تنبع كذلك من الطبيعة الحقيقية والعادية التي لجسده .ألنه يؤدي خدمته في جسد حقيقي وعادي ً
المشقةَّ .
َّ
عبر عن
كلما كان الجسد طبيعيًّا
كبير من
قدر ًا
يتحمل ًا
فيجب على الجسد أن
َّ
وحقيقيا ،عانى المزيد في أداء خدمتهُ .ي ّ
ً
أيضا أن يضطلع بعمل
عمل هللا في جسد عادي للغاية ،جسد غير فائق للطبيعة على اإلطالق .وألن جسده عادي ويجب ً

خالص اإلنسان ،فإنه يعاني بمقدار أعظم من الجسد الفائق للطبيعة؛ كل هذه المعاناة ناشئة من كون جسده حقيقيًّا وطبيعيًّا.
ِ
ِ
تجسدَّ .
كلما كان
من المعاناة التي اجتاز فيها الجسدان
الم ّ
ّ
المتجسدان أثناء أداء خدماتهما ،يمكن للمرء أن يرى جوهر الجسد ُ
تحملها أثناء أداء العمل؛ َّ
َّ
حقيقيا ،زادت قسوة
وكلما كان الجسد الذي ينِّفذ العمل
ظمت
المشقة التي يجب عليه ُّ
عادياَ ،ع ُ
ً
الجسد ً
كلما كان الجسد حقيقياَّ ،
األفكار التي تراود الناس ،وكثرت األخطار التي قد تلحق به .ومع ذلكَّ ،
وكلما كانت له االحتياجات
ً
والعقل الكامل التي لإلنسان العادي ،كان أكثر قدرًة على تولي عمل هللا في الجسد .كان جسد يسوع هو ما ُس ِّمر على الصليب،
جسده الذي َّ
تاما من
قدمه كذبيحة خطيئة؛ من خالل جسد له طبيعة بشرية عادية هزم الشيطان وخّلص اإلنسان
خالصا ً
ً
تجسده الثاني عمل اإلخضاع ويهزم الشيطان .ال يمكن َّإال لجسد عادي وحقيقي
الصليب .و ّإنما يؤدي هللا كجسد كامل في ُّ
ِ
فعاال من خالل كون هللا في
يقدم شهادة قوية .أي أن عمإلخضاع اإلنسان يصير ً
برمته وأن ّ
تماما أن يقوم بعمل اإلخضاع ّ
ً
ِ
ُّ
تجسد هي التكلم ،ومن
الم ّ
الجسد حقيقيًّا وطبيعيًّا ،وليس من خالل المعجزات واإلعالنات الخارقة للطبيعة .إن خدمة هذا اإلله ُ
ِ
ِ
ُّ
ُّ
التحدث ومن خالل
الحال في الجسد ،أي واجب الجسد ،هو
كمله؛ بمعنى آخر ،عمل الروح
خالل التكلم ُيخضع اإلنسان ُ
ّ
وي ّ
ِ
كمله ويبيده بالتمام .وهكذا ،سوف َّ
ُّ
يتحقق عمل هللا في الجسد على أكمل وجه في عمل
التحدث ُيخضع اإلنسان ويكشفه ُ
وي ّ

سي ْكمل العمل الكلي
اإلخضاع .لم يكن العمل الفدائي األولي سوى بداية عمل
ُّ
التجسد؛ الجسد الذي يؤدي عمل اإلخضاع ُ
ّ
ّ
تصورات اإلنسان عن
يل
ز
ي
بحيث
هللا،
د
تجس
معنى
اكتمل
قد
هذا
وفي
أنثى،
وهناك
للتجسد .في تصنيف الجنس ،هناك ذكر
ُّ
ُّ
ّ
المتج ِّسد في جوهره بال جنس .لقد خلق الرجل والمرأة ،وبالنسبة إلى هللا ،ال يوجد
هللا :يمكن أن يصير هللا ًا
ذكر وأنثى ،وهللا ُ

تمييز بين الجنسين .في هذه المرحلة من العمل ،ال يقوم هللا بعمل آيات وعجائب ،لذلك فإن العمل سيحقق نتائجه من خالل
ِ
الكلمات .إضافة إلى ذلك ،يرجع السبب في هذا إلى َّ
المتجسد هذه المرة ليس شفاء المرضى وطرد األرواح الشريرة،
أن عمل هللا
ّ
ِ
تجسد هذا هي قول الكلمات وإخضاع
الم ّ
بل إخضاع اإلنسان من خالل الكالم ،أي أن القدرة الفطرية الموجودة لدى جسد هللا ُ

اإلنسان ،وليس شفاء المرضى وطرد األرواح الشريرة .إن عمله في الطبيعة البشرية ليس صنع المعجزات وال شفاء المرضى
ِ
ُّ
تجسد الثاني يبدو للناس أنه عادي أكثر من الجسد األول .ال يرى الناس
الم ّ
وطرد األرواح الشريرة ،بل التكلم ،ولذلك فإن الجسد ُ
ِ
ِ
ِ
تجسد ،إال أنهما ليسا
أن ُّ
الم ّ
الم ّ
الم ّ
تجسد ،ومع أن كليهما هما هللا ُ
تجسد يختلف عن يسوع ُ
تجسد هللا أكذوبة؛ لكن هذا اإلله ُ
ِ
تجسد،
الم ّ
متشابهين بالكامل .امتلك يسوع طبيعة بشرية عادية وطبيعية ،لكن كانت تالزمه آيات وعجائب عديدة .في هذا اإلله ُ
صوما ألربعين
مشيا على المياه ،أو
لن ترى العيون البشرية أية آيات أو عجائب ،أو شفاء مرضى أو ً
طردا لألرواح الشريرة ،أو ً
ً

يوماَّ ...إنه ال يق وم بنفس العمل الذي قام به يسوع ،ليس ألن جسده يختلف في جوهره بأية حال عن جسد يسوع ،بل ألن
ً
خدمته ليست شفاء المرضى وطرد األرواح الشريرةَّ .إنه ال يهدم عمله وال ِّ
يشوش عليه .وحيث َّأنه ُيخضع اإلنسان بكلماته

التجسد.
الحقيقية ،فال حاجة أن ُيخضعه بمعجزات ،ولذلك فإن هذه المرحلة هي لتكميل عمل
ُّ
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كلي ًة .فما فعله يسوع لم يكن إال جزًءا
لماذا أقول إن عمل
ُّ
التجسد لم يكتمل في عمل يسوع؟ ألن الكلمة لم يصر ً
جسدا ّ
جسدا مرًة أخرى في
من عمل هللا في الجسد؛ قام فقط بعمل الفداء ولم يقم بعمل ربح اإلنسان بالكامل .لهذا السبب صار هللا ً

أيضا في جسد عادي ،وبواسطة إنسان عادي للغاية ،إنسان طبيعته البشرية ليست
األيام األخيرة .هذه المرحلة من العمل تتم ً
كامال يقوم
كامال،
وشخصا هويته هي هوية هللا،
كامال،
خارقة على اإلطالق .بمعنى آخر ،قد صار هللا
وجسدا ً
إنسانا ً
إنسانا ً
ً
ً
ً
ً
ُّ
مجرد جسد غير فائق على اإلطالق ،شخص عادي ًّ
التحدث بلغة السماء،
جدا يستطيع
بأداء العمل .بالنسبة للعين البشرية ،هو َّ

ال ُيجري أية آيات خارقة ،وال يصنع معجزات ،وال حتى يكشف عن الحق الداخلي للدين في قاعات االجتماعات الكبرى .إن
ٍ
كلي ًة عن األول ،لدرجة َّأنه يبدو َّ
مشترك ،وال يمكن
أن االثنين ليس بينهما أي شيء
التجسد الثاني يبدو للناس
عمل جسد
مختلفا َّ
ُّ
ً

ٍ
المرة .مع َّ
التجسد الثاني يختلف عن عمل األول ،فهذا ال يثبت أن
أن عمل جسد
أن ُيرى أي
شيء من عمل األول في هذه َّ
ُّ
احدا من عدمه على طبيعة العمل الذي يقوم به الجسدان وليس على
احدا .يعتمد تحديد ما إذا كان مصدرهما و ً
مصدرهما ليس و ً
جديدا ،ويبدأ
ًا
يدشن عمل هللا
تجسد هللا مرتين ،وفي كل مرة منهما ِّ
عصر ً
مظهرهما الخارجي .أثناء المراحل الثالث لعمل هللاّ ،
ِ
يكمالن بعضهما البعض .من المستحيل لألعين البشرية أن تقول َّ
فعليا من نفس
جديدا؛
عمال
ً
ً
إن الجسدين يأتيان ً
التجسدان ّ
ّ
المصدرَّ .
التجسدين في جوهرهما سواسية ،ذلك ألن
إن األمر بطبيعة الحال يتجاوز قدرة العين البشرية أو العقل البشري .ولكن
ّ
ِ
المتجسدان ينشآن من نفس المصدر أم ال فإن هذا األمر ال يمكن الحكم
عملهما ينبع من نفس الروح .سواء أكان الجسدان
ّ
يعبران عنه .ال
بناء على العصر الذي ُوِلدا فيه أو مكان مولديهما أو أية عوامل أخرى كهذه ،بل بالعمل اإللهي الذي ِّ
عليه ً
ٍ
بتقليدَّ ،
جديدا .ال يهدف
التجسد الثاني أي عمل قام به يسوع ،ألن عمل هللا ال يلتزم
يؤدي جسد
ولكنه في كل َّ
ُّ
مرة يفتتح طريًقا ً
ِ
ِ
ِ
عمق معرفة اإلنسان
جسد
ُّ
كملهُ ،
تممه ُ
ولي ّ
وي ّ
التجسد الثاني إلى تعميق انطباع الجسد األول في أذهان الناس أو تقويته ،بل ُلي ّ
باهلل ،وليكسر جميع القواعد الموجودة في قلوب الناس ،وليزيل من قلوبهم الصور الوهمية عن هللا .يمكن أن يقال َّإنه ال توجد

مرحلة واحدة من عمل هللا يمكنها أن تعطي اإلنسان معرف ًة كامل ًة عنه؛ كل مرحلة تعطي اإلنسان جزًءا فقط وليس الكل .ومع
كامالَّ ،إال َّأنه بسبب قدرات فهم اإلنسان المحدودة ،ال تزال معرفته عن هللا ناقصة .من
ًا
أن هللا قد عبَّر عن شخصيته
تعبير ً
عبر
برمتها باستخدام اللغة البشرية؛ فكم باألحرى يمكن لمرحلة واحدة من مراحل عمله أن تُ ِّ
المستحيل التعبير عن شخصية هللا ّ
كامال؟ َّإنه يعمل في الجسد تحت غطاء طبيعته البشرية العادية ،وال يمكن للمرء َّإال أن يعرفه من خالل تعبيرات
ًا
عن هللا
تعبير ً
ِّ
المتنوع ،وال تتشابه أي
الهوته ،وليس من خالل مظهره الجسدي .يأتي هللا في الجسد ليسمح لإلنسان بأن يعرفه من خالل عمله

مرحلتين من مراحل عمله .بهذه الطريقة وحدها يمكن أن يقتني اإلنسان معرفة كاملة عن عمل هللا في الجسد ،معرفة غير

مقصورة على جانب واحد.
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مرحلة العمل التي أتمها يسوع لم تحقق إال جوهر "الكلمة كان عند هللا" :كان حق هللا مع هللا ،وكان روح هللا مع الجسد

غير قابل لالنفصال عن ذلك الجسد ،وهذا يعني أن جسد هللا المتجسد كان مع روح هللا ،وهذا أعظم برهان على أن يسوع
جسدا" ،كما أنها منحت
المتجسد كان هو أول تجسد هلل .تحقق هذه المرحلة من العمل بدقة المعنى الداخلي لعبارة "الكلمة صار ً
عبارة "الكلمة كان عند هللا ،وكان الكلمة هللا" معنى أعمق ،وسمحت لك بأن تؤمن بقوة بعبارة "في البدء كان الكلمة" .وهذا
يعني ،أن هللا في وقت الخلق كان يملك الكالم ،وكان كالمه عنده وكان غير منفصل عنه ،وهو ُي ِّبين في العصر األخير
بوضوح أكبر قوة كلماته وسلطانها ،ويسمح لإلنسان بأن يرى كل طرقه ،أي أن يسمع كل كالمه .ذلك هو عمل العصر

معا ،وهذه هي الشهادة
األخير .يجب أن تفهم هذه األشياء ً
جيدا .ليست المسألة أن تعرف الجسد ،بل كيفية فهم الجسد والكلمة ً
التي يجب أن تشهدها ،وما يجب على كل واحد أن يعرفه .ما دام هذا هو عمل التجسد الثاني – واألخير – هلل ،فإنه يستكمل
أهمية التجسد بصورة تامة ،ويضطلع بدقة بكل عمل هللا في الجسد ويعلنه ،وينهي عصر وجود هللا في الجسد.
من "الممارسة ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"

ِ
َّ
التجسد ،ألن هذا
المشقة أم يؤدي خدمته ،فإنه يفعل هذا إلكمال معنى
يتحمل
تجسد في هذه المرحلة
َّ
ّ
الم ّ
سواء أكان هللا ُ
ذكرا ،والتجسد الثاني أنثى ،وبذلك
يتجسد مرتين فقط ،وال توجد مرة ثالثة .كان
ُّ
هو ُّ
التجسد األول ً
تجسد هللا األخير .يمكن هلل أن ّ

المرة
تصبح صورة جسد هللا ُمكتملة في ذهن اإلنسان؛ باإلضافة إلى هذا ،أكمل
التجسدان بالفعل عمل هللا في الجسد .في َّ
ّ
ِ
التجسد
أيضا طبيعة بشرية ،ولكن معنى هذا
تجسد طبيعة بشرية إلكمال معنى
التجسد .وهذه َّ
ُّ
المرة له ً
ّ
الم ّ
األولى كان هلل ُ
التجسد .حين يكون هللا
جسدا مرًة أخرى هو إكمال معنى
ُّ
مختلف :إنه أعمق ،وعمله له مغزى أعمق .السبب وراء صيرورة هللا ً
للتجسد ،أي عمل هللا في الجسد ،ولن يوجد المزيد من العمل
قد أنهى بالكامل هذه المرحلة من عمله ،سيكتمل المعنى الكامل
ُّ

أبدا في الجسد ليقوم بعمله.
فصاعدا لن يأتي هللا
الذي ُيعمل في الجسد .أي َّأنه منذ اآلن
مجددا ً
ً
ً
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التجسدان ي ِّ
كمالن معنى التجسد
ُّ
ُ
(فصل ُمختار من كلمة هللا)
ذكرا ،لكن عندما يأتي هللا هذه
قديما عندما جاء يسوع ،كان ً
كل مرحلة من العمل الذي يقوم به هللا لها أهميتها العمليةً .
المرة يكون أنثى .من خالل هذا يمكنك أن ترى أن هللا قد خلق الرجل والمرأة من أجل عمله ،وهو ال يفرق بين الجنسين .عندما
يأتي روحه ،يمكنه أن يلبس أي نوع جسد حسب مشيئته وذلك الجسد سيمثله .سواء كان رجالً أم امرأة ،يمكن للجسد أن يمثل

هللا طالما أنه هو جسمه المتجسد .لو ظهر يسوع في صورة أنثى عندما أتى ،أو بمعنى آخر ،لو كان طفلة وليس طفالً ،هي
التي ُحِب َل بها من الروح القدس ،لكانت مرحلة العمل اكتملت بنفس الطريقة ذاتها .لو كان الحال كذلك ،فإ ًذا مرحلة العمل
الحالية كان يجب أن يكملها رجل ،ولكن العمل كان سيكتمل كله بالمثل .العمل الذي يتم في كل مرحلة له أهمية مساوية؛ وال

يتم تكرار أية مرحلة من العمل وال تتعارض مرحلة مع أخرى .في ذلك الوقت ،عندما كان يقوم يسوع بعمله كان ُيدعى "االبن
مذكور في هذه المرحلة؟ هذا ألن شروط
ًا
الم َذكر .فلماذا إ ًذا االبن الوحيد ليس
الوحيد" وكلمة ابن تشير ضمنيًّا إلى الجنس ُ

تغيير في الجنس بخالف الوضع مع يسوع .ال يفرق هللا بين الجنسين .يقوم بعمله كما يحلو له ،وال يخضع ألية
ًا
العمل تطلبت
جسدا
قيود أثناء أداء عمله ،لكنه حر بصورة خاصة .مع ذلك ،كل مرحلة من العمل لها أهميتها العملية الخاصة .صار هللا ً
جسدا
مرتين ،وال حاجة للقول إن تجسده في األيام األخيرة هو آخر مرة يتجسد فيها .لقد جاء ليكشف كل أعماله .لو لم يصر ً
في هذه المرحلة لكي يقوم بعمله بشكل شخصي لكي يشهده اإلنسان ،لكان اإلنسان قد تمسك لألبد بفكر أن هللا ذكر فقط،

وليس أنثى .قبل هذا ،آمنت كل البشرية أن هللا ذكر فقط وأن األنثى ال يمكن أن تُدعى هللا ،ألن البشرية كلها اعتبرت أن للرجل
سلطة على المرأة .آمنت البشرية أن المرأة ال يمكنها أن تتقلد السلطة ،بل الرجل فقط .وما زاد على ذلك ،قالوا حتى إن الرجل
هو رأس المرأة وأن المرأة يجب أن تطيع الرجل وال يمكن أن تتخطاه .في الماضي ،عندما كان ُيقال إن الرجل هو رأس المرأة،
موجها آلدم وحواء اللذين خدعتهما الحية ،وليس للرجل والمرأة كما خلقهما يهوه في البداية .بالتأكيد يجب على المرأة
كان هذا
ً
أن تطيع زوجها وتحبه ،ويجب على الزوج أن يتعلم كيف يعول ويدعم أسرته .هذه شرائع ومراسيم سنها يهوه ويجب على البشر

االلتزام بها في حياتهم على األرض .قال يهوه للمرأة"َ :ن ْعمل ِْ
ورِتَنا َك َشَب ِهَنا" .قال هذا فقط لكي يستطيع البشر
ٱإل ْن َس َ
صَ
َُ
ان َعَلى ُ
(أي كل من الرجل والمرأة) أن يعيشوا حياتهم الطبيعية تحت سيادة يهوه ،وفقط لكي يكون لحياة البشر بنية ثابتة وال تخرج خارج
نطاق ترتيبها السليم .لذلك ،وضع يهوه قواعد مناسبة عن كيفية سلوك الرجل والمرأة ،لكن هذا كان يتعلق فقط بكافة المخلوقات

الحية على األرض ولم يكن له عالقة بجسم هللا المتجسد .كيف يمكن أن يكون هللا مثل خليقته؟ كانت كلماته موجهة فقط نحو
البشرية التي خلقها؛ كان هدفها هو أن يحيا البشر الحياة الطبيعية التي أسس لها قواعد للرجل والمرأة .في البداية ،عندما خلق

أيضا إما في صورة ذكر أو أنثى .لم يقرر
يهوه البشر ،خلق نوعين منهما ،الذكر واألنثى؛ ولكن جسمه المتجسد كان يتم تمييزه ً
جسدا تم تحديدهما كليًّا وفًقا لفكره عندما خلق
عمله على أساس الكلمات التي قالها آلدم وحواء .المرتان اللتان صار فيهما ً
ِ
بناء على الذكر واألنثى قبل أن يفسدا .لو أخذ البشر الكلمات التي قالها يهوه آلدم
البشر ألول مرة ،أي أنه أكمل عمل تجسديه ً
أيضا أن يحب زوجته؟ بهذه الطريقة،
وحواء اللذين أُغويا من الحية وطبقوها على عمل تجسد هللا ،أما كان ينبغي على يسوع ً

قادر على إكمال عمله؟ لو كان من الخطأ أن يكون جسم هللا
هل كان هللا سيظل هو هللا؟ ولو كان األمر كذلك ،هل سيظل ًا
أيضا من الخطأ الفادح أن يخلق هللا المرأة؟ لو أن الرجل ما زال يؤمن أنه من الخطأ أن يتجسد هللا
المتجسد أنثى ،ألم يكن ً
قادر أن يحب زوجته ،على نفس القدر من خطأ التجسد الحالي؟ حيث
كأنثى ،ألم يكن يسوع إ ًذا ،الذي لم يتزوج ولذلك لم يكن ًا
أنك تستخدم الكلمات التي قالها يهوه لحواء لتقيس حقيقة تجسد هللا في اليوم الحالي ،يجب عليك أن تستخدم الكلمات التي قالها

جسدا في عصر النعمة .أليسا نفس الشيء؟ حيث أنك تأخذ مقياس الرب يسوع وفًقا
يهوه آلدم لتدين الرب يسوع الذي صار ً
ظلم! إن
لمثال الذكر الذي لم تغويه الحية ،فال يجب عليك أن تدين حقيقة تجسد اليوم وفًقا للمرأة التي أغوتها الحية .هذا ُ
طا بالرجل
جسدا مرتين ،كان جنس جسده مرتب ً
أصدرت هذا الحكم ،فهذا يثبت أنك تجردت من أحاسيسك .عندما صار يهوه ً
جسدا مرتين وفًقا للرجل والمرأة اللذين لم تغويهما الحية .ال يجب أن تظن أن ذكورة
والمرأة اللذين لم تغويهما الحية؛ لقد صار ً

تماما ،وكالهما ذكران من طبيعة مختلفة .بالتأكيد ال
يسوع كانت هي نفسها ذكورة آدم الذي أغوته الحية .يسوع وآدم مختلفان ً
يمكن أن تثبت ذكورة يسوع أنه رأس كل النساء فقط وليس الرجال ،أليس كذلك؟ أليس هو ملك اليهود كلهم (بما في ذلك الرجال

جميعا .كيف يمكنك
أيضا .إنه رب كل المخلوقات ورأسهم
والنساء)؟ إنه هو هللا بذاته ،وليس فقط رأس المرأة لكنه رأس الرجل ً
ً
تجديفا؟ يسوع ذكر لم يفسد .إنه هو هللا؛ هو المسيح؛ هو الرب.
أن تحدد أن ذكورة يسوع هي رمز لرأس المرأة؟ أال يكون هذا
ً

ذكر مثل آدم الذي فسد؟ يسوع هو جسد لبسه روح هللا األقدس .كيف يمكنك أن تقول إنه إله يملك ذكورة
كيف يمكنه أن يكون ًا
قادر أن ُيدمج ذكورة آدم الذي أغوته الحية بداخل يسوع؟
خاطئا؟ هل كان يهوه ًا
آدم؟ في تلك الحالة ،أال يكون كل عمل هللا
ً

أليس تجسد الوقت الحالي هو مثال آخر على عمل هللا المتجسد المختلف في الجنس عن يسوع ولكنه مشابه له في الطبيعة؟

هل ما زلت تجرؤ أن تقول إن هللا المتجسد ال يمكن أن يكون أنثى ،ألن المرأة أغوتها الحية أوالً؟ هل ما زلت تجرؤ أن تقول إن

جسدا في صورة أنثى؟ هل ال زالت
المرأة هي األكثر نجاسة وهي مصدر فساد البشرية لذلك ليس من الممكن أن يصير هللا ً
دائما الرجل وال يجب أن تظهر هللا أو تمثله بصورة مباشرة"؟ لم تفهم في
تجرؤ أن تصر على القول بإن "المرأة يجب أن تطيع ً

الماضي ،لكن هل يمكنك أن تستمر اآلن في التجديف على عمل هللا ،وباألخص جسم هللا المتجسد؟ إن كنت ال تستطيع أن

ترى هذا بوضوح كامل ،من األفضل أن تراقب لسانك ،خشي َة أن تنكشف حماقتك وجهلك ويتعرى قبحك .ال تظن أنك تفهم كل
شيء .أقول لك إن كل ما قد رأيته واختبرته غير ٍ
كاف لتفهم ولو حتى جزًءا من ألف من خطة تدبيري .فلماذا إ ًذا تتصرف

بكبرياء؟ قلة موهبتك ومعرفتك الضئيلة غير كافية ليستخدمها يسوع في حتى ثانية واحدة من عمله! ما هو كم الخبرة الذي لديك

فعليًّا؟ كل ما رأيته وكل ما سمعته في حياتك وكل ما تخيلته أقل من العمل الذي أقوم به في لحظة! من األفضل أال تتصيد

األخطاء وتجدها! ال يهم كم قد تكون
مغرورا ،أنت مجرد مخلوق أقل من نملة! كل ما تحمله داخل بطنك أقل مما تحمله النملة
ً
بداخل بطنها! ال تظن أنه لمجرد أنك حصلت على بعض المعرفة واألقدمية فإن هذا يعطيك الحق في اإليماء بشراسة والتكلم
بغطرسة .أليست خبرتك وأقدميتك هي نتاج الكلمات التي قد نطقتها أنا؟ هل تؤمن أنها مقابل عملك وتعبك؟ اليوم ،أنت رأيت

مليئا بهذه التصورات الغنية ،وجمعت مفاهيم ال حصر لها منها .لو لم
جسدا،
وبناء على هذا فقط صر َت أنت ً
أنني قد صرت ً
ً
يكن من أجل تجسدي ،حتى لو امتلكت مواهب غير عادية ،لن يكون لديك العديد من التصورات؛ أََوليس من هذا قد جاءت

جسدا في تلك المرة األولى ،هل كنت ستعرف حتى عن التجسد؟ أليس هذا بسبب أن التجسد
مفاهيمك؟ لو لم يصر يسوع ً
مطيعا ،تخضع
تابعا
ً
األول أعطاك المعرفة التي جعلتك تحاول بوقاحة الحكم على التجسد الثاني؟ لماذا بدالً من أن تكون ً
التجسد الثاني للدراسة؟ عندما دخلت إلى هذا التيار وجئت أمام هللا المتجسد ،هل سمح لك بأن تدرس هذا؟ من الجيد بالنسبة

ألست
لك أن تدرس تاريخ عائلتك ،لكن إن حاولت دراسة "تاريخ عائلة" هللا ،هل سيسمح لك إله اليوم أن تقوم بدراسة مثل هذه؟
َ
أعمى؟ أال تجلب لنفسك الخزي؟
متمسكا لألبد
لو أن عمل يسوع تم فقط دون أن يتم تكميله من خالل عمل هذه المرحلة في األيام األخيرة ،لظل اإلنسان
ً
وحيدا ،وأن أي شخص يأتي فيما بعد باسم آخر لن يكون االبن الوحيد
بفكرة أن يسوع وحده هو ابن هللا الوحيد ،أي أن هلل ً
ابنا ً

هلل ،فضالً عن أنه لن يكون هللا نفسه .يعتقد اإلنسان أنه لو أي شخص بمثابة ذبيحة خطية أو تقلد السلطة نياب ًة عن هللا ويفدي
كل البشرية ،هو ابن هللا الوحيد .هناك البعض يؤمنون أنه طالما أن الوحيد الذي يجيء هو ذكر ،يمكن اعتباره ابن هللا الوحيد

وممثله ،وهناك حتى أولئك الذين يقولون إن يسوع هو ابن يهوه ،وابنه الوحيد .أليست هذه بجدية فكرة مبالغ فيها لدى اإلنسان؟
لو لم تتم مرحلة العمل هذه في العصر األخير ،الستُترت البشرية جمعاء تحت الظل المظلم عندما يتعلق األمر باهلل .لو كان
أبدا رفع رؤوسهن ،ولن تستطيع امرأة واحدة أن
هذا هو الحال ،كان سيعتقد الرجل أنه أعلى من المرأة ،ولما استطاعت النساء ً
دائما ولم يمنحها خالصها .إن كان هذا هو الحال ،ألن يكون للنساء
دائما أن هللا ذكر ،وأنه احتقر المرأة ً
تخُلص .يؤمن الناس ً
أبدا في الخالص؟ ألن يكون إ ًذا خلق يهوه للمرأة ،أي خلقه لحواء ،بال هدف؟ وألن
خلقهن يهوه
الالتي
أيضا ،فرصة ً
ّ
ّ
وفسدن ً

تفنى النساء لألبد؟ لهذا السبب ،تتم هذه المرحلة من العمل في األيام األخيرة بهدف خالص كل البشرية ،وليس فقط المرأة لو

متجسًدا كامرأة ،وأن هذا فقط من أجل خالص المرأة فإن ذلك الشخص هو في
كان على أحد أن يعتقد أن هللا كان سيصير
ّ
الحقيقة أحمق!

إن العمل الذي يتم في الوقت الحاضر قد دفع عمل عصر النعمة لألمام؛ أي أن العمل بموجب خطة التدبير الكلية ذات

ار
تقدما .لماذا أقول مرًا
قدما .على الرغم من أن عصر النعمة قد انتهى ،إال أن عمل هللا قد حقق ً
الستة آالف عام قد مضى ً
ار إن هذه المرحلة من العمل تُْبنى على عصر النعمة وعصر الناموس؟ هذا يعني أن عمل اليوم هو استم اررية للعمل الذي
وتكرًا
تم في عصر النعمة وهو تقدم عن العمل الذي تم في عصر الناموس .الثالث مراحل متداخلة بصورة لصيقة وكل واحدة منها
أيضا إن هذه المرحلة من العمل تُْبنى على المرحلة التي قام
مرتبطة في سلسلة مربوطة بإحكام بالمرحلة التي تليها .لماذا أقول ً
بها يسوع؟ بافتراض أن هذه المرحلة من العمل ليست مبنية على العمل الذي قام به يسوع ،لكان من المحتم أن يحدث صلب

آخر في هذه المرحلة ،ولكان عمل فداء المرحلة السابقة تم مرة أخرى .سيكون هذا بال مغزى .لذلك األمر ليس أن العمل قد

قدما وسما مستوى العمل لدرجة أعلى من قبل .يمكن أن ُيقال إن هذه المرحلة من العمل
اكتمل بالتمام ،بل العصر قد مضى ً
مبنية على أساس عصر الناموس وصخرة عمل يسوعُ .يبنى العمل مرحل ًة بمرحلة ،وهذه المرحلة ليست بداية جديدة .فقط الجمع
بين مراحل العمل الثالث يمكن اعتباره خطة التدبير ذات الستة آالف عام .العمل في هذه المرحلة يتم على أساس عمل عصر

النعمة .لو لم تكن هاتان المرحل تان مرتبطتين ،فلماذا ال يتم تكرار الصلب في هذه المرحلة؟ لماذا ال أحمل خطايا اإلنسان؟ بل
الحَبل
ً
بدال من ذلك جئت ألدين وأوبخ اإلنسان مباشرًة؟ لو كان عمل دينونتي وتوبيخي لإلنسان ومجيئي الذي ليس من خالل َ
من الروح القدس لم يتبع الصليب ،لما كنت مؤهالً لدينونة وتوبيخ اإلنسان .ألني بالتحديد واحد مع يسوع فإني ِ
آت ألوبخ

اإلنسان وأدينه مباشرًة .العمل في هذه المرحلة مبني بالكامل على العمل في المرحلة السابقة .لهذا السبب فإن عمالً من هذا
النوع فقط هو الذي يمكنه أن يجلب اإلنسان إلى الخالص ،خطوة بخطوة .يسوع وأنا أتينا من روح واحد .حتى لو كنا غير
مرتبطين في جسدينا ،إال أن روحنا واحد؛ على الرغم من أن محتوى ما نفعله والعمل الذي نقوم به مختلف ،إال أننا متشابهان
في الجوهر؛ جسدانا يتخذان أشكاالً مختلفة ،ولكن هذا بسبب التغير في العصر ومتطلبات عملنا المتنوعة؛ خدمتنا غير

أيضا مختلفة .لهذا ما يراه اإلنسان ويفهمه هذا اليوم ليس
متشابهة ،ولذلك العمل الذي نقوم به والشخصية التي نكشفها لإلنسان ً
مثل الماضي؛ هذا بسبب تغير العصر .لهذا هما مختلفان في جنس وشكل جسديهما ،ولم يولدا من نفس العائلة ،وال في نفس
الحقبة الزمنية ،ومع ذلك روحهما واحد .أل ن ما يتشترك فيه جسداهما ليس الدم أو صلة قرابة من أي نوع ،وال يمكن إنكار أن

تجسد هللا كان في حقبتين زمنيتين مختلفتين .كونهما جسمي تجسد هللا ،فهذه حقيقة ال يمكن دحضها ،على الرغم من أنهما

ليسا من نفس الدم وال يشتركان في لغة بشرية واحدة (األول ذكر يتحدث بلغة اليهود واألخرى أنثى تتحدث فقط الصينية) .لهذه

أيضا .على الرغم من أنه
األسباب عاشا في بلدين مختلفين للقيام بالعمل الواجب عليهما القيام به ،وفي فترات زمنية مختلفة ً
لهما نفس الروح ،والجوهر ،ال توجد أوجه شبه مطلًقا بين المظهرين الخارجيين لجسديهما .كل ما يشتركان فيه هو نفس الطبيعة
البشرية ،لكن بالنسبة للمظهر الخارجي وظروف والدتهما ،مختلفان .هذه األمور ليس لها تأثير على عملهما أو المعرفة التي
يحصل عليها اإلنسان بشأنهما ،ألنهما في التحليل النهائي ،لهما نفس الروح وال يمكن ألحد أن يفصلهما .على الرغم من أن ال

مختلفا في حقب زمنية مختلفة،
ال
صلة دم تربطهما ،إال أن كيانيهما مسؤوالن عن روحهما ،وهو الذي يخصص لهما عم ً
ً
وجسداهما من ساللة مختلفة .بالمثل فإن روح يهوه ليس أب روح يسوع ،وروح يسوع ليس ابن روح يهوه :هما واحد ونفس
الروح .بالضبط مثل هللا المتجسد اليوم ويسوع .على الرغم من أنه ال تربطهما صلة دم ،إال أنهما واحد؛ هذا ألن روحيهما واحد.

أيضا إنزال اللعنات على اإلنسان؛ وفي
أيضا عمل الدينونة البارة وتوبيخ اإلنسان ،و ً
يمكن هلل أن يقوم بعمل الرحمة واللطف ،و ً
قادر
النهاية ،يمكنه أن يقوم بعمل تدمير العالم وعقاب األشرار .أال يفعل كل هذا بنفسه؟ أليست هذه هي كلية قدرة هللا؟ كان ًا

أيضا على قيادة بني إسرائيل األوائل ليعيشوا حياتهم على
على سن التشريعات لإلنسان وإصدار الوصايا له ،وكان ًا
قادر ً

جميعا تحت سيادته .عاش على األرض مع شعب إسرائيل لمدة ألفي عام
األرض وإرشادهم لبناء الهيكل والمذابح ،وإبقائهم
ً
بجلوا يهوه وحفظوا وصاياه .كان هذا هو العمل الذي تم
معتمدا على سلطانه .لم يتج أر بنو إسرائيل على عصيانه؛ وجميعهم َّ
ً
بناء على سلطانه وكلية قدرته .ثم ،في عصر النعمة ،جاء يسوع ليفدي كل البشرية الساقطة (وليس بني إسرائيل فقط) .أظهر
ً
دائما ُمحبًّا لإلنسان ،ألنه قد أتى
رحمته ولطفه لإلنسان .يسوع الذي رآه اإلنسان في عصر النعمة كان ً
مليئا باللطف وكان ً
قادر على غفران خطايا اإلنسان حتى فدى صليبه كل البشرية من الخطية بالتمام .أثناء هذه
لخالص البشرية من الخطية .كان ًا
وصلب عن خطاياه لكي يصير
الفترة ،ظهر هللا أمام اإلنسان بالرحمة واللطف؛ أي أنه صار ذبيحة خطية من أجل اإلنسان ُ
ِ
ِ
محتملين
وم ِحبًّا .وكل من تبعوا يسوع في عصر النعمة كذلك سعوا لكي يكونوا
مغفور له لألبد .كان
ًا
ومحتمالً ُ
رحيما وعطوًفا ُ
ً

أبدا حتى عندما ُيضربون أو ُيشتمون أو ُيرجمون .ولكن أثناء
حبين في كل األمور .كانوا طويلي األناة ولم يردوا اإلساءة ً
وم ِّ
ُ
تماما .لم يكن
المرحلة األخيرة لم يعد األمر كذلك .بالمثل ،مع أن روحيهما واحد ،إال أن عمل يسوع ويهوه لم يكونا متطابقين ً

عمل يهوه هو إنهاء العصر بل توجيهه ،وتوجيه حياة البشرية على األرض .غير أن العمل الموجود اآلن هو إخضاع الذين

فسدوا بشدة في الشعوب األممية ،وليس قيادة شعب هللا المختار في الصين وحدهم ،بل الكون بأسره وسائر البشر .قد يتضح
ار وراء
ار وتكرًا
لك أن هذا العمل يتم في الصين فقط ،لكنه في الواقع قد بدأ بالفعل في التوسع للخارج .لماذا يسعى األجانب ،مرًا

جاهز للعمل ،والكلمات التي تُقال اآلن موجهة ألولئك للناس عبر الكون.
ًا
الطريق الصحيح؟ هذا ألن الروح قد صار بالفعل
وبهذا فإن نصف العمل جاري بالفعل إتمامه .منذ خليقة العالم إلى الوقت الحاضر ،قد قام روح هللا بتشغيل هذا العمل العظيم،
وقام بعمل مختلف في عصور وشعوب مختلفة .يرى شعب كل عصر شخصية مختلفة له ،والتي تنكشف بصورة طبيعية من
خالل العمل المختلف الذي يقوم به .إنه هو هللا ،المليء بالرحمة واللطف؛ هو ذبيحة الخطية من أجل اإلنسان وهو راعي

أيضا أن
أيضا دينونة اإلنسان وتوبيخه ولعنته .يمكنه أن يقود اإلنسان ليحيا على األرض أللفي عام ،ويمكنه ً
اإلنسان ،لكنه هو ً
أيضا قادر على إخضاع البشرية ،التي ال تعرفه ،وإخضاعها تحت سيادته ،لكي
يفدي البشرية الفاسدة من الخطية .اليوم ،هو ً
إلها
يخضع له الكل بالتمام .في النهاية َ
سيسحق كل ما هو نجس وآثم داخل اإلنسان عبر الكون ،ليظهر لإلنسان أنه ليس فقط ً
أيضا اإلله الذي يدين اإلنسان .بالنسبة لألشرار
قدوسا ،بل هو ً
رحيما ومحبًّا ،وليس فقط إله الحكمة والعجائب ،وليس فقط ً
إلها ً
ً
ن
ن
أيضا تعزية وسند وإمداد
سي َّ
كملو  ،هو ضيقة وتنقية وتجربة و ً
الذين يعيشو بين البشر ،هو دينونة وعقاب ونار؛ بالنسبة للذين ُ

قديرا؟ إنه قادر على
سيبادون ،هو عقاب و ً
بالكلمات والمعاملة والتهذيب .وبالنسبة ألولئك الذين ُ
أيضا انتقام .أخبروني ،أليس هللا ً
القيام بأي وكل عمل ،ليس فقط الصلب كما تتخيل .أنت تفكر في هللا باحتقار شديد! هل تؤمن أن كل ما يستطيع فعله هو
فداء البشرية جمعاء من خالل صلبه وكفى؟ وبعد ذلك ستتبعه حتى السماء لتأكل من ثمر شجرة الحياة وتشرب من نهر

الحياة؟  ...هل يمكن أن يكون األمر بهذه البساطة؟ أخبرني ،ما الذي قد حققته؟ هل لديك حياة يسوع؟ في الواقع قد فداك،

ولكن الصلب كان عمل يسوع نفسه .ما الواجب الذي أديته كإنسان؟ لديك فقط تقوى خارجية لكنك ال تفهم طريقه .هل هذه هي
الطريقة التي تُظهره بها؟ لو لم تحصل على حياة هللا أو ترى كلية شخصيته البارة ،فال يمكنك أن تدعي أنك تملك حياته ،وأنت

ًّ
مستحقا أن تمر عبر بوابة ملكوت السماء.
لست

أيضا .باإلضافة إلى أنه جسد ُم َم َجد .على الرغم من أنكم لم تروا
أيضا أن يصير ً
جسدا ً
روحا فقط ،بل يمكنه ً
هللا ليس ً
جسدا ُم َم َجًدا .هو روح شامل
صلب ،صار ً
يسوع ،إال أن بني إسرائيل رأوه ،أي اليهود آنذاك .كان أول جسم متجسد ،وبعدما ُ

أيضا أن يصير هللا القدير .هو
ويمكنه القيام بالعمل في كل مكان .يمكنه أن يكون يهوه أو يسوع أو المسيا؛ في النهاية يمكنه ً
أيضا الرحمة واللطف .كل العمل الذي قام به قادر على تمثيله .ما هو
البر والدينونة والتوبيخ؛ هو اللعنة والغضب؛ لكنه هو ً

كنت ال تستطيع حًقا أن تشرح فينبغي أال تتوصل إلى نتائج حول هللا .ال تستنتج أن
أسلوب هللا في رأيك؟ ال يمكنك الشرح .إن َ
هللا هو إله الرحمة واللطف لألبد ،ألنه قام بعمل الفداء في مرحلة واحدة .هل يمكنك أن تكون
متيقنا أنه فقط إله رحيم ومحب؟
ً
سينزل العديد من الكوارث؟ حسب تصورات
إلها محبًّا
ورحيما فحسب ،فلماذا سينهي العصر في األيام األخيرة؟ لماذا ُ
إن كان ً
ً
رحيما ومحبًّا حتى النهاية ،بحيث ينال الجميع الخالص حتى آخر فرد من البشرية ،ولكن
الناس وأفكارهم ،يجب أن يكون هللا
ً
لماذا ُينزل مثل هذه الكوارث الجسيمة ،كالزالزل واألوبئة والمجاعات ،في األيام األخيرة ،ليدمر هذه البشرية الشريرة التي تعتبر

عدوا لها؟ لماذا يسمح بمعاناة اإلنسان من المجاعة والوباء؟ لماذا يسمح لإلنسان بالمعاناة من هذه الكوارث؟ فيما يتعلق
هللا ً
بأسلوب هللا ،ال أحد من بينكم يجرؤ على القول وال أحد يستطيع الشرح .هل يمكنك أن تكون
متيقنا أنه الروح؟ هل تجرؤ أن
ً
سيصلب لألبد من أجل اإلنسان؟
تقول إنه ليس إال جسد يسوع؟ هل تجرؤ أن تقول إنه إله ُ
من "الكلمة يظهر في الجسد"

الفصل السادس :عدة أشكال من التمييز يجب أن تمتلكها في إيمانك باهلل
1.التمييز بين عمل هللا وعمل اإلنسان
كلمات هللا المتعلقة:
ِ
أيضا عمل العصر ِ
بأسره .بمعنى أن عمل هللا الخاص يمِثّل كل
يتضمن عمل هللا نفسه عمل البشرية جمعاء ،وهو يمثّل ً
ٍ
ٍ
وتوجه لعمل الروح القدس ،في حين أن عمل الرسل يأتي بعد عمل هللا الخاص وال يقود العصر ،وال يمثل اتجاهات
دينامية
عمل الروح القدس في العصر بأسره .إنهم ال يفعلون سوى العمل الذي ينبغي على اإلنسان فعله ،وهو ما ال عالقة له إطالًقا
بعمل التدبير .إن العمل الذي يقوم هللا به بنفسه هو مشروع ضمن عمل التدبير ،أما عمل اإلنسان فما هو سوى الواجب الذي

المستخدمون ،وال عالقة له بعمل التدبير .وعلى الرغم من أن كليهما هو عمل الروح القدس ،فإنه بالنظر إلى
يؤديه األشخاص
َ
االختالفات والتعارضات توجد اختالفات جوهرية وواضحة بين عمل هللا الخاص وعمل اإلنسان ،باإلضافة إلى تنوع حدود
العمل الذي يقوم به الروح القدس على أهداف لها هويات مختلفة .هذه هي مبادئ ونطاق عمل الروح القدس.
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كل العمل الذي يقوم به هللا نفسه ينوي القيام به في خطة تدبيره وهو يرتبط بالتدبير العظيم .العمل الذي يقوم به اإلنسان

جديدا للخبرة غير ذاك الذي سار فيه من هم قبله فيقود إخوته وأخواته تحت إرشاد الروح
يدعم خبرته الفردية؛ فهو يجد طريًقا ً
القدس .ما يقدمه هؤالء الناس هو خبرتهم الشخصية والكتابات الروحية ألناس روحيين .ومع أن الروح القدس يستخدمهم ،إال أن
عمل هؤالء الناس ال يتعلق بعمل التدبير العظيم في خطة هللا الممتدة على مدى ستة آالف عام .لقد أقامهم الروح القدس فقط

في فترات مختلفة لقيادة الناس في تيار الروح القدس إلى أن يتمموا وظيفتهم أو إلى أن تنتهي حياتهم .العمل الذي يقومون به

هو فقط إعداد طريق مناسب هلل نفسه أو االستمرار في بند واحد من بنود تدبير هللا على األرض .هؤالء الناس غير قادرين على

فضال عن أنهم ال يستطيعون اختتام كل عمل هللا من العصر
القيام بالعمل األعظم في تدبيره ،وال يمكنهم افتتاح طرق جديدة،
ً
كيانا مخلوًقا يؤدي وظيفته وال يمثل هللا الذي يؤدي خدمته بنفسه .هذا ألن
السابق .لذلك فإن العمل الذي يقومون به يمثل فقط ً
العمل الذي يقومون به مختلف عن العمل الذي يقوم به هللا نفسه .ال يمكن أن يحل إنسان محل هللا ويتمم عمل القيادة لعصر

جديد ،فهذا عمل ال يمكن إال هلل القيا م به بنفسه .كل العمل الذي يقوم به اإلنسان هو أداء لواجبه كواحد من الخليقة ،وهو يقوم

به عندما ينيره الروح القدس أو يحركه .اإلرشاد الذي يقدمه مثل هذا اإلنسان هو عن كيفية الممارسة في الحياة اليومية

اإلنسانية وكيف ينبغي التصرف وفًقا لمشيئة هللا .ال يتضمن عمل اإلنسان تدبير هللا وال يمثل عمل الروح .على سبيل المثال
تأسس على مبدأ البقاء ضمن
قديما ،فقد َّ
كان عمل كل من ويتنيس لي ووتشمان ني قيادة الطريق .سواء كان الطريق ً
جديدا أم ً
إطار الكتاب المقدس .سواء تمت استعادة الكنائس المحلية أو تم بناؤها ،فإن عملهما يتعلق بتأسيس كنائس .العمل الذي قاما

به هو استم اررية للعمل الذي لم ِ
ينهه يسوع وتالميذه في عصر النعمة .ما فعاله في عملهما هو استعادة ما طلبه يسوع في
عمله في األجيال التي جاءت بعده ،مثل تغطية الرأس أو المعمودية أو كسر الخبز أو شرب الخمر .يمكن أن ُيقال إن عملهما
فقط كان االلتزام بالكتاب المقدس والسعي وراء الطرق الموجودة فقط داخله .لم يقوما بأي تقدم جديد على اإلطالق .لذلك ،يمكن

أيضا ممارسات أفضل وأكثر واقعي ًة .لكن ال يمكن
للمرء أن يرى في عملهما فقط اكتشاًفا لطرق جديدة داخل الكتاب المقدس ،و ً
فضال عن أنه ال يجد العمل الجديد الذي سيقوم به هللا في األيام األخيرة .هذا ألن
للمرء أن يجد في عملهم مشيئة هللا الحاضرة،
ً

قديما؛ لم يكن هناك تقدم أو شيء جديد .استمروا في الحفاظ على حقيقة صلب يسوع وممارسة
الطريق الذي ساروا فيه ال يزال ً
طلب التوبة من الناس واالعتراف بخطاياهم ،وقول إن كل من يصبر حتى النهاية يخلص ،وقول إن الرجل رأس المرأة والمرأة

يعظن ،ويجب عليهن الطاعة فقط .إن
يجب أن تطيع زوجها ،وحافظوا على التصور التقليدي القائل بأن األخوات ال يمكن أن
ّ
أبدا تنفيذ ٍ
عمل جديد ،وتحرير اإلنسان من التعاليم ،وقيادة البشر إلى
استمر هذا النوع من القيادة ،لما استطاع الروح القدس ً
عالم الحرية والجمال .وهكذا فإن هذه المرحلة من العمل لتغيير العصور يجب أن يفعلها ويقولها هللا نفسه ،بخالف ذلك ال يوجد
بدال منه .حتى اآلن ،كل عمل الروح القدس خارج هذا التيار قد توقف ،وأولئك الذين استخدمهم الروح القدس
إنسان يمكنه فعله ً
قد فقدوا مواقفهم .لذلك ،بما أن عمل الناس الذين استخدمهم الروح القدس يختلف عن العمل الذي يقوم به هللا نفسه ،فإن

أيضا .هذا ألن العمل الذي ينوي الروح القدس القيام به مختلف ،وفًقا للهويات
هوياتهم ومن يعملون نياب ًة عنه مختلفة ً
أيضا األشخاص الذين يستخدمهم الروح القدس ببعض العمل الجديد وقد يمحون
واألوضاع المختلفة لمن يعملون كافة .قد يقوم ً
بعضا من العمل الذي تم في عصر سابق ،ولكن عملهم ال يمكن أن يعبر عن شخصية ومشيئة هللا في العصر الجديد .هم
ً

مباشرا .وهكذا ،ال يهم
تمثيال
فقط يعملون ليتخلصوا من عمل العصر السابق ،وليس للقيام بعمل جديد يمثل شخصية هللا نفسه
ً
ً
كم الممارسات عتيقة الطراز الالتي ُيبطلونها وال الممارسات الجديدة التي يقدمونها ،هم ال يزالون يمثلون اإلنسان والكيانات
المخلوقة .ولكن عندما ينفذ هللا نفسه العمل ،فإنه ال يعلن على المأل عن محو ممارسات العصر القديم أو اإلعالن عن بدء
عصر جديد بصورة مباشرة .إنه مباشر ومستقيم في عمله .إنه صريح في أداء العمل الذي ينويه؛ أي إنه يعبر عن العمل الذي

جاء به مباشرة ،ويقوم بعمله مباشرًة بالصورة األصلية التي انتواها ،ويعبر عن كيانه وشخصيته .كما يرى اإلنسان ،فإن
ضا عمله مختلفان عن العصور الماضية .ولكن من منظور هللا نفسه ،هذا مجرد استمرار وتطور إضافي لعمله.
شخصية هللا وأي ً

عندما يعمل هللا نفسه ،يعبر عن كلمته ويأتي بالعمل الجديد مباشرًة .على النقيض ،عندما يعمل اإلنسان فإنه يعمل من خالل
تطوير للمعرفة وتنظيم الممارسة المبنية على أساس عمل اآلخرين .بمعنى آخر ،جوهر
ًا
المناقشة أو الدراسة أو يكون عمله
العمل الذي يقوم به اإلنسان هو الحفاظ على التقليد و"السير في الطرق القديمة بأحذية جديدة" .هذا يعني أنه حتى الطريق

الذي سار فيه البشر الذين استخدمهم الروح القدس مبني على ما افتتحه هللا نفسه .لذلك فإن اإلنسان في المقام األول ما زال

إنسانا ،وهللا هو هللا.
ً
التجسد ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

نبيا؟
أيضا وفعل الكثير .كيف
تكلم يسوع في عصر النعمة ً
َ
اختلف عن إشعياء؟ وكيف اختلف عن دانيال؟ هل كان ً
تفوهوا بكالمٍ ،وبدا كالمهم ،كثيره أو قليله ،لإلنسان
أناسا ّ
ولماذا قيل عنه إنه المسيح؟ ما أوجه االختالف بينهم؟ كانوا جميعهم ً
كأنه الكالم نفسه .كلهم تحدثوا وعملوا .تنبأ أنبياء العهد القديم بنبوءات ،واستطاع يسوع أن يأتي ِ
بالمثلِ .ل َم األمر على هذا
النحو؟ إن التمييز هنا يعتمد على طبيعة العمل .لكي تميز هذا األمر ،ال يمكنك النظر إلى طبيعة الجسد وعليك أال تفكر في

عمق كلمات المرء أو سطحيتها .إنما عليك دائماً النظر أوالً لعمله والنتائج التي يحققها عمله في اإلنسان ،إذ لم تُشِبع النبوءات
ص مثل إشعياء ودانيال مجرد نبوءات ولم تكن
التي تكلم عنها األنبياء آنذاك َ
حياة اإلنسان ،وكانت الرسائل التي تلقاها أشخا ٌ
أيضا
ألي من كان القيام بذاك العمل ،فهو غير ممكن للبشر .تكلم يسوع ً
طريق الحياة .لوال الوحي المباشر من يهوه ،لما أمكن ٍّ
كثيرا ،لكن أقواله كانت طريق الحياة التي يمكن لإلنسان أن يجد من خاللها سبيالً لممارستها .هذا يعني أوالً ،أن بإمكان يسوع
ً

يغير انحرافات اإلنسان .ثالثاً ،أمكن لعمله أن ُينجح عمل يهوه
أن ُيشبع حياة اإلنسان ،ألن يسوع هو الحياة .ثانياً ،يمكنه أن ّ
وخامسا ،يمكنه أن يبدأ
ابعا ،يمكن ليسوع استيعاب احتياجات اإلنسان الداخلية وأن يفهم ما يفتقر إليه اإلنسان.
ليكمل العصر .ر ً
ً
جديدا ويختتم القديم .ولهذا السبب ُد ِعي يسوعُ هللاَ والمسيح .وهو ليس مختلف عن إشعياء فحسب ،إنما عن جميع األنبياء
عهدا ً
ً
َ
ثانيا ،لم يتمكن من
اآلخرين ً
أيضا .خذ إشعياء فيما يخص عمل األنبياء مثاالً .أوالً ،لم يتمكن إشعياء من إشباع حياة اإلنسانً .
بدء عهد جديد .كان يعمل تحت قيادة يهوه وليس لبدء عهد جديد .ثالثًا ،ما تحدث عنه بنفسه تجاوز إدراكه .كان يتلقى

األمور القليلة وحدها تكفي إلثبات أن أقوال
البعض حتى بعد أن استمعوا إليها .هذه
اإلعالنات مباشرة من روح هللا ،ولم يفهمها
ُ
ُ
نجز باسم يهوه فحسب .ومع ذلك ،فهو ال يستطيع أن يمّثل
الم َ
إشعياء لم تكن سوى نبوءات ،ولم تكن سوى أحد جوانب العمل ُ
يهوه تمثيالً كامالً .كان خادم يهوه وأداة لعمله .كان يقوم بالعمل فقط في إطار عصر الناموس وفي نطاق عمل يهوه ،ولم يعمل

مختلفا .لقد تجاوز نطاق عمل يهوه .كان يعمل كاهلل المتجسد وخضع للصلب
بعد عصر الناموس .أما عمل يسوع فكان
ً

ليخّلص كل البشرية .وهذا يعني أنه قام بعمل جديد خارج العمل الذي قام به يهوه .وكانت هذه بداية عهد جديد .واألمر اآلخر
هو أنه استطاع التحدث بما ال يمكن لإلنسان تحقيقه .كان عمله عمالً في إطار تدبير هللا وشمل كل البشرية .لم يعمل فقط في
تجسد هللا ليكون
إنسانا ،وكيف أعطى الروح
عدد قليل من الناس ،ولم يكن عمله لقيادة عدد محدود من الناس .أما كيف َّ
ً
ٍ
ٍ
إنسان ليقوم بالعمل ،فهذه أمور ال يستطيع اإلنسان رؤيتها أو لمسها .من المستحيل
إعالنات حينها ،وكيف نزل الروح على

ِ
المتجسد .ولهذا ،ال يمكن التمييز إال بالنظر إلى كالم هللا وعمله ،والتي هي
تماما أن تكون هذه الحقائق دليالً على أنه هللا
ّ
ً
جلياً إال من هللا نفسه ،وحتى
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ُ
َُ
ِ
المتجسد ال يعرف األشياء كلها .يمكنك فقط التحقق مما إذا كان هو هللا من العمل الذي قام به .فمن خالل عمله،
هللا
جسد
ّ
يمكن مالحظة أنه أوالً قادر على فتح عهد جديد .وثانياً ،هو قادر أن يشبع حياة اإلنسان ويريه الطريق ليتبعه .هذا ٍ
كاف ليثبت
ُ
تماما ،ويمكن أن ُيرى من عمل مثل هذا أن روح هللا
أنه هللا نفسه .على أقل تقدير ،يمكن للعمل الذي يقوم به أن يمّثل روح هللا ً
ِ
أساسا لبدء عهد وعمل جديدين ،ولفتح عمل جديد ،فهذه األمور القليلة
يسكن فيه .وبما أن العمل الذي قام به هللا
ُ
ّ
المتجسد كان ً
وحدها كافية لتثبت أنه هللا نفسه .وهذا ما يميز يسوع عن إشعياء ودانيال واألنبياء اآلخرين العظام.
المتجسد وواجب اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "وجه االختالف بين خدمة هللا
ّ

عليكم أن تعرفوا كيفية تمييز عمل هللا عن عمل اإلنسان .ما الذي يمكنك أن تراه في عمل اإلنسان؟ هناك الكثير من
ماهيته ،ولكن
ماهيته .كذلك يعبر عمل هللا الشخصي ً
أيضا عن ّ
عناصر خبرة اإلنسان في عمله؛ فما يعبر عنه اإلنسان هو ّ
ماهيته تختلف عن ماهية اإلنسان .فماهية اإلنسان تمثل خبرة اإلنسان وحياته (ما يختبره اإلنسان ويواجهه في حياته أو فلسفات

تعبر عنه
المعيشة التي يؤمن بها) ،ويعبر الناس الذين يعيشون في بيئات مختلفة عن ماهيات مختلفة .ويمكن من خالل ما ّ
رؤي ُة ما إذا كانت لديك خبرات في المجتمع وكيف تعيش فعليًّا وتختبر في أسرتك ،فيما تعبر عنه ،بينما ال يمكنك أن ترى من

تامة بجوهر اإلنسان ،ويمكنه أن يكشف كل أنواع
خالل عمل هللا المتجسد إن كانت لديه خبرات اجتماعية .إنه على دراية ّ
الممارسات المتعلقة بجميع أنواع الناس .إنه حتى أفضل في كشف الشخصيات الفاسدة والسلوك المتمرد لدى البشر .إنه ال
ماهيته .على الرغم من
يعيش بين الناس في هذا العالم ،لكنه عالم بطبيعة الفانين وكل أنواع فساد البشر في العالم .هذه هي ّ
أنه ال يتعامل مع العالم ،فهو يعرف قواعد التعامل مع العالم؛ ألنه يفهم بالتمام الطبيعة البشرية .إنه يعرف عمل الروح الذي ال
يمكن لعيون اإلنسان أن تراه وال يمكن آلذان اإلنسان أن تسمعه ،في الحاضر والماضي على السواء .يتضمن هذا حكمة ليست
أيضا المحجوبة عنهم .ما يعبر عنه ليس
فلسفة للمعيشة أو عجائب يصعب على الناس فهمها .هذه هي ماهيته المعَلنة للناس و ً
ماهية شخص استثنائي ،بل هو ماهية الروح وصفاته المتأصلة .فهو ال يجوب العالم ولكنه يعرف كل شيء فيه .إنه يتواصل
مع "أشباه اإلنسان" الذين ليس لديهم أية معرفة أو بصيرة ،لكنه يعبر بكلمات أعلى من المعرفة وفوق مستوى الرجال العظماء.

