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 لبضعة سنوات يف غابة ً عندما كنت منعزال مبفردي  وكان أطول بكثري من االختطاف األوليل اختطاف آخر حدث . 
  ت وال ُوقلـت يف نفـسي كيـف ال يوجـد ..  ميـأل املكـانفوجدت نفسي يف أرض ممتدة خضراء، وكان اهلدوء والـسكون حيـوا

جـدت وفجـأة و... ًفلم أكـن أمسـع إال صـوت اهلـواء وكـان خفيفـا  ...السكون  وما هذا اهلدوء العجيب ...حىت طيور يف السماء 
م ُ ألن العــامل كلــه ال..ُأكتــب مــا تــراه ومــا ستــسمعه مــين ’’ :الــسيد املــسيح جبــانيب وقــال يل ُبــد أن يعــرف كــل هــذه األشــياء يف األ

ُكل ما ستسمعه للعامل كله بكل الطرق كما سأر ُوأ سأرسل  ..األخرية ُ ُ ُ  ‘‘ ..هي مشيئيت  فهذه ...ُسلك لكل بالد العامل ُُ

  هلـدوء والـسكون هـذا، أكمـل الـرب كالمـه هـذا مـا حـدث يف اليـوم ’’: وقـال يلُفبينما أ كنـت مازلـت أنظـر األرض وأمتتـع 
مالوهو أهم يوم يف .. الثالث قبل أن أخلق احليوان والطيور م  ستة أ ه، وهو مـا جئـت أل )١تكوين( اخلليقةمن أ وكيـف  ِّعلمكـم إ

ء نقي جدا ومثل إنـسان  حالة آدم يوم أن خلقتهوهذه كانت  وهو القيامة يف اليوم الثالثتصلوا إليه   قـائمًأنه كان إ

موس أي مولود من املاء  احلياةشجرة وأمامه  يف مفرتق طرق ًاغصنولكن آدم كان . أي ليس حتت سلطان أو عبودية أو 

، و أيضا معرفة الشر أمامه شجرة رئيس العامل وهي شجرة ًوهي كرميت أ
ّ

. ّوكان عليه فقط أن خيتار أي كرمة يستوطن فيهـا. 
َّفهو اختار واستوطن يف كرمة رئيس العامل ورفض أن يصري غصنا يف ً. 

  ُوأما أنـتم اآلن صـرمت ِ ة أرض خربـأنـتم صـرمت  ولكـن  للزراعـةومهيـأة أي أن آدم كـان أرض نقيـة صـاحلة ،بذرة مائتةَّ
م اخلليقة حتكي لكموخالية أشرح لكـم فيهـا كيـف أول ثالثة أيام و... للكمـال  كيف تـصلوا ، هلذا فإن ستة أ
ً الذي كان قائما وكان نقيا وكأنه مغتسل من املاءآدم  لصورةتعودوا أن آدم كـان   أيالوالدة من املـاءوهذا معـىن . ً

ُآلن صرمت ًمولودا من املاء وكان يف نقطة الصفر، بينما أنتم ا ُ أي حتتاجون أول شيء أن تولدوا مـن املـاء، وتقومـوا مـن حتت الصفرِ َ ُ
أي الوصول للقيامـة والرجـوع لطبيعـة آدم الـيت ال تفهـم الـشر .. ّكل عبودية وتصريوا مثل آدم إنسان قائم يف طبيعة ال تفهم الشر

مـوس فهي الوالدة من املاء فقط أي التنقية من  الطريق منتصف هي بالكاد..  الطبيعة العتيقة احليوانيـة والتحـرر مـن 
ُاجلسد والذات ورجوع اإلنسان حرا مثلما كان آدم يوم أن خلق وهذه هي القيامة من املوت  ً ُ... 

  ًأي الوصـول هلـذه املرحلـة وهـي املـوت الكامـل عـن طبيعـة اجلـسد والتغـرب عنـه متامـا بـل وإفنائـه .. فكان آدم ال يفهم الـشر
ُ الذي حدث يف هيكل نفوسـكم، أي واالتساخ .. واخلراب ..  السلبياتاءلغإبالكاد  الكتاب هي ُكما أخربتكم يف

م األوىل للوصول إىل القيامة إن  َ خلقآدم يوم أنللصورة والطبيعة النقية اليت كان عليها  طريق العودةهي الثالثة األ ِ  وهي ُ

ن حىت لو رجعتم هلـذه الـصورة النقيـة ولك.  ...  الصورة النقيةاستعادة أي هـي ...نقطـة الـصفر 
التي كان فيها آدم يف منتهى النقاء أي ولدمت من املاء 

ُ
فأنتم بهذا أيضا مل تحققوا اهلدف .. 

ُ ً

الذي أنا خلقتكم من أجله
ُ

..  

  ـا أي سـلبيات، بـل خلقـتكم لتـصريوا صـورة يل ُألين مل أخلقكم لتكونوا أواين نقية وفارغة أي ال يوجد  وهـذا  ومثـال يلُ

ّ فأ مل أخلق اإلنسان حىت ال يفعل الشر، أي فيما هو ...كل امللءومتتلئوا مني ... عندما تصريون أعضاء يف جسمي 
ذا قـد حقـق اهلـدف ّال يفعل الشر أو أي خطية، عليه أال يعتقد أنه  ألين مل أخلـق اإلنـسان لعـدم فعـل الـسلبيات ولكـن خلقتـه !! ّ

ًجزءا منيليكون 
وهـذا مـا أخـربتكم بـه . ًفعدم فعـل الـسلبيات ال جيعـل اإلنـسان قديـسا كمـا اعتقـد الكثـريون.. . ... ال أكثر

ُإن فعلتم كل ما ُأمرمت به "  .  ألن ما فعلتموه هو ما كان جيب عليكم أن تفعلوه)١٠: ١٧لو( "ًأيضا قولوا أننا عبيد بطالون.. ِ
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  اإلنسان ةتهيئ آدم هي فقط مرحلة فيها التي كان للطبيعةفالوالدة من املاء وهي الرجوع .. ًإذا 

يعبر املرحلة التاليةوأرضه وهيكله ألسـكن فيـه أ حـىت 
ُ َ

ألن كـل هـديف أن حيـدث تغيـري .  وهـي مرحلـة الـوالدة مـن الـروح
ُحقيقي فيكم وخليقة جديدة وخمتلفة متاما عن اليت ولدمت فيها   ُ التهيئـة وقمـتم م املرحلة األوىل وهي مرحلـة ُتَْمولكن حىت لو أمت... ً

ذا مل حتققوا اهلدف أيضا  ًيف اليوم الثالث ومات اإلنسان العتيق متاما وهو اجلسد احليواين، فإنكم  ً ... 
  َلطبع هـو مل يكـن قـد حقق اهلـدف،  !؟...ُفإن آدم مل يكن يعرف الشر، فهل تعتقدون أنه يف هذه احلالة هو قد حقق هديف َّـ

يوجد يفهو مل يبدأ طاملا فهو لن تبدأ فيه احلياة 
َّ َ ُ

يولدأي عندما يبدأ ، فاحلياة تبدأ فقط بوجود اإلنسان داخلي 
َ ُ

 
يوجد يفأي 

َّ َ ُ
الـوالدة مـن أي هو مل يبدأ الطريق بعد الذي يصل به للهـدف احلقيقـي وهـو .. فآدم كان يف مفرتق طرق . 

ًعـضوا كـي يكـون كـل املـلءميتلـئ  أن أي كان عليه أن يبدأ يتصل يب، ليبـدأ ميتلـئ مـين ليـصل يف النهايـة. الروح
ّ يف 

ًوغــصنا ُ
ــذا يــصري صــورة يل ومثــايل  ُكمــا أن أي عــضو يــشبه اجلــسم الــذي فيــه يف كل صــفاته.. يف كــرميت و ُــ فإنــه فقــط عنــدما . ُ

ذا تكونـوا قـد حققـتم اهلـدف الـذي خلقـتكم مـن أجلـه، ولـيس عنـدما ال تفعلـون الـشر تعتقـ ّتصريون صورة يل ومثايل، فإنكم  دوا ُ
ذا حققتم اهلدف   .أنكم 

  .. ْلكن كون أن العامل اآلن لشر فصارت امتلئَ ُهي أمرا بعيدا جدا أيضا عن تـصوركم، أي " صورة آدم اليت ال تفهم الشر"  ً ً ً ً
يعتقـد كثـريون أنهـا صـورة ]  معرفـة الـشرعـدموهي صـورة [حىت الرجوع هلذه الصورة 

 بل خيطئاملولود من هللا ال "ُ أخربتكم عن هذه الصورة يف البشارة  فأ..!!مستحيلة بل وضرب من ضروب اخليال

وال يستطيع أن يخطئ
ُ

مع إن الوصول هلذه املرحلة وهذه احلالة اليت كان فيها آدم وهي صورة إنسان قائم  ...  )٥، ٣يو١( "

مـوس هـي الوصـول  ـا يوحنـا  فقـط، بـل هـي يف احلقيقـة مرحلـة التملنتـصف الطريـقًومتحرر متاما من أي  دى  هيئـة الـيت 

أعدوا"املعمـدان 
ُّ

ُفليـتكم تتـذكروا إيليـا النـيب ويوحنـا املعمـدان ودانيـال واليـشع وهـم كـانوا بـشر مـثلكم " ...  طريق الرب ُ ..

مثلكمإيليا كان إنسان ُوأ أخربتكم إن 
ُ

ُوكان مقدم لكل إنسان نفس النعمة اليت قدمت هلؤالء وهذا  ..  حتت اآلالم ُ َّ ُ
ُستصدمونما  َ م يـرى النـاس  ..ُ به يف اليوم األخري ألين لـست بظـامل حـىت أعطـي إنـسان عطيـة ونعمـة أكثـر مـن اآلخـرين ُ فهـذه األ

   ...اخليالوضرب من ضروب ً هي صورة مستحيلة أيضا بل إيلياصورة ن أ
 ... ال يوحنــا املعمــدان وال دانيــال النــيب  نــين مل أعطــي إيليــا وأم ستكتــشفون أمــانيت وم يف يــوم الدينونــة أنكــُصدمكَــلكـن مــا سي

الروح القدسن أل ،وال أي قديس نعمة أكرب من أي إنسان
ُ

ُ الذي وهبته للجميع هـو قـويت الـيت ال حـدود هلـا  وهـي نعمـة  ...ّ
 فهـي قـوة غـري حمـدودة ،ُوهبتها للجميع بنفس املقدار ألن الـروح القـدس ال يتجـزأ وال يـنقص وال يزيـد مـع أحـد عـن شـخص آخـر

ُهبتها لكل من يطلبها و َفهذه هي الصدمة اليت سوف تصد ...ُ ا إين مل ُأميُمُ ز أي ِّـي ُأميلكـُ مـربر ّيوجـد أي ُنـه الألً  أبـداز أحدِّون 
م خليقــيت وكنــتم عــدم وأ خلقــتكم مــن العــدم،إنــسان عــن آخــر ُ ألنكــم كلك ــ ُ ُُ ُ ــيَم إين ُأً فلــيس منطقيــا،ُ ولكــن   ...ْمَدَ مــن عــْمَدَــز عِّ

ُ ولكـنكم مل ال حـدود هلـاالتـي القـوة   نفـسُنـه كـان لكـل واحـد مـنكم  أ...ُنكم ستكتشفون يف هذا اليوم أ الصدمة

مبعرفـة الـذي    التقـوىكل ما هو للحياة و    قد وهبت لنـا  هليةاإل قدرته ".. ..كما هو مكتوب  ..تستغلوها 

ــد و الفــضيلة مــا قــد و. دعــا  ــاعظمــى و لنــا املواعيــد الَبِهــُاللــذين  ــة شــركاء  الثمينــة لكــي تــصريوا   الطبيع
 )١بط٢( "اإلهلية

  ُفاآلن أنتم صرمت أرضا خربة وخالية، وعليكم أن ً ُ م  .. مرحلتنيتسريوا ِ يئـة وهـي الـثالث أ فـأول مرحلـة هـي مرحلـة 
م اخلليقـة الــستة لتعـودوا كمــا كـان آدم يــوم أن خلـق حــرا ونقيـا، وهـذه هــي الـوال ًاألوىل مـن أ ً ُ م ُ دة مــن املـاء وهــي عبـور الــثالث أ
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ين مرحلـة بعـد أن تتحـرروا .. وهـي الـصورة والطبيعـة الـيت كـان عليهـا آدم  ... للقيامـةُاخلليقـة األوىل لتـصلوا  يت  وبعـد هـذا 
م اخلليقة األخرى لتصلوا للكمال، وهو كمال  ـذاالمتالءُعليكم أن تسريوا الثالث أ ا تـصريوا  يب وتـصريوا أعـضاء يف جـسمي و

يولد طفل مثلما عندما  ...ومثايل صورة يل
َ ُ

 : ..... مبرحلتنييف هذا العامل فال حمال البد أن يعرب 

  يتكون البد أن األوىلفاملرحلة
َّ

يتشكل و اجلننيفيها  
َّ

ما وأسابيعا وفيما هو ينمو ً داخل األم أوال ويبدأ ينمو أ ً ً، 

 هـذه الـيت مرحلة التهيئة هذا العامل، ولكن كان البد وال حمال من يفبعد  وجود حقيقيهو لن يكون له شخصية أو 

فالقيامــة هــي ... القيامــةوعنـدما يكتمـل تكــوين اجلنـني خيـرج مـن بطــن أمـه، وهـذه هــي . ..... ترمـز للـوالدة مـن املــاء
 اليت ّ يفة أي بداية احلياة احلقيقيالثانيةللمرحلة  بداية نهاية املرحلة األوىل لكنها هي يف احلقيقة جمرد

لكاد صار له وجود حقيقي يف هذه احلياةبالروحللوالدة   هلا ترمز  . ّ ألنه صار له وجود حقيقي يف ، أي 

  ْهكــذا مــن وجــود حقيقــي يف للقيامــة هــو مل يبــدأ أن يكــون لــه مل يــصلَ
َّ

للرجــوع  فــإن جهــادكم يف املرحلــة األوىل .
ًعنــدما كــان حــرا  ..ُلــة الــيت كــان فيهــا اإلنــسان يــوم أن خلقتــه ترجعــون للــصورة واحلاللوصــول لــصورة آدم فيهــا أنــتم و ويف هــذه  ..ُ

ولكــن قبـل القيامــة أنـتم مل يكــن لكـم وجــود . َّتتهيئــون فقـط لتكونــوا يف احلالـة الــيت تـسمح لكــم أن تكونـوا أعـضاء يفُاملرحلـة أنـتم 
ُّولكـن فقـط تعـدون الطريـق كمـا قـال .....  َّي يفُـكـاجلنني قبـل قيامتـه وخروجـه مـن القـرب هـو مل يكن لـه وجـود حقيقـروحي حقيقـي  ُِ
ّأعدوا طريق الرب"يوحنا املعمدان  وجـود أي تتهيئون كـاجلنني الـذي يتهيـأ ليخـرج مـن بطـن أمـه ويقـوم ويـستحق أن يكـون لـه " ِ

 .فوقالوالدة من  وهذه هي ووالدة حقيقية وشهادة ميالدحقيقي 
  م اخلليقة أ قلـت فـتح يل، سـأبدأ أعمـل و..  كانـت أرضـه خربـة وخاليـة  وأي إنـسان، )١تـك( "رنوليكن "فأول يوم من أ

ليتحـول ... بعـد اقتناعـه أنـه حمتـاج لتنقيـة وعـالج  بـدأ جياهـد بنعمـيت يف اليـوم الثـاينيمث ... فسيفهم كل هذه احلقـائق . فيه بروحي

ــسحابكــان   األولاإلنــسانآدم ن أل.. إىل ميــاه فــوق اجللــد وهــو الــسحاب] وهــو الوحــل والغمــر[مــن ميــاه حتــت اجللــد   كال

لرتاب وصار وحال ّحتل هـذا الوحـل  كالشمس اليت بنعمتيولكن ، ًوسقط على األرض وامتزج  وتفكَِ
ّ

رباطـات  كـل 
ًفيعـود شـيئا فـشيئا إىل يقاوم جاذبيـة األرض يستطيع أن َّفيتحول إىل خبار ، فاملاء الذي يف الوحل ترتفع درجة حرارته العبودية ً

ق و أيــضا  ســحاب ــوم أن خل ًمثلمــا كــان آدم ي َ ــ ِ خلطيــة ميكــن أن يــصري قديــسا كالــسحاب ُ لعــامل و ًمثــل أي إنــسان مهمــا تلــوث  َّ
 .األبيض النقي

 لبحـر وَّشـبهت فأ وم الثالث ويف هذا اليوم َّأما يف الي ألرضالعـامل  ملـاء،اإلنـسان  وخـرج مـاء .  كمـا يف اليـوم الثـاين ولـيس 

لتـدريج شـيئا فـشيئا ..  جهاد سنوات طويلةبعدان  من اإلنسالعامل ًوهـذا   واسـتطعت أن أزرع أ يف ظهـرت اليابـسةحـىت ً

 كانـت أول رمـز للطريـق يف الكتـابشـرحته لكـم يف أول قـصة وهـذا .  أو مساء على األرضجنة حىت يصري ِاإلنسان كلميت وُأمثر

ْ والفلــكاملقـدس، وهـي قــصة الطوفـان تنقــذونف كيـأخـربكم فيهــا  يتالـ، ُ
َ ُ

ببــساطة أنقــذ نـوح فـأ كــان ميكـن أن .  مـن مــاء العـامل

ي الشر يف حلظة واحدة  ّشديدة جدا وُأ ِ ن آخذ أرواح كل البشرً  .وهذا لو كان يف احلقيقة هديف الوحيد. .وهذا 

 رخيــا أو هــوه لكــم يف الكتــاب تــولكــن مــا كتب صة نــوح لــيس أين ، مثــل يف قــيف هــذا الوقــت مــن التــاريخ تنفيــذ مــشيئيتً لــيس 

يـت شــر العــامل خبطـة مــا وهــي الطوفـان  خطــواته لكـم يف الكتــاب هــو تــ، ولكـن مــا كتب مث ســردت لكــم مـا فعلتــه يف التــاريخ،ّأ
لتفصيل كيـف تـخريطةأشرح فيها ، وهو خطة الطريق فقط ال غري والربهـان القـاطع . خطوة خطوةلون للهـدف ِصَ 

م كــان هــديف  أين لــو  الكــالم هــو كمــا أخربتــكعلــى هــذا ّهــو أن أحمــو الــشر مــن العــامل وأن أنقــذ نــوح، وكــان هــذا هــو هــديف نــوح أ
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لفعـــل لكنـــت أخــذت أرواح  ــد  ــاك إلـــه أعظـــم مــين . كـــل البـــشر يف حلظــةالوحي لطوفـــان  أن َرَّوقـــر َرَمـــَأ.. غـــري أنـــه لـــيس هن يت 

 األمـر ين أجعلـه يبـين الفلـك وأسـاعده يف هـذافيـه الـذي ال ميكـن الرجـوع أمام هـذا القـرار اإلهلـي  أ أن أنقذ نوح فاضطررت

ما هـو   ...رموزال وسيلة بها أحكي لكم بيفكرة الطوفان والفلك هبـل ، ولكن هذا لـيس حقيقـة..... 
احلال الذي صرتم فيه

ُ
 احلال الذي  و...ِ

ّ
ثم أخربكم  ...العامل  ه كلصار في

ُ كيف تنقذون من ُُ
َ ُ

ماء 
بل صار كل الكتاب .. ومل يفكروا دقائق يف هذه احلقيقةولكن لألسف كثريون عاشوا وماتوا . حىت ال تغرقوا فيهالعامل 

َّمسلمات لنسبة هلم  َ  .ريخ فقط وأُ
  م خــروج بــين  مث يــضع الــدم علــى عتبــة بيــت كــل ًا، مــن مــصر طلبــت مــن موســى أن يــذبح كــل بيــت خروفــإســرائيلهكــذا أ

لطبـع هـو ! .. ؟إسـرائيل بيوت بـينًحقا ال يعرف فهل املالك ..... االبن البكر ال يقتل لك ُ املالك املهّرَُ حىت عندما مي،يإسرائيل
لطبع مل يكن حيتاج لو،يعرف خذ أرواح كل أبكار املـصريني بـدون ذبـح اخلـروف ووضـع الـدم، ْعْضَ و ً الدم، وكان أيضا ميكنه أن 

م نـوح بـدون طوفـان ُولكـن كـان الـدم رمـز حليـاة جيـب أن تعيـشوها أنـتم .  أو تعـب نـوحكما كان ميكنـين أن آخـذ أرواح النفـوس أ
اجلهاد الواضح يف حياتكموهـي 

ُ
ريـخ بـل ...  أي اجلهـاد القـانوين  ُفكل كلمـة وكـل قـصة كتبتهـا لكـم ليـست هـي سـرد  ُُـ

 ... ُلتكون حياة معاشه جيب أن تعيشوها 

  م أنفـسكم فيـه سـتغرقون، فالبـد أن تنقـذوا أنفـسكم منـه وهـذا لـو تـركتبحرالن العـامل كلـه مثـل فأ كنت أريد أن أخربكم 

عينم قانونيجبهاد 
َّ

 ومحدد وليس أي جهاد
ُ

ْوالفلـك كـان يرمـز يل أ.  ُ، ،  ..أنـا وقـامتي ، أي صـوريت أ

تـصلوا لتلـك أي ..  قـامتيقيـاس أي على  َّومطلوب منكم أن جتاهدوا جهاد معني وهو اجلهاد القانوين لكي تصريوا مثلي

قياس   إىلإنسان كامل وتصلوا إىل متتلئوا كل امللء لكي ":وكما أخربتكم يف الكتاب ... وليس شبهها الصورة عينها
ْفالفلك كان يرمز  . )٤ و٣أف( "ملء املسيح قامة جلسدلقامتيأي أ لشخصي ُ وكان املطلوب منكم أن  .ُ عندما كنت 

جلسد  .. وهذه الصورة  ..هلذه القامة لتصلوا جتاهدوا ُوكان الفلك رمز وصورة مصغرة لقاميت وأ كنت  ُّ ُوكان كل هديف  ..ُ
ــذا اجلــسد  ــتم  ُأن ُأريكــم كيــف وأن ــه[ُ تكم في صــورة اهللا هــي ألن قــاميت ... مثلــي وتــصريوا وا ُلِصَتــكيــف  ]ُالــذي أ شــا

ومثاله
ُ

 ..اهلدف الذي خلقت اإلنسان من أجلهوهي   ..
  ُشبهته لكم ..]ين الذي يصل هلذه الصورة وهذه القامةوهو اجلهاد القانو[فالطريق  وهـو أو بنـاء ًابرجتبنون كأنكم  .. ُ

ــل  الــذي بــه ويــسوع املــسيح نفــسه حجــر الزاويــةمبنيــني علــى أســاس الرســل واألنبيــاء "اهليكــل الــذي أخــربتكم بــه يف الكتــاب  ك
ًَّمركباالبناء  َ َ ُ

ً هـذا البنـاء ليكـون هـيكال مقدسـاينمـوحـىت  ً معـا ً ِّ  مبنيـني"ًوأيـضا يف مكـان آخـر أخـربتكم .  )٢أف( "ُ

ً بيتـا روحيــا َّحجـارة حيــةك ًكهنـو مقدســاً ئـح مقبولــة لـدى هللاً ًشــيئا  الــذي جيـب أن تنمــوه النمــوفهـذا هــو .  )٢بــط١( " لتقــدمي ذ
ًهيكالتبنون بالفعل كأنكم ون ُنمـَا أنـتم ت، وفيمـقامتي وصورتيلكي تـصلوا إىل  .. ًفشيئا

 هـو هذاكان و، 
لفلكنوح لبناء رمز 

ْ ُ
 إنسان كامليريد أن يصري جيب أن يعرفها كل إنسان ًجدا  مواصفات دقيقةُهلذا كان للفلك  ... 

 لـك الدقيقـةُ الفمواصفاتف .. أي صـوريت ومثـايليقامت أي ميتلئ كل امللء مين ويصل إىل إنسان كامل أي قيـاس ،لفعل

 . ه أي إنسانخيالف الذي ال جيب أن القانونياجلهاد  يه
  ْيولد مث  مثـل طفـل فمـرة أخـربتكم أن الطريـق. للطريـقكثـرية وتشبيهات هكذا أخربتكم يف الكتاب برموز كثرية َـ كمـا  ينمـوُ

.  هذا هو الطريقالقيامة  ..امليالد حىتو .. البشارةومن   )٢لو( "كان الصيب ينمو ويتقوى"هو مكتوب عين 

ن الطريق مثل  ذه احليـاةّد أن متوت وتظل مائتة الببذرةومرة أخربتكم  .  حـىت تـصري شـجرة مثمـرة حىت تبدأ فيها حياة وتنمو 
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الـيت جيـب والقامـة  أي الـصورة  الذي كـان يرمـز يل أبناء الفلكهت الطريق به هو َّشبيف الكتاب ولكن أول تشبيه وأول رمز 
 .لوا إليهاِصَأن ت

  وهـو رمـز ملـوت كـل كان على األرض كل حيوانمات و ماء العامل منُفعندما بىن نوح الفلك واكتمل فهو أنقذ نفسه ،
.. ، وأ ال أحتاج لعبـادة فهو ليس له العقل لكي يفعل هذاِّألين خلقت احليوان ليس لكي يعبدين أو ميجدين ... اإلنسان العتيق 

كرب كم متعة ْفاإلنسان خلقته ليصري عضوا يف ليتمتع  َ َّ ال ميكـن أن أ كنـت و وليس له العقل ليمجدين َّفلن يصري يفَّ، أما احليوان ً
س أين. ًأخلق خملوقا بال هدف ت الـيت ميكـن أن ختـدم اإلنـسان  خلقت احليوان خلدمة اإلنسانوإن قال أو اعتقد أ ، فإن احليـوا

ًهي فئة قليلة جدا جدا  تمن إمج% ١َّوال تتعدى ً ُولكن لو فكرمت. ايل احليوا ! ؟ليت خلقتهـا والديناصـوراتما فائدة الوحوش ا: َّ
ت الضارة كالفئران واحليات والعقاربو ت أبو بريص و والسحايل  واخلفافيش والديدان وأمساك القرشًأيضا احليوا ص ُالرب[حيوا

ب والنـاموسضارة كـالبق والرباغيـث الـبـل كـل احلـشرات والبعوض وحـشرات ال حـصر هلـا والسوس والصراصري ] الوزغأو   والـذ
ت ًأيـضاو ُِضــارة جــدا ومميتــووحــوش  حيــوا ً فكيــف أخلــق أيــضا خملوقــات ضــارة ال . أخلــق شــيء بــال هــدفوأ ال ميكــن أن..!! ةً

  !حصر هلا؟
  الـذي علـى صـوريت الوحيـد املخلـوق هـو  اإلنـسان مع إن ،احليوانيف نفس اليوم الذي خلقت فيه ًفأ خلقت اإلنسان أيضا

ومثـايل َّ والطيور واألمساك يف يوم مبفردها، وأما اإلنسان الذي خلقته ليصري صـوريت ، لوحدهفكيف أخلق النبات يف يوم..!! ومثايل

َ جدا من خهدف كبريولكن كان هناك  .......!! أخلقه يف اليوم الذي خلقت فيه احليوان ت ْلً فعـة اليت تبدو ق احليوا غري 

ْلنسبة ملن مل يعرف فكري  وضارة ومتوحشة ين فـإن، ة اإلنـسانَقـْلِيف نفـس يـوم خ مـن أين خلقتهـا هـدف آخـرًأيضا هنـاك و.. َ
جلـسد منعـزلني  وسـيطلبون وسريفـضون أن يـصريوا أغـصان يف كـرميتأن كثريون لـن يـسلكوا يف الـروحعلمي السابق ب  أن يـسلكوا 

تعين تـوحش أو  خلقت كل حيوان أليـف أو مأناهلذا .. ً بطباع خمتلفة كثرية جـدا ، فهؤالء سيصريون كاحليوا
 محددلصفةكل حيوان على حدة يرمز  لكي ضار

ُ
ًيسلك باجلسد منعزال  ستكون يف أي إنسان ة

 . عني
  ت   كــان أول قاتــل، فكــانًالــذي رفــض أن يكــون غــصنا يف كــرميتفــإن قــايني هــو أول مثــر آلدم يــشبه يف هــذا الوقــت احليــوا

وكمــا ذكــرت يف الكتــاب أن اإلنــسان يــشبه .  واحليــاتًأيــضابــل فقــط هــذه طبيعتهــا كالعقــارب . .املتوحــشة الــيت تقتــل بــال ســبب

ت ً عندما جعلت فرعون يرى السبعة بقرات القبيحة جـدا تلـتهم البقرة به هو َّ، كان أول حيوان شبهت اإلنسانجمموعة حيوا
كل بشراهة ل رمز ي وهالسبعة بقرات احلسنة املنظر ين تشبيه هو . وبال عقل كالبقرةإلنسان الذي  حليـةاو

َّ
طلبـت عنـدما ..  

ُمـن موسـى أن يـصنع حيـة حنـاس  لـث رمـز كـان .  أخـذت شـكلكموهـي رمـز يل عنـدما صـرت يف اجلـسد عنـدماَّ مثلمــا  مـاراحلو
 ووخبــتكم بلــسان أشــعياء النــيب ،اهلــدف وال الطريــقفهــو رمــز لإلنــسان الــذي ال يفهــم  .بلعــام الــذي نطــق وتكلــمأريــتكم يف محــار 

أما شعبي ال يعرف وال يفهم..  معلف صاحبهواحلمار ف قانيه يعرالثور ..عندما قلت
َّ

  )٣: ١أش( ."

  ٢بـط٢( " وخنزيرة مغتسلة إىل مراغة احلمأةقيئهكلب عاد إىل " عندما قلت لكم الكلبورابع تشبيه شبهت به اإلنسان هو( 

، ولكنه يضعف ّويرفض الشرقات  يف وقت من األوبفالكلب يرمز لإلنسان الذي رمبا يتو. اخلنزيرهو أي أن خامس تشبيه 
يـضعف  مثـل الـشبع مـن القـيء، ومـع إدراكـه هـذا وأدرك أن اخلطيـةويقبله بعد أن دخل النور يف حياته ّ الشر مرة أخرى ويعود إىل

ه يرمـز إلنـسان أسـعى أ أن ُأهكذا اخلنزيـر !!  القيء ويقبل أن يشبع من هذامرة أخرى كنـه لوًيـصري نقيـا، لبكـل قـوة وأغـسله ِّـنقي

كلهابل فاته َّلَُغ يف خمَّرَمَتَيف أن يـبال عقل جيد متعة  هذا هو اهلدف الذي من أجله خلقـت و .د شـبعه فيهـاَِجيأي  و
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لتحديد[ أي أن أجعل اإلنسان ..احليوان لـروح يف كل حيوان  يرى نفسه ويرى كل طباعه ]وآدم  ولعلـه طاملا هـو مل يـسلك 

تيستيقظ على أنه صار له طبع كل ه ا ذه احليوا  ....تسكن فيه وكأ

  ت جلــسد ًأوال ...إال  ومل يكـن هنــاك أي هــدف آخــر مــن خلــق احليــوا يفــتش يف كــل  أن أجعــل كــل إنــسان يــسلك 
حيوان يف أي شيء يشبهه ويف أي صفة 

ُ
هـل هـو : حـسبما أخـربتكم يف الكتـاب..  هو يـشبههبالتحديد 

ْكـالبقرة أم كاحليـة أم كاحلمـار أم كالكلـب ْ ْ أم كــاخلنزير أم كـالثور أم كـالعقربْ ْ ت! ؟ مثلمـا كـان قــاينيْ واهلــدف ! ؟ْأم مثـل كـل احليـوا

لو ظل يسلك باجلسد هو أن أخربه أنـه الثاين من أين خلقت احليوان يف نفس اليوم الذي خلقت فيه اإلنسان 
ّ

سـيكون 
علو  ولكن . إنسان..فصيلة من فصائل احليوان امسها

َ
ب
َ

ر
َ

وكما أ كما كان الفصح  ي اليوم السادس مع

أجتلـى و إلنـسان ألعـرب بعد سـتة أيـام ...ِصعدت على جبل عـال
َّ

ٍ، فحينئـذ سيـصري يف اليـوم الـسابع وهـذه هـي بـه 

 ‘‘. لإلنسان ويل أ احلقيقيةالراحة
  نــصات شــديد.. و عنــدما قــال الــرب هــذا الكــالم وجــدت مث ، َّبــدأ يتحــرك وكأننــا نعــرب يف ســحاب..  وكنــت أ أســتمع لــه 

ْيصعب وصف مجاهلا وهدوئها وتنسيق زهورهـا وأشـجارهانفسي يف جنة   ًوكنـت مبهـورا مـن هـذا اجلمـال.  وجـداول امليـاه الـيت فيهـاُ
 للـرب وقلـت  وأهم شـيء أحسـست بـه هـو الراحـة ..أن يتخيله ال يقدر حىت يرمسه بل ن أال يقدر فنان ذا التنسيق الذي  هّمَوك
ووضـعت كـل شـجرة وكـل أنـواع الزهـور  الـيت غرسـتها بنفـسي هـذه جنـة عـدن’’َّفنظر الـرب إيل وقـال ". الُإين يف السماء ال حم: "

جة وفرح آلدم كيد حليب له، بكل األلوان اليت ميكن أن تسبب  جة وسـرور، " عدن"وهذا معىن كلمة  وتكون  وهـذا أي فرح و
 !".ون السماء؟إن كانت هذه جنة عدن، فكيف ستك: "فقلت للرب. ‘‘هو اهلدف

 زلـت تقـيس األشـياء ، فأنـت ما، ومقيـاس ومعيـار الفـرح لـيس مبـا تنظـره عينـاكالكرمـة احلقيقيـةأ ’’ :فقال الـرب يل
جلـسد  ّهـو مـا يـسر النظـر بعينيـك اجلـسديتنيوالفـرح احلقيقـي فاعتقـدت أن الراحـة مبقياسك املادي ألنك مازلـت تـسلك  ِ لكـن  ،ُ

 يفًعضواوهذا عندما تصري  ع يف شخصي أنا فقطالراحة احلقيقية والفرح والشب
َّ

َّ وتوجد يف ْ َ وألن آدم منذ أن . ُ
جلسد ملقياس واملعيار الذي يستطيع أنخلقته كان   . يشعر به، فأ سعيت أن أجذبه 

  م ولكـن ،  يف أول أصـحاح يف الكتـاب املقـدسللكمـال اليت تـصل بكـم خطوات الطريقفكما أخربتكم يف الستة أ
 خلقـت الـشموس واألقمـار، واألهـم أين نظمـت الـدورات ، ألين يف اليـوم الرابـع أالـسموات و األرضخلقـة ريـخ س هو يلهذا 

موعــات الشمــسية  ت كــدورة حيــاةتعتمــد عليهــاالــيت الشمــسية والقمريــة وا ت واحليــوا ت خلقتهــا يف اليــوم .  النبــا ولكــن النبــا
ت واألشــجار !  األمــر؟، فكيــف ال تفكــرون يف هــذاالثالــث ، ال تقــاس مبقاييــسكم األرضــيةن احقبــة مــن الزمــّأن تظــل كيــف للنبــا

ومـن اليـوم اآلن كمـا هـو ة ات احليـاتنظـيم دوربـال ورة حيـاة وحتيـا بـال مشـس وبـال د وتنمـو واألشـجار تنبـت الزمـان فكيف يف هذا 
ت حتيا بنظـام حمـدد، وهـذا الن فأ!؟الرابع وحىت هذا اليوم  ٢٤أن يكـون كـل يـوم .. ظـام بـدأت بـه مـن اليـوم الرابـع  جعلت النبا

ـا ويف منوهـاتشرق الشمس وتغرب كل يوم ساعة  ت يف حيا . على مدار أربعة فصول، فهذه هي الدورات اليت تعتمد عليها النبـا
ت خلقـت يف اليـوم الثالـث، فكيـ، ولكن األشجار ولتنظيم رتبته من اليوم الرابع فقطولكن هذا ا ِالنبا ف هلـا أن تعـيش حقبـة مـن ُ

 ! ؟ بدون هذا التنظيمالسنوات ومن الزمن
 ت تخلقــ هــل أ: فمــاذا تعتقــدون ُاليــوم الرابــع غــريت طبيعتهــا؟يف حتيــا بــدورة حيــاة معينــة، مث  يف اليــوم الثالــث نبــا ْأم أين ! َّ

ألــيس هــذا أكــرب ! ؟؟ل هــذه األمــورفكيــف ال تفكــرون يف كـ!  خلقــت النبــات؟عنـدماَّنـسيت أين مل أكــن قــد نظمــت دورات احليــاة 
ريــخ أو جيولوجيــا؟ لــذات؟: مث كيــف ال تفكــرون! برهــان أين ال أحكــي لكــم يف الكتــاب املقــدس  أي ملــاذا ! ملــاذا هــذا الرتتيــب 

موعــة الشمــسية يف أول يــوم بتنظــيم! ،واحليوان يف اليــوم الــسادس؟أخلــق الطيــور يف اليــوم اخلــامس ك وكــذل! ؟أو ملــاذا ال أخلــق ا
ــرات،  ًمنطقيــا جــدا عنـدما خلقــت الـسموات يف أول يــومسـيكون كـان هــذا والكواكـب وا مث مـا فائــدة أن أخلــق األرض يف أول . ً
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م دورات األرضيــوم  ــان مــ! ؟، ومل أضــعها يف جمموعــة مشــسية حمــددةِّــومل أنظ وأن أتركهــا خربــة ن خلــق األرض يف أول يــوم ِفمــا البني
 ! ؟ بنيان يف هذا األمرفأي! ؟وخالية حىت اليوم الرابع

 وهل أنا أخلق شيء خرب
ْ َ

ًظلمـة ووحـال وأتركـه حقبـةًفلمـاذا أخلقـه خـر و! ؟ِ فـإن كنـت أ أخلـق كـل ! ؟ مـن الـزمنً
 ! ًشيء حسنا، فلماذا أخلق أرض خربة أو شيء خرب ومظلم؟

 يف هـذا  علـى اإلطـالقمل أخلق أي شيءأنا ففي اليوم الثـاين ! مث ما هو الشيء الذي خلقته يف اليوم الثاين؟ 
 هـي الوحـل والغمـر الـذي ذكرتـه يف أول حتت اجللـد الـيت امليـاهو . هو املسافة اليت بني البحـر والـسحابْدََلألن اجل. اليوم

 مـرات يف مخـسة ْدَلـَر كلمـة جِّكـرمث ملـاذا ُأ !فـأي شـيء خلقتـه أ يف هـذا اليـوم؟.  هي السحاباجللد فوقواملياه اليت . يوم
ّالدارسني والالهوتيني على مـرفكيف لكل ! هل بال بنيان؟! هذا اليوم؟  مل يـدركوا هـذه احلقـائق وهـي أين مل أكـن ـمأ  هـذه الـسننيَ

بنيـان الـروحن كل الكتـاب كـل هدفـه أل أحكي عن أشياء مادية
ُ

فـع ....غـري ذلـك  شـيء وال  ُكمـا أخـربتكم كـل الكتـاب 
ــ ..للتعلــيم والتــوبيخ  ّ يف اليــوم األول مث يف اليــوم الرابــع نظمــت ة خربــًارضــأ خلقــت أيندما تعرفــون فــأي تعلــيم وبنيــان روحــي عن

معات الشمسية  ا  القـانونياملـنهج فما هو اخلطوات الروحية من  ...ا هـذا مـن خـالل الـيت تعلمتموهـا وسـوف تعيـشو
  ... !التعليم؟

  رة شـرق يف قلوبنــا إلأمـن ظلمـة هـو الـذي  نـوريـشرق ل لـيكن نـور أيهللا الـذي قـال "ن أ ... ُابـين أخـربكمفـإن بـولس
ُن نـور مل أكـن أقـصد إين أنـرت علـى كوكـب  إنـين عنـدما قلـت فلـيكتدَّفقـد أكـ ... )٤كـو٢( "معرفة جمد هللا يف وجه يسوع املـسيح

جلسد   ...ًاألرض الذي كان خر فتح ان مث هذا اإلنس" نور ليكن "وأقول ...ُبل كنت أ أقرع على قلب أي إنسان مولود 

أقـول كـن فـسيكون، ألين عندما  عن ترتيب خملوقات خلقتهافكيف تعتقدون إين أحكي.. يل 
ْ ُ

غـري أين يف اليـوم الـسابع . 

هـود الـذي أتعبـين حـىت أسـرتيح منـه؟: اسرتحت فيهأخربتكم أين  فمـاذا تعتقـدون أي .... ! فإن كنت أ اخلـالق، فمـا هـو ا
أ مل ! ْأم مــاذا تعتقــدون اســرتحت مــن أي شــيء؟ أو بعــد عنــاء حمــدد عــد التعــب اجلــسماينبراحــة الهــل ! ؟راحــة كنــت أتكلــم عنهــا

ـا ةراحـللًوهـذه الراحـة كـان رمـزا . حتسـرتولكـن أخـربتكم أين اأخربكم أين سـعدت وفرحـت  النفـوس أ برجـوع  الـيت شـعرت 

تكمل جسمي أنااليت األعضاء وهي 
ِّ ُ

ا  اليت شعرللراحةًرمزا ًوأيضا  ،  .َّيفًعضوا صار إنسان كل  

  لفعل كنت أتكلم عن اخلليقة وعن تكوين اخلليقـة، ولكـن ـراتليس خليقة األشياء املاديـةفأ  . ّ والكواكـب وا

، غـري هـذاشـيء  وال أي حيكـي عـن الطريـق الـذي يـصل بكـل إنـسان إىل اهلـدف ،الطريـق حيكـياملقـدس ألنه ببساطة الكتاب 

أي ، الذي طبيعته قد فسدت وخربـت اإلنسان خليقةا فأ كنت أحكي عن هلذ. وليس هو كتاب عن التاريخ

وهـذه هـي مرحلـة الـوالدة مـن ،  الطبيعة النقية التي فقـدهايستعيدكيف أي .. كيف يعود لصورة آدم األوىل 
ِــمث كيـــف يكم ..املــاء  ــق للوصـــول لــصوريت ومثـــايلُ دم أن يـــسريه ّ وهــو الطريـــق الــذي كـــان علــى آ،ل الطريـــق وهــو اجلهـــاد  والطري

َّشـبهتها قـد أ  ْتَدَسَفالطبيعـة الـيت فـ... ُالـروح بكامـل إرادتـه  مـن ْدَولُأي كيف ي ...وهو مرحلة الوالدة من الروح  ....ُويسلكه 

أرضا خربة وخاليةا صارت 
ً ً

؟ألين كيف يل أ اإلله الكامل أن أخلق .  ًشـيئا خـر ؟! ً وهـذه الكلمـة ! ًو ملـاذا أخلقـه خـر
َتطل "اخلراب" يوه َربَخـَومكان بعـد أن حـدث لـه تـدمري ف  على شيءْقُ ُوكـان قـصدي صـورة آدم الـيت خربـت لـرفض آدم أن   ..ُ

ُحيقــق اهلــدف ويعيــشه  ضوا  وغصنا يف ..ُ َّوهــو أن يــصري ع ً ُــً ِــ ألظهر لــه حمبــيت لــهفــأ أخــربتكم أين غرســت آلدم جنــة .... ُــ ، فــأ ال ُ
ًصــارت ظالمــا ، ولكــن عنــدما ابتعــدت طائفــة منهــا عــين  كاملالئكــة الــيت كانــت كلهــا أنــوارالنقــاءأخلــق إال أشــياء كاملــة اجلمــال و

 ...، ولكن ولكين أ مل أخلق شياطني. وهؤالء هم الشياطني
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  يفقده الروحابتعاد املخلوق عني
ُ َ ُ

ًخربافيصري   والطهارة... والقداسة ... والنور..ِ
فكيف ال .  ...

ً أن أخلق شيئا خرباال ميكنتفهمون هذا أنين   وخـايل مـن أي ْبِرَ أنـه خـبل أ وصفت كل السلبيات يف هـذا املكـان! ؟ً
 ! ؟، فكيف و ملاذا أخلق شيء به كل السلبيات ومظلم ووحل وغمر ومن أي شيء حسنصالح

  جلـسد حبـالولكين كنت أخـربكم ه ُِ الـيت تعيـد الطريـقخطـواتهـي  مـاوأخـربكم عـن الطريـق أي  كـل إنـسان مولـود 
لـروحُ أي مـا هـو اجلهـاد القـانوين الـذي حيـرره مـن العبوديـة للصورة اليت فقـدها اإلنـسان فـأنتم صـرمت . ُالـيت ولـد فيهـا وكيـف ينمـو 

ِ أن يدخل ْلَبْقَعليه أن يـ يعود لصورة آدم، أراد إنسان أن و إذا.  ما أخربتكم به يف اليوم األول، وهذا خربة وخاليةًاأرض  النـورُ

 يف اليـوم رمـز اجللـدبنعمـيت وهـذا هـو  مث يبـدأ أن جياهـد ..ُ مث يفصل بني النور والظلمة..ذا هو رمز اليوم األوليف حياته، وه
واليـوم الثالـث هـو .  خلـق ليعود لـسحاب كمـا كـان آدم يـوم أن]وهي الوحل والغمر[ الذي فيه يتحول من مياه حتت اجللد الثاين

ُد أن ُأعلمكــم الطريـق أي طريقـة اجلهــاد الـيت تعيــدكم ُّ وهـذا كــان أول هـدف للتجـس.... القيامـة وهـي الــصورة الـيت كـان فيهــا آدم ُ ُ
  ..لصورة آدم قبل أن يفسد 

  علمـتم فيـه كمـا هـو حـق يف ن كنـتم قـد مسعتمـوه وإ. هكـذا   املـسيحتتعلمـوافلـم    مـا انـتمأ ...هلذا مكتوب

 بـروحوتتجـددوا  .حبـسب شـهوات الغـرور الفاسـد العتيـق نـساناإل مـن جهـة التـصرف الـسابق ختلعوان أ .يـسوع

 ٢١:٤أف  .يف الرب و قداسة احلق   اهللا  حبسب  املخلوق  ..اجلديد نساناإلتلبسوا و .ذهنكم

  م اخلليقة .. ًإذا َّ ودمرتـه فـسدالـذي خليقة اإلنسان إعادة   ... خطوات هياليت أتكلم عنها يف أول أصحاح أ

 الـيت  النقيـةالـصورة يستعيدكيف  أي يصري خليقة جديدةيعود وُليت جتعله ُوكيف جياهد وما هي اخلطوات ا، اخلطية

 . اجلديداإلنسانخليقة  هي حتكي ستة أيام اخلليقةأن أي . .ُكانت على آدم يوم أن خلق 
 ُعودمتَفأنتم ت خـذوا أجـزاء كثـرية مـن الكتـاب َّ ـا مـسلمات  علـى أن  َّكأ ريـخ أو جيولوجيـاُ لـذي سـيعود مـا البنيـان اف... . أو 

ريخ أو جيولوجيا؟ أعـيش أ هـذا فكيـف ال ..  )١٤رو( "اعكفـوا علـى مـا هـو للبنيـان"فـأ أوصـيتكم ! عليكم من أين أحكي لكم 

كل كلمة خترج من فمي تحييكمغري أن ! ؟األمر
ُ

ت، فكيـف 
ُ

ا حيـيكم فلـو كانـت هـذه معلومـة أو ! ؟إن مل تعيـشو

ا،  ذا ستحييكمفكيف إريخ فلن ميكـنكم أن تعيـشو
ُ ً

مـور ال تفيـدكم.. ًنيـا!  هـذه املعلومـة وهـو كالمـي؟  كيـف أخـربكم 
ــوم الثالــث  ــا رمــز ًالــيت أيــضا مثــل قيــاميت يف الي  هكــذا !؟..ا معــيــلثالثــة مراحــل البــد أن تعربوِّأخــذمتوها كتــسليم ومل تفكــروا أ

لفعـل، ه لو كان هذايف أنت حلظا، ومل تفكروا العامل أخذمتوه كتسليم أين البد أن أهلك الطوفان فلـيس هـذا  هو اهلـدف 
ًحال حكيما ً

ْ ليبـين الفلـك لينقـذ بـدة عـشرات الـسنوات يقاسـي عنـاء ومكا أن أن جيعـل إنـسان مثـل نـوح يـضطر مـن إلـه حكـيم ُ
مث  ،ن الـسماءوأنـزل ميـاه مـوأفـتح طاقـات الغمـر العظـيم مـن األرض ميـاه ينابيع  أن أفتح ًافأ مل أكن مضطر!! نفسه من الطوفان

ت شـهورا طويلـة ًيظل نوح بعد كل هذا العناء حمبوسـا مـع كـل هـذه احليـوا ريـخ .. ً ًتعتربونـه شـيئا مـسلما بـه، فهـذه ليـست قـصة و ًَّ ُ
 . تفكرواولكن كان جيب أن

  نيـة أبعـد الطوفـان أنـه ُغري إين كنت أعلـم م سـ كمـا حـدث يف ..بعـد فـرتة ُن اإلنـسان سـيزوغ مـرة  فكيـف  .. ةدوم وعمـورأ
يـد البـشر بنـار ِبأضـطر أن ُأو ..ُ وأ بعلمي السابق أعلم أن الشر سينتـشر مـرة اخـرى ،ُ وكأنين أحل املشكلة، العامل بطوفانْكِهلُأ

م سدوم وكربيت   ‘‘.. لموت األول واملوت الثاين ملا كتبت لكم هذه األحداث ل ًاكان رمزر واألم إن هذهفلوال  ...أ
  م اخلليقـة ونـوحفيمـا..... وفجـأة وجـدت نفـسي يف املكـان الـذي فيـه آدم وكـأنين يف زمنـه، وكنـت   يـتكلم الـرب معـي عـن أ

ح وكان جيمع الورود واألزهار ويربطها ويلفها حول وسـطه مث  ينظـر للقـرود أرى آدم يتمشى وشعرت من مالمح وجهه أنه غري مر
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مث ينـزل مـرة أخـرى ويـتكلم يف بعـض ومبهـارة مـثلهم  ويتـسلق األشـجار يـصعد مث رأيته  وبدأ يقلدها..ويتأمل كيف تتسلق األشجار
كل كل مرة من شجرة ت، مث يذهب و عـم ولونـه تقريبـا بـين غـامق وكـان . األوقات مع حيوا ًفكان طوله متوسط القامة وشـعره 

ًجسمه رشيقا يبدو يف الثالثينـات مـن عمـره وكـان شـكله مجـيال جـدا كـأن الـرب رمسـه ًجهـه مل يكـن مـشرقا مـن الفـرح أو ولكـن و.. ًً
ًالراحة لكنه كان عابسا وشـاحب الوجـه جـدا وكـأن علـى وجهـه غبـار َّوأمـا لنفـسه فلـم جيـد "فتـذكرت مـا هـو مكتـوب يف الكتـاب . ً

وتعجبت كيف هو يف تعب وحرية مع أن الـرب مـصدر كـل راحـة وفـرح ! فتعجبت أنه ال يتكلم مع الرب.  )٢٠: ٢تـك( "ًمعينا نظريه
 !".ملاذا ال يلتصق آدم بك أو يكلمك؟ و ملاذا هو يف هذا التعب؟"ّفالتفت للرب وسألته . وشبع

  واحلـب ال ..قـصة حـبإن أساس العالقة واهلدف والسبب الذي خلقت اإلنسان ألجله هـو ’’: فقال الرب يل 

َّيفرض على إنسان فإنه موضوع حساس جدا البد أن يـقدر ويـقيم من الطرف اآلخر َ َُ ُ َُّ ً رفـض فأ أظهـرت آلدم كـل حـيب ولكنـه . َ
ًمعينا أو ... ًأبا أن خيتارني 

ِ
ُ

فـأ . َّفمـا كـان علـي إال أن أصـمت. ًحبيبـا وأ... ًعريسا  وأ... ًصديقا  وأ... 
ِأمتمت دوري على أكمل وجه وأظهرت كمال حيب وكمال وفائي وأمانيت، وعلى آدم أن يظهر دوره، أي كـان عليـه بـدوره أن يبـدأ  ُ

َفأ الطريق وهذا هو الطريق الذي كان على آدم أن يسريه واجلهاد الذي وضع أمامه فقط. ِّ مين أن يكون عالقة معييطلب ِ ُ . 

  ت واألشــجار األول مــن ســفر التكــوين ويف اإلصــحاحففــي ِاليــوم الثالــث خلقــت النبــا ًأخرجــت األرض عــشبا "، ومكتــوب ُ
ًوبقال وشجرا يعمل مثـر بـ كـان كـل أن يـوم عمـل الـرب اإللـه األرض "مكتـوب   الثـايناإلصـحاحولكـن يف .  )١تـك( "ره فيـه كجنـسهزً

وال كـان   وكذلك العشب مل ينبت بعد ألن الرب اإلله مل يكن قد أمطـر علـى األرضمل يكن بعد يف األرضشجر الربية 
و كمـا أخـربتكم وهـذا الـضباب هـ.  )٥: ٢تـك( " يطلع يسقي كل وجه األرضضباب ولكن كان هناك إنسان يعمل األرض

ــرف كــان روح اهللا"أن األول  اإلصــحاحبــه يف  ي
ِّ

ــه". علــى وجــه امليــاه ــدأ أعمــل في  ّ أي أين كنــت أنتظــر أي أحــد يفــتح يل ألب

وا آدم ًوأحكـي أيـضا عـن كثـريين  رفـض أن يعمـل األرضفـأ كنـت أحكـي احلـال الـذي كـان فيـه آدم أنـه .. بروحي شـا
ــوم الثالــث  األول أين اإلصـــحاحف إين أخــربتكم يف كيــ: فمــاذا تعتقــدون. ..... برفــضهم يل ًأخرجــت األرض أشــجارا وعـــشبا الي ً

مل يكن إنسان  أنه... لسبب باأخـربتكم و....   أخربتكم أن كل شجر الربية مل يكن بعـد الثايناإلصحاحّ، وأما يف ًوبقال
 أن األرض أخرجت األول اإلصحاحكم يف أخربتبعد أن  الثاين اإلصحاحفكيف هذا الكالم أقوله يف  ....!!!!يعمل األرض

أمل أضـع يف عقلـي ويف ! ً يعمـل األرض لكـي ختـرج األرض أشـجارا؟نسانإلفهل أنا كنت حمتاج !! العـشب واألشـجار؟

ًمعتمـدا عليـه ومل أكـن فكري أين سأخلق اإلنسان يف اليوم الـسادس
مث هـل إن آدم هـو ! ؟واألعـشاب يف زراعـة األشـجار 

 !؟ ويزرعهاألرض كلهوكب كِّالذي كان سيعمر 

  م اخلليقة األوىل هي كما أخربتك  ابين من سفر التكوين  األول اإلصحاحلكين يف للرجـوع  الطريق خطواتأن الثالثة أ
ــة  أين ال أحكــي لكــم..  الثــاين ألؤكــد لكــم هــذه احلقيقــة اإلصــحاحوجئــت يف . ًلــصورة آدم الــذي كــان قائمــا ولــيس حتــت عبودي

ري فكنت .  أي كيف يصري اإلنسان خليقة جديدةخليقة اإلنسانولكين كنت أحكي لكم .. للكون خ خلقيت جيولوجيا أو 

أي يبدأ  يعمل اإلنسان يف األرضأنه البد أن  الوصول للهدفشرط  أي الشرط الثاين اإلصحاحأؤكد لكم يف 

ــد ــ أي ليبــدأ يثمر مثالربيــةلكــي خيــرج شــجر يف الطريــق  جياه ََ ِــ ــل ت أول وصــية أوصــيتها لإلنــسان أن هلــذا كانــ. ر الــروحُ يعم
أعدوا "كما قال يوحنا املعمدان األرض وحيفظها

ُّ
يـسعى أن يـشبع مـن أي مـصدر وكان على آدم أال ..  "للرب طريق 

 . شبع غريي
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  ديت على عذراء النشيد وهي كل نفس أرادت . وسكناي أ يف اإلنسانللوجود يف حضرتي ترمز عدنفجنة كما 

جنة مغلقة العروس ُأخيت " ...َّ يفًاُأن تصري غصن
ُ

 وكانت شـجرة معرفـة اخلـري والـشر .. )١٢: ٤نش( " خمتومٌ مقفلة ينبوعٌعني  ..
ه ُيْعـَسألن .  نفـسهّأنه لو فعـل أي شـيء ضـد مـشيئيت فهـذا هـو الـشروكنت أريد أن أخرب آدم  ،شبع آخر غرييألي مصدر  ترمز

 وكـأن هـذا الـيت حييـا فيهـا بل وصار الكرمـة  الذي يقود نفسهالرأسفسه وصار نه صار إله لنكأأن يعمل أي شيء ضد مشيئيت 

ِ فهو يف نفس الوقت يـشبع ذاتـهِّألنه عندما ينفذ مشيئة ذاته. الشيء مصدر شبع له ويتغـذى ويـشبع كأنه يأكل   أي،ُ
معرفة الـشرشـجرة ألكـل مـن َّفشبهت هذا األمر ، من شجرة وكرمة غريي

ّ
غذائـه ر صـار الـش أي كـأن ،لـذات 

 أنه لـو أكـل ّهلذا أ حذرته.  )٨رو(" وعداوة هللا موتاهتمام اجلسد هو "ن أُ كما أخربتكم ّهو شر شبع اجلسد ن أل..وشبعه

ألنـه و. ..هـو شـبع الـذات وشـبع اجلـسد ألن سبب أكله مـن الـشجرة بعـد الوصـية سـيكون  "ًموتا سيموت"أقل شيء منها 
ين خلقته من العدم.  خلقته من أجلهًيد متاما عن اهلدف الذي أِحَسي ـا كـل  وبعـد هـذا غرسـت لـه جنـةفبعد أن أظهرت حمبيت   

حني والفواكه وأنواع الزه  ‘‘ . أمامه اخلبز لهصنعبدأت أ، بكل األلوان الكاملة يف الروعة واالنسجامر والر

  لتحديــد رأيــت الــرب ًوتــصري طحينــا، وكــان مييــل علــى نبــع مــاء بيــده ويــسحقها  جيمــع القمــح مــن الــسنابلويف هــذا الوقــت 
ــذا الطحــني فيـصري عجينــا ًوضــرب حجــرا وأحــضر أغـصان جافــة مث مـال مــرة أخــرى مث نفــخ فيــه . ًليأخـذ قليــل مــن املـاء ويعجنــه 

َكلَالعجني الذي شالرب ووضع  ،ًرا األغصان  يفت فاشتعلٍحبجر صـعاُهَّ ً على النار ويف دقائق صار خبـزا أبيـضا  ً دى علـى مث . ً

ِهذا هو اخلبز الـذي يـشبع جـسدك، ’’وقال له .  ليأكلهآدم وأعطاه له أما أنا ُ
َّ

 .. ومنتظـروكنـت أ متوقـع . ‘‘فخبز احلياة
ْ أو يظهــر مالمـح املمنونيـة أو الــشكر أو الفـرح أو حـىت الرضــاأن ينحـين آدم أو يركـع ِ ًولكـن مل يظهــر آدم هـذا متامـا !!  للـرب ُ ِ بــل ُ

ن آدم  خذ حقهشعر يف قرارة نفسه يان كشعرت   !!!!! على الرب أن يفعل هذاًكان واجبا وكأنه  نه 
 ًأيـضا عن طريق أشياء ملموسـة وِكل هديف أن أظهر له حيب كان و.. أ فعلت أشياء كثرية آلدم ’’: ّمث نظر الرب إيل وقال يل

بـه وأ خلقـت اإلنـسان . ً عقلـه كـان فارغـا وغـري ممتلـئ بدأ يـشعر بـضجر ألن،لكن لعدم تكوين آدم عالقة معي. عن طريق تعليم

 سيصري اإلنـسان يف أمل وفـراغ متتلئوإن مل هـذه الفجـوات البـد أن متتلـئ وكالقلب والعقل واجلسد  فجوات
 مـن  أو حرمتـه، بـل بـدأ آدم يـشعر كـأنين ظلمتـههوجهـعلـى رأيتـه يتـأمل منـه وآدم أن َأنـت شـعرت وهذا هـو التعـب الـذي . وجوع

 وإىل األبدية طوال  ألنه، وهي الوجود يف حضريت أ فقطريد أن يعيش امللكوت أي احلياة األبديةأ، ألين كنت  الشبعهذا
ـذا  !وهذا ما مل يفهمه آدم ومل يفهمه كثـريون يعيـشون علـى األرض حـىت اآلن، األبد ال يوجد غريي حـىت الرعـاة ال ينـادون 

 أي أين سأكون يف السماء كل شيء، . )٢١: ١يف( "يل احلياة هي املسيح"ابين وهو كيف نعيش األبدية، و كما قال بولس 
َّفمن مل يتدرب على أن أكون كل حياته. وال يوجد شيء غريي ْ  ! ، فماذا يظن أنه سيفعل يف السماء؟َ

 هلـذا .  والـشبع العقلـي، الـشبع العـاطفي: منيللشبعرفضه  أي  برفضه يل،احلياة رفض هذه لكن آدم
ن ُأ، أن أشــرح لــه مــا معــىن أين أ خبــز احليــاةكنــت أريــد شبع وهــو الغــذاء والقــوت األساســي لــشبعِر وهــذا  ِيــه كيــف أن اخلبــز ي  ُــ

ِ وبدونه أي طعام ال يشبع اإلنـسان، اجلسد ْهلـذا عنـدما أتيـت أ علـى األرض مل َأقل لكـم ... ُ أ هـو طعـام احليـاة أو شـبع احليـاة "ُـ
ألن اخلبـز مـن القمـح هـو رمـز يل أ ولكـل .  )٤٨: ٦يـو( "أ هـو خبـز احليـاة"بل قلـت " هة أو نباتأو أ بديل لكل خضار أو فاك
ْقــديس شــبع شـــبع كامــل مـــين َ ََ وأ رتبــت هـــذا حبكمــيت أن ال جيــد اإلنـــسان شــبعه يف خـــضروات أو فاكهــة ولكنـــه يكــون الـــشبع . َِ

ِاألساسي الذي يشبع هو اخلبز ًلعله يدرك كم أن الروح حتتاج أيـضا أن تـشبع ،فسي يف اجلنةوهلذا بدأت أصنع آدم اخلبز بن. ُ ْ  هـذا َ



  
  وما رأيته يف جنة عدن– االختطاف األخري

 
١٢ 

ميكن أن يكان فلم أترك شيء . الشبع األساسي
ُ

علم 
ِّ

الـذي كـان حـىت اخلبـز ف. آدم ومل أعملـه ومل أمتمـه

ِّ مل يطيعين وطردته من اجلنة كنت أريد أيضا يف هذا الوقت أن أذكره مبحبيتهلذا عندما ،كنت أصنعه لهكله  وكيـ  األبوية لهً
َ

ف 
بعـرق مـن هـذا اليـوم "ًعاتبـا ُم، هلـذا قلـت لـه ه لـهأصـنعأنا الـذي كنت الذي كان يأكله  اخلبزحىت أني 

ت أو فاكهتك أو خضرواتك" له ْلُق َأْمَلَفـ.  )١٩: ٣تك( "وجهك تأكل خبزك كل نبا لعله يتـذكر الـشبع ".. بعرق وجهك 
 .حلياةاحلقيقي الذي خسره وهو أ نفسي خبز ا

 ذا األمر، فكثريون ال يدرون ماذا كنت أفعـل آلدم ، فلـو مل يكـن آدم يعـرف فلوال أن آدم كان يعرف ما هو اخلبز ملا أخربته 
ذا األمر ًما هو اخلبز لكان من البديهي جدا   ألنـه لـن  ألين ال ميكن أن أخرب إنسان بشيء هو ال يعلمـه، أمر اخلبزوهوَّملا ذكرته 

 وال حـىت عنـدما معاتبتي آلدم مل تـؤثر فيـهولكن األمر الذي أحزن قليب للمنتهى أن . بنيان أو فائدةيكون للكالم 
خلبز الذي كنت أصنعه له يف اجلَذ ت والبهـائمِّيف أن يـسموال حـىت ائتمـاين لـه ومـشاركيت لـه ..!! نـةَّكرته  !! ي كـل فـصائل احليـوا

مـصدر حيـاة وكـل هـذا ألنـه طلـب  .ًجعلته رأسا لكل املخلوقاتدم وال أين ال أين جبلته من العـ:  شيءِّولكنه مل يقدر أي
 .شبع غريي وطلب رأس وإله غرييومصدر 
 ًوكنــت أتوقـع أن ينــدم آدم يف هـذا الوقــت أيــضا.  كــل هــذه األشـياءوا الكتــاب ومل يفهمـواؤولكـن كثــريون عاشـوا ومــاتوا وقـر ،

ًذحبــت حيــوا ولكــن مــن حمبــيت . ً الطلــب بــل أدانــين أ أيــضاب مــين هــذاأن أســاحمه ولكنــه مل يطلــوكــان املفــروض أن يطلــب مــين 
ي أنه كان عليه أن ، ولعله يفهمأين غفرت خطيتهَّوأكدت له 

ُ
يت الطبع احليواني الـذي فيـه الـذي بـسببه ِم

 . رفضني
  فلـم يفهـم .... يكـن يفهمـه يفهم، وحىت الذي كان يـراه ويعيـشه مل كل هذه األمور ومل يريد أنفلم يفهم آدم حىت هذا الوقت

ت والزواحــف ت والوحــوش واحلــشراتملــاذا عنــدما أدخلتــه اجلنــة أدخلــت معــ، وملــاذا أ خلقــت كــل هــذه احليــوا .. ه كــل احليــوا
لتايل   ! ؟فهل تعرف  ابين السبب يف كل هذه األمور. عندما طردته طردت معه كل الفصائلملاذا و

  هـو دور نـوح تعتقـدون أن فهـل . ونـسل السـتبقاء حيـاة كـل حيـوان وكـل طـائر نت مـعأ ادخل :قلت لنوحعندما فأ
؟ !؟أ خلقتهمحاية ما  ألست أ الذي خلقت كل هذه املخلوقات ومن واجـيب أ ووظيفـيت أن    ...! ْفهل هذا دوره َأم دوري أ

 ليحمـي خملوقـات عـشرات الـسنواتبناء فلك  أن يتعب ويكابد يف وكامل برئ ملاذا أطالب إنسان:  أنفسكمفاسألوا..  !؟أمحيها

 . ....فهذه كانـت وظيفـيت أ ...ًنه كان كامال أمامي ويسري معي وكان حسب مشيئيت أ فهل هذا جزاء نوح !أ خلقتها؟
وكـل احلـشرات الـضارة بكـل الوحـوش والزواحـف هـذه  وهـل !قدر على محاية خملوقـايت؟أوهل أ ضعيف هلذه الدرجة حىت إين ال 

مـوس واعهـا مـن عقـارب وصراصـري أن ب و ، وخفــافيش ومنـل وخنـافس وحيـات بكـل أنواعهـاوأبـراص وبـق وبراغيـث وســحايل وذ

 عـشرات الـسنوات ليحمـي  حـىت إين أطالـب إنـسان أن يكابـد أخـاف عليـهكنزًفهل هذه احلشرات الضارة جدا والزواحف هـي 
 ...وأشفق عليها مع إين أحب كل املخلوقات اليت خلقتها ! ؟هذه املخلوقات

 بكلمـة واحــدة أن أخلقهـا مــرة ًا قــادرتلـس هـل ..قــت كـل هـذه املخلوقــات مـن العــدم ّأ الـذي خل :لوا أنفــسكمولكـن اسـأ 
فهـذا  ... نقـراضمي هذه املخلوقات من اال يف عشرات السنوات ليحًاين أطلب من إنسان أن يبين فلكأن كوين  أل ...! ؟ُأخرى
 :معناه 

ُ مرة أخرىأخلقها  أن    أقدر ال  إني   
.... كما خلقتها من قبل     يف حلظة واحدة 

تلس   أو إنني
ُ

الذي    أنا اإلله
   ...خلقها   ّ
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كن فيكونين أقول للشيء أهل نسيتم   ...!؟ أ الذي خلقتها من العدمُتلسأ
ُ

ًفكيف اعتقدمت فعال أين أمرت نوح أن  ..! ؟  ُ
ُطلبـت مـن إنـسان كامـل أن يكابـد يف بنـاء فلـك حلمايتهـا وكـأنين ال هلـذا .. هذه املخلوقات نقراض  أخاف على اين ألُيبين الفلك ُ

ُلكنكم صرمت ع..  أقدر أن أخلقها مرة ُأخرى كما خلقتها من قبل ُبيدا للمـسلمات ُ لـت لنـوح ُأدخـل ُفعنـدما ق .. ولألشـياء املاديـةً

ت ال ت والزواحف والوحـوش واحلـشرات ُأقصد نسل احليوأكن مل ... ستبقاء نسل أنت واحليوا مل ُن الكتـاب املقـدس  أل...ا
ه أكتب

ُ
لكم خطوات الشرح أل

ُ
نقراضهوكيفية عدم ا  ..ياة احليوانحلطريق 

ُ
ُأشرح لكم مل أكن ين إ أي  ..

 يف الـروح ْدُعَمل تـ البشرية ولكن ألن ...والزواحف والوحوش وكيف مل تنقرض حلشرات احليوان واحياة  ستمرتكيف ايف الكتاب 
ُعد لكم َ فلم يـ..ُفلم أصري أ الرأس لكم  ْعدَفلـم يـ... قيقـة بكـل أبعادهـا  احلواتفهمـأن اآلن ُفيصعب ...  يبحقيقية عالقة ُ ُ لكـم ُـ

ُسألوا أنفـسكم اف ...فكري أ  لـيس هلـا أي ً وآالف مـن احلـشرات الـضارة جـدا وحـوش وزواحـفملـاذا أسـعى السـتبقاء حيـاة  ...ُ
ت كان كل هديف أن تكون   يف احلقيقةولكن......  !؟قيمة أو نفع  ال ميكـن أن أخلـق شـيء ألين.. مدرسة تعليم لإلنـساناحليوا

وهـذه املخلوقـات .. بال عـدد خملوقات من أني أخلق ونفع فأي حكمة . ًأيضا ضـار ومميـتبل بال نفع 
ًجداضارة 

 ! ؟ 
  كـل ، يف أن يعـرف  يف التعلـيمةرغبـالـذي لـه  اإلنـسان  لإلنـسان، أي كـان هـذا دورتعلـيممدرسـة فكل هذا ليس إال

أيف .لـه وتفـصله عـينِّعطُ اليت تالصفات السلبية اليت فيه
ّ

يريد أن ي إنسان أمني 
ُ

وج
َ

د يف
َّ

عي بكـل أن يـسالبد  
 هـي الـصفات الـسلبية يف مـالـريى كـل حيـوان يف ن يتأمـل وهـذا ، أن يعاجل كل مرض فيه وكل صفة رديئةقوة 

كـان  هلـذا.  وعـديل كامـل،ألين إله عـادل،  ويشبهه فيها هذا احليوانيشرتك فيها معأي صفة رديئة فيه يتأمل ًن أوال، مث هذا احليوا
 . أمن دوري أ ووظيفيت هذا العمل كان ً عمال  أو يعملن يتعبمثل نوح ب إنسان ِطالال ميكن أن ُأ

 لـه عـشرات الـسنوات ِّعطأشـغله وُأكيـف ..  كاملـة  الطريـق جبديـةكيف إلنسان مثل نوح يسري: ًوهناك شيئا أهم من كل هذا
 مـرة ُأخـرى مـن العـدم يف حلظـة أو ال أقدر أن أخلقهـم .. وكأين ال أقدر أ على محايتهمووحوش  وزواحف ليحفظ حياة حشرات

ِّمــن قبــل وهــذا لــن يكلكمــا فعلــت  ل هــذا التعــب ، ولــيس مــن احلكمــة أن أجعلــهفلــيس هــذا مــن األمانــة! ؟فــين أي عنــاءُ ُــ يتعــب ك
ُويضيع كل هذا الوقت يف شيء كان ميكـن أن ُأمتمـه  ُ ّ ًحيمـي خملوقـات أغلبهـا ضـار جـدا، بينمـا أنـتم تعتقـدون أنـه  .....يف حلظـة أ ُ
أن أطالب إنسان بعمل ال دخل على اإلطالق ال ميكن أنا  واجلزء الغري ضار منهم ال نفع له يف احلياة الروحية و

ت األليفـة كاألرانـب والقطـط، فمـا البنيـان الروحـي مـن محايـة هـذه املخلوقـات.روحيله بالطريق ال فهـل  !؟ فحىت احليوا
ت األليفة س حىت وأالقطط أو الفئران أو الكالب    !تفيد اإلنسان من الناحية الروحية؟وف احليوا

 أللبـان واللحـوم[حىت البقر واجلاموس ف ! ؟شـياءاأل أ خلقـت اإلنـسان ليأكـل هـذه فهـل] الذي تعتقدون أن يفيد اإلنسان 
ت فقــطأن هــل نــسيتم  كــل نبــا ت املتوحــشة! ؟آدم عنــدما خلقتــه طلبــت منــه أن  كــل كــالفهود والنمــور  وحــىت احليــوا كانــت 

ت األخــرى، َّأ غـريت طبيعــة الوحــوولكـن بعــد اخلطيــة . )٣٠: ١تــك( قبـل ســقوط آدمًعـشبا أخــضر فقــط  كــل احليــوا ش وجعلتهـا 

 بعينيه ما حدث ِ ُأظهر آلدم وكل إنسان لريىفكنت أريد أن. ًوكان هذا انعكاسا ملا حدث من تغيري يف اإلنسان
تله ً وكيف أنه صار متوحشا قاتال سافكا للدماء مثل هذه احليوا فكيـف يعتقـد الكثـريون .  اليت عندما خلقتها كانـت كلهـا أليفـةًً

ـالتأكلوا حلومهأين خلقت البقر واجلاموس  فـأ ال أخلـق أي شـيء إال . فلـم تكـن هـذه مـشيئيت منـذ البـدء! ؟ا وتستفيدوا مـن ألبا

لتحديد خطة خالصهللبنيان الروحي لإلنسان  ...خيدم اهلدف الذي خلقته من أجله أي  ولكي خيدم 
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 ــد هللاوإن فعلــتم أي شــيء فـافعلو .. ، وعيــشوا كمــا يف الـسماء.. اهتمــوا مبــا فـوق، "..  :د أوصـيتكمفـأ قــ وال ...  بــل ه 
والذي يعتقد أين خلقـت احليـوان .  )٦: ٤، يف٣١: ١٠كو١، ٢: ٣كو( "تهتموا بشيء بل يف كل شيء بالصالة والدعاء

كـل فقـط ين  .. عنـدما خلقـت اإلنـسان مـشيئتي فأ أظهـرت ليأكله اإلنسان  وكـانمـن مجيـع الـشجر اجلنـة أمرتـه أن 
رمزا للوجود يفكانت اجلنة قد و ، وحديللشبع مني أناً أيضا ًاهذا رمز

ّ ً
ت ْلْكَأ، ف...  كان  حلوم احليوا

ت الــيت . الطبيعـة الـيت كـان فيهـا آدمًتـدريبا لكـم لكـي ترجعـوا للـصورة و هلـذا كـان الـصيام ،مسـاحي بعـد اخلطيـة فقـط وهـذه احليـوا
َتؤكــل فهــي فئــة  ت% ١نــسبتها ُ ــران ًأيــضا يناصــورات ، فهــل أ خلقــت الدعلــى األكثــر مــن كــل احليــوا أو التماســيح أو أو الفئ

ت ابن   !؟ليأكلهـا اإلنـسان .. اخل.... والبـق والـسوس والعقارب والصراصري والنمـل واحلشرات ] ْصْرُ البـ- الوزغ[ صيبرحيوا
 .والزواحففهذا أكرب برهان أن هديف مل يكن استبقاء حياة الوحوش املفرتسة أو احلشرات الضارة 

  ا حياة اإلنساناستبقاءهديف  ُ كللكن كان ا عن ، فكما أن حياة البذرة تبدأ مبو عن االرتواء توقفها العامل و أي مو
ْمبــاء العــامل املميــت وشــبع العــامل املهلك وعبــادة النــاس ِــ  دخــل العــامل فيــه بعــد أن فــأ كنــت أريــد اســتبقاء حيــاة نــوح وأي شــخص، ُ

  . خربة وصارت أرض اإلنسانَّتشوهت طبيعة آدم

 ..، أستبقيه أن  ما كنت أريد   ، وهذا ولكن تبقى قليل من بصمتي يف اإلنسان

  .. خـرج منـه  ل لـريى هـيزحـف، ولكـل كـائن لكل حيوان ولكل حشرة إنسان نوح وأي وهذا عندما ينظر 
 .أو هذا الوحش... أو هذه احلشرة ... هذا الطبع الذي يف هذا احليوان ... 

 

فمن يفعل هذا
ْ َ

...  كل حيوان  التي يف  ..  الطبيعة هذه  ماتة  إل ويسعى   

 .استبقاء حياة  ... ، هو اإلنسان الذي رغب يفوكل حشرة 
 
 وهـذا [فحـىت لـو كـان هنـاك إلـه أعظـم مـين، . نقاذ نوحف على اإلطالق هالك األشرار وال إفلم يكن اهلد

ن ينــزل طوفــان،َرَمــوهــذا اإللــه األعظــم َأ ]االفــرتاض أقولــه لتفهمــوا هــو وكــل آخــذ نــوح فــوق قمــة جبــل  فهــل أ ال أقــدر أن  
م قليلة وأحفظ ت يف أ يت علـى املـصريني إسـرائيلأو كما فعلت مع بـين ! ه؟احليوا ت  وكنـت أحفـظ فقـط،  حيـث كانـت الـضر

ذا االفرتاض فأ  !؟ من أي أذىإسرائيلبين  ْسلمات اليت وضعت ُأن امل على حىت تستيقظوا]  غريي آخرًاأن هناك إهل[أخربكم  َ ِ ُ َّ َ
م اخلليقـة، لـيس اهلـدف مثل الطوفان أو كتابة أي قصة لكممن فليس اهلدف . يف عقولكم ليس هلا أي أساس من احلقيقة  سـتة أ

ً جـدا ألعلـى مـا ًايف ضـعًاوإال سـأكون إهلـ.  أمحـي نـوحُِأظهر لكم قـدريت يف أين اسـتطعت أنريخ أو على اإلطالق أن أحكي لكم 
ْ على املقياس واملسلمات اليت وضعت يف عقولكمًن الضعف، وهذا بناءيكون م َ ِ ُ َّ قصص كثرية من ألن كثريون قالوا أن كل هديف . ُ

ْكالفلك أين كنت أمحي نوح من الطوفان ألنقـذ ًجـدا ألنـه كانـت هنـاك حلـول كثـرية !  حـىتأضعف من أي إنسانفهؤالء جعلوين . ُ
ي الشر الذي كان يف  . ً وهذا لو كان فعال هذان مها اهلدفان العاملّنوح أو لكي ُأ

 ًأيضا يف كل سفر من أسفار الكتـاب و. كيف تعودون للصورة اليت فقدها آدمم يف هذا السفر ولكن كنت أريد أن أحكي لك
 كمـا كانـت حيـايت علـى  أي الطريـق للقيامـة إىل صـورة آدمللعودةكنت أحكي نفس اهلدف وهو الطريق 
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 أحكـي نفـس اهلـدف ولكـن بـشكل ففـي كـل سـفر. ًألين تركـت لكـم مثـاال لكـي تتبعـوا خطـوايت. ُياة معاشـةاألرض هي الطريق كح

تكوكل األسفار خمتلف، 
َ ُ

مل
ِّ

حلـال الـذي ولـدمت فيـه . ألي إنـسانعـذر  حىت ال يكون هنـاك ً بعضها بعضا ُفـأ أخـربكم  ُِ
َّولـو مل جياهـد اإلنـسان بـشكل معـني  ،كأنـه طوفـان ، لـن ينجـو أبـداوهـو اجلهـاد الُ ففـي قـصة . ًقـانوين وهـو الطريـق الـذي سـلكته أ
َببناء البد أن يبىن ِّبه لكم الطريق َشنوح بدأت ُأ ٍحجرا على حجرُ ًبيتـا روحيـا تتمـيم لمبنيني حبجارة حيـة " كما هو مكتوب ً لتكميـل ً

لبنـاء الكامـل ًألين أ كنـت رمـزا ل ،لكته أالطريـق الـذي سـهو نفـس اجلهـاد ووهذا اجلهاد وهذا البناء .  )٥: ٢بـط١( "هيكل مقدس

ُاملركب كالفلك عندما اكتمل،  َّ ًمركبـا البناءكل يسوع املسيح هو حجر الزاوية الـذي فيـه "أن كما قال الكتاب َُ ّ َ ُ
لننمـو ..  

ًمعا لنكون هيكال مقدسا يف الرب ًً ِّ   .)٢أف( "ُ
 ــق فهــذا أ ـــا تبــدأ تــشرح خريطــة امللكــوت حتكــي الطريــق يف أول قــصة يف الكتــاب املقـــدس كلــه ول شــرح للطري أ فـــ.. وكأ

شبهت
َّ

ْ، كما كان الفلـك ببناء اجلهاد يف الطريق  وهـو رمـز ، سـفلية ومتوسـطة وعلويـة مـساكنثالثـة ثالثـة طوابـق أي ُ
ــثالث  للنمــو يف الطريــق وإن الطريــق مراحــل موإن ال تــصل بكــم حــىت   اخلليقــة رمــز لــثالث مراحــل البــد أن يــسريها أي إنــسانأ

لو سقط حجر أي وكل حجر مبـين علـى حجـر. اليوم الثالث يف للقيامة
ٌ

يف املنتصف سيؤثر على باقي  
التحفظ الكامل وهو كل الـتحفظ ال حـىت  هأي أنـ..  )٢٣: ٤أم( "ظ احفظ قلبكُّفََفوق كل حت"هلذا أوصيتكم ، املبىن

ُّ ُّ

لقـار مـن الـداخ..  يكفي ُهكذا الفلك كـان البـد أن يطلـى  العـامل كمـا  اإلنـسان انعـزال كامـل عـن النعـزال، وهـو رمـز ل واخلـارجُ
 .  )١١: ٥، أف٢: ١٢رو( "ال تشاكلوا أهل هذا الدهر وال تشرتكوا يف أعماله"أوصيتكم 

  ومل تـتم صـلة ُّمل يعتـادا الـتكلم معـيكـا ألن آدم وحـواء ، ّ مـع احليـةالتخاطـب حـواء بقبـولهلذا بدأت اخلطيـة تـدخل 
خـذا ، ملـا  هلمـاغـري أين لـو كنـت أ الـرأس.  وكـشفا يل أفكارمهـا وإال لكا سـأالين يف كـل أمـر،قية بيين وبينهماوصداقة حقي كـا 

بـل  ، وهمـا األعـضاءالـرأسما معني أني أنا فلم يفهم آدم وحواء .  خملوق آخرمعرفتهما من كيان أو مصدر أو

مـستأسرين كـل فكـر "كمـا قلـت علـى لـسان بـولس ابـين .. حلقيقـة ًكثريون أيضا حىت اآلن يف الكنائس مل يفهموا هـذه ا
 لنفسه ًارأس أن يكون اختار ليس هو من مشيئيت، فهو قد َّلكن لو فكر اإلنسان يف أي أمر.  )٥: ١٠كو٢( "املسيحلطاعة 

 األغـصان يف الكرمـة كان هذا لكي تـصريوا مثـل" صلوا كل حني وصلوا بال انقطاع"ففي احلقيقة عندما أخربتكم . يف هذا الوقت
ــهِّبــل هــو جمــرد عــضو حيتــاج لــرأس توجأو رأس فــإن أي عــضو لــيس بــه عقــل ..... وكاألعــضاء يف اجلــسم  ًهلــذا اشــرتطت شــرطا . ُهَ

ْمن أراد أن يتبعـين " وقلت لكم ًواضحا يف العهد اجلديد عندما أتيت إليكم ..  ،عقـلأي كأنـه لـيس لـه  )١٦مـت( "فلينكر ذاتهَ
حــىت أصــري أ ل بكامــل إرادتـه أن ينكــر هــذا العقـل َقبــَهــو فقــط لكـي ي.. لإلنــسان عقـل مـن أجلــه ي خلقــت أي أن الـسبب الــذ

َّالرأس له وهذا لو أراد أن يصري عضوا يف ً.‘‘  
 شـجرة اخلــري وكانــت .. وكــان يقـف جبـواري الــسيد املـسيح . ّويف هـذا الوقـت وجــدت نفـسي أمــام شـجرة معرفـة اخلــري والـشر

ـا . ًحـىت يكـون سـهال الوصـول للثمـرةول آدم يف مستوى طـوالشر  موكانـت مثر  أي ال تـشبه أي مثـرة ،خمتلفـة عـن الثمـر هـذه األ
م، ولكنهـا بـني التفـاح والكمثـرى يف الـ ـا  كـالكمثرىشكل أي مسينـة مـن األسـفل ورفيعـة مـن األعلـى من مثار األرض هذه األ ولو

ـــا شـــفافة ة وذات قــشرة المعـــالـــوردي ونفـــسجي باللـــون خلــيط مـــن ال شـــكل احللقـــات يف س ًوتــشبه قلـــيال مثـــرة األومنـــرية وكأ
احتاليت ة َجِّرَدَُتامل لفعـل كمـا قـال الكتـاب . يط  ًوكان شكلها جذا جـدا  وال ًوكانـت شـجرة احليـاة هكـذا أيـضا ". جـة للعيـون"ً

  ملـاذا طلـب الـرب منـه هـذاوكـان يتأمـل ويفكـررة جبانـب الـشجوكنـت انظـر آلدم وهـو .  أو الثمـارميكن التفريق بينهما يف الـشكل
يت . الطلب  .ًوهنا جاءت حواء ووقفت جبوار آدم تتأمل هي أيضا الشجرة .وتقف جبوار الشجرةًورأيت احلية أيضا 
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 ـا لـو كانـت هـذه أول مـرة هـذه مل تكـن أول مـرةف.. عندما تكلمت حواء مـع احليـة ’’: وهنا بدأ الرب يتكلم معي ويقول ، أل
لفعـل . ملاذا تتكلم معها احليةكيف وبت َّوتعجت َئِوجُ لكم أن حواء فُ كتبتُنتُكل ت كـان أمـرا عـاد  ًفإن التخاطب مع احليـوا ً

 ، بينهمـاأنـه كانـت هنـاك صـداقة قدميـة حـواء تقبـل نـصيحة احليـة فهـذا كـان برهـان ن أنْوَك، ولكن حلكمة اليت أعطيتها لإلنسان

الفرتة التي  طول فلوال قوة تأثري احلية على حواء  ..ُحة ضد اإلله الـذي خلقهمـانصيأن تنصحها ًوخصوصا 
تسبق هذا األمر ملا مسعت هلا ونف
َّ

أنها ستخالف وصـية إهليـةً خصوصا ،ذت مشيئتها
ُ

 فيهـا 
ُن آدم أعطى عقله متاما حلواء بل صار كأنه بال عقل ألوال  وبنفس الشكل   ...حتذير باملوت  بـال تفكـري هكـذاملا أطاعهـا  ..ً

ألكلُملجرد  ا أشارت له  الكرمـة  بـل وصـارت  ..إلـه آدمأي صـارت   ...آدم  ورأس ..عقل..فحواء صارت . . أ

 عبيـد  أنـتم ’ن القاعـدة هـي  أل... واحلية صارت الـرأس والعقـل حلـواء ...ُفيها لتكون مصدر شبعه  اليت اختارها ليستوطن
للذي تطيعونه

ّ
‘...  

 هللا لكمــا ال ًأ حقــا قــال " بدايــة كـالم احليــة تكانــ، ف بينهمــامل يكــن لــه مقدمــة مــن شـدة العالقــةحليــة مــع حـواء ا كــالم بدايـةف

يت بـس  فمــن شـدة دهــاء!".؟ُــكـال مــن كل شـجر اجلنــة  ًوكأنهــا ال تعــرف شــيئا عــن ريه شــجرة معرفــة الـشر ِاحليــة مل 

ـا بري  ..املوضوع يت إىل حـواء كـل يـوم، وخـصوصا بعـد أي حـدث ألن  .. ُ وتريـد مـصلحة حـواء وتتفقـدهاةئـوكأ ًاحليـة كانـت 
نـه عـرف أن الـشجرة أللعل آدم خياف مـن املـوت " : وقالت احلية يف نفسها،بدأت تتعرف عليها .. حواء ْتَقِلُخفعندما .. جديد

يـة هـذا األمـر وهـو عـدم معرفـة ت احلَّسـتغلاف ... "ُ الـشجرة الن آدم مل خيربهـااسـملكـن حـواء ال تعـرف ، امسها شجره معرفه الـشر
 ..ُ نفسه ّن األكل منها هو الشرأ الشجرة وسمحواء 
 لفعل  علـى اإلطـالق وأخفـى عليهـا هـذا ًاُنـه مل يكـن أمينـأأي ..  ّ شجرة معرفة الـشرامسهان الشجرة أُمل خيرب حواء  آدم ألنه 

وهلـذا   ...." ولـو أكلنـا منهـا سـنموتُكل من هذه الـشجرة، أو نلمس أو هللا حرمنا أن نقرتب"ن أ... هو فقط أخربها  .. األمر
وكـان آدم يف هـذا الوقـت يـشعر بـضجر وكمـا أخربتـك .... ..  الـشر ةمسهـا شـجرة معرفـان الشجرة أتعرف ُالسبب مل تكن حواء 

كـل مـن هـذه الـشجرة وال نقـرتب منهـا "يشعر كأين أ حرمته، فقال هلا آدم  وآدم مل  ".مـسهاأو حـىت نلالرب أخـربين أال 

ال أأمـرت آدم مـن أجلـه فكانـت حـواء ال تعـرف الـسبب الـذي   ...  معرفة الـشرشجرة ن اسم الشجرة هو أُيقل حلواء 
 خلقتهــا يف هــذا الوقــت ن حــواء أأُوهــذا برهــان  ..بــل كانــت يف احلقيقــة آلدم  ..ُــفالوصــية مل تكن حلــواء ... ُكــل مــن الــشجرة 

ُحتاج ملعني اتعب الوحدة و ن آدم مل يكن حيتملأل ي منمساحكان  بل مشيئتينت كاألنها ليس  ..لتحديد 
ُوأمــا لنفــسه فلــم جيــد معــني نظــريه "...ُكمــا كتبــت لكــم  ..ُنظــريه  أن أخلــق آلدم حــواء،  لــو كانــت مــشيئيت هنــأل ..  )٢٠: ٢تــك( "ُ

لكنت خلقت حواء يف نفس الوقت الذي خلقت 
ّ

 .. آدمفيه 
 فـأ كنـت ُأحـاول أن ُأدرب آدم  !آدم؟ّملـاذا مل أخلـق حـواء يف نفـس الوقـت الـذي خلقـت فيـه : ُسكمُ فكيف ال تسألون أنفـ

ويف  ..  وهــي احليــاة احلقيقيــة الـيت خلقــت اإلنــسان ليعيــشها وهـي الوجــود يف حــضريت إىل األبــدالــسماءحيــاة وُأعلمـه علــى 

جلسد   هلـذا مل أخلـق حـواء يف الوقـت الـذي ب اجلـسدأي حيـاة حـس والالسماء ال يتزوجون وال يكون هناك عائالت 

غـصنواإلنـسان خملـوق لـيس إال ليكـون فقـط  احلقيقيـة الكرمة و احلياةأنا ريه إين ُخلقت آدم أل
ُ

ُ فقـط والغـصن ال 
يف حيتاج أي شيء خارج الكرمة ألنه 

ّ
سيجد كل ما حيتاجه
ُ ُ

  ال يوجد أي حيثوهذا ما سيكون طوال األبدية يف السماء، 

مـري الرأسأ  بل أكون  انشغال وال رابطة بشرية،عمل وال لكـن  .. فقـط وتوجيهي له فال جيب أن يفعل أي شيء إال 

 .. ومل يريد أن يعيش السماءآدم مل يفهم هذا 
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 كـل "آلدم  فلم أقلدم بصيغه احلرمان وكأنين سأحرمه من شيء، فلم يكن كالمي ووصييت ونصيحيت آل ُال ُأريدك  آدم أن 
ُري البد أن تنفذها وأوام..فحسب ه الشجرة من هذ حلرف الواحدُ نتيجته إن عدم طاعتك يل "ُ   بل قلـت لـه  ..."  

ُ

كَأ فإن ....ألين أ إهلك وأنت نسيت هذا   ...املوت
ْ

ل
َ

ك
ْ

أمسيـت  هلـذا  ..سـتعمل الـشرنـك أُ برهـان ة من هذه الـشجر
 .. نفــسها اخلطيــة  وُأجــرة اخلطيــة مــوت وعــدم طــاعيت هــي ..ّ الــشرْلْعــِفمعنــاه يل ألن عــدم طاعتــك الــشجرة شــجرة معرفــة الــشر 

كل من هذه الـشجرة نـك إلـه أوأعلنـت دم طاعتـك يل،  لعـ،إهلـكًنك رفـضت متامـا أن أكـون أمعنـاه فهـذا  ُفعندما 

 فيجب أن ... فهذا هو الشر نفسه ...ُتريد أن أكون أ السيد ومصدر حياتك  وال .. الرأس لنفسكنك أنفسك و
   ..."ُتفكر يف هذا األمر جبدية

 أي  .. ويكشف عما يف داخله وكـأنين حرمتـه مـن شـيء هـو مـن حقـهملرارة واالستياء مين جعله يقول هذا  آدم شعور ولكن
ّالـرب طلـب منـا أال نلمـس "حلـواء آدم هلذا قال . من هذا الظلم الذي يشعر بهحلواء ، فبدأ يشتكي حقوقهأحد كأنين حرمته من 

ــا شــجرة معرفــة الــشر"ســم هــذه الــشجرة ُومل خيربهــا  "!!!!!!!لــشجرةهــذه ا  فلــم ،"ّ أي بعــدم طاعتنــا  فهــذا هــو الــشر نفــسهّأ
مانةيشرح آدم حلواء ما قلته   مـا كتبتـه لكـم يف وهـذا ...ملـاذا أ دعـوت الـشجرة بـشجرة معرفـة الـشر هـا َرَخبـ َأبل وال ..... أ 

لفعل طلب الرب منكما أال "وقالت بدهاء وسألت حواء ية  احلجاءتعندما  هلذا .الكتاب   !"؟ُكال من كل شجر اجلنة هل 

 كال من هذه الشجرة امَّذركهللا ح هل: لو سألت حواء" :ن احلية قالت يف نفسهاأل أخاف أن تسألين ...  "؟لذاتُ أن ال 
ًه سـؤاالَّـأن يـسأل حـواء سـؤال كأن.. ي كـان يـسوق احليـة الـذذا قرر الشيطان هل.... !!" ِ أين عرفت هذا األمر؟ومن"حواء   ًا عامـُ

كل،"فقالت هلا حواء ... ُن حواء معتادة أن حتكي كل شيء للحية أوبثقة  ..ًعاد   الـيت الـشجرة ولكن ُمن كل شجر اجلنة 

فقط ألنـه ال  هذا الكالم ارب قال لكم بل الَوَُلن مت" فقالت هلا احلية ".ال نقرتب منها وال نلمسها لئال منوت وسط اجلنةيف 
كـالن  آهلـة مثـل هللان بل أنتمـا ستـصريامثلهًا إهلًحيب أن يصري أحدا  ُ فـالرب عـامل إنكمـا يـوم  ُمـن هـذه الـشجرة سـتنفتح أعينكمـا ُ ُ

 ".ن اخلري والشرتعرفان مثل هللا وستصريا
  يصري هذا جيعله هل .. لذي خلقه لإلله ا  ..املخلوق هل بعصيان اإلنسان .. لدقائق فلم تفكر حواء

 ! ؟مثل اإلله
 ألن احليـة ولكـن .  بديهي أن هناك فرق بني اخلـالق واملخلـوقً خملوقا، وهذاُأ إله ولستأين تتذكر مل ًفلم تفكر حواء أيضا و

ذي ذات حـواءبدأت تغ
ِّ

ْـوه، والـذات هـي  ً أن اإلنـسان شـيئا عظيمـا بـل وأعظـم خملـوقْمَ   لنفـسه، أي كـل خملـوق لـو نظـرً
ائيــة. أعظــم كــائن يف الكــونأنــه ســيظن  مــا فجــوة ال  مبثابــة كــويحــىت ا هكــذا يف اإلنــسان مــجعلته ، وأألن العقــل والــذات كأ

ائيلهيكل أسكن فيه أ ا ُـملـئ كل ُتـه ألديكلـي الـذي أعدُ ويدخلين هأ كل نفسه مين فعندما رفض اإلنسان أن ميأل......  .ال
ائية فارغ ،..القلب وكل الفكر  ِيف ذاته ويـشبع ذاتـه  اإلنسانعندما بدأ يفكرة، وفصار عنده فجوة ال فمـ ،ُ

َ
تََأل

ْ
 ذاتـه

ُ
 هـذه 

ائية  فاعتقد واخندع وتوهم أن هذ ..الفجوة الال
َّ

نفسه أي هو  أنه هو الفراغ الالنهائيأو ه الفجوة 
وألن  .حساس أنـه إلـهو اإلوهذا هلنفـسه  أي ِدَْـجمأخـذ أن اإلنسان يف هذا الوقت أي  ، نهاية لعظمتهالأنه 
َكانـت مــساقة مـن رئــيس العـامل وهــو الـشيطاناحليـة  ـذا الــشكل  ،ُ واخنــدع ..  أي أنـه رفــض أن أكـون أ الــرأس واإللـهألنــه سـقط 

ذا الشكلَّوتوهم أنه هو نفسه إله ِ، فأراد أن يسقط اإلنسان  ء واخلداع أنه كائن عظيم وال حيتاج ُ لكرب  . ّإيل أ اإلله أي 
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 ملاذا مل أخلـق حـواء مـع آدم يف نفـس : ور ومل يفهموا حىت البديهيات مثلفإن أمور كثرية مل تنكشف لكثريين بسبب غياب الن
ًفقد كان هذا منطقي جدا وبديهي جـدا ويتفـق مـع حكمـيت وعـديل وحمبـيت وكمـايل أي كمـال حكمـيت . اليوم الذي خلقت فيه آدم ً

ًليس جيـدا أن يكـون آدم مبفـرده "فالذين يقولون أنه كانت مشيئيت أن أخلق معني آلدم، فإنه مكتوب . ديلوكمال حمبيت وكمال ع
فلم أقل بعد هذا الكالم أين خلقـت لـه حـواء يف العـدد التاسـع عـشر بـل قلـت يف العـدد التاسـع  )١٨: ٢تك( "ًفأصنع له معينا نظريه

ت، فكيف ال تفكرون يف ْهل هناك جمال لإلعانة أي هل هناك احتياج ملعني ملـن : ًأوال !  هذا األمر؟عشر أين أحضرت له احليوا َ

، أي هل أنا فجأة تذكرت بعد كل هذه السنني أنه ليس جيد أن يكون آدم مبفرده: ًنيا! يعيش معي؟

 أ ال أعـرف فهـل! ؟"..لـيس جيـد أن يكـون آدم مبفـرده"ود الـذي حيتاجـه آدم عنـدما قلـت ُ هذا األمـر وهـذا اجلـاكتشفتهل 

فـأ فـوق ! ؟ال أعرف احتياجاته وما األفضل لـه أن أخلـق آدم هـل كنـت ْلْبَقَفـ! الشيء اجليد منذ بداية األمر وقبله؟

فإن آدم مل خيطـئ قبـل أن أحـضر لـه . ًالزمن وكاشف الزمن وأفعل األحسن واألفضل دائمـا قبـل اكتـشاف األمـر
مـل عميقـة يف هـذا األمـر اهلـام  فهـل مل .. بعد أن أتت حـواءولكنه أخطأ ،حواء  تتـأملوا يف هـذا األمـر وتقفـوا وقفـة 
 ! ًجدا؟
  ت مســاء كــل احليــوا فـأ أعطيــت آدم الوصــية قبــل أن أخلــق حــواء بــسنوات عديـدة، ويف هــذه الــسنوات أعطيتــه أن يــدعو 

كـل مـن الـشجرة وجبـل ... "ًلكـم يف الكتـاب أيـضا وكتبـت . والطيور والزواحف واألمسـاك، وطـوال هـذه الـسنون مل خيطـئ آدم و
ت الربية وأحضرها إىل آدم ألؤكد لكم أين خلقتها لسبب آدم وألجله ولبنيانه، ولكـي "... الرب اإلله من تراب األرض كل حيوا

ت ليـدعوه.. ألشغل فراغه ألين كنت أعلم أنه لن يتصل يب ولن ميتلئ مين ا فهـذه هـي مـشيئيت وحكمـيت أن آيت إليـه بكـل احليـوا

فلو كانـت مـشيئتي ". ..... ليس جيـد أن يكـون آدم مبفـرده"مسائها، وهذا املوضوع أخربتكم به مباشرة بعد أن قلت 
بالفعل أن أخلق حواء ألني أرى أن حواء هي األفضل له واألحسن له واألحكم لـه واألجـود لـه 

ت ي أتيت آلدم خلقتها يف الوقت فيه الذكنت أو  ،لكنت خلقتها منذ البداية ًليسميها بدال من أن أمألحليوا  فراغ ُ
ت كنــت مـأل ملــاذا جعلــت آدم ســنوات  أي  ..!؟فمــاذا تعتقـدون ملــاذا مل أفعــل هــذا األمـر ...ُت فراغــه حبــواء ُآدم بتـسمية احليــوا

ُطويلة يسمي كل حيوان ومل أجعل معه حواء و  ت ملاذا مل أحضر له ُ ِملاذا مل يكن بدال من تسمية احليوا  !لتمأل فراغه؟واء حً

  ية واحدة رغم أين حذرتكم وأظهرت لكم فكر رئـيس العـامل عنـدما قـال يل ْفكيف تعيشون  ْ ألـق بنفـسك مـن جنـاح اهليكـل "ِ

: الـرب قـال"  هكـذا الـذي يقـول". ِّ ال جترب الرب إهلكًومكتوب أيضا"فقلت له " ....  يرسل مالئكته لكمكتوبفإنه 

ًمكتوب أيضافهل مل يقرأ ما هو ...  "ًفأصنع له معينا نظريهليس جيد أن يكون آدم مبفرده 
 ! ؟

 ه وأمه وامرأتهكان إن  "ًفمكتوب أيضا يت إيل وال يبغض أ  ."ً ال يستطيع أن يكون يل تلميذاَّأحد 

 خذ مئة ضعف... ًليس أحد ترك بيتا أو امرأة  "ًمكتوب أيضاو  ".  إال و

 ًمكتوب أيضاو
  )١: ٧كو١( "ّشر والرزيلة ليكن لكل رجل امرأةولكن لتجنب ال..  امرأة سال يلمًحسنا للرجل أن  "

  ٩: ٧كو١( " نفسه فليتزوج فقط يف هذه احلالةإن مل يستطع الرجل أن يضبط"ًومكتوب أيضا(  

 ٢٩: ٧كو١( ".نساء كأن ليس هلمليكون الذين عندهم .. ِّالوقت مقصر وهيئة هذا العامل ستزول "ًومكتوب أيضا(  

 ًوب أيـضاومكت
ْمـن يتـزوج يفعـل حـسنا ومن ال يتـزوج يفعـل  " َـ ْ زوج األحـسنًَ ِ ومـن يـزوج أيـضا يفعـل حـسنا ومـن ال يـ ِّ ُـَّ ْ َ ْ ًَ ً

ذا الكالم عن األب الروحي أو األب اجلـسدي الـذي صـار لـه فكـري وعـرف مـا . )٣٨: ٧كو١( "يفعل األحسن وكنت أقصد 
ــم يعرفــون أن اهلــدف مــن الــزواج هــو فــسواء األب الروحــي أو اجلــسدي عنــدما يــش. هــي مــشيئيت ّجعون أوالدهــم علــى الــزواج أل
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م وعفتهم، ومسعوا نصيحيت اليت تقول  ، ألن اإلنـسان الـذي مـازال يف "إن مل يستطع الرجل أن يضبط نفسه فليتـزوج"حفظ طهار
موس جسده وال يستطيع أن يضبطه  . ُّضل من التحرقالة أفحلُّفالتزوج يف هذه ا. العهد القدمي هو مازال حتت 

  ًمع إن آدم مل يكن أيضا حتت هذا الناموس وهذا هو املحزن جدا أنه طلب معينا مع أن ًً ْ ُ
ِ

يتحرقجسده مل يكن 
َّ

ء الفارغ..  .  وهذا الفراغ سبب له أمل وضيقً ولكنه فقط مل يكن ممتلئا مين فصار كاإل

 َّأما األب اجلسدي أو الروحي املستنري وعلم ابنه احلقيق ، فهـذا فرق بني املتزوج وغري املتـزوجة واهلدف أن هناك َّ

ِفيما للعامل وكيف يرضي امرأتهاملتزوج يهتم " أن ًمكتوب أيضاهو  ًوأ قد كررت هذا األمر أيضا يف الكتاب حىت  )٣٣: ٧كو١( "ُ
بـــني املتزوجـــة فـــرق "ًحــىت يــسمعوا أن هنـــاك أيــضا ... الــذين هلــم عيــون ال تبــصر وأذهـــان ال تفهــم وآذان ال تــسمع 

تم فيما للعـامل وكيـف ترضـي زوجهـا، أمـا غـري املتزوجـة فهـي الـيت تـستطيع أن تظـل يف قداسـة وتكـون والعذراء ّ، فإن املتزوجة  ّ ُ
ًمقدسة جسدا وروحا ً." 

  ًليس جيد أن يكون آدم مبفرده فأصنع له معينا نظـريه: الرب قال.... مكتوب " للذين يقولون هو املكتوبأليس هذا ."

أن ] ًأي لـيس جيـدا[فـال يوافـق .. إن كـان أمـر الرجـل مـع املـرأة هكـذا " أين قلـت للتالميـذ الـذين قـالوا يل ًمكتوب أيـضاف
بـل قلـت . فلم أجيبهم أن هذه هي مشيئيت منذ البدء أن يتزوج الرجـل مـن املـرأة، فلـم تكـن هـذه إجـابيت". من املرأةيتزوج الرجل 

ًألــيس هــذا مكتــو أيــضا؟". .... ملــيس اجلميــع ســيقبلون هــذا الكــال"هلــم   وملــاذا مل أقــل لبطــرس أن! ؟جــوايبمــاذا تفهمــون مــن ! ً
مرأته؟مشيئيت أن يرتك ه وأمه ويلتصق   "..!!!ليس اجلميع سيقبلون هذا الكالم"بل قلت له !  الرجل أ

  ـا بــل واشــرتطت َّولكـين قلــت وأكــدت مــشيئيت بــل وصــرحت  يت إيل وال "َّ ــاه يــبغَّإن كــان أحــد  .. وأمــه .. ض أب
ً، ولـيس أحــد تـرك بيتــا أو أ أو ُأمـا أو إخــوة أو أخـوات أً حــىت نفـسه ال يــستطيع أن يكـون يل تلميــذاوامرأتــه ً إال  ...و امــرأة ً

خذ مئة ضعف ًمكتوبا أيضاأليس هذا .  ..".ُو ألن مشيئيت أن تعيـشوا احليـاة الـيت خلقـتكم مـن أجلهـا وهـي مـا سـتكونوا ! ؟ً
ــا يف الــــسماء كــــذلك علــــى األرض. سماءعليهــــا يف الــــ ــشيئيت علــــى األرض كمــ ــرون آليــــة واحــــدة وتقولــــون ...... . ومــ فهــــل تنظــ

ت أخـرى " ليس جيد آلدم أن يكون مبفرده:  قال الربمكتوب" ًمكتوب فيها أيـضاوال تنظـرون لعـشرة آ
 مـشيئيت يف 

 ..... ! ؟عهد القدميفهل مازلتم تعيشون ال! ؟فهل عيونكم على العهد القدمي! ؟اجلديدالعهد 

 ًوهناك أيضا أمرا هاما جدا جدا ً ًً ً
هـل احلـسن واجليـد أين أعـرف بعلمـي الـسابق أن حـواء الـيت ...  يف هـذه القـضية

فتــشوا ! .... فـأين اجليــد واحلـسن عنــدكم؟! سـأخلقها هـي الــيت سـتكون ســبب طـرد آدم ومــع هـذا تكــون مـشيئيت أن أخلقهــا؟
 . الكتب

 ًن وحيد حيبه جدا ويريد أن يرث ابنه كل شيء، ولكن ابنه مل يكن حيبـه وال حـىت يريـد أن يتـصادق فإن كان هناك ملك وله اب
ّوكان يعرف امللك أن هناك فتاة لو تعرف عليهـا ابنـه سـتكون سـبب عـصيانه وطـرده . معه وكانت النهاية أنه وجد أن ابنه متضايق

ِويحـضرها إىل هـل يـذهب امللـك هلـذه الفتـاة !  تعتقـدون؟من القصر وليس هذا فقط بل وستكون سبب موته وهالكه، فماذا
ُ

 وهـذه هـي اتركني واترك امك واترك كل شـيء والتـصق بهـذه الفتـاة"ه بنبل ويقول ال! ؟ابنه
فهـل سـتقولون أن هـذا امللـك هـو امللـك احلكـيم ! .... فبماذا ستحكمون على هذا امللك لـو فعـل هـذا األمـر؟" .. مشيئتي

ود وعرف مصلحة ابنه وأحبه وأشفق عليه وأحضر له املعني احلقيقي واملعني احلكيم حبكمتـه واملعـني اجليـد الذي يفعل احلسن واجل

 ! ... هل ستقولون هذا؟!.... ؟واملعني الذي ليس له مثيلواملعني املريح 
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 سـبب الفتـاة  على هذا امللك الذي كان يعرف أن هناك فتاة يف هذه املدينة لو أحضرها البنه ستكون هـذه فإن احلكم
هالكه وطرده وفقره وبؤسه وموته وختليه عن كل راحة وغىن

ِّ
، فمع  من البداية، وكان امللك يعلم بكل هذا

ًسيكون هـذا امللـك مـشرتكا يف اخلـراب الـذي ... معرفته بكل هذا مث أحضر هذه الفتاة البنه، فإن احلكـم هـو 

 . حدث البنه
  لفعل مشيئيت أن أخلق حواء منذ البداية وأ كنت أرى وأعلم أن حواء ستكون سبب موت وفقـر ًهكذا أ أيضا لو كانت 

ــضا ..... ، فلــو كنــت أعلــم كــل هــذا وبعــد كــل هــذا خلقــت حــواء وكانــت هــذه مــشيئيتوطــرد وبــؤس آدم ــا أي ــسأكون أن ًف

ًمشرتكا يف طرد آدم وموتـه
بنـه، طـرد االـسبب يف سـتكون البنـه ، ألنـه كيـف ألب حكـيم يعـرف أنـه لـو أحـضر زوجـة 

 ألين كنت !فأي عقل وأي حمبة وأي حكمة هلذا األب؟! فكيف يقبل وتكون مشيئته أنه حيضرها هو بكامل إرادته؟

 ولـيس !أنـتم؟فـأين عقـولكم ! أعلم من البداية أن حواء ستكون سبب اغواء آدم، فكيف تكون مشيئيت أن أحضرها آلدم؟

ذا تتهمونين بعدم احلكمة بل!أين عقلي أنا؟  !!! .......  وعدم احملبة بكل الصور فأنتم 
 َّوهناك شيئا هاما جدا مل تتنبهوا له ً ً مسه أطلقت عليه هـذا االسـم قبـل أن أخلقـه، فمكتـوب عندما ،ً  الـرب َلَبـَج" دعيت آدم 

َ الرب اإلله اإلنسان ترا مث نفـخ فيـه فـصار اإلنـسان نفـسا حيـة مث دعي هـَلَبَج"قل أومل " ًاإلله آدم ترا
ِـ ُ ً سـم آدمً ". ذا اإلنـسان 

مسه بعد أن خلقته يف خربكم أأي مل  مسـهالكتاب أين دعوت آدم   مكتـوب هلـذا بل قبل أن أخلقه وأضع نفسه يف الـرتاب دعوتـه 
َّـان لـه معرفـة ولـه اسـم معلم وك، ألين كنت أرى آدم ونفسه كانت يف ذهين وعقلي قبل أن أنفخ يف الرتاب"  الرب اإلله آدمَلَبَج" َ ُ

فكيـف مل تتـأملوا ! حدث مـع حـواء؟األمر هل هذا : لكن فتشوا الكتب واقرأوا. مشيئيتبه، فهذه هي الصورة اليت كانت حسب 
ًبـل أخـذت ضـلعا مـن ـا، الـيت خلقـت آدم  ةفـإن حـواء مل أخلقهـا بـنفس الطريقـ... ًأوال! ؟هذا األمر طوال هذه الـسنون والقـرون

ا مآدم، ألؤكد له  ـا خلقـت برغبـة آدم وليـست رغبـيت ، أين آدم وليست منِأ ْأي أ َِ الـيت معناهـا .. امـرأة أي دعاهـا آدم هلـذا . ُ
  Woman "من الرجل"

She shall be called Woman, because she was taken out of Man. 
 مسها قبل أن أخلقها كما ... ًنيا َبل والـذي سـيذهل منـه الك، فعلت مع آدمُفإين مل أدع حواء  ثـريون، والـذي كـان جيـب أن ُ

مسهـا أي مل ُأطلــق عليهـا امسـا بــل آدم َّتتنبهـوا لـه  ًوتفتـشوا الكتــب، أن حـواء حـىت بعــد أن خلقتهـا مل أدعوهـا أ  هـو الـذي دعاهــا ِ
صة وصـنع الـرب اإللـه آلدم وامرأتـه أقمـ"بل اقرأوا ما هو مكتـوب يف الكتـاب . َّحواء، لكي أؤكد لكم أن هذه مل تكن من مشيئيت

حلــدث  .".مــن جلــد وصــنع الــرب اإللــه آلدم وحــواء " أمليــت بروحــي موســى، مل أجعــل موســى يقــول عنــدماأي عنــدما أخــربتكم 
لطبـع حل يقْلَوليس معىن هذا أن خ... ". آدم وامرأته"ل ابل ق "أقمصة من جلد واء أو املرأة ليست مشيئيت، بل كانـت مـشيئيت 

ولكـن ، أي أين كنـت سـأخلق حـواء وكـل امـرأة هـو الـذي لـيس مـن مـشيئيتالتوقيـت هـذا وت فيـه حـواء ـَقَلُولكن الوقت الـذي خ
ـذه الطريقـة ًوال أن يطلـب آدم معينـا نظـريه فهـذا أيـضا لـيس مـن مـشيئيت. ليس يف هذا الوقت وال   ألنـه لـو كـان آدم يعـرفين أو ،ً

ا أخربتكم أن آدم مل يطلب حنـان أب جـسدي أو فكم. لكان عرف أنين أعرف الصاحل له دون أن يطلب وهذا لو أحبين َّوثق يف
ت كيـف تـداعب أطفاهلـا وكيـف حتتـضنهم حبـب كامـل، و هكـذاة، ألنه كان يأم جسدي آدم مل يـشتاق ولكـن ..  الطيـورنظر احليـوا

حتياجه هلذه العاطفةألم حتتضنه أو ت ِريِغَ ومل ي أب حيتضنه، ومل يشعر  لت مـن احليـوا حيـة هـذه العاطفـة  ، ولكـن كـل حديـدمـن 
حتياج إليه  ، أي طلـب كيـان نظـريه يـستوطن هـو الزوجـةبـل والـشيء الوحيـد الـذي شـعر أنـه حمـروم منـه  ،وما اشـتاق اليـهما شعر 

فلــو . ، أي رفـض حيــاة الـسماء أي رفـض حيـاة الــروح أي رفـض اهلـدف الـذي خلقتــه مـن أجلـهفيـه ويوجـد فيـه ويكــون واحـد فيـه
مـا لكنــت خلقــت لــه، و هكــذا لـو كنــت رأيــت أن الــشيء اجليــد أن مــً آلدم أ أو أحبكمــيت أن أخلــقكنـت أرى أ  ًا ليــشعر حبنا

أن هللا قـال لـيس جيـد أن فكيـف بعـد هـذا تقولـون .  فيهـا لكنـت خلقتهـا منـذ البدايـةًاأخلق له زوجة ليستوطن فيها ويكون واحـد
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، فــأنتم مــازلتم مبقيــاس بــشري...!! ء اجليــد ألدم منــذ البدايــة وكــأنين مل أعــرف الــشي!!ًيكــون آدم مبفــرده فأجعــل لــه معينــا نظــريه
ين إنسان مثلكم ين ً أي لست كامالَّوحتكمون علي  َّ، بل أكتشف نقائص الشيء بعد فعل الشيء نفـسه، فبهـذا حتكمـون علـي  ْ ْ ِ

 ". ًلست إهلا
 ًوهناك شيئا هاما جدا أيضا ً ً تأعطيتـه نعمـة روحيـة عالأن آدم  مل تتأملوا فيه، ً فهـذه النعمـة . ًيـة جـدا مثـل حكمـة فهـم احليـوا

لروح متاماأنه مل يكن ينام ً ألين كنت أريد أن أدربه على حياة السماء متاما وأن يسلك  ً أوقعـت عليـه هلذا عندما خلقت له حواء ، ِّ

َسـبا فنـام ً آدم نائمــافيمــالكنــت أخـربتكم أنــه ، ينــام كـل يــوم كمـا هــو احلـال يف البـشرية اآلنفلــو كـان آدم . ً
أخـذت مــن  

ّ أي أول مـرة تبـدأ النعمـة تقـل فيـه ،أؤكد لكم أن هـذه هـي أول مـرة ينـام آدم فيهـاأريد أن  كنت ، ولكينأضالعه وجعلته ال يشعر َِ
قـصا يف جـسمه وأول مرة وأول يوم تتغري الطبيعة اليت خلقته فيه ًا وهي أن ضلع من أضالعه سيؤخذ منه أي سيصري هناك شيئا  ً

ـرد أنـه طلـب كيـا آخـر غـريي يـستوطن فيـه ومأنقص الشكل الذي جبلتـه أي سي ُ عليـه وهـذا  ومـصدر شـبع وراحـة ًعينـا غـريي ً

ــرد أن ولكــن . ًليــصري كــامال مثلــي وعلــى شــبهي أوتــدحرج لــصورة اإلنــسان الــذي خلقتــه تــدهور أي إن هــذا أول . يغــري
 .ية اخلراب بداتحدث.. ًاإلنسان طلب شيئا آخر غريي من هنا 

  وكنت أريد أن أخـربكم أن آدم خلقتـه بكامـل  "أن الرجل ال ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة هللا وجمدهًهكذا مكتوب أيضا
هذا كـان قـصدي .. ليكون على صوريت أ وكان التوقيت الذي خلقت فيه آدم مبفرده هو التوقيت الذي حبسب مشيئيتمشيئيت 

ِالرجل خل"أن عندما أخربتكم  ولكـن املـرأة هـي ألن الرجـل لـيس مـن املـرأة َّوأما املرأة فهي جمد الرجـل  ".."َق على صورة هللا وجمدهُ

الرجل مل يخلق من  ألن اليت من الرجل
ْ َ ُ

  )٨: ١١كو١( ".ل املرأة بل املرأة من أجل الرجلأج

Neither was the man created for the woman; but the woman for the man. 
 وأكـرر لكـم أنـه ..... يست جمدي أ ، ول أخربكم أن املرأة هي صورة هللا وجمده ولكن أخربتكم أن املرأة هي جمد الرجلأي مل

َهلذا أكدت لكم أن الرجـل مل خيلـق  . هو الذي مل يكن من مشيئيتالتوقيتليس معىن هذا أن املرأة مل تكن من مشيئيت ولكن  ُ َّ

ْخلقت من أجل املرأة بل املرأة  َ ِ  . من أجل رغبة وطلب آدم األول أي ..من أجل الرجلُ

  مسائهـا ولكنـه وجـد أنـه احلرية املطلقـةولكن بـسبب ت   الـيت كـان البـد أن أعطيهـا لإلنـسان عنـدما كـان يـدعو احليـوا

ت "أليس هذا هو املكتوب . ليس له نظري مثلهم أي ليس أنثى مثلهم مساء مجيـع احليـوا وأما لنفـسه مل ودعا آدم 
ّ

جيـد 
هلذا أحضرت آلدم حـواء وسـط حـزين وكـآبيت وحنيـيب علـى ابـين وحيـدي الـذي جبلتـه وخلقتـه وأ أعلـم أن ! ؟"ًمعينا نظريه

.. وموتـه .. وتعبـه .. وفقـره .. وشـقاؤه .. سـتكون سـبب بـؤس آدم حواء هذه اليت طلبها آدم هـي 
 .وطرده

 ًوعنـدما أخـذت ضـلعا مـن ضـلوعه، أمل يـصري آدم ! .... آدم؟ملـاذا مل أخلـق حـواء مـن الـرتاب كمـا خلقـت : فاسـألوا أنفـسكم
ًناقصا

ه قفـصعظـام  تصـارمـن آدم ، ًفأ عندما أخذت ضـلعا ! فكيف مل تتأملوا وتفكروا يف كل هذا األمر؟!  منذ هذا الوقت؟

قـصة فـالقفص الـصدري هـو الـذي حيمـي القلـب والـرئتني ومهـا أسـاس . صار ضعف يف القفص الـصدري بـل الصدري 
يف محايـة قـصور ًاحلياة، فعندما آخذ ضلعا من القفص أي من العظم الذي حيمـي قلـب اإلنـسان وجهـازه التنفـسي فسيـصري هنـاك 

الدب الذي أريته لدانيال يف فتذكروا  جهاز التنفس والقلب،
ّ ُ

 بـني أضالع كيف كان يف فمه ثالث الرؤيا
ين خطوة من ذه هيوه ....أسنانه  يار اإلنسانخطوات   يلتهمكمُن رئيس العامل يريد أن أُفأريتكم كيف   ..ا

ُ
ُلعكم ت ويب

أضالعكم ويضعبفمه 
ُ

وهـذا عنـدما تـصريون يف اجلـسد وحتـت عبوديـة الـذات ُوهذا كلما ميتلككم أكثر   .... بني أسنانه
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كل ب رئيس العامل هذه النفس أنَرَموَأ  ...االفتخار بالذاتُهلذا وقف الدب على جنب واحد وهذا هو ...   ِ  هلذا قـال ،مَهَنـُ

ًقم وكل حلما كثريا".. هلا  ً ُ حلوم احليوان تزيد الطبيعة احليوانيةوهذا ألن   ...."ُ
ُ

ت   ... هلذا فإنك جتد إن احليوا

ًتأكل حلومااملتوحشة  ُ
متوحشةّ وهذا هو السبب الذي جيعلها  فقط،

ُ
ت األليفـة ال ... بسبب أكل اللحوم   .. أما احليـوا

ت ُكــل حل ــذ[ُكيــف للرعــاة  و؟فكيــف طــوال هــذه الــسنوات مل تفهمــوا هــذه الــرؤى.... ًمــا بــل نبــا ين كــان ينبغــي أن يكونــوا ال
ـــروح ـــكيـــف مل يعلم] ل ُ ِّ م .. .!الكـــالم؟وا الـــشعب معـــىن هـــذا ُ ــو عمله ُـــإذا مـــا هـ ــا  هـــل فقـــط  ..!؟ً ًأن ميارســـوا طقوسـ كلـــون ُُ ُمث 

ذا احلق فمىت ستفهمون هذا الكالم بل  ..!ويشربون؟   ؟ ... ومىت ستنشغلون 
  هالــضلع  مــن ًبــدالآلدم ًلعا ِوملــاذا مل أضــع ضــ.. ســآخذ منهــاضــالع أكثــر وأ بعلمــي أخلــق آدم مل مث ملــاذا ُــالــذي أخذت  !؟ ّ

حلــري جــدا ــا آدمبــملــاذا مل أخلــق حــواء : ًو ألوا  هــل مل تــس!؟..أي ملــاذا مل أخلقهــا مــن الــرتاب   ..!؟نفس الطريقــة الــيت خلقــت 
ُأنفسكم هذه األسئلة  ُآدم كان البـد أن تنفـتح عينـاه ليعـرف حـواء "ن أ والذين يقولون !؟...ملاذا ُأميز حواء يف اخللق عن آدم  ..ُ

يت فهل هذا مربر لعصيانه علـي  .."ُويتزوجها وإال كيف كانت هذه البشرية وكـل هـذا النـسل 
ّ ُ

ُكيـف تفكـرون ! ؟ ..
ــ هــل ..كمــا خلقــت آدم بــدون أب وأم ف .. ؟ الطريقــة وهــذه الــصورةــذه  ْصعبَكــان ي  البــشرية بــدون أب وُأم ُخلــق كــلَّعلــي  ُ
قـي البــشرية أمل أكـن أســتطيع    ...آدملقــت خُكمــا نفخـت يف الــرتاب وو ...! ؟ًأيـضا قـي الــرتاب وأخلــق  ُأن أنفــخ يف  فهــل  ...ُ

ِّأنتم تعج  ..!؟ّهذا صعب علي   ؟ ُهناك أشياء ال أقدر عليهاأن ُزونين يف تفكريكم وتعتقدوا ُ

  ــه فكــري ويعــرف مــشيئيت لكــان عــرف أين كنــت أريــد أن أجعلــه ــضوافلــو كــان آدم ل ًع
كمــا أخــربتكم يف  ، يف جــسمي أ

 وأخـربتكم يف األصـحاح  )٥أف( .حلم من حلمـي وعظـم مـن عظـامي أنكم أعضاء يف جسمي اجلديدالعهد 

ْلكـي أريكـم مـن الـذي صـار يف ، واجاخلامس من رسـالة أفـسس الـيت فيهـا أتكلـم عـن الـز ْ ومـن الـذي طلـب أن يـصري يف الـروحَ َ
أما أنتم فلستم يف اجلسد بل يف ".... ألين أوصيتكم وكتبت لكم مشيئيت ، اجلسد

َّ
 إن كان روح هللا ساكن الروح

منألين أخربتكم أن ". فيكم
ْ َ

ً بالرب صار روحا واحداالتصق  ً
 احلياة اليت سـتكون  وهي آدم مشيئيت وطلبهاَمِلَفلو ع. 

