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، باإلضافة إلـى مجموعـة مـن التـساؤالت والـشكوك ل المعجزة تم تضمينها في المعجزةوردت ألسرة الموقع مجموعة من التساؤالت حو
ِّ، فآثرنا أن نرجع بها إلى صـاحب المعجـزة للـرد عليهـا ولتحـري ث التي تتضمنها غير كثيرة الحدوثمن حيث أن نوعية المعجزة واألحدا

  : وها هو الرد الرد، الدقة واألمانة في
ِألنه من من الناس يعرف أمور اإلنسان إال روح اهللا الساكن يف اإلنسان .. الروح يفحص كل شيء حىت أعماق اهللا 

َ

  )١٠: ٢كو١(  أحد إال روح اهللا يعرفها ال هكذا أمور اهللا .. 
  ....عزيزي القارئ 

  ٧يـو(" مجـد الـذي أرسـله فهـو صـادق ولـيس فيـه ظلـممن يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه أمـا الـذي يطلـب "يقول الرب :

 فــإن لــي خــراف ، لخرافــي ولخاصــتي التــي سـتعرف صــوتيهــذا: وقــال لـي ..  فـإن الــرب طلــب منــي أن أخبـر بمــا فعلــه معــي )١٨
ِأمـا مـن جهتـي فأنـا بمجـرد أن أخبـرت بمـا فعلـه الـرب معـي فأنـا قـد . كثيرة في ضيق وألـم وهـي تنتظـر أن تـسمع صـوتي لتتعـزى 

 فـالروح يفحـص ،ْن سواء في الخارج َأم فـي الـداخلحتى إني لم أذكر أين أنا اآل.. ًأتممت رسالتي وال أريد شيئا من هذا العالم 
وال أحــد يعــرف أمــور اهللا إال روح اهللا الــساكن فــي اإلنــسان ، فالــذي بــه روح اهللا هــو وحــده الــذي يعــرف ويفحــص .. كــل شــيء 

الـذي مـن اهللا سيـسمع "اج لكلمة اهللا هو الذي سيفرح بها وسيفرح بالحق ألن الـرب أخبرنـا  والذي يحت،الحق ويعرف أمور اهللا
ِ وكل من هو من الحق سيسمع صوتي )٤٧: ٨يوحنا(" كالم اهللا    .)٣٧: ١٨يوحنا(َ

  ًلن يغير شيئا من الحقيقة واهللا يريد أن يرسل كلمته إلى خاصته .. ِّغير أن الذي ال يصدق ِ علـم ولـوالخاصـته فقـط .. ِّ
ً وقبولها بفرح أيضا من ناحية خاصته لما طلب مني الرب مـرات اهللا السابق لوصول كلمته إىل خاصته وخرافه

ً وأما ما قاله لي عن الطريـق و أيـضا بتأييـد مرشـدي الروحـي أيـضا الـذي طلـب منـي أن ،عديدة أن أكتب كل ما عمله الرب معي ً
ًُأسجل أيضا ما أخبرني الرب به وهو مـن اآل ِـبـاء الـذين ليـسوا مـن هـذا العـالم ولـواله لمـا اسـتطعت أن ُأكمل الطريـق الكـرب فـي ِّ

ــالطبع لــوال تعزيــات اهللا لــي فــي الــرؤى لهلكــت بالحقيقــة لكــن بــسبب ضــعفنا يــسمح اهللا أحيانــا بوجــود ،هــذا العــالم المظلــم ً وب
ًقديسين في العالم ليكونوا سندا ملموسا في عالمنا المادي  َّقد أرسلوا إلـي وأخبرونـي إنـي كـاذب وآخـرون قـالوا وهناك كثيرون . ً

ًوأنـا أعـذر الجميـع جـدا ألنـه " . إن الشيطان هو الذي يظهر لك ويضللك"وآخرون قالوا لي "  تريد أن يعرفك الجميعأنت"لي 
َالشيطان له حيله الكثيرة و أيضا هناك من يعبدون ذواتهم ويريدون أن يعرفهم الجميع ليشتهروا أوبالفعل    . لتشبع ذاتهم ً
  ِمـا هـدف الـشيطان بالتحديـد ؟ إن الـشيطان كـل هدفـه هـو أن يبعـد : لكن أريد أن أخبرك أيها القارئ العزيز بـأمر هـام وهـو ُ

ًولكن الرب كل هدفه أن يعرفه الجميع ولهذا يستخدم أحيانا أحـد أبنـاؤه الـذين .. العالم عن الحق وعن األبدية وعن معرفة اهللا 
 أمـا مـن جهتـي فأنـا لـم أسـعى حتـى أن يعرفنـي أي إنـسان حتـى إن اسـمي ،َ الجميع بعمل الرب حتى يعرفوا اهللاعمل معهم ليخبر

 ،الحقيقي لم أذكره وأنا ال أرغب حتى في معرفة أي إنسان أي شيء عـن شخـصيتي حتـى عـن أول حـروف مـن اسـمي الحقيقـي
وهـؤالء هـم خرافـه الـذين سـوف يعرفـون صـوته .  أخبرني بـه َّولكن الرب أراد أن يتعزى أشخاص من عمله معي ومن كالمه الذي

َّفمــا هــو النفــع الــذي ســيعود علــي اآلن وأنــا نكــرة بالنــسبة للعــالم ولــم أســعى أن يعــرف أحــد اســمي فيجــب أن . ًوينتظرونــه أيــضا 
َى أرفـض أن ُأوجـد  بـل أنـا حتـ،َ ولم يراني أحد ولم يعرف من الـذي عمـل معـه الـرب كـل هـذه األعمـال،تفكر في كل هذه األمور

ًفي هذا العالم بل وأنا أبكي كل يوم بمرارة حتى أعود للمكان الذي كنت فيه قبال وهو صحراء دير مـن األديـرة الـذي تواجـدت 
  للخـالص خبطوات الطريـق فيه سنة كاملة وكأني كنت في الفردوس نفسه بل في جنة عدن نفسها ألن الرب أخبرني 

ِخيلــصها  نفـسه فهـذا  يهلـك َضاع نفسه وحياته من اجلي فهـذا يجـدها ومـن َمن أ"وللعالج عندما قال لي 
ّ

 ألنـه مـاذا  
َّوإن كأن أحد يـأتي إلـي وال يـبغض أبـاه وأمـه ال يـستطيع أن يكـون لـي !! .. وخسر نفسه ؟.. يستفيد اإلنسان لو ربح العالم كله 

ــيس ،تلميــذا  ويأخــذ إال اإلنجيــل وألجــل ألجلــي ًحقــوال أو ًأوالدا أو امــرأة أوً أمــا أو ًأبــا أو أخــوات أو إخــوة أوً بيتــا تــرك أحــد ل
َّ ، وذكرني الرب بالشخص الذي أراد أن يسير معه ولكن استأذن فقط أن يودِّع أهل بيته )٢٩: ١٠ ، مرقس٢٩: ١٨لوقا(" الحياة األبدية
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باطـل األباطيـل والكـل باطـل " ألنـه )٦٢ :٩لوقـا("  هكذا تنظر للوراء فأنت بذلك ال تصلح لملكوت الـسمواتأنت"فقال له الرب 
  )١١: ٢ ، ٢: ١جامعة("  وال منفعة لكل عمر اإلنسان وعمله الذي يعمله تحت الشمس،وكقبض الريح

 فجعـل عقلـي فـي ، الـذي هـو انـه فـي أي سـاعة وفـي أي لحظـة ربمـا يـأتي احلق ًن الرب وضع في عقلي وغـرس أيـضا أل 
ً و دائمـا الـرب )٤٠: ١٢لوقـا(" كونوا مستعدين ألنه في ساعة ال تظنون أنه يأتي ابـن اإلنـسان"ا ًيقظة بهذه الحقيقة دائما كما أوصان

َيذكرني بوصيته حتى أقولها لكل مـن أبـدأ معهـم أو أتعـرف إلـيهم تحـذير الـرب الـذي قالـه   قلـوبكم تثقـل لـئالاحتـرزوا ألنفـسكم "ِّ
 ،األرض كــل وجــه علــى الجالــسين جميــع علــى يــأتي كــالفخ نــهأل ،بغتــة اليــوم ذلــك فيــصادفكم الحيــاة وهمــوم وســكر خمــار فــي

َتحسبوا لكي حين كل في وتضرعوا ًإذا اسهروا : ٢١لوقـا(" اإلنـسان ابـن قـدام وتقفـوا يكـون أن المزمـع هـذا جميع من للنجاة ًأهال ُ

ب أن كـل هـذه اآليــات يـسعى رئــيس  وأخبرنـي الــر)٢٧: ٦يوحنـا(" فـاعملوا ال للطعـام البائــد بـل للطعـام البــاقي للحيـاة األبديــة "، )٣٤
 وال ألجــسادكم بمــا ،ال تهتمــوا لحيــاتكم بمــا تــأكلون وبمــا تــشربون"العــالم بكــل قــوة أن ينــساها النــاس وبــاألخص أول عظــة لــه 

فـال تطلبـوا أنـتم مـا تـأكلون ومـا تـشربون وال تقلقـوا وال ..  من اللبـاس أفضل من الطعام والجسد أفضل أليست الحياة ،تلبسون
ًوا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نـشرب أو مـاذا نلـبس فـإن هـذه كلهـا تطلبهـا أمـم العـالم بـل اطلبـوا أوال ملكـوت اهللا وبـره وهـذه تهتم

  . )١٢ ، لوقا٦متى("  فال تهتموا للغد،كلها تزاد لكم
 صــير ولكــن مــشيئة الــرب رفــضت أن أظــل فــي هــذه الخلــوة أي فــي صــحراء هــذا الــدير التــي صــارت كــالحلم وهــذا حتــى أ

َ وضعت على المذبح ليس فقط ذبيحة خطية ذبيحة حمرقة ِ فهـذا شـيء البـد ] اللتـان ترمـزان إلـى مـوت الخطيـة[أو إثـم .. ُ
ً ولكن البد أن يموت أصـل المـرض وهـو الـذات الـذي بـسببه يخطـئ اإلنـسان دائمـا ،منه وهو التوبة المستمرة للوالدة من الماء

َّ  ولكـن كـان البـد أن يميـت الـرب فـي كـل مـا هـو مـن العـالم كمـا )٢١: ٧رومية (" نديالشر صار حاضر ع"كما قال القديس بولس  ُِ
ًكانت توضع ذبيحة المحرقة قديما على المذبح ويحرقها الكاهن   وقال لي الرب أن اإلنجيـل  رماد. حىت تتحول إىل ُ

ْوالكتــاب يجــب أن تعيــشه ولــيس هــو معلومــات لتعــرف الطقــوس التــي كانــت تــتم كتــاب المقــدس هــو حيــاة يجــب أن  ولكــن ال،َِ

ِ عيشوا كما يحق إلجنيـل املـسيح فقط "يعيشها كل إنـسان لهـذا أوصـيتكم 
َ

 وبهـذا يكـون يـسير فـي ، )٢٧: ١فيلبـي(" 
ُـ فأنا لم أعد أحتـاج إلـى إنـسان أو مـال أو أي شـيء ،الطريق ألن الكتاب هو خطوات الطريق هللا إذا عاشها اإلنسان حياة عملية

وهـذا [ِساوم الوجود في اهللا إلى األبد من أجـل وهـم وسـراب ل ما في العالم سراب وأرفض أن ُأَّألني تيقنت أن كمن هذا العالم 
ــرة وأملــك بالفعــل عقــارات وطلــب منــي اهللا وطلــب منــي أيــضا مرشــدي  ًبخــالف إن الــرب بالفعــل قــد جعــل فــي يــدي أمــوال كثي ً

ك التـي لـي يــأتي كثيـرون مـن الـذين عرفنــي الـرب علـيهم ويمكثــون  وبالفعـل شـقق التمليــ،الروحـي أن تظـل لتـستخدم فــي الخدمـة
ًمـا هـو الهـدف مـن هـذا العمـل ؟ وبهـذا تتحقـق مـن الحقيقـة ألنـه سـهل جـدا علـى : ِّفأرجو أيها العزيز أن تركز فـي ] .. معي فيها

 . ن حسب سؤل قلبه ًأوال بطلب إرشاد من اهللا الذي يعطي كل إنسا:  الْمًأن يعرف الذي أمامه كذابا َأأي إنسان 
  واهللا هــو فـاحص القلــوب وهــذا ،سـوى أن يعــرف الجميـع اهللا ألنــه هـو طــالبني بهـذا.. فأنـا ال يوجــد أي هـدف عنــدي اآلن 

وجمرد ًواضح جدا في إني لم أذكـر مكـاني أو اسـمي 
ّ

 انتهـى قـد بهـذا فأنا معي اهللا عمل ذكرت إني 
فـإن هـدف الـشيطان هـو أن يلفـت نظـر العـالم لـه هـو . ل الـرب وبكالمـه  وهذا ليزداد إيمان كثيرون ويفرحوا معي بعمـ دوري

ولكــن أي إنــسان حكــيم ســيدرك أنــه ال يوجــد أي هــدف أو أي اســتفادة مــن . أو ألتباعــه حتــى وال يــسعى العــالم هللا أو لألبديــة 
يب وزيـادة إيمانـه كمـا طلـب َكتابة قصة عمل اهللا معي وأنـا نكـرة بالنـسبة للعـالم إال هـدف وحيـد وهـو تعزيـة كـل مـن هـو فـي صـل

ً أيضا مثل شاول الطرسوسي قديماالرب من كثيرين ً. 
  ِّفـأرجو أيهـا القـارئ أن تركـز فــي الهـدف فأنـا مازلـت نكــرة فكيـف يعتقـد إنـسان بعـد ذلــك أن الـشيطان يـضللني أو أنـا أريــد

ال الشيطان ألنه بالفعـل الـشيطان إن هذا من أعم:   ألن كثيرون قالوا لي !ًفأين أنا حىت آخذ من أحد شيئا؟: ًشيئا 
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أمـا بالنـسبة لـي فـال يمكـن للـشيطان أن يكـون هـو الـذي . َوأنا أعذر كل من يقول هذا الكالم . ِيمكن أن يظهر بشبه مالك نور 
مور فهل هدف الشيطان أن أعرف اهللا معرفة كاملة وأن أترك العـالم وال أهـتم بـاأل: ًيظهر لي ألني بالفعل عرفت اهللا جدا وبالحق
َّ فـإن هنـاك أمــور حقيقـة مازلـت فــي ،فهنـاك فــرق بـين الـوهم والحقيقــة!!!!!!!!!!!! ُالتـي تـرى وال أهــتم بـأي شـيء حتــى جـسدي 

ًباقيـة مـن عمـل الـرب مثــل شـعري الـذي كـان خـشنا جــدا وصـار ناعمـا ً  وألــم ، ونظـري الـذي كنــت أرتـدي نظـارة واآلن ال ألبـسها،ً
ًبقاء المرض حتى لو ظللت شهرا كامال بال طعام ال أشعر بأي ألم فـي القلـب ًالقلب الذي ال أشعر به تماما مع  فكيـف يـصير : ً

 !!!ات والحقيقةوءفهناك فرق بين الوهم والتهي!  ؟هذا
  ــا ال أبــالي تمامــا بــردود فعــل العــالم أو أقــوالهم ألن الهــدف األساســي والحقيقــي معرفتــي الــرب ًبــل واألهــم مــن كــل هــذا أن

ْ أمـا اآلن فـسواء العـالم كلـه يـصدق َأم ال ،هدف الذي نجح الرب في الوصول إليـه بـأنني عرفتـه والتـصقت بـهبالفعل وهذا هو ال
فما الذي سيغير يف األمر ؟يصدق 

ِّ
لعالم والحياة لي اآلن هـي  فأهم شيء أنا بالفعل اآلن ال أشعر بوجودي في هذا ا!

فعندما ال يصدقني هـذا اإلنـسان ال أسـعى أن يـصدقني .. سان إلن، حتى عندما يطالبني الرب بأن أرسلالمسيح، فليكن ما يكن
  .ًه شيئا وأترك األمر لصاحب األمرألن هذا ليس هدفي بل أتوقف عن االستمرار في صداقته في الحال ألني ال أطلب من

  ١٠: ١٥كـو١(" همأنـا تعبـت أكثـر مـن جمـيع"ِّفأرجو أيها الحبيب أن تركز في كل هذه األمور فإن القـديس بـولس عنـدما قـال(  

متثلوا. "و عندما قال 
ُ َّ

 وإن كـان يبـدو أنـه طلب منه هذا لم يكن يقصد االفتخار بنفسه لكن الرب )١: ١١كو١("  بي 
ًيفتخر لكن الذي يركز في الهدف سيعرف أن القديس بولس لم يبتغي شيئا لنفسه وال يسعى أن ينظر إليه الجميع بل كـان يريـد  ِّ

أما من يطلب جمـد الـذي َمن يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه "لمسيح ليتنا نتذكر قول الرب اجتذاب العالم كله ل
َ

ً وهـذا لـيس هـدف الـشيطان وأيـضا الفـارق كبيـر جـدا بـين ظـروف )١٨: ٧يوحنـا(" أرسله فهو صادق ولـيس فيـه ظلـم ً
  .القديس بولس وبين ظروفي فأنا مازلت نكرة ال يراني وال يعرفني أحد 

 فإني بالفعل الرب شفاني وغير جدا مـن طبيعتـي وكـان كـل هدفـه أن ،فهناك فارق بين الوهم والحقيقة.. لرؤى أما بالنسبة ل ً َّ
ًيصير لدي إيمان في عالم ال يوجد أي شيء روحي فيه وخصوصا في الخارج  ًأما بالنـسبة للـرؤى فـإن هنـاك كثيـرون جـدا هـذه . ّ

سـيكون فـي "ً ضعف جدا عند كثيرون فاضـطر اهللا أن يفتقـد بنفـسه كمـا وعـد األيام يفتقدهم الرب بالرؤى ألن المستوى الروحي
ًنهاية األيام إني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحالما ويـرى شـبابكم رؤى وعلـى عبيـدي 

ًأيضا وإمائي أسكب أيضا من روحي في تلك األيام فيتنبئون وأعطي عجائب من فوق و آيات  : ٢أعمـال (" على األرض مـن أسـفلً

 هـل يريـد الـشيطان مـن اإلنـسان أن يعـرف  اهلـدف؟ ما ألنه. ِّفالشيطان ال يقدر أن يغير طبيعة وشكل إنسان   . )١٩-١٧
وهـذا الـذي حـدث لـي إننـي اقتربـت إلـى اهللا ... فهـذا مـستحيل !!! ًالمسيح ويحبه جدا كما جعلنـي الـرب أحبـه بهـذه الـصورة ؟

ُق جــدا وهـذا بـالطبع ال يمكــن أن يكـون هــدف الـشيطان ألنـي بالفعــل تركـت العــالم ولـم َأعـد أشــعر حتـى بوجــوده وعرفتـه بـالح ً .
ًوتأكـد أيهـا القـارئ العزيـز إنـي أتعـذب كثيـرا عنـدما أتكلـم عـن نفــسي حتـى وأنـا نكـرة بالنـسبة للعـالم ولـم يرانـي أحـد وكـأن الــرب 

ًلناس ال تعرفني شخصيا وأهم ما في األمر الهدف فإنه واضح جدا بالنسبة لـي  لكن الذي يريحني أن ا،وضعني أمام فم المدفع ً
فـإن هـدف الـشيطان أو مـشاهير العـالم أن يـشبعوا ذواتهـم .. أنه ال يوجـد أي هـدف شخـصي أي أن آخـذ أي شـيء مـن العـالم 

 أن يــسعى فالــذي. األمــر ًفــأرجو أيهــا الحبيــب أن تركــز جيــدا فــي هــذا .  ال يــسعون أن يعــرف الجميــع اهللاأنهــمواألهـم 
   .  الشيطان بدافع يكون أن ميكن ال اهللا إىل ويقرتبوا املسيح اجلميع يعرف

  أي أنك كان يمكنـك أن تطلـب )١٠: ٢كورنثوس األولـى ( "الروح يفحص كل شيء حىت أعماق اهللا"والكتاب يقول 
َبنفسك من اهللا أن تعرف أموره وصدق كـل مـن يكلمـك ألنـه مكتـوب    ألن اهللا )١٧: ١صـم١(" رب حـسب سـؤل قلبـكيعطيـك الـ"ِ

ًألن اهللا حقيقة حتى لو لم نراه أو لم نشعر بـه أحيانـا لكننـا  )١٨: ١٤يوحنا(" ال أترككم يتامى"و أيضا وعد  َوعد كل من يسأل يأخذ
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ن هـو اهللا ً فانـك يمكنـك أن تطلـب منـه أنـت شخـصيا وبنفـسك أن تعـرف صـدق أي إنـسان وأيـ،ًنعرف بعقولنا جيدا انه يـسمعنا
  .  واهللا يعطي كل إنسان حسب سؤل قلبه ، وفي حقيقة أمرهمأين هو يف اآلخرينفي أي أمر حتى تفحص أموره وتعرف 

  ًوفي بالد أخرى هناك أشـخاص طلبـوا منـي شـريط الفيـديو الـذي فيـه صـورة حيـة لـشكلي القـديم الـذي أيـضا كثيـرون عنـدما
فكنـت إنـسان أسـمر البـشرة :  اآلن ألنـه بالفعـل الـشكل مختلـف تمـام االخـتالف رأوها لم يصدقوا أن الذي في الفيديو هو أنـا

ًوأرتدي نظارة وشعري خشنا جدا وباسـبوري الخـارج فـإن هـذا الـشريط وشـهادات الجامعـة فـي .. َّ أمـا اآلن فقـد تغيـر كـل شـيء ،ً
ان هـذا بهـدف إنـي أريـد أن يتأكـد ًوفيزاتي وكل صوري قد أرسلتها لبعض أشخاص قد طلب الرب من أيضا هذا مرات عديدة كـ

ليس ألن هذا هديف ولكنني فقط أريد أن ال أعطل عمل الرب أو أصري عثرة ًأي إنسان إني لست كاذبا 
 لكـن ،ُ ألنني توسلت إلى اهللا أن أنفرد به هو وحده وأعتزل بعيـدا عـن هـذا العـالم وال أرى أي إنـسان أو أي شـيءألي إنسان

  .لتكن إرادة اهللا ال إرادتي
  ٌّفليتك تطلب اآلن منه لتعرفه وتعرف وتفحص كل أموره فهو في داخلك ويسكن فيك بروحه بل هو حال في كل مكان.  

  كل ما أريد أن أقوله لك أيها القارئ العزيز أن تركز في الرب وحده وتتعـزى بـه هـو وحـده  أذنك يف كلمة .. واآلن ِّ

وال يهم أيضا من هو الصادق يف هذه احلياة أم 
َ  ، المهم أن تعرفه أنت المعرفة الشخصية قبل انتهاء الكاذبً

ًالعالم ألن الوقت مقصر جدا  ِّ ُ وإن كان العالم كله كاذبين فأنت لن تـسأل عـنهم وإن صـار العـالم كلـه أشـرار ، )٢٩: ٧كورنثوس األولى(ُ
  .فأنت غير مدان بل هم الذين سيخسرون 

  سيخـسرً كل شيء والـذي لـم يمتلـئ منـه وصـار فارغـا هـو الـذي ريبحسًفالذي اقترب من اهللا وصار قديسا هو الذي 
ومستأسرين كل فكـر لطاعـة المـسيح صـلوا كـل حـين ...  بل في كل شيء بالصالة ال تهتموا بشيء فمكتوب ،كل شيء

.  هـو كامـل صلوا بال انقطاع ونظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم قديسين بل كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السموات
  .فأنت سوف يسألك الرب عن خالصك وعن جهادك في الطريق الكرب الذي هو وحده يصل بك هللا 

  المهم أن يعرف كل إنسان اهللا المعرفة الشخصية قبل فـوات األوان كمـا فعـل كـل آباؤنـا القديـسون الـذين هربـوا مـن العـالم
 و عنـدما يحـدث أي أمـر فـي حياتنـا سـواء عمـل ،ى الـرب فخلـصواولم يضيعوا وقتهم في التفكير فـي هـذا أو ذاك بـل التفتـوا إلـ

وهـذا فـي . َـالرب في إنسان بمعجزة أو ظهور في كنيسة نطلب اهللا لكي نفحص في األمـر ألن الـرب وعـد كـل من يـسأل يأخـذ 
  .ًحالة إذا كان هذا األمر أيضا يهم إنسان 

 وأريــد أن ،انتهـت وظيفتـي وسـأظل نكــرة ألن هـذا مـا أريـدهوبالنـسبة لـي فإنـه لمجـرد إنــي أخبـرت بعمـل الـرب معـي فأنــا قـد  
ألن الـرب قريـب .. ومـن كـل فكـرهم ومـن كـل نفـسهم  ِّيركز الجميع في اهللا ويمتلئوا منه كل الملء ويحبـوا الـرب مـن كـل قلـبهم

 .ًجدا على األبواب 

ة ل.. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من اهللا +  ا التـي نـتكلم بهـا أيـضا لنعـرف األشـياء الموهوـب ًنـ ِتعلــمها بـأقوال ال َّ
ّ

 حكمـة 
ِيعلـمه مبا  بل  إنسانية.

ّ
   )١٠: ٢كو١(.   أما الروحي فيحكم في كل شيء،قارنين الروحيات بالروحيات ..  القدس الروح 
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ن هـؤالء المتـسربلون َألـم تعلـم مـ: ًفأجـابني واحـد مـن الـشيوخ قـائال لـي ! َفتساءلت من هـؤالء الـذين فـي أيـدهم سـعف النخـل ؟
 : فقال لي . يا سيد أنت تعلم : فقلت له ! ومن أين أتوا ؟! بالثياب البيض ؟

  ) المحن والباليا العظيمة..(الضيقة العظيمة .. هؤالء الذين أتوا من
َّوغسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف    )١٤و١٣: ٧رؤ(َّ

These are they, which came out of great tribulation.  والمحن البالیا  

  .. طوال حياته وحدث أثنائها معجزة شفاء عجيبة ً كامال الصليب عاش قصة حياة إنسان 

   كان هدفها
 والطريق إىل الكمال.. الطريق إىل احلياة .. معرفة إنسان 

 ُإن قـصة هـذا اإلنــسان ومـا مــر بـه مـن صــلبان طويلـة جــدا هـي مدونـة فــي موقـع آخــر ولكـن سنختـصر فــي هـذ ً ا الموقــع َّ
  َّوالقليل من الخلفية عن الصلبان التي مر بها في حياته .المعجزة فقط

 .................. ّألن كثيـرون لـم يـصدقوا كـم األلـم وسلـسلة العـذاب والـضيق التـي سـمح الـرب بهـا لهـذا ًو أيـضا َ 
لده أو والدته أو كل أنواع الظلـم التـي وا اإلنسان منذ والدته فقد طلب حذفها من الموقع لعدم تصديق الكثيرون سواء عذابات

أو الظلـم فـي  َوظهـر هـذا فـي بغـضة كـل مـن يتعامـل معـه [قـايين كمـا قيـل عـن[يقتلـه  َسـمح بهـا الـرب لـه سـواء كـل مـن يجـده
ًالرســوب فــي الــسنوات الدراســية بــالرغم مــن كونــه كــان مــذاكرا جــدا ًوذكيــا جــدا ،  ً وهكــذا اســتمرار األلــم .................... ً

هـذا اإلنـسان بقـوة  هـذا بـسبب رغبـة وكـان . ُمـن يحـبهم بـشدة ، أي اسـتمرار األلـم النفـسي والعقلـي الجسدي واسـتمرار بغـضة
وهـذا مـا حـدث  "اضـطرب هيـرودس وجميـع أورشـليم معـه لمـا ولـد يـسوع" كاملـة أن يـصل هللا منـذ صـغره، فكمـا هـو مكتـوب

  سـعى رئـيس العـالم لقتـل المـسيح المولـود فـي هـذا اإلنـسان وسـعىًالصبي شـهورا وسـنوات بالتحديد فكما سعى هيرودس لقتل
ساق... بشتى الطرق  َوألن أي إنسان غير مساق من الروح القدس من الطبيعـي أن ي ُـَ ِصـرنا " مـن رئـيس العـالم كمـا هـو مكتـوب ُ

تـه كمــا هــو اضـطهده كثيــرون حتـى أهــل بي لهــذا) ٢:٢أف( "حـسب ســلطان رئـيس ســلطان الهـواء ، وحــسب دهـر هــذا العـالم
َبخالف مرض القلب الـشديد الـذي ولـد بـه واسـتمر طـوال حياتـه حتـى يـوم  هذا) ٦: ٧مت" (أعداء اإلنسان أهل بيته "مكتوب ُِ

ثالثـة أمـراض فـي القلــب  َفكانـت آالم نفــسية شـديدة أن كـل مـن يحبـه يبغــضه باإلضـافة إلـى اآلالم الجـسدية وهـي المعجـزة ،
إنسان من نفوس يحبها بـشدة واسـتمرار الثالثـة آالم كـان أصـعب  ي األمور التي ال يتوقعهاواألمراض العقلية وهي الصدمات وه

  .نفسه  من األلم
 حقيقيـة وهـو كـان مـستيقظ  ً اهللا أن يذكر الرؤيا التي رآها وهو كان طفال وهي شبهبإرشادصاحب المعجزة   اكتفىلهذا

أي عنـدما حـدث لـه اختطـاف ووجـد .. مرحلـة الثانويـة ، ثـم المعجـزة ال ، وكذلك الرؤيا التي رأى فيها األنبا انطونيـوس وهـو فـي
ثالــث تعــديل يعدلــه  تــصعد وتخــرج مــن جــسده وأراه الــرب أشــياء فــي الــسماء وفــي الظلمــة الخارجيــة ، وهــذا نفــسه أي روحــه

بتـداء القـضاء ًولكن الـرب هـذه المـرة قـال لـه أن الوقـت مقـصر جـدا وهـوذا الوقـت ال .. كثيرون صاحب المعجزة لعدم تصديق
 ).١٧: ٤بطرس١(
  فأنـا كنـت . و عندما كان عمري ستة أعـوام كانـت أول رؤيـا رأيتهـا وأتـذكرها كمـا لـو أراهـا اآلن ، بـل وأشـعر بكـل مـا حـدث

ّوأجد أمامي لؤلؤة لونها أخضر فاتح غاية في الروعـة فتعجبـت كيـف  وفجأة وإذ معالم الحجرة تتالشى.. محموم بحمى شديدة 
ًوبـدأت تقتـرب منـي ورأيـت وإذ فـي داخلهـا شـيئا أسـود قبـيح المنظـر مثـل القمـاش المحـروق أو مثـل ذيـل !! امي صارت هذه أم
يـا ليـت هــذه الجـوهرة كانــت !! يـا خــسارة : وجعلنــي الـرب أسـتوعب كــل مـا أرى ، فقلـت فــي نفـسي فــي الحـال . فـار محـروق 

 الــذي أحــضر هــذه الجــوهرة ، وأدركــت فــي هــذا فأحســست بــأن هنــاك شــخص فــي الحجــرة وهــو. بــدون هــذا الــشيء األســود 
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إن هذه الجوهرة يا ابني هي أنت وإنك أنـت الوحيـد : ًفسمعت صوت الرب يقول لي بصوت حنون جدا . الوقت أنه هو اإلله 
فهــل تريــد أن تــرى مــاذا ســيحدث للجــوهرة إذا خــرج هــذا :  الــذي تــستطيع أن تخــرج هــذا الــشيء القبــيح الــذي فــي داخلهــا

 في الهواء ، وكان بداخلها نفس الشيء القبيح.. ففي الحال أحضر جوهرة أخرى ووضعها أمامي . بالطبع : فقلت !! الشيء؟
تكبـر وتكبـر ومـألت الحجـرة ، فـصار منظرهـا مـروع  الذي في الجوهرة األولى وأخرجه الرب بطريقة عجيبة فبـدأت هـذه اللؤلـؤة

القبـيح هـي أشـياء  إن اللؤلؤة األولى هي أنت و هذا الشيء:  لي فسمعت صوت الرب يقول . وال يستطيع أحد وصف جمالها
 إنـك أنـت الوحيـدة الـذي لـه الحريـة فـي: فقـال لـي ! اللؤلـؤة األولـى ؟ البد أن تزيلها ، فقلت لـه إذن لمـاذا لـم تزيلهـا أنـت مـن

هـل أنـا يـا رب يمكـن أن : قلت له ف. ستصبح لؤلؤتك الصغيرة كبيرة هكذا مثل هذه التي مألت الحجرة  إزالتها و عندما تزيلها
ففـي الحـال وجـدت بينـي وبـين اللؤلـؤة ! وكيـف يـارب؟: فقلـت لـه ! لمـاذا أريتـك كـل هـذا ؟.. إذن : فقـال لـي !! أصير هكذا ؟

: ًطريـق كلـه شـوك حـاد جـدا ومنظـره مـروع ومفـزع ، فقـال لـي الـرب ] التي هي أنا التي كان مازال بها الشيء القبـيح [ الصغيرة 
فأدركـت عنـدما كبــرت أن الـرب كـان يقــصد لـي الطريـق الكــرب . و الطريـق الوحيــد الـذي إذا سـرت فيــه ستـصل إلـى هــذا هـذا هـ

  . املؤدي إىل احلياةالذي هو ما أكربه الذي وحده 
  ............................................ و هـذا هـ"ورأيت مـرة األنبـا أنطونيـوس يظهـر بجـانبي وأنـا أسـتذكر ويقـول لـي

ٌّأول صــليب مــن آالمــك وهــو اآلالم النفــسية ، ال تخــف إن الــرب وكــل قديــسيه معــك ويــصلون مــن أجلــك فظهــر القــديس " . ُ
مارمينا على المرآة وتـرك بـصمات يـده المفتوحـة المرفوعـة للـصالة ، وكانـت البـصمات بيـضاء كمثـل إنـسان وضـع يـده فـي مـادة 

ت . َّر واضــحة آثــار هــذه اليــد المرفوعــة للــصالة مــن أجلــي حتــى أتعــزى ووضــعها علــى المــرأة لتــصي) ًكالــدقيق مــثال(بيــضاء  ــوظل
ــى  ــه ســاءت حــالتي النفــسية إل ــه فــي آخــر ســنة فــي دراســتي ان ــا واضــحة شــهورا وأريتهــا لكثيــرين ، وحــدث أن ًبــصمات يــد مارمين ّ

ى أن سـقف الغرفـة قــد المنتهـى فكنـت عنـدما أرفـع قلبــي وفكـري إلـى الـسماء وقــت صـراخي للـرب لكـي ينـصفني ويرحمنــي فـأر
انشق ورأيت السماء وكأن المسيح يجلس على عرش من نور عظيم ، فعندما كنـت أفيـق لنفـسي كـان يختفـي كـل شـيء وظننـت 

  .)١٨: ٥أيوب(" يسحق ويداه تشفيان"لكن الرب كان يوفي بوعده انه ) ُّتهيؤات(َّمرات إنني أتخيل هذا 
 ............................................. ـــة العامـــة ــت كليـــة التجـــارة .. وأعـــدت الثانوي ـــضا .. ودخلـ ًوألنـــي كنـــت مري

ُولكـن آالمـي الجـسدية ال تقـاس بـاآلالم النفـسية حتـى أن . ًجـدا .. ًبمرض في القلب منـذ صـغري وكنـت فـي آالم شـديدة جـدا 
ن كثيرين يسيرون في الطريـق الكـرب وكـان كـل وكان أمامه رهبا] وأنا في فترة الدراسة بالكلية[األنبا أنطونيوس قد رأيته في رؤيا 

ًيقفون في طابور طويل جدا وكان بجواره كومة كبيرة من صلبان بالستيكية يـزن كـل منهـا مـن ] وكأنهم رهبان كل األزمنة[الرهبان 
رخ ً جرام وكان يقف بجواره السيد المسيح أيضا وكان يعطي كل راهب صـليب مـن البالسـتيك الـصغير فكـان يـص٢٠ إلى ١٠

و كان األنبـا أنطونيـوس يحمـل بيـده األخـرى ثالثـة صـلبان حديديـة كـل واحـد منهـا يـزن . ّأعني يارب : كل راهب متوحد ويقول 
ً، فعنــدما جــاء دوري كنــت خائفــا أنــا أيــضا مــن ردود فعــل الرهبــان الــذين بمجــرد أن يلبــسون الــصليب .. خمــسة كيلــو جرامــات  ً

ّد انـه سـيعطيني صـليب مـن البالسـتيك الـذي يوزعـه علـى أي متوحـد وكنـت خـائف أنـا البالستيكي كـانوا يـصرخون ، وكنـت أعتقـ
َّأيضا ألن الرهبان كانوا يصرخون من الصلبان وخصوصا أنهم كانوا رجـاال أشـداء  ِ ً ً ولكـن المفاجـأة أنـه ألبـسني هـذه الـصلبان ..!! ً

ألنبـا أنطونيـوس وأعلمنـي أننـي سـوف أقاسـي أشـد اآلالم َّالحديدية الثالثة فكانـت النتيجـة أننـي أغـشى علـي فـي الرؤيـا فأقـامني ا
ُالتــي يمكــن أن يجتازهــا إنــسان بــشري ، ولكــن أخبرنــي أن كــل هــذا حتــى أصــل للــصورة التــي ترضــي مــشيئة اهللا وهــي صــورة اهللا  ِ

  .ومثاله 
 لجـــسدية ًوزادت آالمـــي الجـــسدية جـــدا حتـــى أنـــي دخلـــت المستـــشفى بأزمـــة قلبيـــة حـــادة بـــسبب شـــدة اآلالم النفـــسية وا

ًوالعصبية التي كانت طوال العشرون عاما الماضية والصلبان التي استمرت تـزداد باتهامـات مـن أفـراد وطـرد مـن أقـرب أصـدقائي 
ِّمع أني كنت أملك شقة تمليك ، وكانت كل نيتي أن أتركها له ألني ال أريدها وكنت فرحـا بهـذا ، ولكـن هـذا لـم يغيـر فـي األمـر  َُّ ً

ــر متوقعــة والتــي كانــت صــدمة فــزادت مــن حــدة اآلالم القلبيــة ألن األب الكــاهن صــدق هــذا وزادت اآلال. ًشــيئا  ّم النفــسية الغي
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. ّوكــل هــذا كــان بــسماح مــن اهللا كلــي الرحمــة والمحبــة التــي ال تتوقــف ألنــه كــان يجتــذبني وأنــا لــم أكــن أدري . ًالــصديق أيــضا 
 ووجد األطباء انـه البـد مـن إجـراء عمليـة جراحيـة لتوسـيع شـرايين فدخلت المستشفى بهذه البلد األجنبية ومكثت خمسة أيام ،

ّفبدأت أصرخ إلى اهللا ألني كنت في آالم مبرحة نفسية عنـدما علمـت أن العمليـة نجاحهـا غيـر مـضمون وكـان تفكيـري . القلب 
ُّجـب كـل مـن يـسمعني وهـذا يزيـد تع.. في أمي الجسدية التي أحبها محبة يصعب وصفها فكنت أفكر في آالمها إن لم أعـيش 

أعلـم إنـي إنـسان خـاطئ ، وأنـا أعلـم انـك تـسمح بكـل هـذه اآلالم ألنـي أسـتحق هـذا : فبدأت أصرخ للرب بشدة وقلـت لـه !! 
فأنا أعدك إني شفيتني بدون إجراء .  وأنت تريدني أن ألتفت إليك – فأنا أشر األشرار –بسبب خطاياي الكثيرة 

َ
ِ

َ

أضايقك يارب في أي شيء مهما كان فيما بعد وسأكون مدقق بأكثر ما يمكن  ولن  عمري كل لك سأعيش عملية 
 .  

  أننـي بالفعـل غفلـت واعتقـدت أننـي ذهبـت فـي غيبـة ولكـن الحقيقـة أننـي فتحـت عينـي ووجـدت    املفاجأة وكانت
نـدما التفـت إلـى ًووجدت ما لم يخطر على عقلي أبدا ع َّنفسي أقوم من على الفراش ونهضت ووقفت على قدمي في الحجرة ،

ًالوراء أنني بالفعل نائما على الفراش ولكن في الحقيقـة كـان جـسدي هـو الـذي كـان مـستلقيا ، َفتعجبـت من أنـا ومـن هـو الـذي  ً َـ
ًوالـذي حــدث بالفعـل أن الـرب أخــرج روحـي فـي هــذه اللحظـة ووجــدت سـقف الحجـرة كأنــه انـشقَّ ورأيـت نــورا قويـا فــي !! نـائم ً

ًتعـال ألريـك شـيئا هامـا"ًث أنا واقف وسمعت صوتا يقول لـي السماء وينزل بشعاعه حي هـل يمكننـي أن ! كيـف هـذا؟"فقلـت ". ً
وجـدت نفـسي فـي مكـان يـصعب وصـفه ،  ألنني بالفعل كنت أشعر بنفسي أنني أنا أنا الذي فـي الجـسد ، ففـي الحـال!" أطير؟

وحاسـة اللمـس كانـت قويـة  رض كانـت رخاميـة بيـضاء، لكنـه كـان لـيس لـه بدايـة أو نهايـة ، و األ "ًقـصرا" لكن يمكن أن ندعوه
ًوكنـت خائفـا مـن أن صـاحب !! َمـن الـذي أتـى بـي إلـى هنـا ؟: نفـسي  ًعندي وكأني كنت فـي الحقيقـة ولـيس حلمـا ، وقلـت فـي

ًمهيبـا جـدا مثـل قـصر أعظـم ملـوك ألن المكـان كـان!!! فبمـاذا أجـاوب ! كيـف دخلـت إلـى هنـا ؟: وسـألني .. أتـى  المكـان لـو ً 
القـصر واعتقـد أنـي لـص  أشعر وكأني في الحقيقة ألن حاسـة اللمـس كانـت موجـودة فخـشيت لـو جـاء صـاحب وكنت األرض ،

 ووجدت. فكانت كل ردود أفعالي طبيعية كالحقيقة !! ًحقيقة وليس حلما  ألني بالفعل كنت أشعر أنني في. وتسللت إلى هنا 
ًنفسي أرتدي جلبابا أبيضا وفي وسطي حبل ، وكن ًوكنت أشعر باألرض الرخاميـة جيـدا وكـان ملمـسها  [عاري القدمين[ت حافي ً

وفجـأة عبـر . أي كنيـسة  فـي] حـضن اآلب[أعالهـا مـا يـشبه الـشرقية .. فكـان أمـامي سـاللم .. لألمـام  ورفعـت نظـري. ًعجيبـا 
ٌمنيرا جدا ويبدو انه ملك وهو صاحب هذا  ّطيف من النور أمامي ، وتحول إلى إنسان كان ً  المكـان مـع انـه كـان يلـبس جلبـابً

َّبسيط جدا لونه أبيض سكري وشعره ذهبي وبشرته بيـضاء جـدا لكـن محمـرة ِ ُ ً ًوكـان جـذابا ] أي ينتـشر لـون وردي علـى خـدوده] ًّ
َأنني تركت كل شيء ألنظـر إلـى جمالـه الـذي ال يوصـف ، لكـن كـان جمالـه لـيس إلى أعلى ما يكون ، لدرجة ًجمـاال جـسديا أو  ُ ً

ًأسبى سبيا  بل مشاعر وأحاسيس كانت تنبض منه وتجعلنيًبشريا َ َ مع انه لم يكن ينظر بل كان مغمض العينين وكـاُ ن يبـدو ُ
 . عليه الحزن واألسى الشديد

   ًفنظرت في الجلباب الذي كـان يلبـسه ناحيـة يمينـه فوجـدتها مفتوحـة وكـان واضـحا جـدا أثـر الطعنـة وكـان الفـتح فـي جنبـه ً
ً رأيت أحشاؤه الداخلية أيضا فكان المنظر مريعا جدا ولم أستطع النظـر أكثـر مـن برهـة وكـان الـدم ينـزف واسع وعميق حتى أني ً ً

ًبغزارة وكان ينضح على الجلباب وكان المنظر مؤلما جدا وفكرت في عقلي لحظة هل يمكن أكون أنا الذي أجعل هـذا الملـك  ً
ن شيء منـذ سـنوات طويلـة ووجـدت هـذا الـشيء فكيـف بعـد أن حزين ألني لمجرد أن نظرت إليه شعرت وكأنني كنت أبحث ع

فبـدأت أسـأل هـذا الملـك . وجدت الشيء الذي يمأل فجوات قلبي وأجد فيه الشبع الكامل أكتشف أني أنا السبب في حزنه 
هــل أنــا الــذي أجعلــك تبكــي؟ وهــل أنــا كنــت الــسبب أو حتــى مــشترك فــي هــذه : صــاحب هــذا القــصر وأنــا أرتعــش مــن الخــوف

ــا كنــت أبحــث عنــك منــذ صــغري الط ــد!! عنــة ؟ فأن ــى األب ــد أن أكــون معــك إل ــا أري .. وال أريــد ســوى أن أنظــر إليــك فقــط.. وأن
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ًوكنت أقول هذا وأنا أشعر بأني ال أحتاج غير هذا أي أحتاج فقـط أن أقـف أمامـه وأنظـر إليـه إلـى األبـد وأنـا أثـق تمامـا أنـي لـن [
ًَأكــل ولــن أشــبع أيــضا مــن النظــر إليــه و َ ًأدركــت أيــضا إجابــة الــسؤال الــذي كنــت أســأله لنفــسي عنــدما كنــت أقــرأ ســيرة القديــسة ِ
ّلمــاذا تركــوا القــصر وهربــوا؟ ألــم يكــن ممكنــا أن يــصلوا وهــم فــي القــصر؟ فلمــاذا ذهبــوا "أناســيمون أو مكــسيموس ودومــاديوس  ً

َّهـم أحـد عـن هـذا الجمـال الـذي ال يعبـر ولكن عندما كنت أنظر لهذا الملك وجدت اإلجابـة فكيـف يقبلـوا أن يعطل" للصحراء؟ ُ
ًعنــه فقــد أخبرنــا الكتــاب بأقــل تعبيــر أن حبــه أطيــب مــن الخمــر أي أقــوى تــأثيرا مــن تــأثير الخمــر وال يحتــاج اإلنــسان معــه شــبع 
جسدي أو امتالء قلب من مشاعر إنسان آخر أو أي أمور تشغل العقـل وتمـأله ألن فيـه كـل مـا يـشبع العقـل والقلـب والجـسد 

فبــدأت ]. ًضا ولكــن بعـد كــل هـذا اإلحــساس كانـت الرعبــة العظيمـة بالنــسبة لــي أن أكـون أنــا الـسبب فــي األلـم الــذي هـو فيــهأيـ
 . هل أنا السبب في بكائك؟ ألن دموعه كانت غزيرة وكان لونها سماوي فاتح : أسأل مرة أخرى بصوت منخفض 

   ننـي وتـصلبني كـل حـين ولـيس هـذا الـذي يحزننـي بـل الـذي أنـت تحزننـي كـل يـوم بـل وتطع: فبدأ يتكلم هذا الملك وقـال
لـيس هـذه هـي القداسـة ولـيس هـو الطريـق الـذي  للـسلبيات فعـدم فعلـك...!!! ًأنـك ال تـدري بهـذا أنـت وكثيـرون أيـضا يحزننـي

الـذي  أنت تفعل اخلطية طاملا ال تسعى يف الوصول للهـدف بل ّيفرحني ّيصل بك إلي أو هو الشيء الذي
كـل يـوم وكـل  جهـادك فـي الطريـق الكـرب كـل لحظـة وعـدم جهـادك فـي الـدخول مـن البـاب الـضيق فـي فعـدم لـهخلقتـك مـن أج

وإن لم تسلك كما سلكت أنـا . ًوتعيشه فإنك تفعل أيضا الخطية حين فهذه هي الخطية وإن لم تطيع كالمي الذي في اإلنجيل
َوإن لم تصلب معي وتموت معي فهذه . فهذه هي الخطية على األرض تجاهد لتصل للهدف الـذي خلقتـك  هي الخطية وإن لمُ

 .ومثالي فإنك تفعل الخطية من أجلي كل يوم وهو أن تصير صورة لي
  ــة ليــست هــي فعــل األمــور الــسلبية أو فعــل األشــياء الــشريرة أو الرديئــة بــل عــدم  الوصــية وهــي إتمــام األمــور تنفيــذفالخطي

ــة ألــم تــسمع المكتــوب  ــه خطي ــ"اإليجابيــة فــي حــد ذات ــة مــوت َم ًن يعــرف أن يعمــل حــسنا وال يعمــل فــذلك خطيــة وأجــرة الخطي
 " ًوالخطية خاطئة جدا

  ِّفأنت ال يمكن أن تبدأ في عبادتي العبـادة الحقيقيـة وال يمكنـك حتـى أن تتـصل بـي مجـرد اتـصال أو تكـون عالقـة حقيقيـة
ًألنـك ولـدت فارغـا وغيـر ممتلـئ منـي أي لـست ُدائمة معي وأنت بطبيعتك هذه ألنك اآلن ولدت في عداوة معي وبطبيعة مائتـة 

ُفي شبع حقيقي لهذا ولدت فـي جـوع شـديد لهـذا فأنـت منجـذب بـشدة بطبيعتـك هـذه للعـالم مثـل كـوب فـارغ ملقـى فـي وسـط 
محيط لهـذا بطبيعتـك تحـب العـالم وتـسعى أن تـشبع بكـل حاسـة مـن حـواس جـسدك مـن األشـياء التـي فـي العـالم ، وتـسعى أن 

ًضا أي تمأل فجوة قلبك من إنسان آخر وتشبع جسدك أيضا تشبع عاطفتك أي مـن جـسد آخـر ، ] سواء حاسة النظر واللمس[ً
ِوألن محبــة العــالم عــداوة لــي واهتمــام الجــسد عــداوة لــي لهــذا أنــت ولــدت بطبيعــة فــي عــداوة معــي كمــا هــو مكتــوب  إذ كنــتم "ُ

أي أنت بطبيعتك مولود منفـصل عنـي ولكـن إذا " هواءأموات بالذنوب والخطايا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان ال
َّتحيــا بــي وتــصير عــضوا فــي لتــصير صــورة لــي ومثــالي فهــذا يكــون إذا  أردت أن تعــيش الهــدف الــذي خلقتــك مــن أجلــه وهــو أن ً

أنــا وحـدي وهــذا يكـون إذا رفــضت عبــادة العـالم وعبــادة جـسدك أي رفــضت طاعـة جــسدك وذاتـك فــي أقــل  بـدأت فــي عبـادتي
الــذين هــم للمــسيح صــلبوا الجــسد مــع األهــواء "ذا بــأن ال تطيعــه فــي أهــواءه وشــهواته فــي أقــل شــيء كمـا هــو مكتــوب شـيء وهــ

ً ألن إطاعة أي شيء هو عبادة ، فال يمكن و فيما أنت تعبد إله آخر أو أي شيء في نفس الوقت تعبدني أنا أيضا" والشهوات
هيكـل لــي وبيتـي أنــا وحـدي وكــان يجـب أن تمــأله منـي أنــا فقـط بــل إن أن نفــسك هـذه هــي  غيـر،  وهـذا مـا لــم يدركـه الكثيــرين

يف عضو لتكون خلقت احلقيقة يف  نفسك 
َّ

نسمة حياة و هي روح اإلنـسان التـي خلقتهـا عندما نفخت في التراب   
نـوا صـورتي بـأن يكوعـضائي أ قلبـي أن يعـود إلـي جميـع اشتياقاتهيكلي وكان كل ى ت كل إنسان علّندما خلقت آدم وأنا وكلع

وأرادوا أن يحققوا مشيئة ذاتهم ويـستوطنوا . ّعني ورفضوا أن يكونوا أعضاء في ألنهم رفضوا أن أكون أنا الرأس واانفصللكنهم 
في كيان آخر غيري ورفضوا شروط العضوية فلم يدخلوا مـن البـاب الـضيق ولـم يـذبحوا الخـروف الـذي هـو المـوت بـشبه مـوتي 
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وف العبــور فلــم أســتطيع أن أعبــر عــنهم وظلــوا فــي أرض فرعــون وقبلــوا العبوديــة ورفــضوا أن وهــو خــروف الفــصح الــذي هــو خــر
ــا الكرمــة الوحيــدة  ــوا عــن الجــسد والكرمــة الغريبــة التــي صــاروا فيهــا مــع إنــي أن ّيتحــرروا باســتيطانهم فــي ألنهــم رفــضوا أن يتغرب

  .. الحقيقية
 دوا أعــضاء فــي كرمــة غريبــة، وهــذ ه ليــست الــصورة التــي خلقــت اإلنــسان عليهــا، وكثيــرون عاشــوا ُِــولــم يفهــم النــاس أنهــم ول

  .وماتوا ولم يفهموا هذه الحقيقة
  فأنا خلقت اإلنسان كالعضو المهيأ أن يكون في كرمتي، ولكني كان البد أن أعطيه مطلق الحرية ليختـار اإللـه الـذي يعبـده

ألنــه أخــذ أوامـره مــن كيــان آخــر فطردتــه مــن محــضري، ولكــن آدم رفــض أن أكـون أنــا إلهــه ورأســه . والكرمـة التــي يــستوطن فيهــا
وأنـتم ولـدتم مطــرودين وصـرتم فـي صــحراء وبريـة قاحلــة وكـان يجـب أن يكــون شـغلكم الــشاغل كيـف تعـودون إلــى الـصورة التــي 

 ه أنــًكنــتم فيهــا والتــي خلقــت اإلنــسان فيهــا وعليهــا ولكــن قليلــون جــدا مــن الرعــاة اآلن يقولــون هــذه الحقيقــة وينــادون بهــا وهــي
 وهـذا عنـدما ،يجب أن يسعى كل إنسان أن يرجع للطبيعة التـي خلقـت اإلنـسان عليهـا وهـو أن ال يفهـم الـشر وال يفهـم الخطيـة

كونـوا كـاملين "ب عـن طبيعتـه ويمـوت بـشبه مـوتي كمـا بـدأت كالمـي فـي الموعظـة علـى الجبـل ّيولد مني أنا وهذا بأن يعبر ويتغر
  "..  كاملكما أن أباكم الذي في السموات هو

 ألنــي عنــدما أكــون أنــا رأســه بإنكــار ذاتــه .. " المولــود مــن اهللا ال يخطــئ وال يــستطيع أن يخطــئ"ًأيــضا كمــا هــو مكتــوب و
ال "ٍفحينئــذ ســيعيش المكتــوب فــي اإلنجيــل  َّســتتوفر شــروط عــضويته فــي..  أن يكــون لــه مــشيئة فــي الحيــاة غيــر مــشيئتيهورفـض

وكـان يقـصد الكتـاب الـصورة "  يـسوع الـسالكين لـيس حـسب الجـسد بـل حـسب الـروحدينونة اآلن على الذين هم في المسيح
  .التي كنت أشتاق أن تكونوا فيها وتعودوا إليها وهي أغصان في كرمي، وتحيوا وتتحركوا بي

 لمـاذا مــازلتم تحتــاجون أشـياء أخــرى فــي : فاسـألوا أنفــسكم. ًكــل شـبع عقلــي وعـاطفي وجــسدي أيــضا: ّفأنـا فــي كـل الــشبع
  ..!! لم؟ ففي السماء ال يوجد غيريالعا
  هذا ألنكم صرتم في طبيعة بالجسد تحتاج إلى طعام مادي وجـسد مـثلكم يـشبع حـواس العـين واللمـس، فلـم أعـد أنـا خبـز

َّلكـن مـن يريـد أن يعـود ويـستوطن فـي ليعـيش الهـدف الـذي خلقتـه مـن أجلـه يجـب ... الحياة لهذه الطبيعة التي صرتم أنتم فيها ْ َ
ويبدأ يذبح خروف الفصح وهو بداية الشبع مني وبداية العبور، فعندما تبدأ تـشبع منـي سـتبدأ تقلـل . ب عن هذا الجسدّأن يتغر

فهذا هو الفصح وهذا هـو الخـروج مـن أرض فرعـون وهـي أرض العبوديـة التـي ولـدت . من احتياجك للعالم وللجسد وألي مادة
  . فيها
 لكـن لمـاذا مازالـت النـاس  .....كما هي الحياة فـي الـسماء... سي و عقلي كل شبع عاطفي كل شبع نف: َّأنا في كل شيء

 !تحتاج أشياء كثيرة وفي جوع كامل مستمر مثل سليمان؟
  فهناك وخدام ورعاة مازالوا يعوزهم شيء وأشياء مـن العـالم وفـي جـوع للكرامـة .. إن قلت ألن هؤالء الناس بعيدين عن اهللا

 !مثالي وليسوا قامة المسيح؟لم يصلوا لصورتي و ...ولطعام و
 لماذا؟؟؟ 
  َِفطبيعة آدم التي خلقت كانت مصممة على أنها تعتمد على اهللا الـروح وال تحتـاج خارجـه لـشيء كالغـصن فـي الكرمـة .... ُ

ال .. وهذه هي الحياة التي سيكون عليها اإلنسان فـي الـسماء لألبـد وهـي الحيـاة التـي خلـق اهللا اإلنـسان ليكـون فيهـا لألبـد... 
الـذي لــم .. كالغــصن فـي الكرمــة.. وكانــت جنـه عــدن نمـوذج لهــذه الحيـاة وهـي الوجــود فيـه . يوجـد طعـام أو أي شــيء غيـر اهللا
 ولن يحتاج لشيء خارج الكرمة

 ُفآدم كان مثل غصن مهيأ لإلتحاد بكرمتي هذا فقط لو أطاعني آدم ألصير أنا رأسه وبدأ يحيا بي. 
 دم سيكون عليها لو أطاعني ألصير أنا رأسـه وإلهـه وبـدأ يكـون عالقـة معـي فيـشبع بـي أنـا وهذه الصورة وهذه الطبيعة كان آ

 .الخبز الحقيقي فأصير أنا مصدر حياته 
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 واختـار كرمـة أخـرى و } ذاتـه و حـواء {فهذه الطبيعة فسدت الن آدم اختار رأس أخذ أوامره منـه ! ......... ماذا حدث ؟
ُرك ويوجد به وبذلك استعبد اإلنـسان باسـتيطانه فـي الجـسد ألنـه اختـار أن تكـون ذاتـه مصدر حياة آخر وهو الجسد يحيا ويتح

  ألنه صار .. التي هي الحياة ضد مشيئة اهللا ... هي رأسه وجسده هو مصدر حياته ومن هنا دخلت الخطية 
  انتم عبيد للذي تطيعونه { عبد وليس ابن {  
  عنـدما رفـض آدم ... ألنـي أنـا هـو الكرمـة الحقيقيـة  ..رة ومعالمهـا كالغـصن فـي كرمـة غريبـة فتـشوهت هـذه الـصو.. وصار

 ُفطرد من الجنة .. هذه البنوة 
  فصارت صورة ابن اهللا وصورة اهللا ومثاله التي كانت حسب مسرة مشيئة اهللا أن يكون عليها اإلنسان مخفيه عن العالم  
 ان عليها فلم يكن آدم يحتاج لغفران خطيه فقط، بل الرجوع للصورة التي ك...  
 َفقــد غفــر لــه والــدليل الذبيحــة التــي ذبحــت وبجلــدها كــسيت عــري آدم .. ألنـه بالفعــل ُِ َ واألهــم طالمــا لــم يعــيش آدم هللا ... ُِ

َفكان البد أن يطرد.. وطالما اختار كيان آخر يستوطن فيه  أنـه إن لـم تعـودوا حـسب مـشيئتي لـن تـدخلوا الراحـة .. ألخبـركم .. ُ
  .الحقيقة
 الطفل الذي طلب منه أبيه الملك الذي كان يحبه أبوه من كـل قلبـه وسـعى أن يجعـل الطفـل يحبـه فلـم يـستطيع فال تنسوا 

وبغوايـة الـوزير المطـرود مـن المملكـة . وطلب منه الملك أال يقترب من السور، ولكـن سـعى الطفـل أن يكتـشف لمـاذا منعـه أبـوه
ل من أسوار الحديقة المبنية فوق قمة الجبل وهـوى وسـقط وتكـسرت واقتناع الطفل أن الملك يريد أن يتحكم فيه، خرج الطف

فقـال " سامحني يـا أبـي"َّكل عظامه وتشوه وجهه ولدغته العقارب وصرخ بصوت عظيم، فنزل الملك في الحال فقال له الطفل 
 :له أبيه
  لـة وأنـا غيـر متـضايق منـكأنـا محبتـي كام.. وأقـول لـك سـامحتك" سـامحني يـا أبـي"أنا لم أنزل من قمة الجبل لتقول لي ..

ّهل لو قلت لك سامحتك، هل ستحل مشكلتك؟: ًثانيا  َ ُ ! 
 ولكن أنت تحتاج إلى عالج لتعود إلى الصورة الصحيحة التـي كنـت فيهـا.. فأنت ال تحتاج إلى مسامحتي يا ابني اآلن..  

يقـة الجهـاد التـي تـصل بكـم للهـدف وجهـادي ريكـم النمـوذج العملـي لطرُني جئت ألأ وتذكر . ..َّفي ُلتصير مهيأ أن تكون عضو
 .ر لعدم فهمكم الطريقذُيكون لكم ع وحياتي هي الشاهد لكم لكي ال

 قـصد فـي كالمـي بـوحي أفكنـت   ..ال باملاء فقط بل باملـاء والـدم ...دم   لهذا مكتوب هذا هو الذي أتى بماء و
 الـوالدة وهـذا معنـى كلمـه المـاء أي ،قـواايـاكم فقـط لتتنُعلمكـم كيـف ترفـع خطفقـط أو ُأ روحي إنني جئت ليس ألرفع خطايـاكم

لـم  ..وهـذا معنـى الـدم أي  ..بل كان كل هدفي أن تصيروا أعضاء في كالغصن فـي الكرمـة وكالعـضو فـي الجـسم  ...من الماء 
  يكـن هـدفي أن لـمأي .. أن أُأكد لكم أن الهـدف لـيس المـاء بـل المـاء ثـم الـدمأريدوكنت  ..آتي بالماء فقط بل بالماء والدم 

  ....فقط   النقيةاألولآتي ألغسلكم أو ُأعلمكم كيف ترجعون لصورة آدم 

 كان كل هديف بل 
ُ

لكي تصريوا  يف التجسد هو نفس اهلدف الذي خلقت من أجله اإلنسان ..
ويـسري دمـي عـضاء فـي تـصيروا أالـذي كنـت اقـصد بـه أن . .أعضاء يف وهذا هو كان رمزه عصري الكرمة

 فـأنتم عنـدما ..وهـذا بـالتحرر مـن العبوديـة  أن خلقتـه حـرار كمـا كـان آدم يـوم م أُدتُعـبعد أن ...يروا لحم من لحمي لتصفيكم
 ...بالكاد   التي كنتم فيها أي رجعتم للنقطة ..نتم بالكاد ألصورة آدم األول فتعودون 

   ...وكلتكم عليهأأصلحتم اخلراب الذي صار يف اهليكل الذي ....
     
  ًالبد أن يدفن أوال ي الذي هو الجسد الحيوانفهذا  أي تولـدوا مـن ..ُوبعد ذلك عنـدما تـصيرون صـورة آدم األول الحـر  ..ُ

ُالـذي خلـق فيـه  وهذا ما حـدث فـي اليـوم الرابـع... ستصيرون شهود لي  ..َّء فيولدوا من الروح وتصيروا أعضاُ تتبدءواالماء ثم 
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ألنــي  للعــالم ًاصــار نــور فهــو رمــز إلنــسان ..كــالنجم الــذي أرشــد المجــوس .. قــدوة وهــو أن يــصير اإلنــسانالــشموس واألقمــار 
وسـيكون كـل  ...كما أخبـرتكم فـي الكتـاب ستـصيرون قامـة ملـئ المـسيح أي صـورتي ..  لي  ًفصار صورة ..عملت فيه بروحي

... والمــاء   ..الــروح   ..ثـة ُ  هــم ثالاألرضالــذين يـشهدون علــى " وهــذا قـصد الكتــاب ..اني علــى األرضثـنــه مــسيح أإنـسان ك
 ".والدم 
 ُو للـصورة التــي كنــت اشـتهي أن يكــون فيهـا كــل إنــسان    ...د لـآلب ألنــي كنــت صـورة  لــآلب ُ كمـا  كنــت أنـا أشــه..... 

 ...ًواآلب أيضا  كان يشهد لي  
    في نفسه  الشهادة فعنده بن اهللااومن يؤمن ب   ..ابنهالتي شهد بها عن  اهللا شهادةألن هذه هي .... ًفمكتوب أيضا .. 
   ًفقد جعله كاذبا ..ُومن ال يصدق اهللا    ابنه التي شهد بها  اهللا عن من بالشهادة  لم  يؤألنهُ
  ابنههي  في ... وهذه هي الحياة  ..  إن اهللا أعطانا حياة أبدية  الشهادةوهذه هي   

  وهذا قصد الكتاب الذين يشهدون في .. األرض على عني سيشهدُأي أن كل إنسان سيجاهد ويصير صوره لي 
  ..ِّأي عمل روحي في والدتكـم مـن المـاء والـروح حتـى صـرتم أعـضاء فـي  ..الدم  و ..املاءو  . .. الروح .. ثالثةاألرض 

أنـا اإللـه ً صـار واضـحا فـي تغيـر هـذه الـنفس وشـهد عنـي أنـي وعملـي  .. أعمل أنا موجود معكم وفهذا يشهد للعالم إني مازلت
ّقادر على أن يغيرال ُ.. 
  الجـسد بـشهواته عبوديـةُ لعملـي فـيكم ألحـرركم مـن وهـو رمـز [  ..والـصيارفةدخلت الهيكـل وطـردت الغـنم والبقـر فعندما 

  .." أيـامثالثـةنقـضوا هـذا الهيكـل وأبنيـه فـي ا"قلـت لهـم ف... ! ؟ُ ترينـا حتـى تفعـل هـذا آيـة ةّأيـ: ني اليهـود  سـأل] المالوعبودية
 أن أُلـد إنـسان مـن المـاء والـروح والـدم   ....هوعلى األرض  وأعظم عمل يشهد عن قوتي آيةن أكبر أوكنت أقصد 

 هـي تغييـر ُ أعظـم عمـل ومعجـزة أيآيـة أعظـم ألنـه ..فهذا أكبر شـاهد لوجـودي ووجـود روحـي أي عمـل روحـي علـى األرض  ..
 .نفس إنسان من الموت للحياة

 أي هـو البرهــان الكامــل لوجـودي معكــم وهــو  .. مــن عنــد اآلب هـو يــشهد لــي ُوأيـضا قلــت لكـم إن روح الحــق الــذي يـأتي
  ...ُتغييركم من الموت للحياة 

   وعنـدما يـصير أي إنـسان صـورة لـي سيـشهد روحـي التـي  ..ُوهذا هـو الهـدف مـن الخلـق أن تـصيروا صـورة هللا بـل   ومثالـه
أنتم شهوديُكما قلت للتالميذ  ....سكنت في اإلنسان 

ُ
....   