إنه يعيش بين جماعة من الناس البليدين وفاقدي اإلحساس الذين يفتقرون إلى الطبيعة البشرية وال يفهمون األعراف والحياة
البشرية ،لكنه يستطيع أن يطلب من البشرية أن تعيش حياة بشرية عادية ،وفي الوقت ذاته يكشف الطبيعة البشرية المتدنية

طة للبشر .كل هذا هو ماهيته ،وهي أسمى من ماهية أي شخص من لحم ودم .بالنسبة إليه ،من غير الضروري أن
والمنح ّ

يختبر حياة اجتماعية معقدة ومربكة ومتدنية لكي يقوم بالعمل الذي يحتاج أن يقوم به وأن يكشف بصورة شاملة جوهر البشرية

الفاسدة .إن الحياة االجتماعية الدنيئة ال تبني جسده .فعمله وكالمه ال يكشفان سوى عصيان اإلنسان ،وال يقدمان لإلنسان خبرة

ودروسا من أجل التعامل مع العالم .إنه ال يحتاج إلى أن يتحرى عن المجتمع أو أسرة الشخص عندما يمد اإلنسان بالحياة .إن
ً
تعبير عن خبرات جسده؛ بل هي لكشف إثم اإلنسان بعد معرفة طويلة األمد بعصيان اإلنسان
ًا
كشف اإلنسان ودينونته ليسا
وكراهية فساد البشرية .ويهدف العمل الذي يقوم به كله لكشف شخصيته لإلنسان والتعبير عن ماهيته .وحده هو من يمكنه أن

يقوم بهذا العمل ،وهو شيء ال يمكن للشخص الذي من لحم ودم تحقيقه.
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

إن العمل الذي يقوم به هللا ال يمثل اختبار جسده؛ أما العمل الذي يقوم به اإلنسان فهو يمثل اختباره .يتكلم كل شخص

عن خبرته الشخصية .يمكن هلل أن يعبر عن الحق مباشرًة ،بينما ال يمكن لإلنسان إال أن يعبر عن الخبرة المقابلة بعد اختبار
يعبر عن ماهيته في أي وقت وأي مكان .إنه
الحق .ليس لعمل هللا قواعد وال يخضع لزمن أو قيود جغرافية ،وهو يستطيع أن ِّ
قادر على العمل أو التعبير عن معرفته باهلل أو
يعمل كما يحلو له .أما عمل اإلنسان فله شروط وسياق؛ وبدونهما لن يكون ًا
خبرته بالحق .ولكي تعرف ما إذا كان هذا هو عمل هللا أم عمل اإلنسان ،ما عليك سوى أن تقارن االختالفات بين االثنين.
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كثير عن
جديدا .من الضروري أن تفهموا هذه النقطة .هذا يختلف ًا
عمال
يصير هللا
جسدا فقط ليقود العصر ويطلق ً
ً
ً
وظيفة اإلنسان ،وال يمكن مقارنة االثنين ببعضهما في الوقت نفسه .يحتاج اإلنسان إلى مدة طويلة من التهذيب والتكميل قبل

أن ُيستخدم لتنفيذ عمل ،وينبغي أن يكون نوع الطبيعة البشرية الالزمة لذلك من مستويات عالية على نحو استثنائي .ال يجب
أيضا أن يفهم العديد من قواعد ومبادئ السلوك
أن يكون اإلنسان ًا
قادر على الحفاظ على حسه البشري العادي فحسب ،بل يجب ً
أمام آخرين ،باإلضافة إلى أنه يجب عليه أن يتعلم المزيد من حكمة وأخالقيات اإلنسان .هذا ما يجب أن يتحلى به اإلنسان.

إنسانا وال هو عمل اإلنسان؛ بل هو تعبير مباشر عن
جسدا؛ ألن عمله ال يمثل
ً
لكن األمر ليس كذلك بالنسبة إلى هللا الصائر ً
َّ
ضا أو عشوائيًّا،
عر ً
كيانه وتنفيذ مباشر للعمل الذي ينبغي عليه القيام به( .بطبيعة الحالُ ،ينفذ عمُله في الوقت المناسب ،وليس ّ
ويبدأ عمله عندما يحين وقت إتمام خدمته) .وهو ال يشارك في حياة اإلنسان أو عمله ،أي إن طبيعته البشرية ال تتحلى بأي

تم خدمته ّإال عندما يحين وقت إتمامها؛ وأيًّا كانت حالته ،فإنه ببساطة
من هذا
(علما أن هذا ال يؤثر في عمله) .فهو ال ُي ُّ
ً
يمضي ُق ُد ًما في العمل الذي يجب أن يفعله .وأيًّا كان ما يعرفه اإلنسان عنه أو رأيه فيه ،فإن عمله ال يتأثر بتاتًا.
التجسد ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

محدودا وضمن نطاق .وال يمكن لشخص واحد أداء عمل مرحلة معينة كما ال يمكنه أداء عمل
يبقى عمل اإلنسان
ً
العصر بأسره ،و ّإال قاد الناس إلى الخضوع للقواعد .كذلك ال يمكن أن ينطبق عمل اإلنسان إال على زمن أو مرحلة معينة؛

وذلك ألن خبرة اإلنسان لها نطاقها ،وال يمكن للمرء أن يقارن عمل اإلنسان بعمل هللا .فطرق اإلنسان للممارسة ومعرفته بالحق
جميعها قابلة للتطبيق في نطاق محدد .ال يمكنك أن تقول إن الطريق الذي يسلكه اإلنسان هو مشيئة الروح القدس بالكامل،

ألن اإلنسان يمكنه فقط أن يستنير بالروح القدس وال يمكن أن يمتلئ بالروح القدس بالكامل .واألمور التي يختبرها اإلنسان هي

كلها داخل نطاق طبيعته البشرية وال يمكن أن تتجاوز حدود األفكار الموجودة في الذهن البشري العادي .وكل الذين يعيشون

اختبار للحياة البشرية العادية التي تستمد
ًا
واقع الحق َيختبرون ضمن هذه الحدود .وعندما يختبرون الحق ،يكون ذلك في العادة
استنارتها من الروح القدس ،وليست طريقة اختبار تحيد عن الحياة البشرية العادية .إنهم يختبرون الحق مستنيرين بالروح القدس
ط بحالة الشخص.
على أساس عيشهم حياتَهم البشرية ،باإلضافة إلى أن هذا الحق يتنوع من شخص آلخر ،ومدى عمقه مرتب ٌ
وال يمكن سوى القول إن الطريق الذي يسلكونه هو طريق الحياة البشرية العادية إلنسان يسعى وراء الحق ،ويمكن أن

يق الذي يسلكه إنسان عادي مستنير بالروح القدس‘ .ال يمكن للمرء القول إن الطريق الذي يسلكه هو الطريق الذي
َي َّ
سمى ’الطر َ
أيضا ليس
يأخذه الروح القدس .وبما أن الناس الذين يسعون ليسوا متشابهين في الخبرة البشرية العادية ،فإن عمل الروح القدس ً
ونظر لالمتزاج بين أفكارهم وعقلهم،
ًا
احدا ،باإلضافة إلى أنه ما دامت البيئات التي يختبرها الناس ومدى خبرتهم غير متماثلة،
و ً
الحق وفًقا لظروفه الفردية المختلفة ،وفهمهم للمعنى الحقيقي للحق ليس
فإن خبرتهم مختلطة بدرجات متفاوتة .يفهم كل شخص
ّ
مكتمالً ،بل هو مجرد جانب أو جوانب قليلة منه .ويختلف نطاق الحق الذي يختبره اإلنسان بين شخص وآخر ،وذلك وفًقا
دائما
لظروف كل شخص .بهذه الطريقة ،ال تتطابق معرفة الحق نفسه الذي يعبر عنه أشخاص مختلفون .أي أن خبرة اإلنسان ً

إن ما كان
لها حدود ،وال يمكنها أن تمثل بالكامل مشيئة الروح القدس ،كما ال يمكن تصور عمل اإلنسان بأنه عمل هللا ،حتى ْ
يعبر عنه اإلنسان متوافًقا بصورة لصيقة مع مشيئة هللا ،وحتى لو أن خبرة اإلنسان وثيقة الصلة بعمل التكميل الذي يؤديه الروح

القدس .ال يمكن لإلنسان ّإال أن يكون
يعبر عن
خادما هلل ،يقوم بالعمل الذي ائتمنه هللا عليه .كذلك ال يمكن لإلنسان ّإال أن ّ
ً
المعرفة باستنارة الروح القدس والحقائق التي حصل عليها من تجاربه الشخصية .فاإلنسان غير مؤهل وليست لديه الشروط

خرجا للروح القدس ،وال يحق له أن يقول إن عمله هو عمل هللا؛ فلإلنسان مبادئ تحكم عمل اإلنسان ،وكل
الالزمة ليكون َم ً
البشر لديهم خبرات مختلفة وظروف متنوعة .يتضمن عمل اإلنسان كل خبراته بموجب استنارة الروح القدس .وال يمكن لهذه
الخبرات أن تمثل سوى كيان اإلنسان ،وهي ال تمثل كيان هللا أو مشيئة الروح القدس .ولذلك فالطريق الذي يسلكه اإلنسان ال

وعمل اإلنسان وخبرتُه ليسا
عمل اإلنسان ال يمكن أن يمثل عمل هللا،
ُ
يمكن القول إنه الطريق الذي يسلكه الروح القدس؛ ألن َ
مشيئة الروح القدس الكاملة .فعمل اإلنسان عرضة للخضوع للقواعد ،وتنحصر طريقة عمله بسهولة ضمن نطاق محدد ،وهو

أيضا محدودة في
غير قادر على قيادة الناس إلى طريق سالك .يعيش معظم األتباع داخل نطاق محدد ،وطريقة ممارستهم ً

أيضا مقتصرة على أنواع قليلة ،وال يمكن أن تُقارن مع عمل الروح
دائما محدودة؛ وطريقة عمله ً
نطاقها .كذلك خبرة اإلنسان ً
القدس أو عمل هللا نفسه؛ هذا ألن خبرة اإلنسان ،في النهاية ،محدودة .كيفما قام هللا بعمله ،فعمله غير مقيد بقواعد ،وكيفما تم
اعد أيًّا كانت لعمل هللا ،فكل عمله حر ومنطلق .ال يهم كم الوقت
ًا
العمل ،فهو ليس
مقصور على طريقة واحدة .ليست هناك قو ُ
الذي يقضيه البشر في اتباعه ،حيث ال يمكنهم أن يستخلصوا قوانين تحكم طرق عمل هللا .وعلى الرغم من أن عمله له مبادئ،

ق
دائما ،وهو بعيد عن منال اإلنسان .أثناء فترة واحدة من الزمن ،قد يكون لدى هللا
دائما بطر جديدة وبه تطورات جديدة ً
يتم ً
فإنه ّ
ق
دائما الحصول على مداخل وتغييرات جديدة .ال
عدة أنواع مختلفة من العمل وطر مختلفة لقيادة الناس ،بحيث يكون للناس ً
دائما يعمل بطرق جديدة ،ومن خالل هذه الطريقة فقط يمكن ألتباع هللا أال يكونوا مقيدين
يمكنك تمييز قوانين عمله؛ ألنه ً
دائما ويواجهها .وأولئك الذين يتبعون هللا ويسعون إليه بقلب صادق هم وحدهم من
نفسه مفاهيم الناس ً
بالقواعد .يتجنب عمل هللا ُ
يمكن أن تتغير شخصياتهم ويصبحوا قادرين على العيش بحرية دون الخضوع ألية قواعد أو التقيد بأية مفاهيم دينية .إن عمل

اإلنسان يفرض عليه مطالب مبنية على خبرة اإلنسان الشخصية وما يستطيع هو نفسه تحقيقه .ومعيار هذه المتطلبات محدود

جدا .وهكذا يعيش األتباع بال وعي داخل هذا النطاق المحدود؛ ومع مرور
أيضا محدودة ً
في نطاق معين ،وطرق الممارسة ً
شخصا لم يخضع لعملية تكميل هللا الشخصي له ،ولم ينل الدينونة،
الوقت ،تصير هذه األمور بمثابة قواعد وشعائر .لو أن
ً
تولى قيادة العمل لفترة واحدة ،فإن أتباعه سيصبحون
قائدا
جميعا متدينيين وخبراء في مقاومة هللا .لذلك إن كان
شخص ما ً
ٌ
ً
إن كان
مؤهالً ،فإن ذلك الشخص ال بد أن يكون قد خضع للدينونة وقبل التكميل .أما أولئك الذين لم يخضعوا للدينونة ،حتى ْ

يعبرون إال عن أمور غير واقعية ومبهمة .ومع مرور الوقت ،سيقودون الناس للخضوع
لديهم عمل الروح القدس ،فإنهم ال ّ
لقواعد مبهمة وفوق طبيعية .فالعمل الذي يؤديه هللا ال يتوافق مع جسد اإلنسان وأفكاره ،بل يقاوم مفاهيمه؛ وال يشوبه لون ديني
مبهم .وال يمكن تحقيق نتائج عمل هللا بواسطة إنسان لم ُيكمله هللا؛ فهي بعيدة عن منال الفكر اإلنساني.
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

2.التمييز بين عمل الروح القدس وعمل األرواح الشريرة
كلمات هللا المتعلقة:
طا مفرطة من اإلنسان ،وال يقوم بعمل يتخطى الحس
هللا ال يكرر عمله ،وال يقوم بعمل غير واقعي ،وال يطلب شرو ً

البشري .كل ما يفعله هللا داخل نطاق الحس العادي لإلنسان ،وال يتخطى حس البشرية العادية ،وعمله يكون وفًقا لمتطلبات
عاديا بدرجة أكبر ،وتصبح بشريته عادية بدرجة أكبر .يحصل
اإلنسان العادي .إن كان هو عمل الروح القدس ،يصير اإلنسان ً
الناس على معرفة متزايدة عن شخصيتهم الشيطانية الفاسدة ،وجوهر اإلنسان ،ويكون لديه اشتياق أكبر إلى الحق .أي إن حياة

يجيا ،وكل هذا يعني أن
اإلنسان تنمو أكثر فأكثر ،وتصبح الشخصية الفاسدة لإلنسان قادرة على اكتساب المزيد من التغير تدر ً
هللا يصبح حياة اإلنسان .إن وجد طريق يعجز عن كشف هذه األمور التي تمثل جوهر اإلنسان ،ويعجز عن تغيير شخصية

صحيحا عن هللا ،بل ويقّلل من بشريته ويجعل حسه غير
فهما
اإلنسان ،ويعجز ً
ً
أيضا عن اإلتيان به أمام هللا أو إعطائه ً
طبيعي ،فمن المؤكد أن هذا الطريق ليس الطريق الحق ،وربما يكون عمل روح شرير أو طريق قديم .باختصار ال يمكن أن

يكون هو عمل الروح القدس الحالي.

"م ْن يعرفون هللا وعمله هم وحدهم َم ْن يستطيعون إرضاءه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من َ

وضوحا أكبر في الرؤى ،ويقربك من هللا
يجب أن تدرك ما يأتي من هللا وما يأتي من الشيطان .فما يأتي من هللا يمنحك
ً
ِ
يق
محبا هلل .ثمة طر ٌ
قلبا ً
أكثر ،أنت تشارك المحبة الصادقة مع إخوتك وأخواتك ،وتقدر على إظهار التفهم لح ْمل هللا ،وتمتلك ً

قبل أدراج الرياح ،وتصير غر ًيبا عن هللا،
أمامك للسير فيه .ما يأتي من الشيطان ّ
يغيب الرؤى ويذهب بكل ما كان لديك من ُ
يائسا ،فال تعود ترغب في عيش الحياة الكنسية ،وتخسر
قلبا
وال تحمل أي محبة إلخوتك وأخواتك ،وتحمل ً
مفعما بالكره .تصير ً
ً
قلبك ِ
أيضا العاقبة الناجمة عن عمل األرواح الشريرة.
المحب هلل .هذا هو عمل الشيطان وهو ً
ُ
من "الفصل الثاني والعشرون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ُي َعد عمل الروح القدس شكالً من أشكال اإلرشاد االستباقي واالستنارة اإليجابية ،فهو ال يسمح للناس بأن يكونوا سلبيين،
بل يواسيهم ويمنحهم اإليمان والعزيمة َّ
ويمكنهم من متابعة مسيرة تحقيق الكمال من قبل هللا .عندما يعمل الروح القدس ،يكون
الناس قادرين على الدخول بفاعلية ،وبذلك ال يكونون سلبيين أو مجبرين بل ِ
مبادرين؛ وعندما يعمل الروح القدس ،يصبح الناس
ُ
مسرورين ومتحمسين ،ويكونون مستعدين لتقديم الطاعة وراضين بتذليل ذواتهم ،ورغم كونهم متألمين وضعاًفا من الداخل ،فإنهم
عازمون على التعاون ،وهم يعانون بسرور ،وقادرون على اإلطاعة دون أن يكونوا مشوبين بتفكير اإلنسان ،وبالتأكيد غير
ملوثين برغبات أو دوافع بشرية .عندما يختبر الناس عمل الروح القدس ،يتمتعون بقداسة داخلية خاصة .إن أولئك الذين

يسيطر عليهم عمل الروح القدس يحيون في محبة هللا ومحبة إخوتهم وأخواتهم ،ويسرون باألشياء التي تسر هللا ،ويكرهون

األشياء التي يكرهها هللا .إن أولئك الذين تأثروا بعمل الروح القدس يحظون بإنسانية طبيعية ،وينشدون الحق باستمرار وتتملكهم
اإلنسانية .عندما يعمل الروح القدس داخل الناس ،تصبح أحوالهم أفضل فأفضل ،وتصبح إنسانيتهم طبيعية أكثر فأكثر ،ورغم

يكنون في داخلهم
أن ًا
قدر من تعاونهم قد يتسم بالتهور ،إال أن دوافعهم سليمة ،ودخولهم إيجابي ،وال يحاولون إحداث خلل ،وال ّ
أي ضغينة .إن عمل الروح القدس طبيعي وحقيقي ،فهو يعمل في اإلنسان وفًقا لقواعد حياة اإلنسان الطبيعية ،ويجعل الناس
مستنيرين ويرشدهم وفًقا للسعي الفعلي للناس العاديين .عندما يعمل الروح القدس في الناس ،فإنه يرشدهم وينيرهم وفًقا
الحتياجات الناس العاديين ،ويكفيهم وفًقا الحتياجاتهم ،ويرشدهم وينيرهم وفًقا لما يفتقرون إليه ووفًقا لنقائصهم .يتمثل عمل

الروح القدس في إضاءة الناس وإرشادهم في الحياة الواقعية ،وال يستطيع الناس أن يروا عمل الروح القدس إال إذا اختبروا كالم

هللا في حياتهم الفعلية .إذا كان الناس في حياتهم اليومية في حالة إيجابية ويعيشون حياة روحية طبيعية ،فإنهم بذلك يخضعون
لعمل الروح القدس؛ وفي هذه الحالة ،عندما يأكلون ويشربون كالم هللا يكون لديهم إيمان ،وعندما ي ُّ
صلون يكونون ُملهمين،
ُ
وعندما يحدث لهم شيء ال يكونون سلبيين ،ويستطيعون أثناء حدوثه أن يروا الدروس التي يريدهم هللا أن يتعلموها ،وال يكونون

سلبيين أو ضعفاء ،ورغم المصاعب الحقيقية التي تواجههم ،يكونون راغبين في إطاعة كل ترتيبات هللا.

ما اآلثار التي يحققها عمل الروح القدس؟ ربما تكون أحمق ،وقد ال تمتلك التمييز ،لكن ليس على الروح القدس إال أن

دائما أنه ليس بوسعك أن تحب هللا كما ينبغي ،وتكون
مستعدا للتعاون مهما كان
ً
يعمل ،وسيكون في داخلك إيمان وستشعر ً
قادر
ظم الصعوبات التي تواجهها .سوف تحدث لك أشياء ،ولن يتبين ما إذا كانت من هللا أم من الشيطان ،لكنك ستكون ًا
ِع َ
على االنتظار ،ولن تكون سلبيا أو غير ٍ
مبال .هذا هو العمل الطبيعي للروح القدس؛ وعندما يعمل الروح القدس داخلكم ،فإنكم
ً
ٍ
صعوبات حقيقية ،وتبكون
تظلون تواجهون
أحيانا تكون هناك أشياء ليس بوسعكم أن تتغلبوا عليها ،لكن هذا كله هو
أحيانا ،و ً
ً
مرحلة من العمل العادي للروح القدس .وعلى الرغم من أنكم لم تتغلبوا على تلك المصاعب ،وأنكم كنتم ضعفاء وكثيري
ٍ
بإيمان مطلق .ال يمكن لسلبيتكم أن تمنعكم من الحصول على خبرات
الشكوى ،بقيتم قادرين بعد ذلك على أن تحبوا هللا

دائما
طبيعية ،وستظلون قادرين على أن تحبوا هللا بغض النظر عما يقوله الناس اآلخرون وكيفية مهاجمتهم لكم .إنكم تشعرون ً
أثناء الصالة أنكم لطالما كنتم مدينين بالكثير هلل ،وتعقدون العزم على إرضائه ،وتتجاهلون الجسد كلما واجهتم تلك األشياء من

جديد .تُ ِ
ظه ُر هذه القوة وجود عمل الروح القدس داخلكم ،وهذه هي الحالة الطبيعية لعمل الروح القدس.

ما العمل الذي يصدر عن الشيطان؟ في العمل الذي يصدر عن الشيطان ،تكون الرؤى في الناس غير واضحة ،وال

دائما
يملكون إنسانية طبيعية ،وتكون الدوافع الكامنة وراء أفعالهم خاطئة ،ورغم أنهم يرغبون في محبة هللا ،توجد في داخلهم ً

دائما وتعيق تطور حياتهم ،وتمنعهم من أن يأتوا أمام هللا في حال طبيعية.
اتهامات ،وهذه االتهامات والظنون تحتدم في داخلهم ً
هذا يعني أنه حالما يوجد عمل الشيطان داخل الناس ،ال تستطيع قلوبهم أن تكون في سالم أمام هللا ،وال يعرفون ماذا يفعلون

معا يرغبون في الفرار ،ويتعذر عليهم إغماض أعينهم عندما يصلي غيرهم .إن عمل
بأنفسهم ،وعندما يرون الناس مجتمعين ً
ويربك الرؤى السابقة للناس أو طريقهم السابق للدخول في الحياة وال
األرواح الشريرة يدمر العالقة الطبيعية بين اإلنسان وهللاُ ،
دائما ما تحدث أشياء تسبب لهم التشويش وتقيدهم ،وال تستطيع قلوبهم أن تجد
يستطيعون مطلًقا في قلوبهم أن يقتربوا من هللا ،و ً
وتتردى أرواحهم .تلك هي مظاهر عمل الشيطان .يظهر عمل الشيطان على النحو
سالما ،فال تبقى لديهم قوة ليحبوا هللا،
ّ
ً
التالي :عدم القدرة على التمسك بمواقفك والتمسك بالشهادة ،مما يجعلك مذنبا أمام هللا وغير مخلص له ،وبمجرد تدخل
الشيطان ،تفقد الحب واإلخالص هلل في داخلك ،وتتجرد من العالقة الطبيعية مع هللا ،وال تنشد الحق أو تحسن من ذاتك،

سلبيا ،وتسرف على نفسك ،وتطلق العنان لنشر الخطيئة ،وال تكره اإلثم ،وكذلك يجعلك تَ ُّ
ال،
دخل الشيطان منح ً
وتنتكس وتصبح ً
ويتسبب في اختفاء أثر هللا من داخلك ،ويجعلك تشتكي من هللا وتعارضه ،فيصل بك األمر إلى الشك في هللا ،بل وحتى
احتمال أن تتركه .كل هذا من عمل الشيطان.
من "عمل الروح القدس وعمل الشيطان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

يقة لطيفة مملوءة بالرقة والمحبة والعناية ،أي بطر ٍ
يعمل هللا بطر ٍ
خاص .ال تجعلك طريقته
يقة معتدلة ومالئمة على نحو
ّ
تشعر بمشاعر حادة مثل أن تقول" :ينبغي أن يسمح لي هللا بعمل هذا" أو "ينبغي أن يسمح لي هللا بعمل ذلك" .ال يعطيك هللا
صحيحا؟ حتّى عندما تقبل
الحادة التي تجعل األشياء ال تُطاق .أليس هذا
الحادة أو المشاعر
العقلية
أبدا مثل هذا النوع من
ّ
ّ
ً
ّ
ً
وبقوته ،كيف تشعر بعد ذلك؟ هل تشعر أن هللا
كلمات دينونة هللا وتوبيخه ،كيف تشعر بعد ذلك؟ عندما تشعر بسلطان هللا ّ

بعيد عن هللا في هذه األوقات؟ هل تشعر بالذعر من هللا؟
سماوي ال يمكن انتهاك
كائن
خصوصيته؟ (نعم) .هل تشعر بأنك ٌ
ٌ
ّ
ّ
ال من ذلك تشعر بالمخافة الخاشعة من هللا .أال يشعر الناس بجميع هذه األشياء بسبب عمل هللا؟...
كال ،ولكنك بد ً

ٍ
يعتز الشيطان
كل من موقف هللا وقلبه .وعلى العكس ،هل ّ
...يعمل هللا على اإلنسان واإلنسان موضع اعتزٍاز في ّ
فكر في إيذاء اإلنسان ،هل
فكر فيه هو إيذاء اإلنسان .أليس ذلك
صحيحا؟ عندما ُي ِّ
يعتز باإلنسان .وك ّل ما ُي ِّ
باإلنسان؟ إنه ال ّ
ً
ٍ
لدي عبارتان يمكنهما وصف
لحة؟ (نعم) .ولذلك عندما يتعّلق األمر بعمل الشيطان على اإلنسانَّ ،
يفعل ذلك في حالة ّ
ذهنية ُم ّ

طبيعة الشيطان الخبيثة الشريرة بوضو ٍح ،ويمكنهما السماح لكم ًّ
حقا بمعرفة ُبغض الشيطان :ففي طريقة اقتراب الشيطان من
ّ
ٍ
التامة على اإلنسان
كل
إنسان ،حتّى ّ
بالقوةّ ،
دائما أن يحتّله ويتمّلكه ّ
يتمكن من الوصول إلى الهدف وهو السيطرة ّ
اإلنسان يريد ً
وإيذائه كي ُيحِّقق هذا الهدف والطموح الجامح .ماذا يعني "االحتالل بالق ّوة"؟ هل يحدث بموافقتك أم بدون موافقتك؟ هل يحدث
ٍ
شيء أو
أي
تماما! في المواقف التي ال تكون فيها و ً
اعيا ،رّبما عندما ال يكون قد قال ّ
بعلمك أم بدون علمك؟ إنه بدون علمك ً
ٍ
ٍ
فرصة
طا بك .يبحث عن
فرضي ٌة وال يوجد
شيء ،عندما ال توجد
أي
سياق فإنه يكون حولك محي ً
ٌ
ّ
رّبما عندما ال يكون قد فعل ّ

الستغاللها ،ثم يحتّلك بالقوة ويتمّلكك محِّقًقا هدفه الم ِ
شيوعا
النية والسلوك األكثر
تمثّل في
ّ
ً
التحكم الكامل فيك وإيذائك .وهذه هي ّ
ّ
ُ
ُ
ضد هللا من أجل اإلنسان.
في حرب الشيطان ّ
من "هللا ذاته ،الفريد (د)" في "الكلمة يظهر في الجسد"

دائماَّ ،
دائما،
لكن هذا مستحيل .لو أنهم قالوا إن الروح القدس موجود معهم ً
يقول البعض إن الروح القدس يعمل فيهم ً
اقعيا ،وألظهر ذلك أن الروح القدس معهم.
دائما ،لكان ذلك ً
أيضا و ً
لكان ذلك و ً
اقعيا ،ولو أنهم قالوا إن تفكيرهم وشعورهم سويان ً
دائما داخلهم ،وإنهم يستنيرون من هللا ويلمسهم الروح القدس في كل لحظة ،ويكتسبون معارف
إذا قالوا إن الروح القدس يعمل ً
تماما! أولئك الناس – بال أدنى شك – أرواح
جديدة في كل أوان ،فإن هذا ليس ً
سويا بأية حال من األحوال .هذا فائق للطبيعة ً
شريرة! حتى عندما يدخل روح هللا في الجسد ،فسوف تأتي أوقات ال بد له من أن يأكل ويرتاح فيها ،ناهيك البشر .يبدو أولئك

الذين تسكنهم أرواح شريرة ال يعانون ضعف الجسد؛ فبوسعهم أن يتخلوا عن أي شيء وأن يهجروا كل األشياء ،وهم خالون من

المشاعر .إنهم قادرون على تحمل العذاب ،وال يشعرون بأدنى تعب ،وكأنهم قد سموا فوق الجسد .أليست هذه أشياء تفوق
الطبيعة؟ إن عمل األرواح الشريرة يفوق الطبيعة ،وال يستطيع إنسان أن يبلغ هذه األشياءُ .يصاب الذين يفتقرون إلى التمييز
بالحسد عندما يرون أولئك الناس ،ويقولون إن لديهم هذه القوة في إيمانهم باهلل ،ولهم إيمان عظيم ،وال تظهر عليهم أي بادرة

حتما لديهم نقاط ضعف بشرية،
ضعف مطلًقا .في الواقع ،فإن هذه جميعها تجليات عمل روح شرير؛ ذلك أن الناس الطبيعيين ً
وهذه هي الحالة السوية ألولئك الذين حصلوا على وجود الروح القدس.
من "الممارسة ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"

مقتطفات من عظات ومشاركات للرجوع إليها:
التعمق في كلمات هللا؛ أي َّأنه
إن العمل الرئيسي للروح القدس هو االستنارة واإلضاءة ،مما يتيح للمرء فهم كلمات هللا ،و ُّ

كل أنواع التجارب
التعمق في الحق ،مما يمنح الناس االستنارة واإلضاءة وسط ّ
يهدف إلى إرشاد الناس إلى فهم الحق و ّ
والبيئات ،ويتيح لهم فهم مشيئة هللا .وبطبيعة الحال ،من خالل أشخاص مختلفين وأمور وأشياء شتّى ،يكشف الروح القدس
ِ
ِ
ويؤدبهم ويعاقبهم ،وكل ذلك بهدف توصيلهم إلى الخالص .يسود الروح القدس على الجميعُ ،مر ًتبا جميع
أيضا الناس ويه ّذبهم ّ
ً
ِ
َّ
ومكم ًال إياهم .في عمل هللا الخالصي ،يتعلق عمل الروح القدس بال استثناء بالخالص مع
أنواع المواقف من أجل تغيير الناس
ّ
ّ
ِ
أن عمل الروح القدس خفي وال يبدو على اإلطالق خارًقا للطبيعة بصورة ظاهريَّةّ ،إال َّ
تعدد الوجوه .وبالرغم من َّ
أن أولئك
َّأنه ُم ّ
ّ
الذين لديهم خبرة يدركونه بوضو ٍح في قلوبهم .وعلى العكس تماما ،فإن عمل األرواح الشريرة َّ
يتعلق بعالم آخر غير الواقع
ً
بصورة عجيبة ،فهو مرئي ،ويمكن اإلحساس به ،وهو غير طبيعي للغاية .ومن أفعال األرواح الشريرة ،يمكن إدراك َّ
أن األرواح
الشريرة تحب بصورة خاصة أن تكشف نفسها ،فهي شريرة إلى أبعد ٍ
حد ،دون وجود أدنى أثر للحق .ال تتغيَّر الشخصية الفاسدة
ٍ
شخص ما .بل تصير باألحرى أقل
لألرواح الشريرة على اإلطالق ،بغض النظر عن عدد السنوات التي تعمل خاللها في
يجيا ،حتى َّأنها تفقد العقالنيَّة البشرية الطبيعية .وهذه هي نتيجة عمل األرواح الشريرة .هذه هي الطريقة التي يفسد
طبيعية تدر ً
أشباحا،
ويكبلون بها الناس ،ويخدعون بها الناس .في النهاية ،يصير الناس
بها الشيطان وكل أنواع األرواح الشريرة الناسِّ ،
ً

يختص بخالص
ويلتهمون .إن عمل الروح القدس هو كل ما
ّ
ويملك الشيطان أولئك الناس الذين خدعتهم األرواح الشريرة ُ
البشريَّةَّ ،
ٍ
شخص ما ،تصير قدرته أكبر على فهم الحق؛ وتصير إنسانيته طبيعية أكثر فأكثر،
وكلما زاد عمل الروح القدس لدى
شخصا يقتني الحق واإلنسانية الكاملة .إن الفروق الرئيسية
صائر
ًا
إنسانا أكثر فأكثر .وفي النهاية سينال خالص هللا،
ويصير
ً
ً

َّ
وتحولهم في النهاية
وتكبل الناس،
بين عمل الروح القدس واألرواح الشريرة هي :ال يمكن لألرواح الشريرة إال أن تفسد الناسِّ ،
ّ
أما عمل الروح القدس فيطهر الفاسد بالخالص ،ويمنحه الحق واإلنسانية الكاملة .يمكن لعمل الروح القدس أن
إلى أشباح؛ َّ
ُناسا َّ
وعّدوا من بين األرواح النجسة ،ويمكن للمرء أن يقول ببساطة
مقدسين حقيقيين من أولئك الذين أفسدهم الشيطان ُ
يصنع أ ً
وحولهم إلى شياطين ،ويجعلهم بشر من جديد .هذا هو الفرق بين عمل الروح
إن هذا العمل يأخذ أولئك الذين أفسدهم الشيطان َّ

القدس وعمل األرواح الشريرة.
العال"
من "الشركة من ُ

َّ
تتجلى على وجه الخصوص الفروق الواضحة بين األعمال المختلفة لألرواح الشريرة وعمل الروح القدس في النواحي

أشخاصا أمناء يسعون إلى الحق ،ولديهم ضمير وعقل .هؤالء هم نوع األشخاص الذين يعمل فيهم.
التالية :يختار الروح القدس
ً
أما األرواح الشريرة فتختار الناس المحتالين والعبثيين ،الذين ال َّ
يكنون محبة للحق ،والذين بال ضمير أو عقل .هؤالء هم
َّ

ن
المختارين لعمل
المختارين لعمل الروح القدس واألشخاص ُ
األشخاص الذين تعمل فيهم األرواح الشريرة .عندما نقار أولئك ُ

أن أولئك الذين يختارهم هللا يسعون إلى الحق ،ويمتلكون
وبار ،و َّ
وعقال،
ًا
ضمير ً
األرواح الشريرة ،يمكننا أن ندرك أن هللا ّ
قدوس ّ
وحقراء،
و َّأنهم بالمقارنة باآلخرين أُمناء ،ويحبون ما هو عادلَّ .
فهم ُمحتالون و ّ
أنانيون ُ
أما أولئك الذين تختارهم األرواح الشريرة ُ
بشر حقيقيين .ال تختار األرواح الشريرة َّإال
وعقال ،وال يسعون إلى الحق ،وليسوا ًا
ضمير
ًا
يكنون محبة للحق ،وليس لديهم
ً
وال ّ
األشياء السلبيَّة ،األمر الذي نرى من خالله أن األرواح الشريرة تحب الشر والظالم ،و َّأنهم َّ
يتجنبون أولئك الذين يسعون إلى
الحق ،ويسارعون إلى امتالك أولئك الفاسدين والمحتالين ،والذين هم مفتونون باإلثم ،ويؤسرون بسهولة .ال يمكن أن ي َّ
خلص
ُ
ُ َ
وبناء على أي خلفيَّة؟ َّإنها
أولئك الذين تختارهم األرواح الشريرة لتعمل فيهم ،بل يقضي هللا عليهم .متى تعمل األرواح الشريرة
ً
بعيدا
ضل الناس ً
تعمل متى ّ
يكونون في أضعف حاالتهم،

الشريرة هذه الفرصة لالنزالق

وتمردوا على هللا .إن عمل األرواح الشريرة يسحر الناس .عندما يخطأ الناس ،وعندما
عن هللا َّ
وخاص ًة عندما يعانون من أل ٍم ٍ
شديد في قلوبهم ،وعندما يشعرون بالحيرة واالرتباك ،تغتنم األرواح
تتحول
لسحرهم وإفسادهم ،ولزرع خصومات بينهم وبين هللا .عندما يدعو
الناس هللا ،أو عندما َّ
ُ

قلوبهم إلى هللا ،أو عندما يحتاجون إلى هللا ،أو عندما يتوبون إلى هللا ،أو عندما يسعون إلى الحق ،يبدأ الروح القدس في العمل
فيهم .كل ما يعمله الروح القدس هو من أجل خالص اإلنسان ،ويبحث عن فرص ليخّلص اإلنسان ،في حين تبحث األرواح
الشريرة عن فرص إلفساد الناس وخداعهم .هللا محبة ،أما األرواح الشريرة فتكره الناس .األرواح الشريرة حقيرة ومؤذية ،وهي

خبيثة ومنذرة بالشر .كل ما تفعله األرواح الشريرة هو بهدف التهام اإلنسان وإفساده وإيذائه ،وكل ما يفعله الروح القدس هو من

يتسنى لهم معرفة
أجل محبة اإلنسان وخالصه .نتائج عمل الروح القدس هي تطهير الناس وتخليصهم من فسادهم ،حتى ّ
أنفسهم ومعرفة الشيطان ،ليكونوا قادرين على مقاومة الشيطان ،وليكونوا قادرين على السعي إلى الحق ،وليعيشوا في نهاية
وتكبلهم ،وتغرزهم في الخطيئة أعمق من أي ٍ
ِ
ِ
وقت مضى،
وتنجسهم ِّ
المطاف حسب شبه اإلنسان .تُفسد األرواح الشريرة الناس ّ
دائما لحياتهم مز ًيدا من األلم ،وهكذا عندما تعمل األرواح الشريرة في الناس ينتهي أمرهم؛ وفي نهاية المطاف يلتهمهم
وتجلب ً
الشيطان ،وهذه هي نتيجة عمل األرواح الشريرة .أما تأثير عمل الروح القدس فهو أن ي ِّ
خلص الناس في نهاية المطاف،
ُ
ّ
تماما ،وأن ينالوا بركات هللا .تستقطب األرواح الشريرة اإلنسان إلى
ويجعلهم يعيشون حياة حقيقية ،ويجعلهم أحرًا
وم َّ
حررين ً
ار ُ
أما الروح القدس فيأخذ اإلنسان من الظلمة إلى النور ،وإلى الحرية .إن عمل الروح القدس يهب
الظلمة ،وتأخذه إلى الهاوية؛ َّ
ِ
يقدم لهم العزاء ،ويسمح للناس بمعرفة
فرصا ،وعندما يكونون ضعفاء ولديهم خطاياّ ،
الناس االستنارة ويرشدهم ،ويمنحهم ً
أنفسهم ،ويسمح لهم بالسعي إلى الحق ،وال ُيجِبر الناس على فعل األشياء ،ولكن يسمح لهم باختيار طريقهم بأنفسهم ،وفي

فإنها تُجِبر الناس على فعل األشياء وتأمرهم بها .كل ما تقوله ِ
أما األرواح الشريرة َّ
كاذ ٌب
نهاية المطاف يأخذهم إلى النورَّ .
ويكبلهم؛ فاألرواح الشريرة ال تمنح الناس الحريَّة ،وال تسمح لهم باالختيار ،بل تُجِبرهم على السير في
ويسحر الناس ويخدعهم ِّ
طريق الخراب ،وتُ ِ
قهم بصو ٍرة أعمق وأعمق في الخطيئة ،حيث تقودهم إلى الموت.
غر ُ
من "معرفة عمل الروح القدس لها أهمية بالغة في خالص اإلنسان" في كتاب "عظات ومشاركات عن الدخول إلى الحياة (")2

إن السمة األكثر وضوحا في عمل األرواح الشريرة هي َّإنها خارقة للطبيعة ،وإن الكلمات التي َّ
تتكلم بها األرواح الشريرة
ً
أو األشياء التي تطلب من الناس القيام بها هي غير طبيعية وغير منطقية ،كما َّإنها تخون األخالق األساسية للطبيعة البشرية
والعالقات اإلنسانية ،و َّإنها ال تهدف َّإال إلى خداع الناس ،ومضايقة الناس ،وإفساد الناس .عندما تمتلك األرواح الشريرة الناس،

بخوف ٍ
ٍ
شديد ،ويصير بعضهم غير طبيعي ،بينما يقع آخرون في حالة ذهول ،وال يزال يجد البعض اآلخر نفسه
يشعر البعض
ساكنا .وعلى أية ٍ
مضطرًبا للغاية وغير ٍ
حال ،عندما تمتلك األرواح الشريرة الناس فإنهم يتغيَّرون ،ويصيرون
قادر على الجلوس
ً
شيئا ال هو بشري وال هو شيطاني ،ويفقدون طبيعتهم البشرية .ويكفي هذا إلثبات أن جوهر األرواح الشريرة شرير وقبيح ،وهو
ً
نفع أو عو ٍن للناس .واألشياء
بالضبط جوهر الشيطان .تجعل األرواح الشريرة الناس يمقتونهم ويحتقرونهم ،وال يكون لهم أي ٍ

الوحيدة التي يستطيع الشيطان وجميع أنواع األرواح الشريرة القيام بها هي إفساد الناس وإيذائهم وابتالعهم.
المظاهر الرئيسية ألولئك الذين تعمل فيهم األرواح الشريرة (أولئك الذين يمتلكهم الشياطين) هي:

شيئا ما ،أو
أن يخبروا
النوع األول هو أن األرواح الشريرة ًا
شخصا ما ً
أن يفعلوا هذا وذاك ،أو ّ
كثير ما تخبر األشخاص ّ
ً
أن يوجهوا األشخاص َّ
ليتكلموا بنبوءات كاذبة.
ّ ّ
ِ
النوع الثاني هو أن األشخاص غالبا ما َّ
المتحدثين أنفسهم ال
يتكلمون "بألسنة" مزعومة في الصالة ال يفهمها أحد ،وحتى
ّ
ً
ِ
ِ
"يؤولوا األلسنة" بأنفسهم.
يفهمونها .ويمكن حتى لبعض
ّ
المتحدثين أن ّ

النوع الثالث هو أن الشخص غالبا ما َّ
يتلقى إعالنات بتكرار كبير ،وفي هذه اللحظة توجهه األرواح الشريرة بهذه الطريقة،
ً
وفي اللحظة التالية توجهه بتلك الطريقة ،في حالة قلق مستمر.
النوع الرابع هو أن األشخاص الذين تعمل فيهم األرواح الشريرة يريدون بشكل عاجل القيام بهذا أو ذاك ،غير صبورين

أيضا يركضون
خارجا في منتصف الليل ،وسلوكهم
على االنتظار ،فهم ال ّ
يفكرون فيما إذا كانت الظروف تسمح بذلك ،بل ً
ً
غير طبيعي على وجه الخصوص.
متكبرون َّ
بشد ٍة ،فهم يفتقرون إلى العقل ،ويتَّسم كل
النوع الخامس هو أن األشخاص الذين تعمل فيهم األرواح الشريرة ِّ
فهم يضعون الناس في حي ٍرة ،وهم مثل الشياطين يجبرون الناس على فعل األشياء.
حديثهم باالستعالء ويأتي من موقع قياديُ .
النوع السادس هو أن األشخاص الذين تعمل فيهم األرواح الشريرة غير قادرين على الشركة عن الحق ،ناهيك عن َّأنهم

ُّ
ال يعيرون
ويتصرفون بصو ٍرة اعتباطيةُ ،مرتكبين جميع أنواع االعتداءات بهدف تدمير النظام
ويتحدون هللا
اهتماما لعمل هللا،
َّ
ً
الطبيعي للكنيسة.
شخصا
النوع السابع هو أن الشخص الذي تعمل فيه األرواح الشريرة ينتحل صفة شخص ما بدون سبب ،أو َّيدعي أن
ً

أحد أن يعرف من أين أتى.
ما أرسله و َّأنه ينبغي للناس أن ينصتوا إليه .وال يستطيع ٌ

عادة أي تعّقل طبيعي ،وال يفهمون أي حق؛
النوع الثامن هو أن األشخاص الذين تعمل فيهم األرواح الشريرة ليس لديهم
ً
فهم ال يمتلكون أي قدرة على القبول ،كما إن الروح القدس ال يمنحهم استنارة ،وما يراه الناس هو َّأنه عند قبول األشياء ،يكون

عبثيون بصورة استثنائية ،وليس لديهم أدنى درجة من الصواب.
هؤالء الناس ّ

أن األشخاص الذين تعمل فيهم األرواح الشريرة ِّ
النوع التاسع هو َّ
يركزون بصورة خاصة على إلقاء محاضرات على
ٍ
يتصرفون
دائما االضطراب واإلزعاج؛ كل ما يفعلونه ويقولونه يهاجم
بوحشية
دائما
َّ
ّ
ويسببون ً
اآلخرين أثناء العمل ،فهم ً
ويكبلهم ويفسدهم ،بل ويصل بهم األمر إلى كسر عزيمة الناس وجعلهم يصيرون سلبيين حتى ال تقوم لهم
األشخاص اآلخرين ِّ
مرة أخرىَّ .إنهم شياطين ،ال أكثر ،ي ِ
سر عندما
ويسعدون ًا
لحقون األذى باآلخرين ،ويستغّلون اآلخرين ،ويلتهمون اآلخرين،
قائمة َّ ً
ُ
َ
يفعلون ما يريدون بالرغم من وجود أي معارضة .هذا هو الهدف األساسي لعمل األرواح الشريرة.