 ...يف األبدية، لكان قد قال يل
 " حلمـا مــن حلمــك أنـت وعظمــا مـن عظامــك أنــت، ألين أريـد أن ُأوجــد فيــك ًرب أريـد أن أكــون عـضوا يف جــسمك أنــت ،ْ َ َ ً ً

تنـا ك وأنـك خلقألن علمـت أن هـذه هـي مـشيئتألين ال أريد أن أسلك حـسب اجلـسد ،  وال أريد أن أستوطن يف هذا اجلسدَأنت

لروح ونكون على صورتك ومثالك والعـروس ال .  وأنا عروسكعريسيأنت ألين أريـد أن تكـون .  لألبـد لنحيا ونسلك 

، ألنه كيف لعروس ىخرأ لعروس  أي عروس ال جيب أن تكونًجدا بالطبع والبديهي ف. ميكن أن تكون لعريس آخر
وهــو أن تكــون ًكــان هــذا مرفوضــا فــإن !!!!! دي حقيقــي؟خــر وهــي عــروس لعــريس أبــأس وتعــيش لعــريآخــر س ي يــصري هلــا عــرأن

رب،  ًفباألوىل واألحرى جدا ومن البـديهي جـدا أنـهعروس لعريس آخر غريك أنت   ال ينفع عروس أن تصري لعروس ً
ْمـشيئتك أن مـن مل يـستطع هـذا  فـإن .أخرى مثلهـا ًأي مـن مل يـستطع أن يـتمم مـشيئتك ويكـون عروسـا لـكَ ْ لكـي يـسلك ، َ

جلسد أي لن يكون عروسا من الناحية الروحوتكون أنت كرمته لروح  ًسيكون عريسا  بل ةيًسيكون يف هذا الوقت يسلك 

 .  ويف هذا الوقت سيحتاج لعروس جسدية مثلهيةمن الناحية اجلسد
  ،وأوجد وأحترك أحيا وًبل أريد أن تكون أنت الكرمة احلقيقية وأ غصنا فيها

َ  بك أنتُ
َ

السماء و ، وأعيش كما يف 

ألسلك بالروح وأكون عضوا فيك أنتفأنت خلقتني ....  كـذلك مـن اآلن كما سيكون طوال األبدية
َ  وهذا ً

ْمن ال يتزوج يفعل "أنه  ألين أخربتكم يف العهد اجلديد "..هو األحسن ً، ومن ال يـزوج أيضااألحسنَ ِّ َُ ْ ٌ يفعل األحسن، وحسن َ
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ــام عــرف فكــري ومــشيئيت  فلــو كــان آد...".للرجــل أن ال يلمــس امــرأة ــال ويوحنــا لكــان طلــب أن يعــيش مثــل ايلي  واليــشع وداني
 . املعمدان

  ملاذا وضعت عليه سـبات؟مث
ُ

بـسبب خلـق .. ًإذا ! ً فهـل مل أكـن قـادرا علـى أن أخلـق حـواء بـدون هـذا الـسبات؟!
نيـا حـدث لـه سـبات مل حيـدث مـن قبـل ُحواء نقص آدم مـن ضـلوعه عظمـا،  ً دة َأم نقـص يف طبيعـة : فمـاذا تعتقـدون. ً ْهـل هـذا ز

، ولكــن مل يعمـل اجلنـة ومل حيفظهـافقبـل أن أخلـق حـواء مل يكـن آدم حيبـين وعـصاين يف أول وصـية أنـه ! .... آدم؟

وبعد أدى جلفاءمساومة أدت ملساومة وتنازل أدى لتنازل 
ّ ْ ْ ُ

فهـل مل . آلدم] النوم العميق[ُ ويف النهاية حدث الـسبات 
فهــذا األمــر ال حيتــاج ! فهــل لكــم عيــون ال تبــصر وأذهــان ال تفهــم هــذا الكــالم؟! ًتتــأملوا أيــضا كــل هــذا الكــالم؟ًتفهمــوا أيــضا ومل 

يت حواء أي لو مل ختلق حواء ملا حـدث هـذا  ْلشرح وتوضيح، يكفي أنه حدث له سبات لكي  َ السُ
ُ

فهـل تريـدون توضـيح . بات
 ! أكثر من هذا؟

  سد وال أن يعرف حواء ألنه مل يكن يعلم أن اجلسد له هذه املعرفة، بـل  أي شيء عن اجل يعرف أن آدم يطلب مل

وجد الذي كل ما كان يعرفه هـو اخلـري 
َ ُ

ئمـا وكانـت عينـاه  فيـه ِ ً فقـط، فلـم يكـن يريـد أن يعـرف أي شـيء، فاجلـسد كـان 

بها آدم كل  رىيفكان كل هديف أن أكون انا الرأس الذي به العني التي ... ًمغمضة فكأنه ال يرى شيئا 
َّألنه كان كل هديف أن يكون آدم عضوا يف فقط.. شيء ً . 

  ن أطاع جسده فقط ن وال يـدري حـىت أنـه عـر فكـأن وكان جسده أعمى ال يرى أي شيء حسب اجلسد فكان عـر
َّ

 
اجلسد ليس له عني تـرى هـذا العـري
ّ ُ

ئـم ومل يكـن يعـرف آدم مقـدار . ِ فاجلـسد كـان كأنـه حيـوان هائـل مائـت أو 
ّخطورته وال أنه عدوي وال أنه ضدي وكل ما يطلبه ويشتهيه هذا اجلسد هو ضـد روحـي ألنـه ضـد مـشيئيت، بـل مل يكـن يعـرف أن  ِ ّ ُ َ

فعنـدما أعطـى آدم ". اجلسد يشتهي ضد الـروح، والـروح تـشتهي ضـد اجلـسد وكالمهـا يقـاوم اآلخـر"فمكتوب ... طبيعته تقاومين 
لتحديد قام هذا احليـوان اهلائـل مـن اجلسد ما اشتهاه وما طلبه، فإنه أعط ى هذا احليوان اهلائل شهوته وما متناه، ففي هذا الوقت 

ًومثل ثعبان به مستودع سم مميت كان هذا املـستودع فارغـا، . سباته ّ فبدأ يف افـراز هـذا الـسمُ
ّ ُ

، فـامتأل املـستودع مبجـرد 

َهلـذا شبهت أ نفـسي عنـ.  وهـو مـا يطلبـهغذاءه وقوتهاعطـاءه  ِّ ِد جتـسدي حبيـة حمرقـة عنـدما طلبـت مـن موسـى أوال أن يلقـي ُـ ُ ً
 . ُّعصاه على األرض فتحولت لثعبان وهذا هو جتسدي وجميئي إىل األرض

 كـان كـل هـديف أن أخـربكم .. وعندما طلبت من موسى أن يصنع حية حمرقة من حناس لريفعها ألنقذ الـشعب مـن سـم الثعـابني
رد أن أخذت  أخذت صورة احلية لكـي أؤكـد لكـم أنكـم صـرمت يف .. صورة هذا اجلسد الذي صرمت أنتم فيهًبشيء هام جدا أنين 

 ، فبمجـرد أخـذي لـشكل جـسد أخـذت شـكل ثعبـان، فهـل حـىت اآلن مل  املميتة اجلسد طبيعة وهي هـذه الـصورة 
تكم فقـط ولكـن أ أخـذت شـكل ! فكيف ال يتأمل الرعاة والوعاظ يف هذه احلقيقـة؟! تتامول يف هذا األمر؟ حيـة حنـاس ألين شـا

ََّيف هذه الطبيعة ولكين مل أكن حتت عبودية اخلطية أي مل أكن معرض للخطأ، فهذه كانت صورة آدم يـوم أن خلقتـه قبـل أن يطيـع  ُ
ا كنَّــا يف اجلــسد كانــت أهــواء "وهــذا مــا أخــربتكم بــه يف الكتــاب . هلــذا كنــت حيــة حنــاس وليــست حيــة حقيقيــة. أي كيــان آخــر ُلم َّــ َ

ِخلطا والشرور تعمل يف أعضائنا فنثمر للموتا لما فقط . )٥: ٧رو( "ُ
َّ َ

كنا 
َّ ُ

خـذ مـا  اجلسد يف   أي فقط إذا قام اجلـسد أي 
يريده، وهذا هو قوته الذي يكفي جلعله يسلك ضدي ألين مل أضع نفس آدم يف اجلسد ليعيش حـسب اجلـسد بـل ألعطيـه مطلـق 

 . احلرية
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 بسبب احلرية الكاملة ايل أعطيتها لـه، فانفتحـت عينـا اجلـسد يف هـذه ...  قطمة واحدة فقط ولكن عندما أعطى آدم جلسده

ـا وهـي عيـين أ ا العني الـيت كـان جيـب علـى اإلنـسان أن يـرى  ولكـن عنـدما . اللحظة أي مل أعد أ الرأس يف حياته اليت 
نفذ آدم مشيئة ذاته ورفض أن أكون أنا إهله ورأسه صار هو رأس نف

َّ
 لذلك انفتحت عيناه وصار يرى سه

َّبعينيه هو، أي رفض أن يكون عضوا يف ً . 
  ،ت الربيـة فأ أعطيت كل إنـسان مطلـق احلريـة وأعطيتـه   كيـان كامـل   وسـلطان، كمـا جعلـت آدم متـسلط علـى كـل حيـوا

ْألين كنت أريد أن أؤكد له ولكم أين خلقت اإلنسان على صوريت وأعطيته مطلق احلرية  َ طاعـة آدم لكيـان آخـر غـريي ...ُ  ولكـن 

فال يستطيع أي كـائن مـا أن يكـون فأ فقط مصدر الطهـارة واجلـود، . ًانفصل عين متاما أي هو فصل نفسه بنفسه
ًطاهرا أو جيود بأي مثر من مثار الروح، إال إذا اتصل بي أنا مصدر اجلود ومصدر الطهارة

وإذا . 
بـت يف الكرمـة، .. ي صفة من مثار الـروح ًأراد اإلنسان أن يكون طاهرا أو جيود  عليـه أن يعـرف أن هـذا سيـصري عنـدما يكـون 

 مثـار الـروح أو أن نال يستطيع اإلنسان بذاته أن جيود بأي صفة مـألن الكرمة هي مصدر حياته، لكـن 
ًيكون طاهرا أو نقيا من ذاته ً

ًفمهما أراد اإلنسان أن يكون خريا لن يستطيع وهذا يف حالة.  ِّ  . آدم قبل السقوطَ
  ًو أيضا بعد أن تغريت صورة اإلنسان واستوطن يف كرمة رئيس العامل وفتح يل الباب ودخل النور وبدأت نعميت فيه، أيـضا ال ً

اإلرادة حاضـرة عنـدي "ُّيستطيع هكذا يف احلال أن جيود بثمر الروح إال بعد أن يتغرب تغـرب كامـل عـن اجلـسد كمـا قـال الرسـول 
جلــسد أي حتــت عبوديــة وتــسلط وســياق وســلطان اجلــسد  )٨رو( "دِجــأل احلــسىن فلــست فعــأن أا َّمــأو أي أن .. هــذا ألنــه مــازال 

َ، فكيـف لـه وهـو يف هـذا اجلـسد أن يعمـل احلـسىن؟وطبيعة هذا اجلسد ضد طبيعتياجلـسد قـائم ويقـظ،  فـشهوة ! ُ
َّتطيعوا أن تـستوطنوا يف وتكونـون يفَّلـذلك كـان جيـب أن تتغربـوا عـن هـذا اجلـسد حـىت تـس! اجلسد ضدي وتقاومين َّوتتغربـوا عنـه . َّ

تموا به ويكون كميت  .كدفن البذرة.. ِّأي ال 
 رد فيسقط ًفآدم مل يكن حيبين وبدأ يفقد النعمة شيئا فشيئا كما حيدث عندما يقابل السحاب سطح  ً . 

  التحول إذا
ُّ

ًأوال:  الذي صار يف آدم كان لسببني 
عطـاؤه مـا طلـب، فـصار آدم يف ألنه أيقـظ هـذا ...  ِ احليـوان اهلائـل 

ت يف نفـس واحـدة  فيـوم أن ] .. عقـل، وروح، وجـسد[اجلسد أي جسده الذي قام فيه ألن نفس آدم هي يف األصـل ثالثـة كيـا
ين كنـت أ الـر ئما، وأ أعطيت آدم أيضا نعمة  ًخلقت آدم جعلت عقله وروحه متصلني يب وأما جسده فقد كان  ً ـا َّ أس الـيت 

ا ال ترى ال يستطيع أحد أن يعبد سـيدين  ... ثانيا. العني اليت كنت أريد أن يرى بواسطتها هلذا كانت عينيه اليت يف جسده كأ
ـا العيــد  أو أن يكـون لـه إهلـني، فبإطاعـة آدم جلـسده صـار اجلـسد هـو الكرمـة الـيت اسـتوطن فيهـا وصـار آدم هـو رأس نفـسه الـيت 

ا  طاعـة اإلنـسان للكيـان الـذي يريـد أن يعبـده كمـا ... ..اليت يرى  وذاته صارت اإلله الذي يعبده ألنـه أطاعـه، فالعبـادة تكـون 
 . )٦رو( "أنتم عبيد للذي تطيعونه"هو مكتوب 

  عطاءه جلسده الثمـرة احملرمـة صـار جـسده هـو مـصدر حياتـه والكرمـة الـيت فبإطاعة آدم لذاته فهو رفض أن أكون أ إهله، و
فانفتحــت عينــاه أي بــدأ يــرى بعيــين اجلــسد .... فانفــصل آدم عــين أ مــصدر الطهــارة ومــصدر اجلــود ... ًإذا .... ســتوطن فيهــاا

ن ورأى .... ألن اجلـسد قــام ....  ن أي أدرك أنــه عــر ن فــأعرف أنـه عــر فبــدأ يـرى بعيــين اجلــسد فـرأى نفــسه ألول مــرة أنـه عــر
ًأن يعرف شيئا عنه، وعرف أيضا آدم حواء ومل يكن يطلب أن يعرفها ألنه مل يكـن يعـرف أي جسده، مع إنه مل يطلب أن يراه وال  ً

فقـط هـو أيقــظ هـذا الكـائن الـذي هـو فيــه، فهـذه هـي طبيعـة هــذا  ..  موجــودة أنهــا حــىت أو شـيء عـن هـذه املعرفـة 
ُوالسبب األهم هو أنه مل حيبين ومل جيد يف معينا نظريه، فجبلت له حو. اجلسد َ َ ً ا وصـار َّ ا، فصار رهن إشـار اء فتعلق بعقله وبقلبه 

ا أكلت وأعطت رجلها فأكل معها  !رجلها حىت أ
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  موسا آخر يف أعضائي حياربين ويسبيين للخطية، ليس أ بل "هلذا قال الرسول ًكلما أريد أن أفعل احلسىن أو الصاحل أجد  َ ُ
ْالشر الكائن يف، وحيي أ الشقي، من ينقذين من َ َّ  ". جسد هذا املوتّ

 .  ... إذا ...  
 "تعين عندما قام اجلسد وبدأمت تسلكون كما يشاء هو، أي أن اإلنسان بعقلـه لـن يـسلك بعـد كمـا أريـد أ " ملا كنا يف اجلسد

ّيطلب طعام شهي، يطلب لذة يطلب راحة جسده، ويطلـب .. حسب الوصية اليت كتبها لكم، بل كما يطلب اجلسد هو يسلك 
َّفيصري اإلنسان هكذا يسلك حسب اجلسد   فال يبحث عن الراحة يف أ أو الشبع يب .. ينة كشهوة عني أو أي شيء شهوة مع

يف .. فــصار ... قطمــة واحــدة .... فقــط أعطــى آدم جلــسده فقــط ..... أ أي يبحــث عمــا يــريح اجلــسد ولــيس عمــا يــرحيين أ 
ُوالذين يف اجلسد ال يستطيعون أن يرضو.. اجلسد  م يسريون ضد مشيئيت ويعيشون بطبيعة تقاومين )٨:٨رو( ا هللاُ ومن يريـد .    أل

وهـذا يـصري ".. إن مل ترجعوا وتصريوا كاألطفال، ال تقدرون أن تـدخلوا ملكـوت الـسموات"أن يرجع لصورة آدم األول كما قلت 

ن ال يطيعه يف أي شـيء يطلبـه  وصلبه  هذا اجلسد فقط  أمات إذا  الـذين " كمـا هـو مكتـوب  يصلبه يأ  ، وهذا 
ًفكلمـا يهــوى اجلـسد شــيئا وتريـد اليــد أن .. أي يـصلبوا أي إرادة  )٢٤: ٥غــل( "هـم للمـسيح صــلبوا اجلـسد مــع األهـواء والـشهوات

كليـل الـشوك، ألن هـذا اجلـسد َّمتتد لتعطيه ما يريد، يصلبها اإلنـسان كمـا صـلبت أ ألعلمكـم إذ صـلبت يـدي ورجلـي ورأسـي  َّ َِ ُ 

ــع كمــا قــال الرســول ...  )١١: ٢يت٢( ًفــإن كنــا متنــا معــه ســنحيا أيــضا معــه. ضــد مــشيئة هللا ــسيح م ــلبت امل ِص
ُ

 ... 

ــا ام جــسما  فأحي يت بثمــر، هكــذا حنــن نــزرع اجلــسد احليــواين فيـق ً، فــإن مل تقــع حبــة احلنطــة يف األرض ومتت ال ميكــن أن  َــ ُ ْ ُــ َ

 .وهذا بنعميت وغناي.. ًروحانيا 
 ًبعد أن صلبتم اجلسد ومل تعطوه ما يطلبه ألنكم إن أطعتموه تصريوا عبيدا له ألنـه يـصري هـو إهلكـم .. لرسول وتقولوا مع ا ُ ..

ممسكني كنا الذي مات قد إذ  ..  اجلسد ناموس من حتررنا َّأما اآلن فقد "
َ ُ

 حىت نستطيع أن نعبده  فيه 
َّيف جـدة الـروح  ً متحــدين معـه بـشبه موتــه نـصري أيـضا يف قيامتــه عـاملني هـذا أن فـإن كنـا. ال بعتـق احلــرف] احليــاة اجلديـدة[ِ إنــساننا َُّ

َصلب معه .. العتيق ِ ليبطل  ُ
ْ َ ُ

نستعبد  كي ال نعود  اخلطية جسد 
ْ َ َ ُ

 . " منه ًأيضا 

  أو أن يعـرف أي شـيء عـن اجلـسد بـل يكـره هـذا، ومـع ذلـك جيـد يف نفـسه أهـواء  يشتهي أن يريد ال فرمبا إنـسان 
َألن العقــل يريــد أن يفعــل احلــسىن كمــا قــال ! ... شرور تعمــل فيــه كمــا قلــت يف الكتــاب دون أن يريــد، فكيــف ذلــك؟اخلطــا والــ ُ

ِالرسول حزينا وهو يصارع نفسه ُ كلمـا أريـد أن أفعـل اخلـري أفعـل الـشر الـذي ال أريـده واخلـري الـذي أريـده "يقول ! فكيف ذلك؟. ً
موسا". ال أستطيع أن أفعله ] وهـو اجلـسد[ آخر يف أعضاءه حياربه ويسبيه، ذلـك ألن احليـوان اهلائـل الـذي فيـه ًذلك ألنه هناك 

ًقــائم ويقــظ، إذا  ْ ًهــو مــازال يف اجلــسد  وطاملــا هــو مــازال يف اجلــسد، فرغمــا عنــه كــل أهــواء اخلطــا والــشرور تعمــل يف أعــضاءه .. َِ
ْوحيي أ الشقي مـن : "عل القديس بولس يصرخوهذا ما ج ... حىت لو مل يريد هو ذلك... فتكون النتيجة مثر للموت  َ
فـاإلرادة حاضـرة عنـدي أ ال أريـد أن أشـتهي أو أن تكـون عيـين جائعـة هكـذا، ال ! ، فكيـف ذلـك؟"ينقذين من جسد هذا املوت

ــه : لكــن اإلنــسان رمبــا ينــسى أنــه لــيس كــائن واحــد بــل ثالثــة". أريــد ســوى هللا فقــط   يف  هــذا الــذي بــه يريــد هللا، موجــود عقل
رد ..  طبيعتـه ضـدي ويقـاومين فقـط إذا أعطـى جــسده أي شـيء ولـو قطمـة واحـدة كمـا فعـل آدم  جـسد أو حـىت كـوب مــاء 

ذا جيعله هو .. فقط  ذا عبده و السيد فهو 
ِّ

املحرك  
ِّ َ ُ

ِّ املنـفذ السائد   . كيانه لكل السائق َُ
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 ين إصـحاح، لـن جتـففتشوا الكتاب ِّدوا كلمـة واحـدة تعـرب عـن أن آدم تكلـم معـي أو  مـن أول عـدد يف أول إصـحاح و

ا " قال آدم للرب"يف الكتـاب ُفلم يكتب  ..نطق بكلمة شكر واحدة أو كلمة تسبيح واحدة ألين لو حدث هذا ألخربتكم 
". مــا أمجـل خيامـك  اســرائيل" ســنة، عنـدما تكلمـت عـنهم ووصــفتهم لكـم، قلـت ٤٠َّفـإن بـين اسـرائيل الــذين تـذمروا علـي . ..

ْفلـم تذكر كلمـة . فهكذا أ طبيعيت أحبث عن أي جود يف اإلنسان وأحتدث عنه َ مـن أول الكتـاب إال عنـدما أحـضرت " قـال آدم"ُـ

فتح فاه ونطق فقط بأول عبارة منذ أن خلقته عندما رأى ولكن . حواء له، فلم يفتح آدم فاه منذ أن خلقته
وأيـن كـان   ..فأين كان لسان آدم قبل حـواء .. "..!!! حلمـيهذه اآلن عظم من عظامي وحلم مـن"آدم ، فقال حواء

  ...!؟ُعقله

  لكـن  ..ُمل يقل أي شيء قبـل خلـق حـواء  ألن آدم ..قبل خلق حواء " .... قال آدم"... ُفلم أكتب لكم يف الكتاب عبارة
ُفرحتـه لرؤيــة ابــن شــدة ى يوحنــا مـن ط لــسان زكـر عنــدما رأُُ ربـتكمـا انفكــ ..ط لــسانه ُبــُ رتَّكـَأحــضرت لـه حــواء انفأن جـرد مب

 وبعـدها .. ّن حواء هي الشخص الذي كان آدم ينتظـره سـنوات طويلـة بـشوق َفكأ...  املوعد الذي جاء بعد عشرات السنوات 
ه وأمه"قلت لكم  اتركـوا أيهـا "وهذه ليست وصية كما اعتقد كثـريون، أي ليـست بـصيغة وصـية أي مل أقـل " لذلك يرتك الرجل أ

ئكم وأمهاتكم والتصقوا بزوجاتكمالرجا ْمـن "أي نتيجة أن آدم مل يلتصق يب كما أخربتكم " لذلك"، ولكين قلت "ل آ  التصقَ

ًواحداًروحا  فقد صار بالرب
، وهذا كان طلب آدم ورغبتـه ظريه َإلنسان التصق بكيان مثله ن كانت النتيجة أن الذلك،  "

، ألين ال ميكن أ ا ستكون سبب طرد آدمومشيئته وليست مشيئيت أ  . ن تكون مشيئيت أن أخلق حواء وأ أعرف أ

 ّفكـان مـن البـديهي أن يظـل يـسبحين آدم، ولكـن ! ملاذا مل أمسـع أ صـوته؟.. ًإذا ! فهل مل يكن آلدم لسان قبل هذا الوقت؟
َواحلب ال يفرض على إنسان. هذا مل حيدث ألن التسبيح والصالة نتيجة حب ُ . 

 فلـم ". ليس جيد أن يكون آدم مبفـرده: مكتوب قال الرب"ماتوا ومل يفهموا هذه البديهيات، بل كل ما قالوه فعاش كثريون و
قي املكتوب يف العهد اجلديد ن جيعلهـم يـرون . ًيفهموا كل هذه األمور، و أيضا كأن هلم عيون ال تبصر  فـإن الـشيطان يـسوقهم 

ت يف العهد القدمي اليت تروق هلم ويقولون  قـي املكتـوب " هذا هو املكتوب"آ وال يريـدون أن يلتفتـوا إىل العهـد اجلديـد ويقـرؤوا 
م صنعوا اجنيال جديدا ألنفسهم كما قال ابين بولس ًوكأ ً . 

  وتبادل األفكار تبادل احلديث قبول  يه وبداية اخلراب.. من البدايةفكانت غلطة اإلنسان
 العـامل ّ شـروهـذا هـو الـسبب الـذي جعلـين أدعـو  ....الوصـول للهـدف وال يـساعده يف ًال يبنيـه روحيـامع أي كائن 

بــل سـقطت"  عنـدما قلــت يف ســفر الــرؤ ..ببابــل ن أســاس اخلـراب بــدأ عنــدما رفــض اإلنــسان أن  أل .. )٨: ١٤رؤ( "ســقطت 
ــه إين بلبلــت ألــسنة. يــتكلم معــي بــل  النــاس فكــان عتــايب و حتــذيري ل يف اللـــسان ين مل أجعــل أل ...ُالــذين ســعوا أن يبنــوا بــرج 

ــه مــع اآلخــرين ويكــون صــلة معهــم ُاإلنــسان ليــتكلم ب ّ ِّبــل كــان اهلــدف أن يكــو... ويرتكــين أ  ُ بــل ويكــون ُن عالقــة مــستمرة معــي ُ

ًغصنا ُ
ليقب " ...كما قالت عـذراء النـشيد  ..ألكون أ الرأس    يف كرميت

ّ ُ
بقـبالت فمـه امللك لني

ُ ُ
أي  .. )٢: ١نـش( "

َلـسنتهم ود أُلـتَبْلَ بـفـضت النـاس هـذا اهلـدف كمـا رفـض آدم،لكن ملـا ر ....ًمع الرب فما لفم ليتين أتكلم  ـذا ْوَعـُ ت شـر العـامل 

وهـذا مـا   ..رفض اإلنسان أن يتواصـل بفكـره معـيهـو و... يف البـشرية  ُ وبدايتهأساس اخلراباالسم ألنه 

 مع حيقبلوا الصداقةم أحدث مع آدم وحواء 
َّ

ومل يقبلوا الكالم و تبادل  ...نصيحتها ة بل وقبلوا 
ُ

احلديث مع إهلهم
ُ

حبهمأ احلقيقي السماوي الذي أبوهم و 
ُ

وهذا ما أذهل  .. حمبة تفوق املعرفة  
 ..ُكل السمائيني 
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  لتـدقيق، سـيقول مـع املـرمن ولـبس سـالح هللا الكامـل أي إنسان اسـتنار هلذا رب "وبـدأ يـسلك  ًبابـاضـع 
ً حـصينا لـشفيت 

ُهو دائما حمتمـي فالذي يف صالة دائمة معي .  حصني يركض إليه هذا اإلنسان ويتمنَّعبرجفإن ترديد امسي هو " ًاري أيضاوألفك ً
أن يقــوى َّفالــذي صـار يف واحتمــى بـداخلي ال يــستطيع .  ألن العــدو ال يقـدر أن يقــرتب مـينَّيف فـال يــستطيع العـدو أن يــصل إليـه

ــًفــسيكون متــسلحا وداره يف . عليــه ألنــه مل يكــن يعــيش حيــاة  ،ِّ ألنــه مل يكــن متــسلح وال حمتمــي يب، وهــذا مــا مل يفعلــه آدمانأم
 . َّهلذا حذرتكم من الثعالب الصغرية املفسدة للكروم. ِالصالة والصلة معي

 َّون يف ِّـحـىت يركز النـاس يف هـذا الـشيء وال يركـز ُهلذا فإن الشيطان يسعى بكل الطـرق أن يلهـي النـاس يف أي شـيء يف العـامل
 اإلعــالمفجعــل يف العــامل مالهــي وضوضــاء وأغــاين ومتنزهــات وبــرامج يف . حــىت لــو هــذا الــشيء لــيس خطيــة أو شــيء ســليب.. أ

م مل يفكروا يف  ومسارح يف الشوارع، فحىت لو مل يفعلوا اخلطية هؤالء الذين اندجموا يف كل هذه األمور، ولكن الشيطان جنح يف أ
ًة حبجـة أن هـذا هــو قيـصر والبـد أن يعطـوا مـا لقيـصر لقيــصر و أيـضا طاملـا هـم يف الـدنيا البـد أن يعيــشوا اهلـدف والطريـق واألبديـ ُ ُ

حسب دهـر هـذا "وهذا دليل أن رئيس العامل صار رئيسهم، فصاروا يعيشون حسب قانونه كما كتبت لكـم . حسب الدنيا
ــامل ــم مل حيزمــوا أمــرهم أي إلــه يعبدونــه، فــصاروا ًوهــذا أيــضا. )٢:٢أف( " حــسب أمــري وملــك ورئــيس ســلطان اهلــواءالع  دليــل أ

م ِيقلدون أهل العامل بال عقل ويشاكلو ُ كل هـذا ألين الرأسَّوضاع اهلدف والطريق ونسوا أين خلقتهم ليصريوا أعضاء يف وأ . ِّ
إهلهممل أصري أ 

ُ
  ..فقط عيشوا كما حيق  إلجنيل املسيحفمكتوب   . بعد

  راكز التحكمم فإن الرأس به كل
ُّ

ُّ للنظر وللسمع والشم والتذوق ْ لـن يعمـل أي  ُ يف حياتـهالـرأسفالـذي جعلـين أ . َ

ُعمل من ذاته بل سيكون كل أعماله  كل أعماله من اهللا   فقط كما هو مكتـوبأنا بتوجيهيُ
ُ ُ

فهـل  )٣يـو( معمولة
ٍال حيكــم علــيكم احد يف أكــل "نــسيتم املكتــوب  ْ ُ ُِ ٌ ــ َ ْ ْْ َ َ َْ ٍو شــرب، أَ ْ ُ ٍو مــن جهــة عيــد أْ ِِ َِ ِ ْ ٍ هالل أوْ َ ِ سبت، الــيت هي ظــل األمــور اْلعتيــدة، أوِــ ِ ــ َِ َِ ِ ُ ــ َُ ُّ َ ِ َّ ٍ ْ

ِوأما الجسد فللمسيح ِ ِ
َ ْ َ ُ َ َ ْ َّ ََ

ْال خيسركم .  ُ ُْ ِّ َ ٌحد أَ الجعالةَ
َ َ َ ْ

َ، راغبا يف التـواضع وعبادة اْلمالئكة، متداخال يف ما مل يـنظره، منـتِ َْ ُْ َ َ ُ َُ َُْ َ ِْ ِ ًِ َِ ِ َِ ُِ َ ِ َ َ َ َِ َّ ًفخا ً ِ

ِّطال من قبل ذهنه اجلسدي،  ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ِ ْ ِ ِ ً ِ َ 

وغير 
َ ْ َ ٍمتمسكَ

ِّ َ َ ُ
ِبالرأس   ِ

ْ َّ
الذي منه   

ُ ْ َّ
ِ ِكل الجسد ِ

َ َ ْ ُّ ُ
بمفاصل   

َ َ َ
ِ ٍ وربط،  ِ

ُ ُ َ
  

ًمتوازرا
ِ

َ َ ُ
ً ومقترنا  

ِ
َ ْ ُ َ

ينمو 
ُ ْ َ

ًنموا    ّ ُ ُ
ِ من اهللا  ِ

َ
.  

  
ًإذا ..ُفكيف نسيتم املكتوب  ْ كنـتم قد إنِ َ ْ ُ ْ متُ

ُّ ُ
م
ْ

ْ مع اْلمسيح عن  َ ََ ِ ِ َِركـان اْلعـامل، أَ َ ِ ِفلماذا كأنكم عائشون فـي العـالم،َْ
َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
َ 

ْتـفرض عليكم  ُ ْْ َُ َ َ فرائضُ
ُ َ َ

َال متس، وال تذق، وال َجتس؟ اليت هي مجيعهـا : ِ ُ َِ َ
ِ َِّ َّ َُّ َ َ ََ َْ َُ َ ِللفناءَ ِ

َ َ ْ
ِ يف االسـتعمال، حـسب وصـا وتـعـاليم ال ِِ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ِ ْ ِ ْ ِنَّـاس، ِ

ٍاليت هلا حكاية حكمة،  َ ْ َِ ُِ َ َ َ ٍبعبادة نافلةَِّ ِ ٍ ِ ِ
َ َ َ َ

ِ، وـتواضع، وقـهر اجلسد،  َ َْ ِ ْ َ َ َ ٍَ ُ ٍليس بقيمةَ ِ ِ
َ َ ْ َ

ِ ما من جهة  َ ِ ْ َِِّشباع اْلبشريةإَِ َ َ َِ     )٢كو( ".ْ
 فهـذا أمـر ".لنـذهب لنتمـشى بعـض الوقـت"ان سيحدد مصريه، وجاء إليه شخص آخـر وقـال لـه حفلو كان إنسان عنده امت 

املسألة ليست مسألة حـرام أو حـالل أو خطيـة، فـأ "ليس خطية أو حرام، ولكن اإلنسان احلكيم الذي عنده امتحان سيقول له 

فكـل دقيقـة ستـضيع سأخـسر الكثـري أمامهـا ألن الوقـت القليـل الـذي . صيدُهـو لـب املوضـوع وبيـت القـ  وهذاامتحانعندي 

سيتحدد بناء عليه مصرييمعي 
ً

ي شيء غريههدفِّف أضيع الوقت وهناك ، فكي فنحن لسنا .  ال جيب أن أنشغل 

 لـيس مـن احلكمـة أبـدأ أن  أبـدي،مـصري هدف إجيابي وولكـن حنـن بـصدد . ًبصدد خطية َأو أمور سلبية أو شيئا آخر

ب أن فكان ما جي .)٣: ٢عب( "" هذا مقدارهًخالصاكيف ننجو حنن إن أهملنا "فمكتوب . أنشغل عنه حلظة واحدة
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ُهنـاك مـنهم ُحـىت الرعـاة   .."نعملهس ..وطاملا هذا األمر ليس حرام  ..هل هذا حالل ْهل هذا حرام َأم "ُلكم ليس أن تسألوا يشغ ُ
ْمـن  كلــون كــل مــا يــشتهوه ويبحثــوا عــن راحــة جــسدهم ، ُ تفكــريهم هكــذاُ كــلصــارَ ُفيعملــون يف جتــارة أو يتنزهــون أو  ويقولــوا   ...ُ

كــل يف أفخــم الفنــادق  ..تــسلية تمتــع بننــا نــذهب لــشواطئ ونأالغلــط يف ومــا   ..!!؟ُ هــل التنــزه حــرام!!؟امهــل هــذا حــر"....  ُو
التشبه مبـوتيفـأين ....  !".؟..ين اخلطيـة فـأ !؟هل هذا حـرام.. ُونسكن يف بيوت فخمة 

ُ
واملـوت عـن العـامل والـصلب   ..

 !؟للوصـول للكمـال  ..اتبعـينُ كـل مالـك وتعـاىل ْعِـوأين ب  ....!؟اإلجنيل بل أين !!  ؟والباب الضيق ..ُمعي ودخولكم القرب معي 

لكمال وقلتزلأين أم ُهل نسيت .. ُمتكم   ..ن تكونوا صوريت على األرض  .."كونوا كاملني "ُ
 د هللا ".. ُأ كتبت لكم يف الكتاب ف كـان ف ..."تبـينُوكل األشياء حتل يل ولكن ليس كلها  ...ُإن فعلتم أي شيء فافعلوه 

 ... أن يـصل للكمـال َمَّمَوص ... عرف اهلدف ْنَفهذا ليس فكر م ..ُما تسألون عنه ليس احلرام واحلالل ُكل ُجيب أن يشغلكم و

فكان جيب أن يشغلكم ويكون كل تفكريكم 
ُ ُ ُ

 الشيء الذي يساعدكم للوصولهو مايف  ..
ُ

. للهدف 
ُكاإلنسان الذي عنده  ً عـرف اهلـدف أن يـصري عـضوا ْنَهكـذا مـ ..ُكيف يستأسر كل دقيقه لتحقيق اهلدف  لن يشغله إال امتحانّ

 ْنَفهـذا هـدف مـ ...ُ لـيس هدفـه أن ال يفعـل اخلطيـة ه ألنـ،ُ ولـيس هـذا مـا يـشغل عقلـهةهو احلـرام واخلطيـ  فليس هو بصدد ماَّيف،
َينقلفقط يريد الدخول السماء   .... من اجلحيم ْذُ

  ...... ُعلى اهلدف وعرف إنه جيب أن يصري غصنستنار ا يّبل اإلنسان الذ َّا يف ُ فكل ما سـيفكر ..وصورة يل ومثايل ً
ُ ُ

 

   .العامل  الذي يساعده على السري يف الطريق واملوت عن ما هو الشيء:فيه

  ْهكذا كل من استنار وعرف هدف وجوده يف هذه الدنيا، وهو أن يصري يفًعضوا َ
َّ

فعل ، سيعرف أن اهلدف ليس هو عدم 
َّالشر، ألن آدم مل يكن يفعل الشر بل وال يعرفه ولكنه رفض أن يبدأ الطريق الذي يصل به للهدف وهو أن يصري عـضوا يف ً ّ ّ... . 

ُ امللكوت معي وال يؤهله أن يصل يؤهله لدخول فهذا ال ..  طوال حياته واحدة  خطيةمل يفعل إنسان  لوفحىت 
ّؤهله أن يصري عضوا يف ًأن يصري قديسا وال ي للهدف وال جيعله ً ُ.. 

 أعضاء يفال تفعلوا اخلطية فستصريون "ُألين مل أقل 
ّ

 أن تدخلوا من الباب اجتهدوا "ُ بل أوصيتكم" وقديسني

ُوأيضا أوصيتكم   .."الضيق كـم قـدوس أكونوا قديسني كمـا "ً  بدونها ال يعاين أحد الـربالقداسةن أل ..ُن أ
ُ

 بـل  
كأكما  ..كونوا كاملني ْوأ مل أقل  .."ًم أيضا هو كاملُن أ ك فأنـترمغفو" للشاب الغين ُ  "ً اآلن صـرت كـامالَة لـك خطـا

ــه تشــرتطابــل   املاضــية الــشرور اءلغــإران اخلطيــة هــو فــُفغ  .. )٢١: ١٩مــت( "اتبعــين ُ كــل أمالكــك وتعــالْعِــب"ُ عليــه اجلهــاد وقلــت ل
ُاملرض موجودا فيكم ّيظل لكن  ... ُل ديونكم وإلغاء كل السلبيات ُفع كدو ..فقط  ُوغسلكم ً..  

  ـا وحـل  ُمـن احلفـرة وغـسلهُفغفـران اخلطيـة هـي مثـل إخـراج هـذا اإلنـسان ... مثل إنسان بدأ يسري يف طريق ووقـع يف حفـرة 

إخراجه من احلفرة ال جيعله صار يف نهاية الطريقلكـن ، ُوتنقيتـه
ُ ُ ُ

تـي كـان هو فقط عاد للنقطة ال، 
قع منه فيها واملكان الذي و

ُ
ُط ُأخـرجكم مـن احلفـرة وُأنقـيكمهـو فقـ ...ُهكـذا غفـران اخلطـا  ..   لكـن هنـاك طريـق  ..ُُ

لكـاد فتحـمـن أرض العبوديـة ُعنـدما أخـرجتهم  إسـرائيل مثـل بنـو.. ّوا إيل قرتبـتسريوا فيه لتنموا  فيه وت البد أن منو  هلـم يف تو

م وصـلوا لكن، البحر طريق فهناك   ...!؟عـانفهل معىن هذا يعتقدوا إ
ُ

ي فـيكم  روحـ ينمـوطريق
ُ

طاملـا أنـتم 
 مـستمر منـونـه أ ي ُ الطريـق بنفـسُمكـمِّلُألع ..يف القامـة واحلكمـة والنعمـة  منـوا أطفـل  كمـا كنـت وأ تسريون فيه 

ُ

وجهاد مستمر 
ُ

 مستمرامتالء و..
ُ

..  
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 وهـذا حيتـاج ...  املـرض موجـود  ألنًلـم تنمـوا أبـدا العـامل كالبـذرة فلـو مل متوتـوا عـنلكـن  ،وحىت كل الـصلوات هـي غـذاء رائـع

جلهاد الكامـل واملـوت بـشبه مـويت واجلهـاد القـانوين لكـي تكـون لكـم حيـاة يفعالج َّ وهذا  مـا أضـيق البـاب ومـا "ُ كمـا أخـربتكم ،ُ

يف للحياةبل املؤدي  ..ُلغفران اخلطية املؤدي ليس  و)١٤: ٧مت( "أكرب الطريق املؤدي للحياة
َّ

...   
 ن  وهـو أن تـسلكوا كمـا سـلكت أ وتعيـشوا هلـذا ..ُ بكـم للهـدف ْلِصَأساس ليس غـريه يـهناك  و، لهِولكن هناك طريق ال 

تنشغلوا فهذا هو اهلدف الـذي البـد أن  ..." املسيح هي احلياة يل" :اهلدف وهو أ فقط وتقولوا مع الرسول بولس
ِّ وال ـيعطلكـم أحـد عنـه ويكـون شـغلكم الـشبه فقط َ مـستأسرين كـل فكـر " كمـا هـو مكتـوب،اغلُ

ُ ُ
 .."  لطاعـة املـسيح

ًكم أيضا ْيَلَفع  .منكم اجلعالةأحد خذ جيعلكم تصلون، لئال فيه ال واملسري بتؤدة ن حىت املشي أل يف الطريقركضوا تأن ُ

  سعى يـلـم ينـشغل ومل ف ...ن اإلنسان رفض الوصول للهدف من البداية الن آدم رفض أن أكـون إهلـه والـرأس لـه ألُكل هذا

ُفلـم يكـن عقلـه ممتلـئ يب أ  ... اليت تصل به للهـدف الوسيلةأن يعرف  ُ ُبـل كـان ممتلـئ مـن ذاتـه . .ُ عـضو  ُ أ خلقتـهوألين.. ُ

مل يكن  ...مثل بيت فكان آدم يف هذا الوقت  ..فألنه رفض أن أكون أ الرأس له  ..فقط وحيتاج لرأس تقوده 
ُ

مي بيته له باب أو حىت حائط حي
ُ

يقتحم بيته السهل جدا على أي خملوق أن هلذا كان من  ....
  ...ورهن إشارتها بل عندها كالعبدُشارة واحدة من حواء جعلته إنه وهلذا ف  ...يسوقه يف هذا الوقتويبدأ 

  قــوى أ هــو ْنَجــاء مـلكـن مــىت  و... مــانأموالــه يف أ تكـون ًحينمــا حيفــظ القـوي داره متــسلحا"... ُفـأ أخــربتكم يف كالمـي
ُفآدم مل يكـن عنـده أي سـالح  .. )١١لو( "يوزع غنائمهو الذي اتكل عليه ع سالحه الكاملينز  ويغلبهنه إ فمنه ُ

ُ فـإن كنـت أخـربتكم ،من البداية ُـن الـذي عنـده سـالح وجـاء الـذي أقـوى منـه سـيغلبه ويـوزع غنائمه ُ ُ فكـ ..ّ
َ

م
ْ

 وكـ
َ

م
ْ

 الـذي 
ّ

 وحـواء هـي ،نـه صـار كالعـضوأوهـذا مـا حـدث آلدم   ..سـتعباد كامـلاُنـه يـستعبده فإ .. !!!!؟ سـالحليس له أي 
االرأس،  ـا لـو أقنعـت حـواء . .هلذا صار آدم رهن إشار يت إليـه احليـة لتقنعـه، فهـي عرفـت أ ُوهلذا السبب مل يكن آدم حيتاج أن 

 .ًفإن األمر سيصري منتهيا
 َّفبدال من أن يوجد آدم يف  مـع ،كرمـة ُأخـرى وإلـه آخـر غـرييآدم ختـار  ا.. وأكـون أ الـرأس وأسـوقه أ ،َّ، ليـصري عـضوا يفً

جلـسد ومل  أخنوخنفـوس مثـل بينما  ...!!!! .... قبل دخوله اجلنة وبعد وجوده فيها ةإنه كان معي سنوات طويل ّالـذي مل يـراين 
ُ وهــو أول مــن دخــل للعمــق معــي  ولــشبعي ألكنــه أول إنــسان يطلبــين أ لشخــصي فقــط... يــرى جنــيت ومل أوهــب لــه أي نعمــة 

هوطلـب  ُــأن يعــرف اهلـدف بكــل أعماق  يــستغىن عـن الــشبع املــادي  فبــدأ، وبـدأ يتــذوق شــبعي الروحـي، فبـدأت أســوقه يف الطريــق،ُ
ًوشيئا فشيئا سار الطريق معي وكما هو مكتوب عنه اجلسدي،  ً ... 

  هذا العامل  يف   مل يوجدأي    ..ن اهللا أخذه  أل .. يوجد مل أخنوخ مع اهللا و  ارـس

د يف  أناـيوج أن    اختارألنه .. رفض الوجود يف أي كرمة غريبة يف هذا العامل ألنه 
ّ

...   
 

  يت ُوهذا ما مل يفعله آدم الذي رأى كل إحسا  منهاأكرب تؤدي ملساومة ًجدا مساومة صغرية فإن  هلذا... ُ
ًشيئا فشيئا  لقـار مـن اخلـارج ومـن  مـن هلـذا طلبـت. ومن هنا يبدأ اخلـراب ،ربوتنازل صغري يؤدي لتنازل أكً ُنـوح أن يطلـي الفلـك 
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تسرب نقطة واحدة سيؤدي إىل ، ألن ًالداخل أيضا لئال تدخل نقطة ماء واحدة
ُّ

ًتسرب املياه شيئا فشيئا ً ُّ
، 

ْومبرور الوقت سيغرق الفلك ُ . 

 الـذي ينـشغال بـهاهلـدفأنا مل أكن  أعينهما، أي ُولكن آدم وحواء مل يكو قد وضعا أمامهما اهلدف نصب  
لطريق الذي يلتايل و ،اإلطالقعلى  ًال به إيل، هلذا وجدت احلية جماال أيِصَمل ينشغال  ًبابا مفتوحا َّ ً

ً بـل مفتوحـا علـى ..
ـم  كـان الـسبب ،ً روحيـاوحىت القديـسني الـذين فـرتوابل  ،الروحير وفتاليبهم ِصُتعدون عين ويبوأغلب البشر الذين ي .مصراعيه أ

م مل يكن هلم فكري  كأنهم فتحوا باب عقلهم وأدخلوا الغـنم ف ، يتجاوب مع أي أفكارتركوا عقلهمأي أ
ذا هم طردوين يف ذلك الوقت . والبقر والصيارفة أمـا الـذي مـازال رئـيس  ..وأدخلوا خملوقات وأشـياء وأسـياد غـريي  ..ُو

"..!!  فقـطبيت صالةبييت "ين حذرتكم أمع  ....ًج جهاد قانوين ليتحرر أوال من هذه العبودية تاحيفهو  ..العامل هو الرأس له 

 فـوقبـل والتحفظ الكامل ال يكفي للوصول للهـدف .  كيف تسلكون بتدقيق فالقلب أخدع من كل شيءاهلذا حذرتكم انظرو

 .اةألن منه خمارج احليًأيضا احفظ قلبك  الكاملالتحفظ   منأكثر أي حتفظكل 
 ّانظــر قــد جعلــت اليــوم قــدامك احليــاة واخلــري، واملــوت والــشر، " لكــل إنــسان ُلــتُهلــذا كانــت أول وصــية يف العهــد القــدمي، ق

َإمسع  و. فاخرت احلياة ْ َْ ٌالرب إهلنا رب واحد: إسرائيلِ ِ َ ٌَّ َُُّ ِ فتحب. َّ
ُّ ُ َ

 الرب إهلك من ِ
ْ َ َ َّ َّ

ِ كـلِ
ِّ ُ

 قلبـك
َ َ

ْ ومـن كـل نـفسك ومـنِ ِْ َِ ََ ِ ْـ َ ِّ ِّ كـل ُ ُ
َقـوتك ِ َّ ا اليـوم على قلبك وقصها على َأوالدك . ُ َولتكن هذه الكلمات اليت َأ ُأوصيك  َِّ ِْ ْ َ َ َْ َ ََ َُ َ َ َُ َ ََ َ ُِ َ ِ ِ ِ ِ ِ وتكلم بها حني تجلسَ

ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
ِ ِ َ يف بـيتـك ِ َِْ ِ

ِوحني تمشي ِ
ْ َ َ َ

ِ يف الطريق  َِّ وحني تنام وحني تقومِ
ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ

ِ َ واربطها عالمة علىِ ًَ َ ُ َْ ْ ـبها على َ َ يدك ولتكن عصائب بـني عيـنـيك واكـت َ َ ْ ََ ْ ْ ْ َُ َْ َُ ََ َ ْ ََ ِ َ َ ِ

َقـوائم َأبـواب بـيتك وعلى َأبـوابك َِ َ َ َ َْ ْ َْ ِ َِ ِ ِ   )٦تث( ".َ

  يفأ أوصيتكم بكل هذه الوصا لكي
َ

ًظل عقلكم متصال ّ
 فـال جيـد  بـيًممتلئـا لكـي يكـون  بـيً ومنشغال

ني يركض إليه الـصديق ويتمنـع حصبرجاسم الرب "ًالعدو جماال، كمـا هـو مكتـوب 
َّ

فـإن عقـل .  )١٠: ١٨أم( "
ء فارغ، لو مل ينشغل يب ويشبع يب سيكون فارغـا مثـل الكـوب الفـارغ إذا ألقيتـه يف البحـر فمـ ِاإلنسان مثل إ  البـديهي أن ميتلـئ ْنً

ً، لـن تكــون غـصنا يف هــذا ًنــت أيـضا يف الوقــت الـذي ال ينــشغل قلبـك وعقلـي يب وال تكــون يف شـبع مــينأهكـذا . مـن مـاء البحــر
م قليلة، فكما أخـربتكم أن  م حىت لو أ األغصان ستجفالوقت، ولو طالت هذه الفرتة دقائق مث ساعات مث أ

ّ
 ومـن الـسهل ِ

يت الشرير وجيمعها ويطرحها يف النار أي يف الوقـت الـذي .. فلو مل متتلئـوا مـين وتـشبعوا مـين، سـتجوعون. )١٥يـو( ًجدا أن 
 سيكون نتيجة طبيعية أن رئيس العامل يأتي باألفكار وميأل ، بياتصالعلى يه فأنتم لستم 

هـذا " .. ََُّوصـلوا وال متلـوا .. وصـلوا بـال انقطـاع.. صـلوا كـل حـني "هلـذا أوصـيتكم . هذا الفراغ الذي يف عقلكم

ُّلضمان عدم دخول ماء العامل وتسربه إليكم أي تسرب أي فكرة، ولضمان  ُّ َ منوكمَ
َّ

 . ً أيضا

  ُلكـن الن مل تكـن هلـا تربـه ..ًفتذكروا إن البـذار الـيت سـقطت علـى األرض احلجريـة نبتـت حـاال عمـقُـومل يكن هلـا ..ُ
ُ

فلمـا  ..

ُالنه مل يكن لـه  .. النباتاحرتقأشرقت الشمس  ُوهـؤالء الـذين عالقـتهم يب وقتيـة ولـيس هلـم أصـل وعمـق  ..جفف أصلُُ ُ ُ ّ
 .ُ كأشعة الشمس  حترقهم فأي ضيقه أو ظروف ضعيفة  تكون..معي 
 صلوا كــل حــني أي هــل تــرون ُرمتِــفلكــي تعرفــوا هــل ص ُّ أغــصان يف و أعــضاء يف َأم ال، فــانظروا ألنفــسكم هــل تريــدون أن ت َ ُــ ْ َّ َّ

منجذبة إيلطبيعـتكم 
َّ

هـل أنـتم ال أي !  وفـرح عـاملي؟يغنـيكم عـن أي شـبع والفـرح الـذي الشبع وجتـدوا 
لفعل؟تقدرون أن تبتعدوا عني ذا تعرفون إن كنتم قد ص!  ْ أعضاء يف َأم الُرمتِ و ألن الغـصن ال يقـدر أن يبتعـد عـن . َّ

وال تقدر ] أي حبر العامل[فاإلنسان العتيق مثل السمكة داخل البحر .  له خارج اجلسدحياةًوالعضو أيضا ال الكرمة، 
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ىت املبتـدئني يف الطريـق ال يقـدرون أن يـستغنوا عـن هذه السمكة أن خترج منه بـسهولة إال دقيقـة أو دقيقتـني، هكـذا كـل إنـسان حـ
م مـازالوا أغـصان يف كرمـة غريبـة معتمـدين علـى هـذه الكرمـة الغريبـة وحبـر العـامل  َحبر العامل أل َأي معتمـدين علـى ] كمـصدر حيـاة[ُ ُ

م حىت هذه اللحظة وق اجلبـال، فكيـف للـسمكة ًوأ أريدكم أن تكونوا كالنسور تبنون عشـشا فـ. الشبع منه ألنه هو مصدر حيا
شا فــوق قمــم اجلبــال، فهــي ال تقــدر حــىت أن ختــرج دقــائق مــن املــاء؟ ًأن تبــين ع لطبيعــة العتيقــة يواجــه  !ُــ هكــذا أي إنــسان مــازال 

رون مــن ُضجَـهلـذا كثــريون ي. سعى أن ختــرج خـارج املــاءتني، فكأنــه كالـسمكة الــيت تـصـعوبة شـديدة يف الــصالة ملـدة ســاعة أو سـاع

 بالنسبة هلم وال الكرمة التي ياحلياةألني أنا مل أصري بعد و طالت، الصالة ل
َ

حي
ُ

  . ..... ون بها

 يتغيـر الوسـط أي ،فهناك خطوات ومراحل جيب أن تتحول فيها الـسمكة إىل نـسر
َّ

 الـذي كانـت تعـيش فيـه الـسمكة 

ط اجلديـد  ليـصبح اهلـواء هـو الوسـ وشبعها وتتغري كرمتها وتتغـري طبيعتهـا،حياتهاويتغري مصدر 

سـتمرار ةوالكرمة اجلديد ا تستطيع أن تظل يف اهلواء  بل وال تقدر أن تعـود للبحـر  وتكون نتيجة طبيعية ليس فقط أ
ًبل ستصبح املياه وسطا غريبا عليها ... مرة أخرى ً

ا صار هلـا خليقـة جديـدة وطبيعـة جدو  يـدة، لنسبة هلا أل
ِّتـنفس، واخلليقـة اجلديـدة صـارت تـستطيع أن تقـاوم اجلاذبيـة األرضـية وتـستطيع أن حتلـق والطبيعة اجلديدة تعتمـد علـى اهلـواء يف ال َُ

ملـاء. ألعلى لطبيعة العتيقة هو مثل مسكة ال تستطيع أن تفارق املاء، ألن طبيعتهـا مازالـت حتيـا  ْهكذا كل من هو مازال  هكـذا . َ
لنـسبة لـه . ري مـصدر حياتـه بعـدِصـ احلقيقية ومل َأُهَتَمْرَاإلنسان العتيق جيد صعوبة يف وقت الصالة، ألين أ لست ك هلـذا فالـصالة 

لنسبة له  . هي جهاد يف أن يتصل يب أ الكرمة الغريبة 
  وحىت لو ظهرت هلذا اإلنسان الذي جياهد يف بدايـة الطريـق، فـأ اإللـه بقـدريت ال أسـتطيع أن أجعلـه يـصلي طـوال النهـار أي

 مل تقـوموروحـي ًحيـا العتيـق مـازال ن الـصالة هـي اتـصال بـني روح اإلنـسان وروحـي، واإلنـسان أل. يتصل يب على الدوام

، فكـل قـوة شـالالت تغيري داخليفاألمر حيتاج إىل !  أين له؟ْنِوم! ، فكيف سيتصل يب على الدوام؟ يف هذا اإلنسانبعد
ــذرة واحــدة تــصري شــجرة  ــار ال تقــدر أن جتعــل ب ــاه األ يس ألن قــوة شــالالت العــامل ضــعيفة أو قــدرة ميــاه كــل لــ.. العــامل كلــه ومي

ار ضعيفة،  ختيارهـا األ ـا، وهـذا  ِلكن األمر معتمد على إرادة البـذرة اإلرادة الكاملـة يف رغبتهـا أن تكـون امليـاه هـي مـصدر حيا َ ُ
ملاليني .  من قوة ماء احلياةلالستفادةالوسط املالئم الذي هو الشرط الوحيد  تون للكنائس كـل يـوم ويتنـاولون مـن هلذا كثريون 

م سكنوا يف وأ سكنت فيهم وهـو  ولكن هناك شروط لإلحتاد يب، وهي قبول املوت والـدفن عـن العـامل !!َّجسدي ويعتقدون أ
 .  اإلنسان توقفه عن عبادة هذا اإلله وأي إلهإعالن
  ْفمجرد قبول البذرة أن تدفن ومتوت عن أشياء يف العامل، فهذا هو َ لتحديـد الـذي جيعلـين َأُ  أن أبـدأ أن ْلَبـْقـالوقـت الوحيـد و
ـا وكرمتهـا. هاِّا وأحيا فيها وأغري طبيعتَهَيـِحيُأ ًوشيئا فشيئا تصري خليقة جديدة وطبيعة جديدة، وأكون أ مـصدر حيا ولكـن ألن . ً

ُكثريون رفضوا أن يدفـنوا كالبذرة، أي رفضوا أن ميوتوا عن أشياء كثرية يف العامل َ  أي رفضوا توقفهم عن عبادة هذا اإللـه وأن حييـوا ُ

كيف أصري أنا إهلهـم وأبـدأ أعمـل فـيهم ذا اإلله، هلذا مل أبدأ وال أقدر وال أقبل وال ينفع أن أحيا فيهم، ألنـه 
وأبدأ أسكن فيهم، وهم مازالوا م
ُ

صم
ِّ

مون على عبادتهم إلله غريي ويرفضون أن يرتكوا اآلهلة 
 !! ميوتوا عن العامل؟ برفضهم أن األخرى

  التقبولفإن شرط بداية التغيري أي بداية الدخول من الباب الضيق هو 
َ

ر
ْ

ك
ْ

 والد..والتضحيات..واملوت .. 
َ

ف
ْ

ن
ْ
 

 املـاءمثـل .. ًفالقـضية مـشروطة متامـا.. ْفالقـضية ليـست هـل أين أ اإللـه قـادر علـى تغيـري اإلنـسان َأم غـري قـادر. من أجلـي

 على اإلنسان الذي ْفِّقَوَتـُ ولكن أ جعلت األمر م،لى أن جيعل بذرة تصبح شجرةضعيفة ع ليس أن قدرته

ا ا للعامل مبو  كما كتبـت يصوم صيام حقيقيفعندما يبدأ إنسان . كالبذرة اليت جيب أن تقتنع وتقبل أن تتوقف عن عباد
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 إيل بالصوم والنوح والبكاءارجعوا"لكم يف الكتاب 
َّ

. .ً يوما يف الربية٤٠َّ علمتكم بنفسي بصومي ، وكما )١٢: ٢يوئيل( "
ًفعندما يبدأ اإلنسان يصوم صياما حقيقيا ويبـدأ يـصلب جـسده عـن األهـواء والـشهوات  أي يبـدأ يتوقـف عـن عبـادة هـذا اجلـسد ،ً

ِ حينئـذ يعلـن أنـه توقـف..،ّويتغرب عنه ويقمعـه ويـستعبده بعـد أن كـان يعبـده، مث يبـدأ يبتعـد عـن أمـور يف العـامل ُ  عـن عبـادة جـسده ٍ
 ...والعامل

  ق فهو سيكون كالبذرة الـيت
َ

لِب
َ

ت
ْ

ْ أن تدفن َ ّ فـسأبدأ حينئـذ أعمـل فيهـا لتبـدأ تدب فيهـا حيـاة .. مدفونـة وتظـل ومتـوت ،ُـ ُ َـ ٍ

ًوستبدأ تتغري طبيعتها متاما، كالسمكة الـيت تتحـول شـيئا فـشيئا إىل نـسر، فيـسهل خروجهـا مـن املـاء . حقيقية ً فـرتات أطـول يف كـل ً

َشيئا فشيئا تـو. مرحلة تغيري ً لـن تكـون في هذا الوقت ف. وا لصوريت ومثايل كما أخربتكم، أي لتلك الـصورة عينهـاُلَّكَشَتً
 شبعكم بل سيكون نتيجة طبيعية أني أبدأ أصري مصدر ، يتم بصعوبةًاً يل جهادا وأمرالصالة

رتِوراحتكم طاملا ص
ُ

ستمر.م أغصان يف كرمتي ٍ حينئذ ستبدءون أن متتلئوا يب فال جيد العـدو ،ارَّ وكلما تفكرون يف 

غـــراءات العــامل الـــيت كانــت مــصدر شـــبع لكــم ســـابقا يت ليغــريكم  ًجمــال أن   ألنكــم بــدأمت جتـــدون الــشبع احلقيقـــي وخبــز احليـــاة ،ُ
 . احلقيقي

  ْإن يل ُأمورا كثرية أَيضا ألقول لكم ولكن "هلذا أ قلت لتالميذي ُِ َ َ ََ ْ ُ ُ َ ً ًْ ً ََ ِ ِ َّ  تـستطيعون أن تحتملـوا اآلنَالِ
َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ

ِ ِ
َ

 )١٢: ١٦يـو( ".
ألـست أ الـروح القـدس نفـسه ويل كـل ! ًفكيف يل أال أستطيع أن أشرح هلـم أمـورا يف عـامل الـروح وعـن الطريـق؟! فماذا تعتقدون؟

ــار غـري قــادرة علــى و قـدرة كــل ميـاه اأضــعيفة ليـست  قــوة شـالالت العــامل ولكـن كمــا أخربتـك أن!  فـتح الــذهن؟سـلطان علــى أل
لـصوم والـصالة يـستط م أنـه  م مل ميوتوا بعـد هلـذا أخـرب وا عـن َّعوا أن يتغـرييإحياء بذرة، ولكن التالميذ مل يكونوا بعد يف الروح أل

ْهــذا الطبــع العتيــق ويــدفن اجلــسد احليــواين ف ــحَّتَأبــدأ أعمــل فــيهم مــن الــداخل ويبــدءوا يـَُ  جديــد مــن  يب، ويبــدأ يكــون هلــم ذهــنواُدِ

م جيب ليس أن يصوموا فقط. الداخل م أ ْ فبنـو العرس،ينوحوا بـل وجيـب أن ،فأ أخرب  لكـم يف ُدتَّ وأكـ، جيـب أن ينوحـواُـ

ّوليتحول ضحككم إىل نوح وفرحكم إىل غم واتضعوا قدام الرب فريفعكم..  وابكواونوحوااكتئبوا "ًالكتاب أيضا   )٤يع( "َ
م أنـه ال ينفـع أن ميتلـئ . ً موهبة أو نعمة من اخلارج بينما اإلنسان العتيق مازال موجوداليس و،فاألمر هو تغيري طبيعة.  هلذا أخـرب

لصوم والصالة  . َّزقاق عتيق خبمر جديد، وأكدت هلم أن هذا اجلنس ال خيرج إال 
 موس أو أي عبودية ومل يكـن قـد صـار غـصن شر يفهـم الـُ ومل يكـن ..لعـامل  يف كرمـة رئـيس اًاُفإن كان آدم الذي مل يكن حتت 

كـل مـن شـجرة مـا وهـو  لضبط النفس واجلـسدأعطيته تدريب ومع هذا  ... ين صـرمت فمـاذا تعتقـدون أنـتم الـذ.. ُأن ال 

لذنوب واخلطا  م حبل  و،ه صورة آدمُّوَشَبسبب تأموات  خلطيـة ولـدمت،ُآل ُبكـم و وصرتم صورة احلية ُ
ُ

 فمـاذا ... 
ُوأي جهـاد قـانوين تعتقـدون يعـود بكم لـصورة آدم األوىل وحتـرركم مـن قبـضة   ..تاجون من جهـادتعتقدون ماذا حت ُ ُ ُـ

ِفإن كان يوحنا املعمدان أعظم مواليد النساء وقلت عنه هذا هو ايليا املزمع أن  .. !؟..رئيس العامل 
ُ

ون مـاذا  سنة يف صحراء ليصل لتلك الصورة عينها، فماذا تعتقد٣٠يأتي، احتاج أن جياهد 
 !حتتاجون أنتم؟

  ،م ســفر كامــل ئح فيــه ُوهــو ســفر الالويــني ألشــرح لكــم ُــهلــذا فــأ كتبــت لك ُنكــم حتتــاجون أن أ ْمَأي كــ... كيفيــة تقــدمي الــذ

ميوت كل حيوان فيكم
ُ ُ

ّواألمـر املحـزن والـذي أحـبـل ولكن لألسـف   ... ْنـدرَيزن الـسماء أنـه ُ ُيعلـم  أن يوجـد راعـي اآلن ُ
ْنــدرَوي... لــيت هــي العــالج مــن هــذه العبوديــة والطريــق للقيامــة  ا،حيـاة املــوت ْمــن ُمــن الرعــاة اآلن  ُ وهــو يفهــم هــدف هــذا الــسفر، َ

ٌ ألنـه لـو مل يعـيش إنـسان املـوت كيـف سـيعلمه ولـو مل يـصعد إنـسانالويوهـذا معـىن ، االقرتان بـي كيفيـة كيـف ف  مـاً جـبالُ

نماتمن أجلك " ابين قال لكن الرسول بولس ..طريقة الصعود بُسيخرب الناس 
ُ

 كل النهار
ُ

  فينايعملواملوت ..  
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د أن  .. ُـولكي أعرفه وأصري يف قيامته الب نتُـوالبد أن  ..  مبوتهأتشبهُ
َّ

ًبه موته لنصري أيضا يف قيامتهِد بشِح
 

ًفال نعود نستعبد أيضا ..ُطل جسد اخلطية ْبَ لكي يـ،ُلكي يصلب إنساننا العتيق .. ُكل هذا أدركه ... )٦رو، ٣، يف٤كو٢، ٨رو( "ُ ُ .. 

  غـذاء ي اإلجنيـل هـُن كـل الـصلوات والرتاتيـل وقـراءةأ فـأدرك والغـذاء العالج... ألنه عرف املرض وفهـم الفـرق بـني 
ُوهو العبودية والطبيعة العتيقة وهي طبيعة احليـوان الـذي فـيكم ً لكن املرض مازال موجودا، ،رائع ُفلـو كـان هنـاك إنـسان عنـده  ...ّ

شفالـصحي،غذاء أنواع الُ فمهما أكل كل ن،سرطا َ فهـو لـن ي الـسنوات والـدليل ماليـني النـاس عـرب  ..ًى أبـدا ُـ
 ....مثل إيليا ويوحنا املعمدان ودانيال  يصريوا قديسني وال صورتي ومثايليذهبون إىل الكنائس لكن مل 

ُفهــل ســألتم أنفــسكم ملــاذا  خــذون غــذاء،  ..!  ؟.ُ تــون و ــم  ــه يعرفــوا   ملهملكــنُأل ــالجكيفي  ُ مــن املــرض الــذي فــيهمالع

و ظل وماتوا فعاشوا!! ..واعتقدوا إن الغذاء هو العالج 
َّ

ً مرضهم موجودا  ُ
ُن ممارسـة طقـس أًوأيضا اعتقـدوا   ...

 ...ُأي هو نفسه الغذاء  والعالج  !!..ل النهار ية هي نفسها املوت والدفن معي طواملعمود

   بينمـا يف  "..للحيـاةما أضيق الباب وأكرب الطريق املـؤدي  " عندما قلـت كالشمسٌن كالمي واضحأمع

  )٢٤: ١٣لــو( " أن تـدخلوا مـن البـاب الـضيقجتهــدواا"بـل أ قلـت  ...الطقـس ال يوجـد أي تعـب أو مـوت أو مكابـدة ممارسـة 
ُنفـــسهم وكـــانوا معتقـــدين أفلـــو كـــانوا صـــادقني مـــع  ... ــم يف الـــروح لكـــانوا نأُ ملـــوا ُـ بـــة واإلميـــان احملأيـــن مثـــر الـــروح وهـــو ظـــروا و

 ‘‘.والسالم
 أ كنــت أعــرف كــل إنــسان لــو كــان مكــان آدم مــاذا كــان ســيفعل، فــأ مل أظلــم ’’:  تكلــم الــرب مــرة أخــرى معــي وقــال يلمث

 ‘‘. ًأحدا
  امـتحن آدم؟ملـاذا مل ميتحنـين الـرب أ بينمـا" : ...ل نفسي هذا السؤالًألين كنت دوما أسأهذا الكالم يل وقال الرب  ! ...
ملاذا يعاقـب الـرب كـل البـشرية بـسبب غلطـة إنـسان ! ؟ مثلما فعل آدمطيعه وال آكل من الثمرةُمل يكن من املمكن أين كنت سأ َأ

 "!هذا االمتحان؟الفرصة اليت أعطاها آلدم أي فرصة  وملاذا مل يعطيين الرب نفس !؟واحد وهو آدم
 هلـذا جتـد صــفات . كـل إنـسان مكــان آدم مـاذا كـان ســيفعلكــان  كنــت أعـرف لـو أ’’: فعـرف الـرب أفكــاري وأجـابين وقـال

ـم، فهنـاك الغـضوب والبخيـل جـدا وهنـاك األطفـال ذو ًالبـشر خمتلفـة متامـا منـذ والد ّ ومهمـا كـربوا تظـل اهلـادئ الطبـع املالئكـي يً
ــاك الــسخي والعــاطفي بــشدة، وهنــاك النفــوس الــيت كــأ ــاع فــيهم، وهن فــأ . ا عاطفــة أو مــشاعر منــذ طفولتهــا لــيس هلــَّنَهــذه الطب

 مبقتضى علمي السابق كما قال الكتاب عرفت واخرتت كل إنسان كما هو مكتوب 

مبقتضى  "
   تأسيس العامل  لنكون قديسني    قبل   فيه اختارنا   علم اهللا السابقُ

وبال لوم قدامه     
ُ

 لنفسه  فعيننا للتبني  سبقإذ 
ُ

  )١، أف١بط١( ‘‘".

 نت مكان آدم؟ًإذا ماذا كنت سأفعل أ لو ك": ربفقلت لل"! 
 لفعـل جبـوار الـشجرة بـدال مـن آدم، واختفـى الـسيد املـسيح يف هـذا الوقـت ومل َأ .  أراهْدُعـًوفجأة كأنين أ الذي كنت أقف 

م لفعــل وكــان شــكلها خمتلفــا متامــا عــن شــكلها هــذه األ ًووجــدت احليــة تقــرتب مــين  جــالن مثــل التمــساح  إذ كــان هلــا يــدان ور..ً
ًعظيمــا ًوبــدأت احليــة تقنعــين أين سأصــري كيــا . مخــسة أمتــار إىل ًانــت طويلــة وطوهلــا تقريبــا مــن ثالثــةوك ..وكانــت تــشبه الــسحايل 

لفعـل وك.  ولن أحتاج  بعـد هـذاًمستقال عن هللا لو أكلت من الشجرةو ولكـن تـذكرت مـا قالـه بكـالم احليـة، نـت سـأبدأ أقتنـع 
..  ًويف احلال وجـدت الـرب واقفـا جبـواري...  وصرخت للرب يف هذا الوقت. "آدم وحواء مل يسأالين يف أي موقف"أن الرب يل 

الـرب وفـتح . ‘‘ـذا تغلـب’’: ًوأعطـاه يل قـائالواألحجـار الكرميـة، مـن األملـاظ يبـدو كأنـه ًجـدا ًمـضيئا ًكان الـرب ميـسك صـليبا و
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لصليب املادي امللموس  أخرى ضد مشيئة  وأي فكرةأي رغبة صلب وبل بصلب ذايت  ...... أغلبسذهين أنه ليس 
 . هللا
  ــة ــذه احلقيقــة وجــدت احلي ــن أتركــك":  شــكلها للــون األســود وقالــت يلَّتغــريَيوعنــدما اقتنعــت  . "لــو مل تطيعــين ســأؤذيك ول

أن تــؤذينين إال لــو مســح الــرب لــك ِفأنــت ال ميكــن ! شــيء دون إرادة هللا ومساحــه؟أي هــل يــستطيع خملــوق أن يفعــل ": فقلــت هلــا
ا وحش تريد أن تبتلعين برأسها، ويف احلال فكرتوفجأة. "ِوأعطاك ا ترتفع وتقرتب مين وكأ كيف هلـذه احليـة الـيت كانـت :  وجد

ــرد أين مل أمتــم مــشيئته ـا صــديق منــذ دقــائق كيــف تــصري عــدوا يغــضب ويكــره هلـذه الدرجــة بــل ويريــد أن ينــتقم  كــن فلــم ي! ؟اًكأ

ــا كانــت تريــد أن تنــزل برأســها بقــوة علــي ــارا خرجــت مــن .. َّأمـامي غــري الــصليب أدافــع بــه عــن نفــسي أل ًفوجــدت ن

ا سقطت علـى األرض حمروقـة وكـان حلمهـا يـشبه األمسـاك مـن الـداخل.الصليب وأحرقت رأسها وفجـأة اختفـى .  ووجد
 : وقال يل. كل شيء وبدأ الرب يكمل كالمه

 ’’ وكان عليكم أن تثقوا يب .  كما أخربتكإنسان لو كان مكان آدم ماذا كان سيفعلأنا كنت أعرف كل
ُ فكيـف ال تفكـرون يف ،مـن بطـن ُأمـه كـان يـشعر يب وسـجد يلنـه أيوحنـا املعمـدان  كتبـت عـن  هلذا أًثقة كاملة أين ال أظلم أحدا

ُعـي حـسب مقاييـسكم فكيـف جلنـني مل يكتمـل عقلـه فهذا غـري طبي .... !؟كما قال ابين بولس ..وتكتشفوا هذا السر  هذا األمر
هله ويـرقص فرحـا ًيشعر  َّنـه لـو كـان آدم ملـا نظـر أو حـىت فكـأعـرف كنـت أألين حـدث هـذا  ف ..!؟ُ غـريي مـن شـدة  ر يف أي شـيءُ

ُه مين وحمبته يل من كل القلب امتالؤ سيس العـامل هـو وغـريه أيـضا كأف..  وكل الفكر ...ُ ً كنت أعرفه قبل  ُ ُـم لـو أالعـذراء مـرمي ُ
فلماذا أجعله حتت ناموس العبودية ..ُمكان آدم ملا فعلوا ما فعله آدم

ُ
ًمثـل أي إنـسان حيتـاج أوال ينمـوا عقلـه   ...

ذا جتـدوا يف التـاريخ هلـ ... وتعرفوا هذا السرفكيف مل تتأملوا يف حقيقة هؤالء القديـسني ! .. ... ؟وفكرة وجسمه مث قلبه 
هلـم عـشرات الـسنوات يف العبـادة  مـن شـيوخ قديـسني ُيعبـدونين بعمـق أكثـرهـم صـبية منـذ أن كـانوا ة جدا صغري قديسني أعمارهم

ُين كنـت  أل...ُبـال وعـظ وال أي معجـزة ُكـل األنبيـاء وجعلـوا امللـك يـؤمن ويعـرتف يب مثل الثالث فتية الـذين كـانوا أقـوى مـن  ...
ُالكل اليت هربت من قـصر أكثر من وايالرية اليت أحبتين  ، عشرة عاماثينُعمره ُ الذي ترك قصره وهو ميصائيل و... ُأسكن فيهم

ـا مـىت عـرفتين وشـبعت مـين وامـتألت ..غـري طبيعـي مبقيـاس البـشر أمر وهذا   ...ة عشرة سناثينُ وهي عمرها اإلمرباطورها أبي  أل
ـم كـانوا حـسب مـسرة مـشيئيت ،لتبين ملدح جمد مشيئيتُهم لَنتـَّيَفأ سبقت وع ...! ُن كل العامل نفاية؟أيب وحسبت واكتشفت  ُ أل

سيس العامل  ُوهم يف عقلي وفكري ُوكنت أراهم قبل  من بطـون أمهـاتهم ُيوجد أناس ُنـه أُوهذا ما أخربتكم به  ...ُ
ُ ُ

 .هكذا
  لتحديــد–قبــل دخولـه اجلنــة بــل وحــىت بعـد دخولــه  -فـإن آدم مل يفهــم كــل هـذه الــسنوات ، ومل يفهــم ملــاذا  مل يفهــم اهلـدف 

ت ت أي شيء.  ومل يتعلم أي شيء من املدرسة اليت أوجدته فيهاأدخلت معه احليوا  ! ومل يتعلم مين وال من احليوا
  توهلــذا الــسبب أ خــذ معــه كــل احليــوا م كــل إنــسان .. ًأوال، طلبــت مــن نــوح أن  ّــألعلمــه وأعل ِّ ــائع ْرُعبـَأنــه ســيِ  بكــل الطب

ويقارن نفسه بكل ليمتحن اإلنسان نفسه معها  ًحمبوسا يف مكان واحد لفرتة طويلةويكون ، فيهاحليوانية اليت كانت 
  "؟هذه النوعية وهذه الصفات اليت يف هذا احليوان فيهماتت هل " ويسأل نفسه حيوان

  ت أي اهلدف من بقاء نوح وأي إنسان ًيف مكـان واحـد مغلقـا علـيهممع كـل هـذه احليـوا
 نأهـو   لفـرتة طويلـة

 يف هـذا  حيـوانطبيعـة مـن طبـائع أيأي ت َُحـىت لـو مل متـ ..نفسالـاسبة فرصة حملتصري له فرتة خلوة وتأمل و

فـإن ًمتامـا  مييتهـالـو مل  أي ،، فال فرار وهو داخل الفلك من هـذه الطبيعـة اليت ُأحددها أ بعد هذه الفرتةاإلنسان
أبدا من الفلكلن خيرج نوح أو أي إنسان 

ْ ُ ً
ُويـدفن اجلـسم  ..مبوت الطبيعة العتيقة احليوانيـة شفاء الكامل  إال بعد ال
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أي كـل الطبـائع   إال بعـد مـوت كـل حيـوان فينـاقيامةال أي ..  الروحانيليقوم اجلسد ًمتامـا  احليـواين

 ُكانـت ترمـز لإلنـسان الروحـاين الطـاهرة الطيـورَّـأما   ...للقيامة من األمـواتفخروج نوح من الفلـك يرمـز  .احليوانية
ا اإلنسان ويسعى أن يكون مثلها فهي أن كان اهلدف من وجودها و هـي أي تكـون نـوح وألي إنـسان سـبب رجـاء لتكـون يتمثل 

 . اليت أريده أن يصري فيهااملثالية الصورة 

  ي حيث ًال تكنزوا لكم كنوزا على األرض"تذكروا كالمي
ُ

ة فأخربتكم أن هذه احلشر...  )١٩: ٦مت( "والصدأ السوس ِفسد
ِالذي يفـسد أي شـيء فـيكمِّلكي أذكركم بعمل من أعمال الشيطان أي أن خلقتها  تفسد فقط، عملها أن" السوس"وهي  بـل ! ؟ُ

ًميكــن أيــضا أن تفــسده األفكــار لــو مل يكــن مــستيقظاحــىت الــذي بــدأ يف الطريــق وصــار لــه قامــة روحيــة  ت  ... ًِ ًو أيــضا يف الــضر
ــد أحــذركم يف كــل ضــربةالعــشر ــو مل تــستيقظوا عليهــا، فلــن ِ وُأظهــر لكــم حقيقــة لــو مل تــدركوها  مــن أعمــال الــشيطان، كنــت أري ول

ِتستطيعوا أن تكملوا  ت. الطريقُ ت كانـت هنـاك حـشرات وحيـوا ب الـذي ينقـل . ً ضـارة جـداففي الضر َّفـأ حـذرتكم مـن الـذ
ً، وهـذا ملن مل يكـن حـذرا والفاسـد للطعـام اجليـديءى من الطعام الردالعدو ْ َبـال غطـاء، كالطعـام الـذي لـو ترك  وتـرك نفـسه هكـذا َـ ِ ُـ

يت الذ ب " هلذا كتبت لكم يف الكتـاب .فهذا هو عمل الشيطان. ب من أماكن رديئة وينقل له العدوىهكذا بدون غطاء  ُالـذ َ ُّ َ
ِاْلميت يـنـنت وخيمر طيب اْلعطار َّ َ َّ ُِ ِّ َُ َ َُ ِّ َ ُُ ِ فيمكن للشيطان أن يفسد هذا م لو مل تكونوا حذرينأي حىت أ الطيب وهو مثر تعبك )١٠جا( ".ِ ُ

 . لكي تروا بأعينكم ما يعمله الشيطان يف اخلفاءخلقت أنا الذباب ومن حمبتي وحكمتي . العمل

  ئمـنيميـتص دمـائكمهكذا البعوض الـذي يف للـشخص الـذي ال يـسهر بـل ينـام ملـا يعملـه الـشيطان  هـو رمـز  وأنـتم 

ت تعـيش يف الـضفادعهكـذا . كمكم عن طريق هـذه احلـشرة تـرون مـا يعملـه الـشيطان فـيفأ جعلتكم بعيون. الروح  هـي حيـوا

ا من عمل الشيطان  ين ضربة كنت أريد أن أحذركم  ِّاملاء ويف البـر وهي  ّ  الذي جيعل  بال عقل وبال فهمشيطان الكالمأي َ
ــا النــاس  ــة  وبطريقــة أحلــانطاملــا تــردد كــالم يف طقــوس معينــةتتــوهم أ ــادة احلقيقي ــا تــصلي وتــسري الطريــق يف العب  معينــة، تعتقــد أ

م جمرد كالم فقطوجتعلهم ينخدعوا سنوات طويلة ًأحيـا تكـون خـارج ً وأحيـا تكـون يف املـاء والـيت تنقنـق كالضفادع  مع أن حيا
ا ماتت عن العامل وهو خداع من الشيطان،املاء هلـواء متـأل  ومثلما خترج الضفدعة من املـاء ، أ ة قنقـمث خترجـه يف صـوت نجتويفهـا 
، وأحلــانوبـدءوا يـرددون كـالم وطقـوس ًلكـن شـكال فقـط رهبـان يف الـشكل اخلـارجي خرجـوا ومـاتوا عـن العـامل  خـدام كثـريين ومثـل

م ام لروح مع إ م امتلئوا  وصالتهم ليست سوى كـالم مـن احلنجـرة فقـط تلئوا هواء كالـضفادع فاخندعوا أ
ـم مل يتممـوا شـروط االتـصال ميـت ال روح فيـهخيرج مـن جـسد  ـم طاملـا متمـوا هـذه الطقـ أل ـذه س وواعتقـدوا أ

لفعـل عـن العـامل  م مـاتوا  َويف صـلة حقيقيـة يبالكلمات أ م جمـرد كـالمِ ت، بـل صـال لفعـل كالبـذرة الـيت دفن ـم مل ميوتـوا  ْ مـع إ َـ ُِ .
لتحديـد بل وهذا هو السبب الذي جعكم منهَّوهذا ما حذرت ـذا الـشكل  ِّ وكنـت أقلـد مـا . وبدقـة كاملـةلـين أخلـق هـذا احليـوان 

تترون هذا بعيونكملكي  ألجعلكميعمله الشيطان  ولكـن عـاش . َ، وليس هذا فقـط بـل َأشـرت إىل مـا يعملـه الـشيطان يف الـضر
 . ي هلذه املخلوقاتِقْلَكثريون وماتوا ومل يفهموا أي شيء على اإلطالق مما أ قلته يف الكتاب أو سبب خ

 ًأخلق شيئا ضارا وبـال نفـع؟ ال ميكن على اإلطالق أن فكيف تنسون أين أ اإلله كامل احلكمة  بكـل حكمـة بـل إن أعمـايل! ً

ْقـد صـنعت َ ، أي ال ميكـن أن أخلـق أي شـيء علـى اإلطـالق سـواء  شيءولوال أنها تفيدكم روحيا ملا خلقت أي. ُِ

. ًإال لنفعكم الروحي وتعليمكم شيئا يف الطريق أي لبنيانكم واحـفجمـرات أو كواكـب أو حـشرات أو ز
ًفالزواحف مثال دائما تزحف كاحليات والسحايل ألفكـار وهذه طبيعة الشيطان . ً ًالذي يـدخل متخفيـا داخـل أذهـانكم وعقـولكم 
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لتحديــد وبدقــة كاملــة. ودون أن تـدرون ــه ألريكــم بعيــو وكــل حيــوان زاحـف وكــل حــشرة وأ خلقتهــا  نكم مــا يعمل
أحيـل احليـة كانـت "أن هلـذا أخـربتكم يف أول الكتـاب ... . كـل مكـرب يف كـل خدعـة وكـل عمـل الـشيطان

م مـن الفريـسيني والكتبـة تـضايقت عنـدما هلـذا .  )١: ٣تـك( "حيوانات الربية  "أيهـا احليـات أوالد األفـاعي"قلـت هلـم وانتهـر
ــم مــازالوا أغــصان يف كرمــة رئــيس العــامل  صــارت فــيهميــاتن طبــاع احلِّوكنــت أريــد أن أذكــرهم  )٣٣: ٢٣مـت( وأ . وهــو رأســهم أل

عينكم فماذا يصنع لكرمي وأنا مل أصنعه،  ما يفعله الشيطان وكيف يتحرك حنوكمخلقت احلية لكي تروا 
ْ َ ُ

 فماذا !؟
 هُلـَيـِت طبيعـة أعمـال الـشيطان وححـشرة مـن آالف احلـشراُحيـوان وكـل تعتقدون أن أفعل لكم أكثر من هذا يف أن أريكم يف كل 

 . ًوُأريكم يف الزواحف والوحوش أيضا، أن يف كل حيوان طبع من طباع الشيطان
  َّولــيس كمــا اعتقــد كثــريون أين خلقتــه يف جنــة عــدن، وصــارت مــسلمات  يف صــحراء، أيبريــة فعنــدما خلقــت آدم، خلقتــه يف َ ُ

ـا خــدام ورعـاة وبطاركــة يف األرض كلهـا ــم مل يفتـشوا الكتــب وكـأن هلــم عيـون ال تبــصر !!ًأيـضا ويعــظ  فهــم . وهــذا أكــرب برهـان أ
ِّوجعلت آدم يظل يف الربية فرتة مع احليـوان لعلـه يكـو، ، وأ كتبت لكم أن آدم خلقته يف الربيةيقولون أشياء أ مل أقوهلا ن عالقـة ُ

هلـذا قلـت لكـم أن احليـة هـي . فيهـا آدم الـذي خلقتـهغرست آلدم جنة ووضعت بعد فرتة من الزمن مث  .. !ولكنه مل يفعل ..معي 

ت اجلنـة"، ومل أقــل لكــم أحيــل حيوانــات الربيــة ت يف اجلنــة"أحيـل حيــوا  ألن اجلنـة كانــت رمــز ، ألين مل أخلــق احليـوا
ت يف الربية. ُلسكناي أ فيكم لطبع كل احليو، بل خلقت آدم وكل احليوا ت كانت مع آدم يف هذه الصحراءو . هذه الربية وا

ًأدخلت أيضا كل احليوانات مع آدم يف ، ، ووضعت آدم فيهـا ليعملهـا وحيفظهـاريه حمبيتُو عندما غرست له اجلنة أل

جلـسديف كل حيـوانً لكي يتأمل أيضا نفسه اجلنة ورفـض  يتـصل يب،  عنـدما رفـض أن فيمـا كـان هـو مـازال 
 .ي بها أي يفلحها وحيفظها أي رفض أن يعتناجلنةحىت أن يعمل 

 ت والوحـوش والزواحـف واحلـشراتأخرجت آدم من اجلنة، طردت و عندما لتايل كـل احليـوا عنـدما  و........ ً أيضا 
ًيـدخل الفلـك الـذي كـان رمـزا جلنـة عـدن أيـضا وحيـاة جديـدة، طلبـت مـن نـوح أن أردت أن أعيد اإلنسان وأخلـق بـشرية جديـدة  ً

ت والوحوش  ِهذا لكي ُأعيـد احليـاة لإلنـسان .  ولنفس اهلدفلنفس السبب واحلشراتف والزواحوأدخلت معه كل احليوا

هل أنا أدخلت كل احليوانات يف جنـة : فمـاذا تعتقـدون.  كما فعلت يف أول مرة مـع آدميف شخص نوح مرة أخرى
ت واًعندما طردت آدم أيضا من اجلنة و !!!!!ًعدن مع آدم أيضا ألنقذ احليوانات؟ لزواحف وطردت معه كل احليوا

ا !! ًهل أيضا ألحافظ عليها؟ ،واحلشرات خـذو ُفليتكم تتأملوا يف األمر وتفكـروا يف كـل هـذه األمـور وال  ُ ّـا مسلمات ُ فمـا  ..ُـ
مــن وجــود ًأيــضا ومــا البنيــان ! ؟رة كالــسوس والرباغيــث والــصراصري والبــق واخلنــافسنيــان مــن وجــود آالف مــن احلــشرات الــضاُالب

 ! ؟ يف احلنة والعقاربوالسحايلاألبراص زواحف كالثعابني و
 ولــيس هــذا فقــط بــل ومــا !؟مــا هــو املغــزى واحلكمــة يف أين أخلــق هــذه املخلوقــات: يهــ ورو األمــهفكثــريون مل يفكــروا يف هــذ 

ًوبعد أن أدخلت آدم اجلنة أن أجعلها مع آدم أيضااحلكمة بعد أن خلقتها 
مع كل  أي يظل آدم ،عدنيف جنة  

ت الربية قي فقط َْأم هل تعتقدوا أين أدخلت احلية  !؟حيوا  أعطيت آدم فرصة ولكين! يف جنيت؟والزواحف احلشرات ًدو عن 
ِّذ هذا األمر وهذا التأمـل، دبـرت حبكمـة وخبطـة أن يـسميِّفَنـُولكي يـ ..وانيأن يتأمل يف كل ح َّ سـم خيتـاره آدمُّ  .. هـو كـل حيـوان 

ن تأمله فرتة أال خيرج حيوان محىت تكون هناك فرصة 
ٌ ُّ

. .لكي يرى نفسه يف كل حيـوان ..ما
ُويقارن صفاته بصفات هذا احليوان  ٌ...  

  ين أدبر هــذا األمــر فرصــة  هــي االســم، لتكــون الفــرتة الــيت خيتــار فيهــا ين أجعلــه خيتــار هلـا اســمِّــفكانـت هــذه هــي اخلطــة 
ها يف ُهل هو يشبه" يتأمل ندما ينظر للبقرة فع. .. أم اللريى هل هو يشبه هذا احليوان يف صفاتهًتأمل أيضا 
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كــل بــال تفكــري مثلهــا،  ُوعنــدما ينظــر للحــصان يتأمــل  .. !"؟الَْأم أنــه  ُهــل هــو يــسرع بقــوة يف الطريــق مثلــه "ُ وعنــدما   .."!؟الَْأم ُ
خذ ما ليس له "ُينظر للثعلب يسأل نفسه  ل هو له الذات الـيت تـنطح ه": وعندما ينظر للثور يسأل نفسه  ....!"؟الَْأم ُهل هو 

ي كلمـة فيـسعى أن يقتلـه كمـا يـسعى الثـور بقرنيـه  من ضيق خلقه أو عدم احتماله ًحيوالو حىت أي خملوق  رد أن أحد يهينه 
مــا؟ مــا هــل هــو بعــد أن يــرتك خطيــة " :وعنــدما ينظــر للخنزيــر يــسأل نفــسه! .. ْ فليــسأل نفــسه هــل هــو هكــذا َأم ال؟"أن يقتــل 

 "!َْأم ال؟! مـرة أخـرى كمـا هـو احلـال يف اخلنزيـر؟ تلـك اخلطيـة ِّنقيه أ وأغسله، فهل يشتاق وجيوع إىل يف توبته وبعد أن ُأوأساعده
.... 
  ت تغـريت طبيعتهــا عنـدما طرد آدم مـن اجلنــة كاألسـود والفهــود ُوإن كانـت هنـاك حيــوا ُين كنــت  أل..ُارت مفرتسـة حيـث صــُــ

ْكم ُأُريد أن أجعل آدم يرى أيضا  ُلكـن قبـل هـذا الوقـت كنـت حبكمـة قـد جعلـت يف بعـض ..... صار التغيري الذي فيـهَ
ت   كنت ،وكلما ابتعد آدم عين وتغري..  السلبية التي تعكس طبيعة آدم يف هذا الوقتالصفات ... حيوا

ُكانـت األسـود والنمـور مستفقـد ...  . بأولًأوالًتغيري يكون يف احليوانات واضحا أجعل هذا ال دئ  يف ةأنـسُ
ت مثلهـا.. قـايني قتــل هابيـل أن جــرد مبلكـن  ..األمـر  كـل حيــوا ت متوحــشة و كـل األضــعفهــا ولكن،ُصــارت هـذه احليـوا  ُ، 

كل أخوه اإلنسان ويفرتسه ْمَى كَرَ اإلنسان يـَّلعل ُ هو صار أيضا مثلهم  ُ ُ ً.. 
  ت الزواحـف أيـضا ت الربيـةِّ أغـري شـكلها،قبـل أنً وكان من ضمن احليـوا وكانـت   هلـذا أخـربتكم أن احليـة مـن ضـمن حيـوا

ت ْلَحيَأ ال  الـيت لألفكـارفهـي رمـز ... ُ ألجعل آدم حيـرتز لعلـه ال يتنـاقش معهـا ها طبيعة الشيطان،ين وضعت فيأل هذه احليوا
أريدكم أن تأخذوا 

ُ ُ  هذا ومع  ...بأي صورة.. أن تتبادلوا احلديث معها  وتعطوا معها يف الكالم أوُ
لصورة اليت صارت عليها بعد طرد آدم ت وكـان هلـا شـكل آخـر. ... كانت احلية ليست  . أي كانت فـصيلة مـن فـصائل احليـوا

 ،يتـصرف الـشيطانكيـف يرى بعينيه املاديتني  ألجعـل آدم ولكن أ مسحت أن تكون هلا صفات الـشيطان
 .أن احليات هلا طبع الشيطانمل يكتشف آدم ولكن بعد كل هذه الفرتة ....... . الثعابنيآدم كلما رأى 

 كــل صــفة لــريى  أمـام اإلنـسان مــرآة أين أردت أن أضـع وعـرف خطــيت.. ولكـن الـذي صـار يف الـروح صــار لـه فكـري
ا موجودة يف احليـوان  رديئة جلـسد... أ  ..يفهـم كـل حيـوان وكأنـه يـتكلم معـه، هلـذا جعلـت آدم يـستطيع أن طاملـا هـو مـازال 

ت املتوحشةحىت مع الزو ت كانـت فبـدون لـسان . ًو أيضا جعلت للحيـوان نفـس املقـدرة! احف واحليوا يف هـذا تـستطيع احليـوا

ت الزاحفة كالثعابنيتتواصلأن الوقت  هلـذا ..  كل هذا لعل آدم يعرف ضـعفه ويعـرف صـفاته الـسلبية،  مع آدم، حىت احليوا

ملاذا أنا جعلت : وكان جيب أن تسألوني يف هذا األمر .ً طبيعياًيتكلم مع حواء وكان هذا أمرا  الثعبان الكبريجاء
ًهذا األمر أمـرا طبيعيـا؟ وحـواء مل يكـن هلمـا فكـري، أي مل يكتـشفا أن أن آدم الوقـت هـذا ولكـن أكـرب برهـان حـىت  !ً

فكـان . ْرَذَم حـ حكمـة وعـدم ببـساطة وبعـد تبادلـت احلـديث مـع احليـة والـدليل أن حـواء.صـورة دقيقـة مـن الـشيطانالثعبان هو 
األمر املحزن 

ُ
 يأن آدم مل

َ
ست
َ

ومل ....  د من الفرصة والوقت الذي فيه وضعت كل احليوانات معهِف
ت كأنــه يــتكلم مــع إنــسان؟ مــا هــو يفهــم آدم  شــرط  مل يفهــم أنًوأيــضا ... اهلــدف الــذي ألجلــه مسحــت لــه أن يــتكلم مــع احليــوا

تأال يقبــل أي طبــع مــن طبــائع هــذه الوصــول للهــدف  م هــو خميــف التعامــل مــع الزواحــف ولــيس مــن ً وأن يفهــم أيــضا احليــوا ْك َــ
م رمز ألفكار احلياتاحلكمة التجاوب معهم  .  أل

  مأول آدم من بدء اخلليقة  منذ –فكان كل هديف مـن األشـياء الـيت تعطلكـم ركم ِّلطريـق وأحـذأخـربكم أن  – حـىت هـذه األ

عاشـوا ومـاتوا ، وكـان علـى الـذين  الكتـبتفتـشوافكان علـيكم أن .. اب املقدس وكتبت لكم كل هذا يف الكت. يف الطريق
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م أيـضا و فمنــذ القـدمي أ أخــربتكم بكــل . أن يفتــشوا الكتـب ليفهمــوا مقاصـديكــان مـن املفــروض والواجـب علــيهم ًانتهـت حيــا

ألؤكـد  )٣: ١أش( " صـاحبهيعـرف معلـف واحلمـار يعـرف قانيـه الثور"، فأ أخربتكم أن  كاملةهذه األمور وكانت مكتوبة بدقة
تً أقــل فهمــا حــىت مــن احليــوانُلكــم أنكــم مــازلتم ُ، ولــيس فقــط أنكــم صرمت يف طبيعــة احليــوا ــ ت وفيــة وتعــرف ِ ، ألنــه هنــاك حيــوا

ــر مــنكم، ــراتً فــأخربتكم أيــضا أن الطريــق أكث ــسبعة بق لعلكــم  ...ً القبيحــة جــدا أكلــت الــسبعة بقــرات احلــسنة املنظــرال
ا خراب كامل وضياع كل ما هو مجيـل فيهـاا و،ُّوه كاملَشَ يف آدم تصارتّ على تشوه الصورة اليت تستيقظوا  فـصار ،يارها وخرا

، فـإين كنـت أريـد ُم الذي ضاعت منه الفرصة املقدمـة وهو آد، ريشهَفِتُنتِ ااألسدأن فأخربتكم . اإلنسان كاألرض اخلربة اخلالية

كـل حلمـا كثـرياكالدبأنه صار لكن أخربتكم و. أن يصري كاألسد ن  ً الذي اخندع من رئـيس العـامل   ليـستوطن يف اجلـسد أكثـر ً

ًمنراوأريتكم أنه صار . فأكثر
 . له أربعة رؤوس

 لتـدريج . بل كان آدم كتمثال الذهب الذي رآه نبوخذ نـصر كـان رأس التمثـال مـن ذهـب خـالص ونقـي نقـاء كامـل، ولكـن 
ًشيئا فشيئا صار خزفا وطي ً ا حىت اآلن؟ً ِنا، فكيف كل هذه التشبيهات مل تدركو ُ فإن مساومة صغرية تؤدي ملساومة أكـرب، وعـدم ! ً

ً، فالــذهب صــار فــضة والفــضة صــارت حناســا والنحــاس صــار حديــدا واحلديــد صــار طينــاإمهــالالتــدقيق يــؤدي إىل  ً فكيــف صــار . ً

لنسبة لكم إىل هذه الدرجة؟ًوماُكتَالكتاب م  اخلالص النقي صار والذهبى أن فاستيقظوا عل!  
َ

ح
ْ

 ً.ال

  ناحلــوتوأريــتكم كيــف أن تــسريوا الطريــق وتنفــذوا وصــياي هــذه احلقيقــة أنــه لــو مل  ألجعلكــم تــستيقظون علــى  ابتلــع يــو

وهـو رمـز  الكبش سـحق التيس وكيـف أن كالثريانوأريتكم كيف صار نبوخذ نصر  .سيبتلعكم رئيس العامل
ًوأريتكم أيـضا يف نفـس الوقـت ..  جنوم السماءمن التيس وارتفع إىل السماء وأسقطلقرن الذي خرج أريتكم هذا يف اللذات اليت 

خليـل عنـدما قلـت وجهـاده ه ُعيَـوهي رمـز لقـوة س،  أخذت ايليا وارتفعت به عن األرضاخليولكيف أن  لعـذراء الـذي شـبهته 

وجريـه يف كيف أن جهاد هـذا الرجـل تكم فـأري. )٩ك ١نـش( " يف مركبات فرعونبفرس حبيبيت شبهتك "النشيد 
 . للسماء يرتفعالطريق كاخليل جعله 

 ومل يتعلم ومل ينظر للمرآة ليعرف من م،ي للحيوانِقْلَفإن نبوخذ نصر مل يفهم خ ِ ْ ت هـو َ ِيشبهان احليـوا
ُ

لكـين .  يف طباعهـا

، كـان أكـرب برهـان أن كـل صـفة رديئـة يف كـالثريانكتبت لكم ما حدث له، وكان حتويلي لنبوخذ نـصر مـن إنـسان إىل حيـوان 

 اليت يف نبوخذ نـصر هكـذا الذات وكانت قرون ينطح بهافإن الثور له . اإلنسان وضعتها يف حيوان لرياها اإلنسان بعينيه
ح فجعلتـه يـرى نفـسه بوضـو.  من الصفات السلبية يف احليوان والصفات الـسلبية مـن الطيـورُهَهِشبُفوضعت فيه ما ي. ًشديدة جدا

نفــسكم صــفة الــذات  ــاءًكامــل، وجعلــتكم أنــتم أيــضا تــرون  ــاس يف حيــوان كــالثور وهــي والكربي  للــصفة الــسلبية يف انعك
 . اإلنسان
  نوننيكيف أن فتذكروا ن أي ِّوكنت أريد أن أذكـركم .  كيف طلبوا مين أن يدخلوا يف اخلنازيرالشياطني اليت أخرجتها من ا

ًادى فيهــا ســيكون مــسكن وبيــت للــشياطني بــدال مــن أن يكــون بيتــا يل أإنــسان يطيــع شــهوات جــسده ويتمــ ًوتــذكروا أيــضا أن . ً
ـار  كمـا أخـربتكم بواسطة اجلرف، وهذا رمز ملاء العامل الذي جيرف كل إنسان ال يقاومهقطيع اخلنازير كله اندفع إىل البحر  أن األ

َّـقد جاءت وسقطت على البيـت الـذي مل يكـن مؤسس علـى الـصخ َ وكنـت أمتـىن مـن كـل إنـسان . ً فأسـقطته وكـان سـقوطه عظيمـارُ
هــل يف ! يقـرأ هـذه القـصة أن يــسألين عـن الـصفات الــسلبية والرديئـة يف اإلنـسان العتيــق الـذي فيـه، ويف أي حيــوان هـي موجـودة؟

ْاخلنزير َأم يف الكلب َأم يف الثور ْ.. 
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ليتأمل نفسه، حىت يسعى أن يقدم  نفسه  
ُ ِّ

.. وذبيحة سالمة .. ثم ذبيحة إو.. ذبيحة خطية 

هي و  لرمادُ وحيرقها متاما حىت تتحول فيها البقرة احلمراء يذبح ...،حمرقةوذبيحة 

 . الفاسد احليوانيالعتيق   اإلنسان

  ت؟فكيــف ال تفهمــون كــل كالمــي يف ّق ُشَأن يــإبــراهيم وهلــذا طلبــت مــن ! الكتــاب وتــشبيهايت الــسلبية واإلجيابيــة يف احليــوا
لتحديـد، كـان الـشرط الوحيـد ملـن هـو غفـربـل لكـي أ بل وليس هـذا فقـط ،ان إىل نصفنياحليو ْ خطـا النـاس وخطيـة كـل إنـسان  َ

  ...... شفقةأي أو بال تأخري أو مساومة أو هوادة أن يذبح حيوان يف كل مرة  ..مازال يف العهد القدمي

    .. يواناتتنتهي كل احل..   حىت  التوايلعلىميوت    جيب أن حيوانفكل 

فلك جناتكم.. لتي وضعتها لكم داخل  ا
ُ

. 

 ّشق طريهَ ي– َّربَكَتَ حىت ال يـ–ية َّوأما الطيور تشقوها فقط، أي حىت الذي ارتفع وزادت قامته الروح ُ . 

  م أرادوا أن يتشبهوا يب َّفأ قد شبهت كل أبنائي الذين سيسريون الطريق أل  خـرايف تـسمع"وقلت  .. باخلراف.. َّ
تّوهـذا أكـرب برهـان أين أسـتدل علـى  )٢٧: ١٠يـو( "صوتي حليـوا َْأقـل فلـم . أدق تـشبيه أخـربكم بـه  بنـائي املبـاركني أو أبنـائي أ"ُ

أين كنت أريـد أن :  األمروعاش كثريون وماتوا ومل يفهموا هذا ". تسمع صويتخرايف"ولكن قلت ".. الروحيني سيسمعون صويت

صــله تغــزىاملد أن يـدرك ، وأريـِّأذكـر اإلنـسان  ْ مـن خلقـي لكم هـذه احليـوا ْ، وكــم أن األمـر َــ ًم جــدااهــَ
ِّفـأرجوا أن تــذكروا .  ُ

، مـع إين احليـةأين أ نفسي اإللـه عنـدما جتـسدت أخـذت شـكل  على احلقائق اليت كتبتها لكم يف الكتاب أنفسكم وتستيقظوا

شياء كثرية حلمل و ْشبهت نفسي  ََ رفـع موسـى كمـا " قلـت لكـم املوت والقيامـةالفداء وأتكلم عن كنت أين رد  ولكن ،َّ
ْ هكذا ينبغي أن يرفع ابن اإلنساناحلية َ  النفـوس ْفِصـعنـدما بـدأت َأو! ًهموا هذه األمور اهلامـة جـدا؟فكيف مل تف..  )١٤: ٣يو( "ُ

كـل هــذا لتبــدءوا أن ..  سيــسمعون صــويتُ أبنــائي الـروحيني أو أبنــائي املطيعـنيْلُقــ ومل َأ،"خــرايف تــسمع صـويت"الـيت ســتتبعين قلـت 
ت لتتأملوا وتقارنوا ومتتحنوا نفوسكم  ! هل مات هذا احليوان بطباعـه فـيكم؟يف كل حيوان تتعلموا وتبدءوا أن تنظروا لكل احليوا

 ! َْأم مازالت طباع هذا احليوان تعيش فيكم؟

  يتبعـه اخلـروف وميـشي وراءهوأينمـا سـار الراعـي  ،ًهو حيوان أليف جدا وال يستطيع أن يتحرك بدون الراعي اخلروففإن، 

ــه، صــفات ســلبية اخلــروفولــيس يف ــح شــروط العبــور هــو مــن هلــذا كــان أول شــرط ...  . لــذلك وضــعته أمــامكم لتتعلمــوا من ذب
ٍحينئــذ  ..ًأي أن يقبـل اإلنــسان أن ينكـر ذاتـه وال يعمـل مــشيئة ذاتـه متامـا يف أي شـيء.. خـروف العبـور أي خــروف الفــصح

ا كـالكالب.  بـال عيـبْلََصري محسي لفعـل وفيـة جـدا ألصـحا ت  الـصفات اإلجيابيـة هنـاك صـفات هـذه  ولكـن مـع ًفهنـاك حيـوا

رجــوع الكلــب إىل ، وهــو بعيـونكموهـو الـصفة الــسلبية وتــروا هـذا األمــر سـلبية، وأ وضـعت هــذه الـصفة لــرتوا يف الكلـب 
ألن "ًوأيـضا قلـت ..  )٢: ٣يف( "ّانظـروا فعلـة الـشر انظـروا القطـع.. الكـالب انظـروا "هلـذا مكتـوب . ً، وهذا أمر خطري جـداهقيئ

ـا صـفات إجيابيـة كثــرية .  )١٥: ٢٢رؤ( "ًخارجـا الكـالب والقتلـة والـسحرة ت  ًـا أيــضا ولكـن كـالكالب الوفيـة أي أن هنــاك حيـوا
ْألن من يفعل . انية سلبية فيكمال أريد أن تتبقى صفة حيو، أي ، وأ ال أريد أن يكون هذا فيكمصفات سلبية َ

ّ يف الكلِّاخلطية يفعل التعدي، وخطية واحدة جتعلكم جمرمني ُ . 
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 ـم مـن الغـنماجلـداءَّـأما . ولكن اخلـروف هـو احليـوان الوحيـد الـذي شـبهت بـه أبنـائي وكـل القديـسني   وهـي املـاعز، فمـع أ
 ولكـنهم ليـسوا مـن خـرايف ،وم ويف الـشكل اخلـارجي مـن أبنـائي كالـذين يف الكنـائس كـل يـولكنهم يرمزون للذين هلم صورة التقوى

لفعلينالذين يسمعون يل ويتبعون  وهـو ،وهلذا أريت دانيـال أن هنـاك تـيس سـحق الكـبش حتـت قدميـه . يف كل شيء وماتوا معي 

ْرمز ملن مل يسمع كالمي وترك نفسه اخلروف فطبع ..  طبع اخلروف الذي فيه أضاع طبع اجلداء الذي فيه، فإن َ
لــروح ومــشى الطريــق مــدة طويلــةهــو ــاون، الفــرتة الــيت ســار اإلنــسان فيهــا  ، فقــام التــيس كمــا فعــل داوداإلنــسان   ولكــن عنــدما 

 وهـو طبيعتـه كخـروفأضـاع  أي الطبـع احليـواين التيس الذي فيـه كما حدث يف حياة داود أن وسحق الكبش
ً أي مل أجعـل دانيــال يـرى إنــسا شـكله قبــيح  هــذه األمـور عــن طريـق بــشرأحكــي لكـموأ مل . ً كــان قـبالخـضوعه الكامــل يل كمـا

يلتهمـوا سـبعة رجـال سـبعة رجـال قبيحـي املنظـر يرى ، هكذا مل أجعل فرعون مجيلًيقتل إنسا شكله 
ً أو ســبعة سـيدات قبيحــة جـدا يلتهمــون ســبعة سـيدات مجيلــة جــدامجيلــي املنظــر بـل شــرحت لكــم كـل األمــور الروحيــة .. ً

تد الطبيعـة البـشريةوفـسا يارهـا فقـط عـن طريـق احليـوا  ريــش َفِـتُنتاو  ..   آدم بأجنحـةى هكـذا مل أجعـل دانيـال يـر..  وا
ت أيضا كاألسد الذي انتتف ريشهاألجنحة ّ وحتول إىل دبً، بل جعلته يرى حيوا ُ  ًا فـصار متوحـشْمَهَنـِ عن طريق التهام اللحوم بـَّ

لتحديـدً حيواَقتَلَخأ  ، أن كل صفة سلبيةكل هذا لكي أؤكد لكم. ًأكثر وصار منرا ذو أربعة رؤوس   به هذه الـصفة الـسلبية 
 . لكي تتأملوا كل يوم وترون أنفسكم

  كــل  ،ومـا هـي شـروط اخلدمــة واالفتقـادبعــد، ًوأيـضا عنـدما كـان بطــرس مل يفهـم اهلـدف ُوكـان يف جــوع جـسدي واشـتهى أن 
ى أن يأكلواشتهًكما هو مكتوب جاع كثريا 

ُ
لروح كما عنـدما  ..)١٠:١٠أع (  لروح ويكون طعامه  ُفكنت أريد أن يسلك  ُ

 ..ّفطعـامي أن أعمـل مـشيئة الـذي أرســلين  ..ُكلمـت الـسامرية وطلـب التالميـذ مـين أن آكـل  فقلـت للتالميـذ أ يل طعـام آخـر 

لـر لـروح ويـشبع  ُفهذا ما كنت أُريد أن يفهمه بطرس وهـو أن يـسلك  ُ ُ  ويـشتهي أن يـشبع خبـالص النفـوس وحُ
ـا كـل دواب مـالءة عظيمـة جعلتـه يـرى يف رؤ هلـذا  .. واجلـسد وشـبع اجلـسد   وليس بامتالء البطن هلـا أربعـة أطـراف 

واذبـح وكـلُقـم  بطـرس "وقلت له .  وكل الطيوراألرض والوحوش والزحافات
ُ

أي ال يكـون جوعـك لـشبع الـبطن . )١٠أع( "
جلـسد لنفوس لكواجلسد بل جوع لـروح ولـيس  جلـسد  ..ُ وهذا عندما تـسلك  كـل  ُنـك مازلـت  تـسلك أعـين تُفـشهوتك أن 

ُغــري إين مل أوصـيكم أن خيــدمكم أحـد ...وهـذه ليــست صـوريت  ..جلـسد  بـل كانــت   ..ًاُ ألن أهـل البيــت كـانوا يهيئــون لـه طعامــ،ُ

 هلمًاعبيدوصييت للتالميذ أن خيدموا الناس ويكونوا 
ُ

ُ بغسل أرجلهم ًاُما أريتهم عملي ك ُ.... 