 ًأيضا مكتوب الروح هو الذي يشهد الن الروح  هو الحق  و 
    ُـفكل هـذا  ..ُوعمـل روحـي الـذي جعلـه يولـد مـن الـروح  ..ُوجعلـه يولـد مـن المـاء  ..ّوالماء أي عمـل روحـي الـذي غـسله

كما صار كل قـديس شـاهد يل  ...لوجودي وعمـل شـدة قـوتي   ..وهو عمل روحي الذي عمل في اإلنسان سيشهد 
 .... فيه ودليل قاطع لعمل روحي بقوة فيه كما ظهر في موسى األسود وشاول الطرسوسي لعمليوشاهد 

  وهـذا مـا حـدث آلدم أن .. . التي فقـدتموها للطبيعةبل أن تعودوا .. فقط ُ إلى غفران ومسامحة ًاآلن إذا ال تحتاجونفأنتم
   .طبيعته تغيرت عندما انفتحت عيناه، فهو لم يكن مفتوح العينين

  أي الـذي لــم يكـن يــشعر بـه بــدأ يـشعر بــه، والجـوع الــذي لـم يكــن عنـده صــار عنـده، وهــو الجـوع لجــسد آخـر، فحتــى لــو
َغفرت خطيته، فالمشكلة ليست في الخطية بل في أن طبيعته تغيرت ولـيس هـذا فقـط بـل صـارت البـشرية كأنهـا فاقـدة الـذاكرة  ٌ

 ًا، ونسيت أنها كانت في الجنة وأن طبيعتها كانت نقية جد
 ِّوأعلمكــم كيــف تعــودون لهــذه ... وأريكــم إياهــا بنفــسي... وهــذا هــو هــدف تجــسدي أن أذكــركم بالــصورة التــي فقــدها آدم

  ..ًوأفتح لكم باب الملكوت بالفداء الذي كان مغلقا... الصورة 
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  لك صورة له ومثاله لكي يصير بذ.. فالناس نسيت تلك الصورة ونسيت فكره أن اهللا كان يريد كل إنسان أن يكون ابن هللا
 .كما نسى نبوخذ ناصر الرؤيا.. كاالبن الذي يشبه أباه 

 ــر  ال ونفــس ابكــل حواســه عــذراءنفــس  الجــاهالت هــي فالعــذارى خــرجن للقــاء " ومكتــوب .. بــه مرتبطــةُتحــب العــالم وغي
س هـذا معنـاه أن هـذه الـنفس ولـي..ال يكفـي للوجـود مـع اهللا  إرادة ا وعنـدهعـذراء هـاكون...إرادة لكـن   أي كان عنـدهم"العريس

ــنفس عــضو .. للجحــيم تذهبــ ــر ممتلــئ ا عنــدهيفهــ .. فــي كرمتــه ًا فــي اهللا وغــصنًاولكــن لــم تــصير هــذه ال  بالزيــتُ مــصباح غي
   ..زيتجاهد فلم يكون هناك ت يأتي نتيجة عصر البذار وهو رمز للجهاد أي لم الزيتو
 حكيمـات مـع إنهـم يعيـشون مـع  الالعـذارى ةيـر غيـرِغَلـم تـتعلم ولـم تو  ..بالزيـتل هذه النفس ولم تهتم كيف تـأتي أولم تس

ي  أ.. ال و أزيـتفـالنفس كالمـصباح لكـن إمـا بـه ...  الـشكلية مـن الخـارج للعبـادةفقط كان معهم مصباح وهـو رمـز  ..بعضهم 
ا هــو منيــر  ُإم ج مــصباح منيــر أي هــي فــي  مــن الخــار أي تبــدو... المــصباح ةلهــا صــورس ونفــهــم  الجــاهالت فالعــذارى .. ال وأِّــ

 أي جهاد مـن مـوت وصـلب وتعـب فـي الجهـاد فـي الطريـق الكـرب ال يوجد الحقيقةلكن  ..وكأنها صورة المسيح تخدم كنيسة
كمـا أن المـصباح   ...زيـتلكـن بـال وهذا الشكل الخارجي ها كمصباح  معها مصباح وهي نفسكنيسةفيبدو أن هذه النفس في 

َلكن في وقت المجيء سيمت .. أم ال زيتبه ُيعرف من الخارج هل هو  ال  .حن كل إنسانُ
 زيتن الذي ليس عنده ِ مزيت هو الذي عنده ْنَأو في وقت الضيقة أو وقت الظالم يظهر م ...   
 ن الطريــق للوصـول للهــدف هـو جهــاد كامــل للتحـرر مــن الكرمــة أ الهــدف وأدركـت مــستنيرة الحكيمــات هـي نفــس العـذارى

 بهــم ّرَلكــن هــذا وارد أن كــل القديــسين مــ.. نعــست ونامــت كالجــاهالت أيــضا أنهــا مــع وجــود فتــور وهــو  ولهــذا جاهــدتالغريبــة
ّ لكن لم يضيع الرب تعبهم ،فترات فتور ُـ يمكـن أن يصلح المـصباح وهـو نفـوبـسرعة لـم يـضيع فالزيـتُ للـصورة  ُ لتعـود نفـسه ُسه،ُ

 . وجعله ينيرالزيت من لالستفادةح ُويصلُوإناء مهيأ .. التي كان فيها ليصير كالمصباح المنير 
  وهذا هدف التجسد ألنه لوال أن آدم رفض تحقيق الهدف لمـا دبـرت العنايـة اإللهيـة التجـسد فجئـت أنـا فـي هـذه الـصورة

وأريكـم الـصورة التـي اشـتقت أن تكونـوا فيهـا .. وأفـتح بـاب الملكـوت .. وأخذت نفس الطبيعة البـشرية اللحميـة ألتمـم الفـداء 
  .ومثال نموذجي.. عملي كنموذج 

  فكلمه ابن اهللا ال تعني أني ابن أي قريب هللا... 
  جئت في صورة االبن... بل إني... . 
  ألنه مكتوب عني أني صورة اهللا لكن ليس أني صرت في الهيئة إنسان بل كإنسان 

Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God: 
And being found in-appearance – [fashion] as [like] - a man, he humbled himself. 

  ولـيس ألنـه تـشبه بقـوة .. فليس معنى ذلك انه صار أسد أي أنـه صـار حيـوان " .. هذا اإلنسان قوي كاألسد"مثلما تقولون
 .أي أنه صار حيوان.. األسد فصار كأسد بالفعل 

 ا كيف كانت الصورة التـي كـان اهللا يريـد أن يكـون اإلنـسان عليهـا ليكـون اإلنـسان بمثابـة وكل هذا ألني كنت أريد أن تفهمو
  ..لهذا جئت بهذه الصورة .. ليصير اإلنسان بذلك صورة هللا بل ومثال له . ابن هللا
  وأنـا روح  ليس ألني ابن اهللا أي كيان قريب هللا أي خارجه، كـاالبن هـو قريـب لـألب وهـو كيـان خارجـه بـل أنـا ظـاهرة فريـدة

ليكـون عينــه مـن الـشمس لتأديــة غـرض لــيس ألن .. اهللا وامتـداد مـدى مــن اهللا كالـشعاع الـذي خــرج مـن الـشمس ودخــل الغرفـة 
ّوال حتى مصغر أي نموذج للشمس.. الشعاع كيان مستقل أو هو شيء آخر غير الشمس  ُ.  

  يس إنـي بـشر بـل أنـا روح تجـسدت، فمكتـوب ولـ.. أي مـن اهللا " روح منـه"هكـذا أنـا .. بل هو امتداد من الـشمس نفـسها
ًلم يرسل اهللا إنسانا بل إن الروح والكلمة صار جسدا" ً " 
  أي أني قريب هللا كاالبن الذي هو أقرب إنسان لألب .. فأنا لست ابن هللا .. 
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  أي كنـت أريـد مـن كـل إنـسان أن..  ألريكم وأعلمكم كيـف تـصلوا لتلـك الـصورة عينهـاجئت يف صورة ابن اهللابل 
. "يف البدء كان الكلمة"ولكني كتبت لكم ".. في البدء كان االبن"لهذا لم أكتب . ًيكون ابنا لي فأنا جئت بهذه الصورة

كـأني كيـان آخـر منفـصل عـن اهللا واعتقـدوا أن كلمـة ابـن اهللا نفـسه، ألن كثيـرون لـم يفهمـوني اإللـه أنـا ألؤكد لكم إني منـذ البـدء 
 وشخـصين، ولكنـي أنـا مثـل الـشعاع الـذي هـو هـو نفـسه امتـداد الـشمس، وجد ابن كأننا ذاتينيوجد آب وي واعتقدوا انه .اآلب

ولكني لـم أكتـب . تعني شخص يشابه اآلبوليس ابن للشمس بحسب معياركم ومفهومكم، ألن مفهوم كلمة االبن عند كثيرين 
. دفي أن أريكــم كيــف تــصيرون أبنــائيكــان كــل هــولكــن بــسبب الخــراب الــذي صــار فــي البــشرية ".. فــي البــدء كــان االبــن"لكــم 

 . أشتاق أن يكون فيها كل إنسانّونموذج حي مثالي للصورة التي ِّإنسان ومعلم فجئت بصفتي 
  َلهذا خلق نجم الشمس بهذه الصفات ليكـون صـورة تفهمـوا بهـا طبيعتـي التـي خرجـت  ..وقلت عن نفسي أني شمس البر ِ ُ

  .أي هو هو من نفس كيان الشمس .. اع خرج من الشمس وهو منه ُكما أن الشع" .. روح منه"من اهللا وأنا 
  خرجت مـن عنـد "لهذا مكتوب روح من اهللا وخرجت منه أني كنت أي هكذا أنا خرجت من اهللا اآلب، ومن نفس كيان اهللا

م قبلــوا وعلمــوا ن الكــالم الـذي اعطيتنــي قـد اعطيــتهم وهـ، أل اتــرك العـالم واذهــب الـى اآلبًيـضاأاآلب وقـد أتيــت الـى العــالم و
ــو( "نــي خرجــت مــن قبــل اهللا وأتيــتأل، يقينــا انــي خرجــت مــن عنــدك وآمنــوا انــك انــت ارســلتني وكمــا أخبرتــك أنــي .. )٨و١٨و١٧ي

  .كشعاع الشمس الذي خرج من الشمس ودخل في الغرفة لتأدية غرض
  ريـق كيـف تـصلوا إليهـا، لهـذا قلـت ّأي الـصورة النموذجيـة التـي جئـت ألريكـم إياهـا وجئـت ألعلمكـم الطفأنا االبن المثـالي
ً بل دخول الـسماء لـيس هـو طريقـا ولم أقصد الطريق للدخول للسماء ألن الدخول للسماء ليس هو الهدف"... أنا هو الطريق"

ً أو ربمـا يومـا واحـدا أو فتـرة قليلـةفقط كما حـدث للـص اليمـين، وهـذا يـتم فـي سـاعة واحـدةّفي حد ذاته بل هو بالتوبة   ولكـن .ً
مــا أضـيق البـاب وأكــرب الطريـق وقليلــون هـم الــذين " أنـا قلــت عنـه ريـق للوصـول لتلــك الـصورة عينهــا وهـي صـورة اهللا ومثالــهالط

وهـدفي األول أن أريكـم صـورة االبـن وصـورة اهللا ومثالـه التـي .. وهذا هو الذي يحتاج جهاد حتـى الـدم وجهـاد قـانوني " وجدونه
  ..صورة بل تناست بل وكأن اإلنسان فقد الذاكرة كما حدث لنبوخذ نصر ُاشتقت أن يكون آدم عليها وفقدت هذه ال

  دليـل علـى إنـي أنـا هـو الـروح القـدوس نفـسه ... ولم أقل اثبتوا فـي اآلب " .. وأنا فيكم.. َّاثبتوا في "والدليل إني قلت ..
  " ...ال يستطيع أحد أن يأتي إلى اآلب إال بي"ًوقلت أيضا 

  ُكما انه بدون شعاع الشمس الذي دخـل الغرفـة أو أي مكـان ال يقـدر أي مكـان أن .. روح اهللا ألني نفس  ..أي بواسطتي
  هكذا بدوني أنا الروح التي خرجت من اآلب ال يقدر احد أن يستنير أو يتطهر ويصل لآلب.. يستنير ويتطهر 

  فأنا قلت عن  ..  هو الكراماآلببل ..  ولم أقل أن اآلب هو الكرمة الحقيقيةأنا الكرمة احلقيقية: و أنا قلت
ّ وأنتم أغصان في وهذا دليل علـى أنـي أنـا هـو مـصدر الحيـاة ألنـي أنـي نفـسي الـروح القـدوس أي أنا هو الكرمةنفسي أني 

  روح اهللا وخرجت من اهللا 
 ُكن ظهرت في الهيئة كإنسان ألتمم عمل معين، كما خرج شعاع الشمس من قرص الشمس ليعمل عمـل داخـل الغرفـة ل ُ.. 

  ُثم يعود للشمس بانتهاء عمل الشعاع
  وبانتهاء هذا العمـل صـعدت وعـدت ُهكذا أنا روح خرجت من اهللا أي روح منه خرجت لمهمة وعمل معين

لآلب كما يعود الشعاع للشمس
ُ

ُوليس الشعاع  .. ومنه..  في الشمس كيان واحدألن الشعاع في األصل  .. 
هكــذا أنــا واهللا لــيس ... بــل همــا كيــان واحــد ... ونقــول أن الــشعاع ابــن للــشمسوالـشمس كيانــان متــصالن وقريبــان ومتــشابهان 

  .امتداد مدى الشمس مثل الشعاع الذي هو من الشمس أي هو ن بل نحن كيان واحد وأنا روح منهكيانان متصال
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  أي مـا خـال .. خطيـة مـا خـال ال... ولكـن فأنا شابهتكم فـي كـل شـيء وجئـت بهـذه الطبيعـة البـشرية الترابيـة التـي أنـتم فيهـا
ُالطبيعـة العتيقــة التــي ولــدتم أنــتم فيهــا ُوهــي العبوديــة التــي ولــدتم تحــت تحكمهــا  ..ُِ ألنكــم صــرتم اغــصان فــي كرمــة رئــيس العــالم ُِ

 فقـد صـرتم صـورة لـرئيس العـالم وهـو الحيـة] َّوهـذا اذا كنـتم أعـضاء فـي[ًوصار هو الرأس لكم، وبدال من أن تـصيروا صـورة لـي 
لهذا عنـدما تجـسدت أخـذت شـكل الحيـة، ألريكـم وأؤكـد . ًنكم صرتم أعضاء فيها، وهي صارت بالتالي عضوا فيكمالقديمة أل

وصـار هـو الـرأس المـتحكم فـيكم كمـا أخبـرتكم فـي مثـل العـرس أن جميـع النـاس ابتـدءوا بـرأي واحــد لكـم كـم صـارت صـورتكم 
 .أي كأنه صار يتحكم فيكم تحكم كامل. يستعفون

 صـار فـي "ه الطبيعـة ولكـن شـابهتكم فـي كـل شـيء مـا عـدا هـذه الطبيعـة وهـي العبوديـة، لهـذا مكتـوب عنـي فأنا لم آت بهذ
ــة كإنــسان ــار الحقيقــي الــذي صــرتم فيــه أنــه إنــسان تحــت الــضعف فــي معيــاركمًولــيس انــسانا، فــإن كلمــة إنــسان " الهيئ  والمعي

كـن شـابهتكم فـي الـضعف البـشري وهـو الجـوع والعطـش ِ ولكنـي لـم آت بهـذه الطبيعـة، ول.والعبودية ويتحكم فيه نـاموس آخـر
ً وأيضا كنت إنسان كأنه يبدو أنه يحتاج لصوم وصالة ألني جعلت نفسي مثل إناء فارغ يحتاج أن .المشاعر واألحاسيس فقطو

 . يمتلئ من الروح ويحتاج معونة إلهه
  ًأحب شعبه حبا كامال ومثل ملك وحـاول الملـك أن . ًاالبن له مواصفات دقيقة جـداوهذا ًيصير كل إنسان ابنا له، أراد أن ً

هـذه الـصورة ّفاضـطر الملـك أن يـذهب بنفـسه لـيعلم شـعبه . ولكـن لـم يفهـم الـشعب كيـف ينفـذ هـذه المواصـفاتيكتبها لشعبه 
م شــعبه تعلــيم عملــي كيــف يزرعــوفتــرك غنــاه وعرشــه . وكيــف تــصير، ومــاذا يجــب أن يفعــل كــل إنــسان ن األرض وكيــف ّــوبــدأ يعل

ً كــان أمينــا جــدا فــي تعليمــه، لــم يأخــذ معــه أي وألن الملــك. بون عيــشهميكــس نقــود أو أمــوال مــن قــصره، وبالفعــل كــان يــشتغل ً
، لـيس ألنـه ال يملـك وإذا لم يعمل هذا الملـك كـان سـيجوع بالفعـل. ويبيع عمل يديه ليكسب قوته وكان يأكل منه فقطأمامهم 
ًينــا جـدا فـي أن يمثـِّل دور االبـن، فـأخلى نفــسه وأخـذ شـكل عبـد صـائرا فـي شــبه مولكـن ليكـون أ... !! فهـو الملـك .... ًأمـوال  ً

، ونفـذت كـل قوانينـه فجعلنـي ّأنا استطعت أن أنفـذ تعـاليم الملـك"أي " أنا ابن الملك" وبدأ يقول لهم .الناس من عامة الشعب
، لـم يأخـذ أي نقـود مـن ً أمـين جـدا فـي محبتـهكـان الملـك وألن".  ألريكم مثال عملي وأريكم الطريـق، وهو أرسلني إليكمًابنا له

ًمـع إنـه لـم يكـن خلـسه أن يكـون معـادال للملـك ألنـه هـو هـو الملـك ّ، وهكذا ظل أيام وشهور وسنين يعلم شـعبه القصر الملكي
ق  فـي عـدم فهمهـم الطريـلشعبه حتى ال يكون لشعبه عـذرمن شدة حبه فكان كل الهدف مما فعله أن يكون مثال عملي . سهنف

 .وكيف يصيرون أوالد الملك
 بالفعل ال يكون لديـه أمـوال، ولـو لـم يجاهـد جهـاد قـانوني مثـل القـانون الـذي  أن يكون كل هذه الفترة فقد قرر هذا الملك

، ولكـن قـرر أن يمكن أن يرفـع يـده فيـأتي لـه كـل الخـدمالكافي له، مع إنه في أي وقت بنفسه لشعبه، لن يجد القوت أنزله هو 
 . على غناه هو] وهي فترة وجوده مع شعبه[في هذه الفترة  ال يعتمد

  فلـم أكـن أحتـاج أن ". ّكـان الـصبي ينمـو ويتقـوى بـالروح وينمـو فـي القامـة والحكمـة والنعمـة"ًنـا أيـضا مكتـوب عنـي أهكذا
 آخـذا صـورة عبـد أخلـى ذاتـه"ولكـن مكتـوب عنـي . ، ألني أنـا أنـا نفـسي اإللـهأو امتالء وشبع من الروحنمو في قامة أو حكمة أ

 وتحـت  أني لـست تحـت ضـعف مـثلكمألؤكد لكم أكثر من حقيقة كإنسانوصرت في الهيئة . ًصائرا يف شبه الناس
التـي تـصل بكـم لتلـك عبودية أي يوجد احتمالية أن أخطيء، ولكن كان كـل هـدفي أن أريكـم بنفـسي الطريـق أي طريقـة الجهـاد 

قـرر أن ال يأخـذ ولكـن مـن شـدة أمانتـه فـي التعلـيم الملـك الـذي كـان ال يحتـاج لغنـى ومثـل . الصورة التي أريدكم أن تكونوا فيها
كــل هــذا لـيعلم شــعبه كيــف يكــسبوا ، وكأنــه بالفعـل يحتــاج أن يعمــل ليكـسب قوتــهأي أمـوال، وخــرج مــن القـصر خــالي الوفــاض 

 .ُرضوا الملك ويصيروا أبناءهُقوتهم وكيف يغتنوا لي
  الغيـر ممتلئـة مـن روح التي ولدتم أنتم فيها وهي هذا العالم وأخذت نفس الطبيعة الضعيفة ًهكذا أنا أيضا أتيت وولدت في

، وهـذا مثلكموأمنو يف القامة واحلكمة امتلئ ًا أيضا أن وكانني أحتاج أن مـثلكم وكأنني غيـر ممتلـئاهللا 
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 فــي القامــة نريــق كيــف تنمــووأريــتكم الطإنــاء فــارغ كــأنني كنــت أي ".. ًصــائرا يف شــبه النــاس"معنـى مــا قالــه الكتــاب 
ّوأريتكم كيـف يمتلـئ االنـسان ويتقـوى بـالروح . وشابهتكم في هذه الطبيعة وكأنني إنسان غير ممتلئ من الروحوالحكمة والنعمة 

غيـر إنـي لـيس أي  ..كيف يغلـب االنـسان الـشيطانكما أريتكم في البرية وكيف يحارب ويغلب وكيف ينمو في القامة والحكمة 
فأنـا . ، ولـيس ألنـي لـو لـم أصـوم كنـت سـأنهزم يمتلـئ ويغلـب، وأريـتكم طريقـة الغلبـةيـسعى أننت ألعب دور إنسان ممتلئ بل ك

وهكـذا عنـدما كنـت أصـلي . ًلست إنسانا حتى أحتاج أن أغلب أو ال أغلب بل كل الهدف هـو أن أريكـم كيـف يغلـب االنـسان
أخليـت نفـسي كـل ألني بالفعل بكل أمانـة  ،ه ويحتاج لمعونة إلههأن يشبع من إلهوكأنه يحتاج إنسان، بالفعل جعلت من نفسي 

جعلـت مـن نفـسي إنـسان فـي هـذا االحتيـاج الروحـي وهـذا هذا االخالء ووضعت نفسي في هذا الجسد في هذه الفترة الزمنيـة و
أن أخطئ لو  أي ليس إني كان من المحتمل كنت تحت ضعف عبوديةأني ولكن ليس . االحتياج الجسدي والنفسي والعاطفي

ًألكــون أمينــا جــدا فــي تعلــيمكماحتياجاتــه بكــل أخــذت شــكل إنــسان  ي، ولكنــلــم أصــوم أو أصــلي  كيــف تــسيروا الطريــق وكيــف ً
ّفعنـدما كنـت اجاهـد فـي بـستان جثـسيماني كنـت أعلمكـم فـي الـساعات األخيـرة لكـم فـي . تمتلئوا واخليت نفسي اخـالء كامـل

أنــه مهمــا تــرككم النــاس، ، ِّإنــي ســمحت أن يــأتي مــالك ليقــويني ألؤكــد لكــمم بنفــسي  وأريــتككيــف تــصبروا إلــى المنتهــىالطريــق 
ًأريتكم أنني سأرسل لكم مالكا ليقويكم أيضا، فكما حدث لي سيحدث لكم إذا سلكتم كما سلكت أنا الطريـق فأنـا اشـتركت . ًِّ

 .ًت في نفسي هذا االحتياج أيضاجعلفأنا اإلله !". ما ذنبي في هذا األلم؟" حتى ال يقول إنسان معكم في األلم
  ًمرض ابنه مرضـا خطيـرا ومثل ملك جعـل قـرر أن ي حكمـة ومحبـة الملـك الـشديدة البنـه، فمـن، ورفـض االبـن العـالجًمميتـا ً

ّانظر إلي يا ابني فقد صرت فـي نفـس "وقال له ] وهذا هو الهدف األساسي من التجسد[ في نفسه نفس المرض الذي في ابنه
ًفلم يكن الملك مريـضا مـن قبـل وال . ّكل هذا حتى يشجع ابنه أن يأخذ هذا العالج". ّي كيف سأعالج نفسيمرضك، وانظر إل

، جعـل فـي نفـسه هـذا  أن يفعل المستحيل حتى يشجع ابنه أن يأخذ العالج لينقذ ابنـه، ولكن ألنه قرركان يحتاج لهذا العالج
ليس ألنه مريض منذ البداية ولكن . نفس هذا العالج لفصار كأنه حيتاج بالفعل. المرض الذي هو نفس مرض ابنه

ًوهو أن يجعـل ابنـه يـرى مثـاال عمليـا كيـف يعـالج الملـك نفـسه حتـى يتـشجع  ... ًهلدف حمدد جداًجعل من نفسه مريضا  ً
 المــرض، ّهـا أنـذا يـا ابنـي لـم يكـن لـدي هـذا"لهـذا قــال الملـك البنـه ..  سـلك أبـوه ويأخـذ هـذا العـالجمـاًاالبـن أيـضا ويـسلك ك

 ًالـذي بـال خطيــة صـار خطيـة ألجلنـا، والـذي بـال ضـعف صـار ضـعفا ألجلنــا أي" [ًوالـذي كنـت بـال مـرض صـرت مرضـا ألجلـك
 ]. صار في الضعف

  ًفترة طويلة شهورا وسنينا افتقر ًهكذا الملك الذي كان غنيا فانكم تعرفون نعمة ربنـا يـسوع المـسيح انـه مـن اجلكـم افتقـر [ً
ًهكـذا أنـا أيـضا أخـذت هـذا ..  وكأنه لـو لـم يعمـل سـيجوعوبدأ يعمل في األرض وكأنه يحتاج] ا انتم بفقروهو غني لكي تستغنو

 لـيس ألنـي لـو وأريتكم كيف ينمو االنسان في الروح وكيف يتقـوى.  المريض وكأنني بالفعل ضعيف ومريض وغير ممتلئالجسد
هكذا بل صرت في الهيئة كإنـسان يحتـاج كم قابل للخطية ًإنسانا تحت ضعف مثلفأنا لست  ،ًسأموت روحيالم أصوم وأصلي 
فعندما يسير انسان الطريق الكرب ويتـألم مـن . "صار في الهيئة كإنسان"وهذا معنى ما هو بالكتاب . في الروحأن ينمو ويتقوى 

ملـك الـذي جعـل فـي ًجعلت من نفسي في هـذا الـضعف ألشـترك معـك أيـضا مثـل ال"ًاالنسان العتيق سأقول انا أيضا له يا ابني 
هـذا اكون في هذه الحالـة وهـذا الـضعف وكـأنني احتـاج لنفسه نفس المرض الذي كان في ابنه وكأنني احتاج لعالج، وقبلت انا 

! نـت تـرفض بعـد هـذا أن تجاهـد هـذا الجهـاد القـانوني مثلـي؟أًوهو جهاد صوم وصالة ثالثون عاما، فكيف سنين طويلة العالج 
َفماذا يصنع لكرمي وأنا لـم أصـنعه. تبعوا خطواتي لتنا أعطيتكم مثاالفأ فـإن كنـت أنـا اإللـه الـذي ال أحتـاج لعـالج جعلـت مـن ". ُ

ًوظللــت أجاهــد ثالثـون عامــا ألريكــم كيـف تــصيروا أبنــاء هللا وكـأنني ضــعيف وغيــر ممتلـئ نفـسي خطيــة مـن أجلكــم أي شــابهتكم 
وأنـتم الـذين فكيـف بعـد هـذا " دهم أن يكونوا واحد كما نحن واحدأيها االب أري"وكما قلت . في صورة ابن اهللانا أمثلما جئت 
 !!!! الذي أريتكم إياه بنفسي؟ تنموا في الروح وتمتلئوا، كيف ال تسيرون الطريقتحتاجون أن
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  كنت أريكـم الطريـق الـذي سيـسيره كـل انـسان يريـد أن " الهي الهي لماذا تركتني"فعندما كنت أصرخ على الصليب وقلت
ِّ، أنــه بحكمتــي فــي أصــعب الظــروف ستــشعرون بتخلــي منــي، وهــذا ســيكون أصــعب  وكنــت أريكــم مــا ســيحدث لكــم.َّيــصل إلــي

أي كنت كـأني .. الطريقًوبكل ما سيشعر به أي إنسان فعال يسير  بنفس الضعف ّ، وأنا في هذا التخلي اجتزتهامتحان تجتازونه
وبـنفس ًهـا انـا أيـضا معكـم بـنفس المـشاعر "وف وأقـول لكـم  فـي أصـعب الظـر حتـى أعـزيكمًانـسان اجتـاز أيـضا نفـس االمتحـان

 "... وبنفس األحاسيس التي تشعرون بها أنتماأللم ونفس المعاناة 
  وهـذا لـو سـلكتم كمـا سـلكت وتتبعـتم نا لم أكن أحتاج لقيامة بل كنت أريكم كيـف تقومـون أنـتم وتغلبـون المـوتأوهكذا ،

 ". ه موته سنصير في قيامتهإن صرنا متحدين بشب"كما هو مكتوب خطواتي 
  وهـذا برهـان قـاطع علـى أنـي أنـا نفـسي روح " .. بدون اآلب"ولم أقل ".. ًبدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيئا... "ًوقلت أيضا

  اهللا أي روح خرجت من اهللا أي أنا واآلب كيان واحد ألننا روح واحد 
  ازر بــصوت عظــيم ليقــوم مــن غفلتــه بــل مــن موتــه ألنكــم كمــا أقمــت لعــ ..فــأردت أن أوقظكــم أو أعيــد ذاكــرتكم المفقــودة

 .َّبانفصالكم عن مصدر الحياة الحقيقي وعدم استيطانكم في صرتكم أموات
  ّـبـل جئـت وخبرت بهـا أي أعلنتهـا لكـم بنفـسي وعلمـتكم كيـف .. فليس أني أخبرتكم بهذه الـصورة وعلمتهـا لكـم بـالكالم

  وهذا كله سيصير لو سلكتم كما سلكت أنا.. لتصيروا فيها . ة فيكمُتجاهدوا لتكون بل تعود هذه الصورة المفقود
  هذا يصير لو سلكتم كما سلكت أنا: أكرر لك ... 
  مثل الطفل الذي وقع من قمة القصر " .... أتيت لتكون لكم حياة"لهذا قلت  
  د أن تفهمـوا الـصورة فكنـت أريـ... ًفعندما صـمت أربعـين يومـا كنـت بكـل أمانـة أشـابهكم فـي كـل شـيء فـي نفـس الـضعف

ــر مــن النبــات .. التــي كنــت أشــتاق أن تكونــوا فيهــا  وأكــدت لكــم أن روح اهللا الخــالق لــه قــدرة إحيــاء هــذا الكيــان البــشري أكث
فـالروح الخـالق مـصدر .. والـدليل أن أخنـوخ وايليـا بهـذا الجـسد حتـى اآلن.. وهذا ما سـتكونون عليـه فـي الـسماء .. المخلوق 

  ..أيها اآلب أريدهم أن يكونوا واحد كما نحن واحد : وقلت. ه أقوى من النبات المخلوقحياتهم الذي له قدر
  ُلكن المشكلة أنه لم يعد اإلنسان يثق في قدرة روح اهللا الخالق التي يمكن ا تحيي أكثر من النبات الخالق... 
  بل وصار في عداوة... ًكالماء الذي ال يختلط بالزيت أبدا .... فمكتوب األرض صارت خربة وخالية . 
  االسـتيطان فـي {هـذه الخليقـة جـسديه ... فالطبيعة التي صار فيها آدم بعد رفـضه أن يكـون اهللا رأسـه وإلهـه ومـصدر حياتـه

شبع .. ومعتمـدة .. أي صـارت محتاجـة } الجـسد ُــعلـى طعــام مـادي يـشبع الجـسد وعاطفـة بــشريه تـشبع القلـب، وجـسد آخـر ي
فـي جـوع حتـى أن جـسده صـار يتحـرق كمـا قـال الرسـول بـولس ولهـذا أوصـيت ونـصحت هـذا وصـار اإلنـسان .. باقي الحواس 

ّفـي حالـة عـدم احتمـال اإلنـسان لهـذا التحـرق ] وهـو الـزواج[ًاإلنسان أن يتـزوج بـدال أن يتحـرق، وسـمحت وباركـت هـذا األمـر 
 "ُّه الحالة أفضل من التحرقإن لم يستطع الرجل أن يضبط نفسه ويحفظ عذراءه فليتزوج ألن الزواج في هذ"ومكتوب 

  وأما مـن أقـام راسـخا فـي قلبـه ولـيس لـه اضـطرار بـل لـه سـلطان علـى إرادتـه وقـد عـزم علـى هـذا فـي قلبـه أن يحفـظ عـذراءه
  .فحسنا يفعل

 ْإذا من تزوج فحسنا يفعل ومن ال يتزوج وصار في نضوج وفهم هذا األمر فهو يفعل األحسن َ َ.  
  وأنــتم صــرتم كالمــاء الــذي ال يمكــن أن يخــتلط ... يقــدر أن يكــون شــبع هــذه الطبيعــة اآلن ال ) الــذي كالزيــت(فــاهللا الــروح

 ًبالزيت أبدا وصارت البشرية كالغصن لها كرمة أخرى
  جعلوني ناطورة الكروم أما كرمي فلم أنطره  ...كما هو مكتوب 
 ألن اهللا .. ذا ضـد اهللا وضـد مـشيئتهليس هذا فقـط بـل مـصدر الحيـاة اآلخـر هـ.. فصار اإلنسان له كرمة ومصدر حياة آخر

  ..لم يخلق اإلنسان لهذا الوضع وهذه الحياة ليكون له مصدر حياة غيره وهو الجسد 
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  ــه بــل خلقــه بكيفيــة عــضو فقــط ــار اإلنــسان كرمــة أخــرى  ....فلــم يخلــق اهللا اإلنــسان ليكــون كيــان مــستقل بذات ولكــن اخت
  .غيري
  ألنـه اختـار مـصدر .. ًمـستوطنا فـي الجـسد أن يكـون اهللا الـروح مـصدر حياتـه  فاآلن ال يمكن أن يكون أو ينفـع لمـن صـار

 حياة آخر وكرمة غريبة 
  ًال يقـدر أن يـصير اآلن عـضوا فـي اهللا .. ويجد كل شبعه فـي الجـسد] وهو الجسد[فال يقدر فيما هو عضو في كيان آخر

مهمــا أراد بــصدق .. أي قــوه تــتحكم فيــه ..  آخــربــل صــار لــه نــاموس.. الــروح ، ويــصير اهللا مــصدر شــبع قلبــه وفكــرة و جــسده
 ًكامل بإرادته أن يكون عضوا في اهللا سيقاومه هذا الناموس وهو الكيان المستوطن فيه فتره طويلة

  فـاإلرادة حاضـرة عنـدي ... إن النـاموس روحـي أمـا أنـا اآلن فجـسدي مبيـع تحـت الخطيـة "ّـكما أكد القـديس بـولس وقـال
 ".ت أجدولكن أن أفعل الحسنى لس

  ّإنــي ُأســر بنــاموس اهللا ولكــن هنــاك نــاموس آخــر فــي أعــضائي ــاموس آخــر فــي أعــضائي يحــارب نــاموس ذهنــي ... َ هنــاك ن
 ويسبيني لناموس الشر 

  لـست أعـرف مـا أنـا أفعلـه وأنـا : بـل قـال.. وهذا الكالم قاله بعـد سـنوات مـن نعمتـي وعمـل روح اهللا فيـه، ولـيس هـذا فقـط
 ..  الخطيةمازلت أخدم بجسدي ناموس

 َهذا كله ألن بـولس ابنـي ولـد فـي كرمـة غريبـة كمـا أخبـرتكم فـي أول الكتـاب أن األرض !! فكيف لم تفكروا في هذا األمر؟ ُِ
 .كانت خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة وصرتم حسب دهر هذا العالم أي باتفاق وتناغم كامل

 ــ َّي بــار وال يجــد فــي علــه واحــده ، وكــرر هــذا الكــالم ثالثــة تــذكروا ســعي بــيالطس أن يطلقنــي وقــت الــصلب ألنــه أدرك أن
  َّلكن ناموس عبودية الناس جعلته يقبل صلبي ويحكم علي ألنه مازال عبد تحت سلطان اله آخر.. مرات
 المولـود مـن الجـسد"وقلـت أنـا ...  "الـذين هـم فـي الجـسد ال يـستطيعون أن يرضـوا اهللا.. "ًولهذا أيضا قال ابني بـولس  ..

... بـل الـذي زاد األمـر صـعوبة إن كـل مـا يـشتهيه الجـسد ضـد اهللا الـروح.. صـار مـادي وجـسدي  أي كل احتياجه "..هوجسد 
  ُأي تخلقوا من جديد .. لهذا جئت وصرحت أنكم ال بد أن تولدوا من جديد 

  لـيس أنكـم مخلـوقين  : فكنـت أريـد أن أؤكـد لكـم.. بل في الحقيقـة يريـد اهللا أن تعـودوا وتـستعيدوا هـذه الـصورة المفقـودة
بل في الحقيقة أنـتم كنـتم فـي صـورة راقيـه .. أي تصيروا في عمق أعلى روحيا .. بطبيعة جسدية ويجب أن ترتقوا لخليقة أفضل

فكـل هـدف اهللا اآلن . ًجدا ومهيأة لتكـون صـورة اهللا كالغـصن المهيـأ أن يكـون فـي الكرمـة الحقيقيـة، ولكـن خربـت هـذه الـصورة
أي تــستعيدوا .. ًعمــق روحـي أو ترتفعــوا روحيــا بـل أن تعــودوا للقامــة والحالـة والــصورة والطبيعــة التـي كنــتم فيهــالـيس أن تــدخلوا ل

 . بل أن تعودوا للمستوى الذي كنا فيه.. وليس أن ترتفعوا روحيا.. هذه الصورة المفقودة
  البـد  ال نقـول أن الـشيطان: ًون مالكـا بـافتراض انـه يـسعى أن يكـ.. ًلنتأمل فـي الـشيطان مـثال.. ولكي تتضح الصورة أكثر

 يستعيد الصورة يجب على الشيطان أن يـسعى أن: بل نقول.... ًليصير مالكا أن يكون في خليقة جديدة ويخلع العتيق
.. ألنـه كـان فـي حالـة وطبيعـة سـامية جـدا .. التـي فقـدها بحماقتـه ويعـود للقامـة التـي كـان عليهـا وهـي صـورة المـالكاملفقودة 

  ..سقط أو فقد هذه الصورة ... طاعته هللا وعدم استمراره في مشيئة اهللا وبعدم 
 ــد أن يــصير مالكــا ــدة أنقــى أو يجــب أن يكــون فــي خليقــة .. ًوبــافتراض انــه يري ــد أن يكــون فــي خليقــة جدي ــه يري ُال نقــول ان

   التي فقدها بل نقول إنه يريد أن يعود للطبيعة األولى النقية ويستعيد هذه الطبيعة والصورة... جديدة 
 فالقيامــة مــن األمــوات لــيس هــي .  بالقيامــة مــن األمــواتيا قــصدوهــذ. لفــت نظــركم إليــه مــرات عديــدةأ أن ردتوهــذا مــا أ

إذ كنـتم أمـوات "كمـا هـو مكتـوب  ..ارتقاء من مرحلة سفلى لمرحلة عليا ، بل إنكم ولدتم أموات بطبيعة آدم المنفـصلة عـن اهللا
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احلـال يف  كمـا سـيكون  فقـطيعة التي حتيا بروحبالطبيأي ..يد أن تعودوا أحيـاء رأنا أو" .. بالذنوب والخطايا
  .السماء 

 فكنــت أقــصد أن .. لــتكن مــشيئتك كمــا فــي الــسماء كــذلك علــى األرض : لــذلك علمــتكم فــي صــالتكم اليوميــة أن تــصلوا
ا فــي الــسماء يعيــشون وكمــا حــسب مــسرة مــشيئتي وهــي أن تعيــشوا كمــ ..تطلبــوا هــذا بــأن تكونــوا بــل تعــودون حــسب مــشيئتي 

وهـذا بالقيامــة مـن هــذا المـوت الــذي ولــدتم  ًستعيـشون أيــضا لألبـد كــذلك ترجعـوا وتبــدءوا كـذلك مــن هنــا علـى األرض مــن اآلن
 .فيه

  معـرض للـسقوطأي ليس في حالة سـقوط أو ، قائمفإن آدم كان في حالة إنسان
َّ

نـه كـان فـي حالـة أوهـذا معنـى  ،
لـم يكـن تحـت سـلطان رئـيس العـالم، أي لـم أراد هو كما فعل بالفعل، فـإن آدم كـان فـي نقـاء كامـل ألنـه  إال إذا ...إنسان قائم 

ِّيكن قد صار غصنا في كرمة رئـيس العـالم، ولـم يكـن رئـيس العـالم هـو الـرأس الـذي يحركـه  ..مهيـئ بـل كـان فـي وضـع ... ً
انتتـف  ولكـن بعـدم طـاعتي  ومهيـأ للطيـرانجناحـان كاألسد الذي رآه دانيال وكان له ً أن يكون غصنا في كرمتيومتأهب

َ وُأعطي قلب إنسان، وكالـسبعة بقـرات حـسنة المنظـر التـي ريشه ابتلعـت مـن الـسبعة بقـرات القبيحـة ِ
ْ َ ُ

ًجـدا ِ
 واقتلعهـا بـرعم شـجرة األرزرأس قصف الـذي الذي رآه حزقيال وكالنسر . فضاعت الصورة الجميلة التي كانت آلدم

وأخــرب مــدنهم األمــم الــذي دخــل قــصور ًوكاألســد الــذي رآه حزقيــال أيــضا  .ولكنهــا يبــستا كرمــة جديــدة واعتقــد أنــه صــنع بهــ
ًوجعل األرض قفرا ومألها زمجرة، و هكذا أيـضا  الـذي كانـت أسـنانه الـذي داس الكـل  دانيـال الـذي رآهالحيـوان الرائـع الهائـل ً

تــدهورت ولكـن ه نبوخـذ نـصر الـذي رأســه مـن ذهـب خـالص وكالتمثـال الـذي رآ. ّ، فأكـل وسـحق وداس الكـل برجليــهمـن حديـد
ه آوكـالتيس الـذي ر. َّ فـي النهايـة وذرتـه الـريحًوانهـار متامـاثـم إلـى خـزف وطـين هذه الـصورة مـن فـضة لنحـاس إلـى حديـد 

 .َّ، فهذه هي الذات التي توهمت أنها إلهوأبطل احملرقةوأسقط نجوم السماء والذي ارتفع قرنه ًدانيال أيضا 
 ًا أن يحيــا ويتحــرك ويوجــد بــي وهـذا لــو صــار غــصنا فــي كرمتــي أنــا ِّــإم: كــان فــي مفتــرق طــرق وكــان عليـه أن يختــارآدم إن فـ

 ولكـن آدم اختـار أن .ًأن يصير غـصنا فـي كرمـة رئـيس العـالم لـو أطـاع رئـيس العـالمِّإما  و...وهذا سيكون لو أطاعني أنا وحدي،
وقــد خــدعهما رئــيس العــالم عنــدما أوهمهمــا . ئــيس العــالم فــصارا آلهــة بالنــسبة لــهطيــع آلهــة أخــرى غيــري، ألنــه أطــاع حــواء و رُي

ِ فقبال هذا العرض "ستصريان مثل اهللا"وقال لهما  َّولم يفهما أنهمـا خلقـا ليـصيرا أعـضاء فـي وأجـزاء منـيَ ِ  ولـيس كيانـات ُ
وصار  اإلله بالنسبة له  ...ًفعندما أطاع اإلنسان كيانا آخر، صار هذا الكيان اآلخر... ا مستقلة بذاته

َّ، فبـدال مـن أن يحيـا ويتحـرك ويوجـد بـي ويف كرمتـه ...عضو فيه ...كأنه  اإلنسان ُصـار يحيـا ويتحـرك ويوجـد  .. ً
َ الــذي قبــل اطاعتــه أي عبادتـهبالجـسد وبــرئيس العــالم ًكــان أمــرا  للحالـة التــي كــان فيهــا آدم  وبهــذا رجــوع اإلنــسان مــرة أخــرى . َِ

 ..ع من هذه الكرمة التي ظل يحيا فيها وبها فترة طويلة َلَقتـُيحتاج أن يكان ه نأل.. ًليس سهال

 بل كان حيتاج أن يقلع نفـسه مـن هـذه الكرمـة ...فلم يكن آدم حيتاج غفران خطايا فقط 
ًتماما ن طبيعته تغيرت أل .. إىل احلالة التي كان فيها قبل سقوطهويسري طريق طويل يعود بهالغريبة 

فهـو صـار كالميـت ويحتـاج إلـى قيامـة   .. عود طبيعته كمـا كانـت حـرة وطليقـةعالج طويل لتلفصار يحتاج  ..طير ودخله مرض خ
ه ليكـون فيهـا ،قيامة من الموت الـذي صـار فيـه ألنـه صـار يحيـا بالجـسد والـذات .. وأنـا أوضـحت  ....ُـ وهـذه الـصورة لـم أخلق

ا إلــى كنعــان كــان األمــر لــيس دوا فــي هــذه العبوديــة، ولكــي يعــودوِلــُووعنــدما كــانوا فــي قبــضة فرعــون هــذا فــي قــصة بنــي اســرائيل 
 .....ًسهال
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 مـستوطنون يف ُفـصرتم  ...ُ كأنكم أغصان في كرمة غريبـة ْمُرتِوص ..ُهذه الحالة وهي العبودية المرة ُ ولدتم في مفأنت
ًوصـرتم أغـصان فيهـا أيـضا، ...  كرمتـي  و هـو كرمـة غيـراجلسد ..  ّإلـيفلكـي ترجعـوا  ...رئـيس العـالم التـي هـي مـتحكم فيهـا ُ

ُفـإذا غفـرت ...فقـط فهـذه هـي البدايـة ُليس األمر بغفران الخطيـة،  ُ كـل خطايـاكم،ُ  ُفـال تنخـدعوا وتعتقـدوا أنكـم بهـذا قـد صـرتم ُ
 قبــضةيبــدأ بــالهروب والتحــرر مــن  وهــو ..خطواتــه كثيــرة لكــن الطريــق مــن فرعــون إلــى كنعــان  ...بغفــران خطايــاكم  َّأغــصان فــي

َيقتـلع من شجرة ضخمة ُالبد أن   فكأنه غصن...فرعون  َ تُ
َ

عود أن حييـا بهـا سـنوات طويلـة
َّ

ُفطبيعـتكم اآلن ...   
ُتغيرت تماما عن الطبيعة التي خلق فيهـا آدم  ُيعيـدكم  إلـى طبيعـة آدم النقيـة، فغفـران الخطيـة هـو فقـط  ال.. ُوغفـران الخطيـة ...ً ُ

بعــشرة آالف قطعــة فــضة كمــا ًفــي ســجن وكــان مـديونا فقيــر إنـسان فلــو كــان . لتـي كانــت علــيكمإلغـاء الــسلبيات ودفــع الــديون ا
ً، فهو بالكاد صار حرا ولكن لم يصير غنيا في هذا اليومودفع له الدينآخر أخبرتكم، وجاء إنسان  كم فيهـا دوالصورة التـي أريـ. ً
تغيـر تلكـن تحتـاجون أن ] الـذي هـو بمثابـة دفـع ديـونكم[ خطيـةال ال تحتـاجون فقـط لغفـران مأنتاآلن ف.. ّهي صورة إنسان غني

ــة فقــط لكــي وا هــذه العبوديــة لتــستطيعوا أن تبــدءُطبيعــتكم وتتحــرروا مــن  تعبــدون آلهــة ًقــبال ألنكــم كنــتم تعبــدونني مجــرد البداي
ــر طبيعــتكم بتحــرركم مــن عبوديــة فرعــون وتــوقفكم عــن عبادتــه .. غريبــة،  . ءوا أن تعبــدونني ال تقــدرون حتــى أن تبــدولــو لــم تتغي

ًفالبــد أن تتحــرروا أوال ". اعبــدوا الــرب فــي تلــك األرض" عنــدما قــال كم بــهعفتــذكروا الخــداع الــذي كــان فرعــون يريــد أن يخــد
ولن تصيروا صورتي ومثالي وأنـتم فـي أرض  ..كل ساعةُستظلوا تخطئون وإال وتجاهدوا الجهاد الذي يحرركم من عبودية فرعون 

 .حسب دهر هذا العامل بالذنوب وبالخطايا و أمواتوصرتم  ..ُنكم صرتم بجسد حيواني أليعة العبودية لهذه الطب

  ولدتم  الذي تغيري مصدر احلياة  أيتغيري طبيعةيحتاج إلى فاألمر
ُ ُ

ً فبـدال مـن أن تظلـوا حتيـوا منـه
 ..ة الحقيقيــة وهـذا بالجهــاد القــانوني أنــا الكرمـَّحيــا بالكرمـة الغريبــة وهـي الجــسد ورئــيس العـالم، تبــدءوا أن تحيـوا فــي أغـصان ت
ُـن هذا الكيان الذي ولـدتم مستوطنون فيـه ع التغرب الكامل ، وهوِّ الذي جئت أعلمكم إياهالطريق الكربفهذا هو  ُ ُ ّ

 نتغرب عن هذا اجلسدُولكن نثق ونسر أن  ..ُستوطنون في الجسد غرباء عن اهللا ونحن م" ..كما هو مكتوب لكم  ..
 وصـارت هـي ُـنكم تحيـوا بكرمـة غريبـةأ وهـو  مـن هـذا المـرض المخيـف،طريـق العـالج فهذا هـو   ..."ربلنستوطن في ال
ُبدال من أن أكون أنا إلهكم  ومصدر حياتكم و الكرمة التي تحيوا بها ُمصدر حياتكم  ُ ً... 

 ُة عليكم أن تبـدءوا  ولكي تتغربوا عن هذه الكرم، مصدر حياتكمهو  صار  ُرتم مستوطنون في كيان آخرِصأنتم اآلن ف
َنكــم بجـسد حيـواني وإن لــم يدف ألوهــذا بـالموت عـن الحيــاة التـي كنــتم تعيـشون فيهـا ..فـي الجهـاد فــي الطريـق الكـرب  ن هــذا ُـ

املوت عن أن حتيوا باجلـسد لتبـدءوا  أي ...ُ لن تقوم الروح فـيكم ، ويفنى اإلنسان الخارجيًالجسد ويموت تماما
 التي ذبيحة احملرقة    ..ً وخصوصا...  ،ًالذبائح في سفر الالويين كانت رمزا لهذا األمرفكل . حتيوا بي أنا بالروح
ّتمر على ثالثة مراحل لكي  ُ ّأشتم انا رائحة الرضاَ َ ْ ... 

  ْنَلمـ، وهـذا بـالنور ًعن الحياة التي كان يعيشها قـبالهو قبول اإلنسان أن يموت .. وأول مرحلة  أول يومفذبح الذبيحة 
 فــتح لــي ْنَ فمــ"لــيكن نــور"قــرع علــى بــابكم وأقــول أفيــه الــذي كنــت مــن بدايــة الخليقــة ول فــي اليــوم األحــدث  كمــا ،يفــتح لــي

ُســيدخل النــور حياتــه وســيفهم كــل هــذه االمــور  َّتـقطــع الذبيحــة  ثــم فــي ثــاني يــوم وثــاني مرحلــة ،...ُ وهــو قبــول كــل األلــم مــن .. َُ
ْلهـذا تغـسل .. ليتنقى اإلنسان من الداخلل األلم الذي أسمح به له هو بترتيب أجلي، وترتيب الذبيحة هو إدراك اإلنسان أن ك َ ُ

د َـلَوهـذا هـو الجلـد الـذي يفـصل الميـاه التـي كانـت تحـت الج ..ُنه في هـذا اليـوم تبـدأ تنقيـتكم  أل. مع جوفهاالذبيحة بأكارعها
ُهــي حــالتكم التــي صـــرتم فيهــا، هــذه  والوحــل،أي  ِّوتحوُ ــه ُ اليــوم الثالـــث فــي  وأمــا ...ق الجلـــد كالــسحاب  فــوالــشمس لميــاهل

َلذبيحة تحرق بنار وتتحول لرماد،والمرحلة الثالثة ففيها ا ْأبـدأ أنـا أوجـد فـي ٍحينئـذ . إلفناء إنسانكم اخلـارجي وهـو رمـز ُ َ ُ
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مكـم إيـاه ولـيس هـو ِّيـق الـذي أنـا جئـت ألعلوهـذا هـو الطر. قيامـةالًد يوما بعد يوم، ونهاية اليـوم الثالـث هـي ّهذا اإلنسان وأتجد
فأنا جئـت . بل أنتم الذين تحتاجون إلى قيامة. .فأنا مل أكن أحتاج لقيامةريق الذي كنت أنا أحتاج أن أسيره، الط

 .ألريكم الطريق للقيامة
  فالهـدف هـو مجرد غفران خطايـاكم بهـذا تـم تحقيـق الهـدفب ه الهدف هو الدخول للسماء، وأنوتعتقدوا أنفال تنخدعوا ،

فالـذي يعتقـد أن الهــدف هـو دخــول .  وهـذا إذا ســلكتم كمـا ســلكت أنـا، ألنـي أنــا وحـدي الطريــق.يروا صـورة لــي ومثـاليأن تـص
فأنـا اإللـه، فـإن ! ة والحكمـة فـي حياتـه؟والنعم وأين النمو في القامة! ًفأين إذا الطريق في حياته؟: السماء بمجرد غفران خطيئته

بل أنـتم الـذين تحتـاجون أن تنمـوا ! فهل اإلله يحتاج أن ينمو في القامة والنعمة والحكمة؟: م تعتقدون وتؤمنون أني أنا اإللهكنت
 . واستمررتم مائتين كالبذرة المدفونةُُّنا فيكم بالتدريج كلما متمأفي القامة والنعمة والحكمة وأن أنمو 

  وهـذا فـي اللحظـة التـي ،تـه قـد تغيـرتألن طبيع  ... سـقط  ..أي لـم يعـد إنـسان قـائم بـل فلم يعد آدم في حالة القيامـة 
. ً والجـسد أيـضا تحـت سـلطان رئـيس العـالم،ِّ أي صار الجسد هو المتحكم فيهألنه صار في الجسد عيناه انفتحت فيها

 .غفران خطية بل إلى أن يعود إلى الطبيعة الحرة النقية القائمةد آدم يحتاج فقط إلى ُعَولم يـ
 أي الوضـع الـذي كـان عـودة للوضـع الـذي كنـتم فيـه هـو  ارتقاء أو دخول للعمق، بـل هذا ليس.. فعندما تقومون من الموت

 ،أي لـيس تحـت نـاموس أو عبوديـةًأي أن آدم كـان مولـودا مـن المـاء في نقطة الصفر وهذا ما دعوته بالوالدة من الماء فيه آدم 
 كان أي كأنه مغسول بالماء و في نقاء كامل  آدم أي كان.. ّال يفهم الشركان ّوليس أنه ال يفعل الشر بل 

كان يف نقاء كامل وال يفهم الشر ألنه ال حيتاج للوالدة من املاء
ّ

  
 . أي االمتالء من روح اهللاحيتاج للوالدة من الروحآدم بل فقط كان 

  حـت الـصفر م تُرتِ بل أنتم صـ، وهي صورة إنسان قائم،ُِصورة آدم يوم أن خلقأي  في هذه الصورة ندوولم تعأنتم َّأما اآلن
َتحتاجون ثالثة خطوات للقيامة في اليوم الثالث وهي الحالة التي كان فيها آدم يـوم أن خلـق ِ مـن أيـام لهـذا فـإن أول ثالثـة أيـام . ُ

 وهـي مرحلـة اإلنـسان القــائم لـصورة آدم األولـى وهـي نقطـة الــصفر للرجــوع الخليقـة الـستة هـي مرحلـة التهيئــة والـوالدة مـن المـاء
تم معـي وصـرتم متحـدين بـشبه مـوتي فستـصيرون أيـضا فـي قيـامتية من األمواتوهذه هي القيام ً، فإن كنتم قـد م ِ ُّ  سـتقوموا أي.. ُـ

بــل أنــتم الــذين ..  الظــاهر فــي صــورة إنــسانهــذا لــو كنــتم تؤمنــون أنــي أنــا اإللــه ..  أنــا، فأنــا لــم أكــن أحتــاج للقيامــةكمــا أريــتكم
ــامتيِّيــدون يــوم َعُ، فــأنتم تـتحتــاجون إلــى القيامــة والعيــد .  وال تــدرون أنكــم أنــتم الــذين تحتــاجون إلــى قيامــةالقيامــة وتحتفلــون بقي

. وتقومـون كمــا قمــت أنــا وأريــتكم أنــاِوتموتــون بــشبه مــوتي عنــدما تعرفــون الطريـق وتــسيرون فيــه واالحتفـال كــان يجــب أن يكــون 
ّوهذا هو سر جهاد القديسين عبر العصور ِ . 

  رمـز للـوالدة مـن الـروح للوصـول للكمـال أي لكـي تمتلئـوا إلـى كـل مـلء  سـتة أيـام الخليقـة هـي الثالثة أيام األخرى مـنَّوأما
 . )٤أف( "لتصلوا إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح"روحي كما قال الكتاب 

 ان فإن صورتي ليست هي صورة إنـس. وكيف تصلوا إليهاالتي جئت أريكم إياها  نقطة القيامة وهي الحالة ي هفهذه
احلقيقيـة املعموديـة   ...  احلقيقية أي من املاء والروح فالوالدة ئم، بل صورة إنـسان قـامولود من الماء 

فيما أنتم أطفال ال وهي بداية الطريق الذي يعود بكم لصورة آدم ال تبدأ يف طقس املعمودية 
ولكن أعطي لكم .. تدرون 

َ
ِ

فيما أنتم أطفال  عربون الروحيف هذا اليوم وعن طريق هذا الطقس ُ
 .  التي هي حياة الدفن والموت كما سلكت أناأن تعيشوا المعمودية الحقيقيةهل تريدون :  تكربون تقررواحىت عندما

فأي عمل يعمل بدون جهاد ليس له 
ْ َ ُ

 قيمةأي 
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  .. ترتيــب إتمــامهمنهــم بأمــا اعتقــد كثيــرون أن الزيــت يمكــن أن يــشتروه مــن الباعــة مثلَّاللــواتي ظــنن كالعــذارى الجــاهالت 
فأنـا لـم أقـل . ..َّ أنهم يصيرون ويتحولون إلى قامة روحية عالية أي يـصيرون قديـسين بمجـرد إتمـامهم هـذا الطقـس نظامطقس أو

ْأكــدت لكــم أنــه هنــاك طريــق طويــل يمــوت فيــه االنــسان العتيــق وُأولد أنــا وأنمــو بروحــي فيــه، بــل أنــا هــذا َــ نــسانكم إَي ِــفنوكلمــا ُأ. َّ
 .  بعد يومًاويتجدد يومينمو ] نسان الجديدوهو اإل[نا أنسان العتيق، فروحي اإلالخارجي وهو 

  َعطــي نــاموس إن ُأ"ًأيــضا فإنــه مكتــوب ّلكــان بالفعــل البــر بالنــاموسُقــادر علــى أن يحيــي ِ  يــأتي بممارســة التغييــر الَّإن أي  ".ِ
ًوليس جهادا عاديا ،  فقطترتيب لكن بالجهاد كل من مـارس ، وإال لكـان انونيجهاد حىت الدم وجهاد قبـل ً

ْ َ

فهـل لكـم عيـون ال تبـصر حتـى اآلن، . ً، وهـذا لـم يحـدث ولـن يحـدث أبـداًاطقس املعمودية والتناول صار قديس
ُهل أنـتم بالفعـل صـرتم قديـسين؟: فامتحنوا أنفسكم! وأذهان ال تفهم؟ . فمـا أضـيق البـاب وأكـرب الطريـق المـؤدي إلـى الحيـاة! ِ

 ال يـدري وال ًطفالتظنون وتنخدعون أن فهل ن في الميدان ليس كلهم يأخـذون الجعالـة، وإن كان الذين يركضو
ي
َ

  !هل يأخذ اجلعالة فيما هو طفل؟..  شيء ومل يقررومل يفهم أيي ِع

  ا َأيـضا "فمكتوب ًولكن الذي صنـعنا لهذا عينه هو اهللا، الذي َأعطان ْ ُ ْ َـَ َ ْ ِ ِ ِ َِّ َُّ َ َِ َ َ ََ ِ َ َ َّ عربـونَ
َ ُ ْ َ
ِالـروح 

ُّ
 فكلمـة عربـون الـروح   )٥:٥كـو٢( ".

earnest / down paymentًد وجزء من المـال يـدفع مـسبقا كمـُّهَعَ أي تـ َ ُ ّد ألي إنـسان يقـر أنَّهـَا أنـا أتعَُ  يبـدأ فـي عبـادتي ُِ
ــل المــوت عــن أركــان العــالم ورفــضتــهحبم برفــضه ل أنــا، وهــذا يتبعنــي ويــسلك كمــا ســلكتبطــاعتي فــي أن ــا أل هْ للعــالم ب ن يحي

فأنا أتعهد له في هذا اليوم أني سأبدأ أعمل فيه بروحي كما يعمـل المـاء فـي البـذرة، ولكـن لـو .. د ليبدأ أن يسلك بالروحبالجس
َلم يبدأ اإلنسان في حياة الموت لن يستفيد من العربون وهو الرصيد الـذي وضـع لـه  ِ كما مل ولن تـستفيد البـذار  ..ُ

إن مل تدفن أو.. ًمن املاء والسماد أبدا 
ُ

 ونحـن مـستوطنون فـي الجـسد غربـاء عـن اهللا"ًهكذا مكتوب أيـضا و  ...ًال
ّفنثق ونسر باألولى أن  َ َ، لكي يبـتلع المائت من الحياةنتغرب عن هذا اجلسد لنستوطن يف الربُ َ ُ." 

  َوأنا أعطيتها الرجاء أن تعتـق مـن عبوديـة الفـِإن الخليقة ُأخضعت للباطل "فهل نسيتم ما قاله القديس بولس ساد إلـى حريـة ُ
ًا نـئن فـي أنفـسنا نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيـض"َّوأكد ابني بولس الذي أعطيته أعظم نعمة وقال " مجد أوالد اهللا
ان إتمــام طقــس المعموديــة أعطيتــه : ًأوال.  بنــور روحــي عنـدما كــشفت لــه هــذه الحقــائقفإنــه يؤكــد حقــائق كثيــرة". متـوقعين التبنــي

نـه جاهـد فتـرة طويلـة وسـنوات عديـدة، ولكـن أعلـن ومـع أ. يبـدأ يجاهـد بـه نأ وهو العربون وهو الرصيد الذي يقدر حباكورة الرو
ْويحــي أنــا الــشقي مــن "ّوالــذي أكــده فــي االصــحاح الــسابق عنــدما قــال  أي يتوجــع مــن طبيعتــه لكــم فــي الكتــاب أنــه مــازال يــئن َ

ّن يفعل الشر الذي استيقظ علـى أنـه شـر وكـان أ ُهَرِجبُالتي كانت مازالت توهي الطبيعة العتيقة ".. ينقذني من جسد هذا الموت ّ
ِّهـو مـارد متـسلط ، وكـأن هـذا النـاموس ّكـان يفعـل الـشر الـذي يبغـضه، ومع كل هـذا  وهو ناموس ذهنهًيرفضه تماما بكامل إرادته

ولكـن ..  هـذه الكرمـة الغريبـة وهـذه العبوديـةن تتحـرر مـن أن تبدأ تعبدني بأنها قـررت أرادت وقررت أنها أمع  ،هذه النفسعلى 
ْومـن لـم يـشعر ويكتـشف ويـدرك . أخبـركم بهـا ابنـي بـولسّ، بل سـتظل هنـاك حـرب لن يتحرر اإلنسان هكذا في يوم او في شهر َ

ْهــذه الحــرب حتــى اآلن الــذي ذكــرت فــي االنجيــل  َ ِ ــق. ًإذا هــو ال يــسير الطريــق.. ُ  أي ،ًألنــه ســيظل اإلنــسان مائتــا طــوال الطري
 .  النصرة بنعمتي أناحتى تتم طالما بدأ يسير في النور ّسيظل يجاهد في أن يموت

  واسـتمرارها مدفونـة لتبـدأ فيهـا كـدفن البـذرة طوال الطريق الكرب موت الحياة فالمعمودية الحقيقية هي
ِّدفنـا معـه فـي المعموديـة"فمكتـوب  .الـذي نهايتـه القيامـةفهـذا هـو الطريـق الحقيقـي وهـو الطريـق الكـرب ..  حقيقيـة حياة ُ .."

فالمعمودية ليست ممارسة طقس بل هي حياة موت طوال الطريق الكرب الذي ينتهـي بالقيامـة وهـي قيامـة روحـي وسـياق روحـي 
 عنـدما تخرجـون مـن طقـس ّ فلم يحدث هذا في طقس المعمودية، فأنتم لم تعودوا لـصورة آدم الـذي لـم يكـن يفهـم الـشر.فيكم

ًفــأي إنـسان ناضــج لــم يولد مــسيحيا . عنــدما يعتمــد كبــار الـسن ولــيس األطفــالبوضـوح كامــل ًا يظهــر هــذا المعموديـة، وخــصوص ْ َــ ُ
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ًولكنه أقر أنه يريد أن يصير مسيحيا  ويمارس طقس المعمودية، ففي هـذا اليـوم وبعـد خروجـه مـن المـاء لـم يعـود لـصورة آدم يـوم ّ
ّأن خلـق، فهــو مـازال يفهــم الــشر والخطيـة  ِ  ويحتـاج لحــرب وطريــق ك نــاموس آخــر فـي أعــضائه يحـارب نــاموس ذهنــهومــازال هنـاُ

ٌحتى يموت الذي هو ممسك فيهإماتة طويل  َ ُ . 
  ،ْفهناك أيضا من اعتقدوا أنه بممارسة الطقس أنهم صاروا صورة اهللا ومثاله، ولكن هذا لم يحـدث َ وأنـا لـم أقـل هـذا ولكنـي ً

 .والوالدة هي بداية شيء وليست نهايته. "ووالدة من الروحوالدة من فوق ووالدة من الماء "دعوت المعمودية 
جهاده في الطريق الكرب بالموت عن العالم والجـسد، ففـي ًوليست الوالدة أيضا هي الطقس نفسه بل عندما يبدأ اإلنسان في 

ْهــذا اليــوم بالتحديــد عنــدما يــدفن كالبــذرة هــو أول يــوم لــه فــي المعموديــة الحقيقيــة صــيد والعربــون ي وهــو الروهــذا بعمــل روحــ.. َُ
ــل للحبــالى والمرضــعات فــي تلــك "، أنــا قلــت عنــه  وتوقــف تلــك المرحلــةولكــن الــذي ابتــدأ فقــط. ه فــي الطقــسالــذي أخــذ ُوي ٌ

د فـيكم ولــم تتممـوا شــروط النمـو". األيـام ِّألنــه مـا الفائــدة أن أبـدأ أول ْ وا بعــد وجئــت أنـا وهــم لـم ينمــفالــذين بـدءوا يحبلــون بـي . َــ
 مل أيفماذا تعتقدون يف الذين مل يبدءوا يف الطريق الكرب واملـوت معـي الـويالت، أعطيـتهم هـذه 

 !سأقول لهم؟ماذا فماذا تعتقدون  .. !يبدءوا أن حيبلوا بي؟

 .ممارسة طقس، وممارسة الطقس ليست هي الطريق الكربليس هو الكرب فالطريق 
  ًولكـن ممارسـة الطقـس ليـست هـي شـيئا صـعب "  يجدونـهما أضيق الباب وما أكـرب الطريـق وقليلـون هـم الـذين"فأنا قلت

َّ نفسه، أمـا المعموديـة فهـي حيـاة مـوت دائمـة وهـذا هـو اجلهادفأنا كنت أتكلم عن .  وليس قليلون الذين وجدوهالوصول إليه
ّسر جهـاد القديـسين ون وأريكـم كيــف ُريـِغَوأجعلكــم ت لكــم يوحنـا المعمـدان، كنـت أريــد أن أريـد أن أحـثَّكم ُحتَدَوأنــا عنـدما مـ. ِـ

ًأم اعتقـدتم أيـضا أن هـذه هـي قـصة ! ألـم تقـرؤوا اإلنجيـل؟. وهـذا بـأن تجاهـدوا كمـا جاهـد هـذا القـديس ، لـصورة الكمـالتصلوا ْ
 .ُفكل كلمة تخرج من فمي هي حياة تحييكم لو عشتموها، فهي خطوة في الطريق!! تاريخية؟
 وكـم أن هـذا ِّعـرفكم بالجهـاد القـانوني الـذي جاهـده هـذا الـشخص أل،فقد أخبرتكم ماذا كان يأكل يوحنا وماذا كـان يلـبس ْ َ

ِفحتى عدم التنعم في الجسد يـساعد ويـسرع فـي مـوت اإلنـسان العتيـق . الموت الذي عاشه هو الطريق للقيامة ُ ًويحـرركم سـريعا ُّ
َمن عبودية رئيس العالم لتقتـلعوا من كرمته َ ًن البسا ثيابـا ناعمـة؟أأنسا؟ اماذا خـرجتم لتنظـرو"، لهذا قلت لكم ُ ألنـه . "!ً

ًبقـدر مـا تمتعـت الـنفس بقـدر مـا أعطوهـا عـذابا وحزنـا"ًومكتـوب أيـضا " النفس المتنعمة قد ماتت وهي حيـة"مكتوب  لهـذا أنـا " ً
فـإن أهـل نينـوى لكـي . ، ألن روحي هـو الكنـز والغنـى الحقيقـي الوحيـد"لى شقاوتكم وغناكمابكوا أيها األغنياء وولولوا ع"قلت 

ُمـن العبوديـة التـي ولـدوا فيهـا، فـأدركوا أنهـم ليـسوا يحتـاجوا يتحـرروا يسترحموني فتحت ذهنهم ليفهموا طريقـة المـوت التـي بهـا  ُِ
ِ، وهذا بـأن يقمعـوا جـسدهم ويـستعبدوه ويـصلبوه عـن من هذه العبوديةأنهم يحتاجوا أن يتحرروا بل أدركوا فقط لغفران الخطايا  ُ

 .ندما لبسوا المسوح، وهذا عاألهواء والشهوات

 ــادأذل" عنــدما قــال  بــالنوره الحقيقــةهكــذا دانيــال أدرك هــذ ــسي يف الرم ــت نف ــسوح..ل ــست امل  ..           ولب
ِومل أدهن 

َّ
ًومل آكل طعاما شهيا ..  : وأنـتم حتـى اآلن تقولـون!  إنسان فـي العهـد القـديم؟فلماذا يفعل هذه األمور". ً

روا ألعظـم قـديس فـي تـاريخ الكنيـسة، والــذي تعـب أكثـر مـن التالميـذ والرســل فــانظ!!  مـوتَّلـصين وال نحتـاج لتعـب أوَخُأننـا م
ِألعرفه، وقـوة قيامته، وشركة آالمه، "الذي قال  ِ َِِ َ َ َ َِّ َِ َ ََِ َ ُ ُ َ ْ ِمتشبها بموتهَ ِ ِ

ْ َ ِّ َ َ ِ، لعلي َأبـلغ إلى قيامة األمـواتًُ َ ْ َْ ِ َِ َ َ َِ ُِّ ُ ليس أني قد نلت . َ
ُ ْ ْ َ ِّ َ ْ َ

ِ
َ

أو صرت ك
َ ُ ْ ْ

ِ
ًامالَ

ُ، ولكنِّي َأسعى لعلي ُأدرك الذي ألجله َأدركني َأيضا اْلمسيح يـسوعِ ُ َ ُ َـ َِ ِ ِ ًِ ْ ْ ِْ ََ ْ ِْ َ َّ ُ ِ ِّ َ ََ ََأيـهـا اإلخـوة، َأنـا . َ ُْ َ ِ َ لـست أحـسب ُّ
ُ ْ ُ ْ َ

ِ
َ

نفسي أني قد أدركت
ُ ْ َ ْ ْ َ ِّ ْ ََ َ

  )٢فيلبي( ".ِ
  أنـه !! ي نفـس الوقـت كـالم االنجيـل وبـشارتي؟وخلـصوا، ألـم يقـرؤوا كـالم هـذا القـديس وهـو فـفالذين اعتقدوا انهم وصـلوا

ً شــيئا ولـم يــدرك شــيئاْلَنــَأنـه لــم يـبعـد ســنوات طويلــة يــرى  إنــي أول "ًبــل قــال أيــضا . ّلكنــه فقـط عليــه أن يــسعى ويظــل يـسعى..  ً



  
 معجزة واختطاف إنسان للسماء

  
٢٥ 

ًالخطـــاة ولـــيس فـــي شـــيئا صـــالحا ً ًعامـــا فـــي ً أرجـــو أن تتـــذكروا دائمـــا جهـــاد يوحنـــا المعمـــدان وجهـــاد هـــذا القـــديس ثالثـــون !!"..َّ
القــديس يوحنــا فلمــاذا جاهــد .. إن كــان اعتقــادكم أن الهــدف هــو دخــول الــسماء .. ِّالــصحراء، ذكــروا أنفــسكم لمــاذا فعــل هــذا

 .!؟"ًلت شيئاِنلست أني قد أدركت أو "لماذا يقول القديس بولس و! ًالثالثون عاما؟
  الوصـول لتلـك الـصورة عينهـا الهـدف هـو ولكـن نـه لـيس دخـول الـسماء أستنارة  كاملـة وعـرف الهـدف استنار انه ألهذا ..
ًلت شيئاِنأدركت أو لست اني قد " لماذا يقول ،يدخل مكانأن ن الذي هدفه أل  ً فهو كان يـتكلم عـن مراحـل نمـو طويلـة جـدا"ُ

ُبني قد حـصل علـى غفـران ابولس  فقد كان ...ُنه لم يحرز الكثير منه أدرك أ وفي طريق كرب طويل، مـضت ة سـنوات طويلـمنـذ ُ
خ أنـا :قـالكان قد وإال ل ..السماء ليس هو الهدف أن دخول  أدرك هلكن ..ً أيضا ونما.. 