النوع العاشر هو َّ
حياة غير طبيعية على اإلطالق .تفرز أعينهم
أن األشخاص الذين تعمل فيهم األرواح الشريرة يحيون ً
هلكا ،والكلمات التي َّ
يتحدثون بها مخيفة للغاية ،كما لو كان شيطان نزل إلى العالم .ال يوجد نظام لحياة شخص من
وميضا ُم ً
ً
روض ،وهو ممقوت وبغيض إلى أقصى حدٍ
َّ
هذا النوع ،فهو غير مستقر على اإلطالق ،وغير ُمتوقع مثل حيوان بري غير ُم َّ
بالنسبة إلى اآلخرين .وهذا هو بالضبط ما يبدو عليه الشخص الذي كبَّلته الشياطين.
األنواع العشرة المذكورة أعاله هي التعبيرات الرئيسية لعمل األرواح الشريرة .وأي شخص ِ
يعرض أحد هذه التعبيرات
سيكون بالتأكيد ِم َّمن يخضعون لعمل األرواح الشريرة .وعلى وجه َّ
الدقة ،جميع الذين يظهرون التعبيرات المذكورة أعاله لعمل
األرواح الشريرة ،بغض النظر عن النوع الذي يمتلكونه ،هم أشخاص يخضعون لعمل األرواح الشريرة .إن الشخص الذي

غالبا ما يكره األشخاص الذين يعمل فيهم الروح القدس والذين يستطيعون الشركة عن الحق،
يخضع لعمل األرواح الشريرة ً
كلما كان الشخص أفضل ،أراد أن يهاجمهم ويدينهم أكثرَّ .
ويبتعد عنهم .وفي أغلب األحيان َّ
شخصا أحمق ،حاول
وكلما كان
ً
دائما ما تخلط الحق
أن يتزّلف إليهم ويتمّلقهم ،وخاص ًة في رغبته في التواصل معهم .عندما تعمل األرواح الشريرة ،فإنها ً

بالباطل ،قائل ًة إن اإليجابيين هم السلبيون وإن السلبيين هم اإليجابيون .هذه هي بالضبط أفعال األرواح الشريرة.
من " 12مشكلة تحتاج جميع الكنائس إلى حّلها عاجالً" في كتاب "سجالت مختارة من ترتيبات عمل كنيسة هللا القدير"

إن أي روح ذو عمل خارق للطبيعة بشكل واضح هو روح شرير ،واألعمال واألقوال الخارقة ألي روح تُ َنف ُذ في الناس هي
َّ
وتتجلى بشكل أساسي في
أعمال روح شرير؛ وجميع الوسائل التي تعمل بها األرواح الشريرة غير طبيعية وخارقة للطبيعة،

الطرق الست التالية:

1.السيطرة المباشرة على كالم الناسِ ،م َّما يدل بوضو ٍح على أن الروح الشرير هو الذي َّ
يتحدث ،وليس الناس أنفسهم هم

الذين َّ
يتحدثون بشكل طبيعي؛

ِ
يوجه الناس ويأمرهم بالقيام بهذا وتلك؛
2.الشعور بأن الروح الشرير ّ

3.األشخاص الذين ،حينما يوجدون في غر ٍ
فة ،يمكنهم التنبؤ عندما يوشك شخص ما على الدخول.
ُ
ٍ
أحيان كثيرة أصواتًا َّ
تتحدث إليهم ،وال يستطيع اآلخرون سماعها؛
4.األشخاص الذين يسمعون في
5.األشخاص القادرون على رؤية أشياء وسماعها ،وال يستطيع اآلخرون رؤيتها أو سماعها؛

دائما ،والذين َّ
يتحدثون إلى أنفسهم وغير القادرين على المحادثة أو التفاعل الطبيعي مع الناس.
6.األشخاص
ّ
العصبيون ً

حتما هذه المظاهر الستةَّ .إنهم غير عقالنيين ومتوتّرون وغير قادرين
جميع أولئك الذين يعمل فيهم روح شرير لديهم ً
على التفاعل الطبيعي مع الناس ،ويبدو األمر كما لو إنهم غير قابلين للخضوع للعقل ،ويوجد شيء منفصل وغيبي فيما
ّ
يخصهم .لقد امتلك روح شرير هؤالء الناس أو لديهم روح شرير يعمل فيهم ،وكل عمل األرواح الشريرة ظاهر وخارق للطبيعة.
َّ
يستغله بحيث ُيفسده
شخصا ما ،فإنه
وهذا هو العمل الذي يمكن تمييزه بكل سهولة لألرواح الشريرة .عندما يمتلك روح شرير
ً
تماما ،ويصير غير عقالني ،مثل جثة أُعيدت للحياة ،األمر الذي يثبت أن األرواح الشريرة من حيث الجوهر هي أرواح مؤذية
ً
تُ ِ
فسد الناس وتلتهمهم .من السهل تمييز أقوال األرواح الشريرة :تمّثل أقوالهم بشكل كامل جوهرهم الشرير ،فهي راكدة وعكرة

وع ِطنة ،وتفرز رائحة الموت النتنة .بالنسبة إلى األشخاص الذين يتمتَّعون بحك ٍم رشيد على األمور ،فإن كلمات األرواح الشريرة
َ
مشوشة ومتشابكة ،مثل
تبدو جوفاء وغير مثيرة لالهتمام ،وليست لها أي فائدة ،وال تشبه َّإال األكاذيب والحديث الفارغ ،كما تبدو َّ
هراء كثير .هذا هو بعض من هراء األرواح الشريرة ،الذي يمكن تمييزه بكل سهولة .وحتى تسحر الناسَّ ،
فإن بعض األرواح
الشريرة تتظاهر َّإنها هللا أو المسيح عندما َّ
يتكلمون ،بينما تزعم أخرى َّإنها مالئكة أو شخصيات مشهورة .وعندما َّ
تتحدث هذه
األرواح الشريرة ،تكون بارعة في تقليد كلمات أو عبارات معيَّنة هلل ،أو بلهجة هللا ،واألشخاص الذين ال يفهمون الحق تأخذهم

بسهولة هذه األ رواح الشريرة "عالية الدرجة" .يجب أن يعرف شعب هللا المختار بوضوح أن األرواح الشريرة في جوهرها مؤذية

تماما إلى الحق .فاألرواح الشريرة في النهاية هي أرواح
ووقحة ،و َّإنها حتى لو كانت أرو ً
احا شريرة "عالية الدرجة" ،فهي تفتقر ً
شريرة ،وجوهر األرواح الشريرة مؤذي ،وهي من نفس نوعية الشيطان.
"كيفية تمييز الخطاب الشيطاني ومغالطات األرواح الشريرة ،والمسحاء الكذبة وأضداد المسيح" في كتاب "سجالت مختارة من ترتيبات عمل كنيسة هللا القدير"
من
ّ

3.التمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة
كلمات هللا المتعلقة:
جسدا وُيدعى المسيح ،لذلك فإن المسيح القادر أن يعطي الحق للناس اسمه هللا .ال مبالغة في هذا ،حيث إن
يصير هللا ً
للمسيح نفس جوهر هللا وشخصيته وحكمته في عمله ،التي هي أمور ال يمكن إلنسان أن يبلغها .لذلك فإن أولئك الذين يدعون

أنفسهم ُمسحاء لكنهم ال يستطيعون أن يعملوا عمل هللا كاذبون .ليس المسيح صورة هللا على األرض فحسبَّ ،
أيضا
ولكنه ً
ٍ
إنسان
جسدا يمكن أن يحل محله أي
الجسد الخاص الذي يتّخذه هللا أثناء تنفيذ عمله وإتمامه بين البشر .وهذا الجسد ليس ً
حسنا وإمداد
عادي ،لكنه جسد يستطيع إنجاز عمل هللا على األرض بشكل كامل ،والتعبير عن شخصية هللا ،وتمثيله تمثيالً ً
ال ،سوف يسقط أولئك الذين ينتحلون شخصية المسيح ،ألنهم ورغم ادعائهم بأنهم المسيح ،إال
اإلنسان بالحياة .عاجالً أم آج ً
شيئا من جوهر المسيح .لذلك أقول أن اإلنسان ال يستطيع تحديد حقيقة المسيح ،ألن هللا نفسه هو الذي يقررها.
أنهم ال يملكون ً
من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

تجسد يحمل تعبير هللا .بما َّ
جسدا،
أن هللا يصير
ً
الم ّ
الم ّ
تجسد يحمل جوهر هللا ،وذاك الذي هو هللا ُ
ذاك الذي هو هللا ُ
ِ
ِ
قادر على جلب الحق
يعبر عن ماهيته ،وسيكون ًا
تم َم ُه .وحيث إن هللا يصير ً
جسدا ،فسوف ِّ
فسوف ُينجز العمل الذي يجب أن ُي ّ
أمر ال
تجسد؛ هذا ٌ
الم ّ
للبشر ،ومنحهم الحياة ،وإظهار الطريق لهم .الجسد الذي ال يحتوي على جوهر هللا هو بالتأكيد ليس هللا ُ

يعبر عنها والكلمات
تجسد ،يجب على اإلنسان أن ّ
يحدد هذا من الشخصية التي ِّ
الم ّ
شك فيه .للتحقق ّ
مما إذا كان هذا جسد هللا ُ

التي َّ
الحكم على هذين األمرين
تجسد أم ال ،وسواء كان الطريق الحق أم ال ،فيجب ُ
الم ّ
يتحدث بها .أي أنه سواء كان جسد هللا ُ
تجسد ،علينا أن ننتبه إلى جوهره (عمله وكالمه وشخصيته
الم ّ
ثم ،من أجل تحديد إذا ما كان هذا هو جسد هللا ُ
من جوهره .ومن ّ
والعديد من األمور األخرى) بدالً من مظهره الخارجي .إن رأى اإلنسان فقط مظهر هللا الخارجي ،وتغاضى عن جوهره ،فهذا

ُيظهر جهل اإلنسان وسذاجته.

من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

مع أن المسيح على األرض قادر على العمل نياب ًة عن هللا نفسه ،إال أنه ال يأتي بنية أن ُيظهر لكل الناس صورته في
الجسد .ال يأتي بهدف أن يراه جميع البشر؛ بل جاء ليسمح لإلنسان أن ُيقاد بيده ،وبذلك يدخل في العصر الجديد .إن وظيفة
جسد المسيح هي القيام بعمل هللا نفسه ،أي من أجل عمل هللا في الجسد ،وليس لتمكين اإلنسان من الفهم الكامل لجوهر

جسده .بغض النظر عن الكيفية التي يعمل بها ،فإنه ال يتجاوز ما يمكن للجسد تحقيقه .وبغض النظر عن الطريقة التي يعمل
إعالنا كامال عن مالمح هللا .باإلضافة إلى ذلك ،فإن
بها ،فهو يفعل ذلك في الجسد بطبيعة بشرية عادية ،وال يعلن لإلنسان
ً
وينِّفذ
أبدا أو ال يمكن تقديره كما
َّ
عمله في الجسد ليس خارًقا للطبيعة ً
يتصور اإلنسان .مع أن المسيح يمثل هللا نفسه في الجسد ُ
سعيا حثيثًا لنشر أعماله.
شخصيا العمل الذي يجب على هللا أن يفعله بنفسه ،إال َّأنه ال ينكر وجود هللا في السماء ،وال يسعى ً
ً

كذبا ّأنهم المسيح
باتضاع.
محتجبا داخل جسده
بل باألحرى فإنه ال يزال
ٍ
ً
وبعيدا عن المسيح ،ال يملك أولئك الذين يزعمون ً
ً
المتكبر ألولئك المسحاء الكذبة ،يصبح من الواضح أي نوع من الجسد كان حًقا
صفاته .وبمقارنته مع
التصرف المتعجرف و ّ
ّ

كذبا ،تفاخروا بأنفسهم أكثر ،وأصبحوا أكثر قدرة على عمل اآليات والعجائب لخداع
للمسيح .وكّلما ازداد هؤالء المسحاء الكذبة ً
جسدا
اإلنسان .ليس لدى المسحاء الكذبة صفات هللا؛ وال يشوب المسيح أي شائبة من تلك التي للمسحاء الكذبة .يصير هللا ً
هويته ،ويسمح لما
ليكمل عمل الجسد فحسب ،وليس
َّ
لمجرد السماح لجميع البشر أن يروه .ولكنه باألحرى يدع عمله يؤكد ّ
ِ
تحجم يده هويته ،بل يحددها عمله وجوهره.
يعلنه أن يشهد لجوهره .فجوهره ليس بال أساس؛ ولم ّ
من "جوهر المسيح هو الطاعة لمشيئة اآلب السماوي" في "الكلمة يظهر في الجسد"

قادر على إظهار اآليات والعجائب ،وإخراج الشياطين وشفاء المرضى واإلتيان
إذا كان يوجد ،في يومنا هذاَ ،م ْن يكون ًا
وتقليدا منها
ييفا من األرواح الشريرة
بالعديد من المعجزات ،وإذا كان هذا الشخص يدعي أنه يسوع الذي جاء ،فسيكون هذا تز ً
ً

ليسوع .تذكر هذا! ال ِّ
يكرر هللا العمل نفسه .لقد اكتملت بالفعل مرحلة عمل يسوع ،ولن يباشر هللا مرحلة العمل هذه مرة أخرى
أبدا .إن عمل هللا متعارض مع تصورات اإلنسان؛ فعلى سبيل المثال ،تنبأ العهد القديم بمجيء مسيح ،لكن األمر انتهى بمجيء
ً

مجددا .لقد جاء يسوع بالفعل مرة واحدة ،وسيكون من الخطأ أن يأتي يسوع مرة
يسوع ،لذا سيكون من الخطأ مجيء مسيح آخر
ً
دائما أن
أخرى في هذا الزمان .يوجد اسم واحد لكل عصر ،ويتميز كل اسم بالعصر .وفق تصورات اإلنسان ،يجب على هللا ً
شبيها بيسوع ،غير أن هللا في
دائما أن يكون ً
دائما أن يشفي المرضى ويخرج الشياطين ،ويجب ً
يظهر اآليات والعجائب ،ويجب ً
هذا الزمان ليس هكذا على اإلطالق .إذا كان هللا ،في األيام األخيرة ،سيستمر في إظهار اآليات والعجائب وال يزال يخرج

الشياطين ويشفي المرضى – إذا فعل ما أتى به بالفعل يسوع من األعمال نفسها – فإن هللا يكون بذلك ِّ
يكرر العمل نفسه ،ولن
يكون لعمل يسوع أي أهمية أو قيمة .وهكذا ،ينفذ هللا مرحلة واحدة من العمل في كل عصر .ما إن تكتمل كل مرحلة من
العمل ،حتى تقلدها األرواح الشريرة ،وبعد أن يبدأ الشيطان بأن يحذو حذو هللا ،يتحول هللا إلى طريقة مختلفة ،وما إن يكمل هللا
مرحلة من عمله ،حتى تقلدها األرواح الشريرة .عليكم أن تفهموا هذا.

من "معرفة عمل هللا اليوم" في "الكلمة يظهر في الجسد"

هناك بعض األشخاص الذين تسكنهم األرواح الشريرة ويصرخون باستمرار قائلين" :أنا هللا!" ،ولكنهم ُيكشفون في النهاية،
ظم نفسك بشدة أو تصرخ
ألنهم مخطئون فيما يمثلونه .إنهم يمثلون إبليس ،والروح القدس ال يعيرهم
انتباها .ال يهم إن كنت تع ِّ
ً
قائال" :أنا هللا ،أنا ابن هللا الحبيب!" .ولكن ما أفعله هو
أبدا ً
بقوة ،أنت ال تزال ً
كيانا مخلوًقا ينتمي إلى إبليس .أنا ال أصرخ ً

لقبا
عمل هللا .هل أحتاج إلى الصراخ؟ ال حاجة إلى التمجيد .يقوم هللا بعمله بنفسه وال يحتاج أن يقدم اإلنسان له مكان ًة وال ً
ِ
تكريميًّا؛ فعمله ٍ
المتجسد؟ من المؤكد
كاف لتمثيل هويته ومكانته .ألم يكن يسوع هو هللا نفسه قبل معموديته؟ ألم يكن جسم هللا
ّ

أنه ال يمكن أن ُيقال إنه صار ابن هللا الوحيد فقط بعد أن ُشهد له .ألم يكن هناك إنسان اسمه يسوع قبل أن يبدأ عمله بمدة
طويلة؟ ال يمكنك توليد طرق جديدة أو تمثيل الروح .ال يمكنك التعبير عن عمل الروح أو الكلمات التي يقولها .ال يمكنك أداء
عمل هللا نفسه أو عمل الروح نفسه .ال يمكنك التعبير عن حكمة هللا وعجبه وفهمه الكلي ،أو كل الشخصية التي يوبخ بها هللا
اإلنسان .لذلك فإن مزاعمك المتكررة عن أنك هللا ال تهم؛ أنت تملك االسم فقط وال تملك أيًّا من الجوهر .لقد جاء هللا بنفسه،
إنسانا أو هللا ،أو الرب أو
ولكن ال يعرفه أحد ،ومع ذلك هو مستمر في عمله ويفعل هذا ُم َمِثّ ًال الروح .سواء كنت تسميه
ً
المسيح ،أو تسميها األخت ،هذا ال يهم .لكن العمل الذي يقوم به هو عمل الروح وهو يمثل عمل هللا نفسه .هو ال يبالي بشأن
ِ
المتجسد لروح
عما تناديه به ،هو الجسم
االسم الذي يطلقه اإلنسان عليه .هل يمكن لذلك االسم أن يحدد عمله؟ بغض النظر َّ
ّ
هللا عندما يتعلق األمر باهلل؛ إنه يمثل الروح والروح يؤيده .ال يمكنك صناعة طريق لعصر جديد ،وال يمكنك إنهاء القديم ،وال
اإلعالن عن عصر جديد أو القيام بعمل جديد؛ لذلك ال يمكن أن ُيطلق عليك هللا!
التجسد ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

مقتطفات من عظات ومشاركات للرجوع إليها:
ِ
المتجسد ،فإننا نحتاج أن ننظر في جوهره وتعبيره
قائال إنه المسيح ،جسد هللا
إذا َبْلَبل شخص ما شعب هللا المختار ً
ّ
نتأكد ِم َّما إذا كان هو المسيح .ولرؤية جوهره من هذه النواحي الرئيسية ،ي ِ
مكننا أن َّ
وعمله وكالمه وشخصيته المعَلَنة حتى َّ
نتأكد
ُ
ُ
ِ
َّ
ن
ى
قادر على
ًا
المتَ َج ِّسد .أوًال ،من ناحية العمل ،ينبغي علينا أن نر إنه إذا كان عمله هو عمل هللا ،فسيكو
م َّما إذا كان هو هللا ُ
أما إذا كان عمل إنسان ،فال يمكنه َّإال أن َّ
يتحدث عن
التعبير عن كلمة هللا ،وما لدى هللا ومن هو هللا ،وشخصية هللا َّ
البارةَّ .

وم ْن هو هللا،
وم ْن هو اإلنسان ،واختبار اإلنسان وفهمه .إنه غير قادر على
ّ
التحدث عن كل ما لدى هللا َ
كل ما لدى اإلنسان َ
ثانيا ،من ناحية الكلمة ،هناك فرق جوهري بين كلمة
وعمل هللا ،والمتطلبات والشخصية ،ناهيك عن خطة تدبير هللا ّ
وسر هللاً .
ِ
وم ْن هو
وم ْن هو هللا ،بينما تمثل كلمة اإلنسان كل ما لدى اإلنسان َ
هللا وكلمة اإلنسان ،حيث تمثّل كلمة هللا كل ما لدى هللا َ
أما كلمة اإلنسان
أما كلمة اإلنسان فتمِثّل الطبيعة البشريَّة لإلنسان .كلمة هللا هي الحقَّ ،
اإلنسان .تمثل كلمة هللا شخصية هللاَّ ،

أما عمل اإلنسان
يعبر عن شخصية هللاَّ ،
فليست هي الحق وال تنتمي إلى الحق .ثالثًا ،من ناحية الشخصية ،يمكن لعمل هللا أن ِّ
َّ
سم به شخصية اإلنسان؟ هل تتَّسم
يعبر عن شخصية هللا؛ ال يمكنه إال أن ِّ
فال يمكن أن ِّ
يعبر عن شخصية اإلنسان .ما الذي تتّ ُ
ِ
ٍ
ٍ
َّ
ٍ
وم ْن هو هللا .لذلك ،فال ينطوي عمل
غضب أو تتَّسم
جالل أو
بأي ِب ٍّر أو
بالحق؟ ال تتسم شخصية اإلنسان بأي م َّما لدى هللا َ
اإلنسان على ٍ ِ
جدا الحكم من هذه النواحي إذا ما كانت الكلمة هي كلمة هللا أم كلمة إنسان،
أثر م َّما لشخصية هللا .من السهل ً
وإذا ما كان العمل هو عمل هللا أم عمل إنسان .وإذا لم يستطع اإلنسان أن يعرف الفرق من هذه النواحي ،فمن السهل أن يربكه

قادر على تحديد َم ْن هو هللا
أما إذا استطعت معرفة الفرق من هذه النواحي الثالث ،فستكون ًا
المسحاء الكذبة وأضداد المسيحَّ .
ُ

الحكم
وم ْن هو ليس كذلك .العمل والكلمات والشخصية – من األكثر دقة معرفة الفرق من هذه النواحي الثالث ،وليس ُ
ّ
المتجسد َ
من خالل المظاهر الخارجية.
"كيفية تمييز خداع أحد المسحاء الكذبة وأض ّداد المسيح" في كتاب "عظات ومشاركات عن الدخول إلى الحياة (")2
من
ّ

4.التمييز بين الطريق الحقيقي والطريق المزيف ،وبين الكنائس الحقيقية والكنائس
المزيفة
كلمات هللا المتعلقة:
ما هو المبدأ األساسي في طلب الطريق الحق؟ عليك أن تنظر ما إذا كان يوجد عمل للروح القدس في هذا الطريق أم

وم ْن الذي تُقدم له الشهادة ،وماذا تضيف إليك .التمييز بين الطريق الحق
ال ،وما إذا كانت هذه الكلمات هي تعبير عن الحقَ ،
والطريق المزيف يحتاج العديد من أوجه المعرفة األساسية ،وأهمها هو معرفة إذا كان هذا هو عمل الروح القدس أم ال .جوهر
ِ
المتجسد يرجع لسبب أن هذا الجسد هو تجسيد لروح هللا ،مما يعني
إيمان اإلنسان باهلل هو اإليمان بروح هللا ،وحتى إيمانه باهلل
ّ
إيمانا في الروح .هناك اختالفات بين الروح والجسد ،ولكن ألن هذا الجسد أتى من الروح ،وأن الكلمة
أن هذا اإليمان ال يزال ً
جسدا ،لذلك فإن ما يؤمن به اإلنسان ال يزال جوهر هللا المتأصل .وعليه ،في تمييز ما إذا كان هذا الطريق الحق أم ال،
يصير ً
قبل أي شيء ينبغي أن تنظر ما إذا كان يوجد عمل الروح القدس أم ال ،بعد ذلك عليك أن تنظر ما إذا كان يوجد حق أم ال
طلب من اإلنسان حين خلقه هللا في البداية،
في هذا الطريق .هذا الحق هو شخصية حياة البشرية العادية ،أي إن هذا هو ما ُ

أي من كافة البشر العاديين (بما في ذلك الحس والبصيرة والحكمة اإلنسانية والمعرفة األساسية للكينونة البشرية) .أي إن عليك

أن تنظر ما إذا كان هذا الطريق يمكنه أن يأخذ اإلنسان إلى حياة البشر العاديين أم ال ،وما إذا كان هذا الحق الذي يتم

مطلوبا وفًقا لواقع البشرية العادية أم ال ،وما إذا كان هذا الحق عمليًّا وواقعيًّا ،وإذا كان في وقته الصحيح أم ال.
اإلعالن عنه
ً
إن كان يوجد حق ،فهو قادر على أخذ اإلنسان عبر خبرات واقعية وعادية؛ ويصبح اإلنسان باإلضافة إلى ذلك أكثر طبيعية،

تيبا ،وتصبح عواطف
ويصبح الحس البشري لإلنسان أكثر كماالً ،وتصبح حياة اإلنسان في الجسد وحياته الروحية أكثر تر ً
اإلنسان أكثر طبيعية .هذا هو المبدأ الثاني .ثمة مبدأ آخر وهو ما إذا كان لدى اإلنسان معرفة متزايدة عن هللا أم ال ،وما إذا
كان اختبار هذا ال عمل والحق يمكنه إلهام محبة هللا فيه ،ويقربه من هللا أكثر من ذي قبل أم ال .وبهذا يمكن قياس ما إذا كان
قادر على
هذا الطريق هو الطريق الحق أم ال .األساس أن يكون هذا الطريق واقعيًّا أكثر من كونه فائًقا للطبيعة ،وأن يكون ًا
فيستنتج أن هذا الطريق هو الطريق الحق .ال أقول هذه الكلمات ألجعلكم
إمداد حياة اإلنسان .إن تطابق مع هذه المبادئٌ ،

تقبلون طرًقا أخرى في خبراتكم المستقبلية ،وال كنبوءة عن وجود عمل في عصر جديد آخر في المستقبل .أقول هذه الكلمات
لكي تتيقنوا أن طريق اليوم هو الطريق الحق ،ولكي ال تكونوا مرتابين تجاه عمل اليوم وتكونوا غير قادرين على الحصول على

يقينا ،إال أنهم ال يزالون تابعين في حيرة؛ مثل هذا اليقين بال
بصيرة نافذة عنه .مع أنه يوجد العديد من الناس الذين يمتلكون ً
كثيرا ،مما يوضح أنهم بال أساس.
محون عاج ً
مبدأُ ،
ال أم آجالً .حتى أولئك المتحمسونفي تبعيتهم ،يتيقنون قليالً ويتشككون ً
وسي َ
ألن مقدرتكم فقيرة للغاية وأساسكم ضحل للغاية ،قد ال يكون لديكم فهم عن التمييز .هللا ال يكرر عمله ،وال يقوم بعمل غير
طا مفرطة من اإلنسان ،وال يقوم بعمل يتخطى الحس البشري .كل ما يفعله هللا داخل نطاق الحس
واقعي ،وال يطلب شرو ً

العادي لإلنسان ،وال يتخطى حس البشرية العادية ،وعمله يكون وفًقا لمتطلبات اإلنسان العادي .إن كان هو عمل الروح القدس،

عاديا بدرجة أكبر ،وتصبح بشريته عادية بدرجة أكبر .يحصل الناس على معرفة متزايدة عن شخصيتهم
يصير اإلنسان
ً
الشيطانية الفاسدة ،وجوهر اإلنسان ،ويكون لديه اشتياق أكبر إلى الحق .أي إن حياة اإلنسان تنمو أكثر فأكثر ،وتصبح
يجيا ،وكل هذا يعني أن هللا يصبح حياة اإلنسان .إن وجد
الشخصية الفاسدة لإلنسان قادرة على اكتساب المزيد من التغير تدر ً
أيضا عن اإلتيان
طريق يعجز عن كشف هذه األمور التي تمثل جوهر اإلنسان ،ويعجز عن تغيير شخصية اإلنسان ،ويعجز ً
صحيحا عن هللا ،بل ويقّلل من بشريته ويجعل حسه غير طبيعي ،فمن المؤكد أن هذا الطريق ليس
فهما
ً
به أمام هللا أو إعطائه ً
الطريق الحق ،وربما يكون عمل روح شرير أو طريق قديم .باختصار ال يمكن أن يكون هو عمل الروح القدس الحالي.
"م ْن يعرفون هللا وعمله هم وحدهم َم ْن يستطيعون إرضاءه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من َ

أيضا متطلبات مقابلة من اإلنسان .كل من هم داخل تيار الروح القدس يمتلكهم
في كل مرحلة من مراحل عمل هللا هناك ً
حضور وانضباط الروح القدس ،ومن ليسوا في داخل تيار الروح القدس هم تحت إمرة الشيطان ،وبدون أي عمل للروح القدس.

الناس الموجودون في تيار الروح القدس هم من يقبلون عمل هللا الجديد ،وهم أولئك األشخاص الذين يتعاونون مع عمله الجديد.

إن كان أولئك الذين هم في هذا التيار عاجزين عن التعاون ،وغير قادرين على ممارسة الحق الذي طلبه هللا أثناء هذا الزمن،
فسيؤدبون ،وعلى األسوأ سيهجرهم الروح القدس .أولئك الذين يقبلون عمل الروح القدس الجديد ،سيعيشون داخل تيار الروح

القدس ،وينالون رعايته وحمايته .أولئك الراغبون في ممارسة الحق يستنيرون بالروح القدس ،ومن ال يرغبون في ممارسة الحق
يؤدبهم الروح القدس ،وقد يعاقبهم .بغض النظر عن نوع شخصيتهم ،شريط َة أنهم داخل تيار الروح القدس ،سيتولى هللا مسؤولية
جميع من يقبلون عمله الجديد من أجل اسمه .أولئك الذين يمجدون اسمه وراغبون في ممارسة كلماته سينالون بركاته؛ أولئك

الذين يعصونه وال يمارسون كلماته سينالون عقابه .الناس الذين في داخل تيار الروح القدس هم من يقبلون العمل الجديد،
وحيث أنهم قد قبلوا العمل الجديد ،ينبغي عليهم أن يتعاونوا بصورة مناسبة مع هللا وأال يتصرفوا كالعصاة الذين ال يؤدون

واجبهم .هذا هو شرط هللا الوحيد من اإلنسان .أما من جهة الناس الذين ال يقبلون العمل الجديد :هم خارج تيار الروح القدس،

وتأديب وعتاب الروح القدس ال ينطبق عليهم .يحيا هؤالء الناس بطول اليوم داخل الجسد ،يعيشون داخل عقولهم ،وكل ما

يفعلونه يكون وفًقا للعقيدة الناتجة عن تحليل وبحث أذهانهم .هذه ليست متطلبات عمل الروح القدس الجديد ،فضالً عن أنها
أيضا يخلون من بركات هللا وحمايته.
ليست تعا ً
ونا مع هللا .أولئك الذين ال يقبلون عمل هللا الجديد يفتقرون إلى حضور هللا ،و ً
معظم كلماتهم وأفعالهم تتمسك بمتطلبات عمل الروح القدس في الماضي؛ إنها عقيدة وليست ًّ
حقا .هذه العقيدة وهذه الشريعة
تكفي إلثبات أن الشيء الوحيد الذي يجمعهم هو الدين؛ هم ليسوا مختارين ،أو أهداف عمل هللا .تَ َج ُّمع كل أولئك فيما بينهم
كبير للدين ،وال يمكن أن ُيسمى كنيسة .هذه حقيقة غير قابلة للتغير .ليس لديهم عمل الروح القدس
تجم ًعا ًا
يمكن أن ُيسمى فقط ُ

الجديد؛ ما يفعلونه تفوح منه رائحة الدين؛ ما يعيشون يبدو مفعماً بالدين؛ ال يملكون حضور وعمل الروح القدس ،فضالً عن
أنهم غير مؤهلين أن ينالوا تأديب أو استنارة الروح القدس .هؤالء الناس هم جثث بال حياة ،وديدان خالية من الروحانية .ليس

لديهم معرفة عن عصيان اإلنسان ومعارضته ،وليس لديهم معرفة عن كل شر اإلنسان ،فضالً عن أنهم ليس لديهم معرفة عن
كل عمل هللا ومشيئته الحالية .جميعهم جهال ،ووضعاء ،ودنسون وغير مؤهلين أن ُيطلق عليهم مؤمنين! وال شيء مما يفعلونه
له وزنة في تدبير هللا بل يضعف خططه .كلماتهم وأفعالهم مثيرة لالشمئزاز والشفقة ،وببساطة ال تستحق أن تُذكر .ال شيء
يفعله أولئك الذين ليسوا داخل تيار الروح القدس يتعلق بعمل الروح القدس الجديد .لهذا السبب ،ال يهم ما يفعلونه ،فهم بال

جميعا أناس ليس لديهم محبة للحق ،وقد مقتهم ورفضهم الروح القدسُ .يطلق عليهم فاعلي
تأديب الروح القدس واستنارته .ألنهم
ً
عمدا ،ويركضون في االتجاه
شر ألنهم يسيرون في الجسد ،ويفعلون ما يرضيهم تحت الفتة هللا .بينما يعمل هللا ،يعادونه ً

تقاعس الناس عن التعاون مع هللا هو عصيان فائق في حد ذاته ،ألن ينال أولئك الناس الذين يتعمدون معارضة
المعاكس لهُ .
هللا إ ًذا ضيقتهم العادلة؟
من "عمل هللا وممارسة اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

مقتطفات من عظات ومشاركات للرجوع إليها:
لو لم يكن المجتمع الديني َّ
ومعارضا لذلك الطريق ،إ ًذا فليس هذا هو الطريق الحقَّ .
تذكروا :سيعارض معظم
معاديا
كله
ً
ً
أيضا بالتأكيد الطريق الحق .عندما جاء الرب يسوع في بادئ األمر للعمل والوعظ ،ألم تعارضه اليهودية
الناس بل والعالم ً
َّ
جديدا ،تواجه البشرية الفاسدة أكبر صعوبة في قبوله ،ألن عمل هللا يتناقض مع مفاهيم
عمال
كلها؟ في كل مرة يبدأ فيها هللا ً
ً
الناس ويدحضها؛ فالناس يفتقرون إلى القدرة على الفهم ،وهم غير قادرين على اختراق العالم الروحي ،ولوال عمل الروح القدس،
لما استطاعوا أن يقبلوا الطريق الحق .إذا كان ُيعتقد َّأنه عمل هللاَّ ،
ولكنه ال يلقى معارض ًة من المجتمع الديني ،وال يواجه
معارضة العالم وعدائه ،فإن هذا يثبت أن عمل هللا باطل .لماذا تعجز البشرية عن قبول الحق؟ أوًال ،اإلنسان من الجسد ،فهو

مادي .واألشياء الماديَّة ال تقدر أن تخترق العالم الروحي .ما هو المقصود من "عدم القدرة على اختراق العالم
من جوهر
ّ
الروحي"؟ المقصود هو عدم القدرة على رؤية األرواح ،وأنشطة األرواح ،والعالم الروحي ،وعدم رؤية ما يفعله هللا ويقوله .لن
المادي ،ال يمكن أن يرى الناس َّإال األشياء الماديَّة .ال تستطيع
يستطيع الناس أن يروا ما يحدث في العالم الروحي .وفي العالم
ّ
أحيانا سماع صوتهَّ ،
ولكنك ال
أن ترى أي األرواح يقوم بأي عمل في الناس ،أو أن ترى ما جاء روح هللا ليفعله ويقوله .يمكنك
ً
تعرف من أين يأتي؛ تق أر كلمات هللا من كتاب ،لكنك ما زلت ال تعرف كيف أو متى َّ
تكلم هللا بهذه الكلمات ،وال تعرف ماذا
تعني .ال يستطيع الناس اختراق العالم الروحي ،أو فهم مصدر كلمات هللا ،وبالتالي َّ
فإنهم يحتاجون إلى استنارة الروح القدس

عميق للغاية ،وامتألت أحشائها إلى
ثانيا ،لقد أصاب البشرية فساٌد
ٌ
وإضاءته ،وكذلك عمل الروح القدس ،من أجل إدراك الحقً .
التمام بك ٍم هائل من ُس ٍّم الشيطان ومعرفة ال حصر لها؛ فإذا قيَّم اإلنسان كل شيء باستخدام مختلف الفلسفات والمعارف
الشيطانيَّة ،فلن َّ
عاجز عن فهم
ًا
أبدا من إثبات ما هو الحق .وبدون استنارة الروح القدس وإضاءته ،سيكون اإلنسان
يتمكن ً
حتما الضطهاد اإلنسان ورفضه .لماذا يسهل على اإلنسان قبول معرفة الشيطان
الحق .وبالتالي ،فإن الطريق الحق َّ
يتعرض ً
تصوراته ومصالح جسده ،وهي مفيدة لجسده .يقول لنفسه" :إن قبول معرفة كهذه يساعدني:
وفلسفاته؟ أوًال ،ألنها تتماشى مع ُّ

ط تقدير الناس".
سأحصل من خاللها على ترقية ،وستجعلني
ناجحا ،وستسمح لي بتحقيق إنجازات .وبمعرفة كهذه سأكون مح ّ
ً
وما ينفع الناس يتماشى مع تصوراتهم ... .بعد أن أ ِ
ُفسد الناس إلى هذا الحد ،وعجزوا عن اختراق العالم الروحي ،ال يسعهم َّإال
ّ
أن يقاوموا هللا ،وهكذا لقى عمل هللا رفض اإلنسان ومعارضته وإدانته .هذا أمر طبيعي .إذا لم يلقي عمل هللا إدانة العالم

تصورات الناس ،فهل سيدينونه؟ هل
والبشرية ومعارضتهما ،فسيثبت هذا إنه ليس الحق .وإذا تماشى كل ما قاله هللا مع
ّ
سيعارضونه؟ لن يفعلوا ذلك بالتأكيد.
العال"
من "الشركة من ُ

يحبون الحق ،ويسعون إلى
تتكون الكنيسة من أولئك الذين سبق فعيَّنهم هللا حًقا واختارهم – فهي ُم َّ
َّ
كونة من أولئك الذين ّ
الحق ،ويقتنون عمل الروح القدس .فقط عندما يجتمع هؤالء الناس ليأكلوا كلمة هللا ويشربونها ،ويقودون حياة الكنيسة،

ويؤدون واجبهم كمخلوقات هلل ،يمكن أن تكون هذه كنيسة .إذا قالت مجموعة مختلطة من الناس َّإنها تؤمن
ويختبرون عمل هللاّ ،
حًقا باهلل ،وتصلي ،وتق أر كلمات هللاَّ ،
ولكنها ال تحب الحق أو تسعى إليه ،وليس لديها عمل الروح القدس ،وتؤدي الشعائر

الدينية ،فليست هذه كنيسة .وبتعبير أدق ،الكنائس بدون عمل الروح القدس ليست كنائس؛ ليست َّإال أماكن دينية وأشخاص
أشخاصا يطيعون هللا حًقا ويختبرون عمل هللا. ...
يؤدون شعائر دينية ،وليسوا
ّ
ً

ٍ
ألناس يؤمنون حًقا باهلل ويسعون إلى الحق ،وال تحوي األشرار على اإلطالق – فهم ال ينتمون إلى
تجمع
...الكنيسة هي ّ
سع إلى الحق ولم تفعل أي شيء لممارسة الحق ،فلن تكون كنيسة .ستكون
كنيسة .وإذا اجتمعت مجموعة من األشخاص لم ت َ

مكونة من أ ٍ
ُناس يؤمنون حًقا باهلل ويسعون إلى الحق ،ويأكلون كالم
دينيا أو مجموعة من الناس .يجب أن تكون الكنيسة َّ
ً
مكانا ً
ويؤدون واجبهم ،ويختبرون عمل هللا ،وقد اكتسبوا عمل الروح القدس .فقط في هذه الحالة تكون
هللا ويشربونه ،ويعبدون هللاّ ،

كنيسة .وهكذا ،عندما ِّ
ثانيا ،يجب أن
تقيم ما إذا كانت كنيسة حقيقية أم ال ،يجب أن تنظر أوًال في نوع األشخاص الذين فيهاً .
تنظر فيما إذا كان لديهم عمل الروح القدس أم ال؛ إذا كان اجتماعهم بدون عمل الروح القدس ،فهي ليست كنيسة ،وإذا لم يكن

اجتماعا ألولئك الذين يسعون إلى الحق ،فهي ليست كنيسة .إذا لم يكن في الكنيسة َم ْن يسعى حًقا إلى الحق ،فهذه كنيسة
ً
بدون عمل الروح القدس؛ إذا كان يوجد شخص فيها يرغب في السعي إلى الحق ،ويظل في هذه الكنيسة ،فال يمكن أن ي َّ
خلص
ُ
ذلك الشخص .يجب أن يترك هؤالء الرعاع وأن يبحث عن كنيسة في أقرب ٍ
وقت ممكن .وإذا كان يوجد داخل كنيسة ثالثة

شخصا ليسوا سوى رعاع ،فيجب على هؤالء األشخاص الثالثة أو الخمسة
أشخاص أو خمسة يسعون إلى الحق ،و 30أو 50
ً
الذين يؤمنون حًقا باهلل ويسعون إلى الحق أن يجتمعوا ،فإذا اجتمعوا فاجتماعهم هذا ال يزال كنيسة ،كنيسة بها أقل عدد من

األعضاء ،ولكنها طاهرة.

من "من الجوهر ّي فهم المعنى الحقيقي للكنيسة في األزمنة األخيرة ،والعمل بحسب المبادئ الخمسة لعمل الكنيسة" في كتاب "عظات ومشاركات عن الدخول إلى
ّ
الحياة (")7

كملهم الروح القدس أو يبنيهمَّ ،
لكنهم باألحرى قد صاروا قادة
إن قادة العالم الديني وقساوسته لم يختبروا عمل هللا ولم ُي َّ

تخرجوا من معهد الهوتي وحصلوا على شهادة دبلومَّ .إنهم يفتقرون إلى عمل الروح القدس
أن َّ
وقساوسة في المجتمع الديني بعد ّ
وتثبيته ،وليس لديهم أدنى معرفة حقيقية باهلل ،وال يمكن أن َّ
تتحدث أفواههم إال بالمعرفة والنظريات الالهوتية .ولم يختبروا أي
شيء في الواقع .هؤالء األشخاص غير مؤهلين على اإلطالق ليستخدمهم هللا؛ فكيف يمكنهم أن يقودوا اإلنسان أمام هللا؟ ّإنهم

تخرج من معهد الهوتي كدليل على أهليتهم ،ويفعلون كل ما في وسعهم للتباهي بمعرفتهم بالكتاب َّ
المقدس ،فهم
يحملون شهادة ّ
متكبرون بصورة مفرطة – ولهذا السبب يدينهم هللا ويشمئز منهم ،وقد خسروا عمل الروح القدس .ال شك في هذا .لماذا قد
ّ

يوضحه َّأنه في عصر النعمة َس َّمر اليهود الرب
عدوا ً
لدودا للمسيح؟ َّإنه سؤال مثير للتفكير .ما الذي ّ
صار المجتمع الديني ً
وكرس كل جهوده لمعارضة عمل هللا
توحد المجتمع الديني َّ
يسوع المسيح على الصليب؟ في عصر الملكوت في األيام األخيرةَّ ،
ِ
المتجسد
المتجسد في األيام األخيرة ويرفضه ،واختلق شائعات مختلفة حول هللا
في األيام األخيرة وإدانته ،فهو ينكر المسيح
ّ
ّ
وكنيسة هللا وهاجمهما ،وطعن فيهماَّ ،
وجدف عليهما ،ومنذ عهد بعيد َس َّمر يسوع العائد ،مسيح األيام األخيرة ،على الصليب.
َّ
هذا يثبت ًّ
وتتمرد عليه .المجتمع الديني ال
انحط منذ عهد بعيد إلى قوى الشيطان التي تعارض هللا
أن المجتمع الديني قد
َّ
يحكمه هللا ،ناهيك عن أن الحق ال يحكمه؛ بل يحكمه كلي ًة البشر الفاسدون ،وباإلضافة إلى ذلك ،يحكمه أضداد المسيح.

عندما يؤمن الناس باهلل في مكان ديني مثل هذا – مكان ينتمي إلى الشيطان ويحكمه ويسيطر عليه الشياطين وأضداد
أبدا الحق ،ولن
المسيح – فال يسعهم َّإال أن يفهموا العقائد الدينية ،وال يمكنهم إال اتّباع الطقس والتنظيم الدينيين ،ولن يدركوا ً
أن ينالوا الخالص .ذلك َّ
ألنه ال يوجد عمل للروح القدس في األماكن الدينية ،فهي
أبدا عمل هللا ،وال يستطيعون ق ّ
يختبروا ً
ط ّ

أبدا بديانة ،ناهيك عن أنه لم يمتدحها البتّة ،ومنذ عهد
أماكن تثير اشمئزاز هللا ،ويكرهها هللا ،ويدينها ويلعنها .لم يعترف هللا ً
الرب يسوع ،أدان هللا المجتمع الديني .وهكذا ،عندما تؤمن باهلل يجب أن تجد أماكن تحتوي على عمل الروح القدس؛ فهذه فقط

َّ
ستتمكن من سماع صوت هللا ،وستكتشف آثار عمل هللا .هذه هي الوسيلة التي
كنائس حقيقية ،ففي الكنائس الحقيقية وحدها،

تسعى بها إلى هللا.
العال"
من "الشركة من ُ

5.الفرق بين تبعية هللا وتبعية الناس
كلمات هللا المتعلقة:
من األهمية بمكان في اتباع هللا أن كل شيء يجب أن يكون وفًقا لكلمات هللا اليوم :سواء أكنت تسعى إلى الدخول في
الحياة أم تحقيق إرادة هللا ،فيجب أن يتمركز كل شيء حول كلمات هللا اليوم .إذا كان ما تشارك به وتسعى إليه ال يتمركز حول

تماما من عمل الروح القدس .ما يريده هللا هم أناس يتبعون خطاه .ال يهم
كلمات هللا اليوم ،فأنت غريب عن كالم هللا ،ومحروم ً
جانبا ،فعندئذ ستكون عائًقا
كم هو رائع ونقي ما فهمته من قبل ،فاهلل ال يريده ،وإذا كنت غير قادر على طرح مثل هذه األشياء ً
هائالً لدخولك في المستقبل .كل أولئك القادرين على اتباع النور الحالي للروح القدس مباركون .اتبع الناس في العصور

أيضا خطى هللا ،ومع ذلك لم َّ
يتمكنوا من اتباعها حتى اليوم .هذه بركة الناس في األيام األخيرة .أولئك الذين يمكن أن
الماضية ً
يتبعوا العمل الحالي للروح القدس ،والذين يقدرون على اتباع خطى هللا ،بحيث يتبعون هللا أينما يقودهم – هؤالء هم الناس الذين
يباركهم هللا .أولئك الذين ال يتبعون العمل الحالي للروح القدس لم يدخلوا إلى عمل كلمات هللا ،وبغض النظر عن مقدار ما
شيئا هلل ،وهو لن ُيثني عليهم.
يعملون ،أو مدى معاناتهم ،أو مدى ما مروا به ،فال شيء من ذلك يعني ً
"تعرف على أحدث عمل هلل واتبع خطاه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ّ

إن بعض الناس ال يفرحون بالحق ،فما بالك بالدينونةَّ .إنهم باألحرى يفرحون بالسلطة والغنى؛ ويوصف هؤالء الناس

بأنهم ساعون إلى السلطةَّ .إنهم ال يبحثون سوى عن تلك الطوائف ذات التأثير في العالم وعن هؤالء الرعاة والمعّلمين الذين
يأتون من المعاهد الدينية .على الرغم من َّأنهم قبلوا طريق الحقَّ ،إال َّأنهم يظّلون متشككين وغير قادرين على تكريس أنفسهم
يتحدثون عن التضحية من أجل هللا ،لكن عيونهم ِّ
كامالَّ .إنهم َّ
نحى
يسا ً
تركز على الرعاة والمعلمين الكبار ،وها هو المسيح ُم ّ
تكر ً
جانبا .إن قلوبهم ال تهتم سوى بالشهرة والثروة والمجدَّ .إنهم ال يؤمنون على اإلطالق َّ
بأن مثل هذا الشخص الهزيل قادر على
ً

إخضاع كثيرين ،و َّ
أن هذا الشخص العادي للغاية قادر على تكميل اإلنسانَّ .إنهم ال يؤمنون مطلًقا بأن هؤالء النكراء غير
الموجودين المطروحين في التراب وطين الحمأة هم أناس اختارهم هللاَّ .إنهم يؤمنون َّ
بأنه إذا كان مثل هؤالء الناس هم أهداف

أسا على عقب ،والسته أز جميع الناس من ذلكَّ .إنهم يؤمنون َّ
بأنه إذا اختار هللا مثل
لخالص هللا ،إ ًذا النقلبت السماء واألرض ر ً
كملهم ،فسيصبح أولئك الناس العظماء هللا نفسه .إن وجهات نظرهم م َّ
ِ
لطخة بعدم اإليمان؛ وفي الواقع،
هؤالء غير الموجودين ُلي ّ
ُ
ألنهم ال يعطون قيم ًة َّإال للمنصب والهيبة والسلطة؛ وما ينال احترامهم
بعيدا عن عدم اإليمانَّ ،إنهم حيوانات غير متعِّقلةّ ،
ً
الكبير هي المجموعات الكبيرة والطوائفَّ .إنهم ال يحترمون على اإلطالق أولئك الذين يقودهم المسيح؛ فهم ببساطة خائنون قد
تجاهلوا المسيح والحق والحياة.
إن ما يعجبك ليس هو اتّضاع المسيح ،بل أولئك الرعاة الكاذبون ذوو المراكز البارزةَّ .إنك ال تحب جمال المسيح أو

حكمته ،لكن تحب هؤالء المستهترين الذين يرتبطون بالعالم الفاسدَّ .إنك تستهزئ بألم المسيح الذي ليس له أين يسند رأسه ،بل

اغبا في أن تعاني مع المسيح ،لكنك بسعادة ترتمي
تُعجب بتلك الجثث التي تخطف التقدمات وتعيش في الفجورَّ .إنك لست ر ً
يمدونك سوى بالجسد وبالكالم وبالسيطرة .حتى اآلن ال يزال قلبك يميل
في أحضان أضداد المسيح غير المبالين مع َّأنهم ال ّ

تمسكك بموقف تجد فيه أن عمل المسيح يصعب
ًا
إليهم ،وإلى شهرتهم ،وإلى مكانتهم ،وإلى تأثيرهم ،وما زلت
مستمر في ُّ
ابتالعه وأنك غير راغب في قبوله .هذا هو السبب في قولي َّإنه ينقصك اإليمان لالعتراف بالمسيح .إن السبب في ِاتّباعك له
خيار آخر .فهناك سلسلة من الصور النبيلة تطفو إلى األبد في قلبك؛ وال يمكنك أن
إلى هذا اليوم يرجع كلي ًة إلى َّإنك ال تملك ًا
ِ
دائما ،وكأبطال
تنسى كل كلمة قالوها وكل فعل ّأدوه ،وال حتى كلماتهم وأياديهم المؤثرةَّ .إنكم ّ
تقدرونهم في قلوبكم كمتفوقين ً
دائما ،ألنه شخص
دائما وغير مستحق للمخافة ً
دائما .لكن ليس األمر كذلك بالنسبة لمسيح اليوم .فهو غير هام في قلبك ً
ً

جدا ،وليس له سوى قدر قليل للغاية من التأثير ،وال يحظى بمقام رفيع.
عادي ً
من "هل أنت مؤمن حقيقي باهلل؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

مقتطفات من عظات ومشاركات للرجوع إليها:
يعني اتّباع هللا إطاعته في كل شيء ،والخضوع لجميع ترتيباته ،والعمل بمقتضى كالمه ،وقبول كل ما يأتي منه .ينبغي
أمر عبثي ومؤسف
ولكن
على أولئك الذين يؤمنون باهلل أن يتّبعوا هللاّ ،
غالبية البشر يتّبعون البشر من دون أن يدروا ذلك .وهذا ٌ
ّ
ّ
كائنا من كانوا .رغم أن بعض األشخاص
على حد سواء .بالمعنى الدقيق للكلمة ،سوف يؤمن البشر بأولئك الذين يتّبعونهم ً
يؤمنون
أي وجود هلل .فقلوبهم تعبد ذلك الشخص الذي يقودهم فحسب .عندما يطيع الناس
ً
شكليا باهلل ،ولكن قلوبهم خالية من ّ
الحق،
تجليا لإليمان باهلل ولكن مع اتّباع الناس .قبل الحصول على
القائد وحده ،إلى درجة رفض ترتيب هللا ،يكون ذلك
ً
ّ
تحديدا ً
كيفية التمييز بين فحوى
يؤمن الناس بهذه الطريقة
المشوشة ،لدرجة ّأنهم ال يعرفون إطالًقا معنى اتّباع هللا .إنهم ال يعرفون ّ
ّ
اتّباع هللا ،وفحوى اتّباع البشر .فمن يتحدث على أفضل ٍ
وجه ،ومن يتكّلم بشموخ ،يدعونه أباهم أو أمهم .بالنسبة لهم ،من يملك

إن هذه
الحليب هو أمهم ،ومن يتمتّع بالسلطة هو أبوهم .إلى هذا ّ
الحد يمكن أن يكون الناس مدعاة للشفقة .وباإلمكان القول ّ
هي حال معظم الناس ،وإن يكن ذلك بدرجات متفاوتة.
إن اتّباع هللا ال ينطوي فقط على الصالة إلى هللا وتسبيحه؛
ما الذي يعنيه اتّباع هللا؟ وكيف نضع ذلك موضع التطبيق؟ ّ
للحق ،وإيجاد طريق الختبار الحياة في كلمات هللا،
فاألهم هو أكل وشرب كلمات هللا ،والعيش بحسب كالم هللا ،والعمل وفًقا
ّ

إرسالية هللا ،وتأدية كل واحد من واجباتك بشكل سليم ،والسير على الطريق التي أمامك بحسب إرشاد الروح القدس.
وقبول
ّ
وتحديدا في المنعطفات الحاسمة ،عندما تعترضك مشكالت كبيرة ،تبرز هناك حاجة أكبر للتفتيش عن مقاصد هللا ،واالحتراس
ً
أتبعه ،ولكن ما يأتي من إرادة
أي شخص" .ما يأتي من هللا
من االنخداع بتعاليم اإلنسان ،وعدم الوقوع
ضحية ّ
ّ
أطيعه و ُ
ُ
لتحكم ّ
ِ
أما إذا
حتما أتبع هللا وأُنكر الناسّ .
اإلنسان أرفضه بحزم؛ وعندما يتناقض ما يبشر به القادة أو العاملون مع ترتيبات هللا ،فأنا ً
إن األشخاص الذين يمارسون بهذه الطريقة هم أولئك الذين
تماما مع ترتيبات هللا ومشيئته ،فيمكنني االستماع إليه"ّ .
كان متوافًقا ً
يتّبعون هللا.