  مــالءة بهــا كــل فــصائل وجنــسيات ملــاذا مل أريــه : فمـاذا تعتقــدون!  األمــر؟فكيـف مل تفهمــوا قــصدي يف هــذا
ت والوحوش والزحا!؟البشر م منـذ بـدء ِّنه نفس التعليم الـذي كنـت أريـد أن أعلمـه آلدأل.... ! ؟فات ملاذا أريته فصائل احليوا

ه يف العهـد اجلديـداخلليقة وأع أي إنسان مازال باجلسد وهـو أن .. ِّلمه لنوح، هو هو نفسه التعليم الذي أريد تعلـيمكم إ
ًحيوي طباع حيوانات كثرية جدا

أجعل كل صفة األمر الذي جعلين حبكميت وبفطنة كاملة .  ألنه مازال بطبيعة حيوانية

 ،الرديئةله هذه الصفة الوحيدة جعل هذا احليوان أ وبدقة كاملة ،الرديئة تكون يف حيوانمن هذه الصفات 
من زاحف ت وكل يوااحلحيوان من يف كل اليت فيه وبداخله يراها كل الصفات السلبية احليوانية حىت أجعل اإلنسان يرى بعينيه 

 .  ويف كل حشرة من احلشراتافاتَّالزح

 م الروحية م وبصري جلسد ومل تنفتح عيو فهـو .. ُالرب يقول اذبح وكل .. انظروا ماذا يقول الرب"، قالوا أما الذين مازالوا 
م عـن رائحـة قـدور اللحـم  عنـدما بكـواإسـرائيلكما فعـل بنـو !!! .".حيبنا ويريد أن نتمتع بكل اللحوم الشهية  ورفـضوا ألين أبعـد



  
  وما رأيته يف جنة عدن– االختطاف األخري

  
٤١ 

كلــوا خبــزا جبــوار قــدور اللحــماحلريــة ورفــضوا أن يتبعــوين ــد أن ولكــين.  الــيت اختاروهــافهــذه هــي الكرمــة. ً وفــضلوا أن   كنــت أري
  ... أ يل طعام آخر آلكل.... كما قلت أ هو خالص النفوس  أن الشبع احلقيقي أشرح لبطرس ولكم

طبع من    ميوت  كلما .....  حيوان يف كل مرة ختطئون وتتوبون   تذحبون  كلما ف

 .ثرمني أك عونفتشب  مني أكثر    فتقرتبوا  ....  طباع احليوان التي فيكم

  وهـو شـرط  خروف الفـصح وهذا بـذبح أول حيـوان وهـو )١٣: ١٢خر( "أرى الدم أعرب عنكم"فكما قلت يف العهد القدمي

ت والزواحـف اذحبـوافجئـت يف العهـد اجلديـد وقلـت لكـم .  ذبـح هـذا احليـوانأي شرط بداية الطريق معـيالعبور   كـل احليـوا

ذا تستطيعوا أن تشبعوا مينوالوحوش ً، ألنكم عنـدما متوتـوا مـو كـامال  و سـأقوم فـيكم ] ميوت اجلـسد احليـوانيأي [ً

 .... يت كل يوم ِّفذكروا أنفسكم بوصي. خبز احلياةفيبدأ الشبع احلقيقي يب أ .. َّوتصريوا أعضاء يف َّوتقومون يف 

وكل ... حـذبا"
ْ ُ

"  

  ًمـو احفـة فيـك سـيموت اإلنـسان احليـواين وطبـع كـل زأي كلما تذبح طبع كل حيـوان فيـك وزحافات أي كلما تذبح حيوان
َّكامال فسأقوم فيك وستقوم يف َّفحينئذ ستصري عضوا يف  ،ً ً ئح ملـ... .فسيبدأ الشبع احلقيقيٍ  هـو يف العهـد ْنَهكذا كانت كل الـذ

املح ذبيحةً خـصوصا .. كـل حيـوان موتُ غفراين خلطية إنسان وتقدمه يف الطريق هو فشرط ..القدمي 
ُ

ئح رقـة  أول الـذ

ا، َبد أن حتر فهي البدأت لكم  إنـساننا إن كان "كما أخربتكم يف اإلجنيل  .. رائحة الرضام أ َتْألش لرمادتحول تق لُ
 فإن كان يوحنـا املعمـدان .)١٦: ٤كو٢( "ًفالداخل يتجدد يوما بعد يوم] ًأي البد أن يفىن اإلنسان العتيق متاما[ اخلارجي يفىن

يت"قلـت عنـه الـذي [ النـساء أعظـم مواليـد ِـهـذا هـو ايليـا املزمع أن   سـنة يف صـحراء ليــصل ٣٠ احتـاج أن جياهـد ])١٤: ١١مـت( "ُ
 ! ، فماذا تعتقدون ماذا حتتاجون أنتم؟لتلك الصورة عينها

  َالذي يذبح يف ذبيحة احملرقة فهل تعتقدون إنين ال أشفق على هذا احليوان ّالذي أ خلقتـه فهـو صـنعه يـديُ ُ ُلكـين كنـت  ... ُ
ُأُريكم كم إن هناك هدف أمسى بكثري جدا من بقاء هذا احليوان  وهـذا مـا   ...ُوهو موت هذه الطبيعة البهيمية احليوانيـة فـيكم ...ُ

 يفًعضواويعود اإلنسان  يوجد جيعلين أحتمل موت خليقة من خليقيت لكي
ّ

فليتكم تقـد ..ّ يف ًاد ابنَولُوي  ..
ِّ ُ ُ

رون 
ا اليت تملهاآالمي التي أح تصلبني من اخلطية اليت تفعلو

ُ
ُ ألبد أن أموت عنها حـىت ال متوتـون أنـتم ألين ، مرة ُأخرى ُ

ّم تقدرون آالمي من قبويل ومساحيُوليتك ... كم ُعفَضـنقـاط حـىت تتعلمـوا أيـن  .. ملوت حيوان وهو خليقة مـن خملوقـايت واحتمايل ُ
 ..ونقائصكم 

 أو لو أ قضيت أن تنتهي البشرية يف هذا الوقت ملا سعيت علـى اإلطـالق أن ، مثل نوحلكن لو مل يكن هناك إنسان صاحل 
ت والوحــوش والزواحــف واحلــشراتاســتبقى علــى احليــ  البدايــة خلقتهــا لتعلــيم ذ فــأ منــ!؟ مــا البنيــان منهــا ومــن بقائهــا ألن.وا

كــل احلــشرات ســتخدم  فهــل ..سان كمــا أخربتــك ُولــيس كمــا يقــول أو يعلــم الــبعض إين خلقتهــا لتخــدم اإلنــ.. اإلنــسان فقــط 
ُأخــربتكم عنــدما فــأ  ... واألبــراص فهــي رمــز ألعمــال الــشيطان كاحليــات والعقــارب والــسوس والــصراصري واحليــات !؟اإلنــسان

خلراف قلت لكم  يت إال ليهلك ويذبح ويقتلالذئبلكن "ُبتشبيه أوالدي  لـشكل  ..." ال  نـه لك فهو رمز لإلنسان الراعـي 
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٤٢ 

َفكنــت ُأريــد أن ُأذ.. يف كرمــة رئــيس العــامل ًاُيعــيش للجــسد ومــازال غــصن ــذا احليــوان لعلهــم عنــدما يرونــه ِّــكُ ُر أيــضا هــؤالء الرعــاة  ُ ً
 ...ُيستيقظوا على حقيقتهم 

  كلــوا ُويف ســفر الالويــني أخــربتكم ت،الظلــف مــشقوق لــيسأي حيــوان أال  ــا أمــا احليــوا ق ظلفهــا فتأكلو فهــل  ..ُــ الــيت ش
ــا شــهية]ُحــىت الرعــاة[عــاش الكثــريون ومــاتوا َْأم  !؟أدرك العــامل هــذه الرســالة كلــوا اللحــوم ويفكــروا كيــف جيعلو ُ كــل هــدفهم أن  ُ 

جلسد   !!!!!؟...ومل يفهموا قصدي ..ويعيشوا 
  ُففيمــا الــرب يكلمــين فــتح ذهــين علــى الفــرق بــني احليــوان الــذي شــق ظلفــه والغــري مــشقوق ظلفــه ّ كــل وملــا ..ُ ذا مســح فقــط 

خبز احلياةمن  .. الروحيالشبعشروط وهو  ..احليوان املشقوق ظلفه 
ُ

...  

  بـل وكـل هـديف مـن خلـق أي خملـوق حـىت لـو حـشرة صـغرية لبنيانكم الروحيفكان ال ميكن أن أخلق أي شيء إال ،

صنعتكل أعمايل حبكمة قد ين فأ خلقتها لتساعدكم على النمو والوصول للهدف، أل، كالسوس
ْ َ ُ

ت . ِ حىت النبـا
يلة خلقتهـا ألعلمكـم درس واسـتفادة، ولكـن ألن كثـريون مل يطلبـوا أن يعرفـوا خلضروات ومئات األلوف من األصـناف، كـل فـصوا

فهنــاك قديــسني . ، ومل يفتــشوا الكتــب ومل يفهمــوا مــا قلتــهاعتقــدوا أن هــذه للمتعــة اجلــسدية وللــشبع اجلــسدي.. خطــوات الطريــق

 قلــت لعـذراء النــشيد  عنـدمانبالرمــاقديــسني شـبهتم وهنـاك الـيت هـي مثــر أغـصان الكرمــة،   العنــبعناقيــدبشـبهتهم 

ألن كـل نبـات يرمـز لفئـة مـن ! ؟ يف القديـسنيفهـل عـرفتم الفـرق بـني قامـة العنـب والرمـان..  )٣: ٤نـش( "رمانةقة لفكحبيبـيت "
لــرتوا بعيــونكم وتتــأملوا  وهــذا كلــه أخــربتكم بــه يف الكتــاب .ًأيــضا بنــوع معــني مــن الفاكهــة واخلــضار والبقــول ، وشــبهتهمالقديــسني

سـري عليهـا  الـذي أغـصانه كـان جيـب أن أ ومثـر النخيـلبـالبلحوهناك قديسني شـبهتهم ! أي فئة أنتم صرمت؟: ومتتحنوا أنفسكم

ألمل
ُ

ك
ْ

تم مغـزى هـذا فهـل عـرف.. كمـا عنـدما دخلـت ُأورشـليم كـان جيـب أن أسـري علـى هـذه األغـصان . .أورشليم يف  عليكم

ْ وهناك من صار كالرمان ..!؟حىت أمشي عليها  ..قطع الكثريون أغصان النخيلاألمر وملاذا  َّـأما . والتفاح والعنب َ

حية البقول ْوهنـاك من صـارت قامتـه كالـشعري .  بـدينارشـعرياين َُـ بـدينار يقابلهـا ثـالث مثالقمحة َـيِنُ مثفـأ أخـربتكم أن: من  َـ
ْوهناك من وصل للق  . للقمحامة الروحية َ

  ا مغطاة ال يراها أحد كالرمان الذرةوهناك ايـة هلـاالبصلمثلما أ يف . اليت مثر ، حـىت عنـدما  الـذي دوائـره مـستديرة ال
وسـأخربك فيمـا . ِّبكته ليبكي كما حيـدث يف البـصل بـسبب الكربيـت الـذي فيـه الـذي يرمـز للعقـاب يف اليـوم األخـريجيرحين أحد ُأ

ت، لكـن كنـت أمتـىن أن مك عن كل فصيلة بعد وسأكل لـو كنـتم عنـدكم  " قلـت لكـم لتعرفـوا ملـاذاالكتـبتفتشوا من النبا

! ؟فهل عـرفتم مـا هـو طبـع اجلميـز الـذي فـيكم الـذي جيـب أن ينقلـع.  )٦: ١٧لو( ".. انقلعياجلميزةهلذه كنتم تقولون  ل..إميان

 بـورق التـني يغطـي عورتـهملـاذا  و يف أوراق شـجرة التـنيآدم أن خيتبـئل و ملـاذا حـاو! ؟اجلميز والتنيفهل تعرفون الفـرق بـني 
ت وقــت اإلمثــار؟! ؟لــذات لفعــل مل يكــن وقــت ! ِغــري أين ملــاذا أ لعنــت شــجرة التــني مــع أنــه مل  فمــا ذنــب شــجرة التــني؟ فإنــه 

يت أوال! إمثـار؟ ــا أخرجــت ورقــا بــدال مـن الثمــر ألن الثمــر  ًفإ ً .  الــورقنمــوً تثمــر شـجرة التــني أوال مث بعــد هــذا يفــإن الرتتيــب أن. ً

َّإن "فـأ أخـربتكم ! ؟ يف الكتاب املقدسْلْقَ وكل بـالكمونما معىن ً أيضا و! مغزى كل هذه األمور؟فهل تعلمون  الـشونيز ِ
َ ُّ

ِ
ِال يدرس بالنورج وال تدار بكرة العجلة على الكمون ِ ِ ِ

ُّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َّ ُ َ ْ َُ َ
ْلقض ِ بـل  َـ ِ ْ ْلعصاَ َيب خيبط الـشونيز واْلكمـون  َـ ُِ ُ ُّ َُ َ ِ ُّ ُ َْـ  )٢٨أش( ".ِ

ْلشونيز والقمح والشعري وكـل بقـل؟ و ماذا يرمز الكمون وافهل فهمتم قصدي من هذا الكالم وإن مل تعرفـوا هـذه األمـور، فمـىت ! َ
ا  ! ؟ستعرفو

 َمــا  "فمكتــوب . ال هــدفً هبــاء هكــذا بــفــأ ال ميكــن أن أخلـق أي شــيء !!!؟فكيـف عــشتم كــل هــذه الــسنوات ومل تــسألوين
َُّأعظم َأعمالك  رب َ َ ََ َ ْ َْ َكلها حبكمة صنـعت! َ َْ َ ٍ َ ْ ِِ َ َّ َمآلنة األرض من غناك. ُ َِ ِْ ْ َُ َ ـا أمـا . ٌَ عظـم حكمتـك يف صـبائك و فطنتـك الـيت طفحـت 
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رأيت ح كماللكل ..  األرض ْتَّـمَمثل النهر فان قرحيتك ع
َ

ًدا أما وصاياك فواسعة جدا ًَّ
َمـا َأعظـم . ال حـدود هلـا  َ ْ َ

ِجودك الذي ذخرته خلائفيك وفـعلته للمتكلني عليك ُجتاه بين اْلبشر َ َـ َ ُِ َ َ َ ََ َ َْ ََ َِ ِِ ِ ِ َِّ ْ ُْ َُ َ َُ َ َِ َ َ ْ ، بـن ١٠٤مـز( "اكـشف عـن عيـين ألرى عجائـب مـن شـريعتك .َّ

ِِغىن نعمته،  "ًأيضا  كما أخربتكم على لسان بولس ابين.  )٣١ و١١٩، مز٤٧سرياخ  َِ ْ َ ََاليت َأجزهلا لنا ِ ََ َْ ٍبكل حكمة وفطنةَِّ ِ ٍ ِ ِ
َ ْ َ َ ْ ِّ ُ

َ، إذ عرفـنـا  ََ َّ ْ ِ

ِبسر مشيئته ِ ِ ِ ِ
َ َ ِّ

ِ، حسب مسرته اليت قصدها يف نـفـسه، لتـدبري مـلء األزمنـة،  ِ ِ َِ ِ ِْ َ ِ ْ َِ ِ َّْ ََِ ْ َِ َ َ َ ِ َِّ َ ََ ِليجمع كل شيء في َ ٍ ِ
ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ

ِالمسيح ِ
َ ْ

، مـا 
َ

في السماوات وما على األر
ْ َ َ َ َ َ َ ََّ

ِ ٍ، يف ذاك الذي فيه َأيضا نلنا نصيبا، معينني سابقا حسب قصد الذي يـعمل كل شيء ِضِ ْ َ َّ َُ ُ َ ْ َْ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِّ ِ ََّ ََّ َ ً ً ًَ ِْ ِ َِ َ ْ َ َ ِ
َِحسب رأي مشيئت ِ َ َِ َْ َ   )١أف( "ِهَ

  وسيـصري ا أتكلم، ّما قرأ الكتاب لن يعرف عم، مهاآلنوالذي مل يتجدد ذهنه حىت ومل يصري يف الروح فكري فالذي ليس له
 أين أضـعف مـن ندرويـدون أن َّ، وكثريون حكموا علـي كثريون مل يفهموا مغزاها.. ًمثال ففي قصة نوح . رِبصُكالذي له عيون ال ت

ت والوحوش والزواحف تظل يف مل تفكروا مث ! ؟ال أستطيع أن أنقذ إنسان من طوفانكيف ألين  !!اإلنسان ّملاذا أجعل كل احليوا
ر  أضــعها يف قمــة جبـل، وهــذا مــع فكــان ميكــن أن! ؟ن كامــلمكـان مغلــق مــع إنــسا َاســتمرار االفــرتاض أن هنــاك إلــه أعظــم مــين َأم َــ

لوال إني أحكي لكم الطريق عـن طريـق ولكـن . فأ الذي فعلت هذا، وأ الذي كان ميكن أال أفعلـه..! لطوفان
ملرةغري أنه هناك أمور غري. ، ملا طالبت من نوح أن يفعل هذاهذه الرموز  يـوم ٤٠مثل نزول املياه ..  منطقية 

ملـاء، هـل !  يـوم؟٤٠ل ماء ملدة ِنزفهل مل يغرق الناس يف أول يوم حىت أظل ُأ.. على التوايل ًمث بعـد أن أغرقـت العـامل أربعـني يومـا 
أن ألغيـه مـن العـدم يف حلظـة فكمـا أوجـدت املـاء مـن العـدم كـان ميكـن ! ًأحتاج سنة كاملة ألزيل املاء الـذي أنزلتـه يف أربعـني يومـا؟

 وهـو ارتفـاع ًاملياه اليت غطت أعلى جبال يف العامل خبمسة عشر ذراعا أي ارتفعت املياه آالف األمتار:  تعتقدون، ألنه ماذاواحدة

ت أعماق . َّ اعتقـد أين انتظـرت سـنة حـىت يتـسرب املـاءْنَـوهـذا مل! ؟فأين سيذهب هذا املاء،  البحـارأكثر من كل مستو
 ! َّ أين سيتسرب املاء؟فإىل
  ألمطـارأي إن ، ً أبداَّجتعل املياه ال تتسرباليت رتبتها أ فإن دورة احلياة ولكـن طاقـات . املياه اليت تتبخـر تعـود مـرة أخـرى 

تـسريب ألنـه ال جمـال وال مكـان لًهـا أيـضا ووكان البد أن آخـذها وأحم،  من العدم فتحتها، أي أوجدت هذه املياهأالغمر العظيم 
ــاه ــاه الــيت خلقتهــا مــن العــدمأحتــاج ســنة لكــي ألغــيفهــل أ .  فالــشيء الــذي أخلقــه يبقــى لألبــد.هــذه املي فكيــف ال ! ؟ هــذه املي

 . َّ بعد أن غطت رؤوس اجلبالتفكرون أنه ال مكان لتسريب هذه املياه

 ًأخلق رمزالكي فعلته كل هذا و
مث ملـاذا . وا مـا جيـب أن تعملـوهوأجعله بشكل قصصي، هذا لكي تفهموا الطريق وتتعلمـ 
و ملـاذا أخـربكم ثالثـة ! ًو ملاذا تعلو املياه فوق أعلى اجلبال الشاهقة خبمسة عشر ذراعا؟! ًأربعني يوما تنزل املياه، هل هذه صدفة؟

ين مرة أخربتكم أن املياه تعاظمت وتكاثرت جدا فبدأ الفلـك يـسري علـىمرات أن املياه تكاثرت ! ؟ وجـه امليـاهً ورفعت الفلك؟ و
ًمث أعود وأخربكم أن املياه تعاظمت كثريا جدا  ! ؟فما هذا الذي أ أحكي عنه... ً

 لتـدريج علـى مـدار ّلِقـَمث ملـاذا ي! هـدف؟أي ال بـفهل تعتقدون هذه الدقـة الكاملـة بـال مغـزى و مخـسة أشـهر  منـسوب امليـاه 
لتحديــد  ت نفــسها مخــسة أشــهر أيــضا! غــزى؟ وبــال مًفهــل هــذه صــدفة أيــضا! ًمائــة ومخــسون يومــا؟و  قائلــة ًكمــا أخفــت أليــصا

م اليت هكذا فعل الرب يب" ُاء العـامل مـن فلـك فكما خـرج مـ .. )٢٥: ١لو( " من بني الناس عاريينزعَّنظر إيل لكي فيها  يف األ
تمن نوح هكذا خرج  م وهو مخسة أشهر  ...ً أيضا ماء العامل أليصا ُز خروج العامل مـن كـل حاسـة مـن ألنه رم ..ُبنفس عدد األ
م اليشع! ًفهل هذا الربط صدفة أيضا؟... احلواس اخلمسة   علـى َدَّدََـعنـدما أقـام ابـن املـرأة الـشومنية عنـدما مت )٣٥: ٤مـل٢( هكذا أ

فعد على الطفل مرة أخرى، َّ وعاد ومتد،الطفل مرة مث بدأ ميشي يف البيت هنا وهناك
َ

ط
َ

س
َ

عينيه  وفتح سبعة مرات الصيب 
ً عشر عاما أي هو مـن أبنـاء النـور ىتفهذا الطفل مثل الصبية اليت كان هلا اثن! فهل تفهمون معىن هذا األمر وإىل ماذا يرمز؟. وقام

 .النورابنة  عام أي ١٢كما قلت أن الصبية ابنة 
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 واليـشع الـذي معنـاه .امل فيهحبر الع دخلِّديته ِه ولعدم جُرَذَ لكن لعدم ح، كان يسري الطريقْنَ و هذا الطفل يرمز مل 

املخلص يرمز يل أ "صِّلَُإهلي خي"
ُ

ين مـرة، ،  جلهاد الكامل كما جاهد يعقوب سبعة سنوات ليحظى براحيل مث سـبعة سـنوات  و

ز جلهـاد لكـن جهـاد  فهـذا يرمـ هـذا عنـدما عطـس،... خلروج ماء العامل منه ًا سـبعة مـرات وكـان رمـزَسَطَهكذا الطفل ع

ُالعامل الذي دخله ج ماء بسيط خلرو ومل خترجفرق بني الصبية اليت ماتت ُ فهناك ...ّ
ُ

مـع   وهـي ابنـة.. بعد من البيت  رئـيس ا

يني الـذي مـات  وبني ابن .. ابتعـاد لـدرجات  زورمـفهـؤالء  ... مـات وأنـنتّوبـني لعـازر الـذي  ويف طريقه للقـربّأرملة 
م النفوس عين   ...ُودرجات مو

 م نوح بعد مخسة أشهرخرج امل هكذا لتحديد ظهـرت رؤوس اجلبـال، ف،اء من األرض أ هـل هـذه ً مث بعد ثالثة وسبعني يوما 
ًوالـسبعون يومـا هـي عـدد أسـفار الكتـاب املقـدس الـذي إذا عاشـه إنـسان سيـصري مـن رؤوس اجلبـال فـالثالث ! صدفة بـال مغـزى؟

َكـن أن ختفـى مدينـة كائنـة علـى رأس جبـلال مي" أي سيصري كالنجوم وكقدوة كمـا أخـربتكم ،على األرض مث غـراب مث . )١٤: ٥مـت( "ُ

 وعـن  بدقـة كاملـةفأنا أخربكم بالتحديد كيف خيرج العامل منكم. محامة ثالثة مرات، مث تنشف األرض مث جتـف
 . ح اجلهاد القانوينِضَّطريق قصة رمزية ليت

 ُوطلبــت منــه أن يــدخل الفلــك . كــان عمــره ســتمائة عــامُعنــدما دخــل الفلــك  ووكــان نــوح عمــره قبــل الطوفــان مخــسمائة عــام
م  ّوُأغلــق عليــه وظــل ســبعة أ اشــر والــشهر فــإن نــوح دخــل يف اليــوم الع! ؟ًقبــل أن أبــدأ يف إنــزال امليــاه، فهــل هــذا أيــضا بــال مغــزىِ

لعـشرون م الـسابع واوخـرج مـن الفلـك يف اليـو.  مـن الـشهر الثـاين من سنة ستمائة، وبدأ الطوفان يف اليوم الـسابع عـشرالثاني

 يف أحييكمَْأم نسيتم أين ! معزى له وهو الدخول يف الشهر الثاين واخلروج يف الشهر الثاين؟، فهل هذا ال الثانيمن الشهر 

ألنـه ال ! ؟ًهـل مل تفكـروا مـاذا كـان يفعـل نـوح داخـل الفلـك وهـو مغلـق متامـا بـال هـواء!  يف اليـوم الثالـث؟وأقيمكماليوم الثـاين 
تنـوح وهـل سـألتم كيـف كـان . م يف الفلك بسبب القـاريوجد مسا ّيلقـي مبخلفـات احليـوا ؟ وكيـف يتحمـل الفلـك أنفـاس مئـات ُ

ا، لكـان ال ميكـن أن ًا رمـزفلـوال أن هـذا! األلوف من الزواحـف والوحـوش والطيـور؟ حيتمـل إنـسان كـل هـذا  لطريـق وحيـاة تعيـشو
ذه الطبل واحلياة التعب والعناء  ذه الطريقة سنة كاملـةريقةذا الشكل و  بـال هـواء وبـال  بل وكان ال ميكن أن تعيش أسرة نوح 

ت  ًجدا كان ال واألهم !.!.ّوال مكان ملخلفات البهائمنور  ذا العمل الشاق جدا لـيحفظ كـل هـذه احليـوا ُميكن أن ُأطالب نوح  ُ
 نـوح الكـوة الـيت طوهلـا  فـتح عـام كامـلّيِضُ مـد وبعـ الباب ال يفتح كوة الفلك وال الباب، فأ الذي أغلقتألين اشرتطت أن ...

هلـواء الـذي يستنـشقه مئـات األلـوف مـن كـل الفـصائل،ذراع  ولكـن . اليت حىت لو ظلت مفتوحة طوال العام ال تكفي إلمدادهم 
ختـرج أن كـل كلمـة  ونـسوا َّوعاش كثريون وماتوا وأخذوها كمـسلمات.  برموزكانت هذه أول قصة عن طريقها أحكي لكم الطريق

ـا خطـوة يف من فمي هي روح وحياة اقبلـوا الكلمـة املغروسـة فـيكم القـادرة علـى " كمـا أخـربتكم الطريـق وهلـا دور يف خالصـكم أل
 .  )١يع( "ِّأن ختلص نفوسكم

  م نوح ملاذا : كيف مل تسألوا أنفسكممث يت الشر يف أ م لـوط  بطوفانّأ  أ إلـه فهـل! ؟بالنار والكربيـتيتـه أوأ
ِأم أ ب! ؟ِّكل يوم ُأغري رأيي ّكم هذا الشر الذي يتفنن ْ ْ ! ؟ـا البـشر أو أفـين بيـد يف أي طريقـة قتـل وتعـذيب خمتلفـة عـن كـل مـرة أَ

ــذه املــسلمات َّأم أيــضا مــازلتم معتقــدين  َ ُ ً ّكمــا أين جتــسدت يف وقــت مــن األوقــات أيــضا اعتربمتوهــا مــسلمات، وأين مــت علــى ! ؟ْ ُ َُّ ً
فـإن كثـريون عاشـوا ومـاتوا ومل يفهمـوا ..! وقمـت يف اليـوم الثالـثوظللـت فيـه ودخلت يف قـرب  ،يب اعتربمتوها من املسلماتالصل

كل هذه القصص تكمل خريطة خطوات الطريق للوصول للهدفأن فكري ومل يعرفوا 
ِّ ُ

 . 

  م نوح كان يرمز الطوفانفإن م لـالنارَّ، أما للموت األول يف أ . للموت الثـانيوط فكـان يرمـز  والكربيـت أ

ين  فـاملوت األول هـو رمـز للنفـوس .  ثانيةوقيامة أوىل وقيامةكما أخربتكم يف سفر الرؤ أن هناك موت أول ومـوت 
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لـروح م علـى األرض يف  اليت رفضت أن تسلك  ـم كـانوا الفرصـة الـيت أعطيتهـا هلـم وهـي حيـا هلـذا كـانوا يعيـشون حيـاة مـوت أل

جلـس يف النـار األبديـة وهـذا هـو هلـؤالء ذهبـوا للمـوت األبـدي وعنـدما انتهـت الفرصـة  .املـوت األولفهـذا هـو ..  ديـسلكون 

ـم لـو ظلـوا يف اجلـسد سـيغرقون ، هلذااملوت الثاني  الطوفان كان يرمز للموت األول الذي كنت أريد أن أيقظ الناس على أ
. وت األبـدي وهـو رمـز للنـار والكربيـت اللـذان أنزلتهمـا علـى سـدوم وعمـورة وسـتكون النتيجـة املـوت الثـاين وهـو املـ،يف حبر العامل

ًوهذا ما حذرت آدم أيضا منه أي لو سعيت أن يكون لك شبع آخـر غـريي، .. ّإن أكلت من شجرة معرفة الشر" عندما قلت له ّ

ألول وهـو انفـصالك عـين أي سـتموت املـوت ا". ًموتـا متـوتفإنـك .. وهذا هو رمز األكل مـن شـجرة معرفـة اخلـري والـشر 
ًدقيقـا جـدا يف حتـذيري آلدم عنـدما قلـت كنـت هلـذا . ، وهـذا سـيؤدي إىل املـوت الثـاين وهـو املـوت األبـديألنـك ستـصري بـال روح ً

ٍ موتا سوف يؤدي إىل موتأي أن" ًمو متوت"آلدم 
ً. 

 ُهلذا عندما نزلت من اجلبل عندما جتليـت مـع موسـى وإيليـا ألعلمكـم كيـف عنـدما تـص مـع ريون يف الـروح تـصريون يف صـداقة ُ
لـروح تـصريون أعـضاء يف،مي ويف أي عهددين يف العهد القالذ َّ ألنكم  فهـذا كـان قـصدي  ...ُكـل قـديس يف أي زمـن أصـدقاء ل وُ

ُعندما قلت لكم  ُاصنعوا لكم أصدقاء مبال الظلم"ُ ه" ُ ُأي بكل ما أعطيـتكم إ  ،ُعمـر مـن نعمـة روحـي والعقـل والقلـب والـنفس والُ
َّفكل هذا مال وغىن لكي تصريوا أعـضاء يف بـن اُفعنـدما نزلـت مـن اجلبـل اسـتقبلين رجـل لـه  ..ُـ وتـصريوا أصـدقاء لكل القديـسني ُ

ُ وهـذا كـان رمـزا كـل  ...املاء والناريـه يف ِلقُفيـه روح كـان ي ُـوأ كنـت أريكم مثـال عملـي يف حيـاة إنـسان  ..عمـل الـشيطان ً ُ.. 
كـان  و..يف حبر العامل ومهومـه وشـهواته ًاملوت األول غريقا وليموت .. ُأن يهلك اإلنسان يف حبر العامل  .. ملهُفكل ما يسعى أن يع

ُهلـذا يف هـذا الوقـت قلـت لكـم علـى العـالج  ..حـىت بعـد ذلـك ميـوت املـوت الثـاين يف اجلحـيم لألبـد  ...ًرمزا هلـذا األمـر الطوفان  ُ

ُعندما قلت لكم  ..الكامل لتتحرروا من هذه العبودية  أي هـذه الطبيعـة الـيت تعتمـد علـى العـامل كـشبع  [..اجلـنسإن هـذا "ُ

ا صارت غصن يف كرمة رئيس العامل ال خيرج وال  .. ]ُأل
ُ

يبطل
ُ

 ". إال بالصوم والصالة
  لـذات،  كثريون عاشوا وماتوا ومل يفهمـوا ملـاذا هـذا الرتتيـبهكذا أسفار الكتاب املقدس ل قـصة تكـون وملـاذا أولتحديـد و

ْي قــصة فلــك نـوح، وًرمـزا للجهــاد هـ ين ســفر هــو التحـرر مــن قبـضة فرعــونُ ت وشـق البحــرملــاذا يكـون  ًوأيــضا . ّ عــن طريـق ضــر
َّأن كل هذه مسلماتاعتقدوا كثريون  َ َّ؟ وأمـا القـضاة يكـون الـسابع؟ و ملاذا يكون سفر يشوع هو سادس سفر يف العهد القـدميو! ُ

و ملـاذا ثالثـة ! ًن التاسع وينقسم إىل قسمني؟ و ملاذا مل ينقسم سفر اخلروج أو التكـوين إىل قـسمني أيـضا؟ملاذا سفر صموئيل يكو
 عـشر؟ و ملـاذا واإلحـدىهم التاسـع والعاشـر و ملـاذا كانـت تـرتيب! انقسمت إىل قسمني ومها صموئيل وملوك وأخبـار؟أسفار فقط 
يت أشــعياء وأرميــاء وحزقيــاو ملــاذا بعــد ســفر النــش ســفر عــزرا وحنميــا؟ جــاء بعــدهم وهــل تعرفــون املقارنــة بــني هــؤالء الثالثــة  ؟ليد 

جيل مىت ومرقس ولوقا؟ ملقارنـة بكـل سـفر يف العهـد القـدمي بكـل إجنيـل ! أنبياء العظام وبني الثالثة أ وهـل تعرفـون ملـاذا الرتتيـب 
ــد؟ ين إجن! يف العهــد اجلدي يت مــرقس أول إجنيــل ومــىت  جيــل ملــاذا جعلتهــا ! يــل؟أي هــل ينفــع أن  فهــل تعرفــون ترتيــب هــذه األ

 يكون سفر نشيد األنشاد هو التاسـع عـشر وملاذا! وما عالقته حبزقيال؟! وأن يكون لوقا هو الثالث الذي يعين املستنري؟! هكذا؟
يت  يت حزقيـال يـق؟ ورميـا وحزقيـال يف وصـفهم للطروما الفرق بني سفر أشـعياء وأأشعياء ليكون هو السفر العشرون؟ مث  ملـاذا مل 

 ؟قبل أرميا

 ِّوتكمل كما أخربتكم أن كل األسفار تشرح الطريق  !وعن ماذا يتكلم كل سفر ويف أي جزئية يف الطريق؟

ِّفهـل كـل هـذه مـسلمات ! ؟ل عـرفتم عمـا يـتكلم كـل سـفر ويف أي جزئيـة يف الطريـقهف. ًبعضها بعضا كخريطة كاملة َ ًأيـضا عنـدكم ُ
فـإن كــل !  ومل يعرفـوا إجابــة هـذه األســئلة؟– حــىت مـن الالهــوتيني –فكيــف عـاش كثــريون ومـاتوا ! قـصد؟تيــب أي ذا الرتهلـولـيس 

ريــخُفكيــف ســتحيي إنــسان .. ُكلمــة ختــرج مــن فمــي حتيــي اإلنــسان ــا مــسلمات وجيولوجيــا و فــإن ! ؟أخــذ هــذه األســفار علــى أ

م ليسوا يف الروح ال يعرف الناس كل هذه األمور،، فعندما تفحص كل شيءالروح   ‘‘. كان جيب عليهم أن يستيقظوا أ
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 صـدمت وبينما كنت أمسع الرب يقول كل هذا الكالم ،ِ أين لـيس فقـط لـست أعـرف كـل هـذه األمـور وال حـىت أن كثـريون ال ُ
ا، ولكين صدمت أين  ُيعرفو ِ ا كمـس! كيـف مل أفكـر يف هـذه األسـئلة وهـذه احلقـائق البديهيـةُ لفعـل أخـذ َكيـف  ! ؟ً أ أيـضاَّلماتُ

ــون هلــــا هــــدفويرســــل رســــالة وكيــــف مل أدرك أن هللا ال ميكــــن أن  ــه مــــاذا ســــيفيدين يف التــــاريخ أن أعــــرف !؟ال يكــ أن األرض  ألنــ
موعات الشمسية نظمت يف اليوم الرابع ِّوالكواكب وا ت يف اليوم الثالثُ ِ بعد أن خلقت األشجار والنبا مث أدركت كيف أن ! ؟ُ

  !؟ وكامل يف حكمته، كيف يكتب لنا كالم ال ميكن أن يفيد إنسان واحد على األرضلعظيم الكامل يف قدرتههذا اإلله ا

 مـا نبـ’’: وأكمل الرب كالمه وقال يل ريـخوءًفـإن سـفر الـرؤ ودانيـال أيـضا اعتـربه كثـريون أ فبـالطبع التـاريخ ال  .... ات و

فكيـف ! !.)٢٧: ١يف( "املسيح كما حيق إلجنيل فقط عيشوا"يل، ألين أوصيتكم ً، إذا سفر الرؤ ليس من اإلجنميكن أن تعيشونه
ريخ حدث أو سيحدث ات وءأن نبـيعتقـدون أي الـذين  !؟أي كيف سيعيـشه كـل إنـسان علـى املـستوى الشخـصي! ؟ستعيشون 

ريــخ دانيــال وســفر الــرؤ  َهــذا اجلــزء مبقياســهم لــيس مــن اإلجنيــل وال يـعــاش.. ًإذا .. هــي  وإن كــان ســفر . ًذا لــيس صــحيحا وهــ،ُ
، ولكن عمق القضية واحلقيقة هـي حيـاة البـد  حقيقية هلدف نبوءاتالرؤ حيوي  َكيد أن هذا الكتاب مين أ ومساق بروحي أ ُ
 . أن تعيشوها

 ========================================================== 
  ،لفعـل، وهـذا مـا حـدثَّعـرض للـسقوط، إال إذا أراد هـوُ حالـة سـقوط أو مأي لـيس يففإن آدم كان يف حالة إنسان قـائم  . 

ّحىت إنه مل يكن يفهم ما هي اخلطية وما هو الشر فلم يكن يف جـوع أو ضـعف أو احتيـاج جلـسد آخـر فإن آدم كان يف نقاء كامل 
، ومل يكـن رئـيس  بعـد يف كرمـة رئـيس العـاملًرئيس العامل، أي مل يكن قد صـار غـصنااجلسد وال مل يكن حتت سلطان ألنه  ليشبع منه

ًأن يكـون غـصنا يف ..  مهيـأ ويف وضـع متأهـب  آدم بـل كـان..وال هـو مـصدر حياتـه ... ِّ الـذي حيركـهالرأسالعـامل هـو 
 وكـان .طريـق كـان بـه شـجرة احليـاة، والطريـق اآلخـر كـان بـه شـجرة رئـيس العـامل: ألنـه كـان يف مفـرتق طـرق، وأمامـه طريقـان كرميت

 .ًيصري غصنايف أية كرمة ليه أن خيتار ع

  مصدروأكـون أ  يف حياتـه واإلله..  الرأسأنا  ألصـري ، أن يطيعين أ فقطكرمتيوجوده يف شرط فكان 

ــه ــرابوهــذا هــو  ...اإللــه والــرأس يف حياتــهو .. ُكرمتــه وخبــز حياتــه رفــض أن أكــون أآدم ولكــن . حيات ــة اخل  يف بداي
 فأطـاع آدم  حـواء وأطـاع  .... اإلله والـرأس أكون أ أنه رفض أناخلراب الذي حدث لرئيس املالئكةهو نفس  كان  بل،البشرية

  . يف كرمة رئيس العاملً، فصار غصناً أيضا رئيس العامل
  لكتــافــأ أريــتكم هــذا اخلــراب الــذي حــدث يف البــشرية هــذا  وكــان )٧ نيــالدا( كاألســد الــذي رآه دانيــال.. ب يف رمــوز كثــرية 

 وهـذا مـا رآه ،  وانفتحـت عينـاه  متامـاً َّ تغـريت طبيعتـهبعـدم طـاعيتآدم ولكـن ، ومهيأ للطـريان له جناحانألسد ا

انت دانيال أن األسد
ُ

فِت
َ

َوُأعطي  ]ًالذي كان رمـزا آلدم[ شه ري
العطيـة واهلبـة الـيت كنـت آدم  َدـَقَفَ، فـٍ إنـسانَقلـبهـذا األسـد ِـ

ا لـه وهـي الوجـود يف، وتغــ تغيـري طبيعـة اإلنــسان "وأ وصـفت هــذه احلالـة وهـي  .ريت طبيعتـه يف احلـال يف هـذه اللحظـةَّقـد أعـدد

الـسبعة بقـرات تهـا ابتلعالـيت الـيت أريتهـا لفرعـون، كالـسبعة بقـرات حـسنة املنظـر  ، برمـوز كثـرية يف الكتـاب"ُّوتشوهه
اعـة ًجدا فـضاعت الـصورة اجلميلـة الـيت كانـت آلدمالقبيحة  اعـة  .يف كـل أرض مـصر وبعـدها حـدثت ا ًتعبـريا عمـا وكانـت ا

ُوكانت تكميل للرمز وهو احللم وهو السبعة بقرات احلسنة اليت ابتلعتها السبعة بقرات القبيحة الـيت كانـت داخل اإلنسان حدث 
ْعندما ابتلعت الصورة احلسنة وضاعت ًرمزا ملا حدث آلدم  َ  .  أكون أنا الرأس أن آدمبسبب رفضُِ
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 ًقبيحة جداة بقرات فكانت السبع
كيـد ومل يرى فرعون يف كل أرض مصر   لإلنـسان الـذي رفـض أن مثلها قباحة، فهذا 

َّيكون عضوا يف َ أن قباحته ال توصفً ْ وهي عكس الصورة متاما ملن ،ُ َ َّصار غصنا يف فً ًأبرع مجاال من كـل بـين يصري سيت فصورصار ً
ّ كلْلَ حبيبيت بِها أنت مجيلة "البشر، وسأقول أ هلذه النفس  َك مجيلة بال عُ ْفكـان احللـم الـذي أريتـه لفرعـون . )٤نـش( "ِ فيكٍيبِ ُ

لفعلحدث وماهو احلقيقة  يت بعـده  ،يف عامل الروح   ًجماعة شـديدة جـداهلـذا مسحـت أن 
ن  يف األرض كلهـا، ألخـربكم أ

 .انفتحت عيناهمن الناحية الروحية آلدم عندما ًفعال هذا ما حدث 

 الـذي كنـت قــد الـشبعهـذا فخـسر اإلنـسان كـل . ًأن تكـون غـصنا يف كـرميتمـا حـدث للبـشرية لرفـضها هـو  فـإن هـذا 

 الطبيعـة يفًشـريكا  أن يكـون َرِسَوخـ ، طـوال األبديـةوالراحـة الكاملـة  الكامـلالفرح َرِسَ وخ، لهأعددته وهيأته
عـدم شـبع اإلنـسان فبـسبب . قيقيـة واختـار املـوت احليـاة احلَرِسَ، فخـً أن يكـون غـصنا يف كـرميتَرِسَألنه خـ .. اإلهلية

فإنفتحـت   ..ةباإلضافة إنه أعطى جسده ما اشتهاه أي سعى أن يشبع من مثرة شهي،مني
 فإن كل .وهذا اجلوع هو السبب الذي جعل اإلنسان خيطئ .حدث اجلوع يف العامل كلهف .. اجلسد يف احلال عينا
ُأن يشبع كل حاسة حبواسه اخلمسة ُ يسعى كل إنسان بدأ فبسبب شدة اجلوع ... .ً جدا شديدصارت يف جوعيف اإلنسان حاسة  ُ
شبع حاسـة التـذوق ًأيـضا يـسعى بـدأ و ،ُليشبع حاسة اللمـس جبسد آخرجسده  فبدأ يشبع.. يف جسده جائعة  ،بطعـام شـهيُـأن ي

ِويسعى أن يشبع حاسة النظر  ً كـان شـديدا جـدا يف األرض وعاجلن أُوكمـا أخـربتكم  ...لنظر للناس وأجساد الناسُ ً

كلها
ُ

، فكـل مـا كـان فهـو مـا سمع النظر واألذن ال متتلئ من الالعني ال تشبع من"فهكذا مكتوب  )٤١تـك( 
َسوف يكون، فالذي مسع ْ، فمـن حيـب الفـضة لـن يـشبع مـن الفـضة فليس حتت الـشمس جديـد ،كل يومهو الذي حيدث  وحدث ُِ َ

ًومن حيب الثروة ال يشبع أيضا ْ  .ً أبدا وشهواتهكذا الذي حيب اجلسد لن يشبع من اجلسد ه ..َ

   )٥جا/١جا( والبحر ليس مبآلن...  جتري وتصب يف البحروكل األنهار

   )٢٧أم(  ال تشبعاناإلنسانعينا   وكذا ..عان ال يشب  .. واهلالك اهلاويةو

  يف حياته، وقبل أن يقرر انفصاله الكامل عـينالرأس ًرأسا لنفسه أي فإن عيين آدم كانتا مغلقتان قبل أن يقرر أن يكون هو ،

ً يكـون جائعـا  بنعمـيت أالالفرصـةته يولكين أعط.  حىت تلك اللحظةث جماعة يف حياتهمل حتدأي فلم يكن يف اجلوع 
ين وضعت له االمتحان الـذي شيء، ولكن انتهت هذه الفرتة من الفرصأي وال حيتاج إىل   كرمـةليقـرر أي  حيسم األمرة 

ين ال . ، ألين خلقته بكيفية عضو وليس بكيفيـة كيـان مـستقل بذاتـه وأي إله يعبدهأن يستوطن فيهايريد  فعنـدما حـسم آدم أمـره 

ا وال أكون أ  طاعته حلواء وللحية اإلله يف حياتهالرأس أوُكرمته اليت حييا  ، نزعت عنه نعمتـي،  بال تفكري وبال عقـل 

 . حلرية وعدم االحتياجا وأهم شيء ، الراحة والسالموهي 

   عبودية  هي .. من البداية التي كنت قد وهبتها له   احلرية   فاعتقد آدم أن
  ، له واستعباد 

 .احلرية   هي والمرأة  لرئيس العامل   العبودية  واخندع بأن 
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 حتيـاج يـشعريكـن مل ، ـا شـهية للنظـر وجيـدة لألكـل أ الـيت رآهـا اجلـسد من الثمرةآدم كل  أن ْلْفقب شـديد جلـسد آخـر  

م، هلذا كان  وليس يف عبوديةحريةكان مازال يف ، بل يستوطن فيه
ُ

وهـذه هـي  أي عينا اجلسد كانتا مقفلـة غمض العينني

وعن طريق العينني يسعى .  .. أو جوعاحتياجيكون اإلنسان حتت ضعف أو العبودية هي أن ن  أل..ُاحلرية 
ُأن يشبع حواسه ورغباته الداخلية  ـ  ..ًا وليس عبدًاآدم كان حر.. لكن  ...ُ ْبـلَقـمـن  االحتيـاجذا فلم يكن يشعر  مل  وبنعمـيت .. ْ

ــذا اجلــوع أو  ..ُهلــذا مل تكــن عينــاه مفتوحــة  ....يكــن يف جــوع  ولكــن هــذه النعمــة ... بعــد حتيــاج االهــذا ألنــه مل يكــن قــد شــعر 

ايـة الفرصــة ولكــن  ....ه ُدتــَّكانـت لوقــت أ قـد حد نزعــت ، ال أكــون أ إهلـه أو كرمتــهيت أعطيتهــا لــه عنـدما قــرر آدم أالـيف 
 ...أن يـستوطن فيـه لكـي يـشبع بـدأ يـسعى ووشعر جبـوع لكيـان آخـر  حتياجبدأ يشعر ..  وهلذا ،منه يف احلال نعمتي

ـا  ..د يف كرمـة ُمثل غصن جيـب أن يكـون متواجـ..  ،، وحيتاج لكيان يستوطن فيه ليحياًلكي يكون عضوا فقطُنه خلق أل ليحيـا 
 ..ً يشعر جبوع مل يكن يشعر به قبال أبد نعميت  آدملكن ملا رفعت عن  ...،ُويكون يف الكرمة الرأس اليت حتركه وتسوقه وتقوده

 ــا فجــوة ال، فانفتحــت عينــا اجلــسد ائيــة انفتحــت، وجــوع شــديد حــدث لــه، وبــدأ بكــل حاســة يــسعى أن يــشبع، هلــذا  وكأ  

  !؟..فلماذا مل يعرفها من قبل  .... ، )١: ٤تك( "م حواءوعرف آد"مكتوب 

 ـذا اجلـوع  .. وجوع جسد احتياجن هذا أل يف جـسده  اإلنـسان  فاسـتوطن...ًقـبال أو هـذا االحتيـاج وآدم مل يكن يشعر 
 يف ًاُنـسان غـصنفـصار اإل  ..يف هـذه الكرمـةإنـسان هـو وكـل ..   فيهفصار كأنه عضوًألن جسده صار غصنا يف كرمة رئيس العامل 

لتايل صارت احلية كرمة رئيس العامل احلية القدمية،  ًعضوا فيهو
 ..ُختار هـذه الكرمـة بكامـل إرادتـه اّنه هو الذي أُ لعله يتذكر ،

لزمـت هلـذا أ ...واحلية اليت صـارت فيـه ، ُبكامل إرادته العبودية اليت صار فيها اإلنسان :ُوهلذا طلبت أ أن خيتنت اإلنسان ليتذكر
ًبرفـضه أن يكـون عـضوا وغـصنا يف  ً ليتذكر دائما احلال الذي وصـل إليـه أي أن ينكشف أمام نفسه،ُأن خيتنتًأ كل إنسان قدميا  ًُ ُ

ال يقدر أن يتحكم يف أعضائه ًانـه صـار عبـدأ ويعرف ..هللا 
ُ

 وليس حرًادليل إنه ولد عبد وهـذا ،
ُ

ُـفكل   ....ًا
 ليتحــرك هــذا العــضو فهــو اإلشــارةصــبع عنــدما يعطــي العقــل إمثــل أي  ...إلنــسان بعقلــه عــضو يف جــسد اإلنــسان يــتحكم فيــه ا

ُعـد حـرَنـه مل يـأ يف اإلنـسان يؤكـد ودليلبربهـان لكـن مسحـت أ .. نسان يتحكم فيه ن اإلأليتحرك  ال يقـدر أن نـه وهـذا  ًاُ
يتحكم يف كل أعضائه
ُ ُ

رة هلـذا األمـر ِذكَوجعلت اخلتـان تـ.. عن طريق اخلتان ذا األمر ومكان العبودية هل ُرتَشَأأ هلذا   ...
ًوهي احلية اليت مل يعد اإلنسان قادرا أن يتحكم فيها  ....ة َُّيستيقظ على هذه العبودية املراإلنسان  لعل .. ُ.. 

  كمـا رفـع"وقلـت لنيقودميـوس  .. شـكل احليـة  بـل أخـذت،ُمل آخذ شـكل النـسر أو احلمامـة.. حىت أ عندما جتسدت 
َموسى احلية يف الربية هكذا ينبغي أن يرف ُرسـلت هلـم ذمر الشعب يف الربيـة أتويف العهد القدمي عندما  ..  )١٤: ٣يو( "بن اإلنساناع ُ

 الـيت تقـودهم  أن أكون أ الـرأسُم ال يريدونن هذه هي األفكار اليت يريدون أن يعملوها وهي أأكد هلم ؤ لكي ُأ، )٢١عد( حيات

فكــار..  ُهم يريــدون أن يــسريوا بــل  ُن هــذه أفكــار احليــات الــيت ســتهلكهمأُفــأريتهم .. ُ ــة فطلبــت مــن موســى أن يــصنع  .. ُ حي
نحاس

ُ
رد   .. ألن  ،ُنكم مل تعـودوا صـوريتأُكد لكم كل احلية لكي ُأؤأخذت شف  ...! شكل اإلنسانسآخذين أوهي رمز يل أ 

فلـم يـصري  ..يف جـسمي ًعـضوا  يف كـرميت وًاأن يـصري غـصنألن اإلنسان رفـض  .. صوريت أ وا أن يصريوارفضوكل البشرية آدم 

ا عضوا فيه  ..وهو احلية القدمية   ..ًا يف كرمة رئيس العامل بل وعضوصورة للحيةبل صار صورة يل   ..ًفصارت احلية كأ
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  ًفليــتكم تتــذكروا دائمــا عطــاء اإلنــسان جــسده مــا اشــتهاه جــسده صــار عبــدأ ..ُ  وصــار يف ، اجلــسدوانفتحــت عينــاًا لــه نــه 
ذا اجلسد أن يشبع جوعه تـه  واجلـسد ،ُعبودية هلذا اجلسد أي صار يف جوع و بدأ يسعى  اسـتيقظ  فت ميتـةكانـوسـلطانه وعبود

ساق مـن شـهوات جـسده  َواستوطن اإلنسان فيـه وبـدأ ي ُ يريـد أن ْنَهلـذا مـ ...ُـوبـدأ ينظـر ويـرى ويـسعى بعينيـه ليشبع هـذا اجلـسد ُـ
عطــاء اجلــسد مــا اشــتهته  عينــاه  ..وديــة اجلــسد هــذه بُود مــرة ُأخــرى لــصورة آدم احلــر أي يتحــرر مــن عيعــ سد قــام اجلــ ..فكمــا 

َبطل جــسد اخلطيــة أي يَيســ ،ُقماعــه وعــدم إعطائــه مــا يــشتهيههكــذا بــصلب اجلــسد وإ .......ُوصــار اإلنــسان مــستعبد منــه  ُبطــل ُ
ُسلطانه وحتكمه وإستعبادكم  ُ ه عندما ظللت يف الربية ما جئت ُأعلوهذا  ...ُ ُأربعني يوما صائما ألريكم الطريـق للحريـة مـن ُمكم إ ُ ُ ً

نــه هنــاك طريــق آخــر أعتقــد ا ْنَومــ  ...ُ فعلــه كــل القديــسني يف كــل األزمنــةُعبوديــة وســلطان اجلــسد وهــو الطريــق للقيامــة وهــذا مــا
لـصوم واملـوت عـن العـامل واجلـسد يـستطيع أن أذي يعتقد ال[فليسأل هذا اإلنسان  ..للوصول لصوريت ومثايل وللكمال  نه لـيس 

 الـيت جعلـت اهليبة   والدالة هل صار هو مثل إيليا النـيب ولـه هـذه :ُفليسال هذا اإلنسان نفسه  ...]ًيصري قديسا وشبهي

ُهل حيبين من كل القلب ومن ك.. فليمتحن نفسه  .. !يهابونه أو له هيبة دانيال النيب؟امللوك  ُ ال يريدهل  ...ل الفكر أي ُ
ُ

 وال 
يصلي هل يقدر أن !!!!    ......؟  ... أي شيء من هذا العامليشتهي 

ُ
هل يقدر ! ؟..بال انقطاع ُ كل حني و

يبيع كل مالهأن 
ُ

حيب أعدائههل  ..
ُ

ُ ويصلي من أجلهم كما يصلي لنفسه  فهـل هـو صـار يف  ..فالنـاموس روحـي  !؟ ..ُُ

،فالـ  ...!؟ كـذلك مـن هنـا علـى االرضالسماء يف كماوصـار يعـيش  ..الـروح   ً فهـو إذاّذي  اسـتطاع أن يعـيش هـذه الوصـا
 .َّ يفًا وواحدَّ يفًاُصار غصن

 وهــذا لـو كــانوا يف الــروحأ الـرأس،  وأكــون َّ يفًبـدال مــن أن يـصري آدم وحــواء أعــضاء يف كـرميت وأعــضاء بعـضهم لــبعضف ...

جلسد ًحبواء وصار معها جسدا واحداآدم فالتصق وألين خلقته بكيفية عـضو،  لكن ألن آدم اختار أن يسلك  ً، 
ولكن ليس جسدا واحدا يف أنا الكرمة احلقيقية 

َّ ً وأعضاء بعضهم بعضا يف ..ً
َّ  ًا صارا جسدبل ، أنا ً

وأعضاء بعضهم لبعض  ًاواحد
ُ

  .ورئيس العامل صار رأسهما ...يف كرمة رئيس العامل... 
 ـذا اجلـوع أو هـذا االحتيـاجيكـن نفتح عيناه، مل  أن تْلْفإن آدم قب الـذي هـو ، ألن نعمـيت كانـت تـسوده وكـان اجلـسد يـشعر 

حتياجه أن يلتصق جبسد آخر ، ال حيتاجكأنه ميتفيه  ً أن يكـون غـصنا يف كـرميت وأن رفـض آدملكن مبجرد . أي ال يشعر 
لروح ليصري روحا واحدا معي  ًيلتصق يب أ ليسلك  فحينمـا ...... ، الـسماء طـوال األبديـةيف ّ حىت يظل هكـذا ّيفًوا عضيصري لً

لروح آدم رفض  رفضني فحينما . .ُويشبع مين أ خبز احلياة الروحي ومصدر الشبع الروحي أن يكون يف الروح ويسلك 
التي مل ينعمتي عنه نزعت 

ُ
قدرها 

ِّ
ل ُنهأل ،بل ومل يريدها... بل ورفضها ...  روح لو طلب أن يسلك 

 .ُكل الشبع والراحة  ...شيءُ كل َّلكان وجد يف

 لكنه
ُ

وطلب ش ..غريي طلب إله   
َ

ب
َ

وم ..ُوكرمـة أخـرى غـريي  ..ع آخر غريي 
ُ

 ني غـرييِعـ
 هلذا طردت اإلنسان من حمضري ، ويصري خبز حياته وشبعهًليستوطن فيه ويكون عضوا فيه

ليت أ خلقته من أجلها وهي أن يشبع بكيان آخـر غـريي ألنه ليست هذه هي احلياة ا، ألنه مل يصري حسب مشيئتي
 . ويطيع كيان آخر غريي ليكون رأسه ومصدر حياته

  اثنـني علـى ثالثـة، ..  ينقـسموا يف بيـت واحـد مخـسةسـيكون مـن اآلن "وهذا ما حـذرتكم منـه عنـدما قلـت لكـم إنـه

فعنـدما . لرفضه وجـوده يف كـرميتأن صار يف جوع  بكل حواسه اخلمسة بعد ، وهذا هو اإلنسان )١٢لـو( "وثالثة على اثنني

جـة للعيـون  ْبـدأت توجـد وتولـد فرأى اإلنسان أن الشجرة شـهية لألكـل و َْ ُ  عـن طريـق حاسـة النظـر، وشـهوة شـهوة النظـرَُ
َفبــسببهما اســتعبد اإلنــسان . تــستجيب جلــوع اجلــسدبــدأت التــذوق  ِ  و هــفهــذاذه العبوديــة، هلــوانــساقت احلــواس الثالثــة األخــرى ُ
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ب  يسمع يل، ويفتولكن العكس يصري عندما يبدأ اإلنسان.  يف نفس البيت أي يف نفس اإلنسانانقسام االثنني على الثالثة ح 

األفتكون عقله وذهنه يل ويدخل النور، 
ُ

لـروح، تسلك بالروح عن طريق حاسة السمع تبدأ ذن  تتنـسم وحاسة الـشم تـصري 
 دية وهـي الـسمع لكـالم العـامل والـشم ألشـياء العـامل صـارت تـسمع لـصويت وتتـنفس روحـي من أن تصري احلواس جسًروحي، فبدال

ُ فتـصري حاسـة النظـر أيـضا مـالروحيةبالبصرية وتـرى صـوريت  الـذين حـواس فهـؤالء الثالثـة ساقة مـن الـروح ً
كلمتي وبنار بسيف  ومها اللمس والتذوق نياألخري سيقوموا على احلاستني بروحي ينقادوا يبدءوا

را على األرض وجئت لـيس ألعطـي سـالما بـل انقـساما" وهذا ما أخربتكم به وحير ًجئت أللقي  حـىت تنـساق  )١٠ ومـت١٢لـو( "ً
قي حواس اإلنسان حىت   ... بعض احلواس يل على 

  الذي يعمل يف أعضائكم  اآلخراموس الن وينتصر على    ناموس الذهن  ظ قيستي

 . يف كرمتهاستوطنتم   وهو سياق وعبودية رئيس العامل الذي

 
  ًأي أن آدم وأي إنسان رفض أن يكون غصنا يف كرميت أ مصدر الشبع احلقيقـي واختـار أن يـستوطن يف جـسده وأن يكـون

ــن يــشبع أيــضاجــسده هــو الكرمــة لــذلك أ قلــت . ألنــه لــيس هــذا هــو الوضــع الطبيعــي الــذي خلقــت اإلنــسان ليــصري فيــه ،ً، ل

ْل مــن يــشرب مــن هــذا املــاء كــ"أن وهــي  احلقيقــةللــسامرية  ــضايعطــش َ ًأي
". أكثــر مــن العطــش الــذي كــان فيــهيعطش أي ســ 

moreover \ further. ــَوهــذا مــا أخــربتكم بــه يف م رسْلَث ــاك شــخص رفــض  عنــدما أعــددت ثــرياين ومــسمنايتُــ الع ، وهن
نــه اشـرتى مخــسة أزواج بقـرُالعـرس ِ الــشخص بـدأ يــسعى أن يـشبع كــل  فهـذا.)١٩: ١٤لـو( " ألمتحنهــاٍأ مـاض" وقــال يل  وحتجـج  ُ

لبقــر الـذي ال يــشبع أبــدا مــن األكـلَّحاسـة مــن حواســه اخلمـسة الــيت شــب يــضاعف وأزواج البقــر هــي ســعي اإلنـسان أن . ًهتها 
ّلسد هذا اجلوع للشبعسعيه  واليت جعلتـين ًجوعا احلواس َّفإن حاسة اللمس اليت هي أشد .  لكل حاسة من حواسه اخلمسةَ

يتحرقواًبدال من أن للرجال ج لزواأمسح 
َّ

إن مل يستطع الرجل أن يضبط نفسه فليتزوج ألن التـزوج "يف الكتاب  أخربتكم  كما

التحرقأفضل من 
ْ ُّ

  .صار اجلسد كأنه حيرتقألنه من شدة جوع حاسة اللمس هذه، . )٧كو١( "

 واقتلعهـا م شـجرة األرزعابـررأس قـصف الـذي  الذي رآه حزقيـاللنسر ما حدث لًأيضا هو الذي حدث آلدم و 
ــا كرمــة جديــدة م األمــم الــذي دخــل قــصور ًأيــضا  وكاألســد الــذي رآه حزقيــال .ولكنهــا يبــست ،واعتقــد أنــه صــنع  وأخــرب مــد

الـذي كانـت أسـنانه مـن الـذي داس الكـل  دانيـال الـذي رآهع اهلائـل احليـوان الرابـًهكـذا أيـضا ًجعل األرض قفرا ومألها زجمرة، وو
تـدهورت هـذه ولكـن وكالتمثـال الـذي رآه نبوخـذ نـصر الـذي رأسـه مـن ذهـب خـالص . ّحق وداس الكـل برجليـه، فأكل وسحديد

ً دانيـال أيـضا رآهوكـالتيس الـذي . َّ يف النهاية وذرته الـريحًوانهار متامامث إىل خزف وطني الصورة من فضة لنحاس إىل حديد 
ـا إلـه، فهـوأبطـل احملرقـةوأسقط جنوم السماء والذي ارتفع قرنه   فـرتفض أن يكـون هنـاك إلـه َّذه هـي الـذات الـيت تومهـت أ

 .غريها

 أخلـق ُ بل كان كل هديف أن !!ُحتاج أن تعبدين خملوقات ُأخرىُفأ مل أكن أ ..ُ ليس لتصريوا خملوقات تعبدين فأ خلقتكم
خملوقا يكون واحدا يف
ّ ً ً
موهذا ما مل ..   ُيدركه كثريون هذه األ ُأُريـدهم أن "ُفقـد قلـت إين  ..ُـم كل هـذا ُ مع إين كتبت لكـ،ُ

 ..وأ الكرمـة احلقيقيـة ..  مـن حلمـي ٌعظـامي وحلـمٌ عظـم مـن أعضاء من جـسميوأنـتم  ...ُ كما حنـن واحـد واحديكونوا 
يت بثمر من ذاته هكذا أنتم أيضا إن مل تثبتوا يف ّوأنتم األغصان وكما إن الغصن ال ميكن أن  ُ ًُ ُ  ُـكل هـذا ... )١٥يـو، ٣٠: ٥، أف١٧يو( "ُ

ًحلما من حلمي وعظمـا مـن عظـاميلكـي تكونـوا " كما أخـربتكم لتصريوا أعضاء من جسمي ً
تـستطيعوا أن لكـي  "
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تتمتعوا بي بأكرب كم متعة
ْ َ

ـذا تـصريوا صـورة يل ومثـايل .   ...العـضو لـه نفـس صـفات اجلـسم  ن الغـصن أوأل... و
  .]وليس خارجي كاملالئكة[ جيب أن تكونوا أجزاء داخليهذا اهلدف ولتنفيذ 

  مل يقدر فإن آدم
ِّ َ ُ

ِّهكذا كثـريون عـرب التـاريخ مل يـقـدروا بـل ومل يفهمـوا كيـف يـصريوا أجـزاء مـين أ اإللـه الغـري  و هذا األمر ُ
ً متاماالروحتصريوا يف عندما يتحقق األمر  فهذا .حمدود

ًأيضا أعطـي ميت كان جيب أن أمتحن اإلنسان، و، ولكن من حك
َان مطلق احلريـة يف أنلإلنس ن يـضحي بـشيء كبـري، وهـذا إذا قـدر هـذه العطيـة، وهـذا هـل يقبـل هـذه احلالـة خيتـارُ ّوقـدر قيمـة ، َّ 

َّأعطـي هـذه العطيـة الكبـرية جـدا الـيت ال تـقدر لكـي  فكان البد من هذا االمتحان .ّشبع والراحة عندما يكون يفال َـ ُ ِّملن يقـدر هـذه ً ْ َـ
ِ دون جهاد يثبت ويربهن به تقديره هلذه العطيةن أن أعطيها ألي أحد هكذاكان ال ميكأي  ،العطية ُ. 
  ليحيـا ويتحـرك حىت إذا أراد أن أكون أ مـصدر حياتـه  له،مصدر حياة مؤقتاجلسد ليصري وضعت اإلنسان يف جسد هلذا 

ْويوجد َ غـصنفقـد كـان آدم . يبدأ يقلـل مـن االعتمـاد علـى اجلـسد كمـصدر حيـاة.. يب ُ
ُ

مثـل أمـا اآلن فـأنتم ... مفـرتق طـرق  يف ًا

حلياة ن عًتتوقف أوال ُالبد أن  ّفلكي تبدأ حتيا يف،..  ميتة بذار ا، اليت كان اأن حتيا  أن ُأي كـان علـى كـل إنـسان إلنسان حييا 
ذا اجلسد ه ُهتَّشـبرب طويـل جبهـاده يف طريـق كـوهـذا  ...ُ يهـواه ليتوقـف عـن عبادتـه شيءُبعدم طاعته يف أي  يتوقف عن أن حييا 

فيهـا  ن احلـروب طـوال الطريـقِ مـّمَـويبـدأ حبـرب وك ويبدأ بباب ضيق كنعانمن أرض فرعون إىل أرض لكم بطريق 
َالكرمة اليت ولد مستوطن  وهذه هذا اجلسد يهواه ويشتهيه أن يتمتع ويشبع بأي شيءيقاوم اإلنسان  ُِ

َّفيها بل مستعبد فيها، ويسعى أن يتغرب عنها كما أ َ  وهـذا ، عـن أرض مـصرًتتغربوا متاما أن  أين سعيتإسرائيلريتكم يف قصة بنو ُ
ُبفهم كامل أنكم ولدمت عبيد وكالغصن يف كرمـة أخـرى جلـسد وتـسعوا أن جتـدوا راحـتكم عـن طريـق هـذا اجلـسد وجتـدوا ُِ  أي حتيـوا 

وين وتعبــدونين ولكـنكم ال تــدرون أن ُرضـُعكم يف الطعــام الـشهي ويف جــسد آخـر، وفيمــا أنـتم يف أرض فرعــون تعتقـدون أنكــم تشـب
ـذا املقيـاسهذه ليـست مـشيئيت أن جتـدوا راحـة  ـذا اجلـسد وتقولـوا ،ـذا اجلـسد أو  أن هللا خلقنـا هلـذا اجلـسد " أي جتـدوا شـبع 

 ". لنجد شبع بواسطته ولذة واستيطان يف جسد آخر
  لتحذير ُسد ال يـستطيعون أن يرضـوا هللاون والـذين هـم يف اجلـم حسب اجلـسد سـتموتُشتِإن ع"الذي هو فعندما أخربتكم  ُ" 
 كنت أقصد الذي يشبع عـن طريـق هـذا اجلـسد ولكين ،اخلطيةأو ّ الشر ونعلالذين يف أي "ُالذين هم يف اجلسد" ــبــأقصد  مل )٨رو(

شبعه عن طريق اجلسد  يف طعام شهي أو يف جسد آخر جيدأي 
ُ

ذا اجلسدوجيد راحة   هو ن  فهذا اإلنسا، 

ُ الـيت خلقتـه ليـستوطن الكرمة احلقيقيـةفاجلسد ليس هو  .هذه ليست احلياة الـيت حـسب مـشيئيتألن .. ال يرضيين
مصدر شبعه ومصدر راحتهفيها ويكون 

ُ ُ
ماذا خرجتم لتنظروا؟ " مدحته أ عندما قلت  فتذكروا يوحنا املعمدان ملاذا ..

ً البــسا ثيــا ًنــسا إَأ .. عظــم مواليــد النــساء أ.. ريكــم منــوذج إلنــسان وكنــت ُأ. يّرَــان طعامــه مــن العــسل البـوكــ )٨: ١١مـت( "عمــةً

كالمي هـذا هـو بـشارة العهـد ، ولكـن وأنتم يف عهد النعمة أفضل منهوليس كما اخندع كثريون أنه يف العهد القدمي 
، أي الطريـق  صـحراء وعـرة ألريكـم الطريـقً يومـا يف٤٠ يف الـروح ُدتَنقـِوأ بنفـسي ا. أي تعليمـي يف العهـد اجلديـد..  اجلديد

لــروح ألكــون أ مــصدر شــبعكم ومــصدر للوصــول لتلــك الــصورة عينهــا الــيت خلقــتكم لتكونــوا فيهــا  وهــي أن متتلئــوا كــل املــلء 
ت هـذه فليـس !!رتكمَّرَـعـوا جـسدكم وتقولـوا أين أ بـِّتَُ ولـيس حـىت تنخـدعوا أن مت،وقمعـه، وهذا بعدم راحة اجلسد وصـلبه راحتكم
 .خلقتكم لتكونوا فيهااليت الصورة 

      جلسد آخر  كما صار آلدم ينجذب   سوف  يعيش باجلسدفأي إنسان طاملا    

  عيناهانفتحت  عندما 
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 ... ــه ســيكون مــازال يف كر ــيس العــامل الــذي فيــه كــل األغــهــذا ألن ُمــة رئ جلــسدّ صن ،ُصان أي كــل مــن هــو يــسلك  ُــ فكــل غ ُ
اجنـذاب احلديــد  لمثــ ... ويــشعر إنــه واحــد فيــهُ كـل عــضو منجـذب للعـضو اآلخــر بـل  كمـا إنُمنجـذب لغـصن آخــر 

جلسد يكون  ..ُ وهلذا أ عملت األرض بشكل لتفهموا حياتكم .ًمتاماللمغناطيس  ء من جسد زكأنه جُفكل إنسان مازال 
هـذا هـو سـر خطـا اجلـسد ر والـش  اخلطيـة ودخـلجـاءتمـن هنـا  و.. اجنذاب أي شخص جبـسده جلـسد آخـرّرِ وهذا هو سآخر

طنـه صـار يف اإلنـسان  أل..ُكثرت  وملاذا
َ

ب
ْ

ـا يف جـسدهع احلية لفعـل .  وكأ كتـشف الرسـول بـولس هـذا األمـر عنـدما قـال او
موســ" مــوس ذهــين ويــسبيين لنــاموس الــشر آخــر يف أعــضائي حيــاربًاأرى  ــ أل ...)٧رو( "  ــا فعــالَّن احلي ًعــضوا يف صــارت  ًة كأ

ْبطــلَيُ اإلنـسان أن يـضبطها أو أن يـتحكم فيهـا إال بعـد جهـاد ل وال يقـدر بـسهولة،اإلنـسان ليبطــل  "ُ كمـا كتبـت لكـم، سـياقهاُ
جتعل كل إنسان يشتهي ويسعى أن يلتصق جبسد آخر وهـذا مـا جعـل الرجـل هو أن ة ّ احليُكل عملف. )٦:٦رو( "جسد اخلطية

  ..ر ق من شدة اجنذابه بل جوعه أن يلتصق جبسد آخَّيتحر
 َوهذا عكس متاما م ..  )١٠كو١( "كل واحد لآلخر"كما مكتوب   جسمييفأعضاء  صاروا يف الروح يف كرميت وصاروا ْنً

آلخـــرفالـــذين صـــاروا أعـــضاء يف جـــسمي يـــشعرون  جـــسد جلـــسد آخـــر ّجتـــذب أيهـــو أن عمـــل احليـــة أن فكمـــا  ..  كـــل واحـــد 

 حمبـة شـديدةعلـى اآلخـر وتكـون هنـاك ن قلب كل عـضو سيكو أي ذب روح كل عضو للعضو اآلخر،جيهكذا الروح ...

ي عضو  لروح  وحيبه كنفسهآخر ويشعر 
ُ

تفتكـروا وا فرحـي حـىت ُـمَِّمت"ُكما أخـربتكم  ..ُما أعضاء يف نفس اجلسد أل 
ًفكرا واحدا ولكم ...  ً

ُ
ًمفتكرين شيئا واحدا  واحدةٍبنفس  ...واحدةحمبة  ُ شيء بتحزب أو بعجب بل  الً ُ

ًمجاهدين معا بنفس واحدة  واحدٍروحوا يف ُتُثبـَوجيب أن ت ... )٢يف( ."عبتواض ُ
 ًا اهتمامًاُني بعضكم بعضِّهتمُ م )١يف( 

  .ُكل واحد لآلخر )١٢رو(  ..ًاواحد
 
 َففي اليوم األخري ستفت ي فحيايت وحياة يوحنا املعمدان هـ. دين كل إنسان مما هو مكتوب يف الرسالة والبشارةُح األسفار وسأُ

ُومن املرض الذي ولدمت فيه  الفاسدالعتيق من اإلنسان أي طريقة العالج الطريق  وهذا بـرفض راحـة اجلـسد .. ُِ

توقفكم عن  ..  ألن هذا هو توقفكم عن طاعته أي ،وصلبه عما يشتهيه
ُ

  .عبادته

  ًلكي يتغرب متاما عن وهذا  اهلـدف  وبعـد أن يفهـمور الكاملبالن وهـذا ، وحتت عبوديتهـاًد مستوطنا فيهاِلُالكرمة اليت وّ
ن وال ميكـن إلنـسان أن.. واملرض الذي دخله وما جيب عليه أن يعمل وما هـي الـصورة النهائيـة الـيت جيـب أن يكـون فيهـا  يقتنـع 

ً وأحل علـي، فـسأضع طينـا علـى عينيـه إال لـو طلـب احلـق وطلبـه مـين أ ويتـشبه مبـوتييسري هذا الطريق وأن ميوت معـي  ّ ّ
ألن اإلميان بـدون .. ن واجلهاد القانوني ويتشبه مبوتيجياهد اجلهاد احلس وأعطيه اليقني أن صريتهوأفتح ب

ّغري اإلنسان ُولكن أعمال الرمحة ال ت – وإن كانت هذه ضرورية –رمحة البة واحملعمال أ وأ مل أقصد هنا أن أقول ميتأعمال 
فهـي مثـار الـروح أي كلمـا متتلئـون .. مـتالء اإلنـسان مـين والتغيـري لـشبهيفهذه األعمـال سـتكون نتيجـة ال.. وجتعله خليقة جديدة 

ولكن لن تصريوا صـوريت . تكون لكم حمبيتأن من روحي كلما ستكون نتيجة طبيعية أنكم ستقرتبون إىل طبيعيت وصوريت، فتبدءوا 
جلهـاد بـ لـروح كمـا أريــتكم أ به مـويت وأن يــسلك اإلنـسان كمـا سـلكت ِشِولـن تقرتبـوا إىل طبيعـيت إال فقـط  أ وينقـاد يف الربيـة 

خلبز وحده حييا اإلنسان   ..ورفضت الشبع اجلسدي وقلت ليس 

  ـدف أن يكـون عـضوا يف ليـسلك " .. ليس بالطعام وحـده حييـا اإلنـسان"فـأ مل أقـل َّألين خلقـت اإلنـسان  ً
، البـد أن يـسعى أن يقلـل اعتمـاده علـى اجلـسد كمـصدر لروح، والذي يبدأ يسري الطريق الكرب الذي يصل بـه إىل هـذا اهلـدف



  
  وما رأيته يف جنة عدن– االختطاف األخري

  
٥٣ 

لـروح، هلـذا قـال بـولس ابـين  در ما يستطيعَقِحياة ب لروح أي يشبع   )٢٧: ٩كـو١( "ِـُأقمع جـسدي وأسـتعبده"طاملا يريد أن يسلك 

قل القليل يف الوقت الذي يبدأ يشبع مين  لـر....... أي يعتمد اإلنسان على أن يقوت جسده  ًوح شـيئا فـشيئا ليشبع  حـىت ً
ْفـالطريق الكـرب الـذي يـصل بكـم هلـذه الـصورة حيتـاج .  األساسي يف حياتـهالشبعيصري الشبع الروحي هو  ُ َ َْ ِ

مــور الــروح  م  ا ...... النــشغال   الطعــام فهــو مــن انــشغاالت واهتمامــات اجلــسد هلــذا بــدأت كالمــي يف املوعظــة علــى إعــدادَّــأم

ُ، بل اطلبوا أوال ملكوت هللا وبرها تأكلونال تهتموا حلياتكم مب"اجلبل  َِّ كلوا"فأ مل أقل . )١٢لو( "ً ألنكم يف بداية " ال 
جلسد وتعتمدون عليه كمصدر حياة، ولكن أخـربتكم بـشروط اجلهـاد يف الطريـق الكـرب حـىت ميـوت كـل ريق مازالط لتم تسلكون 

ن يكون قوت اجلسد أقل القليل، أي ليق. حيوان فيكم  .وت اإلنسان جسده ليبقى على قيد احلياةوهذا 
  لطعــام وحــده حييــا اإلنــسان"لــذلك مل أخــربكم تمــوا " .. لــيس  ــذا، فهــذا يعــين أن مــشيئيت أن   عــدادألين لــو أخــربتكم 

ــهعطــاءًالطعــام، الــذي هــو تــضييع وقــت ال يكــون للبنيــان الروحــي و أيــضا االهتمــام  .  اجلــسد مــا يهــواه ويــشتهيه ولــيس مــا يقوت
فعندما يهتم إنـسان أن يـصنع وجبـة لذيـذة وشـهية فهـو يف ذلـك الوقـت ال يكـون حـسب مـشيئيت ويف نفـس الوقـت يطيـع جـسده 

وال تهتمـوا قـائلني مـاذا بـل "ًبـل كنـت مـدققا يف كالمـي وقلـت .. ولكن أ مل أقل هذا. أي يعبده ألنه أعطاه ما يهواه
لطعـام وتعتقـدوا أنكـم . )٣٠: ١٢ولـ( "فهـذه تطلبهـا أمـم العـامل.. نأكل وماذا نشرب الهتمـام  فلـيس مـن مـشيئيت أن تعيـشوا 

لطعــام . ميكـنكم أن تـسريوا الطريـق الكـرب فتــشبعون مـين لطعـام مثـل بــذرة رفـضت أن تـدفن ومتـوت ألن اهتمـامكم  ْفاالهتمـام  َ ُ
لطون أي غـري مــائتني، ألنـه ال ميكـُيـَيعـين أنكـم مـازلتم حت ال تطيعـونين أي ال تعبــدونين ًأيـضا أنكـم و. عـامن إلنـسان ميـت أن يهــتم 

تموا جبسدكم أي تطيعونه فيما يهواه، أي تعبدونـهوماز فهـذا اهتمام اجلسد موت وعداوة هللا "هلـذا كتبـت لكـم . لتم 

ًليس خاضـعا لنـاموس اهللا و أيـضا ال يـستطيعاإلنسان  ً
ًهلـذا أخـربتكم أيـضا .  آخـرًاألنـه مـازال يعبـد إهلـ )٨رو( "

ن هم يف اجلـسد ال يـستطيعون أن يرضـوا اهللالذي"
ُ ُ

الـذين يفعلـون " الـذين هـم يف اجلـسد"ومل أقـصد  )٨:٨رو( "
، بل الذين ي فهـذا كـان مـا أقـصده ..  الطعـام الـذي يهـواه جـسدهم أو يعملـون مـا يـريح جـسدهمإعـداد جبـسدهم يف َونُّمَهتَاخلطا

فــستكونون كالبـذرة الــيت رفــضت أن . دكم أن أبــدأ أعمــل فـيكم بروحــيفــال ميكـن وأنــتم تعبــدون جـس". الــذين هـم اجلــسد"بعبـارة 
جلسد ألنكم مازلتم تعبدونه قل القليل،متوت ألنكم مل متوتوا   .  حىت لو اهتممتم به 

  ْأي جيب أن يكون قوت جـسدكم أقـل القليـل، وهـذا ملـن "  اإلنسانحيياليس باخلبز وحده "ولكين أ أوصيتكم َ

ّ وميوت كل حيوان فيه، أي يتشبه مبويت أي كما علمتكم الطريق للقيامة وهذا مبـوت اجلـسد حمرقةبيحة ذبدأ يريد أن يكون  َّ
خلبـز فقـط ولكن حىت لو ب. والذات خلبز فقط، جيب أن يعـرف أنـه لـيس  ن يقتات  جلهاد  أي لـيس فقـط بـصلب [دأ إنسان 
لـصالة الدائمـة وبقـراءة سيبدأ حييا وينمو يف الروح، بل البد أن يفهم كل ك] اجلسد لمة خترج مـن فمـي ويعيـشها ويبـدأ يتـصل يب 

فهــي فقــط . ًهكــذا دفــن البــذرة فقـط ال جيعلهــا تــصري شـجرة، وال جيعــل احليــاة تبــدأ فيهـا أيــضا. كالمـي يف اإلجنيــل ليبــدأ يـشبع يب
ملاء مصدر احلياة، هكذا أنـتم بـصلب جـ ُسدكم تعلنـون أنكـم تـوقفتم عـن هيأت نفسها وأمتمت الشروط حىت تستطيع أن تتصل  ِ ُ

 ، ّعبادتــه وســتكونون كالبــذرة الــيت دفنــت، فــأ املــاء احلــي ســأبدأ أحيــيكم وتبــدءون أن يــصري لكــم مــصدر احليــاة احلقيقــي وهــو أ ْ َ ُِ

 .  يف كرميت احلقيقية اجلسد، أي ستبدءون أن تكونواوليس الطعام الشهي الذي كان يهواه
 وكما أوصـيته أ وكمـا أريـتكم بنفـسي عنـدما كنـت يف الربيـة فأي إنسان يفعل هذا سيبدأ يس ،  ًا، يومـ٤٠لك كما سلكت أ

فالذي بدأ ".  اإلنسانحيياليس باخلبز وحده "قلت له ..  وسعى رئيس العامل أن جيعلين آكل حىت اخلبزَعتُوعندما ج
لروح فصار الشبع من روحـي هـو مـصدر حيـاة يسري الطريق لن يكون اخلبز طعامه ومصدر حياته وشبعه الوحيد ألنه بدأ يسلك  

ْالروح الذي بدأ يولد فيه، ولكـن اخلبـز سـيكون فقـط مـصدر شـبع اجلـسد َ ا ينمـو اإلنـسان يف الـروح َمـَّلُك.. ًبـل أيـضا حـىت اخلبـز . ُ
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٥٤ 

ً، سيـقلل من اخلبز شيئا فـشيئامعي ً ِّ َ وسـيكون . الربيـة مل أجـوع يف ًا يومـ٤٠ حـىت يكـون يف قـاميت أ كمـا أريـتكم أ عنـدما ظللـت ،ُ
لروحهذا اإلنسان كالبذرة املائتة اليت  ْدفنت، فسأبدأ أملئه من روحي ليبدأ يسلك  َ ُِ . 

  ّهو مل يبدأ أن يطيعـين، حـىت لـو ظـن أنـه يـستطيع ف اجلسد ما يهواه، إعطاءّأما الذي مازال يهتم بعمل الطعام وينشغل بكيفية
خلبـز وحـده: أ مل أقـل"له أن يتصل يب ليمتلئ مين سأخربه وأقول  لطعـام وحـده حتيـا، بـل أ قلـت لـيس  أي حـىت اخلبـز . لـيس 

ـتم جبـسدك ومبـا يهـواه  َّفقط لو اقتت به ال يكفي أن تصل لـصوريت ومثـايل، لكـن لكـي حتيـا يف وتـصري غـصنا يف، كـان عليـك أال  ً َّ
تم قل القليل كاخلبز كان عليك أن تقوت جسدك، مث  ـذا سـتبدأ جسدك، ولكن  لشبع بروحي وبكل كلمـة ختـرج مـن فمـي و  

 ". حتيا وتنمو

إن عشتم حسب اجلسد "
ْ ُ

     ستموتون  ِ

ِتميتون أعمال اجلسد    بالروح  ولكن إن كنتم 
ُ

  " .... فستحيون  

 وأما اهتمام الروح فهو..  وتمـاهتمام اجلسد هو   
َّ

  اةــحي   

ي أن  الذين هم يف اجلسد ال يستطيعون 
ُ

رضوا 
ُ

أما أنتم فلستم يف اجلسد  ... اهللا 
َّ

  )٨رو( 

  إلنسان الذي ذهب لصديقه وطلب منه أن يقرتض ثالثة أرغفة، وهذا كـان يف منتـصف ففي املثل الذي أخربتكم فيه 
سً، ألن صديقا آخر جاء له من الليل

َ
ف
َ

ر
ْ

ن الـصديق ا. )١١لـو(  وكان ليس لـه مـا يقدمـه هلـذا الـصديق ألول كـان فـأ أخـربتكم 

ًئمـا مــع أوالده علــى الفــراش وهــو كــان رمـزا  ــاً لل. يل أن َّوأ أوصــيتكم أن تــصلوا كـل حــني وال متلــوا، هلــذا علمــتكم أنــه  َّ ُّ َ ة َاجــَجُ

ْاح هذا اإلنسان أخذ مين ما يريده، ألن كـل مـن يـسأل سـيأخذَواإلحل  ثالثـة أنـواع مـن الـشبعوأ أخـربتكم أن هنـاك . َ

ِأقرضهافهذا الشبع هـو ثالثـة أرغفـة أ . اخلبز، والسمك، والبيض: ِّأقدمها لكم وهم
ُ

 لكـل إنـسان يطلـب، والقـرض 

ة مثـل تهو منحة ليس َـ ملككم ولكنها عطية وهب ًومـن مل يكـن أمينـا علـى .  الـيت أوكلـت كـل إنـسان عليهـا وهـو هيكلـيالوكالةِ ْ َ
هِْب حىت آخذ ر،خلبز والسمك والبيضم اُكَضِقرفأ أريد أن ُأ.  عليهمال ظلمهذه الوكالة، سيصري   .ح ما أقرضتكم إ

  ــزا، أ فيعطيــه حجــرا؟"فــإن رئــيس العــامل يريــد أن يقــدم لكــم شــبع مزيــف، هلــذا قلــت لكــم ــه ابنــه خب ًأي إنــسان يطلــب من ً"! 
ًرئيس العامل ليس شبعا حقيقيا بل هو حجر عثرةامل وفما يقدمه الع )١١:١١لو( جلـسد وقـال  عَّ الشيطان عليَضَرَ كما ع،ً ندما كنت 

ًاجعل من هذا احلجر شبعا"يل 
حول"أي " ًأي خبزا .. 

ِّ
فقلـت لـه  )٣: ٤مـت( " لكمصدر شبع هذا احلجر واجعله 

ْفكـل مـن صـار يف الـروح سـريى أن شـبع العـامل هـو حجـر، لكـن أي " !ًكيف يصري احلجـر شـبعا؟!! ًفهو حجرا! كيف؟" َ
ْبل سيعتقد أن الطعام الشهي وملذات العامل هي شبع لذيذ، وأما من يف الـروح سـريى . .إنسان ليس يف الروح ال يرى هذه احلقيقة َ َّ

 "ألنـه لـيس هلـا أصـل"ََوهـو منـع البـذار الـيت ألقيتهـا علـى األرض أن ختـرج، وقلـت لكـم .. حجر عثرة كبرياحلقيقة وهـي أنـه 
ا مــن لــيس لــه بــصرية روحيــة ســيقول لــه الــشيطان .  )١٣: ٨لــو( ْأم َ أ هــو خبــز "ولكــن أ أخــربتكم ". ًن هــذا احلجــر شــبعااجعــل مــ"َّــ

ُأي أ فقط الشبع احلقيقـي، وهـذا عنـدما تبـدءون تـصلون يل بعـد أن أمتمـتم الـشروط بتـوقفكم عـن اهتمـام اجلـسد بعـد " .. احلياة ُّ َ ُ
  !فكيف إلنسان عاقل أن يشبع من حجر؟. أن أدركتم أنه هو موت وحجر عثرة
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٥٥ 

  ين شبع أقدمـه لكـم ّوهـو الـشبع الـذي ذاقـه كـل القديـسني عنـدما دخلـوا للعمـق وهـذا مـا علمتـه للتالميـذ  الـسمكهـو ِّو
لفعــل عنــدما دخلــوا للعمــق اصــطادوا مسكــا كثــريا )٤: ٥لــو( "ادخلــوا للعمــق"وقلــت هلــم  ًو لتحديــد . ً ويف نفــس هــذا الوقــت عينــه و

ًيسعى الشيطان أن يقدم أيضا شبعه الثاين وهو خداعه الثاين و ين مـرة، قـال يل . تغذية الذاتهو ِّ ّفعندما جاء إيل الشيطان 
ًهذا ليس شـبعا حقيقيـا، بـل "فقلت له ". ِألق بنفسك من اهليكل حىت عندما تنزل أمام اجلميع ويراك اجلميع تشعر بسعادة وفرح" ً

َّهو شبع مميت كاحلي ًألنه يغذي الذات اليت هي ضـد هللا متامـا، وهـي " ةُِ ًأنـه يـستطيع أن يكـون كيـا مـستقال بذاتـهخـداع اإلنـسان ِّ ً 
ــم مل يفهمــوا اهلــدف . ًوهــذا ضــد اهلــدف متامــا. فيكــون هــو رأس نفــسه ــه حــواء وآدم قــدميا مــستغال أ ًوهــذا مــا خــدع الــشيطان ب ً
م خ  .َّوا ليصريوا أعضاء يف وأ فقط الرأسُقِلُبوضوح كامل وأ

  وهـو كــل مـا ذاقــه أن يــشبع، فـأ ســأعطيه الـشبع الثــاين وهـو الــسمكفـأ هــو األب احلقيقـي الــذي إذا طلـب مــين أي أحـد 
م تركوا العامل ة؟"هلذا قلت لكم و. القديسون وكان نتيجة هذا الشبع أ فـأ كنـت !". ّـأي أب يطلب منـه ابنـه مسكـة، أ فيعطيـه حي

لـشبع الـذي ُأقدمـه أ  ِأذكـركم  ِّ نـه يقـدم لكـم ّ فهـل ..  وهـو اخلـداع الثـاينثـاين لكـمالشبع لـاِّيف الوقـت الـذي خيـدعكم الـشيطان 
ًتعتقدون أين أعطيكم حية بدال من السمكة ً أي هل ال أشبعكم شبعا حقيقيا كما يفعل العامل؟!؟ّ ً! 

 م يف السماء يسبحون وأ أريـدكم . فإن السمك يرمز للقديسني الذين فيما هم يف حبر العامل صاروا يسبحون وال ميوتون وكأ
ُحىت تستطيعوا أن تدركوا مع مجيع القديـسني مـا هـو العـرض والطـول والعمـق والعلـو "أدركه القديسون كما أخربتكم أن تدركوا ما 

لسمك.  )٣أف( "وتعرفوا حمبة املسيح الفائقة املعرفة  كنت الشبع الذي ذاقه القديسونأي .. ًوهذا كان رمزا له الشبع 
ّت وأن يكــون لكـم مكانــة يف عيــون النـاس، فهــذا لــيس شــبعا بـل هــو سم احليــة أريـدكم أن تــذوقوه، ولــيس أن تـشبعوا بتغذيــة الــذا ُــ ً

شبعكم بــه بــدال مــن شــبع الــسمكة ًاملميــت وهــو العــرض الثــاين الــذي يــسعى الــشيطان أن ي ِ ُــ لــسمك . ُ لــذلك أ أشــبعت اجلمــوع 
 .ا ذاقه القديسونًوالتالميذ أيضا، ألين كنت أريد أن يفهموا أين كنت أسعى أن يكون هذا هو شبعهم وهو م

  لث شبع أ أقدمه لكم فهو  وخروجكم مـن القـرب فـيكم قيامتي، وهو الشبع بثمر الـروح وهـو البيضةَّأما 
ِكالطائر، يف الوقت الـذي يـسعى الـشيطان أن يغـريكم وخيـدعكم اخلـداع الثالـث بـشبع العقـرب أي أب يطلـب " كمـا قلـت لكـم ،ُ

ــه بيــضة، َأ ؟منــه ابن ــه عقــر ســأعطيك كــل ممالــك العــامل إن "فعنــدما جــاء الــشيطان املــرة الثالثــة يل، قــال يل ..  )١٢: ١١ولــ( !"ً فيعطي
ه وحـده .. اخـرس  شـيطان واهـرب وابتعـد مـن أمـامي"فقلـت لـه . )٤مـت( "خررت وسجدت يل فمكتـوب للـرب إهلـك تـسجد وإ

ِفهـذا هـو الـشبع الـذي الـشيطان يغـري العـامل بـه وهـو أن ميلكـوا علـى ال". تعبـد ّعـامل أو يكـون هلـم حب اإللوهيـة، وهـذا هـو املــوت ُ ُـ
ُاملهلـك املريـع بعينـه ا أنــه ََّمهـَوَفاخنـدعا وتـ. )٥: ٣تـك( "ستـصريان مثــل هللا"وهـو اخلــداع الـذي اخنـدع بـه آدم وحــواء عنـدما قـال هلمـا . ُِ

 . ُِة العقرب اليت متيت يف احلالَدغَلَا أنه كَِكدرُ عظيم، ومل يٌشبع
  ففـأ أخـربتكم أن ين . ّــكــل مـا يف العـامل هــو شـهوة اجلــسد وشـهوة العـني وتعظــم املعيـشة، وكــل هـذا شـبع مزي فـأ أخــربتكم 

ِأقرضكمأريـد أن 
ُ

بـالقَّفـشبهت لكـم األمـر . ً كـل أنـواع الـشبع هـذه الـيت كـان رمـزا هلـا الثالثـة أرغفـة
َ

ر
ْ

ض
ْ

، ألين أريـد بعـد أن 

ِتشبعوا اآل وهو أن الربحم أن تعطوين ُكَعِشبُأ
ُ

 وليس لكم فقط كل هذا الشبع، ْمُكَلكِألن ما سأعطيه لكم ليس م، خرين

 ورائـك بـل سـأجريلـيس أ فقـط  .. اجـذبني ورائـك فـسنجري"ًبـل هـو أيـضا لآلخـرين كمـا قالـت يل عـذراء النـشيد 
 . )٤: ١نش( "سأجعل كثريين جيرون ورائك

  م ليصل يف النهاية للقيامـة، سـيجد عنـدما يبـدأ يـسري معـي يف الطريـق سأشـبعه و ،يف كـل يـوم شـبعفأي إنسان يسري الثالثة أ
ين يوم عندما يبدأ جياهد سيبدأ ي. خببزي ًوق ما ذاقه القديسون وهـو شـبع الـسمكة، وعنـدما ميـوت مـو كـامال ويفـىن اإلنـسان ُذَو ً

سينتقل من شالعتيق وأقوم أ فيه فهذا هو شـبع البيـضة أي 
َ

ب
َ

ع
ْ

الث ث الشعري الذي أخربتكم أن ثـ
ُ

مـ
َ

ي ِان
شعري بدينار أما بعد القيامة فسيصري ش
َ َّ

ب
َ

ع
َ

ه
ُ

 ث
ُ

يِمن
َ

ة
ْ
 ولن حيتاج خلمس الغلة ، واحدةقمح 

ُ
أليام 
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كر قمح ألن ديونه ستكون قد دفعتالدفع دين عشرين  ولن ي،ااعة ألنه لن جيوع بعد
ْ َ ُ ّ

 ولن ،ِ
لن يعود مـال الظلـم بـل  وواحدة وستكون الكمبيالة ، يف أيام اجلوع فيما بعدخلزينحيتاج 

  .احلقسيصري مال 
 لليـل والنهـار ت  ـرات لتكـون آ َّوهـم رمـز مـن صـاروا أعـضاء يف بعـد القيامـة يف . ّففي اليوم الرابع أ خلقـت الـشموس وا ْ َ

 الذي ظهر يف املشرق للمجوس وقـادهم فهـو يرمـز لقـديس اسـتطاع بنـوري الـذي سـكن كالنجمقدوة اليوم الثالث، فصاروا 
ــم مــن أي مكــان يل أ يت  ًكمــا كــان دانيــال وايليــا و يوحنــا املعمــدان جنومــا قــادوا الكثــريين بنــوري . َّفيــه أن يقــود اآلخــرين إيل و

لـربح بكثـريينأرغفــةأقرضــتهم الثالثــة الـذي فـيهم ألين  فهــم شـبعوا وصــاروا مـصدر شــبع الكثـريين مثــل .  فعــادوا يل 
فهـذه الـنفس شـبعت مـين وصـارت مـصدر شـبع .  للنفس بكـل حواسـها كالعـذارى احلكيمـاتاخلمسة أرغفة والسمكتني اليت ترمز

 . لكثريين
 ِأما الصديق الذي جاء من سـفر هلـذا اإلنـسان وأراد هـذا اإلنـسان أن يقـدم لـه مـا يشبعه ُـ ِّ ـا يف غربـة .. َّ هـو كـل نفـس تـشعر أ

حتياجهــا للــشبع مــين ولكــن بعــد مــرور فــ رتة زمنيــة متــضي علــى اإلنــسان الــذي اقــرتض الثالثــة أرغفــة هــذا العــامل فهــي الــيت تــشعر 

 . كما أخربتكممنتصف الليلوسيكون هذا يف 
 ئح يف سفر الالويني سأخربك عنها فيما بعد ولكن الذي سأخربك به اآلن  كيـف ألي إنـسان مـازال بطبيعـة حيوانيـة :فإن الذ

َّيصري عضوا يف  َلة يذبح احليوان وينزل دمهفإن أول مرح. اإلهليةًوشريكا يف الطبيعة ً  هو مصدر احلياة القدمي والدم. ُ
ـذا . الذي كان حييا به هذا اإلنسان قبل أن يشبع مـين، فكـان لـه الطعـام والعـامل وكرامـة النـاس هـو شـبعه ّوعنـدما يـرفض أن يظـل 

لنـور الـذي دخـل يف عقلـه ا يف اليـوم الثـاين فتـقطـع الذبيحـة .الشبع ويذبح مشيئته وينزل الدم، فهذا ما حيدث يف اليوم األول  َّ أم َ ُ َّـ

تغـسلََُّوتـرتب بعـد أن 
ْ َ ُ

كارعهـا كمـا أخـربتكم أين يف اليـوم الثـاين ُأحيـيكم، ألن احليـاة تبـدأ فـيكم عنـدما تبـدءون جتاهـدوا  ُ متامـا  ً
ًجهادا حقيقيا كـل حيـوان فـيكم نـاه أن ، وهـذا معرمادّأما يف املرحلة الثالثة تشتعل النـار يف الذبيحـة حـىت تتحـول إىل . ً

 .  فيهسأحياًميوت متاما ويفىن، فسيحيا ليس هو بعد بل أنا الذي 

  والبـسوا سـالح هللا الكامـل لكـي تقـدروا أن تثبتـوا ضـد مكايـد شدة قوته تقـووا يف الـرب ويف إخويتًأخريا  "فمكتوب ،

وبعد أن ت ... إبليس
ُ

ت
َ

م
ِّ

م
ُ

اثبوا كل شيء 
َ

ت
ُ

فاثب .... ً أيضاوا
َ

ت
ُ

حلقِقِنطَُمم وا فكان جيب ....  )٦أف( "ني أحقاءكم 
ّ، مث مــت مث "ِقــد ُأكمــل"فــأ عنــدما كنــت علــى الــصليب قلــت . رت موضــوع الثبــات ثالثــة مــراتَّأن يالحــظ كــل إنــسان أنــين كــر ُ

ُطعنت ولكن مل  ذا متمت الفـداءأصعدُِ وين إلـه فـأ كنـت إلـه وإنـسان يف وقـت واحـد، فكـ وهـذا ألنـين. ... بعد هذا رغم إنين 

فكنت مازالت ِّأمتمت الفداء، ولكن كوين كإنسان فمازلت أمثل دور اإلنسان الذي يسري الطريـق ليـصل لـصورة هللا ومثالـه، 
أعلمكم آخر خطوة للوصول للقيامة

ِّ
رتة من  كما دخل نوح الفلك ففرتة من الزمن ...دخول القرب وهو 

فـاثبوا كـل شـيء ُمـِّمَتُوبعـد أن تـ"، كمـا أخـربتكم  يف املـوتالثباتفالقرب هـو . الزمن ليموت كل حيوان فيه
َ

ت
ُ

 حـىت .."وا
ـد والعاطفـة ،تتأقلموا على هذه احلياة اجلديدة َّ وهي اعتمادكم علي كمـصدر حيـاة بعـد أن كنـتم تعتمـدون علـى الطعـام الـشهي وا

 ... و .. ت العني و االبشرية وملذات العامل وشهو

 لتدريج وميوت متامـافعندما يرفض اإلنسان كل هذ َ أي ميـوت معـي ويتـشبه مبـويت ويـصلب معـي، ،ًا الشبع  ال ينتظـر أن ُ
م عـن هـذه الفـرتة وهـذه املرحلـة، وهـي ِّـلَعُن الرعاة أن يـِر مُندَولألسف ي. ولكن هناك فرتة وهي القرب. يقوم هكذا يف احلال

ِّـر مــن يعلُنــدَوهــذا بــديهي ألنــه ي. الثبـات يف املــوت وكيــف تكــون ْ ْ مــن مل  ألن. ...م كيــف متوتــون وتعيــشوا حيــاة املــوت فــرتة طويلــةَ َ
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َِّيعيش املوت، فكيف سيـعلمه؟  الناس بكيفية الـصعود وشـروطه أو مـا سـيقابلهم يف صـعودهم ِخربُكالذي مل يصعد جبل كيف سي! ُ
وا كـل شـيء ُمـِّمَتُم بعـد أن تـ أخـربكم أنكـْمَـلَفـ! فكيـف يـتكلم إنـسان عـن شـيء مل يعيـشه؟! وكيف يواجهـون كـل صـعوبة؟! للجبل؟

ّهكذا بعد أن مت أ على الصليب، كان ال ميكن أن أقوم يف نفس اليـوم. ستقومون يف احلال  حـىت مـن –وعـاش كثـريون ومـاتوا . ُ

م ومـا هـي شـروطه، ومـا  يف املـوت الثبات و املوت ومل يفهمـوا الفـرق بـني –الرعاة والالهـوتيني  ومـاذا يعـين القـرب يف حيـا
 . ه ومغزاه الروحي وما فوائده وأين هذا يف الكتاب من رموز أو تعليممعنا

 ْفكل هذا ال يصري إال ملن يطلب مين أ اإلميان فـإن .  فسأقوده أ بنفسي أ الراعي بل وسأمحله على أجنحـة النـسور.. َ
ذهـان ال تفهـم إىل هـذا  أي بـدون اجلهـاد يـصري اإلنـسان ميـت بـال روح، فهـل لكـم عيـون ال تبـصر وأبدون أعمـال ميـت

 !ّاحلد؟
 لتحديد  هـو  أُتولـس.. دخـول الـسماء هـو اهلـدف واعتقدوا أن فهناك كثريون عاشوا وماتوا مل يدركوا اهلدف 

وتـصلوا وكـل هـديف أن تـصريوا صـورة يل ". أ هـو الكرمـة احلقيقيـة" أن السماء هـي الكرمـة احلقيقيـة بـل قلـت ْلُقفأ مل َأ. هدفهم

أمل ".. لكـي متتلئـوا إىل كـل مـلء هللا وتـصلوا إلنـسان كامـل إىل قيـاس قامـة مـلء املـسيح" كمـا هـو مكتـوب امتيقياس قإىل 
عـت ُ؟ و عنـدما جًا يومـ٤٠للربيـة وصـمت  وملاذا مل تسألوين ملاذا خرجـت أ! أمل تسألوين معىن هذا الكالم؟! تقروا هذا املكتوب؟

أمل تفهمـوا حـىت اآلن ! ؟لى أن تتغافلوا عن اإلجنيل وعن الطريق الذي هو أفهل أنتم مصممون ع!! رفضت أن آكل رغيف خبز
الطريقـة الوحيـدة الـيت تـصل هـي الطريـق وأن احليـاة الـيت سـلكتها أ فأ كنـت أقـصد ! ؟.. )٦: ١٤يـو( "أ هو الطريق"معىن كالمي 

ًي أن نسلك حنن أيضا ينبغسلك ذاككما "كما هو مكتـوب . اليت خلقتكم لتصريوا فيهابكم للصورة 
 .)٦: ٢يـو١( "

ًاملسيح أيضا عاش مما يف اجلسد "وأن  ًتاركا لنا مثاال لكي ً   .)٢١: ٢، ١٨: ٣بط١( "خطواته نتتبعً

  جـسمي وأغـصان يف تـصريون أعـضاء يف وهـذا عنـدما فكان جيب أن تدركوا أن اهلدف من خلق اإلنـسان أن يـصري صـورة يل

.. وأقنعـوا أنفـسهم أن اهلـدف هـو دخـول الـسماء  أنـا ومل حيبوني أنفسهمحبوا أ ولكـن كثـريون. كرميت وأجزاء مين

 هذا ،َّولكن الوجود يف أ..  وهذا حقيقي ال حيتاج إىل طريق كرب أو باب ضيقً فعال السماءدخول لطبع و
 وهـذا هـو ، واجلهـاد القـانوينلكامـعـن طريـق اجلهـاد يف الطريـق الكـرب واجلهـاد الهو الذي حيتاج أن ميوت اإلنسان العتيق فـيكم 

ومل يتـشبهوا مبـويت بـل ومل يـسألوا  خيرجـوا للربيـة معـي، هلذا كثريون ال جياهدون اآلن يف أن. اهلدف احلقيقي الذي خلقتكم من أجله
احلريـة، فقـط  يف هذا ورفـضوا إسرائيلرغب بنو جبوار قدور اللحم كما ُّبل يريدون أن يظلوا يف أرض فرعون .. ُّما هو التشبه مبويت

 . ألن إهلهم كان بطنهماألكل من أجل 
 م ليف لطبع مل يطلبوا قيادة روحي يف حيـا  ألن هـدفهم فقـط هـو كـل هـذا. ًا يومـ٤٠ َتْمُمـوا ملـاذا أ خرجـت للربيـة وصـهو

ــم مل يطلبــوا مــين بوضــوح كامــل  ــد الظهــريةالــدخول للــسماء، وهــذا أل ــم  .فمــا هــو اهلــديــسألوا مل  و،النــور الكامــل عن وألنه
املـوت يعمـل فينـا ومـن "أن  فرفـضوا أن يفهمـوا أو يـسمعوا مـا هـو مكتـوب ، يف احلقيقيـةحيبون أنفسهم وال حيبـونني

صـمموا علــى أن  مــأل ،ورفــضوا أن يقتنعـواضوا فكـرة مــوت اإلنـسان العتيـق فــفر..  )٣٦: ٨، رو١٢: ٤كـو٢( "ات كــل النهـارَُـجلـك منأ
ن اللــص اليمـني دخـل الــسماء بـدون أي جهـاد.. ط يكـون هـدفهم هــو الـدخول للـسماء فقــ لنعمـة،متحججـني  وهــذه  !! فقــط 

 الذي يسلك  اإلنسان العتيق الفاسداخلعوا "مع إين كتبت بوضوح ..دخل الفردوس بنعميت اليمني  اللص حقيقة أن

ّ يف الربحسب اهللاملخلوق وراء شهواته والبسوا اإلنسان اجلديد    )٤أف( "ُ روح ذهنكمالقداسة وهذا بتجديد وِ

  أو موت اإلنسان العتيق باب ضيقألنه بالفعل دخول الفردوس ال حيتاج جلهاد أو طريق كرب أو
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 التشبه مبوتيما هو املوت طوال النهار، وما هو : فليسأل كل إنسان نفسه
ُّ

 وما هو املـوت الـذي كـان جيـب أن يعمـل 
فالذي يقول أن هذا سيكون يف يـوم انتقـال اإلنـسان مـن هـذا  !نسان اخلارجي؟ِفيكم، وما هو االحتاد بشبه مويت، وما هو إفناء اإل

" ًيتجدد يوما بعد يوم بعد"فكيف هذا وأ قلت .. يتغرب اإلنسان عن جسده ويفىن اإلنسان اخلارجيحينها  .. العامل
؟ !هـل يعتقـد أن هـذا معـىن البـشارة .. !!..هكـذا و! ت مرة أخرى وتعود روحه فيحيا؟وتعود روحه فيحيا مث ميوهل سيموت وحييا 

 .  اخلارجي وما هو جتديد اإلنسان الداخلي يوم بعد يوم بعد يومفليطلب كل إنسان مين أن يفهم ما هو فناء اإلنسان

  تــصلوا لقيــاس قــاميت هــذا حيتــاج خلليقــة جديــدة مبــوت أي وكــاملني الوصــول للهــدف وهــو أن تــصريوا صــورة يل ومثــايل ولكــن
لتــشبه مبــويت و اإلنـسان العتيــق جلهـاد يف الطريــق الكــرب والـدخول مــن البــاب الـضيق و وأن  .ن تـسلكوا كمــا ســلكت أأوهــذا 
أي " فالـداخل يتجـدد.. إن كـان إنـساننا اخلـارجي يفـىن "كمـا هـو مكتـوب ذبيحة حمرقة يتحول فيها إىل رمـاد نفسه يقدم اإلنسان 

حــىت يــستطيع أن يكــون بــل ويفــىن اإلنــسان مثــل ذبيحــة احملرقــة  ،ة الغريبــةكامــل عــن هــذا اجلــسد وهــذه الكرمــلتتغربــوا جيــب أن 
 .َّ يفًعضوا

  
 
 كان عليهلكي حيقق آدم هذا ف..  

   ويشبع مني حيبني    فيبدأ أن يبدأ يتصل بي على الدوام

 .رأسه  ، وبهذا أصري أنا ويرفض أن يكون له أي هدف آخر يف هذا الوجود

 ــذا اجلـسد اآلخــر ويوجــد فيــه ً مـستقال بذاتــهً آدم ليــصري كيــافـأ مل أخلــق أو أن  ..ُــ أو كغصن وعــضو يف جـسد آخــر حييــا 
ّبل خلقته ليكون كغصن يف أ وحـدي ليحيـا ويوجـد ويتحـرك يب أ وحـدي  ..من جسده ُتوطن يف جسده ليجد راحته وشبعه يس ُ
ُعنــدما مييــت جــسده أي مييــت كــل شــهوة فيــه وهــذا يكــون  .. هكــذا  ..مــن اخلطيــة أي مــن أي شــيء ضــد مــشيئيت  أَّحينئــذ يتــربفُ

 ...ُكتبت لكم 

الذي مات قد  ..
 متلكفال  .. من اخلطية   تربأ ّ

ُ
  ...اجلسد املائت اخلطية يف   

  ـيتالـي الوصـية وهـواألمر األكثر أمهيـة والـذي مل يفهمـه آدم مـن حيـب "عنـدما قلـت  يوحنـا إجنيـل يف  كالمـيا ختمـت 
ْ َ

 وافكثـريون عاشـوا عـرب الـزمن ومل يفهمـ...  )٢٥: ١٢يو( "حيفظها إىل حياة أبديةْن يبغض نفسه َ ولكن منفسه يهلكها
ْمن حيب نفسه " وهي أهم وصية قلتها قبل أن أصعدمن ماذا كنت أقصد  ! ملـاذا؟"...  هـو قـد أهلـك نفـسه وأضـاع نفـسه،لفعلَ

.... 

 له أن هذا الشيء  .. ًأيضا ي يهتم بشيء هذا معناه الذو... ، يهتم بهذا الشيءالذي حيب شيء فهذا معناه أنه ف
حيب نفـسه فالذي  ....عْفَنـِع وبَبَشِب الشيء ذاهذا االهتمام عود عليه يوس بل ،كبرية يف نظر هذا اإلنسان وهلذا اهتم به قيمة

 أي الشيء الغـايل  كنزهوهوبل  مصدر شبعه امهنفسه وجسده ًهو الشخص الذي يهتم بنفسه ألنه يرى أن نفسه شيئا ذو قيمة و

أي أن الشيء  .)٢١: ٦مت( " فهناك يكون قلبككنزكحيثما يكون "كما أخربتكم بقاعدة من قواعد الطريق  ،عنده
 لـذلك يهـتم  أي هـو الـشيء الـذي حيبـه،هو الشيء الذي اإلنسان قلبه فيـه وعليـهً جدا عند اإلنسان كالكنز الذي له قيمة وغايل

 بـل أغلـى ِفكلمة حمبـة تعـين اهتمـام ألن هـذا الـشيء غـال.  ومصدر شبعهيه بشبع فكأنه هو مصدر حياتهً وألنه أيضا سيعود علبه
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ًألنـه يـرى نفـسه شـيئا  أنـه يهـتم بنفـسه فعنـدما حيـب إنـسان نفـسه فهـذا معنـاه. مصدر الشبع  ومصدر الغىنألنه شيء 
 ألن هـذا معنـاه أن ذا ضـد مـشيئيت علـى طـوال اخلـط وهـ.ًأيـضاومـصدر احليـاة شبع الـ مـصدر امهـ مـاأويرى نفـسه وجـسده ِغال 

ـا ولـست أ بذاتـهً مـستقالًأن يكون كيـااإلنسان قرر   ،ً، وهـذا ضـد مـشيئيت متامـا وضـد اهلـدف، وجـسده هـو الكرمـة الـيت حييـا 

 .أهلك نفسههلذا أ أخربتكم أن نتيجة حمبة إنسان لنفسه أنه 
 لبـذرة وزراعتهـا ف . حياته ومصدر شبعه ومصدر غناهفأ مل أخلق اإلنسان ليكون جسده هو مصدر ًالفالح الذي يهتم جدا 

ا هي مصدر ومنوها  مـن جانبـه  برعايـة واهتمـام كامـلحىت تصري شـجرة وتثمـر ظر أن تنمو تنويشبعه مصدر غناه ومصدر  ورزقهأل
ا مصدر حياته ورزق ْ، هكذا من حيب نفسه هـو مل يفهـم اهلـدفهأل ل أَ َ، لكنـه قب ِـ . هـو مـصدر حياتـه وغنـاه وشـبعهجـسده ن يكـون َ

أي أن أي  وأنا احلـق... أصل الوجود ألين أ  ،ومـصدر حياتـه ولكين أ خلقت اإلنسان ألصري أ مصدر شبعه وغنـاه
طل وغري حقيقي وليس له قيمة ريـخ البـشر.  ألنه لن يدومشيء خارجي  ، كانـت هلذا عنـدما قلـت أول وصـية وأعظـم وصـية يف 

 هي 

  ومن كل نفسك كل فكرك   ومن    كل قلبك  الرب إهلك من   حتب "

  )٥: ٦تث( "ومن كل قدرتك

 ـــ َّلتـــصل إىل أن تـــصري غـــصنا يف يب االهتمـــام الكامـــل ّمَتَوهــذا معنـــاه أن  ألين أ خلقتـــك ألكـــون مـــصدر شـــبعك ومـــصدر  ،ً
 وجتاهــد بكــل ين أ مــن كــل قلبــك وكــل فكــركفيجــب أن حتبــ. ً ومــصدر شــبع العقــل والقلــب واجلــسد أيــضا وكــل الكيــانحياتــك

ا مــن حيــب نفــسه فهــو قــد قــر. قــدرتك لتــصل هلــذا اهلــدف إذا أردت َّأم ْ َ  امهــأن يهــتم بنفــسه ألنــه قــرر أن يكــون نفــسه وجــسده ر َّــ
 .مصدر حياته ومصدر شبعه

 أن فــأ كنــت أقــصد . ه الكلمــةمــاذا تعــين هــذو وال فهمــوا معــىن احملبــة، فكثــريون عاشــوا ومــاتوا ومل يفهمــوا معــىن هــذه الوصــية
ْيهـتم اإلنـسان يب كـل االهتمــام ويكـون مـدركا ومقتنعـا ويقبــل أن يهـتم يب أ  َ َ ً وأين بقبـول كامـل واقتنــاع كامـل أين أ مـصدر الــشبع ً

ذا ألن هـ" مـن حيـب نفـسه يهلكهـا"ّالوصية والتحذير الـذي حذرتـه للبـشرية وكـان آخـر حتـذير ووصـية لكن . احلقيقيمصدر الغىن 
 .كرمة جيب رعايتها نفسه  وكأن،استحق االهتمام تمصدر شبع  رأى أن نفسه معناه أن اإلنسان

  لفعـل وأجـزاء مـين" أعضاء جسميأنتم "هلذا أخربتكم أنكـم  كلحـم مـن حلمـي وعظـم أي أريـدكم أن تكونـوا أعـضاء 
مل يفهـم هـذا ولكـن آدم .... . ن تكونـوا يف الـروحوألين أ روح، فلكي حتققوا هـذا اهلـدف جيـب أ.  كالغصن يف الكرمةمن عظامي

، ولكــن  فاعتمـد علــى اجلـسد كمــصدر حيـاة.ًألنـه مل يكــن ممتلئـا مــينّفظـل يف تعــب  ،يعـيش هــذا ومل يطلـب أن يفهــمومل يطلـب أن 

ًكان قلبه فارغا والعقـل أيـضا ه بتـسميته  عقلـُلتَغـَشهلـذا ، واحتـاج شـبع عقلـي وشـبع قلـيب بـأمل الفـراغفبـدأ يتعـب ويـشعر  ،ً

ت و  .ليعينه على هـذا األململعني ه اجيحتبدأ يشعر بابالتايل ف  ..يف أملّآدم ظـل ، ولكـن لطيـوراللحيـوا
   ...أعينهأصري معينه وُواألمر املحزن الذي جرح قليب أنه مل يطلب مين أ لكي 

  
  

  حيب نفسه  ألنه بدأ هذا   ...حيبنيأن    رفض  ألنه 
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 ــه ليــصري عــضوا يف كالغــصن يف الكرمــة ولــيس أكثــر مــن هــذافلــم يفهــم آدم إين خلق ّت َّ هلــذا أكــدت يف العهــد اجلديــد أنكــم .ً

أعضاء
ٌ

حلم .... من جسمي
ٌ

آلخـر ، مـن عظـاميٌوعظـم...   من حلمي  ويـؤازر كـل عـضو وجيـب أن يهـتم كـل عـضو 
 "ًبـوا بعـضكم بعـضا كمـا أحببـتكم أـذا يعـرف العـامل أنكـم تالميـذي أن حت"لـذلك قلـت لتالميـذي . بعـضهم الـبعضكل مفصل و

آلخر )١٣يو( وكل إنسان .. سيعود على اآلخر وعلى الباقني  ..َّوسيتقوىى َّقَنـَتـَألن كل عضو سينمو وسيـ أي يهتم كل عضو 
أنكـم هلـذا كانـت الوصـية . ًهو يف احلقيقة يسعى خلالص وتقوية نفسه أيـضايسعى خلالص عضو آخر 

ــوجيــب أن يكــون كــل عـضو لآلخح ًمجيعـا جــسد واحــد يف املــسي" ًاملحــزن جــدا واملؤســف جــدا أن ولكــن ...   )٥: ١٢رو( "رَ ً هــذا ال ُ
م .. واستمرار هـذا اخلـراب فعل آدم، وهذه هي بداية خراب البشرية كماأن كل إنسان بدأ حيب نفسه ، والسبب حيدث هذه األ

بـدأ ولكنه  ..، فرفض أن يهتم يب، ورفض أن ينكر ذاته حياتهأن اإلنسان رفض أن حيبين ألنه رفض أن أكون أ إهله والرأس يف
ألنه رغب أن تكون نفسه هي مصدر حياته وشبعه والكرمة التي حيب نفسه أي يهتم بنفسه 

 . حييا بها أي أن يسلك باجلسد وليس بالروح
  ِلكــن األمــر املحــزن   عنــدما أكــون أوهــذامــي ًوحلمــا مــن حلًبــدال مــن أن يــسعى آدم أن يكــون مــن أعــضاء جــسمي ..  ًجــداُ

مل  حيقــق مــشيئة ذاتــهألنــه ســعى أنلنفــسه اختــار أن يكــون هــو رأس آدم رأســه، لكــن   ومل يطلــب أن أكــون أ معينــه عنــدما شــعر 

 أن ًاوألين أعطيتـه احلريـة، فرأيـت أنـه لـيس جيـد. أي إنـسان مثلـه..  يكون املعني نظـريه طلب أنبـل  ..الفـراغ العقلـي
، ألنـه لـو كانـت  ولـيس اختيـاري أ نتيجـة اختيـاره هـوولكـن هـذا ، نظـريهًافاضـطررت أن أصـنع لـه معينـ ،فـردهيكـون آدم هكـذا مب

 هذه هي مشيئيت 

  ...  البديهي  ومن    بل ... ًوباألحرى جدا ... لكان بالطبع وباألوىل 

 .فيها آدم   خلقت  التي    اللحظة يف   أخلق حواء   أن

 ألـيس : فاسـألوا أنفـسكم اء يف اللحظـة الـيت خلقـت فيهـا آدم؟ ًذا مـن املنطقـي جـدا أن أخلـق حـوأمل يكن ه: فماذا تعتقدون
ًن املنطقي جدا ومن الطبيعي جدا؟كان هذا م ُأم ماذا ظننتم يف خطيت هذه ومـاذا فكـرمت؟! ً َّ ملـاذا أخلـق أدم : أي اسـألوا أنفـسكم! ْ

: وتكـون معينـة آلدمن يعتقـدون أن هـذه كانـت مـشيئيت أن أخلـق حـواء ق حـواء؟ فالـذيوأخلـمبفرده يف أول األمر مث أنتظر سنوات 
ــة يف كــل ! ؟أمل تــسألوا أنفــسكم! ؟..ملــاذا انتظــرت كــل هــذه الــسنوات... ًأوال ــيس كــان مــن البــديهي أن تــشرتك معــه مــن البداي أل

 .. أي ! ؟شيء

دم ترى كل ما أريته آل  أجعل حواء    أنأليس من البديهي من العدالة ومن احلكمة

  مساواة   ؟ وتكون هناكيشعر به من حبأن آدم أردت من بكل ما    وتشعر

 ؟يف كل شيء على اإلطالق
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 وأن أجعلـه يـشرتك معـي يف تـسمية كـل ًيف أين أوال أريته كيف أغرس اجلنة مـن أجلـهِّميز آدم عن حواء فماذا تعتقدون ملاذا ُأ ،

ت ماليت كانت أضعاف م والزواحف فصائل الطيور واحليوا ِملاذا مل أشرك حـواء يف : فماذا تعتقدون . ضاعفة تلك األ
ُ

ملعني يف أول يـوم خلقـت آدم فيـهو... اسألوا أنفسكم ..  !كل هذه األمور؟ ؟ أي لـو كانـت مـشيئيت أن تكـون ملاذا مل آيت 
؟  إنـسان وأجعلـه بـال معـني لفـرتة مـا، ملاذا تركته فرتات طويلة دون معني مث أتيت له مبعـني؟ فهـل أ إلـه ظـامل أخلـقحواء معينة آدم

ْوهذا الكالم ملن يقول ....   . أنه كانت مشيئيت أن تكون حواء معينة آلدمَ
  لفعل نيـاًما هو التعب الذي كان فيـه آدم حـىت حيتـاج ملعينـا معـه.. ًأوال: أن تكون حواء معينة آلدمفإن كانت خطيت  ... ؟ 

  ! البداية؟منذ] أي هذا املعني[ملاذا مل أخلق حواء 

 كائن حيتاج ملعني؟  ..  اخل جنتيود.. فهل يف فردوسي 

 حـىت  الذي خلقت كل شـيء جيـد وحـسن، فهـل يـنقص عملـي وصـنعة يـدي شـيء أو يكـون معـه تعـبفهل أ اإلله الكامل 
 عـدم  الرئيـسي هـو بـل الـسببفـإن احتيـاج آدم ملعـني مل أكـن أ الـسبب فيـه! .... ؟ينقص آدم شيء أو يكون يف أمل حيتاج ملعـني

  منـه واحتيـاجَاىنَلتعـب آدم وفـراغ عـوهـذا بـدوره أدى  الراحـة الكاملـة ىعـدم حـصوله علـل وهذا أدَّى ّامتالئه مين وعدم وجوده يف
ّألن الذي صار عضوا يف... ملعني  وأ .. فهذا مـا سـيكون يف الـسماء طـوال األبديـة!؟ آخرًكيف حيتاج لشيء آخر ويعوزه شيئا ،ً

ــأعل حاولــت أن ن يكــون غــصنام آدم ِّ ــاة  ــذه احلي ًوأطبعــه  ــؤمل آدم حــىت يــضطر األمــر أن حيتــاج   ..َّ يفِّ فمــا هــو الــشيء الــذي ي

ــر : وإن احتــاج آدم ملعــني يف اجلنــة....... ! ؟ معــهأومــا الــشيء الــذي يــنقص هــذا املخلــوق و! ؟ملعــني ــيتكرر األم ًإذا س

لـذلك مسحـت أ يف العهـد . عدن هي صورة مصغرة حلياة الـسماءألن جنة .. .وستحتاجون ملعني يف السماءمعكم 
لــزواج وأخــربت بوضــوح كامــل  مــن احلكمــة أن ففــي هــذه احلالــة ... إن مل يــستطع الرجــل أن يــضبط نفــسه "قلــت عنــدما اجلديــد 

 ...يتزوج

ولكن من أقام 
ْ َ

ًراسخا  
   وليس له اضطرار  حفظ عذراءه    و   

  )٧كو١( ".األحسنفإنه يفعل ...   تهسلطان على إراد  بل صار له 

 فلمـاذا أ أقـارن بـني املتـزوج وغـري املتـزوج وأكـرر كالمـي! ؟األحسنملاذا أخربكم أن الذي ال يتزوج يفعل : فماذا تعتقدون 

توأذهان ال تفهم  فهل لكم عيون ال تبصر! ؟غري املتزوج يفعل األحسنوأقول أن  فـإن ! ؟كل هذا الكالم وهذه املقار
قض نفسي بعد ذلك وأقول أن كن لفعل  )٣٨: ٧كو١( !؟"غري املتزوج يفعل األحسن"ت خلقت آدم ليتزوج، فكيف أ لو غري أنه 

هــل ! فبمــاذا ســيفكر وأي أمــر سينــشغل بــه؟: ُ وكــان هــذا اليــوم هــو يــوم عرســهعــرف أي إنــسان أنــه ســيموت يف ذلــك اليــوم
الع
ُ

أم األرضي رس 
ْ العرس السماوي؟ هل العريس اَ

ُ
أم ألرضي 

ْ لطبـع .....  !؟ الـسماويالعريسَ

فكان هذا هدف مقارنيت بني املتزوج .  للحياة احلقيقيةاألولوية أي أن ..احلقيقيةاحلق واحلقيقة واحلياة سيفكر يف 
وح ولـيس يف الـرأي إنـسان مـستوطن يف جـسده  أرفض أن يتزوج الرجـال، ولكـن ألين أعلـم أن وليس هذا معناه أين. وغري املتزوج

 هلذا قلت أن الزواج أفـضل مـن  بل وجسده سيصري مثل اخلشب احملرتقأملوجوع  بل سيصري يف ،يف شبعّال يقدر أن يظل هكذا 

لزواج أفـضل مـن أن خيطئـ، فأ مسيحتاج ملعني كما حدث آلدمس ، فبالطبعُّالتحرق ولكـن لـيس هـذا هـو . واحت هلم 
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 وتــصري يف قداســة كاملــة وتــصريوا  وحـدي أن تكـون كــل نفــس عــروس يل أاهلــدف، بــل اهلـدف الــذي خلقــت اإلنــسان مـن أجلــه
 . صورة يل ومثايل

 إىل أيـن سـيذهب وهـل حقـق اهلـدف الـذي ، وانتهت حياتـهعرسه لو مات يف يوم : وحىت الذي سيتزوج جيب أن يسأل نفسه

وأ غـري .. جيب أن ينـشغل بهـااألولوية التي هذه هـي .. ًإذا ! ؟ وهو أنه تغري لتلك الصورة عينهاخلقته من أجله
ذا  فلو كان اهلدف هو الـزواج لكنـت أ .واألولوية، لكن ال ينسى اإلنسان اهلدف  كما مسحت آلدممتضايق بل أ قد مسحت 

جلسد حمتـاج اإللـه وهـل أ ! ؟ واخلتـان غـري حمتـاج، فهـل أ حمتـاج للمعموديـةوإن قـال أحـد إين أ املـسيح. تزوجت عندما كنت 

ًولكني أعطيتكم مثـاال! أن أمنو يف القامة والنعمة واحلكمة؟
: إن كنـتم تؤمنـون إين أ اإللـه الظـاهر يف صـورة إنـسانفـ .. 