َ
لصت وغفر الرب خطيتي 

ُ

وسأدخل السماء المحال
ُ ُ

إلـى هـذا الطريـق ويحتـاج كـرب ُفلم يتكلم عن هذا األمر أبدًأ بل كـل كالمـه كـان عـن طريـق   ..
ً شـيئا ُلتِني قد أدركت أو نُا من جهتي فأنا لست إَّأم" لهذا قال .. الجعالة ُذونُخًأيضا سيأركضون فيه ُوليس كل الذين يركض 
ً إنـي قـد أدركـت أو نلـت شـيئالـست"يقـول كان لـن ُفلو كان الهدف عنده دخول السماء   ..."أسعى فقط لعلي ُأدركلكني  ُ"..  

ــر مــن كــل الرســل والــرب طبعــا غفــر خطيتــي " :بــل كــان ســيقول ًإنــي تعبــت أكث ُ ُ  ....ُوال نقــاش ســأدخل علــى حــساب الــدم . ..ُ
ُفهل لكم عيون ال تبصر إلى هذا الحـد وأذهـان ال ت ... "وسأكون بجانب الرب وسألبس األكاليل ُفهـم إلـى هـذا الحـد وقلـوبكم ُ

  !؟..ًأيضا غليظة 
  والـدين يـدفع مـرة واحـدة،إن الرب دفع ديوننـا"ًفهناك أيضا كثيرون يقولون ْ َ وأي مرحلـة ! طريـق الكـرب؟فـأين هـذا مـن ال".. ُ

ْويحي انـا الـشقي مـن ينقـذني مـن جـسد "بل كان يصرخ من طبيعته العتيقة ويقول .. هذا الكالمابني فلم يقل بولس ! تقصدون؟ َ
 ! ًم عيون ال تبصر هذا األمر أيضا؟كلهل  ".هذا الموت

  فاألمر ليس دفع دين أو غفران خطية، بل هو تغيري طبيعة
 مـا "فأين هو كالمي الـذي قلتـه .  وصراع طويل وحرب تدوم سنواتكرب طويلفي طريق الدم هاد حتى هذا التغيير يتم بجف

فهـل حتـى ! ؟َّ أي الحيـاة فـي" بل المؤدي إلـى الحيـاة–لغفران الخطية المؤدي  ليس –أضيق الباب وما أكرب الطريق المؤدي 
! في البرية وصيامي ورفضي ان آكل رغيف خبز بعـد صـيامي؟بل وانعزالي .. اآلن لكم عيون ال تبصر كل كالمي بل وحياتي أنا 

! فانظروا إلى أنفسكم هل صرتم مثل يوحنا المعمـدان أو مثـل ايليـا؟! فهل لكن آذان ال تسمع وأذهان ال تفهم كل هذه األمور؟
.. روا فـي االيمـان هل الـذين يعتقـدون أنهـم صـا! وهل لكم االيمان الذي ينقل الجبال أو االيمان الذي يشفي أي مرض فيكم؟

وبإيمـانهم بالوصـية التـي أوصـيتهم ! ؟ أجـسادهم بإيمـانهم بـي أنـا الـذي وعـدتهم أنـي أنـا سأشـفيهل ال يذهبون إلى طبيب بشري
 أنـتم مـازالتم ْمَأ".. ُأ مريض أحد بيـنكم فليـدع قـسوس الكنيـسة ويـدهنوه بزيـت وصـالة االيمـان تـشفي المـريض" عندما قلت بها

 ! ؟خدعون من حولكم أنكم في اإليمانتخدعون أنفسكم وت
  ألن األمـر لـو كـان موقف يتم في وقت من األوقات كغفران الخطيةهو وليس  ، في طريقركضيحتاج للفالوصول للهدف ،

 يــتم فـي يــوم ألن غفــران الخطيـة ودفــع الـدين".. ً شـيئاُلــتِلــست إنـي قــد أدركـت أو ن"ن يمـرتدفـع ديــن لمـا قــال القـديس بــولس 
وأنا نلت قد دفـع الـرب ديـوني،  وأدركت كل شيءإني "ان هذا المفهوم عند بولس الرسول لكان قد قال فلو ك. واحد

وال أحتاج ُّ، بل غفر الرب خطيتي وسأدخل على حساب دمه كل شيء وال أحتاج أن أسعى إىل أي شيء آخر
ألن الدين ً أي نوع من الجهاد أيضا والوال الجهاد حتى الدم وال أن أجاهد الجهاد القانوني  أن أشرتك يف شركة آالمه

َدفع والخطية ِ ْ غفرتُ َ َ فالدين يدفع مرة واحدة لمجرد أنـي آمنـتُِ اسـتنارة كاملـة ألن بـولس ابنـي اسـتنار .. بـل علـى العكـس .. ". ُ
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وسأظل أسعى .. أسعى لكني و ًشيئاُلست إني قد أدركت أو نلت "لهذا قال 
ّ

وسأظل أركض.. 
ّ

 لعلي  في الميدان
ــيس هــذا فقــط بــل إن كــالم هــذا القــديس ".  أدرك وآخــذ الجعالــةلعلــي... علــي ل...   ألنــه يقــول المــستنير لــيس كــالم مؤكــدول

ك إدراك كامـل ِدرُـ، فليس أنه غير ضامن دخول السماء، بـل هـو متأكـد وضـامن أنـه سـيدخل الـسماء، ولكنـه م"لعلي أدرك"
َالذي خلق أن هذا ليس هو الهدف ِ أصل إلى إنسان كامل إلـى "كما قال و أن يصل لتلك الصورة عينها بل الهدف ه من أجله، ُ

أي لعلــي أدرك هــذه القامــة أي الوصــول لهــذه ".. لعلــي أدرك" فهــذا هــو الــذي كــان يقــصده بعبــارة ."قامــة مــلء المــسيحقيــاس 
ا دخــول الــسماء فـال يوجــد ..  التــي تحتــاج جهــاد حتــى الــدمالـصورة والقامــة يــتم برفــع ل هــو فقــط بــلــه أي جهــاد أو أي ســعي َّــأم

 . ًالدين فعال كما فعلت مع اللص اليمين
 أي هـل يـدركون ! فهـل يـدركون مـا هـو هـذا الخـالص؟ ،مجرد أنهم نجوا من المالك المهلكفالذين يعتقدون أنهم خلصوا ل

ركت فـي لحظـة أني أد"فال يمكن النسان أدرك الهدف بالحديد أي الوصول لقامتي أنا، ال يمكن أن يقول ! ؟الهدف بالتحديد
 .. "قامة ملء المسيحواحدة 

  عبور البحرًبالمعمودية الحقيقية التي كان رمزا لها ، ألن الطريق يبدأ فهذا اخلالص هو ما قبل بداية الطريق 
ُلم ينجف.. وا ُجَليسوا كلهم نخروف الفصح الذين أكلوا هذا فقط بل حتى  وليس ،األحمر  وال ، منهم أحد سوى يشوع وكالـبَ
ّالذين بدءوا يأكلون المنحتى  َ.  

  فإن كان موسى أعظم األنبياء مل يدخل أرض الراحة،
 !فماذا تعتقدون أين تذهبون أنتم؟

 فـي الميـدان مثـل موسـى لـم يـدخلوا تلـك الراحـة، وهـي رمـز للوجـود يركـضونأنه حتى الذين كـانوا ! فكيف نسيتم كل هذا؟ 
! ؟فهـل نـسيتم موسـى النبـي العظـيم! َّتـم خالصـكم ووصـلتم للهـدف؟فقـط بـة فكيف تعتقـدون أنـه بالتو.. َّفي كأغصان في كرمتي

ِفاهلدف دخول أرض الراحة وليس النجاة من املالك املهلك
ُ

عد مني بالدخول إلى تلك الراحة َفمع بقاء و". 
ِنشتهي كل واحد منكم أن يظهر هذا الجهاد عينه"فكما هو مكتوب ". ُال يرى أحد منكم قد خاب ُ ." 

  ْصورة آدم النقية تشوهت وفقدت، والصفر ألن صرتم تحت فأنتم َ يد هذه الصورة فـيكم ِعُأكل هدف تجسدي هو أن كان ُِ
تأي 

َ
س
ْ

ت
َ

دِر
ُّ

ّوهي الصورة النقية جدا التي ال تفهـم الـشر وا الصورة املفقودة ... ّ أن تـصيروا أغـصان فـينوبهـذا تتـأهلو.. ً
هــا فــي الكتــاب فــي ســفر الخــروج مثــل بنــي اســرائيل الــذين صــاروا تحــت عبوديــة م فــي الحالــة التــي أريــتكم إياُرتِصــاآلن ألنكــم 
َّدوا ووجدوا أنفسهم في هذه العبودية المرة ِلُوو.. فرعون ُ ... 
  ،أكــون أنــا الــرأس ومــصدر حياتــه، صــار ميتــا بــل ولكــن برفــضه أنفــإن آدم فــي اليــوم الــذي خلقتــه لــم يكــن تحــت عبوديــة ً

ُ، وأنتم ولدتموتحت عبودية ْوهنـاك من اعتقـد أن بإيمانـه.  فـي هـذه الحالـةُِـ  ْلُقـَّ بـي فقـط يـتخلص مـن هـذه العبوديـة، ولكنـي لـم َأَـ
 الكـرب ألنـه  الذي هـو بدايـة الطريـقأن تدخلوا من الباب الضيق واجتهدوا أنا هو الطريق"، ولكني أنا قلت هذا

. ّلـصورة النقيـة التـي كـان فيـه آدم التـي ال تفهـم الـشرأي المـؤدي للرجـوع ل" ما أضيق الباب وأكرب الطريق المؤدي إلـى الحيـاة
قَومل أ. َّوكنت أقصد الحياة في كحياة غصن داخل كرمة أنه يحيا ويتحرك ويوجـد بالكرمـة

ُ
ل
ْ

آمنـوا بتجـسدي " لكـم 
وآمنوا أني ص
ُ

ا مـا انخـدع بـه كثيـرون هـذه  وهـذ.."صورتي ومثايليف احلال تصريون عنكم وبهذا بت ِل
ــاة أي  مــا أضــيق البــاب ومــا أكــرب الطريــق"ولكنــي قلــت ... "!!! آمــن فقــط"مكتــوب : وناأليــام بــل ويقولــ املــؤدي للحي

املؤدي للهدف أي املؤدي ألن تصريوا أعضاء يف
َّ

 ." 
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  حتــى لــو أخطــأتم كــل أرفــع خطيــة أي إنــسان أنــا وبالفعــل  .يغفــر الخطيــة فقــط..... علــى الــصليب فاإليمــان بمــوتي عــنكم
ّ مت عنكم وقت، فبإيمانكم أني قد ّأي مت عن هذه الخطية، ُ َسـترفع الخطيـة فقـط ًفعـال ُ  مازالـت الطبيعـة العتيقـة كمـا ولكـن.. ُ

ــر ــده، ف..  ليل أنكــم تعــودون تخطئــون مــرة أخــرىوالــد.. هــي لــم تتغي والهيبــة لــم تــصيروا قديــسين ولكــم الدالــة وهــذا مــا ال أري
أي نفـسها ، فأنـا أريـدكم أن تتحـرروا مـن العبوديـة نبـي ويوحنـا المعمـداندانيـال النبـي وايليـا الل مثـواإليمان الذي كان للقديسين 

ْ وهو اإلنسان العتيق الذي يجب أن يصلب ،ًالطبيعة العتيقة تماماتتحرروا من  َ كنتم ممسكني فيه الذي ،ويموتُ
َ ُ

، وهذا 
ذا هـو ، وهـ البـذرة المدفونـة باسـتمراروال النـاس، وهـذا مثـليتم إال بعد جهاد طويل فيه تظلون ال تطيعون جـسدكم وال العـالم ال 

التـي خطيـة الفلـيس الهـدف هـو رفـع . ّ، وهذا هو سر جهاد القديـسين ألنهـم فهمـوا القـضية والهـدفِاالحتاد بشبه موتي
ْبطلَولكن الهدف أن يتفعلونها كل حين  نه ان كنا قد صـرنا متحـدين أل"كما هو مكتوب .  جسد الخطية وال يعود يسود عليكمُ

ن انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد اخلطيـة أعاملني هذا  . بقيامتـهًأيضا ه موته نصير معه بشب
فـان كنـا قـد متنـا مـع المـسيح نـؤمن اننـا  .ن الـذي مـات قـد تبـرأ مـن الخطيـةأل .كي ال نعود نستعبد ايضا للخطيـة

  )٦رو( "سنحيا ايضا معه
 لـم تقـدروا أن تـصيروا أغـصان  وان الخطيـة لـم تعـودوا لـصورة آدمألنـه بغفـر" عالمين أن غفـرت خطيئـتكم" الكتاب فلم يقل

ًفي، ولكن بموت اإلنسان العتيق تماما وإفناء اإلنسان الخارجي  ْسيـصلب فإنـسانكم العتيـق  بعد طريق كرب ما أكربه وما أضيقهَّ َ ُ
ُّويبطل جسد الخطية أي يبطل تحكم  ْ ُ َّـأما اآلن فقـد " مع القديس بولس احتى تقولو .الناموس اآلخر الذي في أعضائكموسياق َ

ومات الذي كنا ممسكني فيهتحررنا من الناموس 
َ ُ

ير فـي طريـق ووقـع فـي حفـرة إنـسان يـسفغفران الخطيـة هـو مثـل ". 
. فعه من هذه الحفرة وأغسله، ولكن اإلنسان سيظل في النقطة التي وقـع عنـدها فـي الحفـرةأرحل، غفران الخطية هي أني َبها و

فليس إني أرسلت املـالك املهلـك وقتـل أبكـار .. هذا هـو الطريـق.. بودية عند فرعون إلى كنعان فمن أرض الع
ْ ُ

ِ
وخلصت بني اسرائيل املصريني 

َّ
يعتقدوا أنهم خلصوا أي وصـلوا إىل أرض الراحـة وهـي .. 

 . نكنعا

 .فهذا اخلالص هو ما قبل الطريق

 وقبـول واختيـار فتـرة اسـتنارة واقتنـاع يكـون هنـاك ًأيـضا ألنـه البـد أن عنـد البحـر ال تـتم إال ، والمعمودية فالطريق هو الطريق
ًاإلنسان أن يظل مائتا   . عن كل شهوات الجسد والعالم طوال سيره في الطريق الكرب إلدراكه أنها عبادة أخرى غير عبادتيّ

  ْفبمجرد أن تدفن البذرة أي يتوقف اإلنسان عن طاعته مرة أخرى لجـسده فـي شـهواته َ قـف عـن حـب العـالم ألن محبـة ويتوُ
كما يعمل الماء بالتحديد ففي هذه اللحظة .. أعلن أنه قد توقف عن عبادة هذه اآلهلةبهذا العالم عداوة لي، فهو 

ْهـا الحيـاة فيمـا هـي تحـت األرض، هكـذا أنـا أيـضا سـأبدأ ُأولد فـيكم َبَِهويفي البـذرة  َـ . بعـد البـشارةكمـا بـدأت العـذراء تحبـل بـي ً
جيـب أن ولكـن كـل كلمـة فـي االنجيـل  – وإن كانـت هـذه حقيقـة –لمقدس لـيس قـصة تـاريخ حيـاتي علـى األرض فالكتاب ا

فـأي إنـسان .  تعيشونه فهذا هو الطريق الذي يجب أنمن وقت بشارة العذراء حىت قيامتي....  تعيشونها
ْقبلت   البشارة كماَلِبَهو بذلك ق إليه عن طريق عظة أو انجيل ويفتح لي الباب ْلِصَأ ْالعذراء البشارة وصدقت إني سـأولد فيهـا ََِ َ ُ

ََِـقبلت البـشارة واقتنعـت أنهـا فالعـذراء مـريم رمـز لـنفس .. لعمل عملي أنا وحديبدون زرع بشر أي سيكون ا
نهـم فـي الوقـت الـذي فيـه رفـض كثيـرون أن يقتنعـوا أ أنـا، َق واقتنـع أنـه يمكـن أن ُأولـد فيـهستحبل بي أنـا، وهـي رمـز إلنـسان وافـ

هــا كــسؤال مثــل ْلُقَولــم يـ!" كيــف يكــون هــذا؟"مثــل زكريــا الــذي يرمــز لهــؤالء الــذي قــال  ،ويــصيروا صــورتيسيــصيروا قديــسين 
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بأن العبادة ليست ترديد كالم فقـط، ألنـه مـا فائـدة ًك في وعودي لهذا جعلته صامتا لكي أخبره ِّ بل كان يستنكر ويشك،اءالعذر
ــد الكــالم وهـــو لــم يفهـــم  ــاع بـــأنهم  الهــدفكالــذين يمارســون الطقـــس وهــم ال يفهمـــون! ؟ويعيـــشهالهــدف تردي  ويرفـــضون االقتن

 . مثل ايليا ويوحنا المعمدانيمكنهم أن يصيروا قديسين
  ا ّ واقتنعــت أنهــا يمكــن أن ُأولــد فيهــا بطريقــة معجزيــة، ولــم تــشك فــي وفــي قــدرتي ْتَــلِبَفهــي رمــز للــنفس التــي قالعــذراء ّــأم ّ َُ ْ َ

خبـرتكم فـي الكتـاب أنـه كـان مـثلكم تحـت اآلالم، أو مثـل يوحنـا أقتنع انه يمكن أن يصير مثـل ايليـا الـذي مثل الذي اوعملي، 
فلـم يثقـوا فـي !!". كيف أعلم هذا وكيـف يـصير هـذا؟"ولكن أغلب الناس قالوا مثل زكريا الكاهن . لكمالمعمدان الذي مدحته 

ا العــذ. قــدرتي أنــي أنــا الــذي ألــدهم وأخلقهــم مــن جديــد وبقــوتي وبــوالدتي فــيكم التــي راء فهــي رمــز للنفــوس التــي آمنــت بــي َّــأم
فمـع إن األمـر يبـدو غيـر مقنـع بالمقيـاس البـشري، وهـو أن أي إنـسان يمكـن . شبهتها بوالدتي من العذراء بدون أن ترتبط برجـل

َّ ولكنــي أنــا ال يعــسر علــي أمــر، كمــا بــشرت العــذراء أن يــصير مثــل ايليــا أو يوحنــا المعمــدان، ّ ْ ُ الــذي قــال لهــا عــن طريــق المــالك َ
ــروح القــدس يحــل عليــك وقــوة العلــي تظللــك" ّال ِ ــه العلــي القــادر علــى كــل شــيء" ُّ فوافقــت العـــذراء . ّأي أن هــذه هــي قــوة اإلل

ونميـت فـي بيتهـا سـكنت فيهـا أنـا ت الطريـق وَـلَيـت كجنـين فيهـا ثـم أكمَمَ البـشارة ونْتَلِبَحبلت بي بعدما قف. واقتنعت وآمنت
 . وأنمو في القامة والحكمة والنعمةأكبر تي اهتمت بي حتى وهي ال
 ان يقتنع ويثق ويؤمن بي كمـا آمـن العـذراء أنـي يمكـن ان دم يجب وأنا هو الطريق، والذي يريد أن يصل ويعود إلى صورة آ

ُْأولد فيها بدون زرع بشر وأجعلكـم قديـسين  جديـدَأننـي يمكـن ان ُأولـد فـيكم وأخلقكـم مـن ً، هكذا يجـب ان تؤمنـوا أنـتم أيـضا َ
 سـلكت أنـا وال ينخـدع أنـه بمجـرد غفـران خطايـاه أنـه سـار الطريـق أن يـسلك كمـافعلى كل إنـسان يريـد هـذا . وصورة لي ومثالي

َّمخلص بمجرد النجاة من الهالك، فهـذا كـالم أنـاس هـدفهم الخـالص مـن الجحـيم فقـط  وصار كله َ وأنـا لـم .. ودخـول الـسماء ُ
وهــو أنــي خلقــتهم ليــصيروا صــورة لــي وأن يمتلئــوا كــل  الهــدف بالتحديــدولكــن هــؤالء لــم يفهمــوا  ،ًمكانــاأخلــق اإلنــسان ليــدخل 

فالـذي هدفـه فقـط  تكونـوا فيهـا،  التي أريـدكم أنتلك الصورة عينهافهذه هي . قامة ملئيحتى يصيروا الملء مني 
ا الـذي يحبنـي بالفعـل سـيقبل أن َّ، أمـحيـب نفـسه بـل  ال حيبنـيإنسانهو الخالص من الجحيم ودخول السماء هـو 

ْيموت من أجلي ويصلب معي َ َّ لكي يصير عضوا فيِ ويتحد معي بشبه موتيُ أي أريـدكم أن " أنـتم أعـضاء جـسمي" كما أخبرتكم ً
ًحلما من حلمي وعظما من عظاميتكونـوا  ولـم تتحـرروا  ،ًال يـصير أبـدا طالمـا لـم يفنـى اإلنـسان الخـارجي وهـذا.. ً

ًمن يفعل خطية واحدة فقط صار جمرما يف الكلودية، ألن ًتماما من العب ْ َ
 فهل حتى اآلن لم تفهموا معنى هذا - 

ِّألنه مازال متعديا -! الكالم؟ َ  . والخطية هي التعدي ألنه يفعل التعدي ،ُ
  أن تؤمنـوا  وهـيهـي بدايـة الطريـق ًاآليـة فعـال فهـذه " .. آمن فقط فـتخلص"فقد انخدع كثيرون هذه األيام ويقولون مكتوب
ًولكن هؤالء األشخاص لم يعرفوا شيئا هاما جـدا وهـو أ ،بي ً  وأن الطريـق كلـه حـروب ومـصارعات  وكثيـرةن الطريـق مراحـل طويلـةً

أخبـرت بنـي فعنـدما .... !!!!أي مـا أطولـه" أكـرب الطريـقما أضيق الباب ومـا "َّ، لهذا أكدت في كالمي ّمع أجناد الشر والظلمة
] وهو الخالص مـن المـالك المهلـك[بهذا الخالص ال يعتقدوا أنهم ليخلصوا من المالك المهلك لخروف اسرائيل أن يذبحوا ا

ّوصــاروا مخلـــصين أنهــم بـــذلك قــد خلـــصوا  َ فـــالخالص مــن المـــالك المهلــك هـــو بدايـــة .  حققـــوا الهــدف وصـــاروا فــي حريـــةأيُ
 ..  )١٢: ٢في( "ٍ بخوف ورعدةمتموا خالصكم" وأنا كتبت لكم في الكتاب الخالص

  من المالك  وخالصهمة بنو اسرائيل لكن في لحظة نجاوهذا هو تميم الخالص، فتحقيق الهدف هو بالوصول لكنعان
  تهيئة فقط لبداية الطريقهو المهلك 

 عند البحر وليست يف أرض فرعونفقط واملعمودية تبدأ 
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  ْأن يـدفن ويمـوت  يقتنـع ألنـه ال يمكـن إلنـسان أنهـي الـدفن والمـوت عـن أمـور فـي العـالم فالمعمودية أمـور العـالم ويـرفض َُ
َأن يترك أشياء ويبدأ يدفن كالبـذرة عندما يبدأ بنعمتي وبنوري  أشياء إال بعد استنارة لفترة، وتركوي ويتوقـف عـن أن يحيـا بجـسده ُ

نـاس أن يعتقـدوا أنهـم فكيـف أل.  الوقـت يبـدأ يحيـا بـي ففـي هـذاالعالموالمال وبمجد الناس ويحيا الذي كان يحيا به ويتمتع به 
ْفي اليوم الذي تدفن فيه البذرة وتموت  َ فإن بداية اخلالص هو بداية دفن البذرة ! ؟أنه في هذا الوقت ستأتي بثمارُ

، مثل دخول أرض كنعان..... فهذا يف يوم اإلمثار ويكمل اخلالص اليوم الذي فيه يتم ولكن 
لكن إمتام خالصه هو يوم خروجـه مـن  ومثلما بداية خالص إنسان هو بداية تكوينه كجنني

فكيف يعتقد أنه يف اليوم الذي بدأ يتكون فيه..... ، بطن أمه
ّ

ًأنه بالفعل صـار رجـال كجنني  

 !! ًكامال؟

  أنهم تركوا الشر بالفعل وتركوا أمور العاملهكذا كيف ألناس اخندعوا
ّ

، وهذا هـو بدايـة 
 كاليوم الذي تم فيه خالص بني اسرائيل ماخلالص

ّ َ
ن املالك املهلك، فكيف ألناس أن يعتقدوا 

بعد طريق طويل أخربتكم يصري اخلالص إمتام ف! أنهم يف هذا اليوم صاروا قديسني وكاملني؟
فهل بنو اسرائيل عندما خلصوا . يتم منو يف القامة واحلكمة والنعمةويف هذا الطريق  ،أنا به

 يف اليوم الذي دفنت فيه البذرة صارت وهل.... ! ؟من املالك املهلك صاروا بالفعل يف كنعان
هو هو نفس اليوم الذي يصري تكون اجلنني فيه، بدأ يوهل يف اليوم الذي .... ! وأمثرت؟شجرة 

 ! ًفيه اإلنسان كامال؟
  ْويـدفن وصـيتي بـأن يـسلك كمـا سـلكت أنـا ويـسير الطريـق كلـه ِّوينفـذ العـالم ويـرفض فيهـا اإلنـسان ففي اللحظة التي يقتنع َُ

ففـي .. ]وقتلـت فرعـونبـأني شـققته نـصفين أنـا لهـم البحـر وكان رمز هذه المرحلة عبور بني اسـرائيل البحـر بفتحـي [.. بذرة كال
أبدأ أولد يف هـذامـن المـاء أي أن  الوالدةبداية هذه اللحظة هي 

ْ َ فـي فيـه أنـا ، ولكـن يبقـى طريـق طويـل أنمـو الـشخص ُ
َيـصلب معـي ويقـوم معـي قبل أن يخرج ويقوم للعالم، ففـي هـذا الوقـت  فترة طويلة كما ينمو الجنينفي الحكمة والنعمة والقامة  ُ

ًّحينئذ وفي هذه اللحظة سيعود اإلنسان حرا كما كان آدم يـوم أنأنا فيه فسأقوم  ُ قٍ َ خل ِـ فهـذا هـو اليـوم الثالـث الـذي يقـوم فيـه .. ُ
ًوبهــذا يكــون مــؤهال. اإلنـسان أي أقــوم أنــا فيــه ّ أن يــصير غــصنا فــيَّ فتــذكروا أن كثيــرون .....  .ً وجــزءا منــي ألنــه صــار فــي الــروحً

صين وصــاروا انخــدعوا أنهــم  َّــمخل َ ــه  فــي أرض العبوديــة رة عينهــا وهــم مــازالوا فــي البدايــةصــورتي ومثــالي ووصــلوا لتلــك الــصوُ ألن
 ".. المولود من اهللا ال يخطيء وال يستطيع أن يخطئ"مكتوب 

  َّأي سـيكون غـصنا فـي أي سـيعود لـصورة " زرعه يثبـت فيـهألن "فأنا قلت ! ؟اآلن لم تفهموا هذا الكالمفهل حتى ً
ّآدم يـوم أن خلــق أي ال يفهــم الــشر  َ ِ  يفعــل الخطيــة، فهــذا  أنــه طالمــا اإلنـسان مــازال بالجــسد فإنــه البـد أنفكثيـرون يعتقــدون.. ُ

قبـل أن يقـوم أي ، داخـل األمّتكـون الجنـين الوالدة من الماء مثل الوقـت الـذي فيـه يهذا في مرحلة ..... ولكن ...... صحيح 
مكتـوب عـن هـذه  ...َّولكن عندما يـصير فـي. ، أي في فترة الجهاد في مرحلة الوالدة من الماء األولويعود لصورة آدماإلنسان 
َّأن اإلنسان الذي ولد مني ال يخطيء ألنه صار عضوا فـي وصـرت أنـا رأسـه... المرحلة  ً َ كـل  أن فمكتـوب عـن هـذا اإلنـسان. ُِ

ة اآلن علـى الـذين هـم فـي اْلمسيح يـسوع "ًومكتـوب أيـضا  )٢١: ٣يـو( أعماله من اهللا معمولـة َإذا ال شيء مـن الديـنون َ ُُ َ ِ َِ ِ ِ َـِ َ َْ ُ َّْ َ َـ ََّـ ِ َ ْ َ ً ِ
ِالسالكين ليس حسب اْلجسد بل حسب الروح ُّ َ ْ ََ َ ََ َ َ َِ َِ َْ َ ِ َّ . 

  َّألن ناموس روح الحياة في المسيح يسوعَ
َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ

ِ ِ ِ ِ ِ قد أعتقني من ناموس الخطية والموتِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َألنـه مـا . ََ ُ ََّ

ِكان النَّاموس عاجزا عنه في ما كان ضعيفا باْلجسد فالله إذ َأرسل ابـنه في شبه جسد اْلخطية وألجل اْلخطيـة دان اْلخطية فـي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّـَ َّ َِّ ِ َِ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ْ َ َ ُُ ُ َُ ْ ِ َّ َ ِ ً ًَ َْ ِ ُ
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َاْلجس َال دينونة عليه يوم أن خلق وقبل أن تنفح عيناه هكذا كان آدم  )٨رو( "ِدَ ِ ًلم يكن يفهـم الـشر تمامـا ُ وهـذه هـي الـصورة التـي ّ
َون أن تولـدوا بـالروح أي ءًويجب أن تعرفوا أيـضا أنكـم سـتبد إليها واصلتأن أريدكم  سـتجاهدوا الجهـاد الـذي كـان علـى آدم أن ُ

علــى أي يــصير بكــل طبــاعي كمــا كنــت أنــا ..  لكــي يــصير صــورة لــي ومثــاليئ كــل المــلء منــيلكــي يــصل إلــى أن يمتلــيجاهــده 
ً ألريكم صورة اإلنسان المثالي كيف يصير ابنا هللا أيضااألرض ابن هللا ً. 

 ْفأنا ُأولد فقط في االن ْسان عندما يدفن ويموت كالبذرةَ فيمكـنكم أن . بداية حيـاة البـذرة هـو موتهـافـإن .. َُ
حتبـون فهـل ! ... ؟م وصار لكم ثمر الروح، هل أنا قمت فيكم وصرت أنا الرأس في حيـاتكمُمتُكم لتروا هل قتمتحنوا أنفس

من ال يرتك مجيع " كما أخبرتكم تبيعوا كل ما لكم تستطيعوا أن ، وهلأعدائكم
ْ َ

 ال يستطيع أن يكون موالهأ
ْمن وجـد حياتـه يـضيعها، ولكـن "تكم  كما أوصيوا حياتكم من أجليُعِّضيـُوهل تقدروا أن ت! ؟"ًلي تلميذا مـن أضـاع نفـسه َ

ْ َ

 !! ؟" فهذا يجدهامن أجلي

  ا "عندما قال اكتشف هذه الحقيقة ل والرسبولس ابني فإن ... ؟ تصلوا كل حنيفهل تستطيعوا أن َّـالنـاموس روحـي أم
 مـع إنـه اعتـرف بـي وبتجـسدي،ف،  هذه الحقيقـةكثيرةنه أدرك بعد إيمانه بسنوات فإ".. ت الخطيةح ومازلت مبيع تأنا فجسدي

ب أن يعبـر مرحلـة التهيئـة أوال هو لكن  ًاستنار استنارة كاملة وعـرف الهـدف أنـه مطال َـ لكـي يعـود بقيـادة موسـى ويوحنـا المعمـدان ُ
ــا  ٍ االنــسان صــار غــصنا فــي، فحينئــذ يبــدأ يــسير وهــو رمــز أنذ ســيدخل كنعــان ينئــح.. لــصورة آدم األول وهــذا بــأن أقــوم فيــه أن َّ

ْويسلك فيه وهو أن يولد من الروحلطريق الذي كان على آدم أن يسيره ا َ حتى يمتلـئ كـل مـلء اهللا .. يحيا بي وبروحي، أي يبدأ ُ
الثالثـة أيـام الخليقـة ًكـان رمـزا لـه وهي الـوالدة مـن المـاء فإن الوصول للقيامة . قامة قياس ملئيكما هو مكتوب ويصير 

ًكـان رمـزا لـه  يجاهـده ويـسيره وهـو الطريـق الـذي كـان علـى آدم أنَّالـث، أمـا المرحلـة الثانيـة ، لهـذا أنـا قمـت فـي اليـوم الثاألولى
ــة لـــي ولهــذا االنـــسانســتكلهـــذا .. أي مــن اليـــوم الرابــع إلـــى الــسادسالثالثــة أيـــام الخليقــة األخـــرى  لهـــذا و ،ون الراحـــة الحقيقي
 .. استرحت أنا في اليوم السابع

  فلـم أكـن . يكـون الـشيء .. ْنُألنـي عنـدما أقـول كـ.. مجهـود حتـى أسـتريح بمقيـاس البـشرَّلم تكن علي بفإن خليقة الكون
َّوواحــدا فــيمنــي ًهــي أن اإلنــسان صــار جــزءا ت عنهــا مــَّولكــن الراحــة التــي تكلأعمــل بعــضالتي حتــى أحتــاج راحــة  فهــذه هــي .. ً

 . تهيصير كل إنسان فيها، ولهذا خلقالصورة التي كانت في فكري التي كنت أريد أن 
  ًلست أني قد نلت شيئا" وبعد سنوات كثيرة قال ، ويحتاج مراحل كثيرةأن الطريق طويلكل هذا أي بولس ابني فأدرك".  
  ُصورة االنسان الحر المساق من روحـي كنت أريد أن أريكم فعندما كنت أنا في األرض كمـا أريـتكم بنفـسي كمثـال عملـي، ّ

 ! لماذا أنا كنت أفعل هذا؟: فاسألوا أنفسكم.. أحتاج لطعام جسديالجسد حتى إني لم أكن بهذا  أنقاد بالروحفكنت 
 ِفإن الوضع الذي كان فيه آدم يوم أن خلق أنه كان مهيأ أن يحيا بي فقط كالغصن في الكرمة  وأنا أريدكم أن تعـودوا لهـذه ،ُ

فيجـب أن يكـون شـغلكم ..  ييء غيـرحتـاجوا لـشيء وال تعيـشوا لـش وكما ستكونون فـي الـسماء ال تبي،ن تحيوا وهي أالحالة 
 .غل اآلن استعادة الصورة المفقودةالشا
  يـسرع بنفـسه للطبيـب ُعندما يصاب بسرطانفإن أي إنسان عاقل ،ِ .. للعـالج الـذي عنـد هـذا الطبيـبألنـه يـدرك احتياجـه ُ

ْحتى أُنقذ من   واستأصل واقطع واذبح هذا اجلزءانزعمن فضلك "، بل يقول للطبيب ة المرضرًويدرك أيضا خطو َ
الطبيــب قـال لـه فأن بـه سـرطان  الطبيـب ووجـدغيـر مـستنير وال يــدرك خطـورة مرضـه،  ولكـن لـو جـاء إنـسان آخـر ."هـذا المـوت

ًهـل تريـد أن تأخـذ شـيئا !! ... مـاذا؟"ويقـول الغيـر المـستنير  هـذا المـريض جيبَيٍحينئـذ سـف".. سأنزع وأقطـع منـك هـذا الجـزء"
فيـا لـك مـن ! وهل تريد أن تعـذبني وتـؤلمني وتأخـذ حقـي؟! ًوهل تريد أن تسلب مالي أيضا؟! مي؟من جزء من لحمني وتحرمني 

 !!"إنسان شرير
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 يقـول الـروح ، هكذا كل إنـسان لـيس فـي فبالطبع هذا اإلنسان مازال أعمى! فماذا تقولون عن هذا اإلنسان وماذا تعتقدون؟
 ،ويرفـضون أن أسـود علـيهم كإلـهن خرافـي ولكـنهم جـداء ال يطيعـونني وبهـذا ال يـصيروفكثيـرون يرفـضون األلـم . لي هـذا الكـالم

َ قبل الظلم والبغضة فإن يوسف ابن يعقوب كان خروف مطيع. َّألنهم يرفضون عضويتهم في ألنـه ه بكلمـة َّدون أن يتذمر أو يتفوَِ
ً فـصار خروفـا حقيقيـا ،تـسليم الكامـل لـيوكـان لـه اإليمـان الكامـل واله، َّرُضَوال يمكن أن أسمح له بشيء يكان يفهم أنني أحبه  ً

وأضــعه علــى مــذبح ه وأربطــه َكِمــسفــالخروف يقبــل أن ُأ. ضل مــن الخــروف الــضال، االبــن الــضالولكــن األفــ. يتبعنـي أنــا الراعــي
  : ويقولويربط نفسه بنفسه يتذمر، لكن االبن يذهب بنفسه إلى مذبح المحرقة المحرقة دون أن

 .بل املسيح الرأس الذي يقودني وأحيا بهس أنا بعد  حىت أحيا ليمع املسيح صلبت

 مــن شــدة إرادتهــم ألنهــم طلبــوا ،قديــسين كــانوا أبنــاء وليــسوا خــراف مــن شــدة النــور الــذي دخــل عقلهــم وذهــنهمفــإن كــل ال 
 إلى مذبح المحرقة ولم يحتاجوا أن آتي بهم أنا ألربطهـمفذهبوا بأنفسهم  .. الظهرية يعرفوا الطريق عند أن بالحق

َّعنــده ســرطان، لــم ينتظــر أن يــأتي إليــه طبيــب ويترجــى فمثــل اإلنــسان الناضــج الــذي أدرك أن . وأضــعهم علــى مــذبح المحرقــة
ُويترجى فيه حتى ي ، هـو رك خطورة المرض ويعرف أهمية الشفاء وقيمتهأد وًاناضجًاستنار وصار إنسانا ي له العملية، بل ألنه ِجرَّ

ِأريـد أن تجـري لـي هـذه العمليـة وتـستأصل المـرض.. ا كلفنـي حتـى كـل مـالي مهم"ويقول له الذي سيذهب للطبيب  هـذا ... ". ُ
 .ّهو سر هروب القديسين وجهادهم

 سيرفضوا أن يكونوا حتى خـراف، أو سيـصيروا خـراف ولكـن بعـد لكن الذين مازالوا لم يدخل النور في حياتهم حتى اآلن و
واعتقــد أننــي   عنــدما تــذمر وتــضجر ســنوات طويلــةفــي أول األمــر مــع أيــوبهــذا مــا حــدث فتــرة طويلــة، وفتــرة أي ســيقبلوا بعــد 

 ولكـن فـي النهايـة ، فهـو كـان يعتقـد أنـي اقتحمـت حقـهولم يفهـم أنـي أسـعى لخالصـه ودخولـه للعمـق ،اقتحمت واغتصبت حقه
ف
َ

مِه
َ

ت أنـه كذبيحـة محرقـة  الطريق الكرب وما فائدتـه
ُ

حـىت يـصلب مً اإلنـسان الخـارجي تمامـا يِفنـ
َ ُ

عـي 
فينشق احلجاب

ّ َ
َوالناموس اآلخر والكرمة الغريبة التي كان مستوطنا فيها، ليبدأ يتغرب عنهـا ويقطـع  ويموت اإلنسان العتيق  ُ َّ ً

 ولكن اآلن إني بسمع األذن فقط كنت أمسع عنك"، والدليل أنه اكتشف هذه الحقيقة في النهاية وقال لي منها
 ".. أستطيع أن أراك بعيني

 . عينا الروحانغلقت ، عيني آدم اجلسديةانفتحت أنمن وقت ألنه 

  بـل وأخبـركم عـن هـدف الـصليب فـي حيـاة كـل إنـسانوبـصرامة، ّفقد فهم أيوب هدف الصليب عنـدما عاتبـه أليهـو بـشدة .
 :فاقرأوا ما قاله أليهو بالروح أليوب.. فأنا كنت أتكلم فيه بالروح

 "ّهـوذا يطلـب علـي علـل  .نا وال اثـم لـيأزكي  .نا بريء بال ذنبأقلت  .قوالك سمعتأنك قد قلت في مسامعي وصوت إ
ن اهللا اعظـم  أل.جيبـكأنـا  أ.هـا انـك فـي هـذا لـم تـصب. يراقـب كـل طرقـي .ّوضع رجلي في المقطـرة . لهًيحسبني عدوا .عداوة

في حلـم فـي رؤيـا . اإلنسانظ لكن اهللا يتكلم مرة وباثنتين ال يالح. ب عنهاَاوَجُموره ال يأن كل  أل.لماذا تخاصمه .من االنسان
ليحــو. ديبهمأحينئـذ يكـشف آذان النـاس ويخــتم علـى تـ .علـى النـاس فــي النعـاس علـى المـضجعالليـل عنـد سـقوط سـبات 

ِّ
ل 

.   وحياته من الزوال بحربة الموتليمنع نفسه عن احلفرة .. االنسان عن عمله ويكتم الكربياء عن الرجل
.   ونفسه الطعام الشهيًفتكره حياته خبزا ..ة عظامه دائمة  ومخاصميؤدب بالوجع على مضجعهًأيضا 

ن وجد عنده مرسل وسـيط واحـد إ. لى المميتينإلى القبر وحياته إب نفسه ُقرَ وت.ىَرُ عن العيان وتنبري عظامه فال تـبلى لحمهَيَفـ
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غـض أيصري حلمه . ت فديـةلى الحفرة قد وجـدإطلقه عن الهبوط أيترءاف عليه ويقول  .نسان استقامتهلف ليعلن لإلأمن 
ي. يـام شـبابهألـى إ ويعود من حلم الصبي

ُ
صلي اىل اهللا فريضى عنه ويعاين وجهه بهتاف ف
َ ّ

ي
َ

ر
ُ

د
ّ

 على 
ِرباإلنسان 

َّ
ه
ُ

ف.  عليـهَازَججت المستقيم ولم ُأّ وعوخطأتأي بين الناس فيقول قد نَِّغُيـ. 
َ

د
َ

ىل إى نفسي من العبـور 
   )٣٣أي( "احلفرة فرتى حياتي النور

  فهــذا هــو هــدف الــصليب وهــو مــا تكلمــت بــه علــى لــسان أليهــو، وهــو مــوت اإلنــسان العتيــق الــذي كــان يــشبع مــن العــالم
ًوموت الذات وهو عبادة اإلنسان لذاته وأن يكون رأسا لنفسه بدال من أن أكون أنا الرأس فيتوقف عـن الـشبع بالطعـام الـشهي . ً

َياتـه األولـى التـي كانـت تـشبع مـن كرمـة رئـيس العـالم ويعـود يحيـا بـي ويولـد مـن ليشبع مني أنا خبـز الحيـاة، بـل يكـره اإلنـسان ح ُ
 .جديد ويصير كاألطفال

  ولكن املشكلة أنه ال توجد لديكم ووضعكم على مذبح احملرقةبربطكم فأنا أسعى خلالصكم ،
ا القـضية ولـم وألنكـم لـم تطلبـوا النـور لـم تفهمـو. ومن أجل هذا ترفضون العالج..  بصرية روحية حىت اآلن

 لهـذا ال تـسيرون الطريـق .دخول إلى الـسماء بغفـران الخطيـةالواعتقدتم أن كل الهدف هو ! تفهموا الهدف بالتحديد حتى اآلن
ــة . نــا ســلكت لهــذا ال تعيــشون االنجيــل حتــى اآلنأالكــرب ولــم تــسلكوا مثلمــا  ــسارة عظيم ــسرمت خ ــأنتم خ ف

  .ستندمون عليها يف السماء طوال األبدية

 إن كان كل اعتقادكم أني أعطيكم هذه احلياة لكي تطلبوا الغفران خلطاياكم: لوا أنفسكمفاسأ :
ِّهــل لكــي تعلمكــم هــذه !  الــذي فيــه عــشرات ومئــات اآلالف مــن اآليــات؟بكــل أســفارهمــا فائــدة كــل الكتــاب المقــدس .. ًأوال

 أن عـشرات األسـفار وآالف ل تعتقـدون هـذافهـ! تطلبون التوبة؟ كيف –مئات اآلالف من االصحاحات واآليات  بل –اآليات 
هل تعتقدون أن اهلدف منها أن تعلمكم كيف تطلبوا .. ومئات اآلالف من األيات اإلصحاحات 

ِّ
غفران 

ب الجميــع .. ، فأنــا غفــرت خطيتــهقــرع صــدره وقــال خمــسة كلمــات فأنــا أخبــرتكم أن العــشار !خطايــاكم؟ ــبــل إنــي كنــت أه ِ
 . مع تبكيت روحي، فهو فقط ينبع من إرادة حقيقية غفران الخطايا ال يحتاج تعليمف. غفران خطاياه دون أي معاناة

  . للكتاب املقدس كلهليس له حاجة  ..بالتوبة فقط دخول السماء.. ًإذا الذي هدفه 

 ليس له حاجة للكتاب املقدس كله.. دخول السماء فقط بالتوبة .. ًإذا الذي هدفه 
 

  ــقفــإن تركيــزكم فــي حيــاتي علــى أنــي أي الخــالص مــن الخطيــة وتحقيــق العدالــة، جعلكــم ال  أي طريــق الخــالص ،أنــا الطري
 مـع إن تتبعوا خطواتيفرفـضتم أن .  وال تفهمون الهدف وخطوات الطريق للوصول للهـدفتركزون في أن تسلكوا مثلي

سـلكت، فكيـف لـم تـسألوا  نـا هـو الطريـق، كنـت أقـصد أن تـسيروا معـي الطريـق وتـسلكوا كمـاأفعندما قلت  . هو المكتوبهذا
وكيـف إلنــسان مثــل دانيــال أن يــسجد لــه ! ؟ًإن كــان ايليــا إنــسانا مــثلكم، لمــاذا وصـل إلــى هــذا القمــة والقامــة الروحيــة: سكمأنفـ

ففـي الوقـت الـذي صـار دانيـال الـشاب المـسبي ، أمـام فرعـون وأبيمالـكفإن حتى ابراهيم أبو اآلباء خاف وكـذب ! أعظم ملك؟
د الذي قتل شخص برئ من أجـل امـرأة، وبطـرس وداو !!نجد أن أبو اآلباء ليس له أي هيبة وال سلطان روحيبكل هذه الهيبة، 

وآخـرون لـم يحزمـوا أمـرهم حتـى ... بعد سنوات طويلة لم يكن يسير الطريق المستقيم واحتاج أن أرسل له بولس عبدي ليوبخـه
 !  هو السبب؟ وما!؟ملاذا هذا التفاوت: فلماذا لم تسألوا أنفسكم. اآلن
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  َّـ وغيرت نظـام الكـون فـي تحويـل ميـاه النهـر إلـى دمفحتى موسى الذي صنعت على يديه أعظم المعجزات فـي التـاريخ كلـه
 الهيبـة التـي كانـت لـدانيال الـذي لـم يـصنع كـن لموسـىيلـم ومـع كـل هـذا  وانشقاق البحر إلى نـصفين، بإظالم األرض ثالثة أيام

عنـي، دانيـال  َظَعـَوال و!  حـسب مقيـاس البـشرتى معجزة شـفاء، ولـم أؤيـده بـأي شـكل ملحـوظ وال حمعجزة واحدة أمام الملك
ولكـن هيبتـي ...  اهليبـةة يوحنـا المعمـدان وهـي َسحِ، ولكنـه كانـت لديـه مـ لتلفـت االنتبـاه معجـزةولم أعطـه موهبـة صـنع أي

جعــل الــذين مــن أهانــذا و.. " "ي علــيهمزعــج جميــع الــشعوب الــذين تــاتأمامــك وأرســل هيبتــي أ"كانــت تــسكنه كمــا وعــدت أنــا 
 مـام رجليـكأصريهم يأتون ويسجدون أ  بـل يكـذبون هانـذاًنهم يهود وليسوا يهـوداأمجمع الشيطان من القائلين 

 . )٩ :٣رؤ (" .حببتكأ ناأني أويعرفون 

  لكـل سـكان ًفهـو كـان محبوبـا، "ً جـدااحملبـوبالرجـل أنت "ويقـول لـه لهذا أرسلت المالك جبرائيل ليخبـر دانيـال 
وجعـل  .الرب من البطن دعـاني مـن احـشاء امـي ذكـر اسـمي"ًهكذا أيضا انطبقت على دانيال اآلية التي قلتها ألشعياء . السماء
سـرائيل الـذي بـه إنـت عبـدي أوقـال لـي  .خفـانيأ فـي كنانتـه ً مربياًسهمافي ظل يده خبأني وجعلني  .كسيف حادفمي 

ًفأحفظـك وأجعلـك عهـدا . مـن أجـل الـرب الـذي اختـارك.. ًا ألقـصى األرضًنورا لألمم وخالص قـد جعلتـك .تمجدأ
مـني وقـدوس أجـل الـرب الـذي هـو أمـن  . لكفيسجدونرؤسـاء  .فيقوموناألرض ينظر ملوك . للشعوب

بالوجوه اىل االرض يسجدون  .ويكون الملوك حاضـنيك وسـيداتهم مرضـعاتك .. اسرائيل الذي قد اختارك
   .)٤٩أش( "ني انا الرب الذي ال يخزى منتظروهأتعلمين  فلك ويلحسون غبار رجليك

  ْمـن فـي الكتـاب انطبـق عليـه هـذا الكـالم لـتعلم مـن هـو الـذي صـار صـورة لـي ومـن الـذي لـم يـصير : فاسأل نفـسك وانظـر َ ْ َ ْ َ
 تظــل رةًو أيــضا تكـون هــذه الــصو .ً وتعــرف بــه أيـضا كــل إنــسانفهــذا هــو المعيـار والمقيــاس الــذي تعــرف بـه نفــسك! صـورة لــي؟

َّثابتة، فعندما كان داود ملتصقا بي أرهبت جليات أمامه ً وجعلته يقتل أسدا ودبا أيضاً ً َّ، ولكن عندما بدأ يحيا بالجسد ألنـه تـوهم ً
َّ، فلم يصير عضوا فـي فـي هـذا الوقـتأنه ملك وأن له الحق في امتالك النفوس ، فقـد عقلـه وقتـل إنـسان بـريء مـن أجـل جـسد ً

ً تكــن لـه هـذه الهيبـة وقتــا طـويال، وموسـى بعـد كــل ابـراهيم لـم.. و هكـذا . مـن القــصرنعمتــي وهيبتـي وطردتـه ، فنزعـت منـه امـرأة ً
 ".. اذهب من أمامي واحترز أن ال ترى وجهي، فإنك يوم أن ترى وجهي تموت"وقال له  عنَّفه فرعون في النهاية المعجزات

 لـتفهم لمـاذا كـان ظر كيـف كانـت حيـاة دانيـال و يوحنـا المعمـدان فـان. فلم يتجرأ نبوخذ نـصر أن يقـول هـذا الكـالم لـدانيال
فكان يوحنا المعمـدان . من كل مواليد النساءو لماذا صار يوحنا المعمدان أعظم من كل األنبياء ودانيال المحبوب من السماء 

ًيأكل عسال بريا فقط  ًلـوزراء، إال انـه كـان صـارما جـدا مـع مـع إنـه كـان رئـيس اَّأما دانيـال ، ولم يشبع طوال حياته حتى من الخبزً ً
ً ويشرب ماء فقط مع إنه كان في متناول يده أن يحضر لحوما أو طعاما شـهيا مـن خـارج القـصر وكان يأكل البقول فقطنفسه ً ً ً ..

ْوليس كما اعتقد كثيرون أنه ال يأكل اللحوم ألنها تذبح لألوثان َ هـذا لـو   ولكن كـان يمكـن أن يـشتري حيوانـات ويـذبحها بنفـسهُ
 .  والطعام الشهيكانت عنده الرغبة في أكل اللحوم

  أن يكــشف األســرار واألحــالم، ولكنهــا ليــست بمقيــاس النــاس معجــزة ملفتــة إياهــا هــو أعطيتــه الموهبــة الوحيــدة التــي فقــط
 للنظـر، ولكــن هيبتــي كانــت تــسكنه، ممــا جعلـت أعظــم ملــك علــى األرض فــي ذلــك الوقـت يــسجد لــه، فــي الوقــت الــذي طــارد

فــانظروا كيــف كــان . فرعـون وجنـوده موســى بعـد أعظــم المعجـزات فــي التـاريخ التــي لـم يــشهد التـاريخ مثلهــا مـرة أخــرى
 .يعيش يوحنا املعمدان ودانيال وتعلموا منهما

 وصـار صـورة لـي ًألنه صار في قامتي ألنه كان كـامال ! عن إنسان مثل يوحنا المعمدان؟الكتاب تنبأ لماذا : فاسألوا أنفسكم
ْفمـن لـم يـدخل النـور حياتـه ال يقـدر أن يـسير خطـوة واحـدة. مثـاليو ْومـن لـم يحبنـي، يـرفض أن يتعـب مـن أجلـي. َ لهـذا قلـت .. َ
من حيبني"

ْ َ
 يحبني من البداية،  إنسان على نفسه وسار الطريق دون أنَبَصَألنه لو حتى غ" حيفظ وصاياي.. فقط .. 
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ًدك حتى احترق ولكن ليست لك محبة لن تنتفع شـيئا، ولـو أعطـى اإلنـسان كـل  جسَمتَّدَإن ق"كما قلت .. فال فائدة لجهاده
ًثروة بيت بدل المحبة تحتـقر احتقارا َ َ ْفمن يحبني يحفظ وصاياي كما حفظـت أنـا وصـايا أبـي... ُ فأنـا كنـت أمثـِّل دور ابـن اهللا ". َ

 .ًأي كيف يصير كل إنسان ابنا هللا
 َـيوضع فيهـا الزيـت، ألنهـم لـم يفهمـوا األمـر ولـم التـي م يكـن لـديهن األوانـي فالعذارى الجاهالت أخذن المصابيح ولكـن لـ ُ

ًأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحن ألنهـم فهمـوا وأدركـوا أنهـم . يفكروا فيه وتهيئـتهم لالمـتالء بتهيئـتهم للطريـق َّ
َّمعـدة ومهيـأة سـيمتلئوا منـي، فكـانوا أوانـي وبجهادهم فقـط بي  َ نـي لكـن العـذارى الجـاهالت لـم يكونـوا أوا. فـيهم أنـاكـي أسـكن ُ

 وال راغبـين فــي أن  ولـم يكونـوا مـستعدين للجهـادوخطواتـهألنهـم لـم يفهمـوا الطريـق لالمـتالء منـي مهيـأة، أي لـم يهيئـوا أنفـسهم 
  التي أوكلـتكم عليهـا، وهي الوكالةواألواني هي هيكل كل إنسان". أعدوا طريق للرب"يتعبوا من أجلي كما قال يوحنا المعمدان 

 . وهي إعداد النفس لكي أسكن فيها

  وأنا قد أخبرتكم أنه  .هلدف حمدد.... فرصة حمددة هو ال تدري أن هذا العمر الذي وهبتهم إياه فأغلبية الناس
ْإلــى اآلن ملكــوت اهللا يغــصب والغاصــبون يختطفونــهمــن أيــام يوحنــا المعمــدان  َ ..  العملــي فــإن يوحنــا المعمــدان كــان المثــال.. .ُ

، وعلـيكم بعـد فهـم هـذه الحقـائق أن تغتـصبوا لـذلك ال يوجـد لكـم عـذر اآلن. قبل أن ينادي بتهيئة الطريـق سـار الطريـق بنفـسهف
وأنا شـبهت  .في هذه الحياةبإدراككم أنه الكنز الحقيقي الوحيد الملكوت 

َّ
نفـسي بـالل
ِّ

الـذي يـأتي فـي منتـصف  ص
الـذي اخترتمـوه ليكـون إلهكـم فتـرة ، وأنا في الحقيقة أريد أن أختطفكم من رئيس العالم قهص يأخذ ما ليس من حِّ ألن اللالليل
فأنتم الذين قدمتم ذواتكم له . طويلة

ّ
فصرتم كأنكم لستم من حقي

ُ
 ، ولكن محبتي تجبرني أن أختطفكمِ

 .. أنني برفضكم إياي ، فما فعلتموه كاللص الذي يخطف ويسرق ما ليس من حقه

 .كلصأبدو   ..ونيعلجت من مدينة اهلالك ألنقذكمالصكم وآتي عندما أسعى خل

 ّعندما مت على الصليب ف ِّأعلمكـم الـدرس وهـذا لكـي " من فوق إىل أسـفل...  اثننيانشق حجاب الهيكل إلى "ُ
َاألخيــر عنــدما تــصلبون معــي فقــط فــي هــذه الحالــة    ويمــوت ســلطان عيــسو فــيسينفــصل اإلنــسان العتيــق عــن اإلنــسان الجديــدُ

ُّتماما ويتغرب اإلنسان تغرب كامل عن الجـسد حياتكم  انشق بالفعـل عنـهألنـه ً
ّ

كمـا تحولـت الذبيحـة إلـى رمـاد وكمـا . .
 من العريواسترت اإلنسانًغطت المياه التي رآها حزقيال غطت الحقوين تماما 

ُ
فلـم يكـن الحـل هـو  الذي حدث له، 

 معرفة الضعف الـذي فـيكم واكتـشافه والـذي تركـت لكـم وهواالختتان ، ولكن الحل بتحت شجرة التين كما فعل آدماالختباء 
 فكنـت أريـدكم أن تختتنـوا .والدليل أنكم ال تتحكمـون فـي أعـضاء جـسكم ًانا عالمة في يوم االختتان كدليل أنكم مازلتم عبيدأ

ًختانا روحيا وهذا ما أوضحته لكم في العهـد الجديـد مـرارا فـي رسـائل بـولس ابنـي، وهـذا عنـد ً هـل : ما تمتحنـوا أنفـسكم كـل يـومً
 ! ْتحررتم أم مازلتم عبيد؟

 أم مازالت أعضاء جسمكم تتحكم فيكم؟..هل حتكمتم حتكم كامل يف كل أعضاء جسمكم.. أي 
ْ

! 

 ًفأنـا كنـت صـارم جـدا فـي هـذا األمـر مـع ابنـي موسـى!  ْوهل تحررتم من الحية القديمة أم هي مازالت فيكم تتحكم فـيكم؟ 
، لــوال إن وأظهـرت أنــي ســأقتل ابنــه أنــا فــي الطريــق ُهــرتَفظ.. ابنـهلــم يهــتم بختــان ًمتفهمــا لفائــدة الختـان عنــدما  لــم يكــن عنـدما

ــتختنــت ابنهــا بــسرعة صــفورة  ــريس دم إن ابنــي صــار "ٍو حينئــذ قالــت صــفورة .  عنــهفانفكك . "مــن أجــل الختــان يلع
وهو دليـل . ن ينكشف أمامي ويعرف مصدر ضعفه بالتحديدمني أاإلنسان طلب وهو فكثيرون لم يفهموا معنى الختان الروحي 
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َّعلى أنكم مازلتم عبيدا ولستم أغصان في بعـد وال أنـا رأسـكم الـذين فـي العهـد  فهـذا هـو ختـان القلـب بـالروح الـذي لـم يفهمـه .ً
ــتمم ختـان القلـب بـالروحبل في الحقيقـة ال يمكـن أنالجديد  َ تـدخل عهـد جديـد معـي إال بعـد أن ت ْنـاك مـن اعتقـد أنـه ولكـن ه. ُ َ

وحيتاجون أن وال يدري الكثريون منكم أنهم مازالوا يف العهد القديم مجرد طقس فـي العهـد القـديم 
َ فحتى في وقت صلبي و عندما تصلبون معي  . وال يظلوا عراة بعديتحرروا من عبودية جسدهم فإن الصخور ُ

ُّ إذا صـلبتم ومـتم معـيه، وهـذاوا إليـه وأن تعيـشوُلِصَ تكم أندوهذا ما كنت أري.. تشققت  ُ ُ ، أي الـصخور تـشققتفحتـى . ُ
. وأقوم أنا فيكم القبور ستتفتحٍ، و حينئذ سيتفتتكل حجر عثرة كان فيكم وكان مينع منو الكلمة 

 .َّأغصان فيَّقبل أن تكونوا أغصان في، ستصيروا وبعد أن كنتم موتى 
  بمـوتكم فقبل أن تبدءوا عهد جديـد معـي وحيـاة جديـدة وطقس، وترتيباحتاج الشعب لكاهن وكهنوت ففي العهد القديم 

 عروس ِّكونوا عهد معي جديد ويكون كل إنسانُتقبل أن وهذا  يف العهد القديممازلتم فأنتم .. عن الجسد والعالم
ْألن كل من في العهد القديم لي،  . وت بعـد النـه لـم يمـ.. ولـم ينـشق بعـد  بيني وبين كـل إنـساناحلجاب موجودكان مازال َ
فالعهـد القـديم . ، ألن العداوة مازالت موجودة وهو الحجابلوسيط بيني وبينهاإلنسان حيتاج  كان لهذا

ْ، أي كل إنسان مازال لم يدفن ويموت معي هو حياة وليس تاريخ يبـدأ أن  ولم ومازال يعبد جسده ويطيعه ويطيع العالمَُ
 ألن حياته لم تتغير بعد، مثل أي فتاة قبل أن ترتبط هي  القديمفهو مازال يف العهديختارني كحياة جديدة وكعريس، 

 .مازالت في بيتها القديم
  ولكــن عنــدما تقــرر أن تــرتبط بــالعريس ســتترك حياتهــا القديمــة وبيــت أبيهــا وتــسكن مــع عريــسها وتتغيــر كــل حياتهــا فــي هــذا

 وهـذا هـو الوقـت الـذي ينـشق .صير فـي عهـد جديـد وبهذا ت وتترك بيتها وكل طباعهاا وترفض كل ما هو قديم في حياته،الوقت
ستـصري هـي نفــسها بـل ألنهـا صـارت قريبـة منـه بالفعـل فيـه الحجـاب، وال تحتـاج العـروس لوسـيط بينهـا وبـين العـريس 

 وهـذه هـي .ألنهـا أماتـت كـل مـا هـو قـديم وتركتـهمعـه،  ألنها اقتربت من العريس ودخلت في عهد جديد ..وسيط كالكاهن
رفــضها كثيــرون فــي هــذه الحيــاة اآلن، ألنهــم مــازالوا يرفــضون أن يتركــوا مــن أجلــي األشــياء التــي يــشتهيها الجــسد الخطـوة التــي ي

لهـذا قلـت لكـم . ولم يفهموا أني أنا مصدر الشبع، وإذا شبعوا مني لـن يحتـاجوا إلـى شـبع آخـرألنهم مازالوا في جوع ، والذات
فكنـت .. "اعملوا ال للطعـام البائـد بـل للطعـام البـاقي للحيـاة األبديـةيـة ومـاتوا، فـأنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المـن فـي البر"

ًوهذا الذي رفضه بنو اسرائيل قديما ورفضوا الحرية تماما إلى حياة الشبع الدائم بي ألفت نظركم أريد أن  وصـمموا مـرات كثيـرة ً
مع إنه هناك ذل وعبودية مرة، أن يعودوا لعبودية فرعون

َّ ُ ّ ُ
 رفضوني أنا بسبب قدور اللحم والسمك والبطيخ، ولكن 

وا بــي أنــا أي ُحيــَفهــذا هــو الوضــع الطبيعــي الــذي خلقــت اإلنــسان ألجلــه والــذي لــم يفهمــه بنــو اســرائيل وهــو أن ي. خبــز الحيــاة
 ".كرهت أنفسنا هذا الطعام السخيف"ولكنهم قالوا . يسلكوا بالروح

  وقلت للجموع ال تكرروا خطأ بنو اسرائيل وافهمـوا أنـي ت عن هذا األمر تكلمعندما وتكرر األمر نفسه في العهد الجديد
أن هـذا ] حتـى بعـض تالميـذي[وجـد النـاس ولكـن .  وأنـي خلقـتكم لتـشبعوا منـي وتعيـشوا كمـا فـي الـسماءنا خبز احليـاةأ

أ بنــو اســرائيل ولــم ، وكــرروا نفــس خطــ"مــن تالميــذه إلــى الــوراء ولــم يعــودوا يمــشون معــهون رجــع كثيــر"الكــالم صــعب، فمكتــوب 
 ولـيس ألنكـم أنـتم تطلبـونني ألنكـم أكلـتم مـن الخبـز فـشبعتم"لهـذا قلـت لهـم .. وا بالجـسدُحيـَأني لم أخلقهم لي:  الهدفيفهوا

 وهـذا مـا فهمـه ".ال للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة األبدية  ..اعملوا ف، فهمـتم آيـاتي ومعجزاتـي
ــال  ــذين وآالفيوحنــا المعمــدان وداني ــائهين فــي البــراري والقفــار وشــقوق األرض "كتبــت عــنهم فــي اإلنجيــل  مــن القديــسين ال ت

 ". ً والعالم لم يكن مستحقا لهم من أجل عظم محبتهم ليوتاهوا في جلود غنم وجلود معز



  
 معجزة واختطاف إنسان للسماء

 
٣٦ 

 فـي عهـد قـديم وا الـذين مـازال، أي فكل الذين لم يموتوا بعد ولم يفهموا الهدف مثل بنو اسرائيل أو التالميـذ الـذين تركـوني
لـذلك أنـا مل أجتـسد بعـد خطيـة آدم يف ، هم يذهبون الكنائس ويمارسون طقوس مثـل العهـد القـديم في حياتهم

ونظمـت يف هـذا الوقـت احلال وال يف أيام نوح وال يف أيام ابراهيم، بل تركت البشرية فـرتة 
َّ

صورة ملن مل طقوس وشرائع لكي تكون 
ْ َ

كوا أنهم مازالوا في عهد قديم  لكي يدريدخلوا عهد جديد معي
وذهــابهم للكنــائس . ، فظلــوا فـي عهــد قــديمالعــالممــازالوا يعبــدون جـسدهم وذاتهــم وفهــؤالء . فـي حيــاتهم وأنــي أنــا غريـب عــنهم

َ يموتـوا معــي ويـدفنواكــل هــذا ألنهـم رفــضوا أن. وعبـادتهم هــي مجـرد طقــوس وترتيـب لكــن فــي اللحظـة التــي فيهـا تقبــل البــذرة . ُ
َوتــدفن   كمــا أريــتكم أنــا عــن طريــق صــيام حقيقــيكــل مــا هــو قــديم وتقمــع جــسدها وتــصلبه عــن األهــواء والــشهوات وتمــوت عــن ُ
لتـدخل معـي يف تريد أن تصلب معي ومتوت معـي أنهـا  لي في هذا الوقـت ْتِثبُ فهذه النفس ت..بنفسي

 القديـسون عنـدما صـلبوا معـي فانـشق وهذا ما عاشه.  تحتاج لوسيط بعدنولفي حياتها ٍفحينئذ ينشق الحجاب  عهد جديد
، وحتـى بـدون ترتيـب  بـل اتحـدوا معـي اتحـاد كامـلبـال حيـاةد الطقـوس بالنـسبة لهـم مجـرد ترتيـب ُعـَ فلم تـالحجاب بيني وبينهم

 وتاهو في جلـود غـنم وجلـود تائهين في البراري والقفار وشقوق األرض"والذين كتب عنهم وصلوا للكمال مثل يوحنا المعمدان 
 ". ً و العالم لم يكن مستحقا لهممعز

  ولبـستم كم مرة فعلتم مـثلهم: ، فاسألوا أنفسكمالذين أخبرتكم أنهم سيدينون العالمفانظروا ألهل نينوى 
 تلبـسون المـسوح ًا هـل ظللـتم أيامـ!يف حيـاتكم؟ واحدةفهل فعلتم مثلهم مرة ! توبـة مـثلهم؟ وتبـتم املسوح

ًتحتـاجوا مـرة لهـذه  كل أيـام حيـاتكم أنكـم اتشعروألم ! ؟" ولبست المسوحتذللت في الرماد" كما قال دانيال وتظلوا في الرماد،
أنكـم فهـذا برهـان ! لماذا لم تفعلوا مثلما فعل أهل نينوى طوال أيام حيـاتكم؟: فاسألوا أنفسكم! ؟ التي تابها أهل نينوىالتوبة

 أنكـم ْأم! ؟ بـل أفـضل مـنهمم أنكـم قديـسون، فهـل تعتقـدون أنكـم منـذ ولـدتباحتياجكم هلـذه التوبـةمل تشعروا 
ــر؟ ــر: ًواســئلوا أنفــسكم أيــضا  !أفــضل مــن أهــل نينــوى بكثي ًهــل أيــضا  كم بهــذه األمــور وأكلمكــم عــن أهــل نينــوى؟تلمــاذا أخب

 و !ما لنـا ويوحنـا املعمـدان؟"، وتقولـون فلم تتعلموا من يوحنا المعمـدان! تعتقدون أني أحكي لكم قصص تاريخية؟
وعنـدما . ولم تتعلموا منهم ولم تفعلـوا مـثلهم!"  و لماذا نفعل مثلهم؟!ما لنا وأهل نينوى؟"وتقولون !"  مثله؟لماذا نفعل
 ولـيس قـصة تاريخيـة أو حـدث  البـشريةكنـت أقـصد خـراب الطبيعـةف" انظروا رجـسة الخـراب التـي قـال عنهـا دانيـال"قلت لكم 

ًوأنـا أيـضا الـذي جئـت .. " !مالنا ودانيـال؟"وقلـتم من أجلي وجهاده وال من حياته ًلم تتعلموا أيضا من دانيال ف. تاريخي
الذي لم يكـن لـي أيـن أسـند رأسـي وظللـت " !؟ما لنا واملسيح"تقولون من السماء وأخذت صورة إنسان ألعلمكم الطريق 

ً يوما صائما ٤٠في البرية  مـن مـن : ى أنفـسكمفـاحكموا علـ. تولم تفعلوا مثلي ولم تتبعوا خطواتي ولم تسلكوا كما سـلكً
ْ َ

ون أو مبدعاآلهلة ت
َ

ن
ْ

 !؟ تتبعونالرعاةمن  
 ــة ــوا منــي آي ــه لهــمو عنــدما جــاء اليهــود وطلب ُجيــل شــرير وفاســق يطلــب آيــة، وال يعطــى لــه إال آيــة يونــان  "، تــذكروا مــا قلت

ة هلــم أكــون وســيلأن  فــي ذلــك الوقــت ريــدونألن كثيــرون يريــدون معجــزات، في! فهــل أدركــتم ســبب غــضبي؟".. النبــي
يريدون أنهـم ًوهـذا معنـاه أيـضا ًكثيرون أيضا يطلبونني من أجل الخبز األرضي و..  ولست أنا الهدفلتحقيق أهدافهم

وقلت لهم أن اآلية الحقيقية هي أن تتغيروا وتموتوا ثالثة غضبت عليهم  لذلك وسيلة ولست أنا اهلدفأنا أن أكون 
َ لكي تصلبوا معي وتدفنوا معيأيام معي ُ   .فهذه هي أعظم آية.  كما تغير شاول وموسى األسودى تتغيروا تغيير حقيقي حتَُ
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  لسماء قد انشقتفاعدت من الماء وصفعندما اعتمدت أنا
ّ

 في حياة كل  ألنها انفتحت لي، وأنا أريد أن يحدث هذا
ّمـن اعتمـد أي أن تنــشق الـسماء لـه ويرانــي بوضـوح فـي حياتــه ْ وللطريــق ي أردت أن تعيـشونها التــفأنـا كنـت أريكــم مثـال للحيـاة . َ

ُّمـتليكـون دليـل علـى أنكـم بعيـونكم أي البد أن تنفـتح الـسماء لكـم وتـروا هـذا . م للهدفُكِ بْلِصَالذي ي ت بـدأ ُم ودفنـتم والمـوُ
وهـل أخـرجكم الـروح !  ينـزل مثـل حمامـة؟ورأيـتم الـروح .. لكـم انشقتهـل الـسماء : فاسألوا أنفسكم. يعمل فيكم

أن هذه هي الصورة كنت أريد أن أخبركم ف !؟فاسألوا أنفسكم لماذا".. كنت مع الوحوش"مكتوب عني ف! للبرية معي ؟
 الـذي كـان يعـيش مـع  بـل وطبيعـة آدموهي أن تعودوا لـصورة آدمالتـي أريـدكم أن تكونـوا فيهـا 

ً دليال على أن هيبتي كانت متلؤهالوحوش يف سالم كامل
. 