أن اإلنسان يتّبع الشخص الذي يعبده .ففي قلبه ،ال يشغل هللا مكانة ها ّمة؛ بل يحمل
وما الذي يعنيه اتّباع البشر؟ يعني ّ
وتحديدا فيما يتعّلق
وج ّل ما يفعله هو محاكاة البشر والتمّثل بهم.
ً
ذلك اإلنسان ببساطة عالمة اإليمان باهلل في الظاهرُ .
يتقصى رغبات هللا
بالقضايا الكبرى ،يترك ذلك اإلنسان البشر يتّخذون الق اررات بالنيابة عنه ،ويدعهم ّ
يحددون مصيره .وهو ال ّ

يطبق حسن التمييز على ما يقوله البشر .وطالما بدا ما يقولونه معقوالً ،وبصرف النظر عما إذا كان متوافًقا مع
بنفسه ،وال ّ
حق في
الحق أم ال ،فهو يقبله كله ويطيعه .هذا هو سلوك الشخص الذي يتّبع البشرّ .
إن إيمانه باهلل غير ثابت ،وال يوجد ّ
ّ

معبوده طريًقا خاطئة ،فسيتبعه حتّى النهاية،
كائنا من كان .وإذا اختار
تعامله مع األمورّ .إنه يمتثل لمن يتكّلم بشكل معقول ً
ُ
بأن عليه أن يطيع المسؤول عنه
ويتمسك بحزٍم بمعبودهّ .إنه
معيًنا عن هللا،
فإنه
وإذا أدان هللا
معبودهّ ،
َ
يتحجج ّ
تصوًار ّ
ّ
سيكون ّ
ّ
ّ
إن أولئك الذين يتبعون البشر هم
هويته .ال يمكن المقارنة بين المسؤول الرفيع والعملي .هكذا ّ
يفكر األحمق ببساطةّ .
أيًّا تكن ّ
مشوشو الذهن بالفعل إلى هذه الدرجة .فال يوجد في قلوبهم ّأية مكانة هلل ،كما ال يملكون
تعرضوا للتضليل
الحق ،وهم ّ
وثنيونّ ،
ّ
ّ
من جانب اآلخرين ،وليسوا مؤمنين حقيقيين باهلل .وحدهم أتباع هللا هم من يؤمنون َّ
حقا باهلل.
العال"
من "الشركة من ُ

يؤمن الكثير من الناس باهلل ولكنهم ال يعرفون ما تعنيه طاعة هللا ،ويعتقدون أن اإلصغاء إلى قادتهم في كل شيء يماثل

تماما ،ألن مصدر طاعة هؤالء األشخاص هو مصدرخاطئَ .ف ُهم يعتبرون أن اإلصغاء
طاعة هللاّ .
إن وجهة النظر هذه سخيفة ً
إيمانا باهلل باالسم فقط؛ وفي الحقيقة ،يؤمن هؤالء
إلى قادتهم يمّثل طاعة هلل .بحسب وجهة النظر هذه ،يعني اإليمان باهلل
ً
األشخاص بالبشر. ...
ًّ
أساسية في قلوبنا ،وأن نستسلم لقيادة هللا في جميع األمور ،ونفتّش عن
يتبوأ هللا مكانة
إذا ّ
ّ
كنا نؤمن باهلل حقا ،ينبغي أن ّ
مقاصد هللا في كل شيء ،وتكون أفعالنا متوافقة مع كلمات هللا ومع إرشاد الروح القدس ،ونطيع كل ما يأتي من هللا .إذا

أهمية بالنسبة
أصغيت إلى البشر ،فذلك يثبت ّأنه ليس هلل
أن للبشر وحدهم ً
ٌ
مكان في قلبك ،و ّ
مكانا في قلبك .ال شيء أكثر ّ
تقصي مقاصد هللا واستيعاب مشيئته ،فطاعتك ليست طاعة
تقصي
الحق وفهم مشيئة هللا .إذا كنت ال تُ ّ
ّ
ركز على ّ
للبشر من ّ
تماما
سليما ،إذا كنت دائم اإلصغاء إلى البشر ،فذلك يعني ّأنك جوهرًيا تطيعهم  -وهو ما يختلف ً
حقيقية .مهما بدا كالمهم ً
عن إطاعة هللا .في الحقيقة ،إذا استطاع أولئك الذين يؤمنون باهلل أن يفهموا مقاصد هللا مباشرة من كلماته ،وأن يجدوا في

الحق ،ويفهمون
الخاص للممارسة ،وإذا كانوا يتشاركون
ثم بوضعه موضع
كلماته طريقهم
ّ
ّ
ّ
الحق في كلماته ،ويقومون من ّ
المفصلية ،وأن يطلبوا إرشاد الروح القدس ،وأن يطيعوا مقاصده ،فذلك يعني
التطبيق ،وإذا استطاعوا أن ُيصّلوا أكثر في األوقات
ّ
أنهم يطيعون هللا ًّ
حقا .أولئك الذين يطيعون هللا يبحثون عن الطريق في كالم هللا ،ويحّلون مشاكلهم باالستناد إلى كلمات هللا،

ويعملون في ظل إرشاد الروح القدس؛ هكذا تكون الطاعة الحقيقية هلل .إن الذين يستمعون إلى قادتهم في كل شيء قد ابتعدوا
فهم ليسوا في سال ٍم أمام هللا ،وليسوا هم من يعيشون أمام هللا ويطلبون
بالتأكيد ًا
كثير عن هللا في قلوبهم .وعالوة على ذلكُ ،
ٍ
أن
أي
شخص يقول األمور الصحيحة ،وطالما ّ
ّ
الحق ،وليس لديهم عالقة مع هللا .وهم يستندون في أفعالهم إلى اإلصغاء إلى ّ
أمر ما ،فسوف يطيعونه .وهذه الممارسة مدعاة للسخرية .فهم ال يتمتّعون
بالحق وال بالقدرة على التمييز ،ويمكنهم
قائدهم يقول ًا
ّ
تصوراتهم أو آرائهم ،فكيف يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كانت تلك األمور متوافقة
فقط تحديد األمور الصحيحة أو الخاطئة بحسب ّ

يتوصلوا إلى معرفة هللا.
الحق أو أن
الحق؟ إذا كانوا يؤمنون باهلل وفًقا لهذا الرأي ،لن يستطيعوا طوال حياتهم أن يفهموا
مع
ّ
ّ
ّ
الخاص ،و ّإنه ليس هناك من عالقة
وسير في طريقهم
ًا
إيمانا بعقلهم الخاص
يمكن القول إن مثل هذا النوع من اإليمان يمّثل ً
ّ
بينهم وبين هللا العملي.
العال"
من "الشركة من ُ

6.التمييز بين القادة الحقيقيين والقادة المزيفين ،وبين الرعاة الحقيقيين والرعاة
المزيفين
كلمات هللا المتعلقة:
إن عمل العامل المؤهل يمكنه أن يرشد الناس للطريق الصحيح ويمنحهم دخوًال أكبر في الحق؛ إ ْذ يمكن لعمله أن يأتي

بالناس أمام هللا .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن العمل الذي يقوم به يمكن أن يختلف من فرد آلخر ،وهو غير مقيد بقواعد ،ويسمح

للناس باالنطالق والحرية ،وللقدرات بالنمو تدريجيًّا في الحياة ،والحصول على دخول في الحق أكثر عمًقا .إن عمل العامل
جدا ،وينطوي على حماقة؛ إ ْذ ال يمكنه ّإال أن يرشد الناس فقط إلى القواعد ،وال يختلف ما يطلبه من الناس
غير المؤهل قاصر ً
جدا من القواعد والتعاليم،
من فرد آلخر .إنه ال يعمل وفًقا الحتياجات الناس الفعلية .في هذا النوع من العمل ،هناك عدد كبير ً
وال يمكنه أن يرشد الناس إلى الحقيقة وال إلى الممارسة الطبيعية للنمو في الحياة ،بل ال يمكنه سوى أن يجعل الناس قادرين

على االلتزام بالقليل من القواعد عديمة القيمة .ليس من شأن هذا النوع من اإلرشاد سوى أن يضلل الناس .إنه يقودك لتصبح
مثله ،ويمكنه أن يدخلك فيما هو عليه وما لديه .إن أراد األتباع أن يميزوا ما إذا كان القادة مؤهلين أم ال ،فالمفتاح لذلك يتمثل

في النظر إلى الطريق الذي يقودون إليه ونتائج عملهم ،ورؤية ما إذا كان األتباع يحصلون على مبادئ متوافقة مع الحق وعلى

تابعا أحمق .يؤثر هذا
طرق ممارسة مناسبة لتغييرهم .يجب عليك أن تميز العمل المختلف ألنواع الناس المختلفة؛ و ّأال تكون ً
في مس ألة دخول الناس .إن كنت غير قادر على تمييز أية قيادة بشرية لديها طريق وأية قيادة ليس لديها طريق ،فسوف تنخدع
بسهولة .هذا كله له تأثير مباشر في حياتك.
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

تحتاج إلى أن تفهم الحاالت الكثيرة التي يكون عليها الناس عندما يقوم الروح القدس بعمله فيهم .وال ُبد ألولئك الذين
يتولون تنسيق خدمة هللا على وجه الخصوص أن يتمتعوا بفهم أقوى للحاالت الكثيرة التي تنتج عن العمل الذي يقوم به الروح

اكتفيت فقط بالحديث عن االختبارات الكثيرة أو طرق الحصول على الدخول ،فإن ذلك ُيظهر أن
القدس في الناس .إذا
َ
تغيير في
ًا
اختباراتك أحادية الجانب بإفراط؛ فمن دون أن تعرف حالتك الحقيقية وتفهم أسس الحق ،فمن غير الممكن أن تحقق
شخصيتك .سيكون من الصعب عليك أن تميز عمل األرواح الشريرة من دون معرفة أُسس عمل الروح القدس أو فهم الثمار

أيضا
التي يحملها .عليك أن تفضح عمل األرواح الشريرة وكذلك تصورات اإلنسان ،وأن تدخل إلى ُلب المشكلة مباشرًة ،وعليك ً
أن تُ ِّبين االنحرافات الكثيرة التي تتسم بها ممارسة الناس والمشكالت التي ربما يعانون منها في إيمانهم باهلل حتى يتعرفوا عليها.

على األقل ،يجب أال تجعلهم يشعرون بالسلبية أو الالمباالة .ومع ذلك ،يجب أن تفهم الصعوبات الموجودة بموضوعية أمام

معظم الناس ،ويجب أال تتسم بالالمعقولية أو "تحاول أن تعلم الخنزير الغناء"؛ فهذا سلوك أحمق .لحل الصعوبات الكثيرة التي

يواجهها الناس ،يجب أن تفهم أوًال آليات عمل الروح القدس ،وأن تفهم كيفية قيام الروح القدس بالعمل في مختلف الناس ،وأن
تفهم الصعوبات التي تواجه الناس ونقائصهم ،وأن تدرك الجوانب المهمة للمشكلة ،وأن تصل إلى مصدر المشكلة دون
انحرافات أو أخطاء .وحده شخص من هذا النوع مؤهل لتنسيق خدمة هللا.
من "بماذا ينبغي على الراعي الكفء أن يتسلح" في "الكلمة يظهر في الجسد"

إن أولئك الذين يخدمون هللا يجب عليهم أن يكونوا مقربين هلل ،ويجب أن يرضوا هللا ،وقادرين على تقديم الوالء الكامل

عما إذا كنت تتصرف من وراء الناس أم من أمامهم ،فإنك قادر على اكتساب الفرح من هللا بين يديَّه ،وقادر
هلل .بغض النظر ّ
دائما تسلك طريقك ،وتولي كل عناية لتكليف
على الثبات أمام هللا ،وبغض النظر عن الطريقة التي يعاملك بها اآلخرون ،فإنك ً
وتكليفا من
هللا .هذا فقط هو الصديق المقرب هلل .إن المقربين هلل قادرون على خدمته مباشرة ألنهم قد أُعطوا إرسالية عظمى،
ً
هللا ،وهم قادرون على التمسك بقلب هللا على أنه قلبهم ،وتكليفه على أنه تكليف خاص لهم ،وال يبالون سواء أربحوا أم خسروا
ٍ
شيئا ،فإنهم سيؤمنون باهلل دائما ٍ
محب .وهكذاُ ،يعد
بقلب
أحد تطلعاتهم :حتى عندما ال يكون لديهم أي تطلعات ،ولن يربحوا ً
ً
أيضا ،فيمكن للذين يأتمنهم هللا على أس ارره المشاركة
هذا الصنف من الناس مقرًبا هلل .إن المقربين هلل هم المؤتمنون على أس ارره ً
وضعفا في جسدهم ،إال أنهم قادرون على تحمل األلم وترك ما يحبون
إرضاء هلل.
ألما
ً
فيما يقلقه وأفكاره ،ومع أنهم يعانون ً
ً
يعطي هللا المزيد من األعباء لمثل هؤالء الناس ،وما يرغب هللا في فعله تؤيده شهادة هؤالء الناس .وهكذا ،فإن هؤالء هم َم ْن
يرضون هللا ،وهم خدام هللا الذين هم بحسب قلبه ،ويمكن ألناس مثل هؤالء وحدهم أن يملكوا مع هللا.
من "كيف تخدم في انسجام مع إرادة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

تسر قط
يحمل هذا الشخص باستمرار كراهية تجاه عمل هللا الجديد ،ولم ُيظهر قط أدنى نية في قبوله ،ولم يجعل نفسه ُ
أبدا .أمام هللا ،يعتبر نفسه األكثر براعة
بإظهار الخضوع أو التواضع .إنه ُيع ِّ
ظم نفسه أمام اآلخرين ولم ُيظهر الخضوع ألحد ً

أبدا ،لكنه يعاملها على أنها أمالك
في الوعظ بالكلمة واألكثر مهارة في العمل مع اآلخرين .إنه ال يطرح "الكنوز" التي بحوزته ً
موروثة للعبادة والوعظ بها أمام اآلخرين ويستخدمها لوعظ أولئك الحمقى الذين يضعونه موضع التبجيل .توجد بالفعل فئة معينة

من الناس من هذا القبيل في الكنيسة .يمكن القول إنهم "أبطال ال ُيقهرون" ممن يمكثون في بيت هللا جيالً بعد جيل .إنهم
اجبا أسمى .ومع مرور األعوام وتعاقب األجيال ،يمارسون واجبهم "المقدس والمنزه" بحيوية.
يتخذون من ك ارزة الكلمة (العقيدة) و ً
"ملوكا" في بيت هللا ،إنهم يستشرون
علنا .فيصبحون
ً
ال أحد يجرؤ على المساس بهم وال يجرؤ شخص واحد على تأنيبهم ً

بطريقة ال يمكن التحكم فيها بينما يضطهدون اآلخرين من عصر إلى عصر.
"م ْن يطيعون هللا بقلب صادق ُيرَبحون من هللا بالتأكيد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من َ

العمل الموجود في ذهن اإلنسان يحققه اإلنسان بسهولة .فالُقسوس والقادة في العالم الديني ،على سبيل المثال ،يعتمدون

فيصابون بعدوى مواهبهم ويتأثرون ببعض ما هم
على مواهبهم ومراكزهم في أداء عملهم .أما الناس الذين يتبعونهم لمدة طويلة ُ
عليه .هم يركزون على مواهب الناس وقدراتهم ومعارفهم ،ويهتمون باألمور الفائقة للطبيعة والعديد من التعاليم العميقة غير
الواقعية (بالطبع هذه التعاليم العميقة ال يمكن الوصول إليها) ،وال يركزون على التغيرات في طباع الناس ،بل يركزون على
تدريب الناس على الوعظ والعمل وتحسين معرفتهم وإثراء تعاليمهم الدينية .ال يركزون على مقدار تغير شخصية الناس ومقدار

فهمهم للحق ،وال يركزون على مدى تغير شخصية الناس ،وال على مدى فهمهم للحق ،وال يشغلون أنفسهم بجوهر الناس،
ال
فضالً عن أن يحاولوا معرفة حاالت الناس العادية وغير العادية .إنهم ال يواجهون مفاهيم الناس ،وال يكشفون تصوراتهم ،فض ً

عن أن يهذبوا الناس فيصلحوا نقائصهم أو فسادهم .ومعظم الناس الذين يتبعونهم يخدمون بمواهبهم ،وكل ما يصدر عنهم هو

حياة .فجوهر عملهم في الواقع هو رعاية الموهبة،
تماما عن منح الناس ً
مفاهيم دينية ونظريات الهوتية بعيدة عن الواقع وعاجزة ً
موهوبا من معهد الهوتي ،ثم بعد ذلك يمضي للعمل والقيادة.
يجا
ً
ورعاية الشخص الذي ال يتمتع بشيء ليصبح خر ً
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

خدمة هللا ليست بالمهمة اليسيرة .إن أولئك الذين ال تزال شخصيتهم الفاسدة كما هي دون تغيير ال يمكنهم أن يخدموا هللا

أبدا .إذا لم تكن شخصيتك قد خضعت لدينونة كلمة هللا وتوبيخها ،فإن شخصيتك ال تزال تمثل الشيطان ،وهذا يكفي إلثبات أن
ً
خدمتك هلل بعيدة عن نيتك الحسنة .إنها خدمة تعتمد على طبيعتك الشيطانية .إنك تخدم هللا بشخصيتك الطبيعية ،ووفًقا
لتفضيالتك الشخصية؛ وأكثر من ذلك ،أنك تفكر في أن هللا يبتهج بكل ما تريد القيام به ،ويكره كل ما ال ترغب في القيام به،

وأنك تسترشد كلية بتفضيالتك الخاصة في عملك ،فهل تُسمى هذه خدمة هلل؟ في نهاية المطاف ،لن تتغير شخصية حياتك
ِّ
ستطور
عنادا ألنك كنت تخدم هللا ،وهذا سيجعل شخصيتك الفاسدة متأصلة بعمق .وبهذه الطريقة،
مثقال ذرة؛ بل ستصبح أكثر ً
من داخلك قواعد حول خدمة هللا التي تعتمد في األساس على شخصيتك والخبرة المكتسبة من خدمتك وفًقا لشخصيتك .هذا

درس من الخبرة اإلنسانية .إنها فلسفة اإلنسان في الحياة .إن مثل هؤالء الناس ينتمون إلى الفريسيين والمسؤولين الدينيين ،وإذا

لم يفيقوا ويتوبوا ،فسيتحولون في نهاية المطاف إلى مسحاء كذبة وأضداد للمسيح ُيضلون الناس في األيام األخيرة .سيقوم

المسحاء الكذبة وأضداد المسيح الذين ورد ذكرهم من بين مثل هؤالء الناس .إذا كان أولئك الذين يخدمون هللا يتبعون شخصيتهم
ٍ
فعندئذ يكونون عرضة لخطر الطرد في أي وقت .إن أولئك الذين يطبقون سنواتهم العديدة
ويتصرفون وفًقا إلرادتهم الخاصة،

من الخبرة في خدمة هللا من أجل كسب قلوب اآلخرين ،وإللقاء المحاضرات على أسماعهم ولفرض السيطرة عليهم ،والتعالي

أبدا عن استغالل الموقف – فهؤالء الناس سيخرون أمام هللا.
أبدا بخطاياهم ،وال يتخلون ً
أبدا ،وال يعترفون ً
عليهم – وال يتوبون ً
إنهم أناس من نفس صنف بولس ،ممن يستغلون أقدميتهم ويتباهون بمؤهالتهم ،ولن يجلب هللا الكمال لمثل هؤالء الناس .فهذا
ثم فهم يتشبثون بمفاهيم الماضي وأشياء من الماضي،
النوع من الخدمة يتداخل مع عمل هللا .يحب الناس التشبث بالقديم ،ومن َّ

وهذه عقبة كبرى أمام خدمتهم ،وإذا لم يكن بمقدورك أن تتخلص منها ،فإن هذه األشياء ستقيد حياتك كلها ،ولن يثني عليك هللا،
شهيدا في خدمتك هلل .بل على العكس
في أي شيء ،وال حتى إذا كسرت ساقيك أو أحنيت ظهرك من العمل ،وال حتى إذا كنت
ً
تماما :سيقول بأنك فاعل شر.
ً
من "ال ُب َّد من حظر الخدمة الدينية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

أتظن أن اقتناء المعرفة يرقى إلى اقتناء الحق؟ أليست هذه وجهة نظر مشوشة؟ في وسعك أن َّ
تتكلم بمعارف بقدر رمل

الشاطئ ،لكن ال شيء منها يشتمل على أي طريق حقيقي .أال تحاولون أن تخدعوا الناس من خالل القيام بهذا؟ أال تقدمون
كلما عَل ْت النظريةَّ ،
تصرف على هذا النحو يضر بالناس! َّ
وكلما َخَل ْت من الواقعية،
عرضا فارًغا بال مادة تدعمه؟ كل
بهذا
ُّ
ً
َ
َّ
تحديا ومقاوم ًة هلل .ال تتعامل مع أعلى النظريات
عجزت عن الوصول بالناس إلى الواقعية؛ وكلما َعَل ْت النظرية ،جعلتك أكثر ً
ٍ
ككنز ثمين؛ فهي مؤذية وال تخدم أي غرض! ربما يستطيع بعض الناس أن َّ
يتحدثوا عن أعلى النظريات ،لكن تلك النظريات

ليس فيها شيء من الواقعية ،ألن هؤالء الناس لم يختبروها بأنفسهم ،ولذلك ليس لديهم طريق للممارسة .أناس كأولئك غير
ٍّ
بضار للناس؟ على األقل ،عليك
قادرين على اقتياد اآلخرين على الطريق الصحيح ،ولن يقتادوهم َّإال إلى الضالل .أليس هذا
ٍ
َّ
وحينئذ فقط
يسا،
أن تكون ًا
قادر على حل مشاكل الناس الراهنة وأن تسمحوا لهم بأن يتمكنوا من الدخول؛ فهذا وحده ُي َعد تكر ً
ٍ
َّ
منمقة وغير واقعية ،وال تستخدم مجموعة من الممارسات غير المالئمة
دائما
تصبح
كلمات َّ
ً
مؤهال للعمل من أجل هللا .ال تتكلم ً
تباكا .االستمرار على
تكبل اآلخرين وتَ ْح ِملهم على طاعتك؛ فلن يكون لفعلك هذا أي تأثير ،وال يمكن أن يزيد الناس َّإال ار ً
كي ِّ
هذا المنوال سيتمخض عنه الكثير من التعاليم التي ستجعل الناس تبغضك .هذا هو عيب اإلنسان ،وهو حًقا لمهين .
من "رِّكز أكثر على الواقعية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

َمن ال يفهمون غرض عمل هللا هم من يقفون ضد هللا ،وباألكثر أولئك الذين على دراية بغرض عمل هللا لكنهم ال يسعون

إلى إرضائه .أولئك الذين يقرؤون الكتاب َّ
المقدس في الكنائس الكبرى ويرددونه كل يوم ،ولكن ال أحد منهم يفهم الغرض من

بشر عديمو القيمة وأشرار،
عمل هللا ،ال أحد منهم قادر على معرفة هللا ،وكذلك ال أحد منهم على ِوفاق مع قلب هللا .جميعهم ٌ
يقفون في مكان ٍ
عال لتعليم هللا .على الرغم من َّأنهم ِّ
يلوحون باسم هللا ،فإنهم يعارضونه طواعي ًة .يدعون اإليمان باهلل ،ولكنهم

يأكلون لحم اإلنسان ويشربون دمه .جميع هؤالء األشخاص شياطين يبتلعون روح اإلنسان ،رؤساء شياطين تزعج ،عن عمد،
َمن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح ،وهم حجارة عثرة تعيق طريق َمن يسعون إلى هللا .قد يبدون أقوياء البنية ،فكيف
يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح ويقودون الناس لمقاومة هللا؟ كيف يعرفون َّأنهم شياطين حية تسعى وراء أرواح البشر

البتالعها؟
من "جميع الناس الذين ال يعرفون هللا هم َمن يعارضونه" في "الكلمة يظهر في الجسد"

7.الفرق بين األعمال الصالحة الخارجية والتغييرات في الشخصية
كلمات هللا المتعلقة:
تحو ٍل في طبيعة المرء .ال يمكن رؤية األمور في طبيعة الشخص من
يشير
التحول في الشخصية بصورة رئيسية إلى ُّ
ُّ
التصرفات الظاهرية؛ إذ إنها ترتبط مباشرًة بقيمة وأهمية وجوده ،أي أنها تنطوي مباشرًة على نظرة المرء إلى الحياة وِقَي ِمه،
ِ
و ِ
تحول في هذه الجوانب .وال
األمور
الكامنة في أعماق نفسه وجوهره .إن لم يستطع الشخص قبول الحق فلن يحدث له أي ُّ
يمكن القول بأن شخصية المرء قد تغي ََّرت َّإال من خالل اختبار عمل هللا ،والدخول كلي ًة في الحق ،وتغيير قيمه ووجهات نظره
حول الوجود والحياة ،وجعل وجهات نظره تتوافق مع وجهات نظر هللا ،وقدرته على الخضوع الكامل هلل والتكريس له .قد يبدو
َّأنك تبذل بعض الجهد ،أو قد تكون مرًنا في مواجهة المشقة ،أو قد َّ
تتمكن من تنفيذ ترتيبات العمل ِم َّما سبق ،أو قد يكون
شكل
باستطاعتك الذهاب إلى أي مكان ُيطلب منك الذهاب إليه ،ولكن هذه ليست َّإال تغييرات ثانوية في سلوكك وال تكفي لتُ ّ
كبيرا؛ قد تشعر َّأنك
قادر على الركض في مسارات كثيرة ،وتالقي مصاعب كثيرة،
تحوًال في شخصيتك .قد تكون ًا
َّ
وتتحمل ُذ ًال ً
ّ
شيئا ال يتوافق مع أفكارك،
لكن ،عندما يطلب هللا منك أن تفعل ً
قريب ً
جدا من هللا ،وقد يعمل الروح القدس عمالً ما في داخلكْ .

وتتمرد على هللا وتقاومه ،حتى إلى درجة َّأنك تنتقد هللا وتعترض عليه.
فلعلك مع ذلك ال تخضع ،بل تبحث عن األعذار،
َّ
تحو ٍل على اإلطالق.
سيبين هذا أن لديك طبيع ًة مقاوم ًة هلل وأنك لم تخضع ألي ُّ
ستكون هذه مشكلة خطيرة! ّ
تحول شخصيتك" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
من "ما يجب عليك معرفته عن ُّ

يتملكهم .يمكن لتوهج الناس العاطفي أن يجعلهم يلتزمون
حسنا ،ولكن ال يعني ذلك بالضرورة َّ
إن الحق
ّ
قد يسلك الناس ً
ٍ
بعقيدة ويتبعون نظاما فحسب؛ الناس الذين ال َّ
يتملكهم الحق ليس أمامهم أي طريق لحل المشاكل الجوهرية ،وال يمكن لعقيدة أن
ً
تغيير في شخصياتهم قد فهموا
ًا
تغيير في شخصياتهم ،فمن اختبروا
ًا
بديال للحق .يختلف عن ذلك أولئك الذين اختبروا
تكون ً
يتصرفون
يتصرفون وفًقا لمبادئ الحق ،وكيف
يتصرفون وفًقا لمشيئة هللا ،وكيف
ميزون كل القضايا ،ويعرفون كيف
َّ
َّ
َّ
وي ِّ
الحقُ ،

إلرضاء هللا ،ويفهمون طبيعة الفساد الذي يكشفون عنه .وعندما تُكشف أفكارهم ومفاهيمهمَّ ،
فإنهم يقدرون على التمييز وإهمال
الجسد .هذا هو التعبير عن التغيير في الشخصية .والمهم في تغير الشخصية هو َّأنهم فهموا الحق بوضوح ،وعندما ينِّفذون
يطبقون الحق ِبدَّق ٍة نسبيَّة وال يظهر فسادهم في ٍ
أموراَّ ،
كثير من األحيان .وبوجه عام ،يظهر الناس الذين تغي ََّرت
فإنهم ِّ
ً
التكبر بنفس القدر .فهم قادرون
ن
و
الذاتي
البر
يظهرو
ال
للحق،
لفهمهم
ة
ونتيج
ا،
تمام
وفطنين
عقالء
خاص
بوجه
شخصياتهم
ً
ّ
ً
ّ

متكبرين .وهم قادرون على اقتناء إدراك
يميزوه ،لذلك ال يصيرون ِّ
على الرؤية الواضحة للكثير من الفساد الذي ُيكشف وأن ّ
ٍ
بعقالنية ،وكيف يكونون أوفياء لواجبهم ،وماذا يقولون وماذا ال يقولون ،وماذا يقولون
يتصرفون
موزون لمنزلة اإلنسان ،وكيف
َّ
ً
تغيرت شخصياتهم حًقا بحسب شبه
ُناسا كهؤالء عقالء
نسبيا .يعيش من ّ
ً
وماذا يفعلون ألي األشخاص .ولهذا ُيقال إن أ ً
دائما على قول األشياء ورؤيتها بحسب الحق ،ويتبعون المبادئ في كل ما يفعلونه .ال
اإلنسان ،ويملكون الحق؛ ويقدرون ً

نسبيا،
يخضعون لتأثير أي شخص أو أمر أو شيء ولديهم
جميعا آرائهم ويمكنهم الحفاظ على مبادئ الحق .شخصياتهم ثابتة ً
ً
فهم ال يتقّلبون في رأيهم ،وبغض النظر عن موقفهمَّ ،
أمور
فإنهم يفهمون كيف يقومون بواجبهم بصورة صحيحة وكيف يفعلون ًا
تُرضي هللا .أولئك الذين قد تغيَّرت شخصياتهم لم ي ِّ
ركزوا على ما يجب فعله ُليظهروا أنفسهم بمظهر الصالحين على المستوى
ُ
َ
ِ
متحمسين للغاية أو َّ
السطحي– فهم يقتنون
كأنهم قد
داخليا لما يجب فعله إلرضاء هللا .ولذلك قد ال يبدون من الخارج
وضوحا
ً
ً
ّ
ّ
ٍ
كل ما يفعلونه هو ذو معنى وذو قيمة وله نتائج عملية .ومن المؤكد َّ
إن أولئك الذين قد
فعلوا أي شيء في غاية العظمةّ ،
ولكن ّ
تغي ََّرت شخصياتهم يقتنون الكثير من الحق – هذا يمكن تأكيده من خالل وجهات نظرهم حول األمور ومبادئهم في تص ّرفاتهم.
أما أولئك الذين ال يقتنون
الحق فلم يحققوا أي تغيير في الشخصية على اإلطالق .ال يعني التغيير في الشخصية التمتع بطبيعة
َّ
ّ
إنسانية ناضجة ومتمرسة ،بل تشير بصورة رئيسية إلى الحاالت التي تتغيَّر فيها بعض السموم الشيطانيَّة في طبيعة الناس
يترسخ
نتيجة للحصول على معرفة هللا وفهم الحق .ويعني هذا أن تلك السموم الشيطانية تُ َّ
يعبر عنه هللا َّ
طه ُر ،والحق الذي ِّ
ٍ
حينئذ فقط يصيرون
جددا ،وهكذا تتغيَّر شخصياتهم.
داخل هؤالء الناس ،ويصير حياتهم ،ويصير األساس لوجودهم.
أشخاصا ً
ً

التغير في الشخصية َّ
متكبرين ولكنهم اآلن
أن شخصيات الناس الخارجية تكون أكثر وداعة من ذي قبل ،و َّأنهم كانوا ّ
ال يعني ّ
يتكلمون بالعقالنيَّة ،أو َّأنهم لم يعتادوا االستماع إلى أي شخص ولكن اآلن يمكنهم اإلصغاء إلى اآلخرين – ال يمكن أن ُيقال

إن مثل هذه التغييرات الخارجية تحوالت في الشخصية .إن التغييرات في الشخصية بالطبع تشمل بالفعل هذه الحاالت
يعبر عنه هللا محور حياتهم ،وقد َّ
والتعابير ،ولكن األهم هو َّ
تخلصوا من
أن حياتهم الداخلية قد تغي ََّرت .ويصير الحق الذي ِّ
تماما ،فال يتماشى أي منها مع وجهة نظر العالمَّ .إن ُهم يرون
السموم الشيطانية التي بداخلهم ،وتغي ََّرت وجهات نظرهم ً
َّ
مخططات التنين العظيم األحمر وسمومه بوضو ٍح؛ لقد أ َْد َركوا الجوهر الحقيقي للحياة .لذلك قد تغي ََّرت قيم حياتهم – هذا هو
التغيير األكثر جوهرية وجوهر التغيير في الشخصية.
من "الفرق بين التغييرات الخارجيَّة والتغييرات في الشخصيَّة" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

يروضون أجسادهم ويحملون صلبانهم ،حتى إنهم يستمرون في
يعاني العديد من الناس ًا
كثير في الدين طوال حياتهم؛ فهم ّ
صائما حتى صباح يوم موته؛ فهم يحرمون أنفسهم طيلة حياتهم من
المعاناة والتحمل حتى الرمق األخير! ويظل بعضهم
ً

الطعام الطيب ،والمالبس الجميلة ،واضعين تركيزهم فقط على المعاناة .إنهم قادرون على إخضاع أجسامهم ،وإهمال أجسادهم.
تحمل المعاناة جديرة بالثناء من أجل آالمهم المستمرة؛ ولكن تفكيرهم ومفاهيمهم وتوجهاتهم العقلية ،بل وطبيعتهم
همتهم في ّ
إن ّ
القديمة ،لم يتم التعامل معها على اإلطالق؛ فهم ال يملكون معرفة حقيقية بأنفسهم ،وصورتهم العقلية عن هللا تقليدية ،فهي
صورة مجردة وغامضة ،وعزمهم على المعاناة من أجل هللا ينبع من حماسهم وطبائعهم اإليجابية .ومع أنهم يؤمنون باهلل ،فهم

ال يفهمونه وال يعرفون إرادته ،إنما هم يعملون ويعانون بشكل أعمى من أجل هللا .فهم ال ُيولون أي قيمة على اإلطالق
قليال بكيفية التأكد من أن خدمتهم تحقق مشيئة هللا ،وقّلما يدركون كيف يحققون معرفة هلل .إن
للتصرف عن بصيرة ،ويهتمون ً
اإلله الذي يخدمونه ليس هللا في صورته األصلية ،بل هو إله من نتاج خياالتهم ،تحيط به األساطير ،إله سمعوا به فحسب ،أو

عثروا عليه في الكتابات؛ ثم يستخدمون خياالتهم الخصبة وتقواهم ليعانوا من أجل هللا ويضطلعوا بالعمل الذي يريد هللا أن يقوم

عمليا يستطيع بصدق أن يخدم هللا وفًقا لمشيئة هللا .وبغض النظر
به .إن خدمتهم ليست متقنة بالمرة ،بحيث ال يوجد أحد منهم ً
عن مدى سرورهم بالمعاناة ،فإن وجهة نظرهم األصلية حول الخدمة وصورتهم العقلية عن هللا تبقى دون تغيير؛ ألنهم لم
مستخدما الحق؛ وحتى إن كانوا يؤمنون بيسوع المخِّلص ،لم
يخضعوا لدينونة هللا وتوبيخه وتنقيته وكماله ،وألنه لم يرشدهم أحد
ً
ثم فإن خدمتهم ال تعدو كونها خدمة
َير أحد منهم المخِّلص قط .فهم ال يعرفونه ّإال من خالل األساطير والشائعات ،ومن َّ
ومن
عشوائية بأعين مغلقة مثل إنسان أعمى يخدم أباه .ما الذي يمكن تحقيقه في نهاية المطاف من خالل مثل هذه الخدمة؟ َ

أبدا .إنهم يتلقون
دروسا من صنع اإلنسان فقط وال يبنون خدمتهم
الذي يوافق عليها؟ من البداية إلى النهاية ،ال تتغير خدمتهم ً
ً
إال على سجيتهم وما يحبونه هم أنفسهم .أي مكافأة يمكن أن يحققها هذا؟ لم يكن حتى بطرس الذي رأى يسوع ،يعرف كيف

يخدم وفًقا إلرادة هللا ،ولم يتوصل لمعرفة ذلك إال في النهاية بعد أن بلغ سن الشيخوخة .ماذا يخبرنا هذا عن هؤالء الناس

العميان الذين لم يختبروا أقل قدر من التعامل معهم أو التهذيب ولم يكن هناك َم ْن يرشدهم؟ أال تُشبه خدمة الكثيرين منكم اليوم
ُ
جميعا
العميان؟ كل أولئك الذين لم َيخضعوا للدينونة ،ولم يحصلوا على التهذيب والتعامل ،ولم يتغيروا – أليسوا هم
ً
خدمة هؤالء ُ
ِ
بشكل ٍ
ٍ
يؤد تفكيرك ومعرفتك بالحياة ومعرفتك باهلل إلى ظهور أي تغيير
خضعوا
كامل؟ ما فائدة مثل هؤالء الناس؟ إن لم ّ
َم ْن لم ُي َ
جديد ولم تربح أي شيء في الواقع ،فلن تحقق إ ًذا أي شيء مميز في خدمتك! ال يمكن إخضاعك من دون تبصر ومعرفة

جديدة لعمل هللا ، ،وستكون طريقتك في اتباع هللا مثل أولئك الذين يعانون ويصومون :قليل َة القيمة! يرجع هذا بالضبط إلى
ضآلة الشهادة فيما يفعلونه؛ ولذلك أقول إن خدمتهم غير مجدية! فهم ُيمضون حياتهم في المعاناة واالعتقال ،إنهم متسامحون

دوما .وهم يتعرضون للسخرية والنبذ من العالم ويختبرون كل الشدائد؛ وعلى الرغم من أنهم
وأهل محبة ويحملون الصليب ً
كثيرا ،لكنهم في
مطيعون حتى النهاية ،فهم ال يزالون غير خاضعين وال يستطيعون تقديم أي شهادة بأنهم قد أُخضعوا .لقد َ
عان ْوا ً

داخلهم ال يعرفون هللا على اإلطالق .لم يتم التعامل مع أي من تفكيرهم وتصوراتهم القديمة ،وممارساتهم الدينية ،ومعرفتهم

وأفكارهم البشرية .ال يوجد لديهم أدنى أثر لمعرفة جديدة ،وليس لديهم أدنى قدر من المعرفة الصحيحة أو الدقيقة باهلل؛ لقد

أساؤوا فهم إرادة هللا .هل يمكن أن يكون في هذا خدمة هلل؟ مهما كانت معرفتك باهلل في الماضي ،إن بقيت على حالها اليوم
عما يفعله هللا؛ بمعنى أنك إن كنت ال تملك
واستمررت في تأسيس معرفتك باهلل على تصوراتك وأفكارك الخاصة بغض النظر َّ
موجه ًة بالتفكير العدائي
أي معرفة جديدة وصحيحة باهلل وفشلت في معرفة صورة هللا وشخصيته الحقيقية؛ وظلت معرفتك باهلل َّ
ووليدة الخيال والتصورات اإلنسانية  -إذا كان هذا هو الحال ،فإنك لم تُخضع بعد .هدفي من قول كل هذه الكلمات
والخرافي،
َ
لك اآلن هو أن تفضي بك إلى معرفة دقيقة وأكثر ِجّد ًة .كذلك أقول هذه الكلمات لمحو المفاهيم القديمة والطريقة القديمة
للمعرفة لديك حتى تتمكن من امتالك معرفة جديدة .إذا كنت حًقا تأكل وتشرب كالمي ،فسوف يؤدي ذلك إلى تغير كبير في
قادر على قبول
معاكسا .ما دمت ًا
اتجاها
معرفتك .ما دمت تأكل وتشرب كالم هللا بقلب يتّسم بالطاعة ،فإن منظورك سيتخذ
ً
ً
تماما ،فسوف
التوبيخ المتكرر ،فإن عقليتك القديمة ستتغير تدر ً
يجيا ،وما دامت عقليتك القديمة قد استُبدلت بها عقلية جديدة ً
أيضا وفًقا لذلك .وبهذه الطريقة ،ستقترب خدمتك نحو الهدف المنشود أكثر فأكثر ،وستكون أكثر قدرة على
تتغير ممارستك ً
ٍ
فعندئذ ستتضاءل طبيعتك
تلبية إرادة هللا .إذا استطعت تغيير حياتك ،ومعرفتك بالحياة البشرية ،ومفاهيمك العديدة عن هللا،

تدريجًيا .هذه هي النتيجة ،على أقل تقدير ،بعد أن ُيخضع هللا الناس ،وهي تمثل التغيير الذي سيظهر في الناس .إذا كان كل
صحيحا أم خطأً،
ما تعرفه في إيمانك باهلل هو إخضاع جسدك والمكابدة والمعاناة ،بينما أنت غير متيقن إذا كان ما تفعله
ً
فضال عن معرفة ِمن أجل َم ْن؛ فكيف سيقود مثل هذا النوع من الممارسات إلى التغيير؟
ً
من "الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

المتدينون يسألون" :أختي ،كيف كانت أحوالك في األيام األخيرة؟" تجيب" :أشعر بأني مدينة هلل وبأني
كّلما اجتمع هؤالء
ّ
أيضا كما أني غير قادر على إرضائه ".إن هذه العبارات
غير قادرة على تحقيق رغبة قلبه ".ويقول آخر" :إني مدين هلل ً

تعبر عن الحقارة الكامنة في أعماق قلوبهم .إن مثل هذه الكلمات هي األكثر شناع ًة كما أنها مثيرًة
والكلمات القليلة وحدها ّ
يركزون على الحقيقة ينقلون كل ما في قلوبهم
حد بعيد .إن طبيعة هؤالء األشخاص تناقض هللا .إن الذين ّ
لالشمئزاز إلى ّ
دائما مستقيمون وال يتّبعون أي قواعد
ويفتحون قلوبهم بالتواصل .ما من ممارسة زائفة أو مالطفات أو مجامالت فارغة .فهم ً
يغني آخر ،يبدأون بالرقص غير ُمدركين أن
أرضية .ثمة أولئك الذين لديهم ميل إلى الظهور ،حتى بدون أي منطق .فعندما ّ
ّ
األرز في وعائهم قد احترق .إن مثل هؤالء الناس ليسوا أتقياء أو محترمين بل تافهين إلى أقصى حدود .إن كل هذه المظاهر
تدل على نقص في الحقيقة .عندما يلتقي بعض الناس للتأمل بشأن مسائل الحياة في الروح ،ومع أنهم ال يتحدثون عن أنهم
ّ
مدينون هلل ،فإنهم يحتفظون بحب حقيقي هلل في قلوبهم .إن مديونيتك هلل ال عالقة لها باآلخرين؛ فأنت مدين هلل ال للناس .إ ًذا،

ما فائدة التحدث إلى اآلخرين باستمرار عن ذلك بالنسبة إليك؟ عليك أن تضع األولوية لدخول الحقيقة ال لالندفاع الخارجي أو

الظهور.
ماذا تمثل األعمال الحسنة السطحية التي يقوم بها اإلنسان؟ إنها تمّثل الجسد وحتى أفضل الممارسات الخارجية ال تمّثل

تتحدث عن أنك
الحياة ،بل مزاجك الشخصي فقط .إن ممارسات اإلنسان الخارجية ال يمكن أن تحّقق رغبة هللا .أنت ال تنفك ّ
مدين هلل ،ولكنك ال تستطيع أن تُ ِّ
زود اآلخرين بالحياة أو تحملهم على محبة هللا .هل تعتقد بأن أفعاالً كهذه تُرضي هللا؟ أنت
ٌ
تؤمن بأن هذه هي رغبة قلب هللا وأنها من الروح ،ولكن في الحقيقة هذا سخيف! أنت تؤمن بأن ما ُيرضيك وما ترغب فيه هو
ما ُيفرح هللا .هل يمكن لما ُيرضيك أنت أن يمّثل ما يرضي هللا؟ هل يمكن لشخصية اإلنسان أن تمّثل هللا؟ ما ُيرضيك هو
ِ
وصل هلل .فما من حاجة إلى
تحديدا ما ُيبغضه هللا وعاداتك هي ما يمقته هللا ويرفضه .إذا شعرت بأنك مدين ،فاذهب إ ًذا
ً
ّ
وعوضا عن ذلك تجذب االنتباه باستمرار إلى نفسك أمام اآلخرين،
التحدث عن ذلك إلى اآلخرين .إذا كنت ال تصّلي إلى هللا
ً

غرورا .ما نوع
دائما ظاهرية فحسب ،فهذا يعني أنك أكثر الناس
ً
فهل يمكن لذلك أن يحقق رغبة قلب هللا؟ إذا كانت أفعالك ً
فريسيون مراؤون
ومتدينون! إن لم
ّ
مجرٌد من الحقيقة؟ هؤالء البشر هم ّ
اإلنسان الذي يقوم فقط بأعمال حسنة سطحية ولكنه ّ
تنزعوا منكم الممارسات الخارجية وال يمكنكم إجراء تغييرات ،فسوف تنمو عناصر الرياء فيكم أكثر فأكثر .وكلما نمت هذه

العناصر ،ازدادت المقاومة هلل ،وفي النهاية ،سوف ُيقصى هذا النوع من الناس بالتأكيد!
إيمانا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "يجب أن ّ
يركز المرء في اإليمان على الحقيقة؛ فاالنشغال بالطقوس الدينية ليس ً

مقتطفات من عظات ومشاركات للرجوع إليها:
تغيرنا بسبب إيماننا بالرب يسوع .وقد أصبحنا قادرين على
الوِرعين" :لقد ّ
في العالم الديني ،يقول العديد من األشخاص َ
التضحية في سبيل الرب ،والعمل من أجله ،واحتمال السجن من أجله ،وعدم نكران اسمه .كما أصبحنا قادرين على القيام
التبرعات ،ومساعدة الفقراء .وهذه تغييرات كبرى!
بالكثير من األمور الفاضلة ،مثل العطاء من أجل األغراض الخيرية ،وتقديم ّ
صحتها؟ وما
لذلك فنحن مؤهلون لدخول ملكوت السماوات" .ما رأيكم بهذه الكلمات؟ هل تتمتّعون بحسن التمييز لتحديد مدى ّ

شخصا يقول" :لقد تركت
لعل
الذي يعنيه أن
َّ
تتطهر؟ وهل تعتقد أنه إذا ّ
تطهرت؟ ّ
تغير سلوكك وأنك تقوم بأعمال جيدة ،فقد ّ
ً
جانبا كل شيء ،بما في ذلك عملي وعائلتي ورغبات الجسد من أجل التضحية في سبيل هللا .هل يساوي هذا الحصول على
ً
تطهرت .إ ًذا ،ما هو األمر األساسي هنا؟ وكيف يمكنك
التطهير؟" حتى ولو قمت بكل هذا ،فهذا ليس دليالً قويًّا على ّأنك ّ
ّ

الشخصية الشيطانية التي تقاوم هللا .وما
تطهير حقيقيًّا؟ التطهير الحقيقي هو التطهير من
ًا
الحصول على تطهير يمكن اعتباره
ّ
وضوحا لدى أحد األشخاص تشمل
الشخصية الشيطانية األكثر
الشخصية الشيطانية التي تقاوم هللا؟ إن تجليات
هي تجليات
ّ
ّ
ً
غروره وتكبره وبره الذاتي واعت اززه الزائد بنفسه ،وكذلك عدم استقامته وغدره ِ
وكذبه وخداعه وريائه .وعندما يتخّلص أحدهم من
ّ
ّ
هذه الشخصيات الشيطانية ،يكون قد تطهر ًّ
الشيطانية،
شخصية اإلنسان
إن هناك  12تجّلًيا رئيسيًّا من تجليات
حقا .لقد قيل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

يؤيدونه ومحاربة أولئك الذين يقاومونه؛ واعتقاده
أهم من سواه؛ وتقديمه الدعم ألولئك الذين ّ
بما في ذلك اعتبار المرء لنفسه أنه ّ
ألي شخص آخر ،وعدم اكتراثه باآلخرين؛ وإنشائه مملكة مستقلة بمجرد
ّ
بأن هللا وحده هو أرفع منزلة منه ،وعدم خضوعه ّ

وكل هذه
وصوله إلى السلطة؛ وسعيه إلى اإلمساك بزمام السلطة بمفرده ،و ّ
التحكم بجميع األشياء واتّخاذ جميع الق اررات بمفردهّ .
تغيير في
ًا
الشخصيات الشيطانية إذا أراد الشخص أن يختبر
شخصيات شيطانية .ويجب التطهر من هذه
التجليات تمّثل
ّ
ّ