ًأعطيتكم مثاال للصيام ولكينفبالطبع مل أكن أحتاج ! فهل أ اإلله أحتاج لصيام؟
 ولو .الطريق املثايلكنت أريكم و.. 

  كنــت أريكــم الطريــق املثــايلمعموديــة، ولكــين كمــا اعتمــدت أ مــع عــدم احتيــاجي لل أكانــت املثاليــة يف الــزواج لكنــت تزوجــت

 .خطواتيًم مثاال لكي تتبعوا كتأعطيو

  فالنتيجـة هـو ..أي نتيجة ضعف جسد وشـهوة جـسد  أي هو مثر اجلسد جسد هوُفأ قد أخربتكم إن املولود من اجلسد
جلسد فالبد أن تولدوا من الروح  ُيسلك  ُ ُفأ جئت أريكم وُأعلمكم إن  الذين ولدوا مبـشيئة  جـسد ومبـشيئة الرجـل ال ميكـن .. ُ ُ ُ ّ ُ ُ

ـــم ولـــدوا  نتيجــة مـــشيئة جـــسد  أي ضـــعف جــسد كمـــا أخـــربتكم إن مل يــستطيع الرجـــل أن يـــضبط نفـــسه  ُأن يكونــوا أوالدي أل ُ ُ ُ
ُـالن والدتكم هـي مثـر جـسد ..ُد أن تلـدوا مـرة ُأخـرى ُفهذه الـوالدة ال تنفـع فلهـذا البـ...ُّفليتزوج الن الزواج أفضل من التحرق  

ُالبـد أن تولـدوا مـين أ ألكـون أ أبـوكم ولـيس أبـوكم اجلـسدي هـو أبـوكم احلقيقـي  األهـم و.. جـسد  نتيجة ضعفأي  ُ الين ُ

ــضاء يفُأُريــد أن تكونــوا  أع
ّ

ُنــه ال ميكــن ُوهــذا ملــن يريــد أن أكــون أ أبــوه أل..  ولــيس يف كيــان آخــر وشــخص آخــر وأب آخــر 
أي أب يريده خيتار ُ كل إنسان أن فعلى..إلنسان أن يكون له أبوين 

ُ
ّليصري عضوا يف ُ  هل يريد أن أكون أ أبوه  خيتار أم ً

لـروح فأصــري حينئـذ أ أبــوه ..هــو أبـوه يكـون أبـوه اجلــسدي  ُأي عليــه خيتـار هــل يريـد أن يكــون يف الـروح ويــسلك  ُأم يريــد أن ..ُ
جلسد جلسد فيكون أبوه اجلسدي هو أبوه يكون   كـنُمي وهـو إنـه ال..ُفكثريون عاشوا وماتوا ومل يدركوا هذا األمر ...ُ و يسلك 

ال يمكن أن يعيش إنسان  باجلسد وألنـه ..إلنسان أن يكون له أبـوين 
ُ

ألين  هـدف ... يف وقت واحد بالروح 

وكل حياته ...ومصدر حياته  ..وأبوه..وكرمته ..ورأسه .. أكون أنا إهلهخلـق اإلنـسان أن 
ُ ُ

فكيـف أ ..
جلسد جلسد وألد  ُالذي جئت ألعلمكم كيف تولدون من الروح وأكون املعلم والقدوة هلذا الطريق أتزوج  ُّ ُ     

  ت والتوبة عن األعمال امليتةمن معم  تاركني بداءة كالم املسيحللكماللنتقدم "فإن كان الكتاب يقول  "ود
ت فقطَنوُلِصَ، أي أن تنشغلوا كيف تِّنت أريد أن أعلمكم مباذا تنشغلون فأ ك،)٦عـب( فأ .  للكمال ويكون فكركم يف السماو

ــتم قــد مــتم معــي . جئــت أعلمكــم أن املــوت عــن أركــان العــامل هــو الطريــق للقيامــة ُّفــإن كن فلمــاذا كــأنكم  -كمــا قــال الكتــاب  -ُ
م مـع ُمـتُ وإن كنـتم قـد ق!هل هذه أول مرة تسمعونه؟َْأم ! فهل مل تقرؤوا هذا الكالم؟. ، فأنتم لستم من هذا العاملعائشون يف العامل

ولكـن إن مل يـستطيع اإلنـسان أن يهـتم مبـا .  واهتموا مبا فـوق فاطلبوا ما فوق حيث املسيح جالس– كما قال الكتاب –املسيح 
 جــسده وحواســه اخلمــسة، وإن مل يــستطع أن يــضبطمبــويت َّ وإن مل يــستطيع أن يتــشبه وإن مل يــستطع أن يــسري طريــق الكمــالفــوق 

التي أمسـح فيهـا احلالة الوحيدة ... باحلالة فأنا مل أرفض ولكن أخربتكم . فأ مسحت لـه أن يتـزوج
 مـاذابـل و... أنـه مسـاح لغـري القـادرينأي ..لإلنسان أن يتزوج وهي عنـدما ال يـستطيع أن يـضبط نفـسه
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هنـاك "ًفـأ قلـت أيـضا ..  )٢٩: ٧كـو١( "كأن ليس هلملكي يكون الـذين هلـم نـساء ِّوقت مقصر ملاذا أ أقول أن ال: تعتقدون
 "..فرق بني املتزوج وغري املتزوج، فإن املتزوج يهتم فيما للعامل لكي يرضي امرأته

 هناك شيئا هاما جدا و ً ً جلـسد ن  وهو أ ..ً نفـع هـذه ال تستطيع وال تـأي  ،حـسب مـشيئة رجـلهـو مولـود أي إنسان مولـود 

ْ يولد مرة أخرى، بل جيب أنأن حتقق اهلدف  الوالدة َ أمل   ،ليـست مـشيئتي  أي ذه هي مشيئة الرجلفأ أخربتكم أن هُ
مسـهأوالد هللا أن يـصريوا أ عطاهم سلطاأما كل الذين قبلوه فأ "..تقرأوا املكتوب   و ال ٍوا لـيس مـن دمُدِـلُالـذين و .ي املؤمنـون 

 مشيئة جسدلـدوا مـن ُالـذين وأن أبنائي ليسوا هم  أخربتكم فأ ... . )١يو( ال من مشيئة رجل بل من هللاو من مشيئة جسد

ــلوال  .. ــشيئة رج ــنوال  .. م          ..أي  .. لكــي يــصريوا أوالديمــن الــروح أوالدي مولــودين بــل جيــب أن يكــون ٍ دم م
التي ولدتالتي من مشيئة اجلسد والرجل لو كانت الوالدة 

ُ ُ
ملا ... حسب مشيئتي   اآلن بهام  

طالبتكم و 
ُ

الزمتكم
ُ

ت  أن 
ُ

ول
َ

 الوالدة أليس هذا أكرب برهان على إن  ...ومن الروحُدوا مرة أخرى من فوق 
فانـه لــو كـان ذلــك "... كمــا هـو مكتــوب     ...ُـن ضـعف جــسد الرجلعــ فهـي الــوالدة الناجتـة !؟مــشيئيت هـي مـن اجلـسد ليــست

 . )٨عب( "ٍ موضع لثانَبٌِلل بال عيب ملا طاألو
   لـروحهـي هـي مـشيئيت وهـذه  و،من أجلهـاوهي احلياة اليت خلقته  يعيش حياة السماء  فإن آدم مل لكـن  و.أن يـسلك آدم 

ا وعــصاين فأكــل وتعــرهــذا بعــدم إلتــصاق آدم يب أدى  ــاج ملعــني فالتــصق حبــواء وأطاعهــا وصــار رهــن إشــار َّلفــراغ وجــوع واحت ى ُ
جلـسد وانفتحت عيناه  ُفـاألمر كلـه مـرتبط ببعـض ..وعرف حـواء وكـان مثـر اجلـسد ومـشيئة اجلـسد هـي كـل إنـسان مولـود   ًه بعـضاُ

ًحيصد فسادان اجلسد ِ يزرع جلسده فمْنَم"كما هو مكتوب .. ُ
 )٨:٦غل (" 

  هــذه هـــي فهـــل .. هـــو اإلنــسان العتيـــق الفاســد  أي ، اجلــسد عملــه هـــو مثـــركــان إن آدم زرع جلـــسده فكانــت النتيجـــة وفــ 
ا مشيئة رجأم   ..!؟مشيئيت الـزواج وهل الطريقة اليت اختارهـا أدم يف  ... ؟ل رفض أن يعيش مشيئة إهله الذي أوجده من العدمأ

إلنــسان العتيــق الفاســد فهــل هــذه مــشيئيت أن  ...اجلــسد الفاســد الــيت كانــت نتيجتهــا ومثرهــا هــو  ُهــي مــشيئة رجــل َْأم .. تولــدوا 
جسد ..املولود من اجلـسد "ُدت لكم إن َّ أكهلذا  ... !؟أ اإللهيت رفض أن يعيش مشيئ

ٌ
 رفـض  فاسـدة نتيجـة طبيعـةأي"  هـو

لروح ليصري حسب مشيئيت، لطبيعـة الفاسـدة هـذه الـيت  .. ت النتيجة إنه صارت طبيعته فاسـدة وكانُآدم أن يسلك  وفيمـا هـو 
   ... ..ًا فاسدًاهو جسد عرف حواء وكان مثر اجلسد ،نفصلت عينا
 ًإذا ستكون من مشيئيت أيضا  ! ...ن يتزوجاأنين من مشيئيت أن ُأحضر حواء آلدم وأُعتقدمت اُلكنكم مل تفصلوا يف األمر و أن ً

فهـل هـذه .. فهـو رفـض أن يعـيش احليـاة الـيت خلقتـه مـن أجلهـا   ..فكل ما فعله آدم مرتتب علـى بعـضه   ...ًا فاسدايكون مثرمه
عـة الـيت خلقتــه نفـصال كامـل عـن الطبيا ََّمث مت  .. ؟ مث أطاعهـا بـال عقـل فهـل هـذه مـشيئيت،حـب حـواء ومل حيبـين أ مث  ..!؟مـشيئيت

ار مثـر اجلـسد الـذي زرعـه آدم  وصـ،ل قاتل يف التاريخواألمر أ وكان مثر هذا . وعرف حواء وتزوجها،ىَّ وتعرفانفتحت عيناه، ا،

مشيئة رجله  هي هذف  ...!؟فهل هذه مشيئيت أ  ...ًافساد
ُ

فـأين مـشيئيت يف هـذا  . ....ُكمـا أخـربتكم جـسدمـشيئة  و 
لكـن  ..صـوريت ومثـايل  فهـذه هـي مـشيئيت  علـى فسلسلة القصة من أوهلا مل تكن مشيئيت إال خلـق اإلنـسان ليكـون .. التسلسل 

حلرية اليت أعطيتهـا لـه ذمشيئيت منرفض آدم  ـا سـتكون سـبب طـرده أ أعـرف ة لـه فتـا تكـن مـشيئيت أن ُأحـضرومل .. أول األمر 
 ......وبؤسه وفقده للصورة النقية 

  ألنها والدة ليست من  .. أ الروح َّ يفًا مين وعضوًاال يقدر أن يكون جزءصار بطبيعة  اجلسداملولود من  إنف هلذا
 ..هذه الوالدة ليست مشيئيت ألن  ... وا مرة ُأخرىُدَولُتكم ينبغي أن ُهلذا أخربتكم أن ..مشيئتي  بل ضد مشيئتي 

خ  ...!؟وا بينها وبني مساحيُقِّفرُفهل حىت اآلن ال تفهموا مشيئيت ومل ت ملـا ُتيـاره  كرمـة اخـرى ليـستوطن فيهـا، فلو مل يعصيين آدم 
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رف تعــرى وتغــريت طبيعتــه وعــ آدم وتغيــري طبيعتــه، وفيمــا هـو قــد فهــل عــصيان ..نفـصل عــين وملــا انفتحــت عينــاه وعــرف حـواء  ا
ُ فالقضية كلها واملوضوع مرتبط ببعض! ..؟ هذه هي مشيئيت هل،حواء  .ًه بعضاُ
 مثل ابن امللك الذي مل يقدر أن ي َ ّ ورفـض أن يتعـب يف دراسـة املنـاهج الـيت تدرس،ّ املنهج الذي طلبه أبوه امللـك منـهْسِدرّ  .ُـ

هيل س املـنهج ِدرَلزم  ابنـه أن يـ فرتة من السنوات عاد امللك وألكن بعد.. ُية لتعليمه حرفه ُفاضطر أبوه امللك أن يدخله مدرسة 
لكـن بـين،  اأ مسحـت لفـرتة مـا أن تـتعلم حرفـة "وقـال لـه  ... مثل أوالد امللـوك  ًال أن يكون أمريَّهَؤُع ألوالد امللوك حىت يـَبَّتـُامل

ــة اُال ميكنــك أن تكــون  ــذه احلال ــد ..بــين وأنــت  ــد أن تــدرس مــن جدي لطبيعــة العتيقــة ه .. "ُال ب ــتم ولــدمت  ُكــذا أن  أوالفاســدة ُ
جلــسد لفعــل مسحــت للرجــل لــضعف اجلــسدي كمــا ة الرجــل ومــشيئة اجلــسد ُأن تولــدوا مبــشيئأي مسحــت  أن يتــزوج ويلــد  أي 

بط لكن هل تعتقدوا إن عدم ض  ....."ّإن مل يستطع الرجل أن يضبط نفسه فليتزوج أفضل من أن يتحرق"ُأوصيتكم 
فـأين هـي عقـولكم  ..؟ هذه هي  مـشيئتيس واجلسد الذي صار  يتحرق، هلالنف

ُ
لكـن ...  !؟

ــاحي مثــر الــوالدة مــن مــشيئة الرجــل  أن يتــزوج ويكــون النتيجــة هــي مثــر اجلــسد و ملــن مل يــستطع أن يــضبط نفــسه وجــسدهمس

ا ليست من مشيئيت ..اليعني إن هذه الوالدة من اجلسد تنفع ...واجلسد والدم  مل يـستطع ُمشيئة رجـل  بل  أل
ـذه الـوالدة الـيت مـن مـشيئة الرجـل الـذي مل يـستطيع ا لكن من يريد أن يصري ....ُأن يضبط نفسه  ّبين ال ميكن أن يكـون هكـذا  ُ

نية   َولُبد أن ي فمن أراد أن يصري ابين ال..أن يضبط نفسه وكانت نتيجة  هذا االمر مثر اجلسد   ...د والدة 

 بـل هـذا هـو اإلجنيـلولكـن هـذا كالمـي فهـذا لـيس كـالم بـولس ابـين ." بال همُأُريـدكم أن تكونـوا "ولس هلذا قال الرسول ب 

ت" تكلم بها أناس اهللا مساقني من الروح القدسبل ،  نبوة قط من تفسري إنسانِألنه مل 
ُ

..  هـو مكتـوبكمـا" 
إن "وقـال يل ًعندما سألين بطـرس الرسـول أيـضا حىت بل . كلمة فيها كانت بسياق روحي فقطكل اليت فهذا هو اإلجنيل والبشارة 

 " يتزوجأنفال يوافق كان هكذا أمر املرأة مع الرجل 
It is not good to marry.  

  ليس اجلميـع يقبلـون هـذا الكـالم إال الـذي "له بل قلت !" كيف تقول هذا؟"فلم أنتهر بطرس وأقول له
ِأعط

لفعـل أخـربتكم يف الكتـاب أف".. ي هلمُ فهـذا لعلمـي أن أغلـب البـشرية . ً ذكـرا وأنثـى اإلنـسانت منـذ البـدء خلقـنـينأ 
جلسد  عن طريق السماح الذي مسحـت هلـم بـه، هـذا ألين بعلمـي الـسابق أعـرف أنـه حـىت الـذين سـيكونون أمنـاء معـي وستسلك 

م  العـريسأ فـصرت ًوسـا يل  عرهصـارت نفـسعهد جديـد معي يف ألن احلقيقة الذي دخل  ،سيظلوا يف العهد القدمي يف حيا
االوحيد ًفلـم نـسمع أن غـصنا يف كرمـة احتـاج . ولن ينقصها شيء ولن حتتـاج ملعـني فلن يعوزها شـيء  يف حيا

 الوقـت مقــصر حـىت يكــون الـذين عنــدهم نـساء كــأن أن" فـإن كنــت أ قـد حــذرت حـىت املتــزوجني .لـشبع أو ملعــني خـارج الكرمــة
ألكــون عــريس أن آيت أ يف منتــصف الليــل ريــد أن يكونــوا مــستعدين يف هــذا اليــوم وكــل يــوم  ألين كنــت أ)٢٩: ٧كــو١( "لــيس هلــم

ــا.. مســاوي أبــدي هلــم تمــوا يب وتــسعوا أن ِّفهــذه هــي األولويــة الــيت كنــت أعلمهــا لكــم أن تنــشغلوا  ــل  لعــامل ب تمــوا   لكــي ال 
ن  كنـت مسحـت أ لكثـرييفـإن..  )٣٣: ٧كـو١( "مل وكيـف يرضـي امرأتـهَّأما املتزوج يهتم فيما للعـا"فقد كتبت لكم . ترضوين أ اإلله

ــم وهــي أن يتأن تكــون هــذه هــي البدايــة   يتقــدم اجلميــع  ممتلئــني مــين وليــسوا يف شــبع مــين، ولكــين أريــد أنغــريكــانوا زوجــوا أل

لن حيتاج اجلـسد جلـسد آخـر  ..بالروحفبعد فرتات جهاد يف الشبع مني أنا والسلوك . للكمـال
ــه ليــ ــم سيــصريوا يف الــروح . حباســة اللمــس أو حــواس أخــرىشبع من ًهلــذا كانــت هــذه هــي وصــييت الواضــحة جــدا الــيت أل

ا العامل كله أس ، والـذين يـستعملون العـامل جيـب الوقت مقصر والذين عندهم نساء جيـب أن يكـون كـأن لـيس هلـم"وهي أن طالب 
 ". أن العامل ال يستعملهم
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  ألن املتـزوج يهـتم فيمـا للعـامل وكيـف  ، جيب أن يكمل حياته كأن لـيس لـه زوجـةأنه حىت املتزوجحي َّلذلك أكدت كالمي برو
ُفكيف لإلنسان الذي يهتم فيما للعامل وكيف يرضـي امرأتـه . لعائلة، وهذا نتيجة طبيعية ألن العقل سيكون مشغول ُيرضي امرأته

  !؟خل يف عهد جديد معي دًإال إذا كيف له أن حيبين من كل القلب وكل الفكر.. 
  وهـذا سـيكون عنـدما يـدخل اإلنـسان يف عمـق ، يعيشوا حياة جديدة كأن ليس هلم نساءأن يبدءوا جيب أن فالذين هلم نساء

تم متأصـلو"الكتـاب يف  تكمـا قلـ، وروحـي مـن ويـشبعويبـدأ أن ميتلـئ معي  إلميـان يف قـلـوبكم، وَأنـ ُليحل اْلمـسيح  ُِ ِّ ََ ُُ َْ ْـْ َ ُ َُ ُِ ِ َ ِ ِ ِ َِّـ َن ِ

َومتأسسون يف اْلمحبة، حىت تستطيعوا َأن تدركوا مع مجيع اْلقديسني ما هو  ْ َ َُ ََ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِّ ُ َِ ََِّ ُِْ ِْ ُ ِّ َ ََّ َ ُ العرض والطول والعمق والعلوَ
ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُّ َ ُ ْ َ ْ

ُِوتـعرفوا  ، ْ ََ
ْحمبة اْلمسيح اْلفائقة اْلمعرفة، لكي  َ َِّ ِ َِ َِ ْ َ ََ ََ َِ ِ تمتلئوا إلى َ

َ ُ َ ْ َ
ِ كل ملِ

ْ ِّ ُ
لـن فعندما تشبعون مين ومتتلئـوا إىل كـل مـلء هللا  )٣اف( ".ِ اهللاِءِ

لطعــام لــروح كمــا أريــتكم أ يف الربيــة كمثــال عملــيحيتــاج اجلــسد أن يــشبع حــىت  ــادفكيــف إلنــسان . ، وســتنقادون   انق
بل اخلبز حىت الطعام و، بالروح وصار يف شبع كامل بالروح

ُ
صار حيتاج إليه ألن اجلسد يعد مل 

، فكيف له بعد ذلك أن يطلـب أن  كما أريتكم أنا بنفسي كمثال عملي شبع روحي كامليف
ئهـني يف الـرباري والقفـار أن هنـاك قديـسون أمل تقـرؤوا مـا قالـه الكتـاب ! تعتقدون؟ فكيف !يشبع من جسد آخر؟ صـاروا 

هوا يف جلود غنم وجلود معزوشقوق األرض   ! ؟ أمل تقرؤوا اإلجنيل من قبل؟و

 روح اإلنـسان  فلـن يطلـب مـا حيتاجـه اجلـسد ألن،لن يـصري يف اجلـسد بعـديشبع اإلنسان مـن روحـي ما فعند 
 اجلسد ما كان يطلبه مـن يطلب فلن ... اإلنسان كله يشبعكيان من روحي فإن تشبععندما 

ق
َ

ب
ْ

ل
ْ
ن الـصالة فهـل حـىت اآل... بـل سيـصري كمـا يف الـسماء كـذلك علـى األرض  ولن يصري اإلنسان يف اجلسد بعد 

ها  نية اليت عملتكم إ ـا؟الر ا كل يـوم، فهـل حـىت اآلن ال تفهمو فكنـت أريـد أن يكـون كـل إنـسان يعـيش كمـا يف ! واليت ترددو
َّالــسماء لكــي يـؤهــل للــسكىن معــي فــاألمر لــيس غفــران خطيــة حــىت تــدخلوا الــسماء، فلــيس هــديف أن تــدخلوا الــسماء ومل أخلــق . َُ

وهـذا .  ولـيس بغفـران اخلطـا فقـطً، وهذا بتغيري الطبيعة متامـا ولكين خلقتكم لتصريوا أعضاء يف جسمي..ًاإلنسان ليدخل مكا
َوأن خيلق إنسان جديد الفاسد مبوت اإلنسان العتيق مـن أرض فرعـون ريـق َطِب لكـم َّ وهذا بعد جهـاد طويـل يف طريـق كـرب شـبهته،ُ

 !القصد وال اإلجنيل وال حيايت اليت هي الطريق الوحيد للوصول للهدف؟فكيف بعد كل هذه السنون مل تفهموا . إىل أرض كنعان

 الذين هم يف اجلسد ال يستطيعون أن يرضوا اهللا"الكتاب تكم يف ملاذا أخرب: فماذا تعتقدون
ُ ُ

ألنه ليس  !؟"
جلسد ..  أن تعيشوا حسب اجلسداهلدف تلـف، وكـل  تـشبع شـبع خموكل حاسـة تـسعى أنوكلمة حسب اجلسد تعين أن تشبعوا 

 اليت من ً، وخصوصا حاسة اللمسً، فيصري يف جوع وكل حاسة تصري يف جوع أيضا وافتقار اإلنسان للروحهذا نتيجة جوع الروح

 أما النفس اجلائعة بعدم شبعها من ،ولكن النفس الـشبعانة تـدوس الـشهد. شدة اجلوع جتعل اإلنسان كأنه حيرتق
َّ

روحي فتتحر
َّ

ُ وكل مر سيصري حلو ق وبالطبع الـزواج لـيس هـو . أي إين مل أخلقكم لتعيشوا حـسب اجلـسد. هلاُّ
فكنـت  ..أمر خاص باجلـسد بل هـو   يب أ الروح،ًتصاالاألنه ليس   ..ًا روحيًاهو شبعليس أي  .أمر حسب الروح

 !؟مشيئتي ومساحيِّأمتىن أن متيزوا بني 

 إن مل يستطع الرجل أن يضبط نفسه فعلى الرجل: هوفسماحي ُ ه و ُأمه  أن يرتكُ  ...ُمرأته ويلتصق  أ

  بيتـا أو أ أو ُأمـا أو تـركليس أحد   ..: هيمشيئتيأما ً ً  بـل ... ضـعف واحليـاة األبديـة ةُخـذ مئـو  إال.. مـرأةاً

يت إيل  "..بشروط التلمذة ُوأخربتكم  وال يبغضإن كان أحد 
ُ

ه وُأمه  ون يل ال يـستطيع أن يكـ ..ُحىت نفسه   ..مرأتهاو أ
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فلـو كانـت مـشيئيت أن يكـون للرجـل عـروس وأي   ..ني أنـا ال أتغـريفمشيئتي ال تتغري، أل .. )٢٦: ١٤لـو( "ًتلميـذا

ًأوال لكنــت ،غــرييعــريس عـروس يكــون لــديها 
ــا .. خلقــت حــواء يف نفـس الوقــت الــذي خلقــت فيــه آدم  ..  وهــو األهــم ًثاني

ــست أل .. هــذا لــن حيــدثلكــن و ..س معــه عروســه ُ يف الــسماء طــوال األبديــة أمســح أن يظــل كــل عــريتلكنــ ــذه لي ن ه
 ..ألين لـيس عنـدي تغيـري  ..فمـشيئيت ال تتغـري  ..ُكذلك مـن هنـا علـى األرض كما يف السماء يكون  ومشيئيت.. . مشيئتي

هكذا لكانت األمر فلو كان ! ؟ ..ن مشيئتي يف السماءعمشيئتي على األرض ختتلف ن أفكيف تعتقدون 
 ...ًوهذا لن يكون أبدا  ،أ أتغريأي إنين  ..ة متغريطبيعيت 
  َـن يعطى كتـاب طـالق؟ موسـى ِمل يوص َأ"عن الطالق وقالوا يل فعندما جاء الفريسيون وسألوين  َنَذأي أن موسـى مسـح وَأ !ُ

 و مســاحيظــة بــني يعرفــون الفــرق حــىت تلــك اللحفــإن الفريــسيون مل يكونــوا ......  )١٩مـت( "! علــى إرادة هللا؟ًــذا وهــذا بنــاء
فـأ حاولـت أن . )٨: ١٩مـت( "ِّ موسـى لكـم أن تطلقـوا نـسائكمَنَذ َأقـساوة قلـوبكممن أجل "هلذا قلت هلم .. مشيئتي

ً يصري ابنه طبيبا عظيما وأتى أنمثل ملك أراد . ِّ يفرقون بني مساحي ومشيئيتأجعلهم فـضل املعلمـني، ولكـن ابنـهً  منـذ طفولتـه لـه 
يت هـذا االبـن . ِّ يعلمه حرفة أن سنوات، فاضطر أبوهّوظل هكذارة، فاستمر يرفض أن يدرس أي شيء كان ال حيب املذاك فهل 

ً وهذا ألنه مل يفرق أيضا.!!".ّيفَرِحهذه هي مشيئة أيب أن أكون ! انظروا"ويقول   . بني مساحي ومشيئيتِّ
  اإلنـسان قـوتفقـط ت وكـل الثمـار هـي نبـا أن يكـون المشيئتيهكذا قبل الطوفان ومنذ أن خلقـت اإلنـسان كانـت 
كــل"ً وأيــضا كمــا قلــت آلدم ،]لــروحال يــسلكون للــذين حــىت [ وبعــد أن  لكــن بعــد اخلطيــة والــشر  ..."ُمــن مجيــع شــجر اجلنــة 

كـل اللحــوم مسحــتتغـريت طبيعــة اإلنـسان  ن صــارا يف شــبع اذلـ صــار يف الـروح مثــل دانيــال ويوحنـا املعمــدان الْنَلكــن مـ .. 
مكامل مين م حلـوم لعـل ْلَؤكـُبت أ بروحي أن ال يَّهكذا يف الصيام رت ...ا إىل اللحوم ّا صارا أغصان يف مل حيتاج أل  يف هـذه األ

إن الضعيف  "ُهكـذا أخـربتكم يف الكتـاب .......ُسلطان اجلسد ميوت وتتحرروا ويقوم الروح فيكم لرتجعوا صورة آدم النقية 
ــوال ًيأكــل بق ُ
ُفهــل لكــم عيــون ال تبــصر اإلجنيــل وأذهــان ال تفهــم..  )٢: ١٤رو(   شيئيت ُفكيــف حــىت اآلن ال متيــزوا بــني مــ  ...!؟ُ

ُومساحي يف كل هذه األمور؟ ِّومىت ستمي .. !ُ  ..ُ هل بعد أن تنتهي حياتكم :زونُ
  ُإن مل يستطع الرجل أن يضبط نفسه فليتـزوج يف هـذه احلالـة "قلت هلذا فأ  ال يتـزوج ْنَلكـن مـ ..فهـذا هـو مسـاحي  ..فقـط ُ

تكونوا يف ه وال ُأريـد أن األحسنيفعل 
َ

م
ّ

 ومـا .. األحسن ليس أ..  هي مشيئتي مافمـاذا تعتقـدون  ..." 

احلـق  عـن بـاحلق يا أوالدي اسألوني ..وهو أن أكون أ العـريس احلقيقـي  ..هو سيكون يف السماء طوال األبدية 
 أذهانكم على أفتح مشيئتي وأنا وهي

ُ
  ..احلق

 ِّأن الوقــت مقــصر وهيئــة هــذا العــامل ... ِّأن الوقــت مقــصر ... ِّيجــب أن تتــذكروا كــل كلمــة يف الكتــاب أن الوقــت مقــصر ف

حـىت تكـون  ويسلك كما سلكت أ ويـسري الطريـق الكـرب معـييسلك يف الروح يجب على كل رجل له نساء أن يبدأ ، فستزول

ألبديـة يف أي وقت من املمكـن أنأينلسماء ويعرف ويعيش كما يف ا روحي من يشبعنتيجة طبيعية أنه  و .  آيت فينـشغل 
ًشيئا فشيئا ميوت اإلنسان العتيق  فلن يعوزه شـيء مـن هـذا العـامل ألنـه .. ًويقوم اإلنسان اجلديد الروحي أي يصري غصنا يف كرميت ً

عندما يصري يف الروح سيجد يف كل ما حيتاجه من شـبع
ّ

نـه يف الـسماء ويف فـسيعيش اإلجنيـل وسيـصري كأ .

م أرواح الذين عندهم نساء كأن ليس هلم والذين "فيستطيع أن يعيش اآلية . السماء ال يزوجون وال يتزوجون أل
 ،يعيش كما يف السماءوواحلالة اليت سيكون عليها يف السماء يصل للصورة أي ". العامل ال يستعملهم .. يستعملون العامل

ــم لـــيس هلــم أجـــساد،وجــون بـــل يكونــوا كمالئكـــة هللاويف الــسماء ال يزوجـــون وال يتز  وأ أريـــدكم أن ، واملالئكــة ال يتزوجـــون أل
 ! وكأنكم مل تقرؤوا كالمي من قبل! فهل حىت اآلن مل تفهموا مشيئيت؟.. تكونوا هكذا 
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 م عنـدما طلبـت مـن موسـى أن يبتعـد الرجـال عـن نـساَّوأ دربت اإلنـسان مـن العهـد القـدمي علـى هـذا األمـر .... ئهم ثالثـة أ
ــة، ... ! ؟ألمــر خطيــة أن يبقــى الرجــال مــع نــسائهمفهــل ا ــيس هــذافالقــضية ليــست خطيــة أو عــدم خطي  هــو اهلــدف الــذي بــل ل

هنـاك فـرق "ًفـأ كـررت كالمـي أيـضا أن ! ّألكم عيـون ال تبـصر إىل هـذا احلـد؟! أمل تقرؤوا هذا املكتوب؟. خلقتكم من أجله
فإن العذراء هي وحدها التي تستطيع أن تكـون .. وبني املتزوجـة والعـذراء بني املتزوج وغري املتزوج

ًمقدسة جسدا وروحا ً
 . " 

 س قد حتججوا وقالوا أن هذا ر  احلق فاستيقظوا على ....  بولس ابين ْيْأَولكن هناك أ

  . . وليست بشارة بولس ..بشارتي بولس، وهذه إجنيل وليس  ..جنيليإأن هذا 

وهذا الكالم مساق
ُ

 .وليس من روح بولس ..روحيمن  

  لــزواج ألين ــد مــن حكمــيت أن أمســح  والــدليل أنــين .. مــشيئيت هــذه هــي ولكــن مســاحي ال يعــين أنلفعــل مسحــت وكــان الب

 ."، ويكون املتزوج كأن ليس له زوجةبال همأريدكم أن تكونوا "أخربتكم 
  ِّأدربه أن يعيش حيـاة الـسماء أسعى أن كنت فيها ه حواء، قبل أن أخلق لسنوات طويلة على آدم رتبت أن متر فتذكروا أنين

ْأغرس الفردوس أمامـه شـجرة شـجرة، ألريـه كـم أ  فظللت سنوات . أجلها من التي خلقت اإلنساناحلياةوهي  َ
ت والطيور لـسنوات عديـدةأحبه  أي مل !وطوال هذه السنوات مل حيبني آدم .ِّ ليـسميها، وأحضرت له كل احليوا

مـن مثلـه  أي نظريه ًامعينطلب  هولكن. ينه على هذا األمل الذي صار فيهُِع يًاعينُطلب موّومل يشبع مين، فظل يف أمل يهتم يب 
 !البشرية الرتابيةنفس طبيعته 

  ومل يفهـم ".. هذه اآلن حلم من حلمي وعظـم مـن عظـامي"عندما أحضرت له حواء، وقال  وسط حزني أناففرح آدم

 ..ُكما قلت لكم يف الكتاب ، من حلمي وعظامي أنانفسه و ين خلقته ليكون هدم أنآ

نتما
ُ

   ..٥ أف ..عظامي   وعظم من حلمي حلم من    جسمي عضاءأ  ..
 

 ًولكنه فرح أن حواء صارت حلما منه هو وعظما منه هـو.  وليس هوالكرمة احلقيقيةأنا ين أل وتناز.. ً
ُ

أدى ل 
لتناز
ُ

 ،أوأطاع حـواء ومل يطيعـين ًوأحب نفسه أيضا ....!! أ ومل حيبين حواء آدم فأحب  .ملساومةأدت ومساومة ل 
لتحـذير واملــوت  ا يل"قــال يل عنـدما بـدأت أعاتبـه و. ألن حـواء صـارت عقلــهومل يبـايل حـىت   هـي الـيت جعلتــين املـرأة الـيت أحــضر

نواء بل  اخلطأ حلَبَسَون نفسه أَّرَبـَفـ"!! أفعل هذا
َ

س
َ

ب
َ

را يف عيين نفسهوص!! اخلطأ حىت يل أنا  ى أنه هـو الـذي َسَ، ونًار 
..  ألنـه غـار مـن احليـوان عنـدما نظـر أن لكـل حيـوان ذكـر حيـوان أنثـىمـن نفـس فـصيلتهطلب حواء واختار أن تكـون هـي املعـني 

تًاعينــُفنظــر لنفــسه ووجــد أنــه لــيس لــه م َفــدعا .. " نظــريه مثــل احليــوا َ ِدم آَ ُ َمساء مجيــع اْلبـهــائم وَ ِِ َ َ َ َِ ٍ ت َْــ ِطيــور الــسماء ومجيــع حيـــوا َ َ َ َ ََ َ َ َُِ ِ َّ ُ
َِِّّاْلبـرية و. َ

َ
ِما لنفسه أ ِ ِ

ْ َ َّ
و... 

َ
ِما لنفسه أ ِ ِ

ْ َ َّ
و... 

َ
ِما لنفسهأ ِ ِ

ْ َ َّ
َُ فـلم جيد معينا نظريه ِ َ ِْ ُ َِ ْ َ ب نفسه حيبدأ   آدمألنوهذا  )١تك( ".َ

  .طلب ما لنفسهف
  احلريـة املطلقـة الـيت أعطيتهـا لـه اختـار شرية، أن اإلنـسان بـسببوهـي بدايـة تـدهور البـفهذه هي الصورة اليت صـار فيهـا آدم 

، واختـار أن ، واختار أن حيب نفسه أي أن يهتم بنفسه ألنه وجد نفسه هي الشيء الذي له قيمـةأن يكون هو مصدر شبع نفسه
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ه يف قــصة شــاول عنــدما ســعى أن يقتــ أي رفــض أن أكــون أ إهلــهذاتــه تكــون رأســه ً رمــزا كــانل داود الــذي ، وهــذا مــا أريــتكم إ
ن و. للملك احلقيقي وهو أ ه[عندما حاول يـو  يـدافع عـن داود امللـك احلقيقـي، أن] وهـو رمـز للـروح القـدس الـذي أهـبكم إ

ًنـت ملكـا أبـداأ لـن تـصري لـو بقـى داود هـو امللـك .. املتعوجـة يا ابن"قـال لـه شـاول  . )٢٠صـم١( " هلـذا البـد أن ميـوت داودً

لو كانت ، حـىت  واإللـه ومصدر احلياة والكرمة احلقيقيـةأنه يريد أن يكون هو الرأس:  خلقته إليه اإلنسان منذ أنما سعىوهذا 
حـواء ورئـيس  ، ألنومل يبـايل مبـويت ،هومبوته آدم فلم يبايل . ، مثلما حدث مع آدمموتي أنا اإلله.. النتيجة والثمن 

ُهكــذا التــاريخ يعيــد نفــسه .... . هلــة الــيت اختارهــا لنفــسه، فهــذه هــي اآلوســياقهُّ يف حتكمــه ااشــرتكالعــامل  عنــدما طلــب يوحنــا .. ُ
هـو الـرأس يوحنـا حـىت ال يـصري ُطلبـت هـريود مـن هـريودس أن تقطـع رأس يوحنـا .. املعمدان من هريودس أن يبتعد عن هـريود 

ًلكـن اإلنـسان رفـض متامـا أن أكـون أ ... ُياتكم  أن أكون أ الرأس يف حيوحنا يرمز لوصييت اليت أعطيتها لإلنسان أيورأس .. 
ذا وافق على قتلي ومويت   جسده ةن يوحنا مل يعطي اإلنسان شهو أل ..وهذا هو رمز قطع رأس يوحنا ..الرأس وهو 

ُوسعى أن حيقق مشيئة ذاته ..ُ اإلنسان إين أ حرمته من شهوته َرَعَوش ...ُوما يطلبه وما يريده   أن يكـون الـرأس  وهـو بـذلك قـرر.ُ
ُواإللــه يف حياتــه ومل يفهــم إين مل ُأخلقــه هلــذا بــل كنــت ُأريــد أن يكــون عــضو مــره والعــضو يتبــع الــر ... َّ يفًاُ ُأس ويتحــرك فقــط كمــا 

مر اإلنـسان رفـض ة الكاملة الـيت أعطيتهـا لإلنـسان، ُولكن بسبب احلري ..الرأس  ـذا فـ ..ُـأن أكـون أ اإللـه والـرأس الـيت   َدـَقَو
   ....َّشروط العضوية يف

  ذا يف مثل األمناء  .. أمناء، لكن١٠أعطى عبيده إذ كان إنسان شريف . .وأ أخربتكم 

 .)١٩لو( "ميلك علينا  أن هذا    ال نريد"   وقالوا   يبغضونه  أهل مدينته كانوا 

  أعطيتها لإلنـسان أن خيتـار أي إلـه يريـد أنبسبب احلرية اليتهكذا رؤساء الكهنة والفريسيني أبغضوين وسعوا لصليب وقتلي ّ 

ــم أحبــوا أنفــسهم . يعبــده  والــذات  اجلــسدفــإن. رفــضوين أ احلبيــب مثــل ميــت مــرزولوفأبغــضوين أ .. % ١٠٠وأل
 ويكون اجلسد مصدر تسوق نفسهاوقررت أن  غريي ًااختارت إهلوهي النفس اليت وجهان لعملة واحدة 

ا ْ من يريد اشرتطت علىأ لذلك . حيا  . خبز حياته وأكون أ ينكر ذاته أن َّأن يعود إيل ويتبعينَ
  فاهتمام اجلسد يعـين أن اإلنـسان أحـب ..  )٦: ٨رو( "ّاهتمام اجلسد موت وأما اهتمام الروح فهو حياة"أ أخربتكم أن لذلك

فهــل لكــم عيــون ال تبــصر ..  مــوتًاهتمــام اجلــسد أيــضافالــذي حيــب نفــسه ســيهلكها و. نفــسه وأحــب هــذا اجلــسد هلــذا اهــتم بــه
ُعــشتم إن " األمــر، هلـذا قلـت دت ثالثـة مــرات هـذاّ أكـاإلصــحاحففــي نفـس ! وأذهـان ال تفهـم كــل هـذه احلقـائق؟  حـسب اجلــسدِ

شتِعإن أي  )١٣: ٨رو( "ستموتون
ُ

، ألن اجلسد فهذا هو املوت نفسهم تعتمدون على اجلسد كمصدر حياة 
جيـب  اإللـه الـذي تعبدونـهأي أن .. ًبعـضه بعـضافـاألمر مربـوط . ً ألنـه لـيس إهلـارمـة حقيقيـةليس مصدر حياة حقيقي، وليس هو ك

ــرأس الــيت يكــون جيــب أن أغــصان فيهــا، وهــي مــصدر حيــاتكم وشــبعكم الــيت جيــب أن تــصريوا هــو الكرمــة الــيت أن يكــون  هــو ال
 لــذلك الــذين هــم يف . والــرأس الــيت تقــودكمكرمــة احلقيقــةأن أكــون إهلكــم ومــصدر حيــاتكم والوهــو  خلقــتكم ، ألين هلــذاسوقكمتــ

ُال يستطيعون أن يرضوا هللا"مكتوب اجلسد  م اختاروا)٨رو( "ُ  :كتوب، هلذا م إله غريي ومصدر حياة وكرمة غريي أل

   هللا عداوة اهتمام اجلسد"

 )٨رو( "ال يستطيع  ًو أيضا ... ًخاضعا لناموس اهللا   هو    ليس  إذ 
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 جلــسد بــسبب ! مل تفهمــوا كــالم اإلجنيــل؟ و..ًأيــضا هلــذا احلــد عيــون ال تبــصر فهــل لكــم فكيــف مل تفهمــوا أن جمــرد االهتمــام 
ألنـه مل .. ًبـل إنـه لـيس خاضـعا لناموسـيولـيس هـذا فقـط !! ؟..هلذا قلت أنه عداوة وضد مشيئيت فهذا  ، جلسدهحب اإلنسان

ا تكن خطيت على اإلطالق منذ البدء أن يكون جسدكم هو الكرمة ال  ومـصدر راحـتكم ومـصدر وتكون مصدر حياتكميت حتيوا 
ألن جـسده هـو مـصدر حياتـه ومـصدر أي يهـتم بنفـسه وجبـسده حيـب نفـسه فـأي إنـسان . ُشبعكم ومصدر تعزيتكم أو املعني لكم

لروح أي فهو إنسان ، شبعه ومـن لـب  مصدر حياته ورأسه وإهله، ورفض أن حيبين من كـل القأكون أرفض أن رفض أن يسلك 
الغـىن احلقيقـي لـه، رفـض أن جياهـد مـن أجـل أن أصـري أ أي يهـتم يب، رفـض أن  أيكل الفكر ومن كـل الـنفس ومـن كـل القـدرة 

ًفهو ليس خاضعا لناموسي وال يقدر أيضا ً.  

  يأتي إيلإن كان أحد "فأ أوصيتكم
ّ

ال فًأيضا خواته حىت نفسه أخوته وأ ووأوالده مه وامرأتهأباه وأ يبغض وال 

 ًوالداأأو  امـرأةأو ً ما أو أًأو أخوات أو أخوة إو أ ً بيتاتركحد أقول لكم ليس أاحلق ف" )١٤لو( ".ًن يكون يل تلميذاأيقدر 
خذ يف هذا الزمان إال و. اإلجنيلجل جلي وأل ألًو حقوالأ  ".بديـةضعافا كثـرية ويف الـدهر اآليت احليـاة األأخذ مئة ضعف اآلن و

الوصـا هـذه وكانـت .  الـذي خلقـتكم مـن أجلـهاهلـدففأ كنت أتكلم عـن ! ؟اآلنفهل ال تفهمون كالمي حىت  )١٨ و لـو١٠مر(
ا أكرب برهان   بشرية، بل كما مسحـت عريس لعروس لعريس آخر أو يصري هو ًاعروسأين مل أخلق اإلنسان ليكون اليت أوصيتكم 

، لـو عـرف أن ُـففـي يـوم عرس أي إنـسان. لتأتوا إىل ملكـويتعدين يف أي يوم ن تكونوا مستأخربتكم .. لغري القادرين أن يتزوجوا
 يعـيش حيــاة هكـذا كـل إنـسان! ْهـل العـرس األرضـي أم العـرس الـسماوي؟:  اليـوم، فـأي شـيء سينـشغل بـهحياتـه سـتنتهي يف هـذا

ت ُهَكـرِ سـيكون ف ويـركض يف الطريــقاالسـتعداد كـل يـوم ْمـن يريــ هلـذا نـصحت .فقــط يف الـسماو د الوصـول لتلـك الـصورة عينهــا َ
 والذين يستعملون العـامل  كأن ليس هلموايكونجيب أن ِّالوقت مقصر، وحىت الذين عندهم نساء " يف جسمي أن ًلكي يصري عضوا

م ال يستعملونه  .  )٧كو١( "كأ

  ًوأيــضا فتحــت ركتــ  للوصــول للعمــقً ــا مسحــت  .. " أو امــرأةإخــوةًلــيس أحــد تــرك بيتــا أو "ه عنــدما قلــت و فكم
أن يرتكـوا مسحـت  ،ليـصلوا للكمـالَّوأن يـصريوا أعـضاء يف  ً، أيـضا مسحـت للـذين يريـدون الـدخول للعمـقبالزواج وباركتـه

ْأما من التص" كما هو مكتوب ، معيًواحداًروحا من أجل االلتصاق يب أ ليصري  أهلهم ويرتك الرجل زوجته َ لرب فقـد َّ ق 

ًصار روحا واحدا ركتـه أ أيـضا الـذي ال ينـادي بـه الرعـاة الباب و الطريق فهـذا هـو .. )١٧: ٦كـو١( "ً م ً الـذي  وال هـذه األ

م أن ..  يعيشه كثريون الوقت مفها أ أقول لكم وأكرر يف هذه األ
ُ

قصر
ِّ

فهذه هي بشاريت و إجنيلي، فكيف لرعـاة األرض . 
منادواأن ال ي ذا الكالم هذه األ م فيمـا َهـتَ ألن املتـزوج ي!؟سان أن يـرتك مـن أجلـي أي شـيء وأي عالقـة وهو أن يسعى كـل إنـ 

ْمبن حولـه وبعائلتــه، فـال يقـدر وال يــستطيع أن يكـون يل بكـل قلبــه للعـامل، وهـذا نتيجـة طبيعيــة أن العقـل والقلـب البــد أن ينـشغل  َـ
ل فكـرك ومـن كـل نفـسك ومـن كـل حتـب الـرب إهلـك مـن كـل قلبـك ومـن كـ"وبكل عقله وال يقدر أن يعـيش الوصـية األوىل وهـي 

 .  )٥: ٦تث( "قدرتك
  ًوال تنسوا شيئا هاما مل تكـن عينـاه يف حياتـه، ين آدم، وقبل أن يقرر أن يطيع نفـسه ويـصري الـرأس ا يعصقبل أن.. ًأيضا ًجدا ً

.. ًيـشتهي شـيئا أن يكـون اجلـسد ميـت ال يطلـب وال وهـي : ة الـيت كنـت أريـد أن يعيـشها لألبـدوهذه هي احلالـ ،قد انفتحت بعد

فلـو كـان آدم قـد أطـاعين .. وعـرف آدم حـواء أي اسـتيقظ اجلـسد  انفتحـت عينـاه.. مـشيئة ذاتـه آدم َّـفذ َولكن عنـدما نـ

 ... ،  مغلقتانَّلكانت عيناه ستظالوامتلئ مين وشبع يب 

ًميتا  جسده كان فيما ...  حواء   سيعرف  فكيف كان 
  !؟مغمض العينني   
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 وال يقـدر اإلنـسان أن يعـيش  احييـا فيهـ ُن بطبيعة الغصن أو العضو الـذي حيتـاج جلـسم أو كرمـةفأ خلقت اإلنسا
  ، أَّفإمـا أن خيتـار اإلنـسان أن يـصري عـضو يف ...كمـا إن أي عـضو ال يقـدر أن يظـل يعـيش وحييـا مبفـرده ..  هكذا مبفرده

م "ُيب كما أخربتكم يف الكتاب  وهذا لو التصق،حييا ويتحرك ويوجد يب
َ

ن
ْ
ًواحداً بالرب صار روحا التصق 

ا أن ّمِإ و.." 
أي يصري يف تعب وجـوع  ..ّنه يتحرق  أ ..َّوهذا هو سبب تعب آدم وأي إنسان مل يستوطن يف ...خيتار أن يوجد يف جسد آخر 

  يف كرمـةًا فـصار غـصن،ًا واحـدًكيـاالكرمـة فصار هو ومثـرة  ..نه ملا أكل اإلنسان من الشجرة صارت الثمرة فيه أل ..ًشديد جدا 

ًفصار أيضا واحدا يف أي شخص يف هذه الكرمة ..ًوصار واحدا فيها  ..رئيس العامل  ًفبدال أن يكون هو وكل   ...ً
ــيس العــامل جــسداختــارواهــؤالء الــذين  ــيس العــامل وأغــصان صــاروا أعــضاء  .. َّ وأعــضاء يفَّ يفًا واحــدًا كرمــة رئ فكانــت يف كرمــة رئ

م صا  صاروا برأي واحدُ كما أخربتكم يف مثل العرس أن اجلميع ،رئيس العامل هو الرأسو.. ًأعضاء بعضهم بعضاروا النتيجة أ
َـ بعـد فلـم يولصار الـرأس الـذي يـتحكم يف أي إنـسان مل يبـدأ الطريـقرئيس العامل ألنه  ،يستعفون  بـل وحـىت الـذين .د مـن املـاء بعـدُ

َبدءوا يدفنوا وميوتوا معي وبدأت أ ُأو ً بتحكمه، ألن اإلنسان كان خاضعا لـه فـرتة بناموسه أي  يقاوم رئيس العاملسيظل ،َلد فيهمُ ُّ
ً، فلم يكن سهال أبدا أن يتحرروا منه إال بذراع قوية خيضعون لفرعونإسرائيلطويلة كما كان بنو  ً. 

  ًكـان واضـحا يف حيـاة سـليمان  لـشخص آخـر وهـذا جنذابـه] اليت رأسها رئيس العـامل[هلذا يشعر أي شخص يف هذه الكرمة
ً  أبـداالعني ال تـشبعوهـذا مـا جعـل  .. ةنه منجذب لكل سـيدأوجد ألنه  ،شدة جوعهعندما تزوج مئات السيدات من 

اإلنــسان جلــسد آخــر كمــا  كلمــا نظــر ،ةألجــساد كثــريلنظــر ًهكــذا كثــريون مــن أهــل العــامل خيطئــون بعينــيهم الــيت ال تــشبع أبــدا  ..
ْمن نظ"أخربتكم  ًصار واحـدا  فـ.. يف كرمة رئيس العامل ًاغصنصار بسبب إنه  وهذا كله )٢٨: ٥مـت( " ..واشتهاها..ر فقط إىل امرأة َ

وكمـا  .. يف حيـاة سـليمان أريـتكمًواإلنسان ال يدري إنه لـن يـشبع أبـدا كمـا  ..ي جسد أل بجنذالتايل يشعر و هذه الكرمة يف
ًمعتقــدا ه  الــذي تـــرك أبيــاالبـــنمثــل يف  ُكمأخــربت  يب االلتـــصاقلكنـــه مل يفهــم إن الغـــىن هــو   ...ًانـــه ســيجد شـــبعه أو ســيظل غنيــأُ

ألنـه هكـذا صـار آدم عنـدما أكـل مـن  ...ولن يعطيه أحد أما الـشبع فلـم  ...  و الغىن واملرياث احلقيقيوهذا ه ،ُكالغصن
وألنـه ...  ًاحـدا يف كيـان آخـر، ألين هكـذا أ خلقتـهلطبيعة اليت صار فيها أنه البد أن يصري ووشعر  أنه انفتحت عيناه الشجرة

رفض أن يصري واحدا يف
َّ ً

ًجزءا يف كيانيـصري ، فبدأ يـسعى وبقـوة أن 
 أي يف جـسد آخـر، وإال سـيظل يف تعـب آخر 

خلشب الذي حيرتق َّألي إنسان رفض أن يصري غصنا يفمسحت هلذا أ . َّشديد، وهذا التعب شبهته  ًحدا أن يصري وارفض  أي ً
ن يصري واحدا يف جسد آخر ، هلذاَّيف ًوإال سيتحرق اإلنسان أي يصري يف تعب شديد جداً مسحت له  تعب جوع وتعب : َّ

ً مؤمل جداوحدة
أمـا مـن .. " ُّإن مل يـستطع الرجـل أن يـضبط نفـسه، فليتـزوج ألن التـزوج أفـضل مـن التحـرق"هلـذا قلـت .  

ًالتصق يب فصار روحا واحدا     )٦كو١( .ً
  لفعل أ ففي نت َّفـدو. ِ بعلمـي الـسابق ملـا سـيحدث قلـت هـذا ولكـين.."األرض واملئوا وأكثرواأمثروا "قلت أول أصحاح 

لتفصيل ما حدث وكيف حدثاإلصحاحيف أول أصحاح النتيجة وما حدث مث بدأت أشرح لكم يف  ي .  الثاين  وكالمي ووصـا
كيـــد هلـــذا هكـــذا قـــال يل علـــى جبـــل التجربـــة .. عـــامل يريـــد أن يركــز النـــاس يف آيـــة واحـــدة ، فـــإن رئـــيس اليف العهــد اجلديـــد هـــي 

فبالفعــل مكتــوب أين قلــت آلدم .  موضــوع كــل املكتــوب يف أيؤواقــرتأي جيــب أن ".. ًومكتــوب أيــضا"فقلــت لــه " .. مكتــوب"
يـرتك الرجـل "ًعرف حواء، وقلت أيـضا  انفتحت عيين آدم وًوأيضا بعد أن ،فهذا هو العهد القدمي" األرض واملئوا وأكثرواأمثروا "
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مرأتــه ه وأمـه ويلتـصق  وأمهــاتكم أيهــا الرجــال اتركــوا آبــائكم  ":أي مل أقـلوإن كانـت هــذه ليـست وصــية ". أ
  "!!والتصقوا بامرأتكم

 ــذلك"...  انفتحــت عينــاه، هلــذا مكتــوب  كانــت نتيجــة أن اإلنــسانهــاولكن ه وأمــل فليــست هــذه اآليــة . "ه يــرتك الرجــل أ
هي نتيجة ملـا حـدث آلدم أنـه أي ".. لذلك"قلت بل  )٤٨: ٥مـت، ١٦: ١بط١( "كونوا قديسني وكونوا كاملني"ت صيغة إلزام، كما قلب

َّ أو أ أو أما ً بيتاتركليس أحد "ومع كل هذا جئت يف العهد اجلديد وقلت . عرف حواء أن َّفأ أكدت ...".  امرأةأو ... ً

ركـت هـذا البـاب وهـذا الطريـق  وأهذا هو باب الدخول للعمق وال ّ إيل يتإن كـان أحـد "ًبـل واشـرتطت أيـضا  قـد 
ه وأمـه يبغض خـذ أحـد فالـشرط الـذي اشـرتطته . "ًال يـستطيع أن يكـون يل تلميـذا... أو امرأتـه ...  أ مـن اآلخـر هـو أن ال 

 َّهلـذا أكــدت أن. قلـب أو العقــل إلنـسان غــرييأن يكــون جـزء مــن الًمتامـا بغض أي يــرفض ُفكنــت أقـصد بكلمــة يـ. عقلـه أو قلبـه
ِاملتــزوج يهــتم فيمــا للعــامل وكيــف يرضــي امرأتــه يكــون عقلهــا وهنــاك فــرق بــني املتزوجــة وغــري املتزوجــة، ألن املتزوجــة ال تقــدر أن .. ُ

إال لـو بـدأت تـدخل مـن البـاب   متتلـئ كـل املـلءمعي وال تقدر أن تصل للكمـال، أي ال تقـدر أن% ١٠٠وقلبها 
ب الـدخول للعمــقلــضيقا ْولكـن مـن أراد الوصــول للكمـال كمـا قلـت للــشاب الغـين.  وهـو  هكــذا .. أن يبيـع كــل مـا لـه  .. َ

"..  الــذين عنــدهم نــساء كــأن لــيس هلـــمجيـــب أن يكــون.. ِّفــإن الوقــت مقــصر .. إن أردمت أن تكونــوا كــاملني "أقــول للمتــزوجني 
يت معـي كعـروس : فليـسأل كـل واحـد نفـسه. )١٥: ١٦رؤ( ويضعوا يف فكرهم أين سآيت كلص يف منتـصف الليـل ْمـن هـو مـستعد أن  َ

 !احلقيقي؟ألصري أ عريسه 

  كل األشياء ت"فأ أخربتكم يف الكتاب
َ

لِح
ُّ

..  )٢٣: ١٠كـو١( " يل ولكن ليس كل األشياء توافق أو تبنـي
كل "دم اخلطية وتغيري اإلنسان قلت آلْلْبَفق كله، هلذا كانـت أومل  )١٦: ٢تك( "من مجيع شجر اجلنة  طلب منه أن يذبح حيوان و

أن لإلنـسان بعـد الطوفـان مسحـت َّولكـن عنـدما أخطـأ اإلنـسان وتـشوهت صـورته . الوصية حـسب احلالـة الـيت كـان فيهـا اإلنـسان
ـا لـو كانـت هـذه .، ولكـن مل تكـن مـشيئيت هكـذا منـذ البـدء والطيوراحليوانحلوم كل  لكنـت أخـربت دء منـذ البـمـشيئيت هـي  أل

ذا وقلت له  ت  تشتهيه ما و ما تشاء اذبح"آدم  وكـلمن احليـوا
ُ

فـإن كانـت  ...ُولكـن هـذا مل حيـدث .. ".حلمهـا 
ُبنظــرتكم وحــسب مقياســكم[اللحــوم  َــ هــي عطيــة ومتعــة ول]ُ ُأوهبهــا لكــم ّ آدم مــن هــذه اللــذة وْمِحــرفلمــاذا َأهــا لإلنــسان، َهبتَة وَّذُ

لطبعول ...! فقط؟   فيمـا هـو يف اجلنـةقمـع اجلـسدِّألين كنـت أريـد أن أدربـه علـى  ... هذا  كان ال ميكن أن أقول آلدمكن 

أن ال يأكل من الـشجرة   منهفطلبت وضعت له شجرة يف وسط اجلنة، وبدأ يراها شهية للنظر وجيدة لألكـل عندما
 !؟ واحليواناتتهيه من اللحوما يشأن يأكل مطلب منه فكيف كنت سأ.. التي كان يراها شهية

ــة،  أْلْــبَفــإن كــان آدم قـ مــوس اجلــسد واخلطي ل مــن شــجرة شــهية ن يــصري حتــت  ك ــه أن ال   ُألعلمــه ضــبط اجلــسد ..ُــطلبــت من
ًهــل نــسيتم صــيامي أربعــني يومــا يف الربيــة  ... !!؟ُ فمــاذا تظنــون مــاذا حتتــاجون أنــتم،وإقماعــه ل   ..ُ ُــوعنــدما جعــت رفــضت أن آك ُ

  ...!؟ُمل تفكروا يف هذا األمرفكيف  ...ُرغيف خبز  

 لفعـلًهكذا أيضا مل أخلـق آلدم ،  حـواء يف اللحظـة الـيت خلقتـه فيهـا، فلـو كانـت هـذه مـشيئيت وحكمـيت لكنـت فعلـت هـذا 

ِّ فكنت أريد أن أدربه على احلياة .ملاذا خلقته مبفرده يف أول األمرولكين كنت أريد أن يفهم مشيئيت ويعيشها ويدرك 
ْفهذا هو اهلدف الذي سيكون عليه كل من يف السماء إىل األبد.  خلقته من أجله وهي حياة السماءاحلقيقية اليت َ. 

  فحـىت عنـدما أ .بالـصوم وصـلب اجلـسدأريتكم الطريـق للرجـوع لـصورة آدم ولكن عندما جئت يف العهد اجلديد 
خلبز و"ًرفضت أن آكل خبزا وقلت جعت  ًأوال : ىن أن تـسألوا ملـاذا أ فعلـت هـذاكنـت أمتـ . )٤:٤مـت( "ده حييا اإلنـسانحليس 

 ولكـن هـدف ً، وأكـل خبـزاًفلـم تكـن خطيـة لـو صـام إنـسان فـرتة! مث بعد أن جعت ملاذا رفضت أن آكـل خبـز؟! ملاذا أ صمت؟
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كلـون حـىت هكذا.. ِّجتسدي وجميئي هو أن أعلمكم الطريق للكمال   ،يفعلـون خطيـة فهـم ال ، لـو مل يـصومونًانباتيـًطعامـا  الذين 

 تـدخلوا وهذا كـل هـديف أن. بالصيام يدخل للعمقال يفعل خطية، لكن فهو كل اإلنسان  عندما اإلفطارأي يف وقت 
ا الـذين .. للعمـق الروحــي  َّرتبــت هلــم أوقـات صــيام ليتحــرروا مــن عبوديـة اجلــسد وتعلــو الــروحفقــد ومــا يـشتهونه، ًكلــون حلومــا َّــأم

ً لـن ينمـوا روحيـا أبـدا ولـن يتقـدموا للكمـالهمولكنًا ورفضوا الصيام، فهم مل يفعلوا خطية ، فحىت لو أكلوا حلومفيهم  ِفـأ مل آت. ً
ألن دخـول . ألعلمكم الطريق للدخول للسماء، بل جئت ألعلمكم الطريق للوصول للهدف وهـو كيـف تـصريوا صـورة  ومثالـه

  .. "ّل يلَُوكل األشياء حت". كرب أو أي جهادالسماء ال حيتاج طريق 

  ًمن ال يصوم أبدا هو ال يفعل خطيةأي ْ َ
 ينموولن  ولكنه لن حييا يب ،ية ومن ال ميوت معي هو ال يفعل خط،

ًإذا مل ولن يصل للهدف... وطاملا ال ينموا ًأبدا يف الروح
ًأبدا 

ْهكذا من يتزوج .  ... هو ال يفعل خطية بل هو َ
كنت ال أتكلم عن شروط دخـول الـسماء، بـل "  أو امرأةإخوة أو ًأحد ترك بيتاليس "ونصيحيت، ولكن عندما قلت مساحي يتمم 

ه أو أمه أو امرأتـه. شروط الوصول للكمال ، وال أقـدر أن َّأما الذي هدفه دخول السماء، فال ميكن أن أطالبه أن يرتك أ
جلـسد .". يكونوا كأن ليس هلـمالذين هلم نساء جيب أن"أقول له  .. ًلـن يـصل للكمـال أبـدا هولكنـ هكـذا فلـيس خطيـة لـو عـاش 

 طعـام شـهي فهــو مل َّلُ كـَلَـلـو خـرج للعـامل وتـزوج وأك" ليـد النـساءأعظـم موا"هكـذا يوحنـا املعمـدان الـذي افتخـرت بـه وقلـت عنـه 
ذه القامةيفعل    .خطية، ولكنه لن يصري 

 الزواج مكرمـا ليكن"فقلت  لذلك أخربتكم يف العهد اجلديد بشروط الزواج الذي أ مسحت به َّ َ  "غري جنـسواملضجع ُ
، وجيـب أن تتفرغـوا للـصوم والـصالة قبـل أن جتتمعـوا لـئال جيـربكم الـشيطان ال يسلب أحـدكم اآلخـر"ًو أيـضا  )٤: ١٣عـب(

، لكـن لكـل واحـد "وكمـا قلـت علـى لـسان ابـين بـولس الرسـول " لسبب عدم نـزاهتكم مـع إين اريـد أن يكـون مجيـع النـاس كمـا أ
م عن َّأما يف العهد القدمي . "موهبته ْملن هم مازالوا يف العهد القدمي ومل يبدءوا عهد جديد معي مبو م أنـَ  املتـزوج ه حـىتالعامل، أخرب

ً يوما كـامال وأنـه حـىت مـن يلمـس الفـراش جيـب أن يغـسل ثيابـه ويـستحم ويكـون أيـضا هـذا الـشخص غـري ًا غري نقيهيكون مضجع ًْ َ ً
ْنقيا إىل املساء، ومن  َ ًيصري أيضا غري نقيا يوما كـامال وجيـب أن ،َّأو حىت ميسهماجيلس على هذا الفراش أو املتاع ً ً ً حـىت و . يـستحمً

ء اخلزف الذي ميسه هذا اإلنسان الـذي تـزوج  َّإ ْجيـب أن يكـسرُّ َ م يغـسل ثيابـه إذاأي حـىت . ُ ّ تطهـر هـذا الـشخص يظـل سـبعة أ َّ
خــذ  فهــل مل تقــرءوا هــذا الكــالم مــن  )١: ١٥الويـني( .أو فرخــي محــام ويعطيهمــا للكــاهنميـامتني ّوجـسمه مبــاء حــي، ويف اليــوم الثــامن 

ًوهل مل تفهموا ملاذا أ كنت مدققا وصارما جدا يف هذه التعامالت اجلسدية. ِّفأ مل آيت ألنقض بل ألكمل! قبل؟ ً  ! ؟ً

 ريعة احلـالل أو أنا مل آتي ألعلمكم كيف تنجون من اجلحيم أو ألخـربكم بـش.. فأكرر لكم
 وأن تصلوا لصورة اهللا ومثاله وكيف للكمال، ولكني جئت ألريكم الطريق للوصول شريعة احلرام

ويف السماء ال يوجد زواج أو طعام، وأ كنت  .تصريوا يف الروح مائة يف املائة وكيف تعيشون كما يف السماء من هنا على األرض
ْمن سيقبل هذه احلياةأعلم أن هناك  َّا عندما طلبت مـن موسـى أن يتقـدم إيل علـى اجلبـل، طلبـت منـه أن يبتعـد الرجـال عـن هكذ. َ

م، فمن مل يفعل هذا مل خيطئ ولكنه مل يتقدم ْالنساء ثالثة أ ِّالوقـت مقـصر وهيئـة "هكذا عندما قلـت ..  يف الروح أو يدخل للعمقَ

فالــذي ...  )٧كـو١( "ُج يهــتم فيمـا للعــامل وكيــف يرضـي امرأتــه ألن املتـزوهـذا العــامل تـزول ليكــون الـذين عنــدهم نـساء كــأن لـيس هلــم
مرأتــه  ــا، هــو ال يفعــل اخلطيــة سيـستمر بعــد ذلــك يهــتم  فيهــا حيبــين مــن كــل لكنــه لــن يــصل للــصورة الــيت وينــشغل بعقلــه وبقلبــه 

م كمالعدة  هكذا صوم اإلنسان .القلب ومن كل الفكر ْفمن مل يصوم مل يَّ علمتكم يف الربية، أ اخلطية، ولكن بصلب اجلـسد فعل َ
 . لو روحياُعَوالصيام يـ
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علمتكم فإن كنت 
َّ

 كما ورفض حىت رغيف اخلبز، بالصوم للكمالإماتة اجلسد، وهو الطريق 
إن كان أحد يأتي إيل "بهذه الوصية أوصيتكم ماذا تعتقدون ملاذا  ف ...فعلت أنا لتعليمكم

َّ
 ..

 !؟"وامرأته.. وال يبغض أباه وأمه 
 كــل اإلنــسان خبــزفلــيس ْمــن أراد أن يــصل للكمــال لكــن ،  كــل يــومًا أو طعامــًا خطيــة أن  سيــسلك كمــا ســلكت أ ويفعــل َ

 ولكنـه لـن ،مل يفعـل خطيـةفإنه   وتزوجًالو أكل كل يوم طعامتذكروا أنه هكذا يوحنا املعمـدان .. مثلي
  ...العالية ولن يصري أعظم مواليد النساءيصل هلذه القامة 

  م لكـن ألن ُكـل هـدفكم هـذه األ ُ، فــصار كل مـا يـشغلكم أن تــسألوا صــار كيـف تـدخلون الـسماءُ احلــرام أو  الـشيء هـو مـا"ُـ
 أتكلـم عـن الـصيام حـسب وأ  ..!؟ًلن تصوموا أبـداذا فهل  ...خطية ليس  وهو ًافعدم الصوم ليس حرام  ..".الشيء احلالل

  ...كما تفعلون يف أصوامكموليس تغيري الطعام  ..شهوات ُ وهو قمع اجلسد وصلبه عن األهواء والحق اإلجنيل
  ًهـل يريـد أن يـصري عـضوا يف وغـصنا يف كـرميت : وليحـزم أمـره! ماذا يريـد؟: فليسأل كل إنسان نفسه َّ ُهـل يريـد أن يـصل ....ً

 بـي علـى الـدوام يتصلالبد أن جيب أن يعرف أنه ... ً إذا .. للكمال وأن يصري قامة ملئي وشريك يف الطبيعة اإلهلية

 مـن هنـا الن هـذه احليـاة هـي الـيت خلقـت يتدرب علـى حيـاة الـسماءأي  ..كما سيكون يف الـسماء ويصلي كل حني 
ن يصري يف الروح لكـي يـستطيع أن يكـون  ـذا سيـصري صـورة يل ًعـضوا اإلنسان ليعيشها وهي الوجود يف حضريت أ وهذا  ّيف و

ا الــذي يــصل...ومثــايل يف طبــاعي  نَّــ أم ن الغــصن ، أل، إذن هــو مل يفهــم فكــرة الكرمــة واألغــصاني ســاعة يف اليــوم أو مــرة أو مــر
لكرمـة علـى الـدو ، فهـذا مـا سـيكون يف الـسماء، " وصـلوا وال متلـوابـال انقطـاعصـلوا صـلوا كـل حـني و" قلـت هلـذا أ. امملتـصق 

ذه الصورة ُعَّطبـَتَوعليكم أن تـ  . الطبيعةهذه ووا 
 ًون فيه وتكونون أحياء وتكونـوا يف شـبع حقيقـي وغـىن ُيَهو الوقت الوحيد الذي حت تقضونه معي يف الصالة فإن الوقت الذي

ــأم. حقيقــي ــو مل تفعلــوا خطيــة واحــدة ا الوقــت الــذي فيــه ال تتــصلون يب، َّ الــذي اعتقــد أنــه ســتكونون مثــل االبــن الــضال حــىت ل

وخلقت اإلنسان يتنفس كل حلظة .. وأ احلياةمثل الكرمة ، فأ مصدر الشبع والغىن سيستمر يف غىن وهو بعيد عين
ففي الوقت الذي فيه أنتم غري متصلني يب ال تتوقعـوا  . بي بالروحيتنفسليعرف أنه هكذا حيتاج أن باجلسد 

ه املالكــان كــل حــني مــا قالــوتــذكروا .. ًلألمــام وال تنظــروا للــوراء أبــدافيجــب أن تنظــروا .  أو يف شــبع  حيــاةأن تــصريوا يف قــوة أو

را ولكن. للوط  يرتك سدوم ألن كـان هنـاك جـزء مـن  رفض أنينظر للعامل، لـذلكمازال كان  هًفإن لوط كان 
 وقلت له ولكن عاتبته وأرسلت له مالكان ، لبه حيب سدومق

   الدائرة   وال تقف يف كل...   ورائكإىلوال تنظر  ...   حلياتك   اهرب"

 .)١٩كت( "إىل اجلبل لتحيا   صعدا و

 ًفـإن لـوط لـو ظـل يف سـدوم لكـان قـد هلـك متامـا لفعـل فنجـا مـن النـار.. ورسـاليت لوصـييت ألنـه مسـع ، ولكــن ّ  هكــذا .هـرب 

ال  ملح فاسـد فإن جمرد أن امرأة لوط نظرت للوراء للحال حتولت إىل عمود ملح، أي..  أرسلت لكم بشاريت وإجنيلي ..أنتم
م" حيت فتـذكروا نـصي)٣٥: ١٤لو(.يصلح ملزبلة

َ
ن
ْ

 و
َ

ض
َ

ع
َ

يصلح مللكوت  ال..   وينظر للوراءاحملراث يده على 
ُ
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ــسموات ــوا فيجــب  .. )٩لــو( "ال رب مــور العــامل وال تقفــوا أن  روا بعقلكــم وتنــشغلوا  خــذ اإلنــسان، وذك ــالــيت كالدوامــة الــيت  ِّ

 .آخر يوم يف حياتكم يكون أنفسكم أن كل يوم حتيونه ميكن أن
  ألن لوقـــا معناهـــا .. قـــا، وهـــو اإلجنيـــل املـــسئول عـــن اجلهـــاد العملـــي أي مـــا جيـــب أن يعملـــه اإلنـــسان لوإجنيـــلفــأ بـــدأت يف

 ألنفسهم ومل يفصلوا كلمة احلق ًجنيالإأي أن كثريون صنعوا  )١لو(  أخذوا بتأليف قصةفقلت أ أن هناك كثريون .. املستنري
أو  آخر له، ولكن هذا اإلجنيل اآلخـر هـو قـصة ولـيس حـق إجنيلؤلف وبدأ ي، فكل إنسان بدأ يفهم ما يريده وما يرغبه. ستقامة

طـل.وحياةح رو ، سـتكون حياتـه قـصة يف عـامل  وكثـريون يف .  وأي طريق آخر غري الطريق الذي سلكته أ واحليـاة الـيت عـشتها أ

م أخذوا بتأليف قصة م مل يطلبوا احلق وال النور، هذه األ  على األرض هي وحدها  التي أنا عشتهافاحلياة أل
وال يوجد طريق آخر للوصول لتلك للوصول للصورة التي خلقتكم من أجلها  الوحيد الطريق

 .الصورة عينها غري حياتي
  لطريــقإجنيـلهلـذا بــدأت يف لتفـصيل ألخــربكم  ي اجلديـدة وشــرح الطريــق  .....  مــىت وهــو اإلجنيـل املــسئول عــن سـرد وصــا

َّأي أن هـذا الكتـاب هـو الـذي مـدون بـه شـرح ..  )١:١مـت( " يسوع املـسيحميالدكتاب " فبدأت كالمي يف هذا اإلجنيـل َ ُ
ْدقيق ووصف للطريق لتعرفوا كيف ُأولد أ فيكم َّفإن كلمة مىت تعين .. َ هبة أو عطيةَ

َ
ّفهذا الكتاب هو كتاب يعلمكم كيـف . ِ ُ

وبـدأت يف هـذا اإلجنيـل . س الـذي بـه تعرفـون شـروط الطريـقَُأولد أ فيكم، هلذا وضعت به املوعظة على اجلبل وهي حجـر األسـا

لـروح واحلـق، فـشرحت هلـم كيـف يـصلوا إيلاوسبقصة  س أرادوا بصدق أن يصلوا إيل ليعبدوين  َّ ألخربكم عن أ َِّ م ُهَدتـُـ وق،َ

لتـدقيق يف أول أصـحاح . أ بنوري أما "وكتبت لكـم 
ّ

ًتكم أيـضا بنـسيب، وأخـرب. )١٨: ١مـت( " يسوع فكانت هكـذاوالدة
وكان كل شخص يف النسب يرمز لنفس اإلنسان ولكن يف كل مرحلة وكل خطوة يف الطريق، وكيف مع أنـه نفـس الـشخص لكنـه 
ســم جديــد وكأنــه إنــسان لــيس هــو الــذي قــبال، مثــل طفــل رضــيع ولــد ولكــن بعــد مخــسة ســنوات  َيتغــري ويكــون شخــصا جديــدا  ُِ ً ً ً

فمـع انـه هـو هـو نفـس الرضـيع .. ًلطفل الرضيع، وبعد مخسة سنوات أخرى سيكون صـبيا سيكون غالم وكأنه شخص آخر غري ا
ًوبعد مخسة سنوات أخرى سيصري شا ويكون له هيئة جديدة وشكل جديد وكأنه شـخص خمتلـف متامـا .. لكنه صار إنسان آخر ً

ــه هــو هــو نفــسه الرضــيع سه الــصيب هــو نفــسه الفــىت هــو نفــسه هلــذا فــاملولود هــو هــو الغــالم هــو نفــ. عــن الطفــل الرضــيع، مــع إن
واسـحق ويعقـوب ويهـوذا إبـراهيم هلـذا فـإن . ً فنموه يف كل مرحلة جيعله كأنه شخصا آخـر،الشاب، لكن ألنه يسري الطريق بسرعة

كاملولود والغالم والصبي  ولكن يف كل مرة ينمو يصري كأنه شخص آخر وله اسم آخر، لنفس الشخصهي رموز 
ذا . ولكن باختالف منوه ختتلف شخصيته. .كلها أمساء لنفس الشخصوالفىت والشاب فهذه  و

أولد أناالنمو املستمر سيكون النتيجة يف النهاية أين 
َ ُ

 . 

  ولكن ، َ هكذا كل نفـس سـأولد فيهـا سـتكون كهبة وعطية يل انتسبوكما أن يوسف ليس هو األب احلقيقي يل أ ُ
َّد فيـه وهلـذا أ غـريت اَطيها أ لإلنـسان أن ُأولـأعظم عطية وهبة أع الـذي " سـيكون امسـك صـفا أو بطـرس"سـم بطـرس وقلـت لـه ْ

ًفالطفـل يـصري رجـال أنـه عنـدما يـدخل للعمـق ويتغـري، مثلمـا ينمـو الطفـل، ؤكـد لـه ولكـل إنـسان فكنـت أريـد أن ُأ. صخرةيعـين 
لفعل شخصا جديدويكون كأنه شخص آخر لفعل صار  ًا أي شخصا خمً، واالسم اجلديد دليل على أنه   .ًلفاتً

  م حياتـه : ، فاسألوا أنفسكم" كل حنيصلوا"لذلك أ أوصيتكم ًهل استطاع إنسان يوما واحدا من كـل أ أن يكـون يف ً

ًأن ينفذ هذه الوصية يوما واحدا طأي ! صلة معي كل حلظة يف هذا اليوم؟ ً ِّ
لطبـع ال ميكـن ! ؟وال أيام حياته

 العتيـق هـو يف قـرارة نفـسه هـو إلـه، فـريفض ، ألن اإلنـسانت بعـدَُـمل ميلـذي يـسلك حـسب شـهواته الفاسـد اطاملا اإلنسان العتيق 

ما أن ًرفضا  يـسود الناموس "يف اإلجنيل أن ، كالقاعدة اليت كتبتها لكم وحىت لو أراد هذا.  يكون هناك إله آخر يف حياتهً
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ًعلى اإلنسان مادام حيا
ـا ال تقـدر أن تـذهب لرجـل آخـر برجـل أي أن املـرأة املتزوجـة . . )١: ٧رو( " ًطاملـا زوجهـا حيـا أل

ّ يف ، لن تقدروا أن تصريوا أعـضاء هكذا طاملا اإلنسان العتيق يعيش فيكم ومل ميت بعد.حتت ناموس هذا الرجلستظل 
مـوس ذاتكـم. .رأسـكموأكون أنا   احلـق أن الـذي يـوهم اإلنـسان أنـه إلـه وأن لـه وهـو اإلنـسان العتيـق ألنكـم مـازلتم حتـت 

مُّلَصُــ أن تحـىت لــو كنـتم تريــدون إرادة كاملـةف. يكـون هـو الــرأس  فلــن تقـدروا طاملــا اإلنـسان العتيــق مل ،وا كـل حـني يف يــوم مـن األ
 .ْتَُمي
  كمــا لــو كانــت املــرأة املرتبطــة بنــاموس زوجهــا بــدأت ترغــب أن يــصري هلــا عــريس آخــر فــال تقــدر أن تــذهب لــه إال لــو مــات

ُ أي مــادام جــسدكم حيــا وت،ًأن النــاموس يــسود علــى اإلنــسان مــادام حيــاكم يف هــذا املثــل أريــتهكــذا  .زوجهــا عطــوه مــا يهــواه ومــا ً

فأنتم عبيد له، يشتهيه
ٌ

 وسيسود عليكم طاملا ق
َ

لتِب
ُ

ً ختضع لناموس رجلها مادام حيا مثل املرأة اليت. .م عبادته
تو. لرجل آخرأن تذهب وال تقدر  لروح واحلـق هكذا أنتم ال تقدرون أن  طاملـا أنـتم تعبـدون جـسدكم خبـضوعكم َّا إيل وتعبدوين 

 اإلجنيــل والبــشارة الــيت ولكــم عيــون ال تبــصر وأذهــان ال تفهــمفهــل بعــد كــل هــذا الزمــان مل تفهمــوا هــذه احلقيقــة . وطــاعتكم لــه
ا  ! ؟َّبشرتكم 

 حلـق للـنفس الـيت ك راعـوث وهـي رمـز ًم أيضا يف العهد القـدمي أنُكَيتَرفأ َأ لكـي وتركـت كـل شـيء حـىت أهلهـا انـت تطلبـين 
 أنــك إنــسانة فاضــلة ُمــتِلَأ ع" ولكــن قــال هلــا بــوعز ..كمــا فعلــت مــع بــوعزوأظهــرت حمبتهــا الــشديدة الــصادقة يل  ،َّتــصل إيل

إللـه احلقيقـيومسعت بكل ما فعلتيـه وصادقة  و ألنـه هنـاك ال أقـدر أن أرتـبط بـك اآلن، ولكـن مـن أجـل أن حتتمـي 
َ

يل أقـرب 
ّ

مثل فرعـون الـذي أنـتم ولـدتم حتـت فهو رمـز لـرئيس العـامل، ..  )١: ٤وثراعـ( "وهو فالن الفوالين.. ِلك مني
ُ ُ

ِ
َلـذي ولـدمت وكنـتم ممـسمـن اولكـن بـسعيكم فقـط وجهـادكم للتحـرر . عبوديته ُ ُ كني فيـه، مبـوتكم ودفـنكم كالبـذرة، فلـن يـسود ُِ

م فّ هو سر هروب ووهذا. عليكم هذا اإلله بعد ُوا املرض الذي ولدمت فيه وُمِهَجهاد كل القديسني، أل  .العالجفهموا وأدركوا ُِ

 وهـذا ،ً وهـذا لـو صـار غـصنا يف كـرميت أ،إمـا أن حييـا ويتحـرك ويوجـد يب: كان يف مفرتق طرق وكان عليـه أن خيتـارإن آدم ف 
 ولكــن آدم اختـار أن يطيـع آهلــة .لـو أطــاع رئـيس العـاملًسـيكون لـو أطــاعين أ وحـدي، وإمـا أن يــصري غـصنا يف كرمـة رئــيس العـامل 

لنــسبة لـــه وقـــد خـــدعهما رئـــيس العــامل عنـــدما أومههمـــا وقـــال هلمـــا . أخــرى غـــريي، ألنـــه أطـــاع حــواء و رئـــيس العـــامل فـــصارا آهلـــة 
ِ فقــبال هــذا العــرض "ستــصريان مثــل هللا" مــا خلقــا ليــصريا أعــضاء يف وأجــزاء مــينَ َّومل يفهمــا أ ِ ــاُ ... ا ت مــستقلة بــذا ولــيس كي

لنـسبة لـه ، كأنه عضو فيه ويف كرمتـهوصـار اإلنـسان  ،ًفعندما أطاع اإلنسان كيا آخر، صار هذا الكيان اآلخر اإلله 
جلــسد وبــرئيس العــامل.. ًفبــدال مــن أن حييــا ويتحــرك ويوجــد يب  َ الــذي قبــل ُصــار حييــا ويتحــرك ويوجــد  ــذا .  أي عبادتــهإطاعتــهَِ و

ًكان أمرا ليس سهال للحالة اليت كان فيها آدم  اإلنسان مرة أخرىرجوعأصبح  ع مـن هـذه الكرمـة الـيت ظـل َلَقتـُ حيتاج أن يألنه.. ً
ا فرتة طويلة   ..حييا فيها و

 بل كان حيتاج أن ي...فلم يكن آدم حيتاج غفران خطايا فقط 
َ

قل
َ

ع نفـسه مـن هـذه الكرمـة 
ًت متامـا ن طبيعته تغـريأل الة التي كان فيها قبل سقوطه إىل احلويسري طريق طويل يعود بهالغريبة 

  قيامـةفهـو صـار كامليـت وحيتـاج إىل  .. ةعـود طبيعتـه كمـا كانـت حـرة وطليقـفصار حيتاج عالج طويل لت ..ودخله مرض خطري 
جلسد والذات .. وأ أوضـحت هـذا يف  ....ُ وهذه الصورة مل أخلقه ليكون فيهـا ،قيامة من املوت الذي صار فيه ألنه صار حييا 

ــرائيلقـــــصة بـــــين  ــون  إســـ ـــانوا يف قبـــــضة فرعـــ ـــدما كــ ـــُووعنــ ــودوُدَلــ ـــذه العبوديـــــة، ولكـــــي يعـــ ـــان األمـــــر لـــــيس وا يف هــ ــان كــ ا إىل كنعـــ

 تـاركني بـداءة للكماللنتقدم ... يف الكتاب  لكن تذكروا ما هو مكتوب..فالبداية هي التوبة واملعمودية .....ًسهال
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ت  مـن التوبـة مـنكالم املـسيح ـا معموديـة املـا[ًفـأنتم حتتـاجون ملعموديـة يوحنـا أوال  .. األعمـال امليتـة واملعمـود ء الـيت دعو
 ،ومل جياهـد يف التحـرر مـن العبوديـة طقـس املعموديـة َسَارَ مـْنَلكـن هنـاك مـ ... مث ملعموديـة الـروح ]ًوهي التحرر متامـا مـن العبوديـة

 طقــس ــذا مــارسفقــط بــل هــو أي مل يعــرب حــىت أول مرحلــة، ... معموديــة التوبــة هــي الــيت  .. معموديــةَّــذا فهــو مل يعتمــد حــيت و
 .. أي  مل يبدأ بعد جمرد البداية ،حىت من تالميذ يوحناًأيضا ليس هو بل مسيحي  فليس فقط هو غري ..معمودية يوحنا 

 ولدمت يف هذه احلالة وهي العبودية املرمفأنت َُّ هـو ُرمت مـستوطنون يف اجلـسد وِفـص ...كرمـة غريبـة ُ كأنكم أغـصان يف ُرمتِوص .. ةُ
ُوصــرمت ...  كرمــة غــري كــرميت ــيس العــامل يــالــيت يف هــذه الكرمــة أغــصان ِ ُلــيس األمــر بغفــران  َّي ترجعــوا إيل،َكــِلَف ...تحكم فيهــا رئ

كمًفحىت إذا   ...البدايةفهذه هي  اخلطية ُغفرت كل خطا ُ ذا  ،ُ َِّن اخلطا لن يـغري طبيعتكم ألن غفرا ،َّأغصان يفلن تصريوا  ُ
هلـروب والتحـرر مـن قبـضه فرعـون فهـو  ..خطواته كثـرية فرعون إىل كنعان لكن الطريق من ... فكـأن اإلنـسان  ... يبـدأ 

لــع مـن شـجرة ضــخمة تُالبـد أن  غـصن َيقـت َ َ ـا سـنوات طويلــةُ ًفطبيعــتكم اآلن تغــريت متامــا عــن ...  َّعـود أن حييــا  ُ

ِالطبيعة التي خل
ُ

وغفران اخلطية  ... فيها آدم ق
ُ

يعيدكم  ال.. 
ُ ُ

فإن آدم   ...إىل طبيعة آدم النقية

غــصنكــان مثــل 
ُ

ــار .. يف مفـــرتق طــرق وأمامــه كرمتــان  صنفاخت ِأمــا اآلن فــإنكم صـــ..  يف كرمــة رئــيس العــامل ًاُـــ أن يــصري غ ُرمت ُ
ا ..  اليت كالبذرة املائتة لكرمة الغريبة واجلـسد أي  ...ال ومل ولن تبدأ حياة فيها إال مبو ا وتوقفها عن أن تستمر حتيا  مو

ملـوت  ففقـ،بد أن تستيقظوا على هذا األمر وال.الذي ليس هو مصدر حياة حقيقي بل هو عبودية ولـيس فقـط ، معـي تقومـونط 
لت .. بغفران خطيتكم كم ،َّه مبويت تصريون يفُّبَشَو إلحتاد ب ..ُ وليس بغفران خطا ب، ل الطريـق الكـرا طـوً طويلـةًفرتة به مويتِشِو
كم  ًا،ون لكنعان وتصريون أحـرارُلِصَتُوبعبوركم الربية  ُولـيس بغفـران خطـا ُوالـيت كـان رمـز هلـا خالصـكم مـن املـالك املهلـك[ُ ُ[ ... 

لــسري شــهور وســنوات  جلهــاد يف الربيــة طويلــةو ــَتقومــون وحت .. و كم ،َّ يفَونُي ُ ولــيس بغفــران خطــا ن .. ُ ُتعيــشوا كــل كلمــة يف و
لـصلب واملـوت معـي ..و فـيكم يف القامـة والنعمـة واحلكمـة ُد فيكم وأمنـَ البشارة وُأولَونُلَقبـَأي ت ..البشارة  لقيا مث  أقـوم  ..ة مـو

ّفيكم فتصريون أغصان يف  خـذون اجلعالـةاجتيـاز فباجلهاد احلسن و ..ُ ُكم ُ ولـيس بغفـران خطـا،ُكـل احلـروب واجلـري يف امليـدان 

فغ ..اليت هي بداية الطريق  ..فقط 
ُ

ِمران اخلطايا شرط دخول امللكوت لف
َ

ن
ْ

 أحبوا أنفسهم 
ُ

وال يريدون .. 
أما م... ومل يفهموا اهلدف  ..الذهاب للجحيم 

َ
ن
ْ

 ف
َ

مِه
َ

من أجلي  اهلدف وأحبني سوف ميوت 
كل النهار

ُ
. 

 ...  تغري طبيعتكمت   حتتاجون أن ال حتتاجون فقط لغفران خطية لكن مفأنت
ُ

 وتتحرروا من هذه  
ًمتاماالعبودية 

ِوا ختطُّ أن تعبـدونين وإال سـتظلواءستطيعوا أن تبـدلتـ  ولـن تـصريوا صـوريت ومثـايل وأنـتم يف  ..  كـل سـاعةئـونُ
ــة أرض العبوديــة  ــدفن هــذا اجلــسد احليــواين لــن يقــام الرو ، جبــسد حيــواينُرمتِم صــنكــألهــذه الطبيعــة أي يف عبودي ُوإن مل ي  ..حــاين ُ

خلطا وأمواتوصرمت  لذنوب و  .حسب دهر هذا العامل 

  فبدال من أن تظلـوا أغـصان حتيـا ، منهن الذي حتيو تغيري مصدر احلياة أيطبيعةهذه التغيري حيتاج إىل اآلن فاألمر ً
جلهــاد القــانوين و. . أ الكرمــة احلقيقيــة َّأن حتيــوا يف نتبــدءو..  ]وهــي اجلــسد و رئــيس العــامل[لكرمــة الغريبــة  فهــذا هــو  ..هــذا 

هالطريق الكرب ملوت عن احلياة اليت كنتم طريق العالج، وهو ِّ الذي جئت أعلمكم إ  من هذا املرض املخيف، وهذا 
  أي...ُ لـن تقـوم الـروح فـيكم ،ويفىن اإلنسان اخلـارجيًمتاما ُ وإن مل يدفن هذا اجلسد وميوت ،نكم جبسد حيواينأل ..تعيشون فيها

لروح جلسد لتبدءوا حتيوا يب أ  ئح يف سـفر الالويـني كانـت رمـزا هلـذا األمـر. املوت عن أن حتيوا    ..ً  وخـصوصا ...،ًفكل الـذ

ُّ اليت متر على ثالثة مراحل لكي احملرقةذبيحة  ّأشتم َ َ  ...  رائحة الرضاأْ
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 لنـورًن احليـاة الـيت كـان يعيـشها قـبالعـهـو قبـول اإلنـسان أن ميـوت .. وأول مرحلة  أول يوم فذبح الذبيحة  ْنَملـ  وهـذا 
بكــم وأقــول أ الــذي كنــت األوليفــتح يل كمــا كــان يف اليــوم  ــور"قــرع علــى  ــْنَ فمــ، )١تــك( "لــيكن ن ــه َحَتَ فـ ُ يل ســيدخل النــور حيات

ين مرحلــة  ...األمــوروســيفهم كــل هــذه  ين يــوم و تقطــع الذبيحــة مث يف 
َّ َ ُ

وترتيــب  أجلــي، وهــو قبــول كــل األمل مــن..  
ْهلــذا تغــسل الذبيحــة .. ى اإلنــسان مــن الـداخلَّقــَنـَتـَليـ هـو إدراك اإلنــسان أن كــل األمل الــذي أمسـح بــه لــه هــو برتتيـب الذبيحــة َ ُ

م ُوهـي حـالتككالوحـل، [ الـيت كانـت حتـت اجللـد يـاهوهذا هو اجللـد الـذي يفـصل امل ..ُنه يف هذا اليوم تبدأ تنقيتكم أل .كارعها

ــرقلذبيحــة  وأمــا اليــوم الثالــث واملرحلــة الثالثــة ففيهــا ا ....]كالــسحاب[ فــوق اجللــد  مليــاهاُوحتوهلــ، ] فيهــاُالــيت صــرمت تح
َ ُ

 بنــار 

ايـة . إلفناء إنسانكم اخلـارجي وهو رمـز ،وتتحول لرماد ًوأبـدأ أ أوجد يف هـذا اإلنـسان وأجتـدد يومـا بعـد يـوم، و ْ َـ ُ
هيق وهذا هو الطر. اليوم الثالث هي قيامة فأنـا ريق الذي كنت أ أحتاج أن أسريه،  وليس هو الط،ِّالذي أ جئت ألعلمكم إ

 .فأنا جئت ألريكم الطريق للقيامة. بل أنتم الذين حتتاجون إىل قيامة. .مل أكن أحتاج لقيامة
  ـذا مت حتقيـق اهلـدمب ه اهلـدف هـو الـدخول للـسماء، وأنـوتعتقدوا أنفال تنخدعوا كم  ، فاهلـدف هـو أن فجـرد غفـران خطـا

، ألين أ وحـدي الطريـق.تصريوا صورة يل ومثايل فالـذي يعتقـد أن اهلـدف هـو دخـول الـسماء .  وهذا إذا سـلكتم كمـا سـلكت أ
ــه م فــأ اإللـــه، فــإن كنـــت! ة واحلكمــة يف حياتـــه؟والنعمـــ وأيــن النمـــو يف القامــة! ًفـــأين إذا الطريــق يف حياتـــه؟: مبجــرد غفـــران خطيئت

بـل أنـتم الـذين حتتـاجون أن تنمـوا يف القامـة ! فهل اإلله حيتاج أن ينمو يف القامة والنعمة واحلكمـة؟: ون أين أ اإللهتعتقدون وتؤمن
لتدريج كلما متمأوالنعمة واحلكمة وأن أمنو   . واستمررمت مائتني كالبذرة املدفونةُُّ فيكم 

 ْيـعد أي مل  آدم يف حالة القيامة ْدُعَفلم يـ ُ   فيهـاوهـذا يف اللحظـة الـيت ،تَّألن طبيعتـه قـد تغـري  ... سـقط ..بـل إنسان قائم َ

ْيـعـد ومل . ً واجلسد أيضا حتت سلطان رئيس العـامل،ِّ أي صار اجلسد هو املتحكم فيهألنه صار يف اجلسد عيناه انفتحت ُ آدم َ
 .غفران خطية بل إىل أن يعود إىل الطبيعة احلرة النقية القائمةحيتاج فقط إىل 

 أي الوضـع  عودة للوضع الذي كنتم فيـههو هذا ليس ارتقاء أو دخول للعمق، بل ..  تقومون من املوتفعندما
لوالدة من املاء،يف نقطة الصفرالذي كان فيه آدم  مـوس أو  ،ًأي أن آدم كان مولودا من املاء ، وهذا ما دعوته  أي لـيس حتـت 

ّوليس أنه ال يفعل الشر بل ال يفهم الشرعبودية  ملاء و آدم ي كانأ.. ّ  .. يف نقاء كامل أي كأنه مغسول 

كان يف نقاء كامل وال يفهم الشرألنه ..  ال حيتاج للوالدة من املاء
ّ

  

  الروح  من االمتالءأي ... الروح من للوالدة ..بل فقط كان آدم حيتاج 

  وهي صورة آدم يوم أن خلق وهي ، يف هذه الصورةادووُعَمل تـفأنتم َّأما اآلن ِ  .. حتت الـصفرُرمتِ بل أنتم ص،صورة إنسان قائمُ
َ وهـي احلالـة الـيت كـان فيهـا آدم يـوم أن خلق،حتتاجون ثالثة خطوات للقيامـة يف اليـوم الثالـثو ِـ م . ُ م هلـذا فـإن أول ثالثـة أ مـن أ

ي مرحلـة اإلنـسان القـائم وهـذه  وهلصورة آدم األوىل وهي نقطة الصفر للرجوع اخلليقة الستة هي مرحلة التهيئة والوالدة من املاء
ُّ فــإن كنــتم قــد مــتم معــي و.هــي القيامــة مــن األمــوات ُصرمتُ ــ ً متحــدين بــشبه مــويت فستــصريون أيــضا يف قيــاميتِ  كمــا ن ســتقوموأي.. ِ

، فأ مل أكن أحتاج للقيامةأريتكم اجون إىل بـل أنـتم الـذين حتتـ..  الظـاهر يف صـورة إنـسانهذا لـو كنـتم تؤمنـون أين أ اإللـه ..  أ
والعيـد واالحتفـال كـان جيـب .  وال تـدرون أنكـم أنـتم الـذين حتتـاجون إىل قيامـةِّيدون يوم القيامة وحتتفلون بقيـاميتَعُ، فأنتم تـالقيامة

ــتكم أِومتوتـــون بــشبه مـــويت عنـــدما تعرفــون الطريـــق وتــسريون فيـــه أن يكــون  ر جهـــاد . وتقومــون كمـــا قمـــت أ وأري ّوهـــذا هــو س ـــ ِ

 .  العصورالقديسني عرب
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  م اخلليقــة هــي َّوأمــا م األخــرى مــن ســتة أ رمــز للــوالدة مــن الــروح للوصــول للكمــال أي لكــي متتلئــوا إىل كــل مــلء الثالثــة أ
 . )٤أف( "لتصلوا إىل إنسان كامل إىل قياس قامة ملء املسيح"روحي كما قال الكتاب 

 هـا  نقطة القيامة وهي احلالة ي هفهذه فـإن صـوريت ليـست هـي صـورة إنـسان . تصلوا إليهاوكيف اليت جئت أريكـم إ

وهي احلقيقية املعمودية ...   أي من املاء والروح احلقيقية فالوالدة ئم، بل صورة إنسان قامولود من املاء 
فيما أنتم أطفال ال تدرون بداية الطريق الذي يعود بكم لصورة آدم ال تبدأ يف طقس املعمودية 

ولكن أعطي لكم .. 
َ

ِ
فيما أنتم أطفال حىت  عربون الروح اليوم وعن طريق هذا الطقس يف هذاُ

ت عندما
َ

كربون تقر
ِّ

  . اليت هي حياة الدفن واملوت كما سلكت أأن تعيشوا املعمودية احلقيقيةهل تريدون : روا

فأي عمل يعمل بدون 
ْ َ ُ

 ة قيمأي ..ليس له    جهاد  

 إن "فإنـه مكتـوب .  بـدون جهـاد نظـام مثل ترتيب طقـس أو، من الباعةكالعذارى اجلاهالت ظنوا أن الزيت ميكن أن يشرتوه
موس  َأعطي 

لنـاموسُقادر على أن حييي ِ لفعل الـرب  ّلكان  يت مبمارسـة ترتيـب الفتغيـري طبيعـة اإلنـسان  .)٢١: ٣غـل( "ِ أو طقـس  
جلهاد، بل جهاد حىت الدم وجهاد قانوين  ..، لكن 

وإال لكان كل م
َ

ن مارس طقس ا
ْ

  . ....ملعمودية والتناول

 وصورة هللا ومثاله  ًوكامال   ًاقديس  صار قد 

 اجلهـاد يف طريـق كـربب ..  فقـط يكـونألين اشـرتطت الوصـول هلـذه الـصورة . ًوهذا مل حيدث ولـن حيـدث أبـدا .. 

ي إىل احلياة بل ضيق الباب وأكرب الطريق املؤدأوقلت ما   ..جهاد حىت املوت بل اشرتطت أن يكون ً عادًا جهادوليس
هطويـل َّأي الوصــول للحيــاة يف يكـون عــن طريــق جهــاد . وهُدَجـَووقليلـون هــم الــذين  والطريــق كلــه .. وهــو الــذي جئـت ألريكــم إ

إذا  و،أجـزاءهبكـل .. والبـد مـن أن تلبـسوا سـالح هللا الكامـل  . ومصارعات كما أريتكم من أرض فرعون إىل أرض كنعـانحرب
قــصة كانــت الــسالح وء مــن أجــزاء ُأي جــزفقــدمت  األهــم اخلــالص وُــفالبد أن تعرفــوا مــا هــي خــوذة .. ًلــن تغلبــوا أبــدا فأي قطعــة 

ــَقتـَ ولــيس هــذا فقــط بــل كيــف ت،وهــا ومــا هــو تــرس اإلميــان وســيف الــروحُنَقتـَكيــف ت.. ُ كــل جــونُن  ُوإال فكيــف ســتحاربون ..ء زُ
وإن . فمـا أضـيق البـاب وأكـرب الطريـق املـؤدي إىل احليـاة! تفهـم؟فهل لكم عيـون ال تبـصر حـىت اآلن، وأذهـان ال   ...!؟نوتغلبو

خـذون اجلعالـة، ُهـُّلُكان الذين يركضون يف امليدان لـيس ك  ال يدري وال يعي ًطفالتظنون وتنخدعون أن فهل م 
من كل هذه الشروط  شيء ومل يفهم أي

ُ
  !هل يأخذ اجلعالة فيما هو طفل؟.. ومل يقرر

  َّولكن ال"فمكتوب َّ ِ ًذي صنـعنا هلذا عينه هـو هللا، الـذي َأعطا َأيـضا ََ ْ ُ ْ ََ َ َ َـَ ْ ِ ِ َِّ ُ َ ِـ َ ِ َ عربـونَ
َ ُ ْ َ

ِ الـروح
ُّ

 فكلمـة عربـون الـروح   )٥:٥كـو٢( ".
earnest / down paymentًد وجـزء مـن املـال يـدفع مـسبقاُّهـَعَ أي تـ َ ُ ّد ألي إنـسان يقـر أنـه يبـدأ يف عبـاديت َّهـَعَتـ كمـا أ َأ،َُ ُِ

جلـسد ليبـدأ أن يـسلك هه للعـامل بـل املـوت عـن أركـان العـامل ورفـضُّبـُيتبعين ويسلك كما سـلكت برفـضه حلبطاعيت يف أنه   أن حييـا 
، ولكـن لـو  وهذا يف يوم طقس املعموديـةفأ أتعهد له يف هذا اليوم أين سأبدأ أعمل فيه بروحي كما يعمل املاء يف البذرة.. لروح

َ يستفيد من العربون وهو الرصيد الذي وضع له مل يبدأ اإلنسان يف حياة املوت لن ِ ُ..  
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تدفنإن مل   .. ًالبذار من املاء والسماد أبدا    تستفيد  كما مل ولن 
ُ

ً أوال
 

 
 
 عـن ُمغمـض العينـني.. ن آدم كـان كاألطفـال أل .. تقدروا أن تدخلوا ملكـوت الـسموات فإن مل ترجعوا وتصريوا كاألطفال ال 

 َّ لتـصريوا أغـصان يفَّإيلالرجـوع ُهلذه الصورة إذا أردمت  ًأيضاترجعوا أنتم د أن البو... يشعر جبوع إليها  يكن ُاألمور اجلسدية أي مل

فــإن اإلنــسان .  مـاذا تعــينكلمــة املعموديــةفكثـريون مل يفهمــوا معــىن املعموديـة احلقيقيــة أو حــىت  ...ضاء مــن جــسمي عـوأ
 ،عـن اإلنـسان العتيـقمبوته عـن العـامل و هي االصطباغ بصوريت، وهذا يكون ملعمودية، ألن اد هو اإلنسان الذي صار صوريتِمَعتُامل

فالعمـل هــو الـدفن واملــوت عـن كــل . أنكــم تـصريون صــوريت أي جهــاد تتممونـه وتكــون نتيجتـه ، وعمـلْعــلِأي أن املعموديـة هـي ف

لـصبغة الـيت َغِبَصطَستطيعان أن تـهـل تـ"كمـا قلـت لتالميـذي  ..قـادوا بروحـيلتنوالتحرر من سياق الذات أمور العامل  ا 

؟ وتأصطبغ بها ؟ََشرَ أ ا أ الـيت جئـت  الـصورةفالـصبغة الـيت كنـت أتكلـم عنهـا هـي . )٢٢: ٢٠مـت(!"ن الكأس اليت أشر

هــا وأعل ــد يل، فــأ بعــد خروجــي مــن مــاء املعموديــة انفتحــت الــسماء . مكــم كيــف تــصلوا إليهــاِّأريكــم إ ــتم بع ــل أن فه
 لكم ومسعـتم صـوت اآلب بوضـوح يكلمكـم انفتحتهل السماء .. املعمودية خروجكم من 

 ..  !؟ورأيتم بعيونكم الروح ينزل عليكم
  لروحفأ  . يوم٤٠، أين مل أكن أحتاج لطعام مدة ، وبرهان قيادة الروح يل كإنسان مثايل كنموذج عملي لكمكنت أُنقاد 

م فهذه هي صورة إنسان 
ُ

عت
َ

مصطبغ أي ..   وحمن املاء و الر  ِدم
ُ

 .روحيب 

  لــروح َيف الطريــق الكــرب ودفــن، وكانــت النتيجــة أنــه صــار صــوريتألنــه جاهــد أي صــورة إنــسان اصــطبغ  ِ ، والــدليل أنــه بــدأ ُ

ي
ُ

دين؟ أي هـل اعتمـدمت ِمـَعتُهـل أنـتم م: سكمفـفاسـألوا أن.  ألن الـروح تفحـص كـل شـيءيـراه و صـوته ويسمع اآلب كلم

؟ ألن الطبيعـي أن االبـن  رأيتمـوه وهـل ب صوت اآلمسعتم السماء مفتوحة لكم؟ وهل يتمرأوهل  معمودية حقيقية؟

أن يشعر االبن بأبيه ويـراه ًجدا ومن الطبيعي  ..هيـ صـار هللا أب، ً من هللا وصار ابناَدِلُ، والذي ويكلم اآلب
ذا تعرفون هل اعت. . ويسمعه َ أم مل تُدمتَمَو م يف املـاء كلوجـرد نـزمب أنكـم سكم وال ختـدعوا أنفـسكم فامتحنوا أنف.دوا بعدِمَعتْ

ُصرمت  أي دينِمَعتُنكم مأٍحينئذ  تعتقدون ،طقسلم كستارممو ُ و صرمت قديسني وكاملنييِهَبَ أوالدي وشُرمتِصوريت أي صِ ِ!!!  

 ت أ ْكَلَك كمـا سـ ويكون الدليل أنـه يـسل، بالروحينقادغ بصوريت أي صار باصطالذي هو اإلنسان د ِمَعتُفاإلنسان امل

جلسدعينهاتلك الصورة ويكون  كل هذا يصري عنـدما ميـوت مـصدر احليـاة  . اليت كنت فيها أ وأ 
القديم الذي كنتم ت
َ

حي
ُ

ت ونريصست ف،العاملون به وهو اجلسد و
َ

ن
ْ

قـ
َ

اد
ُ

ون
َ

 بروحـي وأكـون أنـا 
 كمـا َونُيشِعَتَأي س .يوحنا املعمدانكذلك  وكما كان ،اببال طعام أو شرًيوما  ٤٠ وتستطيعوا أن تظلوا يف الربية مثلي ،الرأس

ين بروحـي أي ِادَنقـُدين بروحـي أي مـِمَعتُ مُرمتِ أنكـم صـالربهـانفهـذا هـو . كما كنت أريـد أن تكونـواّ كما علمتكم ويف السماء
ُصرمت فـ ،، فـال حتتـاجون ملــصدر حيـاة آخـر الوحيـدوصـرت أ مـصدر حيـاتكم اصـطبغتم بـصوريت  مـن كـل القلـب ومـن كــل حتبـونينِ

 ...الفكر ومن كل النفس
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 َفهنــاك مــن مــ ْ فهــؤالء ] ٨أعمــال [ كمــا أخــربتكم يف الكتــاب ّل عليــهَُاد بروحــي ألن روحــي مل حيــَنقــَولكــن مل ي الطقــس َسَارَ

ـم مارسـوا طقــس املعموديـةّل روحـي علــيهم ًَالـذين مل حيـ ـا احلقيقيـة مل يفهمـوا معـىن املعموديــة ، مـع إ اة دفــن جهــاد وحيــأ
َّ اإلنسان اخلارجي ويتغرب اإلنسان عن جسده ويتشبَفىنَويالفاسد العتيق ميوت اإلنسان فيها ، وموت فرتة فأقوم أ  ،ه مبويتّ

  فيه وأسوقه وأبدأ أقوده بروحي، بعد هذا

   فهذا هو ...  أحيا فيه  الذي    أنا  بل   ،فيحيا ليس هو بعد
نقِفا ..،بصورتي   صطبغامل    أي بروحياملعتمد    اإلنسان

َ
ادـ

َ
 . بروحي

  ْحىت من بـدأ يـسلك مثلـي وميـوت وجياهـد اجلهـاد القـانوين العربونففي الطقس أعطيكم .  بروحـيفيـه أعمـل أبـدأ ،َـ

فمن الذي أسقط األسوار وفـتح البحـر؟... مثل سقوط أسوار أرحيا أو فـتح البحـر فكل شيء يتم بنعميت 
ْ َ

 هـل !
نعمتي أم جهاد اإلنسان؟

ْ
 فلـو مل يـدور الـشعب حـول األسـوار. نعمتـي مـشروطةلطبع نعميت، ولكـن ....  !

ه فمكتـوب ملـا هتـف الـشعب  ملا كنت قـد أسـقطت هلـم األسـوارويهتف هتاف عظيم 
ُ

 َّ وبـوق سـقطت األسـوارًاًتافـا عظيمـ
ُّأي أنين سأسقط كل ضعف وعبودية من أمـامكم لكـن عنـدما تـصل..  )٦يـش( ُ لبـوق ُ ون وجتاهـدون يف الـصالة، وهـذا معـىن اهلتـاف 

ُينبغـي أن يـصلى كـل حـني"ُكما قلت ..  َّ ُوأعطيـتكم مثـل قاضـي الظلـم " ُ .. ُوأريـتكم كيـف أنـه أنـصف األرملـة بـسبب جلاجتهـا .. ُ

ُّفينبغي عليكم أنتم أيضا أن تصلوا بلجاجة  ُ ً ُ ُكما أريتكم أ يف البستان كيف كان عرقي يتساق.. ُ  يف اجلهاد يف كقطرات دمط ُ
 فــدوران ....ِوكمــا أن البــوق صــوته عــال هكــذا ينبغــي أن تكــون الــصالة يف اخلفــاء لكــن بلجاجــة وبــصراخ مــن القلــب .. الــصالة 

 الـذي فتحـت البحـر وشـققته  أهكـذا .ًكان مطلـو مـنهمًالذي كان شرطا لسقوط األسوار و  القانونياجلهادالشعب هو 

ا ووضعوا الدماخلروف الشعب ذبحعندما  ... !نصفني، ولكن مىت؟ م  لشروط اليت أخرب  .. 

  جتاهـدوا أن  نوؤ، سـأعمل بروحـي فـيكم وأسـوقكم عنـدما تبـدًهكذا أنتم أيـضا. أي تتمموا اجلهاد القانوين الذي طلبته منهم

 .  سأعرب بكمالدمفعندما أرى . اجلهاد القانوين
  م يوحنا ملكوت يء كان الناموس واألنبيا"فأ أخربتكم  أي ،)١٦:١٦لـو( " كل واحـد نفـسه إليـهْبِصَغتَإىل يوحنا، ولكن من أ

تيكم البشارة رمبا كان هناك عذرقبل أن ة الروحية كانت جمرد شـرائع وطقـوس، ولكـن عنـدما جئـت  واحليا أنكم يف العهد القدميًا 
ْ وقــدوة ملــن ًا عمليــًكــان مثــاال، لكنــه املعموديــة احلقيقيــةديــد ولعهــد اجللــيس فقــط لينــادي وقبــل جميئــي أرســلت يوحنــا أ بنفــسي  َ

ْملن أي .. اعتمد ، فبـدأ  نفـسه جبهـاد كامـلَبَصَ، وغـ وسـياق الـذات وشـبع العـامل واجلـسدالكرمـة الغريبـة حتـرر مـن قبـضة فرعـون وَ
ّر غـصنا يف ومثـال الكرمـة احلقيقيـة، فـصا  ووخبـز احليـاة والـشبع احلقيقـيوصرت أ الـرأس لـه اد بروحي َنقَي حلـق إلً نـسان اعتمـد 

 . أي اصطبغ بصوريت

 أي "ًفاليهود قـالوا يل يومـا
َّ

ؤ أكلـوا امل.. مـاذا سـتفعل لنـا ة آية تـصنع لنـرى ونـؤمن بـك ن هللا أل يف الربيـة ّنَـآ
ُأعطاهم خبـز ن أعطـيهم خبـز اجلـسد   ...." مـن الـسماءًاُ م يب  ُفكـان اليهـود يربطـون إميـا ُ يؤمنـوا يب كـانوا يـشرتطون لكـي  بـل و..ُ

ُالبـد أن أعطـيهم شـبع اجلـسد  ـا كمـا كنـت أُنـزل املـن هـو قـوت اجلـسد هلـم يف القـدمي اآليـةوهـذه هـي  ...ُ وكــانوا .. ُ الـيت يطلبو
ًين جئت ألشبعهم جسد  أ ..ن هذا هو هدف جميئي أيعتقدون  م  ..ُ تألنـتم تطلبـونين لـيس أ"فأ أخرب إين أي  "نكـم رأيـتم آ

 معجزاتي وسبب شفائي ألمراضكم و ما هي شروط شفائي لكم تفهموا ُإنكم مل ُقلت هلم 
ُ ُ

فكان  ...
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وهـو شـفائكم  ..ُ اهلـدف مـن جتـسدي وتعليمـي    بـل وكـان جيـب أن تعرفـوا..ُالبد أن يكون هذا هـو املعيـار لكـي تطلبـونين 
ُ

وحترركم 
ُ

من العبودية التي ولدتم فيها 
ُ

 وتغيري طبيعتكم ف
ُ

وليس أن   ..آيةهذه هي أعظم 
تطلبونني ألعطيكم شبع اجلسد

ُ
يت لكي أكون مصدر آُفأ الكرمة احلقيقية الروحية أي مصدر شبع أرواحكم ومل   ..