  خريطة بكل أسفاره وكل للهدف الذي خلق اهللا اإلنسان من أجله فهو الوصول . .كل هدفه .. ُفإن كل الكتاب المقدس
، وهذا بعد أن يصير ومثال هللا.. صورة هللا فهو كالخريطة التي تصل بأي إنسان للهدف وهو أن يكون ..  إصحاحاته

ِّغصن في كرمتي ألني أنا الكرمة الحقيقية أي أن يصير واحدا في، وهذا بعد أن يكون عال َُّ ًقة قوية وتنمو هذه العالقة شيئا ً
 .ًفشيئا

  ــه ولكــن ــق أنــا أخبــرتكم أن الطريــق كــرب ومــا أضــيقه ومــا أكرب ــا أبــوك الحقيقــي أ ..ث ــأبقى نــي أن ــأس ــك ًامين  مع
  .للمنتهى

 ولن أتركك ولن أهملك لكل ضعفات أي إنسان كيد أ حل يني أنا أبوك الحقيقي عندأ ..ثق و..  

ال يوجد أي شيء يف هذا الكون يأخذ عقلي إال   ..ور إهتمامينت حمأو  ..ُ أفكر فيكًدائما
ُ

 نتأ

  تي مع بني آدم ذن ل األناشيد ألةنشودأغاني و األةُنشاد ودعيت كالمي بأغنيفصحت عن كل مشاعري في نشيد األأأنا
ومعك ت  ...ومعك لذتي

َ
كمل فرحتي

ُ
 آخر يوم قرع وأقرع وأظل منتظر أقرع إلىأوسأظل منتظرك واقف على الباب  .

  :في حياتك وأقول لك 
  وقصصي من ندى الليل ّمتلئ من الطلان رأسي أل.... إفتحي لي يا ُأختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي ُ  
 وإال لما  ..نت حتى اآلن لم تكتشف محبتي أ....  ولكن ة ال نهائيةومحب..  قد أحببتك يا إبني ويا حبيبي يةمحبه أبد
أنا يف  ...ةنيا الفاني تعبان في هذه الدلتظل

َّ
 كل الغىن وكل الشبع وكل الفرح

ُ ُ ُ
وال  ..أنا الكرمة الحقيقية   ...

  َّيوجد أي شبع إال في
 وتجد شبعها في الطعام .. وتحب العالم  ... تشتاق للعالم وتجوع للعالم ةفإن هذه الطبيع  ..ةلو ظللت بطبيعتك العتيق

ال تحبوا العالم وال األشياء التي "وصيتكم أني أمع  ... العتيقة ة الطبيعةكذا طبيعه ... والمال ومدح الناس ةالشهي والكرام
 ةتكون خليقأنك البد أن و .... تتغير  كيفمتك بنفسيَّيتك وعلَّلكني ترج ... " هللاةن محبه العالم عداوأل.. في العالم 

   ةجديد
  جيد كل ش الذي ... هي اإلنسان الروحي ةديداجل ةليقاخلوهذه

َ
عه وفرحه يفب

َّ ُ ُ
 أنا مصدر 

..  َّ تجد كل شيئ فيةخليقالوهذه  ...ة  جديدةتكونوا خليق نأنا طلبت منكم أو ...وهذا ما سيكون في السماء   ..الروح
هذه الصورة أي أريتكم .. وهذا ما أريتكم بنفسي  ..وحتى الجسد ال يحتاج لطعام .. ُوعندما تشبع الروح ستشبع النفس كلها 

فأنا أريدكم تقتادوا بالروح مثلي ..ُني كنت ُأقتاد بالروح أل  ..ًا صائمًاربعين يومأ ةنت في البريُعندما ك
ُ ُ ني أنا أل..  ُ
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ً يشرب منه يعطش أيضا ْنَن شبع العالم كل مأل ...ني أنا هو الطريق عندما قلت أ يوقصدكالمي وهذا معنى .. الطريق 
   ...ةيد العبوديُزنه يله أكثر ألنه يجعل اإلنسان يجوع وسيظل يعطش أكثر أل

  بني جتد لذاوطاملا ما زلت يا
َّ

ه يف العامل وتريد املال والكرام
ُ

تصري نك مل أفهذا معناه   ..ة
غ
ُ

 يفًاصن
َّ

َن الغصن يجد كل ش أل، وإال ملا إحتجت أي شيء من هذا العامل، بعد وال يحتاج  ..ُعه في الكرمة َبـُ
ُن تكونوا فيها والتي خلقتكم لتكونوا فيها أن تكونوا مثل أأخبرتكم بالصورة التي ُأريد ولهذا  ...أي شيئ من هذا العالم  ُ

َّالغصن في  ة وعندما صاروا خليق،هكذا عاش كل القديسين الذين أحبوني ...عندئذ لن يعوزك أي شيء من هذا العالم ..  ُ
ُن كل شيئ أبل وجدوا ..  شيء ّومعي لن يعوزهم أي ..ُني مصدر الحياة وخبز الحياة أُ كل شيء وإكتشفوا َّ وجدوا فيةجديد

فهربوا وباعوا كل ش.. فتنافروا مع العامل  ةنفاي
ُ

وعاشوا   .."لك وتعال إتبعني ع كل ماِب"كما أوصيتكم   ...يء
ُوصيتكم به وعلمتكم إياه أن تأ وهذا ما ،كما في السماء من هنا على األرض ...  السموات أبانا الذي في"... ُوه كل يوم ُّصلُ

  ".ُلتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض
  بكــم إلــي مــن أرض ْلِصَ فــي الكتــاب المقــدس وهــو البــشارة والرســالة والخريطــة التــي رســمتها لكــم كطريــق يــأوصــيتكمفقــد ّ

صـلوا كـل "لت لكـم فقد ق.. ّالعبودية التي ولدتم فيها والعداوة ايضا التي ولدتم فيها  إلى الوجود في لكي يتحقق الهدف 
ْ هو ان تحسبوا كم من الوقت كل يوم يكون هناك صلة بينكم وبيني، وفي وحساب النفقة".. حني وصلوا بال انقطاع َ

ففي هذا الوقت فقط يكون لكم حياة وتكونون حسب الوقت الذي يكون هناك صلة وهي الصالة الحقيقيـة 
 إليـه يجـب ان تتـذكروا ثالثـة أشـياء مكتوبـة فـي ثالثـة آيـات فهنـاك هـدف لكـي تـصلوا.  في ذلك الوقـت بالتحديـدمشيئتي

ْ، فهي مرآة تروا أنفسكم كم من الوقـت أنـتم حـسب مـشيئتي أي كم "صلوا كل حني"فاآلية األولى هي . وهي ثالثة حقائق َـ َ
ُّمن الوقت تصلوا أي تكونون في اتصال بي ، فلـو كانـت لكـم "قيةأنا الكرمة احلقي"واآلية الثانية والحقيقيـة الثانيـة أنـي . ُ

أنتم لستم أغصان يفحياة او فرح او راحة في كيان آخر إذن 
َّ

 وقـد خلقـتكم أنا الـرأسوالحقيقة الثالثة أني . 
ي أَّفلــو تحــرك .. َّلتـصيروا أعــضاء فــي كمــا هــو مكتــوب أننــا أعــضاء فــي جــسمه، وال يقــدر عــضو أن يتحــرك إال بــإذن مــن الــرأس

ًفهو ليس عـضواأس عضو أي حركة بدون أن يأمره الر
أن تريـد .. ًفالـذات تـشعر أنهـا رأس دائمـا ..  فـي هـذا الجـسد

تــسوق وتقــود وتــسود وتــتحكم، وهــذا مــا جعــل آدم وكــل إنــسان يــرفض أن أتحكــم فيــه أنــا وأســود عليــه أنــا، كــل هــذا لعــدم فهــم 
  . الهدف
  نادى في الكنائس بهذه الصورة؟ُ أن ال يهل هذا مبرر.... ًفهل ألن قامة ملء المسيح ترونها مستوى عالي جدا!  
  فقـالوا أيـة آيـة ترينـا حتـى تفعـل هـذا؟ ..ُبيتـي بيـت صـالة يـدعى "فعندما دخلت الهيكل وطردت الغـنم والباعـة وقلـت... ! 

انقـضوا  .... بنقض كرمته القدمية وبناءه يف اهللا الكرمة احلقيقيـةفقلت لهم أعظم آية هي تغيير اإلنسان 
وإن .. وأنـا سـأبني الهيكـل الجديـد فـي ثـالث أيـام .. وا هذه الطبيعة وأنا سأعيد لكم الطبيعة المفقودة أي ارفض.. هذا الهيكل 

 ...بل هو أبدي  }بشرية{ُنقض بيت خيمتنا األرضي فلنا في السماء بناء من اهللا غير مصنوع بيد 
  ال تفهمـون الخطيـة كمـا كـان آدم وهي أنكم .. فليس بإيمانكم أني جئت بالجسد ومت على الصليب ستعود هذه الصورة

َّبــل أكـدت لكــم أن الطريــق الــذي يعــود بكــم للحيـاة فــي . ألنـه لــم يكــن تحــت عبوديــة أي لهــذه الطبيعــة وهــي الحيــاة فــي اهللا .. ّ
َُهو طريق كرب ما أكربه يجب أن تموتـون معـي ليمـوت اإلنـسان العتيـق وتصلبوا معـي.. وباهللا وتكونـوا عـالمين هـذا أن إنـسانكم  ُـ

ًعتيق سوف يصلب معي وعندما تتشبهوا بموتي وتتغربوا عن هذا الجسد ويفني إنـساننا الخـارجي فالـداخلي سـيتجدد يومـا بعـد ال ُ ُ
 .يوم
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 وعندما تتغربوا تغرب كامل عن الكيان والكرمة التي تحيوا بها ستتوفر شروط عضويتكم في الكرمة الحقيقية وهو أنا.  
 والدليل أنهم مازالوا يخطئون ... وتي ولكن ليسوا اآلن صورة اهللا  ألن كثيرون آمنوا بالفعل بتجسدي وم 
  كمـا كـان ". المولود من اهللا ال يخطئ بل وال يـستطيع أن يخطـئ"لكن صورة اهللا ومثاله وصورتي ال تخطئ كما هو مكتوب

  .. آدم األول ال يفهم الشر حتى يخطئ
  وهـذا هـو نفـس الـروح التـي كانـت فـي بطـرس .. ويهـتم بالنـاس أنـه يعبـد النـاس ..  ال يرى اإلنسان حالته وبدون النور

، وهـذا ألنـه لـم يكـن فـي النـور فـي " اذهـب يـا شـيطان"بـل قلـت لـه " اذهب عني يا عابد الـشيطان"الرسول حتى إني لم أقل له 
  .هذا الوقت، فلم يرى أنه كان يعبد الناس

  ١٠: ١الطيةغ"... (ًإن كنت بعد أرضي الناس لست عبدا للمسيح".. فمكتوب(  
  ولكن الناس ال يبصرون حالتهم بدون النور..  
  ًيفعـل التعـدي ولـيس مولـودا مـن اهللا وأيـضا مـن يعمـل الخطيـة هـو عبـد فكيـف إلنـسان هـو مـازال غير أن مـن يفعـل الخطيـة ً

ً يمكـن أن يكـون عـضوا بـل ويعتقـد إنـه! بـل ومثـال هللا؟..  كيف يعتقد أنه ابن هللا وصـورة هللا.. ًمازال يفعل خطية أي مازال عبدا 
  .. ُفهل حتى اآلن ال تفهمون ماهي الصورة التي ُأريدكم  أن تكونون فيها ...من أعضائي 

 ًلـيس عمقـا بـل رجـوع للحيـاة أي للحالـة والوضـع الطبيعـي الـذي خلـق اهللا اإلنـسان ... فمـن نقطـة المـوت إلـى نقطـة القيامـة
وهـي [تحيا بروح اهللا وهي الطبيعة النقية الحـرة بعـد أن كنـتم فـي طبيعـة غريبـة ليكون عليه واستعاده الطبيعة التي كانت مهيأة أن 

  ُالتي كنتم ممسكين فيها ] العبودية
 ُكما هو مكتوب أما اآلن فقد تحررنا من الناموس إذ قد مات الذي كنا ممسكين فيه  
 أخبـرتكم أن هــذا الطريــق هــو .. صــورة هللا ولكـي تعــودوا لــصورة آدم النقيـة المهيــأة لتكونــوا أغــصان فـي كرمــة اهللا وابــن اهللا و

  الوالدة من الماء والروح والوالدة من فوق 
  بـل البـد مـن جهـاد حتـى الـدم وجهـاد قـانوني .. ًليس بالطبع بممارسـة طقـس أيـضا .. ُفلكي تولدوا من فوق ومن اهللا الروح

. رمـة الغريبـة التـي صـارت مـصدر حيـاتكم بـدل اهللالتتغربـوا عـن هـذا الكيـان وهـو الك ...في طريق ما أكربه يبدأ ببـاب مـا أضـيقه 
وهذا الطريق هو الطريق الكرب الذي سيعود باإلنسان للصورة والطبيعة المفقودة التي كانت تعتمد على اهللا الروح فـي كـل شـبع 

  أي الحياة فيه كالغصن في الكرمة " .... ما أضيق الباب وأكرب الطريق المؤدي للحياة"لهذا قلت ... 
 ًإذا كان يجب أن تفهموا أنه ليس هو الطريق الكرب وال الباب الـضيق ..  أي طقس ليس فيه أي عناء أو مكابده ةسوممار

 ..!! اسألوا أنفسكم! فما هو عذركم اآلن؟... المؤدي للحياة الذي أخبرتكم به بل وجئت ألعيشه بنفسي

  يفهموا هـدف الطقـس أنـه يـساعد ومل.. لكن تكرر نفس الخطأ عند الفريسيين الذين كـانوا عبيـد للطقـس 
ُولـيس ألنكـم خلقـتم ووضـعتم للـسبت بـل الـسبت وضـع  .. كالسماد الذي ال فائدة لـه بـدون مـوت البـذرة

َهكذا السماد وضع للبذرة ليساعد البذرة المدفونة، هكذا السفينة وضعت لتصل بكـم للملـك، ولكـن لـيس دخولهـا .. لإلنسان ِ ُِ َُ
 . يتمم فرض إلزامي وكأن الفرض إلهوليس لكي.. فحسب هو الطريق 

  نـة ِّتديُأنهـا مجـرد تتبـع طقـس وتمارسـه فهـي بـذلك م.. فأقنعت نفسها .. هذا ألن الناس رفضت عباده اهللا ألن طريقه كرب
كل هذا ألنها وجدت .. وليس بناء على أساس حياتي .. وجعلته أساسُوتظهر صرامتها للطقس .. وتعبد اهللا 

 ) .كولوسي" (هو إلشباع البشرية وإشباع الجسد"ًدا بل كما هو مكتوب عنه أنه أن الطقس طريق سهل ج
  ٢كـو(". تـي هـي ظـل أمـور عتيـدةُال يحكم عليكم أحد فـي أكـل أو شـرب أو مـن جهـة عيـد أو هـالل أو سـبت ال"فمكتوب :

١٦( 
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 )فــي العــالم تفــرض علـــيكم إن كنــتم قــد مـــتم مــع المــسيح عــن أركـــان العــالم فلمــاذا كــأنكم عائـــشون ... ًإذا  )٢٠: ٢كــو
التــي لهــا حكايــة . التــي هــي جميعهــا للفنــاء فــي االســتعمال حــسب وصــايا وتعــاليم النــاس. ّفــرائض، ال تمــس وال تــذق وال تجــس

وتواضع وقهـر الجـسد لـيس ) لها مظاهر الحكمة لما فيها من إفراط في عبادة مصطنعة (will-worshipحكمة بعبادة نافلة 
 البشرية بقيمة ما من جهة إشباع 

Will – worship =  معنى كلمة نافلة 
 عبادة يخترعها اإلنسان لنفسه ويفرضها على نفسه وتتناقض مع طبيعـة اإليمـان الـذي ينبغـي أن يتوجـه : عبادة تطوعية قهرية

م ًلـي أنــا فقــط، وهــي حماســة أخطئــت اتجاههــا بـدل اهللا صــارت للنــاس كــل هــذا لــو لــم أكـن أنــا األســاس والهــدف و أيــضا لــو لــ
  . أي لو لم يسلك كما سلكت.. يموت اإلنسان بشبه موتي 

  ،َفالطقس هو رصيد كبير جـدا وضع لكـل إنـسان ليـدخل المعهـد والدراسـة لتؤهلـه ليكـون فـي نهايـة الطريـق صـورتي ومثـالي ِـ ُ ً
ة كميـة كبيــرة فـسيكون كالــذي أخـذ الوزنـة وطمرهــا، مـع إن الوزنــ! ولكـن لـو لــم يـسحب اإلنــسان مـن هـذا الرصــيد، فمـا الفائــدة؟

ولـو لــم يجاهـد الجهـاد القــانوني فـي هـذا المعهــد، وهـو الجهـاد فــي الطريـق الكـرب أي لــم يمـوت عــن . ًجـدا مـن الفــضة والمـال
والــدليل . فهــو مــازال فـي أرض فرعــون يعبــد فرعـون ولــم يخطــو خطــوة واحـدة للتحــرر منــه! ًعباداتـه القديمــة، فمــا الفائـدة أيــضا؟

وهل تحبون كل أعدائكم وتـصلون كـل حـين وتقـدرون أن ! هل تعيشون اإلنجيل؟: ، واسألوا أنفسكمانظروا إلى أين وصلتم أنتم
 .امتحنوا أنفسكم قبل فوات األوان! ... وكل فكركم في السماويات، وتعيشون ك في السماء؟! تبيعوا كل ما لكم؟

 كم وكمـا فعلـت أنـا، فهـذه العبـادة قـال فالعبادة الشكلية فقط وهي إتمام طقـوس أمـام النـاس ولـيس فـي المخـدع كمـا أخبـرت
فالتركيز على الطقس فقط أي هـذه العبـادة والتـي لـيس هـدفها اهللا وال تثمـر " ليس لها قيمة ما إال إلشباع البشرية"عنها الكتاب 

ض الــذي ًفهـي لـيس لهـا قيمــة إال لكـي يثبـت اإلنــسان لآلخـرين أنـه متــدين وتـشبع الـنفس أيــضا، فهـذه هـي العبــادة النافلـة كـالفر
ــوا هللا بــأي خطــوة ألن كــل الطقــوس مرتبــة مــن روح اهللا كوســـيلة ". ال تــذوق وال تجــس وال تلمــس"يقــول  ّفهــي ال تجعلكــم تقترب َُ

كمـا قـال . فقد أضاع كل شـيء.. هو بذلك قد وصل.. ولكن إذا انخدع اإلنسان واعتقد انه بدخوله السفينة فقط .. كالسفينة
 "ًالذي هو منه كل الجسد ليجعلنا ننمو نموا من اهللا... دة مالئكة وغير متمسك بالرأسًراغبا في التواضع وعبا"الكتاب 

  فلـيس هدفـه األول عمـل بل أال يركزوا يف اهلـدف...ليس أن يفعل الناس الشر فكـل هـدف الـشيطان ،
 يعمـل الخطيـة ألنهـم ّالشر بالعكس فهناك رهبان مـاتوا كالبـذرة وخرجـوا وسـط الـشوك، فـصاروا فـي هـم وعبوديـة أكثـر مـن الـذي

  اعتقدوا أنهم يعبدون اهللا 
 ،ًليتك كنت باردا: يقول له الروح الذي داخله.. ضميره سيوقظه  فالذي يعمل الخطية ..  
  ولكن ال يركز يف اهلدف ال يأتي بثمر جيد ألنه سيجف، فسوف ... الذي ال يعمل خطية  ..أما

  فسوف يقطع ويكون مهيأ للنار.. يقطع
 احتـــرزوا "بـــل قلـــت ] ألن الخطيـــة ليـــست هـــي المـــشكلة[لـــيس مـــن الخطيـــة " احتـــرزوا ألنفـــسكم"قلـــت لهـــذا حـــذرتكم و

ألنـه كـالفخ يـأتي علـى .  فيـصادفكم ذلـك اليـوم بغتـةلئال تثقل قلوبكم يف مخار وسكر وهموم احلياةألنفـسكم 
للنجـاة مـن جميـع هـذا المزمـع أن ًفاسهروا إذا وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهـال . جميع الجالسين على وجه كل األرض

  ) ٢١لوقا" (يكون وتقفوا قدام ابن اإلنسان
  ًتذكروا الغني الغبي أنه لم يفعل خطية حسب مقياسكم بل هو فقط لم يكن يهتم بالهدف تماما  
  يلتفـت ًلماذا تبطالن الشعب من أعماله، فال تعـودوا تعطـون الـشعب تبنـا لـئال"وتذكروا خداع رئيس العالم كما قال فرعون 

 "لكالم الكذب
 فبداية الخطية كانت طاعة آدم لكيان آخر فصار آدم عضوا في هذا الكيان، والعالج عدم طاعة هذا الكيان . 
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  ارجعوا إيل بالصوم والبكاء والنوح"لهذا قلت " 
 ــة بدايــة ... حــة كــذبح الذبي.. فــالموت هــو البدايــة ....  هــي المــوت عــن أركــان العــالم كــدفن البــذرة الحقيقيــة والمعمودي

 ...  الطريق للوصول للنضوج الكامل كالشجرة أي لنصير صورة هللا
  فالمعمودية الحقيقية هي االصطباغ بصورتي أنا 
 فقط لروحي وتأكيد إني سأعمل معكـم كمـا ظهـر الـروح القـدس  ّأما المعمودية أي الطقس الذي يتم في الكنيسة هو عربون

 كهيئة حمامة وقت عمادي
 ة كحياة حقيقية هي كما أريـتكم إياهـا بعـد ممارسـة الطقـس وهـي ذهـابي للبريـة لكـي أمـوت بالجـسد عـن العـالم ّأما المعمودي

فأنــا كنــت أعلمكــم  !!!!ًفاســألوا أنفــسكم هــل أنــا صــمت لكــي أتـدرب علــى الــصوم لكــي أصــير قديــسا؟... ًوصـمت أربعــين يومــا
يامة، ليس ألني كنت أنا أحتاج لقيامة إلثبات الهـوتي وقـدرتي الطريق كحياة أي أعلمكم بداية الموت كحياة عملية للوصول للق

 . ّولكن لكي أعلمكم الطريق لقيامة روحي فيكم لكي تؤهلوا أن تصيروا أعضاء في أنا الكرمة الحقيقية وأنا الروح نفسه
  الـــذي هـــو هــي نهايـــة الطريــق.. وهـــي بدايـــة المــوت الحقيقـــي ] ًوهــي المعموديـــة كطقــس وكجهـــاد أيــضا[فليــست البدايـــة 

تكــون فــي نهايــة  متــام املعموديــةأي أي المعموديــة الحقيقيــة ... فهــذا سـيكون فــي نهايــة الطريـق .. االصـطباغ بــصورتي 
َوليس كما اعتقد الجميع أنهم في اليوم الذي تمموا الطقس وقبل التحاق الطفل بالمعهد .. الطريق  بـل .. ًصـار الطفـل طبيبـا.. ُِ

 هي بداية الطريـق الكـرب بـل هـي الـدخول مـن البـاب الـضيق، الـذي نهايتـه أن تـصيروا صـورة هللا الطقس وبداية الموت الحقيقي
د فـيكم ويبـدأ ينمـو طالمـا إنـسانكم الخـارجي بـدأ يفنـى  ْوكأنكم ولدتم من اهللا الروح ألنكم بموتكم عن العـالم بـدأ الـروح يول َـ ُ ُ ُِ ...

 .ورتي ألني أنا نفسي الروح القدسكما بدفن البذرة تبدأ الحياة فيها، فبدأتم تتشبهوا بص
  هــو المعموديــة الحقيقيــة أي االصــطباغ بــصورتي وهــو المــوت الفعلــي عــن العــالم .. وهنــاك مــن اعتقــد أن ممارســة الطقــس

لكـن فــي الحقيقــة طقــس المعموديــة لــيس حتــى هــو البدايـة الحقيقيــة للتــشبه بــصورتي أو بــالموت عــن العــالم ، ولكــن عنــدما ....
ّكما خرجت أنا وتسلكون كما سلكت أنا وتموتون كما مت أناتخرجون للبرية   ففي هذا اليوم بالتحديـد هـو بدايـة المعموديـة أي ُ

والمـوت يعمـل فينـا .. ثم تظلوا مائتين كالبذرة كما هو مكتوب نمات كل النهـار ...بداية الموت وبداية الدفن معي وبشبه موتي 
سـيموت اإلنـسان العتيـق فـي النهايـة ...اد في النهار أي في النور بنعمتي وبنوري وبعد فترة جه...ونصير متحدين بشبه موته ...
فدفن البـذرة أي موتهـا هـو "... ًإن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه" ستقومون كما قمت أنا، كما اشترط الكتاب .. وحينئذ ..

 البداية الحقيقية ألنه بداية الحياة فيها

 فبتوبـة] ...أعـدوا طريـق للـرب بالتوبـة [إعـداد الطريـقبل هـو ...  بداية الطريق فحتى أكل خروف الفصح ليس هو  
  تأهلت لدخول الملكوت المصريةمريم 
  هو تركها للعالم ..لكن بداية الطريق لتصل لصورة اهللا 

 عن العامل  وا أن ميوت على الكل ليس معىن ذلك أن يرتك الكل العامل بل .. 
  أودع أهــل "والــذي قــال " وتــاهمدع المــوتى يــدفنون م"فقلــت لــه " دعنــي ادفــن أبــي"قــال لــي " اتبعنــي"فعنـدما قلــت للــشاب

فللثعالـب أوجـرة ولطيـور الـسماء .. ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر للوراء يصلح لملكـوت الـسموات "قلت له " بيتي
 ".َّأوكار أما أنا فلم يكن لي أين أسند رأسي

 َّعملي للطريق الذي وحده يصل بكم للحياة فيكل هذا كنت أتكلم عن الجهاد ال. 
 ــالنور ســيفهم اإلنــسان القــصة و ــه ابــن ملــك وفقــد الــصورة أفاقــد الــذاكرة و نــهأفب ــالتغرب والمــوت ســيعود لكرمتــي . ن .. وب

 فبقبوله الموت فهذا هو بداية المعمودية الحقيقية 
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  وختــان "... ًحكــام النـاموس تحـسب غرلتـه ختانـاإن كـان األغـرل يحفـظ أ"كمـا هــو مكتـوب .. فالـشهداء لـم يتممـوا طقـس
ُهـو عربـون وضـع كرصـيد فـي  أمـا الطقـس...فـي هـذا اليـوم سـيعطيه النعمـة وكـل مـا يحتاجـه  القلب وهي بداية القبول واهللا بدوره

 وليس هو بداية بناء البرج  البنك
  لكـن  ....بدايـة نمـو البـذرة  لـيس هـو] الـذي مثالـه الطقـس[وإعطاء السماد لصاحب األرض وكل ما يلزمه من ماء وعمـال

التي ستؤدي للنمو الذي نهايتـه اصـطباغ بـصورة اهللا  هو بداية الحياة هو أول الطريق ألنه... فقط ... فقط... دفن البذرة فقط 
 وهذا بالفعل معنى المعمودية 

  لتؤهلـه للوصـول فـي نهايـة  سـنوات٥وتقبـل أن يلتحـق بهـا أي طفـل مـن .. فهناك معاهد تضمن تخرج أطباء أو موسـيقيين 
 الدراسة ليكون طبيب

  أو حتى بدأ الدراسة؟ ... !هل نقول أنه اليوم صار طبيبا؟.. لكن هل يوم أن يلتحق الطفل ويأخذ شهادة االلتحاق!!! 
  ل فـي المعهــد والمعهـد تعهــد لـه بكــل المـصاريف "َْأم نقـول َاليـوم قب لحقيقــي ثـم ذهابــه وبدايـة دراســته هـو بدايــة الطريـق ا ..ُِــ

 .طبيب الذي يجعله في نهاية الدراسة.. وأول الطريق كموت البذرة هو بداية الحياة فيها 
  ــوم يـــدخل الطفـــل المدرســـة ن األب لالبـــن بــل إعـــالن قبـــول المدرســـة ووضــع رصـــيد مـــ لــيس هـــو رمـــز المعموديـــة..  أول ي

 .وإعطاءه كارت السحب
 مودية حقيقية فهذا سيكون في نهاية طريقولكن لكي يكون اإلنسان صورة هللا أي يصطبغ ويعتمد مع . 
 وليست كما اعتقد بعض النـاس أن يـوم . بداية الطريق المؤدي للوالدة من الماء والروح واهللا فالمعمودية كطقس هي ما قبل

ْن مــن مـن اهللا فيــصير صـورة لــه ومثالـه ، والــدليل أن كـل النــاس اعتمـدت لكــ نفـسه اليــوم الـذي يولــد فيـه اإلنــسان المعموديـة هــو َ
ومـا أكـرب الطريـق المـؤدي إلــى ... مـا أضـيق البـاب "عنــدما قلـت ... تـذكروا كـل يـوم شـرط الوصـول ...  !!ًمـنهم صـار كـامال ؟

 ].َّأي الحياة في[الحياة 
 ّبينمـا فـي ممارسـة الطقـس لـيس هنـاك أي تعـب أو .... أن الطريق هو كـرب ومـوت وصـلب وتغـرب وفنـاء .. والدليل اآلخر

ًإذا لـيس هـو الطريـق وال الـشروط التـي ... أي عناء أو أي موت أو أي صلب أو أي فناء أو أي جهاد حتى الدمأي مكابدة أو 
 اشترطها الكتاب كله

 أن الطريـق هـو عهـد يتعهـده اإلنـسان .. والـدليل اآلخـر  فالعذارى الجاهالت اعتقدوا أن ذهابهم للباعة هو الغنـى أو القامـة
 مع اهللا 
  ــيلة ــا وبـــدون الحيـــاة لـــن نـــستفيد مـــن هـــذه الوســـيلة فإتمـــام الطقـــوس وسـ مـــساعدة، ولكـــن هـــو رمـــز لحيـــاة البـــد أن نحياهـ

لـيس " اصـنعوا هـذا لـذكري"المساعدة، لكن الطريق الحقيقي هو حياتي العملية وهو الطريق الكرب لهذا في وسط كالمه قلـت 
هاد لتتذكروا الحياة نفـسها وهـي حيـاة المـوت اصنعوا هذا الطقس الذي يذكركم بالج"اصنعوا هذا العمل أو الطقس فقط ولكن 

والـدليل أن الـشهداء لـم يمارسـوا طقـس التنـاول ". التي تؤدي للشبع علـى الـدوام كمـا أن البـذرة البـد أن تظـل مائتـة علـى الـدوام
 ًوال المعمودية، ويؤكد أيضا أن األمر مشروط جدا

 ْالختـان ينفـع لمن "فمكتـوب ... سدي المـصلوب فموتكم بشبه موتي فقط هـو شـرط االتحـاد بجـسدكم المـصلوب مـع جـ َـ
 ".يعمل بالناموس

  ًموجود ولكن داخـل األرض ألعطـيكم مثـاال بنفـسي، ولـن يـستفيد أحـد منـه إال إذا مـات بـشبه ] الذي هو أنا[ّفالماء الحي
 .موت الماء

  ــم يــصلب ولــم يمــوت معــي بــشبه مــوتي ــق ول ْفــإذا جــاء إنــسان لــيس فــي النــور ولــم يفهــم الطري َ وجــاء وتنــاول، سيــصير . .ُ
 .كالعذارى الجاهالت اللواتي اعتقدن أنهم يمكنهم شراء الزيت
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  الروح بالفعل يعمل فـي كـل الطقـوس وبقـوة كاملـة ولكنـه يعلـن فقـط أنـه سـيالزمكم كمـا أعلـن بـالظهور بـالروح كـشبه حمامـة
ْأنه هناك من مـا.. ولكن ال تنسوا .وقت العماد ليزداد إيمانكم أنه سيالصقكم ّرس طقـس المعموديـة ولكـن لـم يحـل عليـه الـروح َ

هـــذا ألنهــم مارســـوا الطقــس كمجـــرد الطقــس فقـــط دون أن يــدروا مثـــل كثيــرين مـــن النــاس غيـــر مـــستنيرين ) ١٦: ٨أع(القــدس 
فـسيكون الطقـس مجـرد شـكل . ًوكاألطفال الذين لم يدركوا أيضا األمر وال فهموا العبودية أو الخراب الذي حـدث فـي البـشرية

  .فقط
  ّوهنــاك أيــضا مــن حــل عليــه الــروح القــدس قبــل أن يمــارس الطقــس ، وهــذا ألنهــم تجــاوبوا مــع عمــل روحــي وهــذا هــو لــب ُ َّ ْ َ ً

ــه آخــر غيــري.. الموضــوع  ــم الــسعي بجهــاد كامــل للتوقــف عــن عبــادة أي إل ــم . ًتجديــد الــذهن أوال ث ــذين ل ًوكالــشهداء أيــضا ال
ًحسبت غرلته ختانا يمارسوا الطقس كاألغرل الذي لم يمارس الطقس و ْ َ ّفالموضوع كله عمـل روح وسـر التغييـر هـو فـي الـروح .. ُِ

فالماء هو رمز للتنقية وللعودة لصورة آدم األولى وليس هـي نفـسها مـادة سـاحرة تعـتقكم . وليس في المادة الخام التي هي الماء
ا أريـتكم هـو وحـده هـو الطريـق للقيامـة ألنـي أنـا لكن فتح الذهن يكون بالنور الذي تطلبونه منـي وجهـادكم كمـ. من هذه العبودية

 .وحدي فقط الطريق وال يقدر أحد أن يأتي إلى اآلب إال بي أي بجهادي وبالتشبه بموتي وبتتبع خطواتي كما قال الكتاب
 لزيـت الذين اعتقدوا أن الزيت يمكـن شـراءه ، ألن شـراء ا. لكن لم يمأل روح اهللا أوانيكم كما اعتقدت العذارى الجاهالت

 .عملية سهلة كالطقس فقط
 والعـذارى الجـاهالت اعتقـدن أن الرصـيد . وهدف الروح القدس أن تجاهدوا ولـيس أن تتوهمـوا أنكـم صـرتم أغنيـاء وأنقيـاء

َالروحي يمكن أن يشترى  وممارسـة الطقـوس "...اجتهدوا أن تدخلوا مـن البـاب الـضيق"فـال تنـسوا كالمـي ... ُ
 ليست باب ضيق

 أي خـسرتم الغنــى الــذي " قـد تبطلــتم عــن المـسيح أيهــا الــذين تتبـررون بالنــاموس وسـقطتم مــن النعمــة"وب وال تنـسوا المكتــ
 .وهبته لكم

  أكبر دليل هو الختان في العهد الجديد أنه ليس طقس وال مجال لممارسته كطقس ولكن أخبرتكم بشروط الختـان كحيـاة
ألنـه كلمـا انكـشف اإلنـسان أمـام نفـسه واهللا ويريـد إعـالن .  من الماءفحياة الختان هي تهيئة للوالدة. في كل رسائل بولس ابني
َهذا ، فسيرفع أول برقع ُ. 

  حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف، الذي يبطل في المسيح"فقد أخبرتكم." 
  فــالطقس وســيلة . خرجــت للبريــة ألجاهــدفبالختـان كحيــاة ســيعتمد اإلنــسان كحيــاة ، لهــذا بعــدما مارسـت طقــس المعموديــة

ّلـذلك حـل الـروح فـي . تساعدكم وتحثكم على الجهاد وهي وسيلة يتم بها إطاعة اهللا والقوة ليست فـي المـاء بـل عمـل روح اهللا
 . والفيصل في النتيجة والثمر. الذين طلبوا بلجاجة أن يعمل فيهم

  يـتم حلــول الـروح القــدس بالفعــل، .. الــسعي وبـدون الجهــاد فلـيس ممارســة الطقـس فقــط بـدون النــور وبـدون الفهــم وبـدون
ّألنه هناك من اعتمد ولم يحل الروح القدس عليه  ْ  ] ١٦: ٨أعمال[َ

  ألن كثيـرون سـيطلبون ولـن يقـدروا ، ولكـن ممارسـة الطقـس لـيس قليلـون الـذين ... فاجتهدوا أن تدخلوا من البـاب الـضيق
ْوجدونه وال أمرا صعبا ألن كل من يذهب َ ً فلـيس الجميـع طلبـوا ممارسـة . ًفهـو لـيس إذا البـاب الـضيق..  للكنيسة يـتمم الطقـس ً

 وهذا أكبر برهان أني كنت أتكلم عن الجهاد في الطريق الكرب والصلب والموت .. الطقس ولم يقدروا، 
 وا ولـم يقـدروا ولـم فلو كان التغيير بممارسـة الطقـس لمـا أمـرتكم بالجهـاد فـي الـدخول مـن البـاب الـضيق الـذي كثيـرون أراد

 .يرونه
  ْاسحق لم يولد عندما تمم إبراهيم طقس معين أو عندما رآني ولكن بعد سنوات طويلة ، ألؤكـد لكـم أن والدة الـروح فـيكم َ ُ

 . ًواسحق رمز لوالدة الروح فيكم، وجاء بوعد وانتظار طويل جدا. ال يتم بممارسة طقس
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  ــة". (بــل اإلنـــسان الــذي يفعلهــا ســـيحيا بهــاولكـــن النــاموس لــيس مـــن اإليمــان "ًومكتــوب أيــضا أي الـــذين ) ١١: ٣غالطي
َيجاهدون فقط سيستفيدون من الرصيد الذي وهب لهم ِ ُ. 

  ســعى إبــراهيم أن يثمــر واعتقــد بارتباطــه بهــاجر ســوف يثمــر، مثــل الــذي اعتقــد انــه بجــسده الملمــوس عنــدما يمــارس طقــس
ــراهيم . فقــط يمكــن أن يثمــر ثمــر الــروح ــا مــع إن إيمــان إب ــو يوحن ْكــان كــامال لكــن لــم يولــد االبــن هكــذا بــسرعة وهكــذا زكريــا أب ًَ ُ

ًالمعمدان مع إنه كان بارا وبال لوم لكن أتى الثمر في النهاية بعد سنوات طويلة جدا ً 
  َأي النفس التي غير مرتبطة بالعالم هي التي سأولد فيها فقط" ها العذراء تحبل وتلد ابنا"ًومكتوب أيضا ُ. 
 بـالطبع ال! أي هـل ال تتممـون الطقـس؟] ٣روميـة" [حاشا بل نثبـت النـاموس.. أنبطل الناموس باإليمان "ًا ومكتوب أيض ..

ّيليق بنا أن نكمل كـل بـر"بل هو إثبات لطاعتي أنا الذي قلت  إلـى أيـن .. ّبهـذا البـر وبهـذه الطقـوس : ولكـن اسـألوا أنفـسكم". ِّ
 !!وصلتكم؟

  ّيليق بنا أن نكمل كل بر" ... "نع الماءال يستطيع أحد أن يم"ًفمكتوب أيضا." 
 ًفالجهاد في الطريق يثبت الناموس وسيكون للطقس نفع وبنيان كما أخذ إبراهيم ختان ختما لبر اإليمان ِّ. 
  ــا هللا"ًومكتــوب أيــضا ِّأي بوصــايا اهللا وناموســه اســتطعت أن أمــوت لكــي أكمــل ) ٢غالطيــة" (ّمــت للنــاموس بالنــاموس ألحي

 . حياتي للناموس
 لو كـان باإليمـان بمـوتي . لو كان وضع الملك البنه رصيد في البنك هو الغنى الحقيقي وهو الهدف لما طالبه أن يبني برج

إن "فمكتـوب . عنكم قد حقق الهدف لما ألزمتكم أن تجاهدوا الجهاد القانوني وتدخلوا من الباب الضيق الذي مثل ثقب إبـرة
ًكان بالناموس بر فالمسيح إذا مات أي لـو بـالطقس تـم الهـدف فمـا فائـدة تعليمـي لكـم وخروجـي للبريـة  )٢غالطية" ( بال سببِّ

ــا فقــط... وصــيامي لكــن !! ًفكيــف صــار اإلنجيــل مكتومــا لهــذه الدرجــة؟. ولكــن عنــدما تموتــون معــي وتــسلكون كمــا ســلكت أن
والـدليل انـه ..  كـل مـسيحي وكـل راعـيأنـه ال يوجـد ثمـر فـي هـذه األيـام، فـال توجـد محبـة وال اتـضاع مـن.. ًالدليل واضـح جـدا 

ًفهذا كـان المفتـرض جـدا لكـي . فال يرى الناس اآلن صورتي وطبيعتي ومحبتي في كل راعي. ليس كل راعي اآلن صورتي ومثالي
يشتم العـالم كلـه رائحتـي ويعرفـونني عـن طريـق الرعـاة حتـى بـدون أن يتكلمـوا أو يعظـوا عنـي كمـا عـرف نبوخـذ نـصر اهللا دون أن 

 .أرجو أن تتذكروا هذا الكالم. لم دانيال أو الثالثة فتية، لكنه رأى صورة اهللا في دانيال والدليل انه سجد أمامهيتك
  في الجسد المائت.. أن حياة المسيح تظهر فقط "فال تنسوا المكتوب." 
 ة طقـس ستـصيرون المكتوب أن حياة المسيح تظهر فقط فـي الجـسد المائـت، ولـيس بممارسـ في فليتكم تتذكروا الشروط

 .صورة هللا ومثاله
  ولـيس بممارسـة طقـس سـتتجددون وتـصيرون صـورة "ٍإنساننا الخارجي عندما يفنى فالداخل فقط حينئذ يتجدد "و مكتوب

 .هللا ومثاله
  ولـيس بممارسـة طقـس ستـصيرون " إن نقض بيت خيمتنا األرضي فقط سيكون لنا بيت وهيكل يـسكنه اهللا"ًومكتوب أيضا

 .َّأعضاء في 
  ــا"ًومكتــوب أيــضا ــيس "اهللا فــي سنــستوطن فقــط الجــسد عــن َّإن تغربن  وستــصيرون اهللا فــي ستــستوطنون طقــس بممارســة ول

 .ومثالي لي صورة
 اإلنــسان فـي أتعــاب وفـي أســهار وفـي أصــوام وفــي طهـارة وفــي كـالم الحــق وفـي شــدائد وضـرورات وفــي ضــيقات  عـاش وإن

 . طقس ستصيرون صورة هللا ومثالهوفي ضربات وسجون سيصير في اهللا وليس بممارسة
  ٧كو ٢( وعندما لم يكن لجسدنا شيء من الراحة : ليس بممارسة طقس ستصيرون صورة هللا( 
  فكثيــرون تعــصبوا أن المــاء الــذي نــزل فــي األرض هــو المــاء الحقيقــي، كالــذين يتعــصبون أن الخبــز الــذي علــى المــذبح هــو

ْلم تتعلم البذرة منه وتدفن مثله وتموت بشبه موته لكي يـتم شـرط االتحـاد فليس للماء الذي نزل األرض أي فائدة لو . جسدي َ ُ
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ْفبالفعل الماء الذي نزل األرض هو مـصدر الحيـاة، وبالفعـل الخبـز تحـول لجـسدي ولكـن من هـو الـذي مهيـأ ومـستحق . بي أنا َـ ّ
ي وروحي ألن القضية كلهـا أمـور هذا هو الذي سيستفيد من جسد.. وتمم شروط اتحاده بي، هذا الذي مات بشبه موتي فقط 

ّروحية وهو جوهر القضية وسر التغيير وليس في المواد الخام الملموسة أي سر تغيير وأي قيمة ّ. 
  ــه هــو اإلنجيــل، فمكتــوب اعتمــدوا "فلــم يقــل الكتــاب "... فقــط عيــشوا كمــا يحــق إلنجيــل المــسيح"فهــذا هــو الطريــق ألن

..  البـاب وأكـرب الطريـق المـؤدي للحيـاة واجتهـدوا أن تـدخلوا مـن البـاب الـضيقما أضيق"بل قلت أنا " .. فستصير لكم حياة
 ... فقط عيشوا كما يحق إلنجيل المسيح : بل قلت " مارسوا الطقس"فلم أقل " .. واحترزوا ألنفسكم

  يليـق بنـا أن نكمـل بـل .. النـاموس ْلِبطُفال ن ..ُولكن هذا كبداية ليثبت اإليمان " .. عمدوهم باسم اآلب"بالفعل أنا قلت 
لكــن علــيكم أن تتبعــوا الراعــي الــذي بعــد أن اخــذ الوعــد بحلــول الــروح مثــل حمامــة ذهــب للبريــة .. ّكــل بــر ولكــن فقــط بــالروح

 .وصام
  التــي  ... خــسرتم الوزنــة والعطيــة والرصــيد... قــد تبطلــتم عــن المــسيح عنــدما تتبــررون بالنــاموس وســقطتم عــن النعمــة أي

 لى الجهادأعطيت لكم لتساعدكم ع
  فهو مـدان انـه عنـده ذكـاء وكـل مـا يحتاجـه ولكنـه لـو لـم يجاهـد،  ...فالعبرة بالنتيجة كالطالب الذي يقول أنا أذكى إنسان

 !!فما فائدة ذكائه؟
  لنتقـدم إلــى الكمــال تـاركون كــالم بــداءة المـسيح غيــر واضــعين أسـاس للتوبــة مــن األعمـال الميتــة واإليمــان "ًومكتـوب أيــضا

 !فهل اإليمان باهللا أعمال ال قيمة لها؟" .. معمودياتوتعاليم ال
  فهـل الـسماد ال قيمـة .. ّليس هو أعمال ال قيمة لها بـل هـي بدايـة، ظـل وعربـون" المعموديات"فطقس المعمودية الذي هو

يـستطيع أحـد بـدون فـال ... بـالطبع ال! هـل ال نفـع لـه؟: وهكذا رصـيد البنـك . بالطبع ال ، لكنه ينفع للبذرة التي تموت! .. له؟
 المال أن يبدأ أي شيء

  فروح اهللا ونعمتـه هـي التـي عملـت .. هكذا بدون نعمه اهللا لن تسقط األسوار ولن يموت فرعون ولن يفتح في البحر طريق
 !فهو الذي يتمم كل شيء، ولكن متى ؟..... بل هو العامل فيكم حتى أن تريدوا .. كل شيء 

 استفاد من نعمه وغنى اهللا  .. دعندما جاهد الشعب وعرف كيف يجاه.. 
 َّبالطبع بالنعمة فقط أنتم مخلصون فهي ال َ  .لكنه شرط عمل اهللا ..ويبقى جهاد واحد في المليون  ٩٩٩٩٩٩ُ
 " ّـهـوذا أيـام تـأتي يقـول الـرب حـين أكمل مـع بيـت إسـرائيل ومـع بيـت يهـوذا عهـدا ] أي كنـت ألـومهم[ألنه يقول لهم الئمـا

) ٨:٨عـب"(ي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم ألخرجهم من ارض مصر ألنهـم لـم يثبتـوا فـي عهـديال كالعهد الذ. جديدا
 ..هكذا كثيرون أخذوا الرصيد والغنى بافتراض أنهم تعهدوا أنهم سيسرون في الطريق ولكنهم لم يسيروا

  عنـدما تبـدءون  ...م فـي كرمـة اهللا هكـذا أنـتم فبدايـة حيـاتك ..فأول خطوة من خطوات الطريق لحياة لبذرة مائتة هو دفنهـا
وصـمت .. كمـا ذهبـت أنـا للبريـة بعـد مـا أعلـن اآلب انـه سـيالزمني  ...الجـسد والعـالم .. أن تموتوا وتتغربوا عن الكرمـة الغريبـة

لمــوت أربعــين يــوم ألعلمكــم أن تعلنــوا هللا أنكــم ال تريــدون أن تحيــوا بعــد فــي الكرمــة الغريبــة و تعيــشوا حيــاة عمليــة وهــي حيــاة ا
 وهذا هو الطريق... بعدما أخذتم العربون والرصيد 

  ــوا ــالحق بتــوقفكم عــن عبــادة أي شــيء والتغــرب ورفــض االســتمرار أن تحي ــد أن تعلنــوا هللا أنكــم تريــدون أن تعبــدون ب فالب
 . بالكرمة الغريبة 

 صيد ال تقدرونوبالطبع بدون الر.. فالبرج يصير بتعب اإلنسان فقط ... ليس هو البرج نفسه  لكن الرصيد 
  بالجهاد حتى الدم فقط سأبدأ أعمل معك أنا.. فبدوني ال تستطيعوا أن تعملوا شيء لكن. 
  ْاإلنسان ال يقدر أن يقتل فرعون أو أن يفتح في البحر طريق أو أن يسقط أسوار أريحا، لكن لو لم يفعل ما طلبتـه ....... ِ

 الرب لي أي شيءمنكم ولم يسلك كما سلكت لن أبدأ أعمل معه لم يتمم 
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 عبر بكم أ........... أرى الدم 
 تأكيد عبادتكم لإلله الحقيقي.. لما أرى الدم  سأعبر بكم وسأتمم كل شيء.. 
  ويقــويكم  ..ســيثبتكم  ...إلــه كــل نعمــه "كمــا هــو مكتــوب .. وأصــل بكــم  ...وســأبدأ معكــم وسأســاعدكم علــى الجهــاد.. 

 والتغرب عن الكرمة الغريبة والتوقف عن عباده أي اله .. ن البذرة لما أرى الدم ودف" ... ويمكنكم ..ويكملكم 
 ْلكن هل تعتقدوا أني أساعد من هم مازالوا يعبدون اله آخر ويحيوا في كرمـة غريبـة ؟ ورفـضهم .. ولـم يثبتـوا هللا قبـولهم لـه ! َ

 "الباب الضيقاجتهدوا أن تدخلوا من "فمكتوب ... لإلله اآلخر برفضهم أي تعب وأي تضحية وأي جهاد 
  ْمن أضاع نفسه من "فأنا قلت ْفهـذا يجـدها ومـن يهلـك نفـسه فهـذا يخلـصها  ..جلـي أَ لـيس احـد تـرك بيتـا أو إخـوة   .....َ

ًفكما أنـا باركـت الـزواج، باركـت أيـضا أن يتـرك اإلنـسان أي ! ، فكيف نسيتم كالمي؟"أو أخوات أو امرأة إال ويأخذ مائة ضعف
 .أجليشيء حتى المرأة طالما من 

  دت مــرة أخــرى وقلــت ــي "َّــوأك ــه بــل حتــى نفــسه ال يــستطيع أن يكــون ل ــبغض أبــاه وأمــه وامرأت ــأتي إلــي وال ي إن كــان احــد ي
فهـذه هـي الحيـاة التـي سـتكون فـي . ألؤكد لكـم إنـي أنـا الهـدف ومـصدر الحيـاة أي لـن تحتـاجوا ألي شـيء خـارج عنـي" ًتلميذا

ِالسماء والتي خلقتم من أجلها وهي أن تكو نوا أغـصان فـي كرمتـي وكنـت أريـدكم أن تعيـشوا كمـا فـي الـسماء لتتـدربوا علـى هـذه ُ
َالحيــاة لكــي تـؤهلــوا لهــا ــل قلــت " ســوف تكونــوا كــاملين فــي الــسماء"فلــم أقــل . ُ ــوا قديــسين"ب ــوا كــاملين وكون ويجــب أن " كون

كونـوا كـاملين مـن هنـا علـى األرض ولـيس إنكـم ستـصيرون فـي قـامتي فـي الـسماء بـل ألـزمتكم أن ت" تصيروا قامة مـلء المـسيح"
 !!؟..وتكونوا قامتي وتكونوا صورتي، وإال فلماذا تجسدت وعشت سنوات طويلة على األرض

  ًوأكدت أيضا ًاصـنعوا لكـم كنـزا فـي  ...بيعـوا مـالكم وأعطـوا صـدقه ...اذهب وبع كـل مالـك  ..إن أردت أن تكون كامال "ّ
ــه ال ....الــسماء  ْومــن ال يتــرك جميــع أموال ــذا َ ــي تلمي ال يــصلح  ...الملــح جيــد ولكــن أن فــسد الملــح .. ً يــستطيع أن يكــون ل

 "لمزبلة
 ؟..شروط فأين الطقس من كل هذه ال !! 
  ْأي الخطوة رقم كم؟ ! ...أين من هذه القائمة؟. فان كان الطقس خطوه في الطريق َ ! 
 وهو الطريق الكرب؟ أي هل الطقس خطوه في الطريق! 
 أي صلب وموت وتشبه بموتي  ..وجهاد قانوني .. ى الدم فالطريق كله جهاد حت 
 ثمر الروح؟ ...والدليل أين الثمر ! 
  لكــن عنـدما تقومــون وتعملــون  ....كالرصــيد والغنـى  ..ال نقــاش ..  فالمـاء الحــي هـو الــذي ســيجعل البـذرة المائتــة شـجره

 .وتموتون وتصلبون وتتغربون عن هذا الجسد
 اهللا التـي عملـت ةمثل عمود السحاب وقـو ..ّوروح اهللا الذي يرف على وجه المياه .. صيد لكن لو ماتت ستستفيد من الر 

 فالماء والسماد والتربة الصالحة ستعمل عملها لو دفنت البذرة ..سيعمل لما تمموا الشروط
  يم الطقـس أنكـم هـل ستـصير البـذرة شـجرة يـوم دفنهـا، كمـا اعتقـدتم أنكـم يـوم تتمـ ..حتى بعد النـور وقبـول الـدفن .. لكن

 !!صرتم مولودين من الماء و الروح بالفعل واصطبغتم صورتي بالفعل أي صرتم كاملين بالفعل وفي ملء قامتي؟
  فبدون الوسيط ال يتم االتصال 
  ــة هــي إعطـــاء الملــك المــال وأدوات البنـــاء ولــيس هــو بدايـــة بنــاء البــرج فـــأول خطــوة لبنــاء بـــرج هــو وضـــع ... فالمعمودي

... إلـه كـل نعمـه "كمـا هـو مكتـوب .. ُبإخراج القديم كما ظهرت الحمامة ليعلن اهللا انه بروحـه سـيالزمكم بقوتـه األساس، وهذا 
 "هو يقويكم ويكملكم ويثبتكم ويمكنكم

 فروح الحق هو الذي يشهد لي ، وروح الحق يرشدكم لجميع الحق. 
  كان الصبي ينمو في الحكمة والقامة والنعمة"كما هو مكتوب عني" 
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 ذهـنكم صـاحين فـالقوا رجـائكم أحقـاءمنطقـوا "تفهموا وتبدءوا تجاهـدوا، فمكتـوب  ال يمكن أن... ون النور والحكمة فبد 
والبـسين درع البــر  ....) ٦أف"(حقـائكم بـالحقأممنطقـين ) ... "١بـط  ١" (بالتمـام علـى النعمـة عنـد اسـتعالن يـسوع المـسيح

 أن تمـوت معـي ن سـترون المـرض وسـترون حـالتكم وسـتفهمون، فـستقبلوولكـن بـالنور... حاذين أرجلكم حسب إنجيل السالم 
ٍفتظهـر النعمـة حينئـذ فـي حيـاتكم ...  بشبه موتي ألنكم ستدركون أن هذا هو العالج الوحيد، فـستنمون فتكـون لكـم قامـة ملئـي

 . وهو عمل اهللا في الثمر
 ــور اهللافــال يوجــد ثمــار بنعمــة اهللا إال بــالنمو فــي القامــة، وال يمكــن أن تكــون ــاك قامــة ونمــو إال بحكمــة ون فمكتــوب ...  هن
 "والنعمة.. والقامة ... كان الصبي ينموا في الحكمة "
  إال بعد نمو الحكمة ...فال تقدر أن تنمو في النعمة إال بعد نمو القامة 
 كل هذا لو حزم اإلنسان أمره وجعل اهللا هو الهدف ليس حياته أو نفسه أو ابنه.  
 ي شـيء وآال سـيكون اهللا يقهـر إنـسان أي إنـسان أن يتـرك العـالم ويـذهب لـصحراء وال أن يتـرك أ اهللا فال يمكن أن يطالب

ي أيكـون لـه  وال . بـاإلكراه ةينفـع أن تكـون المحبـ ال.. ثانيـا .. ي إنـسان فعـل هـذا األمـر أال يـستطيع : ًأوال....    لعمل شيء
  ...بنيان 
 وكثيرين غيره األسودسى لكن الذي يحدث في تغييركم هو ما حدث مع مو ...  
  سـيكون نتيجتـه أنـه هـو .. سيجد نفسه في شبع .. ي باشتياق كامل أإنه كلما يبدأ اإلنسان يكون عالقة باهللا بصدق كامل

فـالتغيير ســيكون نتيجـة طبيعيــة وهـذا هــو عمـل اهللا نفــسه ولــيس ... نفـسه ال ينجــذب للـشيء الــذي كـان منجــذب إليـه مــن قبــل 
  عمل إنسان

  فقط .. ي هذا هو دور اهللا وليس دوركم وهو التغيير الداخلي أ" ... ُبالنعمة انتم مخلصون"مكتوب لهذا  
  ُولـيس كمـا ظـن بعـض النـاس أنكـم سـتحرمون مـن ... َّفقط أطلب مني أن تقترب إلي وان تتمتع به وأكـون لـك أب حقيقـي

بـل التغييـر سـيكون عمـل اهللا ونتيجـة طبيعيـة للـشبع .... م أشياء في العالم أو أن اهللا يريد أن يحرمكم من أشياء هو جعلهـا فـيك
َّولـيس أن القديـسين قهـروا أنفـسهم أو حرمـوا أنفـسهم بـل هـم تغيـروا عــن .. وكـل الطريـق سـيكون نتيجـة العالقـة بـاهللا .. مـن اهللا 

  الطبيعة التي كانوا فيها
 سر ال تقـدر أن تعـيش بعـد فـي الميـاه الن طبيعتهـا واهللا جعلهـا كالنـ... تستطيع أن تعيش خـارج الميـاه  مثل سمكه كانت ال

  تغيرت وصارت بطبيعة تطير وتحلق في الهواء
 ــو دقيقــه بـــل وال يمكــن ألنهـــا ... فهـــذا قهــر لطبيعتهــا.. فلــيس منطقــي أن يطلـــب اهللا مــن ســمكه أن تظـــل خــارج الميـــاه ول

  . عن المياهيأن تستغن.... يمكن ألنها بطبيعة ال.. ستموت
 ــاه وهــذا مــا حــدث لكــل لكــن لمــا غيــر اهللا ــدا أن تظــل وتبقــى داخــل المي ً طبيعتهــا وصــارت نــسر لــم تعــد بــل ولــم يمكــن أب

 القديسين
  ــا هــو الطريــق"خالصــة القــول مكتــوب ــم أعلمكــم أن أســاس العبــادة هــو ممارســة فــرض، بــل أن الــدخول إلــى " .. أن ــا ل وأن

 .المخدع وإغالق الباب هي العبادة
 ليس كما عبر بنو إسرائيل البحر وماتوا وال حتى كما أكلوا من المن وماتوا وهكذا يجب أن تفهموا المعمودية . 
 فالذي اعتقد انه اعتمد بنزوله ماء، هل هو ال يحتاج لشيء في العالم ألنه مات عن أركان العالم؟ 
 فـال يريـد ! ؟والذي اعتقد انه يأكل جسدي خبـز الحيـاة، هـل بالفعـل صـار غـصنا فـي الكرمـة ألن هـذا هـو التنـاول الحقيقـي

هل هو اعتمد بالروح وشبع من خبز الحياة؟ كما أريـتكم أنـا بنفـسي : فليمتحن كل إنسان نفسه ليرى!! أي شبع من هذا العالم؟
 !ّفكيف صارت هذه األمور مكتومة إلى هذا الحد؟. ًأني بعد أن اعتمدت أني صمت أربعين يوما بنفس طبيعتكم
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 ْمـن: فال تنسوا قولي فـي هـذا اإلصـحاح ّ يقبـل إلـي ال يجـوع ومـن يـؤمن بـي ال يعطـش إلـى اآلبـد ، أنـا هـو الخبـز النـازل مـن َ
 .السماء
 فالفيصل في األمر أن اإلنسان لن يجوع لشيء آخر ألن اهللا فيه كل شيء . 
 ــم يعــودوا يمــشون معــي، فلــو كنــت أتكلــم عــن طقــس فلمــاذا تركــوني؟ فــالطقس تتميمــه ! فــإن كثيــرون رجعــوا إلــى الــوراء ول

ولكنـي فـي الحقيقـة كنـت ". ال تتركـوني أنـا أتكلـم عـن رمـز وممارسـة طقـس: "ًفلو كان األمر طقسا لكنـت قـد قلـت لهـم! سهل؟
 . أتكلم عن الشبع الروحي مني

 فما هو مفهوم التناول في حياتكم؟!  
  نتيجة المعمودية كحياة...فالتناول كحياة 
  وأنــه هـو الــشبع مــن اهللا، فبهــذا أنـتم تفــصلون بينــي وبــين .. كجـسد فقــط .. فلـو ركــزتم فــي القربانـة التــي تتحــول لجــسدي

 .فأنا أريدكم أن تسلكوا بالروح وليس تسلكوا بالجسد لتشبعوا الجسد حتى بجسدي أنا. اآلب والروح
 ــالروح مــن روح اهللا ــا أريــدكم أن تــشبعوا ب فكيــف تركــزوا فيمــا بعــد فــي القربانــة التــي تحولــت لجــسدي علــى أنهــا شــبع . فأن

 .ألن الشبع يجب أن يكون شبع روحي! !جسدي فقط؟
 روحي؟ ْمعاطفي َأ ْمفماذا تعتقدوا هل شبع من اهللا هو شبع جسدي فقط َأ ! 
 فهـل التنـاول هـو شـبع  !!فـأي نـوع مـن الـشبع تـشعرون عنـدما تتنـاولوا الجـسد طـوال الـسنوات الماضـية؟: فاسـألوا أنفـسكم

 !ْروحي َأم شبع جسدي في اعتقادكم؟
 كما سيكون في السماء وكما حدث للقديسين الـذين تركـوا حتـى [ روحي، فالشبع الروحي هو شبع كامل ًفلو فعال تم شبع

فلـو تـم هـذا الـشبع لكـم لمـا ] أهاليهم، ليكون برهان قاطع لكم أنهم عندما شبعوا الشبع الروحي تم الشبع للـنفس والكيـان كلـه
 .. لعالمظللتم في جوع عاطفي وجسدي بكل الحواس بل وجوع عقلي وجوع ل

 المحبة الكاملة والتواضع: ًولو فعال تم شبع روحي لكانت ظهرت ثمار الروح كاملة .... 
  من يأكلني يحيا بي إلى اآلبد"فمكتوب" 
 ِّلهذا سعيت أن أدرب بني إسرائيل في البرية أن يتركوا اللحم والسمك والكرات و .....   
  ألنهـا حالـة  حتى لـو كـان اإلنـسان بجـوار هـذه األشـياء.. الطعام الماديوالبرية هي حالة البعد عن هذا العالم المادي سواء

 "نستعمل العالم والعالم ال يستعملنا"كما هو مكتوب ... 
 ألن . ب عـن هـذه الكرمـة الغريبـة التـي ليـست هـي كرمتـي الحقيقيـةُّأريدكم أن تسيروا في البرية أي حالة موت الجسد للتغـر

فـأين حيـاة . ًل، بل في األديرة هناك طعام أكثر مما في العالم بل وأفخم جدا مما فـي العـالمليس الجميع خرجوا للصحراء بالفع
فكيــف وأنــتم لــم !! ًم وأوالدي أيــضا؟هــالمــوت التــي قلــت عنهــا وعــشتها وعاشــوها اآلبــاء القديــسين الــذين تفتخــرون أنكــم أوالد

 "الد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيملو كنتم أو"فأنا قلت ! تسلكوا كما سلكت أنا، وال كما سلك آباؤكم؟
  فبنو إسرائيل يرمزون للذين مارسوا الطقس فقط، في الوقت الـذي كنـت أدربهـم علـى االبتعـاد عـن العـالم مثـل الـذين يـأتون

ة تحـت مثـل بـذر.. هذه األيام ليخدموا في الكنائس واألديرة ويتناولون جسدي بالفعل لكنهم موتى ألنهم لم يحيوا بعـد بـالروح 
 .تستفيد من الشالل ألنها غير مدفونة شالل ولكن ال يمكن

  فليـست المـشكلة فـي أنـه ال يوجـد مـاء حيـاة بـل هنـاك شــالل بالفعـل، لكـن الفيـصل فـي الحالـة التـي كـان يجـب أن تكــون
 . عليها البذرة، أي توقفها عن عبادة العالم أي رفضها االستمرار في كرمة غريبة

  مـازال فـي كرمـة عتيقـة، أي يحيـا بالجـسد والعـالم ويـرفض أن يتغـرب عـن هـذه الكرمـة ويـرفض أن فكيف يعتقد إنسان وهو
فهـو كالبـذرة التـي ....  فكيف يعتقد انه سيصير غصن في الكرمـة الحقيقيـة ليبـدأ أن يحيـا بـي؟.. يموت عن الذي كان يحيا به 

 .. طقس فقطفهذا ما يحدث في التناول كممارسة. رفضت أن تدفن وكانت تحت الشالل
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 فالمعمودية كحياة هي موت ودفن عن أركان العالم والنتيجة سيبدأ اإلنسان يحيا بي أنا. 
 والتناول كحياة هو نتيجة المعمودية كحياة وهو بداية الشبع من روحي أنا. 
  جـدا وكـان ًولكـن هـذا اإلنـسان كـان مريـضا".. أنا آكل كل الطعام الصحي وأفضل طعام في العالم"فلو جاء إنسان ويقول ً

 ..هيكل عظمي وال يتحرك من مكانه وشبه ميت
 واالفتـراض الثالـث. ّإما أنت تعتقد انك تأكل، أو أنت تأكل بالفعل وأنت صادق ولكن تأكل طعـام غيـر صـحي: نقول له :

ــه{...أنــك تأكــل طعــام صــحي وجــسدك  ّالمهــم هنــاك مــشكلة يجــب أن تعرفهــا وهــذا لــب القــضية .. }..ال يــستفيد من نــت أ.. ُ
ْنحن نـصدقك أنـك تأكـل ولكـن هـل المطلـوب منـك أن تأكـل أكـل صـحي أم تـصير فـي . مازلت شبه ميت، وهذا بيت القصيد

 :فيجب أن تعرفوا وتستيقظوا على ما أطالبكم به؟ فأنا قلت! فما هو المطلوب منكم؟! حالة صحية؟
  "م إن هذا يكون بالـشبع منـي، فطالمـا لـم تـصلوا وقلت لك.". وألزمتكم أن تصيروا صورتي.. كونوا كاملين وكونوا قديسين

 .إما في مفهومكم للشبع أو في شيء آخر: إذن هناك خطأ ما].. والدليل أنكم مازلتم في جوع للعالم وللجسد[لهذا الشبع 
  ففي المعمودية تتعصبون أن الماء به الروح القدس وفي التناول تتعصبون أن القربانة تصير جسدي أنا 
 بكم بإحـضار إثبـات وبرهـان أن األمـور التـي تـتم فـي الكنيـسة هـي حقيقيـة، بـل هـو أطـالبكم أن تـصيروا صـورتي فأنا لـم أطـال

 ويوحنا المعمدان.. ودانيال وأخنوخ.. كما صار أغلب اآلباء السواح ..بغض النظر هل هناك كنيسة أو طقوس 
  نا ؟ُإن كان األغرل يحفظ أحكام الناموس أفال تحسب غرلته ختا"فال تنسوا"! 
 فانظروا ماذا فعلت أنا الذي هو الطريق وحده، الطريق الحقيقي، وبهذا تعرفون الطريق. 
 ُمن الثمر تعرف الشجر: فأنا قلت. 
 فالمن نزل من السماء ولكن السلوى لم تنزل من السماء. 
  ألنـي كنـت !" .. مـا هـذا؟"لوا فهذا الشبع الذي أنزلته من السماء بالنسبة لهم كان نكـرة لهـذا قـا!" .. ما هذا؟"ومعنى المن

 .بالنسبة لهم غريب
  هـذا !" ..مـا هـذا الـشخص؟"فلو اشتغل إنسان سنوات طويلة في نفس المكان، ثم بعد ذلك سأل إنـسان يعمـل معـه وقـال

فهـذا يحـدث لـو كـان الـشخص الغريـب .. وال سأل عنه .. معناه أن هذا اإلنسان الذي يسأل لم يتكلم مع هذا الشخص اآلخر
 . المنظر والوضع ووضيع المكانةقبيح
  أي أنـه نكـره بكـل المقــاييس .. وهـذا ألن الـشخص الـذي يـسأل لـم يـرى أن الـشخص الغريـب يـستحق حتـى الـسؤال عنـه
 فهو ال قيمه له..فمن يهتم بمتسول منبوذ وشكله قبيح في نظره ..وشعر انه كالمتسولين ] .. بحسب مقياس الذي يسأل[
 ما هذا؟"ظلوا يقولون ] وهي فرصه الخالص[بعون سنه هكذا بنو إسرائيل بعد أر "! 
 لهـذا صـرخ الـشعب .. هذا حسب مقاييسهم ! .. ألني أنا كنت ال أمثِّل شيء وال أعطيهم ما يشتهوه فلماذا يسألون عني؟

 ".اصلبه.. اصلبه "عندما كنت على األرض 
  النسبة لكيب" اسمي عجيب وغريب"فقلت لها ".. ما اسمك"هكذا أم شمشون سألتني. 
  قالت لهم!" ما حبيبك من حبيب؟"عندما سألوها ] أي النفس التي عرفتني[َّأما عذراء النشيد: 
  مائعـــاًشـــفتاه سوســن تقطــران مــرا.. رأســه ذهــب عينـــاه حمــام علــى مجــاري ميــاه .. ُحبيبــي ابــيض واحمــر معلــم بـــين ربــوه ً 

 حلقه حالوة وكله مشتهيات  ..ساقاه عمود رخام...
 مثل سقيط الندى عندما يرتفع يصير قشور كالجليدوكان المن  
  وهو رمز لي أنا الـذي أخـذت شـكل الحيـة التـي هـي الـصورة التـي صـرتم .. والندى هو بخار قابل سطح بارد فتكثف لماء

ْ لكـل مـن أراد أن يروحـي ليصير شبع وخبـز فجأة الذي جئت لألرض كما ظهر الندى وأنا... فيها وهي الصورة التي فترت  عـود َ
 .في كرمة الرب
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  وجربــوا اهللا فــي قلــوبهم بــسؤالهم طعامــا "ً هكــذا مكتــوب أيــضا" كرهــت أنفــسنا هــذا الطعــام الــسخيف"ولكــن الــشعب قــال
. األوديـةهـوذا ضـرب الـصخرة فجـرت الميـاه وفاضـت . يرتـب مائـدة فـي البريـةأن قالوا هل يقـدر اهللا . فوقعوا في اهللا. لشهوتهم

 صـعد علـى أيـضالذلك سمع الرب فغضب واشتعلت نار في يعقوب وسخط .  ويهيئ لحما لشعبههل يقدر أيضا أن يعطي خبزا
ّ علــيهم منــا وأمطــر الــسحاب مـن فــوق وفــتح مــصاريع الـسموات فــأمر. ألنهــم لــم يؤمنـوا بــاهللا ولــم يتكلــوا علـى خالصــه. إسـرائيل

 شرقية فـي الـسماء وسـاق بقوتـه جنوبيـة أهاج. ع عليهم زادا للشبأرسل. اإلنسان خبز المالئكةأكل. أعطاهملألكل وبر السماء 
 )١٨: ٧٨مز." (أجنحة عليهم لحما مثل التراب وكرمل البحر طيورا ذوات وأمطر
  ــاول أي الـــشبع مــن الـــروح هــو نتيجـــة المــوت أي الـــدفن أي المعموديــة كحيـــاة ــدم .....فالتن بدايـــة ..دم الخـــروف ...  فال

 المعمودية كحياة ألنه موت عن العالم
  ُسمي خروف الفصح أي العبور لذلك  ...Passover 
 Pass-through 
  ذبح الخروف –دفن البذرة {..وهو قبول دخول الباب الضيق ... فبالموت { 
  وكأنه خروف أي هو أول شبع لكم في الطريق أي أول تناول..بدأت أعطيكم عربون الشبع . 
  يح الراعــي والنمــوذج المثــالي للطريــق عبــرت الطريــق أي أنــي أنــا المــس) ٥كــو١" (ُالمــسيح فــصحنا ذبــح ألجلنــا"فمكتــوب

ًبنفسي ألعلمكم كيف تعبرون أنـتم أيـضا وكمـا سـلكت تـسلكون أنـتم أيـضا   ..أي كنـت ضـحية وقربـان ألجلكـم .. ُوذبحـت .. ً
ْفمـن مـات بـشبه مـوتي وتـشبه بمـوتي  ألنـي كيـف أمـوت عـن إنـسان مــازال يعبـد إلـه آخـر هـل لكـي أشـجعه علــى . ســأموت عنـه..َ

 !! عباده اآللهة األخرى ؟
  وبعد ذلك تتبعوا الراعي وتسيروا الطريق وهو حياتي بذهابي للبرية وصيامي أربعين يوم .. 
 ْلهـذا فـي الطقــس ال يمكـن أن يتنـاول إال مــن اعتمـد فهـو رمـز لحيــاة مـوت وحيــاة .. ألن الـشبع بــالرب هـو نتيجـة المــوت.. َ

 . وهو لم يشبعوبالطبع الطفل هو لم يموت بشبه موتي.. شبع 
  فــال يمكــن إلنــسان أن يأكــل الخــروف قبــل ذبحــه، أي ال يمكــن أن تــشبعوا أول شــبع منــي إال بعــد يــذبح اإلنــسان مــشيئته

 .ويموت بشبه موتي
  ُـثـم يشوي الخـروف ويبـدأ يـشبع منـه .. وهـذه هـو المعموديـة كحيـاة .. ًفالبد أن يذبح اإلنسان الخروف أوال ويوضـع الـدم

 .ل كحياة وأول شبعوهذا هو أول تناو
 ألن هـذا العمـل ال يـتم ... ولم أطالب الـشعب طـوال الطريـق بعمـل فـصح .. وهو الفصح  .. لهذا لم يتكرر ذبح الخروف

 .تكون مرة واحدة في حياة اإلنسان] كطقس[إال مره واحده وهو قبول الموت بذبح مشيئة اإلنسان كالمعمودية 
  وليس كالمن كان خبـز حيـاة يـومي .. ًكون مرة في السنة ليكون تذكار أيضا ورتبت أن ي.. فالفصح هو تذكار أول موت ..