ألن جوهر اإلنسان يكون قد تغير .في السابق ،عندما كان
شخصية حياته .إن التغيير في
شخصية حياة المرء هو والدة جديدةّ ،
ّ
ّ
فإنه يخدم هللا،
يتم منحه السلطة ،كان مثل هذا الشخص ًا
أما اآلن ،وحين ُيعطى السلطةّ ،
قادر على إنشاء مملكته المستقلةّ .
ّ

حقيقيا؟ في الماضي ،كان يتفاخر بنفسه في جميع المواقف
تغي ًار
ويقدم الشهادة له ،ويصبح
ّ
خادما لمختاري هللا .أليس هذا ّ
ً
ً
يقدم الشهادة هلل في كل مكان وال يتفاخر بنفسه .وكيفما تعامل الناس معه،
أما اآلن ،فهو ّ
ويريد من اآلخرين أن ّ
يبجلوه ويعبدوهّ .
يركز فقط على تمجيد هللا ،وتقديم الشهادة
فهو يشعر بالرضى .وأيًّا تكن تعليقاتهم عنه ،فهو يشعر بالرضى .هو ال يبالي .إنه ّ

شخصية الحياة؟
تغي ًار في
ّ
له ،ومساعدة اآلخرين على اكتساب فهم هلل ،وعلى إظهار الطاعة في حضرة هللا .أليس هذا ّ
بمحبة .سأكون
نافعا
"سأتعامل مع اإلخوة واألخوات
ّ
رحيما باآلخرين في جميع الحاالت .لن أفكر في نفسي ،بل سأكون ً
ً

الحق والحصول علﯽ
لآلخرين .وسأساعدهم على تطوير حياتهم ،وسأفي بمسؤولياتي الخاصة .سأساعد اآلخرين على فﮭم
ّ
الحق" .ھذا ما يعنيﮫ أن تحب اآلخرين كنفسك! وفيما يتعّلق بالشيطان ،يصبح بإمكانك أن تميزه ،وتكتسب مبادئ ،وترسم ًّ
خطا
ّ
ّ
ّ
تام شروره ،بحيث ُيمكن لمختاري هللا أن يتفادوا ضرره .وهذا ما تعنيه حماية مختاري هللا،
فاصالً بينك وبينه ،وتكشف بشكل ّ
ِ
إن
يحبه هللا وتَ ْك َرَه ما يكرهه هللاّ .
وهكذا تكون باألحرى محبة اإلنسان لآلخرين كنفسه .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تُح ّب ما ّ
أيضا أن نكره أضداد المسيح واألرواح الشريرة
هللا يكره أضداد المسيح واألرواح الشريرة واألش ارر .وهذا يعني أنه علينا نحن ً
إن هللا يحب أولئك الذين يريد أن يخّلصهم ويباركهم .لذا
واألشرار .يجب أن نقف إلى جانب هللا .وال يمكننا المساومة معهمّ .
ونقدم الدعم والعون لهم .أليس
يجب أن نكون مسؤولين عن هؤالء األشخاص ،وأن نتعامل معهم بمحبة ،ونساعدهم ونقودهم ّ

شخصية حياة المرء؟ باإلضافة إلى ذلك ،عندما تَرتكب بعض التجاوزات أو األخطاء ،أو تهمل المبادئ عند
تغي ًار في
ّ
هذا ّ
قيامك ٍ
بأمر ما ،يصبح بإمكانك قبول انتقادات اإلخوة واألخوات وتأنيبهم وتعاملهم وتهذيبهم؛ ويصبح بإمكانك التعامل مع كل
الحق لعالج الفساد الخاص
هذه األمور بشكل صحيح والنظر إليها باعتبارها آتية من هللا ،واالمتناع عن الكراهية ،والسعي إلى
ّ
شخصية حياتك؟ بلى ،إنه كذلك. ...
تغي ًار في
ّ
بك .أليس هذا ّ
شخصية الحياة؟ الكل يقولون إنه
هل يمكن للتغير في سلوك المرء كما ُيحكى عنه في العالم الديني ،أن يمّثل تغّي ًار في
ّ
تماما الفريسيين الذين كانوا يبدون أتقياء ًّ
جدا من
غير ممكن .لماذا؟ السبب الرئيسي أن هذا المرء ال يزال يقاوم هللا .ذلك يشبه ً

تامة .ويمكن القول إنهم كانوا بال لوم
فغالبا ما كانوا يصّلون ،ويشرحون الكتب المقدسةّ ،
الخارجً .
ويتقيدون بقواعد الناموس بدّقة ّ
أي زّلة .ومع ذلكِ ،لماذا كان ال يزال باستطاعتهم أن يقاوموا المسيح
من الخارج .ولم يكن أحد يستطيع أن يحسب عليهم ّ
ويدينوه؟ ما الذي يشير اليه ذلك؟ مهما بدا الناس صالحين من الخارج ،إذا كانوا ال يملكون
الحق وبالتالي ال يعرفون هللا،
ّ
شخصية حياتهم؟
تغيير في
ًا
جدا ،ولكن ِلماذا ْلم ُيحسب ذلك
فسيظّلون يقاومون هللا .في الظاهر ،بدا أولئك األشخاص صالحين ً
ّ

خاص لديهم ّبر ذاتي .كانوا يؤمنون
ألنهم ظّلوا متغطرسين ومغرورين ،وبشكل
ألن
تتغير إطالًقا ،و ّ
ذلك ّ
شخصيتهم الفاسدة لم ّ
ّ
ّ
فهمهم للكتب المقدسة هو األفضل .اعتقدوا بأنهم يفهمون كل شيء ،وبأنهم كانوا
بمعرفتهم ونظرّياتهم
الخاصة ويعتقدون ّ
ّ
أن َ
يبشر ويقوم بعمله .ولهذا السبب ،عندما يسمع العالم الديني أن
أفضل من سواهم .لذلك قاوموا الرب يسوع وأدانوه عندما كان ّ
الحق.
فهم يدينونه رغم معرفتهم أن هذا هو
عبر عن كامل
مسيح األيام األخيرة ّ
ّ
ّ
الحقُ ،
من "عظات ومشاركات عن الدخول إلى الحياة ،الجزء "138

الفصل السابع :الجوانب األخرى للحقائق التي يجب أن تفهمها في إيمانك باهلل
1.يجب أن تعرف مصدر مقاومة الناس لعمل هللا الجديد في إيمانهم باهلل
كلمات هللا المتعلقة:
وينشأ السبب وراء معاداة اإلنسان هلل عن شخصية اإلنسان الفاسدة ،من ناحية ،وعن الجهل باهلل وانعدام الفهم لمبادئ

عمله ومشيئته تجاه اإلنسان ،من ناحية أخرى .هذان الجانبان يندمجان في تاريخ مقاومة اإلنسان هلل .فالمبتدئون في اإليمان

يقاومون هللا؛ ألن تلك المقاومة تكمن في طبيعتهم ،أما مقاومة أولئك األشخاص الذين قضوا سنوات عديدة في اإليمان فهي
ناتجة عن جهلهم باهلل ،باإلضافة إلى شخصيتهم الفاسدة.
من "جميع الناس الذين ال يعرفون هللا هم َمن يعارضونه" في "الكلمة يظهر في الجسد"

يمضي عمل هللا ُق ُد ًما ،ومع أن الهدف من عمله ال يتغير ،إال أن الوسائل التي يعمل بها تتغير باستمرار ،وكذلك من
يتبعونه .كلما كثُر عمل هللا ،كلما عرف اإلنسان هللا بصورة أشمل ،وكلما تغيرت شخصية اإلنسان وفًقا لعمل هللا .ولكن ألن
عمل هللا دائم التغير ،فإن هؤالء الذين ال يعرفون عمل الروح القدس والحمقى الذين ال يعرفون الحق يصيرون
أعداء هلل .لم
ً
قديما ،وال ِّ
قديما بل يتقدم إلى األمام
دائما ولم يكن ً
يكرر عمالً ً
أبدا ً
يتوافق قط عمل هللا مع تصورات اإلنسان ،ألن عمله جديد ً
ناء على عمله في
بعمل لم يقم به من قبل ً
أبدا .حيث أن هللا ال يكرر عمله ،واإلنسان بصورة ثابتة يحكم على عمل هللا اليوم ب ً
جدا على هللا أن ينفِّذ كل مرحلة من عمل العصر الجديد .يضع اإلنسان عوائق عديدة! ِ
الماضي ،من الصعب ًّ
فكر اإلنسان
بعيدا عن هللا يفقد اإلنسان الحياة والحق وبركات
قليل الذكاء! ال أحد يعرف عمل هللا ،ومع ذلك جميعهم ّ
يحدون هذا العملً .
هللا ،ومع ذلك ال يقبل اإلنسان ال الحياة وال الحق ،وباألقل البركات األعظم التي ينعم هللا بها على البشرية .كل البشر يبتغون

الفوز باهلل ،وهم مع ذلك غير قادرين على التصالح مع أية تغيرات في عمل هللاَ .من ال يقبلون عمل هللا الجديد يؤمنون بأن
عمل هللا ال يتغير ،وأن عمله يبقى ثابتًا لألبد .في اعتقادهم ،كل ما يحتاجه اإلنسان للحصول على الخالص األبدي من هللا هو

الحفاظ على الشريعة ،وطالما أنهم يتوبون ويعترفون بخطاياهم ،سيظلون يرضون مشيئة هللا إلى األبد .رأيهم أن هللا يمكنه فقط
ِ
أيضا أن هللا ال يجب عليه وال
أن يكون اإلله الذي بحسب الناموس وهللا الذي ُس ّمر على الصليب من أجل اإلنسان؛ يرون ً
يمكنه تجاوز الكتاب المقدس .هذه اآلراء بالتحديد كبَّلتهم بناموس الماضي وقيَّدتهم بلوائح جامدة .والمزيد يؤمنون بأن أيًّا كان
ظهر
عمل هللا الجديد ،يجب أن يتأيد بالنبوات وأنه في كل مرحلة من العمل ،كل الذين يتبعونه بقلب حقيقي يجب ً
أيضا أن تُ َ
لهم إعالنات ،وإال فإن أي عمل آخر ال يمكن أن يكون من هللا .مهمة معرفة اإلنسان هلل مهمة ليست سهلة بالفعل ،باإلضافة
إلى قلب اإلنسان األحمق وطبيعته المتمردة المغرورة والمهتمة بالذات ،ثم أنه من األصعب بالنسبة لإلنسان قبول عمل هللا

الجديد .اإلنسان ال يدرس عمل هللا الجديد بعناية وال يقبله باتضاع؛ بل ،يتبنى اإلنسان موقف االزدراء وينتظر إعالنات هللا
وإرشاده .أليس هذا سلوك إنسان يعصى هللا ويقاومه؟ كيف يمكن لبشر مثل هؤالء أن يحصلوا على تأييد هللا؟
من "كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في مفاهيمه أن ينال إعالنات هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

الغيا حينما يظهر العمل الجديد .وهذا
ًا
قديما و ً
دائما في عمل هللا ،فهناك عمل يغدو ً
ونظر إلى أنه توجد تطورات جديدة ً
ِ
ونظر إلى أنه ثمة عمل جديد ،ال
ًا
مكملة لألخيرة.
النوعان من العمل ،القديم والجديد ،ال يتناقضان بل يتكامالن .فكل خطوة ّ

شك في أنه ينبغي إزالة األشياء القديمة .وعلى سبيل المثال ،إن بعض ممارسات اإلنسان القديمة العهد واألقوال المألوفة التي

شكلت جميع أنواع المفاهيم في عقل اإلنسان .ولكن ما ساهم بشكل أكبر
تترافق مع سنوات عديدة من االختبارات والتعاليم قد ّ
تماما لإلنسان عن وجهه الحقيقي وشخصيته المتأصلة حتى اآلن،
في تشكيل هذه المفاهيم لدى اإلنسان هو أن هللا لم يكشف ً

باإلضافة إلى انتشار النظريات التقليدية على مر السنوات منذ العصور القديمة .إنه لمن المنصف القول إنه ،في خالل مسيرة

المستمرين لجميع أنواع الفهوم التصورية هلل لدى الناس،
التطوٍر
ّ
إيمان اإلنسان باهللّ ،أدى تأثير المفاهيم المختلفة إلى التشكل و ّ
األمر الذي جعل العديد من األشخاص المتدينين الذين يخدمون هللا يصبحون أعداءه .وهكذا ،كلما كانت مفاهيم الناس الدينية
أبدا عقيدة ،بل يتغير
أبدا ،وال ّ
يشكل ً
دائما جديد وغير قديم ً
أقوى ،عارضوا هللا أكثر وأصبحوا أعداء له أكثر .إن عمل هللا ً
ويتجدد باستمرار بقدر أكبر أو أقل .وهذا العمل هو تعبير عن شخصية هللا نفسه المتأصلة .كما أنه تعبير عن مبدأ متأصل في
تمكن من معرفة
تغير اإلنسان أو ّ
عمل هللا وإحدى الوسائل التي يحقق هللا من خاللها تدبيره .لو لم يعمل هللا بهذه الطريقة ،لما ّ
هللا ولما كان الشيطان قد ُهزم .ولذلك ،تط أر باستمرار تغييرات على عمله تبدو عشوائية ،ولكنها في الواقع منتظمة .إال أن

تماما .فاإلنسان يتمسك بالعقائد واألنظمة القديمة والمألوفة .وبقدر ما تكون قديمة،
الطريقة التي يؤمن بها اإلنسان باهلل مختلفة ً
بقدر ما يستسيغها .كيف يمكن إلنسان ذي ٍ
عقل جاهل ومتصّلب كالصخر أن يقبل هذا القدر الكبير من كالم هللا وعمله الجديد

الس ّن،
قديما ً
أبدا؛ وال يحب سوى اإلله القديم ،الكبير ّ
دائما وال يصبح ً
الذي ال يمكن إدراكه؟ يمقت اإلنسان اإلله الذي يتجدد ً
والذي شاب شعره ِ
عدو هللا .وال يزال كثير
يفضله ،أصبح اإلنسان ًّ
وعلق في مكانه .وبالتالي ،بما أن لكل من هللا واإلنسان ما ّ
َ
َ

من هذه التناقضات موجودًا حتى اليوم ،في وقت كان هللا فيه يقوم بعمل جديد لما يقارب الستة آالف سنة .وقد باتت ،إ ًذا ،هذه
متمس ًكا به ليس
قديما وميتًا ،وما يجعل هللا اإلنسان
التناقضات مستعصية ... .لطالما قصد هللا أن يكون عمله ً
ّ
جديدا وحيًّا ،ال ً

أبديًّا وغير قابل للتغيير ،بل يتغير وفق العصر والفترة؛ هذا ألنه إله يجعل اإلنسان يعيش ويتجدد ،ال شيطان يجعل اإلنسان
قديما .أما زلتم ال تفهمون ذلك؟ لديك مفاهيم عن هللا وال تستطيع التخلي عنها؛ ألنك منغلق في تفكيرك .وهذا ال
يموت ويصبح ً
إن ما
دائما في واجباتهّ .
يعود إلى أن عمل هللا يفتقر إلى المنطق أو ألنه ال يتماشى مع الرغبات البشرية ،أو إلى أن هللا مهمل ً
يجعلك غير قادر على التخلي عن مفاهيمك هو افتقارك الشديد إلى الطاعة ،وإلى أنك ال تشبه البتّة مخلوقات هللا ،وليس ألن
دائما
يصعب األمور عليك .وكل هذا
هللا
َ
ّ
تسببت به أنت وال عالقة هلل به .كل المعاناة والمأساة سببها اإلنسان .إن مقاصد هللا ً
تميز األلف
حسنة :فهو ال يرغب في أن يجعلك تنتج مفاهيم ،ولكنه يرغب في أن تتغير وتتجدد مع مرور الزمن .مع أنك ال ّ
صعب األمور ،بل أنت من ال يتّقي هللا،
من العصا ،فأنت تبقى غارًقا إما في الفحص أو في التحليل .هذا ال يعني أن هللا ُي ّ

يتجر مخلوق صغير على أخذ جزء تافه مما سبق هلل أن منحه إياه ،فيعكسه ويستخدمه ليهاجم به هللا،
وعصيانك كبير للغايةّ .أ
ُ
ليعبروا عن وجهات نظرهم أمام
أليس هذا عصياناً من اإلنسان؟ ومن اإلنصاف القول إن البشر غير مؤهلين على اإلطالق ّ

فضال عن تلك المفاهيم
المنمقة كما يرغبون،
ً
هللا ،ناهيك عن أن يكونوا ً
أهال الستعراض لغتهم التافهة والفاسدة والمنتنة و ّ
أشد تفاه ًة؟
المتعّفنةَ .أوليست حتى ّ

من "الذين يعرفون عمل هللا اليوم هم الوحيدون الذين يمكن أن يخدموا هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

اعلموا أنكم تعارضون عمل هللا أو تستخدمون تصوراتكم الخاصة لقياس عمل اليوم ،ذلك ألنكم ال تعلمون مبادئ عمل

هللا وألنكم ال تأخذون عمل الروح القدس مأخذ الجد بالقدر الكافي .إن معارضتكم هلل وعرقلتكم لعمل الروح القدس سببها
جدا بالفطرة .ال يمكن لبعض الناس ،بعد اكتشاف
تصوراتكم وغطرستكم المتأصلة .ليس ألن عمل هللا خطأ ،لكن ألنكم عصاة ً
إيمانهم باهلل ،القول من أين جاء اإلنسان على وجه اليقين ،لكنهم يجرؤون على إلقاء الخطب العامة ِّ
ليقيمون أوجه الصواب
والخطأ في عمل الروح القدس .حتى أنهم يعظون الرسل الذين نالوا العمل الجديد للروح القدس ،فيعِّلقون ويتحدثون بحديث في

غير محله؛ فبشريتهم ضحلة للغاية وليس لديهم أدنى إحساس بهم .ألن يأتي اليوم الذي يرفض فيه عمل الروح القدس هؤالء

أيضا توجيه هللا في عمله .كيف يمكن
الناس ويحرقهم في نار الجحيم؟ إنهم ال يعرفون عمل هللا لكنهم ينتقدون عمله ويحاولون ً
لمثل هؤالء الناس غير المنطقيين أن يعرفوا هللا؟ يتجه اإلنسان لمعرفة هللا أثناء البحث عنه وتجربته؛ وليس من خالل انتقاده
بدافع أن يأتي لمعرفة هللا من خالل استنارة الروح القدس .كلما كانت معرفة الناس باهلل دقيقة أكثر ،كانت معارضتهم له أقل.

قل عدد األشخاص الذين يعرفون هللا ،زاد احتمال معارضتهم له .إن تصوراتك وطبيعتك القديمة
وعلى النقيض من ذلك ،كلما َّ

طا
ًا
فاسدا
ومتدهور ومنح ً
وطبيعتك البشرية وشخصيتك ونظرتك األخالقية هي "الوقود" الذي يشعل بداخلك مقاومة هللا ،كلما كنت ً
بر من اآلخرين ،هم ألد
أكثر ،كنت أشد عداوة هلل .إن أولئك الذين لديهم تصورات بالغة الخطورة ولديهم شخصية ترى أنها أكثر ًا
دوما ضد هللا؛ ولن تكون متوافًقا مع
أعداء هلل المتجسد وأولئك هم أضداد المسيح .إذا لم تخضع تصوراتك للتصحيح ،فستكون ً
ٍ
بمعزل عنه.
دوما
هللا ،وستكون ً
من "معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

هل تبتغون معرفة أساس معارضة الفريسيين ليسوع؟ هل تبتغون معرفة جوهر الفريسيين؟ كانوا مملوئين بالخياالت بشأن
المسيَّا .بل وأكثر من ذلك أنهم آمنوا فقط أن المسيا سيأتي ،ولكنهم لم يسعوا طالبين حق الحياة .وعليه ،فإنهم ،حتى اليوم ،ما

زالوا ينتظرون المسيا؛ ألنه ليس لديهم معرفة بطريق الحياة ،وال يعرفون ما هو طريق الحق .كيف يا تُرى كان يمكن لمثل هؤالء
األشخاص الحمقى المعاندين والجاهلين نيل بركة هللا؟ كيف كان يمكنهم رؤية المسيا؟ لقد عارضوا يسوع ألنهم لم يعرفوا اتّجاه

وعالوة على ذلك ،ألنهم لم يفهموا المسيا .وبما أنهم لم
عمل الروح القدس ،وألنهم لم يعرفوا طريق الحق الذي نطق به يسوع،
ً
أبدا بصحبة المسيا ،فقد قاموا بارتكاب خطأ التمسك عبثًا باسم المسيا ،في حين أنهم كانوا
يروا المسيا مطلًقا ،ولم يكونوا ً
يعارضون جوهر المسيا بجميع الوسائل الممكنة .كان هؤالء الفريسيون في جوهرهم معاندين ومتغطرسين ،ولم يطيعوا الحق.

ع المسيا.
كان مبدأ إيمانهم باهلل هو :مهما كان ُعمق وعظك ،ومهما كان مدى علو سلطانك ،فأنت لست المسيح ما لم تُْد َ
مجددا :أليس من السهل للغاية بالنسبة إليكم أن ترتكبوا أخطاء الفريسيين
أسألكم
ً
أليست هذه اآلراء منافية للعقل وسخيفة؟ َس ْ
األولين بالنظر إلى أنكم ليس لديكم أدنى فهم ليسوع؟ هل أنت قادر على تمييز طريق الحق؟ هل تضمن ًّ
حقا أنك لن تعارض

المسيح؟ هل أنت قادر على اتباع عمل الروح القدس؟ إذا كنت ال تعرف ما إن كنت ستقاوم المسيح أم ال ،فإنني أقول لك إ ًذا

جميعا قادرين على معارضة يسوع ورفضه واالفتراء
إنك تعيش على حافة الموت بالفعل .أولئك الذين لم يعرفوا المسيا كانوا
ً
ويسبوه .وإضافة إلى ذلك فهم ينظرون إلى عودة يسوع باعتبارها مكيدة
عليه .يستطيع الناس الذين ال يفهمون يسوع أن يجحدوه ّ
من الشيطان ،وسوف ُيدين مزيد من الناس يسوع العائد في الجسد .أال يجعلكم كل هذا خائفين؟ ما ستواجهونه سيكون
تجديفا
ً
فضا لكل ما عبَّر عنه يسوع .ما الذي يمكنكم الحصول عليه من
ضد الروح القدس ،وتخر ًيبا لكلمات الروح القدس للكنيسة ،ور ً

يسوع إن كنتم مشوشين للغاية؟ كيف يمكنكم فهم عمل يسوع عندما يعود في الجسد على سحابة بيضاء ،إذا كنتم ترفضون
ِ
بعناد أن تدركوا أخطاءكم؟ أقول لكم هذا :الناس الذين ال يتقبلون الحق ،ومع ذلك ينتظرون بال ُّ ٍ
قدوم يسوع على سحابة
تبصر َ
بيضاء ،من المؤكد أنهم سيجدفون على الروح القدس ،وهم الفئة التي ستهلك .أنتم فقط َّ
تتمن ْون نعمة يسوع ،وفقط تريدون التمتع
بعالم السماء السعيد ،ولكنكم لم تطيعوا ُّ
يعبر عنه يسوع عندما
قط الكلمات التي تكلم بها يسوع ،ولم تتقبلوا مطلًقا
َّ
الحق الذي ّ
يعود في الجسد .ما الذي تتمسكون به في مقابل حقيقة عودة يسوع على سحابة بيضاء؟ هل هو إخالصكم في ارتكاب الخطايا

ار وتكرًارا؟ ما الذي ستقدمونه كذبيحة ليسوع العائد على سحابة بيضاء؟ هل هي سنوات
بصورة متكررة ،ثم االعتراف بها ،مرًا
تمجدون فيها أنفسكم؟ ما الذي ستتمسكون به لتجعلوا يسوع العائد يثق بكم؟ هل هي طبيعتكم المتغطرسة التي ال
العمل التي ّ
تطيع أي حق؟

أرضا جديدتين" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "حينما ترى جسد يسوع الروحاني ،سيكون هللا قد صنع
سماء و ً
ً

إ ن مصدر معارضة اإلنسان وتمرده على هللا هو اإلفساد الذي ألحقه به الشيطان .وألن ضمير اإلنسان قد أفسده

مخدرا ،وغير أخالقي ،واضمحلت أفكاره ،وأصبحت لديه نظرة ذهنية متخلفة .أما قبل أن يفسد الشيطان
الشيطان ،فإنه أصبح
ً
اإلنسان ،فقد كان اإلنسان يتبع هللا بالطبيعة ويطيع كلماته بعد سماعها .كان بطبيعته يتمتع بتفكير سديد وضمير سليم وطبيعة
بشرية عادية .أما بعدما أفسده الشيطان أُصيب منطقه وضميره وإنسانيته األصليين بالتبلد ولحقها التلف بفعل الشيطان .وبهذه

الطريقة ،فقد طاعته ومحبته هلل .أصبح منطق اإلنسان شا ًذا ،وأصبحت شخصيته مشابهة لشخصية الحيوان ،وأصبح تمرده
على هللا أكثر تك ار اًر وأشد إيالماً .ومع ذلك فإن اإلنسان ال يعلم ذلك وال يالحظه ،وبكل بساطة يعارض ويتمرد .إن الكشف عن

تخدر إلى أقصى حد،
شخصية اإلنسان هو تعبير عن تفكيره وبصيرته وضميره ،وألن عقله وشخصيته فاسدان ،وألن ضميره ّ
فقد أصبحت شخصيته متمردة على هللا. ...
المخدر وطبيعته الخبيثة وتفكيره غير السديد .إذا كان
إن مصدر الكشف عن شخصية اإلنسان الفاسدة ليس سوى ضميره
ّ

ضمير اإلنسان وتفكيره قادرين على العودة إلى طبيعتهما ،فسيصبح اإلنسان صالحاً لالستخدام أمام هللا .ونظ اًر ألن ضمير

مخد اًر ،فإن تفكير اإلنسان لم يكن سديدًا أبداً ،وكلما ازداد بالدة ،ازداد تمرد اإلنسان على هللا ،حتى إنه قام
اإلنسان كان دائما ً
المتجسد في األيام األخيرة إلى بيته ،وهو يدين جسد هللا ،ويرى أن جسد هللا
بتسمير يسوع على الصليب ،ورفض دخول هللا
ّ

المتجسد ،ولو كان لديه
دنيء .ولو كان اإلنسان يتمتع بالقليل من اإلنسانية ،لما تعامل بهذا القدر من القسوة مع جسد هللا
ّ
المتجسد ،ولو كان لديه القليل من الضمير ،لما
القليل من المنطق ،لما أصبح بهذا القدر من الوحشية في معاملته لجسد هللا
ّ
تجسد هللا ،ومع ذلك فهو غير قادر على
أصبح "ممتناً" بهذا القدر تجاه هللا
المتجسد بهذه الطريقة .يعيش اإلنسان في عصر ُّ
ّ
تجسد هللا ،ويبدو أنه
تماما حقيقة ُّ
شكر هللا على منحه إياه مثل هذه الفرصة الجيدة ،وبد ً
ال من ذلك يلعن مجيء هللا ،أو يتجاهل ً
دائما
معارض لها ويشعر بالضجر منها .وبغض النظر عن كيفية تعامل اإلنسان مع قدوم هللا ،فإن هللا ،وباختصار ،قد استمر ً
في أداء عمله بصبر ،حتى مع عدم ترحيب اإلنسان به ورفعه طلباته إليه بطريقة عمياء .لقد أصبحت شخصية اإلنسان شرسة

للغاية ،وأصبح تفكيره بليدًا إلى أقصى حد ،وتعرض ضميره إلى السحق التام على يد الشرير ،فلم يعد منذ زمن طويل هو
الضمير األصلي نفسه الذي كان يمتلكه اإلنسان.

من "أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

2.في البحث عن الطريق الصحيح ،يجب أن تتمسك بالعقل
كلمات هللا المتعلقة:
ال يمكن التحدث عن هللا واإلنسان وكأنهما متساويان .إن جوهر هللا وعمله أمران ال يتيسر على اإلنسان إدراكهما أو
يتمم هللا عمله بنفسه ويتكلم بكلماته إلى عالم البشر ،لما استطاع اإلنسان أن يفهم مشيئته ولذلك حتى أولئك
استيعابهما .إن لم ّ
الذين كرسوا حياتهم كلها هلل لن يستطيعوا نيل رضاه .بدون عمل هللا ،وبغض النظر عن مدى صالح اإلنسان ،سيذهب
دائما أسمى من أفكار اإلنسان وحكمة هللا يتعذر على اإلنسان استيعابها .ولذلك أقول إن
هباء ،ألن أفكار هللا ستظل ً
صالحه ً
تماما .ال يجب على اإلنسان تحديد عمل
أولئك الذين "يرون بوضوح" أن هللا وعمله أمور غير فعالة ،هم متغطرسون وجهالء ً
هللا ،بل أنه ال يمكن لإلنسان تحديد عمل هللا .اإلنسان في عين هللا أصغر من نملة ،فكيف يمكنه إدراك عمل هللا؟ أولئك الذين

جميعا أن
يقولون باستمرار" :هللا ال يعمل بهذه الطريقة أو بتلك" أو "هللا مثل هذا أو ذاك" ،أليسوا جميعهم جهالء؟ يجب علينا
ً
جميعا قد أفسدهم إبليس .طبيعتهم تقاوم هللا ،وهم ليسوا على ِوفاق معه ،كما ال
ندرك أن البشر – المصنوعين من جسد –
ً
يخص هللا نفسه .يجب على اإلنسان الخضوع وعدم التشبُّث
يمكنهم تقديم مشورة لعمله .كيفية إرشاد هللا لإلنسان هو عمل
ّ
تصوراتنا على عمل هللا بغرض أن يأخذ ذلك
بآرائه ،ألن اإلنسان ليس إال تراب .بما أننا نسعى لطلب هللا ،ال يجب أن نفرض ّ

بعين االعتبار ،وال يجب علينا توظيف شخصيتنا الفاسدة في محاولة عمدية لمقاومة عمل هللا .أوليس هذا يجعلنا ضد المسيح؟

كيف يمكن ألشخاص مثل أولئك أن يقولوا إنهم يؤمنون باهلل؟ حيث إننا نؤمن أن هناك إل ًها ،وحيث إننا نرغب في إرضائه
ورؤيته ،علينا أن نسعى إلى طريق الحق ،ونبحث عن طريقة للتوافق مع هللا .وال يجب أن نعارض هللا بعناد؛ فما العائد علينا
من مثل هذه األفعال؟
اليوم ،هلل عمل جديد .قد ال تقبلون هذه الكلمات ،فقد تبدو غريب ًة لكم ،ولكني أنصحكم بعدم الكشف عن طبيعتكم ،ألنه ال
يمكن إال ألولئك الجياع والعطاش إلى البر أمام هللا أن ينالوا الحق ،واألتقياء ًّ
حقا هم فقط َم ْن يحصلون على االستنارة واإلرشاد
اإللهيين .ال شيء يأتي من السعي وراء الحق من خالل الجدل ،ولكن بالسعي الهادئ فقط نحصل على نتائج .حين أقول:

اهتماما
"اليوم ،هلل عمل جديد" ،فإني أشير إلى عودة هللا في الجسد .ربما ال تبالي بهذه الكلمات ،أو ربما تحتقرها ،أو ربما تمثل
ً
كبير لك .أيًّا كان الوضع ،أرجو أن كل من يشتاقون ًّ
حقا لظهور هللا يمكنهم مواجهة هذه الحقيقية وإعطاءها االهتمام الواجب.
ًا
من األفضل أال نقفز للنتائج ،فهكذا ينبغي أن يتصرف الحكماء.
من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

إن عودة يسوع خالص عظيم ألولئك الذين يستطيعون قبول الحق ،أما بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن قبول الحق فهي

تجدف على الروح القدس وترفض الحق .ال ينبغي أن تكون
شخصا
عالمة دينونة .عليك أن تختار طريقك ،وال ينبغي أن ّ
ً
شخصا يطيع إرشاد الروح القدس ويشتاق إلى الحق ويسعى إليه؛ بهذه الطريقة وحدها تكون منفعتكم.
ومتغطرسا ،بل
جاهال
ً
ً
ً
أنصحكم أن تسلكوا طريق اإليمان باهلل بعناية .ال تقفزوا إلى االستنتاجات ،بل وفوق ذلك ،ال تكونوا المبالين ومستهترين في

إيمانكم باهلل .عليكم أن تعرفوا ،بأقل تقديرَّ ،
ومتّقين .أما الذين سمعوا الحق
أن َمن يؤمنون باهلل يجب أن يكونوا متواضعين ُ
َّ
وج َّهال ،وأولئك الذين سمعوا الحق ومع ذلك يقفزون إلى االستنتاجات بال اكتراث أو ُيدينون الحق فهم
ولكنهم ازدروه فهم حمقى ُ
جميعا أن تكونوا عقالنيين وتْقبلوا الحق.
أويدينهم .عليكم
مملوؤون غطرس ًة .ال يحق ألي شخص يؤمن بيسوع أن يلعن اآلخرين ُ
ً

احدة فقط من بين  10.000كلمة من هذه الكلمات متوافقة مع
َلعّلك بعد سماعك لطريق الحق وقراءتك لكلمة الحياة ،تؤمن أن و ً
قناعاتك والكتاب المقدس ،لذلك عليك أن تستمر في البحث عن تلك الكلمة التي نسبتها واحد من عشرة آالف من هذه الكلمات.

قلبك بالتقوى هلل،
اضعا ،و ّأال تكون ُمفر ً
تمسك ُ
ال أزال أنصحك أن تكون متو ً
طا في ثقتك بنفسك ،و ّأال تبالغ في االستعالء .كّلما ّ
صت هذه الكلمات بدقة وتأملت فيها بصورة متكررة ،ستفهم ما إذا كانت هي
تفح َ
ولو بقدر يسير ،حصلت على نور أعظم .إن ّ
الحياة
الحق أم ال ،وما إذا كانت هي
َّ
َ
يسير
قدر ًا
أعمى قائلين" :ليس هذا إال ًا

ٍ
سيدينون هذه الكلمات بشكل
بعض الناس ،بعد أن يقرؤوا
أم الَّ .
لعل َ
بضع جمل فقطُ ،
َ
من استنارة الروح القدس" ،أو "هذا مسيح كاذب جاء ليخدع الناس"َ .م ْن يقولون هذا قد

أقل القليل عن عمل هللا وحكمته ،أنصحك أن تبدأ األمر برمته من جديد! يجب عليكم ّأال تُدينوا
أعماهم الجهل! أنت تفهم َّ
ِ
ِ
يجدفون
مسحاء كذب ًة في األيام األخيرة ،ويجب عليكم ّأال تكونوا
الكلمات التي قالها هللا بسبب ظهور
بشكل أعمى
أشخاصا ّ
ً
ٍ
كنت ،بعد الكثير من التمحيص ،ال تزال تؤمن أن
على الروح القدس ألنكم تخشون الخداع .أوليس هذا
مدعاة أسف كبرى؟ إن َ
َ
عقابا في النهاية ،ولن تنال البركات .إن كنت ال تستطيع
هذه الكلمات ليست الحق وليست الطريق ،وليست تعبير هللا ،فستنال ً
المعلن بوضوح وص ارحة ،أفال تكون إ ًذا غير مؤهل لخالص هللا؟ أال تكون
مبارٍك بما يكفي ليعود
غير َ
شخصا َ
ً
أن تقبل الحق ُ
ٍ
فكر من أجل مصيرك ،ومن أجل
ومندفعا ،وال تتعامل مع اإليمان باهلل
فكر في األمر! ال تكن متسرًعا
كلعبةِّ .
أمام عرش هللا؟ ِّ
ً
تحقيق آمالك ،ومن أجل حياتك ،وال تعبث بنفسك .هل يمكنك قبول هذه الكلمات؟

أرضا جديدتين" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "حينما ترى جسد يسوع الروحاني ،سيكون هللا قد صنع
سماء و ً
ً

وحيث أننا نبحث عن آثار ُخطى هللا ،علينا البحث عن مشيئة هللا ،وعن كالم هللا ،وعن أقوال هللا ،ألنه حيثما يوجد كالم
هللا الجديد ،هناك يكون صوته ،وحيثما توجد آثار أقدامه ،هناك تكون أعماله .حيثما يوجد تعبير هللا ،نجد ظهور هللا ،وحيثما
ُيوجد ظهور هللا ،هناك يوجد الطريق والحق والحياة .أثناء سعيكم وراء آثار أقدام هللا ،تجاهلتم الكلمات التي تقول" :هللا هو
الطريق والحق والحياة" .لذلك فحين يستقبل العديد من الناس الحق ،فإنهم ال يؤمنون َّأنهم قد وجدوا آثار أقدام هللا ناهيك عن

َّأنهم ال يعترفون بظهور هللا .يا له من خطأ جسيم! ال يمكن أن يتصالح ظهور هللا مع تصورات اإلنسان ،وال يمكن أن يظهر
هللا بحسب أمر من اإلنسان .يقوم هللا بتقرير اختياراته بنفسه ويحدد خطته بنفسه حين يقوم بعمله ،فضالً عن أن لديه أهدافه

مضطر إلى أن يناقش العمل الذي يقوم به مع اإلنسان ،أو يسعى إلى الحصول على نصيحة
ًا
الخاصة وطرقه الخاصة .ليس
اإلنسان ،أو يخبر كل شخص بعمله .هذه هي شخصية هللا ويجب على كل شخص اإلقرار بهذا .إن كنتم راغبين في رؤية

ظهور هللا ،إن كنتم ترغبون في اتباع آثار أقدام هللا ،فعليكم أوالً أن تتجاوزوا حدود تصوراتكم الشخصية .ال يجب أن تطلبوا أن
يفعل هللا هذا أو ذاك .كما يجب عليكم أال تُ َح ِّج َموا هللا بمحدوديتكم وتصوراتكم الشخصية .بل عليكم أن تسألوا كيف يمكنكم
السعي وراء آثار أقدام هللا ،وكيف يمكنكم قبول ظهور هللا والخضوع لعمله الجديد؛ هذا ما يجب على اإلنسان ِفعله .حيث أن
اإلنسان ليس هو الحق ،وال يملك الحق؛ فيجب عليه أن يسعى ويقبل ويطيع.

كنت أمريكيًّا أو بريطانيًّا أو حامالً ألية جنسية أخرى ،عليك أن تخطو خارج حدودك ،عليك أن تتجاوز نفسك،
سواء َ
قيودا على آثار أقدام هللا .ألن اليوم
ويجب أن تنظر إلى عمل هللا من منظور أنك مخلوق من هللا .بهذه الطريقة لن تضع ً
يتصور العديد من الناس أنه من المستحيل أن يظهر هللا في دولة أو أمة معينة .كم هي عميقة أهمية عمل هللا ،وكم هو مهم

ظهور هللا! كيف يمكن قياسهما بالتصور والفكر اإلنساني؟ ولذلك أقول إنه عليك أن تخترق حاجز تصوراتك عن الجنسية أو
ِ
العرق حين تطلب ظهور هللا؛ بهذه الطريقة لن تُ ّقيدك تصوراتك الشخصية؛ وبهذه الطريقة ،ستصبح مؤهالً الستقبال ظهور هللا،

أبدا قبول هللا.
ال ً
دائما في الظلمة ،ولن تََن َ
وإال ستظل ً
جديدا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
ًا
من "ظهور هللا استهل
عصر ً

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مظهر أو
يتقيد بأي
يخصص نفسه
لشعب أو دولة أو أمة بعينها ،ويقوم بإتمام خطته دون أن ّ
هللا إله البشرية كلها .وال ّ
ٍ
ٍ
أبدا هذا المظهر قط ،أو ربما تتبنى موقف اإلنكار لهذا المظهر ،أو ربما الدولة أو األمة التي
أية دولة أو أمة .ربما لم تتخيل ً
يظهر فيها هللا تعاني من التمييز ضدها وتُ ُّ
تطور في العالم .ومع ذلك ،فإن هلل حكمته الخاصة ،وبسلطانه وحقه
ًا
عد األقل
ٍ
أناسا يريد أن يجعلهم :جماعة ُيخضعها ،جماعة تتحمل
وشخصيته ،قد ربح جماعة من الناس على قلب واحد معه .وقد ربح ً
مظهر أو أية ٍ
ٍ
دولة
التجارب المؤلمة وكافة أساليب االضطهاد وتتبعه حتى النهاية .إن هدف ظهور هللا الذي يخلو من قيود أي
جسدا في اليهودية ،كان هدفه أن ُيكمل عمل
هو أن يكون ًا
قادر على إكمال عمل خطته .على سبيل المثال ،عندما صار هللا ً
الصليب لفداء الجنس البشري بأسره .ومع ذلك ،اعتقد اليهود أن هللا من المستحيل أن يفعل هذا ،وظنوا أنه من المستحيل أن

جسدا ويتخذ هيئة الرب يسوع .وقد أصبح "مستحيلهم" أساس إدانتهم ومعارضتهم هلل ،وأدى في النهاية إلى دمار
يصير هللا ً
مشابها؛ إذ أنهم يعلنون بكل قوتهم ظهور هللا الوشيك ،ومع ذلك يدينون ظهوره؛
إسرائيل .واليوم يرتكب العديد من الناس خطأً
ً
أيت العديد من الناس يقعون
ضحكا عندما
ً
وهكذا فإن "مستحيلهم" مرًة أخرى ُي ّقيد ظهور هللا داخل حدود مخيلتهم .ولذلك ر ُ
ين ُمخلصين في مواجهة الحق
يتقابلون مع كالم هللا .أوليس هذا الضحك ال يختلف عن إدانة وتجديف اليهود؟ أنتم لستم َوِرِع َ

وما زاد أنكم ال تشتاقون إليه! أنتم تدرسون مجرد دراسة عمياء وتنتظرون بال مباالة .ماذا يمكنكم أن تَ ْجنوا من دراسة كهذه
كنت ال تستطيع تمييز أقوال هللا ،كيف ستصبح مؤهالً أن
وانتظار مثل هذا؟ هل يمكنكم نيل اإلرشاد الشخصي من هللا؟ إن َ
تشهد ظهوره؟ حيثما يظهر هللا هناك يكون إعالن الحق وهناك يكون صوت هللا .فقط أولئك الذين يستطيعون قبول الحق يمكنهم
جانبا! توقف واق أر هذه الكلمات بعناية .إن كنت تشتاق
سماع صوت هللا ،وهم فقط المؤهلون لرؤية ظهور هللا .ضع تصوراتك ً
جانبا! كلما َّ
شيئا ما مستحيل،
صدق األشخاص أن ً
إلى الحق ،فسينير هللا ذهنك كي تفهم مشيئته وكلماته .ضع "مستحيلك" ً
زادت أرجحية حدوثه ،ألن حكمة هللا أعلى من السماوات ،وأفكار هللا أسمى من أفكار البشر ،وعمل هللا يتجاوز حدود التفكير

والتصور اإلنساني .كلما كان هذا الشيء مستحيالً ،كان هناك المزيد من الحق للسعي وراءه؛ وكلما كان الشيء يتجاوز تخيل
وتصور اإلنسان ،كان يحتوي أكثر على مشيئة هللا .ألنه ال يهم أين يكشف هللا عن ذاته ،فاهلل يظل هو هللا ،ولن يتغير جوهره

أبدا بسبب مكان ظهوره أو أسلوبه .تظل شخصية هللا كما هي بغض النظر عن مكان آثار أقدامه .ال يهم مكان آثار أقدام هللا
ً
فمثال ،الرب يسوع ليس إله بني إسرائيل فحسب ،لكنه إله كل الشعوب في آسيا وأوروبا وأمريكا ،وهو
إذ هو إله البشرية كلهاً .

فلنسع لمعرفة مشيئة هللا واكتشاف ظهوره في أقواله واتباع خطاه! هللا هو الطريق والحق
اإلله الواحد في الكون بأسره .لذلك
َ
والحياة .وظهوره وكالمه يتزامنان في وجدوهما معا ،وشخصيته وآثار أقدامه تظل م ِ
مكن َة المنال للجنس البشري .أعزائي اإلخوة
ً
ُ
واألخوات ،أرجو أن تكونوا قادرين على رؤية ظهور هللا في هذه الكلمات ،وتبدؤون في اتباع آثار أقدامه نحو عصر جديد
وسماء جديدة جميلة وأرض جديدة ُم َّ
عدة ألولئك الذين ينتظرون ظهوره.
جديدا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
ًا
من "ظهور هللا استهل
عصر ً

3.في اإليمان باهلل ،يجب أن تقيم عالقة عادية مع هللا
كلمات هللا المتعلقة:

في إيمانك باهلل يجب أن تحسم على األقل مسألة وجود عالقة طبيعية مع هللا .إن لم يكن لك عالقة طبيعية مع هللا،

كامال من خالل قلب هادئ في حضرة هللا .كما
فسيضيع معنى إيمانك باهلل .يمكن تحقيق إقامة عالقة طبيعية مع هللا تحقيًقا ً
أن وجود عالقة طبيعية مع هللا يعني القدرة على عدم ِ
الشك في أي من عمل هللا أو ِ
إنكاره ،والقدرَة على الخضوع لعمله .إن هذا
َ
ّ
يعني وجود النوايا الصحيحة في حضرة هللا ،وليس التخطيط لنفسك ،بل اعتبار مصالح عائلة هللا أولوية قصوى قبل أي شيء.
قادر على تهدئة قلبك في حضرة هللا في كل ما تفعله؛
كما يعني قبول تمحيص هللا ،والخضوع لترتيبات هللا .يجب أن تكون ًا
وحتى إن كنت ال تفهم إرادة هللا ،فيجب عليك أداء واجباتك ومسؤولياتك بأقصى ٍ
قدر في استطاعتك .وبمجرد استعالن إرادة هللا

أيضا عالقات طبيعية مع
لك ،اسلك وفًقا لها ،ولن يكون األوان قد فات .عندما تصبح عالقتك مع هللا طبيعية ،سيكون لديك ً
ِ
وصحح وجهات نظرك ،وتجنب
طبق متطلبات هللا،
الناس ،فكل شيء مبني على أساس كالم هللاُ .ك ْل كالم هللا واشربه ،ثم ِّ
ّ

القيام بأي شيء لتقاوم هللا أو تزعج الكنيسة .ال تقم بأي شيء ال يفيد حياة إخوتك وأخواتك ،وال تقل أي شيء ال يفيد اآلخرين،

وال تفعل أي شيء شائن .بل كن نزيها ومستقيما في كل ما تفعله َّ
وتأكد من أن كل فعل تقوم به مقبول أمام هللا .مع أن الجسد
ً
ً
قد يكون
قادر على إعطاء األولوية لمصالح عائلة هللا ،دون الطمع في المنفعة
ضعيفا في بعض األحيان ،يجب أن تكون ًا
ً
الشخصية ،وعلى أن تسلك بالبر .إذا استطعت الممارسة بهذه الطريقة ،فستكون عالقتك مع هللا طبيعية.
من "كيف هي عالقتك مع هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

التصرف وفًقا لمتطلبات هللا،
قادر على
في كل شيء تفعله ،يجب عليك فحص ما إذا كانت نواياك صحيحة .إذا كنت ًا
ّ
قادر على
فستكون عالقتك باهلل طبيعية .هذا هو أدنى معيار .افحص نواياك ،وإذا اكتشفت ظهور نوايا غير صحيحة ،كن ًا

صالحا أمام هللا ،وهو ما يدل بدوره على أن عالقتك مع هللا
شخصا
وتصرف وفًقا لكالم هللا .وهكذا ستصبح
إدارة ظهرك لها
ّ
ً
ً
قادر على وضع قلبك
طبيعية ،وأن كل ما تفعله هو من أجل هللا ،وليس من أجل نفسك .في كل ما تفعل وكل ما تقول ،كن ًا
تتصرف وفًقا إلرادتك الشخصية .هذه هي
منقادا بمشاعرك ،أو
مستقيما في أفعالك ،وال تكن
في الموضع الصحيح ،وكن
ً
ّ
ً
يتصرفوا بموجبها .يمكن أن تكشف أمور صغيرة عن نوايا الشخص وقامته ،وبالتالي،
المبادئ التي يجب على المؤمنين باهلل أن
َّ
ِ
ِ
كملك
لكي يدخل المرء في طريق الحصول على الكمال من هللا ،يجب عليه أوًال أن
ّ
يصحح نواياه وعالقته مع هللا .ال يمكن أن ُي ّ
هللا ّإال عندما تكون عالقتك معه طبيعية ،وعندها فقط يمكن لتعامل هللا وتهذيبه وتأديبه وتنقيته أن تحّقق تأثيرها المطلوب فيك.
هذا معناه أنه إن كان البشر قادرين على حفظ هللا في قلوبهم ،وال يسعون إلى المكاسب الشخصية ،وال يفكرون في تطلعاتهم
الشخصية (بطريقة جسدانية) ،بل يتحملون عبء دخول الحياة ،ويبذلون قصارى جهدهم للبحث عن الحق ،ويخضعون لعمل

هللا – إن كنت تستطيع فعل ذلك ،فعندها ستكون األهداف التي تسعى إليها صحيحة ،وستغدو عالقتك مع هللا طبيعية .يمكن
تسمية تصحيح عالقة المرء مع هللا بالخطوة األولى للدخول في رحلة المرء الروحانية .ومع أن مصير اإلنسان في يد هللا ،وقد

كامال أو أن يقتنيك تعتمد على ما إذا كانت عالقتك
يغيره ،فإن إمكانية أن يجعلك هللا ً
سبق أن ّ
قدره هللا ،وال يمكن لإلنسان أن ّ
مع هللا طبيعية أم ال .ربما توجد فيك جوانب ضعيفة أو غير ُمطيعة – لكن ما دامت وجهات نظرك ونواياك صحيحة ،وعالقتك

وكنت تعمل من أجل
مؤه ٌل لنيل الكمال من هللا .إذا لم تكن لديك العالقة الصحيحة مع هللا،
َ
مع هللا صحيحة وطبيعية ،فأنت ّ
إن كانت عالقتك مع هللا
الجسد ،أو من أجل أسرتك ،فبغض النظر عن مدى اجتهادك في العمل ،فإنه سيكون بال طائل .أما ْ
طبيعية ،فسيكون كل شيء آخر على ما ُيرام .ال ينظر هللا إلى أي شيء آخر ،لكنه ينظر فقط إلى ما إذا كانت وجهات نظرك

قادر على رؤية هذه األمور بوضوح
في إيمانك باهلل صحيحةَ :م ْن تؤمن به ،وألجل َم ْن تؤمن ،والسبب وراء إيمانك .إذا كنت ًا
تقدما في حياتك ،وستضمن الدخول إلى الطريق الصحيح.
تيبا ً
والممارسة ،في حين تكون وجهات نظرك مرتّب ًة تر ً
جيدا ،فستحقق ً

ٍ
فعندئذ ستكون كل األشياء األخرى باطلة ،وبغض
أما إذا كانت عالقتك باهلل غير طبيعية ،ووجهات نظر إيمانك باهلل منحرفة،

شيئا .لن تكسب الثناء من هللا ّإال بعد أن تصبح عالقتك باهلل طبيعية ،وذلك عندما تنبذ
النظر عن مدى قوة إيمانك ،فلن تنال ً
الجسد وتصلي وتعاني وتحتمل وتخضع وتساعد إخوتك وأخواتك وتبذل مز ًيدا من جهدك ألجل هللا ،وهكذا.
من "كيف هي عالقتك مع هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ثم نيل رضاه ،وبإشغال قلوبهم بكالم
تتمثل طريقة إيمان الناس باهلل ،ومحبته وإرضائه في مالمسة روح هللا بقلوبهم ،ومن َّ
هللا ،وبذلك يتأثرون بروح هللا .إذا كنت ترغب في تحقيق حياة روحية طبيعية وإقامة عالقة طبيعية مع هللا ،فيجب عليك أوالً أن
ِ
تهدئ قلبك أمامه ،وتسكب قلبك كله فيه .إذا لم َي َهب الناس
تَ َه َب قلبك له .وال يمكنك أن تنعم بحياة روحية طبيعية ّإال بعد أن ّ
قلبهم إلى هللا في إيمانهم به ،وإذا لم يكن قلبهم فيه ولم يعاملوا ِح ْمله على أنه ِح ْمُلهم ،فإن كل ما يفعلونه هو خداع هلل ،وهو
تصرف معهود من المتدينين ،وال يمكن أن يحظى بثناء من هللا .ال يمكن أن يكسب هللا أي شيء من هذا النوع من األشخاص،
الضِّد لعمل هللا؛ فهو أشبه بزخرفة في بيت هللا ،ال ضرورة لها ،وليس لها
وال يمكن لهذا النوع من األشخاص إال أن يؤدي دور ّ
نفع .ال يستخدم هللا هذا النوع من األشخاص ،وال يقتصر األمر على أنه ال توجد فرصة لعمل الروح القدس في مثل هذا
الشخص ،بل وليست هناك أي قيمة لحيازته للكمال؛ فهذا النوع من األشخاص هو في الواقع في "حكم الميت" ،وليس لدى مثل

هؤالء األشخاص أي شيء يمكن أن يستخدمه الروح القدس ،بل على العكس فكلهم استولى عليهم الشيطان وأفسدهم إلى أقصى
حاليا ،ال يقتصر على توظيف الجوانب المرغوبة
حد ،وسوف
ّ
يجتث هللا هؤالء األشخاص .عند استخدام الروح القدس للناس ً
أيضا إلى تكميل الجوانب غير المرغوبة فيهم وتغييرها .إن كنت تستطيع سكب قلبك في هللا
فيهم إلتمام األمور ،بل يعمد ً

واالحتفاظ بالهدوء أمامه ،فستحظى بالفرصة والمؤهالت التي يستخدمها الروح القدس ،لتتلقى استنارة الروح القدس وإضاءته،

وفوق ذلك ستتمتع بفرصة إصالح الروح القدس لعيوبك .عندما تعطي قلبك هلل ،يمكنك الدخول لعمق أكبر في الجانب اإليجابي

والتمتع بمستوى أعلى من البصيرة ،أما في الجانب السلبي فسيتاح لك مزيد من الفهم ألخطائك وعيوبك ،وسوف تكون أكثر
قويما.
فعاالً .وبذلك ستصبح
سلبيا ،بل ستدخل دخوًال ّ
حرصا على السعي إلرضاء إرادة هللا ،ولن تكون ً
شخصا ً
ً
ً
جدا إقامة عالقة طبيعية مع هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "من المهم ً

أيضا عالقة
يجب أن يلتفت قلبك إلى هللا إذا كنت تريد أن تقيم عالقة طبيعية مع هللا ،وعلى هذا األساس ،سيكون لديك ً

طبيعية مع األشخاص اآلخرين .إذا لم تكن لديك عالقة طبيعية مع هللا ،فسيكون األمر متعلًقا بفلسفة العيش اإلنسانية ،بغض
عما تفعله للحفاظ على عالقاتك مع اآلخرين ،وبغض النظر عن مدى اجتهادك في العمل أو مقدار الطاقة التي تبذلها.
النظر ّ
إنك تحافظ على وضعك بين الناس من منظور إنساني وفلسفة إنسانية حتى يمدحوك ،ولكنك ال تتبع كلمة هللا لتقيم عالقات

تركز على عالقاتك مع الناس بل حافظت على عالقة طبيعية مع هللا ،وإن كنت على استعداد ألن
طبيعية مع الناس .إن لم ّ
جدا أن تصبح عالقاتك مع جميع الناس طبيعية .بهذه الطريقة ،ال تُقام هذه
تهب قلبك إلى هللا وتتعلم طاعته ،فمن الطبيعي ً

العالقات على الجسد ،ولكن على أساس محبة هللا .ال توجد أي تعامالت تقر ًيبا قائمة على الجسد ،أما في الروح فهناك شركة،
وكذلك محبة وراحة متبادلة ،وتوفير المؤونة من البعض إلى البعض اآلخر .كل هذا يتم على أساس قلب ُيرضي هللا .ال يتم
جدا من خالل َح ْمل العبء
الحفاظ على هذه العالقات باالعتماد على فلسفة إنسانية للعيش ،ولكنها تتشكل بصورة طبيعية ً
إنسانيا ،وأنت ال تحتاج سوى الممارسة وفًقا لمبادئ كلمة هللا .هل أنت على استعداد لتََف ُّهم إرادة
جهدا
ألجل هللا .إنها ال تتطلب ً
ً
هللا؟ هل أنت على استعداد ألن تكون
تماما إلى هللا ،وتغض
ً
إنسانا "دون عقل" أمام هللا؟ هل أنت على استعداد إلعطاء قلبك ً

النظر عن مركزك بين الناس؟ مع َم ْن تحظى بأفضل عالقات من بين جميع األشخاص الذين تتواصل معهم؟ ومع َم ْن منهم
لديك أسوأ عالقات؟ هل عالقاتك مع الناس طبيعية؟ هل تعامل جميع الناس على قدم المساواة؟ هل تحافظ على عالقاتك مع
اآلخرين وفًقا لفلسفتك في الحياة ،أم أنها مبنية على أساس محبة هللا؟ عندما ال يعطي المرء قلبه إلى هللا ،تصبح روحه ُمتبّلدة،
أبدا ولن يكون له عالقة طبيعية مع هللا ،ولن تتغير شخصية
وفاقدة للحس وفاقدة للوعي .لن يفهم مثل هذا الشخص كالم هللا ً

تماما هلل ،ويتلقى االستنارة واإلضاءة من كالم
مثل هذا الشخص ً
أبدا .تغيير شخصية المرء هي عملية يعطي فيها المرء قلبه ً
هللا .يمكن لعمل هللا أن يسمح للمرء بالدخول بفاعلية ،وكذلك بتمكينه من التخلص من جوانبه السلبية بعد اكتساب المعرفة

قادر على إدراك كل حركة دقيقة داخل روحك ،وسوف تدرك كل حالة
حولها .عندما تبلغ نقطة إعطاء قلبك هلل ،سوف تكون ًا
يجيا في طريق تكميلك بواسطة الروح القدس .كلما كان قلبك أكثر
تمسك بهذا ،وستدخل تدر ً
استنارة وإضاءة تتلقاها من هللاّ .