ًلكن  اجلسد ال يفيد شيئا....كلتم من اخلبز فشبعتمأنكم أل ُأنتم تطلبونين ف"... ُشيع جسدكم  ُ" 
 ُوأخــربكم أنــتم اليـــوم  ،إلجنيــل يف اُ أخــربتكم أخــربت اليهــود وأي أ م ُأن كثــريون مــنكم ُ  هــدف صــالته يل وذهابـــه هــذه األ

 لكـي يـستمروا َّبل واشـرتطوا علـي ... يف العامل م األرضية من شبع اجلسد وراحة اجلسد وجناحهمُهورُ ُأممللكنيسة هو أن أقضي هل
م يل أن أعطيهم شـبع اجلـسد  ُيف تبعيتهم يل وعباد ُأنـتم أيـضا اليـوم بـل وأوصـيكم وأيقظكـم ُأخـربت اليهـود وُأخـربكم أ  ...لكـن ُُ ُ ً ُ

بدية الذي يعطيكم ابن أل للحياة االباقيعملوا ال للطعام البائد بل للطعام ا "...وهو  ..على احلق 
يف ُُأعلمكم ك وهو أن التجسدهدف من أهداف هم فأ أخربتكم  )٢٦: ٦يو( ".ختمهن هذا اهللا اآلب قد  ألنساناإل

ُتصريون خليقة جديدة وهـي طبيعـة الـسمائيني وهـي احليـاة األبديـة الـيت خلقـتكم مـن أجلهـا وهـي أن أكـون أ فقـط خبـز حيـاتكم  ُُ
أنـه أكثـر  هذا األمر ألؤكد لكم ختمت، وأ ّ أغصان يف وأصري أ مصدر شبعكم الوحيداتصريوُومصدر شبعكم الوحيد لكي 

 .ذي خيتم على أمر جيب تنفيذهكامللك الأمهية من كل املواضيع، 
   أن تكـون الـشجرة  قـرر  يف هذا الوقت بالتحديـد نهفإ...، عندما قطم من الثمرةألن آدم

شبعهمصدر 
ُ

ًفيها وجزءا منها ًغصناففي احلال صار  ..وكرمته  حياته ومصدر  ..
باحتاده بها  

كلوا جسدي، وكنت طقس التناولتبت ، هلذا رفكنت أرغب يف أن أكون أ مصدر حياته. عندما أكل منها  حىت 
بل ،  فقط ًولكن لن يصري هذا أيضا مبمارسة الطقس. ً، وليس واحدا يف رئيس العاملًوا يب وتصريوا واحدا معيُدِحَّتَأرغب يف أن تـ

وترفـضون كم وكـرمتوا يل أنكـم ترفـضون أن يكـون اجلـسد هـو مـصدر حيـاتكم وشـبعكم ُتـِثبِلت جـسدكم َونُعِقمُبعد جهاد كبري فيه ت

  وأنــتم كالبــذرة املائتــة احليــاةفجــسدي  كاملــاء احلــي واهــب   ...أن تـستوطنوا فيـه
ُ

لكــن مــىت ..
تدفنوا؟ فعندما ...تستطيعون أن تستفادوا منه 

ُ
 فيكم وأكـون أعملحينئذ أبدأ .. كالبذرة 

ُ

مصدر حياتكم وأشبعكم وأرويكم 
ُ ُ ُ

...  

  مــينالــدائم  الــشبع حيــاة هكــذا طقـس التنــاول لــيس هــو ،قيقيــة كحيــاةاحلفكمـا أن طقــس املعموديــة لــيس هـو املعموديــة. 

أي [ كحياةالتناول ًأيـضا ، هكـذا وهو نتيجة دفن وموت طوال الطريـق الكـرب ،هي االصطباغ بصوريتاحلقيقية املعمودية ف
ــُو كرمــة رئــيس العــامل الــيت  الكامــل عــنْمُكَبُّرَــغَ وهــذا نتيجــة تـيــصري فقــط عنــدما تــصريون أغــصان يف كــرميت ]يبالــدائم الــشبع  دمت ِل

الكل موالدليل أن ... مستوطنني فيها 
َ

ار
َ

س
َ

ولكن من  طقس املعمودية وميارس طقس التناول كل يوم، 
ْ َ

 وبـولس مثـل يوحنـا املعمـدان ودانيـال وايليـا مثايل ًالذي صار قديسا وصورة يل ومنكم 
أي م !؟الرسول

َ
ن
ْ

فهذا معىن أن تكونـوا صـورة يل ومثـال يل  ...! ؟ أنا منكم عندما يراه الناس كأنه رآني 

لفعل دخلت وسكنت فـيكم ...  واحـدتّ يف وتون بطقـس التنـاول وإن كنـتم تعتقـدون أنكـم تثبتـً وصنعت منـزال فإن كنت 
ْ ملـن هـل هـذا حيـدث: فاسـألوا أنفـسكم. ويـرى النـاس صـوريت فـيكمريوا صورة يل و أعـضاء يف جـسمي  تصيب، فكان املفروض أن َ

 ال ْمُنــتُكَ ل– حـسب اعتقــادكم مبمارسـتكم طقـس التنـاول –ّ قــد صـرمت أعـضاء يف مًوأيـضا لـو كنـت! ؟ارس طقـس التنـاول كـل يــومميـ

ذا :فامتحنوا أنفسكم. مثل كل القديسنييعوزكم شيء من هذا العامل   مـن كـل القلـبحتبونين هل  و؟هل تشعرون 
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ــأي ال حتبــون! ًومــن كــل الفكــر فعــال؟ ــاي ُرمتَعَ وشــ أي شــيء يف العــاملَنوُوَ أي شــيء وال  فــامتحنوا ! ؟أين أ الكنــز احلقيقــيو بغن
 . م الشبع احلقيقيُعتِبَشفهذا برهان أنكم اكتشفتم الكنز احلقيقي وهو أ و!  أن تبيعوا كل ما لكم؟هل تستطيعون: أنفسكم

 َأما م  مـازال جـسدهفهـذا دليـل أن ..  أقـل شـيءشـيء يف العـامل أو حيـب جـسده ويعطيـه مـا يهـواه يفأي  هو مازال حيـب ْنّ

ومـصدر حياتـهومـصدر راحتـه ُكرمته ومـصدر شـبعه 
ُ

ي نـيفـرح مبـّوالـذي مـازال  ...  قـل نـَسبِديح النـاس  ً إذا فـإن ةَسبِة و
ذاته
ُ

ً مازالت هي إهله ومـصدر شـبعه أيـضا ُ بـل ومـازال يعبـده ، إذن هـو مل ميـوت اإلنـسان العتيـق فيـه .. غنـاه ومصدر ُ مل  و،ُ
ُيصري غصنا يف وأ لست َّ ء "ًكذا مكتوب أيضا فه. ان ال يعوزه شيء معيَكَل احلقيقية وإال ُهَتَرمَ كً وحنن مستوطنون يف اجلـسد غـر

ألوىل أن عن هللا ّ فنثق ونسر  َ َ، لكي يبـتلع املائت من احلياة عن هذا اجلسد لنستوطن يف الربنتغربُ َ   )٥كو٢(  ".ُ

 وليس يف بدايته يف  نهاية الطريق الكربصطباغ بصوريت أ وهذا يكون  االي هفاملعمودية احلقيقية
ُ

  

وتـستمر  حقيقيـة واستمرارها مدفونة لتبدأ فيها حياةكدفن البذرة طوال الطريق الكرب حياة موت  ...أي بعد 

لتفـاح َّالـذي شـب ،والثمـر هـو صـوريت أ  ..الثمـر النهاية يكون  ويف دائممنووتكون مظاهر هذه احلياة احلياة  هت نفـسي 
ايتـه القيامـةفهذا هو الطريق احلقيقي وهـو الطريـق الكـرب . بني شجر الوعر ِدفنَّـ"فمكتـوب  .الـذي  ..  )٢كـو( "ا معـه يف املعموديـةُ

َوإال لكان كل من مفقط فاملعمودية ليست ممارسة طقس  ْ بـل  ... ه وصـورة هللا ومثالـً وكـامالًاقديـس طقس املعموديـة والتنـاول َسَارَ

ايـة الطريـق الكـرب والـذي بدايتـه طقـس املعموديـة لتأخذوا عربـون االصطباغ بـصورتي هي املعمودية ُـ أ وهـذا يكـون يف  ُ
لقيامـة وهـي قيامـة روحـي وسـياق روحـي فـيكميف اجلهاد يف  ُمث تبتدأون  ..الروح    حياة موت طوال الطريق الكرب الذي ينتهـي 

ُ تكونوا معتمدين أي مصطبغني بصوريت وحينئذ  تصريون صورة يل أي ُ.. 
  .ْرنُجـــ عنـــدما خترجـــون مـــن ّ فلـــم حيـــدث هـــذا يف طقـــس املعموديـــة، فـــأنتم مل تعـــودوا لـــصورة آدم الـــذي مل يكـــن يفهـــم الـــشر 

د مــسيحيا.  ولــيس األطفــال،د كبــار الــسنِمــَعتَعنــدما يبوضــوح كامــل ًاملعموديــة، وخــصوصا يظهــر هــذا  ضــج مل يول ًفــأي إنــسان  ْ َــ ُ 
ًولكنه أقر أنه يريد أن يصري مسيحيا  وميـارس طقـس املعموديـة، ففـي هـذا اليـوم وبعـد خروجـه مـن املـاء مل يعـود لـصورة آدم يـوم أن ّ
ّخلق، فهو مازال يفهم الشر واخلطية  ِ موسُ مـوس ذهنـهًاومازال هناك   وحيتـاج حلـرب وطريـق إماتـة طويـل  آخر يف أعضائه حيـارب 

َحىت ميوت الذي هو ممس وحده ليس هوممارسة الطقس فهذا برهان أن . ٌك فيهُ
ُ

،  االصطباغ بصورتي بالفعل
لفعل موت اإلنسان العتيق متامـا يف يوم طقس املعمودية أي   لـصورة ُْدمتُولـن حيـدث قيامـة يل يف حيـاتكم وإال لكنـتم عـًلن حيدث 

 . ال تصريوا صورة يل وتنقادوا بروحيأي .. ّالذي ال يفهم الشرآدم األول 

  م صاروا صورة هللا ومثاله، ولكن هذا مل حيدث، ألن ْهناك أيضا من اعتقدوا أنه مبمارسة الطقس أ َ ً.... 

احليفصورة اهللا هي صورة اإلنسان 
ّ

قَ، وأنا مل أ بي
ُ

ل
ْ

من مارس طقس املعمودية  "
ْ َ

سيحيا يف
َّ

 "  
 يفللحياةما أضيق الباب وأكرب الطريق املؤدي "ولكني قلت 

َّ
." 

 بدايـةوالوالدة هي .  من فوق ووالدة من املاء ووالدة من الروحوالدة املعمودية ْوتَعَولكين د...  هذا ْلُق َأأ ملف 
جهـاده يف الطريـق الكـرب ًوليـست الـوالدة أيـضا هـي الطقـس نفـسه بـل عنـدما يبـدأ اإلنـسان يف  .نهايتـهشيء وليست 

لتحديد عندم ْا يدفن كالبذرة هو ملوت عن العامل واجلسد، ففي هذا اليوم  ..  أول يوم له يف املعموديـة احلقيقيـةَُ

 ًأيـضا يف الطريـق الكـربالـذي ابتـدأ حـىت ولكـن . ه يف الطقـسوالعربون الذي أخـذصيد وهذا بعمل روحي وهو الر
م"، أ قلـت عنـه لفعل وبدأ جياهد ُويـل للحبـاىل واملرضـعات يف تلـك األ ْلـد فـيكم ومل ْو أبـدأ ُأألنـه مـا الفائـدة أن )١٩: ٢٤مـت( !!"ٌ َ
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 وأعطيــتهم هــذه ،وا بعــدوجئــت أ وهــم مل ينمــالــذين بــدءوا حيبلــون يب تكلمــت هكــذا عــن قــد فــإن كنــت  !؟ِّتتممــوا شــروط النمــو

 مل يبـدءوا أن أيفماذا تعتقدون يف الذين مل يبدءوا يف الطريق الكرب واملوت معـي الـويالت، 
  .. !حيبلوا بي؟

 .ارسة طقس، وممارسة الطقس ليست هي الطريق الكربممليس هو الكرب فالطريق 

  ًولكن ممارسـة الطقـس ليـست هـي شـيئا " وقليلون هم الذين جيدونهما أضيق الباب وما أكرب الطريق "فأ قلت
ا َّ نفسه، أما املعمودية فهي حيـاة مـوت دائمـة وهـذاجلهادفأ كنت أتكلم عن .  وليس قليلون الذين وجدوه الوصول إليهًاصعب

ّهو سر جهاد القديسني ون ُلِصَريون وأريكـم كيـف تـِغـَتوأجعلكـم حت لكـم يوحنـا املعمـدان، كنـت أريـد أن أحـثَّكم َدَوأ عندما م. ِ
ن جتاهــدوا كمــا جاهــد هــذا القــديسلــصورة الكمــال  رخييــة؟! أمل تقــرؤوا اإلجنيــل؟. وهــذا  ًأم اعتقــدمت أيــضا أن هــذه هــي قــصة  ْ !!

 .ُهي حياة حتييكم لو عشتموها، فهي خطوة يف الطريقفكل كلمة خترج من فمي 
 جلهــاد القــانوين الــذي جاهــده هــذا الــشخص كــل يوحنــا ومــاذا كــان يلــبس ألعـرفكم  ْ وكــم أن هــذا ِّفقـد أخــربتكم مــاذا كــان  َ

سر وصوله املوت الذي عاشه هو 
ّ

ُفحـىت عـدم التـنعم يف اجلـسد يـساعد ويـ. الطريـق للقيامـةنفـسه  بـل هـو للقيامة ِسرع يف ُّ

لتقتلعوا من كرمتـهًوحيرركم سريعا من عبودية رئـيس العـامل الفاسد موت اإلنسان العتيق 
َ َ ُ

مـاذا خـرجتم "، هلـذا قلـت لكـم 

ً البسا ثيابا ناعمة؟ًانسانإ َأ؟ التنظرو  ومكتـوب )٦: ٥يت١( "مـة قـد ماتـت وهـي حيـةِّعَنـَتـُالنفس امل"ألنه مكتوب . )٢٥: ٧لـو("!ً

بقدر ما ت"ًأيضا 
َ

م
َ

ت
َّ

ع
َ

ًأعطوها عذابا وحزناما جمدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك بقدر وت النفس  ً" 
ــاء و"هلــذا أ قلــت  )٧: ١٨رؤ( ــِلوَوَابكــوا أيهــا األغني ــنِلــى شــقاوتكم وغوا عُل فكيــف للرعــاة أن ال ينــادون بكالمــي هــذه ، )٥يــع( "مُاكَ

م؟ م! األ فـــإن أهـــل نينـــوى لكـــي . نـــز والغـــىن احلقيقـــي الوحيـــدألن روحـــي هـــو الك! ؟فهـــل صـــار األغنيـــاء يـــسودونكم هـــذه األ
ـا ُحــتَتَيـسرتمحوين فـ دوا فيهــا،  َونُرَّرَحــَتَيـ ذهــنهم ليفهمـوا طريقــة املــوت الــيت  ُمــن العبوديــة الـيت ول ـم مل يكونــوا مــن شــعيبُِــ  !مــع إ

ـم ليــسوا حيتـاجون ـم حيتــاجونبـل أدركــوا  ، فقــط لغفـران اخلطــافـأدركوا أ ، مــن هـذه العبوديــةأن يتحـرروا  وهــو ًشــيئا أهـمًأيـضا  أ
ن يقمعــوا جــسدهم ويــستعبدوه ويــصلبوه عــن األهــواء والــشهوات ِوهــذا  ــتم يف العهــد .، وهــذا عنــدما لبــسوا املــسوحُ  فكيــف وأن

 ختجلـونأال ! ؟كيـف مل جتاهـدوا كمـا جاهـد أهـل نينـوى: وبعدما تعلمـتم مـين أ الطريـقوبعد أن وهبتكم الروح القدس اجلديد 
 . هلذا أخربتكم أنهم سيدينونكم يف اليوم األخري !نفسكم أمام جهاد أهل نينوى؟من أ

 لنوره احلقيقةهكذا دانيال أدرك هذ ومل  ..           ولبست املسوح.. نفسي يف الرمادلتأذل" عندما قال  
ِأدهن 

َّ
ًومل آكل طعاما شهيا ..  أننا : وأنتم حىت اآلن تقولون! قدمي؟ يف العهد الٌإنسانفعل هذه األمور فلماذا ي. )١٠دا( "ً

ِلصَُخم ريـخ الكنيـسة، والـذي تفـانظ!!  أو جهادني وال حنتاج لتعب أو موتَّ  أكثـر مـن التالميـذ والرسـل َبِعـَروا ألعظـم قـديس يف 

ِألعرفه، وقـوة قيامته، وشركة آالمه، "الذي قال  ِ َِِ َ َ َ َِّ َِ َ ََِ َ ُ ُ َ ْ ِمتشبها بموتهَ ِ ِ
ْ َ ِّ َ َ ِّ، لعلي َأًُ ِبـلـغ إىل قيامـة األمـواتََ َ ْ َْ ِ َِ َ َ ُِ ليس أني قد نلت . ُ

ُ ْ ْ َ ِّ َ ْ َ
ِ

َ

ًأو صرت كامال
ِ ِ

َ ُ ْ ْ َ
سوع ه َأدركين َأيـضا اْلمـسيح ي ُ، ولكين َأسعى لعلي ُأدرك الـذي ألجل ُ َـ ُ َ َِ ِ ِ ًِ ْ ْ ِْ ََـِ ْ ِـْ َِ َّ ُ ِ ّ َ ََ َ ََأيـهـا اإلخـوة، َأ . ّ ُ َ ْ ِ َ لـست أحـسب ُّ

ُ ْ ُ ْ َ
ِ

َ

نفسي أني قد أدركت
ُ ْ َ ْ ْ َ ِّ ْ ََ َ

  )٢فيليب( ".ِ
  أنـه بعـد !! وبـشاريت؟س وهـو يف نفـس الوقـت كـالم اإلجنيـل مل يقرؤوا كالم هـذا القـدي وا، َأُصَلَوخم وصلوا أفالذين اعتقدوا

ُ شيئا ومل يْلَنَأنه مل يـسنوات طويلة يرى  إين أول اخلطـاة ولـيس "ًبل قال أيضا . ّلكنه فقط عليه أن يسعى ويظل يسعى.. ًك شيئاِدرً
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ًيف شيئا ِّ أرجو أن تتذكروا دائما جهاد يوحنا املعمدان وجهاد هذا القـديس ثالثـون عامـا يف الـصحراء، ذكـروا أنفـسكم !!"..ً صاحلاَّ ً ً
و ملـاذا يقــول ! ًفلمـاذا جاهـد القــديس يوحنـا الثالثـون عامـا؟.. إن كـان اعتقـادكم أن اهلــدف هـو دخـول الـسماء .. ملـاذا فعـل هـذا

  )١٢: ٣يف( !؟"ًنلت شيئات أو لست أين قد أدرك"القديس بولس 
  ن الــذي أل.. نــه لــيس دخــول الــسماء ولكــن الوصــول لتلــك الــصورة عينهــا كاملــة وعــرف اهلــدف أ اســتنارة اســتنار ألنــههــذا

  يف طريـق كـرب طويـلًو طويلـة جـداُ فهـو كـان يـتكلم عـن مراحـل منـ!؟ُين قـد نلـت شـيئاأ ملـاذا يقـول لـست :يدخل مكانأن هدفه 
ن دخـول أ أدرك هلكنـ..ً أيـضا اََومنـ.. ُل علـى غفـران سـنوات طويلـة ُصَ قد حـبينابولس  فقد كان ...رز الكثري منه ُنه مل حيأدرك أو

خلصت وغفر الرب خطيتـي وسـأدخل الـسماء أ "وإال لقال  ..السماء ليس هو اهلدف 
ُ ُ

محـال ال
ُ

فلـم  .." 
اهلـدف  بـل ًل مكـاُمل أخلـق اإلنـسان ليـدخأين  و"دخـول الـسماء" نه لـيسأ اهلدف َمِهَبين فان بولس أل ًيتكلم عن هذا األمر أبدا

 ْيْرَحيتـاج إىل جـأن هـذا الطريـق والكـرب طريـق الُـ بل كل كالمـه كـان عـن ..وقاميت أ ُالوصول لصورة حمددة وهي صوريت أ هو 

َ كل الذين جيوليس ُ أيضا سيأخذونَونُرُ ُ ست إلا من جهيت فأ َّأم" هلذا قال .. اجلعالة ً
ُ

لـتِني قد أدركت أو ن
ُ

ً شـيئا
 

ُلست إين قـد أدركـت "يقول فكان لن  دخول السماء فلو كان اهلدف عند بولس ابين ... )١٢: ٣يف( "أسعى فقط لعلي ُأدركلكين 
ًأو نلت شيئا ًإين تعبت أكثر من كل الرسل والـرب طبعـا غفـر خطيـيت " :بل كان سيقول  .."ُ ُ ُ  ُوال نقـاش سـأدخل علـى حـساب... ُ

ُفهـل لكـم عيـون ال تبـصر إىل هـذا احلـد وأذهـان ال ت... !!!  "وسأكون جبانب الرب وسألبس األكاليلبل  ....الدم  فهـم إىل هـذا ُ
  !؟..ًأيضا ُاحلد وقلوبكم غليظة 

  لنعمـة ألعمـال يتـربر اإلنـسان بـل  ألعمـال ننـال املـرياث  ..فهناك كثريون يقولون مكتـوب لـيس   وهـذا حقيقـي ...فلـيس 

عمال الرمحة والشفقة ي  )٢٦: ٢يع( "اإلميان بدون أعمال ميت "نأُلكن عندما قلت أ يف اإلجنيل ..  اإلنسان َّتغريَليس 

 الوصـول للهـدف اشـرتطتُهـذا اجلهـاد عينـه الـذي  .. اجلهـادُأقـصد كنت  بل ،ليتامى والفقراءلُأقصد أعمال اخلري أكن مل  ..

ُأقليلون هـم الـذين خيلـصون" سألين ُعندما قلت للشخص الذي... عليه  وهـذا كـان  ... )٢٣: ١٣لـو( "اجتهـدوا"ُ فقلـت لـه !"؟ُ

األعمـال ميـت أي بـدون واإلميان بدون  .لـصوريتن هذا هو الشرط وهو العمل الذي بدونه لن تـصلوا قصدي 
روا ِّفـذك ..  لفرعـونًاسيظل عبد يف أرض فرعـون أي ًانه سـيظل واقفـأل ... سيظل اإلنسان ميتهذا اجلهاد

ملكتوب دائما  ًأنفسكم  ُ ُوا أنفـسكم ُرِّكـَذ ..ميـت سيكون هـذا اإلنـسان فـأعمـال اجلهـاد إميـان بـدون  أي "إميان بـدون أعمـال".. ُ ُ
ألعمال كي " ...بكل املكتوب  جلهاد  ... )٩: ٢أف( " أحديفتخر الليس  اجلهـاد حـىت الـدم "ًوليس أيـضا أي جهـاد بـل  ..لكن 

 ... )٥: ٢يت٢، ٤: ١٢عب( "انوينواجلهاد الق

 ُفكيـف نــسيتم جهـادي يف البــستان عرقــي صــار حــىت إن ..  بأشــد جلاجــةوأصــلي  ُفـأ كنــت يف جهـاد شــديد .. .ُ
م ُيتَسَفهل ن  ..!!؟وبلجاجة ...ُكنت أحتاج إىل هذا اجلهاد يف الصالة  فهل أ ....    تنزل على األرضكقطرات دم

؟كوا كمــاأين أ الطريــق وجيــب أن تــسل ــه كــان هــو النمــوذج املثــايل للجهــاد هــل نــسيتم و!  ســلكت أ أن كــل مــا عــشته وجاهدت
، وإن كنـتم تؤمنـون إين إلـه. الذي أخليتـه مـن أجـل تعلـيمكم اإلخالءفهذا هو اهلدف من ! ؟تم أن تعيشوهأنالقانوين الذي عليكم 

فـأنتم تتحججـون أين أ اإللـه وأ وحـدي . مل يكن ضمن الفـداء، فاجلهاد يف بستان جثسيماين فاإلله ال حيتاج أي نوع من اجلهاد
ولكن جهـادي يف الـصوم والـصالة مل يكـن ضـمن الفـداء بـل ] وهذا حقيقي[ وهو املوت من أجلكم الذي أستطيع أن أمتم الفداء

هكذا اجلهـاد . رة عينهام لتلك الصوُكِركم ويصل بِّأي طريقة اجلهاد القانوين الذي حير، تعليم الطريق أي هو ضمن التعليم
ــتم ــيم أيــضا أي الطريــق الــذي كــان جيــب أن تــسلكوه أن  واجلهــاد الــذي كــان جيــب أن ًيف الــصالة يف جثــسيماين كــان ضــمن التعل

 ،ِّـفهـذا أكـرب برهـان أين كنـت أمثل دور إنـسان"  عين هـذا الكـأسُعربُأيها اآلب ا" لكين قلت ،فإن كنت أ اإلله..  أنتم هجتاهدو



  
  وما رأيته يف جنة عدن– االختطاف األخري

  
٨٥ 

فـأ كـان ميكـن أن أظهـر .  التجـسد إال لتعلـيمكم فقـطال يوجـد أي هـدف مـن هـذافـ. ِّ ألعلمكـم مـا جيـب أن تعملـوه،هوليس اإلل
لفعل كان سيتم الفداء مبويت عن طريق حسد الذين كرهوين،ملدة شهور    ..وأمتم العدالة اإلهلية والفداء، و

  ِوأيضا كان هذا تعليما يف نفس الوقت أن من ميـوت بـشبه ْ َ ً وينكر ذاتـه  مـويت ً
ُ

، سـيموت ِّويـسلم تـسليم كامـل ملـشيئة هللا

 مـن ُ ولدت مثـل أي إنـسان هلـدف أن أريكـم بنفـسي الطريـق ولكين.فهذا هو الطريق للقيامة، ًاإلنسان العتيق متاما فيه
ن كثـريون مـنكم مل يبـالوا  ولكـ.الـذي كـان جيـب أن يعيـشه كـل إنـسانفهذا هو الطريق  ،حىت القيامة يب اإلنسان ْلَبَوأن حيالبشارة 

 ن كمـا ســلكت أ أي ال يــسلكونوهــو اإلجنيـل أي ال يــسلكواحليــاة  وكثــريون مــن الرعـاة ال يعيــشون هـذه ،ـذا األمــر ومل يفهمـوا

لتايل ال ي، الطريق ًأنتم ال جتاهدون حىت يصري عرقكم دماف. هون بنادُو
ألنكم مل تسلكوا حىت اآلن كما سلكت ..  

،أ وكما علمت ضَفأنتم أ  ....كم أ
َ

عتم تعبي
ُ

. ....  

  أن "، ولكن تذكروا ما أخربتكم به يف الكتـاب ًأيضا، فإن كثريون يقولون أننا نؤمن إميان صادق وقويإبراهيم وليتكم تتذكروا
ْالوعد يكون وطيدا ليس ملن َ ْهم مـن النـاموس لكـن ملـن هـم علـى إميـان  ً .. إلميـان إبـراهيم  َرَّرَبــَ فتـذكروا مـىت تـ. )١٦: ٤رو( "إبـراهيمَ

َيء عنده وهو ابنه، فقبل ووافـق يقدم أغلى شعندما طلبت منه أن ِ وترتكـوا أي شـيء مـن أجلـي فهـل أنـتم مـستعدون أن تـضحوا . َ
 . أنكم مؤمنونفاستيقظوا وال ختدعوا أنفسكم. إبراهيموهو اإلميان على مثال ..  اإلميان احلقيقي فهذا هو! ؟إبراهيم فعل كما

 ه يف اإلجنيل كعالمات يف الطريق ًيتكم تتذكروا دائما البشارة والرسالة فل ، هلـذا بل وشـروط الغلبـةواإلرشاد الذي أعطيتكم إ

ِفاشــرتك َأنــت يف احتمــال اْلمــشقات "قــد أوصــيتكم  َِّ َِ َ َِ ْ َ َْ ْْ ِ ٍكجنــدي صــالحَ ِ ِ
َ ٍّ ْ ُ َ

ِ ليــسوع اْلمــسيح ِ َ َ ُ يس َأحــد وهــو يـتجنَّــد . َِ ُل َ َ ََ َ َُ ٌْ َ يرتَــ
َ ْ َ

ــك  ب
ُ

ِ
ِبأعمال الحياة ِ ِ

َ َ ْ َ ْ ُ لكي يـرضي من جنَّده، وَأيضا إن كان َأحد جياهـد َ َِ َِ ُْ ٌَ َ َ ْ َ َُ ْ ِ ً َ ُ َ ِ ْ ْ ًال يكلل إن لم يجاهد قانونياَ ّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ
ِ ِ ِ

َ
فالبـد أن  )٢يت٢( ".

ذه الشروط ملن يريد أن يغلب حىت جيلس معي يف عرشي، أنه جيب أن يكون مثل اجلن ْتذكروا أنفسكم  َ  واجلندي لو مل يكـن .ديِّ
ي شـيء آخـر سيـضربه العـدو، ولـو مل يكـن مرتـد خـوذة اخلـالص ويعـرف يف يقظة دائمة سيموت ال حمالة ً، ولو ارتبـك وانـشغل 

ْكيـف يـستخدم الـسالح أيـضا سـيقتل بيـد العـدو َ ُ ِّكر اإلنـسان نفـسه أنـه جنـدي، وجيــب أن َذُـأن ي: ًإذا هنـاك شــروط كثـرية للغلبـة. ً
ي شــيء آخــر يف هــذه احليــاة، أي ال يــشغله أي شــيء غــري اهلــدفكــل املــشقاتَّــيتحمل  هكــذا كانــت أول وصــية . ، وال يرتبــك 

ب للـنفس، و عنـدما يفكـر اإلنـسان" كـل قـدرتكمـن حتب الرب إهلك من كل فكـرك و"  يف شـيء سـيكون مبثابـة ِّألن الفكـر هـو 
فإن دانيال كان رئـيس وزراء ومـع هـذا .  سيؤدي إىل أنه سيحبين، وهذاينَّ، هلذا فالذي سيفكر يف سيمتلئ م للعقل والنفسامتالء

ً لـيس جهـادا عـاد –أن جتاهـدوا والـشرط األخـري هـو .  يف اململكة عين، فكـان يـصلي كـل حـنيشيءيشغله يكن مل   بـل جهـاد –ً
 أجاهـد وأصـلي وأعتـزل يف الـرباري فقط تتبعوا خطوايت يف اإلجنيل خطوة خطوة، كيف كنت.  وهذا هو اجلهاد القانوين،حىت الدم

،  )١١: ٣كــو١( ً وال يــستطيع أحــد أن يــضع أساســا آخــر غــرييفــأ وحــدي الطريــق. واحلكمــةوالنعمــة منــو يف القامــة أوكيــف كنــت 

ًوحياتي وحدها هي الطريق فقط، ومن ال يسلك كما سلكت لن يصل أبدا ْ َ
.  

 ْر من يسلك مثلي، وكل الرسائل اليت أرسـلتها علـى لـسان بـولس ُندَ وي حيايت أًفكيف صار اإلجنيل مكتوما إىل هذا احلد يف َ
ْر مـن يـشبهين علـى األرضُنـدَ وي،وها هي النتيجـة، ال يوجـد مثـر اآلن. ًصارت أيضا مكتومة.. أو يعقوب أو يوحنا  وأ صـعدت . َ

كل من يراكم كأنه رآني أناو صورة يل أ املسيح أي كل واحد منكم ،تكونوا مسيحينيإىل السماء وكنت أتعشم أن 
ْ َ

. 
ًهل هـذا حيـدث؟ أي هـل أنـتم مـسيحيني فعـال؟ فـاحكموا علـى أنفـسكم هـل كـل واحـد صـورة يل ومثـايل يف كـل : فاسألوا أنفسكم

ًوهذا لو صار غصنا يف و عضوا يف جسمي، ألن العضو يشبه طبيعة اجلسم يف كل صفاته! طباعي؟ َّ ً . 
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  نا نش"تذكروا املكتوب ْولكنـَّ َ َ ِ ْتهي َأن كـل واحد مـنكم ََ ُ ْ ِ ٍِـ َ َّ ُ َّ ِ يظهر هذا َ
َ َ ُ ْ ُ

االجتهادِ
َ َ ْ

ِ  عينهِ
ُ َ ْ َ

ة، لكـي ال  َ ليقني الرجـاء إىل النهاي ْ َ ِ ِِ َـِـ َ ََ ِّ َ ِ ِ َّ ِ

ْتكونوا متـباطئني بل  َ َ َُ ِِ َ ُ ُ متمثلنيَ
َ ِّ َ َ ُ

ة يرثـون اْلمواعيـدِ إلميـان واأل لذين   َ ِ َ َ َ ََ َُِ ِ َ َ ِ َ ِ ِ ِِ  هـي إلغـاء األمـور الـسلبية، فـإن غفـران اخلطـا )٦عـب( ".َّـ
ــوا ف! فمــاذا تعتقــدون مــا هــي األمــور اإلجيابيــة؟ فمــاذا ! لتــصلوا إىل إنــسان كامــل االمــتالء؟مــا هــو االمــتالء كــل املــلء وكيــف متتلئ

َتنمــون  يف القامــة وكيــف َنوُنمــَتعتقــدوا كيــف ت ُ ــاجون لن! يف النعمــة واحلكمــة مثلــي؟َ ِأم مل تــدركوا حــىت اآلن أنكــم حتت ــْ يف القامــة و ُم
لتوبـة وغفـران اخلطـا! ْأم هل تعتقـدون أين أ اإللـه كنـت الـذي أحتـاج هـذا؟! ؟واحلكمة فمـاذا : والـذي هدفـه الوصـول للـسماء 

ن يطلـب غفـران خطيــة أفقـط الطريـق هـل ! ؟ومـا هـو الطريـق يف مقياسـه ومعيـاره! يعتقـد مـاذا جيـب أن يفعـل يف حياتـه؟
فمـاذا !! روحية بالنسبة له هي إلغاء السلبيات حينما توجدأي تكون احلياة ال! عندما خيطئ؟

ًوأين هو الكمال يف حياته؟ أم مل يسمع عنه قبال؟ !؟وكيف ينمو يف القامة! يعرف عن العمق والعلو وكيف يعيشهما؟ ْ! 

   أم كما اخندع كثريون واخندع هو
ْ

ليس هناك كامل غري يسوع"أنه 
ٌ

مـا هـو : ًإذا فليـسأل نفـسه !؟"

ديت وألزمتكم أ بهالكمال  كم الذي يف السموات هو كامل كاملنيكونوا  يف اعتقاده و ملاذا أ  ّ كما إن أ  )٤٨: ٥مت( !؟ُ
َفأ مل أتكلم عن الكمال املطلق بل كنت أتكلم عن كمال االمتالء مين ًومن البديهي جدا أن أي عـضو يـشبه اجلـسم الـذي هـو . ُ

حلقيقـة ال خيطـئ وال . ونين وتكونـون مثـايل يف كـل الطبـاعَّون أعضاء يف ستـشاً، فبديهي جدا عندما تصريٌعضو فيه فـاملولود مـين 
فتــصريوا مثـايل يف كــل طبــاعي ، وكنــت أقـصد بكالمــي أن تكونـوا أعــضاء يف حلمـي  )٣يـو١( يـستطيع أن خيطــئ ألن زرعـه يثبــت فيـه

من أخطأ"فهل نسيتم املكتـوب . عندما متتلئوا كل ملء الروح مين
ْ َ

: ٢يـع( "ً خطية واحدة فقد صار جمرما يف الكل

ــألن الــذي أخطــأ يف واحــدة مل مي..  )١٠ ً بعــد مــو كــامالْتَُ ، فهــو الــذي جيعلــه حييــا فيــهمــازال الفاســد   العتيــقاإلنــسانوهــذا ألن  ،ً
َولكن عندما يصلب وميوت ويفىن اإلنسان اخلارجي فناء. خيطئ كـون أ أي سـأحيا فيـه وبـل أ الـذسيحيا لـيس هـو بعـد ، ً كامالًاُ

ًفكيف حىت اآلن ال تفهمون كل هذا املكتوب وهـو اهلـدف وهـو أن تـصريوا واحـدا . ًيف نفسه اليت صارت هيكال يلالذي أسكن 
ْإلغاء الـسلبيات كلمـا وجدت"ليس أنه فليستيقظ كل إنسان على اهلدف احلقيقي وهو ! َّيف؟ َ ِـ نمـو دائـم يف المـتالء واال"بـل هـو  ،"ُ

 ."وا إىل إنسان كاملُلِصَحىت توالنعمة القامة 

 ْإن الرب دفع ديوننـا والـدين يـدفع مـرة واحـدة ":ًفهناك أيضا كثريون يقولون َ  مرحلـة ّوأي! فـأين هـذا مـن الطريـق الكـرب؟".. ُ
ْ مــن ينّالــشقيأ وحيــي "بــل كــان يــصرخ مــن طبيعتــه العتيقــة ويقــول ..  القــديس بــولس هــذا الكــالمْلُــقَفلــم يـ! تقــصدون؟ قــذين مــن َ

فاألمر ليس د! ًم عيون ال تبصر هذا األمـر أيـضا؟كل  أ.)٢٤: ٧رو( "جسد هذا املوت
َ

ف
ْ

ع د
َ

ي
ْ

ن أو غفران خطية، بـل 
ما أضيق الباب وما "فأين هو كالمي الذي قلته . كرب طويليف طريق الدم ، وهذا التغيري يتم جبهاد حىت هو تغيري طبيعة

 جـريللحيتـاج فالوصـول للهـدف ! ؟َّ أي احليـاة يف" بل املؤدي إىل احلياة–ران اخلطية لغفاملؤدي  ليس –أكرب الطريق املؤدي 
ن ّرَمـن ملـا قـال القـديس بـولس ْيـَع دْـفَ ألن األمـر لـو كـان د.موقف يـتم يف وقـت مـن األوقـات كغفـران اخلطيـةهو وليس يف طريق 

فلو كـان هـذا املفهـوم عنـد . واحد يتم يف يوم ينَية ودفع الدألن غفران اخلط..  )١٣و١٢: ٣يف( "ًلت شيئاِلست إين قد أدركت أو ن"
 ...  :بولس الرسول لكان قد قال

 "لتِقد دفع الرب ديوني، وأنا ن
ُ

وال أحتاج أن أسعى إىل أي شيء    كل شيء 
 بل غفر الرب خطيتي وسأدخل على حساب دمه  ...،آخر

ُّ
وال أحتاج أن أشـرتك   ...

وال بـل  ... ،وال اجلهاد حىت الدماهد اجلهاد القانوني وال أن أج ...  يف شركة آالمه
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ًاجلهاد أيضاأنواع أي نوع من أحتاج 
ألن الد...  ،

َ
ي
ْ

ن دفع واخلطية
َ ُ

 غفرتِ
ْ َ ُ

 فالدِ
َ

ي
ْ

ن 
يدفع مرة واحدة رد أني آمنت

َ ُ
 ." 

  
 
  ّعى وسـأظل أسـعى وسـأظل  لكـين أسـًشـيئاُلـست إين قـد أدركـت أو نلـت "هلـذا قـال بل على العكس ألن بـولس ابـين اسـتنار ّ

 دَّكـَؤُفـإن كـالم هـذا القـديس املـستنري لـيس كـالم م. )٣يف( " أدرك وآخـذ اجلعالـةلعلـي... لعلـي ...  لعلـي يف امليدانوأركض أركض 
ك إدراك ِدرُـ، فليس أنـه غـري ضـامن دخـول الـسماء، بـل هـو متأكـد وضـامن أنـه سـيدخل الـسماء، ولكنـه م"لعلي أدرك"ألنه يقول 
َالــذي خلـق  هــذا لـيس هــو اهلـدفكامـل أن ِ ــصَأ"كمــا قـال بــل اهلــدف هـو أن يــصل لتلـك الــصورة عينهـا  مــن أجلـه، ُ  إىل إنــسان ْلِ

 ."كامل إىل قامة ملء املسيح

 ـم خ ـُصَلـَفالذين يعتقـدون أ ـم جنـوا مـن املـالك املوا  فهـذا اخلـالص هـو مـا قبـل بدايـة ،  )١٢خـر( كِهلـُرد أ
خــروف الـذين أكلـوا هـذا فقـط بـل حـىت  ولــيس ،عبـور البحـرًملعموديـة احلقيقيــة الـيت كـان رمـزا هلـا ، ألن الطريـق يبـدأ الطريـق

ُ ينجْمَلَفـ.. ليسوا كلهم جنوا الفصح  كلون املن، منهم أحد سوى يشوع وكالبَ ّ وال حىت الذين بدءوا  َ. 
 

   ...الراحة    أرض  مل يدخل   فإن كان موسى أعظم األنبياء

  !؟تذهبون أنتمسأين   .. .فماذا تعتقدون

  
 َّون يف امليــدان مثــل موســى مل يــدخلوا تلــك الراحــة، وهــي رمــز للوجــود يف ُرَأنــه حــىت الــذين كــانوا جيــ! فكيــف نــسيتم كــل هــذا؟

لتوبة مت.. كأغصان يف كرميت فاهلـدف ! ؟فهـل نـسيتم موسـى النـيب العظـيم!  خالصكم ووصـلتم للهـدف؟ََّفكيف تعتقدون أنه 
ِ وليس النجاة من املالك املهلكةالراحدخول أرض 

ُ
لدخول إىل تٌعدَفمع بقاء و" . ُ الراحة ال يرى أحد َلكِ مين 

ِنشتهي كل واحد منكم أن يظهر هذا اجلهاد عينه"فكما هو مكتوب .  )٤عب( "َابَمنكم قد خ  .  )٦عب( "ُ
  ْهت وفقدت،َّشوَصورة آدم النقية تالصفر ألن فأنتم صرمت حتت َ يد هذه الـصورة فـيكم أي ِعُأجتسدي هو أن  وكل هدف ...ُِ

ت
َ

ست
َ

دِر
ُّ

ّوهي الصورة النقية جدا اليت ال تفهـم الـشر وا الصورة املفقودة ـذا تتـأهلوا أن تـصريوا أغـصان يف.. ً ألنكـم ... ّو
ها يف الكتاب يف سفر اخلروج مثل بين ُرمتِص دوا ووجـدوا ِلـُوو.. ن الذين صاروا حتت عبودية فرعـوإسرائيل يف احلالة اليت أريتكم إ

رة  ـَّأنفــسهم يف هــذه العبوديــة امل ميانــه... ُـ ْفــإن آدم يف اليــوم الــذي خلقتــه مل يكــن حتــت عبوديــة، وهنــاك مــن اعتقــد أن   يب فقــط َ

أن تـدخلوا مـن البـاب  واجتهـدوا أ هـو الطريـق"، ولكـين أ قلـت َّيتخلص من هـذه العبوديـة، ولكـين مل أقـل هـذا
َّوكنـت أقـصد احليـاة يف كحيـاة "  الكـرب ألنـه مـا أضـيق البـاب وأكـرب الطريـق املـؤدي إىل احليـاةة الطريق الذي هو بدايالضيق

لكرمة ذا بت ِلُآمنوا بتجسدي وآمنوا أين ص" لكم ْلُقومل َأ. غصن داخل كرمة أنه حييا ويتحرك ويوجد  تصريون صـوريت عنكم و
م ب وهذ.."ومثايل  ... "!!! آمن فقط"مكتوب : ل ويقولونا ما اخندع به كثريون هذه األ
  ّحـىت لـو أخطـأمت كــل وقـت، فبإميـانكم أين قـد مـت عـنكم فاإلميـان مبـويت عـنكم يغفـر اخلطيـة فقـط ّأي مت عـن هـذه اخلطيــة، ُ ُـ

َسرتفع اخلطية فقط ًفعال  هـذا مـا و.. ليل أنكم تعـودون ختطئـون مـرة أخـرىوالد..  مازالت الطبيعة العتيقة كما هي مل تتغريولكن.. ُ
 وهـو اإلنـسان العتيـق الـذي جيـب أن .ًالطبيعـة العتيقـة متامـاأي تتحـرروا مـن نفـسها يده، فأ أريدكم أن تتحـرروا مـن العبوديـة ال أر
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ْيصلب  َ كنتم ممسكني فيه الذي ،وميوتُ
َ ُ

وال  ال تطيعـون جـسدكم وال العـامل َونُّلَظَيتم إال بعد جهاد طويل فيه ت وهذا ال .

سـتمرارالناس، وهذا مث ـم فهمـوا ِاالحتاد بـشبه مـوتيذا هـو ، وهـل البذرة املدفونة  ّ، وهـذا هـو سـر جهـاد القديـسني أل
ــا كــل حــنيطيــة اخلفلــيس اهلــدف هــو رفــع . القــضية واهلــدف ْبطــلَولكــن اهلــدف أن ي ،الــيت تفعلو ــُ ود ُسَ جــسد اخلطيــة وال يعــود ي

 إنـساننان أعـاملني هـذا  . بقيامتـهًأيـضا  بـشبه موتـه نـصري ن كنـا قـد صـر متحـدين معـهإنه أل"كما هو مكتوب . عليكم
العتيق قد ص
ُ

بِل
َ

 معه لي
َ

بط
ُ

ل
ْ

 جسد اخلطية كي ال نعود ن
ُ

ست
َ

عب
َ

ن الذي مات قد أل .للخطيةًأيضا د 
  )٦رو( "معهًأيضا ننا سنحيا أتنا مع املسيح نؤمن ُن كنا قد مإف .تربأ من اخلطية

 َّمل تقـدروا أن تـصريوا أغـصان يف،  وألنـه بغفـران اخلطيـة مل تعـودوا لـصورة آدم" ْتَرِفـُ غتكمعـاملني أن خطيئـ" الكتـاب ْلُـقَفلم يـ
فإنــسانكم العتيـــق  ،بعــد طريــق كــرب مــا أكربــه ومــا أضــيقهًمتامــا وإفنــاء اإلنــسان اخلـــارجي الفاســد ولكــن مبــوت اإلنــسان العتيــق 

ْسيصلب  َ ُّويبطل جسد اخلطية أي يبطل حتكم الناموس اآلخـر اُ ْ ُ َّـأما اآلن فقـد "فـستقولون مـع القـديس بـولس  .لـذي يف أعـضائكمَ
ومات الذي كنا ممسكني فيـهحترر من النـاموس 

َ ُ
وقـع يف مث  ،ري يف طريـقإنـسان يـسفغفـران اخلطيـة هـو مثـل .  )٧رو( "

ا وحل، غفران اخلطية ه . وقـع عنـدها يف احلفـرةفعه من هذه احلفرة وأغسله، ولكن اإلنسان سيظل يف النقطـة الـيت أر أين وحفرة 

فليس إني أرسـلت املـالك املهلـك وق.. هذا هو الطريق.. فمن أرض العبودية عند فرعون إىل كنعان 
َ ْ ُ

تـِ
َ

ل
َ

 أبكـار 
وخاملصريني 

َ
لصت بني 

َّ
خبهذا يعتقدوا أنهم ف..  إسرائيل

َ
ل
َ

ص
ُ

وا أي وصـلوا إىل أرض الراحـة 
 ،ًعنـد البحـر أيـضاال تـتم إال ، واملعموديـة ق هو الطريقفالطري.  فهذا اخلالص هو ما قبل الطريق!!نوهي كنعا
ًوقبول اإلنسان أن يظل مائتا واختيار فرتة استنارة واقتناع يكون هناك ألنه البد أن  عن كل شهوات اجلسد والعـامل طـوال سـريه يف ّ

ا عبادة أخرى غري عباديت  . الطريق الكرب إلدراكه أ
  ْفبمجـرد أن تــدفن البــذرة أي يتوقــف َ  ألن حمبــة ،ويتوقــف عــن حــب العــاملاإلنــسان عــن طاعتــه مــرة أخــرى جلــسده يف شــهواته ُ

كمــا يعمــل املــاء يف البــذرة  ،لتحديــدففــي هــذه اللحظــة ..  أنــه قــد توقــف عــن عبــادة هــذه اآلهلــةَنَعلــَأقــد العــامل عــداوة يل، فهــو 
ْويهبها احلياة فيما هي حتت األرض، هكذا أ أيضا سأبدأ ُأولد فيكم  َ فالكتـاب املقـدس . بعـد البـشارةما بدأت العـذراء حتبـل يب كً

ريخ حيايت على األرض  ا اإلجنيـلولكـن كـل كلمـة يف  – وإن كانت هـذه حقيقـة –ليس قصة  مـن وقـت بـشارة  جيـب أن تعيـشو
هـو ويفـتح يل البـاب  جنيلإ إليه عن طريق عظة أو ْلِصفأي إنسان َأ.  تعيشونهالعذراء حىت قياميت فهذا هو الطريق الذي جيب أن

ْقبلت  البشارة كما َلِبَبذلك ق َ إني سأولد فيهاالعذراء البشارة وصدقت َِ
ْ َ لعمل بدون زرع بشر أي سيكون ا ... ُ

 .. عملي أنا وحدي
  يـت يف ََومنسـكنت فيهـا أ  مث أكملـت الطريـق و،ت كجنـني فيهـاََ البشارة ومنيـْتَلِبَحبلت يب بعدما قفالعذراء مرمي رمز لنفس

هتمِا وهي الـيت ،بيتها
َّ

وأ هـو الطريـق، والـذي يريـد أن . وأمنو يف القامة واحلكمة والنعمةأكرب ت بي حىت 
ه أنه سار الطريق كلهدم جيب أن يسلك كمايصل ويعود إىل صورة آ ََُّخملـص  وصار  سلكت أ وال ينخدع أنه مبجرد غفران خطا

س هــدف وأ مل أخلـق اإلنــسان ليــدخل .. ودخــول الــسماء هم اخلــالص مـن اجلحــيم فقـط مبجـرد النجــاة مـن اهلــالك، فهــذا كـالم أ

لتحديدولكن هؤالء مل يفهموا  ،ًمكا قامـة حـىت يـصريوا وهو أين خلقتهم ليصريوا صورة يل وأن ميتلئوا كل املـلء مـين  اهلدف 
 . تكونوا فيها اليت أريدكم أنتلك الصورة عينهافهذه هي . ملئي
 من األوقات ً، ليست طقسا يؤدَّى يف وقت مستمرةوحياة بل  ً جداجديدة يكون حياة البد أنة معي فالطريق واحليا

ولكـن احليـاة ".. سـأزورك سـاعة يف األسـبوع"ال ميكن لعروس، لكي ترتبط بعريسها، ال ميكن أن تقـول لـه هكذا . أوقات حمددةأو 
ّ ويتغـرب ًعـن القدميـة، وفيهـا يـرتك اإلنـسان وطنـه القـدمي متامـاًمتامـا وخمتلفـة ًجـدا  بني العريس والعروس جيب أن تكون حياة جديدة
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فكانت هـذه خدعـة مـن فرعـون عنـدما قـال هلـم  [ كان ال ميكن أن يعبدونين وهم يف أرض فرعونإسرائيل مثل بنو. )١٠: ٤٥مـز( عنه
ــذه اخلدعــة" اعبــدوا الــرب يف تلــك األرض" هكــذا كــل . ًكــوا هــذه األرض متامــا، فكــان البــد أن يرت] ومــازال كثــريون منخــدعني 

ال أ فقـط وحيـاة معـي ء ستكون حيـاة أبديـة ألنه يف السما. هل يريد أن يعيش حياة جديدة معي بقية عمره:  يقررإنسان البد أن
، ال لـى األرضهنـا عالوحيد يف حياته وأكـون أ احليـاة لـه فلو مل خيتار اإلنسان أن أكون أ . وال يوجد يف السماء غريياية هلا، 

  .ًيقدر بل وال ميكن أن يكون معي يف السماء، ألن اهلدف الذي خلقت اإلنسان من أجله هو أن يصري جزءا مين
  فعليـه أن !! يف نفـس الوقـتجـد يف شـجرة جديـدةاوتأنه ميكـن أن يويظن يعتقد أن ة يف شجرة قدميفيما هو وال ميكن لغصن 

حمبـة العـامل عـداوة يل ألن هـذه احليـاة ألن  ، أنـه هنـاك عـداوة بـني الكـرمتني والـشجرتنيًوخـصوصايف أي كرمة يريد أن يـصري، يقرر 
َِيف املكــان الـذي طــرد إليــه آدممــازالوا م ــأفـإن كثــريون نــسوا . ضــد مــشيئيت يف اجلــسد االســتيطانوهـي  فهــذه األرض الــيت أنــتم ، ُ

لتـايل مل تكـن مـشيئيت أن تكونـوا أنـتم أيـضا فيهـادم فيها املكان الذي طردت آدم إليه، ومل تكن مشيئيت أن يكون آيعليها ه . ً و
ْقبـل أن يطـرد كان الذي كان فيه آدم  للمن تنشغلوا انشغال كامل كيف تعودونفكان عليكم أ َ  الوجـود يف ي وهـ،وهـو جنـة عـدنُ

س .  وهو املكان الذي حسب مشيئيت،حضريت َِمث طرد آدم ،  كـان آدم يف جنـة عـدن كمـا،كنـتم يف حـضريتفـأنتم مثـل أ  فكـانُـ
وهـي أرض البهجـة  .....عـدنًجيب أن يكون شغل آدم الشاغل وأنتم أيضا هو كيف ترجعون جلنـة 

ِ ولـيس أن تبقــوا هكــذا يف املكـان الــذي طــردمت إليـهوالفـرح والــسرور  ُعنــدما ولـدوا يف أرض فرعــونمــثلكم  إسـرائيلفــإن بنــو . ُ  هــم ُِ

ُولدوا يف أرض العبوديــة يف مكــان  ُيكــن حــسب مــشيئيت هكــذا أنــتم أيــضا ولــدمت يف هــذا العــامل، مل ُِــ ُِ ــن ً وهــذا العــامل مل يك
ال   فهـم،أريـد أن يبقـوا فيـهكنـت املكـان الـذي  ليـست هـي هكـذا أرض فرعـونأي ليس حسب قصدي،  حسب مشيئتي

 . فيهلو ظلوا ي نيقدرون حىت أن يعبدون
  م أنــه ال ميكــن وال أفــ.  يف أرض العبوديـة وأرض فرعــونأن يبــدءوا يعبــدونينمل يكــن هـديف أرســلت هلـم موســى فعنـدما  أخـرب

ُفطاملا استمروا يف أرض فرعون فـهم ،  أن يعبدونين هناكينفع فلـيس احلـل .  يعبـدونينأنًإذا فـال يقـدرون ..  يعبدون فرعونُّسيظلواَ
 لكــن البــشارة والطريــق ،ًأنــتم أيــضا وليــست هــذه هــي البــشارة الــيت أرســلتها هلــم ولكــم ،ن يبــدءوا عبــاديت وهــم يف أرض فرعــوأن

ــًهلــم ولكــم أيــضا واهلــدف  ــوا تـكــانوا م هــو أ ــغَالبــد أن يتغرب م متامــا ُوي كامــل عــن هــذه األرض ْبُّرَ ــا ًغــريوا حي ويــسعوا أن يرجعــوا ِّ

ِ ال تـدرون بهـذا وال ينـادي فكيف حـىت اآلن. ي وهو الوجـود يف حـضريت أ وحـدللمكان الذي خلقت آدم فيه
ُ

م مل يفهموا قـصدي، وعلـى كـل إنـسان أن يقـرر  وكإسرائيلفإن بين  !بهذا؟الرعاة  كالفتـاة الـيت جيـب أن تقـرر ثريون هذه األ
لعريس املتقدم هلاهل تريد أن لفعـل .  ترتبط  لعـريس فـإن كانـت تريـد  ـا القدميـة متامـا وصـادقة يف ارتباطهـا  ًفعليهـا أن تـرتك حيا

ــرت ــا ميكنهــا أن ت لعــريس وهــي يف بيــت أبيهــاوال تنخــدع أ ــزور العــريس ســاعة يف األســبوع بط  ــا ميكــن أن ت ــوهم نفــسها أ ، وال ت

ا صارت عروسا هلذا ليصري ولكن خلقته فأنا مل أخلق اإلنسان ليعبدني بعض الوقت .  العريسًوتعتقد أ
واحدا يف و

َّ ًعضوا يف جسمي حييا ويتحرك ويوجد بيً
ألريكم أن صورة االبن  عندما جئت يف كما أريتكم أ ..

 .  واليت خلقت اإلنسان ليصري فيهاهذه هي الصورة اليت أريدكم أن تكونوا فيها

  وأخلـي وأصري يف صورة االبـنًملا احتاج األمر أن أجعل من نفسي إنسانا فلوال خطية آدم 
نفسي كل هذا التخلي

ِّ
، وكيـف أي ابـن هللا..  لالبن، ولكن كل هديف كان أن أريكم صورة منوذجية 

ذا اجلسد فـأ جئـت بـصورة االبـن . ، وهـذا هـو اهلـدف أي كيف يـصري كـل إنـسان صـورة  ومثالـهتصريون صورة ابن هللا وأنتم 
ني لــصوريت .. وا لتلــك الــصورة عينهــاُلِصَألعلمكــم كيــف تــاملثــايل  ــوا مــشا وأ قلــت لــآلب . الــيت هــي صــورة هللا ومثالــه.. وتكون

، وهـذا مبـوت اإلنـسان العتيـق ًوهـذا هـو هـدف خلـق اإلنـسان أن يـصري واحـدا يف هللا". ًا كمـا حنـن واحـدأريدهم أن يكونوا واحد"
تــسلكون أي ، ًلكــي أصـري أ مـصدر حيــاتكم متامـاهـذا . .ًمـصدر حيــاتكم قـبالكـان الــذي  اعتمــادكم علـى اجلـسدأي مـوت ًمتامـا 



  
  وما رأيته يف جنة عدن– االختطاف األخري

 
٩٠ 

لروح   وهـذافقـط أن اهلدف هو دخـول الـسماء واعتقدوا بل اخندعوا ولكن كثريون عاشوا وماتوا . %١٠٠لروح لكي تعيشوا 
ركني البداءةل"لتوبة، ونسوا كالمي يف اإلجنيل الذي قال   . )٦عب( "نتقدم إىل الكمال 

 فال ميكن للوصية أن تعاش يف وقت، ويف وقت آخر ال تعاش
ُ َ ُ

ألنه ال ميكن إلنسان أن يعبدين يف وقت، . 
ــه آخــر ســواء جــسدك أو ما الوقــت الــذي أنــت فــيف.. ويف وقــت آخــر ال يعبــدين ــد إل  أنــكوال تنخــدع  تظــن الالعــامل فــزلــت تعب

م هكذا كثريون .  تعبدينتستطيع أن جلسد يطيعون جسدهم يعبدون جسدهم  م يعيشون  وه كل ما يهواه ويـشتهيه ُعطُأي يأل
ــذا يعبــدون جــسدهم،ومــا يرحيــه ــم  ــ بــل ومــازالوا حيبــون وهــم ال يــدرون أ ــم  ، أن يــشبعوا مــن العــاملَونُسعَ العــامل وي وال يــدرون أ

تــون  ..يعيــشون ضــد مــشيئيت ــم يــسريون ويعتقــدونًالكنــائس وميارســون طقوســا إىل  مث  الطريــق طاملــا مارســوا طقــس املعموديــة  أ

م مصطبغني بصوريت أي صاروا صـوريت!!والتناول م فعلـوا ! أي اعتقدوا أ ملـدة سـاعة يف ًتزور رجـال مثل فتاة  فـإ
تعبدونين ألنكم ال  هكذا أنتم ال  !!.. أو له، وهي ال تعيش معهاألسبوع وتعتقد أنها عروس هذا الرجل

 مشيئيتفكانت  ، حياتكم وال حتبونين من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل النفسُيب وأ لستيل أو  َونُيَحتتطيعونين ألنكم ال 

ــرون ولكــن كثــري. أن أكــون أ حيــاتكم فقــط هكــذا أنــا .. بــسبب غيــاب النــور يف حيــاتكموهــذا كلــه ، احلقيقــةهــذه ون ال ي
 ".هلك شعبي من عدم املعرفة"أخربتكم 

  أنا ابن هللا وأعبده عبادة حقيقية وأضع اهللا يف كل "يقول لآلخـرين فهل ميكن لسارق فيما هو يسرق أن
ِحىت أرضي الربرق ألني أصلي فيما أنا أس.. ال تعتقدوا أني إنسان خاطئ وحياتي 

ُ
وأنـا ..  

ًدائما يف كل مرة أسرق أردد كل الصلوات
 يساعدين، فأ أضع هللا يف كـل وأطلب معونة هللا أناملزامري وأتلو كل  

ِكيف هلذا اإلنسان وهو يغضبين .... "!!! ، فانظروا كيف أ ُأرضي هللا حيايت  ! كيف يعتقد أنه يعبدين؟ ،وال يفعل مشيئيتُ

 م داخــل الــديرً الكنــائس ال حيبــون بعــضهم بعــضا فكثــريون يف  وحيــضرون القداســات بــل حــىت رهبــان يف أديــرة ال حيبــون إخــو
خذون جسدي  م يسريون يف الطريق ويعبدونينو الذي فيما هو ال يفعل مـشيئيت وال يـتمم ًوهم مثل السارق متاما !! ويعتقدون أ

مكالــذين ال حيبــون مــشيئيت  ــم  إخــو مالــذين ال حيبــون واخلــدام والرعــاة بــل إن الرهبــان . يعبــدونينويعتقــدون أ لــون يفعهــم  إخــو
ماخلطية أكثر من الـسارق بكثـري، فهـم يقتلـون  ْمـن ال حيـب أخـاه يبغـضه، ومـن يـبغض "كمـا هـو مكتـوب .. دون أن يـدروا  إخـو َ ْ َ

ـم غـري مـدركني لكـل هـذا. )٣و٤يـو١( "أخاه هو قاتل نفـس ِوالـذي حيـزن الـسماء أ هم الـشيطان اوقـد سـبهـم يناقـضون أنفـسهم و ..ُ

سبي شعبي من عدم املعرفـة"كمـا قلـت أ 
َ ُ

ـم مل يطلبـوا أن خيتتنـوا ختـا حقيقيـا أي ينكـشفوا ". ِ ًكـل هـذا أل أمـام ً
 .  لريوا أنفسهم كما يف مرآةأنفسهم
  م يعوضـون جـسدهم مث يعودون ويطيعـون جـسدهم يف كـل مـا يـًهكذا أيضا الذين يصومون يف وقت من األوقات ِّشتهيه وكـأ

 "!؟أفمـا كنـتم أنـتم اآلكلـني والــشاربني.. وملـا أكلــتم وشـربتم .. ًهـل صـمتم صـوما يل أ  "ونــسوا حتـذيري. ً قـبالمـا قـد حرمـوه منـه
كلــون وتــشبعون أمل يكــن ذلــك إلشــباع أي [ ــتم  ــَمَهَنـحينمــا كن ل فــأنتم مل تــصوموا مــن أجلــي ولكــن مــن أجــاء أنفــسكم َروِوإ ْمُك

  )٧زك( ] جسدكم

When ye fasted with mourning in the fifth and in the seventh [months] -- even 
these seventy years -- did ye keep the fast [to] Me -- Me? And when ye eat, and 
when ye drink, is it not ye who are eating, and ye who are drinking? (Zechariah 
7:6) 



  
  وما رأيته يف جنة عدن– االختطاف األخري

  
٩١ 

 طاملـا أنـتم ال ًمتامـا  فتذكروا السارق الذي يصلي فيما هو يسرق، فـأنتم تفعلـون مثلـه
 وطاملـا مل ختتـاروين أ ّمازلتم يف أرض فرعـون ومل تغـريوا حيـاتكمطاملا و.. وال تعيشون من أجلي تعملون مشيئتي

فـأ قلـت . م لـن تقـدروا أن تكونـوا معـي علـى عرشـي ومل ختتـاروا أن أكـون أ حيـاتكالعريس الوحيـد يف حيـاتكم والكرمـة احلقيقيـة

من يغلب "
ْ َ

ه سأ "ْلُقومل َأ )٣رؤ( "ً، وسأجعله عمودا يف هيكل إهليجيلس معي على عرشي...  ُمن أغفر خطا ْ  ُهَسِجلَ
فهـي التهيئـة ، فهذه هـي البدايـة بـل مـا قبـل البـاب الـضيق، ًعل اإلنسان قديسا وصوريتجي ألن غفران كل اخلطا ال ،"على عرشي

ــا وحــل .للـسري يف الطريــق  مــن هــذا الوحــل إخراجـهيف أرض فرعــون، وغفـران اخلطيــة هــو  ألن اخلطيــة مثـل إنــسان وقــع يف حفـرة 
لـم تتغـري حياتـه ومل تتغـري طبيعتـه ومل فن يف أرض فرعـوًالنقطة اليت كان واقفا فيها قبل سقوطه عند تنقيته من الوحل، ولكنه مازال و

أزيـد قامتـه وال  ال ًه لنفس النقطة الـيت كـان واقفـا فيهـا قبـل سـقوطه، ولكـينَيدِعأ عندما أخرج إنسان من حفرة ُأف. يصل لكنعان
 يغلـب يف كـل فهذا يتم فقط جبهاده جهاد حـىت الـدم وجهـاده اجلهـاد احلـسن، أي عنـدما.. أجعله ينمو يف القامة واحلكمة والنعمة

ْعندما يـدفن وميـوت واحلروب و ِّعنـدما يـصلب ويقـدم نفـسه ذبيحـة حمرقـةاة حقيقيـة فيـه كالبـذرة، وتبـدأ حيـَُ َ  ويفـىن إنـسانه اخلـارجي ُ
 . وخيرج يف الربية ويركض يف امليدان

 فغفـران اخلطيـة ال حيتـاج تعلـيم كـل هـذه األسـفار يف .. فالذين هدفهم دخول السماء وغفران اخلطيـة! كتاب؟فهل مل تقرؤوا ال
ولــيس مــنهج قــانوين  فغفــران اخلطيــة هــو بعمــل روحــي فقــط ..ُد منــه وال حيتاجــه ُاملقــدس لــن يــستفيًإذا الكتــاب  .الكتــاب املقــدس
ــَســتنار وفاأمــا الــذي  .ودراســة تتعلموهــا وهــو أن تــصريوا صــورة يل وأعــضاء يف  ... اهلــدف الــذي خلقــت اإلنــسان مــن أجلــه َمِه

فالوصـول لكنعـان   ....إسـرائيلُ أريـتكم يف قـصة بـين فهـذا يكـون بعـد جهـاد طويـل يف بريـة كمـا ....جسمي وكأغـصان يف كـرميت 
جلهاد حىت الدم يف الربية سنوات طويلـة] َّوهو الوجود يف كالغصن يف الكرمة[ مـا أضـيق البـاب وأكـرب  "أخـربتكم كمـا أ يصري 

املؤدي للحياة يفولكـن ] ليس لغفران اخلطيـة[الطريق املؤدي 
َّ

يـذبح اجلـدينيفالبـد أن ". 
َ ُ

كمـا سد والـذات  ومهـا اجلـ

ألربعة والبد من عبوركم ، )١٦قض(  ومها اجلسد والذات كما فعل مششونانهيار العمودين، والبد من  )٢٧تك( فعلت رفقة

أن يكـون يف كـل األرض "قلـت وأ  مثل جبال من حناس، فالذات واجلسد. )٦رك(  أريت زكر كماجبلي النحاسخيول بني 

يقطعانالثلثني منها 
َ ُ

ن بل ومي  وأمتحـنهم ِّـوأحمصهم كمحـص الفـضة ِ وُأدخله يف النار الثلث الثالث يبقى وحيياّأما و
  )١٣زكر( "امتحان الذهب

  ففـي الـرأس ،فالشعر يرمز ألهواء اجلسد وكـل مـا يطلبـه.  كل شعرهأ طلبت أن حيلق اإلنسان..  شريعة األبرصففي 

ا شعر، ألن اإلنسان بعقله   يرغـب فيهـا اجلـسد لشهوة ورغبة يطلب ويفكر، وكل شعرة ترمز  عن أنّفُكَال يأكثر منطقة 
َُ خيرج من اجلسم ويريد أن ميشيء وكأن ويشتهيها خذ هذا ّدُ فهـي ترمـز اليد اخلمسة أصابع مثل  .... اشتهاه الذي الشيءُ يده و

ُلرغبة كل حاسة يف أن ت ُ يدا لتأخـذ مـا تـشتهيه ّدَُة متُفكأنه هذه احلاس ..ًيد وتشتهي شيئا جلوع هذه احلاسة ِرُ هكـذا كـل جـزء يف  ..ً
ا أكثر و... ُيف هذا اجلزء  ..ه ًشيئا ليشبع منويشتهي اجلسد يطلب  لتفكـري وآالف األفكـار  تريد وتـشتهياألجزاءالرأس اليت   

ـا ...هلذا ففيها أكثر كثافـة شـعر  ،والرغبات تطلـب ـا أل ًشـعر مسيـك جـدا هكـذا العـني الـيت ال تـشبع هلـذا فـإن جفـون العـني 
َّأن يشتهي شيئا يعربيريد ويرغب وكل جزء يف اجلسد  .. وهلا شهوة النظر العامل كله ُ ذا عن وجود الشعر يف هـذا اجلزء ً  ...ُـ 

ـا هلـذ ....داد الـشعر فيـه زء مـن اجلـسم يـُة وجـوع هـذا اجلـز وشـهوزداد رغبـةوكلمـا يـ ت كثيفـة الـشعر أل  تعـيش للجـسدا فـاحليوا
كل وتنــام وتتــزوج  ..فقــط  ــا  ...ُــتريــد أن  ز لتنقيــة اإلنــسان مــن اإلنــسان العتيــق ..وهــذه كــل حيا ُــ هلــذا فــإن شــريعة التطهــري ترم

ُ أن يكــون رمـز هلـذا األمــر أن حيلـق كـل شــعْبـتَّهلـذا رتالفاسـد  ُر اإلنـسان يف كل جزء مـن جـسمه ُ ُــ إلماتــة ليكــون رمــز  ..ُـ
 يف كل جزءةشهواإلنسان لكل 

ُ ُ
ً وال يعود أي جزء يطلب أو يشتهي شيئا آخـر اإلنسانيف جسم   ُ .. مـن العـامل .. ُ

 . آخرأو من جسد
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  يرمـز لإلنـسان اجلـسدي الـشهواين، حـىت عنـدما ولـد سوعيـهلذا كان َ  hairy garment. شـعرة َروَفـَكـان جـسمه كلـه كُِ

فشريعة األبرص ترمز .  إال ليأكل ويشرب ويتزوج، واحليوان ال يعيشفكان كاحليوان يف طباعه الشعركثيف  يعين ألن عيسو
َويــتم هـذا حب ،حليـاة التنقيـة   معـامل، بـل جيــب أن يفـىن اإلنــسانحـىت ال يكـون للجــسد أييف كـل جــزء اإلنــسان جـسم  كــل شـعر ْقْـلِ

  .أي متوت وتتالشى وتفىن كل معامل احليوان يف جسم اإلنساناخلارجي كذبيحة احملرقة 

 فإنه كتب عنه أنه شعره كان سبب موته هو م ابن داودوفإن أبشال ،َ ِ ينـه كـان ألكان حيلقه يف آخر كل سـنة "ُ
َ

ثقـ
ُ

 عليـه ل

مـع إن ًفكـان أبـشالوم يرمـز لإلنـسان الـشهواين أيـضا  .)٢٦: ١٤صـم٢( " مئـيت شـاقل بـوزن امللـكسهأيزن شعر ركـان وفيحلقـه 

ًسالما ، ولكن هو يف احلقيقة هو صـنع"أبو السالم"معىن امسه 
 فكتبـت لكـم أنـه . ولـيس معـي أالعـامل  رئـيس  مـع 

ًكيف كان الشعر شيئا ثقيال على اإلنسان مثل  ن شـبع اجلـسد ولذتـه هـو شـبع  اليت يسعى الـشيطان أن يغـويكم العثرةحجارةً  َّ

وقـد كـان سـبب موتـه . سـبب موتـه أبـشالوم كـان شـعر كمـا أريـتكم أن ، مع إنه يف احلقيقة هو سبب املوت نفسهحقيقي

الـذي هـو سـبب ..امللتـوي كاحليـة  رمز لـرئيس العـامل يوه امللتوي يالقووبطمة تعين ..... ُّلتحديد تعلقه يف شجرة البطمة 

يت مـن موتكم لتحديـد شـعر رأس.  كمـا فعـل مـع حـواء بـدهاء ومبكـر فخـدعهاالتـواءه الذي قوتـه   هـو الـذي  أبـشالوموكـان 
ذه الشجرة وهو  والـسعي فكـان سـبب هـذه الـشهوات . وما يشتهيه اجلسدوكل ما يطلبه اجلسد جلسد كل شهوات ارمز لَّتعلق 

أبشالوم املعلـق يف شـجرةفيا ليتكم تضعوا هذه الـصورة أمـامكم وهـي صـورة . املوت نفسهإلشباع اجلسد منها هو 
َّ َ ُ

 

وتعلق بها ...اليت رمز لشجرة معرفة الشر البطمة 
ّ

 أخـربكم فيـه املقدس كلهّ وهو أدق موقف يف الكتاب من شعر رأسه
 .  الذي فيكم ونتيجة اجنذابكم للطبع احليواينما هي نتيجة شهوات اجلسد

  ا ..ُهلذا عندما أرسلت لكم يوحنا املعمدان دى   كانت أول كلمة 

النه .اآلن .توبوا
ُ

   ...الشجرة    على أصلالفأس   قد وضعت ... 
 

 ُة معرفة الشر اليت سكنت فيكم وهي سـعيكم إلشـباع جـوعكم مـن العـامل أي إن قويت كالفأس وهي قادرة على أن تقلع شجر ُ ُ
ُ وكمـا حـدث يف معجـزة ،منـي لتـشبعوا الـسمكتني كميأ أعطـفـ...ُواجلسد  وسـعيكم عـن طريـق هـذا اجلـسد أن تـشبعوا 

ُل سـيأخذ كمـا َسأَ يـْنَأي كل م ...  )١١: ٦يو( "بقدر ما شاءواأعطى التالميذ اجلموع من السمكتني  "إشباع اجلموع مكتوب 
ُ وكمــا يريــد اإلنــسان أن يغتــين ويــدخل للعمــق معــي ســأعطيه،يرغــب مــين أ ُ الــدينارين ومهــا نعمتــاي  هكــذا ...بقــدر مــا يــشاء  .. ُ

ـذا تـستطيعوا أن ترتفعـوا .  مع التالميذ ودخلت إحدى السفينتنيْتَربَكما عوا ُرُعبـَأن تحىت تستطيعوا  ،وغناي األسـد كمـا كـان و
  . رآه دانيال كماذي كان له جناحان الذي انتتف ريشه قبل أن يفقد القدرة على الطريانال

 لكنـين وعـدت مهمـا كـان اإلنـسان .. وهـي رمـز لإلنـسان اجلـسدي احليـواين ،سـعريكلمـة  هـي نفـس معـىن عيسوكلمة و 
لليــل شــهواين و ر ّكــان يتحــرق حــىت لــو  ..ويف قمــة ضــعف اجلــسد علــى فراشــه  ــاد سزيف  ُسأشــرق عليــه  .. مثــل ســعري ...ا َهُريِعَ

ر  ُ وأتى من ربوات القدسوأشرق من سعريجاء الرب من سيناء  "..ُبنوري لو طلب كما أخربتكم يف الكتاب  وعـن ميينـه 
  )٣٣تث( "شريعته

  هـي املـرأةهـذه ، وقلـت لـه غطـاء ثقيـلوعلـى فوهـة املكيـال أن املرأة اليت داخل املكيـال  )٥زك( للنيب زكروهذا ما أريته 

تالـيت جيـب أن َّاليت كلها شـر والطبيعة العتيقة لإلنسان 
ُ

فن
َ

ن وجعلتـه يـرى طـائران . وال توجد بعدى  وكـان هلمـا شـكل املـرأ
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٩٣ 

 حـىت شـنعارليـذهبوا بـه إىل وصـعدوا بـه مـن األرض ومحلـوا هـذا املكيـال وهـذا الوعـاء ، كجناح اللقلقهلمـا أجنحـة سـريعة 

ن التـان تـشبه و ،"تغيري الوطن"فإن شنعار تعين . يضعوه يف اهليكل اجلديد الطـائران يرمـزان لنعمتـاي الـيت أهبهـا لكـل  املرأ
َلتولدوا مـن املـاء و .. مصدر الشبع يف املرحلتان كالسمكتان إنسان مـا، وكاجلاسوسـني اللـذين ،الـروحُ  وكالـدينارين اللـذان تغتنـوا 

ن مها رمز للـنفس الـيت  .ّخلصا راحاب املـاء وقامـت الـنفس  وجاهـدت يف مرحلـة الـوالدة مـن .. يل ًا أن تكـون عروسـْتَلـِبَقفاملرأ
م التاليـةمث أكملت جهادهـا وجاهـدت جهـاد كامـل  ..معي يف اليوم الثالث  ة مـن الـروح فـصارت  يف مرحلـة الـوالديف الـثالث األ

فصارت الوحيدة ألمها عقيلـة والـدته  ..املـلءُ كل متألتاويف قياس قاميت 
ُ

ا وصـارت مرهبـة كجـيش 
  )٦نش( ... بألوية
 ن ال ن املــرأ ـا يل ًا مهـا الــنفس الـيت صــارت عروســكــرزمهــا لتـان رآفهـا جلناحــان األمــر اذا ًكــان رمــزا هلـ و.وجاهـدت بكــل قو

ن لال  كمـا أخـربت العـروس  يسكن يف شجر الـسرو فكما إن طـائر اللقلـق ..ُ سرعة سرعبقوة ويتحركان اهلواء ذان يضر
ن مهــا العـروس الـيت ســكنت أ فيهـا }١٧:١ {نـش..يف النـشيد أن البيـت الــذي اسـكن أ فيـه أســقفه مـن الــسرو   )١٠٤مــز(  ..فـاملرأ

  )٨أر( اللقلق يف السماوات يعرف ميعاده وكما أخربتكم أن

  األم  حنانفكلمة لقلق تعين 
ُ

الـيت تعـرف الطريـق وهـي ..اليت صـار هلـا صـفات العـريس وهـي صـفايت فهو رمز للعروس ..
سيقان يف الـأطـول مـن يف حبـر العـامل وال تغـرق كمـا أن طـائر اللقلـق سـاقاه طويلـة بـل و  أي  تستطيع  أن تـسري  ُ وخطواته بوضوح

ُ وطعامـــه هــو الفـــأران واحلـــشرات  اهلـــواء يف طريانــهتيـــارات ويعتمـــد علــى ..  وال يغــرق هفيــستطيع أن يغـــوص يف امليـــاالطيـــور كــل 
كـل اجلـراد وهـو رمـز والضفادع واأل ُفـاعي وهـو رمـز ملـن امتلـئ مـن روحـي فـصار يبطـل عمـل الـشيطان كمـا كـان يوحنـا املعمـدان  ُ

ُـأيضا لعمل الشيطان بكل مراحله  كما أخربتكم هلذا كتبـت لكم  ُ إن اللقلـق يعـرف ميعـاده  ....ً
ُ

فهـو لـه أطـول  .. ..
ُوينــدر  أحــد مــن الر...  ًوأثقــل الطيــور وز ..األجنحــة  ُعــاة يعلــم النــاس هــذه األمــور كلهــا الــيت كتبتهــا لكــم الن أغلــب الرعــاة ال ُ ُ ُ ُ ُ

لروح   ُيعرف هذه األمور الن كلها كتبت  ُ ُ... 

  ء هي الطبيعة العتيقة  فاملرأة ء الثقيل والغطاءاليت وضعت يف اإل ُ هو عملـي القـوي ليميـت املـوت الـذي فـيكم واإل ّ ُ
ُليقـوم اإلنـسان اجلديـد وهـو روحـي الـيت قامـت فـيكم لتحيـوا لـيس انـتم بعـد بـل أ ... هـو عتيـق هو القرب  الذي ميوت فيه كل ما ُ

ُالذي أحيا فيكم  ّ رمز ملن قام يف اليوم الثالث وتغريت طبيعته ومات احليوان الذي  فيه فصار كيان آخر وهو رمـز اللقلقو ....ّ
ّللطيور اليت تستطيع أن حتلق يف اهلواء  لنمو ال.. ُ   ...دائم سيكون اإلنسان كالنسور وهو رمز ملن وصل لقامة ملئ املسيح و

  ْهكذا كل من جاهد وارتفع عـن األرض  .وكـان رمـز هلـذا العمـل أجنحـة اللقلـق . وعملـه فيـهيعتمد على قوة روحيَ
سرع ماكهذه النفس رف ننفهذا ...ُميكن  ضت يف امليدان  حياة كل إنسان ميوت عـن العـامل  يف )٤، زك١١رؤ(  مها الزيتونتان واملنار

نكاملكــل إنـسان يــسري الطريــق سيــصري فبنعمتــاي . ّويتغـرب عــن الكرمــة الغريبـة وهــذا يكــون جبهــاد كامـل كمــا جاهــد يعقــوب  ،نـار

لرتتفعوا مرة أخرى وتصريوا مياه  سنوات أخرى وهذا رمز للجهاد الكامـل حـىت الـدم ٧ سنوات األوىل مث السبعة
ن املكيــال الــذي بداخلــه شـر .ًكنــتم وحــال حتــت اجللـد بعـد أن فــوق اجللــد باجلهــاد  ف... اإلنــسان العتيــق ّهكــذا محلــت املـرأ

وجتلسوا معـي يف  تغلبوا ولتحاربوا  األربعة مركبات اليت أريتها لزكر  لهْبِهَأَفس  جاهد هكذاْنَسرتتفع النفس وكل م
  .، وهذا عندما تصريون أعضاء يف جسمي كما غلبت أناعرشي

  أمـا الـذي حيبـين حيـب نفـسه بل  ال حيبنيإنسانفالذي هدفه فقط هو اخلالص من اجلحيم ودخول السماء هو ،َّ
ْلفعل سيقبل أن ميوت من أجلي ويصلب معي َ َّ لكي يصري عضوا يفِ ويتحد معي بشبه مويتُ " أنتم أعـضاء جـسمي" كما أخربتكم ً
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ويف احلقيقة هذا اإلنسان هو املستفيد عندما ميوت كمـا .. ظاميعً وعظما من حلميًحلما من أي أريدكم أن تكونوا 
َ، ألنه سيسكن يف وسيعلمتكم أ ومل  ًال يصري أبدا طاملا مل يفـىن اإلنـسان اخلـارجي هذالكن و.  الفرح الكامل والشبع الكاملِينَقتَّ

ًتتحرروا متاما من العبودية، ألن من يفعل خطية واحدة فقط صار جمرما يف الك ًْ !  فهل حـىت اآلن مل تفهمـوا معـىن هـذا الكـالم؟-ل َ
ِّألنه مازال متعد ألنه يفعل التعدي  - َ  . واخلطية هي التعديُ

  م ويقولون مكتوب   للخالصبداية الطريق هـي ًاآليـة فعـال فهذه " .. آمن فقط فتخلص"فقد اخندع كثريون هذه األ

  .. ملئيقامةصول لصورتي ومثايل وقياس  نهاية الطريق الذي هو الوتوليسمن اإلنسان العتيق 
لفعل هو هـؤالء ف".. ركـني البدايـة"، ولكـن علـيكم أن تتقـدموا للكمـال كمـا هـو مكتـوب وأن تتوبـواأن تؤمنوا يب  فبداية الطريق 

ًاألشـخاص مل يعرفـوا شـيئا هامـا جـدا وهـو أ ً ّجنـاد الــشر  وأن الطريـق كلـه حـروب ومـصارعات مـع أ، وكثـريةن الطريـق مراحـل طويلـةً
 أن يـذحبوا إسـرائيلأخـربت بـين فعنـدما .... ! أي مـا أطولـه" أكـرب الطريـقمـا أضـيق البـاب ومـا "َّ، هلذا أكدت يف كالمي والظلمة
م خكان عليهم أال  ،وا من املالك املهلكُصُخلَلياخلروف   .  حققوا اهلدف وصاروا يف حريةأي ،صنيََُّوا وصاروا خملُصَلَيعتقدوا أ

  لوصول لكنعانفتحقيق م  إسـرائيلبنـو لكـن  ...أي كمال االمتالء مينوهو رمز الوصول للكمال  اهلدف هو  يف حلظـة جنـا

لكــاد ْمُهــَ فـ."أعـدوا طريــق الــرب"كمــا قــال يوحنــا املعمــدان تهيئــة فقـط لبدايــة الطريــق مرحلــة الهــو مـن املــالك املهلــك  أعــدوا 
ُّ

 
ألنـه ال ميكـن إلنـسان أن  .وهي الـدفن واملـوت عـن أمـور العـامل ، تبدأ عند البحراحلقيقية املعموديةولكن  ،ئوايوته الطريق

ْأن يدفن وميوت يقتنع  أن يـرتك أشـياء ويبـدأ رتك أشـياء إال بعـد اسـتنارة لفـرتة، و عنـدما يبـدأ بنعمـيت وبنـوري أمـور العـامل ويـويرفض َُ
َيدفن كالبذرة   .العاملواملال ومبجد الناس وحييا تع به ويتوقف عن أن حييا جبسده الذي كان حييا به ويتمُ

  ْففــي اللحظــة الــيت يقتنــع ويــرفض وينفــذ ويــدفن كالبــذرة َُ أ هلــم  البحــر بفتحــي إســرائيلوكــان رمــز هــذه املرحلــة عبــور بــين .. ِّ
ْمن املاء أي أن أبدأ ُأولد يف هذا ففي هذه اللحظة هي الوالدة.. وقتلت فرعونين شققته نصفني البحر  ، ولكـن يبقـى الـشخص َ

َويـصلب معـي ويقـوم معـي ،يف احلكمـة والنعمـة فيـهوأمنـو  ،فيـهأ يف القامـة أمنـو .. يف الربية طريق طويل  ٍ فـسأقوم معـه حينئـذ ويف ،ُ

ًّهذه اللحظة سيعود اإلنسان حرا كمـا كـان آدم يـوم أن َ خلـقُ ِ . فهـذا هـو اليـوم الثالـث الـذي يقـوم فيـه اإلنـسان أي أقـوم أ فيـه.. ُ
ًذا يكون مؤهالو ً أن يـصري غـصنا يف وجـزءا مـين ألنـه صـار يف الـروحَّ ـم .ًّ صـوريت ََُّخملـصني وصـاروا  فتـذكروا أن كثـريون اخنـدعوا أ

 وال خيطئاملولود من اهللا ال "ألنه مكتوب  ، يف أرض العبودية وهم مازالوا يف البداية،رة عينهاومثايل ووصلوا لتلك الصو
 ..  )٣يو١( "يستطيع أن خيطئ

 أي سـيكون غـصنا يف )٩: ٣يـو١( " يثبت فيهزرعهألن "فـأ قلـت ! حىت اآلن مل تفهموا هذا الكـالم؟ فهل َّ  أي سـيعود ،ً
ّلصورة آدم يوم أن خلق أي ال يفهم الشر  َ ِ جلـسد فإنـه البـد أن.. ُ  يفعـل اخلطيـة، فهـذا فكثريون يعتقدوا أنه طاملا اإلنسان مـازال 

َّغـصنا يف و ولكـن عنـدما يـصري . ويعـود لـصورة آدم، أي يف فـرتة اجلهـاد يف مرحلـة الـوالدة مـن املـاء اإلنسانصحيح قبل أن يقوم  ً
َمكتوب عن هذه املرحلة أن اإلنسان الذي ولد مـين ال  ،َّيفًعضوا  َّ ألنـه صـار عـضوا يف وصـرت أ رأسـهخيطـئُِ فمكتـوب .  )٣يـو١( ً

فهـذه مرحلـة عاليـة ومتقدمـة فـال جمـال أن خيطـئ عنـدما أصـري أ رأسـه،  )٢١: ٣يـو( عن هـذا اإلنـسان أن كـل أعمالـه مـن هللا معمولـة
ــا مــستحيلة ــرة الــشر ومــوت الــروح صــارت هــذه املرحلــة كأ ّجــدا، ولكــن مــن كث  ومــلء  وهــي أن يــصري اإلنــسان صــورة يل ومثــايلً

َإذا ال شيء"ًومكتوب أيـضا  . وليس شبهها بل عينهاعينهاتلك الصورة أي .. قاميت ْ َـ َ ً ة اآلن علـى ِ َ مـن الديـنون َ َُ َـِ ْ َّ َ ِ

ِالذين هم يف اْلمسيح يسوع السالكني ليس حسب اجلسد بل حسب الروح ُِّ َ ْ ََ َ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ ِ َّ َ َ َِ ْ  .  )١: ٨رو( "َّ
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  َّألن ِناموس روح َ
ُ َ ُ َ

ِالحياة
َ َ ْ

ِ في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ َْ

َألنـه مـا .  ُ ََّ
جلسد فا إذ َأرسل ابـنه يف شبه جسد اْخلطية وألجل اْخلطية دان اْخلطية يف اجلسد ِكان النَّاموس عاجزا عنه يف ما كان ضعيفا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ْ ُ َ َ ُْ ِْ ِ َِ َ َ ََّ َّ َِّ ِ َِ َ َ َْ َ َ َِ ْ ْ َْ ََّ ُ َُ ْ ِ َِ ً ًَ َ َِ ُ" 

  )٨رو(

يوم أن خلق  ال دينونة عليه   هكذا كان آدم 
َ ُ

  وقبل أن تنفح عيناه  ،ِ

ًمل يكن يفهم الشر متاما  ّ
  إليهاواصلت  أن أريدكم التي    الصورة  وهذه هي 

  وجيـب أن تعرفـوا . وتنفـتح عينـاهّفأ أريدكم أن تصلوا إىل هـذه الـصورة وهـي صـورة آدم قبـل اخلطيـة بـل قبـل أن يفهـم الـشر
لـروح أي ستبدءونًأيضا أنكم  َ أن تولدوا  لكـي يـصل إىل أن ميتلـئ كـل املـلء هـاد الـذي كـان علـى آدم أن جياهـده سـتجاهدوا اجلُ

 ألريكـم صـورة اإلنـسان املثـايل كيـف علـى األرض ابـن أي يـصري بكـل طبـاعي كمـا كنـت أ ..  لكـي يـصري صـورة يل ومثـايلمين
ًيصري ابنا  أيضا ً. 

  ْفأ ُأولد فقط يف ْ عندما يدفن وميوت كالبذرةاإلنسانَ فيمكنكم أن متتحنوا .  البذرة هو موتهاحياةداية بفإن .. َُ

ـــمُ وصـــار لكـــم مثـــر الـــروح، هـــل أ قْمُمـــتُأنفـــسكم لـــرتوا هـــل ق ـــون فهـــل ! ... ؟ت فـــيكم وصـــرت أ الـــرأس يف حيـــاتكمْ حتب
من ال يرتك مجيع " كما أخربتكم تبيعوا كل ما لكم تستطيعوا أن ، وهلأعدائكم

ْ َ
 ال يستطيع أن يكون موالهأ

ْمن وجـد حياتـه يـضيعها، ولكـن " كما أوصيتكم وهل تقدروا أن تضيعوا حياتكم من أجلي )٣٣: ١٤لو( !؟"ًيل تلميذا مـن أضـاع َ
ْ َ

   )٣٩: ١٠مت( !!؟" فهذا جيدهانفسه من أجلي

  ا "عنـدما قـال اكتـشف هـذه احلقيقـة ل والرسبولس ابين فإن ... ؟ تصلوا كل حنيفهل تستطيعوا أن َّـالنـاموس روحـي أم
مـــع إنـــه اعـــرتف يب ف،  هـــذه احلقيقـــةكثـــريةنـــه أدرك بعـــد إميانـــه بـــسنوات فإ..  )١٤: ٧رو( "ت اخلطيـــة ومازلـــت مبيـــع حتـــأ فجـــسدي
ًاستنار استنارة كاملة وعرف اهلدف أنه مطالب أن يعرب مرحلة التهيئـة أوال  هلكن وبتجسدي، َ لكـي بقيـادة موسـى ويوحنـا املعمـدان ُ

ن أقوم ف ٍ صـار غـصنا يف، فحينئـذ يبـدأ يـسري اإلنـسان وهـو رمـز أنذ سـيدخل كنعـان ينئـح.. يه أ يعود لصورة آدم األول وهذا  َّ
ْويـسلك فيـه وهـو أن يولـد مـن الـروحالطريق الذي كـان علـى آدم أن يـسريه  َ حـىت ميتلـئ كـل مـلء هللا .. حييـا يب وبروحـي، أي يبـدأ ُ

ِوهي صورة آدم يوم أن خلـق الوالدة من املاء وهي فإن الوصول للقيامة . ملئيو تيقامقياس  ويصري ،كما هو مكتوب ُ
م اخلليقــة األوىلعبــور ًكــان رمــزا لــه  ــمُ، هلــذا أ قالثالثــة أ َ وهــي احلالــة الــيت كــان فيهــا آدم يــوم أن خلــقت يف اليــوم الثالــثْ ِ ا .ُ َّــ أم

م اخلليقــة األخــرى الثالثـعبــور ًكـان رمــزا لــه  جياهــده ويــسريه وهــو الطريــق الـذي كــان علــى آدم أناملرحلـة الثانيــة  أي مــن اليــوم ة أ

 يف اليـوم اسـرتحت أنـاهلـذا و ،اإلنـسانالراحـة احلقيقيـة يل وهلـذا هـذه املرحلـة هـي مرحلـة ون سـتكهلـذا .. الرابع إىل الـسادس
 .. السابع

  لــم أكــن ف. يكــون الــشيءف .. ْنُألين عنــدما أقــول كــ.. َّمل تكــن علــي مبجهــود حــىت أســرتيح مبقيــاس البــشرفــإن خليقــة الكــون
ــاج راحــة َّوواحــدا يفمــين ًهــي أن اإلنــسان صــار جــزءا ت عنهــا مــَّولكــن الراحــة الــيت تكل ،أعمــل بعــضاليت حــىت أحت فهــذه هــي .. ً

 . يصري كل إنسان فيها، وهلذا خلقتهالصورة اليت كانت يف فكري اليت كنت أريد أن 
  ُلــتِ قــد نِّ أينُلــست"ة وبعــد ســنوات كثــرية قــال  وحيتــاج مراحــل كثــريأن الطريــق طويــلأدرك كــل هــذا أي بــولس ابــين فــأدرك 

ُ احلـر املـساق مـن روحـي اإلنسانصورة كنت أريد أن أريكم فعندما كنت أ يف األرض  ."ًشيئا كمـا أريـتكم بنفـسي كمثـال عملـي، ّ

ذا اجلسد  أنقاد بالروحفكنت   ! هذا؟ملاذا أ كنت أفعل : فاسألوا أنفسكم.. أحتاج لطعام جسديحىت إين مل أكن 



  
  وما رأيته يف جنة عدن– االختطاف األخري

 
٩٦ 

  ِفـإن الوضـع الــذي كـان فيــه آدم يـوم أن خلـق أنــه كـان مهيــأ أن حييـا يب فقـط كالغــصن يف الكرمـة وأ أريــدكم أن تعـودوا هلــذه ُ
فيجــب أن يكــون شـــغلكم ..  يتـــاجوا لــشيء وال تعيــشوا لــشيء غـــري وكمـــا ســتكونون يف الــسماء ال حتيب،ن حتيــوا وهــي أاحلالــة 

  . اليت فقدها آدماملفقودةالصورة هذه استعادة غل اآلن الشا
  يـسرع بنفـسه للطبيـب ُعندما يصاب بـسرطانفإن أي إنسان عاقل ،ِ .. للعـالج الـذي عنـد هـذا الطبيـبألنـه يـدرك احتياجـه ُ

ْ حـىت ُأنقذ مـن  واستأصل واقطع واذبح هذا اجلزءانزعمـن فـضلك "، بل يقول للطبيب ة املرضرًويدرك أيضا خطو َـ
ــ الطبيـب ووجــد ،وكـان بــه سـرطان، وجــاء إليــه طبيـب متخــصصإنــسان آخــر اك كــان هنـ ولكـن لــو ."هـذا املــوت  ذا اإلنــسانأن 

خـذ شـيئا مـين !! ... مـاذا؟ ":ًلو أجاب هذا املريض قائالف".. سأنزع وأقطع منك هذا اجلزء"وقال له ًأيضا سرطان  ًهـل تريـد أن 
خـذ حقـي؟ُ تريـد أن توهـل! ًب مـايل أيـضا؟ِسلَـوهل تريـد أن ت!  من حلمي؟ٍمن جزءوحترمين  فيـا لـك مـن إنـسان ! عـذبين وتـؤملين و

  "!!شرير
  ئس ومـسكنيفبالطبع هذا اإلنسان مازال أعمى! وماذا تعتقدون؟املريض فماذا تقولون عن هذا ، هكـذا كـل إنـسان لـيس  و

ــذا ال يــصريون خــرايف ولكــنهم جــداء ال يفكثــريون يرفــضون األمل . يقــول يل هــذا الكــالمالــروح يف  ود ُــسويرفــضون أن َأطيعــونين و
ـم يرفـضون عـضويتهم يف كإله،عليهم ديـب قـد صـار اجلميـع شـركاء فيـه فـإ"هكـذا مكتـوب . َّ أل  "نتم نغـول ال بنـونأن كنـتم بـال 

   .)١٢عب(

  قبل الظلم والبغضة ًا مطيعًاخروففإن يوسف ابن يعقوب كان َ حبـه ألنه كان يفهم أنـين أه بكلمة َّدون أن يتذمر أو يتفوَِ
ًوكان له اإلميان الكامـل والتـسليم الكامـل يل فـصار خروفـا حقيقيـا  ضل مـن اخلـروف الـضال، االبـن ولكـن األفـ. يتبعـين أ الراعـيً

ر، لكـن االبـن يـذهب بنفـسه إىل مـذبح احملرقـة َّ يتـذموأضـعه علـى مـذبح احملرقـة دون أن أن أمسكه وأربطـه ْلَقبَفاخلروف ي. الضال
  :ول ويقويربط نفسه بنفسه

 .بل املسيح الرأس الذي يقودني وأحيا به حىت أحيا ليس أنا بعد مع املسيح صلبت

 حلـقفإن كل ال ـم طلبـوا  ـم أل  قديسني كانوا أبناء وليسوا خراف من شـدة النـور الـذي دخـل عقلهـم وذهـنهم مـن شـدة إراد

م أ ألربطهم ومل حيإىل مذبح احملرقةفذهبوا بأنفسهم  .. الظهرية يعرفوا الطريق عندأن   تاجوا أن آيت 
يت إليه طبيب ويرتجى ويرتجى فيـه فمثل اإلنسان الناضج الذي أدرك أن . وأضعهم على مذبح احملرقة َّعنده سرطان، مل ينتظر أن  َّ

ضج ِرُحىت جي ، هو الذي سيذهب للطبيب  ويعرف أمهية الشفاء وقيمتهويدرك خطورة املرضي له العملية، بل هو ألنه 
ّهـذا هـو سـر هـروب القديـسني و... ". ِ أن ُجتـري يل هـذه العمليـة وتـستأصل املـرضكأريـد.. مهما كلفين حىت كل مايل "قول له وي

 .وجهادهم
 م حـىت اآلن و  ولكـن بعــد ًا خرافـن أن يكونـوا حـىت خـراف، أو سيـصريونسريفـضولكـن الـذين مـازالوا مل يـدخل النـور يف حيـا

واعتقــد أنــين  ر ســنوات طويلــةَّجَضَ عنــدما تــذمر وتــهــذا مــا حــدث يف أول األمــر مــع أيــوب و.لــةفــرتة طوي بعــد ن أي ســيقبلو،فــرتة

ف ولكـن يف النهايـة ، فهو كان يعتقد أين اقتحمت حقهومل يفهم أين أسعى خلالصه ودخوله للعمق ،اقتحمت واغتصبت حقه
َ

مِه
َ

 
ت أنـه كذبيحـة حمرقـة الطريق الكرب وما فائدته

ُ
حـىت يـصلب معـي فينـشق ً متامـا  اإلنـسان اخلـارجييِفنـ

ّ َ َ ُ

َــوالنـاموس اآلخـر والكرمـة الغريبـة الـيت كـان مـستوطنا فيهـا، ليبـدأ يتغـرب عنهـا ويقطع الفاسـد  وميـوت اإلنـسان العتيـق احلجـاب ُ َّ ً
 ولكن اآلن إني بسمع األذن فقط كنت أمسع عنك"، والدليل أنه اكتشف هذه احلقيقـة يف النهايـة وقـال يل منها

 انفتحت عمن وقت أنألنه ..  )٥: ٤٢أي( "أراك بعينيأستطيع أن 
َ

ي
ْ

ن
َ
 انغلقت عينا ، آدم اجلسديةا

 .الروح
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  فلـم .  وقوتـهفكـان مشـشون يرمـز إلنـسان هللا الـذي علـى صـورة هللا.. " مثل الشمس"وهذا ما حدث مع مششون الذي معناه
ريخ البشر مياثله أحد يف القوة  يت إنـسان مبثـل  كـل قـوات العـدوْلْـتَ وهو رمـز لق،ينقتل ألف فلسطيواحد ويف يوم .. يف  ، فلـم 

َه منذ أن خلق اإلنـسانُتَّوُقـ ِ هـو نفـس مـا قيـل مـن املـالك جربائيـل للعـذراء مـا قالـه املـالك ألمـه .. وحـىت يف يـوم البـشارة مبـيالده .. ُ
، وهو ْتَلِبَ حأمي يوم أن ًهـا أنـت حتبلـني وتلـدين ابنـا " يب أ . . لإلنـسان الـذي علـى صـوريت ومثـايلًنـه كـان رمـزا أل.. )٥: ١٣قـض( "ِ

 ماتــت أن أكــون أ إهلــه وأطــاع ذاتــه وعمــل مــشيئته ولكــن عنــدما رفــض آدم . خلقتــهّوكــان مثــل آدم الــذي ال يفهــم الــشر يــوم أن
ًوهـذا متامـا مـا حـدث مـع  ...َّـوقيده يف عبوديتـه ً سـبيا ُاهَبَسـَوألن العـدو انتـصر . انفتحت عينا اجلـسدالروح وانغلقت عينا الروح و

ا قـعندما خدعته دليلة كما خدعت احلية آدم مششون  كمـا حـدث مـع ً متاما وانتزعت النعمة منه ُتهَدَّيَوكانت النتيجة أ

َ، وهذا ما حدث مع آدم أن عيـناوصار ال يبصر وفقع العدو عيناه ،آدم  . اَتَقَلَغْنـِ الروح اَْ
 ــهحــىت إنــه اســتطاع أن كــان لــه بــصرية وحكمــة فــإن آدم كــان يــرى فقــط األمــور الروحيــة و ســم مناســب ل  يــدعو كــل حيــوان 
ـذاو ن ولكنـه كـان هـو ال يــرى هـذا وال يـدرك هـذا بـل وال يـشعر حـىت    اجلــسداَنـْيـَألن ع!! هكـذا الطيـور، وكـان هـو وحـواء عـر

فانقلعـت هـذه ، عمـيت عنـه عنـدما رفـضين كإلـه ونزعـت نه ولكنـ.للشبع من جسد آخـراالحتياج ، وهـو  مقفولتـاناكانتـ

ًروحياوصار أعمى اليت كانت حـسب مـشيئيت العني 
جلـسد ألنـه طلـب غـب أن تكـون لـه عينـني حـسب اجلـسد وألنـه ر.. 

ــْيـَوهـذا الـشبع حيتـاج لع. خبز حياة آخر وشـبع آخـر عـت ِزُنتُ حقـق مـشيئة ذاتـه وجـسده، اهكـذا مشـشون عنـدما ...  جـسديتنيْْنيَن

ِوانتزعت النعمة منه  ُ ِالقوة أيضا وانتزعت عيناه، ُ ُ ُ ًفصار عبدا ذليالً ً
أي "..  لنـاْبَـلعَوا مشـشون يُعـَد"اء قـالوا حىت إن األعد.. 

 .. َّوهذا ما حدث آلدم أنه رأى أنه تعرى. يرقص لنا وهو عاري

  ع"الذي يعين ًهكذا أيضا صدقيا امللك
َ

د
ْ

ل
ْ

سب احلريـة  حـيف حياة آدم ومششون وصـدقيا أظهرت عداليت فأ .".. يهوه

م رفضوين ورفضوا نعميت، . ...املطلقة اليت أعطيتها لكل واحد ِفانتزعت البصريةفأل
ُ انتزع امللـك  والقوة منهم كمـا ُ

ْ ُ ُ
ِ

ُ

م قتلوا بين صدقيا  ،من صدقيا وجـاءوا بـه  بسلسلتني من النحـاس وقيـدوه  مث قلعوا عيين صـدقياأمام عينيهومكتوب أ
بل ًلـيس هـم مثـرا حقيقيـا  بنيـه و هـمأن أخـربه أن مثـر اجلـسد فكنت أريد  )٢٥مل٢( إىل  ًفإنـه صـار عبـدا مقيـدا بسلـسلتني .. ً مثلمـا ً

وأي إنسان رفـض   ومششونفصار أعمى مثل آدمً منه أيضا عينيه وهـي البـصرية الروحيـة ْتَالَوزوا مششون ُدَّيَقـ
ن اللـذان كـا جيرحـان َّقيدا كل إنـساناللذان ا اجلسد والذات  النحاس مهَّيتَلِسْلِوس. أن أكون أنا إهله نـو ِّ رفـضين، مثـل ا

حلجارة ويسكنون القبور  . بسالسلِنْيَدَّيَقُ وكا مأنفسهما 

  ًكــان رمــزا لــصويت وكمــا .. يهــوه هــو العــايل واملرتفــع  ..فــإن أرميــا الــذي يعــين .. وأ أرســلت لــصدقيا كلمــيت مــع أرميــا النــيب
.. ولكنـه مل يـسمع لـصويت عـن طريـق أرميـا  ..صـدقيا امللـك  َّحـذرتهكـذا .. املـوت من رته َّذية وحكلمت أ آدم وأعطيته الوص

َ ملكــَدَقــَوفـ .. ُ بــصرهَدَقــَفـأنــه وكانــت النتيجــة   ..أرســلته عــن طريــق يوحنــا املعمــدان ّويت الــذي كمــا مل يــسمع هــريودس لــص .. ُهُ
علـى  كمـا وافـق آدم ألنـه أراد أن يكـون هـو الـرأس، ..يف حياته  ن أ الرأس أن أكوَضَفَ هريودس رأس يوحنا ألنه رَعَطَوالنتيجة ق

 ..أ على الصليب كانت النتيجة مويت و ،رفض أن أكون أ الرأس واإللهألنه مويت 

 بتوبـة شـديدة ونــدم  ..والنعمـة اســتعاد قوتـهلكـن الفـرق بـني آدم وصـدقيا ومشـشون، أن مشـشون يرمـز إلنـسان و 

 وهـذا عنـدما  ..القوة التي ال حدود هلـا وهي ،وأ وهبتها له واسرتجعها وطلب مين نعميت  قبلت توبته وأ،َّوتوسل إيل
 . سبب خراب البشريةومها .. أن يستند على العمودين ومها اجلسد والذات  له ُيتَوحَأ

التي يستطيع بها أن يهدم ه   النعمة  فأعطيته 
َ

ذ
َ

ي
ْ

   نالعمودي ن 
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ب   اللذان
ُ

ِين
َ
 .األعداء  ليهما بيت ع   

 تَهكــذا اســحق عنــدما ك ْل ــهًهلــذا كــان مــن الــسهل جــدا أن ِّمل يــستطع أن يفــرق بــني أبنائــه  وضــعفتا  عينــاهَّــ  كمــا  ابنــهخيدع
ولـيس هـذا فقـط بـل كـان حيـب . ولكن هـو اخنـدع لعـدم بـصريته الروحيـة مع الفارق أن اسحق مل يرتكين ،خدعت احلية حواء وآدم
ًيحا وكـان طبعــه حيوانيـا منــذ والدتـهعيـسو الــذي كـان مــستب َفعنــدما ولــد . ً  حــىت امسـه كــان يعــين كــان كفـروة الــرأس كـاحليوانعيـسو ُِ

مل حيـب يعقـوب الكامـل الـذي صـارع معـي اسـحق  العجيـب إن و.وكأنه ابنه الوحيدً، ومع هذا كان اسحق حيبه جدا كثيف الشعر
 الـذي قلـت عنـه اجلـسدي املـستبيحجعلـه حيـب اإلنـسان الـشهواين   فإن العمى الروحي الذي كان فيـه اسـحق!ومع الناس وغلب

ٌ لئال يكون َأحد "أنه  َ ََ ُ َّ زانيا أو مستبيحا كعيسوَِ
ُ َ َ ْ ُ ْ َ

ِ ِ ِ
ً ًَ

ع بكوريـته ُ، الذي ألجل َأكلة واحدة  ََّ ُ ِْ َ َ َ ٍَ َ ِ ٍ َِ ِ ْ َ وليس هذا فقط بل أ  )١٢عب( ".َّ
 جعلته ضد مشيئيت اليت  إلسحقصرية اليت كانت ، فانظروا عدم البأين أحببت يعقوب وأبغضت عيسوقلت 

أح  أنه 
َ

ب
َّ
من   

ْ َ
ِأبغضه   

ُ
وأبغ  وهو عيسو  أنا   

َ
ض
َ

ِبأح   الذي   
َّ

ه
ُ

 . وهو يعقوب  

 مه صار ال يـرى ،ًفإن اسحق كان رمزا للذين كانوا أولون وكانت لديهم البصرية الروحية ْ ومل يـعد لـه مـشيئيت ولكن يف آخر أ ُـ َ
ِكان يبصر لكان َأفلو . وفكري ََأبغـض  عيـسو وَضَبغـ وكـان َأهَّبـِح يعقوب الذي أ ُأَّبَحُ ، ولكـين ِالـيت أ ُأبغـضهاطبيعتـه احليوانيـة َ

فكمـا أن آدم انفتحـت عينـاه وعـرف حـواء وصـار ..  يصري عكـس مـشيئيت أن اإلنسان ُأريكم نتيجة العمى الروحيكنت أريد أن

ِوفعل ما أبغضه أناجلنة َُِوطرد من اَّرى َعَوتـضد مشيئيت 
ُ

ْوطلب أن تكون له عيـنــني  ْ َ مـا يـرى ويفعـل أشـياء ضـد  جـسديتنيَْ  

فــصار حيــب عيــسو  الــيت حـسب مــشيئيت ِيــهَنْيـَ عَدَقـَفـهكـذا اســحق .. ّمـشيئيت بعــد أن كـان ال يفهــم الـشر ويف نقــاء كامــل
ــشهواني اجلــسدي  أحــب أي ..الــذي كلــه كفــروة الــشعر كــاحليوانال

َّ
ــة احل ــشهوانية  الطبيع ــة ال يواني

ن إسـحق مل يكـن يعـيش حيــاة  أل. البـصرية الروحيـةْدْقـَكـل هـذا بـسبب فـ ..ً الـيت أ ُأبغـضها جـداالبهيميـة املـستبيحة
 ...  أو يوحنا املعمدان واليشع أو دانيال والثالث فتية  مثل إيليا .. وموت اجلسد الصوم والصالة

  ِانتزع ًهكذا أيضا ُ ْامللك ُ  له األمـر ُرتَهْظوَأ له ُرتَهَالذي ظشاول الطرسوسي وعلى عكس هؤالء ... ً أيضا من شاول امللكُ
ًنه ولد أعمى وكان أعمى روحيا، وأريته هذا وهي أوهذه احلقيقة َ ْفجعلتـه ال يبـصر  لـه ُرتَهـَ بنفسي عنـدما ظُِ ِ م ُ ألريـه حالتـه ثالثـة أ

ل. أنــه أعمــى الروحيــة احلقيقيــة وهــي احلقيقــة َولكــن ألنــه قب لفعــل َِــ ــاأن أكــون إهلــه ورأســه،  وأراد  ــت عين فأغلق
َ ْ َ

ــسد   اجل
عينا وجعلت 

َ ْ َ
ًكان رمزا لكل من أراد أن يصري عضوا املولود أعمى وكذلك ..  كما كان آدم قبل أن يسقطالروح تنفتح ًْ َ

، فــأ  وأراد أن تنفــتح عينـاهَبِـغَرينــاه  أن تنفـتح عْقبــلفهـو . ِْنيَتـــَّ روحيـْْنيَنــْيـَ الــذي كـان لــه عيعــود لـصورة آدم األولَّيف ويريـد أن 
ًوظل متهلال بصرية، فانفتحت عينا الروح ال خلقت له وضعت له طني أي وهذا بعكـس آدم " .. ِكنت أعمى واآلن أُبصر"ويقول ّ

 . ًالذي كان مبصرا وصار أعمى

  كم ، ولكن املشكلة أنه ال توجد لديووضعكم على مذبح احملرقةبربطكم فأنا أسعى خلالصكم
وألنكم مل تطلبوا النور مل تفهموا القضية ومل تفهموا . ومن أجل هذا ترفضون العالج.. بصرية روحية حىت اآلن

لتحديد حىت اآلن  هلـذا ال تـسريون الطريـق الكـرب ومل .دخول إىل الـسماء بغفـران اخلطيـةالـواعتقدمت أن كل اهلـدف هـو ! اهلدف 

فأنتم خسرمت خسارة عظيمة ستندمون عليهـا .  حـىت اآلنإلجنيلا سلكت هلذا ال تعيشون أتسلكوا مثلما 
  .يف السماء طوال األبدية
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 كم: فاسألوا أنفسكم مـا فائـدة كـل الكتـاب .. ًأوال: إن كان كل اعتقادكم أين أعطيكم هذه احلياة لكي تطلبوا الغفـران خلطـا
ت؟بكــل أســفارهاملقــدس  ت ُي تهــل لكــ!  الــذي فيــه عــشرات ومئــات اآلالف مــن اآل مئــات اآلالف مــن  بــل –ِّعلمكــم هــذه اآل

ت اإلصحاحات ومئات اآلالف من  أن عشرات األسفار وآالف اإلصحاحات فهل تعتقدون هذا! تطلبون التوبة؟ كيف – واآل

ت هل تعتقدون أن اهلدف منها أن ت .. اآل
ُ

علمكم كيف تطلبوا 
ِّ

 فأ أخـربتكم أن !غفران خطاياكم؟
ــدره ار ّالعـــش ْهـــببـــل إين كنـــت َأ.. تـــهئخطيأ ، فغفـــرت وقـــال مخـــسة كلمـــاتقـــرع صـ ةِ ه دون أي معـــا .  اجلميـــع غفـــران خطـــا

 . مع تبكيت روحي، فهو فقط ينبع من إرادة حقيقية فغفران اخلطايا ال حيتاج تعليم

  . ليس له حاجة للكتاب املقدس كلهبالتوبةالذي هدفه دخول السماء فقط ... ًإذا 

 .ه دخول السماء فقط بالتوبة ليس له حاجة للكتاب املقدس كلهالذي هدف... ًإذا 
 

  أي اخلـالص مـن اخلطيـة وحتقيـق العدالـة، جعلكـم ال تركـزون يف فإن تركيزكم يف حيايت على أين أ الطريق أي طريـق اخلـالص

 هـو ن هـذا مـع إتتبعـوا خطـواتيفرفـضتم أن .  وال تفهمـون اهلـدف وخطـوات الطريـق للوصـول للهـدفأن تسلكوا مثلي
: سكم فكيـف مل تـسألوا أنفـ. سـلكت، كنت أقصد أن تسريوا معـي الطريـق وتـسلكوا كمـا" هو الطريقأ"فعندما قلت  .املكتوب

! وكيـف إلنـسان مثـل دانيـال أن يـسجد لـه أعظـم ملـك؟! ؟ًإن كان ايليا إنسا مثلكم، ملاذا وصل إىل هـذا القمـة والقامـة الروحيـة

بكـل هـذه ففـي الوقـت الـذي صـار دانيـال الـشاب املـسيب  !أمـام فرعـون وأبيمالـكء خاف وكذب أبو اآلإبراهيم فإن حىت 
ء لــيس لـه أي هيبـة وال سـلطان روحـياهليبـة د الـذي قتـل شــخص بـرئ مـن أجـل امـرأة، وبطـرس بعــد وداو! ، جنـد أن أبـو اآل

وا أمـرهم ُمـِزَوآخـرون مل حي...  )١٤و١١: ٢غـل( هسنوات طويلة مل يكن يسري الطريق املستقيم واحتاج أن أرسـل لـه بـولس عبـدي ليوخبـ
ت والقامــات ورجــال هللا يف الكتــاب املقــدسملــاذا هــذا التفــاوت: فلمــاذا مل تــسألوا أنفــسكم. حــىت اآلن ومــا هــو ! ؟ بــني املــستو
 ! السبب؟
  ظـالم ت نظام الكـون َّ وغرييف حتويل مياه النهر إىل دمفحىت موسى الذي صنعت على يديه أعظم املعجزات يف التاريخ كله

م ن  اهليبــة الــيت كانــت لــدانيال الــذي مل كــن ملوســىيمل ومــع كــل هــذا  وانــشقاق البحــر إىل نــصفني، األرض ثالثــة أ يــصنع أمســح 
ي شكل ملحوظمعجزة واحدة أمام امللك عـين، ومل دانيـال  َظَعـَوال و! ! حـسب مقيـاس البـشر وال حىت معجزة شفاء، ومل أؤيده 

كانـت تـسكنه فهيبـيت ...  اهليبة يوحنـا املعمـدان وهـي ْةَسحَ، ولكنه كانت لديه م االنتباهْتِفْلَ لتـ معجزةنع أيُموهبة ص ِهِعطُأ
جعـــل الـــذين مـــن جممـــع أهانـــذا و.. "  )٢٣خـــر( "يت علـــيهمزعـــج مجيـــع الـــشعوب الـــذين أمامـــك وأرســـل هيبـــيت أ"كمـــا وعـــدت أ 

صــُأ  هانــذا، بــل يكــذبونًهــودا وليـسوا يٌــم يهــودأالـشيطان مــن القــائلني 
َ

ي
ِّ

ر
َ

ه
ُ

 مــام رجليــكأم يــأتون ويــسجدون 

 . )٩ :٣رؤ (" .حببتكأ ناأني أويعرفون 

  ًفهـو كـان حمبـو لكـل سـكان ، )١٠دا( "ً جـدااحملبوبالرجل أنت "ويقـول لـه هلذا أرسلت املالك جربائيل ليخرب دانيال
وجعـل  . ذكـر امسـيأمـي أحـشاءالـرب مـن الـبطن دعـاين مـن "ا ألشـعياء ًهكذا أيضا انطبقت على دانيـال اآليـة الـيت قلتهـ. السماء

ً مربياًسهما وجعلين خبأنييف ظل يده  .كسيف حادفمي 
 الـذي إسرائيلنت عبدي أوقال يل  .خفاينأ يف كنانته 

 ًفأحفظـك وأجعلـك عهـدا. من أجـل الـرب الـذي اختـارك.. ً لألمم وخالصا ألقصى األرضًنورا قد جعلتك .دَّمتجأبه 

مـني وقـدوس أجـل الـرب الـذي هـو أمـن  . لكفيسجدونرؤسـاء  .فيقوموناألرض ينظر ملوك . للشعوب
م مرضـعاتك .. اختارك الذي قد إسرائيل  يـسجدون األرض إىلبـالوجوه  .ويكون امللوك حاضنيك وسـيدا

   .)٤٩أش( " الرب الذي ال خيزى منتظروهأين أ فتعلمني لك ويلحسون غبار رجليك
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 ْمن يف الكتاب انطبق عليه هذا الكالم لتعلم مـن هـو الـذي صـار صـورة يل ومن الـذي مل يـصري صـورة :  وانظرفاسأل نفسك َـ ْ َ ْ َ
بتـةّتظـلو ًأيـضا تكـون هـذه الـصورةو .ً وتعرف به أيضا كـل إنـسانفهذا هو املعيار واملقياس الذي تعرف به نفسك! يل؟  يف هـذا  

أره ًلتصقا يبُ م، فعندما كان داوداإلنسان الذي صار صورة يل
َ

بت
َ

ً وجعلتـه يقتـل أسـدا ود أيـضا جليات أمامه ً ، ولكـن عنـدما ً
جلسد ألنه توهم أنه ملك وأن له احلق يف امتالك َّ، فلم يصري عضوا يف يف هـذا الوقـت النفوس حىت َّبدأ حييا   عقلـه وقتـل َدَقـَفَفـ، ً

ً تكـن لـه هـذه اهليبـة وقتـا ملإبـراهيم .. هكـذا و. مـن القـصريت وطردتـه  منـه نعمـيت وهيبـُعـتَزَنـَ، فـ مـن أجـل جـسد امـرأةً بريئـاًإنـسا
اذهـب مـن أمـامي واحـرتز أن ال تـرى وجهـي، فإنـك يــوم أن "وقـال لـه  فرعـون يف النهايـة ُنَّفـهَ عًطـويال، وموسـى بعـد كـل املعجـزات

  )٢٨: ١٠خر( "..ترى وجهي متوت
  يوحنـا املعمـدان فانظر كيف كانت حياة دانيال و. اطب فرعون موسىّ ويعنفه كما خدانيالخياطب فلم يتجرأ نبوخذ نصر أن

فكـان يوحنـا . من كل مواليد النساءملاذا صار يوحنا املعمدان أعظم من كل األنبياء وولتفهم ملاذا كان دانيال احملبوب من السماء 

كل عسال بر فقط  ًاملعمدان  مـع إنـه َّأمـا دانيـال ،  فقـطها صـالةحياته كل وكانـت ومل يشبع طوال حياته حىت من اخلبزً

ًصارما جدا مع نفسهكان رئيس الوزراء، إال انه كـان  كـل البقـول فقـطً ً ويـشرب مـاء فقـط مـع إنـه كـان يف متنـاول  وكـان 
ًيده أن حيضر حلوما أو طعاما شـهيا مـن خـارج القـصر ً ن.. ً ـا تـذبح لـألو كـل اللحـوم أل ْولـيس كمـا اعتقـد كثـريون أنـه ال  َ كـن  ولُ

ت ويذحبها بنفسه  .  والطعام الشهي هذا لو كانت عنده الرغبة يف أكل اللحومكان ميكن أن يشرتي حيوا

  ها هو أعطيته املوهبة الوحيدة اليت فقط أن يكشف األسرار واألحالم، ولكنها ليست مبقياس الناس معجزة ملفتـة للنظـر، إ
طــارد فرعــون فيـه رض يف ذلـك الوقــت يــسجد لـه، يف الوقــت الــذي ولكـن هيبــيت كانــت تـسكنه، ممــا جعلــت أعظـم ملــك علــى األ

فانظروا كيف كان يعيش يوحنا . وجنوده موسى بعد أعظم املعجزات يف التاريخ اليت مل يشهد التاريخ مثلها مرة أخرى
 .املعمدان ودانيال وتعلموا منهما

 وصـار ًألنـه صـار يف قـاميت ألنـه كـان كـامال .... .! عـن إنـسان مثـل يوحنـا املعمـدان؟الكتـاب  تنبـأملـاذا : فاسألوا أنفـسكم
ْفمن مل يدخل النور حياته ال يقدر أن يسري خطوة واحدة. صورة يل ومثايل ْومن مل حيبين، يرفض أن يتعب من أجلي. َ هلـذا قلـت .. َ

من حيبني"
ْ َ

من البداية،  حيبين  إنسان على نفسه وسار الطريق دون أنَبَصَ ألنه لو حىت غ،"حيفظ وصاياي.. فقط .. 
ً جـسدك حـىت احـرتق ولكـن ليـست لـك حمبـة لـن تنتفـع شـيئا، ولـو أعطـى اإلنـسان كـل َمتَّدَإن قـ"كما قلـت .. فال فائدة جلهاده

ًثـروة بيــت بــدل احملبــة حتتـقـر احتقــارا َ َ ي كمــا حفظــت أ وصـا أيب... ُ ْفمــن حيبــين حيفـظ وصــا ل دور ابــن هللا فــأ كنــت ُأ". َ أي ِّــمث
 .ًإنسان ابنا كيف يصري كل 

  ـم مل يفهمـوا األمـر ومل يفكـروا الـيت فالعذارى اجلاهالت أخذن املصابيح ولكن مل يكـن لـديهن األواين َيوضـع فيهـا الزيـت، أل ُ
ـــم . فيـــه ـــم فهمـــوا وأدركـــوا أ ا احلكيمـــات فأخـــذن زيتـــا يف آنيـــتهن مـــع مـــصابيحن أل ًأم يئـــتهم لالمـــتالء يب بتهيئـــتهم للطريـــق َّـــ و

َّمعدة ومهيأة  مين، فكانوا أواين نسيمتلئوفقط وجبهادهم  َ ين مهيـأة، أي لكن العذارى اجلـاهالت مل يكونـوا أوا. كي أسكن فيهم أُ

م مل يفهموا الطريق لالمتالء مين مل يهيئوا أنفسهم   وال راغبـني يف أن ومل يكونوا مستعدين للجهاد وخطواتهأل
، وهي الوكالة اليت أوكلتكم واألواين هي هيكل كل إنسان". عدوا طريق للربأ" كما قال يوحنا املعمدان يتعبوا من أجلي

 .  وهي إعداد النفس لكي أسكن فيهاعليها

  ه فأغلبية الناس وأ قد أخربتكم أنه  .هلدف حمدد.... فرصة حمددة هو ال تدري أن هذا العمر الذي وهبتهم إ
م يوحنا املعمدان " ْصب والغاصـبون خيتطفونـهُإىل اآلن ملكـوت هللا يغـمن أ ل ْبـَقف.. فـإن يوحنـا املعمـدان كـان املثـال العملـي .. ."َ

، وعليكم بعد فهم هـذه احلقـائق أن تغتـصبوا امللكـوت لذلك ال يوجد لكم عذر اآلن. أن ينادي بتهيئة الطريق سار الطريق بنفسه
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يت يف منتـصف الليـلللـص نفـسي َّ وأ شـبهت .يف هـذه احليـاةدراككم أنـه الكنـز احلقيقـي الوحيـد  خـذ مـا الـذي   ألن اللـص 

فــأنتم الــذين . الــذي اخرتمتـوه ليكـون إهلكـم فـرتة طويلــة، وأ يف احلقيقـة أريــد أن أخـتطفكم مـن رئـيس العـامل لـيس مـن حقـه
قدمتم ذواتكم له 

ّ
فصرتم كأنكم لستم من حقي

ُ
 كاللص الذي خيطف ويسرق ، ولكن حمبيت جتربين أن أختطفكمِ

ي ، فما فعلتموه س من حقهما لي عندما أسـعى خلالصـكم وآتـي ألنقـذكم مـن مدينـة .. أنـين برفضكم إ
  .كلصأبدو وني علجتاهلالك 

 ّعندما مت على الصليب ف ِّأعلمكـم الـدرس وهـذا لكـي " من فـوق إىل أسـفل...  اثننيانشق حجاب اهليكـل إىل "ُ

َاألخري عنـدما تـصلبون معـي فقـط يف هـذه احلالـة   وميـوت اجلديـدعـن اإلنـسان  الفاسـد العتيـقاإلنـسان  سينفـصلُ

ُّمتاما ويتغرب اإلنسان تغرب كامل عن اجلـسد  يف حياتكم سلطان عيسو انشق بالفعل عنـهألنـه ً
ّ

كمـا شـق  إبـراهيم . .