 .ولكن الفصح هو رمز لذبح المشيئة وهذا يتم مرة واحدة في العمر
 آبائكم أكلوا مـن الخـروف ومـاتوا"لهذا لم أقل " .. خبز من السماء"لهذا لم أصفه أنه ...  الخروف كان عربون شبع ... "

فهـو الـدخول مـن البـاب ..  وبداية الحياة فيها وبداية الطريق الكـرب الميتةكبداية تغيير البذرة ....والبداية ..ة ألنه مرحلة التهيئ
 ...وهذا يحتاج لتشجيع كبير مني....الضيق 
  عربـون وبرهــان الــشبع طــول  ألنــه.... فـالخروف لــيس رمــز للتنـاول الــذي هــو الــشبع اليـومي الروحــي منــي الـذي رمــزه المــن

 .الطريق
 ْفالخروف رمز لوضع الرصيد الذي في البنك فقط، وبرهان الغنى وتشجيع لمن هم في أرض فرعون َ. 
  ْخروف الفصح هو رمز للمعمودية وأول تناول أيضا، فهو أول شبع لمن هم في العهـد القـديم فـي قبـضة فرعـون لـيس لكـي َ ً

 .خرجوا للعهد الجديد، فهو أول شبعيظلوا في العهد القديم في عبودية فرعون بل لكي يتشجعوا ويهربوا وي
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  ْأما الــذين بــدءوا فــي البريـة هــم الــذين بــدءوا فــي الطريـق وبــدءوا يــشبعون مــن اهللا كحيــاة فسيـصير لهــم اهللا مــن ســماوي فــي َ ّـ
 البرية أي في الطريق الكرب

  ّأنا هو المن السماوي لهم.. فأنا للذين في البرية وبدءوا يسيرون الطريق الكرب ْمن ماتوا عن العالموكذلك ل... َ َ 
  أي للذين مازالوا في العبودية.. خروف الفصح .. َّأما الذين هم مازالوا في أرض فرعون، فأنا بالنسبة لهم هو. 
 ليجــد تــشجيع ليــذهب للبركــة ويجاهــد فيغتــسل ويبــصر ... خــروف الفــصح .. فــالطين الــذي وضــع علــى عينــي األعمــى هــو

هـذا هـو عمـل اهللا وهـذا "ولكن الذي أخذ الطين وفرح بـه وقـال . دث لموسى األسودويرى بعد ذلك الطريق فيمشي فيه كما ح
ْولكنه لم يخرج ويذهب لبركة سلوام لن تنفتح عيناه ولن يرى النور، كـذلك مـن مـارس طقـس المعموديـة " هو الخلق بيد الخالق َ

ــم يبــدأ يجاهــد فــي الــصوم ــم يــصوم أربعــون يومــا أي حتــى ل  كمــا علمــتكم، وكمــا علمــتكم فــي صــلب ًولــم يخــرج للبريــة مثلــي ول
فخروف الفـصح لـن يـشبع طـول الطريـق وال يمكـن االعتمـاد عليـه، ألنـه فـي أرض فرعـون . الجسد، لن أكون له خبز حياة يومي

 .فقط تم الفصح فهو عبور فقط وبداية شبع بل هو عربون الشبع
 َّيجهاد والهدف الوصول لتلك الصورة عينها وأن توجدوا ف فالطريق حياة . 
  ًإذا هــو كـان يمــارس طقـس بـال حيــاة ألنـه لــم  ..أمـا الـذي يواظــب علـى ممارســة الطقـوس ولـم يــصل ولـم يــرى نمـو ملحـوظ

 .يتمم الشروط
  ويقتــل لــه فرعــون أريحــا أســوارُواعتقــد وتــوهم أن اهللا سيــسقط لــه  .. أريحــامثــل الــذي لــم يــذبح الخــروف ولــم يــدور حــول 

 النسور ويصل به لكنعان أجنحهويفتح له البحر ويأخذه على 
  كمـا هـو مكتـوب كـانوا الزاويـة  ويسوع المسيح حجـر واألنبياء الرسل أساس على نمبنيي"كما هو مكتوب .. فالطريق حياة

 .)٢أع("  وكسر الخبز والصلواتوالشركةيواظبون على تعليم الرسل 
  قربـا نـارا غيـر مقدسـة لهـذا رفـض هـرون أكـل لمـا.. نـاداب وأبيهـو..  ابنـا هـارون مـات) .. ١٠الويـين (سـفر الالويـين ففي ً ّ

 !"هل هذا هو الذي سيجعل اهللا يرضى عنا؟"الذبيحة وهو تيس الخطية وقال هرون 
 لهــذا صــمت ... !أي هــل األكــل مــن ذبيحــة الخطيــة أي ممارســة طقــس فــي حــد ذاتــه هــو الــذي ســيجعل اهللا يرضــى عنــا؟ 

ألن موسـى كـان يـوبخ هـارون علـى عـدم األكـل ، ولكــن .. يعتقــد ويـشعرموسـى وشـعر أن مـا يقولـه هـارون حقيقـي أكثـر ممـا كـان 
َُأعطيت هارون بصيرة أن ممارسة الطقس من ذبيحة حتى لو كانت مقدمة لخطية لـيس هـذا الـشيء بمجـرد الممارسـة يجعـل اهللا 

 .يرضى عن اإلنسان
 ْأم حتـى ! م حيـاتكم محرقـة مقدمـة لـي؟ْ ذبيحـة خطيـة أم حيـاتكم هـي بقـرة حمـراء أتقـدمونهل أنـتم : فهل عرفتم حتى اآلن

 ".تضلون إذ ال تعرفون الكتب المقدسة"تذكروا قولي !! .... اآلن ال تعرفون الفرق بين الذبائح؟
 ْلكم خروف فصح أم من فهل أنا بالنسبة َ  َْأم مازلتم تطلبون السلوى ألن المن لم يكفيكم؟  ! ؟.....ْ
 حتى أكل المن، ولكن المن هو شبع الذين في البريةوال.. فأكل الخروف ال يجعل اإلنسان في كنعان ْ َْ َ 
  ًآبـاؤكم أكلـوا المـن أيـضا ومـاتوا"بـل قلـت ".. أكلوا الخـروف ومـاتوا.. آباؤكم "فأنا لم أقل ْ أي خرجـوا مـن أرض فرعـون ". َ

ْلهذا لم ينفعهم المـن.. لكن بالشكل فقط .. بالفعل أي بالشكل صاروا في عهد جديد وتركوا القديم   هكـذا الـذي مـازال فـي .َ
ُ تدفن وتموت عن كل ما كانت تحيا به لهذا لـم تـستفيد أنالعهد القديم في حياته لم يستفيد من جسدي، كالبذرة التي رفضت 

هكذا ماليين من الناس في الكنائس واألديرة وماء الحياة وخبز الحياة فيها ولكـن لـم يـستفيدوا والـدليل أنهـم مـازالوا . من الماء
 .ولم يتعلموا من حياة القديسين لماذا صاروا في شبع كامل حتى إنهم تركوا العالمفي جوع 

  بل حتى البذرة التـي قبلـت وماتـت ولكـن لـم تخـرج الـشوك والحجـارة ، حتـى بعـد أن بـدأت حيـاة صـحيحة بموتهـا ، لكـن
ْ، لـن ينفعـه أيـضا المن ] عنـدهمثلمـا فعـل موسـى وصـارت األرض هدفـه[ًألن النور لـم يكـن كـامال وانـشغل اإلنـسان بـشيء آخـر  َـ ً

 .فلن يدخل كنعان وهي راحتي] طقس التناول[
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  ْفمـن يأكـل خـروف الفـصح سـينجو مـن فرعـون لكنـه لـيس شـرط دخـول كنعـان، فهـو بدايـة خالصـه لكنـه لـيس نهايتـه، فهـو َ
 .عربون أي تعهد أي قدرة على البداية

  ربا مثل موسـى، وابـن سـنتين ُويشوع يدخال ، فالكتان والشعير ضفالجهاد والعالقة الحقيقة والعبادة الصادقة جعلت كالب
َلم تضر] يشوع وكالب[َّفما دون ماتا، أما الحنطة والقطاني   . بُ

  ًفهل ينفع أن نذهب لموسى األسود فيما هو كان قاتال وهو نائم ال يدري وال يريد ونلبسه ثياب بيضاء وال يدري ونقـول لـه
 ! ؟"إنك اعتمدت"
 انــت عنــد البحــر بعــد مــرورهم بمراحــل كثيــرة ألن قبــول المــوت يحتــاج لنــور وبــصيرة واقتنــاع، فالمعموديــة وهــي المعموديــة ك

 ًأي البد أن يموت اإلنسان العتيق تماما لكي يصير غصن في اهللا الروح ويحيا ويتحرك ويوجد بي.. االصطباغ بصورتي
 ًير اإلنسان غصنا في كرمتيَّفما أضيق الباب وأكرب الطريق المؤدي للحياة في أي لكي يص . 
 أي الطريق المؤدي لالصطباغ بصورة اهللا أي المؤدي للعماد 
  ؟...وأنت ال تدري وال تريد كالطفل] وهو الحياة في اهللا واالصطباغ بصورته[فكيف يتم شيء ما أضيقه وما أصعبه! 
 لوا لتلك الصورة عينهافلم يتحو.. ألنهم لم يجدوا الباب .. فإن كان الذين أرادوا ليس كلهم دخلوا 
 فكيف الذي ال يريد بل وال يدري ، كيف سيدخل ويخرج بل ويتحول لتلك الصورة عينها؟! 
 ّفإني أكدت أن الذين أرادوا بصدق لم يدخلوا ويخلصوا، فاإلرادة وحدها ال تكفي. 
 يريد؟فكيف بعد ذلك تعتقد أن االعتماد الذي هو االصطباغ بصورة اهللا يتم إلنسان ال يدري وال  !! 
 االتحـاد .. ّغيـر أن المـادة الخـام وهـي المـاء أو القربـان التـي حـل فيهـا روح اهللا. فسر التغيير هو الروح ولـيس المـادة الخـام

 .والشبع به مشروط
 َكالطين الذي وضع على عيني األعمى، ال نتعصب ونقول أنه وضع بيد اهللا الخالق ِ ُ. 
 ِهــل الطــين وضــ.. فلــيس هــذا هــو نقطــة النقــاش ــاة ُ ع بيــد اهللا الخــالق، وهــل المــاء الــذي وضــع فــي األرض هــو مــصدر الحي

 :ولكن الفيصل والنقاش واألمر كله في هذا السؤال! الحقيقي؟

 هل ذهب األعمى وتعب وجاهد للوصول إىل الربكة وأطاعني أم ال؟
ْ َ! 

  ،ة أم ال، ليس نقطة النقاش والتعصب أن هذا املاء هو واهب احليـاهكذا الماء الـذي نـزل األرض
ْ َ

ولكن هل البذرة دفنت أم مل تدفن؟
ْ سواء مختمرة أو [هكذا القربانة تقولون وتتعصبون أنها صارت جسد المسيح  َ

ّوهـذا مـا نـساه العـالم كلـه أن سـر التغييـر . ، فالفيصل كيف تشبعون من خبـز الحيـاة ومـا هـي الـشروط ألن اهللا روح]غير مختمرة
 بشروط] وهو االستفادة من هذا الغنى وهذا الشبع[ًيضا األمر و أ. هو الروح وليس المادة الخام

 فإن مل يتم الشرط لن يتم االستفادة من الروح الذي حل يف املادة اخلام
ّ

. 
 ًألني أنا والروح القدس كيان واحد، ولست أنا كيانا منفصال أي لست أنا جسد فقط بل أنا بنفسي الروح القدس ً 
 فهــذا األمـر كــان يجـب أن يــشغل الكثيـرين والــدليل ! ... الـروح الــذي هـو ســر التغييـر؟مـن هــذا } كيـف تــستفيد{ ...  إذن

ًوالبرهان انه ليس كل من يتناول جسد المسيح صار غصنا في الكرمة، وإال لشبع كـل مـن يمـارس الطقـس ولـم يحتـاج شـيئا مـن  ْ َ ْ َ
 .العالم
 متـداخال فيمـا لـم ينظـره .. ِّال يخـسركم أحـد الجعالـة"فمكتوب . إذن مازال مقياسكم أني مادة خام والسر في المادة الخام

ًمنتفخا باطال من قبل ذهنه الجسدي ً" 
 اهللا روح والذين يريدون أن يسجدوا له بالروح والحق، وهذا هو أساس العبادة وليس المادة الخام. 
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  وهـذا هـو األصــل والـشيء الـذي لــه قيمـة والـذي يعطــي قيمـة للمــادة الخـام، مثـل رغيــف الخبـز وعـصير العنــب فـي التنــاول
 .والماء في المعمودية

 هناك شروط لكـي تـشبعوا بهـذا الـروح ولكـي يعمـل فـيكم هـذا الـروح، .. فالروح الذي هو سر التغيير والشيء الذي له قيمة
] .. ًوهـو أنـك ولـدت مـسيحيا[ّنزل على اإلنـسان، ولـيس اإليمـان العقلـي الـذي ال يـد لـك فيـه فهذا الطقس ليس تعويذة لكي ت

 .يجعل الروح يعمل فيك
 امتحنوا أنفسكم  . 
  ًفهــذا برهـان انــه ال يوهـب الــروح هكــذا مجانـا بــدون تعــب". اجتهــدوا أن تـدخلوا مــن البـاب الــضيق"ّفأنـا قــد أكـدت لكــم .

ًلــم يقــدروا، فكيـف نعتقــد أن إنــسانا لــم يريــد ولــم .. فـإن كــان الــذين أرادوا وأدركــوا". يقــدرواكثيــرون أرادوا ولــم : "وكـذلك قلــت
يدرك يأتي للكنيسة ويمارس طقس المعمودية ويعتقد أنه سيعمل فيه روح اهللا كالماء الذي يعمل فـي البـذرة لتبـدأ فيهـا حيـاة قبـل 

حتــى يعمــل فيهــا المــاء؟ فكيــف ســيعمل فيهــا المــاء وهــي خــارج أن تقتنــع البــذرة وتفهــم أنهــا البــد أن تمــوت وتــدفن فــي األرض 
 ؟.فهل هذا اإلنسان بدأت فيه حياة دون أن يطلب ويريد ويدرك! األرض؟
  بالفعل أنا أقف على الباب كما في نـشيد األنـشاد ولكـن إن لـم تخـرج العـذراء وتطـوف فـي الـشوارع واألسـواق وتمـسكني

 .ستجدني وتفوز بيوال ترخني بعد عناء ومكابدة، لما كانت 
 ولـم أقـل فـي الكتـاب آيـة واحـدة أن الهـدف الـدخول إلـى .. فكثيرون ينادون بأن تذكرة السماء هي كذا وكذا وبكذا وبكذا

مـع بقـاء وعـد للـدخول .. هـي الراحـة فـي اهللا ..َّالسماء، بل أكدت أن كنعان هي الراحة في من سفر التكوين للعبـرانيين والرؤيـا 
ــهللراحــة ال يجــد أحــد ــنكم قــد خــاب عــن ذلــك الجهــاد عين ــرانيين... ( بي ــه أقــصد الجهــاد ) ١: ٤عب وكنــت أقــصد بالجهــاد عين

 .القانوني وهو الموت بشبه موتي
 ًإذا أنــا هــو الــشبع الحقيقــي ولــيس ... أنــا الكرمــة الحقيقيــة : فلــم أقــل أن الــدخول للــسماء هــو الكرمــة الحقيقيــة، بــل قلــت

َّنا شخصي مكان الراحة حتى توجدوا في أي أ.. ًالسماء إذا أنا هو كنعان  َ ُ 

 .ألني أنا الكرمة احلقيقية وليست السماء هي الكرمة احلقيقة
  لكـي تـصلوا للـسماء بـل لكـي "ولـم يقـل الكتـاب " .. ّبـل لكـي توجـدوا فـي... لكي توجـدوا فـي الـسماء "ولم يقل الكتاب

 "..تصلوا لتلك الصورة عينها
 وتعرفوا محبه المسيح الفائقة .. السماء أو تدركوا السماء بل أن تدركوا العرض والطول ولم يقل حتى تستطيعوا أن تدخلوا

 .فهذا هو الهدف" المعرفة
  ليس لكي تصلوا للسماء " ...لكي تمتلئوا إلى كل ملئ اهللا"بل قال  "ا من فرحكم بالسماءئولكي تمتل"ولم يقل الكتاب 
  لتصلوا إلى قامة ملئ المسيح"بل" 
  ّاثبتوا في وأنا فيكم: بل قلت.. دخلوا السماء ا: ولم أقل. 

 فهدف التجسد هو نفسه هدف خلق اهللا لإلنسان ألن اهللا مل يتغري هدفه بسقوط اإلنسان. 
  فالماء نزل األرض ورواها، والماء مصدر الحياة وواهب الحياة فال نتعصب وال نقول أن الماء واهب الحياة فال نقاش فـي

وهذا عندما يثبت اإلنسان هللا أنـه ال يريـد أن يـستوطن فـي كرمـة .. ن هذا الماء هذا هو بيت القصيدذلك لكن متى تستفيدون م
 .وهذا بالتغرب عن الكرمة التي ولدتم مستوطنين فيها.. أخرى 
  ــيس علــى أســاس روح اهللا –هــذا الن إطاعــة أي شــيء والخــضوع لــه ة فحيــا..  فهــذه الطاعــة هــي عبــادة لهــذا الــشيء – ل

 .نجيل هو األساس وبعد ذلك يكون البناء على هذا األساسالمسيح واإل
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 ُفهـو بـذلك حـل محـل اهللا ألنـي أنـا فقـط حجـر الزاويـة أي األسـاس الـذي يبنـى عليـه .. فلو صار الطقس أو الترتيب أسـاس ّ
 .فقط
 ًضوا  وتبيـع كـل مـا لـك وتـصلي كـل حـين؟ وهـل صـرت عـأعـدائكفهل تستطيع أن تحـب : فلتنظروا للثمر الذي صار فيكم

 فلتمتحن نفسك  َّفي حتى إنك ال يعوزك شيء من أي شيء في العالم؟ 
  فبدون النور يعتقد كثيرون هذا 
 يبدأ بنزول الماء  لو كان الطريق الكرب: 
 أقليلـــون هـــم الـــذين "عنـــدما ســـألني إنـــسان .. ثانيـــا. لـــصار الجميـــع أمـــوات بالفعـــل عـــن العـــالم، وصـــاروا صـــورة لـــي .. ًأوال

". وقليلـون الـذين وجدونـه... اجتهدوا أن تـدخلوا مـن البـاب الـضيق : لكني قلت له.. اذهب واعتمد : ل لهلم أق" .. يخلصون
َلو ُأعطي ناموس قادر أن يحيي: وأكمل القديس بولس المعلومة   .. لكان بالحقيقة البر بالناموس .. ِ

 ْمـن آمـن واعتمـد خلـص "فهذا الكالم وحياتي أنا بنفسي وكالمـي هـي األسـاس وليـست رسـالة بـولس الرسـول فهـذا بنـاء  "..َ
 علـى أسـاس الرسـل واألنبيـاء ويـسوع المـسيح نفـسه حجـر نمبنيـي"فمكتـوب .. على حياتي وعلى أساس إني قد جئـت وعـشت 

 )٢ف أ (...الزاوية 
  ّال يوجد ثمر بعد عشرات السنين هذا ألن اإلنسان لم يكون عالقة باهللا  عندما..ُمن الثمر تعرف الشجرة 
 األغلبية لم يحزموا أمرهم ألنهم لم يروا الحقيقة ألنهم لم يطلبوا النورن أل  
  ولــيس دور الكنيــسة أن تلــد مــن الــروح هكــذا . فهــذا دوري مــع اإلنــسان.. فــدور الكنيــسة لــيس أنهــا تلــد مــن اهللا بالفعــل

ُغيـر أن مـن الثمـر تعـرف الـش.. فهـذا لـيس فيـه مـوت .. لمجرد نزولكم في مـاء وحـضوركم قـداس  .. فلتمتحنـوا النتيجـة .. جرة ِ
 .والكنيسة لن تسير لكم الطريق الكرب

  مـاء .. أنـا ُأعمـد بالمـاء : "فقـال لهـم" ... أنت لست ايليا وال النبي فلمـاذا تعمـد؟"عندما سألوه طالما .. فيوحنا المعمدان
  :وكان يقصد شيئان " .. التوبة
  فمفهوم العماد كان مازال كالختان  
 أي خصص لي... حم قدس لي كل فاتح ر  
 ِّأي اعتقدوا أن يوحنا يريـد أن يعمـ أي " .. عمـدكم بمـاء للتوبـةأ أنـا"إال أنـه قـال .. ُيكـون النـاس مخصـصين لـه  د النـاس أيُ

  ي تصطبغوا بالصورة النقية أ... لصورة آدم ةوكان رمز للوالدة من الماء أي التنقية والعود .. ةدوري فقط مساعده للتهيئ
 ساعد للرجــوع هللا فــدور الكنيــسة ف .. فهــذا دور اهللا وحــده .. تقــدر أن تــصبغ اإلنــسان بــالروح  لكــن ال. ُــقــط أن تــشجع وت

والــذين يريــدون أن يــسجدوا .. اهللا روح "فمكتــوب .... بــالتغرب عــن هــذه الكرمــة ... مــع روح اهللا بالجهــاد  وتجــاوب اإلنــسان
  "حياهللا الذي اعبده برو"وكما قال بولس ابني " فبالروح والحق

 ُوهذا ما كان يوحنا يريد أن يشير إليه  

  العروس نفس ملكيه حق له الذي وحده هو العريس أيفمن له العروس هو العريس  
  وإماتـة ... تحتـاج لتـضحيات  بـل هـو طبيعـة مفقـودة..  بـل أبعـد مـا يكـون عـن هـذا األمـر... حـرام أو فالقضية ليس حـالل

 .وصلب
  والـذي مـازال يقـول ..  اللمـس ةُخر يشبع حاسآلطعام أو شبع عاطفي أو لجسد فالذي مازال يطلب أو يشتهي وفي جوع
وإال لكـان اهللا .. هو لم تنفتح عيناه و مازال بالجسد وليس في الروح أي لم يتغـرب عـن كرمـة الجـسد "  خطأيءأنا ال افعل ش"

 كل شبعه ووجد فيه كل احتياجه 
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 فـي المغـاير وشـقوق األرض وتـركهم لكـل شـيء مـن مجـد وطعـام وهكذا عاش كل القديسين وهذا هو سر هروب القديسين 
.. الخليقـة المفقـودة  وهي الخليقة الجديدة التي هي فـي فوجدوا في اهللا كل شبع لكل كيانهم... وبشر ألنهم صاروا في الروح 

 ارج اهللالن يعوزه أي شيء خ.. التي فقدها اإلنسان بكامل إرادته وصار في حماقة كاملة ألنه كان في طبيعة 
  فكنت أتكلـم ..  "ُتحيي اإلنسان.. بل بكل كلمة تخرج من فم اهللا .. يحيا اإلنسان .. وحده.. ليس بالخبز"فعندما قلت

للطبيعــة  وتعتمــد علـى الــشبع المــادي والخبـز المــادي المرحلــة التـي ينتقــل فيهــا اإلنـسان الجــسدي مـن الطبيعــة التــي تحتـاج عـن
 Pass-through أو Passover..ذه هي البصخة والعبور وه.. الروحية التي تحيا باهللا 

  ليحيـا بــاهللا  أي مـازال اإلنــسان يحيـا بالجـسد وبــدأ يعبـر" وحـده"كنـت أقــصد بكلمـه " .. الخبــز وحـده لـيس"وعنـدما قلـت
 وهـــي.. إلـــى مرحلـــة الـــروح] وهـــي الطبيعـــة العتيقـــة[فكنـــت أتكلـــم عـــن مرحلـــة االنتقـــال مـــن االســـتيطان فـــي الجـــسد ...  الــروح

 وهي الخليقة الجديدة المفقودة التي فقدها آدم وكل البشرية ..االستيطان في اهللا الروح 
  بعد ذلك لن يساعدكم للعودة إلى صورة آدم وهو الهدف الذي خلقتم من أجله ؟ ما فائدة أي وعظ.. فاآلن 
 مثل إنسان يريد أن يبنى برج وأرسل إليه الملك رسائل بها مواصفات البرج : 
 ســيعود علــى ية أجــزاء فــي الرســالة تحكــى عــن مــا ســيحدث بعــد آالف الــسنين فــي هــذا المكــان؟ ومــا البنيــان الــذمــا فائــد 

كثيرون من الرعاة والوعـاظ يتكلمـون عـن الكتـاب : الشخص من هذه المعلومات التاريخية طالما ال تخدم الهدف؟ هكذا اآلن 
تحيـي اإلنــسان، وهـذا لـو عـاش اإلنــسان هـذه الكلمـة وهـذا لــو وأن كـل كلمـة .. كأنـه قـصص تـاريخ ولــم يعرفـوا عمـق كـل كلمــة 

 .أدرك كل أعماقها، وهذا يكون بالروح، وأدرك أن كل كلمة هي خريطة للرجوع للصورة التي فقدها
  وهـو الطبيعـة [هو طريق التغرب من سجن العبوديـة .. فالطريق الكرب هو الطريق من أرض فرعون إلى كنعان خطواته كثيرة

لرجوعها للطبيعـة التـي كـان عليهـا آدم الـذي ] ......  مستوطنه في جسد تعتمد على شبع الجسدي ومادي وبشريالتي صارت
 .خلقه اهللا

 وهــي الطبيعــة والحيــاة التــي ...  ويجــد فــي اهللا كــل شــبع شــبعه علــى اهللا الــروح هــي طبيعــة اإلنــسان الروحــي الــذي يعتمــدو
 .فناء اإلنسان العتيق كدفن البذرةإوهذا ب ... جلهأالذي خلقتم من وهي الهدف ..  ستكونون عليها في السماء لألبد

  ن تصل؟أين تريد أإلى .. هل حزمت أمرك! 
 فهل أنا هدفك ؟ فليمـتحن كـل إنـسان نفـسه ... كم خطوة باقية للوصول لتلك الصورة عينها :  كم خطوة مشيتها؟ وتعتقد

 ...ين وصل أإلى ... 
 ْوهنـاك من يريـد أن يكـون اهللا وسـيله لتلبيـه كـل احتياجاتـه األرضـية.. وحدي إلهـههناك من يطلبني أنا ألكون أنا ف بـذلك  ...َـ

 ".هذا العالم لصرنا أشقى جميع الناس إن كان لنا رجاء في المسيح"كما هو مكتوب .. يريد اهللا أن يكون عبد
 ٤مل ٢"نت وليس عصاتكأريدك أ"قالت له .. رفضت عصا اليشع وعصابته" ضعف الراحة" الشونمية التي تعني ةالمرأ 
  أي كـان يريـد أن يـسأل عـن !" فمـاذا يكـون لنـا؟... هـا نحـن تركنـا كـل شـيء وتبعنـاك "فال تفكروا كما فكر بطرس وقال لي

األجر وليس أن يسأل عني، ولم يكن يدرك في هـذا الوقـت إنـي أنـا وحـدي الغنـى الكامـل، والكرمـة التـي ال يحتـاج خارجهـا أي 
  .. شيء
 فكثيـر مـن الخـدام اقتـسموا لباسـي أي شـكلي الخـارجي " ... اقتسموا لباسي بينهم وعلـى لباسـي ألقـوا قرعـة"وب لهذا مكت

ْويلقـون قرعـة علـى من يخـدم ومن ال .. فقط، ولم يقتسموني أي لم أكن أنا هدفهم الذي يـسعوا لـه أي يـشبعوا منـي أنـا وحـدي َـ ْ َـ
 يخدم

 ــسبواهــم .. يحــسبوا حــساب النفقــة هــذه كثيــرون عاشــوا ومــاتوا ولــم : قــال الــسيد المــسيح ــتهم ح ــم نفق  ه
  ".ماذا يكون لنا"الذي قال  بطرس بفكر معي يسريواومستعدون أن ..  ومصلحتهم
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  صـار هـدفهم دخـول الـسماء .. وأنـا صـرت وسـيلة لهـذا الهـدف .. أن األرض صـارت هـدف .. ًكما كان فكر موسى أيـضا
  .فقط
 فلم يأخذوا العالج.. لم يعرفوا المرض... تلك الصورة؟ كثيرون لم يسألوا لماذا لم يصل الناس ل. 
 ؟تغير الناس كما تغير موسى األسودلماذا لم ي! 
 ــم يعرفــوا المــرض؟ ــذين عرفــوا ! ولمــاذا لــم يــسألوا؟.... لــم يــسألوا! لمــاذا ل ــم يبــدءوا؟ ألن النــاس تحــب : وحتــى ال لمــاذا ل

ْومن يحب نفسه يهلكها.. نفسها َ 
 ؟..ضحيات ، فكيف سيقبل الموتالذي يحب نفسه يرفض الت! 
 فصارت البشرية عمياء وكالمجنون 

  شـيطان يـا اذهـب" له قلت بل "الشيطان تعبد نكاذهب عني أل"فأنا لم أقل لبطـرس" .. 
 نهم ينمون في رئيس العالم حتى صاروا صورة لهأ اُفكثيرون لم يدركو

  لهذا رفض بطرس في أول األمر أن يستشهد على اسمي وهرب 
 ــم تمــوت ووضــعت تحــت شــالالت فالبــذر ِة لــو ل ــة وخدمــةتــسبحه[ُ ــر بــين الغــذاء. لــن تكــون شــجرة]  يومي ــاك فــرق كبي  فهن

 والعالج
 ؟هو العهد الجديد وما هو العهد القديم في اعتقادك ما! 
 رسالة العبرانيين هي لمن يعبر من عهد قديم لعهد جديد في حياته  
 التغييركثيرون يعرفون أن طبيعة اهللا ال تقبل الخطأ أو  
  ًفهــل ســألت نفــسك لمــاذا وضــع اهللا الــسبت ال يعمــل فيــه اإلنــسان شــيئا ثــم لمــاذا جئــت فــي العهــد الجديــد ونقــضت هــذا

وسمحت التالميذ يقطفون السنابل، وفتحت عيني األعمى، وشفيت المفلـوج ! الطقس وصنعت أغلب المعجزات يوم السبت؟
 !! وحماة سمعان والمنحنية، وذو اليد اليمنى اليابسة،يوالمستسق

  بطبيعـتكم المنفـصلة عـن كرمتـي، و عهـد .. قبـل النـور وهـو عهـد قـديم : كنت أريد أن أشير لحالتين يصير فيهما اإلنـسان
 .جديد
  ففي العهد القديم وأنتم في عبوديـة فرعـون ومـائتين بـدون حيـاة ال يمكـن أن أطـالبكم ببنـاء بـرج أو أن تحبـوا أعـدائكم ألن

ًاره روح وصـورتي ومثـالي تحتـاج لنمـو كامـل فـي الـروح ويـصير اإلنـسان قويـا يـستطيع أن يحـارب لكـنكم الناموس روحـي وكـل ثمـ
 .اآلن مولودين موتى في عهد قديم

  ،وجئـت فالعهد القديم حالـة ولـيس تـاريخفأنا لم أتغير ولكن ال أقدر أن ألزم إنسان في عهد قديم بشيء ،
يه فرائض وال وسيط مثل العهد القديم الذي كان اإلنسان فيه في عـداوة  ال يوجد فتعيشوا يف عهد جديدألني أريد أن 

 .وكان يحتاج لكهنوت وذبائح ووسيط
  ٢عب" (لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعتق أولئك الذين كانت كل حياتهم تحت العبودية"فمكتوب( 
  احة الشكلية لمـا تكلـم اهللا بعـد ذلـك عـن موعـد جديـد وليست الر] الراحة الحقيقية[ولو كان يشوع أدخل الشعب للراحة

ًللــدخول، إذا مازالـــت الراحـــة الحقيقيـــة قائمـــة باقيـــة ومتاحـــة كمـــا اســـتراح اهللا بعـــد أعمالـــه ، يجـــد راحـــة أيـــضا عنـــدما نعـــود إليـــه  ً
 ).٥عب(

  ــال ونحــن تــاركون كــالم بــداءة المــسيح "ًومكتــوب أيــضا ــدم للكم ل مختــصة ألننــا تيقنــا مــن جهــتكم أمــور أفــضلنتق
ِبالخالص ونشتهي لكل واحد منكم أن يظهر هذا االجتهاد عينه ليقين الرجاء لكي ال تكونوا متباطئين  )٦عب. (ُ
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  ،ــدا ــالفجوات الجائعـــة جــ ــد داخلـــك فجــــوة الجـــسد ًفأنـــت ال تنـــسى أن طبيعتــــك اآلن صـــارت كــ بمــــا فيـــه القلــــب [ويوجـ
و امتأل قلبك أو عقلـك بـأي شـيء مـن هـذا  فل الروح وهي الجزء األساسـيفجوةوالعقل بخالف ] والمشاعر

ًالعامل غريي ستكون بهذا قد أدخلت شيئا غريبا يف بيتي ويف هيكلي   من طردتنيًفأوال أنت .. ً
ستخـسر ... ًبيتي ورفضت دخولي أنا مع أن نفسك ليست من حقك بـل هـي وكالـة قـد أوكلتـك عليهـا هـو بيتـي وهيكلـي ، ثانيـا

ً كما دخلت الهيكل قديما ووجدت الغـنم والبقـر والـصيارفة الـذي كـان يرمـز ..َّقد خربت بيتيَّوجودك في وشبعك مني وستكون 
ُبيتــي بيــت صــالة يــدعى فكيــف تجعلونــه "الغــنم والبقــر و قلــت  ، لهــذا طــردت أنــاان اهــتم بالجــسد وبالعــالم وبالمــاللــنفس إنــس

الم ورفـضت عبـادتي ولـم تمتلـئ منـي وسـرقت أنـت ستخـسر بهـذا كـل شـيء ألنـك عبـدت الجـسد والعـ.. ً، ثالثـا "مغارة لـصوص
 ...حق إلهك ، فلم تستحق دخول بيتي 

 وهـذا بتوقفـك عـن عبـادة أي  تبـدأ فـي عبـادتي عليـك أن ..تحقق الهـدف الـذي أنـت مـن أجلـه موجـود  ولكن لو أردت أن
َولدت كالبـذرة المائتـة التـي ال يمكـن أن تتـ فأنـت اآلن.. شيء آخر بعدم طاعتك أي شـيء آخـر  صل بمـصدر الحيـاة وهـي فـي ُِـ

ًهـو أن تـدفن البـذرة أوال أول خطوة من خطوات الطريق للحياة بـل البـد ،الحالة الطبيعية خارج األرض َ وهـذا ...  ُ
ُورفـضت أن تحيـا بـأي شـيء مـن العـالم ألنـك تريـد أن تحيـا بـي أنـا ُمن العـالم ألنـك تريـد الـشبع منـي بمثابة انك رفضت الشبع 

ــا الكرمــة الحقيقيــة ُوهــذا عنــدما تــ ..فقــط  ــي أن ــه وشــهواتهو...درك إن ــدأت تــرفض أن تطيــع جــسدك وأهوائ ُ ورفــضت أن تطيــع ُب
رفضت أن تعبد جسدك وذاتكأي  ..وتعمل مشيئة ذاتـك 

ُ
وهـذه  ...أو ذبـح الخـروف  وهـذا معنـى دفـن البـذرة  ....

 فحياة املعموديـة ...المعمودية  وهذا معنى االصطباغ بصورتيوهي ية الحقيقية أي المعمودية كحياة هي المعمود
  ...]ّ الطريق الكرب الذي نهايته يصطبغ فيه اإلنسان بصورتيوهو[

  فكـل   بـاكورة الـروحوهـو .. طلـب ْنَ فيه روحي لكل مـْبِهّفهذه الحياة وهذا الطريق يبدأ بطقس المعمودية الذي َأ
َ أن يموت عن كـل مـا فـي العـالم ويـدفَبِغَوريفهم الطريق المؤدي للهدف، وأراد أن يفهم الهدف ومن طلب   ففـي هـذا اليـوم ،ْنُ

ّالكنيسة ويمارس الطقس الذي أنا فيـه َأإلى يأتي  ّ هـذا اإلنـسان قـوة روحـي وهـو عربـون الـروح  الـذي يجعلـه يقـدر أن يـسير ْبـِهُ
بحيــاة المــوت صير وت عــن اإلنــسان العتيــق وهــذا يــالمــديــة و هــي حيــاة المــوت عــن العــالم والطريــق الكــرب وهــو حيــاة المعمو

 .لهـذا صـاروا أغـصان فـي كرمتـي ...ّكما عاشها كل الشهداء الذين ماتوا بالفعل عن العالم لمحبتهم لي  ....والدفن عن العالم 
ُفكل من مات عن العالم كالبذرة ودفن ..   فالـذي اعتمـد كحيـاة لهـذا.. سيبدأ يرتوي مني ويجـد الـشبع الحقيقـي ..  ُ

ّ

الذي سيجد شفقط فهو 
َ ّ

ب
َ

ع حقيقي يف
َّ

مـارس الـذي اإلنـسان أنه فقط لهذا أنا رتبت  ..  ويبدأ يرتوي مني
وهـذه [ مـات عـن العـالم وشـهوات العـالم ْنَن كل مـأُ ألخبركم ،ُأن يمارس طقس التناولٍهو الذي يمكنه حينئذ  طقس المعمودية

ُوهــذا هـو التنــاول مـن خبــز الحيـاة أي الــشبع .. حيـاة كيـشبع منــي  ســيبدأ يرتـوي منــي كحيـاة ويبــدأ  ..]هـي المعموديــة الحقيقيـة
وبهـذا ينتقـل اإلنـسان مـن العهـد  ... أنا أنزلـت لـه المـن مـن الـسماء أن الذي خرج للبرية،كما .. مني أنا  كحياة وليس كطقس 
   ..مكتوبكما هو  ..ُمجرد فرائض إلى العهد الجديد لي عبادته فيه ّالقديم في حياته الذي كانت 

  فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كمـا     . اعتمدنا ملوته ..كل من اعتمد ليسوع املسيحاننا ام تجهلون
 ....اقيم المسيح من االموات بمجد االب هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة

هنـه ثـم  أن يعـرف الهـدف  وفتحـت أنـا لـه ذأراد تبـدأ بـان إنـسان  مـوت عـن العـالم حيـاةوهذا معناه إن المعموديـة هـي ....
ُولهـذا يـأتي ويقـر أمـام الكنيـسة انـه سـيموت ..اقتنع وعرف انه ال بد أن يموت عن كل أهواء الجسد و العالم لكي يحيـا بـي أنـا 

ّفيتمم طقس المعمودية الذي فيه ...من أجلي  ُـسير الطريـق الكـرب الـذي فيـه يمـوت ويدفن وهـو قـوة روحـي ليـ..أعطيه العربـون ُ ّ
ليس  ...واملوت يعمل فينا..منات كل النهار ُويموت فتره طويلة كما هو مكتوب لكم ...بشبه موتي وشبه جهادي
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ُلكي تغفر خطيته أي ليس إنه يقدم  ُ لكن بفهـم واسـتنارة إنـه لكـي .. ُبهدف ترفع خطاياه فيدخل السماء     ..ذبيحة خطيةُ
محرقـةذبيحـة ٌأي يقـدم نفـسه ...ًيتحرر من عبوديته والطبيعة العتيقة تتغير تمامـا 

ُ
حتـى يفنـى اإلنـسان الخـارجي فيتحـرر  ..

ّفيقدر أن يصير عضوا في  ..يولد من املاءوقوم أي يعود لصورة آدم الحر النقي و حينئذ  ً ...  
فالمعمودية هي حياة موت ودفن وصلب عـن كـل شـيء فـي العـالم  وبعـدها يكـون نتيجـة هـذا المـوت  قيامـة أي قيـامتي أنـا فيـه  

ُـيسلم ..بعـد طريـق كـرب طويـل ...لهـذا فالمعموديـة هـي  مـوت اإلنـسان العتيـق ووالدة إنـسان جديـد  ...وبهذا يولد من جديـد..
    .. فأظهر انا في حياتة أي ُأولد في حياته وهو يولد من جديد ..اإلنسان فيه للموت 

ــا  وهـــذا معنـــى اإلنـــسان  ففـــي طقـــس المعموديـــة  يتعهـــد  ــيموت ويـــدفن عـــن العـــالم بـــشبه مـــوتي أنـ ـــولس ُإنـــه سـ  مـــا قالـــه ابنـــي ب
اعتمدنا ملوته
ُ

ُودفنا معه في المعمودية للموت  .. وكمـا ..ُأي يريد أن يقول  جاهدنا حتى الـدم  وسـلكنا كمـا سـلك الـرب ..ُ
  ...علمنا   وكما هو مكتوب 

  .يضا بقيامتهأ نصير متحدين معه بشبه موتهن كنا قد صرنا إنه  أل 
يـضا أمعه ليبطل جسد اخلطية كي ال نعـود نـستعبد نساننا العتيق قد صلب إن إ عالمين هـذا 

ّ؟؟ وكما قال بولس أيضا صليب ربنا يسوع المسيح الذي . هللخطي صلب العامل يل وأنا للعاملً
ُ

ُأي إنه فهم ما هي  ..
ُالمعمودية فهي ليس ممارسة طقس يعتقد انه  فيها إنه سيولد من جديد في الحال العتيـق  ويتغير فـي الحـال وسـيموت اإلنـسان  ُ

ًويتحرر ويقوم روحي أنا فيه ويتغير اإلنسان وينموا ويصير قديسا وكـامال أي كامـل االمـتالء منـي فـي يـوم واحـد  فهـذا  كـان .. ...ً
إنهم حبماقة اعتقدوا إنهم يمكنهم أن يشرتوا الذيت ... تفكير العذارى الجاهالت 

ُ ُ
أي إن القامة الروحية ..

ــدة يمكـــن إقتنائهــا وشــرائها هكــذا أو الطبيعــة الجديــدة والــصورة الجد عنــدما ســألني إنــسان أقليلـــون فأنـــا لــم أقــل هــذا بـــل ...ُي
 مـا أضـيق البـاب و مـا أكـرب الطريـق المـؤدي للحيـاة و..أن تـدخلوا مـن البـاب الـضيق   .اجتهـدوا أنـا قلـتف..سيخلصون 

  .. أي الوصول للهف يتم بجهاد في طريق كرب طويل ...
  كما هو مكتوب تمموا خالصكم بخـوف ورعـدة املوت الكاملو تستمر حتى  ..موتحياة بل هو أدرك إنها هي  ُ

ُفلـو تـم الخــالص فـي لحظــة إذا  أنـتم ال تحتــاجوا بعـد لــشيء أو جهـاد يـتم  وال تحتــاجوا إلـى نمــو فـي قامــة ... وال نمـو  فــي .. ً
ياغبي  ًفمكتوب أيضا  ...وال في النعمة .. حكمة 

ّ
مل ميـت  إن  ..ما تزرعـه ال حييـا...

ُ
ُو كمـا أريـتكم أنـا إن ...

 فـي املوت الكاملّوالذي هو  .. بالصليب ...املعموديةُالموت على الصليب هو الطريق للقيامة ولهذا قارنت لكم 
فتحولهـا إلـى رمـاد ففـي هـذه المرحلـة وهـي إنهـا صـارت ... حتـى تتحـول إلـى رمـاد  بالكامـل الصليب  كما تحرق النار الذبيحـة 

 تنقيتهـا بالمـاء أي والدتهـا تـم جهادهـا فـي الطريـق الكـرب وتـم  أي كمال معموديتهـا أي متت معموديتها رماد  فهي قد
ُكمــا كتـب لكــم بـولس دفنــا معــه للمـوت واعتمــدنا لموتـه  ...ُبالمـاء  أي تحررهــا أي عتقهـا مــن الطبيعـة العتيقــة  ُوالــذي نتيجتــه ..ُ ّ

ّو ال يـتم هـذا بااليمـان كمـا اعتقـدوا كثيـرون الـذين ال .. لكـم بـولس  كما كتب جسد هذا املوتالقيامة من هذا الموت أي 
 يريدون أن يسيروا في الطريق الكرب 

  حـد يـسبيكم بالفلـسفة و بغـرور باطـل حـسب تقليـد النـاس حـسب اركــان أن ال يكـون أانظـروا "...ًوكمـا هـو مكتـوب  أيـضا
  .المسيححسب العالم و ليس 

   . الذي هو راس كل رياسة و سلطانمملوؤون فيهو انتم  .ا الالهوت جسديكل ملءنه فيه يحل إف

خ ًيضاأوبه 
ُ

تنت
ُ

  . بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيحم ختانا غري مصنوع بيد
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  . ايضا معه بايمان عمل اهللا الذي اقامه من االمواتاقمتم التي فيها مدفونني معه يف املعمودية
  .حياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطاياأ جسدكم غلفمواتا في الخطايا وأذ كنتم إو
وكنـت ...) ٢كـو( ." مـسمرا ايـاه بالـصليبالوسط الذي كان ضدا لنا و قد رفعه مـن الفرائضذ محا الصك الذي علينا في إ

  .. الجنة وسطُأُريد أن ُأذكركم ببداية الخراب الذي كان وصار باألكل من الشجرة التي كانت في 
 ُأي لم تعد عبادتكم شكليه ُالذي كنتم تعبدونني بترتيب وطقوس ولم تكونوا في الـروح بعـد ..  ولم تعودوا في العهد القديم ُ ُ ّ

ُلكنكم دخلتم عهد جديد وحياة جديدة  ...فرائضُوالطريق كان مجرد  لهـذا كـل مـن بـدأ يـدخل ...ُوهذا كله يصير بـالنور ... ُ
تعبـري موتـك عـن العـامل وهـو  ...الـدممـا أرى فل...من الباب الضيق  ويموت بشبه موتي كما من ذبح الخروف 

يبـدأ  ٍفحينئـذ ...ُحينئـذ سـأبدأ أعمـل فيـك كمـا عنـدما تـدفن البـذرة ..  وتعبير رفضك لعبادة ذاتك وجـسدك   لتحيا بي أنا
 الجـذر فهـذا. ًالـذي كـان مائتـا] البـذرة[الذي يبدأ يخرج من هذا الكائن  اجلذر ّيعمل فيها الماء الحي وأول شيء أنه سيهبها

ّه إياكم، الذي َبِهّمثل روحي الذي َأ...  بين البذرة المائتة وبين الماء الحي الوسيطهو  ُ ... ُ وبين طبيعـتكم المائتـة يعمل بينيُ
ُيرمز لعمل روحي فيكم  رفالجذ َالذي يخلق للبذرة المائتة بطريقة ر كالجذ...ُ بواسـطة المـاء مـصدر الحيـاة  ُعجازية الذي يوجدإُ

َالتي أوجدها أنا فيكم عندما تصلبون جسدكم وذاتكم كالبذرة التي تدفن الروح هبة هو بمثابة ُ... 

  للحيـاة والطريــق للحريـة مــن العبوديــة أي  ِّ أنــا ألعلمكـم الطريــقلتجــسديّفالمـاء الحــي الـذي نــزل فـي األرض هــو رمـز
ّهكذا مثـل المـاء الـذي قبـل أن ينـزل داخـل [.. نزل لألرض وآخذ شكل الحية أ أن اخلي ذاتي وُلتِبَفكما قالطريق للخالص، 

ْفمـن ... ]األرض ويمـوت ليهـب الحيـاة  للبـذرة َودفـن مثلـي كمــا علمتـه أنـا مثلمـا تنـزل البـذرة فـي األرض وتـدفن تحـت  نـزلَ ُ َّ َ ِ ُ 

َاألرض ألنها رأت الماء الحي دفن ونزل تحت األرض ينتظرها ، فمن فعـل َ ِ ُ نـا ، يقـوم كمـا قمـت أِبشبه مـوتي هـذا ومـات  ّ
َِتجعلـه يـشعر بـي ويبـدأ يكـون عالقـة معـي كمـا يهـب المـاء البـذرة المائتـة ًفأنـا أوال سـأهبه الـروح التـي  الجـذر ، لهـذا أوصـيتكم ِّ

تستطيعوا أن تتصلوا بي فإنـه هـو الوسـيلة الوحيـدة التـصالكم بـي  وبهذا الروح فقط" تأملوا زنابق احلقل كيف تنمو"
 حياتهـا فتبـدأ الحيـاة فيهـا ، فهـذه هـي فكـرة  الـذي بـه يـتم اتـصال البـذرة المائتـة بمـصدرالـذي هـو الوسـيلة الوحيـدة كالجـذر

طبيعـة اإلنـسان وصـارت البـشرية كلهـا  الـذي بدونـه ال يـتم اتـصال شـيئان كانـا بالطبيعـة متـضادان لهـذا عنـدما تغيـرت الوسيط
ُخلقتم بطبيعة مستعبدة ، فصرتم أعداء لي ، ألنكم ِ َّدفي من خلق اإلنسان أن يصير عضوا في وأصير كل ه كان ألن العضو ُ ً

بطبيعـة العـضو الـذي يحتـاج إلـى  التي تسوقه ومصدر الحيـاة الـذي يحيـا بـه علـى الـدوام لهـذا خلقـت اإلنـسان أنا العقل والرأس
 .التي ستكون طوال األبدية رأس تسوقه وكيان يحيا به وهذه هي الحياة

 َّيعـيش هـذه الحيـاة وهـي أن يـصير عـضوا فـي مثـل أي عـضو فـي الجـسد لكـي َل أنَِ هـذا الهـدف أي قبـَلَِـ اختـار وقبْنَفمـ ً 

حييا ويتحرك ويوجد بي
ُ

الـذي كـان  َّفكان عليه أن يسألني لكي يعرف شروط عضويته في وهذا هـو الهـدف الوحيـد ...
َالهـدف الـذي خلـق مـن أجلـه و معرفـة عليـك وعلـى كـل إنـسان فـي هـذا العـالم أن ينـشغل بـه فقـط وهـو ِ معرفـة خطـوات الطريـق ُ

أي باالنـشغال  "العقليـة قـدموا أجـسادكم ذبيحـة حيـة بعبـادتكم" وهـذا مـا هـو مكتـوب. لتحقيق هـذا الهـدف العملية التي تؤدي
ألنـي لـم أخلـق اإلنـسان إال لهـذا .. من كـل قـدرتك للوصـول لهـذا الهـدف ًالكامل من كل القلب ومن كل الفكر وباألحرى جدا

تعتقـدون إلـى أيـن   فمـاذا!!! يكون شغلكم الشاغل يف الوصول إىل هذا اهلـدف؟فلماذا وكيف ال الهدف
مـا هـي نهايـة الـذين ال " التـي تـصل بكـم لهـذا الهـدف ألنـه مكتـوب ً لو لم تنشغلوا بهـذا الهـدف وتعرفـوا أيـضا الـشروطستصلوا
ُلمة تخرج مـن فمـي تحيـي اإلنـسان ك أي كان عليكم أن تفهموا كل كلمة مكتوبة في الكتاب ألن كل "إنجيل المسيح يطيعون

 "لـسبيلي سراج لرجلـي كالمـك ونـور" بدونه ال يمكنكم أن تروا الطريق، فمكتوب ، فهي خطوة في الطريق بل هي النور الذي
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ًإن كــان إنجيلنــا مكتومــا فهــو مكتومــا فــي" ًغيــر أنــه مكتــوب أيــضا الهــالكين بــسبب إلــه هــذا الــدهر الــذي أعمــى أذهــان غيــر  ً
  . "المؤمنين
 لتسيروا فيه فتجدوا راحـة  قفوا على الطريق وانظروا لتعرفوا ما هو الطريق الصالح" كما قد أخبرتكم إذن عليكم أن تسألوا

ُ الذي أوصيتكم أن تـتمموه وهـواجلهاد حىت الدم واجلهاد القانونيهو  فهذا ... "لنفوسكم ِّ َّشـروط الوصـول إلـي  َُ
وهـو أن تجاهـدوا وتـسلكوا  "عيـشوا كمـا يحـق إلنجيـل المـسيح فقـط" و مكتـوبوهو أن تعيشوا كـل كلمـة فـي اإلنجيـل كمـا هـ

ًيـضع أساسـا آخـر إال  فـال يـستطيع أحـد أن"، "ً سـلك ذاك ينبغـي أن نـسلك نحـن أيـضاكمـا" هو مكتـوب كما سلكت أنا كما
 امن مل جياهد كما جاهـدت أنـا لـن يـصل هلـذف" إيـاه الذي وضع وهو حياتي وجهادي العملي الذي أريتكم

ًاهلدف أبدا بل وال توجد طريقة أخرى للوصول لصورتي ومثايل إال باجلهاد
 الذي جاهدته أنا 

.............. 
 أنــا  الوصــول للهــدف وهــو أن تمــوت معــي ألنــك إن لــم تمــوت معــي ال تقــوم معــي كمــا قمــت ألـم تقــرأ المكتــوب وشــروط

كإلـه كـان مـوتي لهـدف الفـداء ، وكـوني كإنـسان فجهـادي  يكإنسان ، فعذاباتي وصليبي كانت لهدفين ألني إنسان وإله ، فكون
 اجلهـادالقانوني وهو الذي بمثابـة  ًثالثون عاما وكنت أنمو وأتقوى بالروح كان الخطوات العملية للجهاد في الصوم والصالة

 ومثـل ًيـدرس ويعـرف كـل المـنهج لـن يـنجح أبـدا  إلنسان لديـه امتحـان كبيـر إن لـممنهج دراسيأي مثل   ..القانوني
ًأي يحفــر فــي األرض أوال لتخــرج األرض العتيقــة ،.. الخطــوات وبالتــدريج  خطــوات بنــاء بــرج إن لــم تــتم كــل َ َوثانيــا يوضــع  ُ ُ ً

الكامـل للخطـوات المثاليـة للجهـاد العملـي الـذي يـصل للهـدف ،  األسـاس ثـم يبـدأ فـي البنـاء ، لهـذا كـان جهـادي هـو النمـوذج
ًخلقكـم أن يظـل ثالثـون عامـا فـي صــوم  مــا الـذي يجعـل إلهكـم الـذي: ًا ، فمـاذا تعتقـدون يتممهـا كلهـا لـن يـصل أبـد َفمـن لـم ّ

محـددة  ًألن لـو كـان هـدف تجـسدي الفـداء فقـط كمـا اعتقـد كثيـرون لكنـت ظهـرت أيامـا !!وصـالة ونمـو فـي القامـة الروحيـة؟
َـعلـى أن تجاهـدوا جهـادا محـددا ، فمن الفـداء مـشروط  وأتممـت الفـداء ولكـن هـذا لـن ينفـع ألنـي كنـت أريـد أن أؤكـد لكـم أن ً ًَ ُ

أمـوت مـن أجلـه ، ألنـي  فهـذا هـو اإلنـسان الـذي يـستحق أن... ِومـات بـشبه مـوتي ورفـض عبـادة أي شـيء  جاهـد هـذا الجهـاد
فـأي إنـسان طالمـا يطيـع العـالم ويطيـع جـسده فهـو مـازال !! غيـري؟ كيف أموت عن خطايا إنـسان وهـو مـازال يعبـد آلهـة أخـرى

ْأخرى إذن لن يصلب معي ولن يموت معي ، فلن أموت عنه ةيعبد آله َ ُ. 
 بتوقفـه عـن طاعـة أي  إيـاكم الـصلب والمـوت هـو إثبـات اإلنـسان لرفـضه لعبـادة آلهـة أخـرى وهـذا ألن الهـدف مـن تعليمـي

ًالعبـادة بنعمتـي عنـدما يظـل يجاهـد متوقفـا عـن عبـادة  سـيتحرر مـن هـذه.. ًشيء ليبدأ في عبادتي أنـا ، ثانيـا   فـسيتحرر شـيءأي ّ
َّعلمـتكم إيـاه هـو الـذي يحـرركم مـن العبوديـة التـي  فهـذا الجهـاد الـذي... عـضويته فـي رئـيس العـالم ومـن األشـياء األخـرى  مـن

وليـست المـشكلة هـي الخطيـة ألن الخطيـة  علـي كـل إنـسان أن ينـشغل بهـا هـي المـشكلة األساسـية التـي كـان فهذه ولدتم فيها
أهـواء  العبودية سيتوقف من فعل الخطية كما هـو مكتـوب لمـا كنـا فـي الجـسد كانـت كـل سيتحرر منهي نتيجة العبودية فالذي 

تحررنـا مـن النـاموس إذ قـد مـات الـذي كنـا ممـسكين فيـه حتـى  الخطايا والشرور تعمل فـي أعـضائنا فنثمـر للمـوت أمـا اآلن فقـد
وهذا كلـه سيـصير  قد تبرئ من الخطية فالذي مات لحرفبعتق ا بجدة الروح أي بالروح والطبيعة الجديدة ال نستطيع أن نعبده

وهذا ما كنت أقـصد  ّلصورة آدم النقية الذي كان ال يفهم الشر أو أي شيء من األمور الجسدية بالجهاد القانوني حتى ترجعون
 ... في كلمة الوالدة من الماء ثم

 َّلـوالدة مـن الـروح أي الوجـود فـي والـوالدة فـي ا بعـد ذلـك تبتـدئون تجاهـدوا الجهـاد الـذي كـان علـى آدم أن يجاهـده وهـو َّ
َّأي حينئذ تبتدئون تحققون الهدف وهو عضويتكم في بعد أن حققتم الشروط وهذا بالصالة الدائمة ٍ، وحينئذ ستصيرون صـورة  ٍ

رمـة وهـذه مـن أجلهـا وهـي أن تكونـوا فـي اتـصال دائـم معـي كالغـصن فـي الك وبهذا ستعيشون الحيـاة التـي خلقـتكم.. لي ومثالي
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اإلنـسان مـن أجلـه وعلـى كـل إنـسان أن يختـار  وهـذا هـو الهـدف الـذي خلقـت.. الحياة التي ستكون في السماء إلـى األبـد هي
   اإلله الذي يريد عبادتهباختياراختيار الحياة التي يريدها  ألن لكل إنسان مطلق الحرية في

  تــوقفكم الــدائم عــن عبــادة الجــسد والــذات الــذي ولــدتم وهــذا ب ...أن يــسير فــي الطريــق الكــرب يبــدأ.. فالــذي يريــدني
ومـصارعتكم مـع الجـسد وحـروب  فعنـدما تموتـون بـشبه مـوتي كمـا علمـتكم أنـا بجهـادكم أيـام وشـهور وسـنين مـستوطنون فيـه ،

ُالشيطان سيصلب إنسانكم العتيق وسيبطل جسد ََ  !! قبل؟الخطية فلن تعودوا مستعبدين بعد، ألم تقرأ كل هذا في اإلنجيل من ُ
َألم تقرأ أنكم البد أن تصلبوا معي وأن تتشبهوا بموتي وتعيشوا شركة آالمي ليس آالمي من أجل الفداء فهذا دوري أنـا كإلـه أن  ُ

الخـالص بالطريقـة العمليـة ، وهـذا  ولكن شركة آالمي والتشبه بموتي في جهادي كإنـسان كمعلـم كنـت أعلمكـم أتممه وحدي ،
ُّبتـشبهي بموتـه  وهـذا... وأعـرف قـوه قيامتـه .... ألعرفـه " تعرفـوني كمـا قـال ابنـي بـولس تـدئوا فـي أنهو الطريق الوحيد لكي تب

  "وشركة آالمه
 ألـم تقـرأ هـذا الـشرط مـن قبـل؟ لـي ، الـذي يـصلك بـك "ما أضيق البـاب وأكـرب الطريـق المـؤدي إلـى الحيـاة" فأنا قلت !