هدوءا أمام هللا ،أصبحت حساسية روحك ورقتها طبيعية أكثر ،وازدادت قدرة روحك على إدراك تحريك الروح القدس إياها ،ومن
ً
يجيا .يبني الناس عالقات طبيعية فيما بينهم على أساس إعطاء قلبهم إلى هللا ،وليس من
ثم تزداد سالمة عالقتك مع هللا تدر ً
خالل الجهد البشري ،فبدون وجود هللا في قلوبهم ،تكون العالقات الشخصية بين الناس مجرد عالقات جسدية غير سليمة

دائما أن تكون لديك شركة مع
وتنازل للشهوة – إنها عالقات يمقتها هللا ويكرهها .إذا ُقْلت إن روحك قد تحركت ،لكنك تريد ً
َّ
ووجد آخر يسعى لك وال يروقك ،وتتحيز ضده وال تتفاعل معه ،فهذا أكبر دليل على أنك
أشخاص يروقون لك ،ومع َم ْن تجلهمُ ،
خاضع لعواطفك وليس لديك على اإلطالق عالقة طبيعية مع هللا .إنك تحاول خداع هللا وإخفاء قبحك .حتى إن كنت تستطيع

قياسا على المعايير البشرية وحدها .لن يمدحك هللا،
مشاركة بعض الفهم لكنك تحمل نوايا خاطئة ،فإن كل شيء تقوم به جيد ً
قادر على تهدئة قلبك أمام هللا ولديك تعامالت طبيعية مع جميع
فأنت تتصرف وفًقا للجسد ،وليس وفق ِح ْمل هللا .إن كنت ًا
ٍ
فعندئذ فقط تكون الئًقأ ألن يستخدمك هللا .بهذه الطريقة ،مهما كانت طريقة ارتباطك باآلخرين ،فإنها لن تكون
الذين يحبون هللا،
وفًقا لفلسفة من فلسفات الحياة ،ولكنها ستكون أمام هللا والعيش بطريقة تنطوي على مراعاة ِح ْمله.
جدا إقامة عالقة طبيعية مع هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ضعيفا،
وض ْعها موضع التطبيق بمجرد أن تفهمها .ربما كانت هناك أوقات كان فيها جسدك
ً
اق أر كل قول من أقوال هللا َ
متمردا ،أو قاومت – بغض النظر عن كيف كان سلوكك في الماضي ،فليس لهذا أهمية كبيرة ،وال يمكنه عرقلة حياتك
أو كنت
ً
دمت تستطيع إقامة عالقة طبيعية مع هللا اليوم ،فهناك أمل .وإن كنت في كل مرة تق أر كالم هللا يحدث
عن النضج اليوم .ما َ
تغيير فيك ويمكن أن يخبرك اآلخرون أن حياتك قد تغيرت إلى األفضل ،فإن هذا يدل على أن عالقتك مع هللا أصبحت
طبيعية اآلن ،وأنها أخذت وضعها الصحيح .ال يعامل هللا الناس بحسب تعدياتهم .فبمجرد أن تكون قد فهمت وأدركت ،وما
ِ
ليكملك
دمت تستطيع التوقف عن التمرد والمقاومة ،فإن هللا سيظل يظهر رحمة نحوك .عندما يكون لديك الفهم والعزيمة للسعي ّ
أي هللا إذا
هللا ،فإن حالتك في حضرة هللا ستصبح طبيعية .بغض النظر ّ
عما تفعله ،ضع هذا بعين االعتبار عندما تفعله :ما ر ُ
مفيدا للعمل الذي في بيت هللا؟ افحص نواياك ،سواء في الصالة أو في
فعلت هذا؟ هل سيفيد ذلك إخوتي وأخواتي؟ هل سيكون ً
ُ
َّ
الشركة أو في الكالم أو في العمل أو في التواصل مع اآلخرين ،وتحقق مما إذا كانت عالقتك مع هللا طبيعية أم ال .إذا كنت ال

جدا من
تستطيع التمييز بين نواياك وأفكارك الشخصية ،فهذا يعني أنه يعوزك التمييز ،مما يثبت أنك ال تفهم سوى القليل ً
قادر على فهم كل شيء يفعله هللا بوضوح ،ويمكنك إدراك األمور بحسب عدسة كلماته ،والوقوف في جانب
الحق .إن كنت ًا
هللا ،عندئذ ستكون وجهات نظرك قد غدت صحيحة .ولذلك ،فإن تأسيس عالقة جيدة مع هللا ذو أهمية قصوى ألي شخص
يؤمن باهلل .يجب أن ينظر الجميع إلى األمر على أنه مهمة عظيمة األهمية والحدث األكبر في حياتهمُ .يقاس كل شيء تفعله

ٍ
فعندئذ افعل هذا األمر.
بما إذا كانت لديك عالقة طبيعية مع هللا أم ال .إذا كانت عالقتك مع هللا طبيعية ونواياك صحيحة،

تكبد خسائر في مصالحك الشخصية ،وال يمكنك أن تسمح
ولكي تحافظ على عالقة طبيعية مع هللا ،ينبغي أال تخاف من ّ
للشيطان بأن يسود أو أن يحكم قبضته عليك ،وال يمكنك أن تسمح له أن يجعل منك أضحوكة .احتفاظك بمثل هذه النوايا هو
عالمة على أن عالقتك مع هللا طبيعية ،ليس من أجل الجسد ،بل من أجل سالم الروح ،ومن أجل نيل عمل الروح القدس،

ومن أجل إرضاء مشيئة هللا .للدخول في الحالة الصحيحة ،يجب عليك تأسيس عالقة جيدة مع هللا ،وتصحيح وجهات نظرك
ِ
ويضيئك أكثر .بهذه الطريقة ستكون قد دخلت إلى الطريقة
وينيرك
َ
يقتنيك هللاُ ،
عن إيمانك؛ وذلك لكي َ
ثمار كالمه فيكَ ،
ظهر َ
وي َ
وتصرف وفق متطلبات هللا
الصحيحة .استمر في أكل كالم هللا اليوم وشربه ،وادخل في طريقة عمل الروح القدس الحالية،
ّ
الحالية ،وال تتبع طرق الممارسات القديمة ،وال تتشبث بالطرق القديمة في فعل األشياء ،وانخرط في طريقة عمل اليوم بالسرعة

تماما ،وستكون قد بدأت السير في الطريق الصحيح لإليمان باهلل.
الممكنة .وبذلك تصبح عالقتك باهلل طبيعية ً
من "كيف هي عالقتك مع هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

4.العفة الطاهرة التي يجب أن يمتلكها المؤمنون باهلل
كلمات هللا المتعلقة:
ما الجوانب التي تشتملها الطبيعة البشرية؟ إنها تشتمل على البصيرة ،والحس ،والضمير ،والشخصية .إن كنت تستطيع

الوصول إلى الحالة الطبيعية في كل من هذه الجوانب ،فسترقى بشريتك إلى المستوى المثالي .يجب أن يكون لديك مظهر
جدا أو االنخراط في الدبلوماسية؛ فما يتعين عليك هو أن
إنسان عادي ،وأن تشبه َمن يؤمن باهلل .ال يتعين عليك تحقيق الكثير ً
قادر على تبيان األمور ،وتبدو على األقل كإنسان عادي .سيكون
تكون
عاديا ،وتتمتع بحس شخص عادي ،وأن تكون ًا
ً
إنسانا ً
كافيا .كل ما هو مطلوب منك اليوم هو ضمن إمكانياتك؛ فهذه ليست حالة دفعك إلى القيام بأمر ال يمكنك القيام به .لن
هذا ً
تُنفذ أي كلمات غير مجدية أو عمل غير ٍ
مجد عليك .يجب ُّ
التخلص من كل القبح الذي تم التعبير أو الكشف عنه في حياتك.

مطلوبا منكم
بس ِّمه .كل ما ُيطلب منكم هو التخلص من الشخصية الشيطانية الفاسدة هذه ،وليس
ً
لقد أفسدكم الشيطان وامتألتم ُ
ير أو عظيما ،فهذا غير ٍ
مجد .العمل الذي أُنجز فيكم يأخذ في االعتبار ما
شخصا شه ًا
أن تصبحوا شخصية رفيعة المستوى ،أو
ً
ً

طلب من الناس اليوم أن يتصرفوا كالمسؤولين الحكوميين  -أي أن
هو متأصل فيكم .هناك حدود لما أطلبه من الناس .إن ُ
يمارسوا التحدث بنبرة صوت المسؤولين الحكوميين ،وأن يتدربوا على الحديث بطريقة المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى ،أو

نفعا .ال يمكن تحقيق ذلك .وفًقا
أن يمارسوا التعبير عن أنفسهم على طريقة ونبرة كتَّاب المقال والروائيين ،فهذا ال ُيجدي ً
لمقدرتكم ،ينبغي على األقل أن َّ
تتمكنوا من التحدث بحكمة وبراعة وشرح األمور بطريقة واضحة ومفهومة .وهذا هو كل
المطلوب لتلبية المتطلبات .على أقل تقدير ،إن اكتسبت البصيرة واإلحساس ،فهذا سيفيد .األمر الرئيسي المطلوب اآلن هو
ُّ
التخلص من شخصيتك الشيطانية الفاسدة .عليك التخلص من القبح الذي يظهر فيك .كيف يمكنك أن تتحدث عن اإلحساس

السامي واألفكار العليا إن لم َّ
تتخلص من هذين األمرين؟ مع رؤية عدد كبير من الناس أن العصر قد تغير ،فإنهم يفتقرون إلى

أيضا أي محبة أو حشمة القداسة .يا لسخافة هؤالء الناس! هل يمتلكون ذرة من الطبيعة
التواضع والصبر ،وقد ال تكون لديهم ً
تماما من أي بصيرة أو إحساس .بالطبع ،تحتاج بعض الجوانب
البشرية؟ هل لديهم أي شهادة يتحدثون عنها؟ إنهم خالون ً
المنحرفة والخاطئة في الممارسة لدى الناس إلى تصحيح؛ على سبيل المثال ،حياتهم الروحية الجامدة في السابق ومظهرهم

الذي يتسم بالالمباالة والحماقة – يجب أن تتغير كل هذه األمور .إنما التغيير ال يعني أن تفسد نفسك أو تنغمس في ملذات

قائال" :نعم"
خليعا .فتمتعك بحديث إنسان طبيعي وسلوكه هو التحدث بتماسكً ،
الجسد ،وتقول ما تشاء .يجب أال تتحدث حديثًا ً
عندما تعني "نعم" ،و"ال" عندما تعني "ال" .التزم بالحقائق وتحدث بطريقة مالئمة .ال تغش ،وال تكذب .يجب فهم الحدود التي
يمكن للشخص العادي الوصول إليها فيما يتعلق بتغيير الشخصية .إن لم تُفهم ،فلن تتمكن من الدخول إلى الواقع.
من "رفع المقدرة هو من أجل تلقي خالص هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

في شخصيات البشر العاديين ال يوجد التواء أو غش ،ويقيم الناس عالقات طبيعية بعضهم مع بعض ،وال يعيشون

أيضا يتعالى هللا بين الجميع ،وتتخلل كلماته بين البشر ،ويعيش
بمفردهم ،كما أن حياتهم ليست متواضعة وال ُمنحّلة .وهكذا ً
الناس في سالم بعضهم مع بعض وتحت عناية وحماية هللا ،وتمتلئ األرض باالنسجام ،دون تدخل الشيطان ،ويحتل مجد هللا

أبدا من هللا ويكرسون كل
أهمية قصوى بين الناس .مثل هؤالء الناس هم كالمالئكة :أطهار ونابضون بالحياة وال يشتكون ً
جهودهم فقط لمجد هللا على األرض.
من "الفصل السادس عشر" في "تفسيرات أسرار كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

لدي الكثير من اآلمال .أتمنى أن تتصرفوا تصرفات صحيحة ومالئمة ،وأن تكونوا مخلصين للوفاء بواجبكم ،وأن تتمتعوا
ّ
أشخاصا يستطيعون التخلي عن كل شيء وتقديم حياتهم ألجل هللا ،وهكذا .تأتي كل هذه اآلمال
بالحق واإلنسانية ،وأن تكونوا
ً
بسبب عدم كفاءتكم وفسادكم وعصيانكم.

من "التعديات سوف تقود اإلنسان إلى الجحيم" في "الكلمة يظهر في الجسد"

يظهر على الناس الذين يستخدمهم هللا من الخارج وكأنهم غير عقالنيين ،وكأنهم ليس لديهم عالقات طبيعية مع

دائما أن يحتفظوا بقلب هادئ أمام هللا .هذا بالضبط هو
اآلخرين ،مع أنهم يتحدثون بلياقة ،وال يتكلمون بال مباالة ،ويمكنهم ً
الشخص الكافي ألن يستخد مه الروح القدس .يبدو أن هذا الشخص "غير العقالني" الذي يتكلم هللا عنه ال يمتلك عالقات
ويمد اآلخرين
طبيعية مع اآلخرين ،وال يولي االهتمام الالزم للمحبة الظاهرية أو الممارسات السطحية ،ولكن يمكنه أن يفتح قلبه ّ
ويرضي
باإلضاءة واالستنارة التي اكتسبها من خبرته الفعلية أمام هللا عندما يتواصل في أمور روحية .هكذا ُي ّ
عبر عن حبه هلل ُ
شهر به اآلخرون ويسخرون منه ،فإنه قادر على تفادي الخضوع لسيطرة أشخاص أو أمور أو أشياء
مشيئة هللا .وعندما ُي ِّ
أبدا ،بغض النظر عما
خارجية ،ويمكنه أن يظل ً
هادئا أمام هللا .يبدو مثل هذا الشخص أن لديه رؤاه الفريدة ،فال يترك قلبه هللا ً
مصليا هلل داخل قلبه في
يفعله اآلخرون .عندما يتحادث اآلخرون بمرح وهزل ،يبقى قلبه في حضرة هللا ،متأمالً في كلمة هللا أو
ً

ساعيا لمقاصد هللا .إنه ال يولي أهمية للحفاظ على عالقات طبيعية مع اآلخرين .يبدو أن هذا الشخص ال يملك فلسفة
صمت،
ً
حسا بالهدوء .هذه هي صورة
ًا
فعما بالحيوية
أيضا ًّ
وجدير بالمحبة وبر ًيئا ،ولكنه يمتلك ً
للحياة .يظهر هذا الشخص من الخارج ُم ً
الشخص الذي يستخدمه هللا .ببساطة ،ال يمكن ألمور مثل فلسفة العيش أو "العقل الطبيعي" أن يكون لها أثر في هذا النوع من

كرس قلبه كامالً لكلمة هللا ،ويبدو أنه ال يملك إال هللا في قلبه .هذا هو الشخص الذي يشير إليه هللا
األشخاص ،فهو شخص قد ّ
دائما
كشخص "بدون عقل" ،وهو بالضبط نوع الشخص الذي يستخدمه هللا .عالمة الشخص الذي يستخدمه هللا هي هذه :قلبه ً

أبدا ،وهو ال يتبع الحشود ،بغض النظر عن مدى
أمام هللا بغض النظر عن الزمان والمكان ،وال يترك قلب هذا الشخص هللا ً
فسق اآلخرين ومدى انغماسهم في شهواتهم ورغبات أجسادهم .هذا هو النوع الوحيد من األشخاص الذي يناسب استخدام هللا،
ِ
كمله الروح القدس .إن كنت غير قادر على الوصول إلى هذه األمور ،فأنت لست مؤهالً ليقتنيك
وهو الشخص الوحيد الذي ُي ّ
هللاِ ،
كملك الروح القدس.
ُ
وي ّ

جدا إقامة عالقة طبيعية مع هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "من المهم ً

الناس الذين لديهم الحق هم أولئك الذين يستطيعون – في اختباراتهم الحقيقية – أن يصمدوا في شهادتهم ،ويصمدوا في

أبدا ،ويمكنهم أن يقيموا عالقة طبيعية مع الناس الذين يحبون هللا ،الذين ،عندما
موقفهم ،ويقفوا في جانب هللا ،دون أن يتراجعوا ً
تصيبهم أحداث ،يقدرون على إطاعة هللا طاعة تامة ،بل ويمكنهم طاعة هللا حتى الموت .إن ممارستك واستعالناتك في الحياة
الحقيقية هي شهادة هلل ،إنها حياة اإلنسان وشهادة هلل ،وهذا حًقا هو التمتع بمحبة هللا؛ عندما يكون اختبارك قد وصل إلى هذه
النقطة ،سيكون قد تحقق التأثير المطلوب .إنك تمتلك الحياة الفعلية وينظر اآلخرون لكل فعل تفعله بإعجاب .فمالبسك

ومظهرك الخارجي عاديان ،ولكنك تحيا حياة من التقوى المطلقة ،وعندما تقوم بإيصال كالم هللا ،فإنك تسترشد وتستنير به .إنك
قادر على التحدث عن إرادة هللا من خالل كلماتك ،وإيصال الحقيقة ،وفهم الكثير عن الخدمة في الروح .أنت صريح في

كالمك ،مهذب ومستقيم ،وغير تصادمي وتتسم بالحشمة ،وقادر على إطاعة ترتيبات هللا والصمود في شهادتك عندما تصيبك

عما تتعامل معه .هذا النوع من األشخاص قد رأى حًقا محبة هللا .بعض الناس ال يزالون
األشياء ،وهادئ ووقور بغض النظر ّ
ويعجب بهم اآلخرون –
صغارا ،لكنهم يتصرفون كما لو كانوا
شخصا في منتصف العمر؛ فهم ناضجون ،ويمتلكون الحقُ ،
ً
ً
ٍ
تجل هلل.
هؤالء هم األشخاص الذين لديهم شهادة ،وهم ّ
من "أولئك الذين يحبون هللا سوف يعيشون إلى األبد في نوره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

مقتطفات من عظات ومشاركات للرجوع إليها:
إن الشخص الذي يؤمن حًقا باهلل سينفذ على األقل هذه الجوانب الخمسة للحياة الروحية كل يوم :يق أر كلمة هللا ،ويصلي
ِ
أيضا حياة
هلل ،ويكون له شركة في الحق ،ويرّنم التراتيل والتسبيح ،ويسعي إلى الحق في كل شيء .وإذا كنت تعيش ً
جيدا مقاصد
االجتماعات ،ستستمتع
استمتاعا أكبر .إذا كان لشخص قدرة عامة على االستقبال ،بمعنى أنه يستطيع أن يفهم ً
ً
هللا بعد قراءة كلمات هللا بنفسه ،فهو يستطيع أن يفهم الحق ،ويعرف كيف يتصرف وفًقا للحق ،ويمكن القول آنذاك إن هذا

الشخص سينجح في إيمانه .أما إذا لم يكن الشخص يتمتع بهذا النوع من الحياة الروحية أو إذا كانت حياته الروحية غير

صالحة إلى أقصى حد ،وتوجد فقط من حين آلخر ،فإن ذلك الشخص هو مؤمن مضطرب .وال يمكن للمؤمنين المضطربين

تحقيق نتائج طيبة من حيث أداء واجبهم .إن اإليمان باهلل دون عيش حياة روحية هو مجرد إظهار للمراءاة في اإليمان؛ ألن

أشخاص من هذا القبيل ال يوجد هللا في قلوبهم ،ناهيك عن وجود أي خوف من هللا .فكيف يمكن لهؤالء األشخاص أن يشبهوا

اإلنسان الصالح؟...
...توجد عشر نقاط يجب مراعاتها عند تطبيقها والتعمق فيها عندما يتعلق األمر بالطريقة التي ينبغي أن يكون عليها
الشخص الصالح:
1.اتبع آداب السلوك ،واعرف القواعد ،واحترم كبار السن وارع صغار السن.
مفيدا لنفسك ولآلخرين.
2.عش وفًقا لنمط حياة صالح يكون ً
3.ارتد مالبس وقورة ومعتدلة؛ المالبس الغريبة أو الفاخرة ممنوعة.
عرضا.
4.ال تقترض المال ألي سبب من األسباب من اإلخوة أو األخوات ،وال تستخدم أغراض أشخاص آخرين ً

5.يجب أن يكون لالتصال مع الجنس اآلخر حدود؛ فيجب أن تكون التصرفات وقورة ومستقيمة.
6.ال تجادل الناس؛ تعّلم االستماع إلى اآلخرين بصبر.
7.حافظ على صحة جيدة ،ولكن في ضوء الظروف الفعلية.
بعضا.
8.تمتع بتفاعالت وعالقات سليمة مع اآلخرين ،وتعّلم احترام الناس ومراعاتهم ،وليحب بعضكم ً
9.افعل ما بوسعك لمساعدة المحتاجين؛ ال تطلب أشياء أو تقبلها من أشخاص آخرين.
10.ال تدع اآلخرين يخدمونك؛ ال تدع اآلخرين يقومون بالعمل الذي ينبغي عليك القيام به بنفسك.
ينبغي أن تكون القواعد العشر المذكورة أعاله الحد األدنى الذي يتبعه جميع المؤمنين في حياتهم ،وألي شخص يخالف

سينبذون بالتأكيد.
هذه القواعد شخصية ضعيفة .ويمكن أن تسمى هذه النقاط بقواعد أهل بيت هللا ،وأولئك الذين يخالفونها ًا
كثير ُ

كما يحتاج كل أولئك الذين يسعون إلى الحق أن َّ
يتمثلوا بالصفات الشخصية اإليجابية العشر للقديسين القدماء .إن أولئك

ن
ن
ن
عظيما .فهي مفيدة للغاية للبشر.
شخصيا
اء
ً
ً
الذين يطبقو هذه القواعد ويحافظو عليها بانتظام سيحصدو بالتأكيد جز ً
المبادئ العشرة التي تتوافق مع آداب القديسين:
1.نفذ عبادات روحية كل صباح من خالل الصالة بكلمة هللا وقراءتها لنحو نصف ساعة.
2.اسع إلى مقاصد هللا في كل األشياء كل يوم حتى تتمكن من تطبيق الحق بشكل أكثر دقة.

بعضا
بعضا ولتعوضوا نقاط ضعف بعضكم ً
3.لتكن لك شركة مع كل َم ْن تتعامل معه ،ولتتعلموا من نقاط قوة بعضكم ً
بحيث يمكنكم إحراز تقدم.
متفائال ،ولترِّنم التراتيل والتسبيح كثيرا ،واشكر نعمة هللا.
4.ليكن موقفك تجاه الحياة
ً
5.ال تنشغل بالعالم الدنيوي؛ اقترب من هللا في قلبك بانتظام وال تتدخل في شؤون اآلخرين.
6.احمل الحكمة في قلبك وابتعد عن األماكن الشريرة والخطيرة.
7.ال تجادل الناس ،وليكن لديك شركة في الحق ،وتوافق مع اآلخرين.
سعيدا أن تفعل كل ما بوسعك لمساعدة اآلخرين ،وتخفف مخاوفهم ،وتساعدهم في حل صعوبات الدخول في
8.كن
ً

اإليمان باهلل.

9.تعّلم كيفية إطاعة اآلخرين ،ال تتحكم في الناس أو تجبرهم؛ دع الناس يكتسبون فائدة ما في جميع األمور.
كثيرا؛ اتركه يسود في كل األشياء وأرضه في كل شيء.
10.اعبد هللا في قلبك ً
المبادئ العشرة المذكورة أعاله للحياة والطرق العشر للتوافق مع آداب القديسين هي كلها أشياء يستطيع الناس القيام بها.
ويمكنهم تطبيقها ما داموا يفهمونها ،وليس من الصعب إيجاد حل للمخالفة العرضية .وبطبيعة الحال ،بعض األفراد الذين
جدا هم االستثناء.
إنسانيتهم ضعيفة ً

العال"
من "الشركة من ُ

تشير اإلنسانية الصالحة أساسا إلى وجود ضمير وعقل وشخصية وكرامة .يتضمن الضمير والعقل إظهار ِ
الحْلم ،والتحلي
ً
بالصبر تجاه اآلخرين واألمانة والحكمة في تفاعالتك ،والمحبة الحقيقية لإلخوة واألخوات .هذه هي الخصائص الخمس التي

ينبغي أن تحتوي عليها اإلنسانية الصالحة.

الخصيصة األولى هي وجود قلب حليم .بغض النظر عن األخطاء التي نراها في إخواننا وأخواتنا ،ينبغي لنا أن نعاملهم

بشكل صحيح ،معبرين عن التسامح والتفاهم .وينبغي لنا أال نستبعدهم أو نعنفهم .عندما نرى
فسادا مكشوًفا في
عيوبا أو ً
ً
أشخاص آخرين ،ينبغي لنا أن نضع في اعتبارنا أن هذه هي فترة عمل هللا الخالصي ،لذلك من الطبيعي أن يكشف شعب هللا

المختار الفساد ،وينبغي لنا أن نكون متفهمين .وبصرف النظر عن ذلك ،نحتاج إلى النظر في فسادنا؛ إننا ال نكشف بالضرورة

عن فساد أقل من فساد اآلخرين .يجب أن نعامل إعالنات الفساد لآلخرين بالضبط مثلما نتعامل مع إعالنات فسادنا .وبهذه
الطريقة يمكن أن نتمتع ب ِ
الحْلم تجاه اآلخرين .إذا لم تستطع أن تكون
متسامحا مع اآلخرين فهذا يعني أنه توجد مشكلة في
ً
عقلك؛ كما يظهر أنك ال تفهم الحق وال تعرف عمل هللا .وماذا يعني عدم معرفة عمل هللا؟ إنه ليس إدراك أن عمل هللا لم
َّ
حتما كل شخص
يقترب من نهايته بعد ،وأن اإلنسان ال يزال يعيش في فترة عمل هللا الخالصي ،أي لم ُنكمل .لذلك ،سيكشف ً
فسادا .يسعى الجميع اآلن بشكل صحيح إلى الحق ،وفهم فسادهم ،واختبار كلمة هللا .الجميع في فترة التعمق في الحق ولم
ً

يقتنوا بعد الحق بشكل كامل .وفقط عندما يقتني الناس الحق ،ستبدأ شخصية حياتهم في التغير .وعندما يفهم الناس هذه

النقطة ،سيكون لديهم عقل شخص صالح ،وبعد ذلك سوف يعاملون اآلخرين بعقالنية .إذا افتقر الناس إلى العقل ،فلن يعاملوا
أي شخص بعقالنية.
أيضا أن تكون
صبورا.
حليما؛ يجب عليك ً
ً
الخصيصة الثانية هي ممارسة الصبر مع اآلخرين .وببساطة ال يكفي كونك ً
شيئا قد يجرحك أو يسيء إليك .وفي ظل
حتما ،سيفعل أخ معين أو أخت معينة ً
أح ً
يانا يمكنك أن تتمتع بالحلم والفهم ،ولكن ً
جميعا نحب القتال من أجل كبريائنا والدفاع عنه،
هذه الظروف ،تكون شخصية اإلنسان الفاسدة عرضة للغضب المفاجئ ،ألننا
ً

شيئا تشعر أنه مسيء ،ينبغي لك أن تكون
صبورا.
ونحن
شيئا يجرحك أو فعل ً
أنانيون ومختالون .لذلك إذا قال أحدهم ً
جميعا ّ
ً
ً
أيضا نطاق العقل الصبر بداخله .لن ينمو الصبر لدى الناس إال إذا كان لديهم عقل .لكن كيف نتحلى بالصبر؟ إذا
ويتضمن ً
شيئا ما يجرحك،
كنت تريد التحلي بالصبر تجاه اآلخرين ،فعليك أو ً
عم ْن يقول ً
ال الوصول لفهمهم ،بمعنى أنه بغض النظر َ
فاضحا لعيوبي وبدا أنه يستهدفني .إذا كانت كلماته تستهدفني،
ال أن تدرك هذا" :جرحتني كلماته .بدا ما قاله
فينبغي لك أو ً
ً

عدوا له؟ هل يكرهني؟ هل ينتقم مني؟ لم أسيء إليه ،لذا فإن اإلجابة عن
فماذا يقصد بها؟ هل يحاول أن يؤذيني؟ هل يراني ً
هذه األسئلة ال يمكن أن تكون نعم ".وبما أن هذا هو الحال ،فبغض النظر عما قاله هذا األخ أو األخت ،لم تكن نواياه أو
نواياها جرحك أو معاملتك كعدو له .هذا أمر أكيد .عندما قال هذه الكلمات كان يعبر ببساطة عما يفكر به شخص عادي،

كان يشارك في الح ق ،أو كان يناقش المعرفة ،أو كان يكشف فساد أشخاص ،أو كان يقر بحالة فساده الخاص؛ لم يقصد
ِ
فهما ،ويمكن آنذاك أن يتبدد غضبك ،ويمكنك آنذاك أن تحرز الصبر .سيسأل
بالتأكيد أن يستهدف أي فرد معينّ .
قدم أوًال ً
عمدا هذه األشياء لتحقيق غرض ما ،فكيف يمكنني أن أتحلى
البعض" :إذا هاجمني أحدهم واستهدفني عن قصد ،وقال ً
بالصبر؟" إليك الطريقة التي ينبغي لك بها أن تكون
صبورا.
عمدا ،فينبغي لك أن تظل
صبورا" :حتى إذا هاجمك شخص ما ً
ً
ً
هذا ألنه أخي أو ألنها أختي وليس عدوي أو ليست عدوتي ،وبالتأكيد ليسا الشيطان إبليس .ومن المحتم أن اإلخوة واألخوات

فساد ما وأنه سيكون لديهم نوايا معينة في قلوبهم .وهذا أمر طبيعي .ينبغي لي أن أفهم ،وأن أتعاطف ،وأن أتحلى
سيكشفون ً
شخص ما جرح للتو كبريائي .ال يمكنني
بالصبر ".ينبغي لي أن أفكر في األمر بهذه الطريقة ،ثم أصلي هلل وأقول" :يا إلهي،
ٌ

دائما أن أفقد صوابي وأعنفهم .وهذا حًقا هو إعالن فساد .اعتدت أن أظن أنني أحببت اآلخرين،
أن أقبل إراقة ماء وجهي؛ أريد ً
لكن اآلن بعد أن طعنتني كلمات شخص ما في القلب ،ال أستطيع تقبل األمر .أريد أن أرد اللطمة .أريد أن أنتقم .أين محبتي؟
أليس هذا كله مجرد كراهية؟ ال أزال أحمل كراهية في قلبي! يا هللا ،إن الطريقة التي ترحمنا بها وتغفر لنا بها مخالفتنا هي كيف
ينبغي لنا أن نرحم اآلخرين .وينبغي لنا أال نحمل ضغائن ضد اآلخرين .يا هللا ،أرجوك أن تحميني ،ال تترك طبيعتي تغضب

فجأة .أتمنى أن أطيعك وأن أعيش في محبتك .في كل شيء نفعله ،نتمرد على المسيح وهللا ونقاومهما أكثر مما يجب ،لكن
ً
ٍ
ٍ
بصبر ومحبة بالغين .كم من المعاناة واإلهانة والوشاية اضطر
صبور معنا .ينفذ هللا هذه المرحلة من عمله
ًا
المسيح ال يزال
قادر على التحلي بالصبر ،فإن القليل من الصبر الذي نحتاج إليه هو ال شيء! صبرنا
المسيح أن يتحمل؟ إذا كان المسيح ًا
فارغ بشكل ال يصدق مقارن ًة بصبر المسيح  "...ما أن تصلي بهذه الطريقة ،سوف تشعر أنك فاسد للغاية ،وتافه للغاية ،وتفتقر
سيطفأ فيه غضبك .وبتلك الطريقة يمكنك إحراز الصبر.
للغاية إلى القامة ،وذلك هو الوقت الذي ُ

الخصيصة الثالثة هي معاملة الناس باألمانة .تعني األمانة مع الناس أنه بغض النظر عما نفعله ،سواء كان مساعدة

اآلخرين أو خدمة إخواننا وأخواتنا أو الشركة في الحق ،فعلينا أن نتحدث من القلب .إضاف ًة إلى ذلك ،إذا لم تفعل ذلك ،فال
تعظ به .عندما يحتاج اإلخوة واألخوات إلى مساعدتنا ،فينبغي لنا أن نساعدهم .وأًيا كان الواجب الذي نحتاج إلى الوفاء به،

أمينا القليل من الحكمة
مدعيا ... .بطبيعة الحال ،يتطلب كونك
ائفا أو
فينبغي لنا أن نفي به .كن
حقيقيا ،ال تكن ز ً
شخصا ً
ً
ً
ً
جدير باالعتماد عليه ألن فساده عميق للغاية ،إذا لم تستطع أن تعرفه
شخصا ليس ًا
عند التعامل مع أفراد معينين .إذا رأيت أن
ً
ولم تعرف ما الذي قد يفعله ،فأنت تحتاج إلى توظيف الحكمة واإلحجام عن إخباره بكل شيء .يتطلب أن تكون
أمينا
شخصا ً
ً
ائيا عن أشياء ال ينبغي لك أن تتحدث عنها .إضاف ًة إلى ذلك ،يتطلب أن تكون
أمينا التحدث
شخصا ً
ً
مبادئ .ال تتحدث عشو ً
ً
بالعقل واللياقة .يصر بعض الناس على ممارسة األمانة وفتح قلوبهم لشخص ما بغض النظر عن مدى انشغاله .كيف يكون

ذلك ممارسة منك لألمانة؟ أليس هذا ُحمًقا؟ ال يعني أن تكون
ذكيا
شخصا ً
أمينا أن تكون أحمًقا .إن األمر يتعلق بكونك ً
ً
النيا .تُبنى األمانة على أساس العقل .هذا هو ما يعنيه أن تكون
ومنفتحا وغير مخادع .يجب أن تكون
طا
وبسي ً
صالحا وعق ً
ً
ً
أمينا عند التعامل مع الناس ،وأن تكون
أمينا
أمينا .بطبيعة الحال ،فإن أهم شيء في كونك
أمينا هو أن تكون ً
شخصا ً
شخصا ً
ً
ً
ً
أمينا أمام هللا وتخدعه؟ إذا سعيت إلى أن
مع هللا .ألن تكون مشكلة كبيرة إذا كنت
أمينا فقط أمام اآلخرين ،لكنك لست ً
شخصا ً
ً

أمينا أمام اآلخرين .إذا لم تستطع فعل ذلك أمام هللا ،فلن تستطيع فعل ذلك أمام
أمينا أمام هللا ،فستصبح بصورة طبيعية ً
تكون ً
اآلخرين .وبغض النظر عن أي جانب من جوانب الحق أو الشيء اإليجابي الذي تتعمق فيه ،فيجب عليك أوالً أن تفعله أمام
قادر أن تعيش بحسبه أمام اآلخرين .ال تجهد نفسك في القيام بهذا
هللا .وما أن تحقق نتائج أمام هللا ،فستكون بصورة طبيعية ًا
تماما .األهم هو أن تفعل األمر أمام هللا،
أو ذاك أمام اآلخرين ،ولكن آنذاك افعل بحرية ما تشاء أمام هللا .لن يكون ذلك مقبوًال ً
الذي يختبر البشرية ويفتش في قلوبهم .إذا استطعت اجتياز هذا االختبار أمام هللا ،فأنت تمتلك الحقيقة .إذا لم تستطع اجتياز

هذا االختبار أمام هللا ،فأنت ال تمتلك الحقيقة – هذا هو مبدأ ممارسة الحق.
الخصيصة الرابعة هي وجود الحكمة في تفاعالتك .يقول بعض الناس" :هل يتطلب االنسجام مع اإلخوة واألخوات
حكمة؟" نعم ،يتطلب ذلك ،ألن توظيف الحكمة أكثر فائدة إلخوانك وأخواتك .سيسأل البعض" :أليس توظيف الحكمة مع اإلخوة

مكرا .باألحرى ،هي نقيض المكر .إن توظيف الحكمة يعني االنتباه إلى الطريقة التي تتحدث
مكرا؟" الحكمة ليست ً
واألخوات ً
بها مع اإلخوة واألخوات عندما تكون قامتهم صغيرة ،في حالة عدم تمكنهم من قبول ما تقوله .أيضا ،بالنسبة ألولئك الذين لهم

طا للغاية
فساد ما ولديهم شخصيات فاسدة ،إذا كنت بسي ً
قامة صغيرة ،ال سيما أولئك الذين ال يملكون الحق ،الذين يكشفون ً
ومنفتحا وأخبرتهم بكل شيء ،فقد يكون من السهل عليهم أن ينتقدوك في شيء أو أن يستغلونك .لذا ،يجب عليك أن تتخذ
ً
بعض االحتياطات تقر ًيبا أو أن تتبنى أسلوب ما عند التحدث .ومع ذلك ،فإن الحرص مع الناس ال يعني عدم مساعدتهم أو
عدم وجود محبة لهم – يعني فقط عدم إخبارهم على الفور ببعض األشياء المهمة عن أهل بيت هللا ،وتوصيل الحق ببساطة
إليهم .إذا احتاجوا إلى معونة روحية في الحياة ،وإذا احتاجوا إلى غذاء الحق ،فعلينا أن نفعل كل شيء في قدرتنا إلشباعهم في

هذا الصدد .ولكن إذا كانوا يستفسرون عن هذا وذاك عن أهل بيت هللا ،أو هذا وذاك عن القادة والعمال ،فال داعي أن تخبرهم.
أمر ال
إذا أخبرتهم ،فمن المحتمل أن يسربوا هذه المعلومات وسيؤثر هذا على عمل أهل بيت هللا .بعبارة أخرى ،إذا كان هذا ًا
شيئا يجب أن يعرفوه ،فافعل كل ما بوسعك
ينبغي لهم أن يعرفوه أو ال يحتاجون إلى معرفته ،فال تدعهم يعرفونه .إذا كان ً
إلبالغهم ،بصورة ملموسة ودون تحفظ .إ ًذا ما هي األشياء التي يجب أن يعرفوها؟ السعي إلى الحق هو ما ينبغي للناس أن

يعرفوه :ما الحقائق التي ينبغي لهم أن يتجهزوا بها ،وما هي جوانب الحق التي ينبغي لهم أن يفهموها ،وما هي الواجبات التي

ينبغي لهم الوفاء بها ،وما هي الواجبات المناسبين للوفاء بها ،وكيف ينبغي لهم الوفاء بتلك الواجبات ،وكيف يعيشون بحسب

اإلنسانية الصالحة ،وكيف يعيشون حياة الكنيسة – هذه كلها أشياء ينبغي للناس أن يعرفوها .من ناحية أخرى ،ال يمكن
اإلفصاح عن قواعد أهل بيت هللا ومبادئهم ،وعمل الكنيسة ،ومواقف إخوانك وأخواتك بصورة عرضية إلى الغرباء أو إلى غير

أبدا عن
المؤمنين في عائلتك .وهذا هو المبدأ الذي يجب االلتزام به عندما نوظف الحكمة .يجب على سبيل المثال أال تتحدث ً
أبدا متى قد تصل هذه المعلومات إلى آذان غير
أسماء قادتك أو مكان سكنهم .إذا تحدثت عن هذه األشياء ،فأنت ال تعرف ً
المؤمنين ،ويمكن أن تصبح مشكلة كبرى إذا انتقل ذلك إلى بعض الجواسيس أو العمالء السريين األشرار .يتطلب هذا األمر
ومنفتحا ،توجد
طا
حكمة ،وهذا هو السبب في أنني أقول إن وجود الحكمة أمر بالغ األهمية .إضاف ًة إلى ذلك ،عندما تكون بسي ً
ً
أشياء خاصة معينة ال يمكنك إخبار أي شخص فحسب بها .عليك أن تحكم على قامة إخوانك وأخواتك لترى بعد أن تخبرهم ما

ار ويمزحون عما تقوله ،مما يثير المشاكل لك بعد انتشار ما أخبرتهم به ،ويلحق الضرر بنزاهتك .وهذا هو
إذا قد يكونون ُف َّج ًا
أيضا الحكمة .هذا هو المعيار الرابع الواجب توافره في اإلنسانية الصالحة – أن يكون
السبب في أن البساطة واالنفتاح يتطلبان ً
لديك حكمة في تفاعالتك.