ل حيــوان إىل نــصفني  ــَ احل]الــيت رآهــا حزقيــال[ امليــاه ْتَّطــَكمــا حتولــت الذبيحــة إىل رمــاد وكمــا غو ...ُــك واســترت ًمــا  متاِينَوَق
 من العرياإلنسان

ّ ُ
، ولكـن احلـل حتـت شـجرة التـني كمـا فعـل آدمفلم يكن احلل هـو االختبـاء ،  )٤: ٤٧حـز(  الذي حدث له

ُ يف جـزء مـن  جـسمكم  عالمـة يف يـوم االختتـان تركـت لكـم فأ  .يكم واكتشافه معرفة الضعف الذي فوهوالختتان  كـدليل ..ُ

ً فكنت أريدكم أن ختتتنوا ختا روحيا وهذا ما أوضحته .جسكم ال تتحكمون يف أعضاءكم والدليل أن ،أنكم مازلتم عبيد ً
 ! ْم مازلتم عبيد؟هل حتررمت َأ: ًرارا يف رسائل بولس ابين، وهذا عندما متتحنوا أنفسكم كل يومِلكم يف العهد اجلديد م

 م مَأ ...... !؟م كامل يف كل أعضاء جسمكمُّكََم حتُمتَّأي هل حتك
ْ

 وهل !ازالت أعضاء جسمكم تتحكم فيكم؟
ّأنين أخذت صورة حية لعلكـم تـدركون أن هل نسيتم عندما جتسدت ! ْم هي مازالت فيكم تتحكم فيكم؟ من احلية القدمية أُرمتَّرَحت

األمـر مـع ابـين ًفـأ كنـت صـارم جـدا يف هـذا  .صـوريت بعـدتصريوا َّ، أي صرمت صورة احلية ومل هذه هي الصورة اليت صرمت أنتم فيها
،  أين سـأقتل ابنـهُهـرتْظوَأ أ يف الطريـق ُرتَهـَظَف..  )٢٤: ٤خـر( ابنـهمل يهتم خبتان ً مل يكن متفهما لفائدة اخلتان عندما  عندماموسى

 "مـن أجـل اخلتـان يلعـريس دم إن ابين صـار "ٍو حينئذ قالت صفورة .  عنهفانفككتختنت ابنها بسرعة لوال إن صفورة 
لتحديـداإلنـسان طلـب وهـو فكثريون مل يفهموا معىن اخلتان الروحـي . )٢٥: ٤خر( . مـين أن ينكـشف أمـامي ويعـرف مـصدر ضـعفه 

َّوهو دليل على أنكم مازلتم عبيدا ولستم أغصان يف بعد وال أ رأسكم ً... 

  تـدخل عهـد جديـد بـل يف احلقيقـة ال ميكـن أن ،الـذين يف العهـد اجلديـد الذي مل يفهمه بالروحختان القلب  فهذا هو 

لـــروح تمم ختـــان القلـــب  ـــَمعــي إال بعـــد أن تـ ْولكـــن هنـــاك مـــن اعتقـــد أن. ُ وال يـــدري  ،جمـــرد طقـــس يف العهـــد القـــدمي اخلتـــان َ
 وحيتاجون أن يتحرروا من عبودية جسدهممازالوا يف العهد القديم هذه األيام أنهم الكثريون 

 كم أندوهـذا مـا كنـت أريـ.. فـإن الـصخور تـشققت َلبون معـي ُ فحـىت يف وقـت صـليب و عنـدما تـص .وال يظلوا عراة بعـد

ُُّ إذا صلبتم ومتم معيتصلوا إليه وأن تعيشوه، وهذا ُ ، أي كـل حجـر عثـرة كـان فـيكم وكـان مينـع منـو الصخور تشققتفحىت . ُ

َّيف، ستــصريوا قبــل أن تكونــوا أغــصان ى َوتَوبعــد أن كنـتم مــ. وأقــوم أ فــيكم القبــور ســتتفتحٍســيتفتت، و حينئــذ الكلمـة 
 .َّيفَّحية أغصان 
  مبـوتكم فقبـل أن تبـدءوا عهـد جديـد معـي وحيـاة جديـدةوترتيـب وطقـس، احتاج الشعب لكاهن وكهنـوت ففي العهد القدمي 

 ًا عروسـِّكونوا عهد معي جديـد ويكـون كـل إنـسانُتقبل أن وهذا  يف العهد القديممازلتم فأنتم .. عن اجلسد والعامل

. نـه مل ميـوت بعـد أل..ومل ينـشق بعـد وبينـه  بيين احلجاب موجودفإنه ما زال يف العهد القدمي يعيش مازال إنسان ألن كل يل، 
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فالعهد القديم هو . ، ألن العداوة مازالت موجودة وهو احلجاب بيني وبينهلوسيطاإلنسان حيتاج  كان هلذا
ْ، أي كل إنسان مازال مل يدفن وميوت معي ًاحياة وليس تارخي يبـدأ أن خيتـارين  ومل ل يعبـد جـسده ويطيعـه ويطيـع العـاملومـازاَُ

 ألن حياته مل تتغري بعد، مثل أي فتاة قبـل أن تـرتبط هـي مازالـت فهو مازال يف العهد القديمكحياة جديدة وكعريس، 
 .  أي مل تدخل عهد جديد معي أي يف عهدها القدمييف بيتها القدمي

 لعريس سترتك ا يف هـذا الوقـتولكن عندما تقرر أن ترتبط  ا القدمية وبيت أبيها وتسكن مع عريسها وتتغري كل حيا  ، حيا

ذا تصري يف  وترتك بيتها وكل طباعهااوترفض كل ما هو قدمي يف حيا ي وهـذا هـو الوقـت الـذي .عهد جديد و
َ

نش
َ

ق
ّ
فيه  

لف  بينها وبني العريسلوسيطوال حتتاج العروس ، احلجاب ا صارت قريبة منـه  ستصري هي بـل عـل أل
ــاهن ــد .. نفــسها وســيط كالك ــا اقرتبــت مــن العــريس ودخلــت يف عهــد جدي ــا أماتــت كــل مــا هــو قــدمي معــه،  أل أل

ُفتذكروا ما كتبته لكم ...وتركته ُ.. .  

 "َفلماذا ََ ُالشريعة ِ َ ِ ْإذن؟ َّ َ َإنـها ِ َّ ْفـقط ِ َ ُْأضيفت َ َ ًإظهارا ِ َـ ْ ِللمعاصـي ِ َ َ ْ إلـى ،ِ
َ
أن ِ

ْ َ
يجـيء 

َ َ
ُالـذي قطـع لـه الوعـد  النـسل ِ ُوقـد رتبـت ,ّ

يت  . ..مبالئكة وعلى يد وسيط أولد فيكمُ منكم  أي النسلأي إن كل اهلدف أن 
ُ ُ

 ا املسيح ومل أكن أقـصد أن ُأولـد يف 
يت منـه شخـصي أ  ..التـاريخ  ن  لوعـد، هكـذا أ أيــُبـل هـدف اإلجنيـل أن ُأولـد فـيكم  وكـان إبـراهيم رمـز ملـن آمـن  ًضا وهـذا 

ْوعدتكم أين سأولد فيكم َ ذاُ ً، فكما بشرت ابراهيم بشرتكم أنتم أيضا  َّ ْين ُأولد فيكم عندما تكون كل نفس عذراء  َّ َ....  

  ُبعـد جهـادكم للخـروج  ومعـىن هـذا الكـالم أنـه ... )٣غـل( "ولكن هللا واحـد أما الوسيط فال يكون لواحد"فمكتوب
لعهـد القـدميمن عبودية فرعون كما فعل بين إسرائ ستخدام الشريعة ومبساعدة الوسيط وهو موسى أو الكهنوت  كمـا كـان   يل 

أن ال يـصري والينفـع أي   ..فلن حتتاجوا لوسيط يف هذا الوقتوبعد الوصول للوجود يف هللا وصرمت واحـد يف هللا .. 
 ...لـشخص واحـد فكيـف يـصري وسـيط ...   ويف هللا مـع هللاًان النفس صـارت واحـد أل... يف هذا الوقت ًاحد وسيطأأي يكون 

لتحديد يتفقاوالشخصان ال يقدران أن ذان هذا فقط  بل وهوليس .. فالوسيط يكون بني شخصني  ، ففي هذا الوقت 

ِالوسـيط أن يصلدور يكـون و ... حيتاج األمر لوسـيط لكـن عنـدما يـصري .... .. ُن كـا غـري متفقـنيّ اللـذيح بـني الطـرفنيُـ

بـل وهـل يوجـد جمـال أن   ...!؟هل ينفع أن حيتـاج هـذا الـشخص الواحـد لوسـيطف..  ًا واحدًاكيان  والشخصنيين الطرفنيهذ
ْبــني مــن ومـن و ...ين جمــال الوسـاطة أفـ  ..!؟يكـون لــشخص واحـد وســيط َ ْ ْ ومــن؟ مــن أي سيتوســط بـني.... سيتوســط الوسـيط َ َ !

ًأي كيا واحدا وهو النفس وروحيً  صارا واحدافاالثنني َعنـدماأي  بعد، حتياج لوسيطافال لزوم وال  ... أ ً َ ْ يـصدر ِ
ُ ُ ْ َ

الوعـد 
ُ ْ َ ْ

 

ْمن ٍجانب ِ ِ ٍواحد، َ ِ َفال َ َ
لزوم 

َ ُ ُ
ٍلوسيط  ِ ِ

َ
   ... )١٩: ٣غل( ..

 "ْفـهل َ ُتـناقض َ ِ ُالشريعة َُ َ ِ َوعود َّ ُ َحاشا ِهللا؟ ُ ْفـلو! َ َ ُْأعطيت َ َْ ٌشريعة ِ َ ِ ٌقادرة َ ََ َحتيي، َْأن ِ َلكان ُِْ َ ُّاْلرب َ ِحلقيقة ِ َِ َْ َّولكن. الناموسأساس  ََعلى ِ ِ ََ 

َاْلكتاب َحبس َِ َ َاجلميع َ َِ َحتت ُ وأغلق على الكل ْ ِاْخلطيئة، َْ َ ِ َّحىت َ وعدلا يكون  َ
َ ْ َ
َِأساس ََعلى ،ويتم تنفيذه  ِاإلميان َ َ َبيسوع ِ ُ ِاْلمـسيح، َِ ِ َ 

ُيوهب َ َللذين ُ ِ ُيـؤمنون َِّ ِ ْ َفـقبل. ُ ْ َ ِجميء َ ِاإلميان َِ َ تحت  ُكنـا، ودخول النور ِ
َ ْ َ

ِحراسة  ِ
َ َ

ِالشريعة  ِ
َ َّ

َحمتجـزين ، ِ َ َيـعلـن َْأن ً ومغلقـا علينـا إىلَُْ َ ْ ُ 

ُاإلميان َ ِالذي والنور ِ َُُعالنه اَّ َمنـتظر ْ َ ْ ُالشريعةوكانت  .. ُ َ ِ َهـي َّ
مؤدبنـا ِ

َ ُ ِّ َ ُ
َّحىت  ِجميء َـ ِاْلمـسيح، َِـ ِ ْلكـي َ َ رر ِ َنـبـ َّ َِأسـاس ََعلـى َُـ َاإلميـا َ ِلكـَ نِ  ْنَ

َبـعدما ََ َجاء ْ ُاإلميان، َ َ َحترر ِ َْ َّ ْمن َ ِسلطة ِ
َ ْ ُ

  )٣غل( "..  املؤدب
 خـر جتـسدي وجميئـي وأن تظـل البـشرية يف العهـد القـدمي فـرتة طويلـة؟! فهل فهمت  ابين ما أقصده؟ ! ّوهـل فهمـت هـدف 

 ألين رتبــت شــريعة وطقــوس يف .. هــد القــدمي ًوســيظلوا أيــضا يف الع وهــذا ألؤكــد لكــم أن أغلــب النــاس مــازالوا يف العهــد القــدمي،
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ــه عــن العــاملألؤكــد لكــم العهــد القــدمي  ــد معــي ببدايــة موتــه ودفن  وجــسده، هلــذا  هــو مــازال يعبــد العــاملأن الــذي مل يعمــل عهــد جدي
ــم مل يــصفعبادتــه ســتكون جمــرد إمتــام طقــوس ال حيــاة هلــا ألن . ريوا صــوريتً، والــدليل أن األغلبيــة مل ينمــو روحيــا والربهــان القــاطع أ

الـذي سـتكون نتيجتـه منـو واضـح كنمـو   روحـيبنمـو الألن الطريـق هـو طريـق متـام الطقـوس لـيس هـو الطريـق إ

أي الـذي ... ال يوجد أي منو يف حياته وال تغيـري يف طبيعتـه ..ّلكن الذي مازال يف العهد القدمي وعبادته جمرد طقوس .الشجرة
ّ

 يسري الطريق ألنه مل ميوت أي مل يتوقـف عـن عبـاده مل يصري صورتي هو مل ينموا ألنه مل
  ...جسده

   وهـذا هـو  يف هـذا الوقـتًيف العهد القدمي هو يف عداوة معي ألنه مازال يعبـد إلـه آخـر، إذا حيتـاج لوسـيطفطاملا أي إنسان ،

لطبـع البـد أن يكـون الوسـيط لـه عالقـة . الكهنوت ْحـىت يـستطيع أن حيضر كـل إنـسايب قويـة ولكـن  ِ يـصلحه ن يل ويـسعى أن ُـ
ُ َ ُ

ِ
، هلـذا ويطلـب أن أرفـع خطيئتـه ألن هـذا الـشخص غـري قـادر علـى أن يتواصـل معـي ويطلـب الغفـران )٢٠: ٥كـو٢، ٢٨: ١كو( معي

ّولكـن عنـدما ميـوت إنـسان كمـا علمـتكم أ .  بيـنكم وبـني اآلبالوسـيط مثلمـا كنـت أ حيتاج لوسـيط يعـرفين ويعرفـه

َويصلب معي  فينـشقُ
ّ َ

ً ويـصري واحـدا معـي، فهـل تعتقـدوا أنـه بعـد أن صـار واحـدا معـياب احلجـ هكـذا !  سـيحتاج لوسـيط؟ً

بالكهنوت الالوي كماللـو ".. ًكتبـت لكـم أيـضا
ٌ

 علـى رتبـة ملكـي صـادق مـاذا كانـت احلاجـة بعـد أن يكـون كـاهن آخـر 
ّظل اإلنسان يف العهد القـدمي حيتـاج لوسـيط أي لو كان هذا النظام وهذا الرتتيب وهو أن ي...  )١١: ٧عـب( "وليس على رتبة هارون

ًوظل هكذا معتمدا على يساعده على رفع خطيته بتوسـطه معـي،  ّ
، فهـو بـذلك  تنتهي حياتـه إىل أنوسيط

لكهنوت الالوي كمال"كم ، فأ أخربتعاش ومات وهو يف العهد القدمي ذا النظام ستـصلوا للكمـال ملـا جئـت " لو كان  أي لو 

ّألنـه لـو ظـل .  اجلديـدللعهـدكيـف تنتقلـون ِّ النظـام أي هـذا العهـد أي هـذه املرحلـة ألعلمكـم  هـذانقضت أ و
ً يف أبـداًاإلنـسان هكـذا حمتــاج لوسـيط فلـن يــصري عـضوا فاســتمرار اإلنـسان يف أرض فرعـون حــىت موتـه، فهـل يعتقــد فيمـا هــو يف . َّ

 يف مثل إنـسان اسـتمر يط فاستمراركم حتتاجون لكهنوت ووسأرض مصر يستطيع أن يدخل كنعـان؟ 
ًلصار واحدا أي .  ألنه لو كان خرج وسار الطريق لوصل لكنعانمصر يأكل خروف الفصح ومل خيرج من مصر

يف
َّ

 . ففي هذه احلالة لن حيتاج لوسيط.. 
  كثــر وضــوح  أي الــصورة الــيت ترضــيين أن  ...)١٥: ٧عــب( "إن كــان علــى شــبه ملكــي صــادق يقــوم كــاهن آخــر"ًوأقــول أيــضا 

ذا اجلسد الرتايبأكون أ الكاهن والوسيط بينكم وبني اآلب َّ أي تكونون واحدا يف وأنتم  ه. ً  وأسـعى ِّفهذا مـا جئـت أعلمكـم إ

مــوس وصــية جــسدية"فمكتــوب ... أن تـصلوا إليــه أي إىل هــذه الــصورة  قــوة حيــاة ال  بـل حبــسب قــد صـار لــيس حبــسب 
ِإنـه يـصري إبطـال اْلوصـية الـسابقة مـن َأجـل "ًوتذكروا أيضا ما قلته لكـم ..  )١٦: ٧عب( " الكاهن إىل األبد ألني أناتزول َّْ ْْ َِ ِ َِِ َّ َّ ِ َِ ُ َ ِ ُِ ُ

ضعفها 
َ ْ ُ

وعدم نفعهاِ
َ ْ َ َ َ َ

ِ ُذ النَّاموس ِإ، ِ ُ ًلم يكمل شيئاِ ْ َ ْ ِّ َ ُ ْ َ
ل ِصَتـمل أي أن الطقس وترتيبـات العهـد القـدمي  .. )١٩و١٨: ٧عب( "

ُولكن يصري إدخـال  ".. من درجات الكمال ُبكم إىل أي مستوى أو أي درجه ََ ْ ِ ُ ِ َـ ْ ِ رجـاء أفـضلَ
َ َ ْ َ ََ

ِ بـه نـقـرتب إىل هللاٍ َ ِ ُ َِ ْ َ ِ  . )١٩: ٧عـب( "ِ
َعلى قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد َأفضل.....  َ َ َْ ٍَ ْ ُ ََ َِ ًِ ِ ُ َ َ ْ َْ ََ َألنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بـال. ... ِ ِ ٌِ ُّ َُ َ َ َُ ْ ِ ٍَ َ َُ َُ

َِ َِ َ ٍ شر وال دنس، َُّ َـ ََـ َ َ ٍّ
ِقد انـفصل عن اْخلطاة وصار َأعلى من السماوات َ َ َ َ ََّ ِ َ َْ َُ َِ ِ َ َ َ ْ ِ  ... )٢٦و٢٢: ٧عب(  ... " َ

  وهــؤالء مل يــذهبوا لكنــائس ومل عــشرات الــسنوات يف املغــائر وشــقوق األرضفــإن كثــريون مــن القديــسني هربــوا وتركــوا العــامل ،
م صاروا واححيتاجوا لرتتيب صالة  فـصاروا يف مـوت اجلـسد والـذات  عشرات السنوات بعد فرتة جهادلطبع  ولكن ،ًدا معيأل

ــة صــورة يل ومثــايل ــاجوا لوســيط. يف النهاي ــم صــاروا واحــدا معــي فهــؤالء بعــد فــرتة جهــاد لــن حيت فــال جمــال لوســيط إلنــسان ً، أل
ًأي الذي يفعل اخلطية يفعل التعدي أيـضا ...واحد لكـن هنـاك مرحلـة ... حيتـاج لوسـيط ي عـدي هـو الـذيفعـل التّفهـذا الـذي  ...ّ
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ُكنت ُأريد أن تصلوا اليها وهي أن ترجعوا لصورة آدم احلر الذي مل يكـن حيتـاج لوسـيط يف هـذا الوقـت بيـين ّ ُ ُ وبينـه مـع إنـه مل يكـن ُ ُ ُ
موس أو عبودية بعـد ُنه إن مل أل ..ُلكن مل يكن هناك عداوة بعد قد صارت ُحيبين،   تكـن هنـاك خطيـة فلـمُيكن حتت 

ُ ُ

فهذه هي املرحلة اليت أُريد أن تصلوا إليها واليت   .. لريفع اخلطيةفلماذا حيتاج  لوسيط يتوسط بيني وبينه
م  ُاخليـال حـىت إن هنـاك رعـاة ينـادون ال يوجـد إنـسان بـال خطيـة دروب مـن درب صارت هذه األ ُ ُمـع إين كتبـت لكـم .. ُ املولـود "ُ

ُتطيع أن خيطئ الن زرعـه يثبـت فيـهُمن هللا ال خيطئ وال يس ُ هـل   ..!؟فهـل تعتقـدوا صـوريت ومثـايل إنـسان يفعـل خطيـة ... )٣يـو١( "ُ

ًتعتقدوا أن الذي صار عضوا   ..!؟ء مـين يعمـل اخلطيـةُهـل يوجـد جـز  ..!؟ يفعـل خطيـة.. معيًاوواحد يف كـرميت ًاُ وغـصنَّ يفّ

جلسد وأنكر ذاته وصًافاملولود مين صار ميت ! ؟ هـذافكيـف! يفعـل اخلطيـة؟فهل ينفـع بعـد أن صـرت أ رأسـه  .. رأسه  أُرتِ 

  )٢١: ٣يو( .ألن كل أعماله ستكون مني أنا معمولة
  ًألنـه يـقـول هلـم الئمـا"كتبتـه لكـم ًوتـذكروا أيـضا مـا َِ ْ َُ ُ ُ َ ُ ت إسـرائي«: ََّ قـول الـرب، حني ُأكمل مع بـي يت ـي م  ِهــوذا َأ َ ْ ْـ َ ُِ ِ َِـ َ َـ َُ ّ َ ُ ِـَّ ُّ َّ ُ ِْ َ ٌ َ ِل ومـع بـيــت َ َْ َ َ َ َ

َيـهوذا  ُ ًعهداَ ْ َ
ً جديدا

ِ
َ

ئهم يـوم َأمسكت بيدهم ألخرجهم من َأرض مصر، ألنـهم .  ْال كاْلعهد الذي عملته مع آ ْ ْ ُْ ُ َّْ َِ َُ ْ ُ ُِ ِْ ْ َ َ ْ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ َُّ َ ْْ َ َ َِِ َ ْ ِ َ لم يثبتوا َ
ُ ُ ْ َ ْ َ

ِفي عهدي ِ
ْ َ

ُّ، وَأ َأْمهلتـهم يـقـول الـرب َّ ُ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّألن . َ هذا هوَ
َ ُ َ َ

العهد 
ُ ْ َ ْ

 الذي أعهده
ُ ُ َ ْ ََّ

م يـقول ِ ُ مـع بـيـت إسرائيل بـعد تلك األ ُـ ََّ َ َ َ َِ َِ َ ْـَ ِ ْـِ َ َ ْـ ِْ

ُّالرب م، : َّ م، وَأكتـبـها على قـلو َْأجعل نـواميسي يف َأذها ِِْ ُ َ ُْ َْ َ َ ُْ ُ َ َِ ِِ ِ ِ َ ُ وأنا أكون لهم َ
ْ ُ َ ُ ُ َ ََ ًإلهاَ َ

ً وهم يكونون لي شعباِ ْ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ
َ وال يـعلمون .ِ ُ َِّ َُ َ

ُّكل ً واحد قريبه وكل واحد َأخـاه قـائالُ ُِّ َ َُ َ ٍ ِـٍ َِ َُ َ ُ َ ْاعـرف الـرب، ألن اجلميـع سيـعرفونين من صـغريهم إىل كبـريهم: ِ ِْ ِ ِِ ِ ِ َّ ِِ َ َ ِ ِ َ ْ َ َـ َ ِـَ َِ ُ ْ ِ ْ َ َّ َّ ْألين َأكـون صـفوحا عـن . ْ َ ً ُ َُ ُ ِّ َ

د ا بـع م يف م هم وتـعــد ر خطــا مهــم، وال َأذْك ُآ ْــَ َ ــ َ ِ ْ ْ ِْ ِِ َ َ َ َّ ََ ُ َ ُ ــ ُ َ َِ ْفــإذ. »ِ ِ ال َ َ ق ــدا«َــ ًجدي
ِ

َ
ق األول»  َعت َّ َ َ ن . َّــَ ق وشــاخ فـهــو قريــب م ا عت َوَأمــا م َ َ ِــَ ٌ ِ َ َُّ َ َ َ َ ــَ َ َــ

َِاالضمحالل ْْ ِ   )٨عب( ".ِ

  أي عندما وعدت ابراهيم أنه  )١٨: ٣غل( "موعد من ًفلم تكن أيضاالناموس من  الوراثةإن كانت "ًوقد كتبت لكم أيضا
ه يف بنسلك تتبارك مجيع األمـم فهـذه مثـل البـشارة َ الـيت بـشر املـالك العـذراء أين سـأولد منهـا، وهـذا هـو الوعـد الـذي وعـدتكم إ ُ َّ

د يف كــل نفــساإلجنيــل َــ وهــو إين أريــد أن ُأوجــد وُأول ْ  وأمنــو كمــا منيــت كجنــني يف بطــن العــذراء كمرحلــة والدة مــن املــاء مث خرجــت َ
جلــسد وعـن العــامل أقــوم أ  أن حتيـوا أنــتم، أي عنـدما متوتــون ًفهــذه هـي البــشارة إين أحيـا أ بــدال مــن. وظللـت أمنــو حـىت القيامــة

لكي تفهموا األمر أنه  بالوراثة َّفأ شبهت هذا األمر. فيكم ويراين الناس أ كما صار يف حياة ايليا و يوحنا املعمدان ودانيال
، ولكـن طريـق الوعـد وس فجاء ابـن املوعـد لـهكما حدث مع ابراهيم أي ليس ألنه مارس طقِّيورثوا ال ميكن للناموس وللشريعة أن 

 عنـدما فهذا كنت ما أقصده وما كنت أريـد أن أخـربكم بـه. عندما ترك أهله وعشريته ووطنه وأنكر ذاته وتبعينيل  ُهَتَّيـِعَبَ يب وتـوثقته

ً فحسب له براآمن ابراهيم "قلت  ّ الرب ليس مبمارسـة طقـوسأي" ِ عمـال النـاَأ"هلـذا مكتـوب . ِ ْ َأم الـروحأخـذمت موس  
 .. ...!أ هكذا أنتم أغبياء؟! خبرب اإلميان؟

 فآمن ابراهيم  فحسب له برا ًَِّ َ ِ  فكنت أقصد يف كل كالمي أنه ليس مبمارسة طقس تتغريون وتصريون قديسني.  )٢: ٣غل( "ُ

، والـدليل ة الطقـس هـي الطريـقوليـست ممارسـفـأ هـو الطريـق أي حيـايت هـي الطريـق .  وهـذا هـو الطريـقحبيـاة اجلهـادبـل 
ّواضح أنه لـيس كـل مـن مـارس الطقـوس تغـريوا وصـاروا قديـسني ْ بـل " مارسـوا الطقـس فـستقوموا مـع املـسيح" الكتـاب ْلُـقَفلـم يـ. َ

ًإن كنا قد متنا معه فسنحيا أيـضا معـه، وإن صـر متحـدين بـشبه موتـه سنـصري أيـضا يف قيامتـه"مكتوب  ًِ ِ ل فهـ. )٥: ٦، رو١١: ٢يت٢( "ُ
ً فأ أعطيتكم مثاال فكمـا صـنعت أ تـصنعون أنـتم أيـضا و كمـا )٦: ١٤يو( !حىت اآلن مل تفهموا معىن أ هو الطريق واحلق واحلياة؟ ً

بـت فيـه ينبغـي أنـه كمـا سـلك ذاك هكـذا يـسلك هـو أيـضا [")١٥: ١٣يو( ًسلكت أ تسلكون أنتم أيضا ًمن قال أنـه  ْ ] )٦: ٢يـو١( "َ

ُفأ عشت مم ، فهل لكم عيون ال تبصر وأذهان )٢١: ٢بط١( خطواتي تتبعوا ًوتركت لكم مثاال لكي )١٨: ٣بط١(  يف اجلسدًاِ
 ! ؟..ّال تفهم إىل هذا احلد
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  ًفإن كنت قد كتبـت لكـم إنـه حـىت الـوارث ميكـن أن يكـون قاصـرا فهـو ال يفـرق إذا شـيئا عـن العبـد مـع كونـه صـاحب مكـان ً ً
ِّفكل هديف أن الذين بدءوا وصدقوا الوعد أن يكملوا الطريق حىت ال . وصياء ووكالء أحتتوصاحب كل شيء ألنه سيظل  ّ

غـري أنـه مكتـوب ! ألنه كيف البن امللك أن حيتاج وسيط بينـه وبـني أبيـه امللـك؟. حيتاجوا ألوصياء ووكالء، أي ال حيتاجوا لوسطاء

ملا كنا قاصرين كنا مستعبدين"
َ َ ُ

َو مـازال يفعـل اخلطيـة فهـو إذا مـستعبدألن القاصـر الـذي حيتـاج وسـيط هـ"  َُ فكيـف . ً
لطبيعـة "ًفمكتوب أيضا ! ؟ُّتقبولون أن تظلوا يف هذا الوضع حىت تفارقوا هذه احلياة ُإذ كنتم ال تعرفون هللا استعبدمت للذين ليـسوا  ِ ُ

انقدتم  إن"ولكن ...  .)٨: ٤غل( "آهلة
ُ

 .  )١٨: ٥غل( " فلستم حتت ناموسبالروح

 ـم مـازالوا يرفـضون أن وهذه هي اخل يرتكـوا مـن أجلـي األشـياء طوة اليت يرفضها كثريون يف هـذه احليـاة اآلن، أل
م مازالوا يف جوع ، التي يشتهيها اجلسد والذات ومل يفهموا أين أ مصدر الشبع، وإذا شبعوا مين لن حيتـاجوا إىل أل

 ...هلذا قلت لكم . شبع آخر

 "ؤكم أكلأنا هو خبز احلياة اعملوا ال للطعام البائد بل للطعام الباقي فوا املن يف الربيـة ومـاتوا، ، آ
َفكنت ُأريـد أن يكـون كـل هـدف تعـبكم علـى األرض هـو أن تـ .. )٦يو( "األبدية للحياة ُ  وهـذا هـو ،وا للـشبع الكامـل مـينُلِصُ

وهـذا  ..يد ِبَوهو الطعام البائـد الـذي سـيوليس أن تعملوا للطعام األرضي  ..به  العمل الذي كان جيب أن تعملوه أي أن تنشغلوا
ديـتاملما بدأت كالمي يف  كلـون ومبـا تلبـسون " وعظة على اجلبـل عنـدما  تمـوا حليـاتكم مبـا  ًطلبـوا أوال ملكـوت هللا ابـل  ..ُال 

دة وسأهتمَّأم ...عملوا للطعام الباقي للحياة األبدية او  ..ُهَّرِوب ، ٦مـت( " بـه كمـا أهـتم بطيـور الـسماءا الطعام البائد أ سأعطيه بز

 ... )٦يو
  قـدميا ورفـضوا احلريـة متامـا إسـرائيلوهـذا الـذي رفـضه بنـو  ،إىل حيـاة الـشبع الـدائم يبألفت نظركم فكنت أريد أن ً وصـمموا ً

َّ، مــع إنـه هنــاك ذل وعبوديـة مـرة، ولكــن بـسبب مـرات كثـرية أن يعــودوا لعبوديـة فرعـون ُ ّ  قــدور اللحــم والــسمكرائحــة ُ
الطبيعي الـذي خلقـت اإلنـسان ألجلـه والـذي مل الوضع لكن  )٥: ١١، عـدد٣: ١٦خر( . رفضوني أنا خبز احلياةوالبطيخ
لـروحإسـرائيليفهمه بنو  . . )٥: ٢١عـدد( "كرهـت أنفـسنا هـذا الطعـام الـسخيف"ولكـنهم قـالوا .  وهـو أن حييـوا يب أ أي يـسلكوا 

 .ًسخيفاًطعاما .. خبز احلياة احلقيقي فصرت أنا 
  وافهمـوا أين إسـرائيلوقلـت للجمـوع ال تكـرروا خطـأ بنـو تكلمـت عـن هـذا األمـر عندما وتكرر األمر نفسه يف العهد اجلديد 

أن هذا الكالم ] حىت بعض تالميذي[وجد الناس ولكن .  وأين خلقتكم لتشبعوا مين وتعيشوا كما يف السماءخبز احلياةأنا 
 وامـ ومل يفهإسـرائيلوا نفس خطأ بنـو ُرَّ، وكر)٦٦: ٦يـو( "يذه إىل الوراء ومل يعودوا ميشون معهمن تالمون رجع كثري"صعب، فمكتوب 

جلسد: اهلدف ال للطعام  .. اعملوافأنتم تطلبونين ألنكم أكلتم من اخلبز فشبعتم، "هلذا قلت هلم .. أين مل أخلقهم ليحيوا 
وآالف من القديسني الذين ما فهمه يوحنا املعمدان ودانيال  وهذا .)٦يو( " للحياة األبديةالباقيالبائد بل للطعام 
هــوا يف جلــود غــنم وجلــود مئهــني يف الــرباري والقفــار وشــقوق األرض "كتبــت عــنهم يف اإلجنيــل    حمبــتهم يلْمَظــِ مــن أجــل عْزِعــَو

 .  )١١عب( "ًوالعامل مل يكن مستحقا هلم
 يف عهــد قــدمي يف الــذين مـازالوا ، أي  أو التالميــذ الـذين تركــوينإسـرائيلو فكـل الــذين مل ميوتـوا بعــد ومل يفهمــوا اهلـدف مثــل بنــ

م م ...... ، هم يذهبون الكنائس وميارسون طقـوس مثـل العهـد القـدمي حيا لـذلك أ مل أجتـسد بعـد خطيـة آدم يف احلـال وال يف أ
م  ْملن مل ومـرآة صـورة وشـرائع لكـي تكـون َّونظمـت يف هـذا الوقـت طقـوس ، بـل تركـت البـشرية فـرتة إبـراهيمنـوح وال يف أ يـدخلوا َـ
م وأين أ غريـب عـنهمُِكدرُ لكي ي،عهد جديد معي م مازالوا يف عهـد قـدمي يف حيـا ـم فهـؤالء . وا أ مـازالوا يعبـدون جـسدهم وذا

م هــي جمـــرد طقــوس وترتيـــب. ، فظلـــوا يف عهــد قـــدميو العــامل م للكنـــائس وعبـــاد ـــم رفــضوا أ. وذهــا  ميوتـــوا معـــي نكـــل هــذا أل
َويـــدفنوا ـــبْقَلكـــن يف اللحظـــة الـــيت فيهـــا تـ. ُ َ البـــذرة وتـــدفن ومتـــوت عـــن ْلَ ع جـــسدها وتـــصلبه عـــن األهـــواء ِقمـــُكـــل مـــا هـــو قـــدمي وتُ
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ـا  يل يف هـذا الوقــت ْتِــثبُ فهــذه الـنفس ت.. كمـا أريــتكم أ بنفـسيعـن طريــق صـيام حقيقــيوالـشهوات  تريــد أن تــأ
ُ

صل
َ

ب
ْ

 
َفحينئـذ ي   ي يف عهد جديـدلتدخل معمعي ومتوت معي  ـا  احلجـاب ّقَنـشٍ .  حتتـاج لوسـيط بعـدنولـيف حيا

لنسبة هلم جمرد ترتيب ، احلجاب بيين وبينهموا معي فانشقَُّبِلُوهذا ما عاشه القديسون عندما ص  بـل ،بال حياة فلم تعد الطقوس 
ئهـني يف الـرباري والقفـار " عـنهم َبِتـُوالـذين كمـدان ، وحـىت بـدون ترتيـب وصـلوا للكمـال مثـل يوحنـا املعاحتدوا معي احتاد كامـل

هووشقوق األرض  ". ً و العامل مل يكن مستحقا هلم يف جلود غنم وجلود معزا و

  م سيدينون العـاملفانظروا ألهل نينوى  ولبـستم كم مرة فعلـتم مـثلهم: ، فاسـألوا أنفـسكمالذين أخربتكم أ
مـُلـتَلَهـل ظ! م مـثلهم مـرة يف حيـاتكم؟فهـل فعلـت! توبـة مـثلهم؟م ُتْـبـُ وتـاملسوح  كمـا قـال  تلبـسون املـسوح وتظلـوا يف الرمـادًام أ

  )٣: ٩دا( !؟"ست املسوحِبَ ول يف الرمادُلتَّلَذَت"دانيال 

  التوبة هلذه ولو ملرة واحدة  حتتاجوا  كل أيام حياتكم أنكم اتشعروأمل 
 !؟التي تابها أهل نينوى

 م حيـاتكم؟ملــاذا مل ت: فاسـألوا أنفـسكم حتيـاجكم هلــذه فهــذا برهـان أنكـم مل تــشعروا ! فعلـوا مثلمـا فعــل أهـل نينــوى طـوال أ
لوا أنفـسكم أواسـ ! أنكـم أفـضل مـن أهـل نينـوى بكثـري؟ْأم! ؟ بل أفضل منهمالتوبة، فهل تعتقدون أنكم منذ ولدمت أنكم قديسون

ذه األمور وأكلمكم عن أهل نينوى؟: ًأيضا رخييـة؟هل أ ملاذا أخربكم  هـل نـسيتم كالمـي ! ًيضا تعتقدون أين أحكي لكم قصص 
نألرجال نينوى سيقومون يف الدين مع هذا اجليل ويدينونه "العهد اجلديد يف  بوا مبناداة يو ن ههنـاأوهوذا  .م   ".عظـم مـن يـو

 !؟ )١٢مت(

 ومل تتعلمـوا مـن أهـل !" ذا نفعـل مثلـه؟ملـا و!ما لنـا ويوحنـا املعمـدان؟ "بل وقلـتم، فلم تتعلموا من يوحنا املعمدان

لـم تتعلمـوا مـنهم ومل ف!" ملاذا نفعل مـثلهم؟ و!ما لنا وأهل نينوى؟ "وقلتموالتوبة بصراخ  لبس املسوح واالنسحاق نينوى
س  ولـي البشريةكنت أقصد خراب الطبيعةف )٢٤مـت("انظروا رجسة اخلراب اليت قال عنها دانيال"وعندما قلت لكم . تفعلوا مثلهم

رخيي رخيية أو حدث  .. " !مالنـا ودانيـال؟"وقلـتم مـن أجلـي وال من حياته وجهـاده ًلم تتعلموا أيضا من دانيال ف. قصة 
 ٤٠الذي مل يكن يل أين أسند رأسي وظللت يف الربيـة ًوأ أيضا الذي جئت من السماء وأخذت صورة إنسان ألعلمكم الطريق 

ًيومــا صــائما  ــا واملــسيح؟" أ وقلــتم تتبعــوا خطــوايت ومل تــسلكوا كمــا ســلكومل تفعلــوا مثلــي ومل تً فــاحكموا علــى . "!مــا لن

ِمن م: أنفسكم
ْ َ

ون أو مبدعن اآلهلة ت
َ

ن
ْ

 !؟ تتبعونالرعاةن ِم 

 ن النـيب "، تذكروا مـا قلتـه هلـمو عندما جاء اليهود وطلبوا مين آية  "ُجيـل شـرير وفاسـق يطلـب آيـة، وال يعطـى لـه إال آيـة يـو

أكـون وسـيلة هلـم أن  يف ذلـك الوقـت يدونألن كثريون يريدون معجزات، فري! فهل أدركتم سبب غضيب؟..  )٣٩: ١٢مت(
م ًوهذا معناه أيضا ًكثريون أيضا يطلبونين من أجل اخلبز األرضي و..  ولست أ اهلدفلتحقيق أهدافهم يريدون أن أ

م وقلت هلم أغضبت عليهم  لذلك وسيلة ولست أنا اهلدفأنا أكون  ن اآلية احلقيقيـة هـي أن تتغـريوا ومتوتـوا ثالثـة أ

َ لكي تصلبوا معي وتدفنوا معيمعي ُ   .آيةفهذه هي أعظم .  كما تغري شاول وموسى األسود حىت تتغريوا تغيري حقيقيَُ

  انشقتلسماء قد  فا،عدت من املاءوصفعندما اعتمدت أ
ّ

ا  ل  يف حيـاة كـ وأ أريـد أن حيـدث هـذاانفتحـت يل، أل
ْمن اعتمد ا فأ كنت أريكم مثال للحياة . َ أي البـد أن تنفـتح الـسماء . وللطريـق الـذي يـصل بكـم للهـدفاليت أردت أن تعيـشو

تليكون دليل على أنكم بعيونكم لكم وتروا هذا  ُّم  انـشقتهـل الـسماء : فاسـألوا أنفـسكم.  فـيكمُم ودفنـتم واملـوت بـدأ يعمـلُـ

: ١مر( "كنت مع الوحوش"فمكتوب عين ! ؟وهل أخرجكم الروح للربية معي! ة؟ام ينزل مثل محورأيتم الروح.. لكم



  
  وما رأيته يف جنة عدن– االختطاف األخري

  
١٠٧ 

أن هـذه هـي الـصورة الـيت أريـدكم أن تكونـوا فيهـا وهـي أن تعـودوا لـصورة كنـت أريـد أن أخـربكم ف !؟فاسألوا أنفسكم ملـاذا..  )١٣
 . كانت متلؤهً دليال على أن هيبيت الذي كان يعيش مع الوحوش يف سالم كامل بل وطبيعة آدمآدم
  خريطـــة بكـــل أســـفاره وكـــل  اإلنـــسان مـــن أجلـــه فهـــو تللهـــدف الـــذي خلقــُفــإن كـــل الكتـــاب املقـــدس كـــل هدفـــه الوصـــول

ي إنسان للهدف وهو أن يكـون ْلِصَ اليت تكاخلريطةفهو إصحاحاته  ، وهـذا بعـد أن يـصري ومثـال هللا.. صورة هللا  
ً يصري واحدا يف، وهذا بعد أن يكون عالقة قوية وتنمو هذه العالقة شيئا فشيئا يف كرميت ألين أ الكرمة احلقيقية أي أنًاُغصن ً َّ ًِّ. 

 معـك ًامينـأسـأبقى   احلقيقـيأبـوكين أ أ .. ْقِثـ أن الطريق كرب وما أضـيقه ومـا أكربـه ولكـن ربتكأ أخ 
  .للمنتهى

 أفكـر ًدائمـا ..ك ولـن أمهلـك ولـن أتركـلكـل ضـعفات أي إنـسان كيـد أ حـل ي عند احلقيقيأبوكين أ أ .. ْقِثو ُ

ال يوجد أي شيء يف هذا الكون يأخذ عقلي إال   ..اهتمامي حمورنت أو  ..فيك
ُ

فصحت أأ  .. نتأ

غنيَتوَعَنشاد ودعن كل مشاعري يف نشيد األ شـيد ألةنشودأغاين و األةُ كالمي    ومعـك لـذيتتي مع بني آدمذلن  األ

ومعك ت ...
َ

كمـل فرحتـي
ُ

ع إىل آخـر يـوم يف حياتـك  أقـرًاقـرع وأقـرع وأظـل منتظـرأ علـى البـاب ًارك واقفـنتظـأوسـأظل  .
  :وأقول لك

 ي من ندى ِصَصُ وقّمتلئ من الطلان رأسي أل .... يا كاملتي ..يا محامتي  ..يا حبيبتي فتحي يل  ُأخيت ا
  .الليل

 ت حىت اآلن مل نأ....  ولكن ةنهائي ال ةوحمب .. بني ويا حبيبيا قد أحببتك يا يةأبد ةحمب
أنا يف  ...ة تعبان يف هذه الدنيا الفانيلتوإال ملا ظل  ..تكتشف حمبتي

َّ
 كل الغىن وكل الشبع وكل الفرح

ُ ُ ُ
...  

  .َّوال يوجد أي شبع إال يف ..أ الكرمة احلقيقية 
 وجتـد شـبعها يف الطعـام الـشهي ..وحتـب العـامل  ... تشتاق للعامل وجتوع للعـامل ةفإن هذه الطبيع  ..ةلو ظللت بطبيعتك العتيق 

ن أل.. ال حتبـوا العـامل وال األشـياء الـيت يف العـامل "وصـيتكم أين أمع  ... العتيقة ة الطبيع هيهكذا ... واملال ومدح الناس ةوالكرام
   .ة جديدةتكون خليقأنك البد أن و .... تتغري  كيفمتك بنفسيَّيتك وعلَّلكين ترج ...  )٤:٤، يع١٥: ٢يو١( " ة العامل عداوةحمب

  جيد كل ش الذي  ...الروحي هي اإلنسان ةديداجل ةليقاخلوهذه
َ

بعه وفرحه يف
َّ ُ ُ

 أنا مـصدر 
..  َّ يفشــيء جتــد كـل ةليقـاخلوهــذه  ...ة  جديـدةتكونـوا خليقــ نأ طلبــت مـنكم أو ...وهــذا مـا ســيكون يف الـسماء   ..الــروح

ه وهــذا مــا أريــتكم ..اجلــسد ال حيتــاج لطعــام وحــىت .. ُوعنــدما تــشبع الــروح ستــشبع الــنفس كلهــا  هــذه أي أريــتكم ..  بنفــسي  إ

لروح أل  ..ًا صائمًاربعني يومأ ةُالصورة عندما كنت يف الربي فأنا أريدكم  ..ُين كنت ُأقتاد 
ُ تقتادواُ

ُ
..   بـالروح مثلـي

ً يشرب منـه يعطـش أيـضا ْنَن شبع العامل كل مأل ...ين أ هو الطريق عندما قلت أ يوقصدكالمي وهذا معىن .. ين أ الطريق أل
ـــر أل ـــ ــــش أكث ــيظل يعطــ ــــر ألوســــ ــ ـــه أكث ـــ ـــــوع ل ـــــسان جيـ ــل اإلنـ ــــ ــه جيع ــــ ـــه ين ـــُزنـــ ـــ ـــــد العبودي ــاب  ...ةيـ ــــ ــربتكم يف الكت ــــذا أخــــ ...                       ُهكــ

نقدتماإذا 
ُ

 بالروح  فلستم حتت الناموس
ُ

  )٥غل (  ..
 فهو مـازال مـساد بروحيُأي الذي ال ينق َ جلـسد ن رئـيس العـامل ألنـه مـازال اق مـُ أي مـازال حتـت ُيف كرمتـه أي مـازال يـسلك 

 وإال ملــا ، بعــدَّ يفًاصنُــغتــصري نــك مل أفهــذا معنــاه   ..ةُ يف العــامل وتريــد املــال والكرامــةَّ جتــد لــذابــين  َلــتِزوطاملــا ما.... العبوديــة 
َن الغـصن جيـد كـل شـ أل،حتجـت أي شـيء مـن هـذا العـاملا بـل يعـيش كمــا يف  مـن هـذا العـامل شـيءوال حيتـاج أي  .. الكرمـة ُعه يفَبـُ



  
  وما رأيته يف جنة عدن– االختطاف األخري

 
١٠٨ 

لصورة اليت أُريد  ...السماء  َّن تكونوا فيها واليت خلقتكم لتكونوا فيها أن تكونـوا مثـل الغـصن يفأوهلذا أخربتكم  ُ ُ ذ لـن عندئـ..  ُ
 يف الـسماء يعيـشون؟ كمـال أنـت تعـيش  فـانظر هـ،ْعرف هـل أنـت صـرت يف مـشيئيت أم ال فلكي ت.يعوزك أي شيء من هذا العامل

لـروح  حتيـاج اجلـسد أي حياة صالة دائمـة وتنقـاد  فهـذه هـي الـصورة الـيت . ً يومـا٤٠كمـا أريـتكم وأ يف الربيـة وال تـشعر حـىت 
ها بنفسيوأخليت ذايت وجئت بنفسي خلقت اإلنسان ليصري عليها    ... .ِّألعلمكم إ

 ينهكذا عاش كل القديسني الذين أحبو،  

يفوجدوا   ...ة جديدةوعندما صاروا خليق
َّ

 كل شيء
ُ

 

 فتنـافروا مـع  ة نفايـشـيءُن كـل أبـل وجـدوا ..  شـيء ّومعي لن يعـوزهم أي ..ُين مصدر احلياة وخبز احلياة أ واكتشفوا
فهربوا وباعوا كل ش.. العامل 

ُ
م صاروا بطبيعة خمتلفة كل االختالف عن الطبيعة الـيت ولـدوا   ...يء فأنتم . ـاُِفإ

و
ُ

دتِل
ُ

م
ْ

مد على األقارب كمصدر  اعتماد كامل كمصدر حياة، وتعت بطبيعة تعتمد على اجلسد
وهـذه هـي الفاسـد فهـذا هـو اإلنـسان العتيـق  .شبع عاطفي، وتعتمد علـى العـامل كمـصدر شـبع للـذات

َاحتياجاتــه، فكــل حاســة تولــ ــاج أن يد يف جــوع كامــل حتتــاج إىل أن تــشبع مــن مــادة مثلهــا، والــذات ُ ِّرمهــا اإلنــسان فهــذا هــو َكُحتت
ولكــن عنــدما ميــوت  .)١٦: ٢يــو١( "كــل مــا يف العــامل شــهوة اجلــسد شــهوة العــني وتعظــم املعيــشة" وهــذا مــا أ أخــربتكم بــه .شــبعها

ــ، فاإلنــسان اجلديــد وهــو روحــي جيروحــيالاإلنــسان ويقــوم اجلديــد وهــو الفاســد اإلنــسان العتيــق  ــَِ  كــل روحَّد يف أ اإللــه مــصدر ال

ألنه سيجد يف أنا كل شيءال حيتاج معي إىل أي شيء  بالروحعندما يسلك اإلنسان أي . شيء
َّ

ألين ، 
 "أ الكرمـة احلقيقيـة"خـارجي إىل أي شـيء هلـذا قلـت اإلنـسان الـروح لـن حيتـاج ف ،للـروحالوحيد الشبع مصدر أي خبز احلياة أ 

ْفمــن.  إىل األبــدأي خبــز احليــاة احلقيقــي الــذي ســيدوم.. )١: ١٥يــو(   فهــم هــذه األمــور مثــل كــل القديــسني، ســيبدأ يــسري يف الطريــقَ
 ..  الفاسد ميوت فيه اإلنسان العتيقالكرب الذي 

حىت تتغير طبيعة اإلنسان
ِّ

:   

  .. كمصدر شبع وحياة  على اجلسد والناس يعتمدمن إنسان عتيق 
علي أنا  يعتمد روحيإىل إنسان 

َّ
 .حياة مصدركمصدر شبع واعتماد كامل 

  وصـيتكم أ وهـذا مـا ،شوا كمـا يف الـسماء مـن هنـا علـى األرضيـوع  ..)٢١: ١٠مر( "اتبعينلك وتعال  ع كل ماِب"أوصيتكم هلذا
ه أن ت ُبه وعلمتكم إ  فهـذه ".ُلتكن مشيئتك كمـا يف الـسماء كـذلك علـى األرض... أ الذي يف السموات "... ُوه كل يوم ُّصلُ
لروح وتصريوا أغصان يف كرميت أ الروحتكم لتكونوا فيهاهي الصورة اليت خلق ٍفحينئذ لن يعوزكم شيء من هذا . ، أي تسلكوا 

ء القديسون   .العامل كما عاش كل اآل

  الـيت رمستهـا لكـم كطريـق يـصل بكـم واخلريطـة... والرسالة ... البشارة  يف الكتاب املقدس وهـو أوصيتكمفقد 
فقــد قلــت لكــم .. ّ إىل الوجــود يف لكــي يتحقــق اهلــدف ،االــيت ولــدمت فيهــًأيــضا ا والعــداوة  فيهــُّمتِلــدُ و مــن أرض العبوديــة الــيت،ّإيل

ْحتـسبوا كـم مـن الوقـت كـل يـوم يكـون هنـاك صـلة  هـو أن وحساب النفقـة".. انقطاعصلوا كل حني وصلوا بال " َ
 حيـاةهذا الوقت فقـط يكـون لكـم ففي  ،لة وهي الـصالة احلقيقيـةِبينكم وبيين، ويف الوقت الذي يكون هناك ص
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لتحديـدوتكونون حـسب مـشيئتي تتـذكروا ثالثـة أشـياء وا إليـه جيـب أن ُلِصَـفهنـاك هـدف لكـي ت.  يف ذلـك الوقـت 

ت وهي ثالثـة حقـائق ْ فهـي مـرآة تـروا أنفـسكم كـم،"صلوا كل حني"فاآليـة األوىل هـي . مكتوبة يف ثالثة آ  مـن الوقـت أنـتم َ

م مـــنحــسب  ْمــشيئيت أي ك ــ َ الوقــت تــصَ  الكرمـــةأنـــا "واآليــة الثانيــة واحلقيقيـــة الثانيــة أين .  أي تكونـــون يف اتــصال يبُّلونُ
أنتم لستم أغصان يفراحة يف كيـان آخـر إذن ، فلو كانت لكم حياة أو فرح أو "احلقيقية

َّ
واحلقيقـة الثالثـة أين . 

ذن مـن يف جـسمه، وال يقـدر عـضو أن يتحـرك إالَّ وقـد خلقـتكم لتـصريوا أعـضاء يف كمـا هـو مكتـوب أننـا أعـضاء الرأسأنا   

مره الرأس َّفلو حترك أي .. الرأس ًفهو ليس عضواعضو أي حركة بدون أن 
ـا رأس فالذات ..  يف هذا اجلسد تـشعر أ

تسوق وتقود وتتريد أن .. ًدائما 
َ

س
ُ

ود وت
َ

ت
َ

حك
َّ

عليه ود ُسم فيه أ وَأَّكَحت، وهذا ما جعل آدم وكل إنسان يرفض أن َأم
، كل هذا لعدم ف   .  اهلدفْمْهِأ

 م على  فأ حزين صارت  .. ي وحياة املوت والفقـر االختيـاراإلجنيلًبدال من أن يعيشوا .. اخلدام والرعاة ورهبان هذه األ
م عاشـوا حيـاة من الرهبان ألن كثريون  .. الرهبنة غىن اختياري رغـدة كانوا من عائالت فقرية عندما دخلوا الدير إال أ

كلـون وو كلـوه مـن قبـل سط اجتمـاعي مرتفـع وبـدءوا  ًطعامـا شـهيا مل  ء وبـدءوا يـستخدمون أدوات الرتفيـه ً الـيت يـستخدمها أثـر

 من أن تكون األديرة قدوة يقـدً وبدال.. العامل الذين ال يفهمون اإلجنيـل وال الطريـق وال يعيـشونه
ِّ ُ

جنيـل مون اإل
كل البعد عن ة  بعيدواهتماماتبها كل طعام شهي فنادق  والكنائسصارت األديرة .. املعاش 

   ....الذي هو حياتي  ..و عن الطريق الكرب والباب الضيق  .. وعن حياة املوت جنيل املعاشاإل

 ألن الكنيـسة صـار هلـا مقيــاس ًالعــامل، بـل صـارت وضـع اجتمـاعي أيــضا الرهبنـة يف مقيـاس الكنيــسة هـي املـوت عـن ْدُـعَفلـم تـ 
ِالبـد أن يكـون الراهـب لـه شـهادة مؤهـل عـال، وال : العـاملوالدليل أن الرهبنة صارت بشروط مثـل شـروط أهـل العامل، ظرة العامل ون

ِوالبد أن حيـضر .. تنفع أي شهادة حلالـة الـصحيةإثبـاتُ ِّاملتقـدم وكـل ديـر صـار لـه شـروط حمـددة يف احلالـة الـصحية ويف مؤهـل .  

النظــرة الروحيــة فلــو كانــت الرهبنــة يف نظــر الكنيــسة هــي .  حــدود للعمــر للراهــب أو الراهبــةً ويف الــسن أيــضا كــل ديــر لــه،للرهبنــة

ُفهـذا أكـرب برهـان أن الكنيـسة مل يـعـ! ؟فهل املوت له شروطالعـامل، وت عـن احلقيقية وهي املـ ْد هلـا النظـرة الروحيـة يف احلـق َ
ْمن أراد أن يتبعين البد أن " بل وكانت الوصية بشروط تكمأوصي ألين أ وإال ملا وضعت شروط يف السن ويف املؤهل ويف الصحة َ

ه وأمه وامرأته ، فهـؤالء  وهي أن العامل نفايـةاكتشفوا احلقيقة بروح احلق  وفأ كنت أتكلم عمن ابتدءوا يدخلون للعمق" يبغض أ
ْطلبـوا أن ميوتـوا عـن العـامل وهنـاك مـنهم مـن كـان لـه زوجــات ْوأ فتحـت هـذا البـاب ملـن. َ لفعـل أن ميـوت عـن َ فكــان . العـامل يريـد 

على أن يكملوا الطريـق للوصـول  به جو مساعد ومالئم َّتساعد هؤالء الناس برتتيب مكان معنيعلى الكنيسة بل وكان دورها أن 
ك فهــذا الـذي أراد أن يـصل لتلــ".. مــن أجـل امللكـوت..  أو أخـوات أو امـرأةإخـوةلـيس أحـد تــرك "َّــفـأ الـذي أكدت . للكمـال
 . عينها وهي صوريتالصورة
 هكـذا .. ًوبدال من أن يكونوا قدوة للعامل ويعيشوا احلياة اليت أ عشتها، صاروا يعيشون مثل أهل العامل بـل مثـل أغنيـاء العـامل

ن يعـيش وصـية الرعـاة الـيت م يندر م ْالرعاة أيضا مل يسلكوا كما سلكت أ الذي مل يكن يل أين أسند رأسي، وهذه األ َـ َُ  كتبتهـا يف ً

ًتقتنوا ذهبا وال فضة وال نحاساال "  ....١٠ ولوقا ٩ ولوقا ١٠مىت  ًَ ُ َ ً َّ َ َ َ ُ َ ْ ََ َ
ِ يف مناطقكم وال مزودا للطريق ِ َِّ ِ ًِ ََ َْ ِ ْ ُ ِ ََ َوال ثوبين وال ِ ََ ْ َ ْ َ َ

ِ
أحذية
ً َ ْ

ِ
َ

ً وال عصا  ََ اشفوا مرضى.. َ
َ ْ َ ُ ْ

ًطهروا بـرصا.  ُْ ُ ِّ أقيموا موتى. َ
َ ْ َ ُ

ِ
َ

ََأخرجـوا شـي.  َُ َاطنيِْ ْجما َأخـذمت . ِ َُ ْ ً مجانا أعطـواََّـ
ُ ْ َّ ََ ً." 

اإلجنيـل  وكيف صار...  !؟فأين كالمي هذا.. "ثوبني أن يكون للواحد جيب ال"لت ُقوأكدت كالمي يف إجنيل لوقا و
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ُفبالطبع ال يقدر أحد أن ينادي به  ..!  ؟ هلذا احلد وال يوجد راعي ينادي بهذا الكالم وهو احلقًمكتوما
ً الرعـاة اآلن يعطي جمـا ويـذهبْنِ مـْنَفمـ ...ُـو عاشه إال ل ِـ ُ ًجمـا ويقبـل أن  نفـسه مـن أجـل اآلخـرين لذً الفتقـاد اخلـراف جمـا ويبـُ

ــورتيفهــذه هــي  . ...!؟ هلــم كالعبيــد أرجــل النــاس ويــصرييغــسل ُولكــن كــم مــن الرعــاة هــم صــوريت  ... وهــذا دور الراعــي ص
ّوينفذوا كالمي يف اإلجنيل أنتم عبيد للذي تطيعونه ف  ..!؟ُ

ّ ُ
ُ ال ينفذ كالمي هو ال يعبْنَفم ...  ُبل هو عبد لذاته  ..دين ُّ

 .....واملال والعامل ووللناس 
  َصنـعت مىت "فأ قد أوصيتكم َْ ءك وال اجلريانأو ضيافة َ َغـداء َأو عـشاء فـال تـدع َأصدقاءك وال إخوتك وال َأقـر َ َ َ ً ِْـً َ َ ََ َ َ َ ََ َِ ْ َ َـَ َْ ْ َ َِ َ ِ ْـ ُ ََ ْ َ األغنيـاء َ َِْ َ

َـلئال يدعوك هم َأيضا فـتكون لك مكاف ََ ُُ ََ َ َ َ ً ْ ُْ َ ُ َْ َّ ْبل . ٌةأِ إذا صنعت ضيافة َـ
ً َ َ َ ْ َ َ َ

ِ فادعِ
ُ ْ َ

 المساكني
َ َ َ ْ

الجـدع العـرج العمـي: ِ
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ

 .
يس هلــم حــىت َّفـيكــون لــك الطــوىب إذ ل َْ َْ ُ ْ ََ َــ ََ ِ ُّ َ َ ُ َ يكــافوك ألنــك تكــافَ َُ َُ َ ََّ َ َ يف قيامــة األئُ ِ َِ َ ــرارِ ِبـ َ .. لوا أنفــسكمأاســ! فــأين كالمــي هــذا ؟ )١٤لــو( "ْ

ْكل من ًخصوصا و ًقبل أن يكون راعياَ َ َ
فإن الراعي دوره أن يكون قدوة ويعيش اإلجنيـل ! دور الراعي؟ما هو هل ال يعرف : ِ

مــىت صــنع  ي راعــْمَوكــ! عــاش اآلن؟ُفــأين هــذا اإلجنيــل امل. بعــد أن يعيــشهإلجنيــل وينــادي ويــصري صــوريت كمــا كنــت علــى األرض 
 أال يوجـد غـري األنبـا ابـرآم ؟كمـا كـان يفعـل األنبـا ابـرآم أسـقف الفيـوم ،يدعو اجلدع والعرج والعميأو يف بيته ضيافة يف الكنيسة 

 ويــسأل نفـسه كيــف يــستحي بكالمـي وال يعيـشه؟ال كيـف :  نفـسه هــذا الـسؤاليفليـسأل كــل راعـ ! وهــذا الزمـان؟يف هـذا القـرن
مل  َأ !؟أذهـان ال تفهـم حـىت اآلنوآذان ال تـسمع صار لكـم عيـون ال تبـصر وَْأم ! ليوم األخري بعد حتذيرايت هذه؟سيقف أمامي يف ا

ويل للرعاة الذين يبددون غنم رعيتي"تسمعوا حتذيري 
ٌ

وويل للرعاة الذين يرعون أنفسهم، 
ٌ

 )٣٤حز( "
  !؟

  كنت حمتقرا ومرزوال ولـيس يل أيـن أسـند رأسـييسلك كما سلكت أ عندماًفاآلن بدال من أن يكون راعي الرعاة ً  أي يـصري ً
ين جدا عندما كنت على األرض ء العـامل وملـوك األرض، ًصوريت ويشا  ويـسلكون مبقيـاس بدأ كثريون من الرعاة يعيشون مثل أثـر

لنــسبة هلــمأهــل العــامل ــة  ــة واجتماعيــً بــدال مــن أن تكــون قامــة روحيــة، فــصارت الرتب ــذين هلــم وضــع ة، صــارت قامــة مالي  ومثــل ال
جلسد، فمقياسهم ليس هو مقياس روحي م مازالوا يسلكون  تمع كل هذا أل   .ِاجتماعي عال يف ا

 ًوهــو أن يكــون صــورة يل لكــي يكــون قــدوة وأن حيــضر كــل إنــسان كــامال .. دوره فكــان جيــب أن يعــرف كــل راعــي ُ  يل كمــا ُ
َلتـتميم كلم" بولس الذي قال ابينأخربكم  ِ َِ ِ ِ ْ ِة هللاَ ْالسر اْلمكتوم منذ الدهور ومنذ األجيـال، لكنَّـه اآلن قـد . ِ َ ُ َُ ُ ُِ َِ ِْ َ ُ ُْ َُ ْـُّ َْ َ ِّ ِ ِ َظهـر لقديـسيه، الذين ُأّ ِ ِ ِ ِ َّـِ ّ ِ َ ِ ْ

ُراد هللا أ َ ْن يـعرفـهم أَ ُ َ ِّْ َ ِما هو غنى مجد هذا السر في األممُ
َ ِّ ِّ َ َ ْ َ َ َ ُ َُ

ِ ِ ْ، الذي هو اْلمسيح فيكم رجاء اْلمجِ َُ َ ُ َ َُ َ ْ ُ ِ ِ ِ ِالذي نـنـادي بـه . ِدَّ ِ ِِ ََُّ
َّمنذرين كل  ُ َ ِ ِ ْ َّنسان، ومعلمني كل إُ ُ َ ِ ِّ َ ُ َ ٍ َ ْنسان، بكل حكمة، لكي إْ َ ُِ ٍ َ ْ ِ ِّ َِ ٍ نحضر كل ْ

َّ ُ َ ْ ُ
نسان كامال في المـسيح يـسوعإِ

َ ُ َ َ ْ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ٍ

ً
 )١كـو( ".

 !؟ إنسانيف كل ،أوهي صوريت  ،حىت يتصور املسيح وتعبه ي كل راعْيْعَوأين س! ؟فأين هذا الكالم

  ًفهل نسيتم أيضا كالم ابين بولس الذي كان أمينا جدا ً إىل  بكم أمتخضيا أوالدي الذين "، الذي قال  يليف حمبيتً
يتصورأن 

َّ
أود أنا نفسي أن أصري ....  املسيح فيكم

ّ َ ، ١٩: ٤غل( !؟"من أجل أنسبائي يف اجلسد ًحمروماَ

ًوال طلبنا مجدا"ًوأيضا قال  )٣: ٩رو ْ َ َ ْ َ َ ََ
ادرون َأن نكون يفِ م ِن النَّاس، ال منكم وال من غريكم مـع َأنـنـا ق َ ُـَ َـ َُ ْ ُ َ َِ َ َّْ َِ َ ْْ ُْ َِ ِ َِ ِ وقـار كرسـل اْلمسيحَْ ِ َـ َِ ُ ُ َ ٍ َ .

ْبل  كنا مترفقنيَـ
َ ِّ َ َ ُ َّ ُ

ْ يف وسـطكم ِ ُ ِ َ َ كما تربي ِ
ِّ َ ُ َ َ

المرضعة
ُ َ ْ ُ ْ

 أوالدهاِ
َ َ َْ َ

ُ، هكـذا إذ كنَّـا  ْ ِ َ َ حـاننيَ
َ ِّ َ

 إلـيكم
ْ ُ ْ َ

نرُ كنَّـا ِ
ْ َ

ضـى أن 
ْ ََ

نعطيكم
ْ ُ َ ْ ُ

ْ، ال إجنيل هللا فـقط ِ َ َ ِ َ ِْ ِ بل َ
ْ َ

أنفسنا
َ َ ُ ْ ًَأيضا َ َ، ألنكم صرمت حمبوبني إليـناْ ْ ََِ ِ َُْ ُْ ْ ِْ ُ هل يعيش هذا : فليسأل كل راعي نفسه )٢تس١( ".ََّ

  !كالم القديس بولس هو اإلجنيل؟ حىت اآلن أن وامل يدركَْأم ! ؟اإلجنيل
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  ًجنيال آخر ألنفسهمصنعوا إرعاة صار هناك عيشوا اإلجنيل أن يسعوا أن يًولكن بدال من
كما قلـت أ بلـسان ... 

ُ هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة املسيح تنتقلونإين أتعجب أنكم  "....بين بولس  ا ويوجد قوم   ...إىل إجنيل آخرً
ّيريدون أن حيولوا إجنيل املسيح  ...  )١غل (  ....."ُ

There be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. 
 وأ قـد أخـربت يف اإلجنيـل أن الـذين يهتمـون ! ؟ كيف سيقفوا أمـامي يف اليـوم األخـري وهـم يعيـشون كـامللوك:همِخربَأيا ابين ف

كِ وفألرض يف اغرباءتعيشوا فأ جئت ألعلمكم الطريـق أنـه جيـب أن .  )٣يف( إهلهم هو بطنهمألرضيات فهؤالء 
ْ

ر
َ

ك
ُ

م 
كلـون وتلبـسون . .يف السماويات فقط تمـوا حليـاتكم مبـا  نوال  فهـل أنـتم غـري . وال جيـب أن يكـون للواحـد ثـو

فما فائدة  .. ! أنكم غري مسيحينيأي..  !؟كالميل بعدم إطاعتكممدركني أنكم ال تعبدونني 
 !؟..العقل الذي أعطيته لكم 

  إىل املـساكني واجلـدع والعـرج والعمـي دخـول عـن حتـذيري للرعـاة الـذين يرفـضون الـذي قلتـه وأكملـتم املثـل فلو قرأمت كالمـي
 العــرس الــذي ْلَثــَ فــإن م.يف العــرس يف ملكــويتســأقبلهم بعيــنهم هــم الــذين الــضيافة الــيت يــصنعها الرعــاة، فهــؤالء الــذين رفــضوهم 

تـوا  )٢١: ١٤لـو( أخـربتكم بــه مــضطر أن قـال أنــه  و"ًاشـرتيت حقــال"، فمــنهم الـذي قــال لعـاملمتحججــني عنــدما رفـض كثــريون أن 
ْمن انـشغل  يـشبعهم، ومـنهم مـتحن حواسـه اخلمـسة كيـف يـضاعف سـعيه يف أنلي، ومنهم مـن اشـرتى مخـسة أزواج بقـر أي ينظره َـ

مرأة"بزواجه وقال  فـأ  .س احلقيقـيأن اهلـدف أن حيبـين أ مـن كـل القلـب ومـن كـل الفكـر وأين أ العـريومل يفهـم " إين تزوجت 
لدخولروا املساكني واجلدع والعرج والعميِضُأن حيألزمت خدامي  ُفهؤالء هـم الـذين رفـضوا مـن رعـاة كثـريين أحبـوا . ، وألزمتهم  ُِ

 .  وكانوا يدعون األغنياء فقط الذين هلم مراكز يف الدنياالعامل

 ٨مـر( "ىت جئت أنا مبجدي وجمد أبـيمأستحي به ستحى يب وبكالمي ا ْنَم "...ُيري لكم ُفهل نسيتم حتذ( 
ًتيجــا  الرعــاة يلــبسيف الوقــت الــذي فيــه اآلن ! وكــم راعــي علــى األرض يعيــشه؟! أيــن هــذا الكــالم اآلن؟:  فاســألوا أنفــسكم...

ل اخلط اطووعكس الباب الضيق الكرب  وعكس الطريقًمتاما هذا عكس كالمي فويعيشون يف قصور، 
ًوضد حياة املوت متاما

ْفمن ال يطيع كالمـي لـيس هـو عبـدي ومـن . ُِهو العالج الوحيد من املرض الذي ولدمت فيه الذي  َ ْ َ
ً فحـىت لـو مل يقتـين أي إنـسان ذهبـا أو فـضة أو حناسـا، لكنـه فقـط ..ًليس مسيحيا ًال يعيش كـل كلمـة أيـضا  لثيـاب، يهـتم ً

ُمن حفظ ك"، ألنه املفروض أن ًوليس مسيحياًفهو أيضا ليس عبدي  َ ِ َ ْ َل النَّاموس، وإمنا عثـر يف واحدة، فـقد صار َ َ ََ ْ ََّ ََ ٍ َ ِ ِ َ ََ َِّ ِ ِمجرما في ُ ِ
ً ْ ُ

الكل
ِّ ُ ْ

   )١٠: ٢يع( ".
  فهـل . )٩: ١٦لـو( "ًوا لكـم أصـدقاء مبـال الظلـم حـىت إذا فنيـتم يقبلـونكم يف املظـال األبديـةاصـنع"هل نـسيتم حتـذيري وتعليمـي

وأريكـم مــا ي العهــد القـدمي و اجلديـد كمــا أ أريـتكم يف التجلــي ألؤكـد لكــم وقديـسصـنعتم صـداقة مــع إيليـا ومــع يوحنـا املعمــدان 

الظامل يف القليل ظـامل األمني يف القليل أمني يف الكثري و ف!؟ السمائينيصداقةتفعلوه وتعيشوه، وهو أن تكونوا يف ينبغي أن 
 . ًأيضا يف الكثري

فمن يأمتنكم على   مال الظلم فإن مل تكونوا أمناء يف 
ْ َ

 احلق 

  فهـذا هـو املـال والغـىن الـذي وهبتـه  ،ونعمـة روحـي القـدوسوالعمر الـذي أنـتم فيـه وهـذه احليـاة فأ أعطيتكم العقل والقلب
إن مل تكونـوا أمنـاء علـى ولكـن .  علـى النفـوسًأوكلـتهم أيـضاالـذين ًوخـصوصا الرعـاة  ،علـى هيكلـيويف النهايـة أوكلـتكم ... لكم 

تْأَ فكيف أ فيهأمناءفإن مل تكونوا ، فسيكون مال ظلمهذا الغىن 
َ

نِم
َ

ك
ُ

علـى األرض  وهو مـواهيب !؟احلقم على 



  
  وما رأيته يف جنة عدن– االختطاف األخري

 
١١٢ 

ا لكـم ،كما وهبتها لدانيال الذي كان يهابه ملوك األرض ،اليت كنت أريد أن تعمل فيكموهيبيت   يف واملكانة اليت كنت قد أعدد
ـم كـانوا أمنـاء يف املـال أي يف الغـىن الـذي وهبتـه هلـم واليـشعيوحنا املعمدان وإيليـا  دانيال وَمنتَتئافأ ! ؟السماء يف األبدية . أل

 فيمـا هـو للغـري، فمـأمنـاءفإن مل تكونوا ، مـا للغـري فهذه هي ًفالوكالة اليت أوكلتكم عليها وخصوصا الرعاة
َ

ن
ْ

 
ي ومـواهيب لكـي  أي عطـافهـذا هـو مـا للغـري.. فالرعـاة وهبـتهم ثقـة النـاس واملكانـة الـيت هـم فيهـا! ؟لكميعطيكم ما هو 

ًنورا ليصريوا لكثريين ويفيضوا حبيب يعطوها لكثريين
 إن فمـا فائـدة هـذه الـنعم.  لألرض وسبب خالص كل خرايفملح  للعامل و

 وهــي اجلعالـة الـيت جعلتهـا لكــم يف  أعطــيكم مـا هـو لكـممنـاء فيمــا هـو للغـري، لـنفـإن مل تكونـوا أ! مل تكونـوا أمنـاء فيمـا هـو للغــري؟
 .األبدية

 لن تقـوى عليهـااجلحيمبواب أوعلى هذه الصخرة ابين كنيـسيت "رجو أن تتذكروا كالمي عندما قلت لكم فأ . "
م فأ كنت أقصد أن كثريون سيبتعدون عين ويصريون ولكـن دور الكنيـسة . ّ يف اجلحـيم مـن كثـرة الـشر الـذي سيعيـشون فيـهُ كـأ

ت اجل ألخص الرعاة املوكلني عليها أن يقتحموا بوا م و ا لن تقوى علـى قـو ِوسيـستطيعوا أن يقتحمـوا اجلحـيم وخيرجـوا حيم أل ُ
 لتـصلوا هلـذه القـوة وهـي أن خترجـوا حـىت النعمـةفـأ أعطيـتكم ! فمـاذا تعتقـدون؟.... . كل األسرى الذين ابتلعهم الـشيطان

ت اجلحيم ..الذين ابتلعهم رئيس العامل يف جوفه لرعاة هم الذين ابتلعوا هذه  فماذا لو كان ا...ُوأن حتطموا بوا
ُ ُ

ِ
فمن الذي سيخرجهم! األيام؟

ْ َ
ِوهم الذين كانوا موكلني على هؤالء الشباب والناس ليخرجوهم من ! ؟ من اجلحيم  ُ َُّ َ

إن فسد امللح فبماذا يملح: فتـذكروا كالمـي ! ُفماذا لو صار الرعاة هم الذين ابتلعوا داخل اجلحيم؟. اجلحيم
َّ ُ

أي لـو ! ؟
ًة الذين كان املفروض أن يكونوا هم امللح، لكنهم صاروا ملحا فاسدا أن الرعا ِّإذا من سيملح األرض؟.. ً ُ ْ َ ً ! 

  الغني الغبي مل يفعل خطية واحدة، ولكنه كان هل نسيتم أن
ّ

مفقط 
ُ

هت
َ

 !؟..ًما مبخازنـه
ـم أخـذوا وكالـة ومل أل ، ينسون مصري الغـين الغـيبوهم عامليةأعمال جتارية جتارية و جبمع املال يف خمازن َونُّمَهتَهكذا رعاة كثريون ي

ا، فكل ما هلم صار مال ظلم ًفإن الغين يف قصة الغين ولعازر أيضا مل يفعل شرا، ولكنه فقط مل يصنع الرمحة . يهتموا  وهـذا دليـل ً
ْلـسنة النَّـاس واْلمال"، ألنه مكتوب ِكاف أين ال أسكن فيه َإن كنت َأتكلم  َ َ ِ ِ َِ َُِ َّ ُِ َ َ ْ ُ ٌئكة ولكـن لـيس يل حمبـةْ ََّ ََـ ِ َ ْ َ َْ ِ َِ ُوإن كانـت يل نـبــوة وَأعلـم . ِ َ ْ َْ ٌَ َّ َُُ َِ ْ ِ

ًمجيع األسرار وكل علم وإن كان يل كل اإلميان حىت َأنـقل اجلبال ولكن ليس يل حمبة فـلست شيئا ْ ْ َْ ُّ َّ َُ ْ َ ََ ََّ ٌ َ ََّْ َِ َِ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِْ َْ ُ ُ َ ُْ َِ ِ ٍ ِِ َ َ َ وايل. ِ ِوإن َأطعمت كـل َأم َ ْـَ َّ ُ ُ ْـ َ ْ ْ ْ وإن ِ َِ
ة فــال َأنـتفع شــيئا ًسلمت جسدي حىت َأحــرتق ولكن لــيس يل حمب ْ ْ َْ َُ ْ َــ ــ َ ْ ــ ِــَ ِــ َِْ َ ٌ َ ََّــَ ِ َ َ ََ َِ َُّ َ ُّقــد صرت حناســا يطن َأو صــنجا يــرنَ و..َّ ِ َ ْ ًَ ًْ َ ُّ ِــ َُ ُ ْ ــ ِ ْ ألنــه ...  )١٣كـو١( " َ

 فهذا دليل على أني ال أوجداحملبةحيث ال توجد 
ْ َ ُ

أنه حبث عن كرمـة غين رجل اليف الفإن سبب عدم سكناي . 
ًخبـز احليـاة، وغـىن األرض واألرجـوان والبـز صـار بـديال عـن عـن  ًخـر غـريي، فاألكـل الـشهي صـار لـه بـديالأخرى ومـصدر شـبع آ ّ

النفس املتنعمة ماتت وهي حية، وبقدر ما تنعمت النفس  "فإن الغين نسى ما هو مكتوب أن. ّغناي أ
ً عذابا وحزنابقدر ما أعطوهاًجمدا وأعطت لنفسها وتلذذت   . )١٨، رؤ ٥يت١( "ً

  ما"هل نسيتم املكتوب َفإن كان لنا قوت وكسوة فـلنكتف  َ ِِْ ِ َ ْ ََ َْ َ ْ ٌَ ُِ َ ٌ َ َ وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء. ِ
َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َّ َ

ِ ِ ِ
َ َ َ

َ فـيسقطون  ُ ُ ْ ََ
ٍَِيف َجتربة  ْ وفخِ

ٍّ َ َ
ُ وشهوات كثرية غبية ومضرة تـغرق  ِّ َ َ ََ ُ ٍ ٍَّ ِ ِ ٍُ ٍََِّ ََ َ ِالنَّاس يف اْلعطب واْهلالك، ألن حمبـة اْلمـال َ َ ََ َََّ َّ َ ِ َ َ ِ َِ َ ِأصل لكل الـشرورَ ِ

ُ ُّ ِّ ُ ٌ ْ َ
ِ، الـذي إذ  ِِ َّ

ٌابـتـغاه قـوم  َْ َ ُ َ ضلواْ
ُّ َ

ِ عن اإلميان،  َ ِ ِ وطعنوا أنفسهمَ
ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ََ

وجاع كثرية  ٍَ ِ َ ٍ َ ْ ِوَأما َأنت  إنسان هللا . َِ َ ْ َْ ِ َ ََ فاهرب من هـذاَّ
َ َ ْ ْ ُ ْ َ

ْ، واتـِ ع اْلـرب َ َّب ِ ِ َـ
َوالتـقوى واإلميان واْلمحبة والصبـر واْلوداعة َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َّ َّ َْ َ ِ َجاهد جهاد اإلميان احلسن، . َّ َ َ َْ ِ َِ ِ َ َ ْ وأمـسك ِ

ْ ْ َ
ِ

ِبالحيـاةَ ِ
َ َ ْ

ِاألبديـة  ِ
َّ َ َ

 التـي إليهـا 
َ ْ َ َّ

ِ ِ
ًدعيت أيضا ْ َ َُ

يت من ق. )٦يت١( "ِ ِفويل للذي  ُه العثرات فخري له لو طِلَبٌ ر أحـد ِعثـُ مـن أن ي يف البحـرَحِرُعنقه حبجـر رحـى وطـق ِّوٌ
  .هؤالء الصغار
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  ْفاسألوا أنفسكم ملاذا مدحت لكم يوحنا املعمدان وقلت لكم ْ َ ًثيابـا ناعمـةً البـسا ًنـساإأ! ماذا خرجتم لتنظـروا؟: "َ
! ؟

عمة هم الذين يف القصور  !؟".. ًهوذا الذين يلبسون ثيا 

  !أليام؟ وكالمي هذه اتعليميفأين 
 واجلـسد ،فاإلنـسان عبـد للـشيء الـذي يطيعـه )٦رو(  .. نتم عبيد للذي تطيعونهأ.. قاعـدة الطريـق   فهل نسيتم 

يح ِرًت ا أل يطلبها اجلسدة شهوي هةلبس الثياب الناعم حىت ،كل ما يشتهيه هو ضد الروح على طول اخلط
هكــذا الكرامــة  ..كــل هـذا ضــد الـروح   ...وا اجلــسد شـهوته وهكــذا الطعـام الــشهي الـذي يقــضي النـاس ســاعات ليعطـ..اجلـسد 

.. النمـوذجي لـصورة هللا ومثالــه  هلــذا كنـت أ املثـال ، يـسعى إليهـا هـو يـرفض كـراميت أْنَكـل مــف..  ضـد الـروح األرضـية العامليـة
ـدَدَّـجََمـا متفـالنفس بقـدر  ..ً ضد كرامة العـامل أيـضاوي هذ الروح الُ ألعلمكم كيف يعلوومرذولُحمتقر كنت   بقـدر ،ت وطلبـت ا

د والعزألُما ستصري يف حزن يف السماء   عى أن يرتك كرامة العامل ومتجيد الناس ستكونيس ْنَ فكل م. أ وحديّ مين أ ويفةن ا
ُكل من يسعى أن ي..  والعكس .. كرامته مين أ ْ َكرمه الناس فهو قبل الباطل والغىن الباطل َ َِ حلقيقـي الـذي سـيدوم ورفض الغىن اِّ

لنسبة له، وهذا أهم شيء. إىل األبد  . فهو رفض أن أكون أ الرأس 

 م
َ

ن
ْ

ِ نفسه مأضاع 
ُ

ن أجلي فهذا الذي  جيدها 
ّ

مو ....
َ

ن
ْ
يهلك 

ُ
ِ نفسه م

ُ
يخلصها فهذا ..ن أجلي  

ُ
 

 الن كـل مـا يف العـامل ،الغـىن احلقيقـي وهـذه هـي الكرامـة و، وأكـون أ الـرأس فقـط يف حياتـهَّ يفًاين خلقت اإلنسان ليكون عـضوأل

ًفكل ما يتعلق بالعـامل باطـل أيـضا .ولـيس حقيقـة طل ووهم
لكـم مركـز أن يكـون  أو ..سـواء متجيـد النـاس لكـم  

م"ُهلذا أ أوصيتكم ...  الدنيا ووجود يف
َ

ن
ْ

 وجد حياته يضيعها
ُ ُ

 وجد حياته يف مركز أو مال أو نظـرة النـاس ْنَأي م .." 

ِّشيء من العامل سيضيأو يف أي  ْين أ احليـاة، فمـن ع كل شيء ألُ يكـسب كـل وف سـ وةاحليـاوجـد  أ هـو الـذي وجدنيَ
ْ فمـن وجـدين وجـد احليـاة "أ هـو الطريـق واحلـق واحليـاة"وهـذا مـا كنـت أقـصده بقـويل .  ألين أ احلياة احلقيقيـة الوحيـدة،شيء َ ..

فمن وجد حياته خارج شخصي أنـا
ْ َ

ه يف مركـز أو حـىت يف خدمـة وصـارت اخلدمـة هـي حياتـه ومـصدر ، أي وجـد حياتـ

كـان جيـب أن تكـون حيـاة كـل ف.  ألنـه وجـد حياتـه يف أي شـيء خـارجي أ،هو أضاع كل شيءًشبعه ومصدر فرحـه، أيـضا 

لفعل اهلدف الوحيد الـذي خل الذي حييا من أجلهالوحيدهلدف  أي أكون أ امن أجلي أنا فقطإنسان  قـت  ألن هذا هو 
ذا ً وهو أن يصري جزءا مين كالغصن يف الكرمة، ألين أ يف احلقيقة خلقت كل إنسان هلدف واحد وحيدإنسان من أجلهكل  ، و

  .يصري صورة يل ومثال يل

 " هي املسيحاحلياةيل "   بشارةهذا هو قصد ال

 وهـ للوصول هلذا اهلدف الذي فقط وسيلةهو العامل هذا أي شيء يف ف  ، طـلألن أي أ   وسـراب ووهـمشـيء يف هـذا العـامل 
 الريح أي مثـل إنـسان يـسعى ْضْبَوال منفعة ألي تعب يتعبه اإلنسان يف هذا العامل، فهو قـ.  كما أخربتكم يف الكتابُ وحلموخيال

مكـن أن تنتهـي يف أي مـن املُوحيـاة كـل إنـسان  ..همـا تعـب يف أي شـيء فإنـه سـيرتك هـذا الـشيءم، فيقبض على ريـح أن
اية له  ..حلظة فيجـب علـى ! فما فائدة العقل الـذي أعطيتـه لكـم؟. ُ مل يهتم به سيضيع منه كل شيءْنَ وم،وهناك مصري أبدي ال
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يف يـده أن ُـفكل إنـسان ! لو انتهـت حيـايت اليـوم، إىل أيـن سـأذهب؟: ، ويسأل نفسه كل يومكل إنسان أن حيسب حساب النفقة
ُحيدد مصريه األبدي ُ. 

 لتحديـد وسـيعرف  سـيفهم اهلـُى احلق مثـل كـل القديـسنيعل استنار ْنَلكن م طـل كـل  ،هـذا العـامل مـن نـه ال فائـدةأدف  بـل 
طل طيل والكل  اإلنـسان وكـل عملـه ُ لكل عمـر ة فال منفع.. فقط وستنتهي ستنتهي واختبار اختيارفرصة فهذه احلياة هي  ،ُاأل

لعــامل وكأنـه اهلــدف  ..ُــسـيرتك كل شـيء يف هــذا العـامل حـىت جــسده سان ُــن كل إنـ أل،الـذي سـيعمله تمـوا  فلـيس مــن احلكمـة أن 

جنح يف أن جيعل األمور ختتلط عند أغلب ن رئـيس العـامل أل .وترتكوا اهلدف احلقيقي
ُ

النـاس فـصار اهلـدف 
الـشاغل  لنـاسفصار شـغل ا ..  صارت هي اهلدف] العاملواهتماماتوهي العامل [ ة والوسيلوسيلة،
ألبديـة متامـا والعامل ونسوا اهلدف فلم يعـودوا ينـشغلون يب أ الةهو الوسيل مللكـوت وال  وهـي العـامل [ن الوسـيلة أل  ..ًطريـق وال 

لنسب] وكل أمور العامل فنـسوا  ..ً متامـا  اهلـدف، فانـشغلوا بـه انـشغال كامـل، ومل يعـد هنـاك وقـت لألمـور الروحيـةيُ هلم هةصارت 

يستحقُ هناك مصري أبدي نأ
ُ

كل  
ُ

مستأسرين"الكتاب أخربتكم يف  كما اهتمام
ُ

 وهذا ما ". لطاعة املسيحكل فكر 

ُأدركه كل القديسني الذين فهموا وصييت  م "...تهـا ُقلالـيت ُ
َ

ن
ْ

 نفسه من أجليأضاع 
ُ

 اإلنسان وحده الذي فهذا 
ُ

 
ْ ومـن .. وأنا وحدي احلياة. .  أناسيجدنيألنـه  ....أي جيد احلياة احلقيقية  .. جيدها  يَ

ُ
ُ مـن يهلـك نفسهك ِله

يهلك نفسه من ..ُنفسه 
ُ ُ

خيلصها  فهذا من أجلي
ِّ

صـر "التالميـذ هلـذا قـال كـل  أكثـر مـن ابينوهذا ما أدركه بولس  ".

فكيف ن...   )١٠: ٤كو١، ٦: ٢تس١( "ُ مثل الرسلبوقار أن أعيش ورفضت ..بال كرامة 
َ

س
َ

 الى
ُ

عاة كل هذه الر
ُ

وصايا 
 !!؟هم الذين كانوا جيب أن يكونوا قدوةو  وهي شروط ومفتاح الوصول للهدف ،ومل يعيشوهاهذه األيام 

 سـيد أتبعــك أينمـا متــضي: أوهلــمقـال يل ، َّ فعنــدما جـاء إيل ثالثــة رجـال يــسألونين عـن الطريــق!؟فهـل نـسوا شــروط الطريـق . 
؟ وهل سـتتبعين وتتبـع خطـوايت وتقبـل أن وهل ستسلك كما أ! هل ستتحمل شروط الطريق؟"فقلت له  تكـون معـي مهمـا سلك أ

ّ فهذا الشخص مل يـرد  )٢٠: ٨مت( ."فليس يل أسند رأسيَّ؟ فللثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما أ كان يف الطريق ُ َـ
ي كلمة َألنه صدم من هذه الشروط، وأ مل أكن يف نظره أستحق أن يتح! َّعلي ومل جييبين   .َتَمَ شيء، هلذا صـمل من أجلي أيُِ

ًفهذا الشخص مع إن أبوه كان ميتـا يف ذلـك اليـوم، ". اتبعني"بنفسي  فيه االستعداد، فقلت له أ ُدتَجَو َّوأما الرجل الثاين
سرعا إيل وتــرك ، ََّبــل ومنــذ ســاعات قليلــة فقــط ومل يكــن قــد مت دفنــه ــة، جــاء م ــرد مســع إين دخلــت املدين َّولكــن  ً ِ ــ  ســم الــدفنمراُ

ًئــذن يل أوال أن الفعـل  سـيد، ولكـن أن أتبعـك أ أريــد "فقـال يل ". اتبعنـي"واملـشيعني واألقـارب، ففرحـت بـه وقلـت لــه 
هم ْعَد ":فقلت له.  )٢٢: ٨مت( "أدفن أبي وأمضي  ـا النـاس الـذين ف ...ُ املوتى يدفنون مـو هـذه االهتمامـات األرضـية يهـتم 

ًفدع هؤالء املوتى روحيا ، ً املوتى روحيا من أبناء امللكوت، وهم وليسواليسوا يف الروح ْ َ
َّ، وأما أنت يدفنون موتاهم

د مبلكوت هللا ـتم بـدفن !  يف أن تفعله يف هذه الساعات؟فما هي األولوية: ، فلو عرفت أن حياتك ستنتهي اليومِفاذهب و هل 
مللكوت وخبالصك وخبـالص ا ت هـذه األْنَولكـن مـ !"آلخـرين؟ْأبيك َأم أن تنشغل وبسرعة  جلنـون  يقـول هـذه اآل م يتهمونـه 

كرام امليت:ويقولون له تم  ن الناس صـارت هـي اإللـه المي، ألفصارت التقاليد هي األساس والدستور أكثر من ك  ..!؟ هل ال 
 .. احلقيقي هلم 

  ِّلكي آذن له أن يـودع أهـل بيتـهًأوال مين راد أن يستأذن أَّهو الذي جاء إيل وطلب مين أن يتبعين، ولكن َّأما الرجل الثالث .

يصلحوينظر للوراء  يده على احملراث يضعليس أحد "فقلت له 
ُ َ

فهل ... . )٦٢: ٩لو( " مللكوت السموات
ريـق فكيف تنخدعون أنكم مسيحيون وأنتم ال تعيشون اإلجنيـل ومل تـسعوا حـىت أن تفهمـوا شـروط الط! ؟نسيتم ما قلته يف اإلجنيل

 !  وأبنائي؟نيأي الشروط اليت جتعلكم مسيحي
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  ال ليخدمابن اإلنسان جاء "فأ قلت للتالميذ
َ ُ

ففي العهد القدمي كانـت أول .. )٢٨: ٢٠مت( "ليبذل نفسه وِليخدمبل  
هـل :  يـسأل نفـسهيوكـل راعـ! هل كل مسيحي حيب قريبـه مثـل نفـسه؟: ، فاسألوا أنفسكم" حتب قريبك مثل نفسك"وصية هي 

،  حيـب قريبـه مثـل نفـسهيهـودي صـاحليكـون فقـط ـذا  وفلو متم هذه الوصـية هـ! حيب كل إنسان يف الكنيسة مثل نفسه؟
ُن هَملألن هذه الوصية هي وصية ..  بعدًوليس مسيحيا لـيس حـب أعظـم مـن هـذا أن "َّ، أما وصية العهد اجلديد  يف العهد القدميْمْ

 .. )١٥يو( " اإلنسان نفسه ألجل أحباءهيبذل ويضع 
 واحلـق فليـسأل كـل راعـي نفـسه ليعـرف أيـن هـو مـن الطريـق. كنكم أن تروا أنفسكم مـن خالهلـافإن وصييت هي املرآة اليت مي 

فهــذه هــي طبيعــيت ! اآلخــرين؟وهــل يقبــل أن يبــذل نفــسه عــن ! حيــب قريبــه مثــل نفــسه، ومثلمــا يهــتم بنفــسه؟هــل : ومــن صــوريت
ذه الطبيعةوال يقدر . كالمي إال لو عاش هذا الكالم فال يقدر أي راعي أن ينادي ب.وصوريت َ إال لو دفن ومـات، أي أن يكون  َ ِـ ُ

ــِبَماتــت الطبيعــة العتيقــة كالبــذرة الــيت ق ْ أن تــدفن ومتــوت ليمــوت اإلنــسان العتيــق وهــي طبيعــة آدم الــيت تــشوهتْتَل َ  وهــي طبيعــة ُ
ل احلـق إذا استنار أي إنسان وعرف ف.  حياتهالغصن الذي ال حييا يف كرميت أ ولست أ هو رأسه وال مصدر َوقب  عـن َّأن يتغـربَِـ

ا، مبوته عن العامل وحمبة العامل َالكرمة اليت ولد حييا  " ُمن أجلك منات كل النهار"وقال مع ابين بولس  رأى أني أستحق ألنه ُِ

، سأقوم أ فيه وأمنو وسلك كما  فـسيبدأ يكـون اإلنـسان ..  فيهسأحيابل أنا الذي وسيبدأ حييا ليس هو بعد  سلكت أ
ًلــيس هـو بعــد الـذي ســيحب قريبـه بــل أ الـذي صــرت أحيـا فيــه، ألنـه صــار غــصنا يف .. بـنفس طبيعــيت، فـسيحب قريبــه كنفـسه 

 .فكل أعماله ستكون من خاليل أ وبسياق روحي أ وبكـل طبـاعي وصـفايت.. ، فسأكون أ الرأس لهًكرميت وعضوا يف جسمي
  . يصري صورة يل أي مثايل يف كل طباعينت أريده من كل إنسان يف هذا العامل واهلدف الذي خلقته من أجله أنوهذا ما ك

 وهـذه  )٢٣مـت( "ًسـيداًمعلمـا أو  أو ًأتدعو لكم ال "فأ أوصيتكم . فكان على كل راعي أن ينظر للمرآة كل يوم لريى نفسه

َتدعواا أنتم فال ّ وأم"َّ، أما الرعاة فأوصيتهم الوصية للجموع ألزمتكم  بل أ أي ال تقبلوا أن تصريوا أسياد )٨: ٢٣مت( "سيدي ُ
ال ليخـدم جـاء ًاألعظم فيكم يكون خادما للكـل ألن ابـن اإلنـسان "كما أوصيت تالميذي..  ًأن تصريوا خداما

َ ُ
 بـل 

ِليخدم
َ

ْألنه من يرفع نفسه يوضع ولكن من يـض  نفسه من أجل كثريينليبذل و  َ ُ ْ َْ وأ . )٢٣ و٢٠مـت( "ع نفـسه يرتفـعَ
م ِّعظُويِّعرضــون عــصائبهم ُحــذرتكم أن الفريــسيون والكتبــة كــانوا ي ــا .. ســيدي "ويفرحــون عنــدما يــدعوهم النــاس مــون أهــداب ثي

ْكـم فـأنتم ال تـدرون .. "سـيدي ـد مـن النـاس، فـإنكم تـَونُلـَبـْقَ تـ الـذي حيـدث فـيكم عنـدمااخلـراب العظـيمَ ِّكـدون أنكـم َؤُ ا

ختربون أنفسكمنكم فـإ.  تـصريوا آهلـةتريدون أن
ِّ

العـدو وأكـرب ِّأكثـر األشـياء الـيت تغـذي الـذات، والـذات هـي ألن هـذا هـو  

عيون ال تبصر إىل هذا احلد وأذهان آذان ال تسمع و فكيف لكم .َّ من الوصول إيلحجر عثرة مينع أي إنسان
ّ

طل، والباطل ضد احلق! ؟ال تفهم َّاإلنسان أنه شيء عظـيم، ويتغـذى الباطـل مبـديح ُّوتوهم ت هي اعتقاد فالذا. فإن كل هذا  ٌ ٌ
 . والعبوديةالناس أي يزداد الوهم

 لفعـل احلقيق ألين أ وحدي احلق أي،وحديِّ وقيمته مين أ ، ال شيءألن احلقيقة أن اإلنسان  ة اليت ستدوم واليت هلا قيمـة 

من يظن " هلذا قلت لكم .وأي شيء يف هذا العامل سراب
ْ َ

من يظن ... 
ْ َ

من يظن أنه شيء فقد ... 
ْ َ

غش
َّ

 " نفسه
اإلنــسان  ْلَقبَوبقــدر مــا ســي. ًهــو ضــد مــشيئيت متامــافهــذا ٌعظــيم بــل وشــيء ٌوتــصميمه علــى أنــه شــيء  اإلنــسان اعتقــادف .)٣: ٦غــل(

ــمَّعَنـَالــنفس بقــدر مــا تـ"َّ، أ حــذرت يف آخــر الكتــاب أن  مــن النــاسالتمجيــد ًنفــسها بقــدر مــا أعطوهــا عــذا وحــز ْتَدََّ وجمــْتَ ً ."

فأنتم ت
ُ

كِهل
ُ

ون
َ

ًأن تكونـوا كيانـا مـستقال عنـي أنفـسكم بتـصميمكم  تفقـدون شـرط ألنكـم  ً
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يِضوِع
َّ

ت
َ

ك
ُ

م
ْ

 يف 
َّ

خـر يف آَّفبإنكار الذات فقط تستطيعون أن ترجعوا إيل، أي أال يكون لكم هـدف . . الذاتإنكاروهو .. 
ستمرارقيقة الكاملة إين يف أي وقت رمبا آيت وتنتهي حياتكم  ألن احل.هذه احلياة غريي أ َّ، فيجب أن تفكروا يف  ِّ . 

  ّنتم تدعونين معلما وسـيدا وحـسنا تقولـون ألأ"لتالميذي عندما قلت ِّفأ أردت أن أوبخ الرعاة  أن كنـت وإفـ . كـذلكأين ّ

 حـىت كمـا ًعطيـتكم مثـاالأين أل .رجـل بعـضأضكم يغسل بعـأن نتم جيب عليكم أرجلكم فأّالسيد واملعلم قد غسلت 

عظـم مـن أ وال رسـول  من سـيدهعظمأنه ليس عبد أ  ...  قول لكمأاحلق احلق  .ًأيضانتم أ بكم تصنعون أصنعت 
كم  إ.مرسله   ".ن عملتموهأن علمتم هذا فطو

  أرجـل اآلخـرين وتكونـوا كالعبيـد أنه ليس عبد أعظم من سـيده، أي عنـدما ترفـضون أن تغـسلوا لتخجيلكمفأ قلت هذا 
ــذا تقــرون أنكــم أعظــم مــين ُّمثلــي، فــأنتم  ُّ، وأنــتم تقولــون وتقــرون وتؤمنــون "لــيس عبــد أعظــم مــن ســيده"مــع إين أخــربتكم أنــه .. ُِ

ْين سـيدكم، وأ سـيدكم قبلـت أن أخلـع مالبـسوتفتخـرون وتعرتفون  ت وقلـت إين جئـ.  وأتـزر كالعبيـد وأغـسل أرجـل تالميـذييََِ

فمـن رفـض أن يـصري . ألعلمكم الصورة املثاليـة لكـي متتحنـوا أنفـسكم هـل صـرمت أنـتم هكـذا يف هـذه الـصورةكم ِألخدم
ْ َ

مفتـاح أن الرعـاة أخـذوا فالكارثـة احلقيقيـة  "! يـاربأنا أعظم منك"كأنه يقول يل كاخلادم وكالعبد فإنه 
ــة "  أخــذمت مفتــاح املعرفــة ومــا دخلــتم أنــتم والــداخلون منعتمــوهمألنكــمٌويــل لكــم أيهــا الناموســيون "، هلــذا قلــت لليهــود املعرف

م صاروا عثرة ْخري ملـن يعثـر هـؤالء أن يـربط يف عنقـه حجـر رحـى ويلقيـه يف البحـر: وأ قلت. ًفاحلساب سيكون عسري جدا أل َ ٌ .
 . فاستيقظوا قبل فوات األوان

  أيـوب كـان يعتقـد فـإن . شيئيت ومقاييـسي ومعـايرييوأن يعرف ما هي مله فكري مسيحي كنت أمتىن أن يكون كل إنسان

را ً مل يكن كامال فيهالنور ألن ، فكان هذا هو مقياسه ومعياره ومل يكن له فكري حىت ذلك الوقتًيف نفسه أنه 
، ولكن 

 فهـذا هـو  )٤٢أي( ،كـان فقـط يـسمع عنـي بـسمع األذنأنـه وعرف احلقيقة دخل النور يف قلبه وذهنه بعد التجربة 
 فكثــريون مـن خــدامي أعطيــتهم مواهـب، فاعتقــدوا أن قـامتهم الروحيــة هكــذا.....  . وهـو مقيــاس احلــق الكامـلسـي ومعيــاريمقيا

كثــريون يف اليــوم األخــري َّ، ألين أ أخــربتكم أنــه ســيأيت إيل  ليــست هــذه هــي صــوريتإنــسان يــصنع املعجــزات ْنُوَكــَف. صـارت عاليــة
مســك تنبــأ ربنــا "ويقولــون يل  " أ ال أعــرفكم"فــسأقول هلــم ..  )٢٢: ٧مــت( "مســك صــنعنا قــوات وعجائــب وأخرجنــا شــياطنيو 

ــم اعتقــدوا أن  ــم وصــلوا لتلــك الــصورة عينهــاقــامتهم الروحيــة صــارت عاليــة وأن أل ــرد أين وهبــتهم هــذه هــذه هــي صــوريت وأ  

مـن كـل  كل إنسان نيوأن حيبنوا مثلـي تكوبل أن ليس أن تصنعوا املعجزات لكن صوريت احلقيقية ومثايل . املواهب
 .. ومن كل الفكر ومن كل النفسالقلب
   أحببـت اآلب وكنـت أ منـوذج مثـايل، فلـم يكـن يل أيـن مثلمـا أ .  وال يـشتهيهبعد ذلك أي شيء يف هذا العاملأي ال حيب

ـ"كما قال بولس ابين  ومرذولحمتقر أسند رأسي وكنت  ُليس لنا إقامة نشتم ونضرب و َ ُ ْان ونلكـم َُ َ  ًوصـر منظـرا للعـامل وللمالئكـةُ

قتُأكنت فأ ..  )٤كـو١( "ويف أصوام ويف اضطهادات ويف حروب
َ

فهذه هي . أحتاج لطعـام اجلـسدأكن  حىت مل بالروحاد 
ْمـن رآين فقـد رأى اآلب"ً سلكت أ فقـط، هلـذا قلـت أيـضا  أن تسلكوا كماصورتي   فـالكالم الـذي أكلمكـم بـه ال أتكلـم بـهَ

اآلب احلال يف بل من نفسي
َّ ّ

َّأن تكونوا أعضاء وأجزاء يف كما كنـت أ يف  .. فهذه هي الصورة اليت أريدكم أن تكونوا فيها". 
 ".ًأريدهم أن يكونوا واحدا كما حنن واحد"هلذا قلت . اآلب
 كـل هـدفهم األجـرةكان ق، بل  أن هؤالء الفعلة مل يكن هدفهم شخصي أ على اإلطال..ني ُتذكروا ما قلته يف مثل الكرام !!

ْفلـم يقتــسموين أ بــل اقتـسموا ثيــايب، ألن هــدفهم كــان من   جيلــسا  كمــا كــان هــدف يوحنـا احلبيــب ويعقــوب أن،خــذ أكثـرمــنهم َـ
 ،فهؤالء الكرامني مثل هؤالء الـذين اعطيـتهم مواهـب وأخرجـوا شـياطني وشـفوا مرضـى ولكـنهم مل يعرفـوين أ. جبواري على عرشي
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ن روا وقالوا يف أنفسهم أين أَّذمَ، لذلك ت أ مل أكن هدفهمألين  . أعينهم شـريرةَّ غري صاحل وغري عادل، لذلك وخبـتهم 
  )١٥: ٢٠مت(

 تستطيعوا أي  ،ألن العضو له نفس خصائص وطبيعة اجلسماجلسم  يف أي جسم يكون من نفس طبيعة هذا فأي عضو
ـذا املعيـار. . اجلسم من طبيعـة العـضوطبيعةأن تعرفوا  ـذا املقيـاس و ... . هكـذا كنـت أريـدكم أن تكونـوا 

ْمــن يـراكم كأنــه رآين:  وهــوْاملقيـاس الــذي تعرفــون بـه هــل أنــتم حـسب مــشيئيت أم ال َّ يف، ستــصريون وهــذا عنـدما تــصريوا أعــضاء. َ
مـين لـيس هـذا زات الـيت هـي مواهـب  املعجـْعْنُصِـفلـيس ب.  )٣كـو٢( "تلك الصورة عينهـا"، وهذا قصد الكتاب صورة يل بل ومثايل

والعــذراء مــرمي كمــا كــان دانيــال و يوحنــا املعمــدان ..   عينهــا، بــل أن تــصريوا بــنفس طبيعــيت أاملقيــاس أنكــم صــرمت تلــك الــصورة

وبعد هذا ولدت أنا فكما سكنت يف العذراء أنا وحبلت بي  .الذين مل يـصنعوا معجـزة واحـدة
ُ ُ

ثم بـدأت ِ
ولـُوأحيبـل بـي كرب، هكذا أريد من كل إنسان أن  أمنو كطفل وأتسعى أن

َ
 د فيـه ويـسعى أن

ي
ُ

ن
َ

ــي مين
ِّ

 عــين وكــذلك الثالثــة فتيــة مل ْظِــَعة واحــدة ولكنــه كــان صــوريت ومثــايل، حــىت بــدون أن يمل يــصنع معجــزفــإن دانيــال . 
ــرد أن دانيــال كــان حيكــي للملــك احللــم . يتكلمــوا عــين، جعلــوا امللــك يــؤمن يب ألين كنــت أســكن يف . امللــكســجد لــه .. بــل و

ا الرسول كانوا صوريت ومثايل، لكن هؤالء أعطيـتهم نعمـة املواهـب وبولس واليشعًفإن ايليا أيضا . دانيال وهيبيت كانت متلؤه َّـ، وأم
هليبـة تعرفون أنكم صرمت قاميت ودانيال مل أعطهم، ليكونوا مقياس ومعيار أنه ليس بصنع املعجزات يوحنا املعمدان الطبيعـة و، بل 

ــة وفعالـــة ّ وألين ســـأكون حــال فــيكم ،عنــدما تتكلمــون كـــأين أ الــذي أتكلــم ووأن تــسلكوا كمــا ســـلكت أ ســـتكون الكلمــة حي
 .كما حدث مع دانيالوتفتح أذهان جديدة  ينّدَي حِوأمضى من كل سيف ذ

  ًجدافالطريق طويل
ـذا " قلت هلم ولكينوأ أعطيت تالميذي مواهب قبل أن يبدءوا الطريق الكرب ..   ال تفرحوا 

وألين . وا لتلــك الــصورة عينهــاُلِصَفــإن الفــرح احلقيقــي هــو أن يــ. )٢٠: ١٠لــو( "أن الــشياطني ختــضع لكــم أو أن تــصنعوا املعجــزات
م صاروا قامة روحيةْتْيَشَخ ُ شـيطا مـن صـيب، ألن أن خيرجـواعلتهم ال يقـدروجّبعد التجلي ، هلذا  أن يعتقدوا أ ّ ... قيقـةم احلُيهـِرً

ـم مل يكــن لـديهم قامـة روحيــة أي مل يتغـريوا ..حقيقـة أنفـسهم بـدون املوهبــة والنعمـةأي  ّ ومل أحـل فــيهم بروحـيومل أمنـوا أ فــيهم  أ ُ
ــم مل يبــدءوا أن ميو فلــم يــصريوا خليقــة جديــدة بعــدبعــد لــصوم والــصالة، أل جلــسد. تــوا   مــن اخلــارج ولــيس هلــذا كــانوا يعرفــونين 

أيها اجليل غري املؤمن وامللتوي إىل "هلـذا قلـت هلـم . قيقي يف هذا الوقت ألن اإلميان هو مثر الروحاحلميان اإللديهم 
" ؟ملـاذا مل نقـدر أن خنـرج الـشيطان"التالميـذ عنـدما سـألين و.  )١٧:١٧مـت( "إىل مـىت أحـتملكم.. مىت أكون معكم 

َ تدفنوا ومتوتوا معي حبياة الصوم والصالةومل تسريوا الطريق الكرب أن تدخلوا من الباب الضيق وملألنكم مل تبدءوا "فقلت هلم  ُ ." 