معرفـة  النـور وهـذا لمـن طلبـوا النـور فبنـوري أنـا فقـط ستـستنير أذهـانكم فـيأي رأوا  وقليلـون هـم الـذين أدركـوا ورأوا هـذا البـاب
الكـرب اآلن ولـم يـدخلوا مـن البـاب ألنهـم لـم يطلبـوا النـور فلـم  الحق وفي رؤية الباب والطريق ولهذا كثيرون ال يسيرون الطريق

ًالدخول من باب ضيق جـدا فـإن كـان  د فيفالوصول للهدف يتم عن طريق جها... يفهموا لهذا لم يدخلوا من الباب  يرونه ولم
َّيتخلوا عنه ويستطيعوا أن يأتوا إلي جعـل هـذا األمـر البـاب أمـامهم مثـل المال فقط وارتباط الناس به لكي ثقـب إبـرة أمـام جمـل  ُّ

ُفكـم تعتقـد بـاقي األشـياء التـي أنـتم ولـدتم مربوطـون كـل هــذه فيهـا بـسبب الجـوع الكامـل الـذي ألنفـسكم لعـدم شـبعكم منـي ف ُِ
َّجعلت اإلنسان محمل كالجمل ولهذا صار الباب الذي يبدأ به الطريق أي الرباطات َ ّباب البداية ضـيق جـدا يـستلزم أن يتخلـى  ُ ً

 .ويضحي اإلنسان بأمور كثيرة

 هلدفني ، اهلدف األساسي أن أعلمكم اخلالص أي خطوات اجلهاد العملي لكي فإنا جتسدت 

تخلصوا أي أني خلصتكم بأني ع
ُ َ

ًاملسيح مماتا يف  عاش" لمتكم طريقة اجلهاد كما هو مكتوب

ًاجلسد وتأمل ألجلنا تاركنا لنا مثاال لكي تتبعوا
أما الهدف الثاني هو الفداء ولكن لن يستفيد منه . "خطواته 

مثـل بـاب فـي فمـوتي علـى الـصليب  ُّالشروط بتعلمه وإتمامه للهدف األول وهـو أن يجاهـد كمـا جاهـدت أنـا ، ًأحدا إن لم يتمم
 َجئت وفتحت هذا الباب ، فمن يسير هـذا الطريـق وهـو الطريـق الكـرب هـو وحـده ًوسط الطريق وهذا الباب كان مغلقا ولكني

ّليس على موتي بل على جهادكم ، ألني أنا مـت  ًفقط الذي سيستفيد من هذا الباب المفتوح ، أي أن خالصكم مشروط تماما ُ
َيع ، ولكن سوف يتم الخالص للذي يصلب معي فقط ويموت معي فقطللجم بالفعل لكن لم يتم الخالص ِويـتحد بشبه موتي  ُ ِ ََّ

ُأيـضا كمـا هـو مكتـوب مـن أجلـك نمـات كـل النهـار ، فالـذي سـلك كمـا سـلكت أنـا هـو الـذي أثبـت صـدق إرادتـه فـي عبــادتي  ً
 .أموت من أجله يعبادة أي طاعة أي شيء، فهذا هو الذي يستحق أن أموت من أجل خطاياه أ بتوقفه عن

 إنـسان آخـر عنـه ألنـه لـن  الكاملـة تقـول أن أجـرة الخطيـة هـي المـوت أي مـوت هـذا اإلنـسان ولـيس مـوت فالعدالـة اإللهيـة
ًالرحمـة كانـت تقتـضي أن ال أتـرككم وأظـل أنـا عـادال أيـضا ولكـن، ًيصير هذا عدال لو مات إنسان آخـر ً الوحيـد  فكـان الحـل... ّ

 َّالخاطئ يتحد مع اإلنسان البار ليصير معه ويصير فيه جسد واحـد ، ّن يموت إنسان بار ويأتي اإلنسانلتنفيذ العدالة والرحمة أ
ُيمكن إلنسان بشري أن يتمم هذا  وكان ال...  وط اإلتحاد بهذا اإلنسان البار رلكن يجب أن يعرف اإلنسان الخاطي ماهي ش ُ

ًائتا طوال هـذا الزمـان ليرفـع خطيـة أي إنـسان فـي أي مكـان وأي زمـان فهـذا ُألنه كان البد أن يظل هذا اإلنسان البار م ..األمر 
ن أي إنـسان تحـت الـزمن  أل..ًإنـسانا هـذا األمـر ّينفـذ  فلم يكن ينفع أن .ًيحتاج إنسان فوق الزمن ليظل إنسان مائتا  باستمرار

ن جــسدي ليكــون مثابــة اســتمرار تواجــدي أنــا بــت ســر األكــل مــَّورت ...د أنــا َّيوجــد حــل لهــذه القــضية إال أن أتجــس فكــان ال ..
بهـذا يكـون  ، موتيْهْبِبشم شروط اإلتحاد بي وهو أن يموت ُإنسان ويتمأي ُفعندما يخطئ  ..وب بجسدي في أي مكان لالمص



  
 معجزة واختطاف إنسان للسماء

 
٦٢ 

ً  ففيما أنا ميت سيكون هذا اإلنسان الخاطئ كأنه هـو أيـضا،َّفسيكون كأنه واحد في ... شرط إتحاده بجسدي المائت متمقد 
َ فترف،ميت  ....ع خطيته ُ

  فنـصير أيـضا فـي متحدين بشبه موتـهكما هو مكتوب  أن كنا قد صـرنا .... وهذا يتم في ممارسة طقس التناول 
ّلب القـضية هـو شـروط اتحـاد  ولكـن. ًاإلنسان البار ميت سيكون هذا بمثابة موت اإلنـسان الخـاطئ أيـضا   ففيما......قيامته  ُـ

يـتم عنـدما تموتـون عـن أهـوائكم أي تتوقفـوا عـن طاعـة الجـسد فـي أي شـيء  وهـذا الـشرط. الميـتجـسدي اإلنـسان الخـاطئ ب
فيمـا أنـتم مـصلوبين ومـائتين معـي أي  ويـشتهيه وهـذا هـو الطلـب الوحيـد الـذي أطلبـه منـك حتـى عنـدما تـأكلون جـسدي يهـواه

ُمـائتين بـشبه مـوتي أي فعلـتم كمـا ُعلمـتكم ، فبإطـاعتكم لـي فـي أنكـم صـلبتم ِ : فعلـت أنـا   الجـسد عـن األهـواء والـشهوات كمـاَّ
  ُّفأول شيء أنتم أثبتم أنكم تعبدونني

  َّجسدي سـتتحدون بـي وستـصيرون كـأنكم صـرتم أعـضاء فـي ، ففيمـا أنـا معلـق عندما تأكلون: ًثانيا َ ُ َّ ًعلـى الـصليب مـذبوحا  ُ
ًمائتا ستصيرون أنتم كأنكم مائتين أيضا ، وبهذا  . حقهسيستوفي العدل اإللهي ً

 اآلن قـد تحررنـا  أمـا" كمـا هـو مكتـوب.. سأحرركم من العبودية التي كانت تجعلك تخطئ كل يـوم  .. وأهم شيء: .. ًثالثا
َمن الناموس إذ قد مات الذي كنا ممسكين فيه ُ". 

 م أعـداء فـي الطبيعـة التـي تغيـرت فـيكم وصـرت فالمشكلة ليست الخطية التي تفعلونها كما يعتقـد الكثيـرون ولكـن المـشكلة
رئـيس العـالم  فالـذي حـدث ألنكـم أطعـتم. خطاياكم بل أتيت لتكون لكم حيـاة وخليقـة جديـدة  لي لهذا قلت أتيت ليس ألرفع

بالنـسبة لكـم فـصرتم تحـت سـياق هـذا الـشيء أو هـذا اإلنـسان ،  ُفصرتم أعضاء فيه وأي شيء تطيعونه يصير في الحال الـرأس
تحرككم وكيـان تحيـون بـه وفـي اللحظـة  ي أن تكونوا أعضاء فقط ، فأنتم تحتاجون لرأسالطبيعة التي خلقتكم بها وه فهذه هي

فـي هـذه اللحظـة  ًالعـالم يـصير هـذا اإلنـسان بمثابـة الـرأس التـي تحـرككم وتـصيروا أنـتم عبيـدا التي تطيعون فيها إنـسان أو رئـيس
ًعبدا لهـؤالء وصـارت حـواء بمثابـة الـرأس التـي تحـرك العالم فصار  وهذا بالتحديد ما حدث آلدم عندما أطاع ذاته وحواء ورئيس

ًوصـار مـستعبدا لهـا كأنـه عـضو بـال عقـل يتحـرك  َّندما أعطت رجلها أكل معها دون أن تتفوه بكلمة واحدة ع والدليل  آدم
ذي بـال كالعـضو الـ أو بـأي شـيء ألنـه صـار...يبـالي آدم بموتـه أو بغـضبي أو بجـرح مـشاعري حتـى  بناء على أوامر الـرأس ولـم

لهـذا أنـتم " عبيـد للـذي تطيعونـه أنـتم "تقرؤوا المكتـوب رأس كما قال بولس ابني لست أعرف ما أنا أفعله ، ألم
ً وأعـضاء فـي النـاس أيـضا أي عبيـد لعـادات اهلـواء حسب سلطان رئـيسولدتم اآلن أعضاء في رئـيس العـالم وصـرتم 

ال .. أردتـم اآلن أن تطيعـوني  تطيعـوني أنـا اإللـه الحقيقـي ، وحتـى لـوتفعلـون وال تعيـشون اإلنجيـل وال  الناس وكمـا يفعـل النـاس
أخبـركم بـه  َّفي بل هذا يصير بعد جهاد كامل حتى الدم في الطريق الكرب ، وهذا ما تقدروا في الحال هكذا أن تصيروا أعضاء

 ".تحت الخطيةاهللا ولكن أنا جسدي مبيع  َإن الناموس روحي وإني ُأسر بناموس "بولس عبدي عندما قال
 أريـده ولـيس  لست أفعل مـا أنـا" ًفي رئيس العالم وفي الناس وتحت عبودية جسده أيضا قال ًوألن بولس كان مازال عضوا

فكيـف وصـل  "والمروع أنـه قـال حتـى الـشر الـذي أبغـضه إيـاه افعـل هذا فقط بل لست أعرف ما أنا أفعله ، بل األمر المخيف
َكتشف حقيقية الحالة التي ولد فيها صرخ وقالوعندما ا!! الحال؟ اإلنسان لهذا ، مـن ينقـذني مـن  أنا اإلنـسان الـشقي ويحي" ُِ

ُصـار عـضوا لـيس فـي ، فـصرتم مثـل بنـي إسـرائيل الـذين ولـدوا ووجـدوا ٍكـل هـذا ألن اإلنـسان "جسد هذا المـوت ُِ أنفـسهم فـي  َّ
كامـل أن يـذهبوا لكنعـان ال يـستطيعوا هكـذا فـي الحـال أرادوا بـصدق  ٍالعـالم، فحتـى لـو عبوديـة مـرة لفرعـون الـذي يرمـز لـرئيس

ِخـروف الفـصح وهـو الجهـاد بـشبه مـوتي ، وأنـا  ًعليهم أوال أن يحاربوا فرعون ليتحرروا من عبوديتـه ويعرفـوا طريقـة ذبـح بل.... 
  .ًأيضا إني سأضرب فرعون بكل ضرباتي وأحرركم منه وعدت بني إسرائيل ووعدتكم

 ٍأن خـروف الفـصح هـو مـوتي أنـا ، ألنـي   كـل إنـسان بـشبه مـوتي ، ولـيس كمـا اعتقـد الكثيـرونفخروف الفصح يرمـز لمـوت
فعنـدما  ِبعد موت الخروف وهـو مـوت اإلنـسان بـشبه مـوتي وبعـد الجهـاد حتـى الـدم ، ولكن!! كيف أطلب منكم أن تذبحوني؟
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فــي رئــيس العــالم وتتحــرروا مــن عبوديــة مــن عــضويتكم  أرى هـذا الــدم وهــو إثبــات صــدق إرادتكــم فــي أنكــم تريــدون أن تحــرروا
ِّالـدم وهـو جهـادكم ومـوتكم بــشبه مـوتي كمـا علمـتكم سـأعبر عـنكم أي ُأتمــم الجـسد والـذات فعنـدما أرى َ خالصـكم ، وبهــذا  ِ

 أي تشبعوا َّفي هكذا تستطيعون أن تبتـدئوا أن تـأكلوا الخـروف ستنقلعوا وتنخلعوا مما كنتم مستوطنون فيه لتصيروا أعضاء
، فبعـد ...يـأكلون مـن هـذا الخـروف وهـو الـشبع بـي  ثـل الـذين بعـدما ذبحـوا خـروف الفـصح أي مـاتوا كـل النهـار ، بـدءوابـي م

َّأنا ألنكم في الحقيقة ستصيرون واحدا في في ذلك الوقت ولكـن ًموت الخروف صار رمزا لي ًالمـوت كـان رمـزا لجهـادكم  قبـل ً
  ... ِبشبه موتي

  وبيني ألنا أنا واآلب واحد فـي الجـوهر أي أنـا  فكما كنت أنا بجسدي الترابي الوسيط بينكمفليتكم تفهموا فكرة الوسيط
ِالـذي أهـبكم إيـاه لـو دفنـتم  تـستطيعوا أن تتحـدوا بـي تحتـاجون للـروح وهـو الوسـيط الوحيـد الـذي كالجـذر هو اإلله هكذا لكي ُ

 اإلحتـاد تقبـل أي للطـرفني تنفـع التـي املـادة هـي فالوسيط  مـوتيكالبذرة أي جاهدتهم ومـتم بـشبه 
كمـا ال يمكـن وأنـتم بهـذه [والزيـت  فـأنتم بطبيعـتكم اآلن كالمـاء وأنـا مثـل الزيـت وال يمكـن أن يتحـد المـاء ،  بـالطرفني

التــي يمكـن أن تتحــد مــع  كالمــادة الوسـيطة..يمكنهــا أن تتحــد معكـم ومعــي  إال بمــادة وسـيطة] الطبيعـة العتيقــة أن تتحـدوا بــي
 َإال بــسحق الغلــة ، فمــن لــم ينــسحق بجهــاده فــي إماتــة جــسده وإقماعــه ع الزيــت وهــو الــدقيق الــذي ال يــأتيالمــاء وتتحــد مــ

الـذي بـه تـستطيعون أن تتـصلوا بـي ، أي حتـى  واستعباده لن أهبه مـن روحـي الـذي هـو بمثابـة الجـذر الـذي هـو الوسـيط الوحيـد
تقدروا أن تشعروا بـي ، فلكـي  ألنكم بدون الروح ال وحلكي أهبكم الر مشروط على جهادكم بداية العالقة واالتصال بي

تعتقـدون وأنـتم  ًبمـصدر حياتهـا البـد أن تـدفن أوال لتـدب فيهـا الحيـاة هكـذا أنـتكم كيـف تبدأ البذرة المائتـة مجـرد بدايـة اتـصال
 فاإلنــسان الــصالة وتحبــوني مثلمــا تحبــون أي إنــسان جــسدي ، عبيــد وفــي عــداوة معــي أنكــم تــستطيعوا أن تــشعروا بــي فــي

 يقدر أن تتحرك مشاعره ٍيشعر ويحب أي إنسان جسدي مثله الذي يراه فقط وهذا ألنه يشعر به وحينئذ الجسدي يستطيع أن
 أن يحبه ، فكيف تعتقدون أنكم يمكن أن تحبوني من كل القلب ومن كل الفكـر نحوه ويمتلئ قلبه بالعاطفة نحوه وبهذا يقدر

يتم إال بالروح أي أن تصيروا في الروح حتى تستطيعوا  فهذا ال!! ؟...ال تشعروا وال تحسوا بيبل حتى تحبوني بأي نسبة وأنتم 
المحبـة ، أم حتـى اآلن  الروح حتى يمكن أن تتحـرك مـشاعركم نحـوي وتمتلـئ قلـوبكم مـن عـاطفتي وهـذه هـي أن تشعروا بي أنا

  !!!ال تعرفوا ما هي المحبة؟
 اهللا روح والذين يريدون أن يسجدوا لـه فبـالروح  "قلت للسامرية وقد )٩: ١رو ("ه بروحياهللا الذي أعبد "لهذا قال بولس ابني

الطريقـة الوحيـدة لتـستطيعوا أن تـشعروا بـي  أي هـذه هـي" ينبغي لهم أن يعبدوه ويسجدوا له ألن اآلب طالب مثل هؤالء والحق
البـذرة المائتـة هكـذا أنـتم ال   ال يـتم صـلة بينـه وبـينالروح الـذي أهـبكم إيـاه كالجـذر الـذي بدونـه وتحبوني بواسطة الوسيط وهو

 بـالروح التـي أهبهـا أنـا فقـط لمـن بـدأ يعبـدني ويطيعنـي وأثبـت لـي صـدق إرادتـه يمكـن أن تتـصلوا بـي وتـشعروا بـي وتحبـوني إال
ن آلهـة أخـرى تنخـدعون أنـه يمكـن وفيمـا أنـتم تعبـدو بتوقفه عن طاعة جسده وذاتـه والنـاس أي عبـادة أي إلـه آخـر ألنكـم كيـف

ويحركـه هـذا  عـضو فـي جـسد إنـسان مـا، كيـف تعتقـدون أن يمكـن أن يـصير عـضوا فـي جـسد آخـر ومثل. يمكنكم أن تعبدوني
َّفلكـي تـصيروا أعـضاء فـي لتحققـوا الهـدف وتـضمنوا حيـاة دائمـة  فأنتم عبيـد للـذي تطيعونـه ،!! العقل الذي في الجسد اآلخر؟

الطقـوس واألسـرار والقداسـات ، فكيـف  و أن تتحـرروا مـن عبوديـة فرعـون وإال لـن تـنفعكمًتضعوا األسـاس أوال وهـ معي البد أن
ًالبد أن يحفر اإلنسان ليتعمق ويخـرج مـا فـي األرض أوال" ًأوال كما قلت ًستبنون برجا وأنتم لم تضعوا األساس ليـضع األسـاس  َّ

د طريقــة للخــالص أو حتــى بدايــة صــحيح أي بدايــة ال توجــ ًالحقيقــي ، وال يــستطيع أحــد أن يــضع أساســا آخــر إال حيــاتي ألي
وال يـستطيع أحـد  للنـور مـع الظلمـة فأيـة شـركة. تشعروا بي لتبتدئون تحبـوني إال بالجهـاد الـذي أريـتكم إيـاه تكون عالقة بي وأن

 يوجـد عـضو فـي جـسدين فـي وقـت واحـد أي يحيـا ويتحـرك فـي كيـانين فـي وقـت واحـد ن أن يخـدم سـيدين كمـا ال يمكـن أن
هلـك شـبعي مـن " ومـا كتبتـه فـي اإلنجيـل ، فأنـا قلـت هكـذا أنـتم تـضلون إذ ال تعرفـون الكتـب ًسيـصير مخـدوعا ويـضل نفـسهف
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َالبـد أن تولـدوا مـرة أخـرى ألن الجـسد ضـد الـروح" قلـت لنيقوديمـوس وأنـا قـد. "عـدم المعرفـة ُفـي عـداوة وعـدم صـلح ألن  و ُ
 ونحـن مـستوطنون فـي" ًيا ويتحرك بالجسد فصار غريبا عني ألنـه مكتـوبيح اإلنسان األول اختار أن يستوطن في الجسد أي

ّعن اهللا لذلك نسعى ونسر أن نتغرب عن هذا الجسد لنستوطن في الرب فـإن  غرباء  الجسد فنحن َ   كـان إنـساننا الخـارجي ُ
 .............. ًفالداخل يتجدد يوما بعد يوم  يفىن

 مـن جديـد ألنـي لـم أسـمع مـن قبـل إنـسان قـال هـذا الكـالم أو قـال  كأني ُأولـدالرب وأنصت له كنت  ففيما أنا كنت أسمع
َّالمعرفـة التـي كـالكنز المخفـي الـذي ال يقـدر بـأي ثمـن ًشخـصيا هـذه أنا لي وكـأني حـصلت علـى كـل كنـوز العـالم وصـرت أغنـى  ُ

 .......البشر
 ّو بعد هذا قلت للرب إذا أنا لم أكن ُأصلي من قبل َ  .!! .أي أتصل بك بالحق ً
 فإنـك . ألنك لم تضع األساس ألنك لو أتممت شروط االتصال لكنت قد امتألت مني وهذا.. ال..بالطبع: فقال لي الرب

ام الجـسد الروحـاني"لم تدفن إنسانك الحيواني كما قلت لكم  َُـإن لم يدفن الجـسد الحيـواني ال يـق فأنـت كالبـذرة المائتـة فـإن " َُ
التـي بقيـت وحـدها فلـم أهبهـا الجـذر الـذي هـو   فـي أهـواءه وشـهواته ستـصير كالبـذرةجـسدك وال تطيعـه] أي تـصلب[لم تـدفن 

. مدفونـة علـى الـدوام ّتتـصلوا بـي لتكونـوا عالقـة معـي ولـيس هـذا فقـط بـل البـد أن تظـل البـذرة روحي الـذي بدونـه ال تقـدروا أن
 ففي اللحظة التي تطيع بـادتيعبادته ال يمكن أن تبـدأ فـي ع فإنك إن لم تصلب جسدك على الدوام أي تتوقف عن

ففي هذه اللحظة فصلت نفسك عني  ، فيها جسدك يف أقل شيء فإنك تعود تعبده مرة أخرى
فـي هـذا الوقـت  ًأي لو جئت في وقت ما وبدأت تطيع جسدك ستعود تعبده أي لـن تعـود عبـدا لـي وال تقدر أن تعبدني

الـذين هـم " يتغـالى فـي إطاعـة جـسده فمكتـوب عـالم كلـه فهـو لـمفتذكر آدم الذي قطم قطمة واحدة مـن الثمـرة فـدخل الـشر لل
ًوأيـضا نــوح بعـد كـل الجهــاد الـذي جاهــده " صــلبوا الجـسد مـع األهــواء والـشهوات] ًعبيـدا لـي أي أرادوا أن يـصيروا[للمـسيح 

تريـد   مرةأي حتى لو جاهدت مائة عام وجئت" فوق كل تحفظ احفظ قلبك "أنا قلت ّشرب كوب خمر فتعرى في الحال لهذا
فلـسطيني بفـك حمـار ميـت وهـذا رمـز للجـسد  ًأن تطيع جسدك فـي شـيء سـتعود عبـدا لـه فـإن شمـشون اسـتطاع أن يقتـل ألـف

لعـشرة أو مائـة  فاستطاع أن ينتصر على كل جنود الشر ألنـه مهمـا كانـت قـوة شمـشون كـان يمكـن الحيواني الذي أماته بالصيام
يرمز للـنفس النـذيرة إللههـا أي عاشـت لـي فـصارت بقـوة تفـوق   ألف فلسطيني فهوفلسطيني أن يقيدوه ولكنه في لحظات قتل

َوقلعـت عينيـه وربطـوه فـي الـسجن  ًأيـضا ضـاعت كـل هـذه القـوة كـل هـذا فـي سـهوة واحـدة إلطاعتـه لجـسده الطبيعـة ولكـن مـع ُ
ُّوعـروه أمـام  " شمـشون يلعـب لنـادعـوا" أمام كل األعداء وهم رمـز للـشياطين وقـالوا وجعلوه يطحن بدل الثور بل وصار سخرية

ًيتعرى ويـصير عبـدا ذلـيال مثـل نـوح أيـضا بعـد كـل هـذه البطـوالت  فكيف ألقوى إنسان في تاريخ البشرية أن..!! ًالجميع أيضا  ًً ّ
وغالظـة قلبـه وهـو لـم يكـن بـدأ بعـد فـي  فإن شعب بني إسرائيل مع كـل عنـاده... كتبت لكم هذا لعلكم تدركون الطريق ولكني

 أريـد أن الروحـي أجبرتـه علـى أن يـصوم فـي البريـة بأكـل المـن لعلهـم يـدركوا إنـي كنـت ريـق ولـيس لـه أي خلفيـة عـن الجهـادالط
ولكـن تـذمروا  "لـيس بـالخبز وحـده يحيـا اإلنـسان" وقلـت لهـم يـدركوا شـروط الطريـق ليـشبعوا منـي أنـا ولـيس مـن طعـام أرضـي

اللحـم فـي مـصر ولكـنهم اشـتهوا البطـيخ  ة اللحـم مـع أنهـم لـم يكونـوا يـأكلونيقتلوا موسى لمجرد أنهم اشـتهوا رائحـ وأرادوا أن
مــشيئتي وهــو  لكــن هـذا ضــد!! فـاألمر لــيس حـالل أو حــرام.. حـرام أن يــأكلوا أو يــشبعوا  والثـوم ألنهــم لـم يــشبعوا منــي فهـل

اة ألنهـم لـم يـسألوا ألنهـم لـم يفهمـوا األمـر والقـضية وقـصه الحيـ رفضهم أن يجاهدوا للهدف الـذي خلقـتهم مـن أجلـه ألنهـم لـم
 .... ولهذا هلكوا في البرية النور ولهذا ظلوا في الظالم أن يعرفوا وال أن يسألوا فلم يطلبوا يريدوا حتى

  ّهـو الطريـق الـذي يعـود بكـم إلـي وفـي النهايـة  فهـذا "لـيس بـالخبز وحـده يحيـا اإلنـسان" ّفأنا منذ القديم أعلمكم هـذا أنـه
َمن سلك مثلي وتتبع خطواتي سيحيا ويقوم معي فليس فقـط أن تـؤمن بـي ياه حتىجئت بنفسي ألريكم إ َ وتأكـل جـسدي تعتقـد  َ
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ًتدفن كالبذرة لن ينفعـك المـاء الحـي وهـو جـسدي وكـل الطقـوس أيـضا  أنك ستحيا ولكن إن لم تموت معي بشبه موتي وإن لم َ ُ
  تةًكالسماد أيضا ال تفيد األرض ألنها ال يوجد بها بذرة مائ التي
  ّوهذا إذا كنت تريد أن تتحرر من عبوديتك أيضا لتحيا في وال تنسى أنـه لـو جـاء يـوم وخرجـت البـذرة مـن األرض بعـد فتـرة ً

ًأيضا كما حدث لشمشون فيجب أن تكون مصلوبا دائما ولـيس فـي نمو طويلة ستموت ً الـصيام فقـط وهـذا إذا أردت أن  وقـت ً
ُاهوا في البراري والجبال وشقوق األرض لرغبتهم الشديدة أن يصلوات هكذا فعل كل القديسون الذي. ّتصل إلي   .ّإلي ِ

 ًفالوقت مقصر جدا وهيئة هذا يعتقـد أنـه لـو  العالم سـتزول، فـالطريق الكـرب طويـل وخطواتـه كثيـرة فـال يمكـن لطفـل مولـود ّ
أي ذاق جمـالي فـإن  يـستحق  األمـرَكثيـرة وهـذا لمـن أدرك أن ًأكل كل الطعام سيصير رجال في نفس اليوم ولكن مراحـل النمـو

ّويـصلوا إلـي ففتحـت بـصيرتهم علـى الحـق فـذهبوا بأنفـسهم ليـسيروا  موسى األسود وكثيرون صرخوا مـن كـل قلـوبهم أن يعرفـوني ِ َ
ّأيـضا أريـد أن توجـد فـي كمـا قلـت وأنـا إنـسان وأنـت, ّالـذي أنرتـه لهـم حتـى يتمتعـوا بـأن يـصيروا أعـضاء فـي إلـى األبـد الطريـق َ ُ ً 

 ".كما نحن واحد ًأريدهم أن يكونوا واحدا"
  ًفإن مـالك كنيـسة الودكيـة كـان مالكـا بالفعـل أي كـان طـاهرا بالفعـل وكـان ممتلئـا منـي هـذا ألنـه سـار الطريـق بالفعـل وجاهـد ً ً

ًأيضا وإال فكيف صـار مالكـا وشـهدت لـه أنـا  واسـتغنى ًمجـرد وقوفـه فـي الطريـق واعتقـاده أنـه صـار غنيـا بـالروح... ٍأيـضا ولكـن  ً
ًوبخته توبيخا شديدا وقلت له  ً فأشـير عليـك أن ...وعريـان... وأعمـى... وفقيـر... وبـائس...إنك أنت اآلن ال تعلم أنـك شـقي "ّ

ب فأنــا الــذي أحبــه أؤدبــه وُأوبخــه ن غيــورا وت ّتــشتري ثيابــا حتــى ال يظهــر خــزي عريتــك فك ُــ ً ُــً أي  ًفكــل هــذا مــع أنــه كــان مالكــا" . ُ
لمجرد أنه اعتقد أنه وصل لشيء فتوقف عن النمو إذن توقف عن طاعـة اإلنجيـل وكالمـي و لهـذا ...كن إنسان روحي بالفعل ل

ِقلت له ليتك كنت باردا أو حارا فأنا مزمع أن  ُ ً وكل هذا كتبته لعلكم تدركون ما هي الخطية والدليل أني قلـت "  من فميأتقيئكً
ون وتفهمون األمر كيف ألناس كالمالئكة في نظري أنا وفي نظر الحـق فإني وبخت ستة مالئكة لعلكم تدرك" البد أن تتوب"له 

ــه ! هــم يحتــاجون إلــى توبــة ؟ ل الباليــا قلــت ل أنــا عــارف أعمالــك "ّــفحتــى مــالك ثيــاتيرا الــذي يعنــي الذبيحــة المــستمرة والمتحم
أي " ي عليـك وأعاتبـكًومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك بـل حتـى أعمالـك األخيـرة كانـت أكثـر مـن األولـى ولكـن أيـضا عنـد

ًإني وبخته ألنه حسب الحق هو أخطأ في إنه لم ينفذ الوصية بالكامل التي هي أن يصير نورا للعالم ّ ّ. 
  بـل ] الذي يعنـي المرتفـع والحـصين والمـنغمس والمـرتبط والملتـصق بـاهللا[ًوقلت لباقي المالئكة أيضا مثل مالك برغاموس

 ومع هذا قلت له يجب أن تتوب مع كـل الجهـاد الـذي قدمـه مـع أنـه كـان يـسكن حيـث  عارف بأعماله وتعبهبأنيًومدحته أيضا 
شر ّكان يسكن كرسي الشيطان ولـم يتـأثر ب لمجـرد أنـه لـم يجاهـد الجهـاد الكامـل فحـسب  يتـوب طالبتـه أن ولكـن. العـالم كلـه ِـ

علـى  احتمـل كـل األلـم وصـبر" ًومـالك أفـسس وهـو المحبـوب جـدا أخبرتـه أنـه. عنهـا  الحـق فإنـه فعـل خطيـة يجـب أن يتـوب
ًالتعب من أجل أسمي بل ولم يكل أيضا ّ ِ ًاإلنجيـل بأنـه سـقط ويحتـاج أن يتـوب أيـضا مهددا إيـاه  ومع هـذا عاتبتـه حـسب حـق "َ ًِّ َـ ُ

 .منارته إن لم يتوب أني سوف أزحزح
  إليــه وعــدم الجهــاد لهــذا فأنــا أخبــرتكم بكــل هــذا لتفهمــوا مــا هــي الخطيــة وتعرفــوا مــا هــو الهــدف الــذي أريــدكم أن تــصلوا

ليكـون هـذا بمثابـة المـرآة التـي  وبهـم وتقـارنوا أنفـسكم بـي تـستيقظواالهدف هو الخطية نفـسها حتـى القديـسين عـاتبتهم لعلكـم 
ر إلـى تلـك الـصورة " كما هو مكتوب ترون أنفسكم فيها عينهـا مـن  ّـونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مـرآة نتغي

 فأنا خلقت اإلنسان ليتمتع بي بكل متعـة ولكـي يـتم هـذا األمـر البـد أن يـصير (١٨: ٣كو2) "من الرب الروحمجد إلى مجد كما 
ّعـضوا فـي  المالئكـة أخبرتهـا أنهـا سـقطت وتحتـاج إلـى التوبـة فمـاذا تظنـون أنـتم مـاذا فـإن كانـت النفـوس التـي صـارت مثـل .ً
ألـزمكم بـشيء إال بعـد أن أكـون قـد أعطيـتكم كـل مـا  امل وال يمكـن أنفأنا ألزمتكم أن تكونوا كاملين كما أني أنا ك! تحتاجون؟
يكملكــم   فـي المـسيح يــسوع بعـدما تـألمتم يـسيرا هـواألبـديإلـى مجـده  نعمــة التـي دعانـا إلـه كـل" فمكتـوب. تحتـاجون

 . )١٠: ٥بط١( "ويثبتكم ويقويكم وميكنكم
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 ّمــر عــضوا فــي فــي الحــال أي أن يجــد اإلنــسان نفــسه ومــن الحكمــة المطلقــة كــان ال يمكــن أن أجعــل اإلنــسان فــي أول األ ً
ًهكذا جزءا مني ، بل كان البد لي من الحكمـة الكاملـة أن أجعـل اإلنـسان يختـار بكامـل حريتـه ويكـون هـذا أيـضا بجهـاد كامـل  ً

ََّـحتى يصير اإلنسان له فضل في انه صار جزءا وشريكا في وحتى يكون مستحقا لهذا الشرف الذي ال يـعبر  ُ ً ً ولهـذا كـان ...عنـه ًَّ
وهذا هـو الجـسد الترابـي الـذي بـه يقـدر فـي بـادئ  مصدر حياة له ليكون بمثابة هيكل مؤقتًالبد أوال أن أضعه في 

َاألمـر أن يحـدد هــل يقبـل ًأن يـستوطن فــي وأصـير أنــا مـصدر حياتـه َأم أن يظــل مـستوطنا فــي هـذا الجــسد َ ّ يحيــا بهـذا الجــسد  ّ
ســيزول فهـو كيـان مؤقــت لفتـرة وجـوده فــي الجـسد التـي كانــت   أن يعـرف أن هــذا الجـسدولكـن كـان يجــب علـى آدم. الترابـي

ِووجـد هـذا الـروح فـي التـراب.. فـي التـراب فخـرج جـزء منـي أي جـزء مـن روحـي  نفخـت وهكـذا فعلـت عنـدما بمثابـة اختبـار ُ 

ٍحينئـذ يبـدأ   ضو فـي الجـسدّيـستوطن فـي كالعـ ّوعمل فيه، وهذا كله حتى يستطيع اإلنسان إذا اختار أن يكون فـي وأن
بي ليبدأ ميتلئ ويشبع مني  يقلل من االعتماد على اجلسد كقوت ومصدر حياة ويبدأ يتصل

ّ ّ

ٍو أيضا عندما يتمم مشيئتي أصري أنا حينئذ العقل ، حياته مصدر  فأبدأ أصري أنا
 والرأس  ً

له وبهذا يستطيع أن يصري عضوا يف وهيكل ألسكن فيه بالنسبة
ّ  يكون بالطبع لو جاهد اإلنسانوهذا س ،ً

 ى اإلنـسان، وهـذا مـشروط بالتـالي ومرهـون علـ جهـاد أي أن الوصول لهـذا الغـرض مـشروط علـى.. للوصول إلى هذا الغرض 
ّنسان في أن يمتلئ مني ليستوطن في ويصير عضوا في وإما أن يظل اإل رادةإ ّ ّيحيا ويتحرك بالجـسد فيـستوطن فـي الجـسد  ًّ
أوامـره مـن مـشيئة  ّالعضو أي مثل أي عضو يحتاج لرأس تحركه وكيان يحيا به فإذا أخذ اإلنـسان سان بكيفيةألني خلقت اإلن. 

ّذاته لن يصير عضوا بل وال يستطيع أن يكون في بل صار كيان مستقل بذاته ألنه رفض أن أصير أنـا الـرأس الـذي يأخـذ أوامـره  ً
 ورئيس العالم صار له مصادر كثيرة يأخذ مشيئة ذاته وأطاع جسده وحواءففي الوقت الذي أطاع . فعل آدم بالتحديد  مني كما

آللهـة ليـسوا بالطبيعـة آلهـة وصـار اإلنـسان  ُصـرتم عبيـد "منها وبهذا صار لإلنسان آلهـة كثيـرة كمـا كتبـت لكـم فـي كالمـي أوامره
َّشـرط للرجـوع إلـي  ولهـذا كـان أول ....وهذه هي لعنـة النـاموس التـي أخبـرتكم بهـا" ويوجد به ًمستوطنا في الجسد يحيا ويتحرك

  أن ينكر اإلنسان ذاته أي يتوقف في عباده ذاته...هو
 َواآلن أنت ولدت تحـت هـذه اللعنـة والعبوديـة والطريـق الوحيـد الـذي يحـررك مـن هـذه العبوديـة هـو التوقـف عـن االسـتمرار  ُِ

نفسي وجاهدتـه حتـى ال يـصير إلنـسان عـذر فـي عـدم الجهاد في الطريق الكرب الذي جئت أنا ب في طاعة وعبادة أي شيء أي
  فباسـتمرار دفـن البـذرة)٢٠: ١٠عـب(ّ وهـو الطريـق الـذي كرسـته لكـم لتـسيروا فيـه)٥: ٢تـي١(معرفة الطريق أي طريقة الجهاد القانوني 

أنـت متـى توقفـت عـن ًوموتها عن العالم سيستمر اتصالها بالماء فستنمو يوما بعد يوم وستمتلئ مني حتـى كمـال االمـتالء هكـذا 
ِإطاعـة جـسدك أو ذاتـك أو العـالم أو النـاس كالبـذرة المدفونـة باســتمرار وإذا مـتَّ بـشبه مـوتي سـتبطل العبوديـة كمـا هـو مكتــوب  ُ

إنـساننا العتيـق قـد صـلب معـه  عـالمين هـذا إن" نـصير أيـضا بقيامتـه متحدين معه بـشبه موتـهإن كنا قد صـرنا "ألنه 
 ألن الــذي مـات بالجـسد قــد تبـرأ مـن الخطيـة فــإن كنـا قـد متنـا مــع. للخطيـة عـود نـستعبد أيـضاليبطـل جـسد الخطيـة كــي ال ن

 .متلك اخلطية يف جسدكم املائت المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه فال
  ّففي السماء إلى األبـد ال يوجـد أي عمـل ذهنـي أو يـدوي ، فقـط يوجـد أنـا وحـدي والـذي صـار عـضوا فـي هـو فقـط الـذي ً

 إلى األبد وسيتمتع بي إلى األبد ، فهذه هي الحياة التي خلقـتكم مـن أجلهـا وهـي الوجـود الـدائم معـي وفـي والتمتـع سيبقى معي
ًفمن رفض هذه الحياة ولم يجاهـد ليتحـرر مـن الجـسد الـذي ولد عبـدا ....  األبد معي إلىالدائم والشبع الدائم والفرح الدائم  َ ُِـ َ

ّإلى أن يصير عضوا في وله ولم يصل  ّ مثلما جاهدت أنا وكل القديسين فعندما يأتي إلي لن يصير في إذن ولنيحيا بيً ينفـع أن  ّ
ّيعـيش معــي ألنــه لــم يــصير عــضوا فــي فــال ينفــع وال يمكــن وال يقــدر أن يظــل معــي ألنــه لــم يعــيش كمــا فــي الــسماء مــن هنــا علــى  ً

صل بـي طالمــا لـم تتـوفر شــروط االتـصال بدفنـه وصــلبه ّاألرض كمـا علمـتكم ، غيـر أنــه لـم يعرفنـي المعرفــة الحقيقيـة طالمـا لــم يتـ
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ا الــذين  ّــالــدائم لهــذا لــم يمتلــئ منــي والــدليل أنــك أنــت حتــى اآلن تحيــا بالجــسد ولهــذا لــو امتنــع عنــك الطعــام أيامــا ســتموت أم ً
يجيمـي الـسائح ألـم تـسمع عـن هـؤالء القديـسين مثـل األنبـا ب. ّصاروا أعضاء في من هنا على األرض لم يحتاجوا إلى طعـام دائـم

كـان يـأكلون مـرة .. واألنبا هرمينا السائح وسواح كثيرين الذين كانوا فـي صـيام دائـم ولـم يعيـشوا بالجـسد وعنـدما كـانوا يـأكلون 
كـل هـذا ... بعـد كـل هـذا الـصيام .. كل أسـبوع أو بعـد أيـام كـانوا يـأكلون أعـشاب فـي البريـة أو كنـت أرسـل لهـم خبـزة صـغيرة 

فـإنهم كـانوا بـشر . كـل هـذا ألنهـم طلبـوا النـور... َّوح أي صاروا أعـضاء فـي فكـان روحـي هـو الـذي يقـوتهم ألنهم صاروا في الر
َّمثلكم تماما وكان منهم ملوكا وأمراء ولكن عندما طلبوا النـور و رأوا النـور وطلبـوا أن يـصلوا إلـي أعطيـتهم القـوة والمعونـة ً فتركـوا  ً

كمـا أنـا قـدوس وهـذا لمـن أراد  صير قـديس بـل أمـرت الجميـع أن يـصيروا قديـسينوأنا طلبت من كل إنسان أن ي... كل شيء 
وأنا كنت بنفس الطبيعة التـي أنـتم ... ًفمن لم يصير قديسا كيف ينخدع ويتوهم إنه ابني ... أن يصير ابني ألن االبن يشبه أباه 

فبجهــادي كإنــسان . تكم فــي كــل شــيء عليهــا وبكــل أمانــة كنــت بــنفس الــضعف الجــسدي البــشري اللحمــي الترابــي ألنــي شــابه
 ......!!!ألم تسأل نفسك لماذا أنا فعلت هذا. ًصمت أربعين يوما 

  يارب أنا اعتقدت أنك صمت عنا كما سمعت: فقلت له. 
 ًأنا لم آتي ألجاهد عنكم وأسـير الطريـق الكـرب عـنكم بـل جئـت ألخلـصكم بـأني أريـتكم أوال عمليـا كيـف : فقال الرب لي ً

ًكما صنعت أنا تصنعون أنتم أيضا فأنـا أعطيـتكم مثـاال" وهذا ما أخبرتكم به يكون الجهاد ًعـاش المـسيح مماتـا فـي "ومكتـوب " ً ُ
ّالجـسد تاركـا لنـا مثـاال لكـي نتتبـع خطواتـه ، فالمـسيح تـألم بالجـسد فتـسلحوا ً وأيـن الطريـق  فـأين اإلنجيـل . "أنـتم بهـذه النيـة ً

ّوال يوجـد أي هــدف مـن هـذه الحيــاة إال الجهـاد للوصـول إلــي  ن تعيـشوا اإلنجيـلألنــه فقـط كـان يجــب أ! والنـور فـي حيـاتكم؟
سمون هـذه  أيام صيام تتوقفوا فيها عن طاعة جسدكم ثم تأتوا في أيام أخرى تعودون وليس الجهاد في ُّفيهـا لتعبـدوا جـسدكم وت ُـ

كـان يجـب أن  قـي ولـيس الجـسد هـو إلهكـم أيأن يكون لي أنا ألنـي أنـا هـو اإللـه الحقي األيام أعياد فرح ، فالفرح كان يجب
ّتـسعى أن تـفـرح جـسدك فـي هـذا الحقيقـي ولـيس كمـا تفعـل أنـت عنـدما ًتسعوا أن تجعلوني فرحا في هـذا اليـوم ألنـي أنـا اإللـه َُ 

رح الفرح لإللـه أي أن تـسعى أن تجعـل إلهـك فـي فـ اليوم فهذا دليل أن جسدك مازال هو اإلله بالنسبة لك والعيد في الحقيقة
الحقيقـة أنكـم فـي هـذه  فيوم عيـد المـيالد كـان يجـب أن تفـرح بمـيالدي أنـا ، ولكـن الـذي يحـدث فـي ِّلكي تفرحه وتفرح معه،

َّتعطوه ما يشتهيه ومـا يلـذ ِّاأليام تنشغلون انشغال كامل بأن تفرحوا جسدكم ال  ه وهـذا أكبـر برهـان أن إلهكـم هـو جـسدكم وأنـتمَ
 قطعـة فكـان هـذا يرمـز لإلنـسان الـذي أراد بـالحق أن ١٢امرأته  ّألم تقرأ عن الالوي الذي قطع. هتدرون بهذا األمر فيما تفعلون

 سـاعة وهكـذا ١٢وساعات النهـار  وأدرك النور وسعى لخالص نفسه ولهذا أمات جسده حسب وصايا اهللا وهي النور َّيأتي إلي
 لعـين اليمنـى التـي كـان يجـب أن تـرى الحـق لكـن صـارتالذي كان يجب أن يكون ا ًأباد اإلثنى عشر سبطا سبط بنيامين وهو

ِالعين التي تعثر الجسد وأنا قلت فكانت هـذه الحـرب ترمـز لـصراع اإلنـسان مـع نفـسه  لهذا "إن أعثرتك عينك اليمنى اقلعها" ُ
ُحتى يبطل عمل هذا العضو   .الذي كان عثرة َ

  يسأل لماذا أنا فـي هـذه الحيـاة ومـا الهـدف مـن وجـودي فالذي ال يفهم هذه القضية ليس له عذر على اإلطالق والذي لم
فيعيش إذن بـال هـدف مثـل كثيـرون وبهـذا سيخـسروا كـل شـيء ولـيس هنـاك أي ... فلن يسعى إذن أن يجاهد للوصول للهدف 

ُِألنكم في الحقيقة أعـضاء مـن جـسمي فكيـف إلنـسان يـسألني كيـف يعيـد " َكل من يسأل يأخذ"َعذر لمن لم يعرف ألني قلت 
فـالطريق الوحيــد . ألنــي سـأظل فـي ألــم شـديد باسـتمرار طالمــا كـل نفـس بعيــدة عنـي !! هـذا العـضو المقطـوع منــي وأنـا ال أجيبـه؟

ّلكل مـن ولد فـي عبوديـة حتـى يكـون كالعـضو فـي ليتمتـع بـي إلـى األبـد هـو التوقـف عـن عبـادة أي َ ُِـ إلـه آخـر بالـصوم والـصالة ،  َ
ًالتــي كالجــذر الــذي بواســطته تــستطيع االتــصال بــي وتمتلــئ بــي شــيئا فــشيئا كمــا هــو ٍحينئــذ ســأهب أنــا نعمتــي لــك وهــي روحــي  ً

 الخـارجيطالما أنت بدأت تدفن إنـسانك الحيـواني فـسيبدأ يفنـى إنـسانك " اهللا هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا"مكتوب 
وتجاهـد حتـى الـدم سـأعمل فيـك دون أن تـدري ًفالداخل يتجدد يوما بعد يوم فطالما تجاهد الجهـاد الحـسن والجهـاد القـانوني 
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ُألنك اخترت أن أكون أنا اإلله والرأس التي تحركـك وبـدأت تنكـر ذاتـك وال تطلـب أي شـيء مـن هـذا العـالم وهـذا إذا أدركـت 
 . أدركت الحقيقةباطل أي  أنه
  ثـان ابـن شـاول كـان يعنـي عطيـة ، ويونافإن شاول كان يكره داوود ألنه يرمز للمسيح الملـك ألنـه أراد أن يـصير هـو الملـك

 بـداوديوناثـان  وهي روحي كالجذر الذي هو الوسيلة الوحيدة لالتصال بـي كمـا كـان يتـصل  وهو رمز للهبة التي أوهبها لكميهوه
كهبـة وكنعمـة لتـشجيع هـذه الـنفس علـى أن تتـصل بـي لكنـه كـان  فـشاول هـو الـنفس التـي وهبتهـا مـن روحـي. ويحبه مثل نفسه 

ً يرمز لملكي أنا وكـان عجيبـاوداود. داوود ألنه رفض االعتراف أنه ملك ليريد أن يقت ِ ًجـدا أن يحـب يوناثـان داوود مـع أنـه ابـن  ُ
أن تتـصل بالمـاء  معكـم فأنـا ال يمكـن أن أتـصل بكـم إال عـن طريـق الـروح كالبـذرة التـي ال يمكـن ّشـاول لعلكـم تفهمـوا مـا أفعلـه

َالبـذرة أن تدفنّالحي إال عن طريق الجذر ولكن لو رفـضت  ُسـتبقى وحـدها وسـتظل مائتـة لكـن لـو قبلـت أن تـدفن أي رفـضت  ُـ
 وهـو الهـدف الـذي الحـق أنت أي شـيء مـن هـذا العـالم وأنكـرت ذاتـك ولـم يـصير لـك أي مـشيئة أخـرى إال العالم أي رفضت

يء مـن هــذا العــالم ولكــن لــو كنـت مازلــت تطلـب أي شــ. الحيــاة فيـك خلقتـك مــن أجلـه ســتبدأ تـستطيع أن تتــصل بــي فـستبدأ
َستكون كالبذرة التـي رفـضت أن تـدفن ورفـضت أن تمـوت فـال تـستطيع أن تتـصل وتسعى له بالمـاء الحـي فلـيس عنـدها الجـذر  ُ

ألنفـسهم  َِواإللـه والـرأس فـي حيـاتهم كمـا حـدث فـي أيـام صـموئيل عنـدما طلبـوا ملـك وهكذا كثيرون رفضوا أن أصير أنا الملـك
لـيس لنـا ملـك " وهكذا صـرخ الـشعب فـي وقـت صـلبي وقـالوا ّلحي وحفروا ألنفسهم آبار ماء مشققةفهم رفضوني أنا الينبوع ا

ال يتـرك جميـع أموالـه ال يـستطيع  َمـن" ًبل أوصـيتكم أيـضا "ال تحبوا العالم وال األشياء التي في العالم" فمكتوب . "إال قيصر
فأنـت ال  أنـت تنظـر للـوراء" ّفقط أن يودع أهل بيته قلت لـهأراد أن يسير معي وطلب  حتى الشاب الذي "ًأن يكون لي تلميذا

وإخوتـه وأخواتـه حتـى نفـسه ال  ّإن كان أحد يأتي إلي وال يـبغض أبـاه وأمـه وامرأتـه" فأنا قد أوصيتكم ُتصلح لملكوت السموات
 خريطـة فأنا رسـمت لكـم "فًبيتا أو إخوة أو أخوات أو امرأة إال ويأخذ مائة ضع ًأيستطيع أن يكون لي تلميذا وليس أحد ترك

َالملكــوت بــل اشــترطت أيــضا علــى الوســيلة مــن لــم يتممهــا ال يــستطيع أن يــصل ًأيــضا للهــدف فهــذا هــو الطريــق الكــرب وهــو  ً
الوسـيلة الوحيـدة  ألنه به فقط تتوقفون عن عبادتكم لمشيئتكم وذاتكم وجسدكم وهـذه هـي ّالطريق الوحيد الذي يصل بكم إلي

ُتعبدوني لتولدوا من الماء تعودون لصورة آدم بعد أن تحررتمن  أالتي بها تستطيعون ُ َ ُفحينئذ تستطيعون أن تولدوا مـن الـروح  ... ُ َ ُ ٍ
فيـه، ألنـه ال  تصيروا صـورة لـي ومثـالي وشـبهي كالعـضو الـذي لـه نفـس طبيعـة الجـسد المـستوطن ٍفحينئذ.. َّوتصيروا أعضاء في 

ًإن كـان إنجيلنـا مكتومـا فهـو مكتومـا فـي الهـالكين " فمكتـوب  الكالم من قبل؟ألم تسمعوا هذا: يستطيع أحد أن يخدم سيدين ً
المـسيح الـذي هـو صـورة اهللا ، بـل   تـضيء لهـم إضـاءة إنجيـللـئالهـذا الـدهر قـد أعمـى أذهـان غيـر المـؤمنين  الـذي فـيهم إلـه

والـذي  يش اإلنجيـل هـو ال يعبـدنيَ، فمـن ال يعـ"مكتـوب فـي كتـاب النـاموس ليعمـل بـه َملعون كل من ال يثبت في جميع مـا هـو
ُاإلنجيـل ويفهـم كـل كلمـة ألن كـل كلمـة تخـرج مـن فمـي تحيــي  ًيريـد أن يعبـدني ويعـيش اإلنجيـل البـد لـه أوال أن يعـرف مـا فـي

 .اإلنسان
 عن معنى كـل كلمـة ، فـإن كثيـرون حتـى اآلن ال فليتكم تفهموا الحق والنور وهو مشيئتي وليتكم تفتحوا اإلنجيل وتسألوني 

يعلـون خطايـا وهـم ال يـدرون ، فانـا  فـي أقـل شـيء ولهـذا فـإن كثيـرون فـي الحقيقـة عـدم طـاعتي هـي يفهمون ما هي الخطية التي
ْتأكـل مـن الثمـرة وأكـل ، فـانظروا كم وصـية أوصـيتكم إياهـا وأنـتم ال طردت آدم لعدم طاعتي عندما قلت له ال تعيـشونها أي ال  َـ

ففي الوقـت الـذي أنـت ال تـصلي فيـه ، أنـت ال تطيعنـي فـي  "الناس  وليضيء نوركم قدامصلوا كل حين،" تطيعوني ، فأنا قلت
ًأيـضا خطيـة وعـدم نمـوك فـي  َّأي أنـت تفعـل الخطيـة وعـدم سـعيك للوصـول إلـي بعـدم جهـادك فـي الطريـق الكـرب هـذا الوقـت

َتقطع ، مع أن الشجرة بالفعل حية و الروح هو خطية كما قلت كل شجرة ال تأتي بثمر أنهـا  لكـن كونهـا ال تـأتي بثمـر فهـذا دليـلُ
هذه الشجرة وأنـا فعلـت كـل هـذا لعلكـم تفهمـون، فـانظر   هي لم تطيعني لهذا لعنتالوقتففي هذا .. لم تنمو في هذا الوقت 

  .. تطيعني فأنت تتعداني ففي الوقت الذي ال تأتي فيه بثمر روحي أي ال.. الوصايا أنت ال تطيعها  َأنت لنفسك كم من
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  فإن العدالة تقول أنه يجب أن يموت ولهذا أنا قلت مـن يعـرف أن ... َأي من ال يعمل األشياء الحسنة واإليجابية والبنَّاءة
من ال حيـب أخـاه : ًفمـثال. ًيعمل حسنا وال يعمل فذلك خطية، وكنت أقصد باألعمال الحسنة هو إطاعة كل وصية بنَّاءة

َ

العدالة تقول أنك يجب  ..  الظلمة وسيبقى في الموت فعدم محبتك ألخيككما هو مكتوب وسيبقى في فهو قاتل نفس
! قبـل؟ فهـل لـم تقـرأ هـذا الكـالم مـن (١٥: ٣يـو1) يـرث ملكـوت الـسموات أن تموت ألنك ستكون مثل القاتل وكل قاتل نفـس ال

َد عـذر لمـن لـم يعـيش اإلنجيـل َـعـذر لمن لـم يفهـم وال يوجـ فـال يوجـد إلنـسان عـذر فـي العـالم لـم يقـرأ الكتـاب وال يوجـد..... 
تـصلي كـل  فـإن مل تعبـدني ِّألنك في الوقت الذي ال تنفذ اإلنجيل فأنـت ال تطيعنـي أي ال.... للقداسة َولمن لم يصل

مـن العبوديـة فأنـت ال تطيعنـي فـي هـذا  فإنك في هذا الوقت ال تطيع وصيتي وإن لـم تجاهـد حتـى الـدم كـل حـين لتتحـرر حني
ألن فـي هـذا  ًالـذي فعلـه آدم فهـو فقـط لـم يطيعنـي وفـي هـذه اللحظـة تغيـرت طبيعتـه تمامـا  فماذا تظن مـنالوقت أي ال تعبدني

َّيصير عضوا في وأنـا مـصدر الحيـاة الحقيقـي الوحيـد لهـذا لـم تـصير  الوقت بالتحديد رفض أن أكون أنا الرأس بالنسبة له ، فلم ً
مكتوب انفتحـت عينـاه أي عـين الجـسد ألنـه صـار  قد الطهارة والنور ولهذاحياة لهذا صار كيان ميت كالبذرة المائتة لهذا ف فيه

ِبعينيه أن يشبع هذه الفجـوة التـي ال نهايـة التـساعها، فـسعى عـن طريـق جـسد في جوع كامل فبدأ يسعى آخـر أن يـشبع جـسده  ُ
ور والقــوة والــشبع الحقيقــي الــشبع منــي ، وفقــد اإلنــسان الحيــاة والنــ ّوبهــذا دخــل الــشر إلــى العــالم بــسبب عــدم طــاعتي وعــدم

 . ......والسالم و والفرح
 ففـي الحـال انفتحـت عينـاه ألنـه .. ّشـر آدم كالطفـل الـذي ال يفهـم أي شـيء فـي األمـور الجـسدية أو فـي أي فبعـد أن كـان

دم آ فـصار "ًأنـا هنـا أهلـك جوعـا" صـار فـي حالـة جـوع كامـل كمـا قـال االبـن الـضال استوطن في الجسد الذي أطاعه والجسد
كـل أعمالـه مـن مـشيئة ذاتـه وصـارت  صـارت مثل عضو في كيان آخر غيري وصارت مشيئة ذاتـه هـي الـرأس التـي تحركـه لـذلك

  ألنـه صـار يعبـد إلـه آخـر فـصار كـل مـا يعملـه ضـد مـشيئتيخطيـةصـارت كـل أعمالـه  ذاته هي الناموس الذي يتحكم فيه لذلك
ِدم طـاعتي أنـا واسـتعبدودخلت الخطية للعالم كله بغلطة إنسان واحد وهـي عـ إذ كنـتم ال تعرفـون " آللهـة كثيـرة كمـا هـو مكتـوب ُ

ُاهللا اسـتعبدتم للـذين ِ دخلـت الخطيـة للعـالم وبالخطيـة المـوت هكـذا  بإنـسان واحـد" وكمـا هـو مكتـوب "ليـسوا بالطبيعـة آلهـة ُ
 : فمكتوب "اجتاز الموت في جميع الناس

 "مع المسيح صلبت"  معي كما قلت على لسان القديس بولسًفإن لم تكن مصلوبا" عبيد للذي تطيعونه أنتم 
تمـوت معـي كـل حـين  ال الخطيـة وطالمـا أنـت فأنت لن تحيا معي ، واألهم من هذا تكون غير مطيع لكالمـي وهـذه هـي "فأحيا

ًتقـوم معـي وتكـون أيـضا غيـر طائعـا لوصـاياي أي ال تعبـدن وبشبه موتي أي لم تسلك كما سلكت أنـا علـى األرض فلـن ي أي فـي ً
في تنفيـذ الوصـية هـو خطيـة ألنـك  فعدم إتمام أي وصية وفي كل وقت وعدم الجهاد. تعبد ذاتك وهذه هي الخطية هذا الوقت

بـذلك  الكرب أنت بـذلك ال تجاهـد فـي أنـك تطيعنـي أي ال تجاهـد أن تعبـدني فأنـت فيما أنت ال تسعى أن تجاهد في الطريق
َمستسلم لإلله الذي ولدت تحت سياقه ًتنفذ كالمي وتسر أيضا بهذا ستجد ناموسا آخـر فـي   وتحكمه ألنك حتى لو أردت أنُِ ً ّ َ ُ

وكـان يـصرخ مـن  ذهنك فستجد أن الشر الذي أنت تبغضه أنت تفعلـه كمـا شـعر القـديس بـولس بهـذا أعضائك يحارب ناموس
ي أمـا أنـا فجـسدي مبيـع تحـت المـوت ألن النـاموس روحـ َويحـي أنـا الـشقي مـن ينقـذني مـن جـسد هـذا" هـذا النـاموس ويقـول

ولـدت تحـت سـياقه وهـو  إلـى جهـاد مـستمر لتثبـت لـي أنـك تريـد أن تعبـدني وتـرفض عبـادة اإللـه الـذي فاألمر يحتـاج "الخطية
 وانشغلوا به طوال حياتهم ، هذا ألنهم طلبـوا النـور فـرؤوا المـرض بوضـوح الجسد الذي تحيا منه ، فهذا ما فعله كل القديسين

ْ احتياجهم العالج المستمر وهو الموت المستمر لكن كونكامل فأدركوا أنكم ال تعيشون اإلنجيل أي ال تعيشون مثلمـا جاهـد  َ
َّبرهـان أنكـم لـستم فـي النـور ولهـذا انظـر اآلن كـم إنـسان تحـول مثـل موسـى القديـسين فهـذا أكبـر ًاألسـود وخـصوصا الـذين فـي  َْ

 !ّملين وصـورتي كمـا صـار موسـى األسـود الـذي كـان أشـر إنـسان فـي العـالم؟وكـا لماذا لـم يـصيروا قديـسين: الكنائس باستمرار 
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فهـذا أكبـر برهـان أنكـم لـم !! قـصورهم وحتـى أهـاليهم ؟ ُولماذا لـم يوجـد اآلن كثيـرون بـاعوا كـل مـالهم مثـل الملـوك الـذين تركـوا
 .ًهو أن العبودية كبيرة جدا وتحتاج جهاد كبير فالحق... تروا الحق 

 العالم كخيال وكحلم وسيعبر في لحظات وأنكم ستتركون كل شيء  هذاًوالحق أيضا أن . 
  ِتجدوا ما يشبع نفوسكم ألني صـممت كـل إنـسان أن يـشبع منـي فقـط لن.. ًوالحق أيضا حـاول اإلنـسان فـي أن  فمهمـا.. ُ

ِيشبع جوع نفسه  كـل باطـل أنـه كإنـسان يـشبع كمـا سـعى سـليمان واكتـشف فـي النهايـة أن ال فحتـى لـو امتلـك العـالم كلـه لـن.. ُ
 .أن يقبض على ريح يحاول
 ُاعتمـد وتغيــرت حياتــه وولــدت أنــا فيـه وبــدأ يــصنع المعجــزات بروحـي وباســمي فـإن القــديس بــولس بعــد أن قــال كــل هــذا  ُِ

كـل القديـسون عـشرات الـسنوات ألـم تـسمع بهـذا؟ ولـم تـسأل  الكالم ألنه ال يتحرر اإلنسان فجأة واحـدة لهـذا الـسبب جاهـد
نصل بعد وكلنـا خطـاة، هـذا  الجهاد ؟ فهم ليسوا من عالم آخر بل وبعد عشرات السنوات يقولون إننا لم ماذا كل هذانفسك ل

ينمـون  ًفكـانوا يـشعرون دائمـا بتقـصير ، فعنـدما ال. بالهـدف الـذي دعـوتكم إليـه ألنهم كانوا يقارنوا أنفـسهم بـصورتي ومثـالي أي
ُّال يـصلون ت التيفي وقت يشعرون أنهم يخطئون، وفي اللحظا وكـل هـذا ... ًلـي يـشعروا أنهـم ال يطيعـونني أي يخطئـون أيـضا  ُ

أسـعى لعلـي أدرك بـالروح " والرسـول بـولس قـال. في النور وكانوا أمام المرآة كل حين وكانوا يرون أنفـسهم باسـتمرار ألنهم كانوا
ُرفوضـا ومـن أجــل الـرب سـأماتحتــى بعـدما كـرزت لآلخـرين ال أصــير أنـا نفـسي م ولكنـي أقمـع جـسدي وأسـتعبده كـل النهــار  ً

 . ًواثقا في نفسه فهو إن كان واثق في الرب ولكنه لم يكن "ًولعلي أدرك أيضا
 وتنـاولي مــن  أنـا لــم أكـن أعلـم أن األمـر بهــذه الـصعوبة ، أنـا كنــت أعتقـد أن إيمـاني بـك وحــضوري للقـداس: فقلـت للـرب

 .الجسد هو الطريق للخالص
 لهـذا ! رتكم أنه ما أضيق الباب وما أكرب الطريق المـؤدي للحيـاة، فلـيس ضـيق فقـط بـل مـا أضـيقهقد أخب: فقال الرب لي

ــالطبع ممارســة كــل الطقــوس لــيس هــو الــدخول مــن البــاب الــضيق ألن ممارســة طقــس  ألــزمتكم أن تــدخلوا مــن البــاب الــضيق وب
ًوال حتـى قليلـون جـدا وجدونـه ، بـل كـل !!  أكربـهوال هـو شـيء مـا!! ٌالمعمودية أو التناول أو حضور القداس أمر ليس ما أضـيقه

ًمــن يــأتي إلــى الكنيــسة يجــد بابهــا مفتوحــا علــى الــدوام بــل وحــضور القــداس أمــر مــا أســهله وممارســة الطقــوس أمــر مــا أســهله !! َ
نـه فهـذا أكبـر واألهم انه ليس هـو أمـر ال يـراه أحـد ، فتـذكروا مـا قلتـه أن البـاب أمـام الجميـع ولكـن قليلـون الـذين وجدو.. ًأيضا

ــق الكــرب  ــد للوصــول إلــي[برهــان أن الطري ًأمــر مختلــف تمامــا عــن ممارســة كــل الطقــوس بــل هــو الجهــاد ] َّوهــو الــشرط الوحي
فهــذا بمثابــة الــشيء األساســي لنمــو بــذره الــذي . الشخــصي فــي الــصوم والــصالة، وهــو بمثابــة مــوت البــذرة ودفنهــا فــي األرض 

 طبيعة األرض وال المناخ وال الحرارة وال الضوء ، فأنـا هـو رمـز المـاء الحـي والطقـوس بمثابـة بدونه ال ينفع الماء وال السماد وال
ِّـالسماد الذي يقوي البذرة والكنيسة واألديرة مثـل المنـاخ مـن حـرارة وضـوء فأنـا بكـل قـوتي كالمـاء الحـي ال أسـتطيع أن ُأخلص  َ ّ

َإنسان لم يجاهد كالماء الذي ال يفيد بذرة لم تدفن ، ف أي [لـن تفيـد بـذرة ... إن كنت أنا مصدر الحياة وواهب الحياة كالمـاء ُ
ْلم يصلب ويدفن ويموت معي أي ] إنسان ُ َُ ْ  طاعتي أي رفض طاعتي أي رفض عبادة ألنه مازال يعبد جـسده وذاتـه والعـالم رفضَ

وهـا أنـت تـرى !! سـوف تفيـده ؟َّورفض أن يتغصب ويجاهد في عدم طاعة أي إله آخر ، فهل تعتقد أن الطقـوس التـي كالـسماد 
ًاآلن أن الجميع مارسوا الطقس ويوجدوا في الكنائس لكـن ابحـث عـن مـن الـذي صـار قديـسا وكـامال وصـورة لـي ومثـالي ً َ َ ُُ ......

َُِهـذا ألن قليلـون الـذين قبلـوا أن يـدخلوا مـن !! بالطبع يوجد لي خراف وقديسين في كل مكان ، ولكن لماذا لم يصير الجميـع؟
 .الباب
  ًولكن أنتم لكم عيون ال تبصر حتى إنه قليلون هـم الـذين وجـدوا البـاب وعنـدما سـألني واحـد بعـد هـذا الكـالم قـال أيـضا :

 مـوتي وآمـن بــي وانتظـرإن صـليبي سـوف يخلـصكم وفــدائي سـينقيكم : فلــم أقـل لـه ! إذن يـارب أقليلـون هـم الـذين يخلـصون ؟
ََِفستخلص، أو مارس كل الطقوس وسيتم خالصك ألني . اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق:  ولكني قلت له.ُ

 كنـت ِّلـم يقـدروا ، ولـم أقـل لـه هـذا لكـي أعجـزه بـل الحق الحق أقول لكم أن كثيرون أرادوا أن يسيروا معي وسـيطلبون ولكـن
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َأريـد أن أشـرح لـه الحـق بوضـوح كامـل وأهممـه وأجعلـه يـستيقظ علـى أن الطريـق مــا أكربـه َـقلـت من آمـن واعتمــد فبالفعـل أنـا  !ِّ
ْخلص ولكن هذه بداية أي بداية الطريق ُ يمـارس  َالذي سيؤدي في النهاية إلـى خـالص ولـيس هـو نهايـة الطريـق أي ال يعتقـد مـن َ
ًطقس المعمودية أنه صار قديسا وكامال العربـون كمـا هـو مكتـوب أي الرصـيد الروحـي بالفعـل الـذي  بل هو بدايـة طـاعتي وأخـذ. ً

ُالطريق أي حصلتم على روح المعونة وليس روح الغنى واالمتالء يجعلكم تسيرون ًالتي ولدتم فيها كبيرة جـدا ألن  ألن العبودية. ُ ُ ُِ
ًالخراب كان كبيرا جدا هذا ألنكم وخـرب هيكلـه فقـد  في األصل أجزاء منـي أنـا الغيـر محـدود ، فعنـدما اسـتعبد اإلنـسان األول ً

ًكبيـرا جـدا فيحتـاج إذن لجهـاد كبيـر جـدا مـع أنـي بنعمتـي أنـا سـوف  لهـذا كـان الخـرابّخرب جزء مني أنا األزلي الغير محـدود  ً ً
ِّعمـل روحـي فـيكم ألنـي َأرف  ويتم كل شيء لكن جهـادكم حتـى الـدم هـو فقـط الفيـصل فـي خالصـكم ألنـه هـو شـرط تخلصون

 تح لي سيدخل النور ، وقد أخبرتكمَالذي هو بيتي وأقول ليكن نور ، فمن ف على وجه المياه وأقرع على باب قلب كل إنسان
دامـس، فهـذه حالـة كـل إنـسان وهـذا مـا رآه  فـي أول الكتـاب أن األرض كانـت خربـة وخاليـة وكلهـا وحـل وغمـر فـي وسـط ظـالم

فهـذا هـو . وصل إليها األصحاح الرابع ولكني أقول ليكن نور وأريد أن يرى كل إنسان الحالة التي َّأرميا النبي وما هو مدون في
ًبالطبيعــة أيــضا فــي طهــارة وعفــة مثــل مكــسيموس ودومــاديوس وإيالريــة و   جهــاد القديــسون عــشرات الــسنوات الــذين كــانواّســر

وبعيـدين كـل البعـد عـن صـورة اهللا ومثالـه، وهـذا مـا  ُِومـع الطبيعـة الطـاهرة التـي ولـدوا فيهـا أدركـوا بنـوري أنـه ال شـيء "أناسـيمون
ًلحمـا وال دمـا لـم أستـشر" ون أن يتناقشوا معهم كما قـال القـديس بـولسأهاليهم وحتى بد جعلهم يهربون حتى من ألن روحـي  "ً

فأدركوا أن الطريق الذي يصل إلـى هـذا الهـدف يحتـاج إلـى جهـاد حتـى الـدم  كانت تسوقهم بقوة ألنهم طلبوني فأدركوا الهدف
َألنهم كانوا خطاة ويحتاجون إلى توبة قوية ليولـدوا مـن المـاء ولكـن كـل ليس ًذا ليولـدوا مـن الـروح ، وهـذا أيـضا يحتـاج جهـاد هـ ُ ُ َ ُ

َيولـد بـدأ فـي عبـادتي لـيس  لهـذا األمـر الـذي ذكرتـه فـي اإلنجيـل القـديس يوحنـا المعمـدان الـذي قبـل أن عظيم والدليل األعظم ُ
ًنقيـا  ًكـان إنـاءاًقـد صـنعه بـل جاهـد ثالثـون عامـا وكأنـه فـي عـالم آخـر مـع أنـه  لكي يتحرر من عبودية فعلها أو أن يتـوب عـن شـر

ًالكامل لصورتي ومثالي ولم يكل يوما أو ساعة واحد فـي  ًجدا ولم يكن هدف جهاده التحرر من عبودية بل كان الهدف السعي َ ِ َ
 : الطريق  يركض فيأن

 تاريخ البشر وأعظم من ولدته النساء احتاج جهاد  فماذا تعتقدون إن كان أعظم إنسان يف
َ

ًثالثون عاما وهو كان
ًفعل شرا أبدا مل ي  فماذا تعتقد أنت وكل إنسان كم حيتاج؟.. ً

َ
!!! 