الخصيصة الخامسة هي أن توجد محبة حقيقية لإلخوة واألخوات الذين يؤمنون حًقا باهلل .ينطوي هذا على القليل من
الرعاية والمعونة الفعلية وروح الخدمة .يجب أن يكون لنا شركة بصورة خاصة أكثر مع أولئك اإلخوة واألخوات الذين يسعون

إلى الحق ،ونمدهم بغذاء روحي أكثر .ال يهم إذا كانوا مؤمنين جدد أو إذا كانوا مؤمنين لعدة سنوات .يوجد مبدأ معين واحد

روحيا أكثر ،واروهم أكثر حتى
غذاء
خاصا بأولئك الذين يسعون إلى الحق .شاركهم أكثر ،وامنحهم
لحياة الكنيسة :اهتم
ً
اهتماما ً
ً
ً
تصلهم المعونة في أسرع وقت ممكن ،مما يسمح لهم بالنمو في حياتهم بأسرع ما يمكنهم .أما بالنسبة ألولئك الذين ال يسعون

كبير للغاية عليهم .وليس
جهدا ًا
إلى الحق ،إذا أصبح من الواضح أنهم ال يحبون الحق بعد فترة اإلرواء ،فال حاجة لبذل ً
إنسانيا .ويكفي أنك قد وفيت بمسؤوليتك ... .تحتاج إلى أن تعرف َم ْن الذي ينبغي
ضرورًيا ألنك نفذت بالفعل كل شيء ممكن
ً
ِ
كمل هللا َم ْن ال يسعون إلى الحق؟ إذا لم يفعل الروح القدس ذلك ،فلماذا يواصل الناس السعي
لك أن تركز عملك عليه .هل ُ
سي ّ
وجهال بشرًيا؟ لذلك،
غباء
ً
إليه بشكل أعمى؟ أنت ال تفهم عمل الروح القدس ،ومع ذلك فأنت ً
دائما واثق في نفسك – أليس ذلك ً

ِ
عونا أكثر لإلخوة واألخوات الذين يسعون حًقا إلى الحق ،ألنهم أهداف خالص هللا والمختارين الذين سبق فعينهم .إذا كان
ّ
قدم ً
بعضا ،سنحقق في
غالبا شركة في الحق مع هؤالء الناس بقلب واحد وعقل واحد ودعمنا وقدمنا الغذاء الروحي لبعضنا ً
لنا ً

جميعا الخالص .إنك تخون مشيئة هللا إذا لم تنضم إلى هؤالء الناس ... .أولئك الذين داخل الكنيسة الذين يملكون
النهاية
ً
إنسانية صالحة ينبغي لهم أن يضعوا أنفسهم وسط أولئك الذين يسعون إلى الحق ويتفاعلون معهم بانسجام ،ومن خالل السعي

سيخّلص أولئك الذين يسعون إلى الحق وستُخّلص
يجيا هلل بقلب واحد وعقل واحد .بتلك الطريقةُ ،
إلى الحق يبذلون أنفسهم تدر ً
أيضا ،ألن الروح القدس يعمل وسط أولئك الذين يسعون إلى الحق. ...
أنت ً
الشركة التي عرضناها بالفعل تتناول الجوانب الخمسة التي يجب أن تكون موجودة في اإلنسانية الصالحة .إذا كنت

قادر على التفاعل بانسجام مع إخوانك وأخواتك ،وتعثر على مكانك داخل
تتمتع بكل هذه الخصائص الخمس ،فسوف تكون ًا
الكنيسة ،وتفي بواجبك على قدر استطاعتك.
من "كيفية بناء حياة الكنيسة ومعنى بناء حياة الكنيسة" في كتاب "عظات ومشاركات عن الدخول إلى الحياة (")1

5.ال يجب أن يكون اإليمان باهلل من أجل البحث عن السالم والبركات فقط
كلمات هللا المتعلقة:
تغيرت بسبب إيمانك باهلل؟ تعرفون
فت عن هللا؟ كم
َ
ما الذي حصل عليه اإلنسان منذ أن آمن باهلل في البداية؟ ماذا عر َ
جميعا أن إيمان اإلنسان باهلل ليس فقط من أجل خالص النفس وسالمة الجسد ،وليس من أجل إثراء حياته من خالل
اآلن
ً
محبة هللا ،إلى غير ذلك من األمور .واآلن ،إذا كنت تحب هللا من أجل سالمة الجسد أو من أجل لذة مؤقتة ،فحتى لو َبَل َغ ْت –
شيئا ،فسوف تظل هذه المحبة التي تنشدها محبة غير نقية وغير مرضية هلل .إن
في النهاية – محبتك هلل ذروتها ولم تطلب ً

أولئك الذين يستخدمون محبة هللا في إثراء حياتهم المملة وفي ملء فر ٍاغ في قلوبهم ،هم أولئك الذين ينشدون العيش في راحة،

وليس الذين يسعون حًقا إلى محبة هللا .هذا النوع من المحبة هو ضد رغبة الفرد ،وهو عبارة عن سعي نحو لذة عاطفية ،وهللا
تكنها هلل
ليس بحاجة إلى محبة من هذا النوع .ما نوع محبتك هلل إذن؟ ألي شيء تحب هللا؟ ما مقدار المحبة الحقيقية التي ّ

اآلن؟ إن محبة أغلبكم هي على النحو سالف الذكر .ال يمكن لهذا النوع من المحبة إال أن يظل كما هو؛ فال يمكنه أن يصل

إلى ثبات أبدي ،وال أن يتأصل في اإلنسان .إنه مثل الزهرة التي ذبلت بعد تفتحها ولم تثمر .بعبارة أخرى ،ما أن تلبث أن تحب

قادر على أن تحب هللا ّإال في
الممتد أمامك حتى تسقط .إذا لم تكن ًا
هللا على هذا النحو دون وجود أحد يرشدك في الطريق ُ
عاجز عن التخلص من تأثير الظلمة والهروب
ًا
وقت محبة هللا ،ولكن يبقى تنظيم حياتك بعد ذلك دون تغيير ،فسوف تظل
واإلفالت من قيود الشيطان وخداعه لك .ال يمكن أن ِ
يكس َب هللاُ إنسانا كهذا؛ فروحه ونفسه وجسده تظل في النهاية مملوكة
تماما سيعودون إلى مكانهم األصلي ،أي أنهم سوف
يكسَبهم ً
للشيطان .هذه مسألة ال شك فيها .كل أولئك الذين ال يمكن هلل أن َ
وسيطرحون في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت ليتلقوا المرحلة التالية من عقاب هللا .أما أولئك الذين
يعودون إلى الشيطانُ ،

سيحسبون في عداد شعب الملكوت ،وهكذا يظهر إلى
َك َسَب ُهم هللاَ ،ف ُهم الذين ّ
تمردوا على الشيطان وهربوا من ُملكه .أولئك ُ
الوجود شعب الملكوت.
من "ما وجهة النظر الواجب على المؤمنين تبنيها" في "الكلمة يظهر في الجسد"

عليك اليوم أن تكون في المسار الصحيح ألنك تؤمن باإلله العملي .ال ينبغي عليك عند إيمانك باهلل طلب البركات فقط،

حقيقيا
فهما
ً
وإنما عليك السعي كي تحب هللا وتعرفه .يمكنك من خالل سعيك واستنارته ،أن تأكل وتشرب كلمته ،وأن تَُن ّمي ً
أحد أن
باهلل ،فتكون لك محبة حقيقية له نابعة من صميم قلبك .بعبارة أخرى ،تكون محبتك هلل صادقة ،بحيث ال يستطيع ٌ
يثبت أنك تتبع هللا ،ألن هللا قد امتلك قلبك وال
يهدمها أو يعترض طريقها .حينها تكون في المسار الصحيح لإليمان باهلل .هذا ُ
ٍ
عفوية هلل .بعدها
يمكن أن يمتلكه أي شيء آخر .بسبب خبرتك ،والثمن الذي دفعته ،وعمل هللا ،أنت قادر على تنمية محبة
تتحرر من تأثير الظلمة.
تتحرر من تأثير الشيطان فتحيا في ضوء كلمة هللا .ال يمكن اعتبار أنك قد
حظيت باهلل إال عندما َّ
َّ
َ
ٍ
اضيا عن األشياء كما
كل منكم .ال ينبغي أن يكون ٌّ
أي منكم ر ً
اجب ّ
عليك أن تسعى نحو هذا الهدف وقت إيمانك باهلل .هذا و ُ
هي .ال يمكنكم االرتياب في عمل هللا أو االستخفاف به .عليكم أن تفكروا في هللا من جميع النواحي وفي جميع األوقات،

شيئا ،يجب عليكم أن تضعوا مصالح بيت هللا أوالً .هذا وحده هو ما يتفق
وتفعلوا كل شيء ألجله .وعندما تتحدثون أو تفعلون ً
مع إرادة هللا.
ٍ
كمؤمن باهلل أن تعيش من أجل الحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "يجب عليك

أيضا أن الهدف من
إن الذي يخدم هللا يجب ّأال تقتصر معرفته على كيفية معاناته من أجله ،بل باألحرى عليه أن يفهم ً
اإليمان باهلل هو السعي إلى محبته .ال يستخدمك هللا لين ّقيك أو ليجعلك تعاني فحسب ،بل باألحرى يستخدمك لكي تعرف

مهمة سهلةَّ .
إن اختبار عمل
أفعاله ،وتعرف األهمية الحقيقية للحياة اإلنسانية ،وتدرك على وجه التحديد أن خدمة هللا ليست َّ
َّ
َّ
أيضا من
هللا ال يتعلق بالتمتُّع بالنعمة ،بل يتعلق باألحرى بالمعاناة من أجل محبتك له .وبما أنك تتمتَّع بنعمة هللا ،فال ّبد ً
ِ
ِ
َّ
أيضا اختبار كيفية تعامله معك
ويمكنك ً
التمتُّع بتوبيخه؛ يجب عليك اختبار ذلك كلهُ .يمكنك اختبار استنارة هللا في داخلكُ ،
شامال .لقد قام هللا بعمل دينونته وتوبيخه لك .لقد تعامَلت كلمة هللا معك ،لكن ليس
ودينونته لك .بهذه الطريقة يغدو اختبارك
ً
عك
سلبيا
ً
ذلك وحسب ،بل َّإنها ً
وضعيفا يقلق هللا عليك .كل هذا العمل هو ألجل أن َيَد َ
أيضا أنارتك وأضاءتك .عندما تكون ً
تعرف أن كل شيء متعِّل ٍق باإلنسان هو ضمن ترتيبات هللا .قد تعتقد أن اإليمان باهلل يعني المعاناة ،أو القيام بكل األمور من

أجله؛ وقد تظن أن الغرض من اإليمان باهلل هو أن َي ْن َع َم جسدك بالطمأنينة ،أو أن تسير كل األمور في حياتك على ما ُيرام ،أو
أن تشعر بالراحة واالرتياح في كل األمور؛ لكن ال شيء من هذه األمور يمِثّل غايات ينبغي أن يربط الناس بها إيمانهم باهلل.
ٍ
وشخصيته
وببساطة ال يمكنك أن تصير كامالً .إن أفعال هللا
إن كنت تؤمن لهذه الغايات ،فإن وجهة نظرك غير صحيحة
ّ
درك كّلها أمور يجب أن يفهمها الناس .إن كان لديك هذا الفهم ،فينبغي أن
البارة وحكمته وكالمه وكونه
ً
عجيبا وغير ُم َ
تستخدمه لتخِّلص قلبك من جميع المطالب واآلمال والمفاهيم الشخصية .ال يمكنك أن تفي بالشروط التي يطلبها هللا َّإال

ُّ
بالتخلص من هذه األمور ،وال يمكنك أن تنعم بالحياة وتُرضي هللا َّإال بفعل ذلك .يهدف اإليمان باهلل إلى إرضائه وإلى الحياة
بحسب الشخصية التي يطلبها ،حتى َّ
تتجلى أفعاله ويظهر مجده من خالل هذه المجموعة من األشخاص غير الجديرين .هذا

أيضا الهدف الذي ينبغي أن تسعى إليه .ينبغي أن يكون لديك وجهة النظر الصحيحة
هو المنظور الصحيح لإليمان باهلل ،وهو ً
ٍ
قادر على الحياة
بحاجة ألن تأكل كالم هللا وتشربه ،وأن تكون ًا
عن اإليمان باهلل وأن تسعى إلى الحصول على كالم هللاَّ .إن َك
أيضا العمل الفعلي
بحسب الحق ،ويجب أن ترى على وجه الخصوص أفعاله العملية ،وأعماله الرائعة في جميع أنحاء الكون ،و ً

يقدروا كيف يقوم هللا بعمله عليهم وما هي إرادته نحوهم.
الذي يعمله في الجسد .يستطيع الناس من خالل اختباراتهم العمليَّة أن ّ
ُّ
التخلص من شخصيتهم الشيطانية الفاسدة .بعد أن تتخّلص من كل القذارة والشر في داخلك ،وتطرح
والهدف من كل هذا هو
ٍ
بصدق َّإال من خالل اإليمان الحقيقي باهلل .ال يمكنك أن
عنك نواياك الخاطئة ،وتتمتَّع بإيمان صادق باهلل ،ال يمكنك محبة هللا
حبا صادًقا َّإال على أساس إيمانك به .هل يمكنك الوصول لمحبة هللا دون اإليمان به؟ بما أنك تؤمن باهلل ،فال يمكن
تحب هللا ً

بمجرد أن يروا أن اإليمان باهلل سيجلب لهم البركاتَّ ،
أن تكون
لكنهم بعد
مشوشا بشأن هذا األمر .يمتلئ بعض الناس بالحيوية
َّ
ً
بمجرد أن يروا َّأنه يتعيَّن عليهم أن يعانوا عمليات التنقية .هل هذا هو اإليمان باهلل؟ في النهاية ،يجب
ذلك يفقدون كل طاقتهم
َّ

ومطَلَقة أمام هللا في إيمانك .أنت تؤمن باهلل ،لكنك ال تزال لديك مطالب منه ،ولديك العديد من المفاهيم
أن تحقق طاعة كاملة ُ
التجرد منها ،ومصالح شخصية ال يمكنك التخِّلي عنها ،ومع ذلك ال تزال تسعى إلى بركات جسديَّة،
الدينية التي ال يمكنك
ُّ

وتريد من هللا أن ينقذ جسدك ،وأن يخّلص نفسك – هذه جميعها تصرفات الناس الذين لديهم المنظور الخاطئ .ومع أن الناس
إيمانا باهلل ،فإنهم ال يسعون إلى تغيير طباعهم ،وال يسعون إلى معرفة هللا ،بل يسعون
الذين لديهم معتقدات دينية يمتلكون
ً
إيمانا حقيقًيا
باألحرى وراء مصالح جسدهم فحسب .كثيرون منكم لديهم إيمانيات تندرج تحت فئة المعتقدات الدينية .هذا ليس ً
قلبا على استعداد ألن يعاني من أجله ،ورغب ًة في التخّلي عن أنفسهم .وما
باهلل .لكي يؤمن الناس باهلل يجب عليهم أن يمتلكوا ً
ِ
يستوف الناس هذين الشرطين ،فإن إيمانهم باهلل باطل ،ولن يكونوا قادرين على تحقيق تغيير في شخصيتهم .األشخاص
لم

ٍ
بصدق ،ويبحثون عن معرفة هللا ،ويفتّشون عن الحياة هم وحدهم الذين يؤمنون حًقا باهلل.
الذين يسعون إلى الحق
أن يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
زمع تكميلهم ال ّبد ْ
الم َ
من "أولئك ُ

هل تفهمون اآلن ما هو اإليمان باهلل؟ هل اإليمان باهلل هو رؤية آيات وعجائب؟ هل هو الصعود إلى السماء؟ اإليمان

سهال على اإلطالق .يجب إخضاع هذه الممارسات الدينية إلى النقاش؛ فالسعي وراء شفاء المرضى وطرد األرواح
باهلل ليس ً

الشريرة ،والتركيز على اآليات والعجائب واشتهاء المزيد من نعمة هللا وسالمه وفرحه ،والسعي وراء تطّلعات الجسد ،جميعها

ممارسات دينية ،ومثل هذه الممارسات الدينية هي نوع غامض من اإليمان .اليوم ،ما هو اإليمان الحقيقي باهلل؟ إنه قبول كلمة

اضحا :اإليمان باهلل هو أن تطيعه وتحبه وتؤدي
هللا كواقع لحياتك ومعرفة هللا من كلمته ليكون لك محبة حقيقية له .ألكون و ً
واجبك الذي يجب أن تؤديه كمخلوق من مخلوقات هللا .هذا هو هدف اإليمان باهلل .يجب أن تعرف جمال هللا ،وكم يستحق من
تبجيل ،وكيف يصنع هللا في مخلوقاته عمل الخالص ويجعلهم كاملين .هذه هي أساسيات إيمانك باهلل؛ فاإليمان باهلل هو في

األساس االنتقال من حياة الجسد إلى حياة محبة هللا ،ومن العيش ضمن الفساد إلى العيش ضمن حياة كالم هللا .إنه الخروج
من تحت ُملك الشيطان والعيش تحت رعاية هللا وحمايته .إنه القدرة على طاعة هللا وليس الجسد ،والسماح هلل بأن يربح قلبك
التحرر من الشخصية الشيطانية الفاسدة .اإليمان باهلل هو في األساس لكي تتجّلى فيك
بالكامل ،والسماح له أن يجعلك ً
كامال ،و ّ
قادر على أن تشهد عنه أمام إبليس .ليس الهدف من اإليمان باهلل هو
قوة هللا ومجده ،ولعلك تُِت ُّم مشيئته ،وتنجز خطته ،وتكون ًا
رؤية آيات ومعجزات ،وال يجب أن يكون من أجل جسدك الشخصي ،بل يجب أن يكون هدفه السعي لمعرفة هللا ،والقدرة على

طاعته ،وأن تكون مثل بط رس ،تطيعه حتى الموت .هذا هو ما يجب تحقيقه في األساس .إنه أكل كلمة هللا وشربها من أجل
معرفة هللا وإرضائه ،فأكل كلمة هللا وشربها يعطيك معرفة أعظم باهلل ،وبعدها فقط ستستطيع طاعته .لن تتمكن من محبة هللا إال

دائما ،في إيمانك باهلل،
لو عرفت هللا ،وهذا هو الهدف الوحيد الذي يجب على اإلنسان تحقيقه في إيمانه باهلل .إن كنت تحاول ً
أن ترى اآليات والعجائب ،فإن وجهة النظر هذه عن اإليمان باهلل خاطئة .اإليمان باهلل هو في األساس قبول كلمة هللا كحقيقة

حياتية .إن ممارسة الكلمات التي تخرج من فم هللا وتنفيذها داخل نفسك هو فقط تحقيق هدف هللا .في اإليمان باهلل ،ينبغي على
ِ
تذمر ،وتنشغل
كمله هللا ،وليكون ًا
قادر على الخضوع له وطاعته .إن كنت تستطيع أن تطيع هللا دون ّ
اإلنسان أن يسعى كي ُي ّ
نجاحا في إيمانك باهلل ،وهذا
برغبات هللا ،وتصل لمكانة بطرس ،وتمتلك أسلوب بطرس الذي تكلم عنه هللا ،تستطيع أن تحقق
ً

سيعد عالم ًة على أن هللا قد ربحك.

من "الكل يتحقق بكلمة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

دائما إلى تلك األشياء
إنك تأمل أال يؤدي إيمانك باهلل إلى مواجهة أي تحديات أو ضيقات ،أو أدنى مشقةَّ .إنك تسعى ً
التي ال قيمة لها ،وال تعّلق أي قيمة على الحياة ،بل تضع أفكارك المتطرفة قبل الحق .إنك بال قيمة ،وتعيش مثل خنزير – ما

وحوشا؟ أليس
يحبون الجسد ،جميعهم
ً
الفرق بينك وبين الخنازير والكالب؟ أليس أولئك الذين ال يسعون إلى الحق ،بل باألحرى ّ
ِّ
متحركة؟ كم عدد الكلمات التي ُنطقت بينكم؟ هل ما تم بينكم هو مجرد عمل
أولئك الموتى بدون أرواح هم جميعهم جثثًا
صغير؟ كم مقدار ما قدمته بينكم؟ ولماذا لم تقتنوه؟ ما الذي لديك لتشكو منه؟ أليست القضية أنك لم تفز بشيء ألنك معجب

جدا؟ إن كنت غير قادر على اقتناء هذه البركات ،فهل
أيضا بالجسد؟ أليس ألن أفكارك متطرفة للغاية؟ أليس ألنك غبي ً
ً
ِ
قادر على تحقيق السالم بعد أن تؤمن باهلل – وأن يخلو
يمكنك إلقاء اللوم على هللا ألنه لم ُيخّلصك؟ ما تسعى إليه هو أن تكون ًا

زوجا الئًقا ،وأن يحرث
أطفالك من المرض ،وأن يحصل زوجك على عمل جيد ،وأن يجد ابنك زوجة صالحة ،وأن تجد ابنتك ً
جيدا ،وأن يستمر الطقس الجيد لمدة عام من أجل محاصيلك .هذا ما تسعى إليه .ليس سعيك إال
ثيرانك وخيولك األرض ً
للعيش في راحة ،ولكيال تلحق الحوادث بعائلتك ،وأن تمر الرياح بجوارك ،وأال تلمس حبيبات الرمل وجهك ،وأال تغمر المياه

دائما
محاصيل عائلتك ،وأال تتأثر بأي كارثة ،وأن تعيش في حضن هللا ،وتعيش في ُعش دافئ .هل جبان مثلك ،يسعى ً
وحشا؟ إنني أعطيك الطريق الصحيح دون طلب أي شيء في المقابل ،ولكنك ال
للجسد ،هل لديك قلب ،لديك روح؟ ألست ً
تسعى في إثره .هل أنت واحد من أولئك الذين يؤمنون باهلل؟ إنني أمنحك الحياة اإلنسانية الحقيقية ،ولكنك ال تسعى .ألست
مجرد خنزير أو كلب؟ ال تسعى الخنازير إلى حياة اإلنسان ،فهي ال تسعى إلى التطهير ،وال تفهم ماهية الحياة .بعد أن تتناول

طعامها في كل يوم فإنها تنام ببساطة .لقد أعطيتك الطريق الصحيح ،ولكنك لم تقتنه :إنك خالي الوفاض .هل أنت على
استعداد لالستمرار في هذه الحياة ،حياة الخنازير؟ ما هي أهمية أن يبقى هؤالء الناس على قيد الحياة؟ حياتك مزرية وحقيرة،

وتعيش وسط الدنس والفسق ،وال تسعى ألي أهداف؛ أليست حياتك هي أحقر حياة؟ هل أنت تجرؤ على النظر هلل؟ إذا واصلت

اختبارك بهذه الطريقة ،فهل ستكتسب أي شيء؟ لقد أعطي لك الطريق الصحيح ،لكن ما إذا كنت تقتنيه أو تخسره إنما يعتمد
في النهاية على سعيك الشخصي.
من "اختبارات بطرس :معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ما مقدار محبتك هلل اليوم؟ وما مدى معرفتك بكل ما فعله هللا فيك؟ هذه هي األمور التي أنت بحاجة لتعلمها .عندما

يصل هللا إلى األرض ،فإن كل ما فعله في اإلنسان وسمح لإلنسان أن يراه إنما هو لكي يجعل اإلنسان يحب هللا ويعرفه حق
يتمكن من الوصول إلى هذا الحد ،هي من جانب بسبب محبة هللا،
المعرفة .كما أن قدرة اإلنسان على أن يتألم ألجل هللا وأن ّ
ومن جانب آخر بسبب خالص هللا .إضافة إلى ذلك ،فهي بسبب عمل الدينونة والتوبيخ الذي ُيجريه هللا في اإلنسان .فلو أنكم
بدون دينونة وتوبيخ وتجارب من هللا ،وإذا لم يدعكم هللا تتألمون ،فعندئذ ،أقولها بصدق ،لن تكون لكم محبة حقيقية هلل .فكلما
زاد عمل هللا في اإلنسان وزادت معاناة اإلنسان ،أمكن إظهار مدى جدوى عمل هللا ،وزادت قدرة قلب اإلنسان على محبة هللا

أيضا لو أن كل ما أعطاه هللا لإلنسان هو
ً
فعال .كيف تتعلم أن تحب هللا؟ فبدون ضيقات وتنقية ،وبدون تجارب مؤلمة – و ً
النعمة والمحبة والرحمة – هل يكون باستطاعتك أن تحوز على محبة هللا الحقيقية؟ من جهة ،أثناء التجارب اإللهية يصل
اإلنسان إلى معرفة أوجه قصوره ويرى كيف أنه ضئيل ومزدرى ووضيع ،وأنه ال يملك أي شيء وهو نفسه ال شيء؛ وعلى

الجانب اآلخر ،أثناء تجاربه يخلق هللا بيئات مختلفة لإلنسان تجعل اإلنسان أكثر قدرًة على اختبار محبة هللا .ومع أن األلم
أحيانا ال يمكن التغلب عليه – بل يصل إلى حد الحزن الساحق – فإن اختبار اإلنسان له يجعله يرى كم هو جميل
يكون ًا
كبير و ً
عمل هللا فيه ،وفقط على هذا األساس تُولد في اإلنسان المحبة الحقيقية هلل .يرى اإلنسان اليوم أنه بواسطة نعمة هللا ومحبته

ورحمته فقط ،يكون اإلنسان غير قادر على إدراك المعرفة الحقيقية لنفسه ،فضالً عن عدم قدرته على معرفة جوهر اإلنسان.
ثم،
فقط من خالل تنقية هللا ودينونته ،ومن خاللهما فقط ،يمكن لإلنسان معرفة أوجه قصوره وإدراك أنه ال يملك أي شيء .ومن َّ

فإن محبة اإلنسان هلل مبنية على أساس تنقية هللا ودينونته .إذا كنت ال تستمتع إال بنعمة هللا ،مع حياة عائلية هادئة أو بركات
مادية ،فإنك لم تكسب هللا ،وقد فشل إيمانك باهلل .لقد قام هللا بالفعل بمرحلة واحدة من عمل النعمة في الجسد ،وقد سكب بالفعل

كامال بالنعمة والمحبة والرحمة وحدها .يصادف اإلنسان في
بركاته المادية على اإلنسان – لكن اإلنسان ال يمكن أن يصير
ً
بعضا من محبة هللا ،ويرى محبة هللا ورحمته ،ولكن عندما يختبر هذا لفترة من الوقت يدرك أن نعمة هللا ومحبته ورحمته
خبرته ً
كامال ،وغير قادرة على كشف األمور الفاسدة في داخل اإلنسان ،وال تستطيع أن تُخِّلص اإلنسان
غير قادرة على جعل اإلنسان ً

ِ
كمل محبته وإيمانه .لقد كان عمل هللا بالنعمة هو عمل لفترة واحدة ،وال يمكن لإلنسان أن يعتمد
من شخصيته الفاسدة ،أو أن تُ ّ
على التمتع بنعمة هللا من أجل معرفة هللا.
من "اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كثير من أولئك الذين يتبعون هللا ال يهتمون إال بكيفية الحصول على بركات أو تجنب كارثة .عند ذكر عمل هللا وتدبيره،

تنمي حياتهم أو تعود عليهم بفائدة،
فهم يصمتون ويفقدون كل اهتمام .إنهم يعتقدون أن معرفة مثل هذه األسئلة المملة لن ّ
ال
ثمينا عليهم قبوله ،فض ً
وكذلك مع أنهم قد سمعوا رسائل حول تدبير هللا ،فإنهم يتعاملون معها بعدم اهتمام ،وال يرونها ً
شيئا ً
جدا التباع هللا :نيل البركة ،وهؤالء الناس ال يمكن
عن تلقيها كجزء من حياتهم .مثل هؤالء الناس لديهم هدف واحد بسيط ً
ٍ
شيء آخر ال ينطوي مباشرة على هذا الهدف .ففي نظرهم ،يمثل اإليمان باهلل لكسب البركات أكثر
إزعاجهم ليلتفتوا ألي
األهداف مشروعية والقيمة األكبر إليمانهم .إنهم ال يتأثرون بأي شيء ال يمكنه تحقيق هذا الهدف .هذا هو الحال مع معظم

أيضا ألجل
مشروعين؛ ألنهم في الوقت نفسه الذي يؤمنون فيه باهلل،
الذين يؤمنون باهلل اليوم .يبدو هدفهم ودافعهم
يضحون ً
ْ
ّ
هللاِّ ،
ويكرسون أنفسهم هلل ،ويؤدون واجبهم .إنهم يتخلون عن شبابهم ،ويتركون أسرهم ومهنهم ،بل ويقضون سنوات في العمل

بعيدا عن المنزل .إنهم من أجل هدفهم النهائي يغيرون اهتماماتهم ،ويغيرون نظرتهم إلى الحياة ،بل ويغيرون االتجاه الذي
ً
يسعون إليه ،إال أنهم ال يستطيعون تغيير هدف إيمانهم باهلل .إنهم ينشغلون بإدارة ُمُثلهم العليا؛ وبغض النظر عن مدى طول
الطريق ،وبغض النظر عن عدد المصاعب والعقبات الموجودة على طول الطريق ،فإنهم يلتزمون بأسلحتهم ويبقون غير خائفين
من الموت .ما القوة التي تجعلهم يستمرون في تكريس أنفسهم بهذه الطريقة؟ أهو ضميرهم؟ أهي شخصيتهم العظيمة والنبيلة؟

أهو عزمهم على خوض معركة مع قوى الشر حتى النهاية؟ أهو إيمانهم الذي يشهدون به هلل دون السعي إلى تعويض؟ أهو
دائما ما تجاهلوا بسببها
والؤهم الذي ألجله هم على استعداد للتخلي عن كل شيء لتحقيق إرادة هللا؟ أم أنها روح إخالصهم التي ً
مطالبهم الشخصية المبالغ فيها؟ ومن جهة األشخاص الذين لم يسبق لهم أن عرفوا عمل هللا التدبيري ليقدموا الكثير هي

جدا
ببساطة معجزة عجيبة! دعونا ال نناقش في الوقت الحالي مقدار ما قدمه هؤالء الناس .ومع ذلك ،فإن سلوكهم
جدير ً
ٌ
طا وثيًقا بهم ،هل يمكن أن يكون هناك أي سبب آخر لهؤالء الناس الذين ال
بتحليلنا .بصرف النظر عن الفوائد التي ترتبط ارتبا ً

جدا؟ في هذا ،نكتشف مشكلة لم تكن معروفة من قبل :إن عالقة اإلنسان باهلل هي مجرد عالقة
أبدا ليعطوه الكثير ً
يفهمون هللا ً
مصلحة ذاتية محضة .إنها العالقة بين ُمتلقي البركات ومانحها .لنقولها صراح ًة ،إن األمر يشبه العالقة بين الموظف وصاحب

العمل .يعمل الموظف فقط للحصول على المكافآت التي يمنحها صاحب العمل .في عالقة كهذه ،ال توجد عاطفة ،بل اتفاق

فحسب؛ ليس هناك أن تَحب وتُحب ،بل صدقة ورحمة؛ ال يوجد تفاهم ،بل سخط مكبوت وخداع؛ وال توجد مودة ،بل هوة ال
يمكن سدها .عندما تصل األمور إلى هذه المرحلة ،من يستطيع تغيير هذا ِ
االتّجاه؟ وكم عدد األشخاص الذين يستطيعون أن
َْ

يدركوا حًقا كم أصبحت هذه العالقة بائسة؟ أعتقد أنه عندما يغمر الناس أنفسهم في فرحهم بكونهم مباركين ،فال يمكن ألحد أن
يتخيل مدى كون هذه العالقة مع هللا محرجة وقبيحة.
إن أتعس شيء في إيمان اإلنسان باهلل هو أن اإلنسان يقوم بتدبيره الخاص وسط عمل هللا ،ويتغافل عن تدبير هللا .يكمن

فشل اإلنسان األكبر في كيفية قيام اإلنسان ببناء غايته المثالية وحساب كيفية الحصول على أعظم بركة وأفضل غاية في

إن فهم الناس كم ُيرثى لحالهم وكم هم مكروهون ومثيرون للشفقة ،فكم
الوقت نفسه الذي يسعى فيه للخضوع هلل وعبادته .حتى ْ
ِ
وم ْن يستطيع أن يوقف خطواته ويتوقف عن التفكير في نفسه فقط؟ يريد
عدد من يمكنهم التخّلي عن أفكارهم وآمالهم بسرور؟ َ
هللا أولئك الذين سيتعاونون معه من ٍ
كثب ليكملوا تدبيره .هو يطلب أولئك الذين سيكرسون عقلهم وجسدهم لعمل تدبيره من أجل

الخضوع له ،فهو ال يحتاج إلى أناس يمدون أيديهم ويتوسلون إليه كل يوم ،فضالً عن إنه ال يحتاج إلى أولئك الذين يعطون
القليل ،ثم ينتظرون َّ
رد الجميل .يزدري هللا أولئك الذين يقدمون مساهمة صغيرة ثم يتراخون معتمدين على ما حققوه .إنه يكره
هؤالء األشخاص غالظ القلوب الذين يمتعضون من عمل تدبيره ويريدون فقط التحدث عن الذهاب إلى السماء ونيل البركات.

وهو يمقت بشدة أكبر أولئك الذين يستغلون الفرصة التي يقدمها العمل الذي يقوم به لخالص البشرية .ذلك ألن هؤالء الناس لم
أبدا بما يرغب هللا في تحقيقه واكتسابه من خالل عمل تدبيره؛ فهم ال يهتمون إال بكيفية استغالل الفرصة التي يوفرها
يهتموا ً
كليا بمستقبلهم ومصيرهم .أولئك الذين
عمل هللا للحصول على بركات .هم غير مكترثين بقلب هللا ،ألنهم منشغلون انشغاالً ً
يمتعضون من عمل تدبير هللا وليس لديهم أدنى اهتمام بكيفية خالص هللا لإلنسان ومشيئته ،يفعلون
جميعا ما يرضيهم بطريقة
ً
مستقلة عن عمل تدبير هللا .ال َّ
يتذكر هللا سلوكهم ،وال يوافق هللا عليه ،فضالً عن أن هللا ال يحتسبه.
من "ال يمكن خالص اإلنسان إال وسط تدبير هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

قادر على الشهادة لعمل هللا،
ما الذي ينبغي أن تسعى إليه اآلن؟ ما يجب عليك السعي إليه هو ما إذا كنت أم لم تكن ًا
أهال أم ال ألن يستخدمك .ما هو مقدار العمل
وما إن كان أو لم يكن بإمكانك أن تصبح شهادة هلل
وتجليا له ،وما إذا كنت ً
ً

عما إن كان هللا قد اختبرك
الذي قام به هللا حًقا فيك؟ ما مقدار ما رأيت أو لمست؟ ما مقدار ما اختبرتَه َّ
وتذوقتَه؟ وبغض النظر َّ
أم تعامل معك أم َّأدبك ،فإن أفعاله وعمله قد ُنِّفذا عليك؛ ولكن كمؤمن باهلل ،وكشخص يرغب في السعي لنيل الكمال منه ،هل
اعتمادا على خبرتك العملية؟
بناء على خبرتك العملية؟ هل يمكنك أن تحيا بحسب كلمة هللا
ً
أنت قادر على الشهادة لعمل هللا ً
هل تستطيع أن تعول اآلخرين من خالل خبرتك العملية ،وأن تبذل حياتك َّ
كلها لتشهد لعمل هللا؟ لكي تكون
شاهدا لعمل هللا،
ً
ُ
يجب أ ن تعتمد على خبرتك ومعرفتك والثمن الذي دفعته .بهذا فقط يمكنك أن ترضي إرادته .هل أنت شخص يشهد لعمل هللا؟
قادر على الشهادة السمه ،بل والشهادة لعمله ،وإذا استطعت أن تعيش بحسب الصورة التي
هل لديك هذا الطموح؟ إذا كنت ًا
يطلبها من شعبه ،فأنت شاهد هلل .كيف تشهد بالفعل هلل؟ تفعل ذلك بالسعي و ُّ
التطلع للحياة بحسب كلمة هللا ،وبالشهادة
ِ
كملك .إذا كان كل ما
بكلماتك ،والسماح للناس أن يعرفوا عمله ويروا أفعاله .إذا كنت تسعى حًقا إلى كل هذا ،فإن هللا سوف ُي ّ
تسعى إليه هو أن تنال الكمال من هللا وأن تكون
نقيا .يجب أن تسعى إلى
ً
مباركا في النهاية ،فإن منظور إيمانك باهلل ليس ً
كيفية رؤية أعمال هللا في الحياة الواقعيَّة ،وكيف ترضيه عندما يكشف عن إرادته لك ،وأن تسعى لتعرف كيف يجب أن تشهد

التأمل في كل هذه األشياء اآلن .إذا كان حبك
لعجائبه وحكمته ،وكيف تشهد على كيفية تأديبه لك وتعامله معك .يجب عليك ّ
يكملك ،فإنه ال يزال غير ٍ
ِ
كاف وال يمكنه تلبية م َّ
َّ
تطلبات هللا .أنت
هلل هو
َّ
لمجرد أن تتمكن من المشاركة في مجد هللا بعد أن ّ
ُ
قادر على الشهادة لعمل هللا ،وتلبية مطالبه ،واختبار العمل الذي قام به على الناس بطريقة عملية .وسواء
بحاجة إلى أن تكون ًا

دموعا أم حزًنا ،فيجب عليك اختبار كل هذه األمور في ممارستك .الهدف منها تكميلك كشخص يشهد هلل .ما
ألما أم
ً
أكان ذلك ً
الذي بالضبط يجبرك اآلن على أن تعاني وتسعى للكمال؟ هل معاناتك الراهنة هي حًقا من أجل محبة هللا والشهادة له؟ أم أنها
ُّ
وتطلعاتك المستقبليَّة ومصيرك؟ يجب تصحيح جميع نواياك ودوافعك واألهداف التي تسعى إليها ،وال يمكن
ألجل بركات الجسد
االسترشاد في ذلك بإرادتك الخاصة.
أن يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
زمع تكميلهم ال ّبد ْ
الم َ
من "أولئك ُ

6.معنى المعاناة ،ونوعية المعاناة التي يجب أن يتحملها المؤمنون باهلل
كلمات هللا المتعلقة:
ليس لدى معظم الناس اليوم هذه المعرفة .هم يعتقدون أن المعاناة ال قيمة لها ،وأنهم منبوذون من العالم ،وحياتهم
المنزلية مضطربة ،وأنهم ليسوا محبوبين من هللا ،وآفاقهم قاتمة .تصل معاناة بعض الناس إلى حدودها القصوى ،وتتحول

أفكا رهم نحو الموت .هذه ليست المحبة الحقيقية هلل؛ مثل هؤالء الناس جبناء ،ليس لديهم قدرة على المثابرة ،وهم ضعفاء

وعاجزون! هللا حريص على جعل اإلنسان يحبه ،لكن كلما زادت محبة اإلنسان هلل ،زادت معها معاناته ،وكلما زادت محبة
أما إذا لم تكن تحبه ،عندها ربما
اإلنسان له ،أصبحت تجاربه أكثر شدة .إذا كنت تحبه ،فستقع عليك كل أنواع اآلالم – ّ
هادئا من حولك .عندما تُحب هللا ،ستشعر أن الكثير من األمور حولك
تمضي كل األمور على ما يرام لك ،وكل شيء سيكون ً
َّ
دوما أن إرادة هللا
ال تُقهر ،وألن قامتك صغيرة للغاية فسوف تُنقى؛ وإضافة إلى ذلك ،أنت غير قادر على إرضاء هللا ،وستشعر ً

جدا وبعيدة عن متناول اإلنسان .بسبب كل هذا سوف تُ َّنقى – ألن هناك الكثير من الضعف داخلك ،والكثير مما هو
سامية ً
َّ
تماما أن التطهير ال سبيل له إال بواسطة
غير قادر على تتميم إرادة هللا ،فسوف تُنقى من الداخل .يجب عليكم أن تدركوا ً
التنقية .ولذلك ،أثناء هذه األيام األخيرة يجب أن تحملوا الشهادة هلل .بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم ،عليكم أن تستمروا
حتى النهاية ،وحتى مع أنفاسكم األخيرة ،يجب أن تظلوا مخلصين هلل ،وتحت رحمته .فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية هلل،

المدوية.
وهذه وحدها هي الشهادة القوية و ّ
من "اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ممهدا بتلك الصورة ،وال هو بتلك البساطة! أنت
ال تيأس وال تضعف ،فسوف أكشف لك .إن الطريق إلى الملكوت ليس
ً

حب لي لن
الم ّ
تريد أن تأتي البركات بسهولة ،أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب ُم َّرة ،وإال فإن قلبكم ُ
يمر كل واحد بها ،إنها فحسب
يقوى ،ولن يكون لكم حب صادق نحوي .حتى وإن كانت مجرد ظروف بسيطة ،فال ُبَّد أن ّ

جاثيا على ركبتيه من أجل نيل بركاتي؟ يا لكم من
كثير أمامي
تتفاوت في الدرجة .التجارب بركة مني ،وكم منكم يأتي ًا
َّ
ويتوسل ً
َّ
عتب ُر بركة مني ،لكنكم ال تدركون أن الم اررة هي إحدى بركاتي .أولئك
دائما أن بعض الكلمات الميمونة تُ َ
أبناء سذج! تعتقدون ً

حتما سوف يشاركونني حالوتي .هذا وعدي وبركتي لكم.
الذين يشاركونني م اررتيً ،
من "الفصل الحادي واألربعون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

عندما يعمل هللا على تنقية اإلنسان ،يعاني اإلنسانَّ ،
وكلما زادت تنقيته أصبح حبه هلل أعظم ،ويظهر فيه قدر أكبر من
قدرة هللا .وعلى العكس من ذلكَّ ،
نمو محبته هلل ،وظهر فيه قدر أقل من قدرة هللا.
كلما نال اإلنسان ًا
قدر أقل من التنقيةَّ ،
قل ّ
َّ
كلما زادت تنقية مثل هذا الشخص وألمه ،وزاد ما يختبره من العذاب ،ازداد عمق محبته هلل ،وأصبح إيمانه باهلل أكثر صدًقا،

كثيرا ،وسترى
أشخاصا يعانون ًا
وتعمقت معرفته باهلل .سترى في اختباراتك
كثير حينما تتم تنقيتهم ،ويتم التعامل معهم وتأديبهم ً
ً
ِ
أما أولئك الذين لم يختبروا التعامل معهم فليس
أن أولئك الناس هم الذين ُيكّنون حبًّا عميًقا هلل ،ومعرفة باهلل أكثر عمًقا ونفا ًذاّ .
جدا ،يمنح النعمة للناس حتى َّ
يتمكنوا من التمتُّع به" .إذا
لديهم سوى معرفة سطحية ،وال يمكنهم َّإال أن يقولوا" :إن هللا صالح ً
التحدث عن المعرفة الحقيقية باهلل؛ لذا َّ
ُّ
فكلما كان عمل هللا
كان الناس قد اختبروا التعامل معهم والتأديب ،فهم قادرون على
أعجب في اإلنسان ،ازدادت قيمته وأهميتهَّ .
تعارضا مع مفاهيمك ،كان عمل هللا
غموضا عليك وأكثر
وكلما وجدت العمل أكثر
ً
ً
َ
نق هللا اإلنسان بهذه الطريقة ،ولم
أكثر قدرة على إخضاعك وربحك وجعلك كامالً .كم هي عظيمة أهمية عمل هللا! إن لم ُي ِّ

فعال وبال مغزى .قيل في الماضي إن هللا سيختار هذه المجموعة ويربحها،
يعمل وفًقا لهذا األسلوب ،فسيكون عمله غير ّ
ويكملها في األيام األخيرة ،وفي هذا أهمية كبرىَّ .
كلما زاد العمل الذي يقوم به هللا في داخلكم ،ازداد عمق محبتكم هلل ونقاؤها.
ّ
َّ
وتعمقت معرفة اإلنسان به.
وكلما كان عمل هللا أعظم ،زادت قدرة اإلنسان على فهم شيء من حكمتهّ ،
أن يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
زمع تكميلهم ال ّبد ْ
الم َ
من "أولئك ُ

الذل من أجل الحق ،ويجب
يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق ،ويجب أن تعطي نفسك للحق ،ويجب أن تتحمل َّ

أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق .هذا هو ما ينبغي عليك القيام به .يجب أال تطرح عنك الحق من أجل

حياة أسرية هادئة ،ويجب أال تفقد كرامة حياتك ونزاهتها من أجل متعة لحظية .يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل
وصالح ،ويجب أن تطلب طريًقا ذا معنى أكبر في الحياة .إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة المبتذلة ،وال تسعى لتحقيق أي أهداف،
أال تُ ِّ
ضيع حياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل ُمتع الجسد من أجل حق واحد،
وأال تتخلص من كل الحقائق من أجل متعة قليلة .ال يتمتع أناس مثل هؤالء بالنزاهة أو الكرامة؛ وال معنى لوجودهم!
من "اختبارات بطرس :معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

عندما نتلّقى دينونة كالم هللا ،يجب َّأال نخشى المعاناة وال ينبغي أن نخشى األلم ،ويجب علينا بصفة خاصة َّأال نخشى
أن يخترق كالم هللا قلوبنا .ينبغي أن نق أر المزيد من أقواله فيما َّ
يتعلق بدينونته وتوبيخه لنا ،وكشف جوهرنا الفاسد .يجب أن نقرأه

ويجب علينا أن نزيد من مقارنة أنفسنا به .ال تقارن اآلخرين به ،بل نقارن أنفسنا به .ال ينقصنا أي أمر من هذه األمور –
جميعنا نتساوى في هذه الجوانب .إن لم تكن تصدق هذا ،فاذهب واختبره بنفسك ... .قبل أن نفعل أي شيء آخر ،يجب أن
ندرك أن علينا أن نقبل كل كلمة من الكلمات التي ينطق بها هللا ،سواء أن كانت هذه الكلمات مريحة للسمع ،أو إن كانت

تجعلنا نشعر بم ار ٍرة أم بحالوة .ينبغي أن يكون لنا هذا الموقف تجاه كالم هللا .فما نوع هذا الموقف؟ هل هذا سلوك تقوى؟

قر بقوة بأن كلمات هللا هي
سلوك صبر؟ أم أنه سلوك تحمل المعاناة؟ أقول لكم إنه ليس ًأيا من هذه .في إيماننا ،يجب أن ُن ّ
الحق .وبما إنها هي الحق بالفعل ،فينبغي لنا قبولها بعقالنية .سواء َّ
كنا قادرين على إدراكها أو االعتراف بها ،فينبغي أن يكون
موقفنا األول تجاه كالم هللا هو القبول التام.
من "أهمية السعي إلى الحق وطريق السعي إليه" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

أي ٍ
أمر محاوالً تمييز
السعي وراء تحقيق إرادته في كل شيء ،و
َ
التدقيق في أعماقك عند حدوث ّ
إن محبة هللا تتطلب ّ
أمر تطلب منك
إرادته في ذلك األمر ،وما يبتغي منك تحقيقه ،وكيفية تمييزك لمشيئته .على سبيل المثال :إذا حدث معك ٌ
جانبا ،فال يوجد
ُّ
تحمل مشّقة معينة ،عليك أن تفهم حينها ما هي إرادة هللا وكيفية تمييزها .عليك عدم إرضاء نفسك :أوالً تنحى ً
فكرت على هذا النحو سيهبك هللا استنارًة
ما هو أكثر وضاعة من الجسد ،وعليك أن تقوم بواجبك وتسعى إلرضاء هللا .إن ّ

تتنحى
كبير أم
أمر ما سواء أكان ًا
أيضا الراحة .عندما يحدث معك ًا
صغيرا ،عليك أن َّ
خاصة في هذه المسألة ،وسيجد قلبك ً
ً
الجسد ،أخذ مز ًيدا من الحرية .إذا أرضيته هذه المرة
الجسد على أنه أكثر األشياء وضاع ًة .فكلما أرضيت
جانبا أوًال وتنظر إلى
َ
َ
ً
دائما رغبات عارمة يطلب
فسيطلب منك المزيد في المرة القادمة ،ومع استمرار هذا األمر تزداد محبة الناس اللجسد .إن للجسد ً
منك إشباعها وتلبيتها من الداخل ،سواء أكانت في ما تأكله أو ترتديه أو فيما ي ِ
غضبك ،أو في اإلذعان لضعفك وتكاسلك...
ُ

أجساد الناس تصورات أعمق
تضمر فيها
فسادا ،إلى أن نصل إلى مرحلة
وكلما
ُ
أرضيت الجسد ازدادت رغباته وأصبح أكثر ً
َ
ُ
ظم ًة أنفسها ومشكك ًة في عمله ... .هكذا عليك أن تتمرد ضد الجسد وال تخضع له" .ال أوِلي أية أهمية ِ
لزوجي
وتعصي هللا مع ّ
ّ
(زوجتي) وال أوالدي أو تطّلعاتي أو زواجي أو عائلتي! ال يوجد في قلبي سوى هللا ،ويجب أن أبذل قصارى جهدي ألرضيه هو
جانبا،
دائما ،فعندما تضع الحق موضع التطبيق
ال الجسد" .يجب أن تتحلى بهذه العزيمة .إذا تحّل َ
ّ
وتتنحى ً
يت بهذه العزيمة ً
قادر على القيام بذلك بقليل من الجهد ال أكثر.
فستكون ًا
حقيقيا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"
إيمانا
من "محبة هللا وحدها تُعد ً
ً

ضد الجسد .لقد
تمردك ّ
ما إن كنت ستتمكن من نيل الحياة أمام هللا ومعرفة ما ستؤول إليه نهاية حياتك يعتمد على كيفية ّ
ٍ
التمرد
خّلصك هللا وسبق أن اختارك ّ
وعينك ولكن إن كنت اليوم غير راغب في إرضائه ،فأنت ال تريد أن تمارس الحق ،وال تريد ّ

دائما تحقق رغبات الجسد
ألما
على جسدك بقلب يحب هللا حًقا،
ً
ّ
شديدا .إذا كنت ً
فستدمر نفسك في النهاية وهكذا تعاني ً
تماما من الداخل.
يجيا ،ويتركك بال حياة وبدون لمسة الروح ،حتى يأتي اليوم الذي تصبح فيه
فسيلتهمك الشيطان تدر ً
مظلما ً
ً

أسير في يد الشيطان ،ولن تدرك هللا فيما بعد في قلبك ،وحينها ستنكر وجوده وتتركه.
حينما تحيا في الظلمة ستكون قد سقطت ًا
يتحملوا المشّقة .ال داعي للتوتّر والمشّقة
وهكذا ،إذا كان الناس يرغبون في أن يحبوا هللا فيجب عليهم أن يدفعوا ثمن األلم وأن ّ
َ
المتهورة
األمور في داخل نفوسهم :أي األفكار
بدال من ذلك أن ُيَن ّحوا
الخارجية ،وال لمزيد من القراءة أو االنشغال ،بل عليهم ً
َ
ّ

واالهتمامات الشخصية واعتباراتهم الخاصة ومفاهيمهم ودوافعهم .هكذا تكون إرادة هللا.
حقيقيا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"
إيمانا
من "محبة هللا وحدها تُعد ً
ً

ِ
الناس ممارسة الحق ليتعامل في المقام األول مع أمورهم الداخلية ،مع أفكارهم وتصوراتهم التي ليست
يطلب هللاُ من
مرة يمارس
بحسب قلبه .يلمس الروح القدس الناس في قلوبهم وينيرهم ويضيئهم .ولهذا ُ
يوجد صراعٌ وراء كل ما يحدث :ففي كل ّ

محبة هللا يحدث صراعٌ عظيم .ومع أن أجسادهم تبدوا على ما يرام ،إال أن صراع الموت والحياة في الواقع
فيها الناس الحق أو ّ
سيعَلن إما االنتصار أو الهزيمة .ال
ّ
سيستمر في أعماق قلوبهم .وفقط بعد هذا الصراع الشديد ،وبعد قدر هائل من التفكيرُ ،

يعرف المرء فيما إذا كان عليه الضحك أم البكاء .عندما يمارس الناس الحق ينشأ صراع عظيم خلف الكواليس ألن العديد من

سيتوج ُب على الناس ذرف
دوافع الناس خاطئة أو ألن الكثير من عمل هللا يتعارض مع تصوراتهم .فبعد ممارسة هذا الحق
ّ
األلم والتنقية ،وما هذا إال
يقرروا ًا
دموع حزن غزيرة خلف الكواليس قبل أن ّ
يتحمل ُ
أخير إرضاء هللا .وبسبب هذا الصراع ّ
الناس َ

قادر حًقا على الوقوف في صّفه .أثناء ممارسة الحق،
ضدك ستتمكن من إرضاء هللا إذا كنت ًا
ألم حقيقي .حينما ُي َش ُّن الصراع ّ
ٌ
ٍ
حينئذ بحاجة إلى أن
مفر من أن يعاني المرُء في داخله ،فإذا ما مارس الناس الحق ووجدوا أنفسهم على حق ،فلن يكونوا
ال ّ
ٍ
بعمق أكبر ألن الكثير مما في الناس
التمرد على الجسد
ُي َك َّملوا من قبل هللا ،ولن يوجد صراعٌ أو ألم .على الناس أن يتعلموا ّ
غير مؤهل الستخ دام هللا وألن لديهم جانب كبير من الشخصية المتمردة التي في الجسد .هذا ما يدعوه هللا األلم الذي على
اإلنسان الخضوع له برفقته.