 أمـامي فيـه وأنـتم مل تعيـشوا فيـه تقفـونوكيف ال ختافوا من اليوم الذي ! فكيف حىت اآلن كأنكم مل تقرؤوا اإلجنيل وال تعرفوه؟ 

فإىل مىت تـ! هـذا الكـالم؟
َ

أب
ُ

ون
َ

لـذات الـذين يعيـشون وأ فقـط أريـد أن أخـربكم !؟ أن حتفظـوا وصـاياي خـرب الرعـاة 
م بـل حـىت عصيـ َكاألغنياء ويلبـسون التيجـان ويعظمـون أهـداب ثيـا ِّ ِـ لـذهب ُهِّ ـا  ـم قِّم الـيت هـي رمـز للرعيـة جيملو وا أن ُلـِبَمـع إ

ــرة  ء ولكــنهم صــاروا عث ًملــون النــاس أمحــاال عــسرة احلمــلَُوحييــصريوا آ ــم ِّ عنــدما رة العتيقــة لــصوذه اجعلــوا النــاس ينظــروا هلــ أل

م"تكلمـت عنهـا 
َ

ن
ْ

 بـل سـيقول إن العتيـق ة أي الـصورة اجلديـداجلديد يشرب العتيق ال يقبل 
  .. )٥لو( "أطيب

  لطبيعــة مــازالإنــسان فكــل .. روا علــى غيــاب موســى َّالعجــل للــذين تـذمصــنع عنــدما ..وهـذا مــا حــدث مــع هــارون  يــسلك 

هو الذي ص الكهنة سيرئن إُأنظروا ها  :العتيقة سيقول
َ

ن
َ

ع
َ

هـذه هـي "ُ ينـادي وهـا إنـه بنفـسهالعجـل لنا  
ً فغـدا عيـدا للـرب..  اليت أخرجتك من أرض مـصرإسرائيلآهلتك   .. ا يعملـه رئـيس الكهنـة فعنـدما رأى الـشعب مـ  ...)٣٢خـر( "ً
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مل يكـن يعبـدين ن هـارون  ألمخـر عتيقـةفهـي كانـت  ...ُ وهـو طبيعتـه ونوعيـة حمبتـه يلمخر هـارونرأوا ففـي هـذا الوقـت 
 فكانت حياة هارون حـىت .احلقيف رفض املساومة  وإال لرفض أي شيء ضد مشيئيت وضد احلق و،لروح واحلق حىت هذا الوقت

فعندما شـربوا هـذا اخلمـر العتيـق  ،إسـرائيل  ألغلـب بـينًوق جداُرَ وهذا كان يـ ..ًا عتيقًامخر ه اللحظةهذ
صاغ العجل ن رئيس الكهنة األعظم م حتججوا  أل ..تي احلقيقيةحمب وهي اجلديدأن يطلبوا ًمتاما رفضوا 

ــه مل  أل،ُبنفــسه وســجد أمامــه لــروح واحلــق يكــن ن دين  والــذي يــسلك يف الظــالم ومل يــدخل حياتــه النــور ومــازال يف الطبيعــة  ..ُــيعب
خلمر العتيق  يت مَْنوكل الويل مل  ..ٌويل"ُرتكم ذهلذا أ ح ...العتيقة سيفرح    ... "له العثراتَبِن ق 

 ومل لكنهمـا مل يكونـا صـورة يل ومثـايلويتهم مواهب وصنعوا أعظم املعجزات، فها إن موسى وهارون أعط ،
 بل علـى العكـس طـارده فرعـون حـىت ،فلم تكن ملوسى أي هيبة أمام فرعون بعد كل هذه املعجزات. الكامل يليكو هم املقياس 

 كمـا حـدث مـع دانيـال الـذي مل يـصنع ، فرعـون وجيعلـه يعـرتف يب كإلـهِّ يـستطع موسـى أن يغـريليس هـذا هـو املهـم، بـل ملو. البحر

، واليت جعلت امللك ينحين ويـسجد ولـيس هـذا فقـط بـل قـال  تسكن فيه بالكاملهيبتيكانت بل  ،معجزة واحدة
ب وملــك كــل امللــوكًحقــا إن " ْن مــن يــتكلم علــى إلــه شــدرخ وميــشخ وأعلــن يف كــل اململكــة أ".. إهلكــم هــو إلــه اآلهلــة ورب األر َ

ًوفوق املزبلة أقطعه إر إرأجعل بيته مزبلة  ً  .  )٢٩: ٣دا( ِّ

  الذي كان يرهب العامل، العظيم امللك هذا ما الذي جعل : فاسألوا أنفسكم

ًمتاما  ذهنهيتغري  ما الذي جعله 
  ،ويعرتف بي أنا اإلله   

بالعقاب الشديد من يتكلم عن  ويتوعد  
ْ َ

 !ي؟

 وإن كـان اعـرتف يب وسـط الـضربة الـشديدة ! و ملـاذا مل جيعلـه يعـرتف يب؟! ؟ِّملاذا مل يستطع موسى أن يغري ذهن فرعون هكـذا
ت مل َيتَّوإن كنـت أ قـس. إال أن هـذا كـان يف يـوم واحـد فقـط.. وهي ضربة الثلج لفعـل ولكـن بعـدما انتهـت فـرتة الـضر  قلبـه 

 يومل، يعرتف يب إين أ اإلله
َ

ن
ْ

ح
َ

فكنت أريد أن أريكـم املقيـاس . .....  نبوخذنصر لدانيالاحنىن ملوسى كما ِن

ْاحلقيقي ملن صار صوريت ومثايل ًفإن موسى مل يكن ميتا موتا كامال عن العامل، فاشتهى أرضا. َ ً ًً
،  )٢٥: ٣تث( 

 .  )٥١: ٣٢تث( "ِّتقدساين ومل أنتما خنتماني"هلذا عاتبته وقلت له  ومن كل الفكر مل حيبني من كل القلبأي 

  وهـي صـورة وكانت تنتظر أن ترى فيكم صـوريت، رأت صـورة أخـرى الرعاة ويف كل مسيحي  يفْقِثَالنفوس اليت ت..  فبالطبع 

َِفـأنتم قبلـتم أن تـصريوا ! ، فكيف ستقفون أمامي يف هـذا اليـوم الرهيـب؟واإلجنيل  واهلدففضاع الطريق، قاخلمر العتي
ء، وهناك َ من الفقراء ال جيدون القـوت، فهـل يعقـل أن أب يعـيش يف ثـراء وأبنـاءه ال جيـدون القـوت الـضروري؟ آالفآ فيجـب ! ُ

حلقيقة وال رعاة؟أن تستيقظوا أ ء  ِإن كان أكل اللحم يعثر أخي، فكيف آكلـه"فمكتوب ! نكم لستم آ لـك أخـاك مـن .. ُ فـال 
كلوا اللحوم أجل العثرة طلبت منكم فإن كان من.  )١٥: ١٤، رو١٣: ٨كو١( "أجل وجبة حلم ْ، فكم وكـم مـن أجـل خالصـكمأال  َْ ! ؟َ
ُإن أعثــر أحــد هــؤالء الــصغار خــري لــه لــو طــوق عنقــه حبجــر رحــى ويلقــى بــه يف البحــر، فو"َّفــأ حــذرتكم  ِّ يت مــن قبلــه ٌيــل ٌُ ن  ْمل ـ َـ

ا مشاعر نفوس أنتم قبلتم أن تصريوا فكيف مل تراعو..  )١٠: ١٢أم( "الصديق يراعي نفس بهيمته" فمكتوب ".العثرات
ــوس؟ ء هلـــؤالء النفــ ــاة رغــــدة وهـــم ال جيــــدون القــــوت ! آ ــم تعيـــشون يف رفاهيــــة وحيـ ــشاعر الفقـــراء عنــــدما يـــروا أنكــ ومل تراعـــوا مــ

ولكـن صـار كـل هـذا مـال ظلـم ألنـه مل فأ أعطيـتكم املـال والـسلطة . وهناك شباب كثري ال جيد عمل ومل تفكروا فيهم! األساسي؟
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َيستعمل للحق  َ ء ! كيف ستقفون أمامي يف اليوم األخري؟: فاسألوا أنفسكم. ألنه مل يصري يل أُ ال يفكـرون يف أبنـائهم أفكيف آل
م ُفكان جيب أن تكونوا كاملربية الـيت  )٧: ١٢مت( !؟"إين أريد رمحة ال ذبيحة"فأين املكتوب ! ؟ وال يفكرون يف راحتهموال يهتمون 

ٌفويــل وكــل ! أنــتم حــىت اآلن ال تعرفــون دور الراعــي؟َْأم . ، فهــذا هــو دور الراعــي هلــمًاوختــدموا هــؤالء وتكونــوا عبيــد ،ا أوالدهــِّريبُــت
 . الويل للرعاة الذين يبددون غنم رعييت

  حــفهـذا دليـل أين  )٨: ١٠مــت( "اشــفوا مرضـى وأخرجـوا شــياطني وأقيمـوا مـوتى"وأهـم شـيء أين ألزمـت كــل الرعـاة وقلـت
َ

ال 
ّ

ُ أي ولـدمت ُالذين تعتقـدون أنكـم اعتمـدمت أنتم –َّوأكرب برهان أنكم أغصان يف وأين بروحي أعمل فيكم، فاسألوا أنفسكم  فيكم ُِ
هـل أي مـريض تـشفوه :  فاسـألوا أنفـسكم – وتتناولون جـسدي أي صـرمت أعـضاء يف جـسمي  خليقة جديدةُرمتِوالدة جديدة وص

ــزمتكم وتقيمــون أي ميــت ــا أل م ال حيــدث هــذا الكــالمففــي هــذه ا! ؟كم ــل إن كــل الرعــاة ال يقــدرون أن يــشفوا ..!! أل ب
ـم لــيس لـديهم اإلميـان  َّ ومل تــصريوا أغـصان يف بعــدَّفهــل مل تـستيقظوا حــىت اآلن علـى احلقيقـة أنكــم لـستم أعـضاء يف. أنفـسهم، أل
ين أنزل بقوة روحي ! ؟وإال لصرت أ لكم الطبيب الشايف َُّعندما تظلـون يف الزيتفأين إميانكم  ُـ يومـا كـامال تَ ً ون علـى الزيـت ُّلَصً

ُّتـصلون فيـه علـى زيـت، فـأنتم ترتبـون يـوم وتنظمـون طقـس ! ؟لـشفاء اجلـسدأن تعتمـدوا علـى قـوة روحـي َّوأنتم مل تضعوا يف نيتكم 

 م فيمـاكصادقون مـع أنفـسبالفعل فهل أنتم : عرتاف وإميان أن روحي سينزل يف هذا الزيت لـشفاء اجلـسد
 تضعون يف نيتكم أن تعتمدوا عليه يف شفاء اجلسد  أنتم تصنعون هذا الطقس

ُ
 !؟

  يِفيما أنتم تصنعونه مل تكن ن ...ولكـن  يف احلقيقـة
َّ

ت
َ

ك
ُ

 والـدليل ،م أن تعتمدوا على قوة روحـي
ًمـسبقا أنـك سـتذهب إن كنـت تعـرف : يإذن السؤال الذي أسـأله لكـل راعـ. يف أغلى املستشفيات العامليةأنكم تذهبون لألطباء 

ِ؟ هـل لتقنـع النــاس ً إذا ملـاذا متـارس هـذا الطقــس وتـشرتك فيـه..وواضـع يف نيتـك هــذا ..لطبيـب بـشري لـشيء الــذي ُ أنـك مـؤمن 
هـل أنـتم : يـؤمن بـه، فاسـألوا أنفـسكمجيـب أن كـان .. فمـن املفـرتض أن كـل راعـي يـتمم أي طقـس .. وهـذا هـو املفـرتض! تفعله؟

 !ْ تشفي اجلسد أم ال تؤمنون؟اليتتؤمنون حبلول روحي 

  فلمـاذا تتممـون هـذا وإن كنتم ال تؤمنـون ! ملاذا تذهبون ألطباء؟: فإن كنتم تؤمنون
ألن هنـاك رعـاة ! ؟أال تؤمنـون أنـه كامـل القـدرة! ًفهـل تعتقـدون أن عمـل روحـي ينقـصه شـيئا؟ !الطقس وتشرتكون فيـه؟

ًإذا هـم يقولـون أن ". ت ويعطيه قوة الشفاء، ولكن ال مـانع أن نـذهب ألطبـاءلروح القدس الذي ينزل يف الزيأننا نؤمن "يقولون 
قـــص وحيتـــاج لبـــشر آالف ي ِجـــرمازلـــت ُأ عنـــدما كنـــت علـــى األرض واملـــوتى َ أ كـــل املرضــى وأقمـــتِ أشـــفَْمل َأ! عمــل روحـــي 

هـل ًو أيـضا  ! ليقـوم؟روحيجبوار عمل فهل امليت كان حيتاج لطبيب ! ؟املعجزات يف كل مكان يف العـامل

َالذي ولد أعمى حيتاج لطبيب مع عمل روحي؟  تكميـلال حيتاج إىل   عمل روحي كامل وأنلكـم ْأم أين أكـدت ! ُِ
  !أن عمل روحي كامل؟حىت اآلن أال تؤمنون  !من البشر؟

 حية أخرىذافه كنـت عنـدما ففـي وقـت املفلـوج .  يف نظـركمً كـامالًاإهل أنا لست ًإذا ..ً أيضا ضعف إميان من 

ِ كـان ينـزل وحيـرك مـاء الربًا حتريك املاء ألن مالكـيتوقعونكة، كان الناس ِأمشي جبوار الرب لفعـل ُأ. كـةِّ املـالك ليـضع ل ِـرسفـأ 
ْقوة الشفاء يف املاء، ولكن ملن؟ ْملن ال يعرفين! .... َ فاملالك هو الطب الذي مسحت به، ولكن أ مسحت به للذين ال يعرفـونين . َ

ُفلــو علمــوا الــذين كــانوا عنــد الربكــة . ن بقــويتوال يؤمنـو لطبــع ســيرتكون الربَِ ــوجيكــة ِأين أ اإللــه، لكــانوا  ِ إيل، ألن الربَونُرَْ كــة شــفاء َّ
َّمتوقع  م مل يعرفونين ولكن. د، وهو شفاء غري مباشرَّكَؤُ غري مأي.. َُ ألن كـل رجـائهم َّكانت كل أنظارهم موجهة حنو مـاء الربكـة  أل
رسال املالك .  يف الربكة واملالك الذي حيركهاهوضعو ألعمل رمحة مع الذين ال يعرفونين، ولكن كـان كـل شـهوة قلـيب وأ مسحت 

نــسان آخــرأن بــل يطلــب مــين أ ..  أكــون أبــوكم احلقيقــي، واالبــن ال حيتــاج أن يــذهب لــشخص آخــر وال حــىت أن يتوســط يل 
ــه .. ًمباشــرة ــن يــرى اآلب ويــشعر ب ــه. وحيبــهواالب ْولكــنكم ال تــدرون كــم جترحــونين عنــدما تــذهبون لطبيــب آخــر غــريي.. ويثــق في َ 
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 تتوقعـون الـشفاء مـثلكم مثـل أهـل ون قليب وأنتم جتلـسون هكـذا عنـد الربكـةُنِزُوحت. ويكون رجائكم يف بشر وليس يف إهلكم وأبيكم
 . العامل

 !امل؟بينكم وبني أهل الع  ما الفرق : فاسألوا أنفسكم وبالذات الرعاة

  ٥يـع( " شيوخ الكنيـسة وصـالة اإلميـان تـشفي املـريضُفليدعأمريض أحد بينكم ... "وكتبت لكم احلق هكذا أ اآلن وعدت :

إن ف"فأ أخربتكم ! ؟فماذا لو كان الشيوخ والرعاة ليس عندهم هذا اإلميان..  )١٤
َ

س
َ

د
َ

 امللح فبماذا يملح؟
َّ ُ

! !!..." 

فهل ت
ُ

تم
ِّ

م
ُ

لت الطقس ون
ُ

عِنق
ُ

 الفقراء الذين ال يوا
َ

طباء أن يرون أن يذهبوا لألِقد
َ

عت
َ

دوا على ِم

أم ت! هذا الزيت؟
ُ ْ

ت
َ

م
ِّ

م
ُ

ون
َ

لت الطقس 
ُ

عِقن
ُ

نَ أوهم
َّ

ك
ُ

 !م تؤمنون بي؟

 ألـيس ! ومـىت تـسلكون يف احلـق؟ فكيف مل تقفوا مع أنفـسكم وقفـة صـادقة! ون هذه الطقوس وهذه الرتتيبات؟ُّلَصُإذن ملاذا ت
فـأين اإلجنيـل وأيـن التـسليم ! ؟" بزيت وصالة اإلميـان تـشفي املـريض قسوس الكنيسة ويدهنوهُريض أحد بينكم فليدع مَأ"ًمكتو 

ء؟ ا هي األفضل؟! الذي تسلمتموه مين ومن اآل ا أ ن الثمر تعرف ِمأمل أخـربكم أنـه !!!!!! مث تفتخرون كل كنيسة بعقيد
َ ُ

ُإذ قـد خـدمتم القديـسني  ...أفـضل خمتـصة بـاخلالص ُأمـورُهنـاك "توب  املكتقرؤواامل ! أين هذا الثمر؟ ف!الشجر؟
ُفنشتهي كل واحد منكم أن يظهر ... ُ  عينهاجلهادهذا ُ

ُ
وال تكونوا ليقني الرجاء للنهاية ..أي بنفس جهاد القديسني  ...

متباطئني
ُ

متمثلني بالذين بـل  ...
ُ

ن أُأخـربتكم ين إأي  .. )٦عـب( " يرثون املواعيد وطول األناةباإلميان

ه ه جلهـاد نفـسوهـذا ..  يف حيـاتكم تـضعون األسـاسوهـي كيـف ُاألمـور األفـضل  األسـاس يف فـأكون أ الـذي أريـتكم إ

ألن الطقوس وكل الرتتيبات هي  ،األساس فهذا هو األساس  القة الشخصية القوية بيني وبينكمبالعحياتكم أي 
لـو يم عالقـة حقيقيـة معـي، فبعـد هـذا ِمـْتَهـو تـيم كدفن البـذرة ومـوتكم عـن العـامل  أساس سلَبىنُفعندما ي. ساسبناء فقط وليست أ

ِوضعت  ستكمللرتانيم والصلوات كل الطقوس واُ
ُ

ِوضقد نه أل  البناءون به ِه جهادي وشـفاجلهاد بشب ... األساس السليم َعُ
ُهـذه هـي األمـور املختـص، مويت وأن تتشبهوا مبـويت وكمـا فعـل القديـسون خلـالةُ ـم وافـ ..ص   م ومتثلـوا  نظـروا اُنظروا لنهايـة سـري

كل  مدان الذيجلهاد يوحنا املع ًخبزا ُكان ال  عمة ًوكان ال يلبس ثياُ ُفهـل لكـم أذهـان ال تفهـم .. ُوإال ملاذا أخربتكم بـه   ... 
 !؟..

 ُفأنتم تذهبون للكنائس ومتارسون الطقوس عشرات السنوات فكيـف ال متتحنـوا أنفـسكم ُ ُ إىل أين وصـلتم ُ
ُ

 لتعرفـوا هـل 
ُأنتم تسريون يف الطريق الصحيح أم ال وهل عرفتم تستخدمون السفينة وهي الكنيـسة بكـل طقوسـها  ُ ُفهـل عـرفتم كيـف تـسريون ,ُ

ـتم بـه ...لكنيسة أم تدخلون السفينة فقط وصار هذا  هو اهلدف  ُفلـو إن هنـاك طفـل مولـود رضـيع وطلبـت األم مـن مربيـة أن 
ُوقالــت املربيــة هلــا أ كنــت أطعمــه كــل يــوم كــل الطعــام ..ُنوات وجائــت األم ووجــدت الرضــيع كمــا هــو ومــرت ســ فهــل نــصدقها ..ُ

ُالن الطفل مل ينموا فهذا دليل إنه مل تكن املربية تعرف شروط النمو ..ُ تعرف الشجرة الثمرفمن .. كذا فإن القديـسني بعـد ...ُ
م سـاروا الطريـق وأي إنـسان ..ليقـة جديـدة وصـاروا صـورة يل ومثـايل سنوات عديدة تغريوا عن شكلهم وصـاروا خ ُـوهـذا برهـان إ

هلذا فإن القديسني ساروا من ارض مصر ألرض كنعـان ..سار الطريق الصحيح من بلده  للمكان املقصود سوف يصل هلذه البلد 

ُأما أنتم فلكم عشرات السنوات يف الكنائس متارسون طقوس...فصاروا صورة يل  ُ ُا فكيف مل تسألوا أنفسكم  ُ ُ وملاذا ..كيف ..ً
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مل تصريوا قديسني مثلهم 
ُ

ُمل تنموا مثلهم وتتغـريوا مـثلهم وملاذا  ؟  هـم أمـر يف ..ُ ُكيـف للكنيـسة والرعـاة مل ينـشغلوا 
هلـدف الـذي مـن أجلـه ا هـم قـضية بـل  ّاحلياة وهـو أن يهتمـوا أن يـسألوا النـاس ويـشغلوهم وينـشغلوا هـم أيـضا  ً ُ ُ خلقـتكم وهـو ُ

ُفطاملـا مل تتغـريوا لـصوريت ومثـايل ويـرى النـاس فـيكم نـوري كمـا صـار يف القديـسني إذا أنـتم مل  ...لصورتي ومثـايلالوصـول  ً ُ
ُوإال لكنتم صرمت صوريت ..تسريوا الطريق  ُ.. 

  م مل تـــسريوا الطريـــق وإال لـــصرمت مثـــل يوحنـــا املعمـــدان وإيليـــا ُفاســـتيقظوا  أوالدي  علـــى إنك إن ممارســـة واعرفـــوا ..ُـــ
ُ

الطقس ليس هو نفسه الطريق والطريق ليس هو ممارسة الطقس
ُ ُ

 ومـن الطريـق وحـدي هـو فأنا ..
ُـيسلك كما سلكت أ فقط هو الذي يسري الطريـق فحيـايت وهـي املـوت عـن العـامل   هـي فقـط  الطريـق الـذي يـصل بكم للقيامـة  ّ ُ

ُا يف األكل واجلسد رفـضت أن تـصدق إنـه هنـاك شـبع آخـر لكن الن الناس وحدت شبعه..ولتلك الصورة عينها  هلـذا رفـضوين ..ُ
م رفضوا أي شبع آخر بل ورفـضوا أي إلـه ميلـك علـيهم  ُأ الينبوع وأ يف العامل وأي إنسان كان يعرتف يب رفضوه أيضا ليس أل ً

م فصار الرفض أقوى  ُـد إنتهـت ألين ال بد أن أعلـن ذايت و أعلـن لكـن هـذه الفـرتة قـ...كما رفضوك أنت  إبـين ..ُآخر غري ذا
م األخرية  ُهلذا كان البد أن أُأيد هذا الكالم ليتأكدوا إنه كالمي أ ..ُاحلق قبل فوات اآلوان ألنكم يف األ ُ  ... 

  ١: ٦عب( . ركني البداءة ..للكماللنتقدم فهل نسيتم كالم اإلجنيل(  
 فـأنتم . ، فقـد خلقـتكم لتـصريوا أعـضاء يف جـسمي أ البد أن تكونـوا بطبيعـة معينـةفأ خلقتكم حلياة معينة، ولكي تعيشوها

ال تقدرون هذه العطيةحىت اآلن 
ِّ َ ُ

: َّولكـي تفهمـوا هـذه احليـاة فكـروا يف الـسماء!  لـه يف حيـاتكم؟ْمُكَعيَفأين الكمال وس. 

فمن مل .  صالة فقط والوجـود يف حـضريتد إالففي السماء ال يوج!  وما نوعية احلياة هناك؟ماذا سيكون يف السماء؟
ْ َ

ًأيضا اخلطا كل يوم، بل  غفرانفقط ليس فاألمر الذي حتتاجونه  .لن يقدر أن يعيشها  على هذه احلياةيتدرب
 وهــو الطريــق ُهَشتِــوجهــاد حــىت الــدم، فهــو الطريــق الــذي أ ع، وهــذا يــتم بعــد جهــاد يف طريــق مــا أضــيقه  وهــو األهــمتغيــري طبيعــة

ْ، فأستطيع أن ُأولد فيكمد الذي ميوت فيه إنسانكم العتيقالوحي  ومل تتـدربوا علـى حيـاة الـسماء وهـي أنفلو مل حيدث هذا األمر . َ
 . أن تكونوا معي يف السماءأكون أ وحدي حياتكم، فلن تقدرون 

  ه".. بي إىل اآلب إال يأتيال يقدر أحد أن "قلت أ هلذا جلهاد الذي أريتكم إ كمـا سـلك "ًليس مكتو أ. أي 
أي هـل هـل تـسلكون الطريـق الـذي سـلكته أ : ، فاسـألوا أنفـسكمألين أ الطريـق )٦: ٢يـو١( !؟"ًذلك ينبغي أن نـسلك حنـن أيـضا

ألريكم كيـف ينقـاد اإلنـسان ً يومـا ٤٠الذي مل يكن يل أين أسند رأسي وظللت يف الربية أ  !؟تعيشون كما عشت أ
لـروح؟ لتمتحنوا أنفبالروح نـسان أن يـصوم ألنـه بروحـي يقـدر أي إ! سكم وميتحن كل إنسان نفسه هل صار كل إنسان ينقـاد 

ء القديـسني أ َمتُـ كما صًا يوم٤٠ ِ يف وصـُرمتِصـفهـذا هـو الربهـان أنكـم . وصـام إيليـا وموسـى وكثـريون مـن اآل ..  أ فـيكمُرتَّ

أم 
ْ تذكروا الغصن والكرمـة ...  !ثل موسى وإيليا؟ً أنه ليس مطلوبا منكم أن تصريوا مهل تعتقدونَ

ما  س عاشوا عشرات السنني.  شيئان متشابهاناليسو، ًواحداًشيئا أ ال يف الكنائس وهـم حـىت اآلن  فكيف أل
ــذه احلقــائق أنــه مطلــوب مــن كــل إنــسان أن يــصري غــصنَونُدرَــي لطريــق و هلــدف و م اخلليقــة هــ! ؟َّ يف أ الكرمــةًا  ي فــإن ســتة أ

 شبهي، ألين قمـت ونتصريعندما متوتون وتقومون بروحي  اليوم الثالثفإنكم يف .  الذي كتبته يف بداية الكتابالطريق كله

ويف هـذا  .فتـصريون باحلقيقـة أبنـائي بدأمت تـشبهونين  هلذاأعضاء يف جسمي وبدأمت تصريوا أغصان يف كرميت وفيكم
ــوم تعــودون إىل صــورة آدم األول  ــيــوم أن خلالي ِ ّق عنــدما كــان ال يفهــم الــشرُ مــوس أو  َ ُّمرار منــو ســتو. عبوديــةولــيس حتــت أي 

 كـل مـلءلكي متتلئـوا إىل "روحي فيكم، سيصل اإلنسان يف اليوم السادس إىل االمتالء الكامل يب كما هو مكتـوب 



  
  وما رأيته يف جنة عدن– االختطاف األخري

 
١٢٢ 

كم أ كمـا كنـت أي لتصريوا كمـا أريـت..  )٤و٣أف( " ملء املسيحقامةاهللا وتصلوا إىل إنسان كامل إىل قياس 
 . بنفس طبيعتكم

أم 
ْ  !؟مثليًأيضا  ال تدرون أنكم كان جيب أن تكونوا َ

  ي تِإ"فأ أخربتكم  املثـالفأنـا كنـت ".. وأثبـت يف حمبتـه وصـا أيب ُ كمـا إين حفظـت يف حمبـيتَونُتـُثبـَن حفظتم وصا
ْفمـن حيفـظ وصـا" !ْ َأم حىت اآلن مل تفهموا هذا؟.الذي كنت أريد أن يكون كل إنسان مثلي  "ِي سـأظهر لـه ذايتَ

 .. كما وعدتكم

  ت إبراهيم هلذا طلبت من يت حبيوا ء أن  ويضع كل نـصف ويشق كل حيوان  ... )١٥تـك( عمرها ثالثة سنواتأبو اآل
تغره البد أن تتغربوا عن اجلسد ، حىت أخربكم أناآلخر أمام الشق

ُّ
. د وعـن النـاموس اآلخـر وهـي عبوديـة اجلـسب كامل

ان ومــن أحــشائك ََّمتــيف بطنــك ُأ" لرفقــة َلــتُوق،  )٢٥تــك( بطــن واحــدة، تــزاحم الولــدان يف بطــن رفقــةكمــا كــان عيــسو ويعقــوب يف 
َيفرتق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبري يـستعبد لـصغري َوكـان عيـسو ويعقـوب رمـزا لـصراع اجلـسد مـع الـروح منـذ أن يولـ". َُ ُ د ً

لروح فيبدأ يشعر اإل ذا الصراعاإلنسان   شخص آخر هذا اجلسد وكأن فأ طلبت منكم أن تتغربوا عن اجلسد. نسان 

ــهِّال جيــب أن تلتفتــوا إليــه أو تركــزوا فيــه أو  ــاوبوا مع ي صــورةتتج ــرب"كمــا هــو مكتــوب ..      عــن هــذا اجلــسدلنتغ
ــل قوتــوه ولُــوتُقَولكــن لــيس معــىن هــذا أال تـ.  )٨: ٥كــو٢( "لنــستوطن يف الــرب كــن ال تطيعــوه يف شــهواته وأهــواءه كمــا وا اجلــسد، ب

ا واليت اشتهاها كل من كل شجر اجلنة ما عدا الشجرة اليت كنت أريد أن أمتحنه   .  جبسده وذاتهطلبت من آدم أن 

 ن  ..لــد أ فيــه فيبــدأ يــصري يف هــذا اإلنــسان والطريــق وُأبــدأ يــسري   مــنكمكنــت أريــد أن أؤكــد لكــم أن كــل إنــسان فــأ قــو

موس ُيصارعان بعضهما  ..ان و مـا يتـصارعان لـالمثل عيسو ويعقوب  كيانان كأنه هناكو ..ُ ًاللـذان كـا رمـزا  ..ُذان منـذ والد
موس الروح الـذي يقـوده  كـان الـرأس..  فاإلنـسان قبـل أن يبـدأ الطريـق الكـرب وقبـل أن ُأولـد أ فيـه بروحـي .لناموس اجلسد و

ـيء برأي واحدُل العرس إن مجيع الناس كانوا هو رئيس العامل كما أخربتكم يف مث وكـان    ..)١٤لـو(.. ُللعـرس  يـستعفون عـن ا
ُاجلسد هو مصدر حياتكم والكرمة الغريبة اليت أنـتم مـستوطنون فيهـا وهـذا .. نـه هـو الـرأس ألُفـرئيس العـامل كـان يـتحكم فـيكم  .. ُ

موس اجلسد أي القوة اليت تتحكم فيكم وتسبيكم وجتعلك ُهو  ُ  ْلَبـْقَوعندما يبدأ اإلنـسان يـسري معـي ويـ ..ُم تفعلون ما يريده هو ُ

ومن هنا يبدأ الصراع .. ُكالرأس يف حياته  ر سياقي أَظهَ أ أي يناموسيد َولُد فيه فيبدأ يَولُأد مين وأبدأ أ َولُأن ي
ي
َ

ظ
ْ

ه
َ

ر
ْ

...    
 ُوحيــب نفــسه وال يقــدر أن حيــب عــدوه وال حــىت  ..شتهي يــ ومــا هريـدي اإلنــسان ظــل ســنوات بطبيعــة يعطــي جــسده مــا ْنْوَكـَف

ــيس العــامل ة قــوي هــههــذف.. قريبــه  مــوس رئ ُوهــذه هــي مــشيئته أن يطيعــه الكــل ويــصنعو ..   ...ُا مــشيئته وال يــصنعوا مــشيئيت أُ
ال يقـدر هكـذا ٍحينئـذ  .. يـاهيبدأ يسعى أن يعيش اإلجنيـل وأن حيوعي الطريق يعرف احلق ويبدأ يسري مُفعندما يدخل النور حياته و

د يف َــبدايــة فــأ ُأولولكــن يف ال. وصــوريت هــي صــورة إنــسان قــائم ... ن النــاموس روحــي أل..أن يعــيش الطريــق واإلجنيــل يف احلــال 

ِكالبذرة التي دف ،نسان العتيقميوت اإلفيه طريق كرب م جهاد طويل يف  ويلز،اإلنسان
ُ

نـ
َ

ت
ْ

ويف نفـس   ...
الوقت ع
َ

ين
ُ

طاملا ظلا بروحي يف اإلنسان ه أمنوا أن
ّ

 يف القامـة واحلكمـة  كمـا كنـت أمنـو  .. كالبذرة ميت



  
  وما رأيته يف جنة عدن– االختطاف األخري

  
١٢٣ 

 مـين وبـدأ يـشبع..  عن أهواء وشهوات وشـبع العـامل ل إنسان طاملا صار كالبذرة مدفونة ومائتة يف ك هكذا سأفعل وأمنو..والنعمة 
 ...القديسني هلذا أفصح عن هذه احلالة وقال بين هذا وكل اشف بولس كتا هكذا ....ش ويستقي مين اللنب العدمي الغ

 " ُإذ لست أفعل ما ُأريـده بـل  ..ُ أعرف ما أفعله ُإذ لست ..الناموس روحي أما أ فجسدي ما أبغضه إيـاه أفعـلُ
ُ ُ

 " 
ويعمـل ذه ِّـينف عـرف احلـق وأراد أن هأنـرغـم ُيعيـشه ُ يفعل مـا يريـده وهـو اإلجنيـل وال يقـدر أن ال يقدر أنأنه وكان يقصد ...  )٧رو(

ن حيــب قريبـه وأن يــصلي كـل حــني  ي  ُوصـا ُ الــرأس يف مـازال رئـيس العــامل  و،كرمــة رئـيس العــامليف  ًا لكنـه مــازال مـستوطن...ُ
 ]الذي كان رأسه منذ والدته[رئيس العامل ُبل جيعله  ..ُ أي ما بدأ يريده ،ُ يفعل ما يريدهُعهَدَفلن ي ..تتحكم وتتسلط فيه حياته

ُفعل ما يبغضهيجيعله  ُ مـن شـدة سـياق وتـسلط وحتكـم وسـيب رئـيس العـامل ا،ُ  وكـأن رئـيس  ..ُلـذي لـن يـرتك اإلنـسان هكـذا بـسهولةُ

خذ حقه العامل  ُيريد أن  أسإين "يقـول بين بـولس افإن  ...  حقوقهُ إين أسلب حقه وأنزع هذه النفس منويرى ..ُ
َ رُ

ّ
 بناموس 

مـوس ذهـين ويـسبيين لنـاموس الـشر الكـائن يف أعـضائيُ حيـناموس آخـر لكـين أرى يف أعـضائي اهللا فهـذا ...   )٧رو( "ارب 
َالذي حيدث لكل م َّد بـسرور أن يتبعـين ويـصري غـصنا يفُ ويريـسري الطريقي بدأ ْنُ ً عنـه علـى ُلـصراع الـذي أخـربتكم بـدأ يـشعر يف ،ُ

وأ أمسـح  .. ... )٦أف( " الروحيـةبـل مـع أجنـاد الـشر  ...ليست مـع حلـم ودم مصارعتناإن "لسان الرسول بـولس 
َبكل هذا ألرى م ُ الذي قدرين ورأى إين أستحق أن حيْنُ ُارب وميات من أجلي كل النهارّ ُ. 

 موس اخلطيـة هـو تـسلط رئـيس العـامل يف اإلنـسان العتيـق أي يفناموس اجلسد ف وهـذا  ،ُ كـل إنـسان مل يبـدأ ميـوت وجياهـدهو 
ْبني الناموسنيصراع ال ُعنـدما يبـدأ ميـوت اإلنـسان ويـدفن هذا الصراع ويبدأ يظهر  .ُسان قبل أن جياهدُيشعر به أي إنًبال قمل يكن  َ

نــاموس آخــر يف هنــاك "ويقــول الــذي كــان يــصرخ منــه بــولس ابــين   فهــذا النــاموس..ُكالبــذرة ويــسلك كمــا ســلكت أ 
موس ذهينأعضائي ْوحيي أ الشقي من ينقـذين مـن جـسد هـذا املـ ..، حيارب  وهـو  [يقـاوم الـروحاآلخـر الكيـان وهـذا  .".وتَ

 . ، الذي كان يقاوم عملي فيهابينهو الناموس اآلخر الذي كان يصرخ منه بولس اآلخر الكيان ، وهذا ]عملي أ فيكم

 ا مــازال حييــالــذي ، ألن اإلنــسان )٨رو(  ألن اهتمــام اجلــسد عــداوة ،ُّهلــذا طلبــت مــنكم أال تطيعــوه يف شــهواته وكأنــه عــدو
 كــل ّقُشَ يــأنإبــراهيم طلبــت مـن فــأ  .... هلــذا . ال يـستطيعًجلـسد ويطلــب راحــة اجلــسد ال يقـدر أن خيــضع لناموســي أ وأيــضا

ّحيوان إىل نصفني، هكذا عندما كنت على الصليب ومـت  أهـم درس  لكـي أعلمكـم نـصفني إىل انشق حجاب اهليكـلُ

التغرب الكامل وهو ،آخر درس لكي تعيشونه معيو
ُّ

ً عن هذا اجلسد وكأنه صار كيا غريبا ً.  
 جلــسدإبــراهيم  ُهَّقَــفــاحليوان الــذي ش كــأن  كــل نــصف أمــام اآلخــر يعــين ْعْضــَوَو.  احليــواينيرمــز لإلنــسان الــذي مــازال يعــيش 

يـت ُِ مي بـليـت نفـسهُِ مينأاإلنـسان عـن جـسده ب ُّتغـراملقـصود بولـيس  ،فيمـا هـو اإلنـسان يعـيش بـنفس اجلـسداجلسد كيان آخـر 

 ... أي..   اإلنــسان عبــد للــشيء الــذي يطيعــه ألنً وإال ســيظل عبــدا للجــسد،يف أي شــيءأهــواءه وشــهواته بعــدم طاعــة اجلــسد 
ن جعلـت لإلوهلـذا الـسبب . وجـسد واحـد يف نفـس واحـدة  .. كيـاننييـصري اإلنـسان  كأن وقـدمان نـسان يـدان وأذ

جلـًارمزوعينان، ليكونوا  لـروح أيـضا  يف هـذه الـدنياسد  لإلنسان فيما هـو يعـيش  َعنـدما يـصلب معـي ولكـن كـل هـذا .. ًيـسلك  ُ
 ًوميوت متاما سيقول مع القديس بولس 

بل املسيح الذي حييا يف   أحيا ال أنا.. ال أنا ..  أحيا ال أناف  ..مع املسيح صلبت"
َّ

." 

 اإلنــسان حــىت س العـامل طــوال فــرتة جهـادُالــذي سيـساق مــن رئــيً، الــذي كـان مثــاال لــه عيـسو أي يـصلب هــذا الكيـان اآلخــر 
ّـأما اآلن فقـد حتـرر مـن " كمـا قـال القـديس بـولس . وهـو النـاموس اآلخـريصل لنقطة املـوت الكامـل والفنـاء الكامـل هلـذا الكيـان
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موس "ً و أيضا كما قال القديس بولس . )٧رو( "مات الذي كنا ممسكني فيهإذ قد ] هذا الكيان اآلخر [الناموس ألن 

فكنت أريد أن أؤكد لكـم مـن الكتـاب .  )٨رو( "أعتقني من ناموس اخلطية واملوت يف املسيح يسوع قد ياةوح احلر
مـوس الـروحَولـ، سـأبدأ ُأأن أي إنسان يبدأ يـسلك يف الطريـق يف الوقـت الـذي مـازال رئـيس العـامل .. د أ فيـه بروحـي، وهـذا هـو 

َتعبُاإلنسان واإلنسان مازال مسهذا هو رأس  ًد منه ومازال غصنا يف كرمتـهَ موسـان أي قــايـصري دف..  ْ ويبـدأ .. نَّوُخـل اإلنـسان 
موسـي اإلنسان أن يقاوم بعمل روحي أ ًفـرتة طويلـة، و شـيئا فـشيئا مـوس اجلـسد   بعـدم طاعـةأي حتكمـي وقيـاديت فيـه وسياق  ً

 ...ًصـر متحـدين معـه بـشبه موتـه سنـصري أيـضا يف قيامتـهإن كنا قد  ".. بولس ابينكما قلت لكم بلسان يفىن اإلنسان اخلارجي 

العتيق قد صلب معهإنساننا عاملني هذا إن 
ُ

يلكي  ... 
َ

ب
ْ

ط
ُ

ل
ْ

نستكي ال نعود  .. جسد اخلطية 
َ ُ

عب
َ

 )٦:٦رو( " منهد
ًوهي أن يصلب متاما اإلنسان العتيـق  ..وا إليها ُلِصَوا أن تُعْسَوهذه هي احلالة اليت البد أن ت ... ُوحتكمـه فـيكم  سـياقه ْلٌطـْبَويـ ..ُ ُ
 ..ُ الكثــريين خطــاة  َلِعــُفكمــا مبعــصية اإلنــسان الواحــد ج ...ُ بعــد بــل أحــرار كمــا كــان آدم قبــل أن يــسقط ًافــال تعــودوا عبيــد.. 

 ..  )١٩: ٥رو(   أبرار الواحد سنصري باطاعةهكذا 
 أو مـصدر  وال يعـود رئـيس العـامل رأسـه من هـذه الكرمـةويقطع اإلنسان نفسهسياق رئيس العامل  ُفالبد أن يتحرر اإلنسان من 

 مــن كــل أرض مــصر وهــي أرض العبوديــة وجهــادهم ليــصلوا لكنعــان إســرائيلمثــل خــروج بنــو  بــل يتغــرب عنــه تغــرب كامــل حياتــه
ُفبـدال مـن أن كـان اإلنـسان حييـا ويتحـرك وي. فيهاويستوطنوا ويدخلوا ويعيشوا  جلـسدَـوجً رمـة الغريبـة، وكأنـه غـصن يف هـذه الك د 

ّيتغرب عنها تغـرب كامـل ويـستوطن يف أ يبدأ  ُّ ألصري أنـا رأسـه التـي ت ،ًويصري غصنا يف كرمتي أناّ
ُ

ح
َ

ر
ِّ

 كـه
واألخ صري أنا بالنسبة له اإللـه الوحيـد واألب  وأ،ومصدر حياته ومصدر شبعه ومصدر فرحه

 . الوحيدوالصديق والعريس
 احلجـاب يف حياتـه إىل نـصفني عنـدما ّقَنـشَ، وهـو أن ي وجياهـد مـن أجلهـاا العـامل كلـهوهذه هي احلالة اليت أمتـىن أن يـصل إليهـ 

َيصلب معي وكـأن عـن جـسده سان نـأي رمز للتغـرب الكامـل لإلاآلخر الشق أمام وضع  من احليوان ّقِرمز أن كل شمعىن وهذا . ُ

لفعل يكون   ّقِ أمام الشّقِوهذا معىن وضع الش  شخصان يف شخص واحدكأنه أي كأنه ليس جسد هذا اإلنساناجلسد 

وكأنـه جـزء آخـر ...  )٢٢: ٢٥تـك( " الولـدان يف بطنهـاتـزاحم" مثل عيسو ويعقوب اللذان كا يف بطـن واحـدة ومكتـوب ،اآلخر

 وهـذا مـا مل يفهمـه . مباشـرةيل عداوةبل اهتمام اجلسد ..  كما أخربتكمويقاومه  يشتهي ضد الروح وكيان آخر ألن اجلسد
 .يف حياتكمما هو الصليب يف حياتكم ومذبح احملرقة :  وهوكثريون

 َالكنائس ومل يفهموا كيف يصلبوا معي وميوتوا معـي وعاش كثريون وماتوا يف لي ُ
ُ

يتـِم
ُ

 وهـو وا هـذا الـشخص اآلخـر
ْ، وال يقــدر أحــد أن يــشعر بــه إال الــذي بــدأ ميــوت ويدفن كالبــذرة النــاموس اآلخــر الــذي هــو يقــاوم عمــل روحــي عنــدما يبــدأ حــىت َُــ

ْذه احلرب، فهي حرب شرسة تقوم على كل من و عايشعر بهذا الصريبدأ الروح فيه  ِّيولد مينبدأ َ َكمـا عنـدما ولـدت ، َ  أُ

لث مرة َرَبـَ هكذا عندما ع. معهومجيع أورشليم هريودس اضطرب وكادت السفينة  الريح مضادةكانت  التالميذ 
ْفمن مل يبدأ أن يولد. أن تنكسر َ ُ ْ ألسد الـذي جيـول يلـتمس مـن يبتلعـه من الروح لن يشعر بكل هذا َ ْولن يشعر  كـان يرمـز هلـذا و. َ

ت اليت شكانت ًأيضا الطيور اجلارحة اليت   .  )١١: ١٥تك(إبراهيم ها َّقَتريد أن تنهش احليوا

 ـا  "َّفاملرأة الكنعانية اليت كانت تصرخ إيل وتقـول يل ًجمنونة جداارحـم ابنـيت فإ
، فهـذه املـرأة رمـز للـنفس الـيت  )١٥مـت( "

مــوس الـذهن الــذي يـصرخ مــن النـاموس اآلخـراسـتيقظت   وكانــت ابنتهـا ترمــز لثمـر اجلــسد وهـو النــاموس .وصـارت هــي نفـسها 
ْوحيي أ الشقية من ينقـذين مـن جـسد هـذا "فصرخت هذه النفس مع القديس بولس وقالت . ًعماله جمنونة جداأاآلخر الذي كل  َ

ــَِب واتــضعت وانــسحقت أمــامي وق"املــوت ــز ات وهــو َتــُخــذ مــن الفيف أن رغبتهــا القويــة  مــن شــدة  أن تــصري كــالكالبْتَل خب
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حىت ال تعود يف جوع وتصري أعماهلا جمنونة يف السعي للـشبع مـن العـامل  وهو شبعي أ احلياة
فزوجتـه .. ًوأيضا محاة مسعان وهي أم زوجته .ُص من هذا الناموس اآلخر وأن تشفىُلَختفكانت تسعى بكل قوة أن   ..واجلسد

ن الـيت ترمز للجسد، ومحاته هي العبودية حمـى فهـذه العبوديـة كانـت يف .  الـيت تلـد اجلحـش، كالعبوديـة الـيت تلـد اخلطيـةكـاأل
َّ ُ

َ وكان اإلنسان يريد أن يشفى من هذا الناموس اآلخرشديدة َّ وكأنـه يتحـرق ًوما يف ضعف أمام اخلطيـةُمَ الذي جعل اإلنسان حمُ
 .  أخربتكم يف الكتابكما
 وبعـد أن بـدأ وبنـاموس ذهنـه بكامـل إرادتـه وهكذا األربعة رجال الذين محلـوا املفلـوج، كـانوا هـو هـو نفـسه الـشخص املفلـوج 

ــد فيــه واســتنار َالــروح يول  مــن ُهَرِّرَحــُألكــي َّ، فجــاء إيل بكــل قــوة ، بــدأ يــرى نفــسه أنــه مــشلول وغــري قــادر علــى املــشي يف الطريــقُ

مينع الذي كان املرض وهو فهذا الناموس اآلخر كان يقاومه كالشلل .  يرمز له املشلولجسدهالذي كان الناموس اآلخر 
حيـةكانت كاألربعة رجال الذين محلوا املشلولالقوية إرادته َّوأما  . يف الطريق عن املشياإلنسان قوة ، وهـي  من كل 

نه من هذا الناموس اآلخر بتخليصه لشفاء نفسهسعي اإلنسان  جاء إيل أنا، وهذا 
َّ

ً فمن يقبل إيل ال أخرجه خارجا. َّ ْ ِ ُ ْ َ . 

  ًالذي كان مشرفا على املوتَّالذي جاء إيل وطلب من أجل عبده هكذا قائد املئة ِ ًمفلوجا ومعذبا جـدا وكـان ُ ً ً
فـإن . 

َلو مل يشفىالناموس اآلخر الذي يف داخله، الذي أدرك أنه سبب موته عبده هذا هو  .. َّفاإلنسان بنـاموس ذهنـه بـدأ يـصرخ إيل . ُ
لفعل شخص آخر.  بكامل إرادتهأي ً وهذا كان واضحا جدا يف كل مـريض أ شـفيته،وأ أريتكم أن هذا الناموس اآلخر كأنه  ً. 

د  عباملفلوج أو ابنة الكنعانية انونة أوًو هكذا أيضا  ،كان يرمز للناموس اآلخرفهذا املريض 
لفعل يف هؤالء، ، وهذا ما شعر به بولس ابين وكل القديسنيقائد املئة املفلوج واملعذب ْ، ألين أ بدأت ُأولد  فيبـدأ َ

حىت يالصراع ويستمر 
َ

بط
ُ

وميوت الذي كنتم ممسكني فيهل جسد اخلطية 
َ ُ

 . 
 ــ لعــازر الــذي مــات وَأًهكــذا أيــضا َ، كــان رمــزا للنــاموس اآلخــر الــذي تـََنتْنـ ــ  اإلنــسانَنَاوَــهً فماتــت الــروح يف معــه،  ً كــامالًُاوَ

عمالــهواســتمر فــرتة طويلــة يف هــذااإلنــسان  الــذي أ  كــاألعمى ين مــع إن هــذه الــنفس كانــت تعــرف. املــوت حــىت أنــنت اإلنــسان 
س مل  وًفلــم يكــن مولــودا أعمــى، فــاملولود أعمــى هــ.. ًرى قــباليــ ألجعلــه يبكــي ألنــه كــان هيــيف عين ْفــلُووضــعت التبــصقت  مثــل أ

ُأي ولـدوا وهـم مل يعرفـونين ومل يـروا النـورُيولدوا مـسيحيون  ًأما األعمـى الـذي رأى النـاس أشـجار فقـد كـان يـرى قـبال هلـذا .. ً قـبالُِ َّـ
َ، فاسـتعبدهو مـع النـاموس اآلخـر ومل يقـاوموانفـوس الـيت كانـت تعـرفين، ولكـن جتـاوبوالهكـذا لعـازر . عرف شـكل األشـجار ِ ً متامـا واُ

ـم مـاتواًت الـروح متامـا ومـا ـا، فكانـت مـرمي ومـر رمـز للـنفس الــيت ولكــن . مثـل كثـريون وهـم ال يـدرون أ هـذه الـنفس أدركـت مو
 َّأكـدت هلـا أين أ القيامـة واحليــاةف ،حررهـا مـن هـذا النــاموسأ أن ، فجــاءت هـذه الـنفس تطلـب مــينعلـى هـذه احلقيقـةاسـتيقظت 

ْوأن من آمن يب فحىت لو مات فسيحي  . اَ
 ْأما الذي مل يبدأ يسري الطريق الكرب معي ومن مل يدخل من الباب الضيق معـي َ َ فلـم يولـد روحـي فيـه ُومل ميـوت ويـدفن معـي ،ّ ُ

ذا الصراع ولنبعد بـل وسـيتعجب مـن الـذين يـصومون ويعيـشون يف ..  يفهـم هـذا الكـالم الـذي أخـربك بـه اآلن، فلم ولن يشعر 
ـذا الـصراع وهـذا فنحن ال نشع!  هذا العناء والتعب؟ملاذا كل"بل وسيقول ن هؤالء يف اإلجنيل والقفار كما أخربتكم عالرباري  ر 

 "...ُ فنحن يف فرح كامل .األنني الذي تتكلمون عنه
 كـل هـذا ألنـه هـذا اإلنــسان مل ....ُنـه مــن الثمـر تعـرف الـشجرة أل ...هـو الفيـصل يف املوضـوع   فـالثمر كـان جيـب أن يكـون 

 التي تقاوم اإلنسان العتيقفلم يقوم الروح فيه بعد عـديبـدأ ميـوت ب
ُ

ي صـراع الفاسد  ومل ..  فلـم يـشعر 
ه أفعـل أ أفعلـه إذ لـست أفعـل مـا أريـده مـا أعـرف لـست" الذي قال يفهم كالم اإلجنيل الذي قاله بولس ابين ، بـل مـا أبغـضه إ
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ا أ  ّ فــإين ُأسر  مبيــع حتــت اخلطيــةفجــسديّــفالنــاموس روحــي أم ــ موســا آخــر يف أعــضائيَ مــوس  ًبنــاموس هللا ولكــين أرى  حيــارب 

ويسبيني لناموس الشر الكائن يف أعضائيذهين 
ّ

 .  )٧رو( "
 ــذا الـصراع الــذي شــعر بــه بــولس ابــين وكــل إنــسان بــدأ الطريــقحــد أن يفهــم كــل هــذا الكــالم ولــن يقــدر أفلـن إال ..  يــشعر 

َويولد الـروح فيـهعندما يبدأ ميوت  ـذه احلـرب وهـذه افقـط ٍ، حينئـذ ُ ، مهمـا ًغريقـاومثـل إنـسان يف قـاع البحـر . ملقاومـةيبـدأ يـشعر 
ح وجـاءتنزلت األمطار وهب ـات الر ـار بقو ي شـيء مـن هـذه احلـروبن، فلـ األ أ ال ! أيـن هـذه احلـروب؟" وسـيقول  يـشعر 

ألنـه   يـشعر بـصراع وال حبـربفلـم ولـنجلـسد  فهـذا هـو كـالم كـل إنـسان مـازال يـسلك ".فـأ يف أمـان وسـالم.. أشعر بشيء 
لعرس ! ؟ملاذا يقوم عليه العدو وحياربه إين أعددت "وقلت للجميع َّفهذا ما أخربتكم به عندما شبهت لكم امللكوت 

ئحي فتعالوا للعرس  وهؤالء هم الذين مازالوا يسلكون.  )١٤لو( " يستعفونبرأي واحدولكن ابتدأ مجيع الناس .. مسمنايت وذ
َومل ميوتوا ويدفنوا معي بعدجلسد    .، أي مل يبدءوا الطريق الكرب وهو الطريق الوحيد املؤدي للحياةُ

لذلك مل يولد الروح فيهم بعد 
ْ َ ُ

  هلذا مل يشعروا بهذا الصراع... 

شعروا باملرض الذي ولدوا فيهفلم ي
ُ ُ
ِ ...  

 .باحتياجهم للعالجهلذا مل يشعروا 

 ـا أيـن أنـتم مـن الطريـق ومـا هـو الفاحصةوالعني  والنورؤشر فإن الروح هي املرآة وامل  ووسيلة االستـشعار الـيت تعرفـون 
ًصـار األمـر صـعبا جـدا هلـذا  . الـروح، فإنكم ال متلكون هذا الطريق أن تبدءواولكن ألنكم قبل. الشيء الذي جيرحين أو يضايقين ً

نون األعمى الذي ال يرى نفسه وال يعرف اهلدف  وألنـه .  ألنه ليس له العقل أو احلكمة لـيفهم كـل هـذه األمـورا حيتاجماذ وأكا
ْمن يسري يف الظالم ال يعلم إىل أين ميضي "فأ قلت . ّمل يطلب النور، فلو ظل هكذا سيهلك َـفـالنور معكـم زمـا ي.. َ ". ًسريا بعـدً

ُولــيس عــذرا علــى اإلطــالق أنكــم ولــدمت يف ظــالم، أ ُِ ب كــل ،ريون الطريــق ال تفهمــون اهلــدف وال تــسنً  ألين أقــرع كــل يــوم علــى 
َم كل شيء وسأهبه الروح َفهَيَفالذي سيفتح س. )١تك( "ليكن نور"إنسان وأقول له  سيصري "الذي يفحص ويرى الطريق كما قلت ِ

 . )٢٧: ٢يو١ ،٦يو( " والروح سيعلمكم كل شيء ولن حتتاجوا إىل معلم،اجلميع متعلمني من هللا

 ٦رو( "أنـتم عبيـد للـذي تطيعونـه"و  )١: ٧رو( "ًالناموس يسود على اإلنسان مادام حيا" أن فأكرر لـك  ابـين :

، فكل ما يطلبه من أهـواء وراحـة هـو ضـد الـروح! أن اجلسد يشتهي ضد الروح؟: فكيف ال تعرفون قواعد الطريق حىت اآلن. )١٦

بـل أ  ..عكم أو راحـتكم أو فـرحكماجلسد مـصدر شـب، أي يكون ألين مل أخلقكم لتسلكوا وتعيشوا يف اجلسد
لــروح، وأ هــو خبــز احليــاة لتــشبعوا مــين أ وأكــون أ مــصدر فــرحكم  َّالكرمــة احلقيقيــة وخلقــتكم لتــصريوا أغــصان يف لتــسلكوا 

العـامل وال َّلذلك أكدت لكم أن حمبة العامل عداوة يل، فـال حتبـوا . وراحتكم، وليس العامل ومباهج الدنيا وشواطئ البحر هي فرحكم
ن يــسريوا ًفكيــف مل تفهمــوا حــىت اآلن هــذا األمــر، وخــصوصا الرعــاة الــذين كــان جيــب أن. األشــياء الــيت يف العــامل  يكونــوا قــدوة 

 ! الكرب لكي يصريوا صورة يل؟الطريق 
 جلـسد لكـي يـرى الطريـق، أي كان البد عليه أن يرتفـع فـوق كـل شـهوات ا، وأ الطريقةَزّيـَُم فوق اجلَدِعَ يراين زكا، صّكيِلَف .

ن ويعرفـهخطـؤهًاليت بدال من أن آدم يسأل عن فاجلميزة من فصيلة التني   !!ً، اسـترت بورقـة تـني وكأنـه مل يفعـل شـيئا وكأنـه غـري عـر
 أي رفــض أن خيتــنت ختــان حقيقــي، وهــو االنكــشاف ، حــدث لــه وملــاذا تغــريت طبيعتــه وانفتحــت عينــاهمــاذاأن يفهــم آدم ورفــض 

فـوق ، أي لكي تعـودوا أنقيـاء جيـب أن ترتفعـوا " القلبّيِقَن"تعين " َّزكا"فكلمة . املرض وكيف دخل إليهبوضوح يرى  لكي بنوري
ُّ، وتطلبــوا أن تعرفــوا الطريــق وتــصروا علــى هــذاكــل مــا يطلبــه اجلــسد ويــشتهيه ِ يف إشــباع اجلمــوع يف أول مــرة، طلبــت مــن هكــذا . ُ

، وكمــا  )١٠: ٦يــو( "شب كثــريُكــان يف املكــان عــ"وكمــا هــو مكتــوب .  )١٠: ٦يــو( لعــشب جيعلــوا اجلمــوع يتكئــوا فــوق اتالميــذي أن
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كل جسد ع"أخربتكم أن 
ُ

تـه، لـن يـشبع مـين اشب رمز للجـسد الـذي لـو مل يرتفـع اإلنـسان فـوق اهتمامُفالع. )٦: ٤٠أش( "شب
ين مرة، اشَّأم. فهذا شرط ،ًأبدا .  كـل اهتمامـات العـامل، وهـي )٦: ٨مـر( س فـوق األرض أن يرتفع النـاُطتَرَتـْا يف إشباع اجلموع يف 

ًوهذا شرط ملن يريد أن يشبع مين شبعا كامال ً ْ َ. 

  صـ، َّفعل ما كان جيب على آدم أن يفعله عندما منعه اجلموع من الوصول إيلهكذا املفلوج
َ

دِع
َ

وهـذا .  علـى الـسطح

 اليت يف البشرية، بل إنه ارتفع فـوق  العتيقةالطبيعةوهي  اجلموع  طبيعةُهَفِوقُومل ت تقاليد الناسمعناه أنه ارتفع فوق 
أي مل يكـن لديـه القـدرة ، ً، وهـذا املفلـوج مثـل أي إنـسان مولـود عبـدا للنـاموس اآلخـر النهران فاجلموع مثل جرف.كل هذه األمور

.  سـبب منعـه مـن الـسري يف الطريـقبل كانوا ألن العامل والناس مل يشجعوه ويعلموه ،حرك فيهتوال يقدر أن ي يف الطريق على املشي
 !!!"فـأ مثلـي مثـل كـل النـاس! فهل العامل والنـاس كلهـم أشـرار؟! ؟أليس العامل كله يفعل هكذا"يقولون  مثل كثريين ًفصار مشلوال

ب تين كمـا قرعـت علـى العـامل كلـه قرعـأل ، أن يصري مثـل اجلمـوعْلَبْقَأي مل يـ ، هذاْلُقَلكن هذا املفلوج مل يـ .. ًقلبـه أيـضا علـى 
يت إيلَمَّ وصـم،فاستجاب وبدأ يشعر وقرر أن ال يسلك مثل العامل رادتـه الكاملـة الـيت محلـت إفاألربعـة رجـال هـم رمـز لقـوة . َّ أن 

 فأرشدته أن يصعد لفـوق علـى . وأعلمه ماذا يفعلبدأت أن أرشده بروحيفأ .  الضعيف، وهو الروح املشلولةاإلنسان

ف، ميـزةجلا أن يصعد فـوق اَّ زكتكما أرشدالسطح 
َ

ص
َ

دِع
َ

 املفلـوج علـى الـسطح ليـ
َ

ر
َ

ى الـشمس والـسماء و 
  . كاملالطريق بوضوح

  ألنـه وسـط اجلمـوع د اإلنـسان علـى الـسطحَصعَ عنـد الظهـرية، فكـان البـد أن يـ عذراء النشيد أن تـرى الطريـقْتَبَلَطهكذا ،

 . كـل البيـوتمـستوى فـوقسريتفع على الـسطح لكن  ،وداخل البيت ال يقدر اإلنسان أن يرى الطريق بوضوح

 وأ فعلـت .يف الوسطحيث كنـت أ .. وضع نفسه أمامي َّ صعد، فنزل إيل أي أ بروحي ليعرف مكاين عندماُهَدتُوق
يت إيله ً اســتجابة لـصراخه وإحلاحــه وطلبـهـذا  الــيت ّالــذي كــان بـسبب شــجرة معرفـة الــشر وفتحــت ذهنــه علـى أصــل املـرض ،َّأن 

واشـتهى  أن أكون إهلـه ورأسـه عنـدما رفـض إطـاعيت أن اإلنسان رفضهو أن سبب خراب البشرية وكيف  ، اجلنةوسطت يف كان
 .  عندما أغراه الشيطان أنه سيصري مثل هللاأن يصري مثل اآلهلة

  زفة الدم ة أو ضـيق   وقبولَْملألي َأت َّدَعَتـْاليت اسهكذا فعلت  مـوع يف سـبيل الوصـول ام اجلملـوت حتـت أقـداحـىت أي معا
ا قدرت قيمة النجاة والشفاء،َّإيل ـا أدركـت كـم املـرض وكم هـو خميـف لـو استـسلمت لـه، واحلريةَّ أل ْ أل َـ  أي ْفِنـزَكانـت تهـي ف. َّ

 .وأدركت هذا األمر ،تضعف كل يوم

  يت الغـصن "أن ألين أخـربتكم  .. كل يـوم هلم نزيف هو ابتعادهم عنيمل يدركوا أن فهناك كثريون ال ميكـن أن 
َّ، هكــذا أنــتم أيــضا إن مل تثبتــوا يفبثمــر إن مل يثبــت يف الكرمــة ــا . "ً فنازفــة الــدم طلبــت حــىت أن تلمــس هــدب ثــويب، وهــذا يعــين أ

كرب قدر من االقرتاب   هـدب  أو ثـوبيتلمـس تلمسين أ نفـسي فعلـى األقـل حىت لو مل تستطع أنَّأرادت أن تقرتب إيل 
 وأ قــد ســألت . وهــذا هــو ملــسها هلــدب ثــويب..مل تــراينَّطريقــة غــري مباشــرة أي تقــرتب إيل وتــشعر يب حــىت لــو  أي تلمــسين ب،ثــويب

لمن الذي  "اجلموع
َ

م
َ

س
َ

ُأن يقرتب مين سيأخذ قوة ومن يأي إنسان يسعى أن جرد مبنه أكد لكم ؤلكي ُأ.... )٨لو( "يِن  ْلِقبُ
 ،حـدودُكمـل فرحـي يف أن أعطـي بـال َ بـل وي للعطاء بـدون حـدود،استعدادين على  أ..نه هكذا طبيعيت أل.. ً ال ُأخرجه خارجا َّإيل

خذ مين ْنَوم  ليس بكيـل " ..ينأُهكذا أخـربتكم ..مثل حال األم عندما يرفض رضيعها أن يرضع منهاُيف حزن سيجعلين ُ مل 
  ... )٣٤: ٣يو( "أعطي الروح ملن يسألونه

 ـم رهمفكثريون عاشوا وماتوا ومل حيزموا أم  فلـو مل .، فلـم يـروا الطريـق ومل يـروين أيـن أمل يصعدوا علـى الـسطح أل
يت إيل كــان عليــه أن يــصرخ  س ليحملــوه ليــأتوا بــه إيلَّيــستطيع اإلنــسان أن  اجلمــوع، فــإن املفلــوج نعكم متــوكــان ال جيــب أن . َّأل
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زفة الدم  مكانـه واستـسلم يف فيـه مفلـوج بركـة بيـت حـسدا ّظل ذي  حاجز، يف الوقت الومل يقف أمامهم أيمل مينعهم أي شيء و
 . االستسالم من عمره يف هذاًاللشلل وأضاع جزء

  طل"فإن كل املسيحيون يعرفون أنه طيل والكل  م مـن املمكـن أن تنتهـي يف أي حلظـة، ولكـن " طل األ ويعرفـون أن حيـا
حلقيقــة شــيئا آخــر حلــق ويــي ذ الــو هــفــالروح. ًاملعرفــة العقليــة شــيء واالحــساس  ــِّبكــت ويشعر  ، وبدونــه ســيظل اإلنــسان ظِقوُي
نون الذي يسمع أنه هناك أبدية ولكنه مل يفعل أي  . شيءكا

 َّومــن مل يتـدرب ويتعــود . ، ومـا ســيكون عليـه يف الــسماء إىل األبـدفاحليـاة الـيت خلقــتكم مـن أجلهــا هـي احليــاة الـيت يف الــسماء ْ َ
فـاألمر لـيس غفـران خطيـة، . ، ال يقـدر أن يبقـى معـي وخبـز حياتـه بـل كـل حياتـهأن أكـون أ حياتـهوهـي ع على هذه احليـاة َّويتطب

لطبـع هـذا يـصري عنـدما تـسريون يف طريـق . ، ولكـن كـل إنـسان حيتـاج أن تتغـري طبيعتـهونه هو غفران خطيـتكمأي ليس ما حتتاج و

أن تنجو من اجلحـيم كان كل هدفها ... الفئة األوىل: انفئتففي السماء سيكون هناك . هَّطويل وهو الذي جئت وعلمتكم إ
. وكــان كــل هــدفهم أال يتعــذبوا يف األبديــة ،نفــسهم وال حيبــونينأ َنوُّــبُِ حيواوأن يــدخلوا مكــان يعرفــون أنــه الــسماء، وهــذه الفئــة كــان

لتحديــد أين مل أخلــق اإلنـسان ليــدخ  مــين أ الــروح ًاريت أ ويــصري جــزء بــل ليـصري صــوًا، حمــددًل مكــاوهـؤالء مل يفهمــوا اهلــدف 
وكـان . فكثريون مل يفهموا حىت اآلن هذه العطية العظيمـة.  ويصري مثلي كما كنت أ على األرضً، ويصري واحدا معيالغري حمدود

كرب كم حب مين ّكل هديف أن يتمتع اإلنسان  دما قلـت يف صاليت األخرية عنـ وهذا ما أخربتكم به . ويشعر يب أكرب درجة شعورَ
 ، فقلت ِّفيما كنت أعلمكم صورة االبن املثايل كيف تكونعندما كنت أتكلم بصيغة اإلنسان لآلب 

   .. ًأيضا واحد كما حنن فيناًواحدا أيها اآلب أريدهم أن يكونوا "

أنا فيهم وأنت يف 
َّ

ليكونوا مكملني إىل واحد ... 
َّ َ ُ

 

 ِّفكثريون مل ـيقدروا بل ومل يفهموا من البداي لفعـل:  الـسماءَّأما الفئة الثانيـة يف. ة هذا اهلدفَُ ْفهـم مـن أحبـوين  هـؤالء الـذين . َ
م من أجل أن حيققوا هذا اهلدفُلَذَب ً ووجـدوا أيـضا أن أي ،َّ، بـل رأوا أن كـل شـيء نفايـة مـن أجـل أن يـصريوا يف إىل األبـدوا ذوا

ْشيء ال يـقارن  َ َ لوجود يف إىل األبدُ َّأيضا  ً . 
 وااللتصاق يب ومنوي  يف الكتاب كله، بل أ وحدي هو الطريق وخبز احلياةْمْهَ وال فـْمْلِال أي عويس هو الطريق فالطقس ل ،ِّ

بكوأغلق ادخل خمدعك َيتَّ صلَىتَم"هلذا قلت . هذا هو الطريقيف اإلنسان أ  ذا تبدءون ت".    ون عالقة شخصية معـيُنِّوَكُو

 ترتيـب آخــر َّـأما الطقـوس وأي.  وحجــر الزاويـةاألسـاس ، فهـذا هـو الطريـق و يف حمبـيتَونُـمْنَ وتـوتبـدءون أن متتلئـوا مـين

نِبكالرتانيم واملؤمترات، فهذا 
َ

 هلذا السبب كثريون يف الكنائس . بناء ال يفيد أياألساسفبدون هلذا  ، وليس أساساء

ــم مل يــضعوا األســاسعــشرات الــسنوات مل يتغــريوا ــل الطقــوس َّ أمــا القداســات ،هــو األســاسً كــدفن البــذرة أيــضا ، أل وك
كالسماد الفعال الذي يفيد البذار 

َّ
الذي ولكن . رمز لإلنسان الذي مات عن كل أمور العامل فهي ، فقطاملدفونة

 عـين مكتـوب: َّفـانظروا إيل. وهذا هو السبب جعل كثريون مل يتغـريوا.... ! ، فما فائدة السماد له؟يدفن بذارهمل أي الذي  ْتَُمل مي

 البــد أن حليــاةفكــل كلمــة يف اإلجنيــل رمــز . ألعلمكــم الطريـق..  )١٦: ٥لـو( "كنـت أعتـزل يف الــرباري وأصـلي"
رخي،ًوخطوات أيضافرتة يف الطريق الروحي هي ، وتعيشونها  .ًا وليست 

  ملـاء هـو ترتيـب ملاء، لـيس هـذا العمـاد  يئـي فقـط،ألحـد األنبيـاء َّ فعندما عمد يوحنا  ً أيـضا يف مرحلـةبـل هـي  ليهيـئ 
لـوالدة مـن املـاءووهـذا مـا دع. والرجـوع لـصورة آدم األول وهي مرحلة التنقية والغسيل ،هانتعربو الطريق البد أن فهـذا . تـه 

دكم مبــاء أ ُأ"، كمــا قــال يوحنــا املعمــدان ًوأي إنــسان ممتلــئ يــستطيع أن يــساعد شخــصا آخــر يف هــذه املرحلــةالكنيــسة دور  ــعم ِّ
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لـروح ين أ صوت صارخ يف الربيةفقط، أل كـي ل د فـيكمَوجـُييبـدأ ال أقـدر أن أجعـل روح هللا أي [ِّـ، ولكين ال أقـدر أن أعمدكم 
َتبدءوا أن تولدوا من  َالروح وتوجدوا يف هللاُ فكنت أريد أن أؤكـد لكـم أنـه حـىت أقـدس قـديس يف العـامل ال ". فهذا ليس عملي أ] ُ
ْكالبـذرة الـيت دفنـتِبـشبه مـويت العالقة الشخصية معـي ودفـنكم ومـوتكم  فقط، بل ِّيقدر أن يغري حياتكم َ ّفـأ املـاء احلـي الـذي .. ُِ

 . سأبدأ أعمل فيكم

  تفال تتهاونوا وال
َ

س
ْ

ت
َ

فِخ
ُّ

ألمر، فقد حـرم كـل شـعب بـين وا  َِ جيـب أن الـذي  مـن دخـول أرض الراحـة، وكـان األمـر إسـرائيلُ
رب" وعنـــدما ســـألين !!يب مل يـــدخل أرض الراحـــةأنـــه حـــىت موســـى النـــخيـــيفكم ويـــرعبكم  ـــألنكـــم اس"فقلـــت لـــه  !"؟ملـــاذا  م ُفتَخفَتْ

 الـيتيتـة ُِموحاسـة اللمـس امل وهـي رمـز لـشهوة اجلـسد انكـسروا يف سـعريهلذا .  )٤١: ١تث( " وإىل احلربلصعود إىل اجلبل
ُق بسبب اجلـوع الـذي ولـدمت فيـهَّرَحَتَرت منها يف الكتاب مرات عديدة، واليت جتعل جسد اإلنسان يـَّحذ ر لكـم كالمـي ِّرَكـ هلـذا ُأ.ُِ

ال ت"بعد آالف السنوات 
َ

س
ْ

ت
َ

فِخ
ُّ

: ، كان جيب أن يسألوا أنفسهم الصيام من أجل عدم فهمهمَونُبِصعَتْسَفالذين ي". وا باألمر
م على األرض إىل أين وصلوا  : فـامتحنوا أنفـسكم!  ومثـايل؟ صاروا قديسني وصاروا صورة يلوهلبعد كل هذه السنوات يف حيا

فهذه هي املرآة لإلنسان احلكـيم ! ؟وأن تبيعوا كل ما لكم! وأن حتبوا أعدائكم؟! ؟وا كل حنيُّلَصُهل تستطيعوا أن ت
ألن املـصريني كــانوا ال ..  فقــط خـسروا أرض الراحـة رائحــة اللحــم مـن أجـل إسـرائيلفــإن بنـو  .الـصادق مــع نفــسه

م اللحوم لنـسبة للمـصريني ألن اللحيطعمو كلـوا منهـاإسـرائيل، فكـانوا ال يـسمحون لبـين َّوم كانت مقدسـة   ولكـنهم كـانوا  أن 
كل اخلبز علـى رائحـة اللحـم ً وكـان وحـي اإلجنيـل دقيـق جـدا عنـدما قـالوا.يسمحون هلم فقط   –.. ليتنـا متنـا عنـد قـدور اللحـم "ّ

كل حلما جبوار قدور اللحـم"فلم يقولوا  . )٣: ١٦خر( "ً لنأكل خبزا للشبع–ًليس لنأكل حلما بل  ًكـل خبـزا "ولكـنهم قـالوا " ًإننا 
كـل قدور اللحـمذ كنا جالـسني عنـد إرض مصر أليتنا متنا بيد الرب يف  "إسرائيلفتذكروا ما قاله بنو ". جبانب قدور اللحم  

ّو عندما أنزلت هلم املن قـالوا  )١٦خر( "جلوعىل هذا القفر لكي متيتا كل هذا اجلمهور إخرجتما أنكما إف . للشبعًخبزا كرهت "َ
لنسبة هلمًا سخيفًاصار طعامفإن شبعي  )٥: ٢١عدد( "..!!أنفسنا هذا الطعام السخيف م على فقد كنت أريد أن ..   ِّأدر

بل وصمموا مرات عديـدة  ،وا أن يعودوا مرة أخرى للعبوديةُلِبَبل وق ،ولكن رفضوا احلرية والدخول ألرض الراحة. الشبع الروحي
رة واملعاملـــة الـــشرسة ا ـَّمتناســني العبوديـــة امل ــا فرعـــون، لــيس مـــن أجـــل ُـ للحـــم، ولكـــن مــن أجـــل رائحـــة أكــل الــيت كـــان يعـــاملهم 

 .فهذه هي طبيعة اإلنسان العتيق... ! على هذه الطبيعةفاحكموا أنتم  ..... !!!!!! اللحم

  ذا األمر وَحُأهلذا فهـذا هـو العـالج الوحيـد مـن املـرض الـذي . هـو الـصيام وصـلب اجلـسد وحيـاة املـوتِّذركم أال تستخفوا 
ا ُولدمت فيه، فبداية حياة البذرة هو مو فـأنتم مولـودون كبـذرة مائتـة وال حيـاة لكـم . ، وأ جعلت الطبيعة هكذا لتفهموا هذا األمرُِ

 . تريدون أن تعبدوين أ فقط يل أنكم َونُتِثبُ تي بهالذ، مثل البذرة إال عندما متوتون عن شهوات اجلسد أي عبادة اجلسد

  بلت كل عناء وإخالءومن أجل أهمية األمر جتسدت أنا وق
توكنت أمتىن أن 

ُ
ق
َ

دروا
ِّ

وال ت .. ما عملته معكم ولكم
ُ

ض
َ

ي
ِّ

ع
ُ

 .وا تعبي

  ِمن هو أعمى إال عبدي وَأصم كرسويل الذي ُأرسله"فأ قلت ْ ـا ني خاصة بـك لك عألنه طاملا أنت  )٤٢أش( "َ وتبـصر 

فأنـا لـست وتريد أن ترى ما تريد أن تراه أنت، أي ما يريد أن يراه اإلنسان العتيق، 
ُ

ـا رأسـك ، ألن الـرأس فقـط هـي الـيت 

عضوا يفالعني والسمع، فإن أردت أن تكون 
َّ ً

ْ فيجـب أن تعـرف أنـه ال جيـب أن يكـون لـك بصر يـرى أو عقـل بـه ترغـب رغبـة  َ َـ
فــأ خلقتــك لتــصري " أنــتم أعــضاء جــسمي مــن حلمــي وعظمــي"فمكتــوب .  اهلــدف الــذي خلقتــك مــن أجلــهأو غــري أخــرى غــريي
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ً، فلماذا حتتاج فيما بعد لبصر أو مساع شيئا غريي؟ الذي أحركك فقطالرأسًجزءا مني وأكون أنا  ْ َ خلقتك فأ ! َِ
لتعتمد علي اعتماد كلي

ِّ ُ َّ
ْمـن أراد "، هلذا قلت ذنك وعقلك  فأكون أ عينك و ُأوالسمع والفهم البصريف   َ

بعا يل[أن يتبعين  ً ليتحقـق شـرط عـضويتك يف وأن تكـون ميتـا"ينكر ذاتـهالبـد أن ] ًأي يصري  هلـذا قـال يل كـل القديـسون . َّ

نماتمن أجلك "
ُ

َّفامليت ليس له نظر أو مسع، فـإن قبلـت أن تـصري عـضوا يف ال جيـب .. )٣٦: ٨رو( "النهار كل  ً َ ِ َِ ْ َـ َْ َْ أن تـشتهي َّ

ًشيئا وال تريد شيئا  هلذا أ . لتتدرب على حياة السماء وهي احلياة الوحيدة التي خلقتك من أجلهاً

عبدي األعمى واألصمأخربتكم أن هذا هو 
ّ

 . ًأي الذي رفض أن يصري رأسا لنفسه )٤٢أش( 

  مسك فمنعناه ألنه  معلم رأينا واحد خيرج الشياط"وقال يل ّعندما جاء إيل يوحنا تلميذي فتذكروا ، فماذا "ال يتبعناني 
فيوحنـا بنفـسه اعـرتف أن هـذا الـشخص خيـرج !  مـن أن يكمـل خدمتـه؟تعتقدون ما السبب الذي جعل يوحنـا مينـع هـذا الـشخص

مسي؟ ا يف هـذا الوقـتيتبـعهـذا ألنـه ال !! .... الشياطني  يء وكـان الـش. ِ احليـاة والفكـر والطريقـة الـيت كـان التالميـذ يعيـشو

فقـد "!! ِّأ منعته ألنه ال يتبعك  سـيد"فلم يقل يل يوحنا !! ال يتبعه هو، وليس ال يتبعني أناأنه األهم عند يوحنا 

ِّكان هذا هو املفروض والبديهي جدا أن يفكر يف هذا األمـر التبعية تكون ملـنفمـاذا تعتقـدون . ً
ْ َ

 هـل للـشكل والطائفـة! ؟
؟ وأ أوصـيتكم . ً يوحنا مل يكن قـد أنكـر ذاتـه بعـد، هلـذا كـان مـازال يـرى نفـسه شـيئا يف هـذا الوقـتنولكن أل! ْوالطريقة َأم يل أ

من يظن أنه "َّوحذرتكم 
ْ ْ َ

 فقد غش نفسهشيء
َّ

َّفلم يكن يوحنا عضوا يف بعد ٦ غل". أنا بليـد "، وإال لقال مـع املـرمن ً
 صرت كبهيم عندكوال أعرف

ُ
مرأسه بعد بوأ مل أكن  ٧٣ مز.. " ِ  ل كان مازال رأس لنفـسه، وهـذا مـا حيـدث هـذه األ

هلـذا كـل . رأسـكموحدي َّاليت صارت فيكم، وهذا بسبب أنكم مل تصريوا أعضاء يف وإال لكنـت أ من انقسامات وطوائف 
ــا هــي الــرأس الــصحيحة، وهــذا أكــرب برهــان أنكــم مل تنكــروا ذاتكــم بعــد نــسيتم و إنــسان وكــل كنيــسة وكــل طائفــة تريــد أن تؤكــد أ

تأكلون وتنهشون وإن كنتم ..  كل أمر رديء و...  وكل أمر رديء ُّحيث الغرية والتحزب هناك التشويش "املكتوب 
ًبعضكم بعضا

ًتفنوا بعضكم بعضا فانظروا لئال 
 ." 

 وهـذا ألنً وملـاذا أيـضا عـاش القديـسون يف هـذا اجلهـاد املميـتذبيحة حمرقـةكيف يـصري كـل إنـسان  مل يفهم هؤالءو ، 
 .فيهُِولد كلنا أدركوا خطورة احلال الذي هؤالء القديسون 

 ّوكمم املرض الذي فيكم ُمتِلَفلو ع ِّ العبودية املروع الذي فيكم َ ً بـل كـل عمـركم ال يكفـي للبكـاء أيـضا ،م طوال حياتكمُيتَكَلبُ ُ ُ
مـوا هكـم أبنـاءهم ومل حتـاولوا حـىت أن تفأنتم تفتخـرون أنبينما ..  ّهذا هو سر هروب القديسني وجهادهم عشرات السنواتف ....

مهؤالء القديسون  ملاذا فعل َيف سفر اخلروج عندما ولد هذه  فأ أخربتكم حبالتكم !!هذا لتتمثلوا   ووجـدوا أنفـسهم إسـرائيلبنو ُِ
م بعبودية مَُّيف عبودية مرة لفرعون وا يت هـي أن يـذهبوا إىل كنعـان،  مـشيئإنوكيـف  ،ة يف الوحل والطنيَّرُملصريني الذين مرروا حيا

ــاج حلــروب وصــراعات طويلــة ْوكــم إن األمــر حيت ت وهــي فــرتة التهيئــة والتعلــيمَ ــدأ بــضر  مثــل بنــاء املــذبح الــذي سيوضــع عليــه  تب
َ تذبح ذبيحة احملرقة بدون مذبح، واملذبح البد أن يبىن حبجارةفال ميكن. الذبيحة ُ َ تون إ"، هلذا مكتوب ُ ِالذي إذ  َِ َُْ ْ ِ ا َّ ًليـه، حجـرا حي ّـً َ َ َ ِ َْ

ْمرفوضا من النَّاس، ولكن َِ ََ َِ ِ ً ُ ٌ خمتار من هللا كرمي، ْ ِ َ ِ َِ ٌ َُْ .. 

كونوا أنتم أيضا مبنيني 
َ ِّ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُ ُ

ِ
ً َ كحجارة حية، بيتا روحيَ

ّ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ
ِ ٍ ٍ ِ

ً، كهنوتا مقدسا، ًاً ًَّ َ ُ ُ َ َ
  

لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند اهللا بي
َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ ِسوع المسيحِِ ِ

َ ْ َ ُ
  )٢بط١( ".
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 ُفهذا هو األساس الذي بدون ال يقدر احد أن يقدم ذبيحة حمرقة ًفاألساس حيتاج بناء، ولـو فقد حجـرا يف املنتـصف . ِّ َ سـيؤثر ُِـ
قي البناء، هكذا قال بولس ابين  بـين فلينظر كل واحـد كيـف ي... ً حكيم وضعت أساسا ْاءنََّكبـُحسب نعمة هللا املعطاة يل "على 

َ غـري الـذي وضـع وهـو يـسوع املـسيحً، وال يـستطيع أحـد أن يـضع أساسـا آخـرعلى هذا األسـاس ِ لـذلك فـالطريق حيتـاج . )٣كـو١( "ُ
ُّرا فوق حذر وحتفظ كامل كما هوَذَح ُّكـل حتفـظ"و. )٢٣: ٤أم( "ُّـفـوق كـل حتفظ احفـظ قلبـك ألن منـه خمـارج احليـاة" مكتـوب ً أي " ّ

والـذين .  حىت ال تتسرب نقطة ماء واحـدةهلذا طلبت من نوح أن يضع قار من الداخل واخلارج.. يً أيضا ال يكفالتحفظ الكامل
ًيبنـون بيتــا يعرفــون جيـدا  ،  املنتــصف ســيؤثر علـى تكملــة البنــاء، لــذلك ال جيـب أن يــساوم إنــسان يف جهــادهًأنــه لــو وقــع حجـرا يفً

ايــة كالمــي علــى األرض قلــت لكــم  ص نفــسه ســيهلكهاكــروا امــرأة لــوط،اذ"لــذلك يف  ــ فمــن أراد أن خيل ِّ ْ ــو( "َ ــا ترمــز  )٣٢: ١٧ل أل

.... ] أي صـارت ملـح فاسـد ال يـصلح وال ملزبلـة[فـصارت عمـود ملـح   ....نظرت للوراء نظـرة واحـدةللنفس اليت 

وس
َ

او
َ

م
َ

ت
ْ

 إن  حذرتكم ، هلذابعد أن أرسلت مالكني لينقذومهافأضاعت كل تعيب  . بكل ما عملته معها

من يعرفه؟....  جنيسهو   من كل شيء ودعأخالقلب "
ْ َ

  )٩: ١٧أر( !"

 بـل فـوق التحفظ الكامل ال يكفي، حىت ال تنـسى أنـه ف"..  احفظ قلبك حتفظكلفوق " فتذكر  ابين وصييت
ُكل حتفـظ أي أكثــر مـن كل حتفـظ وهـو الــتحفظ الكامـل  ُ ُــ ُ متمـوا خالصــكم " هلــذا قلـت لكــم  ..واحـرتز قلبـك أكثــر وأكثـر احفــظُـ

 .  )١٢: ٢يف( "وف ورعدةخب

  أخربتكم عن املفاتيح للوصول للكمـال والوسـيلة وهـي ف ، يريدَْن وهذا ملللكمالفكنت أريد أن أريكم الطريق الذي يصل
عمةارتداءبصلب اجلسد حىت بعدم    .ب كل إنسان عليه يف اليوم األخريِاسَحُأَوهذا هو اإلجنيل الذي س.  ثياب 

  غناكم قد تهرأ وثيابكم  . على شقاوتكم القادمةَنيِلِلوَوُغنياء ابكوا ميها األأ اآلن َّمُلَه"تذكروا ما قلت يف الكتاب
كلها العأقد 

ُ
ث
ّ

كل حلومكم كنارً وصدأمها يكون شهادةذهبكم وفضتكم قد صدئا . م األ يف ُزمتَنَقد ك .ٍ عليكم و

قد .  رب اجلنودَّذينىل ُأإادين قد دخل َّصرخ وصياح احلصجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم املبخوسة منكم تأهوذا  .األخرية
ت
َ

ر
َ

ف
َّ

هت
ُ

 وتاألرضم على 
َ

ن
َ

ع
َّ

مت
ٌ

م ور
َ

ب
َّ

يت
ُ

   )٥يع( "..م قلوبكم كما يف يوم الذبح
 لكـن سيبغـضكم لـو كنـتم مـن العـامل لكـان العـامل حيـبكم"وقلـت لكـم ، فإين كنت أمتىن أن يكون أوالدي ليسوا من هذا العـامل ،ُ

جلسد " أبغضين أالعامل كما  ، ألن مجيـع أورشـليم هـي أغـصان أن هريودس اضطرب ومجيـع أورشـليم معـهفتذكروا أنه منذ والديت 

لكرمة، فكأنه سـيقتلع  يقتلع نفسه من هذه افلو جاء إنسان يريد أن. يف كرمة رئيس العامل وهو رأسـهم
َ َ ُ

 كمـا حـدث أنـه سـيحاربه اجلميـع، هلذا ستكون النتيجـة امل ألن أهل العامل أعضاء بعضهم لبعض يف كرمة رئيس العمن اجلميع
أي أن أي إنـسان مـن أهـل العـامل هـو جـزء مـن  .فـصار األمـر أصـعب. هـو رأسـهم، ألن رئـيس العـامل معي عندما كنت على األرض

ِ، بـل وتطبـع كـل إنـسان مـنهم ب كرمـة رئـيس العـاملَنِّكونـوُكثريين ي ْ يف مثـل العـرس أن اجلميـع كمـا أخـربتكم ،ع كرمـة رئـيس العـاملْبـَطَّ ُ
بـشبع فرعـون، وهـو رائحـة قـدور  ً طويلـةً فـرتةإسرائيلَّ حدث مع فرعون، عندما تطبع بنو  هكذا.َونُعفَتْسَ يٍبرأي واحدابتدءوا 
 يفكــرون عــشرات املــرات يف إســرائيلن مــن بــين ي جعلــت كثــريرائحــة قــدور اللحــم والــسمك والبطــيخ والكــراث، هلــذا فــإن اللحــم
ـم مل ي.ً خبزا علـى رائحـة اللحـمنجبلوسهم جبوار قدور اللحم أي يشبعولشبع َّألن أغلبهم تطبعوا . .الرجوع بنـوا بيـتهم علـى  فأل

م للرجـوع مـرة أخـرى حليـاة العبوديـة هلذا كان هنـاك أكثـر مـن سـبب فلم يكونوا يف شبع .. الصخرة وهي حيايت وهـو مطـاردة جيـذ
هلـذا  ،األمـر جعلهـم ال حيتملـونوهـذا ..  يف أرض العبوديـةوهو الطعام الذي اعتادوا عليه ،لربية مث عدم وجود طعام يف افرعون هلم
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َّحـــىت تـــستطيعوا أن تـــستوطنوا يف أ وهـــذا اجلـــسد أي اجتهـــدوا أن تتغربـــوا عـــن هـــذه الكرمـــة وهـــذه األرض " اجتهـــدوا"أ قلـــت 
 . الكرمة احلقيقية

  ُنا فتخلصواً ترتيبا معيًمارسوا طقسا أو"فأ مل أقل ُ  ."تدخلوا من الباب الضيق أن اجتهدوا"بل قلت " ... ً
  ُفتخلصوا .. َّ أو بصوت عال وبطريقة معينةرددوا لغة معينة"وأ مل أقل بـك وصـل يف "بـل قلـت ".. ُ ِّادخـل خمـدعك وأغلـق 

 .)٢٤: ١٣لو("اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق"مث " اخلفاء
  ولكـين ع خاص لوقت حمـددْضَ كما حدث مع التالميذ يوم اخلمسني، فهذا و"دمعني يف مكان حمداجتمعوا بعدد "أ مل أقل ،

 .)٢٤: ١٣لو("اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق"قلت لكل إنسان يف كل زمان 

 من رقةحمذبيحة  وال تريدون أن جتتهدوا أو متوتوا من أجلي أو تقدموا أنفسكم فأنتم تريدون أن تسريوا الطريق الواسع 
ي شيء من أجلي هـذا هـو الطريـق واحلـق "، وقلتم ًا معينًاوطقس ًا معينًا أنكم متارسون ترتيب أقنعتم أنفسكمهلذا.. ُّأجلي وتضحوا 

ــة الروحيــة وهــذا هــو اجلهــاد بعينــهواحليــاة ــدي فــأ  !!!وال فعلــت هــذالكــين أ مل أقــل هــذا "...  وهــذه هــي العبــادة احلقيقي وح
صـوم وصـالة وكنـت يف  يـوم ٤٠وجاهـدت بـل بعـد ممارسـة طقـس املعموديـة خرجـت للربيـة  ،َّأمارس ترتيب معنيوأ مل  الطريق

أقتاد بالروح
َ ُ

ْ، و عندما جعت مل آكل رغيف خبز خلبز وحده حييا اإلنـسان"وقلت  !ُ ًوكنت أعتـزل دومـا يف " ليس 

الرباري وأصلي
ِّ

أي أن تفعلوا ...  الطريق وجيب عليكم أن تسريوا فقط هذافهذا هو الطريق .. 
أي لو سرتم يف طريق آخـر وعـشتم  ،وبدون ذلك الطريق.  أناسلكتكما فعلت وتسلكوا كما 

ُ ُ
ِ

ً أبداتصلوالن .. بطريقة أخرى 
 . 

  فهذه ليست صورة إنكار الذات من أنفسكمقرارفلو كنت أنا رأسكم ملا استطعتم أن تتخذوا أي ، !
 . جنيلبل فقط عيشوا كما حيق لإل..  حيايت، فهذا هو الطريقفيا ليتكم تتأملوا كالمي، واألهم

  احلـق أقـول لكـم ال آكـل منـه بعـد .. الفـصحهـذا  أن آكـل معكـم اشتهيتشهوة "فتذكروا آخر كلمايت على األرض

يكمــلحـىت 
ُ َ

 ًا معــي يف احلقيقــة وكحيــاةفــيكم وتكونــون واحــدًأن أصــري واحــدا أي أن شــهويت ...  )٢٢لــو( " يف ملكــوت اهللا

لنـسبة يل . مستمرة يإال عنـدما ولن حيـدث هـذا األمـر وهـذه الـشهوة أي هـذا الـشبع 
َ

كمـل
ْ ُ

 ، علـيكمْكُملـحـىت َأ  جهـادكم
ال آكـل منــه "وعنـدما قلـت لكـم . وتكونـون مـصدر شـبعيوهـي أن أشــبع بكـم احلقيقيـة فهـذه هـي شـهويت . وهـذا هـو ملكـوت هللا

 َّن يف وغصاأوتصريوا   كرمتياكتمالال يصري إال بعد لشبع احلقيقي يل افكنت أقصد أن .. "ل يف امللكوتُكمَبعد حىت ي

 يفأعضاء
َّ

ِ، أما سر التناول نفسه هو الوسيلة اليت تصل ب ّ ِ  يف التوبـة نوجتاهـدوطاملا أنتم تسريون الطريـق الكـرب   هلذا اهلدفْمُكَّ
ُطاملـا أنـتم مـائتني كالبـذرة فعنـدما  يـسقط املـاء عليهـا  ف. تصريوا قديسني وصورة يل كما صار كـل القديـسنيحىت واملوت عن العامل 

فكل مياه العامل لن تفيدها..  لكن لو مل تكن مدفونة ومائتة ... د منه يسوف تستف
ُ

..  

 ُهكـــذا أنـــتم لـــو كنـــتم مـــائتني عـــن العـــامل فعنـــدما متارســـون طقـــس التنـــاول وهـــو املـــاء احلـــي ســـوف تـــستف ُ   ترتـــووندون و يُُ

يف وتنموا.. وتشبعون
ّ

 ...  

  د منه أحد يف ممارسة الطقسيال يستف...     احلقيقيفشبعي

إال م
َ

ن
ْ
كالبذرة التي دفنت...    مات عن العامل   

ُ
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  لطبع عندما متوتون مـو كـامال  ....د من جسدي يالذي سوف يستفالشخص فهذا هو ًو َّتـصريون أعـضاء يف مثـل كـل ... ً
 كاملنيومي لكم، وخبز حياة حياةخبز أصري أ سلتحديد القديسني، ألنه يف هذا الوقت 

ّ َ
 وليس شبع يف سـاعة 

 أي حيـاة الـشبع حياة الشبع نفسهاولكن يف وقت ممارسة الطقس أ أحثَّكم وأشـجعكم علـى . واحدة كما يعتقد البعض

لطبع ت ...ُِ تزيد إميانكمفممارسة الطقس وسيلة.. الدائم يب غفران خطاياعطي ُو
ُ

ب ْنَمل ..رط ً ولكن أيضا بش  هو 

ئح قـدميا إنـه البد مـن ...  معي مات فعال وندم و ُـكما كان حيدث يف الذ ً  لكـي أغفـر خطيـة هـذا ذبـح حيـوان وموتـهُ
ــه ه وبــدون أن حيــضر اإلنــسان حيــوان ويذحبــ.اإلنــسان ، هكــذا يف طقــس  ال يقبــل الكــاهن توبت حيــيت أ ه مــن  َولــن تغفــر خطــا ُ
سان مشيئته ويلو مل يذبح اإلن :التناول

ُ
باجلهاد يف الصوم وصلب اجلسد يت احليوان الذي فيه ِم

 .عن األهواء والشهوات واملوت عن العامل ال يتم غفران خطيته ولن يستفيد من جسدي

  ًجديدا معكم أشربه هذا إىل ذلك اليوم حينما إين ال أشرب من نتاج الكرمة"ًهكذا قلت أيضا
: ٢٦مت( " يف ملكوت أيب

يت ملكـويت علـيكم وتكونـون أعـضاء يف جـسمي، فهـذا هـو االرتـواء  ال أشرب أي أين )٢٩ أي لن أرتوي ارتواء حقيقي إال عنـدما 

ُ أن آكل معكـم الفـصح أي شهوة اشتهيت"هلـذا أخـربتكم . احلقيقي وهذه هي شـهويت لـن " هلـذا قلـت ،" أن أشـبع مـنكمُـ

حىت يكمـلآكل من هـذا الفـصح بعـد 
ْ ُ َ

  أي عنـدما كرمتـياكتمـالعنـد ي وارتـوائي احلقيقـي فـإن شـبع. " يف امللكـوت
 هلــذا أخــربتكم يف ، معــيالطريــقوُجتاهــدون  معــي وتبــدءون تــسريون ًا جديــدًاِّ وهــذا عنــدما تكونــون عهــد،َّ يف كلكــم أعــضاءتــصريون

ُ جهادكم ونتيجة تعـبكم مـن أجلـي  مثر الكرمة أي كنت أتكلم عن نتاجُوقلت  ".ًجديدامعكم أشربه "كالمي   فطاملـا أنـتم . .ُ

أظـل ترتكونني فإنكم يف العهد القدمي 
ّ

  وسـبب شـبعي عنـدماارتـوائيفـشهويت أن تكونـوا أنـتم سـبب . ظمئـييف 

ًتبدءون عهدا جديدا  يكملمعي وعندما ً
ُ َ

 .مل منو الكرمةيكتبناء الفلك و 

  ألخـربكم .. "عطـشانأ "ا قد أخـربت الـسامرية وقلـت هلـًوأيضا ". عطشانأ "هلذا أ عندما كنت على الصليب قلت

يفأعـضاء أن ارتوائي احلقيقي ال يصري إال عندما تـصريون 
َّ
 الـيت العـصارةيـصل للغـصن  وكالغـصن يف الكرمـة ،ويف جـسمي 

ِّتـغذيه َ إال عنـدما  حقيقـي ارتـواء يِأرتـوفأنا لن . َّيف، هكذا أنتم يصل إليكم دمي، وهذا عنـدما تـصريون أعـضاء ُ
 كان ميكنهم إسرائيل ألن بين .ً، وليس أن متارسوا طقسا وتظلوا يف مكانكم كالعهد القدمييمع جديدتدخلون يف عهد 

كلوا خروف الفصح ـم مت خالصـهم أن  ِـ علـيهم املـالك املهلكَرَبــَعنـدما عَّ وينخـدعوا أ هـا إننـا قـد "فرمبـا ينخـدع أحـد ويقـول .. ُ
ـــن ... ". أكلنا من اخلروف  ...........ولكــ

   احلقيقيالشبعوال ..وال اخلالص..نفسه  اجلديدالعهديس هو   ل الفصحروفخ  منكلاأل

 .املـن األكل من ...  هواحلقيقي الشبع ...ولكن البداية  و العربون..ولكنه هو 

  ــ...ُهـم مــازالوا يف العهــد القـدمي  ...وا يف أرض فرعــون ُّوظلــأكلــوا مــن اخلـروف فالـذين  لكــن ...وا الطريـق بعــد ءم مل يبــد أل
 سـيجدون  ...يـسريون الطريـق الكـرب ولكن عنـدما خيرجـون إىل الربيـة ويبـدءوا  ...األكل من اخلروف كان العربون والبداية فقط 

امل
َ

ن
ْ

كلونه ءفيبد السماوي   فإن الشبع من اخلروف ليس هو نفسه الشبع ....ي احلقيقالشبعفيبدأ وا 
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املنمن ولكن الشبع احلقيقي هو األكل  ..احلقيقي 
ْ َ

 من السماء بل هو ًألن اخلروف ليس نازال  ..
أرضي
ٌ

َوهو رمز للحيوان الذي ق  .. مِلأي هـو رمـز  .. أن خيضع يل ويتبعين ولكنه مازال يف العهد القـدمي َلِبّ
َ

ن
ْ

 ت
َ

ش
َ

ب
َّ

ه بـي 
بن الذي يتبع اآلب السماوي أنا اخلروف املثايل و اال

ّ
لكن كان البد أن يكمل  ...

ُ ُ
 ليس تبعيتي

يسلكن أ الطريق بل بأولاعة يف فقط بالط
ُ

  ....للربية كما سلكت أنا وخرجت أنا 

 لن يأكل املن أبدأ يف مصر أي يف أرض العبودية َّ ظلْنَفم
ُ

 البحر وحارب فرعون بنعميت وفتحـت لـه َرَبـَ عْنَلكن م ... 

 ..قيقي   ويشبع الشبع احلاملنجيد ُفإنه سيبدأ  ....ُوبدأ يسري يف الربية وجياهد  ....البحر 

 ... فقط   يف الربية  املـنألن  

  وهذا   ...فقط احلقيقيالشبع السماوي أي هو   النازل من السماء السماوي الشبع  واملن هو
 أي ، لـه املـن مـن الـسماءْلِنزُ سأ،سلك كما سلكت أي بدأ يسري الطريق الكرب وْنَأي كل م ....يكون يف برية الطريق الكرب 

 .لشبع احلقيقي اُهَبِهسأبدأ َأ

 هكذا الذي مازال يف العهد القديم يف حياته ومل ي
ُ

غير حياته
ِّ

ِيخطئ يأتي  ولكن فقط عندما ،
ُ

   الفصحمثل األكل من خروف ..  التناول حينئذ من جسدي يكونسف..  ويطلب الغفران مني
املوليس األكل من  .... فقط

َ
ن
ْ

سفك دمإن  أي   ....
ّ

 ..... فقط  هملغفرة خطاياسيكون  بالفعل ي
ْومل يدفن  ميوت معي نه ملأل..  مل تتغري حياته حياة العبودية ويف مازل يف أرض فرعون أي  ...ولكنه  َُ

لفعل سأغفر خطيته.فهو مازال يف العهد القدمي ،َّمعي ومل يتشبه مبويت  ..ًبدمي أيضا و ، وأ 

  عهـد يف ألنـه مل يـدخل  .. جديدةكرمة  .. مل يـصري ألنـه..  يلارتواءلن يكون هذا الشخص سبب  ولكن

الـشبع احلقيقـي لـست   أي لـه  الـسماوياملـنُهلـذا فـأ لـست  ...ومل يسري الطريق الكرب معـي يف الربيـة   ..جديد معي 

ــرأسفــأ لــست  بعــد ْتَُ ألنــه طاملــا هــو يف العهــد القــدمي ومل ميــ. يــصري يف ملكــويتألنــه مل لــه،لنــسبة   ْتَُ ألنــه مل ميــ يف حياتــهال

ِ أي مل ينكر ذاته بعد،اإلنسان العتيق يف حياته بعد ًعـضوافهو لـيس سـبب ارتـواء يل ألنـه مل يـصري . ُ
يف كرمـة مـازال ألنـه َّ يف بعـد 

  .رئيس العامل

 البـد أن يكـون ف وهـو الكرمـة احلقيقيـة،  أي لكي يشبع اإلنسان الشبع احلقيقـي وهـو املـنالكرمة احلقيقية هو فاملن

ًغصنا
َكي يكون غصنا يف ال ينفـع أن يـول. َّ يف َّ هلـذا ال ينفـع . الـذين كـانوا يف أرض فرعـونمثـل ً غـصنا يف كرمـة رئـيس العـامل ّستمرً

ُمن مل ي ْ لذات، ال يستطيع بل ِّغري حياته َ لعامل و جلسد و ْأن يـشبع مـين أ املـن الـسماوي والكرمـة احلقيقيـةوال ينفـع مازال حييا  َ .
ْيتوهم وينخدع أن املن سينزل مصر أن يف أرض فرعون يف أرض ّ كيف إلنسان ظل ألنه َ فهل لكـم ! يف أرض مصر؟من السماء له َّ

ســيكون كالــذي أكــل مــن ويعــرتف خبطيئتــه يل يت كــل هدفــه عنــدما خيطــئ أن فالــذي مــازال ! عيــون ال تبــصر وأذهــان ال تفهــم؟
َوغفرت خطيئتــه اخلــروف  للعــريس، فلــن تــشبع بكــل شــبع  تــرتك أهلهــا وتــذهب رفــضت أن كــالعروس الــيت ،تتغــري طبيعتــهكــن مل ولُِــ
َهذا هو اخلروف الذي سـفك عـنكم"أ مل أقل لكم فاألكل من خروف الفصح ليس هو الشبع احلقيقي هلذا . العريس ِ بـل قلـت " ُ

املن النازل من السماءهـذا هـو "لكم 
ْ َ

 زخبـأنـا هـو "ومل أقـل لكـم أن خـروف الفـصح هـو خبـز احليـاة، بـل قلـت . "
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املنوأنا هو احلياة 
ْ َ

دفن ومتـوت بعـد. " النازل من السماء ْفالذي مل يرتك أرض مصر هو كالبذرة اليت مل ت َ ، وكالغـصن ُـ
َّرفض أن يقتـلع منها ويتغرب عنها بعدييف كرمة العامل ومازال الذي  َ َ يت كالمي يف سفر الرؤ . ُ وقلت ملالك برغـامس الـذي فأ أ

مياين وحيب يسكن حيث كرسي الشيطان و كل من "فقلت له ّلكن ظل متمسك  ْمن يغلب فسأعطيه أن  املن املخفيَ
ّ َ

: ٢رؤ( "

ْمن يغلب سيأكل من خروف الفصح"فأ مل أقل له .  عن أعني كثريينالكنز املخفيهذا ألنه مثل  )١٧ ، ألنه ليس اهلدف أن "َ

ِّتبــدءوا بدايـــة حقيقيـــة وال تكملـــوا م ، فـــإن األكـــل مـــن خـــروف الفـــصحُ أبنـــاء  فقـــط للـــذين اســـتناروا يف بدايـــة الطريـــق ودعـــو
نـصف َّأثـروا يف ًأيـضا الـذين  وأبنـاء رأوبـنيأبنـاء جـاد مثـل فهـؤالء هـم الـذين ابتـدءوا ومل يكملـوا ،  أي القلعة املشمسةصهيون
َّسبط منسى  :فتذكروا ما كتبته لكم.  )٣٢عدد(ً واحنازوا هلم أيضا ََ

 "ذا املكـان مكـان مـواشإرض جلعـاد وأرض يعزيـر وأفلمـا رأوا  .ً فكان هلـم مـواش كثـرية وافـرة جـداما بنو رأوبني وبنو جادأو .
ــو رأوبــني وكلمــوا موســى والعــازار الكــاهن ورؤســاء اجلماعــة قــائلني ن وجــد نعمــة يف عينيــك فلــتعط هــذه إ.... .أتــى بنــو جــاد وبن

 .وبــين رأوبــني هــل ينطلـق اخــوتكم اىل احلــرب وانــتم تقعــدون ههنــافقــال موســى لبـين جــاد . ّاالرض لعبيـدك ملكــا وال تعــرب االردن
  .. )٣٢عدد( "عطاهم الربأاليت األرض ىل ‘عبور ّفلماذا تصدون قلوب بين اسرائيل عن ال

  ودخلـوا أرض ا الـذي سـار الطريـق وخـرج للربيـةَّمأ. الطريقفهوالء بنات صهيون الذين استناروا يف البداية ولكنهم مل يكملوا 

م بنــات أورشــليم، و . فهــؤالء هــم بنــات أورشــليمن أي أرض الراحــةكنعــا هلــذا  .ًألن كــل نفــس مــنهم صــارت عروســا يلدعــو
 أهل "وال حىت قلت " ّال تبكون علي أوالد أورشليم "لجلجثة مل أقل  وحىت يف طريقي ل.دعوتهم بنات وليسوا أبناء

ــل قلــت  .".َّأورشــليم ال تبكــوا علــي لرتبــة  ألين كنــت أريــد أن أخاطــب كــل نفــس "َّ ال تبكــني علــي بنــات أورشــليم"ب ِّوُأذكرهــا 

دي عــذراء النــشيد ً وهــي أن تكــون عروســا يل تكــون فيهــا كــل نفــسوالــصورة ودرجــة القرابــة الــيت كنــت أريــد أن يف  كمــا كنــت أ
م بنـات وليـسوا أبنـاء لكـي حـىت بنـات صـو. "حي  أخيت  حبيبيت  كـامليتافت"البداية قبل أن تفتح حىت وأقول هلا  هيون دعـو

 . ًعهم وأذكرهم أن كل نفس كنت أريد أن تكون عروسا يلِّأشج

  فبنات أورشليم َّ الذين دخلوا أرض الراحة وصاروا أعضاء يف، أورشليمبنات صهيون ليسوا هم بنات ولكن
ّكلـوا مـن املـنالـذين أفقط هم الذين ساروا الطريق كله ودخلوا كنعان وصاروا أغصان يف كرميت  فالـشبع .  وشـبعوا الـشبع احلقيقـيَ

ِّوليس كما فعل بنات صهيون الذين ابتدءوا وأكلـوا خـروف الفـصح ومل يكملـوا  َّ أغصان يف فقطنيكون عندما تصريواحلقيقي يب 

َّمثل أبناء سبط جاد وسبط رأوبني ونصف سبط منسى ََ. 
 لنـسبة ألسـباط ومـاذا يرمـزوا يف حيـاتكم يف األمثلـة الـيت أخـربتكم !  بـين اسـرائيل؟فهل تعرفون ماذا يرمز السبطني والنـصف 

مللـك الـذي حـساب النفقـةفهؤالء هم الذين مل حيسبوا ! ا يف العهد اجلديد؟ حلـرب احلقيقيـة ومل يـدروا  ـم مل يـشعروا  ، أل

لعـشرين ألفـا وهـم ال ميلكـون سـوى العـشرة آالف جنـدي ـم مل خيزنـوا. )١٤لـو( ًسيأيت  اعـة الـيت مخـس الغلـة أل  ليواجهـوا ا
ّسـتأيت ومل يعرفــوا كيــف يــدفعون كمبيالــة الزيــت كوكيــل الظلــم ومل يـدفعوا كمبيالــة اخلمــسني بــث زيــت وال عــشرين كــر القمــح، هلــذا  ّ

 الــسبعة البقـرات احلـسنة مـن الـسبعة بقــرات القبيحـة، فكانـت النتيجـة أن النـسر جــاء وقـصف بـرعم الكرمـة فكانــت ابتلعـت

تقلع الشجرةيجة أين طلبت أن النت
َ ُ

وأكلت وكانت النتيجة أن طيور السماء جاءت . ّ ويرتك ساقها كما رأى نبوخذنصر هذا
 والنمـر صـار لـه أربعـة انتتف ريشهوكانت النتيجة أن األسـد الـذي لـه جناحـان .  اليت كانت يف الثالثة ساللخبز اخلباز

 الـيت تكلـم عنهـا اخلـرابفهـذه هـي رجـسة .  وأوقعهـا وأبطـل احملرقـة وقرنه وصل لنجوم السماءقتل الكبشرؤوس والتيس 
ا حىت حترتزوا من هذا اخلـراب الـذي صـار يف البـشرية، حـىت ال يـصري فـيكم احليـوان الرابـع الـذي يـدمر الكـل ّدانيال وأخربتكم  ِّ .

ْوأيـضا كانــت النتيجــة أن مـن بــىن بيتــه علـى الرمــل َ ح وعليـه ت َّ هبــ،ً ــار ووقعـت علــى هــذا البيــت األمطـار ســقط الــر وجــاءت األ
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ـا أن الثالثـي مثـاين شـعري جيـب أن . ًكان سقوطه عظيماوفسقط  ِّفقـضائي أ أخـربتكم بـه وعـداليت الكاملـة جعلـت املـالك يصرح  ُـ
تـشترى بــدينار

َ ُ
لـدينار الثـاين همــوا فـإن مل تف! فهـل لكــم آذان مل تـسمع وأذهـان مل تفهـم كـل كالمـي؟. ً ومثنيـة القمـح أيـضا 

 ! كالمي اآلن فمىت ستفهمون؟

 هـو عملـي الـذي فالطني ... مثـل املولـود أعمـى أنتم،ُ على جهادكم ًامشروط ه ولكنً دوما،ٌأن عملي كاملً ماوتذكروا د 
ُا لكـم يف كــل طقـس َهـَبـِهوهـو عطيـة روحــي الـيت َأ ... وهـو عمــل يـدييرمـز للطقـس،  ي وضــعت ذفـأ الـ ..فهـو عمـل كامــل  ...ُ

ِيبـصليكـن مل لو مل يذهب األعمى للربكة لكن  ، عيين األعمىالطني على نتم أيـضا لـو مل تجاهـدوا أهكذا  ...ًر أبـدا ُ
ُ ً

ستضي ....نا وسلكت أكما جاهدت 
ِّ ُ

ع
ُ

ون
َ

 كل تعبي
ُ

ط أسوار ُِأسق هكذا عملي ودوري أن .وهو عطية روحي  ..
أن تعرفـوا مـا هـو دوركـم وجتاهـدوا فيـه أنـتم بعـد ُ جهـادكم عملي ونعمـيت وعطيـيت مـشروطة علـىلكن ُأرحيا وهي أي عائق أمامكم، 

وملـ ..وصـيتكم أ لكن عملي هذا مشروط أن تذحبوا اخلـروف كمـا ً هكذا سأفتح لكم يف البحر طريقا..
َّ

وهـو   ..ا أرى الـدم
ِجهادكم ب ُعرب عنكم َأَسُ وموتكم عن العامل، به مويتِشُ ُعرب بكم وَأُ ُ... 

  أ يف أي وقت وكل وقت واقف على ف ..بني نعمتي وجهادكم  أي ..كم  ودوردوريفال ختلطوا بني
ُعلـى كتفـي وأن أسـقط كـل األسـوار قـرع ومـستعد أن أمحلكـم أالباب  وهـذا دوري  ... أي حبـر وأقتـل فرعـون وكـل األعـداء ّقُـشأَوُ

تنعمتي مشروطة.... لكـن   .ونعمـيت ُاسـألوا أنفسكم، والـدليل .. ُوا دوركـم وتـصريوا ُأمنـاء يف جهـادكمُمـِّمَُ عنـدما ـت  هـل :ُـ
 فاســألوا.. ! اإلميــان أن ينقلــوا اجلبــال؟ وخــصوصا الــذين يف الكنــائس عــشرات الــسنوات هــل صــار لــديهم !؟ُرمت صــوريت ومثــايلِصــ

مثلكم حتت الضعف بشر وهم.. ودانيال ويوحنا املعمدان  ملاذا مل تصريوا مثل إيليا: ُأنفسكم
ُ

ا  أن تكونـوألـزمتكمفـأ  !؟ ...
ذاًا لألرض، لحم للعامل وًانور ـار،تذكروا اإلجنيل ...! ؟ للعاملًاُرمت نورِفهل ص..  ُوطالبتكم   ً ولـيالًا وجيب أن يلهج كل واحـد فيـه 

ُــلكــي يكــون أمــامكم يف كــل وقــت وتنــشغلوا بــه يف كل وقــت  ــوابكم فــاكت.. ُ ُبوه علــى حــوائط بيــتكم وأب ــابكم كمــا طلبــت مــن ُ وثي
َفالبد أن متوتوا معـي وتـصل ..ًالشعب قدميا   ُإن كنـا متحـدين بـشبه و ... عـهكنـا متنـا مإن "فمكتـوب .. هوا مبـويت  َّبَشَتـَوا معـي وتـُبُ

ُإن سلكتم كما سلكت أ كما أريتكم وعلمتكم : شرط نعمتيفهذا هو  ..  )٦، رو٢يت٢( "موته ُ ُ.. 
  تفعلـوا ُهـل لـديكم اإلميـان أن.. أنفـسكم  متحنوافـا.. " نهـاعملها يعمـل أعظـم مأاليت  يؤمن يب فاألعمال ْنَم"تذكروا كالمي 

فكل شيء مستطاع للمؤمن .. !؟ما فعلته
ُ ُ

ُ مستطاع لديكم شيءُفهل كل ..  )٢٣: ٩مر(   اإلميان  نأتنسوا ؟؟؟ فال ..ُ
كمـا  يسلك كل إنـسان وأن اجلهاد القانوني واجلهاد حىت الدم بدون  أي ميت،بدون أعمال

س
َ

ل
َ

كت
ُ

وألين  ..ومل يتغـرب عنهـا  ومـازال حييـا بكرمـة غريبـة ألنه مل ميوت اإلنسان العتيق ..سيكون إنسان ميت...  أنا 
ّأ وحدي مصدر احلياة احلقيقي فهو ميت ألنه مل يصري غصنا يف ً ُ.  

 
 لكم هي أن يُفوصييت العظمى والثمينة َ آخر يـوم يف حياتـه ن هذا اليـوم هـو أُ كل إنسان يف أي يوم ِربَعتُ

ُ
لـى األرض ع

لـتكن "ُكمـا أوصـيتكم ... هـذه احلقيقـة  ومـاذا سـتفعلون أمـام ....ُوا ماذا سـتفعلون وتفكـرون يف هـذا اليـوم ُُرنظاف
ُ

 أحقـاءكم
ممنطقة وسرجكم 

ُ ُ ُ
س ينتظـرون سـيدهم مـىت يرجـع مـن العرس حـىت إذا جـاء وقـرع يفتحـون لـه   ..موقدة ُـوأنـتم مثـل ُأ ُ ُ

مستعدينًأيضا كونوا أنتم ف .....للوقت 
ُ

 .بن اإلنسانانه يأتي أال تظنون ُ ألنه يف ساعة 
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 بـل ارفعـوا رؤوسـكم لت، بعـدَنيِنـَنحُوال تـصريوا م ..انتـصبوا  .. ارفعوا رؤوسكمو فانتصبوا َ   وال، أ فقـطَّوا إيلُتـِفَلتُ

 .جناتكم تقرتب  ..نأل .......م للسماء لتهتموا مبا فوق رؤوسكتنظروا لألرض بل ارفعوا 

  

 لئال ت ..نفسكمرتزوا ألفاح
َ

ث
ْ

ق
ُ

   ..هموم احلياة و   سكر  و  يف مخار..ل قلوبكم 

  .األرضيت على مجيع اجلالسني على وجه كل   كالفخنه  أل.فيصادفكم ذلك اليوم بغتة

 ت  يف كل حني لكي تضرعواو   ًذاإ   اسهرواف
ُ

  هال للنجاةأ .. حسبوا
 ."اإلنسانابن و تقفوا قدام يكون أن  من مجيع هذا املزمع

  ألمـر إسـرائيلفال تعملوا كما عمل بين  .ُرفـضت أن يـدخل .. حـىت موسـى ،وأ رفـضت دخـوهلم ارض الراحـة.. واسـتخفوا 

استخففتمُوقلت له ألنكم 
ُ

ألمر نفـسه جلهاد و لصعود أي  مل أعـد يف وسـطهم هلـذا  
ُ ُ

وكـان جيـب أن يكـون  .. ... 
مَســى الــذي مل يـ إن مو...لكــم  ةَعــدِهــذا ســبب خــوف ور ْق بــل   ...!؟نوفــأين ســيذهب البــاق..  أرض الراحــة ُ مثلــه مل يــدخلٌ نــيبُــ

ًوقلت ملوسى أيضا ألنكمـ خنتماني اُ
ُ ُ

والعـروس  ًفـإن موسـى أحـب شـيئا أخـر غـريي، ..هلـذا لـن تـدخلوا أرض الراحـة  .. 
عندما تنظر وينشغل  قلبها بشيء  آخر غريي فهذه خيانة يل

ُ
 ْفَخَنلف".. يف البشارة تذكروا ما قلته   ..

ُمع بقاء وعد للدخول لتلك الراحة يرى أحد منكم قد خاب ومـصري .. ُفهنـاك أبديـة  .. بـاألمر فـال تـستخفوا...  )٤عب( ُ
ـذا األمـرِخَتْسَفكيف ت.. وهو حياة أبدية ال تنتهي .. ينتهي  أبدي ال م وقافالـذين   .. !؟ُفون  َـنفتحـت أذهـا روا األبديـة وهـي َّدُ

ًليس أحد ترك بيتا أو أ أو أمـا أو حقـوال "وأ قلت هذا يف اإلجنيل   ..شيءهربوا وتركوا حىت أهلهم وكل  ..لوجود معي لألبد ا ً ً ً
خذ أضعاف ...أو امرأة  ُفليسأل كل واحد نفـسه  ... " مضاعفةًاُمن أجلي إال و ين َبـُِ حيْمَـى كَرَـ لكـي يـماذا ترك من أجليُ

ُ أن يـرتك ويقــدم َلِبـَصـار أب اإلميــان ألنـه قإبراهيم فـ...  فهـذا هــو املعيـار واملقيـاس .شـيءُبـين أحــد سـيرتك أي مـا حيبقـدر ُنـه  أل..
 .ً وإميانه ليس حقيقيا..ُال حيبين فهو  إبراهيمومن ليس له إميان  ،ابنهحىت 
  ُفالبد أن تولدوا من جديد   .ّيفًعـضوا ر أن يـصري ِقـدَبـين الـذي يواملولـود مـن الـروح هـو ا .. هو ٌن املولود من اجلسد جسدألُ

 فـيكمبروحـيتعني والدتي أنا والـوالدة مـن جديـد     ....
ُ

ُكمـا ولـدت،  نفـس  ُصري كـلتـُ، أي البـد أن  مـن العـذراءُ
رخييه بقدر ماوهذه ليس نبوء..  )١٤: ٧أش(وتلدين يب هي اليت تستطيع أن حتبل وحدها ن العذراء أل ،عذراء ن ُـرسـالة البد أ هي ة 

َ ختـرج مـن فةكلمـ ُفكل.... ُيعيشها كل إنسان  ُـ الطريـق عـن طريـق كـل سـفر وكل قـصة حروأ أشـ . اإلنـسانيـيُي حتِمـُ فتـصري  ...ُ
ُوهـذا كلـه ال حيـدث يف وقـت ممارسـة ...ُـها كل إنـسان شـحياة لـو عا   ...  كمـا سـلكت أ  بـل عنـدما تـسلكون، طقـس املعموديـةُ

 ،لكت أوُجتاهـدوا جهـاد حـىت الـدم وتـسلكوا كمـا سـ .. معـي يف الربيـة خترجـوا فيجب أن ربية،خرجت لل الطقس بعد ممارسةفأ 

وي عن هذا اجلسد وتتغربوا بل ميوت اإلنسان العتيقفيجب أن  .ألين أ وحدي الطريق
َ

فنـ
َ

 اإلنـسان اخلـارجي ى

ذبيحة محرقوتصريوا 
ُ

ُسان اجلديد فـيكم وأمنـو فـيكملكي أقوم أ اإلن ..وا مبويت ُهَّ وتتشبـ،ُ كما كنت أة  ... بعـد يـومًا ويومـ.ُ
ـذا تـصريون صـورة يل ومثـايل ،ل على صـوريتَّكَشَتَحىت يـ..  اإلنسان اخلارجي ويتجدد الداخلي َفىنَي فـال حييـا اإلنـسان هـو ...  و

أ الـروح ًا يف كـرميت ُـوغصن َّيفًا عـضو لكـي يقـدر أن يـصري ،ُع ويفـىنَلـُْأي يتالشى اإلنـسان العتيـق وخي..أحيا فيه  بعد بل أ الذي
 :بيناُفيقول كل إنسان مع بولس  ..
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  يف   حييا   الذي     املسيح     بلال أنا  ...   ال أنا         ال أنا    أحيا

    الطقس صار صورة يل ومثـايل مثـل إيليـا ويوحنـا املعمـدان َسَارَ مْنَ الطقس لكان كل ميف ممارسةفلو كان هذا حدث  ..