 إنـي أقـل مـن  َّأعـرف أن أجاوبـه وشـعرت بكـم الظـالم والغيبـة والجنـون الـذي كـان فـي وشـعرت وأنـا كنـت أسـمع الـرب ولـم
الـرب ينتظـر وكـان . وسـاد الـصمت فتـرات.... حيـوان أفـضل منـي  ُالبهائم التي لم تخطي ولم تحزن قلب إلهها وشـعرت أن أي

فـإن جهـاد . مقـدارهاال أعـرف  َّفي ، ورفعت رأسي وبدأ الرب يكمـل كالمـه وسـط الـصمت الـذي انتـابني ، فتـرة أن تعمل كلماته
ّوهذا لمن استطاع أن يقدر قيمتي ّإثبات رغبتكم في أن تعودوا في كل إنسان هو َ. 

  الشر حإن "فعندما أدرك الرسول بولس ما أدركه كل القديسين قال
ّ

ً ولـيس فـي أيـضا شـيء صـالحًاضرا عنـدي فأنـا " ّ
ُإن فعلــتم كــل مــا ُأمــرتم بــه فــأنتم ال تزالــوا عبيــد بطــالون"قــد قلــت لكــم   ال يعنــي أنــك –ً افتراضــا –ألن عــدم فعــل كــل الــشرور " ِ

َخلقـت ًتنفيـذ الوصـايا وكـل حـين أيـضا أي طالمـا ال تجاهـد فـي الوصـول للهـدف الـذي تعبـدني فطالمـا ال تجاهـد فـي ِ  مـن أجلـه ُ
ّالطرقـات معـرى ومـريض وبـين حـي وميـت وقـال لـه أريـد أن أنقـذك  ومثـل ملـك أتـى بإنـسان وجـده فـي. فأنـت ال تعـيش لـي إذن ّ َ ُ

ًحياة لتصير خادمي الخاص بل وسأجعلك وريثا لي أيضا ولكن يجب أن تنفـذ وأعطيك إرشـاداتي وأوامـري وأتـى بـه إلـى القـصر  ً
ّيتفـرج علـى جمـال  ّعمه تركه ليعطيه حرية االختيـار فلـو ظـل هـذا اإلنـسان فـي سـاحة القـصروأط وبعد أن أدخله وشفاه من مرضه

ًتعتقد؟ فحتى لو لم يفعل ليس الشرور بل لـو لـم يفعـل شـيئا فكـان البـد  فماذا: القصر ولم يتحرك من مكانه ولم يذهب للملك
َيطـرده الملـك فالقـضية ليـست هـي انـه لـم يفعـل شـيئا حـرام حتـى يطـرد  أن ُ هنـاك هـدف مـن أجلـه أتـى بـه الملـك فـإن لـم  ولكنـهً

َتقول أنه يطرد وهكذا أنا  يحقق هذا الهدف فالحكمة والعدل أن تصير لـي   بك من العدم لتحقيق هدف واحد وحيد وهوأتيتُ
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مـن كـل القلـب ومـن كـل الفكـر ومـن كـل الـنفس حتـى تـصير  وتمتلئ كل الملء مني أي تمأل كل فـراغ قلبـك وفكـرك أي تحبنـي
َـنـورا للعـالم كلـه حتـى كـل من يـراكم كأنـه رآنـي أنـا ورة لـي ومثـالي وتكـونصـ لـصورتي وكـأني أنـا مازلـت علـى  ًأي تكـون مـشابها. ً

لتحقيـق هـذا  فإن لم تـسع. وهذا يكون باالتصال بي على الدوام . ولهذا أنا خلقتك .ًاألرض موجودا أو كأني ظهرت مرة أخرى
ً فأنـت أيـضا تخطـئ طالمـا لـم تجاهـد مـن أجـل هـذا –شـيء  هريـة بـل ولـو لـم تفعـل أي حتى لو لم تفعل أي خطية ظا–الهدف 
  . الهدف
  ًفقلت له بعد أن أدركت أن هذا الملك هو الرب فأنا يارب كنت أصلي دائما منذ صـغري فـي الكنيـسة وكنـت شماسـا منـذ ً

ًا بأزمة قلبية وفي عز الـشتاء القـارص كنـت  أصومه طوال حياتي حتى عندما كنت مريضلمًأن كنت طفال ولم يأتي صيام من قبل 
 !أليس كل هذا صالة لك وامتالء منك وتنفيذ وصاياك بعبادتك؟.. ًأذهب للكنيسة فجرا 

  هل شعرت بي من قبل ؟ هل أحسست بوجـودي وبشخـصي وكـأني إنـسان حقيقـي تعرفـه؟  : نفسكاسأل : فقال لي الرب
وهــل !  أو حتــى شــعرت بــآالمي مــن قبــل كمــا أنــت تــشعر وتــرى اآلن؟هــل شــعرت بمــشاعر أبــوتي ؟ هــل ذقــت عــاطفتي مــن قبــل

ــر أو تحويــل فــي حياتــك؟ وهــل شــعرت بــالنمو كمــا ينمــو جــسدك هكــذا ينمــو روحــك؟ هــل شــعرت بــضيق البــاب  شــعرت بتغيي
ًوبكـرب الطريــق وأنــك مــصلوبا معــي ومائتــا معــي؟ وهــل شــعرت بالــصراع الــذي فــي داخلــك ومــع أجنــاد الــشر كمــا شــعر القــديس  ً

؟ فكـان يجـب أن تقـف أمـام المـرآة "كلما أريد الخير الذي أريده أجد أن الشر الـذي لـست أريـده إيـاه أفعـل"بولس عندما قال 
لترى نفسك وهو اإلنجيل فهل تستطيع أن تصلي كل حين وال تمل؟ وهل تستطيع أن تبيع كل مالك ؟ وهل تستطيع أن تحب 

ًأيـضا؟ وإن جـاع  ًك اآلخـر وسـتباركه أيـضا فيمـا هـو يلعنـك وتـصلي لـيأحـد علـى خـدك سـتعطيه خـد مـكأعـدائك؟ وهـل إذا لط
ِ تبحث عنه لكي تطعمه وتحسن إليه؟عدوك السماء يعيشون هنا وأنت على األرض؟ هل ال تهـتم بمـا تأكـل  هل تعيش كما في! ُ

  الـسماء؟ فالـشياطينطيـور تهـتم حتـى بمـا تلـبس وال تقـول مـاذا سـآكل بإيمـان كامـل إنـي سـأطعمك كمـا تـؤمن وبمـا تـشرب وال

 أم أين أنت من الطريق ومني؟ ؟فهل لك حىت إميان الشياطني یؤمنون ویقشعرون
  اكتـشفت إنــي كنـت أعمــى مـن قبـل وكــأني لـم أقــرأ اإلنجيـل مــن قبـل وكنــت متـوهم إنــي ألنــيلـم أسـتطيع أن أجــاوب الـرب 

 .مسيحي مع أني لم أعيش أي كلمة من كالم الرب 
 وهـذا ألن " بـسمع األذن"فأنت كنت تسمع عني فقط كما كان أيوب يسمع عني عندما قال : ًالفأكمل الرب كالمه لي قائ

َأيوب لم يكن قد وضع أساسا أي لم يدفن كالبذرة ويموت لهذا لم يكن يعرفني معرفة شخـصية ألنـه لـم يكـن تـم والدة ُ  الجـذر ً
بنى بيته عليه كان لم يمكن أن يتأثر بـأي ريـاح  ذافي حياته فلم يكن هناك صلة شخصية قوية وهي الصخرة أي األساس الذي إ

الـصخرة فمهمـا نزلـت األمطـار  َمـن يـسمع أقـوالي ويعمـل بهـا أشـبهه برجـل عاقـل بنـى بيتـه علـى" أخبرتكم أو زوابع أو أنهار كما
 ."تزعزعه  األنهار ال يمكن أنجاءتّوهبت الرياح أو 

  ًتحدث في التاريخ ولكنه لم يكن يعرفنـي أيـضا لهـذا بـاعني وعبـد وهارون رئيس الكهنة الذي فعلت على يديه معجزات لم
ولـيس " هذه هي آلهتك يـا إسـرائيل"صنم إلرضاء الشعب لمجرد أن الشعب طلب منه وهو صاغه بيده لهم وسجد أمامه وقال 

الرعـاة  ان راعـيًألني ليس لي وجود في حياته بأي صورة فلم يكن شماسـا مثلـك بـل كـ" ًعيدا للربًغدا "هذا فقط بل وقال 
حياتـه وهـو عالقتـه الشخـصية بـي والتـي ال يمكـن أن تـتم إال  ولكنه لم يكن قد بنى بيته على الصخرة ولم يكن هناك أساس في

يتوقـف عـن عبـادة أي إلـه آخـر حتـى يـستطيع أن يبـدأ فـي  أي الذي ال يخـرج إال بعـد أن يـدفن نفـسه ويمـوت عن طريق الجذر
تـأملوا " لهـذا أخبـرتكم ل بي فيما هو مـصلوب ومائـت بعـد أن تـوفرت شـروط اإلنبـات فـي حياتـهطويلة يتص عبادتي وظل فترات

تقـع حبــة الحنطـة فـي األرض وتمــوت ال يمكـن أن تـأتي بثمــر بـل هــي  زنـابق الحقـل كيــف تنمـو فـالحق الحــق أقـول لكـم إن لــم
وقفـه عـن طاعـة جـسده وذاتـه كمـا فعـل كـل ت ووقـوع الحبـة هـي إشـارة لكـسر اإلنـسان لذاتـه ومـشيئته واسـتمرار "وحـدها سـتبقى

ًأساسـا آخـر غيـر  الطريق الوحيد للخالص وأنا هو الباب الوحيد فال يـستطيع أحـد أن يـضع القديسون الذي تبعوني ألني أنا هو
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َالذي وضع أي غيري أي ال توجد طريقة للخالص غير ِ لهـذا عنـدما فهـم كـل القديـسون هـذا . الجهـاد الـذي جئـت وأريـتكم إيـاه ُ
ًوالصلب الدائم معـي والـدفن الـدائم أيـضا معـي  من العالم ألنهم اكتشفوا الطريقة والطريق الوحيد للوصول هللا وهو الموت هربوا

َووجـدت أنـا فـيهم وهـذا  ًعلى المذبح حتى تحرقها النار تماما وتتحول لرماد فمات اإلنسان العتيـق وصاروا كالذبيحة الموضوعة ُ
 . القديمّما علمتكم إياه في العهد 

  ًفحتـى يهـوذا وبطــرس البطاركـة بــاعوني أيـضا ألنهــم لـم يكونــوا يعرفـوني فلـيس فقــط رأوا معجزاتـي مثــل هـارون بــل رأونـي أنــا
ًأيضا بل وكانوا يعيشون معي وينامون معي ولكن ألنه لـم يكـن هنـاك أسـاس عنـد يهـوذا وبطـرس فمجـرد أنـه نزلـت بعـض األمطـار 

 خاطئـة إنـسانةأمـا مـريم المجدليـة التـي كانـت . ًل بيتهم الرملي ألنه لم يكن هناك أسـاس أيـضاّوهبت رياح بسيطة انهار في الحا
يقـف أمامهـا ولـم يعوقهـا أي شـيء للوصـول  ًجدا فقد عرفتني المعرفة الشخصية الحقيقية القوية ألنها وضـعت األسـاس لهـذا لـم

الــذات  ســجن العبوديــة وهــي عبوديــة الخــوف ومحبــةعنــدما كــانوا خــائفين ومحبوســين فــي  ّإلــي بــل هــي ذهبــت لتبــشر تالميــذه
أنـه ال يوجـد طريـق للوصـول  فليتك تستيقظ على الحق قبـل فـوات األوان وتـدرك النـور وحـق اإلنجيـل وهـو ...والنفس أكثر من

ًملوكـا وفتيانـا تركـوا عروشـهم ووالـديهم وب كـانوا الـذين  وهـذا مـا أدركـه كـل القديـسون حتـى.َّإلـي إال الطريـق الكـرب ُالدهـم أيـضا ً
يجاهد فيها سـيربح الـشبع والفـرح الـدائم  َالعالم ألنهم أدركوا الحق أن هذه الحياة هي لحظات ستعبر كالبخار ومن ّوتغربوا عن
فمـا فائـدة العقـل إذن لـو لـم ! ؟فكيف ال جتاهدون حلظة من أجل حياة أبدية ليس هلـا نهايـة : إلى األبـد
َفأنـا ألـزمتكم أن تكونـوا قديـسين ، فمـن  ون ليسوا من عالم آخر أو من طبيعة أخـرىوكل القديس! في هذه اللحظات؟ تجاهدوا

  ً ويظل ال يعبدني أيضاالملكوت ال يسعى للوصول للقداسة لن يعاين
 فـإن أبــوك الجـسدي لـم يوجــدك ولـم يخلقـك بــل إنـه تـزوج ألنــه لـم يقـدر أن يــضبط  فأنـا أبـوكم الحقيقـي الــذي أوجـدتكم ،َ ِ ُ

بب عبوديـة جـسده وفـي ضـعفه كـان ثمـر الجـسد هـو جـسد آخـر أي ثمـر الجـسد الـذي هـو أنـت أي الـوالدة جسده أي أنه بـس
 لألخذ وليس للعطاء لهذا ال يستطع األب الجسدي أن يهب حياة إلنـسان آخـر ألنـه وسعييالجسدية هي نتيجة ضعف وجوع 

ُأبنائي ولدوا لـيس مـن مـشيئة جـسد وال مـن مـشيئة ف.. يجب أن تولدوا مرة أخرى لتصيروا أبنائي"مائت لهذا قلت لنيقوديموس  ُِـ
ــا هــو األب الحقيقــي الــذي ُأعطــي الحيــاة فأنــا الــذي أوجــدتك مــن العــدم وخلقتــك ووهبتــك هــذه الحيــاة،  َرجــل بــل منــي أنــا فأن

عـشت فالهـدف هـو أن تحيـوا بـي وهـذا إذا . عطاء حياة وفرح وشبع دائم.. فوالدتك مني هي ثمر المحبة والهدف هو العطاء 
 ًلي لتجاهد حتى تصير عضوا فيّ  وأكون أنا مصدر حياتك 

  َفال يستطيع أحد أن يضع أساسـا آخـر إال الـذي وضـع وهـو حيـاتي وال يوجـد عـذر لمن لـم يفهـم ومـن لـم يـصل للقداسـة َـ ُِ ً .
قـيم المــوتى وأراد فـاألمر كلـه يتوقـف علـى إرادة اإلنــسان ولـيس بـالظروف أو بـالزمن فأنـا كنــت علـى األرض أصـنع المعجـزات وُأ

. ًاليهود رجمي وهناك في العهد القديم ايليـا ودانيـال وأخنـوخ لـم يـروا شـيئا ولكـن عرفـوني وامتلئـوا منـي كـل المـلء ألنهـم سـألوا 
ِفأنا يمكن أن أظهر للعالم كله اآلن لكـي أوبخـه وأخيفـه لكـن لـن يجـدي هـذا ألن األمـر متوقـف علـى إرادة اإلنـسان ، فقبـولكم  ُ ّ

ًإيمانكم بي ليس هو الخالص بل هي أول درجات الخالص وهذا لمن لم يولد مسيحيا ألن الذي ولد مسيحيا ليس للصليب و ًَ ُِ َ
 .له فضل في هذا اإليمان فأنا ألزمتكم أن تدخلوا من الباب الضيق الذي مثل ثقب اإلبرة وهو بداية الطريق الكرب 

 ّرضها فمن ال يدرك أنه مريض سـوف لـن يـأتي إلـي ويـسألني أن ّقد شفيت كل مريض أتى إلي وهذا يعني كل نفس أدركت م َ
ًأشفيه إذن سيظل مريضا ، فأنت إذن تحتاج النور في أول األمر والبصيرة لتدرك مرضك الحقيقي حتى تستيقظ على احتياجـك 

 العـالم ألنـي كنـت أريـدكم وال تنسى أنني قد أوصيتكم أنتم لستم من هذا. لي وال تنسوا أن كثيرون أرادوا وسيطلبون ولن يقدروا
بالفعل أن تعيشوا كما في السماء يعيشون كذلك من هنا على األرض تبتدئون أن تتدربوا على أن أكـون أنـا الحيـاة بالنـسبة لكـم 

ِألنه في السماء إلى األبد ال يوجد سـواي فمـن .. شبع العقل والقلب والجسد : ألني لهذا خلقتكم ألكون أنا شبع كل كيانكم 
ذه الحياة وهو أن يحبني من كل القلب ومن كل الفكر ومـن كـل الـنفس ويكـون لـي بكـل كيانـه ال يمكـن أن يكـون معـي رفض ه

َّهناك ألن نفسك ونفس كل إنسان هي هيكـل لـي أي جـزء منـي أنـا وكلتـك عليـه فكـان يجـب أن تـدخلني أنـا فقـط ألمـأل فجـوة 



  
 معجزة واختطاف إنسان للسماء

 
٧٤ 

ّقلبك وعقلك وتكون عضوا في تأخذ شبع كل كيانـك هـذا عنـ دما تمـوت عـن العـالم أي تـرفض أن تـشبع عقلـك وقلبـك مـن أي ً
وإن كنتم قد  إن كنتم قد متم مع املسيح فلماذا كأنكم عائشون يف العامل" شيء من العالم هكذا مكتوب

ًإن كان إنـساننا الخـارجي يفنـى فالـداخل يتجـدد يومـا "ًومكتوب أيضا ". قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس
 . َفإن لم تفني إنسانك الخارجي ال يمكن أن ُأولد فيك، ولكل إنسان أعطيت له حرية اإلرادة " عد يوم ب

  وبعد كل هذا الكالم أغمض الرب عينيه وبدأ يتأمل وعاد لحزنه مرة أخرى .  
  ًوفجأة أيضا وجدت بجواري شابا صغيرا عمره حوالي ً ً عاما وكان جميال جدا وكان النور يخرج من١٤ً ه من وجهه ومن يده ًً

ًويبـدو شــهبا ناريــا خارجـا مــن يــده  ً أنــت أنــا ميــصائيل الـذي مــن القلمــون ، : واقتــرب منــي وقــال لـي. ّوكــان ينظـر إلــي بحــزم شـديدً
ِّالرب يريد أن يـشفى روحـك ويـنـقيـك ويجعلـك تتـألم معـه لتتمجـد ..!! زعالن من الصليب والمرض الرب يريد أن يشفي روحك َُ

ًوعـاش مماتـا فـي الجـسد .. صلب إنـسانك العتيـق ، فـإن الـرب نفـسه تـألم وتـذلل فـي الجـسد ولـم يفـتح فـاه معه وهو يريد أن يـ ُ
فـإن أكبــر معجــزة ليـست هــي إقامــة .. والمعجـزة الحقيقيــة هــي شـفاء نفــسك وتغييرهــا .. ُليرينـا الطريــق للحيــاة فـي إحيــاء الــروح 

. وهذه هـي المعجـزة التـي كـان يجـب أن تطلبهـا من أعضاء المسيح ًلعازر من الموت بل تغيير قلب مريم المصرية لتصير عضوا
وأنـت حتـى  )١٦: ٦رو( "أنتم عبيد للذي تطيعونه"فإنك ال تعيش اإلنجيل حتى اآلن فأنت غير مسيحي وال تعبد اهللا ألنه مكتوب 

ّ عامـا بـدأ يعلمنـا المـسيرة ١٢ ، فـإن المـسيح منـذ أن كـان عمـره )٦: ٢يـو١( اآلن ال تطيع اهللا ألنك ال تسلك كمـا سـلك المـسيح ً
ّفي الطريق الكرب وكان ينمو ويتقوى بالروح وتـرك أمـه ليعلمنـا أننـا البـد أن نكـون فيمـا ألبينـا الـسماوي ، فلمـاذا لـم تفعـل أنـت  َّ

ُــهكـذا وكــل مـن دعوا باسـمه؟ ُ عــاش "بـدأت أســير وراء الراعـي وأســلك كمـا ســلك ألنـه مكتــوب ً عامــا ١٢فأنــا منـذ كــان عمـري ! َ

ًلمسيح مماتا في الجـسد تاركـا لنـاا ً فأنـت لـم تـسير وراء الـرب ولـم تـسلك كمـا  )٢١: ١٨،٢: ٣بـط١( "لكـي نتتبـع خطواتـه  ًمثاال  ُ
ِسلك ولم تتبع خطواته أنت وكثيرون أيضا وليس هذا هو األمر المحزن ، بل األمر المحزن أنكم معتقـدون أنكـم مـسيحيون أي  َ ُ ً

ّن كمــا ســلك وخــصوصا أنــه بــدأ يعلمنــا الطريــق وهــو عمــره مــع أنكــم ال تــسلكو[صــورة للمــسيح  ً عامــا ومــع هــذا لــم يــسلك ١٢ً
ُّفإنكم ال تـصلوا كـل حـين وال تقـدرون أن .. وتعتقدون أنكم عبيده حتى مع أنكم ال تطيعوه في وصاياه] الكثيرون كما سلك هو ُ

أن تتدربوا على حياة الـسمائيين بل ولم تحاولوا حتى وال تعيشون كما يعيشون في السماء تبيعوا كل ما لكم وال تحبوا أعدائكم 
علـى ّمن هذا على األرض كما علمكم في الصالة الربانية أن هذه هي مشيئته أن تعيشوا كمـا فـي الـسماء كـذلك مـن هنـا تبـدءوا 

ــ ــه ال يوجــد أي عمــل يــدوي أو ذهنــي هنــاك إل ــى األبــد فإن ــد األرض ، فمــاذا تظنــون مــاذا ســيكون هنــاك فــي الــسماء إل إال ى األب
 كيف يعتقد ويتوهم أنـه يـستطيع الحقيقيةَفمن لم يتدرب على هذه الحياة . "سينظرون وجهه"كما هو مكتوب التسبيح والصالة 

ِليظهـر كـل إنـسان يكون معهم ، فكان يجب أن تعرف هذا أن حياتنـا علـى األرض هـي فتـرة اختيـار فقـط أن  إرادتـه هـل يريـد أن ُ
 ."لي الحياة هي المسيح"ويحيا للمسيح فقط فمكتوب  وهو أن يعيش يعيش الهدف

  وهذا أكبـر برهـان أنكـم ال تـسيرون فـي ..!!! لم تصيروا صورة له ومثاله بل وال تدركون أنكم أعدائهفإنكم حتى اآلن ولهذا
 الطريق الصحيح 

 ون ب ــتم تحبــون العــالم وتهتم ــة العــالم عــداوة هللا واهتمــام الجــسد عــداوة هللا وأن ُّــألن محب ُّ ُالجــسد فــصرتم أعــداء هللا وأنــتم ال ُ
ِتدركون هذا مع أن أول وصية أوصاها الرب لنـا فـي أول كتابـه  .. ال تهتمـوا لحيـاتكم بمـا تـأكلون وال تهتمـوا قـائلين مـاذا نأكـل "ُ

ُـبل اطلبوا أوال ملكوت اهللا وبره وهذه كلها تزاد لكـم.. فهذه كلها تطلبها أمم العالم  َِّ هللا فـي وصـاياه فـأنتم وألنكـم ال تطيعـون ا". ً
َّال تعبدونــه بــل واألمــر المحــزن جــدا أنكــم ال تــدركون أنكــم ال تعبدونــه ولــم تــصيروا عبيــده بعــد ومــازلتم فــي وهــم أنكــم تعبدونــه  ُ ِ ً

  ..ًوكثيرون ينخدعون أنهم أبناء أيضا 
 فأنتم عبيد للذي تطيعونه..  
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 َفكان يجب أن نعرف أن أي إنسان ولد بالجسد هو مولود في عب ّكل "ودية الجسد والذات طالمـا يخطـئ كمـا قـال الـرب ُِ ُـ
َ وهناك طريق كرب من يجاهده يتحـرر مـن هـذه العبوديـة وهـو الجهـاد الـذي جـاء اهللا )٣٤: ٨يو("َمن يعمل الخطية هو عبد للخطية

ه إذا أراد أن بنفــسه وأرانــا إيــاه بنفــسه وجاهــده كإنــسان وكأنــه يــسعى لخالصــه ، وفــي هــذا الطريــق يــصلب اإلنــسان جــسده وذاتــ
ًيتحرر أوال من عبوديته ألنه مكتوب الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع األهـواء والـشهوات بـل إنـه البـد أن تفنـي إنـسانك 
ًالخارجي إذا أردت أن يتحرر روح اهللا الداخلي فيك، و اعلم أن الذي يسلك في الطريق ويسير فيه البد أن ينمو يومـا بعـد يـوم 

ًبـل ومـن ال يثمـر ثمـرا  فأنـت ميـت ل يـومكـلـم تكـن تنمـو فـإن !  أنت اليوم في نمـو عمـا كنـت منـذ سـنوات؟، فاسأل نفسك هل َ
َـجيدا كما قال يوحنا المعمدان مصيره الحـرق فـي النـار فكـل شـجرة ال تـأتي بثمـر وثمـر جيـد أيـضا ولـيس ثمـرا عاديـا تقطع هـذه  ُ ً ً ً ً

 نوَّلتظَوحتـى متـى ســ!!  الكتـاب؟ أم لكـم عيـون ال تبـصر وأذهــان ال تفهـم؟ألــم تقـرأ هـذا الكـالم فــي".. ُالـشجرة وتلقـى فـي النـار
َـويجـب أن يعـرف كـل إنـسان كم مـن الخطـوات سـارها فـي الطريـق الكـرب ومـاذا . ألن الشجرة التي ال تنمو هـي ميتـة !!؟عميان

 ليصل إلى قياس قامـة مـلء  منهير مثاله وأن يمتلئ كل الملءويصل إلى صورته ويصيعتقد كم من الخطوات باقية حتى يصل هللا 
  .وهذا هو حساب النفقة الذي بدونه ال يتم تكميل أي عمل روحي..المسيح
  + فاســتيقظوا علــى الهــدف الــذي خلقكــم اهللا مــن أجلــه ، وعلــى الوســيلة التــي تــصل بكــم لهــذا الهــدف وهــو الجهــاد فــي

َفـال يوجـد عـذر لعـدم  ،وهـو الجهـاد القـانوني )٥: ٦رو( "هِبشبه موتـ"ِالطريق الكرب أي الجهاد بشبه جهاد الرب كما قال الكتاب  ُ
 ١٢فهـا أنـا منـذ أن صـرت عمـري  .)٣: ٤كـو٢( "ًإن كـان إنجيلنـا مكتومـا فهـو مكتـوم فـي الهـالكين"فهمكم اإلنجيل فإنه مكتوب 

أنـدم علـى العطيـة التـي حتـى ال  وأردت أن أعبـده عبـادة حقيقيـة ًعاما بدأت أسلك وراء الراعي ألني أردت أن أصير شبهه ومثاله
 واضـح فـي الـدينارين الـذي ذاصـورة اهللا وهـليصل إلى ُِأعطي له النعمة والغنى ويجب أن تعلم أن كل إنسان أعطاني الرب إياها 

َأعطاهم السامري لإلنـسان الـذي كـان ملقـى  ً وهـو كـل إنـسان مولـود بالعبوديـة لـيس حيـا ّعلـى األرض الـذي كـان بـين حـي وميـتُ
ًرجاء أن يقوم من الموت الذي ولد فيه فهو لهذا ليس ميتا بالفعلًوأيضا يوجد  َ كـل النـدم  سيندم اهللا وأي إنسان لم يسلك بغنى ُِ

كـان يجـب أن تـسعى لخـالص ًالوجود في اهللا مـن أجـل سـراب وبـدال مـن أن تطلـب مـن الـرب أن يـشفي جـسدك على أنه ساوم 
وكـم مـن !! فـانظر أنـت كـم عمـرك؟.. ً عامـا١٢وكـان عمـري كـل شـيء  فهاأنا قد تركت العالم منذ صغري ولهذا ربحـت .نفسك

فـسوف تـدينكم كـل كلمـة !  والبشارة إن لم تعيـشها؟اإلنجيلفما فائدة .. وأي ثمار جيدة أتيت بها للرب! السنوات عشتها هللا؟
ًوسـوف تـصيروا أيـضا مـن  "الكتاب ليعمل بههذا َمن ال يثبت في جميع ما هو مكتوب في كل ملعون "ًمكتوبة ، فمكتوب أيضا 

  .ً مكتوما عنكماإلنجيلالهالكين طالما 
  واطلـب فـال تـضيع الوقـت ألن الوقـت مقـصر وإال لن تستفيد من تجسده ًوأريدك أنت أيضا أن تسلك كما سلك المسيح

نـت أنـه ب وآموقـد صـدقت الـرفأنا لم أهتم إال بملكوت الـسموات ًوثق أنه سيعطيك ما تحتاجه وسيزيد أيضا ملكوت اهللا وبره 
ــا؟فكيــف ال ي: ًئا ألنــه وعــد أنــه إن كــان يهــتم بطيــور الــسماءي ال أحتــاج شــينــيجعل فلمــاذا أنــتم ال تــصدقون رب المجــد ! هــتم بن

وتثقـون فـي نباتـات ومخلوقـات وتـضعون لـه لتعيـشون جلـه الـذي خلقكـم مـن أواإلله الذي خلقكم وهو مـصدر الحيـاة الحقيقـي 
 فـإن الـرب حـزين علـيكم وعليـك "إلـى متـى تـأبون أن تحفظـوا وصـاياي"تكم تتـذكرون قـول الـرب فليـ. كم فيها أنها تحيـيكمرجاؤ
إلى فـ؟ كيـف ال إيمـان لكـم"م كمـا أخبـر تالميـذه وقـال لهـ وهو أكثر األشياء التـي ال يحتملهـا الـرب لعجم إيمانك بهً أيضا أنت
لـو "للـرب كمـا قالـت مرثـا يعنـي إنكـار الهـوت اهللا ثقة به  ألن عدم اإليمان باهللا أي عدم ال"إلى متى أحتملكموأكون معكم متى 

ممـا جعـل الـرب وبهـذا أنكـرت الهـوت اهللا "!!! ًأنت لم تكن موجودا أمـس" وكأنها تقول للرب " أمس لم يمت أخياهاهنكنت 
وثـق أنـه  اطـلالبوال تهـتم بـأمور هـذا العـالم وتطلـب الملكـوت يش لـه فقـط عـوتفأرجو أن تصدق الـرب وتـؤمن بـه . ينزعج ويبكي

  !!!؟فإن كان هو يهتم بعدد شعر رأسك أفليس باألحرى أن يهتم بحياتكم دون أن تسأله سيعطيك أكثر مما تحتاج
ليس من فبعد كل هذا التوبيخ كأني كنت أعمى وأبصرت وشعرت أني ال أحتاج إال خالصي ونسيت حتى مرضي وشعرت أنه 

   لم أكن أطلب الملكوت وأهتم بهوالوصية ألنيحق ليس حسب الحقي أن أطلب حتى الشفاء بل إن هذا 
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   "ال أريد سواك" وكنت أنوي أن أقول ًونظرت مرة أخرى للرب الذي كان واقفا
  اإلنـسان "يده اليمنى وظهر في الحال إنسان عمالق كان رهن إشارته وكان معـه دفتـر طويـل فأعطـاه لهـذا الرب وفجأة رفع

وفتح الدفتر الذي عرفت وشعرت في الحال انه الدفتر الذي يحـوي كـل أسـماء . ٌملكالذي كنت أشعر أنه " ملك هذا المكان
ً وفجأة رفع رأسه وفتح عينيه ونظر إلي فتسمرت في مكاني مع أن عينيه أيضا كانت مفتوحة نصف فتحة ألنـه كـان فـي .البشرية ّ َّ

خـالص يـا فـوالن إحنـا : َّوفجـأة نظـر إلـي وقـال لـي  .ًمكتئبـاالبدء مغمض العينين وكأنه كان يتأمـل ويفكـر فـي أمـور كانـت تجعلـه 
َّغيرنا أوراق البنوة بتاعتك  ّ .  

  باسـمي،وكنت في منتهى الفـرح بـأن هـذا الملـك العظـيم يعرفنـي وينـاديني ! كيف عرف هذا الملك اسمي ؟..!! فتعجبت 
ّ ما هي أوراق البنوة التي يتكلم عنها التي تغيرت ؟:كالمهولكن لم أفهم معنى  ّ فعرف في الحال مـا كـان يـراود ذهنـي وأجـابني ! !َّ

ًهذا كان قبال : فقـال لـي " فوالن الفـوالني"اسمي هو : فقلت له ! ماذا كان اسمك ؟: وقال لي 
مـاذا .. إذن : فقلـت لـه . 

ًثــم دخلــت ملكــة عظيمــة فــي هــذه اللحظــة وكانــت تحمــل طفــال  . ابــن اهللا فــوالناآلن اســمك : صــار اســمي ؟ فقــال لــي 
وصف جماله ، وعيناه كانت تركوازي مضيئة ولكن لم تصعد إلى السلم بـل ظلـت فـي نفـس مـستوى األرض التـي كنـت ُيصعب 
وكنـت أنظـر إلـى الطفـل الـذي جـذبني جمالـه لدرجـة أننـي صـرت . نعـم : فقلـت لـه ! هل ترى هذه المرأة ؟: فقال لي . أنا فيها 

ًمشتتا وال أعرف إلى أين  ً هذا الطفل الذي كنت أشعر أنه ليس طفال بشريا ؟ هل إلى الملك أم إلى:أنظرُ ًفصرت مسبيا أيـضا ! ً ً
: فقـال لـي ! َومـن هـذا الطفـل الجميـل ؟: فقلـت لـه  . هذه املرأة هي أمك: وقال لي الملـك . لهذا الطفل كما للملك 

: فقلـت فـي نفـسي . ًا هي أمـك ولكن أيض.. هو ابنها .. ال : فقال لي ! هل هذا الطفل هو أخي ؟: فقلت له إذن . هذا ابنها 
وأشــار الـرب بيـده إلـى القـديس ميـصائيل الـسائح وقـال لـي أريــدك أن . ل َّبنـوتي لهـذه المـرأة تختلـف عـن بنـوة هـذا الطفـ.. إذن 

ًفهو الذي سيساعدك في الوصول إلي ألنه سار الطريق كامال تنظر لهذا القديس  . الكـرب لتسير معـه الطريـق فضع يدك في يدهَّ
ًخصوصا إني رأيت من بعيد مجموعة مـن الـسواح الـذين وصـلوا ألعلـى درجـات القداسـة ن و هناك قديسون كثير يارب:لهفقلت 

ًمثل القديس تكال هيمانوت الذي كنت أراه جمرة نار مشتعلة ويخرج منها سـتة أجنحـة و أيـضا األنبـا شـنودة رئـيس المتوحـدين 
َّ عنه الرب أنـه المكـرم والمطـوب أكثـر مـن جميـع النـاس هدالذي شًو أيضا األنبا كاراس رئيس ملح األرض  والقديـسة أناسـيمون ُ

. القــديسال أريــدك أن تنظــر لهــذا : ، ولكــن الــرب قــال لــيالتــي صــارت مرشــدة الــسواح التــي كــان فــي خــدمتها مالئكــة عمالقــة 
سين يــستطيع أن يــستخدمه الــرب ، فهــو أكثــر القديــ ًفتعجبــت كثيــرا وأدركــت أنــه امــتأل امــتالء كامــل وامــتأل أســرع مــن جمــيعهم

َإن مرضـك الحقيقـي هـو العبوديـة والخطيـة التـي ولدت بهـا وهـذا القـديس سيـساعدك : ً وقال لـي الـرب أيـضا.لتوبيخ أي إنسان ُِـ
و عندما قال الرب لي ضع يدك فـي يـده صـرت فـي خـوف عظـيم ألن يـده كـان يخـرج منهـا شـهب نـاري . على الشفاء الحقيقي
ًمحموال على السحاب فكان منظره مهوبا جدا ولـم أكـن أعـرف مـاذا أفعـل  بل كانرض وكان ال يقف على األ ولكـن أدركـت أن ً

 . وبهذا يتم الشفاء من المرض الحقيقيالرب يريدني أن أتعلم منه
  هل أنا السبب الـذي أجعلـك تبكـي ! لماذا تبكي ؟: ّ، فتعجبت وقلت له  فرأيته يبكيمرة أخرى الملك الرب ونظرت إلى
 فقلـت .سـماوي فعرفت في نفسي أنني بالفعـل الـسبب الـذي مـن أجلـه يبكـي هـذا الملـك العظـيم وكانـت دموعـه لونهـا أزرق !؟
 وطلبـت منـه .الوعـد أنا وعدتك وسـأعمل كـل مـا فـي وسـعي حتـى أوفـي بهـذا .اليومً أرجوك سامحني وأنا لن أحزنك أبدا بعد :له

َّفعندما اسـتأذنت منـه لالقتـراب إليـه هـز رأسـه . .مقاومتهاشدة وبطريقة ال يمكن ًأن أقترب إليه ألني وجدت نفسي منجذبا إليه ب
ففــي الحــال بــدأت أصــعد الــساللم ألننــي شــعرت أننــي أريــد أن أخفــف حزنــه الــذي كــان بــسببي فرأيــت دموعــه .. بــبطء وبحــزن 

س ال أسـتطيع مقاومتـه ًغزيـرة جـدا بـشكل عجيـب ، فوجـدت نفـسي أنجـذب نحـوه بـشكل يـصعب وصـفه وكأنـه صـار كالمغنـاطي
سامحني : فقلت له .. قوة جذبه كانت أقوى من خويف فاقتربت منه وكنت أرتعش من الرهبة التي كانت لدي لكن 

 .عينيــهّفهــز رأســه مــرة أخــرى هــزة خفيفــة إلــى أســفل دون أن يفــتح . أرجــوك . .أحــضنكواســمح لــي أن .. أرجــوك ســامحني .. 
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ُّضنته وقبلته في خده فكان شعرتحاف  فخـشيت أن الـوالدة،ً ذقنه ذهبي وخفيف جدا وكانت بشرته رقيقة مثل جلد طفل حـديث ّ
!! ًأكون قد خدشت بشرته وأحسست بعدم استحقاقي أن ألمـسه فتراجعـت عنـه قلـيال فوضـع يـده علـى رأسـي ولـم أفهـم لمـاذا 

ي فظهر اإلنسان العمـالق الـذي ّوفي الحال تحول إلى طيف واختفى فوقعت على األرض من شدة حزني وصدمتي الختفائه عن
أدركــت انــه المــالك ميخائيــل ، وأقــامني وأخبرنــي كيــف أكــون مــع الملــك ، وأعطــاني طبــق مــن الفــضة بــه ثالثــة تفاحــات لــم أرى 

ُفـذقت مـن التفاحـة ، فاندهـشت ألنهـا كانـت . إن الملك تـرك هـذا الطبـق لـك : ًمثلهم من قبل و أيضا عنقود عنب ، وقال لي 
ًألنـه هكـذا عـادتي عنـدما أجـد شـيئا جمـيال ال آخـذه لنفـسي[أتركهـا ألختـي : قلت في نفـسي ًتقطر شهدا و َّفتقويـت عنـدما ] .. ً

تشرح لي كيف أضمن الوجود مع الملك باسـتمرار أي أشـعر بوجـوده  َّثم جاءت إلي السيدة العذراء وبدأتُذقت من التفاحة ، 
َأنـت خـروف ، فلـو سـرت : وقالـت لـي  نـي أرى صـورة الراعـي فـي يـدها ،وأخبرتنـي أننـي البـد أن أقبـل أي صـليب وجعلت معي ، ِ

ِفأنا قبلت كل شيء منه وسرت وراءه وأنكرت ذاتي إلى المنتهـى ولـم .. وراءه بدون نقاش ستضمن الدخول للمرعى أفـتح فـاي  َِ
ً بـل وجـزءا فيـه ، و أنـت أيـضا ًسـأكون بجانبـه ألنـي صـرت عـضوا ولهذا أنـا هنـا اآلن فـي بيتـه الحقيقـي بـل وبجانبـه و إلـى األبـد ً

 اإلنـسان ليـصير صـورة هللا ليكـون مثالـه فـي كـل شـيء وهـذا ُألنـه لهـذا خلـق لتـصير صـورة لـي أن بـل صـورة لـه هـو خلقـك لـيس
ًسـيكون أمـرا طبيعيـا عنـدما يـصير اإلنـسان جـزءا منـه وعـضوا فيـه ألن ً ً طبيعـة أي عـضو فـي الجـسم هـو نفـس طبيعـة هـذا الجـسم  ً

كأغــصان فــي كرمــه  هكــذا نحــن سنــصير. ّالجــسم وال يحتــاج أي شــيء خارجــه والــرأس هــي التــي تحركــه مــن هــذاًويحيــا أيــضا 
 .فالغصن لن يحتاج أي شيء خارج الكرم

  ُفالعالم كله سيصدم عندما يأتي إلى هنا ويكتشف أنه كان معطى له نفس النعمـة التـي ُأعطيـت ألقـدس القديـسين ولكـن لـم َُ
ظـالم حتـى يهــتم بعـضو أكثـر مــن اآلخـر بــل ولـيس مـن الطبيعــي أن يهـتم إنـسان بعــضو وال يهـتم بعــضو يعمـل بهـا ألن اهللا لــيس ب

َآخر فاهللا جاء بنفسه وعاش الطريـق ولـيس أنـه نـادى بـالطريق فـستكون الخـسارة مـا بعـدها خـسارة لمـن أضـاع الفرصـة التـي هـي 
 .صير أبدي ال نهائي لحظات وهي حياتكم على األرض التي مثل النفخة التي سيتحدد عليها م

  ، فالعــالم كلــه ســاوم الوجــود مــع اهللا وفــي اهللا إلــى األبــد مــن أجــل ســراب ووهــم ، فليتــك يــا ابنــي ال تفعــل مثــل أهــل العــالم
فـانظر إلــى موســى األسـود الــذي كــان أبعــد مـا يكــون عــن اهللا ولكنــه مجـرد أنــه أراد إرادة حقيقيــة ورفــع نظـره للــسماء ليــسأل عــن 

َوهو يقرع على كل باب فمـن أراد وفـتح ) ١تك"(ليكن نور"ّمه اهللا وعلمه الطريق فأبصرت عيناه ألن اهللا يقول اإلله الحقيقي كل
ُِللرب سيكون نور في بيته وهذا هو أول كالم اهللا في الكتاب فكل نفس ولدت في الخطيـة مثـل األرض الخربـة والخاليـة وعلـى 

َميــاه ويقــول لــيكن نــور فمــن أراد وفــتح ســتنفتح بــصيرته مثلمــا حــدث مــع ّوجــه غمرهــا ظــالم ولكــن روح اهللا يــرف علــى وجــه كــل 
ّموسى األسود ومريم المصرية وشاول الذي أضاء عليه بنوره هكذا مكتوب سيكون الجميـع متعلمـين مـن اهللا والمـسحة تعلمكـم  ُ

 وكثيــرون فـي الكنــائس لــم فـانظر إلــى أيــن وصـلت مــريم المـصرية فــي نهايــة حياتهـا ، فأنــت. كـل شــيء وال تحتـاجون إلــى معلــم 
لمـاذا : ّتتحولوا مثل هذا التحول وأنتم مولودون في النعمة وفي النور ولديكم كل ما تحتاجونه فكـان يجـب أن تـسألوا أنفـسكم 

َوهـذا ألنـه لـم توضـع الفـأس علـى أصـل الـشجرة ، فالفـأس هـي قـوة عمـل اهللا فـي ! لم تـصلوا مثـل هـؤالء فـي القداسـة والكمـال؟ ُ
َع منه اإلنسان العتيق والـشجرة هـي شـجرة معرفـة الـشر التـي تأصـلت فـيكم فمـن يطلـب سـيبدأ يعمـل الـرب فيـه ألنـه النفس لتقل ّّ

ورأيـت المكـان الـذي كانـت فيـه العـذراء وكـان يـصعب وصـفه مـن جمـال الخـضرة أو " . هلك شـعبي مـن عـدم المعرفـة"مكتوب 
كتـوب فـي الكتـاب وحتـى الجبـال مـن بعيـد وال أعلـم مـا هـي بالتحديـد النهر الذي كان أمامنا بالفعل كـان مثـل البللـور كمـا هـو م

ولكن يبدو هناك جبال وألوان ال يوجد لها مثيل على األرض كالقرمزي أو درجـات الـذهبي وكانـت هـذه الجبـال أو الـتالل كأنهـا 
كنــت اندهــشت مــن جمــال ًمملــوءة بحجــر اليــشب وهــو األلمــاس والعقيــق ولكــن الحقيقــة لــم يبهرنــي جمــال الطبيعــة تمامــا وإن 

السيدة العذراء والنور الخارج منها ولكن كـل هـذا ال يـساوي شـيء بكـم األحاسـيس والعاطفـة التـي كنـت أشـعر بهـا عنـدما كنـت 
ًأنظر إلى وجه الرب فهو يسبي سبيا ويجعل العقل ال يمكن أن يفكر في أي شيء ألنه سبي سبيا ًَ ِ ثم أخرجنـي المـالك مـن هـذا . ُ

لني من الجلباب الذي كنت أرتديه وطار بي وأخرجني من هذا القـصر الـذي يبـدو أنـه ال نهايـة لطولـه وهـذا مـا المكان وهو يحم
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ِقاله لي المالك لهذا كان ال يجدي أن أسير على قدمي ثم ذهب بي إلى مكـان مـا فـي العـالم بـه فقـراء وقـال لـي إن كنـت تريـد . َ
ّم بهـم وهـذا كبدايـة لخدمـة الـرب لتتـدرب علـى الرحمـة التـي هـي أول صـفة َأن تبقى مع الملـك ادخـل بيـوت هـؤالء الفقـراء واهـت

ــا رأيــت . ويطــول شــرح بــاقي الرؤيــا .. .. مــن صــفات اهللا وحتــى ال أطيــل الحــديث ألن الرؤيــا طويلــة حيــث أننــي فــي هــذه الرؤي
انـه هـو والعـذراء وصـلوا إلـى أورشـليم الـسمائية مـن بعيـد ورأيـت المكـان الـذي تـسكنه العـذراء ورأيـت يوحنـا المعمـدان وأدركـت 

 .لهذا سوف أختصر وأشرح ما حدث عندما استيقظت . .أعلى درجات البشر على اإلطالق 
  ًفعندما استيقظت بدأت أفتح عيني وبدأت أستدرك بعقلي ما كنت أراه ألن ما رأيته بالفعل كان لـيس حلمـا وخـصوصا أننـي ً

.. ت أفكر في هذه األمور وجدت عامود نور في الغرفة التـي كنـت فيهـا ًحضنت الرب وكانت حاسة اللمس قوية جدا وبينما كن
وخرجـت يـد بـشرية مـن عـامود النـور ووضـعت فـوق رأسـي ] .. وهذا األمر كان حقيقـة وأنـا فـي كامـل اليقظـة ولـيس فـي الرؤيـا [ 

والـذي أريـد أن  ،نـذ اآلن أنـت لـن تـشعر بـأي ألـم م: خالص يا فـوالن : ًوشعرت بالفعل بيد تلمسني ، وسمعت صوتا يقول لي 
ًأخبـرك بــه أنــك كنــت ميتــا بالفعـل حــسب مقــاييس ومفــاهيم البــشر فـإن روحــك لــم تكــن موجــودة فـي جــسدك طــوال تلــك الفتــرة 
ًفأنت لم تكن نائما لهذا كنت تشعر بكل شيء بطريقـة طبيعيـة حتـى إن حاسـة اللمـس والـشم والتـذوق والنظـر كانـت هـي هـي ، 

لك والثمرة التي ذقتهـا كانـت حواسـك حقيقيـة ، فـإن الـنفس تـشعر بكـل شـيء ولكـن أنـا قـد وضـعت واألرض التي لمستها بأرج
َّهذه النفس في جسد وهـذا الجـسد بعـد سـقوط آدم صـار يطلـب ويـشتهي العـالم وينجـذب إليـه ألن ادم رفـض أن يـستوطن فـي 

ُعه فـي أي شـيء يهـواه سـيبطل هـذا الجـوع أي كالغصن في الكرمة لهذا جاع وصار جوعه النهائي ، فإن قاومته وصلبته ولم تطي َ
ًواسـتيقظت تمامـا وكـان أول . واختفـى الـصوت والـضوء فـزاد تعجبـي . ستهدأ ثورته عندما تشبع منـي أنـا ، فلـن تجـوع بعـد ذلـك

أصـعد ًيوم في حياتي استنشق الهواء بدون تعب ألنني منذ والدتي لم أقـدر أن آخـذ شـهيقا بقـوة ، وبـالطبع لـم أكـن أسـتطيع أن 
ِّالساللم بسرعة أو أن أجري أو أصعد إلى جبل بل وكان أي ألم أو أي فرح يذبح قلبي ، ولعل كل إنسان مريض بالقلب يقـدر  ُ َّ

ي  الــذأنحجـم آالمــي كيــف كانــت ، ولكــن عنــدما ســمعت صــوت الــرب الـذي أدركــت انــه هــو الــصوت الــذي كلمنــي وأدركــت 
وصــرت عنــد .  كانــت الــسيدة العــذراء ، فأدركــت أن الــرب قــد شــفاني بالفعــل حــضنته هــو الــسيد المــسيح والمــرأة التــي رأيتهــا

ًاستيقاظي في ذهول من هذا العالم األرضي الذي صار بالنسبة لي عالم غريب جـدا وظللـت أيامـا فـي هـذه الحالـة وكـأني لـست  ً
 أحــد ال أســتطيع التركيــز معــه ، مــن هــذا العــالم ، فكنــت ال أرى إال وجــه الــرب أمــامي وال أســمع غيــر صــوته ، و عنــدما يكلمنــي

ًوهـذه الحالـة يـصعب وصـفها ولكنهـا ظلـت أيامـا واشـتهيت أن أمـوت فــي هـذه األيـام حتـى أصـعد مـرة أخـرى ألمكـث مـع الــرب 
ًالذي سباني سبيا عجيبا  َأما الذي استيقظ شـخص جديـد غريـب ، لـيس ألن قلبـه قـد شفي بـل كمـا هـو .. فالذي نام شخص . ً ِ ُـ

ً أي أن عقلي تغير تمامـا وصـار لـي اإلدراك والمعرفـة والنـضوج )٢: ١٢رو(" عن شكلكم بتجديد أذهانكمَّتغيروا "مكتوب  بـالحق ، َّ
، وأدركت لماذا سمح الـرب لـي بكـل ًواستيقظت على أن ما كان يشغلني قبال كان هو الباطل بل وكل الباطل وكله قبض الريح 

  . هذه اآلالم ألني أدركت أنه العالج من كل مرض 
  ُوبعـد هـذه الحالـة التـي ظللـت فيهـا وكنـت أصـلي ألنـي أريــد أن أشـعر بـالرب الـذي كـأني حرمـت منـه كالطفـل الـذي أخــذوه

ًوخــصوصا أن المستـشفى كانـت قريبـة مــن هـذه البلـد األجنبيـة ًقهـرا مـن أمـه ، ولكـي أتأكــد مـن شـفائي بـدأت أجـري فــي شـوارع 
وكانـت املفاجـأة . ًالجبـل الـذي كـان قريبـا منـي ، وصـعدته وأنـا أجـري وصـعدت إلـى . غابة ألنها كانت فـي نهايـة المدينـة 

ولكـي أتأكـد . فلم أتعب حتى مثل أي إنسان يجري بل وكأني لم أجـري ولـم أشـعر بـأي تعـب  . واملعجزة وهي شفائي
ة وغـذاء مكثـف من شفائي لم آكل أي طعام في هذا اليوم مع أن مريض القلب ال يمكن أن يصوم بسهولة ألنه يحتاج إلـى طاقـ

ــا أيــضا .  ن شــككني فــي شــفائي ومــن الرؤي ــاك م ــام وظللــت أيــضا صــائما أســبوعا دون أي طعــام أو أي شــراب ألن هن ًومــرت أي ً ً ًَ َّ َــ
َّي الذي كان يتهكم علي قرب أصدقائًوخصوصا أ ًولهذا كنت أريد تأكيد ما حدث لنفسي لهذا صمت أسـبوعا كـامال بـال مـاء .. َّ ً ُ

ًقد أكلت منذ ساعات وال أشعر بالجوع إطالقا بل كان فرحي يصعب وصفه و أنا أكاد ال أصدق كيـف وكنت أشعر كأني كنت 
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حـدث هــذا وكنــت أبكــي مــن الفرحــة لـشعوري بعــدم اســتحقاقي ألي شــيء ممــا حــدث سـواء رؤيتــي للــرب أو انــه يــشفيني أو انــه 

.. األولـى :  عجيبتـان  مفاجئتان  هناك  ليست هذه المعجزة بلاملفاجأة احلقيقيةولكن . يعطيني قدرة الصيام هذه 
. ًأننــي عنــدما خرجــت مــن المستــشفى خرجــت هربــا دون أخبــر أي طبيــب ألننــي ظننــت انــه لــن يــصدقني أحــد بــشأن مــا حــدث 

َّ إلى طبيب قلب متخصص وكشف علي ، وكانـت المفاجـأة هذه الدولة األجنبيةوالمفاجأة أنني ذهبت أنا وصديق حميم لي في 
 أي أن صـمامات القلـب كمـا هـي والرومـاتيزم كمـا هـو كمـا أن ضـربات القلـب غيـر منتظمـة ، ًال موجـودااملرض مازأن 

ًوألنني كنت صائما أسبوعا كان ضغط الـدم  ّفتعجبـت وشـككت فـي أول األمـر ، وقـال . ً ، وهـذا بـالطبع ضـعيف جـدا ٥٠/٦٠ً
ًلكـن كانـت المفاجـأة لـه ولـي أيـضا  !! ألـم أو ضـعف؟، فكيف ال تـشعر بـأيأنت من تعداد الوفيات: ول األمر لي الطبيب في أ

ًأن تحليل الدم الذي يخصني كان مـذهال ، وكـأن إنـسان يتغـذى بطريقـة كاملـة بـل وإن الهيموجلـوبين كـان عاليـا وكـامال وكـان  ًً َّ٨ 
مباشـرة ، حتـى أن  أيام ٨ً ، وأي طبيب يذهل من نسبة الهيموجلوبين هذه وال يصدقها أنها إلنسان كان صائما ٣لكل سم ١٣,

َِّالطبيبة المحللة للدم قالت لي   لكـل ٨ ,٥أهتم بغذائي بأعلى ما يكـون ومـع هـذا نـسبة الهيموجلـوبين عنـدي ] أي الطبيبة[أنا "ُ
. ًوظللــت محتــارا أليــام وال أفهــم !!!! ً، والــذي يؤكــد لــي أيــضا أنــي ال أشــعر بــأي تعــب مـن القلــب أو مــن الــصيام حتــى ؟" ٣سـم

ال تهـتم .. أو العالميـةأنت خالص شفيت وال تهـتم بـأي شـيء وال بـاألمور الجـسدية : ة أخرى في رؤيا يقول لي فرأيت الرب مر
ِـأنـا أريـد أن ُأظهر عجـائبي معـك ، ولكـن احـذر أن ال تـسير .. ّأنا الرب تكلمـت .. لحياتك وال لجسدك ألني أنا الذي أعولك 

ُتموا بشيء ، بل اطلبوا أوال ملكوت اهللا وبره وكل هذه تزاد لكـم ، بـل إن ال ته«، فكانت وصيتي ورائي وإال تنزع منك نعمتك  ُ َِّ ً
ُكنتم قد متم مـع المـسيح فلمـاذا كـأنكم عائـشون فـي العـالم؟ َّ ْفـإن كنـتم قـد مـتم مـع المـسيح فـاطلبوا مـا فـوق حيـث المـسيح !! ُُّ ُّ ُ ُ

يـد أن يظهـر قدرتـه العجيبـة ، وبالفعـل فاسـتيقظت وعلمـت أن الـرب كـان ير. »واهتموا مبا فوق ال مبا علـى األرض
ًحتى اليوم بعد مرور عدة سنوات ال أشعر بأي شيء وال أي ألم حتى حقن البنسلين التي كنت معتادا عليها أو أقـراص األوسـبن 

  . بنسلين لم آخذها بعد هذا اليوم ، ولم أهتم بالغذاء الذي كان البد أن آخذه 
  ًليـده علـى رأسـي قـد غيـر نظـري كـان ضـعيفا وكنـت أرتـدي نظـارة ، ففـي اليـوم األول أن وضـع الـرب .. أما العجيبة األخرى َّ

ًالذي استيقظت فيه في يوم المعجزة لم احتاج إلى النظارة ألننـي رأيـت أن نظـري صـار حـادا جـدا  وكانـت بـشرتي لونهـا أسـمر . ً
ًفصارت فاتحة بل وتغير شكلي تماما حتى إن أغلب أقاربي عندما حضرت إلى مص ًر لـم يعرفـوني تمامـا ، حتـى أنهـم احتجزونـي ّ

َّفــي مطــار ديترويــت عنــد ذهــابي ألمريكــا بعــد المعجــزة ألنــي صــورتي كانــت قــد تغيــرت أيــضا وخــصوصا جمجمــة الــرأس تغيــرت  ًَّ ً
ًووجهي الذي كـان بيـضاويا صـار مثلثـا ومالمـح الوجـه تغيـرت تمامـا ً يق قريـب ومـن حكمـة اهللا العجيبـة وترتيباتـه الدقيقـة أن صـد. ًَّ

ٍجدا في الخارج كان قد اشترى كاميرا فيديو قبل المعجـزة بأيـام حتـى يـصورني ولـم يكـن شـكلي قـد تغيـر حينئـذ ، وسـمح الـرب  َّ ِّ ً
ّبهذا حتى يرى الجميع صورة حية متحركة لصورة إنسان خاطئ قد غيـر الـرب قلبـه وشـكله تغييـر كلـي وجـذري ، حتـى أن أطبـاء  ّ

ّـشخص الذي في الفيديو هو أنا ألنهم قالوا لـي أن هنـاك جينـات وراثيـة تجعـل اإلنـسان ال يتغير فـي في أمريكا لم يصدقوا أن ال
لكن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند اهللا والرب كان هدفه زيادة إيماني أنـا . أشياء خاصة مثل لون العين أو لون البشرة 

 .ألن هدف المعجزة تغييري أنا . يد َنفسي قبل كل شيء ثم من أراد أن يؤمن بعد ذلك فكما ير
  ِولكن في هذه السنوات عندما كنت ُأغضب الرب في أي أمر كان يعود شعري مرة أخرى لطبيعتـه وأشـعر فـي الحـال بـآالم

ِّالقلب مرة أخرى ، وأحيانا تستمر أزمة قلبية أيام ليذكرني الرب بطبيعي القديمة ، وبالطبع تكون هـذه الحالـة وسـط بكـاء شـديد  ً
ولكـن بعـد . ًوخـصوصا أننـي كنـت أخـشى فـي أول مـرة مـن أن اهللا ال يعـود يعطينـي هـذه النعمـة مـرة أخـرى . حتى يسامحني اهللا 

و هلذا السبب ترك الرب يل املرض يبقى ًأيام ، ال أعود أشعر بأي تعب في القلب ويعود شعري مرة أخرى ناعما 
كما هو حىت أظل حذرا وحريصا وفوق كل حتفظ أحفظ

ّ ً ًكما أخبرني الرب في رؤيا ، و أيضا قد فعـل   قلبيً
بالقلب ألنه يمكن ألي  ًالمرض حتى اليوم حتى يصدقني بالفعل أي إنسان أنني بالفعل كنت مريضا الرب هذا أي انه أبقى هذا
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المـرض لكـن البرهـان القـاطع لهـذه المعجـزة أن  "معجـزة وشـفاني ًكنـت مريـضا والـرب صـنع معـي" إنـسان أن يقـول عـن نفـسه
وصـحتي أفـضل بكثيـر مـن أي  ومـع ذلـك ال أشـعر بـأي ألـم أو تعـب ، بـل.. و أي طبيـب يمكنـه أن يـدرك هـذا  ًمـازال موجـودا

 بل والعجيب انه بعد أسبوع مـن. ًيصوم أسبوعا ويصعد إلى جبل وهو يجري  إنسان عادي ألن اإلنسان العادي ال يستطيع أن
هـذا اليـوم فقـط مـاء بـسكر ألنـي كنـت بـدأت  ًوجـودا لكـي يـزداد تأكـدي شـربت فـيالصيام و عندما فوجئت أن المرض مازال م

ًأتعـب ، وظللـت أسـبوعا آخـر صـائما األسـبوع الثـاني  وبعـد. ًانقطـاعي وكنـت أشـعر بـشبع كامـل مـن اهللا وخـصوصا بعـد القـداس  ً
ّأيضا كررت هذا األمر ًوظللت أسبوعا ثالثا ومن هنا ت ًوشربت ماءا وسكر يوم السبت ً   .ًأكدت تماما من يد الرب العجيبةً

   ًوأيضا رأيت رؤيا هامة جدا وهي أني رأيت نفسي مرة في جنة عدن وكـأن الرؤيـا حقيقـة ووجـدت نفـسي أمـام شـجرة معرفـة ً
وفجـأة وجـدت الحيـة التـي أغـوت " ًموتـا تمـوت" لنفسي كيف يقبل أدم أن يميت نفسه بنفسه بعد تحذير الرب فتساءلتالشر 

ً وكانـت مفزعـة جـدا بالنـسبة لـي وحاولـت أن تغرينـي أوال أن اإلنـسانًها عشرة أمتار تقريبا وكان رأسها بحجـم رأس أدم وكان طول ً
آكل من الثمرة وعندما رفضت حاولت أن تخيفني بأنها ستؤذيني فصرخت للرب وفـي الحـال وجـدت الـسيد المـسيح بجـواري 

ًومعــه الــصليب الــذي رأيتــه مــن قبــل وكــان أيــضا مــضيئا جــد فعنــدما اقتربــت منــي الحيــة لتهــاجمني . ُبهــذا ســتخلص: ًا وقــال لــي ً
ُِفـشكرت الـرب وبـدأت أسـأله لمـاذا ولـدنا فـي الخطيـة وفـي العبوديـة ولمـاذا لـم تمـتحن يـارب كـل . ضربتها بالصليب فاحترقت 

َ االمتحان الذي امتحنته آلدم ؟ فكيف ُأعاقب وأحمل ذنب إنسان آخر هـو الـذي أخطـأ ولـيس أإنسان ًوأنـا أعلـم جيـدا !!! نـا ؟َ
ِّأنك كلي العدل والحكمة ألنه مكتوب  ولكـن فـي الحقيقـة نحـن " هكـذا أخطـأ الجميـع.. بإنسان واحد دخلت الخطيـة للعـالم "ُ

ــارب أن فــدائك رفــع العقوبــة أي حــل . مولــودون حــاملون لهــذه العقوبــة ونحــن لــم نخطــئ بــل آدم هــو الــذي أخطــأ ّفأنــا أعلــم ي
ًولكن لمـاذا ُأولـد فـي مـرض أصـال ولـيس لـي فيـه أي ذنـب . مرض المشكلة أي أزال ال وهنـاك إنـسان مثـل القـديس يوحنـا لـم . َ

ًيجاهد سنوات طويلة حتى يبدأ في معرفتـك كمـا نفعـل نحـن؟ ولـم يـدفن البـذرة وظـل مـصلوبا فتـرة حتـى يبـدأ االتـصال الحقيقـي 
َابـة الجـذر ، بـل إنـه قبـل أن يولـد حتـى عرفـك وسـجد لـك وشـعر بك حتى يبدأ أن يشعر بك بالروح التي تبدأ تنمو فيه التـي بمث ُ

ّفكيــف يكــون هــذا عــدال وأنــا أثــق أنــك كلـي العــدل ؟ فــإن كانــت هــذه نعمــة !!! ّبـك وأحــس بــك فلمــاذا لــم تعطــي هــذه النعمــة : ً
 إلنسان آخر 

 ــي الــرب ــا كنــت أعلــم كــل نفــس مــاذا كانــت ســتفعل لــو كانــت مكــان آدم فمكتــوب : فقــال ل علــم اهللا الــسابق بمقتــضى "أن
ًأي كنت أعلم ماذا كنت أنت ستفعل لو كنت مكان آدم وأعلـم كـل نفـس أيـضا ، لهـذا بـدأ يوحنـا المعمـدان " اختارنا فيه للتبني

بعبادتي وهو في بطن أمه ولم يكن حتى عقله تحت سبي العبودية أي عبودية الجسد والذات ، فهـو لـم يكـن يحتـاج أن ينـضج 
َل استطاع أن يعرفني وهو جنين حتى قبل أن يولد الجسد حتى ينضج عقله ب ويطول شرح ما أخبرني به الرب فكـأني ظللـت .. ُ

َوعرفنــي الــرب لمــاذا يولــد أطفــال فــي منتهــى التواضــع والهــدوء المالئكــي وآخــرون يولــدوا . كــأني أيــام اســمع فــي هــذه الحقــائق َُ ُ ّ
لمـه الـسابق حـسب العدالـة اإللهيـة كنـت أعـرف قبـل إنـشاء العـالم ًعكس ذلك تماما ألن األمر لم يبدأ بوالدة اإلنسان ولكن بع

كل نفس أي إله كانت تريد أن تعبده فإن أم موسى النبي ترمز ألحشائي ورأفتي عندما خبأت موسى ثالثة أشـهر ، فموسـى يرمـز 
ي كـان البـد أن أضـع كـل نفـس  فرعون كل أم جسدية الـذوابنةّللنفس الجميلة التي كنت أعلم أنها ستعود إلي والنهر هو العالم 

ُفي يديها فترة ، فعندما نـضج موسـى وكبـر رفـض األم الجـسدية ألنـه عـرف مـن هـو أبـوه الحقيقـي وأمـه الحقيقيـة فـأبى أن يـدعى 
ابن ابنة فرعون ، فوالدة موسـى وبدايـة قـصته ليـست هـي عنـدما أمـسكته ابنـة فرعـون لكـن قبـل أن ينـزل نهـر العـالم كانـت هنـاك 

ــ ة ، وهــذا هــو الــسر المختــوم الــذي اكتــشفه بــولس وقــال ليــتكم تعرفــوا درايتــي بالــسر المختــوم ، فبــالروح يفحــص بدايــة حقيقي
معرفــة الطريــق ومعرفــة .. اإلنــسان كــل شــيء حتــى أعمــاق اهللا وأنــت باتــصالك الــدائم بــي ســتنمو فــي معرفتــي ومعرفــة كــل شــيء 

  .ة آدم األولى ُِمرضك وكل جزئية في ضعفك ومعرفة العالج الذي يعيدك لصور
  وبــدأ الــرب يظهــر لــي فــي رؤى كثيــرة يــشرح لــي الطريــق ويرينــي ضــعفاتي ورأيــت قديــسون كثيــرون مثــل األنبــا كــاراس واألنبــا