حقيقيا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"
إيمانا
من "محبة هللا وحدها تُعد ً
ً

يسعى الناس في إيمانهم باهلل إلى نيل البركات ألجل المستقبل .هذا هو هدف الناس من إيمانهم .جميع الناس لديهم هذا
القصد وهذا الرجاء ،ولكن يجب حل الفساد الذي في طبيعتهم من خالل التجارب .وإن لم يخضع أي من جوانبك للتطهير،

دافعا إياك لتتنّقى فيها حتى تتمكن من أن تعرف
يجب تنقيتك في هذه الجوانب – هذا هو ترتيب هللا .يخلق هللا بيئة من أجلكً ،
ٍ ِ
تفضل عندها الموت وتتخّلى عن مخططاتك ورغباتك ،وتخضع لسيادة هللا
فسادك .وفي نهاية المطاف تصل إلى مرحلة ّ

معينا من المعاناة ،فلن يكونوا قادرين على
ًا
وترتيبه .لذلك إذا لم يخضع الناس لعدة سنوات من التنقية ،وإذا لم يتحملوا
مقدار ً
خاضعا الستعباد الشيطان في أي من هذه
تخليص أنفسهم من استعباد فساد الجسد في أفكارهم وفي قلوبهم .وإذا لم تزل
ً

الجوانب ،وإذا لم تزل لديك رغباتك ومطالبك الخاصة ،فهذه هي الجوانب التي ينبغي أن تعاني فيها .فمن خالل المعاناة فقط
يمكن ُّ
تعلم العبر ،والتي تعني القدرة على نيل الحق ،ويفهمون مشيئة هللا .في الواقع ،تُفهم العديد من الحقائق من خالل اختبار

ِ
التجارب المؤلمة .ال يمكن ٍ
البارة حق قدرها
قدر شخصية هللا َّ
ألحد أن يعي مشيئة هللا ،أو َّ
يتعرف على قدرة هللا وحكمته أو ُي ّ
مر مستحيل!
عندما يكون في بيئة مريحة وسهلة ،أو عندما تكون الظروف مواتية ،هذا أ ٌ
من "كيفية إرضاء هللا في وسط التجارب" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

ٍ
شخص ،وبغض النظر عن طريقته ،أو نوع الناس واألشياء واألمور التي يستخدمها لتقديم الخدمة ،أو
يعمل هللا في كل
قليال؟ سيكون
احدا :خالصك .إنه يريد تغييرك قبل أن ُيخِّلصك ،فكيف ال تعاني ً
نوع النبرة التي لكلماته ،فليس له إال هدًفا و ً
عليك أن تعاني .وقد تنطوي هذه المعاناة على ٍ
أحيانا يقيم هللا الناس واألمور واألشياء من حولك ليكشفك حتى
أمور كثيرة.
ً
ِ
إنسانا على طاولة العمليات – ال ُبّد أن تقاسي
تماما
ً
تعرف نفسك ،وإال فقد يتعامل معك مباشرة ويه ّذبك ويكشفك .هذا يشبه ً
بعض األلم حتى تحصل على نتيجة جيدة .إذا يه ّذبك ويتعامل معك ،وفي كل م ٍرة يثير الناس واألمور واألشياء ،ما من شأنه

صحيحا ،وسيكون لك قامة ،وستدخل إلى واقع الحق .إن كنت في كل مرة
أن يحّفز مشاعرك ويدعمك ،فعندها يكون األمر
ً
يهذبك هللا ويتعامل معك ،وفي كل مرة يرفع هللا فيها من قدر بيئتك ،فلن تشعر بأي ألم أو عدم راحة ،ولن تشعر بأي شيء

جدا! إن
على اإلطالق ،وإن كنت ال تَم ُثل أمام هللا للسعي إلى مشيئته ،دون أن تصلي أو تسعى إلى الحق ،فأنت ً
فعال ّ
مخدر ً
مخدر للغاية ،وليس لديه أي وعي روحي؛ لن يكون لدى هللا طريقة للعمل عليهم .سيقول هللا" :هذا الشخص
ًا
كان ثمة شخص
ِ
لكنني ما زلت أعجز عن دعوة قلوبهم أو
وبذلت
أمور كثيرًة بهم،
فعلت ًا
كبيراّ ،
ّ
ً
مخدر للغاية وقد أفسد بشكل عميق ً
ُ
جداُ .
مجهودا ً
جدا في التعامل معه" .إن كان هللا يرتب بيئات وأشخاص وأشياء وأغراض معينة لك ،إن كان
إيقاظ روحهم .هذا مزعج وصعب ً
دروسا
كنت تتعّلم
يه ّذبك ويتعامل معك ،وإن َ
ً
اختبرت
استنرت وبلغت الحق ،وإن
تعلم إن
َ
َ

كنت قد تعّلمت أن تمثل أمام هللا للسعي إلى الحق ،ومن دون أن
من هذا ،وإن َ
تقدما ،وإن بدأت ببعض الفهم
وكسبت مكافآت و
تغيير في هذه البيئات
ًا
َ
َ
أحرزت ً

لمشيئة هللا وكففت عن التذمر ،فسيعني كل هذا ّأنك صمدت في وسط تجارب هذه البيئات وصمدت أمام االختبار ،وبالتالي،
تجاوزت هذه المحنة.
ستكون قد
َ
من "عليك أن تتعلم من الناس واألمور واألشياء التي حولك لكي تكسب الحق" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

7.يجب على المؤمنين باهلل أن يستعدوا لغايتهم بما يكفي من األعمال الصالحة
كلمات هللا المتعلقة:

ويعد حلول العقوبة على األشرار على وجه التحديد دليالً على
تجب رحمتي ألولئك الذين يحبونني وينكرون ذواتهمُ .
شخصيتي البارة ،بل وأكثر من ذلك ،أنها شهادة على غضبي .عندما تحل الكارثة ،ستصيب المجاعة والطاعون كل أولئك
الذين يعارضونني وسيبكي هؤالء .إن الذين ارتكبوا كل أنواع الشرور ،ولكن اتبعوني لعدة سنوات ،لن يفلتوا من دفع ثمن

أيضا للعيش في حالة مستمرة من الذعر والخوف؛ إذ يقعون في كارثة قلما يشاهد مثلها على مر ماليين
خطاياهم؛ وسيأتون ً
من السنين .وسوف يبتهج من أتباعي أولئك الذين أظهروا الوالء لي وحدي ،وسيهللون لقدرتي ،ويشعرون بطمأنينة ال تُوصف
أقدر األعمال الصالحة للناس وأكره أعمالهم الشريرة .منذ أن
أحدا من البشر من قبل قط؛ ألنني ّ
ويعيشون في بهجة لم أمنحها ً
أنس قط أولئك
بدأت أول مرة في قيادة البشر ،كنت أتطلع بشغف إلى الفوز بمجموعة من الناس لهم أسلوب تفكيري نفسه .لم َ

منتظر فقط فرصة ليحل عليهم عقابي ،األمر
ًا
الذين لم يكونوا يحملون أسلوب تفكيري نفسه؛ فقد حملت لهم البغض في قلبي
أخير جاء يومي اليوم ولم أعد أحتاج إلى االنتظار!
الذي يسرني رؤيته .و ًا
أيضا من أجل ترتيب مصير اإلنسان ،بل األكثر من
ليس الغرض من عملي األخير هو َّ
مجرد عقاب اإلنسان ،و َّإنما ً
قمت به هو حق،
قمت به .أريد من كل إنسان أن يرى أن كل ما ُ
ذلك َّأنه من أجل الحصول على اعتراف من الجميع بكل ما ُ
صنع اإلنسان ،ناهيك عن الطبيعة ،التي أخرجت البشرية ،على
وأن كل ما ُ
قمت به هو تعبير عن شخصيتي؛ وليس هو من ُ
النقيض من ذلك ،أنا هو الذي ي ِ
طعم كل حي في الخليقة .بدون وجودي ،لن تالقي البشرية سوى الهالك والخضوع لويالت
ُ
الكوارث .لن يرى أي إنسان مرة أخرى الشمس البهيَّة والقمر الجميل أو العالم األخضر؛ ولن يواجه البشر سوى الليل البارد
ووادي ظل الموت الذي ال يرحم .أنا هو خالص البشرية الوحيد .إنني األمل الوحيد للبشرية ،بل وأكثر من ذلك ،أنا هو الذي

تستند إلى وجوده البشرية كلها .بدوني ،ستصل البشرية على الفور إلى طريق مسدود .بدوني ،ستعاني البشرية كارثة وتطاردها

أنجزت العمل الذي لم يكن في مقدور أحد غيري القيام به ،وأملي
كل أنواع األشباح ،على الرغم من أن أحدًا ال يبالي بي .لقد
ُ
بالد ْين لي ببعض األعمال الصالحة .على الرغم من أن أولئك الذين يستطيعون الوفاء
الوحيد أن يستطيع اإلنسان أن يفي َ

جدا ،فإنني سأنهي رحلتي في عالم البشر وأبدأ الخطوة التالية من عملي الذي بدأته ،ألن كل ما عندي من
بالد ْين هم عدد قليل ً
َ
جدا .إن ما يهمني ليس عدد الناس
مثمرا ،وأنا سعيد به ً
االندفاع جيئة وذهاباً في وسط اإلنسان خالل هذه السنوات العديدة كان ً
ٍ
ِ
اضيا،
بل أعمالهم الصالحة .على أي حال ،أتمنى أن تُ ّ
عدوا ما يكفي من األعمال الصالحة من أجل مصيركم .وعندئذ سأكون ر ً
وإال فلن يفلت أحد منكم من الكارثة التي ستحل عليكم .تنبع الكارثة مني وبترتيب مني بالطبع .إذا لم تستطيعوا أن تبدوا

تماما ،بسبب فراغ إيمانكم
صالحين في عيني ،فلن تفلتوا من معاناة الكارثة .في خضم الضيق ،لم تكن أعمالكم وأفعالكم مناسبة ً
ومحبتكم من معانيهما ،ولم تظهروا أنفسكم إال خجولين أو قاسيين .فيما يتعلق بهذا ،سأقوم فقط بالحكم على الخير أو الشر.
ِ
أحدد نهايتكم على أساسه .ومع
سيظل اهتمامي
ويعبر بها عن نفسه ،وهو ما ّ
منصبا على الطريقة التي يتصرف بها كل منكم ِّ
ً
ذلك ،يجب أن أوضح هذا :لن أمنح مز ًيدا من الرحمة ألولئك الذين لم يظهروا لي أي ذرة من الوالء في أوقات الشدة ،ألن
لدي أي ود ألي أحد سبق وأن خانني ،وال أحب مطلقاً أن أخالط الذين
رحمتي تسع هذا فحسب .عالوة على ذلك ،ليس َّ
علي أن أخبركم بهذا :كل َم ْن
يخونون مصالح أصدقائهم .هذه هي شخصيتي ،بغض النظر عن الشخص الذي قد أكونه .يجب َّ
يكسر قلبي لن ينال مني رأفة مرة ثانية ،وكل َم ْن آمن بي سيبقى إلى األبد في قلبي.
َع ِد ْد ما يكفي من األعمال الصالحة من أجل غايتك" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أ ْ

كرسين
الشيء الوحيد الذي أتمناه هو أن تتمكنوا من تحقيق أداء متميز في المرحلة األخيرة من عملي ،وأن تكونوا ُم َّ

قائما ،وهو أن تتخذوا
أيضا أن يكون مصيركم
جميعا ً
بالكلية ،وأال تظّلوا فاتري الهمة .وبالطبع آمل ً
ً
حسنا .لكن يظل مطلبي ً
يز
ملكا عز ًا
حتما سيكون ً
أفضل قرار بتقديم تكريسكم الوحيد والنهائي لي .إن لم يكن لدى أحدكم ذلك التكريس الوحيد ،فإنه ً
للشيطان ،ولن أستمر في استخدامه ،بل سأعيده إلى بيته كي يهتم به والداه.
من "حول المصير" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ينبغي أن يقوم كل منكم بواجبه بأقصى ما يستطيع  ،وبقلوب منفتحة وصادقة ،وأن تكونوا راغبين في بذل كل ما يستلزمه

ثمنا ألجله .يستحق هذا النوع من اإليمان أن
أحدا تألم من أجله أو دفع ً
ذلك .كما قلتم ،عندما يجيء اليوم ،لن يهمل هللا ً
مسك به ،والحق أنه يجب أال تنسوه مطلًقا .بهذه الطريقة وحدها يستريح فكري من ناحيتكم .أما بغير ذلك ،فلن يستريح فكري
ُيتَ َّ

جميعا أن تتبعوا ضمائركم وأن تبذلوا وسعكم من
أبدا من ناحيتكم ،وستكونون محل كراهية مني إلى األبد .لو أنكم استطعتم
ً
ً
فرحا من
أجلي ،وأال تدخروا ً
جهدا من أجل عملي ،وأن تكرسوا طاقتكم طوال العمر من أجل عمل بشارتي ،أما كان قلبي ليقفز ً

تماما من ناحيتكم ،أليس كذلك؟
أجلكم؟ بهذه الطريقة سأكون ًا
قادر على إراحة فكري ً
من "حول المصير" في "الكلمة يظهر في الجسد"

جدا بأن تكون عامل
دائما في النور .إذا كنت
سعيدا ً
ً
إذا كان البحث عن طريق الحق يرضيك ً
كثيرا ،فأنت إ ًذا تسكن ً
أبدا ،فأنا أقول إنك قديس ُم ْخلص ،ألنك ال
دائما وال تأخذ ً
خدمة في بيت هللا ،وبأن تعمل بجد وضمير في الخفاء ،وبأن تعطي ً
يها ،وإذا كنت ترغب في ب ْذ ِل كل ما لديك ،وإذا
تسعى إلى مكافأة وإنك ببساطة إنسان صادق .إذا كنت ترغب في أن تكون نز ً
قادر على التضحية بحياتك من أجل هللا والتمسك بالشهادة ،وإذا كنت صادًقا إلى ٍ
حد ال تعرف عنده إال إرضاء هللا بدون
كنت ًا

اعتبار لنفسك أو األخذ لنفسك ،فأنا أقول إن هؤالء الناس هم الذين يتغ ّذون في النور والذين سيعيشون إلى األبد في الملكوت.
من "اإلنذارات الثالثة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

مقتطفات من عظات ومشاركات للرجوع إليها:
األعمال الص الحة هي شهادة أننا قد نلنا الخالص ،وإظهار لتعمقنا في الحق وحقيقة كلمة هللا .وإذا كنا قد أعددنا الكثير

جددا أمام هللا ونتمتع بشهادة حقيقية من جهة أننا أصبحنا إنسان
من األعمال الصالحة ،فهذا يعني إننا أصبحنا
أشخاصا ً
ً
حقيقي .وتوضح أعمالنا الصالحة إلى أبعد حد أننا ندمنا حقا؛ إذا كنا قد أعددنا الكثير منها ،فيعني ذلك أننا نتمتع بشبه بشري

الحقيقي .إذا آمنت باهلل لسنوات عديدة ،لكنك لم تعمل إال القليل من األعمال الصالحة ،فهل تتمتع بشبه بشري؟ هل لديك
ضمير وعقل؟ هل أنت شخص يرد محبة هللا؟ أين إيمانك الحقيقي؟ أين قلب المحبة والطاعة لديك هلل؟ ما هو الواقع الذي
تعمقت فيه؟ ال تتمتع بشيء من هذه .لذلك ،الشخص الذي ال يعمل أعمال صالحة هو شخص ال يكسب أي شيء من إيمانه

جدا لدرجة أنه لم يتغير في شيء.
باهلل .هو مجرد شخص لم يحصل ببساطة على الخالص من هللا ،هو شخص فساده عميق ً
واألعمال الصالحة هي خير ما يوضح هذا.
من "المعنى المهم لتحضير األعمال الصالحة" في كتاب "عظات ومشاركات عن الدخول إلى الحياة (")2

ما هي األعمال الصالحة الكافية؟ يمكننا أن نقول إن أي واجب يمكن لإلنسان أن يفي به أو ينبغي له أن يفي به في

قادر على إرضاء هللا،
اختباره لعمل هللا ،وأي شيء يطلبه هللا من اإلنسان – إذا استطاع اإلنسان أن يعمل هذه األشياء وكان ًا
فإن كل هذه أعمال صالحة .إذا استطعت أن تلبي مطالب هللا ،فهذا عمل صالح .إذا كان بداخلك تكريس هلل أثناء أداء

واجباتك ،فهذا عمل صالح .إذا كانت األشياء التي تعملها مفيدة لشعب هللا المختار ،ويعتقد الجميع أن ما تعمله جيد ،فهي
عمل صالح .كل األشياء التي يعتقد ضمير اإلنسان وعقله أنها تتوافق مع مقاصد هللا هي أعمال صالحة .األشياء التي يمكن

أيضا أعمال صالحة .إذا استطاع شخص أن يكرس كل شيء إلعداد هذه
أن ترضي هللا وتكون مفيدة لشعب هللا المختار هي ً
قادر في النهاية على الوفاء بها ،ويعني ذلك أنه قد حقق ما يكفي من
األعمال الصالحة التي تحدثنا عنها للتو ،فإنه سيكون ًا
األعمال الصالحة ... .يسعى كل واحد اآلن إلى أداء واجبه ويتبع الخالص ،ولكن ال يكفي مجرد وجود العزم والرغبة .يجب

عمليا .ما هي الواجبات التي أديتها للدخول في حياة شعب هللا المختار؟ ماذا
اء ً
على المرء أن ُيبدي سلوكيات عملية ويتخذ إجر ً
عملت وما هو الثمن الذي دفعته لتلبية مطالب هللا؟ ماذا عملت إلرضاء هللا ورد محبته؟ هذه كلها أشياء يجب عليك أن تنظر
ظا لكي تلبي مطالب هللا ولكي تدخل في حياة شعب هللا المختار ونموه،
فيها ًا
ثمنا باه ً
نظر عميًقا .إذا عملت أشياء كثيرة ودفعت ً
فيمكن القول إنك أعددت ما يكفي من األعمال الصالحة.
من "المعنى المهم لتحضير األعمال الصالحة" في كتاب "عظات ومشاركات عن الدخول إلى الحياة (")2

كافيا من األعمال الصالحة .وبعبارة أخرى ،فإن أداء
كافيا بحد ذاته ليشكل ًا
قدر ً
كحد أدنى ،ليس الوفاء ببعض الواجب ً
طا كما
القليل من واجبك فقط ال يعد بأي حال من األحوال أعمال صالحة كافية .ليست األعمال الصالحة الكافية ًا
أمر بسي ً

كافيا من الحسنات أن تبذل نفسك بالكامل هلل .باإلضافة إلى ذلك ،يتطلب األمر دفع كل
يتصور الناس .يتطلب إعداد ًا
قدر ً
ثمن ،وأن تكون
مخلصا إلرسالية هللا من البداية إلى النهاية بحسن نية؛ هذا هو السبيل الوحيد لتلبية معايير هللا.
ً

ثمنا بالفعل ،وعملوا أشياء أشاد بها هللا ،وهم الذين أدوا واجبهم بطرق بارزة ،واستثنائية،
هناك أناس في أداء واجبهم دفعوا ً
أعماال صالحة .دخل بعض األخوة واألخوات السجن
وجديرة باإلعجاب ويحسدون عليها لدرجة أنه يمكن اعتبارهم قد عملوا
ً
للوفاء بواجبهم ،الذين عانوا الكثير من العذاب دون الخضوع للشيطان ،وشهدوا .ثم هناك أناس يتجرؤون على المجازفة بدون
اعتبار للسالمة الشخصية أو المنفعة ،الذين يكرسون أنفسهم ألداء واجبات خطيرة بروح عمل ما هو بار بجراءة .وهناك أولئك

األخوة واألخوات الذين هم قادرين على تكريس أنفسهم لعمل اإلنجيل ،وهم قادرون على تحمل اإلهانة في التبشير باإلنجيل
ِ
أيضا أولئك الذين هم دؤوبون في عمل اإلنجيل ،ويتحملون الشدائد بدون شكوى ،وينحون األمور
ليخّلصوا الناس .هناك ً
جانبا ،في حين أن عقولهم ممتلئة بكيفية نشر اإلنجيل إلحضار أناس أكثر أمام هللا وتلبية مشيئة هللا .كل
الشخصية واألسرية ً
أولئك الذين ُك ِرسوا لبذل أنفسهم بالكامل من أجل إرضاء هللا هم أناس ِ
أعماال صالحة .ومع ذلك ،ما زالوا على
عملوا بالفعل
ً
أعد معظم الناس بعض األعمال الصالحة ولم يلبوا بالكامل
مسافة بعيدة من "األعمال الصالحة الكافية" التي يطلبها هللاّ .
مطالب هللا .ويتطلب ذلك منا أن نبحث في مدى استعدادنا للوفاء بواجبنا وأن نكون جادين في التعمق في الحق من أجل أداء

ما يكفي من األعمال الصالحة .يتطلب هذا منا أن نسعى إلى تحقيق أفضل النتائج من أجل إرضاء قلب هللا ،بغض النظر عن

الواجبات التي نفي بها .وعلى وجه الخصوص في نشر اإلنجيل ،بغض النظر عن مدى اإلهانة التي نعانيها أو مدى المعاناة

التي نتحملها ،طالما يمكننا إحضار أناس أكثر ليربحوا الخالص ،يجب علينا أن نتخذه كواجب بغض النظر عن التكلفة

الشخصية .وهذا وحده هو أداء أفضل عمل صالح .إذا كان الناس قادرين على أداء أعمال صالحة أكثر مثل هذه ،فيمكن

أعماال صالحة كافية .وهذا هو أكثر ما يرضي هللا ويبهجه ،وسيحصل هؤالء الناس بالتأكيد على مدح هللا .وبغض
اعتبارها
ً
أيضا في الوفاء بواجبنا أن نكون حيي الضمير ومدققين ،وأن ننظر دائما في تحسين أنفسنا ،وأال
النظر عن هذا ،يجب علينا ً
نسمح بأدنى قدر من األداء بال روح .لكي نبذل أنفسنا هلل ،يجب أن نكون متفانين بإخالص قبل أن نتمكن من إرضاء مشيئة

هللا تمام الرضا.
العال"
من "الشركة من ُ

الفصل الثامن :نهايات النوعيات المختلفة من الناس ،ووعد هللا لإلنسان
كلمات هللا المتعلقة:
لم يستمر عملي سوى ستة آالف سنة ،ووعدت بأن سيطرة الشرير على البشرية جمعاء لن تتجاوز ستة آالف سنة.
وهكذا ،ينتهي الزمان .لن أستمر أو أتأخر أكثر من ذلك :خالل األيام األخيرة سأهزم الشيطان ،كما سأستعيد كل مجدي،

سيختتم عملي
وسأستعيد كل األرواح التي تخصني على األرض لكي تفلت هذه األرواح المنكوبة من بحر العذاب ،وهكذا ُ
جسدا على األرض مرة أخرى ،ولن يعمل روحي الذي يضبط كل
بأكمله على األرض .من هذا اليوم
أبدا ً
فصاعدا ،لن أكون ً
ً

مقدسا،
شيء على األرض مرة أخرى ،لن أفعل سوى ً
شيئا و ً
جنسا بشرًيا ً
احدا على األرض :سأعيد صنع الجنس البشري فيصير ً
ويكون قريتي األمينة على األرض؛ ولكن اعلموا أنني لن أبيد العالم بأسره ولن أبيد كل البشرية ،بل سأحتفظ بالثلث المتبقي –

تماما كما فعل بنو إسرائيل
ًا
مثمر
تاما ،وسأجعل هذا الثلث ًا
أي الثلث الذي يحبني وقد خضع لي
ً
ومتكاثر على األرض ً
خضوعا ً
مشبعا إياه بماشية وأغنام وفيرة وبكل ثروات األرض؛ وستظل هذه البشرية معي إلى األبد؛ ومع ذلك فهي
في ظل الناموس،
ً

ليست بشرية اليوم البشعة القبيحة ،بل بشرية تجمع كل أولئك الذين اقتنيتهم .إن مثل هذ البشرية لن يؤذيها الشيطان أو

يضايقها أو يحاصرها ،وسوف تكون البشرية الوحيدة الموجودة على األرض بعد أن أكون قد انتصرت على الشيطان .إنها

أيضا الجنس
البشرية التي أخضعتها اليوم وقد نالت وعدي ،وهكذا ،فإن الجنس البشري الذي أُخضع خالل األيام األخيرة هو ً
البشري الذي سوف ينجو وسوف ينال بركاتي األبدية ،حيث إنه سيكون الدليل الوحيد على انتصاري على الشيطان ،والمكسب

الوحيد من معركتي مع الشيطان .وأنا أحفظ هذا المكسب من الحرب من ُملك الشيطان ،فما هو إال بلورة وثمرة خطة تدبيري
التي استمرت ستة آالف سنة.
السخط" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "ال يستطيع أحد ممن هم من جسد أن يهربوا من يوم ُ

أولئك الذين يتبعون هللا ًّ
حقا سيكونون قادرين على الصمود في اختبار عملهم ،أما أولئك الذين ال يتبعون هللا بحق هم

سيطردون ،بينما الغالبون سيبقون في الملكوت .يتم تحديد
غير قادرين على الصمود أمام أي من تجارب هللا .عاجالً أم آجالً ُ

سعي اإلنسان وراء هللا بحق أم عدمه من خالل اختبار عمله ،أي من خالل تجارب هللا ،وال يتعلق األمر بقرار اإلنسان نفسه.

طا؛ كل ما يفعله يمكنه أن يقنع اإلنسان بالتمام .ال يفعل هللا أي شيء غير مرئي لإلنسان ،أو
ال يرفض هللا أي شخص اعتبا ً

صحيحا أم ال فهذا تثبته الحقائق ،وال يمكن لإلنسان إنكاره .بال شك
أي عمل ال يمكنه إقناع اإلنسان .سواء كان إيمان اإلنسان
ً
"ال يمكن تحويل الحنطة لزوان ،وال يمكن تحويل الزوان لحنطة ".كل من يحبون هللا بحق سيبقون في الملكوت ،ولن يسيء هللا
ًّ
بناء على وظائفهم وشهاداتهم المختلفة ،سيكون الغالبون داخل الملكوت بمثابة كهنة أو تابعين،
معاملة أي شخص يحبه حقاً .
وكل الغالبين وسط الضيقة سيصيرون جماعة الكهنة داخل الملكوت .ستتشكل جماعة الكهنة عندما ينتهي عمل البشارة في

الكون كله .عندما يأتي ذلك الوقت ،ما ينبغي أن يقوم به اإلنسان سيكون أداء واجبه داخل ملكوت هللا ،والعيش مع هللا داخل

الملكوت .في جماعة الكهنة سيكون هناك رؤساء كهنة وكهنة ،والبقية ستكون أبناء هللا وشعبه .هذا كله يتحدد من خالل
شهاداتهم هلل أثناء الضيقة؛ هذه ليست ألقابا تُعطى هباء .بمجرد أن يتم تأسيس قامة اإلنسان ،سيتوقف عمل هللا ،ألن كالًّ
ً
ً

ُيصنف حسب نوعه ويعود حسب مكانته األصلية ،هذه هي العالمة على إنجاز عمل هللا ،هذه هي النتيجة النهائية لعمل هللا
أيضا هللا سيعود
وممارسة اإلنسان ،وهي بلورة رؤى عمل هللا وتعاون اإلنسان .في النهاية سيجد اإلنسان الراحة في الملكوت ،و ً
لمكان سكناه ليستريح .هذه هي العاقبة النهائية لستة آالف عام من التعاون بين هللا واإلنسان.
من "عمل هللا وممارسة اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

هل تدركون اآلن ماهية الحق والدينونة؟ إن أدركتم هذا فأنا أحثكم على أن تخضعوا بطاعة للدينونة ،وإال فلن تنالوا

أبدا تطهيرهم ،أي
الفرصة أبداً كي تُ ّ
زكوا من قبل هللا أو تدخلوا ملكوته .أما أولئك الذين يقبلون الدينونة فقط ولكن ال يمكن ً
الذين يهربون في منتصف عمل الدينونة ،سيمقتهم هللا ويرفضهم إلى األبد .خطاياهم أكثر وأعظم من خطايا الفريسيين؛ ألنهم
أبديا أكثر شدة .لن يعفو هللا
خانوا هللا ّ
عقابا ً
وتمردوا عليه .أولئك األشخاص الذين ليسوا أهالً حتى ألن يؤدوا الخدمة سينالون ً
فمثل هؤالء سينالون عقاب الروح والنفس والجسد .أوليس هذا بالتحديد
الء بالكلمات وخان هللا بعد ذلكُ .
عن أي خائن أظهر و ً

البارة؟ أوليس هذا هو الهدف اإللهي من دينونة اإلنسان وإظهار حقيقته؟ إن هللا في وقت الدينونة يودع
ً
استعالنا لشخصية هللا ّ
مكانا يضج باألرواح الشريرة ،ويسمح لتلك األرواح الشريرة بسحق أجسادهم لتفوح
جميع من قاموا بمثل هذه األعمال األثيمة ً

الرسل والعاملين
دون هللا في أسفار هؤالء المؤمنين المزّيفين الخائنين ،و َ
منها روائح الجثث الكريهة ،وهذا عقابهم العادلُ .ي ّ
ِ
لتنجس أجسادهم كما يحلو لها،
الكذبةَّ ،
كل ما اقترفوه من خطايا؛ وعندما يحين الوقت المناسب يلقي بهم وسط األرواح النجسة ّ
أبدا .أولئك المراؤون الذين يخدمون لبعض الوقت ،ولكنهم ال يستطيعون
فال يعودون يأخذون
أجسادا من جديد وال يرون النور ً
ً
المتمردة ،وفي النهاية
البقاء أوفياء حتى النهاية ،يحسبهم هللا من بين األشرار ليسلكوا في مشورتهم ويصبحوا جزًءا من جماعتهم
ّ
جانبا ،إذ
يبيدهم هللا .ال يبالي هللا بأولئك األشخاص الذين لم يكونوا أوفياء ً
أبدا للمسيح ولم يبذلوا أي جهد ُيذكر ،بل ويطرحهم ً
يستمروا في البقاء على األرض ،ولن يدخلوا ملكوت هللا .أولئك األشخاص الذين لم
تغير العصر .لن
أن هللا سيبيدهم
جميعا مع ّ
ّ
ً
يكونوا قط أوفياء هلل ،ولكن أجبرتهم الظروف على التعامل معه بصورة روتينيةُ ،يحسبون من بين األشخاص الذين قدموا خدمة

لشعب هللا ،ولن ينجوا سوى عدد صغير منهم ،بينما سيهلك األغلبية مع أولئك غير المؤهلين حتى ألداء الخدمة .وفي النهاية

فعينهم ليكونوا كهن ًة .سيكون هؤالء هم ثمرة عمل هللا .أما
ُسيدخل هللا إلى ملكوته من تحّلوا بفكره ،أي شعبه وأبناءه والذين سبق ّ
ويمكنكم تخيُّل نهايتهم .لقد
فسيحسبون مع غير المؤمنينُ ،
أولئك األشخاص الذين ال يندرجون تحت أية فئة سبق فوضعها هللا ُ
علي قوله؛ الطريق الذي ستختارونه هو قراركم الخاص .وما عليكم إدراكه هو أن عمل هللا ال
قلت لكم بالفعل كل ما يجب َّ
ينتظر أب ًدا من يتخّلفون عن اللحاق به ،وشخصية هللا البارة ال تُظهر أية رحمة ألي إنسان
من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"

أولئك الذين يفكرون فقط في أجسادهم والذين يتلذذون بالراحة؛ أولئك الذين يبدو أنهم يؤمنون ولكنهم ال يؤمنون حًقا؛

أولئك الذين يشاركون في الطب الشرير والشعوذة؛ أولئك الفاسقون وأصحاب الثياب الممزقة والرثة؛ أولئك الذين يسرقون الذبائح
المقدمة ليهوه وممتلكاته؛ أولئك الذين يحبون الرشوة؛ أولئك الذين يحلمون بالصعود إلى السماء بال مجهود؛ أولئك المتغطرسون

والمغرورون ،الذين يسعون فقط من أجل الشهرة الشخصية والثروة؛ أولئك الذين ينشرون الكالم البذيء؛ أولئك الذين يجدفون
شيئا سوى دينونة هللا نفسه والتشهير به؛ أولئك الذين يشكلون جماعات ويسعون إلى
على هللا نفسه؛ أولئك الذين ال يفعلون ً
ومن في منتصف العمر وكبار السن من الرجال
االستقالل؛ أولئك الذين يرفعون أنفسهم فوق هللا؛ هؤالء الشباب التافهون َ
والنساء الذين يقعون في شرك الفسق؛ أولئك الرجال والنساء الذين يتمتعون بالشهرة والثروة الشخصية ويسعون إلى الحصول

جميعا خارج نطاق الخالص؟
على مكانة شخصية بين اآلخرين؛ وهؤالء الناس غير التائبين العالقين في الخطية  -أليسوا
ً
الفسق ،والخطية ،والطب الشرير ،والشعوذة ،واأللفاظ النابية ،والكلمات البذيئة كلها تشيع بينكم ،أما الحق وكلمات الحياة فتُداس
في وسطكم ،واللغة المقدسة تتنجس بينكم .أيها األمميون ،المنتفخون بالقذارة والعصيان! ماذا ستكون عاقبتكم النهائية؟ كيف
يمكن ألولئك الذين يحبون الجسد ،الذين يرتكبون شعوذة الجسد ،والذين يغرقون في الفسق ،أن يجرؤوا على مواصلة العيش! أال

يخول لك المطالبة بهذا وذاك؟ حتى اآلن ،لم يكن هناك أدنى تغيير في
تعرف أن أمثالك هم ديدان ال يمكن خالصها؟ ما الذي ّ
أولئك الذين ال يحبون الحق ويحبون الجسد فقط  -كيف يمكن خالص مثل هؤالء الناس؟ أولئك الذين ال يحبون طريق الحياة،

والذين ال يبتهجون باهلل وال يشهدون له ،الذين يخططون من أجل وضعهم الخاص ،والذين يمجدون أنفسهم – أليسوا على
حالهم ،حتى في يومنا هذا؟ ما هي فائدة خالصهم؟ ال يعتمد ما إذا كان من الممكن خالصك على مدى أقدميتك وروعتها أو

عدد السنوات التي عملت فيها ،كما ال يعتمد على عدد الشهادات التي نلتها .بل يعتمد األمر على ما إذا كان سعيك قد آتَى
ِ
ثمارا ،وليست األشجار ذات األوراق المزدهرة
ماره .يجب أن تعرف أن أولئك الذين يخلصون هم "األشجار" التي تحمل ً
ث َ

ثمار بعد .حتى لو قضيت سنوات عديدة في التجول في الشوارع ،فما أهمية ذلك؟ أين شهادتك؟
واألزهار الوفيرة التي ال تنتج ًا
طا؟ كيف يمكن أن يكون
إن اتقاءك هلل أقل بكثير من حبك لنفسك ولرغباتك الشهوانية – أليس هذا النوع من األشخاص منح ً

ونموذجا للخالص؟ طبيعتك غير قابلة لإلصالح .فأنت متمرد للغاية ،وبعيد كل البعد عن الخالص! أليس هؤالء الناس
عين ًة
ً
قمت بالكثير من العمل وتكلمت
سيستبعدون؟ أليس الوقت الذي ينتهي فيه عملي هو وقت وصول يومك األخير؟ لقد ُ
هم الذين ُ
بالعديد من الكلمات بينكم ،فكم منها دخل حًقا في آذانكم؟ ما مقدار ما أطعتموه منها؟ عندما ينتهي عملي ،سيكون هو الوقت

أبدا
الذي تتوقف فيه عن معارضتي ،والذي تتوقف فيه عن الوقوف ضدي .بينما أعمل ،تتصرفون ضدي باستمرار ،وال تلتزمون ً

صانعا مملكتك الصغيرة الخاصة .لستم سوى زمرة من الثعالب والكالب،
بكالمي .أقوم بعملي ،وأنت تقوم بـ"عملك" الخاص،
ً
تفعل كل ما يعارضني! أنتم تحاولون باستمرار إحضار أولئك الذين يقدمون لكم حبهم المخلص إلى أحضانكم ،أين اتقاؤكم؟ كل
ما تفعلونه مخادع! ليس لديكم طاعة أو اتقاء ،وكل ما تفعلونه هو خداع وتجديف! هل يمكن خالص مثل هؤالء الناس؟ يريد

دائما أن يجتذبوا إليهم العاهرات الفاجرات من أجل االستمتاع بهن .أنا بالتأكيد لن
الرجال غير األخالقيين والفاسقين
ً
جنسيا ً
أُخِّلص مثل هذه الشياطين غير األخالقية جنسيا .أكر ِ
هك أيتها الشياطين القذرة ،وسيغرقك فسقك وفجورك في الجحيم .كيف
ً
ستدافعون عن أنفسكم؟ أنتم أيتها الشياطين القذرة واألرواح الشريرة منّفرون! أنتم مقززون! كيف يمكن خالص هذه الحثالة؟ هل
بدال من ذلك
ما زال من الممكن خالص العالقين في الخطية؟ اليوم ،ال يجتذبكم هذا الطريق وهذا الحق وهذه الحياة ،ولكنكم ً
تنجذبون إلى الخطية ،إلى المال ،إلى المكانة ،إلى الشهرة والمكسب ،إلى متع الجسد ،إلى وسامة الرجال وسحر النساء .ما

فضال عن هيبتكم بين البشر  -لقد
الذي يؤهلكم لدخول ملكوتي؟ صورتكم أكبر من صورة هللا ،ومكانتكم أعلى من مكانة هللا،
ً

أيضا عندما يقترب عمل
أصبحتم
أصناما يعبدها الناس .ألم تصبح رئيس المالئكة؟ عندما تُكشف عواقب الناس ،وهذا ً
ً
الخالص من نهايته ،سيكون العديد من بينكم جثثًا غير قابلة للخالص ويجب استبعادها .أثناء عمل الخالص ،أتعامل مع
رحيما
جميع الناس برحمة وصالح .عندما ينتهي العمل ،ستُكشف عواقب أنواع مختلفة من الناس ،وفي ذلك الوقت ،لن أعود
ً
صِّنف وفًقا لنوعه ،ولن يكون هناك فائدة في القيام بأي
ً
وصالحا ،ألن عواقب الناس ستكون قد ُكشفت ،وسيكون كل منهم قد ُ
عمل آخر من أعمال الخالص ،ألن عصر الخالص سيكون قد انقضى ،ولن يعود بعد انقضائه.
من "الممارسة ( ")7في "الكلمة يظهر في الجسد"

ِ
سأعجل بغضبي على أممه ،وأعلن مراسيمي اإلدارية في أرجاء الكون ،وألقي
موجودا،
لكن طالما أن العالم القديم ال يزال
ً
ّ

بالتوبيخ على كل َم ْن ينتهكها.
ما أن ألتفت بوجهي للكون ألتكلم ،تسمع البشرية جميعها صوتي ،فترى كافة األعمال التي فعلتها عبر الكون .أولئك

الذين يسيرون ضد مشيئتي ،أي أولئك الذين يقاوموني بأعمال اإلنسان ،سيقعون تحت توبيخي .سآخذ النجوم العديدة في

ستتجدد أشياء ال تُحصى
السماوات وأجعلها جديدة ،وبفضلي ستتجدد الشمس ويتجدد القمر – لن تعود السماوات كما كانت؛ إذ
ّ
ويستبدل بها ملكوتي،
قسم الشعوب العديدة داخل الكون من جديد ُ
على األرض .الكل سيصير كامالً من خالل كلماتي .سوف تُ ّ
حتى تختفي الشعوب الموجودة على األرض إلى األبد وتصير

ملكوتًا يعبدني؛ ستفنى جميع الشعوب على األرض ،ولن توجد
ينتمون للشيطان؛ وسيسقط كل َم ْن يعبدون الشيطان تحت ناري

فيما بعد .أما من جهة البشر الذين في الكون ،فسيفنى كل َم ْن
الحارقة ،أي إنه ،باستثناء َم ْن هم اآلن داخل التيار ،سيتحول الباقون إلى رماد .عندما أوبخ العديد من الشعوب ،سيعود أولئك
اكبا على سحابة
الذين في العالم الديني إلى ملكوتي بدرجات مختلفة ،وتُخضعهم أعمالي ،ألنهم سيرون مجيء القدوس ر ً
بيضاء .كل البشرية ستتبع نوعها ،وستنال توبيخات تختلف وفًقا لما فعله كل واحد .أولئك الذين وقفوا ضدي سيهلكون
جميعا؛
ً
وأولئك الذين لم تتضمني أعمالهم على األرض ،سيستمرون في الحياة على األرض تحت حكم أبنائي وشعبي ،بسبب الطريقة

التي ّبرؤوا بها أنفسهم .سأعلن عن نفسي للعديد من الشعوب واألمم ،وسأصدر صوتي على األرض ألعلن اكتمال عملي
العظيم لجميع البشر ليروا بأعينهم.
من "الفصل السادس والعشرون" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

إنني اآلن أسير في وسط شعبي ،أعيش في وسط شعبي .اليوم ،أولئك الذين لديهم محبة أصيلة لي ،سيتباركون؛

مباركون أولئك الذين يخضعون لي ،بالتأكيد سيمكثون في ملكوتي؛ مباركون أولئك الذين يعرفوني ،بالتأكيد سيتقلدون القوة في
في؛ مباركون أولئك
ملكوتي؛ مباركون أولئك الذين يسعون ورائي ،بالتأكيد سيهربون من قيود الشيطان ويتمتَّعون بالبركة َّ

القادرون على إنكار ذواتهم ،بالتأكيد سيدخلون إلى أمالكي ويرثون غنى ملكوتي .أولئك الذين يسعون من أجلي سأتذكرهم،
متعا .أولئك الذين يجدون متعة
أولئك الذين يدفعون ً
ثمنا من أجلي سأحتضنهم بفرح ،أولئك الذين يقدمون ذبائح لي ،سأعطيهم ً
في كلماتي سأباركهم؛ بالتأكيد سيكونون األعمدة التي تحمل رافدة مملكتي ،بالتأكيد سيحصلون على غنى ال يضاهيه غنى في
بيتي ،وال يمكن أن يتقارن أحد معهم .هل قبلتم من قبل البركات التي أعطيتكم إياها؟ هل سعيتم وراء الوعود التي قطعتها لكم؟

بالتأكيد ،تحت إرشاد نوري ،ستخترقون حصن قوى الظلمة .بالتأكيد ،في وسط الظلمة ،لن تخسروا النور الذي يرشدكم .بالتأكيد

ستكونون أسياد الخليقة .بالتأكيد ستكونون غالبين أمام إبليس .بالتأكيد ،عند سقوط مملكة التنين العظيم األحمر ،ستقفون وسط

عدد ال ُيحصى من الحشود تقدمون شهادة عن نصري .بالتأكيد ستكونون صامدين ولن تتزعزعوا في أرض سينيم .من خالل
تتحملونها ،سترثون البركة التي تأتي مني ،وبالتأكيد ستشعون داخل الكون بأسره بمجدي.
المعاناة التي َّ
من "الفصل التاسع عشر" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

انهض وتعاون معي! أنا بالتأكيد لن أتعامل بخسة مع أولئك الذين يبذلون أنفسهم بإخالص من أجلي .أما أولئك الذين
ِ
يدي،
يكرسون أنفسهم بإخالص لي ،فسأمنحهم كل بركاتيّ .
قدم نفسك بالكامل لي! فما تأكل وما ترتدي ومستقبلك كله في ّ
قلت" :ألولئك الذين يبذلون بإخالص
وسأرتب كل شيء على نحو صحيح ،من أجل تمتعك الالنهائي ،والذي ال ينضب؛ ألنني ُ
من أجلي ،سأبارككم بالتأكيد مباركة عظيمة"؛ فكل البركات تأتي إلى كل شخص يبذل نفسه بإخالص من أجلي.
من "الفصل السبعون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كنوز نادرةٌ وثمين ٌة من جميع أنحاء العالم ،سوف تُعطى لكم .إنكم ال تستطيعون أن
لقد أعددت كل هذا لكم ،وهو ٌ
تحل هذه البركات عليكم،
تتصوروا هذه األمور كّلها أو أن تتخيَّلوها في الوقت الحاضر ،ولم ينعم إنسان بها من قبل .وعندما ّ
ّ
َّ
وبري ،بل وأكثر من ذلك – جاللي( .سأكون
قوتي وأعمالي ّ
تنسوا أن هذا كله ناشئ عن ّ
ستشعرون بنشوة ال نهاية لها ،ولكن ال َ
رحيما مع أولئك الذين أختار أن أكون
يما معهم ،وسأكون
رحيما معهم) .وفي ذلك
ً
ً
يما مع أولئك الذين أختار أن أكون كر ً
كر ً
أحد أن
الوقت ،لن يكون لكم آباء أو أمهات ،ولن يكون هناك أواصر دمٍ .أنتم
أناس أحبهم ،أبنائي المحبوبون .لن يجرؤ ٌ
جميعا ٌ
ً
فصاعدا .وسيكون الوقت قد حان لكم لكي تبلغوا النضج ،وكذلك لتحكموا األمم بقضيب من حديد! َمن
يظلمكم من ذلك الحين
ً
تمجد .وكل األشياء
يجرؤ أن يعيق أبنائي المحبوبين؟ ومن يجرؤ أن يهاجمهم؟ سيهاب الجميع أبنائي المحبوبين ألن اآلب قد َّ

أبدا
يحدها ٌ
التي لم يستطع أن يتخيَّلها ٌ
أحد َقط ستحدث أمام أعينكم ،ولن ّ
حد ،ولن تنضب ،ولن تنتهي .وقر ًيبا لن يتعيَّن عليكم ً
ضطروا لمعاناة البرد ،أو التعرض للمطر ،أو الثلج ،أو الرياح؛ وهذا
االحتراق بأشعة الشمس أو احتمال الح اررة المؤلمة .ولن تُ ّ
ٍ
ٍ
شيء تريدونه ،وسأ ُّ
شيء تحتاجونهَ .من يجرؤ أن
ُعد لكم كل
ألنني أحبكم ،وسيكون ذلك بالكامل عاَل َم محبتي .سأعطيكم كل
يقول إنني غير ٍ
قليال .لكن
قبال إن سخطي (على األشرار) سيدوم إلى األبد ،ولن أتعاطف ولو ً
ورا؛ ألنني قلت ً
بار؟ سأقتلك ف ً
األعزاء) ستدوم أيضا إلى األبد؛ ولن أ ِ
ُمسكها مطلًقا.
محبتي (ألبنائي
ّ
ً
من "الفصل الرابع والثمانون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

سوف ُيؤتى باإلنسان إلى عالم جميل حالما يكتمل عمل اإلخضاع .ستكون هذه الحياة بالطبع على األرض ،لكنها لن
خضع بأسرها ،وستكون
تكون مشابهة بأي صورة من الصور لحياة اإلنسان اليوم .إنها الحياة التي ستعيشها البشرية بعد أن تُ َ

بداية جديدة لإلنسان على األرض ،وهكذا عندما تحيا البشرية مثل هذه الحياة ،فسيكون هذا دليالً على أن البشرية قد دخلت
معا على األرض .يجب أن تكون المقدمة المنطقية لهذه الحياة الجميلة
عالما
ً
جديدا وجميالً .ستكون بداية حياة اإلنسان وهللا ً
ً
هي أن اإلنسان سيخضع أمام الخالق بعد تطهيره وإخضاعه .وهكذا ،فإن عمل اإلخضاع هو المرحلة األخيرة من عمل هللا قبل
أن يدخل اإلنسان الغاية الرائعة .مثل هذه الحياة هي حياة اإلنسان المستقبلية على األرض ،إنها أجمل حياة على األرض،

حصلة النهائية بعد ستة
الم ّ
نوعية من الحياة يشتاق إليها اإلنسان ،نوعية لم يتمتع بها اإلنسان من قبل في تاريخ العالم .إنها ُ
أيضا وعد هللا لإلنسان .لكن هذا الوعد ال يمكن أن يتحقق
آالف سنة من عمل التدبير ،وهي أهم ما يتوق إليه البشر ،وهي ً
تاما ،أي بمجرد
على الفور :فاإلنسان لن يدخل إلى الغاية المستقبلية إال بعد اكتمال عمل األيام األخيرة وإخضاعه
ً
إخضاعا ً
هزيمة الشيطان هزيمة ساحقة .سيتخلص اإلنسان من طبيعته اآلثمة بعد أن يخضع للتنقية ،ألن هللا سيكون قد هزم الشيطان،
مما يعني أنه لن يوجد أي ٍ
تعد من قوى معادية ،وال من القوى المعادية التي يمكنها مهاجمة جسد اإلنسان .وهكذا سيكون

ومقدسا – وسيكون قد دخل األبدية.
حر
اإلنسان ًا
ً

من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

عندما يتم استعادة البشرية إلى شكلها األصلي ،وعندما تستطيع البشرية أن تؤدي واجباتها ،وأن تحتفظ بمكانها وتطيع

أيضا مملكة
كل ترتيبات هللا ،سيكون هللا قد حصل على مجموعة من الناس الذين يعبدونه على األرض ،وسيكون قد أسس ً
أبديا على األرض ،وسيهلك إلى األبد أولئك الذين يعارضونه .هذا سوف ُيعيد
ًا
تعبده على األرض .سيكون قد حقق
انتصار ً

أيضا سلطانه على األرض ،وسلطانه
قصده األصلي من خلق اإلنسان؛ وسوف ُيعيد قصده من خلق كل األشياء ،وسوف ُيعيد ً
فصاعدا ستدخل البشرية الراحة وتدخل إلى
وسط كل األشياء وسلطانه بين أعدائه .هذه هي رموز انتصاره الكامل .من اآلن
ً

أيضا الراحة األبدية مع اإلنسان ويدخل في حياة أبدية يشترك فيها هللا واإلنسان.
حياة تتبع الطريق الصحيح ،وسوف يدخل هللا ً
سيختفي الدنس والعصيان على األرض ،كما سيختفي العويل على األرض .لن ُيوجد كل ما يعارض هللا على األرض .سيبقى
هللا وحده وهؤالء الناس الذين َّ
خلصهم؛ وحدها خليقته ستبقى.
معا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً

ال يقدر على الشهادة هلل إال أولئك الذين يحبون هللا ،وهم وحدهم شهود هللا ،وهم وحدهم َم ْن يباركهم هللا ،وهم وحدهم
قادرون على تلقي وعود هللا .أولئك الذين يحبون هللا هم أصدقاء هللا المقربون ،هم الناس المحبوبون من هللا ،ويمكنهم التمتع

ببركات مع هللا .مثل هؤالء الناس فحسب هم َم ْن سيعيشون إلى األبد ،وهم فحسب سيعيشون إلى األبد تحت رعاية هللا
وحمايته .إن هللا موجود حتى يحبه الناس ،وهو جدير بكل محبة الناس ،ولكن ال يقدر جميع الناس على محبة هللا ،وال يمكن

لجميع الناس أن يشهدوا هلل وأن يملكوا مع هللا .وألنهم قادرون على الشهادة هلل ،وتكريس كل جهودهم لعمل هللا ،فيمكن ألولئك

الذين يحبون هللا حًقا أن يسيروا في أي موضع تحت السماوات دون أن يجرؤ أحد على معارضتهم ،ويمكنهم أن يمارسوا
معا من جميع أنحاء العالم ،يتكلمون لغات مختلفة ولديهم
السلطة على األرض وأن يحكموا كل شعب هللا .اجتمع هؤالء الناس ً
ألوان بشرة مختلفة ،لكن وجودهم له نفس المعنى ،فجميعهم لديهم قلب يحب هللا ،وكلهم يشهدون الشهادة نفسها ،ولديهم العزيمة

نفسها ،والرغبة نفسها .أولئك الذين يحبون هللا يمكنهم المشي بحرية في جميع أنحاء العالم ،وأولئك الذين يشهدون هلل يمكنهم

السفر عبر الكون .هؤالء الناس محبوبون من هللا ،ومباركون من هللا ،وسيعيشون إلى األبد في نوره.
من "أولئك الذين يحبون هللا سوف يعيشون إلى األبد في نوره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

أولئك الذين سيكملهم هللا هم أولئك الذين سينالون بركات هللا وميراثه؛ بمعنى أنهم سوف يستوعبون داخلهم ما لدى هللا

وم ْن هو هللا ،بحيث يصبح ذلك ما هو موجود داخلهم ،لديهم كل كالم هللا منقوش داخلهم .مهما كانت ماهية هللا ،فسوف
َ
ن
ن
تماما ،وبهذا تحيو بحسب الحق .هذا النوع من البشر هو الذي يكمله هللا
تكونو قادرين على استيعابه كله داخلكم كما هو ً
ويربحه .هذا النوع من البشر وحده هو المؤهل ليرث البركات اآلتية التي يهبها هللا:
1.ينال حب هللا الكامل.
2.يتصرف بحسب مشيئة هللا في كل األشياء.
3.يحصل على إرشاد هللا ويحيا في ظل نوره ويستنير به.
حسب
ويصَلب من أجل هللاُ ،
4.يحيا في الصورة التي يحبها هللا على األرض ،ويحب هللا بصدق كما فعل بطرسُ ،
وي َ
أهالً للموت من أجل حب هللا ،ويحصل على ٍ
مجد كمجد بطرس.
5.يكون موضع حب واحترام وإعجاب كل َم ْن على األرض.
6.يتغلب على جميع أشكال العبودية للموت والجحيم ،وال يدع فرصة لعمل الشيطان؛ حيث يصبح ملك ًا هلل بالكلية،

ويحيا داخل رو ٍح جديدة ونشيطة ،وال يشعر بالضجر مطلًقا.

دائما طوال حياته كما لو أنه قد رأى مجيء يوم مجد هللا.
7.يشعر بإحساس ال يمكن وصفه بالنشوة واالبتهاج ً
8.يحصل على ٍ
مجد مع هللا ومالمح مشابهة ألحباء هللا القديسين.

9.يصبح ذاك الذي يحبه هللا على األرض ،بمعنى أن يصبح ابن هللا المحبوب.
10.يتغير شكله ويصعد مع هللا إلى السماء الثالثة ويسمو فوق الجسد.
كمَل َك هللا؟
كملهم هللا واقتناهم .هل ربحت أي شيء؟ إلى أي مدى َّ
أولئك القادرون على وراثة بركات هللا هم وحدهم الذين َّ
ائيا ،بل ثمة شروط ونتائج ظاهرة يمكن لإلنسان أن يراها .ليس كما يعتقد اإلنسان أنه طالما كان عنده
ال يكمل هللا اإلنسان عشو ً
ِ
جدا،
إيمان باهلل ،يمكن أن ُي َّ
كمل وأن ُيقتَنى من قَبل هللا ،ويستطيع أن ينال على األرض بركات هللا وميراثه .تلك األمور صعبة ً
كملوا من
وهي أكثر صعوبة فيما يتعلق بتغيير الشكل .ما يجب عليكم في المقام األول أن تسعوا إليه في الوقت الراهن هو أن تُ َّ

كملوا من هللا من خالل كل الناس واألمور واألشياء التي تواجهكم ،بحيث يصبح المزيد من ماهية هللا
هللا في كل األشياء ،وأن تُ َّ
في داخلكم .يجب عليكم أوالً أن تنالوا ميراث هللا على األرض قبل أن تصبحوا أهالً ألن ترثوا بركات أكثر وأعظم من هللا .هذه

األمور كلها هي ما يجب عليكم أن تسعوا إليها وأن تفهموها أوالً.
كملهم هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "وعود ألولئك الذين ّ