ُ  أوالدي وكونــوا صــادقني مــع أنفــسكم وفاســتيقظوا....  هــذا مل حيــدثو ُطلبــوا أن تــروا أنفــسكم كمــا يف مــرآة اُ ن ِفمــ ..ُ
الثمر تعرف الشجرة

ُ
ُوهذا هو املعيار واملقياس الذي تعرفون به أنفسكم ،   اليت احملبةنظروا أين هو مثر الروح وهو اف ..ُ

 هـي ُ واللطـف والوداعـة الـيتوالـصالح .. الـذي ينقـل اجلبـال واإلميـان ..قريـب ُاإلنسان نفسه ألجل أي شخص ا يبذل 

أنفسكم أنكم تمارسوا طقس ختدعوا والوالدي  أ  ستيقظوااف... صوريت 
ُ ُ ُ ُ

 وأنتمًا
ُ

 الطريق ال تسريون 
فممارسة الطق  ..!!ُرمت صـوريت ومثـايلِنكم أبنائي وصأ  وتعتقدون اإلجنيل تعيشونوبهذا ال الكرب

ُ
س لـيس 

هو الطريق الكرب نفسه وال الباب  الضيق
ُ

نكمفالطني لن يفـتح َأ .. ُعي ويجاهـدة َكـِ مل يـذهب األعمـى للرب فلـو،ُـ
ُ

 
  .. تنفتح عيناه  به لنلبتهاطّاجلهاد الذي 

  ـإن مل يكــذلك ــد، دور الــشعب حــول أســوار أرحيــاَـ لتحدي م  ــذبح الــشعب  .. ملــا كانــت األســوار ســتقع ُكمــا أخــرب وإن مل ي
م اخلــ لــشروط الــيت أخــرب ــدمــا ُروف  ل هــذا ....ُحــت هلــم البحــر وقتلــت فرعــون َتَ ملــا فـ،ووضــعوا ال ــفــأين الطقــس يف ك   ...!؟ُ

فالطقس كالسماد الفع
َّ

لـن وجـسدي املوجـود علـى املـذبح  وهـو أ حـىت مـاء احليـاة  ..ُي البذرة اليت دفنت ِّقوُ الذي يال

يد منه أحد إن مل يستفي
َ

م
ُ

ت
ْ
ُ ليموت اإلنسان العتيق الذي كان يعبده ويتحرر من عبادته ،به مويتِشِبان اإلنس  عـن  املـوت أي ..ُ

تفإن مل  .هذه العبودية
َ

م
ُ

ت
ْ

 البذرة وتدف
َ ُ

ن
ْ

التربةال  و..املاء ال  و.. لن يفيدها السماد
ُ

 .الشمس ال و  ..

وهذا هو اجلهاد   ..اودفنه موتهاعلى  ً جداةمشروط  واملاء والشمس البذرة من السمادستفادةاف

ُفهل لكم عيون ال تبصر وأذهان ال تفهم إىل هذا احلـد  ..القانوين  من يزرع للروحف !؟..ُ
ْ َ

 حيـاةحيـصد ن الـروح ِمـف..  
 .)٨: ٦غل( أبدية
  لكـيُكالـسفينة الـيت تـساعدكم   الوسـيلةي بـل هـ، أرض الراحـة نفـسهاي هـتار وليـسَطـَأو مالقطـار ة ّطََحممثل فالكنيسة هي 

وال تعرفون الكيفية أو الشروط التـي تُـنكم تـدخلون الـسفينة ألكن ما الفائدة من  ..وا ُلِصَت
ُ

حـ
َ

ر
ِّ

  ك الـسفينة
ومــاذا حتكمــون علــى إنــسان لــه عــشرات الــسنوات يــذهب للمطــار أو احملطــة مث يرجــع إىل بيتــه وهكــذا  .. !!؟ ألرض الراحــةْلِصَلتــ

جيب أن يذهب ومـا هـي البلـد الـيت جيـب أن يـذهب إليهـا ومـا امسهـا  كان ين يعرف أومل ... حىت مات ..يفعل عشرات السنوات 

 تـذهبون للـسفينة مث تعـودون فـأنتم.. نـتم تفعلـونأهكـذا    ..   !؟ عليـهتضحكون الأ  ..    !!!!!!   ؟ُوكـم تبعـد وكيـف يـذهب
لسفينة ، وكيـف  ومـا هـو،وأين اهلدف.. اذا تذهبون أي تذهبون إىل الكنيسة وال تعرفون مل... خطوة واحدة  ُلبيتكم ومل تتحركوا 

َتصلون ُ ِ  .وا لذلك اهلدفُلِصَتل وما هي الشروط ،ليهإ َ
  لفعـل يوجـد بـه كـل أنـواع الطعـام لكنـه خيـرج مـن هـذا املكـان  ..نه يوجد به طعـام أومثل إنسان جائع يذهب ملكان يسمع و

،  شروطن األكل من هذا الطعـام لـه  فهو مل يشبع أل..ان ن أي شبع آخر يف أي مكعمازال يبحث أنه  : والدليل!!وهو جائع
وكأنـه لـيس بـه  ..مـشاهدة الطعـام مـن بعيـد هـو الـشبع نفـسه  جمـرد نأاعتقد هذا الـشخص بل  !لكنه مل يسأل عن هذه الشروطو

لو ش ألنه !!عقل
َ

عِب
َ

هكذا ماليني من  ...  ملا طلب  الشبع من طعام آخر.. بالفعل من طعام هذا املكان 
البشر يذهبون الكنائس عشرات السنوات ومازالوا يف جوع للعامل وشـهوات العـامل واألطعمـة الـشهية ومبـاهج الـدنيا والفنـادق وأن 

ـم مل يـشبعوا مــين أ خبـز احليــاة روهــم ال يـد ..م معيـشة العـامل ُّظــَعَيف جـوع للمـال وتـهــم ُمهم النـاس وِّكـرُي ُون أن هـذا بــسبب أ ُ.. 
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ن هـؤالء النـاس ال أّوالـذي أحـزنين وأحـزن كـل الـسماء  .. كمـا سـيكون يف الـسماء ،ج معـه اإلنـسان لـشبع آخـرال حيتاأ وشبعي 

ـموهي ..يدرون هذا األمر وهذه احلقيقة  نهـم مل أمازالوا يطلبـون شـبع العـامل فهـذا معنـاه طاملا    أ
ُ

ِوهو غىن الروح عندما يشب ألن شبعي أ ..يشبعوا مني  يلن ع  روح اإلنسان ُ
ُ

زِعو
َ

ه
ُ

والدليل  .. أي شيء من هذا العامل 
 يعـوزه شـبع عـاطفي أو جـسدي أو فكـري هروب قديسني من العامل وظلـوا عـشرات الـسنوات يف صـحراء مثـل يوحنـا املعمـدان ومل

َّصار عضوا يفألنه  ون يف مـا سـيكوهذا ما خلقت اإلنسان ليكون عليه وهو أن يشبع مين أ وهـذا ...   يف كرميت ًاُ وغصنً
ّ عضوا يفريصمل ي مل يصري يف هذه اخلليقة اجلديدة وْنَم و غرييشبعال يوجد أي مصدر  .. طوال األبدية السماء  ال ،ً

ُاء يف املكان الذي أعددته لكميقدر أن يصري معي يف السم ّ. 

  َنكم البـد أن تـأفأنتم ال تعرفون ومـاتوا وكـانوا يـذهبون وعـاش كثـريون  ..ولـيس شـبهها  عينهـاتلك الصورة وا إىل ٌلِصُ
ومل يـسافر أو ينتقـل  ،حـىت انتهـت حياتـهّظـل هكـذا يفعـل  و مثل الذي يذهب للمطار مث يعود للبيـت،مث يعودون لبيتهم،للكنيسة 

َــم كـان البـد أن يأومل يعرفـوا  ..وهكذا كثريون فعلوا هذا األمـر  ...ألي مكان  مل يعرفـوا أن و. صـورتي ومثـايلوا إىل ُلِصُ

ـم و ..وط للوصـول لتلـك الـصورة هنـاك شـر  وأ مـاء احليـاة موجــود يف مسـاد قـوي فعـال،  وكـل مــا يف الكنيـسة بـذارهـم مثــل أ

إن مل ت   أنه ومل يعرفوا،ُويف كل مكان الكنيسة
َ

م
ُ

ت
ْ

 لن تفيدهم الكنيسة.. هذه البذار عن العامل 
ُ

أنتم  ف. ..

تقدرونحىت اآلن ال 
ّ ُ

هلـذا أنـتم  ... اإلهليـة ُـأ وأغصان يف كرميت وتصريوا شركاء يف الطبيعـة معىن أن تكونوا أعضاء يف جسمي 

م
ُ

س
ْ

ت
َ

فِخ
ِّ

 كل نو
ُ

ومتهاون .. االستخفاف
ُ

جهادكمن يف و
ُ

 ..ُيكم الطريق بنفسي ِ وكأنين مل أجتسد ومل ُأر

  يشوا  أي تع،تسلكوا كما سلكت أهو أن تصريوا صوريت ومثايل  هو أنووللهدف  وللكمال لقيامةلفالطريق
ق إلجنيل َِفقط عيشوا كما حي" ..لكم  بل هو احلياة اليت جيب أن تعيشوها كما كتبت ،وهو ليس حيايت كتاريخ ..اإلجنيل 

ْوهي رمز ألي نفس تريد أن ُأولد فيها[ يب ْتَلِبَ النفس العذراء البشارة وحْتَلِبَبعد أن قف  ..."املسيح فهذه النفس عرفت ] َ

مبنيني على أساس "قد كتبت كما .يف القامة والنعمة واحلكمة أمنواهدت اجلهاد الذي جيعلين أ ، فجشروط منو روحي فيها

ُالرسل واألنبياء ويسوع املسيح نفسه حجر الزاوية  فيه كل ّالذي ..ُ
ُ

البناء
ُ

ًمركبا معا.  ًهيكال مقدسالينموا   ً ً
  يف 

ًالذي فيه أنتم أيضا    ...الرب   ًمسكنا هللاًمعا  مبنيني ُ
  "الروحمن  بناء  .. . 

 إىل ذاك الذي هو...يف كل شيء   ننمولكي "
ّ

 الذي منه  املسيح    الرأس    
ّ

 

ً مركبا معاكل اجلسد ً ُ
  )٤أف(        "

  
 
 مث بعــد ذلـــك علــيكم أن تكملــوا الطريـــق وتــسلكوا كمـــا   ...!؟ًصــار اإلجنيــل مكتومـــاَْأم  !؟ن قبـــلِا هــذا الكـــالم مــتقــرؤومل  َأ

ُبقبــول كــل تعيــري وظلــم وضــرب وبــصق وكــل تعــب جــسدي دون أن تتــذمروا ...   أتحملــوا مــا حتملتــهت أي أن ســلكت فهــذا ... ُ

ي يميت اإلذاجلهاد حىت املوت الهو وحده 
ُ

 كمـا كنـت أ املثـال ،د اجلديـد مث يبـدأ ينمـوَولـُلي نسان العتيق
ُإن كنـا قـد صـر م" وهو ... شرط القيامة ...ُأخربتكم يف الكتاب كما  .القامة واحلكمة والنعمةنمو يف يي ذال تحـدين معـه بـشبه ُ

َ يف قيامته عاملني أن إنساننا العتيق قد صلب معهًموته سنصري أيضا  وهذا ما كان جيب أن تنشغلوا به وهو كيـف تتحـرروا.  )٦رو( "ُِ
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ُالذي ولدمت مستمن الكرمة الغريبة ومن أرض فرعون ومن اجلسد  ْنسان العتيق الـذي سيـصلب ، فهذا هو اإلنون فيهطوُِ َ ويُ
َ

بط
ُ

ل
ْ

 
ــا ــة متام ــسد اخلطي   فهــذه هــي. سنني طويلــةلــإال بعــد منــو روحــي فيــه ولكــن ال يقــدر أحــد أن يتحمــل مــا حتملتــه أ . ًج

ها بنفسي  اخلطوات  .اليت أريتكم إ

 لتحديداملرض ْمَفهَ اهلدف ويْمَفهَة خطوة سيع خطوايت خطوَّبَتـَ تـْنَفم لتحوالعـالج   عنـدما أمسـح لـه ويقتنـع أنـه  ،ديـد 
ِ بل سينكر ذاته،يكون له ذاتويرفض أن  يف حكميت ْقَِث ويْتُصمَ أمل سيبضيق أو ظلم أو ميان كامل ُ َفيس    ..م يل تسليم كاملِّلُ

 كمـا هــو َتَمَـص و، فعلـوا يب أحـىت لـو فعلـوا بـه كمـا. ًفـإن حمبـيت كاملـة وال حـدود هلـا وصـادقة جــدا. ين أ الـذي أحـرره وأشـفيهأ

ظلم وت"عين مكتوب 
ُ

لذ
َّ

ل
ْ

كشاة تس... ومل يفتح فاه ..  
َ ُ

صاق للذبح  وكنعجة 
َ

امتة أمام جاز
ِّ

... ,يها 
ه عاجل َتَأي سـيـه مبـويت َّسيتـشب، ففـي هـذه احلالـة  )٥٣أش( " حىت املـوت .. فاهكذا مل يفتحه أي  ..ُلعـالج الـذي أريـتكم إ

لفعل سـيكون . العتيق بل ويفىنًطية متاما وميوت اإلنسان جسد اخلْلُبطَيَسأي ..  سيتحرر  ذبيحـة محرقـة و
َ ُ

َفهـم  ..نـهأل ، َِ
ر  َوقبل  ا حترق إنسانه العتيق متاما ونار الذبيحةاملذبح َِ  .ًبيقني كامل أ

القدس  بالروح     املعمودية  ...فهذه هي
ُ

  ..والنار.. 

  
 ُر أحـد الرعـاة اآلن يعلـم هـذا ُنـدَلكـن ي...  وحـديوأصـري أ الـرأس ي تطيعوا أن تـصريوا أعـضاء مـن جـسمحىت تـسهذا  كل ُ

َّاملوت الذي هـو طريـق القيامـة والوصـول للعـضوية يف  عنـدما وكـان مثـال هلـذا األمـر الثالثـة فتيـة ....وحـدي ألكـون أ الـرأس   أّ

م  ت َّكـَ وانفاحرتقـتالرباطات ن أن كل الذي حدث داخل اآلتو، ولكي يظلوا يف طاعة كاملة يلحىت املوت أسلموا ذوا

ف
َ

ظ
َ

ظأنا هرت 
ُ

وهـذا مـا كنـت أريـده مـن كـل أبنـائي أن يعيـشوا هكـذا وأن يعتمـدوا معموديـة .  كامل يف حيـاتهمهور
طاتالروح القدس والنار َ ويفىن اإلنسان اخلارجي كما حيدث يف ذبيحة املحرقـةّ حىت تنفك كل الر َّ ويتحـول اإلنـسان العتيـق إىل ،ُ

وهذا ما فعلـه  ،بكامل إرادتهفيما اإلنسان عائش على األرض الرتاب للرتاب ويعود يرجع أي  ادرم
اآلب يف الـسماء وأ يف صـورة االبـن  :ًودانيـال والثالثـة فتيـة كـانوا رمـزا لظهـوري أ بكـل الـصور. ّعلى مـر التـاريخكل القديسني 

ًأما دانيال فكان رمزا لعديل ودينونيت على األرض..  فتيةً القدس، وهذا كان رمزا له الثالثةاملثايل وعمل الروح يف هـذا ومل حيـدث . َّ
وكنت أريد أن أخـربكم عـن طريـق . إال يف الثالثة فتية ودانيال ،على األرض لكل وجودي وعملي أنه صار رمزكلها ريخ البشرية 

إن أحبـين أحـد حيبـه "سـتنطبق عليـه اآليـة ًا للكمال سعيً ويسري الطريق كاماله يب َّهذا السفر أنه عندما حيبين إنسان ويتشب

يت ًأيب أيــضا  ــزالونــصنع وإليــه  َفكــان الثالثــة فتيــة ودانيــال رمــزا إلنــسان ســ. )٢٣: ١٤يــو( ً"من ًمنــزال بــل وكــان  فيــه ُنتَكً

 ". آهلةأ قلت أنكم "حىت تنطبق اآلية اليت تقول  ،وكأنه أ على األرض لروحي

  م،َالذي مل يكن يؤمن يب آمنر َّنبوخذنصحىت إن امللك لـروحولـيس هـذا فقـط بـل  ، ألنه رآين يف حيـا لعـني و  .. قـد رآين 

لروح  ُفقد جعلته يبصرين بعينيه يف وسط اآلتون  " بن اآلهلةا شبيه ب... هـا أ أرى رابـع "واعرتف وقـال  ..قبل أن يراين 

 ظهرت فيهمحياتيلكن .. أو يعظوا .. هؤالء الفتية   عينمأن يتكل فبدون ... )٢٥: ٣دا(
ُ

وكـأين أ  كامـلوضوح ب 
لفعــل  ًحقــا إن إهلكــم هــو إلــه اآلهلــة"اجلمــوع وقــال  ويعــرتف يب أمــام مــن جهــيت،رأيــه  ِّغــرييفهــذا مــا جعــل امللــك  .. علــى األرض 

ب ورب... وملك كل امللوك   ".. كل األر
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  فلــم يكــن ..وهــارون أول رئــيس كهنــة موســى  إســحق أو أوبــراهيم إيف حيــاة كثــريين حــىت مــن األنبيــاء مثــل حيــدث هــذا فلـم ،
ًوفرعـون أيـضا  أبيمالـك خاف وكذب أمـام إبراهيمفإن .. بل على العكس   ...ِّغري امللوك الذين عاصروهمومل ُأ ،لديهم هذه اهليبة

 .فرعون طارد موسى وهارون هكذا.. 

ًحيا ألن هؤالء امللوك  مل يروني 
       كما رآني  وإسحق و هارون وموسى م إبراهي  حياةيف    

ًحيا  نصرينبوخذ 
  . .. ودانياليف الثالثة فتية   

 ًكـامالًمـو ن ليس كل األنبياء ماتوا أل
هم مـن أجلـي، بـل ُنفـسأ وأضـاعوا ..ّ وجاهـدوا اجلهـاد الـذي حـىت الـدم .. معـي 

ُأهلكوا أنفسهم  ملفتـاحكُ والـثالث فتيـة انيـال وإيليـا ودمثـل يوحنـا املعمـدان  ...دف الـذي يـصل بكـم للهـوالـسر ..  ُما أخـربتكم 

م الـذين كــان  ... ين كنــت ألُ كــل البنــاء َّين يفأل. لــوا يبثََّــم متألهــذا  ...  كانـت متألهــمهيبتــي أن ...الثمــر واضــح يف حيــا

لروح ،املثال وضع نفسه وأطاع حىت املوت موت ال " كما هو مكتوب عين،أدركوا هذا والذين 
ُ

 .. )٨: ٢يف( "صليب

ُفليتكم تتذكروا ما قلته لكم عن القديسني  ُ   .وحبسًأيضا  مث يف قيود هزء و جلدخرون جتربوا يف آو" ... ُ

لسيفًماتوا قتال.. وا ُبِّرُج.. وا ُرِشُن.. وا ُمجُر   . مذلني.. مكروبني ..معتازين  ، طافوا يف جلود غنم وجلود معزى، 

  . األرضبراري و جبال و مغاير و شقوق يف تائهني  .. هلمًمل يكن العامل مستحقاهم و
إلًوداُشهَفهؤالء كلهم م    ... ميان مل ينالوا املوعد هلم 

ال ي  ... لكي فضل  أ ذ سبق اهللا فنظر لنا شيئاإ
َ

كم
ُ

ل
ُ

  ١١عب   "بدوننا ..وا 
 

 مـن ُتكم ، كمـا أوصـيفإن كثريون عاشـوا ومـاتوا ومل يفهمـوا مـا معـين أن يـضع اإلنـسان نفـسه
ْ َ
 مـن و نفـسه جيـدهاأضـاع 

يهلك
ُ

يخلصهاُ نفسه فهذا 
ّ ُ

أنا بليد وال أعرف، صرت " فكل القديسني قالوا مع النيب  
ُ

كبهيمِ
َ

 )٢٢: ٧٣مز( " عندك
يمةُعتَِ فهل مس...  ًمنـزال خاصـا بـه، فأخـذ يبحـث عـن مـواد بنـاء  أو حيوان أراد أن يكون لـه م أن هناك  واختـار لـه مكـان خـاص ً

 أو هلا ، أو تكون هلا جتارة يف بلد ما،وضع يف جمتمع ما أرادت أن يكون هلا بهيمةوهل مسعتم أن هناك ! .... ه؟أعجب

فمـع إين خلقـت احليـوان والبهيمـة لكــي . لطبـع ال! ..... ؟ حــالم للمــستقبلأأو ! أحـالم تتمـىن حتقيقهـا يف هـذه احليـاة؟
خلــراف كنــت أريــدكم أن، إال أين ن العتيــق بعــدطاملــا مل ميــوت اإلنــساأريكــم كــل صــفة ســلبية فــيكم   تتــأملوا عنــدما شــبهت أبنــائي 

 بـل كـل عقلـه وهدفـه الوحيـد هـو أن.  يف هـذا العـاملْمْـلُ أو حاخلراف وكل خروف، فهو ليس له رأي خـاص بـه أو مـشيئة أو شـهوة

ذا البه. ورأسهعقله  هو والراعي كأنه بال عقل أي يتبع الراعي، يم وهو هذا اخلروف فهو الذي َّفالذي يتشبه 

لـيس لـه كيـان مــستقل  مثـل أي عـضو يف اإلنـسان مـشيئة خاصـةأي وال  نفـسه، أي يكـون لـيس لـه هـدف يف هـذه احليـاة أضـاع
مره الرأس فقط يتحـرك ْمـن"وهـذا مـا كنـت أقـصده بعبـارة . بذاته بل كما  أي هـو اإلنـسان الـذي "  أضـاع نفـسه هـو الـذي جيـدهاَ

 .ن يكون الرأس يف حياتهأ أنكر ذاته ورفض
  ت كنــت أريــد أن أريكــم الــصفات الــسلبية ًلكــين أريــتكم عــن طريــق اخلــروف أيــضا ..ُالــيت فــيكم فكمــا إين عــن طريــق احليــوا

ّكمــا كنـت أ احلمــل الــذي بــال عيــب ..مــا ذهــب ّف الوديــع  الــذي يتبــع الراعـي حيث وتكونــوا صـورة اخلــروكيـف تنقــادون بروحــي ُ
فاألسـد هـو . هكذا أريتكم األربعة الكائنات اليت حول العرش كيف أن هناك صورة األسد وصورة الثور. .وأخذت صورة اخلروف

، فكمـا أخـذت صـورة احليـة عنـدما جتـسدت أيـضا ًاحليوان الذي يعرب عـن القـوة وهـو رمـز يل أ  أخـذت صـورة األسـد ألريكـم عـن ِّ
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ت أيضا ما هي الصورة اإلجيابية طريق احلي حـىت ال كـل هـذا ...كما هو مكتوب عين األسد اخلارج من سـبط يهـوذا  واألسد ..ًوا
 . اجلسم الروحاينيقومدفن اجلسد احليواين ُي ولكن عندما ..حيوانية ًتنسوا أيضا أنكم يف يوم كنتم بطبيعة 

 ذه اهليبة؟: فاسألوا أنفسكم  ، لـيس يـؤمن يب فقـطجعلوا امللكًأيضا فإن الثالث فتية ! ما الذي جعل ايليا واليشع ودانيال 
ً يتكلم عين يقطع إر ْنَن مأ بل وأعلن ّ ُإر وجيُ  األمـمىل كل الشعوب و إ"...ودانيال جعل داريوس امللك يقول   .. بيته مزبلة ْلَعً

  . كلها ليكثر سالمكماألرض الساكنني يف األلسنةو 

ي نه يف كل سلطان مملكيت مر أي صدر ِلَبِن قِم
َ

رت
َ

ِدع
ُ

نه هو أل  دانياللهإ قدام  ن و خيافو ون
  .ىل املنتهىإسلطانه ملكوته لن يزول وبد وىل األإله احلي القيوم اإل

 ٦دا( "األرض يف السماوات و يف العجائب يات ويعمل اآلي و ينقذ و ِّجَنُهو يـ( ...  

  كمـا مل يرانـينـه  أل،فرعـون يبفلـم يعـرتف ..  وهـارون موسـىأو وال يعقوب وال إسحق إبراهيم هذا يف حياة فلم حيدث 
صر وداريوس  رآين ُبكل األعماق كما كنت ُأريد من كـل ُم كانوا صورة يل ومثايل أل ..... ودانيال يف شخص الثالثة فتيةنبوخذ ُ

كل املأبنائي أن يكونوا نور للعامل وميتلئوا مين 
ُ

ل ُلكي متتلئوا ك"بين بولس السان  على ْلتُ كما ق..قاميتليصريوا على قياس  ءل

ـم امتلئـوا مـن هكذا كان دانيال و ..."  ملئ املسيحقامة قياس  إىل ..وا إىل إنسان كامل ُلِصَوت .. هللا ءمل الثالث فتيـة إ

ًأ جعلتكم أيضا "  الذي قلت اإلله  أمامي أنا ٌواقف نهأ هلذا شعر امللك امللءُروحي كل  م صاروا  ..  )٦: ٨٢مز( "آهلةُ فأل
  .....ًاإلنسان العتيق متاما  فمات ،ُذبيحة حمرقة

فقمت
ُ

 فلم ي... أنا يف حياتهم  
َ

حي
ُ

وا هم بعد بل
ُ

أحيا فيهم  ...رتِالذي ص  .. أنا   
ُ

  

 لِرسُأ "...وعدي مـع هـؤالء ذت أ َّفَهلذا نـ
ْ

عطيـك أيت علـيهم وزعـج مجيـع الـشعوب الـذين أ ومامكأ هيبتي 
 ً كـامالًوتـوا مـون مل ميون كثـريأل ،األنبيـاء بعـض حـىت مـع ،د مل ينطبـق مـع كثـريين ولكن هذا الوعـ.. )٢٣خـر( "َينِرِدبُعدائك مأمجيع 

ُ أ الذي أحيا فيهم   ْدُع فلم َأ،ُ حمرقةومل يصريوا ذبيحة ّ ...  
 كمــا حــدث مــع داودعلــى األعــداء رب احلــ حــىت نعمــيت يف واومل حيتــاج ،الــسيفوال الثالثــة فتيــة  يــستخدم دانيــال ْمَــلَفـ .... 

ا جليات وهـو مـازال فـىت بعـد، ولكـن مـاذال أ أعطيت داود نعمة كبرية فبالفع  أن أعطـي نعمـة األفـضلهـل :  تعتقـدونيقتل 

م أن يأتي جليات ويسجد أمام داود َأ، لداود كيف ميسك السيف لكي يقتل جليـات وينتـصر عليـه
ْ

ويؤمن بي 
ِمن مفاحكموا أنتم  ...   !؟"..ًحقا إن إهلكم هو إله اآلهلة"ويقول  ْ  بـل مـن الشخـصيتني ن األمرين والصورتني أفضلَ

لـو كنــت أ أسـكن يف داود بكــل هيبــيت جليـات كــان سيـسجد أمــام داود فــإن .... ! ؟ْ هــل داود أم دانيـال:هـو صــوريت أ ومثـايل
علــى  صـوريت فـداود مل يكــن.  أ ال أحتـاج إىل ســيفإىل سـيف كمــاداود  ســكنت يف دانيـال، فلــم يكـن مــن البدايـة ســيحتاج كمـا

عن حجرة ملساء وأضعها يف املقالع كنت لن أحبث ..  لو كنت أنا على األرض وكان أمامي جليات، أي األرض
لسيف ألقتلهم كما فعل القضاةو لسيف وأقتل جليات، وال كنت هجمت على مدن  ا مث آيت  ْ وال كنـت أدبر احليـل كمـا أضر َِ ِّـ

  ....وال ...  وال فعل جدعون
 وكيـف أنـه مبجـرد أن وقفـوا أمامـه ليقبـضوا !  الـذين أرسـلهم آخـاب امللـك؟يجنـدمـسني ع اخلومـاذا فعـل مـم إيليـا فهل نسيت

ًوهـو كـان متـضعا جـدا بـل فقـط مبجـرد أن هيبـيت كانـت فيـه .. ليس أنه رفـع يـده حـىت ليـصلي أو يطلـب مـين .. عليه  عنـدما قـال ً
لفعــل رجــل هللا ! ؟هــل أ رجــل هللا"ا فقــال هلــم ايليــ"..  رجــل هللا": ًاخلمــسون جنــد لــه را مــن الــسماءفــإن كنــت أ   ًفلتنــزل 

كلكــ  وا ومل تعملــ مــشيئتهونه وتعملــونــ امللــك أي تعبدون تطيعــمألنكــ.. ه هــو ضــد مــشيئة هللا ونــألن مــا تفعل.. اخلمــسنيأنــتم  مو
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را مــن الــسماء و.. فقــط مبجــرد أن قــال ايليــا هــذا ". مــشيئة هللا ــَكَأًأرســلت أ  لفعــلْتَل وتكــرر األمــر مــع اخلمــسني ..  اجلنــود 
ــوا أال يهلكــوا كالبــاقنيحــىت أنــه عنــدما أرســل امللــك الدفعــة الثالثــة مــن اجلنــود ار اآلخــرين ــا وطلب . تعــدوا وخــافوا وركعــوا أمــام ايلي

ولكـن !! ًصـاحلني جـدا مثـل أرميـا النـيبمع أنه كان هناك أنبيـاء ! ملاذا مل يكن لداود أو لباقي األنبياء هذه اهليبة؟: فاسألوا أنفسكم
را يف هـذا الوقـت ْمَـلَفـ..  "لو رأيـت وجهـي متـوت"هكذا جترأ فرعون على موسى وقال له !!  يف بئرامللك جترأ وحبس أرميا ً تنـزل 

كل فرعون  أن ايليـا كـان وأ أخـربتكم . وكانـت لـه نفـس هيبـيتس قـاميت ونفـ مثايل علـى األرضوصوريت كان َّأما ايليا . وجنودهو
عنـدما يف البـستان وأ نفـسي عنـدما كنـت . يوحنـا املعمـدانيـد أن يكـون كـل إنـسان مثـل ايليـا و ألين أرإنسان حتـت اآلالم مـثلكم

فاسـألوا . ًولـوال إين رفعـت هيبـيت لكـانوا سـيهلكون أيـضا.. وسـقطوا علـى األرض َّجاء اجلنود ليقبضوا علي اهتزت األرض ووقعوا 
 ألين أ كنـت أســكن فيــه ،فهــو ال حيتــاج! ؟ وملـاذا،فكيـف يــستخدم الــسيف!!!! ..... مل يـستخدم ايليــا الــسيف؟ ملــاذا: أنفـسكم

، ومـالك واحـد فقـط  الـسيف وهنـاك آالف مـن املالئكـة خلدمتـهْنِـفمـاذا حيتـاج م .ألنه مل يكن حييا هو بعـد بـل أ الـذي أحيـا فيـه
ْ يهلك اآلالفمنهم يستطيع أن ِ  !؟ُ

 لـسيف"ي قلـت ألين أ نفـس خـذون  خــ،الـذين  لـسيف   َ ، هلــذا ولكـن داود كـان مـازال يف العهـد القـدمي".  ويهلكـونونُذُ
ًاحتاج هو ويشوع لسيف لكي حياربوا، وهذا ألن داود مل يكن مائتا مو كامال  ً مثـل ايليـا ألنه مل يكن ذبيحة حمرقة وحتول إىل رمـاد ً

ألن الــذي صــار صــورة يل ومثــال يل ال قــد أخطــأ، داود ملــا كــان وإال لطبــع هــذا مل حيــدث و. واليــشع ودانيــال و يوحنــا املعمــدان
لطبع ًكـان ميتـا مـو كـامال كـان سـيعيش كمـاداود بل لـو ، يفعل ما فعله داود  ً ِّويف الـسماء ال يـزوجـون وال يتزوجـون.  يف الـسماءً َُ 

أم..  من أجل امرأةوال خيطئون وال يقتلون 
ّ
فكانوا ويوحنا املعمدان وايليا واليشع ة فتية دانيال والثالث ا

جلسد و،  يف السماءكمايعيشون  عندما دخل يف أخنوخ  مثل أخنوخ، ولكنحىت الذين ابتدءوا مثل أهل العامل يسلكون 
 .  على األرض بل أخذته معي للسماءمل أجعله يكمل حياتهوسار معي الطريق عمق معي 

 لف لـسيف ..  هـو ويـشوع وكـل القـضاة يف العهـد القـدمي ل مسحت لـداود أن حيـاربعفأ  ـم .. أن حيـاربوا  فهـذا مسـاحي أل
لــزواج ملــن هــم يف ولكــن هــذا مســاح مــين لغــري القــادرين.. ومل تكــن هلــم هيبــيت مثــل دانيــال مــازالوا يف العهــد القــدمي  ْ كمــا مسحــت  َ

ذا  ركته ونصحت   . بكامـل إرادتـههطلبـهـو فيـه والـذي وى الروحـي الـذي ألين أتعامل مع كـل إنـسان حـسب املـستاجلسد بل و

ْمن لكن  ًمات مو كامال ستكون نتيجة طبيعية وسار الطريق كله َ  بل أنـا الـذي  ليس هو بعدوحييا فيـه أن أكـون أً
فهل أنا لو كنت أعيش يف العهد القديم، فهل تعتقدون أنـي كنـت سأسـتخدم  .. أحيا فيه

أ املتـسلط و أ اإلله الذي خلقت كل هؤالء الشعوب ألينألين لن أحتاجه ... لطبع ال .... ! . مثل داود والقضاة؟السيف
م ىل إرد سـيفك " سعى بطرس أن يستخدم سيفه ليدافع به عـن نفـسه وعـين فقلـت لـه عندمافأ قد أخربتكم  .عليهم وعلى حيا

لـسيف يهلكــون أل.مكانـه خــذون الـسيف  كثـر مـن اثــين أم يل ِّدَقــُيب فيـأىل إطلـب أن أسـتطيع اآلن أ ين الأأتظـن  .ن كـل الـذين 
ي صورة هللا ومثال هللا الـيت كنـت أمتـىن أن تكـون هواملثالية ّفأ أكدت وأريتكم الصورة ...... . )٢٦مت( " من املالئكةًعشر جيشا

وهـذا عنـدما يفـىن  ،سيـصل هلـذه الـصورة وكـل إنـسان سـار الطريـق ...هلذه الصورة العملي النموذجي يف اجلميع، وكنت أ املثال 
م صـاروا صـوريتولكـن ألن. ارجي وحييـا لـيس هـو بعـد اخلاإلنسان فلـم جيـد الكثـريون القـدوة، ولكـن هـذا  ،ً قليلـون جـدا هـذه األ

 .فيكفي أين أ جتسدت وجئت بنفسي ألريكم هذه الصورة... ًليس عذرا 
  لتحديد،فإن كثريون حىت اآلن لكامـل يف  وهوال يفهمون اهلدف  اجلـسد، فـصار اجلـسد كأنـه كرمتـه  أن اإلنـسان اسـتوطن 

لـروح ويـصري غـصنا يففإن . عكس مشيئيت، وهذا اويتحرك ويوجد اليت حييا  َّمشيئيت أن حييا اإلنسان  رفض أن يـسلك يـأي .. ً

ي صورة  قالـه أو مـا" ينكـر ذاتـه" مـا معـىن هلـذا مل يفهـم كثـريون. ة أي يعـيش كمـا يف الـسماء بكـل مـا تعنيـه الكلمـ،جلسد 

، ألنكم لستم ...... ".  اإلنسان اخلارجييفىن"، أو معىن "أحيا ال أنا"الرسول بولس  ُفأنتم اآلن صرمت صورة ليس صوريت أ ِ
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وين يف كل شيء، وكانت مثار الروحممي وإال لكنتأعضاء يف جس ه فهـذ. النـاس رأوين أ مـن خاللكـمكـان  واضحة فيكم، و تشا
 ..لعتيق اأن يفىن اإلنسانه هي مشيئيت وما أريد

  ًأي كأنه شخص كان موجودا ثم ّ
حىت أقوم أنـا بنفـسي  ماتشخص  أي ،مل يعد له وجود

وأوجد فيه
ْ َ ُ

ُفهي الصورة اليت صرمت فيها اآلن كالبذرة املائتة ،وأ أعطيتكم تشبيهات هلذا األمر.  لروحَنوُيَال حت .. ِ لكـن لـو .  
ًأنه لـن حييـا فيمـا بعـد هـو، أي كأنـه شـخص سـيموت متامـا كامل  واستنارة واقتناع ْمْهَفِأن ميوت ب] اإلنسانأي هذا [لبذرة ََِقبلت ا

ه ُّــألقـوم وَأحـل أ حمل ّ بــل . . يكــون هلــا وجــود فيمــا بعــدولــنستتالشـى  وماتـت ْتَــنِفُهكـذا البــذرة الـيت د. ً متامـاِ
سي
ُ

تس
َ

بد
َ

ل
ْ

هذا الكيان قابل للنمو وحييا بالفعل .. ً جديد متاما وكيانً بدال منها صورة جديدة 
ًشيئا فشيئا ويظل هذا الكيان ينمو ، حياة حقيقية وهذا ما كنت . حىت يصري شجرة بها مثارً

 .اآلن باجلسد امليت الذي كان كالبذرة املائتةأريده من كل إنسان يسلك 
  أي بعــد أن يفهــم اإلنــسان "اخل يتجــدد يــوم بعــد يــوم بعــد يــومفالــد... إن كــان إنــساننا اخلــارجي يفــىن "وهــذا مــا كتبتــه لكــم 

ْ يدفن كالبـذرة فعندما يقتنع أنـه البـد أن. ر الكامل أنه صار كالبذرة املائتة ، هلذا ال يثمر مثر الروح وال يرى الناس صوريت فيهلنو َُـ
َـوجد فيـه مث أحيـا فيـه مث أمنـو ُأ، فـسأبدأ أ ًبـذرة متامـا كمـا حـدث للً وتتالشى طبيعته العتيقة متاما وال يكون هلا وجود بعدَفىنَحىت ت

ًفيه شيئا فشيئا  يفحييا الذي املسيحال أنا بل .. ال أنا  .. أحيا ال أنا"وسيقول مع الرسول بولس . ً
َّ

" 
  خلوا مـن هلذا رفضوا أن يـسريوا الطريـق الكـرب وأن يـد ًفكثريون رفضوا متاما هذا األمر أي رفضوا فهم القضية من األساس

كلوا ويشربوا ويتزوجوا ، سلكت أ وأن يتشبهوا مبويتالباب الضيق وأن يسلكوا كما م ميكنهم أن  ،  وهـم خيـافون هللاواقتنعوا أ
لفعـل صـحيح ومــا حـدث مـع كثــرييو. مث يطلبـوا غفـران اخلطيــة فـسيدخلون الـسماء الـذين كـان هــدفهم الء لكـن هــؤًن جـدا، هــذا 

ــق  أي مل يفهمــوا أن اهلــدف هــو أن يــصريوا صــورة يلهمــوا مــشيئيت بدقــة كاملــةمل يف دخــول الــسماء فقــط جلهــاد يف الطري ، وهــذا 
 . الكرب سنوات طويلة كما أريتكم

 جلـسد .. هلذا كان هدف الكتاب املقدس أن أريكم كل األمثلة كلون ويشربون ويتزوجون ويعيشون  خلون وسـيدمن الذين 
لفعـلً خيـافونين جـداوب الـذين كـانواواسـحق ويعقـإبـراهيم الـسماء مثـل  ًأيـضا داود الـذي كـان حيبـين جـداو،   وأيـوب الـذي كـان  ،ً

ا.  يف أول األمرًكامال يف كل جيله كـان "، فهذا املقياس الذي حكمت به أ على أيوب أنـه لكن هناك مقاييس كثرية أ أتكلم 
لنــسبة ملنِيبْسِهــو مقيـاس نــ".. ًكـامال يف كــل جيلــه ْ أي  ولكـن بعــد التجربــة جعلتــه يــرى . كــان أقــدس إنــسان كــانوا يف جيلـه هــو َــ
أي هـل ! فهل تعتقدون أن هذه هي صـوريت ومثـايل؟. ، أي مساع األذن أنه كان يسمع عين فقط جمرد السمعمبقياسي ومنظوري أ

 .ّاحكموا أنتم وتعلموا واستيقظواف! أنه يسمع عين بسمع األذن؟هذه صورة إنسان كامل 
  يومـا يف ٤٠يليـا صـام وكـا يعيـشان حيـاة صـيام دائـم حـىت إن ان مل يتزوجـا اذلـيف نفس الوقت أريتكم ايليا واليشع الولكن ً

كـل طعامـا شـهيا ويتـًأيضا دانيال الـذي كـان يعـيش علـى البقـول فقـط، وأحد املرات يت وقـت مل  ً و  يف الرمـاد واملـسوح، كـل ْلَّلذً
كل عسالو يوحنا املع. ًهذا وهو كان شا فلـم تكـن خطيـة علـى اإلطـالق !!  أي مل يـشبع حـىت مـن خبـز، فقـطًمدان الذي كان 

ــا املعمــدان أو ايليــا أو اليــشعإذا لفعــل كمــا يف الــسماء بكــل مــا تعنيــه ، ولكــنهم فهمــوا بنــور كامــل اهلــدف، تــزوج يوحن  وعاشــوا 

 ..  احلق الكامل سيامقفكان هلؤالء النور الكامل ملعرفة  .الكلمة
 ْولكنه مل يكمل دراسته، فكان إن اسحق مثل الذي وصل إىل مرحلة دراسية معينة ف ِ حيب عيسو املستبيح الذي كنت إسحق ُ

ِطعـام حـىت يعطـي للـن حيتـاج ففـي الـسماء  ،يعـيش كمـا يف الـسماءاسحق  ومل يكن . فهذه ليست صوريت على اإلطالق،أ أبغضه ُ
ولكـن كـان الطعـام الـشهي الـذي حيبــه  ،املعيـار الـذي بـه يـستطيع أن يبـارك ابنــهأو ع فلـم تكـن الـصالة هـي الــداف!! البنـهالبكوريـة 

 هللا أعطـاين إن :ألنـه قـال بل كنـت وسـيلة ،مل أكن إهله منذ البدايةالذي أ أحببته وحىت يعقوب ابنه . مباركته البنههو معيار قلبه 
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 .. اإلطـالقفهـذه ليـست هـي صـوريت علـى  )٢٠: ٢٨تـك( .هلـيي هـذا الوقـت فقـط سـيكون هللا إففـ.. بـسالم ورجعـتطعامي وثيايب 
لـروح وال حيتـاج حـىت الطعـامكـان يـصلي كـل حـنيالـذي يوحنا املعمدان ولكن انظروا  ً وال حيتـاج ثيـا وال أي شـيء مـن  ويـسلك 

فمن صار ،  ومثايلهذه هي صوريتف، هذا العامل
ْ َ

ً لن يعوزه شيئاتيكرم يف ًغصنا
ِ

ُ
 . 

 ماذا سيفعل يف  و ماذا سيكون يف السماء، وماذا سيأكل وماذا سيشربفليفكر كل إنسان
 فالقـضية ليـست حـالل. أن تفهمـوا مـشيئيت الـيت مل يفهمهـا كثـريون عـرب الـزمنستطيعوا  ومن هنا تـ..السماء طوال األبدية

ت الكتابـة فقـط، ائيـ اكتفـى أي إنـسان بدراسـة أول سـنة يف الدراسـة االبتد، بل هي درجات روحية كثرية، فـإذاوحرام َّة وتعلـم بـدا
ِ ولكنه فقط مل يستطع أن يكمل الطريـق ،ّفهو مل يفعل الشر ايتهـالكمـال الدراسـة ُ ملرحلـة . حـىت  ًفلـو جـاء إنـسان أيـضا واكتفـى 

ماتــت مث رة مث هــاجر ألنــه كــان لــه هــدف غــريي، ســاإبــراهيم فعنــدما تــزوج !!  يفعــل خطيــة ولكنــه مل يــتمم مــشيئيت فهــو ملاإلعداديــة

ألنـي أنـا لـو  مل يكـن صـوريت فهـو مل يفعـل خطيـة ولكنـه.. مث تـزوج عـدة سـراري ... وتـزوج ... سارة وتزوج قطورة، مث تزوج 
وهـو أن  ذي تعرفـون بـه مـا هـي صـوريت ومثـايل،فهذا هـو املقيـاس وهـذا هـو املعيـار الـ، كنت على األرض لن أفعل هذا

  ! األرض هل كنت سأفعل أ هذا؟لو كنت أ على: تفكروا يف كل موقف وكل فعل
 فاحلياة اليت يف السماء واليت ستكون طـوال األبديـة . .....  هي صوريت ومثايل، وما هي مشيئيتمه الكثريون ماوهذا ما مل يفه

ْيظهر فيها اإلنسان هل يقبـل هـذه احليـاةوحياتكم على األرض هي فرصة .. هي احلياة اليت خلقت اإلنسان من أجلها فقط َ َ وهـي  ُِ
 . حياتهأن أكون أ فقط 

 لتحديـد لفعـل فإن ايليا واليشع و يوحنا املعمدان فهموا هذا اهلدف  ألنهـم ... ن سـيكوكما يف الـسماء وعاشـوا 
ُ

 

أضاعوا أنفسهم من أجلي،
ُ ُ

ـم كـانوا يف شـبع كامـل ... ألين أ احليـاة .. أي وجـدوين أ  هلذا وجـدوها والـدليل أ
ــم مل يطلبـوا  ــم أن يتزوجــواحـىت إ جلــسد وعاشـوا كمــا يف الــسماء كـانوا أمــأل ْ مــن ال يتــزوج :فكمـا قلــت يف العهــد اجلديـد. وات  َ

ًألن من أقام راسخا وليس له اضطرار فهذا هـو الـ يفعل األحسن ْ فـأ جتـسدت .  )٧كـو١( ذي صـار يف شـبع كامـل مـين ومـن روحـيَ
ًفهنــاك مــن كــان صــادقا  !ّوأريــتكم بنفــسي هــذه الــصورة، فــأي عــذر لكــم بعــد هــذا؟ ْ  وأراد أن يعــرف اهلــدف – يف العهــد القــدمي –َ

هها بروحيعن فأخربته ،لتحديد وهذه الصورة . )٤٥: ٦يو( "سيصري اجلميع متعلمني من اهللا" كما قلت اَّ وعلمته إ

وكيف كنت أجاهد وكيف كنت أصليماذا كنت آكل ماذا كنت أفعل وفانظروا حليايت و 
ِّ

ذا تعرف،  ون و
 فكمـا صـنعت أ جيـب علـى كـل إنـسان يقـول أنـه مـسيحي أو يريـد أن ًفـأ أعطيـتكم مثـاال. تعرفون هذه الـصورةمن هنا اهلدف و

ويصنع كما صنعت ويسلك كما سلكت وجياهد َّأن يتشبه يب ويسري نفس الطريق يكون ابين أو يريد أن يصل للهدف جيب عليه 
ّ فهــل إىل هــذا احلــد لكــم عيــون ال تبــصر وأذهــان ال !!.. أكــن أحتــاج إىل صــوم أو صــالةفــأ مل .يــتََا منمــكمــا جاهــدت وينمــو ك

 ! تفهم؟

 .الصورة  وعدم معرفة تلك    اهلدف  يف اليوم األخري لعدم فهم    عذر  فال يوجد 

 ْمن  فليس  ًال فلـم أحيـا أ فيـهً كـام مـوْتَُـمل مييف العهـد القـدمي مـازال  بل هي صـورة إنـسان ، صوريت أ السيف هويستخدمَ
. وكـل القـضاة أن يـستخدم الـسيف وأعطيـه نعمـة مثلمـا فعلـت مـع داود ويـشوع هـذا اإلنـسان  أن أطلب منًا، فكنت مضطربعد

ِمن م: أكرر لكمولكن  ْ ًي نعمـة إلنـسان مثـل داود أن ينتـصر علـى جليـات ألين مل أسـكن فيـه سـكنا ِعطـأن ُأ.. ن الـصورتني أفـضلَ
أ "وكإلـه علـى األرض كمـا قلـت أن يكـون داود صـوريت وممتلـئ مـين كـل املـلء ْأم .. ورة يل وأ علـى األرض فلم يصري صـًكامال 
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هــي  الـصورتني ّفـاحكموا أنــتم أي! كمـا فعــل نبوخـذ نـصر أمــام دانيـال؟ويـؤمن يب ويعــرتف فيــأيت جليـات وينحـين ".. جعلـتكم آهلـة
  !؟ الصورتني هي صوريت ومثايلَّوأي! األفضل؟

  فعنـدما جـاء ملـك آرام ..  مع اليشع الذي كـان مـن ضـمن الـذين كـانوا صـوريت علـى األرض أريتكم هذا يف العهد القدميوأ

 )٦مل٢(  يضطرب قلبه ملك آرام ُلتَعَ جاليشع متأل ت كانهيبتيفألن . .. جبيش ثقيل ومبركبات وخيل إسرائيلليحارب 
 بـل قـال واحـد مـن عبيـد خططـهشيء وبكل  بكل إسرائيلملك ليشع خيرب ه اهناك نيب امسًخائفا ألنه مسع أن ملك آرام فكان .. 

ا أنت فيما أنـت "أن له ملك آرام  يف خمدعك ماليشع يعرف األمور اليت تتكلم 
ُ

ضط
َ

عِج
َ
فقـط رفـع اليـشع يـده فعنـدما ". ًا

تعد ال نارًخيال ومركبات من السماء أرسلت له ففي احلال .. ّوصلى يل 
ْ َ ُ

حىت وال  يف حياة داود فلم حيدث هذا. 
م،وال كل القضاة وال يف عصر كل امللوك يف حياة يشوع الذي دخل أرض املوعد ـم مل يكون أل لكامـل أل وا  مل يكونـوا صورة يل 

وصـلى صـالة قـصرية فقـط رفـع اليـشع يـده مـرة أخـرى مث . ..ُ نفـسه مـن أجلـي أهلكُنـه أل ، اليـشع مين امتالء كامـل مثـلممتلئني
لعمــىجفأصــبت  ْ وأمــر أن يعمــل هلــم وليمــة عظيمــةإســرائيل عنــد ملــك اليــشعوأخــذهم  ،نــود ملــك آرام  َ ألين أ لــو كنــت علــى  ،ُ

 . وهو حمبة األعداء للمنتهىاألرض لكنت فعلت هكذا 

  َالذي كتب عنه ًهكذا امللك حزقيا الذي أ أحببته جدا  ومل ِومل يأت ملك قبلـه وال بعـدهعلى الرب إهله اتكـل "ُِ

ه عنهْدَِ ومل حي بالربالتصق بل  يف مجيع ملوك يهوذايكن مثله  وكان الرب معه حيثما كان خيرج كـان  بل حفظ كل وصا

لفعـل ذكـرت سـرية هـذا امللـك ] طـرق اخلـالصوهو السفر املختص ب[عياء حىت يف سفر أشوأ  )١٨مل٢( "ينجح التـصق ألنـه 
ملـسوح ..  وحاصـر املدينـة حاريبسـنفعندما حاربه ملك آشور ..  بي التصاق كامل ورفـع يديـه َّمـزق امللـك ثيابـه وتغطـى 

لفعل أ أرسلت مالكَّوصرخ إيل لكي أنقذهمن كل قلبه ّوصلى   ًامثانون ألفومئة ومخس وضرب من جيش آشور ًا ، و
َّوأ نفـذت .  اتكـال كامـلَّولكنـه اتكـل علـيفلـم يـستخدم حزقيـا الـسيف ... ميتة ًالعدو صار جثثا  جيشويف الصباح كانت كل 

 "..  عنكم وأنتم صامتونأحاربأنا "وعدي معه 

 لكامل على األرض وكـأن شـدة مـن وهـذا  ،كنت أعيش علـى األرضالذي أنا  ينهكذا ايليا واليشع كا صوريت 
م يف العهد اجلديد  هلذا صاروا كاملنيامتالئهم الكامل من روحي لفعل متموا عهدا جديـد وكأ م   املـوتى ن فكـا يقيمـا.ًا معـيًأل

م  ِ ألنه رغب يف هذا ومل يكتف مبستوى ايليامن روح أخذ نصيب اثنني بل إن اليشع  ،ألين كنت أسكن فيهمبصال

مـن يوحنـا ففـي  أي الـذي يتـضع أكثـر ويتـصاغر أكثـر ولكن األصـغرأن يوحنا املعمدان أعظم مواليد النساء  كما قلت .ايليا

لطبع سيكو ال ت"وهذا ما قلته بلسان اليشع لزوجة النيب .. ..ن أعظم منه امللكوت 
ُ

ق
َ

ل
ِّ

ل
ُ

بل حىت بعد أن مات ..   )٣: ٤مل٢( "وا
 وال اسـحق والإبـراهيم فلم تقيم عظـام  )٢١: ١٣مل٢( !!عظامه أقامت املوتىالذي صار صوريت على األرض ] اليشع[هذا اإلنسان 

م وال حــىت يف حيــ،ى وال عظــام داوداملــوتيعقــوب  ــرسُ، بــل ومل يــستطيع داود أن يــصلي فأى أقــاموا مــوتا مــن اخليــول جــيش أ ل ِ
  !!!من السماء له حىت ال يستخدم السيفوالنار 

 كأنه رآني يوحنا املعمـدان كـان ، والذي كان يرى دانيال وكان كأنه رآني أنا  فعندما كان أحد يرى ايليا أو اليشع
  .. وليس أَّ بل املسيح الذي حييا يف هو الذي ترونهأحيا ال أنا" يقول نفإن اليشع كان له احلق أ.. ً أيضا أنا

مت فأنا 
ّ ُ
ِودفنت  

ُ
املسيح يف   وقام  

َّ
  "..ترونه أنتم   ..الذياملسيح هو هذا ف  ،
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 قلـت أنكـم أ "وهـؤالء الـذين ينطبـق علـيهم الوعـد .. عوا أن يقولـوا هـذا ييـستطً أيـضا  ودانيـالهكذا ايليا و يوحنـا املعمـدان

م  .. شركاء للطبيعة اإلهلية وصاروا      الصورة عينهافهؤالء تغريوا لتلك  "..آهلة جلسد ُهذا أل  ..كانوا مائتني 

نفسهمأأضاعوا و
ُ

أو أو داود  اسـحق أو يعقـوب َونُرَـولكـن الـذين كـانوا يـ  ..  اإلنـسان العتيـقأهلكـواأي  .. وأهلكوهـا 

ًا بريئاإنسانفأنا ال أقتل  ...فلم يكونوا تلك الصورة عينها ..  أين َونَرَمل يكونوا يـإبراهيم  ً إذا داود ، من أجل امرأةً
ُوأيــضا مل يكــن اســحق صــوريت ومثــايل  ،ًرك أحــداَ لكــي ُأًا شــهيًاوال أطلــب طعامــ ...مل يكــن صــوريت ومثــايل  أكــذب أمــام وال  ....ً

 ..أو أتزوج سراري لعدم الشبع الروحي الداخلي خر أو أكذب مرة أخرى عندما أذهب ملكان آًملك خوفا منه 

  تليسهذه و ،ًا حيمازالوجسدهم  ،تسلك باجلسدفهذه حياة أناس مازالت على األرض 
 ألنهم مل . ..صورتي

ُ
يضي
ِّ ُ

 أنفسهم ومل يهلكوهاعوا
ُ ُ ُ

ذه الشخصيات  .. لتتعلموا وتعرفوا وأ أخربتكم 
لـسر و .ما هي صورتي  .. وجـد حياتـه ْنَمـ" نـهأوهـو  ..ولتلـك الـصورة عينهـا  للوصـول للكمـال فتاحامل ُفـأ أخـربتكم 

   ...ولكن .. ُيضيعها

م
َ

ن
ْ
 مو ...من أجلي جيدها    نفسهأضاع 

َ
ن
ْ
 نفسهأهلك 

ُ
يخلصها من أجلي فهذا 

ُ
"  

  
 ُفلــم يهلــك داود نفــسه ومل يــضيعها ض.ًهلــذا كــان مــازال يطلــب بــل يــشتهي شــيئا مــن هــذا العــامل ،ُ ِّ ومل ي ـ يع ســليمان نفــسه ومل ُـ

ًألنـه مل يكـن ميتـا بعـد ومل يكـن يعـيش كمـا ، ُ آهلـة األمـم واألصـنامَدَبـَ ع وكانت النتيجة إنـهُيهلكها، هلذا رغب أن يتزوج عدة مرات
 .....يف السماء وإال ملا تزوج 

  ًالبـسا ثيابـا ً نـساإأ! مـاذا خـرجتم لتنظـروا؟"فعندما كلمتكم عن يوحنـا املعمـدان قلـت لكـم  أو قـصبة حتركهـا ناعمـةً

كل وال يشرب ألنه امتلئ كل امللء مين! الريح؟  صورة يل ومثـايل، فهذا هو الذي يستحق أن يكـون "فهذا اإلنسان ال 

وهذا ما كنت أريده من كل إنسان أن يكـون صـورة يل، وهـذه .  ترونه كأنكم رأيتموني أناعندماأي .. على األرض

ألن قـدريت اإلهليـة وهبـت لكـم كـل مـا "  يف الطبيعة اإلهلية كما أخربتكمًاأن يكون شريكبل وأريد . عينهاتلك الصورة هي 

  )١بط٢( " . اإلهليةالطبيعة يف شركاء لكي تصريوا هو للحياة والتقوى

  ت متوحـشة افرتسـتهم،سخروا منـهأطفال حىت جمرد أن ..  بتي أنايكان له ه اليشعفإن ولكـن .  فأخرجـت حيـوا
، فود الــذي احتقــرين مــع داحــدث العكــس  ن وقــال لــه أ عــدم امــتالء ألن ....  )١٢صــم٢( "!ملــاذا احتقــرت الــرب؟"أرســلت لــه 

ًفقتل رجال وفيا بريئا من أجل جسد امرأة رآه من بعيدأفقده عقله جوع  مين جعله يف داود ً ن االثنـني ِ مـْنَمـ: فاسألوا أنفسكم...  ً

ملاذا مل خيطئ ايليا : واسـألوا أنفـسكم... ! ود؟ْ وايليا و يوحنا املعمـدان أم دااليشع.. صوريت أ وكان مثايل على األرض 
! ؟َّأن يبحث عن فتاة يعمل معها الشرًمثال  يوحنا املعمدان ىملاذا مل يسعأي  !؟يوحنا املعمدان خطأ داودو اليشعو

حـث ًملـاذا مل خيـرج لـيال يبو! ؟ يوحنـا املعمـدانْفُضعَملـاذا مل يـ... ًإذا ... ؟ أمل تقولوا أن كل إنسان ضـعيف حـسب مقاييـسكم... 
مـع إن دانيـال كـان رئـيس وزراء ويف يـده أن يعمـل ! ملاذا مل يفعل ايليا واليشع أو دانيال هذا األمر؟و! ّعن فتاة ليعمل معها الشر؟

م  .!؟منهماملاذا عندما نزل ايليا أو اليشع للمدينة مل خيطئوا مع املرأة اليت استضافت كل  و.أشياء كثرية  ..هذا أل

   يشتهي   ميتفهل إلنسان ...ً متاما عن العامل    مائتني كانوا 
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  شيء من هذا العاملأي  حىت   يطلب  أو
 

  ،مـن ســيداتزوج  ملـا تـًاميتـإبـراهيم ولـو كـان .. أو أي شـيء آخـر   جـسد امـرأة اشـتهىًالطبع جـدا ملـا فبـًفلـو كـان داود ميتـا 

فإن  صورتي    ...ببساطة...ن الناس أو األنبياء هو صوريت ومثايل ِ مْنَفلكي تعرفوا صوريت وم ... .سواء قطورة أو السراري
اة يوحنـا املعمـدان ًوهذا كان واضحا جدا يف حيـ  ..ًهي صورة إنسان ميت متاما عن العامل 

أي وليس شبهها ة عينها تلك الصور..  صوريت على األرض كانواو أحياء بيكانوا ... هؤالءلذلك فإن ف .وإيليا واليشع

 الشبعأي وصلوا ألعلى درجات الدراسة واكتملت املعرفة والنضوج والفهـم عنـدهم أي اكتمـل .. لفعللفعل ومثايل صوريت 

م  ..عندهم  كل امللئوا متلاأل
ُ

أي كانوا يعيشون كما يف الـسماء مـن ..  حىت اخلبز األرضي مل يعودوا حيتاجوا له ه والدليل أن،ء

متمهل أنتم ُمتحنوا أنفسكم كل يـوم اف . .......على األرضهنا 
ُ

 بي أنا الكرمـة حتيوا عن العامل وصرمت 
  !؟...احلقيقية أم ال 

فالذي مات قد 
 تفال  .. من اخلطية  تربأ  ّ

َ
ملك

ُ
 )٦رو ( اجلسد املائت    اخلطية يف

 
 ْفهذا هو املقياس واملعيار الذي تستطيعوا أن تعرفوا ومتيـزوا مـن هـ :  وامتلـئ كـل املـلءو اإلنـسان الـذي صـار صـورة يل ومثـايلَ

ًال يطلب شيئا من هذا العامل اإلنسان  فصار ،املوت الكامل عن العامل واجلسد  ...فاملقياس هو

غصن وصار ،نه ميتأل
ُ

 يفًا
ّ

 فلن يعوزه شيء من هذا العامل وال يشتهي أي شي ...
ُ

 ويف شبع ء
كامل مني
ّ

الشبع الذي جيعله ال حيتاج  ..الذي وصل إليه هذا اإلنسان   لشبعا  ن ِ أي املقياس هو م..
لـروح. ً يوما يف الربية٤٠كما أريتكم أ بنفسي عندما ظللت حىت طعام العامل  ْفـإن الـروح تـشبع كـل  ،ألنه عندما يشبع اإلنـسان  ِ ُ

ا هي قدريت   شـيء أو يـشتهي شـيء مـن هـذا  إنـسان يطلـبطاملـا.. نظروا افـ. أي قدرة اخلالق الذي خلقكم مـن العـدمالكيان أل
َّ فلـم يـصري غـصنا يف، معـيً كـامالً مــوْتَُـ فهـو مل مي،سـواء جـسد أو مـال أو أي شـيءالعـامل،  ً يف  ألن .. ومل يعـيش كمـا يف الــسماء ُ

متحنوا أنفسكم يا أبنائياف . ....السماء لن حيتاج اإلنـسان إىل أي شـيء
ُ ُ

أي.  .
ّ

ُتم ؟ وهـل أنـ كرمة أنتم فيهاة
جلسدُمازلتم حتيون ُسألوا أنفسكم قبل فوات األوانا ف! ...؟ يب أ الكرمة احلقيقيةُرمت حتيونِ وصْمُُّمتَْأم  ؟  ُ .. 

 ْفُعْضَوملاذا مل ي  ...ًكيف صار اإلجنيل مكتوما إىل هذا احلدو  !يف ال تفهمون كل هذه األمور حىت اآلن؟كف 

وال يـستطيع املولود من هللا ال خيطـئ بـل "فهل نسيتم املكتوب !! اسألوا أنفسكم! وج؟ داود املتزَفُعَيوحنا املعمدان كما ض
َّأي أنه صار عضوا يف" زرعه"وكنت أقصد بكلمة ..  )٣يـو١( " يثبت فيهزرعهأن خيطئ ألن  فصار صورة يل ومثال يل  ،ً

 . مثلما يكون العضو له كل صفات وخصائص اجلسم

  ُّلـدفن معـي والتـشبه مبـويتلـروح والنـار ، وهذه هي املعمودية احلقيقية ي لقيامة حقيقية احلقيقي الذي يؤداملوتفهذا هو 

ْوهـذا هـو الـذي يـصلب معـي  .تؤدي لقيامة حقيقيةاليت  َ ر ْلَبـْقَويـُ وتكـون ًق بـل وتفـين اإلنـسان اخلـارجي متامـا ِحتـر كـل 

لنار تملح بناريقية الذبيحة احلقألين أخربتكم أن . معموديته معمودية حقيقية 
َّ َ ُ

ُفكل واحد ميلح بنار  .. ُوكل ذبيحة .. ُ

ــوتي أي  )٤٩: ٩مــر(ُمتلــح مبلــح جيــد  ــق  هــو  فقــط واملــوت بــشبه مــويتالتــشبه مب ن كــل اآلالم  أل ..للقيامــةالطري
ًلحــا جيــدا ً هــي الــيت جتعــل اإلنــسان ال يفــسد أبــدا بــل يــصري م...والــضيقات الــيت يقبلهــا اإلنــسان بنعمــيت وبعــد منــو روحــي فيــه  ً
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ًلكم ما قلته لتالميـذي سـابقا فسأقول ..  ليكون ملح لألرض كلهاأستخدمه ُ ًأ أعطيـتكم مثـاال "..ُ فكمـا صـنعت أ تـصنعون ..  ُ
  )١٣يو( "ًأنت أيضا

 ت وال ولـيس العـامل اآلن حباجـة لفلـسفا ،مـن أشـخاص ال تعـيش اإلجنيـلم األخـرية لـن ينفـع الـوعظ وال التعلـيم ففي هذه األ

يراني أنـا اآلن حيتـاج أن  فالعـامل  ... لإلجنيـلصورة حية لكي يرى النـاس قدوة حقيقيةحيتاج ... حكمة بشريه بل 
ُمرة أخرى

.. رت أ أحيـا فيـه ِورفض أن حييا هو بل ص ،ُيصري ذبيحة حية ذبيحة حمرقةن  أَلِبَوق َاتَم وهذا يف حياة إنسان، 

 ةنـه كـان عظـأل.. ُة من كل عظات األنبياء والرسل على اإلطـالق َظِن دانيال أعظم عكما كا .. يف هذا العامل ةأقوى عظفهذه 
 ..حية 

الذين ه بل هو  أكثر  ومني أنا اإلل  واملالئكة    من السمائيني احملبوب.. كان دانيال  هلذا 

  .معىن اسم دانيالوهذا    الديان     يل أناًارمزهو الوحيد  كان  هلذا   ..أحببتهم
 

 بــل ...خ امللــوك ـَّـوالوحيــد الــذي وبُ أمــام كــل امللــوك  وكانــت لــه مهابــة أعظــم ملــوك األرض، هــو الوحيــد الــذي ســجد لــههلـذا 
ت  ْوأعطيتــه نعمــة جعل َــ َ َ ُمثــل نفــسه بــل أكثــر مــن الطعــام ومــن كــل زوجاتــه  ُداريــوس حيبــهُ ُهلــذا أخــربتكم أ وقلــت ُأنظــروا رجــسة  ..ُ

ت  وكنــت أتكلــم عــن خــراب البــشرية الــيت جعلــت دانيــال يــرى أهــم وأدق)١٣مــر( اخلــراب الــيت قــال عنهــا دانيــال  الــرؤى واإلعــال

عـن  ًا باجلـسد وميتـً كـامالًاموت ًاكل هذا ألن دانيال كان ميت ....حـدث آلدم والبـشرية ّللخراب الذي 
م ف .. وكان حييا بروحي.. ..العامل ِّيغريولن مل هذه األ  يف حيـاة إنـسان صـار ال ّحلـياإلجنيـل االكـالم النـاس، بـل فقـط  ُ

ِّحييا هو بعد بل أ الذي أحيا فيه هو الذي سيغري ً  وفعـاالًاحي فكالمـي سـيكون ،ين أ الذي سأتكلم من خاللهأل ،ُ ّ
 وأمـضى 

ال حييا هـو بعـد  يف اإلنـسان الـذي فقـط وهذا  ..وهي كنار وكمطرقة  ..ة الفعالة ّفكلميت أ احليين ِّدَ حيُمن كل سيف ذ
 ..  بل أنا الذي صرت أحيا فيه..
 فإنـه مكتـوب ... ُألـستم تـسمعون النـاموس .. قولوا يل أنتم الذين تريدون أن تكونوا حتـت النـاموس  :وا املكتوبؤ مل تقرهلف

احلرة وآخر من اجلاريةابنان واحد من براهيم أنه كان إل
َّ ُ

َُّ فالذي من اجلارية ولد حسب اجلسد وأما الذي من احلرة ف َّ َ قد جـاء ُِ

 ابن اجلاريـةوالذي مل يبدأ الطريق الكرب مازال يف العهـد القـدمي فهـو مـازال .. )٤غل( للعهدينًفهذا كان رمزا  ..مبوعد
أيهـا الـذين  عـن املـسيح ْمُلـتَّطَبَقـد تـ"فمكتـوب َُّأصـبحتم أبنـاء الـنفس احلـرة؟ َْأم اجلاريـة هل أنـتم مـازلتم أبنـاء : سكمفاسألوا أنف.. 
لطقـوس والنــاموس ..  )٤: ٥غــل( "لنـاموس وســقطتم مـن النعمـةون ُرَّتتـرب  . فقـد خــسروا كـل شــيء،ونَّسـيتغريفالـذين يعتقـدون أنــه 

لطني ستنفتح عينيه، فلن تنفتح َفإنه لو ُأعطي . هكذا لو اعتقد األعمى أنه 
يحيي قادر على أن ناموسِ

ُ
لفعل الـرب  ّ لكان  ِ

إلميانلناموس ّ، ولكن الرب  ل، ِ لروح فلستم حتت الناموس. طبع اإلميان مع أعمال وهو اجلهادو ُفإذا انقدمت    )٥ و٣غل( . ُ

 " لناموس وساملسيح م عن ُلتَّطَبَفقد تـ..  ً املسيح شيئاينفعكمفإن اختتنتم لن م من ُطتَقَأيها الذين تتربرون 
ْ أم تـتكلم عــن الــذين ! كطقــس؟م عــن شـروط اخلتــان كــل رســائل بـولس تــتكلنأ تعتقـدون هــلف..  فمـاذا تعتقــدون  )٥غــل( ."النعمـة

ـم مازالوا يف العهد القدمي كحياة  لفعـل بـدءوا يـصريون يف العهـد اجلديـد كحيـاة أل لذين   بـدءوا يف حيـاة جديـدة معـيومقارنتهم 
وة معـي وســيظل سـيظل يف عـداًمعتقـدا أن هـذه هـي احليـاة وهـذا هـو الطريـق فالـذي يركـز يف الطريـق كطقـوس ! بعهـد جديـد معـي؟

إذا كانت حياتكم جمرد طقـوس أي " ُإن اختتنـتم"وهذا قصد كالمـي  .. ًفاصال بيين وبينه ًاحلجاب موجودا يف حياته
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ومل يفهموا أن ُّ ظلوا يف العهد القدمي ْمُهَفـ .الذين حاربوا عن السبت مثل فستكونون، وليست حياة معي
 ...كما كتبت لكم طقس حيفظه من الرجوع إىل الوراء ولرتتيب  اإلنسان حيتاجوفيها  ،فقطفرتة انتقالية الفرتة هي هذه 

 "م حتتكنا حمروسني ]  فيما اإلنسان مازال يف العهد القدميالنورأي قبل [ قبل اإلميان
ُ

ؤ
َ

د
ِّ

مـوس ب ًمغلقـا  حتـت  ُ
ِّ يعلن إذ كان الناموس مؤدعلينا إىل اإلميان العتيد أن ْ يت املسيح لنا ً َُ ولكن بعـد أن جـاء ] ي إىل أن آيت أ يف حياتكمأ[إىل أن 

لسنا حتت مؤدالنور دخل أي اإلميان 
ِّ

فكنـت أقـصد يف كالمـي أن ترتيـب الطقـوس هـي حـسب حكمـيت .  )٣غل( "ب بعد

ْلكل من مل يبدأ بعد عهد جديد معي  قبـل أن  العهـد القـديم يف حيـاتكم فهذا هو.. أي قبل أن يبدأ عهد جديد معيَ

لفع لفعللوسيط ويف هذا الوقت حتتاجون .ل أبناء يلتصريوا  ليكـون وسـيط بـني َّهلـذا أ رتبـت الكهنـوت يف العهـد القـدمي  ، 
ــه وبيــين فيــستطيع أن يكــون الوســيط مثلــي أ عنــدما كنــت فــرتاض ، وبيــين أاإلنــسان اخلــاطئ ُ إن الكــاهن لــه عالقــة قويــه بين ُ

حـىت يف الوقـت الـذي كمـا أخـربتكم  )٩عـب( موضوعة لوقت اإلصالح هـي فهـذه الطقـوس.. ..ُالوسيط بينكم وبني اآلب 

ِجيد ترتيب وطقس يكون مبثابة مؤدب وحافظ لـه اإلنسان ميوت معي ويبدأ الطريـق الكـرب مل يبدأفيه 
ِّ

 ..
ئهـني يف الـرباري والقفـار وشـقوق األرض  ـم  ُفإنظروا لكل حياة القديسني الذين كتبت لكم عنهم إ ُ ُ  يف مغـاير عـشرات فكـانوا ..ُ

 ... وعاشوا كما يف السماءإحتاد كاملدوا يب َّالسنوات واحت

 ّهم أي شـيء مـن هـذا العـامل  ومل حيتـاجوا حـىت طقـس أو ترتيـب يـصلوا بـه َزِعـوُ هلذا مل ي ـم ] ُأي ترتيـب يـساعدهم للـصالة[ُ ُأل
لفعل َّ يفًصاروا أغصا ن الطقس  أل..ُتساعدهم لالتصال يب أي للصالة يل فلن حيتاجوا إىل وسيلة بعد  للهدففوصلوا  ... 

ا..ُوســيلة تـــساعد يف الرتكيـــز والـــصالة يل  لفعـــل فإنـــشقََّّـــ أم فمـــاذا  ... َّ يفًا احلجـــاب وصـــاروا واحـــدّ هـــؤالء فـــصاروا أغــصان يف 

 هوفقط  الغريب  ...!؟افهل  حتتاج العروس لوسيط بينها وبني عريسه ... !؟سيكون دور الوسيط بعد هذا

ّ أي الـذي مـازال يف العهـد القـدمي هـو الـذي حيتـاج لوسـيط  كالكـاهن لوسـيطمازال حيتاج الذي  القديـسني مل هـؤالء لكـن   ...ّ

م ماتوا بشبه مويت  فانشقوا معي ُبُِوصل.. ُحيتاجوا لوسيط بعد أل
ّ

ُ الـذي كـان بيـنهم وبيـين  احلجـاب ّفوجـدوا يف  ..ّ فـصاروا ..ُ

ًواحدا
 ...  بعد  لوسيط حيتاجوافلماذا معي 

 م نـوح ، ألين كـان ميكـن أن أجتـسدفهذا كان قصدي من ترتيبات وشـرائع العهـد القـدمي ب العهـد اجلديـد أ ، ولكـن كنـت ِّـوأرت

ألن . ي ال تتغـريمـشيئت ألن ،يف حيـاة كـل إنـسانمعاشـة العهـد اجلديـد مهـا حيـاة ِّأن أوضح لكم أن العهد القدمي وأريد 
ي يف العهد اجلديد، ولكن عندما قلت َّكثريون اعتقدوا أين غري ِّـأ مل آت ألنقض بل ألكمل"ت وصا فكنـت أقـصد  )١٧: ٥مـت( "ِ

أكمأني 
ِّ

 وأراد أن يبدأ عهد قبل أن يعرفني مع اإلنسان الذي كان يف العهد القديم كحياة ل
موس وقوانني وشريعة  ِّألين ال ميكن أن أغري مشيئيت. جديد معي  هـذه ِّ مث آيت وُأغـري،ت من األوقاتلبشر يف وقين أضع 

ــاه إين أتغــري مــن وقــت لوقــت  ..الوصــا والقــوانني والنــاموس  ُس معاملــة خمتلفــة عــن أل ِأو ُأعامــ... فهــذا معن  ..ن يس آخــرأُ
ً مل ولن حيد أبدااالفرتاضانوهذان   ...ولكن  .... بل وغري حكيم  وإال سأكون غري عادل ُ

  ألن هنـاك مـن ،ً أظلـم أحـدا وأ ال ميكـن أن. التي كان فيها آدمللصورةعودوا كل هديف أن ت فقـد كـان ْ َ
 مـا ذنـب ه حيـدث، ألنـوهـذا ال ميكـن أن!! َّ فرقت بني الذين يف العهد القدمي قبل جتسدي وبني الذين يف العهد اجلديداعتقدوا أين

عندما يظـلريكـم  كنت أريـد أن ُأولكين !وما فضل الذين يف العهد اجلديد؟] مبقياسكم[الذين يف العهد القدمي 
ّ

 اإلنـسان 
 أي وت عن العاملاملأي يرفض الدخول الباب الضيق واالرتباط بي  فضأي ير.. يف عهد قديم 

 أي  ونواميسشرائعطقوس وجمرد  ستكون .... فإن حياته، جديد معيعهديف دخول اليرفض 
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ه لفرتة من ا.سيظل يف العهد القديم ريخ البشرية لزمان  وهذا ما أريتكم إ لعهد قبل جتسدييف   ودعوت تلك الفرتة 
 . القدمي

 مازال يف العهد هذه احلياة مع إنسان ستكون كيف أي .. فكنت أريد أن أريكم كيف كانت هذه احلياة
كمـا و،  وطقـوس ستكون جمرد ترتيب حياتهفإن. معي الطريقيبدأ  أن ْلْبَقـأي  ورفض دخول عهد جديد معي، كحياةالقديم 

ـــ ــة ال متــــس وال تـــذق وال جتــــس " الكتــــابيفعنهــــا ت قل فلــ ــذه الفــــرتة حيتــــاج اإلنــــسان . أي ال حيــــاة فيهــــا )٢كـــو( "ّعبـــادة  ويف هـ

مؤدب لناموس و
ِّ

ولكن الـذي بـدأ . العهد القدميًريخ البشرية قدميا يف يف قبل جتسدي كان  كما كهنوت ووساطةو

 ناموس الوصـايا جبسدي ًمبطالوهـو العـداوة  ،املتوسطسأنقض حائط السياج  معي عهد جديد
ْ ولن يكون هناك عداوة بعد بل صلحالتي كانت يف فرائض  . ... )٢أف( ُ

  فال ينفعكم إن اختتنـتم"هلذا عندما قلت
ُ

دون أن أن جمـرد ترتيـب أو طقـس يتممـه إذا اعتقـد إنـسان أي " ً املـسيح شـيئا 
 وهــو مــازال يعبــد جــسده رتك أرض مــصر أي مل يــرتك أرض العبوديــة بعــديــ ميــوت معــي، فهــو مل يبــدأ عهــد جديــد معــي أي دون أن

ً أنـا شـيئاأنفعـهفال .. مل ميـوت عـن هـذه العبـادةأي مل ميوت معي أي والعامل وذاته 
كالبـذرة التـي ال تـدفن  ... 

ْ َ ُ

 .ومتوت ال ينفعها السماد واملاء

  معـي ويتـشبه مبـويت ويـسلك كمـا لطريـق الكـربميـوت معـي ويـسلك ان   معـيًا جديـدًاعهدفطاملا مل يبـدأ اإلنـسان َّ

ومادام الوارث قاصر فـال يفـرق . ر كما أخربتكمِاصَ وهو قهو مازال يف عهد قدمي هذا ْلْبَ ويعيش اإلجنيل، فقسلكت
ِّوهـذا كـان قـصدي مـن الفـرائض واملـؤدب  )٤غـل( .لَّجـَُؤإىل الوقـت امل بـل أ أضـعه حتـت أوصـياء ووكـالء ..ًشيئا عن العبد

 . للذين هم قبل اإلميان والنوروالناموس 

  كانت منذ وصيتي و منذ البدء كانت الكلمة أي كلميت هنأأي  .. )١:١يو( "البدء كان الكلمةيف "تذكروا املكتوب 
ا آدم وكثريين البدء  :مكتوبكيف تكون الوصية حياة عملية هلذا مكم ِّلكين جئت ألعل ..مل يعيشوها ًأيضا ، لكن مل يعمل 

ًجسدا...   صار لكلمةا
 

ُأين جئت ألريكم كيف أي  ُ كل كلمة تصري حياة معاشة،َّأنُ حياتكم يف تتجسدالكلمة  كيف أن أي ُ
ُ

ذا اجلسد  ، وأنتم 

 معاشـة بهـذا اجلـسد حياةوتصري 
ُ

ُتـتكلم عـن جتـسدي أ هـذه اآليـة  وإن كانـت .ًوهـذا معـىن الكلمـة صـار جـسدا ..
إلجنيل أآية ها لكن،كتاريخ   .. .. وحياةروحن كل كالمي ألحقيقة وحياة ا ُشرح لكم  
 م نعـيش ملـاذا  و!؟إن الـرب قـام ملـاذا نـصوم"ويقولـون .. ُ وال جياهـدون ،فهناك كثريون ال يصومون كما علمتكم  حـىت اآلالمأ

ِ دفكما إن الدين...الرب قام من مئات السنوات وال يقوم مرات عديدة فإن  ... القيامةنتذكر مث كرمز  فهـذا   ..."ً واحـدةً مـرةَعُ

الـذي كنـتفهـل أ   ..!؟َ وقمتتَُّ لكن ملاذا م،فعال حدث إين قمت
ّ

ُ ألـيس لكـي ُأعلمكـم ! .... ؟أحتـاج لقيامـة 
ُ وأ جئـت أريـتكم كيـف متوتـون ، لقيامـةأنتم الذين حتتاجونف  ..هو الطريق أنا معىن فهل حىت اآلن ال تفهمون! .. ؟الطريق

َه مويت وتصلبِشِهدوا باجتو َ ليصلب إنسانكم العتيق وي..دوا معي بشبه مويت ِحَّتَ أ وتـُبتُِ كما صلواُبُ ة وتتحـرروا ُبطل جسد اخلطيـُُ

ًوال تستعبدوا أيضا  أتشببد أن اللكي أعرفه وأصري يف قوة قيامته "كما قال الرسول بولس و ..ُ
َّ

 مبوتهه
ُ

 . )١٠: ٣يف( "
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  وهـل هـو يعـيش   ..!؟ الثمـرُفـسه ويـرى أيـن نيمـتحن ، فلعينهـاالـصورة لتلـك وصـل أنـه قـام معـي وُفالذي يظـن

ويصلي كل حـني ...اإلجنيل ويعيش كما يف السماء يعيشون وال حيتاج ألي شيء من هـذا العـامل 
ُ ُ

يبيـع كـل  ويقـدر أن 
ُ

ُ وحيب كل أعدائه ماله ُوحيسن ملبغـضيه ُ سي واحد فال خيدع نفسه ألنه كل  ..!!؟ولـه إميـان إبـراهيم ..ُ
َ

مِ حلِحم
ْ

ل
َ

 
نفسه
ُ

...   

  ... َّفالذي ال جيعل الناس تسري الطريق الكرب كما عل  ..النورُاألمر كله متوقف على ـم مل ًأساسـا ه نــم ال يروأُمتكم ّ ُأل
ًفعندما حتـاول أن تقنـع إنـسا  ...لريوا حسب مشيئيت ..ُأخلق بصرية هلم أن أي  ..ُ  على أعينهم طنييطلبوا أن أضع   ال يـرى ُ

يت إنــسان وحيكــي ســرية قــديس .ّ يـرى الطريــق الــذي تــتكلم عنــه أنــتُطريـق فــستكون أنــت املخطــئ يف نظــره ألنــه ال  هلـذا عنــدما 
 العمـودي الـذي  جاهـد فـوق مسعـانعـاش يف الـرباري أو مثـل القديـسني الـذين جاهـدوا جهـاد حـىت املـوت مثـل بـوال الطمـوهي أو 

م  ل أمـواهلم وصــاروا ُعـوا كـالـذين لــوك املأو مثـل ...مـاتوا معـي كـل النهـار القديـسني الــذين .. ة يف صـالعمـود وكـان يقـضي األ
 ...ّيدعوا اجلنون

 يت إنــسان وحيكــي ســرية هــؤالء القديــسني، ف مّفِخَستَــ يْنَهنــاك مــعنــدما  ــذه األمــور بــل ويتهمــو جلنــون ويقولــوا ُ  هــؤالء " 
ـــني   ــه وعرشـــه اذا يـــرتك أمـــري قـــصره وأهفلمـــ ..ُخمطئ ــذهب للـــصحراءلـ ــذا   .....!!"؟ويـ ــا رآه هـــؤالء ألكـــل هـ ـــروا مـ ــؤالء مل ي ن هـ

ُعينهم لكي أخلق بصرية حقيقيـة ويكـون هلـم فكـري  أفلم يطلبوا أن أضع طينا على  ...القديسون  ُفهـل لكـم عيـون ال تبـصر  ...ُ ُ
ًأردت أن تكون كامالإن "مل أقل للشاب الغين  هل  ..!؟حىت اإلجنيل

ع كل مالكوب إذهب  
ُ

 َأ ..! ؟مث تعاىل اتبعين ...

بيعوا مالكم وأعطوا صدقة ..ُمل أقل أ 
ُ

ُواصنعوا لكم كنز يف السموات ال يفىن حيث ال يوجد سوس وال صـدأ وال   .. ُ ُ

من ال يـرتك أمل أقل   ..!؟سارق 
ال يـستطيع أن يكـون يل  ..مجيـع أموالـه  ...أموالـهمجيع ُ

ًتلميذا
ُـولكـن مل تفهمـوا ولكم عيـون ال تـرى  .. بكـل الـصور "ُبيعوا أموالكم"ُفإين ثالث مرات أقول لكم   ..! ؟  ٣٣ :١٤لو  ...

ُفهــل حــىت العيــون اجلــسدية صــارت ال تــرى عنــدكم  وصــار لكــم آذان ال تــسمع اإلجنيــل وصــارت أذهــانكم ال تفهــم  ... ُ هــذا إىل ُ

 وجـدوا شبعوا منيّ هـؤالء الـذين بعـد أن قوا ما ذاقهومل تذوم ِّن اجلسد صار هو املتحكألُكل هذا   ...!!!!!؟احلد

لـشبع احلقيقـي  ن كل شيء يف هذا العامل أكتشفوا اأي  ..احلق واكتشفوه  ملقارنة  وك ..نفاية 
َ

و
ْ

ن
ْ

ن إنـسان مل يـرتك أ 
 كل شيء سيجد معي هنأ وال اكتشف نه مل يشبع مني أنا بعدأشيء فهذا معناه 

ُ
ي ولن 

ُ
ِزعو

َ
ه
ُ
 

م ْمَظر  ابين كُناف ... شيء ِّيعيش ويعل راعي هذه األ ذا الكالم اآلنُ حلق و   ...ًقليال جدا جداً  ًعددا  ! ... ؟ُم وينادي 

  ُألين أخربتكم إن كثريون ، اإلرادة فقط على ال يتوقفأي الوصول للهدف  ..ن األمر ليس هو إرادة فقط أوال تنسوا

ُسعى لتعطيلكم ويقـاومكم فـرتة طويلـة وهـذا العـدو هـو  يعدوفهناك أكرب  ...أرادوا ومل يقدروا  داخلكـمُ
ُ

النـاموس   وهـو 
ّالـذي كـان حييـا الفاسـد ُوهو شخص آخر بـداخلكم وهـو اإلنـسان العتيـق  ..ُ الذي أخربتكم عنه عن طريق الرسول بولس اآلخر

ُرتككم مثـل فـوالن َـيأن الـسهل مـن  وليس ،لزمن من اً والشيطان كان يتحكم فيه فرتة،مي لرئيس العاملَنتُجلسد فرتة طويلة وهو م ُ
 عـن الـنفس أي تتحـرر ّكَُوحيتـاج أن يـفـ ..ِأقـرب مـين لـك وأ قلت لراعوث إن فوالن الفـوالين  )١: ٤راع( وثفوالين يف سفر راعال

م  قديــسني كثـريين ابتــدءوا الطريـق لكــن كـان يــسوارب حيـ]وهــو اإلنـسان العتيــق[ هــذا الـشخص ّوظـل  ...الـنفس منــه قهم وحيــار

ويسبيهم
ُ

يبغضوهه بل وما نُ لكي يفعلوا ما ال يريدو
ُ

ُلست أعرف ما أ ُأفعلـه ولـست أفعـل " وكما قال بولس ابين ،ً أيضا
ه أفعل   ... )١٥: ٧رو( "ُما ُأريده بل ما أُبغضه إ
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 فأنتم ال تدرون ك
َ

م
ْ

وغ ..وإماتة طول النهار  ًن األمر حيتاج الهتمام كبري جداأ 
َ

ل
َ

ب
َ

 يف حروب ة
مثـل إيليـا ويوحنـا [فالوصـول لـصوريت ومثـايل  ... )١١: ٤كـو٢(  املائـتيف اجلـسد فقـط ألن حياتي تظهر  طويلة

ألمر السهل ]املعمدان ودانيال يت بدون اجتياز  ليس  عـرب مراحـل احلـروب  مل يْنَ ومـ.ُ كما أخربتكمومصارعات حروبوال 

ـذه هذه وال حيارب  ُيف حياته وال يـشعر   طريـق نـهأُالـذي أخـربتكم فيـه وال يعـيش اإلجنيـل  ... هـو ال يـسري الطريـق ًاحلـرب إذاُ
 لكـين  ...ّ وقليلـون الـذين وجدونـه  الطريـقالبـاب وأكـربنـه مـا أضـيق أُ لكم ُدتَّأكفأ ...  كرب وحروب ومصارعات 

م يقو  ...نريي هني ومحلي خفيفن أًأيضا ُوعدتكم  وال  ً،لن يصل أحد للكمال أبدا"لون ُفكثريون من الرعاة هذه األ
 لـو كــان  ..ًأوال !!!...»ً، ولكــن لـن نــصل إليـه أبــدانـسعى للكمـالأنــه ميكننـا فقــط أن «وآخــرون يقولـون " يوجـد كامـل غــري يـسوع

كـم الـذي يف الـسموات هـو كامـلكونـوا كـاملني"ُ أ أوصيتكم  لكين"اسعوا للكمال"ُ لكم ُلتُ لقًاهذا صحيح : ٥تمـ( " كمـا أن أ

ْقل ومل َأ )٤٨ أن ُفـأ أخـربتكم يف رسـالة أفـسس   .."مـا هـو الكمـال"ُ هل املتكلم عـرف قـصدي يف ..نيا   .."!!لا للكمااسعو" ُ
كونـوا "يف كالمـي وهـذا معـىن الكمـال   ..ُيب سـتمتلئون  كـل املـلءُ ونتيجة اتصالكم الـدائم ،أي أن تتصلوا يب  ..ُمتتلئوا كل امللء

 ". كاملني
  جلهد خيلص  فإاالستخفاف وال ينفع فيه مصري أبديفهو  مل حيـزم أمـره حـىت اآلن ْنَيفعل مفماذا  ..ُن كان الصديق 
ــذي مل يـ .. ــ َوإن كــــان موســــى النــــيب ال ــمّ ْقــ ُ مثلــــه مل يــــدخل أرض املوعــــد ٌ نــــيبُ ــــه  ..ُ ــسبب قلــــت ل ــ ُألنكــــم "وعنــــدما ســــألين عــــن ال
ستخففتما

ُ
لصعود  خنتماني اُوألنكم .. 

ُ ُ
حلرب والعدو واجلـسد والنـاموس فمجرد االستخفاف  .. )٥١: ٣٢ و٤١: ١تث( "

تعتقدون يف أنفسكم إنكم أقوياءُـنكم أاآلخر يعين 
ُ ُ ُ

 فهذا معناه إنكم حتت عبودية الذات والوهم،
ُ

  

لنفس فحتما ستنهزمون  ت الضعف يف قوتيألن  ...ًواالفتخار 
َ

كمل
ُ

ُ أي يف اإلنسان الذي يرى يف نفسه إنه ض  وال ،عيفُ
ُتكمل يف الذي يعتقد يف نفسه إنه قوي  ُ النـاموس الـذي يف جـسده يتأمل من  َّفالرسول بولس ظل .. ُوأ أعطي نعمة للمتضعني  ..ُ

َالذي ظل ي ُ وجيعله يفعل الشر الذي يبغضه ِيهِسبّ ّ أنا اإلنسان الشقي م   ...يـوحي "ُحىت كان يصرخ ويقول ..ُ
َ

ن
ْ
 

هو أكثر الرسل بينما ... "  ناموس اخلطيةأخدمألني مازلت  ...ت  من جسد هذا املوينقذني

فتـذكروا  .. مل يبـدأ جياهـد ْنَ مـفمـاذا تعتقـدون..  !ُ فكيـف ألعظـم الرسـل يقـول هـذا؟ ..!!ُ وجاهـد كـل اجلهـاد احلـسن،ّالذين تعبوا

ذبيحة تملح مبلح وُكل "ن أكالمي 
ُ

ُوالطريـق خلالصـكم وكمـالك .... )٤٩: ٩مـر( " بنار  بـه مفتـوح ُ سـتمرار ونعمـيت م    

  بنـار  مـاك ..ُ فـسيخلص ولكـنُأراد أن خيلص ن أي إنسان أُ لكن كما أخربتكم .كاملة لكي يصل أي إنسان لصوريت

َّلكي متل الذي  اجلهادأوالدي على   فاستيقظوا ! ....؟أما الذي مل حيزم أمره حىت اآلن ماذا سيكون حاله  ..وا وتتنقوا ُحُ
ُ وكـان ال ميكـن حبكمـيت أن أعطيهـا ،  وأبديـةًن العطيـة عظيمـة جـدا األمر ألةأمهيعلى و ..أن يكون كالنار واجلهاد حىت الدم ُالبد 

ألمناء للمنتهـىلفقـط  ..ألي إنـسان 
ُ

 ُ عقلكـم وُوكلـت كـل إنـسان علـى وكالـة  وهـي هـذه الـنفس الـيت حتـويأفـأ     ..

ُقلبكم وأرواحكم وكنت ُأريد أن يكـون كـ ُ ُ ُ فكـان ال جيـب أن تـدخلوا أي شـيء غريـب يف قلـبكم ، أ وحـديهيكل يلل نفـس ُ ُ
وهـي شـهوات اجلـسد وحمبـة العـامل  .. ثـالث مـراتُتكم عنـدما دخلـت اهليكـل فطـردت الغـنم والبقـر والـصيارفة يكما أر..ُوعقلكم 

ُتكونوا أمناء فكان جيب أن  ..واملال 
ِ وال تدخالوكالةعلى هذه   ُأخـرى غـريي ةوال أي شـهوُيف عقـولكم ريبـة  غًاوا أفكـارُلُ

ــيُون القلــب أو العقــل بــشيء غــريي فــأنتم أ فعنــدما متــألوهــو بيــيت أ  ألن اهليكــل هيكلــي ..ُيف قلــبكم   يف هــذا تطردونن
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ِالوقــت وتــدخ ــهفتــذكروا املكتــوب ألننــا ..لون هــذا الغريــب ُ ــن بيت حن
ُ ُ

ُوأنــتم هيكــل هللا وروح هللا يــسكن فــيكم ) ٣عــب (  ُ  فمــن ُ

يفسد
ُ

هيكل اهللا مقدسُ هيكل هللا يفسده هللا الن 
ُ

ُ   الذي أنتم هو   )١٧:٣اكو(..ّ

يف جهادكم    ُأمناء    كونوا..فقط    
ُ

نِب و ال تنسوا  إنه فقط 
َ

  ..  ختلصون ٍرـا

يف  احتموا  و
َّ

كل شيء    تستطيعوا ...  بي   و 
ُ

  
  

 كل شيء يف املسيح الذي يقوينيأستطيعفقال   ...ألنه اخترب هذا األمر ...كما قال الرسول بولس 
ّ

 ..  

 و.....     والطريق للوصول هلذا اهلدف اهلدف فهممفتاح  ومعرفة احلق الصحيحة ومفتاح فمفتاح البداية 
ن ترتكوا من أجليبه موتيِ قبول اجلهاد واملوت بشمفتاح  كله وهو يف العامل ببناءه  كما ترك نوح العامل، واالقتناع 

هـو  ..ُن تقبلـوا مـن أجلـي أي شـيء ومتوتـوا  كـل النهـار ألفمفتـاح القبـول  ..وطنه  إبراهيم أن يرتك أهله وعشريته و وقبول،الفلك

إرادتكم احلقيقية
ُ

 سأحرركماحلقوأنا   ..، يف أن تعرفوا بصدق احلق
ُ يريد عندما أي .. ُ

ُ
 معرفه  إنسان بالفعل

ويطلــب منــي َّاحلـق واهلــدف سـيأيت إيل
ُ

ب كل إنــسان أقــرع ه ولكنــ ..  وأ  ..ُـيف احلقيقـة هــو ســيفتح يل ألين واقـف علــى 

ُالعامل فيكم أن تريدوا  ُتكمَلبـِ فط..ُ قل استجابة.. هـو يف احلقيقـة ُ وسؤالكم عن الطريق َّ إيلَ
َ

ي على بـاب قلـوبكمِرع
ُ

  
ُفكلما شبعتم مين لن تطلبوا بعد ذلك شـبع اجلـسد وال شـهوات حواسـكم وال غـىن العـامل َـألنكـم سـتكونوا قـد ش .. وال املـال ُ ُعتم ِبُ

ُالشبع الذي يغنيكم  ًطيناأ سأضع  ّفهذا الذي يسأل...  ُكل ما يف العاملعن ُ
  ..وأفتح بـصريتهُ على عينيه لريى بنفـسه 

ِال يمكن إلنسان  أن يقنألنه 
ُ ُ

 مثله بالطريق وباملوت من أجليًاع إنسان
ُ

..  

 ُعتيقـة وضـد اجلـسد كمـا قلـت لكـم ن هذا اجلهـاد ضـد الطبيعـة الأل  وال يقـدر إنـسان أن يقتنـع .أي ضـد اإلنـسان العتيـق  .. ُ

جلسد مازال حتت سياق رئيس العامل ،ُبشيء ضد نفسه  يف هـذه الطبيعـة الـيت مستوطن بالكامـلوهو  .. ألن أي إنسان 
جلسد ومن العامل وال تقبل أي بديل  فـأ عملـي   ... )١٣: ٢يف( "ُم أن تريـدوا وأن تعملـواُهللا العامـل فـيك"ولكن مكتـوب  ..تشبع 

يريد أن ملن ... هذا  لكن .ين أخلق ذهن جديدأن ُأغري هذا الذهن 
ُ

 .. من هذا املرض اللعني وهو عبودية رئـيس العـامل يربأ
 ُأخـيت  حبيبـيت  محـاميت افتحـي يل "ًوأقـول مرتجيـا  ..فأ  واقف على البـاب أقـرع  .. طلب مين بصدق أن أفتح عينيه ْنَفم

ًفكــل مــن يــسأل ويفــتح ســأدخل وأضــع طينــا علــى عينيــه وُأغــري ذهنــه و ســيعرف  .."ألن رأســي قــد امتلــئ مــن الطــل .. كــامليت  ُ
حلــق ه لــه إين  فتحــت عينيــه  ...  ويكتــشف وســيقتنع  ُــكمــا حــدث مــع موســى األســود وشــاول الطرسوســي الــذي أول شــيء فعلت ّ

  ...  اإلنسان بعد هذا حيتاجه وما ُن هذا هو املفتاح أُكد لكم ؤلكي ُأ ....جه اإلنسان وهذا أول شيء حيتا
 ًهل مل تقرؤوا أيضا املكتوب وما قاله بولس الرسول ف ...    

كم يف صلوايت، كي يـعطيكم إله ربنا يسو"..... ُال َأزال شاكرا ألجلكم، ذاكرا إ َ َ َُ َِّ ََ َُ َْ ُِ ِْ ْ ُْ ُِ ِْ َ ُ َِّ َِ ً ً َِ َِ ْ َ ِع اْلمسيح، َأبو اْلمجد، روح احلكمة َ ِ َِ َ ُ َ َْ ِْ ْ ُ ِ ِواإلعالنَ
َ ْ َ

ِ 

َِِِيف معرفته،  ْ َ مستنريةِ
ً َ َ ْ ُ

 عيون أذهانكمِ
ْ ُ َ ْ ُ ُ ُ

ِ
َ

لتعلموا، 
ُ َ ْ َ

ما هو رجاء دعوته، ومـا هـو  ِ
َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ

ِ غنـىِ
َ
ِ مجـد ِ

ْ َ

مرياثه في القديسني
َ ِّ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ َ، وما هي ِ
ِ َ عظمة قدرته الفائقَ

َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ
ِ ِ ةِ

ُ
ِ حنو حنن اْلمؤمنني، حسب عمل شدة قـوته ِِ َِّ ُ ِ َّ ِ َ ُ ُ ََ ََ َ َ َ ِ ْ ْ َْ ...  )١٩- ١٦: ١أف( "َ

ستطيعوا َأن "ًو أيـضا  ىت ت ة، ح تم متأصــلون ومتأسـسون يف اْلمحب إلميــان يف قـلــوبكم، وأَنـ ْليحل اْلمــسيح  ُ ِّ َِ َ َ ُْ َ َ َ ُ َــَ ََّ ُ ــُ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ــ َّــِ ُ ُِ َِ َ ُْــ َ َِ ِّ ْ ْ ِ ِ ِ تــدركواَّ
ُ ْ ُ
ِ مــع مجيــعِ َِ َ َ 
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ا هــو  َاْلقديــسني م ُ َــَ ِ ِ ــول ِّ ــرض والط الع
ُ ُّ َ ُ ْ َ ْ

و
َ

ــق  العم
ُ ْ ُ ْ

 و
َ

ــو  العل
ُ ْ ُ ْ
ْ، وتـعرفــوا حمبــة اْلمــسيح اْلفائقــة اْلمعرفــة، لكــي   َ َِّ ِ َِ َ ُِ ِْ َْ َ ََ ََ َِ ِ َ َ

تمتلئوا
ُ َ ْ َ
 إلى كل ِ

ِّ ُ َ
ِملء اهللاِ ِ ِ

ْ
ٍواْلقادر َأن يـفعل فـوق كل شيء   ْ َ ِّ ُ ََ َ ْْ ََ َ ْ ُ أكثر جدا مما نطَِ

ْ َ َّ ّ َ َ ْ
ِ ِ

ً لب أو نفتكرَ
ُ َ ْ َ ْ ُ ُ
ِ

َ
ِ، حبسب  َ َ ِ

َوة اليت تـعمل فيناُاْلق ِ ُ َ ْ َ َِّ ِ ِإىل َأن نـنـتهي مجيعنا إىل وحدانية اإلميان ومعرفة ابن هللا" )٣أف( "َّ ِ ْ ِْ َِ ِْ ْ ََ َ َِ َِ ِْ َِّ َ َ َِ َُِ َِ َإىل . ََ ٍإنسان كاملِ ِ ٍ ِ
َ َ ْ

َإىل.  قي ... ِ
َ
ِ اسِ

ِقامة ملء المسيح ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ َ َ

ِكي ال نكون يف  . َ ُ َ َ ْ َما بـعد َأطفاال مضطربني َ ِِ َ ْ ُ َ ًَ َ ْ ُ ِومحمولني بكل ريح تعليم، بحيلةْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ِّ ُ َ ُ ْ َ َ

ٍ 

ِالناس
َّ

ِ، مبكر إىل مكيدة الضالل َِ َّ ِ َ ِ َ َ ِ ٍ ْ   )٤أف( ".َ

  عالن عرفين  أجيـاليف الذي   ...   املسيحبسرتقدرون أن تفهموا دراييت  تقرؤونه حىت حينما السرفإنه 
   )٣أف(  .... بالروحأنبيائه لرسله القديسني و اآلنعلن ُأالبشر كما قد خر مل يعرف به بنو أ

  ؟ُالذي فهمه كل القديسني السر وماذا يقصد وما هو هذا ..أوالدي فهمتم املكتوب  فهل!.. ..... 

  إهلـه ورأسـه، فال تنسوا أن آدم ألنه حقق مشيئة ذاته وأطاع حواء وأعطى جسده من الثمرة الشهية هذا ألنه رفض أن أكـون
لكامــل  ًفيـه ويف جـسده، فــصار عبـدا يــتحكم فيـه رئــيس العـامل و أعــضاء ًففـي احلـال صــار عـضوا يف كرمــة رئـيس العــامل واسـتوطن 

ــرى آد. ًجــسمه وشــهواته والنــاس أيــضا فتع
َّ

نــه مــذنب، ا، وأ كنــت قــد وضــعت فيــه احليــاء وهــو شــعوره خبطــؤه وم حــساسه 

نّنه يستحي أن يظل هكذاأحساسه او  اليت وضعتها فيه ويف بصمتيهي وهذا الشعور مل يكن فيه من قبل، ولكن هذه .  عر
ن، أنه يستحي وخيجل كل إنسان وهي  نـه مـذنب، وهـذا وضـعته يف ضـمريه  آدمِّألذكـروقـد فعلـت هـذا أن يـراه أحـد وهـو عـر  

ـذا اخلجـل وانـه فاعـلمل يكـالعـصيان ولكـن آدم قبـل  .مث ويستحي أن يراه النـاس هكـذاكأنه فاعل إأنه   هلـذا مل يكـن مث إن يـشعر 
ن لرعـب مـن صـويت فحـىت أ اإللـه عنـدما.يستحي من نفـسه وهـو عـر هكـذا ... !!  مسـع صـويت اختبـأ بـني شـجر التـني لـشعوره 

ـرد أن أعطـى جـسده مـا اشـتهاه عنـدما شـرب اخلمـر، سـكر  وتعـرىنوح بعد كل ما فعله من أجلي ومـن أجـل طاعـة كلمـيت، 
َّ

 

ًكما تعرى آدم أيضا  والربكـة كلهـا وصـار فقد البكوريـة، هكذا عيسو عندما أعطى جلسده العدس الذي اشتهاه وهو جائع. َّ
ًومل يـعد حمبو مين بل صار مبغوضاًمستبيحا هلذا أ أبغضته  ً ُ َ..... 

  عين، ويفوأكل لقمة معي يف الوقت الذي مل يكن حيجاء يهوذا ..  ويف النهاية  .. هذا الوقت جلس جبـواري وأكـلبين بل و

وكانت النتيجة أن ً فكما اختار آدم أن يكون عضوا يف رئيس العامل واحلية القدمية ". دخله شيطاناللقمةبعد "فمكتوب 
ـذا األمـر يف اخلتـان،  ،ًاحلية صارت عـضوا فيـه ْوأ ذكـرت اإلنـسان  حـىت يتـذكر اإلنـسان طـوال حياتـه كيـف هـو اختـار أن يـصري َّ

ّومـع هـذا ظـل آدم فيمـا . هذا ألنه مل حيبين وكان هذا أساس وبداية اخلرابو ،وال يستطيع حىت أن يتحكم يف أعضاء جسمهًا عبد
كل من شجر اجلنةهو  ً أيـضا  دخله الشيطانفبعد القطمة.  ويف النهاية أكل من الشجرة الـيت حذرتـه منهـا،ال حيبين 

ًأي صار عبدا مساقا من روح رئيس العامل ًَ كـذا يهـوذا ه. يشبع من مصدر شبع غريي وليس من روحـي ألنـه اختـار أن ُ

 آدم، وكنت أريد أن أذكركمقطمةمثل يهوذا  التي أكلها اللقمة كانتف....، اختار أن يشبع من املال
ِّ

 
 .... وكانت نتيجته موتي على الصليب  فعله آدمالذييف العشاء األخري ب
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  ـــصورة آدم عليـــه ـــد أن يعـــود ل ْفمـــن يري ـــوب  أن جياهـــد يف طريـــق طويـــل وأن يقـــاوم َ شـــهوة جـــسده وال يطيعهـــا كمـــا هـــو مكت

 وال تكملوا شهوة اجلسدبالروحاسلكوا "
ِّ

عطاء اجلسد والـذات مـا يـشتهيه صـار اإلنـسان عـضوا فيهمـا، .. " ًفكما 
وبعد  حىت الدم ما واستعبادهماقماعهبل وا ماوعدم طاعتهنكار الذات إوهكذا بصلب اجلسد 

 وعبودية هذا ً فشيئا من سياقًيتحرر اإلنسان شيئا ...انوني وهو املوت  بشبه موتي جهاد ق
ه بنفـسي". َّلنتغـرب عـن هـذا اجلـسد لنـستوطن يف الـرب" كمـا قلـت اجلسد  َّوهـذا هـو الطريـق الكـرب الـذي جئـت وعلمـتكم إ

ُروا أنفسكم كل يوم إن االمتحان الذِّفذك ... الفيـصل ًآدم نفـسه وكـان هـذا اإلمتحـان أيـضا هـو كنت أريـد بواسـطته أن يعـرف ي ُُ

     ... وبهجة للعيون...وجيدة لألكل ...للنظر  مثرة شهيةكان األكل من ... أو طردهيف بقاء آدم يف اجلنة 

  اهل وفتذكروا دائما املكتوب
َ

ج
ُ

ارا وليال وا ً فيه    .شدة قوته يف الرب و يف تقووا إخويتخريا  أ...ً

  .إبليس ضد مكايد     تثبتوا  أن لكي تقدروا   الكامل  اهللاسالحالبسوا 

 و  بل مع الرؤساء مع السالطني معٍحلم وٍدم ليست مع مصارعتنان إف
ُ

 مـع الـدهر هـذا ظلمـة علـى الة العامل

الشرجناد أ
ّ

ت   . الروحية يف السماو

  ر الشرياليومقاوموا يف ُن تألكي تقدروا  .. اهللا الكاملسالح امحلوا جل ذلك أمن 

ت    أن تتمموا كل شيء أن وبعد 
َ

ثب
ُ

  اتو

 الربدرع و البسني  باحلقأحقاءكمممنطقني  فاثبتوا .  

 ستعداد أ حاذين و   . السالمإجنيلرجلكم 
  امللتهبة تطفئوا مجيع سهام الشريرأن درون الذي به تق اإلميان ترسحاملني فوق الكل.  

  . اهللا كلمةالذي هو    الروح سيف     و اخلالص خوذة وخذوا

 يف كل حكمة وكل   معرفة مشيئته  من   متتلئوا   فيجب أن
ُ

   ..روحيفهم    

مثمرين    كما حيق للربواسلكوا
ُ

 يف كل عمل صاحل   
ُ

  

 معرفة اهللا    يف  ونامني ..

 
 " َفكما َ قبلتمَ

ُ ُ ْ َ
َّ اْلمسيح يـسوع الـرب ِ َّ َ ُ َ َ ِاسلكوا فيهَِ ِ

ُ ُ ْ
َ متأصلني ، ِّـ ِ ِومبنيـني فيـهََُ ِ ِ

َ ِّ ْ َ َ
انظـروا  ،

ُ ُ ْ ن ال يكـون احـد أُ
ٌ َ َ ُ َ َْ

ِيسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
َّ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ

حـسب ، 
َ َ َ

ركـان العـالم، ولـيس حـسب أ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ

ِ ِ
ِالمسيح ِ

َ ْ
ُّفإنه فيه حيل .  َِ ِ ِ َُّ ِكل ملء الالهوتَِ ِ ِ

ُ ْ ُّ َُّ
ًّ جسد ِ َ ْوَأنـتم . َ ُْ مملوؤونَ

َ ُ ُ ْ َ
ِ فيه َ الذي هو ،ِ ُ ِ رأسَّ

ُ َْ
سة وسلطان ٍ كل ر َ ْ ُ ََ ٍَ ِ ِّ َِِوبه . ُ

ًيضا أ ٍختنتم ختانا غير مصنوع بيدْ ِ ِ ِ
َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ

ٍ
ِبخلع، ً ِ

ْ َ
ِ جسم خطا اْلبشرية، خبتان اْلمسيح َِ َِ َ ِْ ِِ َِ َِّ َ َ َ ال يخسركم احد الجعالة،. ِ

َ َ َ ْ ٌ َ ْ ُ ْ ِّ َ ُ
ِ

َ
 

َراغبــا يف التـواضــع وعبــادة اْلمال َ َ َ َِ َ َ ِ ِِ ُ َّ ِ ه اجلــسدي، ً ال مــن قبــل ذهن ط ره، منـتفخــا  ا مل يـنظ داخال يف م ِّئكــة، مت ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ َــ ُْ ِــ ِْ ُِ ِ ًِ ِــً َ ً َ َْــ ُــْ َْ ِ َ ــسك َ ــر متم ٍوغي
ِّ َ َ ُ َ ْ َ َ

ِبالرأس ِ
ْ َّ

ً الذي منه كـل اجلـسد مبفاصل وربـط، متــوازرا ومقرت  ًَِ ْـ ُ ُ ُ ََ َ ُ َِ َ ٍُ َ ِـ َ َُ ِْ َِّ َِ ْ ُّ ًينمـو نمـواِ ّ ُ ُ ُ ْ َ
ِ مـن هللا ْفـإن كنــ. َِ ُ ْ ْتم قـد َِ َ ْ قمـتمُ

ْ ُ ْ ُ
ِ مـع اْلمـسيح  ِ َ َ َ
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فاطلبوا
ُ ُ ْ َ

 ما فوق
ُ ْ َ َ

ِ، حيث اْلمسيح جالس عن ميني هللا ِ َِ ُْ َ ََ ٌ ِ ُ َِ اهتموا بما فوق. ْ
ُ ْ َ َ ُّ َ ْ

ْ ال مبا على األرض، ألنكم قد متم ِ ُُّْ ْْ َ ُ َّ َِ َ ََ َِ وحياتكم َ
ْ ُ ُ َ َ َ

مستترة
ٌ َ َ ْ ُ

 مع ِ
َ َ

ِالمسيح ِ
َ ْ

ِفي اهللا    )٣و٢كو(  ".ِ

   تخلـص نفوسـكم... ُ   فيكم القادرة علـى أن املغروسةكلمة الفاقبلوا
ُ ُ

 متمـسكنيو جيـب أن تكونـوا  ... 

  ..احلياة بكلمة

 عطَأنـا أ ...ُ فيجـب أن تتـذكروا كالمـي كـل يـوم .. ُفالذي يـسلك كمـا أ سـلكت فقـط هـو الـذي يـسري الطريـق
َ

يـ
ْ

ت
َ

كم 
ُ

ًكما صنعت أنا جيب أن تصنعوا أنتم أيضاف ًمثاال ُ
ُ أعلمكم الطريق وكنت كأ تذكروا كالمي و )١٣يو ( ..   نسانإُ

لفعل  ْنَفم...  لكالم وُحيبين  دي لتلـك الـصورة املـؤوالذي يـسري الطريـق   .. يسري الطريقأي..  كما فعلت أ ْلَفعَسي ..ليس 

لـك املدينـة طاملـا هـو يـسري ُالبد أن يصل لتي ملدينة ِّمؤد مثل أي إنسان يسري طريق  ...الصورة عينهاعينها سيصل لتلك 

كونكم ال تلكن  ..يصل لتلك املدينة أن  يف ًاصادقكان و  ...يحصحالطريق ال
َ ُ

من
ُ

نو
َ

 ومل تصريوا صـورتي بعـد 
أنتم يف الكنائس،السنوات وعشرات 

ُ
 فهذا أكرب برهان 

ُ
نكم مل تسريوا الطريق أ

ُ
 مل تـسلكوا كمـا أي

ُ صــرمت ُوإال لكنــتم قــدســلكت أي ال تعيــشون اإلجنيــل،  سكم ْنِفمــ...  صــوريت ومثــايلِ الطريــق ن أتــذكروا ف ...ُــ الثمــر امتحنــوا أنف
كمــا أريــت  ُأنكــم حتتــاجون أن جتــروا أكثــر،وكلمــا جتــرون فيــه جتــدوا ال حــدود لــه ن طريــق الكمــال ألللكمــال حيتــاج ركــض بــسرعة 

ي ال   رنه  سباحة مياهن امليـاه طمـت أل ستطع عبورهأمل ذا بنهر إ" حزقيال يف الرؤ
ُ

 )٤٧حـز(... .عـرب

ُاعرفوا أنفسكمف   ...قبل فوات األوان  ..الطريق  الذي هو طريق الكمال للصول لصوريت ُأين أنتم من هذا البحر ومن هذا   ُ

 أي الذي  .ن كنا نسلك يف اجلسد لسنا حسب اجلسد حناربإ ... املكتوب وهو سيف الروح ًفتذكروا دائما
جلــسد ال يقــدر أن يــرى ليــست جــسدية بــل  ســلحة حماربتنــاأذ إ" ..فيقــول الكتــاب  ...ُ أجنــاد الظلمــة فكيــف ســيحارب مــازال 

م  .. ظنونا و كل علو يرتفع ضد معرفة اهللا وهادمني. قادرة  على هدم حصون
ُ

 ستاسرين كل فكر
  .طاعتكم ْتَلُمَ مىت كعصيان على كل ننتقمن ألمستعدين و املسيح طاعةىل إ
 ّوريت ومثايل وصار غصن يف وعضو يف فأي إنسان وصل لص ّ  ..سيقول مع الرسول بولس ...ُ

 الذي كنا اتـم قد إذ الناموس من .حتررنا   أما اآلن فقد
ُ ممسكني..ّ

ُ
   فيه ..

حىت نستطيع أن نعبده
ُ

  ٧رو  احلرف  بعتق الروح ال   جبدة  

هم يف املسيحفال دينونة اآلن على الذين 
ُ

  ... الن الروح حسب السالكني ليس حسب اجلسد بل 

  ٨رو من ناموس اخلطية واملوت .. أعتقني   يف املسيح يسوع قداحلياة روحناموس 

صلبتفمع املسيح 
ُ

 الذي صار اآلن  املسيح بل  .ليس أنا بعد..ال أنا  ياـفأح   
   يفحيياّ
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 "ْمن ف يغلبَ
ُ ْ َ

كل من ِ ْ فسأعطيه َأن  ِ َ ُ َْ ْ َِ ِ ْ ُ ِشجرة َ
َ َ َ

ِالحياة
َ َ ْ

ِ اليت يف ِ وسط َِّ َ ِفردوسَ ِ
ْ َ ْ

كل من . ِ اهللا َمن يـغلب فسأعطيه َأن  َِ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ
المن
ِّ َ ْ

خذ ُ اْلمخفى، وُأعطيه حصاة بـيضاء، وعلى احلصاة اسم جديد مكتوب ال يـعرفه َأحد غيـر الذي  ُ ََْ َ َ ُِ ِ َِّ ُ َْ ٌ ْ َْ ً ٌَ ٌ َْ َ َ َ َ َ َُ ْ ُُِ َ ْ ٌ ِ َِ َْ َ َ ْ. 
 
  ومـن ْ َ يغلبَ

ُ ْ َ
ويحفظ ِ

ُ َ ْ َ َ
ِ أعمالي إ ِ

َ ْ ِلى النهايةَ
َ َ ِّ َ

ِ فـسأعطيه  ِ ْ ُ َ ًسـلطاناَ َ ْ ُ
ٍ على األمـم، فـيـرعـاهم بقـضيب مـن حديـد ِ َ ْ َ َِ ٍ ِِ َِ ْ ُْ َ ََ ُ ْمـن . َـ َ

يغلب
ُ ْ َ

ُ فذلك سيـلبس ِ َ َ َْ َ ِ َ ًثياباَ َ
ًبيضا ِ

ْ، ولن َأحمو امسه من ِ ِْ ُ َْ َ َُْ ِسفر َ ِ
ْ

ِالحياة
َ َ ْ

مسه َأمام َأيب وَأمام مالئكت، ِ وسأعرتف  ِ َِ َُ َ َ َ ََ ََ َِ ِ ْ ِ َِ ْ  .ِهَ
  

 .. من ْ يغلبَ
ُ ْ َ

ُ فسأجعله ِ ُ َ ْ َ َ ًعموداَ ُ َ
ِهيكل إلهيِ يف  ِ ِ

َ َ ْ َ
ِ، وال يـعود خيرج إىل خاِرج، وَأكتب عليه اسم إهلي، واسم مدينة إهلي  ِ ِ ِ َِ َِ ِ َِ َ َُ ََ َ ُ ُْ ْ َْ َ ُ ََ ٍ َُ ْ َ ْ ََ ُ

أورشليم
َ َ ُ

ِ
ُ

ِالجديدة  ِ
َ َ ْ

َ النَّازلة من السماء من عند إهلي، وامسي اجل ْْ ِْ َ َ َِ ِ َِ َِ ْ ِ ِ ِِ َّ َديدِ ِ .  

 .. ْمن يغلبَ
ُ ْ َ

ِفسأعطيه ِ ِ
ْ َ ِيجلس معي في ْ َأن َُ ِ ِ

َ َ ْ َ
ِعرشي

ْ َ
، كما 
َ َ

غلبت
ُ ْ َ َ

ِ أنا أيضا وجلست مع أبي فـي  ِ
َ َ ََ َ ُ ْ َ َ َ ْ ًَ

ِعرشه ِ
ْ َ

من . 
ْ َ

ُله  أذن فليسمع ما يقوله َ
ُ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٌ ُ الروحُ

ُ ُّ
ِ للكنائس ِ ِ

َ َ ْ
  )٣ و ٢رؤ(" 
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