ففـي مـرة مـن المـرات رأيـت أننـي . أنطونيوس والبابا كيرلس وموسى األسود وكـل مـنهم يـشرح لـي عـن موضـوع هـام فـي الكتـاب 
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ً الــصحراء وخـرج منهـا إنـسان منيــر جـدا ذو هيبـة فعنـدما رأيــت انحنيـت ألصـنع لـه ميطانيــة فـي الرؤيـا أقـف علــى بـاب مغـارة فـي
وبــدأ " مولــودين ثانيـة ال مـن زرع يفنــي بـل ممـا ال يفنــى بكلمـة اهللا الحيـة"فعلمـت أنـه األنبــا كـاراس الـسائح وأول كلمــة قالهـا لـي 

ًمبنيـين بحجــارة حيـة بيتـا روحيــا كهنوتـا مقدســا " وقــال لـي ًيـشرح لـي أن هيكــل لكـي يـتم بنــاؤه البـد أن يوضـع حجــر الزاويـة أوال ً ً ً
ــه وكــأني " لتقــديم ذبــائح مرضــية ــة ثــم الــسعي هللا وأخبرنــي عــن ســفر العبــرانيين ومــا في ــي أن الوصــول هللا يبــدأ بــإرادة حقيقي وأخبرن

ًبالفعـل كنـت معـه أي فـي الـزمن الــذي كـان فيـه وهـذا أمـرا عجيبـا جــدا ولكـن الـرب كـان يـسعى بكـل  ً قــوة لكـل مـا هـو يبنـي ألنــه ً
  . فكم وكم سعي الرب لبنياننا" عاكفين على ما هو للبنيان"مكتوب 

   َّوأراني الرب أشخاص لم أعرفهم ويريد أن أتعرف عليهم سواء في هولندا أو أمريكا ، وكان يريدني أن أتعـرف إلـيهم ألنهـم ّ
ُّخاصته ويريد الرب أن أتعزى منهم وهم يتعزون بمـا عملـه الـر ّب معـي وبالفعـل كنـت أذهـب إلـيهم وكـانوا يتعجبـون كيـف عـرفتهم َّ

ًشكال واسما  َّففي اليوم الذي أذهـب ألحـد وفيمـا أنـا نـائم أجـد شـيء يـسقط علـي فأصـير فـي فـزع يـصعب وصـفه و أعلـم أنـه . ً
 شــرحها وكــل هــذا ّالــشيطان و أن شــيء حقيقــي قــد وقــع علــي ولــيس فــي الرؤيــا ، وفــي الرؤيــا أجــده يهــددني بأشــياء كثيــرة يطــول

  .ًلمجرد أن أشخاص بدءوا يعرفون الطريق لهذا كان يريد أن يفترسني افتراسا 
  وكانت عائلتي تسكن في والية ميتشجان وظللت في أمريكا سنتان حسب أمر الرب ثم عدت مرة أخـرى إلـى تلـك الدولـة

ر فـي  ُـَاألجنبية التي درست فيها قبال ، وبدأ الرب يريني أن الـشر قـد كثـ َ ًالعـالم ، وإنـي أرى الـرب يبكـي بـدموع غزيـرة وخـصوصا ً
ًفقــد رأيــت كنــائس معينــة صــارت خربــة جــدا وبعــض أديــرة رأيتهــا مظلمــة ، . ًانــه يبكــي علــى الكنــائس وعلــى بعــض األديــرة أيــضا 

ًوعرفني الرب بأشخاص هم أيضا يروا مـا أنـا أرى تمامـا ورأيـت العـذراء مـرة وهـي تـصرخ وتبكـي وهـي جالـسة علـى ا ً ألرض وهـي ّ
ًتبكي بكاء مروعا على الكنيسة  ِّ ُ وقال لي الرب أن كل هذا بسبب أن الناس لم تـسير فـي الطريـق الكـرب وال تجاهـد اآلن وال . ً

وقال لي الـرب . تعيش الصليب ولم تسلك كما سلكت أنا وال حتى تعظ وتنادي بالصوم وال بالصالة وال بقمع الجسد وصلبه 
ِـسلكوا كما سلكت أنا ، فأنا قد جئت ألعطيكم المثال ، فأنا هو الطريق ومن لم يعيش كما عشت ما فائدة تجسدي إن لم ت:  َ

ًأنـا ، ومـن لــم يـسلك كمـا ســلكت ، ومـن لــم يمـوت بـشبه مــوتي فهـو ال يـسير فــي الطريـق الــصحيح لهـذا لـن يــصل أبـدا ألنــه ال  ِ َ َ
َيــستطيع أحــد أن يــضع أساســا آخــر غيــر الــذي وضــع وهــو حيــاتي التــي  ِ ُ هــي الجهــاد القــانوني وحــده أي هــو الطريقــة الوحيــدة ً

ًللخــالص ، فأنــا لــم أكــن أحتــاج أن أنمــو وأتقــوى بــالروح وأن أتغــصب فــي الــصوم والــصالة لكــن قــد أريــتكم مثــاال لكــي تتبعــوا  َّ َّ
ًفإن كان آدم مجرد انه أعطى جـسده مـا اشـتهاه وكـان شـيئا صـغيرا جـدا !!!! فأين هذا اآلن ؟.. خطواتي  ً ] و قطمـة تفاحـة وهـ[ ً

ّجعلــت طبيعتــه تغيــرت تمامــا وانفتحــت عينــاه علــى األمــور الجــسدية ، فكــم وكم الــذين يتنعمــون اآلن وحتــى الــذين فــي األديــرة  َــ َ ًَّ
فهـل هــذا هـو الطريــق ! أيـن الكـالم الــذي أوصـيتكم بــه ؟.. !!!! و .. بالطعـام الفـاخر والــشهي وتنعمـات الجــسد مـن تكييــف و 

ُوهـل هـذا هـو اإلنجيـل الـذي عشته أنـا ؟! الذي أوصيتكم أن تجاهـدوا فـي الـدخول فيـه؟الكرب والباب الضيق  فـأنتم عبيـد !! "ِـ
ال تهتمـوا لحيــاتكم بمــا تـأكلون وال تهتمــوا قـائلين مــاذا نأكــل فـإن هــذه كلهــا "فأنـا قــد أوصــيتكم ) . ١٦: ٦رو" (للـذي تطيعونــه

َّتطلبهـا أمـم العـالم بـل اطلبـوا أوال ملكـوت اهللا وبـره ِ فــإنكم !! فلمـاذا لـم تـصدقوا كالمـي وال تطيعـونني ؟" ُوكـل هــذه تـزاد لكـم .. ً
ُفطالمــا ال تطيعــونني فــأنتم لــستم " أنــتم عبيــد للــذي تطيعونــه ، والــذي يحبنــي يحفــظ وصــاياي"بــذلك ال تعبــدونني ألنــه مكتــوب 

  . ًحتى عبيدا بالنسبة لي 
  هذا المكان ليس كلهم مسيحيون ألن المسيحي هـو الـذي أصحاب: لذلك وأنا في خلوة في بعض األديرة قال لي الرب 

َيـسلك كمـا سـلكت أنـا ويـسير الطريـق الـذي عـشته أنـا ويطيـع وصـاياي فـأنتم عبيـد للـذي تطيعونـه فقـد ، ومـن ال يطيعنـي هــو ال 
يوجـد : ب انه ورأيت رؤى كثيرة ، وكان يقول لي الر .ًيعبدني ، وخصوصا اآلن ال يحب كل واحد اآلخر محبة القريب كالنفس 

هنا في هذا الدير أشخاص كثيرون ليسوا مسيحيون ألنه ال يتبعوني وال يطيعوني وال يعيـشون اإلنجيـل وال الطريـق الكـرب الـذي 
َّو أيـضا لـست أنـا وحـدي أرى كـل هـذا ، فـإن الـرب عرفنـي علـى .. . وكان الرب يبكي بأكثر حرقة على الرعـاة و . أريتكم إياه  ً

  .وهذا قد رأيته أنا مرات عديدة . ًزينا أشخاص يرون الرب ح
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  َمـن تظـن أيهمـا أعظـم أنـا : ومرة رأيت الرب على السحاب يبكي وكان أمامه الشيطان رئيس العالم ، وقال الشيطان للـرب
َانظر كم إنسان يعبدك اآلن وكم إنسان يعبدني أنـا ؟!! أم أنت ؟  هنـاك فبـدأ الـرب يبكـي بحرقـة ، وكـان. فأنـا إلـه أعظـم منـك !! َ

ٍمالكان يسندانه عن يمينه وعن يساره ألن الرب كاد يخور جدا ، ونظـر إلـي مـالك منهمـا وكلمنـي بحـزم شـديد وقـال لـي  ّ ٌ َّ حـرام : ً
ــرد علــى العــدو ، قــل للنــاس !! جعلــتم إلهكــم فــي حــسرة .. علــيكم  " . اعبــدوا الــرب وإال لهلكــتم"ّوجعلتمــوه ال يــستطيع أن ي

ــا يطــول شــرحها  ــ. والرؤي ــأكلوا أشــهى األطعمــة وأن يمتعــوا وأران ي الــرب رؤى كثيــرة ألفعــال الــشياطين وكيــف يغــرون النــاس أن ي
ُجسدهم بكل سبل الراحة والترفيه ألن هذا هو أكثر شيء يجعل الجسد فـي جـوع و عبوديـة أكثـر ، لهـذا قـال الـرب لـي مـرات  ُ

يعود هللا هو الصوم بل أول خطوات الطريق الذي يعود باإلنسان لصورة آدم األوىل ثم : عديدة 
ً وأن يصلبه مع األهواء والشهوات كما فعلت أنا تماما وأريتكم بنفسي المثال وإقماع اإلنسان جلسده وأن يستعبده

إطاعـة .. ًأوال :  والتوقف عن عبادة أي إله هو بدايـة عبـادة اهللا اآلب ألن التوقف عن عبادة اجلسدألن الصوم يعني . 
ال يقـدر أحـد أن يعبـد سـيدين فـي وقـت .. "ً ، وثانيا )١٦: ٦رو("أنتم عبيد للذي تطيعونه" هو عبادة له الجسد في أقل شيء يهواه

 أي انه طالما اإلنسان يعطـي جـسده أي شـيء يهـواه وأقـل شـيء يـشتهيه فهـو يعبـده وبهـذا ال يقـدر أن يعبـد اهللا )٢٤: ٦مت("واحد
ر طبيعتــه تمامــا وهــذا مــا فعلــه آدم عنــدما أكــل مــن الثمــرة قطمــة واحــدة ففــ ًي الحــال صــار تحــت عبوديــة جــسد جــائع جعلــه تتغي َّــ

وهذا ما أدركه كل القديسون لهذا عاشوا في صلب دائـم لجـسدهم حتـى عنـدما يفنـى . فانفتحت عيناه وعرف األمور الجسدية 
َّإنسانهم الخارجي فالداخل يولد وينمو كل يوم كما أريتكم أنا بنفـسي عنـدما كنـت أنمـو وأتقـوى بـ َ ًالروح عنـدما عشت مماتـا فـي ُ ِـ

فلمن كنت أصوم أنا.. ً عاما ألريكم أنه بهذا يحيا اإلنـسان بـالروح ٣٣الجسد 
َ

و ملـاذا !  وكنـت أعتـزل فـي البـراري ؟
ِ لكي تتبعوا خطواتي ، ومـن لـم يجاهـد حتـى الـدم ويمـوت بـشبه مـوتي  املثال  فأنا أريتكم !!ًعشت مماتا يف اجلسد ؟ َ

فإن أهل نينوى لو صـلوا . ن طبيعتكم التي ولدتم بها وهي العبودية ال يمكن أن تخرج إال بالصوم والصالة فإ. ًلن يخلص أبدا 

 البـاب وأكـرب الطريـق  أضـيق ما "َّفكان يجب أن تتـذكروا انـه . عشرات السنوات دون أن يصوموا لما كنت غفرت لهم 
دتم فيـه هـو الجهـاد حتـى الـدم فـي صـلب الجـسد وقمعـه المؤدي إلى الحياة أي أن شروط القيامة والحياة من المـوت الـ ُذي ول ُِـ

ِّ ، وإن كـان هـذا الطريـق كربـا ومـا أكربـه فاإلنـسان الـذي سـيقدر قيمتـي وقيمـة الوجـود )٦:٦رو/١٦: ٤كـو٢(وإفناء إنسانكم الخـارجي  ُ ً
أنـتم تحتــاجون أن .. إذن  .. )٣٦ :٨رو/٢٢: ٤٤مـز(َالـدائم معـي مثـل كـل القديـسين سـيقبل هـذا الجهـاد فـي إماتـة جـسده كـل النهـار 

   )٥: ٦رو(ِتبصروا قيمة الوجود الدائم معي حتى تقتنعوا أن تموتوا بشبه موتي 
  هنـاك التـشويش وكـل .. ُّحيـث الغيـرة والتحـزب : ًحـزين جـدا علـى الطوائـف واالنقـسامات ، وقـال لـي أنه لكن أراني الرب

وأخبرنـي مـاذا سـيحدث فـي مـصر بعـد . نيسة بقوة ، وأمور كثيرة يطـول شـرحها وأخبرني انه سيفتقد الك. )١٦: ٣يعقـوب (أمر رديء 
ســنوات مثــل انــه لــن يكــون هنــاك انقــسامات فــي الطوائــف بعــد بــل ســيكون الجميــع يعبــدون اهللا حــسب اإلنجيــل أي سيعيــشون 

نعــيش لحقيقيــة وهـو أن الطريـق الـذي ســلك فيـه الــرب راعينـا فهـذا هــو الطقـس الحقيقــي كمـا أخبرنــي الـرب وهـذه هــي الطائفـة ا
َّنـسلك كمـا سـلك الـرب تمامـا وهـو الطريـق الـذي كرسـه الـرب لنـا وهـو الطريـق الكـرب الـذي اإلنجيل ونعيش كل كلمة فيه وأن  ً

ــا بــوال واألنبــا كــاراس ومــريم المــصرية  ــراري والقفــار وشــقوق األرض مثــل األنب ســلكه كــل القديــسون الــذين كــانوا تــائهين فــي الب
 وأخبرني الرب عـن أشـخاص مـشاهير فـي العـالم كـانوا بعيـدين عـن الطريـق الروحـي وعبـادة اهللا بـالحق سـوف .وقديسون كثيرون 

ِّيغيــرهم الــرب ويــصيروا ممتلئــين منــه لدرجــة  ِّ ســوف يوبخــوا المــسيحيين الــذين فــي الكنــائس واألديــرة الــذين ال يعبــدون اهللا أنهــمُ
ؤالء المشاهير رؤساء دول ، كذلك رئيس دولة مـشهور كـان بعيـد كـل بالحق وبعمق على عدم إيمانهم وتقصيرهم ، ومن ضمن ه

ــدة أنــه ســيكون نــورا للعــالم وقــدوة أيــضا لكثيــرين بــل وســيدين أغلــب  ًالبعــد عــن اهللا أخبرنــي الــرب فــي رؤى طويلــة ســنوات عدي ً
ذه الدولــة الــذي المـسيحيين علــى عــدم جهـادهم فــي الطريــق الكـرب ، ولــيس أنــا فقــط رأى هـؤالء األشــخاص وبالــذات رئـيس هــ
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ًسيصل ألعلى درجات القداسة بل آخرين أيضا ومنذ سنوات يريني الرب هذه الرؤى وكان دائما يؤيدني مرشـدي الروحـي ويؤكـد  ً
ًوكـل مـا أخبرنـي الـرب منـذ سـنوات قـد حـدث تمامـا . ِّلي صدق ما أراه حتى أنفذ بالفعـل مـا يطـالبني بـه الـرب عـن طريـق الـرؤى 

ًأي عندما يخبرني الرب عن أي إنسان في أي دولة وأذهب إليه أراه كما رأيته في الرؤيا تماما وهـذا مـا . كما رأيت في كل رؤيا 
ًيجعلني في يقين كامل من كل كلمة يخبرني بها الرب ، أوال بـسبب المعجـزة التـي مازالـت مـستمرة ، و أيـضا بـسبب أن كـل مـا  ً

ب فـي تفاسـير اإلنجيـل وأخبرني الرب عن أمور في اإلنجيـل وشـر. أراه حقيقة  َـح لـي أشـياء كثيـرة لـم تكت وحتـى عنـدما سـألت . ُ
ّإننـا لـم نفكـر فـي هـذا األمـر مـن : بعض الدارسين عنها لم يعرفوا تفاسير هذه األشياء التـي أخبرنـي بهـا الـرب ، بـل قـال بعـضهم 

 أيـام ؟ و لمـاذا ١٠فـي نفـس اليـوم أو بعـد لمـاذا قـام الـرب بعـد ثالثـة أيـام؟ و لمـاذا لـم يقـوم : مثـال !! قبل أو في هذا السؤال 
الغلـة ولـم يخـزن النـصف ؟ ) خمس (٥\١و لماذا خزن يوسف ! يكتب لنا الرب كالمه في أربعة أناجيل وليس في كتاب واحد؟

َّ كر قمح أما الزيت فدفع نـصف الـدين وهـو ٢٠ًالغلة أيضا وهم ) خمس (٥\١و لماذا دفع وكيل الظلم   بـث الزيـت وتـرك ٥٠ّ
َـمديونين األخر لل  والـدرهمين )٢: ٢١لـو( والفلـسين )٤١: ٦مـر( والـسمكتين )٣٥: ١٠لـو(وأخبرنـي مـا همـا الـدينارين !  بـث الزيـت ؟٥٠ُ

 وثالث ثماني  بدينار ثمنية قمح "فقد نادى المالك في سفر الرؤيا  . )٢: ٥لـو( والسفينتين )١: ٢يش( والجاسوسين )٢٤: ١٧مت(

خبرني الرب ما هما الـدينارين ومـا هـي سـتة أيـام الخليقـة و لمـاذا أمـر اهللا نـوح أن يأخـذ مـن الطيـور  فأ)٦:٦رؤ("  بدينار شعير 
َّسبعة سبعة والحيوانات الطاهرة أيضا سـبعة سـبعة أمـا البـاقي يأخـذ اثنـين اثنـين   ، ومـع ذلـك دخـل نـوح بكـل مـن الطيـور )٢: ٧تـك(ً

 فمـا هـي المائـة )٣: ٨تـك(ً يوما تـنقص الميـاه ١٥٠أي بعد .. في األيام المذكورة و لماذا الدقة !!!  ؟)٩: ٧تك(والبهائم اثنين اثنين 
إنكم البد أن تعيشوا كل كلمة فـي "وأخبرني الرب ..!! )٥: ٨تك( يوما بالتحديد تظهر رؤوس الجبال٧٣وبعد ! ًوالخمسون يوما ؟

ً وخـصوصا )١: ٥رؤ(سفر مختـوم بـسبعة أختـام فهذه ليست قصص أحكيها لكم ولكـن الـ.. ُالكتاب ألن كل كلمة تحيي اإلنسان 
: ٢يـو٤٥/١: ٦يـو(ِّ ألن الجميع سـيكونون متعلمـين مـن اهللا )١٠: ٢كو١(لكن بالروح نستطيع أن نعرف ونفحص كل شيء . سفر الرؤيا 

ِّيعلم كل نفس تريد  هكذا سَّعلم اهللا مريم المصرية كما )٢٧ ُ .  
  ولكـن أرانـي المكـان . لـيس اآلن : وطلبت من الرب طوال هذه الـسنوات أن أذهـب إلـى ديـر وأبقـى فيـه ، فقـال لـي الـرب

ومنـذ أكثـر مـن عـام و أنـا فـي مـصر وطلـب منـي الـرب أن . الذي سأذهب إليه ، ولكـن سـيكون فـي الوقـت الـذي يختـاره الـرب 
ّخــرج منهــا ، واعتقــدت أن هــذا ســيكون خلــوة لبــضعة أيــام ، ولكــن مــرت الــشهور فأدركــت أن أظــل فــي منزلــي فــي حجرتــي ال أ

ّوفي هذه الشهور عرفني بأمور في الكتاب المقدس أكثر بكثير ممـا عرفتـه فـي الـسنوات الـسابقة كلهـا . الرب يريدني أن أعتزل 
ًذراء التــي فــي أشــد األوقــات كانــت تــأتيني ســريعا ، وفــي هــذه األثنــاء ظهــر قديــسون كثيــرون فــي الغرفــة ومــن ضــمنهم الــسيدة العــ

ُّوظهرت مرتان في غرفتي فـي الحقيقـة ولـيس فـي رؤيـا ، وكـذلك أشـعياء النبـي وايليـا لكـي يعزونـي ألن الـصليب كـان يـزداد أكثـر 
 : ًوأخيرا القديس بولس الرسول الذي منذ بضعة شهور قبل انتهاء الخلوة الذي قال لي . فأكثر 

إن المعجزة الحقيقية ليست هي إقامة لعازر الذي أنتن ، بل المعجزة الحقيقيـة هـي تغييـر قلـب . .ابني الحبيب 
ــق وامــتألت كــل المــلء  والتــي كانــت قــد ســبق [نفــس مثــل مــريم المــصرية التــي كانــت أبعــد مــا يكــون عــن الطري

 ] . وظهرت لي في رؤيا بنور عجيب ووبختني على تقصيري في الجهاد
 البـد أن تمتلئـوا إلـى كـل مـلء اهللا لتـصلوا "قد جعلني الرب أكتب رسالتي بيدي التـي قلـت فيهـا  : وقال لي القديس بولس

ًولكن حزني الشديد أننـي لـم أصـل إلـى الكمـال وهـذا مـا يجعلنـي حزينـا  )٤ ، ٣أف("إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح
ِّ سوف يعرفـك الـرب علـيهم فـأرجو أن تخبـرهم بهـذا ، واألمـر ألن فرصتي قد انتهت ، أما أنت فمازالت لك الفرصة وكل الذين

 التـي تقـول ٤الذي أريد أن أنبهك إليه والذي يغفله الكثيرون أن رئيس العالم قد أخفى أعين النـاس عـن اآليـة التـي فـي أفـسس 
إن اهللا عنـدما خلـق .. ة اهللا يـا أحـشاء ورأفـ.. ، فيا ابني الحبيـب " إلى أن تصلوا إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح"

اإلنسان كان كل هدفـه أن يـصير اإلنـسان صـورة لـه ومثالـه ، و المـسيح هـو صـورة اهللا التـي يتمنـى اهللا أن تكـون كـل نفـس مثلهـا 
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لهـذا أوصـى الـرب كــل نفـس أن تـصير كاملـة أي بــنفس قامتـه ومـشابهين لــصورة ابنـه عنـدما كـان علــى األرض عنـدما جعـل نفــسه 
ًل أمانة كـان مـشابها لنـا فـي كـل شـيء حتـى ال يـصير لنـا عـذر فـي عـدم فهـم مـا هـي صـورة اهللا وكيـف نـصل إليهـا ، و ًإنسانا وبك

الصورة التي وصل إليها المسيح هي الصورة التي يطالبنا اهللا أن نصل إليها وهذه هي صورة الكمال و هي قامـة مـلء المـسيح ، 
وفــي هــذه اللحظـة ظهــر الــسيد المــسيح بنفــسه .  أعطــى كــل نفــس أن تـصل لــه وال يمكـن أن يطالبنــا الــرب بالكمــال إال لـو كــان

 ألن قدرتي اإللهية قد وهبت لكل إنسان كل ما هو سوف أدين كل نفس مل تصل للكمال: ومعه اإلنجيل وقال لي 
ــوا ًللحيــاة والتقــوى لتــصيروا شــركاء فــي الطبيعــة اإللهيــة بــل أريــدكم أن تكونــوا واحــدا كمــا أنــا و اآلب واحــد  ، فأريــدكم أن تكون

هـذه هـي غـايتي أن تعيـشوا هـذه :  ، وقـال لـي الـرب ٤ًوكان اإلنجيل في يـده مفتوحـا علـى أفـسس . ًكاملين كما أنا كامل أيضا 
الوصية ، فإن كثيرون امتلئوا كل الملء ووصلوا لدرجات عليا مثل أخنـوخ وايليـا ويوحنـا المعمـدان والعـذراء ، وهـؤالء ليـسوا مـن 

بل نفس طبيعتكم وكانوا تحـت اآلالم مـثلكم ولكـنهم جاهـدوا الجهـاد القـانوني والجهـاد حتـى الـدم ومـاتوا كـل النهـار عالم آخر 
ًوصـاروا متحـدين بـشبه مـوتي لهـذا وصـلوا ، فـأنتم أيـضا يمكــنكم أن تـصلوا وتـصيروا مثـل هـؤالء القديـسين ،  فيــا هلـا مــن ِ

تكتشفون انه كانت مقدمة لكم نفس خسارة التي سوف تندمون عليها طوال األبدية عندما 
َّ ُ

ً التي كانت للعذراء ويوحنا المعمدان ، فأنا ال أحابي وإال ال أصير عادال أو حكيما أو كامال الفرصة والعطية والنعمة ً ً
ِفأرجوك يا ابنـي أن تجاهـد حتـى الـدم لتـصل للهـدف الـذي خلقتـك وخلقـت كـل إنـسان ليـصل إليـه وهـو أن يـصير صـورة لـي !! 

خبـر بكـل مـا سـمعت ألن الـشر وسـوف أعينـك ، وأ.. ي في كل صفاتي ، وهذا هو الكمـال الـذي طـالبتكم أن تكونـوا فيـه ومثال
ًقد زاد إلى أعاله وقليلون جدا هم الذين يعبدونني بالحق ألن اإلنسان عبد للذي يطيعه ، فإن الوقت مقصر جدا  ًِّ ْ َْ. 

 ًقيقة بجسدي حتى أني رأيت بعض أقاربي ورئيس دير هنـاك أيـضا كنـت وقد جعلني الرب أرى الظلمة الخارجية وكأني بالح
ًأعرفه ورأيت خالي وهو إنسان ال يحب الشر بل فقط لم يعيش للمسيح لهذا عنـدما رآنـي احتـضنني وبكـى بكـاء مـرا وقـال لـي  ُ ً ّ

َ ومـع انـه ال يتعـذب ألنـه .يا بختك انـت سـألت عـن الهـدف والحـق !! أنا لم أسأل عن الحق وعن الهدف ، ويا ليتني سألت : 
َفي مكان العذارى الجـاهالت الـذين لـم يجاهـدوا وُأغلـق البـاب علـيهم لكـنهم ألنهـم ليـسوا أشـرار لـم يتعـذبوا  لكـن مـا الفائـدة . ِ

َإن النـدم الـذي نحـن فيـه ال يوصـف ألنـه ألجـل أي شـيء لـم : وقـال لـي خـالي !!! ؟..أنهم يجلسون إلى أبد اآلبـدين فـي ظـالم  ُ
ساومنا ي الطريق الكـرب فـنحن نجاهد ف

َ َ َ
.. األبدية والوجود الدائم إىل األبد مع الرب بأشياء باطلة   

 فيا ليتك يا ابني )٩: ١١لو(  آخذ مل أسأل مل وألني ..!!..!!!..!!!!..!!!! وبريح .. وبسراب .. بل بهواء 
 الرب ليـرى ابنـه فـي بحـر مـن الوحـل والطـين ألن ًورأيت أقرباء كثيرون هناك وشخصا آخر قد أتي به. تجاهد على قدر قدرتك 

لكــن مــا .. ًالظلمــة الخارجيــة أيــضا درجــات كثيــرة ألن عــدل اهللا مطلــق لكــل إنــسان ، لكــن خــالي كــان فــي مكــان نظيــف وفــارغ 
ًوكـان إنـسانا متـدينا جـدا بالنـسبة ألهـل ال] والـد أمـي[ورأيت أول درجات الملكوت المضيء وكـان فيـه جـدي ! الفائدة ؟ ً عـالم ، ً

ثم رأيت أمـاكن . ًلكنه بعيد كل البعد عن مكان اآلباء المتوحدين الذين جاهدوا ألن جدي لم يكن أيضا هدفه الوحيد المسيح 
ورأيـت القـديس تكـال هيمـانوت عبـارة عـن جمـرة . اآلباء السواح مثل القديسة أناسيمون والتي كان في خدمتها مالئكـة عمالقـة 

َّنــار فاندهــشت جــدا وعرفنــي َال تــسأل أو تــسعى أن تــصير مثلــي ألنــك خلقــت ! ِّلمــاذا انــت متعجــب منــي ؟: " بنفــسه وقــال لــي ً ِ ُ
َّفـال تركـز فـي وجاهـد علـى قـدر طاقتـك  يل صـورة وليس لتصير مثل اهللا وصورة هللا  ِّ ورأيـت مكـان أبونـا عبـد المـسيح ". ُ

ًديس ميـصائيل الـسائح فرأيتـه محمـوال علـى الـسحاب المناهري ورأيت مالئكة تطيـر حولـه مثـل أطفـال ، ثـم أشـار الـرب إلـى القـ
ُّال يوجد مثل هذه ومثل محبتها ألنها هي أكثر القديسين الـذين تركـوا وضـحوا علـى "وكان الرب يمدح القديسة إيالرية وقال لي 

 ولـم أرى مكانهـا ولكننـي لـم أراهـا. َّاإلطالق فال يوجد مثيل لها في محبتها على وجه األرض ألنها أكثر البشر ضـحت وتركـت 
ََّولكن فقط كلمني الرب عنها وقال لي هذه هي الطوباوية المطوبة  اهـتم فقـط أن تعـيش اإلنجيـل وال تهـتم : ثـم قـال لـي الـرب . ُ
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بالــشكل أو بالمكــان ألن كثيــرون عبــدوا الطقــوس والــشكل ولكــنهم لــم يــصلوا إلــى صــورتي أي لــم يــصلوا إلــى الكمــال فأغلــب 
لكــنهم وصــلوا ..] مثــل القديــسة مــريم المــصرية وأنبــا بــوال وأنبــا كــاراس و آبــاء ســواح كثيــرون [لطقــوس القديــسون لــم يمارســوا ا

فـالطقس وسـيلة قويـة تـساعد كـل املبتـدئني .. فإن كنت أنا أعتزل في البـراري وُأصـلي . للقداسة وللكمال 
َّـفهو كالسماد الفعال ولكـن ! دته ؟فإن لم يصل به اإلنسان للكمال فما فائ ..ًوالضعفاء يف الروح ولكنه ليس هدفا
َما فائدته إن لم توجد بذرة قد دفنت في األرض  ُِ َ والـدليل أن . فال يهـم الوسـيلة بـل المهـم الجهـاد للوصـول إلـى الهـدف ..!!!! ُ

ن كثيرون عاشوا طوال حياتهم في الكنائس يمارسون الطقوس ولم يصلوا للقداسة وللكمال كمـا وصـل القديـسين والـسواح الـذي
ًعاشوا في البـراري وشـقوق األرض وحتـى بـدون ممارسـة الطقـوس كالقـديس يوحنـا المعمـدان وكـل قديـسي العهـد القـديم أيـضا ، 

ً يرتفعون روحيـا بـدون الجهـاد موهذا ألن الذين مارسوا الطقوس ظنوا أنها هي الطريق نفسه أي اعتقدوا أنهم بممارسة الطقس ه
 في الطريـق ولهـذا لـم يـصل كثيـرون للقداسـة التـي بـدونها كملطقس هو الوسيلة التي تساعدأن افي الطريق الكرب ، ولم يدركوا 

  .)٤٨: ٥مت(المهم الذي يصل للكمال  .. )١٤: ١٢عب(ال يعاين أحد الرب 

  ًوهناك شيئا هاما جدا غاية في األهمية قد أخبرتكم به في الكتاب عندما قلت أن ً : ٢رو("َالختـان ينفـع إن عملـت بالنـاموس"ً

 وبالطبع ال يمكن أن أخبركم في العهد الجديـد بـشروط الختـان ألنـه ال يوجـد ختـان فـي العهـد الجديـد بـل كنـت أتكلـم عـن )٢٥
ُالطقوس وكل الممارسات التي ال تجدي إن لم يعيش اإلنسان اإلنجيل ألن كل الطقوس كالسماد القوي الفعال وجسدي كماء 

َوهكذا فالعماد والتناول ال ينفـع مـن ال يعـيش .  وذاك في أرض ال توجد بها بذرة مائتة الحياة الواهب الحياة ولكن ال ينفع هذا
َاإلنجيل ألنكم فـي المعموديـة وضـعت رصـيد روحـي لكـل إنـسان ومـن ال يـستغل هـذا الرصـيد بعـد ذلـك فـي جهـاده فـي الطريـق 

ًالكــرب فهــذا الرصــيد ســيدينه جــدا ألن الهــدف هــو الوصــول لــصورتي والوســيلة لتح ِ قيــق هــذا الهــدف هــو الجهــاد القــانوني وهــو ُ
ِّالموت بشبه موتي وكل الطقوس وجسدي هو شيء مكمل يساعد فـي الوسـيلة ولـيس أيـضا هـو الوسـيلة أي يـساعدكم ويقـويكم  ً ِ
 َـفـي الجهـاد الـذي هـو الوســيلة فمن ال يـتمم الوسـيلة ويبــدأ يعيـشها وهـو الجهـاد كـدفن البــذرة ال تفيـدها الـسماد وال حتـى المــاء

والدليل أن كثيرون يتناولون كل يوم وهم معتمدون ولكن لم يـصيروا صـورة لـي وهـذا أكبـر دليـل أنهـم لـم يتممـوا شـروط اإلنبـات 
أي لم يجاهدوا في الطريق الكرب وإال لتحولوا مثلما موسى األسود الذي عملت معه بنعمة قوية كالفأس الذي نـزل علـى أصـل 

ّ إنسانه الخارجي فعمل فيه الماء الحي فكان يجب أن تستيقظوا وهذا ألنكم ال تنظروا الشجرة ألنه صلب جسده وأماته وأفنى
ــى الهــدف فمكتــوب  ــق الوحيــد للوصــول إل ــاتي وســير القديــسين التــي هــي الطري ونحــن جميعــا "ًللمــرآة دائمــا وهــو جهــادي وحي

فالختـان " إلـى مجـد كمـا مـن الـرب الـروحّناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد 
ينفــع إن عملــت بالنــاموس وهكــذا العمــاد والتنــاول ينفــع إن جاهــدت فــي الطريــق الكــرب أي عــشت اإلنجيــل ولكــن إن كنــت 
َمتعـديا للنـاموس صـار ختانـك غرلـة أي إن لـم تعـيش اإلنجيـل أي تمــوت وتـصلب معـي كـل حـين كأنـك غيـر معتمـد أي مثــل أي  ُ ً ُ

َي بـل سـتدان أكثـر بكثيـر جـدا ألنـه وضع لـك رصـيد روحـي كبيـر وأنـت لـم تـستعمله إنـسان غيـر مـسيح ِـ ُ ً َ فالعمـاد هـو إقـرار مــن . ُ
ًاإلنسان أن يموت معي ويدفن معي وليس هو امتالء مني لهذا أمرتكم كثيرا أن تدخلوا من الباب الـضيق وتجتهـدوا فـي الجهـاد  َ ُ

ًريق لمـن لـم يولـد مـسيحيافي الطريق الكرب فالعماد واإليمان هو بداية الط ألنـه إن كـان األغـرل يحفـظ أعمـال النـاموس أفمـا . "َ
ًتحسب غرلته ختانا َ  أي إنسان مثـل كـل الـشهداء الـذين سـفكوا دمهـم وآمنـوا بـي ولـم يمارسـوا طقـس المعموديـة فهـم )٢٦: ٢رو(" ُ
ًفحـسبت لـه غرلتـه ختانـا أي كأنـه" األغـرل يحفـظ أحكـام النـاموس"الذين قلت عنهم  َ  اعتمـد ألنـه بالفعـل عـاش العمـاد والتنـاول ُ

َألنــه مــات معــي وشــبع بــي ولــيس بممارســة طقــس التنــاول بــل كحيــاة وهــؤالء الــذين ســيدينون كــل مــن مارســوا كــل الطقــوس ولــم  ُِ
 وتكون الغرلـة التـي مـن الطبيعـة وهـي"يعيشوا اإلنجيل ألنهم لم يجاهدوا في الطريق الكرب ويموتوا معي كل حين لهذا مكتوب 

ــاموس تــدينك أنــت الــذي فـــي الكتــاب والختــان تتعــدى النــاموس ل الن َتكم ِ ُ ــ َفالختـــان ينفـــع لمـــن يعمـــل " ِّ
ت  .. بالناموس فقط َـفالمسيحي المعتمد والذي يتناول كل يوم ولم يعـيش اإلنجيـل هـو مثـل إنـسان يملـك أرضـا وهب ِ ُ ً
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ًا بالمــاء الحــي الموهــوب لــه أيــضا ورفــض أن يــدفن ًلــه لتــصير جنــة حقيقيــة فبــدأ يــسكب الــسماد الموهــوب لــه أيــضا وبــدأ يرويهــ ّ
ّيـا غبـي "ً أحمقا ويخـسر كـل شـيء كالـشاب الغنـي الـذي لـم يفعـل خطيـة ولكـن لـم يهـتم بـالطريق فقلـت لـه بهذاالبذار فسيصير 

 هـو فكثيرون مسيحيون ولكن ال يطيعونني وال يـسلكون كمـا سـلكت أنـا لهـذا هـم غيـر مـسيحيون فـي الحقيقـة كمـا" ماذا تفعل؟
ًألن اليهودي فـي الظـاهر لـيس هـو يهوديـا وال الختـان الـذي فـي الظـاهر فـي اللحـم ختانـا بـل اليهـودي فـي الخفـاء هـو "مكتوب  ً
 الذي مدحه ليس مـن النـاس بـل مـن اهللا إذن فمـا هـو فـضل وختان القلب بالروح ال بالكتاب هو اخلتاناليهودي 

المولـود فـي النعمـة وموهـوب لـه رصـيد روحـي عـالي ووقـع علـى إقـرار أنـه أي مـا فـضل المـسيحي " اليهودي ومـا هـو نفـع الختـان
ًسيموت معي وسيصلب معي وسيسلك كما سلكت ومـع هـذا لـم يكـون صـادقا ورفـض أن ينفـذ هـذا اإلقـرار فهـو كـاليهودي فـي  َ ُ

ًالظاهر الذي اختتن في اللحم فقط فإن إبراهيم آمن بي فحسب له برا وقد أخبرتكم في الكتاب  َ ِ َيف حسب ؟فك"ُ ِ أ وهو في ! ُ
 الذي ًأخذ إبراهيم عالمة اخلتان ختما لرب اإلميانولكن . ليس في الختان بل في الغرلة! الختان أم في الغرلة؟

َكان في الغرلة ليكون أبا لجميع الـذين يؤمنـون وهـم فـي الغرلـة كـي يحـسب لهـم أيـضا البـر ُ وبـالطبع فأنـا ال أتكلـم عـن شـروط ." ً
ًعمة لكن أتكلم عن الطقوس عموما لعلكم تفهمون أي أن إبراهيم صار في البر قبل أن يمـارس طقـسا ولكـن الختان في عهد الن ً

ًأخبرتــه أن يمــارس طقــس الختــان وهــو عالمــة الختــان ليكــون ختمــا لبــر اإليمــان والخــتم هــو نهايــة الموضــوع والكــالم ألنــه بعــد 
ًى يؤكد صـاحبها أنـه موافـق علـى تنفيـذها كالـذي يريـد أن يـصير مـسيحيا الختام ال يوجد كالم أي مثل الوثيقة التي تم توثقيها حت

ِيأتي في الكنيسة ويعلن أنه يريد أن يموت مع المسيح فيعلن أمام اهللا وأمام الكنيسة إيمانه هذا وإصـراره هـذا ورغبتـه القويـة فـي  ُِ ُ
ً سأعمل معه بقوة روحي الذي سأوهبه لـه إذا طالمـا ٍأن يسير الطريق الكرب حينئذ أنزل أنا بروحي في الماء والزيت وأؤيده أنني

إذن لــب القــضية إرادة اإلنــسان ورغبتــه القويــة وإصــراره وســعيه للوصــول لــي وقبولــه أي شــيء . هــو أراد أن يحقــق هــذا الهــدف 
بـراهيم بـاهللا ٍوهذا هو مـوت البـذرة حينئـذ أبـدأ أنـا بالـسماد وهـو الـروح التـي وهبتهـا لـه وبالمـاء الحـي وهـو جـسدي ودمـي فـآمن إ

ًوحسب له إيمانـه ـبرا وهـو لـم يمـارس طقـس واستـشهد كثيـرون علـى اسـمي بـدون ممارسـة الطقـس كـاألغرل الـذي حفـظ أحكـام 
ًالناموس فحسبت غرلته ختانا فصار إبراهيم أبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل أيضا يسلكون في خطوات إيمـان أبينـا  ً

ــدة إبــراهيم الــذي كــان وهــو فــي الغ ــل الخليقــة الجدي ــان ال ينفــع شــيئا وال الغرلــة تنفــع شــيئا ب ــة فالخت ًرل كمــا قــد ). ١٥ :٦غــل(ً
َأخبرتكم فانظروا إلى شاول الطرسوسي الذي انفتحت بصيرته وعرف المرض الذي ولد فيه فأدرك كيف يتم العالج وكيـف تمـم  ُِ

َر إال بـصليب ربنـا يـسوع المـسيح الـذي بـه قـد صـلب وأما مـن جهتـي فحاشـا لـي أن افتخـ"الوسيلة للوصول للهدف عندما قال  ِ ُ
 ، ألنه يف املسيح يسوع ليس اخلتان ينفع شيئا وال الغرلة بل اخلليقة اجلديدةالعالم لـي وأنـا للعـالم 

فاصـحوا واسـهروا ألن إبلـيس ) ١٧: ٦غـل"(فكل الذين يـسلكون بحـسب هـذا القـانون علـيهم سـالم ورحمـة وعلـى إسـرائيل اهللا
 . َ كأسد زائر يلتمس من يبتلعه فقاوموه راسخين في اإليمان خصمكم يجول

  انتـصبوا وارفعــوا رؤوسـكم الن نجــاتكم "ًأخيـرا يـا ابنــي ويـا أحــشاء ورأفـة قلبـي مــا قلتـه للجميــع أقولـه لــك ولكـم مـرة أخــرى
هكـذا أنـتم .  قـربمتـى أفرخـت تنظـرون وتعلمـون مـن أنفـسكم أن الـصيف قـد. وانظروا إلى شجرة التين وكل األشـجار. تقترب 

ًأيضا متى رأيتم هذه األشياء صائرة فاعلموا أن ملكـوت اهللا قريـب جـدا وعلـى األبـواب فالـسماء واألرض تـزوالن ولكـن كالمـي . ً
فاحرتزوا ألنفسكم لئال تثقل قلوبكم يف خمر وسكر وهموم هذه احلياة. ال يزول

ْ َ
 فيصادفكم ذلك اليوم 

  . السين على وجه كل األرضألنه كالفخ يأتي على جميع الج. بغتة

 لكي تحـسبوا ًفاسهروا إذا وتضرعوا يف كل حني َ  مـن جميـع هـذا المزمـع أن يكـون وتقفـوا قـدام للنجاة ًأهالُ
  ".ّمخيف هو الوقوع في يدي اهللا الحي فلي النقمة أنا أجازي يقول الرب"ابن اإلنسان ألنه مكتوب 
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 ــاك شــيئا غايــة فــي األهميــة يغفلــه الكثيــرون أن  وســيلة أي طقــس أو أي ترتيــب فــي أي كنيــسة فــي أي عقيــدة هــو ًوهن
أي لكـي تـصلوا للهـدف وهـو أن تـصيروا أعـضائي فـإن الوسـيلة الوحيـدة هـي دفـن   التي تصل للهدف ،للوسيلة مساعدة

ُّالبــذرة واســتمرارها ميتــة أي التوقــف عــن طاعــة الجــسد والــذات والعــالم بالتغــصب الكامــل مــع التغــصب علــى الــصالة كــل  حــين ُّ
ّفهذه هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلي أما الطقوس فهي ليست الوسيلة بل هي كالسماد الذي يـساعد ويقـوي الوسـيلة أي هـي  ُ َّ

فبـدون مـوت البـذرة ال يـساعدها كـل . وسيلة مـساعدة للـذي يجاهـد الجهـاد القـانوني الـذي هـو وحـده الوسـيلة الوحيـدة للهـدف
َالواهب الحياة مثل الجسد والدم الذي ال يفيد مـن ال يـصلب معـي ويمـوت معـيّسماد العالم وال حتى الماء الحي  ُ ًإذا ال يهـم . َ

 سـواء  للهـدف تـصلوا  ًالطريقة التي تساعدكم بـل المهـم الـذي يـسير فـي الطريـق الكـرب ، فـاألمر الهـام جـدا هـو أن
ب وتعتزلـوا كمـا فعلـت أنـا  أو أن تـدخلوا المخـدع وتغلقـوا األبـواطقوس أو بدون ممارسة أي ترتيـب مبمارسة

ــذين كتــب عــنهم أنهــم كــانوا تــائهين فــي البــراري والقفــار وشــقوق  َوأعطيــتكم المثــال العملــي وكمــا فعــل كثيــرون مــن القديــسين ال ُِ
  .معتازين ومكروبين ولم يمارسوا أي طقس أو ترتيب في جهادهم في الطريق ولكنهم وصلوا للهدف بكل قوة 

 ِدف وهو دفن البذرة وسقيها الـدائم بالمـاء أي بالجهـاد بـشبه مـوتي وهـو التوقـف عـن طاعـة فهناك طريق واحد للوصول لله

َّ الـذي يـصل بكـم إلـي المهـم أن الكـرب الطريقالتي تستخدمونها فـي   الطريقة  أي شيء والصالة الدائمة ، فال يهم
   .لهدف يف النهايةواألهم أن تصلوا لتسيروا في الطريق ألنه هو الوسيلة الوحيدة للوصول للهدف ، 

  فكل إنسان عليه أن يطلب مني أن أرشده على الطريقة المناسبة التـي تـساعده فـي الطريـق فـال تـضيعوا الوقـت والعمـر ألن
ًالوقت مقصر جدا وهيئة هذا العالم ستزول وعلى كل إنسان أن يسأل ويصرخ كل حين أن يرى نفسه وأين هو من الطريق ومـن  ِّ

َ بدأ في الطريق أم لم يبدأ بعد ، وهذا عندما يطلب بـصدق أن توضـعَّوجوده في أنا وهل هو أمامـه ليـرى صـورته كمـا   املرآة  ُ

  ".لنتغير إلى تلك الصورة عينها يف مرآة كماونحن ناظرين إلى مجد الرب بوجه مكشوف "هو مكتوب 

 ــه وكــل طائفــة وجماعــة علــى األخــرى باعتقــا ّوال يحتــد وال يتحــزب كــل إنــسان علــى أخي ّ َ دهم أنهــم هــم الــذين فــي اإليمــان َ

ألنـه مـا فـضل   رديء أمر كلو  ُّحيث الغيرة والتحزب هناك التـشويش"المستقيم والعقيدة الصحيحة ، فقد أخبرتكم أنه 
ًاليهـودي أو اليونــاني فلــيس الختـان شــيئا وال حتــى الغرلـة وأيــضا مــا هـو نفــع الختــان فـي كــل األوجــه الكثيـرة   ألــم تقــرؤوا )١: ٣روم(ً

 امليتــة األعمــالًونحـن تــاركون كـالم بـداءة المــسيح لنتقـدم إلــى الكمـال غيـر واضــعين أيـضا أسـاس التوبــة مـن " مكتـوب ال
ــاتواإليمــان بــاهللا  نــا  )١: ٦عــب(" وهــذا ســنفعله إن أذن اهللا.  ووضــع األيــادي قيامــة األمــوات والدينونــة األبديــةاملعمودي َولكنـَّ ِ ََ

ِنشتهي
َ ْ َ

ْ َأن كل واحد من ِ ٍِ َ َّ ُ ْكم َّ يظهرُ
ُ ْ ُ
هذا ِ

َ َ
االجتهاد 

َ َ ْ
ِ عينه ِ

ُ َ ْ َ
ْ ليقين الرجاء إلى النـِّهاية ، لكي  َ ِ ِِ َِ َ ََ َِ ِ َّ تكونوا َالِ

ُ ُ َ
متباطئني 

َ َ َ ُ
ِ ِ 

َبل متمثِّلين بالذين باإليمان واألناة يرثون اْلمواعيد ِ َ َ َ َ َ َ ََ َُِ ُ َِ ََِ ِ ِ ِ َّ ِِ َ د ودمـوع الـذي فـي أيـام جـسده إذ قـدم بـصراخ شـدي"ًو أيـضا مكتـوب عنـي " ْ
َطلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه  َمع كونه ابنا تـعلم الطاعة مما تألم به ، وإذ كمـل صـار ُِ ََ ََ ِّ ُ َّ َْ ِ َّ َِّ ِِ ََّ َََ َِ َ َ ً ْ ِ ْ َ َ

دي ٍّلجميــع الــذين يطيعونــه ســبب خــالص َأب ِ َــِ َ َ ُ ٍَ َ ََ َ ُ ُ ِ َِ َّ ِ م يوحنــا المعمــدان ذهبــت ألنفــذ مــا قــد  فإنــه بعــد ممارســتي للمعموديــة أمــا)٧: ٥رو(" ِ
ًأقررت به أمام الكنيسة وجماعـة المـؤمنين فـذهبت ألجاهـد فـي الطريـق الكـرب بالفعـل ألعلمكـم المـوت والـدفن عمليـا فظللـت 

ًأربعين يوما في البرية صالبا جسدي صلب كامل وكنت بنفس الطبيعة البشرية اللحمية الترابية التي لديكم بكل أمانة ً.  

 د كتب أكبر برهان أن األمر يحتاج جهاد ومعتمد علـى الجهـاد أمـا المعموديـات ووضـع األيـدي فهـذه بدايـة كالـسماد فما ق
ه مـع بـقــاء وعد "ًوأيــضا مكتـوب .الـذي يقــوي األرض فـي بدايــة الزراعــة ولكـن بــدون الطريــق الكـرب لــن يـصل أحــد ٍفـلنخف، َأن ْــ َ ِ ََ َ َ ُ ـَّـ ْ َــ َ ْ َ
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َُبالدخول إلى راحته، يـر َِ ِ َ َِ ِ ُِ ُى َأحد منكم َأنه قد خاب منهُّ ُْ ِْ َِ ََ ْ ٌَ َُّ ئال !ْ ََّ ْلنجتهـد َأن نـدخل تلك الراحة، ل َ ِـَ َ َـَّ َ ِْـُ َ ْ َ ْْ ِ َ يـسقطْ
َ ُ ْ َ

رة اْلعـصيان  ِ َأحـد في عبـ َ َْ ِ ِِـ َ ْـ ِ ٌ
َهذه عينها ْ َِ َ ِ ٌألن ليس لنا رئيس كهنة غيـر قادر َأن يـرثي لضعفاتنا، بل مجرب. ِ ْ َ َّْ َ ُ َ َْ َُ َ َِ َ َ ََ َ ِ َ

ِ ِْ ْ ٍْ ِ ٍَ ُ ََ َ َ َُ في كل شيء مثـلنا، َ ْ ِ ٍ ْ َ ِّ ُ َبالِ ٍَّ خطيةِ ِ فلنتقـدم. َ
ْ َّ َ َ َ ْ َ

ٍ بثقة  َِِـ

َإلى عرش النـِّعمة لكي نـنال رحمة ونجد  ِ َ ََ َ َ ًَ ْ َ ََ َْ َ ِ ِ ْ ِ ْ نعمةِ
ً َ ْ

ًوعونا.. ِ ْ َ
ِ في حينه ِِ   .)٥ ، ٤عبرانيين(". ِ

  َلذلك "فـي أول عـدد عنـدما قلـت  ١٢َِفهذا الجهاد هو السعي الـذي يلـي اإلرادة والـذي أخبـرتكم عنـه فـي بدايـة إصـحاح ِ َِـ
ٍنحـن َأيــضا إذ لنــا ســحابة مــن الــشهود مقــدار هــذه محيطــة بنــا، لنطرح كــل ثقــل واْلخطيــة اْلمحيطــة بنــا بــسهولة،  ِ ِ ِ َِ َُ َ ُ ْ ُْ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ ُْ َ ُ َ َُّ ْ ِْ ِ َِ ٍَ ُِّ َّ َُ ْ ُ َ َ ََ ْــ ٌ ٌِ ِ ِ ولنحاضــر ً

ْ َ ُ ْ َ
ِ

بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ََّ

ِ ِ ِ ِ ِ ِاظرين إلى رئيس اإليمان ومكمله يسوع، الذي من َأجل السرور اْلموضـوع َ، نِ ُ ْ ْ َ َُ َ َ َ َِ ُ ُّ ِ ِْ ِ ِ َِّ َ ُ ِ ِِّ َ ِ ِ ِ َِ ِ
ًَأمامه احتمل الصليب مستهينا باْلخزي، فجلس في يمين عرش اهللا ، فــتفكروا في الذي احتمل من اْلخطاة مقاومة َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ ْ ََ َِ َِ َ َُّ ِ َ ََ َ ْ َ َ ُْ ِْ ِ ِ َِّ ُِ ََّ َ َِ ِ ِْ َ ِ َ ِ ً َ لنـفسه مثل ِ ْ ِ ِ ِ ْ َِ

ْهذه لئال تكلوا وتخوروا في نـفوسكم ُ ِ ِ ِ ُُِ ُ َُ َ َُّ َّ َِ ِ ً هو الجهاد في الطريق الكرب استجابة لنعمة ٤َّ أما هذا الجهاد المذكور في عدد)١٢عب(" َ
دين ضــد اْلخ)٤("اهللا العاملــة الــذي قــال الكتــاب عنــه  اوموا بـعــد حتــى الــدم مجاه َ لــم تـق َُّ َِّ َ ِ ــ ِ َ ُ َ َ ُِ َّ ْ ِ ــ َ ُ ْ ة ، َ ِطي ــ ــوعظ الــذي )٥(َِّ ِ وقــد نــسيتم اْل َِّ َ ْ َ َُ ُ َ ْ َ

َيخــاطبكم كبنــين َِ ُ َُ ْ ُ ِ ي ال تحتقــر تأديــب الــرب، وال تخــر إذا وبخــك ، «: َ ا ابن َي َ َُّ َِّ ََ ِ ْ َْ َ ََ ََّ َ ِ ِْ َ ْ ِــْ ــن )٦(َــ ذي يحبــه الــرب يـؤدِّبــه، ويجلــد كــل اب ٍ ألن ال ْ َّْ ُ ُ َِ َ ُ ُ َُ ُ ُُّ َُّّ ِ ِ َّــ َّ َ
ُيـقبـله ُ َ ْ إن كنتم)٧(. »َْ ُْ ُ ْ َ تحتملون التأديب يـعاملكم اهللا كاْلبنينِ َِ ُ َُ ُ َُ ُ ُِ َ ِ َّْ َ ِ َ ْ ُفـأي ابـن ال يـؤدِّبـه َأبوه؟ . َ ُـ ُ ُُ َ َ ٍ ْ ُّ َ ال تأديـب، قـد صـار )٨(َ َ ولكـن إن كنـتم ب ََ ْ ََ ٍ ِ َِْ ِـْ ْ ُ ُ ْ ِ ْ َ

َاْلجميع شركاء فيه، فأنـتم نـغوٌل ال بـنون  َُْ ُ ََ ُ ُ ُْ ُ ََ ِ ِ َ ََ َأي ليس أبناء شرعيين بل لقطاء[ِ َُ "[  

 ًيس المهم من يمارس الطقس وال الذي ال يمارس الطقس هو أيضا الذي يسير في الحق ، بل المهم الـذي يـسير فـي أي ل َ
. فـال يهـم بـأي طريقـة جاهـد فـي الطريـق الكـرب أو حتـى بـدون أي طريقـة معينـة المهـم أن تـصل للهـدف. الطريق ويصل للهدف

فالـذي ! لة معينـة يعتقـد أنـه يـسير فـي الطريـق الـصحيح وفـي الحـق؟فكيف إلنسان يعتقد طالما أنه يمارس ترتيـب معـين أي وسـي
فـي الحــق هــو الـذي يــصل للهــدف الحقيقــي ولـيس أنــه يمــارس وســيلة وطريقـة معينــة ، فــالحق لــيس هـو الوســيلة ولكــن الوصــول 

ــا فــي الحــق طالمــا. للحــق وهــو الحــق وهــو الهــدف ــد كاثوليكيــا أو أرثوذكــسيا ويقــول أن ــأتي إنــسان ول ًفــال ي ً َ  هــو يمــارس طقــس ُِ
الحـق هـو الوصـول للحـق ... ًثانيـا! فأي فضل له؟ وهل هو اعتنق هذه العقيدة ؟ أم إنـي أنـا الـذي ولدتـه فيهـا؟.. ًأوال..!!! معين

فـإن عبوديـة الـذات تجعـل اإلنـسان يعتقـد .. َّوليس ممارسة الوسيلة تجعله يتوهم أن هذا هو الحق أو هذا هـو الطريـق الحقيقـي 
َّولـيس أن يتـوهم أنـه كـل .. ِفالحق هو أن يجاهد كل إنسان بشبه موتي وفي النهاية يصل للهـدف.. ه هو األفضلأن كل ما يعمل

ّمـا يتعلــق بــه هــو األفـضل والحــق وأي شــيء آخــر خطـأ أي أن أي إنــسان ال يمــارس نفــس الطقـس والترتيــب الــذي يمارســه فهــو 
  .المهم الذي يصل للهدف.. فأين هي عقولكم .. ليس في الحق 

  فـأين هـي !!! حتـى اآلن؟ مل يصري صورة يل ومثايلفكيف إلنسان يتوهم أنه في اإليمان المستقيم الحقيقي وهو
َفهل يحتد إنسان ويتحزب على آخر ألنه ولد في عقيدة وطائفة معينة؟ فهل هو الذي اعتنـق هـذه الطريقـة والعقيـدة؟ ! عقولكم؟ ُِ ّ ّ َ َ

َ يزدري بمن ال يأكل والذي ال يأكل ويصوم ال يـدين مـن يأكـل فهـو لمـواله فقد أخبرتكم في البشارة أن الذي يأكل ال  )٣: ١٤رو(َ
ّفــأي إنــسان بــدال مــن أن يحتــد ويحــاور ويحــاول إثبــات . المهــم الــذي صــار خليقــة جديــدة والفيــصل فــي األمــر هــو ثمــار الــروح َ َ ً

فهــل هـو صــار . آة ليــرى هـل هــو يطيعنـي أم الًفـضائله وأن هـو الــذي فـي اإليمــان المـستقيم كــان بـدال مــن ذلـك يقـف أمــام المـر
ًوهــل نــوري صــار فيــه فــصار نــورا للعــالم كلــه ويحــب ! ًصـورة لــي وصــار علــى مثــالي وصــار مــشابها لــي عنــدما كنــت علـى األرض؟

ِأعدائه ويبارك العنيه ويحسن لكل مبغضيه؟ ُِ وهـل لـيس لـه أيـن يـسند رأسـه وهـل يـصلي ! ؟يبيع كـل مالـهوهل يقدر أن ! ُ
سـواء ألبيـه أو أمـه أو امرأتـه أو أوالده ويحبنـي أنـا مـن كـل  ائـه وهـل يـصلي كـل حـين ويـبغض مـن قلبـه كـل محبـة بـشريةلكل أعد

ْ يومـا كمـا صمت أنـا وأنـا كنـت بـنفس طبيعـتكم بكـل أمانـة ٤٠وهل يمكن أن تصوموا ! القلب ومن كل الفكر ومن كل النفس؟ ُـ ً
ًوا تقولون أننا أبناء إبراهيم ألن اهللا قادر أن يقيم من هـذه الحجـارة أوالدا إلبـراهيم ًاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة وال تبتدئ"فمكتوب 
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ى فـي النـار... ًوثمــر جيـد أيـضا.. كمـا قـد أخبـرتكم فكــل شـجرة ال تـأتي بثمـر َــتقطـع وتلق ُ فليـتكم تــسيروا فـي النـور وتطلبــوا أن . َُ
َتوجدوا في النور  َ وتمثَّلوا بي واتبعلئال يدرككم الظالمُ وا خطواتي ألنـي أنـا هـو الطريـق الوحيـد والبـاب الوحيـد للنجـاة وال َ

َيستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير إال الذي وضع وهو حياتي أي ال توجد أي وسيلة أو طريق للوصـول للهـدف إال الجهـاد  ِ ُ ً
ْفــال تنــسوا أننــي أخليــت ذاتــي إلــى المنتهــى وأنــا اإللــه الخــالق وقبلت أ. أنــاالــذي جاهدتــه  ْــ ن أصــير خطيــة مــن أجلكــم مــن أجــل َِ

ْمحبتـي لكـم وقبلت أن آخـذ شـكل الحيـة فـانظروا مـاذا قـدمتم انـتم لـيس مـن أجلـي ولكـن مـن أجـل خالصـكم فـأي مـوت وأي  ْـ َِ
دفـن وأي ذبيحـة قـدمتموها لتـصطبغوا علـى صـورتي ولـيس أن تتـشاجروا بـل وتفتخـروا كـل واحـد علـى اآلخـر وتعتقـدوا أنكـم فـي 

َولكـل إنـسان لـه مطلـق الحريـة أن يفعـل مـا يريـد ومـن لـه . صطبغوا بـصورتي وهـذه هـي المعموديـة الحقيقيـةالحق فالحق هو أن تـ
     . أذنان للسمع فليسمع

  فقــد عبــر شــعب إســرائيل بالفعــل البحــر وكــان هــذا أكبــر رمــز وإشــارة للمعموديــة فــي الكتــاب المقــدس بــل وأول رمــز قــوي
ً لــم تــرى الــشمس إال لحظــة العبــور هــذه ، وهــذا بعــد أن مارســوا الختــان وأيــضا وســاروا علــى أرض.. لممارســة طقــس المعموديــة 

 أي !هل صار شعب إسرائيل بالفعـل أحـرار؟لكـن .. وبعد أن أكلوا من خروف الفصح وهو رمز طقس التنـاول 
 واضـحة وضـوح بـالطبع اإلجابـة.. ًهل لم يـصيروا عبيـدا بعـد ألنهـم خرجـوا مـن تحـت سـلطان فرعـون وعبـروا فـي البحـر األحمـر 

فــإن شــعب إســرائيل اســتمروا فــي عبــوديتهم بعــد كــل هــذه الرمــوز التــي تمموهــا كالختــان !! الــشمس وال يحتــاج األمــر ألي تعليــق
ولكن لـم يـدخل أرض الموعـد إال اثنـان )  ألف عائلة٦٠٠=  ألف راجل ٦٠٠(فربما كان عددهم ستة ماليين .. وعبور البحر 

ة الذي صـنع الـرب علـى يديـه أعظـم وأعجـب المعجـزات فـي تـاريخ البـشرية ، ومـع هـذا صـنع فحتى هارون راعي الرعا..!! فقط
ًعجال بيديه وجعل كل الشعب يسجد أمامه مع أنه كان قد اختتن وتناول من خـروف الفـصح الـذي كـان يرمـز أيـضا للتنـاول أي  ً

هـو الـذي اسـتخدمه لتحريـر الـشعب لكنـه لـم طقس التناول، وحتى موسى الذي قيل عنه لم يقم نبي أعظم منـه وصـار كلـيم هللا و
ًيدخل أرض الموعـد أيـضا مـع أنـه لـم يكـن عبـدا وتحـرر لكـن القداسـة واالقتـراب إلـى اهللا  وظـل .. درجـات كثيـرة) أرض الموعـد(ً

الشعب في عبودية مريرة رغم بعده عـن فرعـون مـسافات وأميـال وأزمنـة وشـهور وسـنوات كثيـرة ، ومـع ذلـك كـانوا عبيـد لبطـونهم 
وذاتهم بل وزادت العبودية أكثـر وظهـرت بقـوة أكثـر عنـدما ابتعـدوا عـن اآللهـة التـي كـانوا يعبـدونها وهـي الطعـام والمـال والراحـة 
ومرورهم من البحر مل يغير يف طبيعتهم ومل يقدسهم لـآلب ومل جيعـل أي إنـسان يعـرف 

ّ

ديتهم وشـهوتهم أكثـر فـأكثر وهـذا كلـه وهـذا كلـه ً بل وزادوا عنفوانا وتمردوا وزادتهم عبـوحمبة اآلب املعرفة الشخصية
ًوعبـــور البحـــر أيـــضا كـــان يرمـــز لممارســـة طقـــس . ألن ممارســـة الختـــان لـــيس هـــو الحريـــة نفـــسها وال االصـــطباغ بـــصورة القداســـة

 ٤٠(ًالمعمودية فقط مع أن الشعب فعال خرج من عبودية فرعون وترك أرض العبودية وابعدوا مـسافات طويلـة وسـنوات عديـدة 

 . ًعبيدا ظلوا لكن في الحقيقة هم ) في الظاهر فقط(لكن كان كل هذا ) سنة

  ًوامتلــئ أيــضا مــن روح اهللا وأنــار للعــالم كلــه ومــع هــذا ) أي مــارس طقــس المعموديــة(والقــديس بــولس الرســول الــذي اعتمــد
ــاك  ــسبيني ًناموســا آخــر مــازال فــي أعــضائي ومــازال يحــارب نــاموس ذهنــي "يقــول أن هن ــاموس  وي  الــشر الكــائن فــي لن

من الشقي أنا فوحيي أعضائي 
َ

ِّفكيف يقول أعظم مبشر هذا الكالم بعد ..!!   املوت هذا جسد من ينقذني 
فالــذي يعتقــد أن ممارســة طقــس المعموديــة تعــود باإلنــسان لــصورة آدم، !! ّأن نــال ســر المعموديــة ونمــا فــي معرفتــي فتــرة طويلــة؟

أي هــذا الجــسد هــو الــسبب فــي المــوت الــذي أنــا فيــه وهــو الــشر !! جــسد المــوت؟ّفــأين هــذا وأعظــم مبــشر يقــول أن جــسدي 
 وهو النـاموس الـذي يحـارب نـاموس ذهنـه أي أن العبوديـة مازالـت موجـودة مازال خاضع للعبوديةالحاضر عندي ألنه 

ذه اللحظــة بــل ًومــسيطرة عليــه أيــضا وهــو تحــت ســياقها وحكمهــا وســلطانها ، فهــي تتــسلط عليــه وتــسبيه وتــتحكم فيــه حتــى هــ
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بعـد أن نمــا فــي عالقتـه بــاآلب ، هــذا !! ؟..فكيــف هــذا. وتجعلـه ال يعلــم مـاذا يفعــل وال يفعــل مـا يريــده بــل مـا يبغــضه إيــاه يفعـل
  ...ألن

 أي يصير اإلنسان  نهاية الطريق الكربهو في الحقيقة   اآلب اهللا بصورة االصطباغ أي  .. املعمودية
ــي بعــد جهــاد ، وهــي صــورة إنــس ــد عبــدا صــورة ل ًان صــار صــورة هللا وهــذا معنــى المعموديــة وهــي أن يــصير أي إنــسان بعــد أن ول َ ُِ

ًلجـسده وذاتـه وكـان يحيــا فيهمـا يـصير عــضوا فـي اهللا اآلب فيـصير صــورة لـه ومثالـه فــي كـل شـيء وهــذا بعـد أن يتحـرر أوال مــن  ً
ِعبوديتـه ويبطـل جـسد الخطيـة وهـذا لمـن مـات تمامـا بـشبه مـوتي ً اإلرادة : "قـال.. قـديس بـولس أثنـاء فتـرة جهـاده فقـد قـال ال.. َ

ًأنا أشتاق وأرغب وأريد أن أعبد اهللا فقط وال أصير عبدا لجـسدي لكـن مـع "أي ".. حاضرة عندي وأنا بذهني أخدم ناموس اهللا
ً أي كـان مـازال عبـدا ولـم يتحـرر بعـد ألن المعموديـة نهايـة الطريـق "!!مازلت أخدم جبسدي ناموس اخلطيـة هذا 

ألنه لو كانت المعمودية تعود باإلنسان لصورة آدم لما كـان هنـاك داعـي أن ُألـزمكم أن نجاهـد فـي الطريـق . يست أول الطريقول
َّالكرب والجهاد حتى الدم والجهاد القانوني ولما كان هناك داعي من أنني بعد أن اعتمدت وَأقـر اآلب إنـي ابنـه الحبيـب الـذي 

َّيسره ونزل الروح القدس بهيئ ِ فمـا هـو .. ً يومـا فـي صـيام وصـالة حـارة ٤٠َّة جسمية علي ولكن بعد ذلك ذهبـت للبريـة ألجاهـد ُ
ولكنــي كنـت أريــد أن أؤكــد لكــم أن االصــطباغ بــصورتي يـأتي فــي نهايــة جهــاد كامــل حــسب ) كإنــسان(الـداعي لكــل هــذا العنــاء 

فـإن لــم يمــوت بالفعــل ســيكون .. عــن العــالم خطـوات متتاليــة ولــيس بممارســة الطقـس الــذي هــو إقــرار اإلنــسان أن يمـوت معــي 

ًمتعديا  َفبدون موت البذرة ال يعمل فيها الماء وهذا ألنه طالما البذرة لم تدفن فهي مثل إنسان .  غرلة ختانه وسيصري ُ ُ
ً إذا هـو لـم يبـدأ الطريـق بعـد الـذي هـو عبـادة اهللا مـازال يعبـدهمارفض أن يصلب جـسده وذاتـه أي مـازال يطيعهمـا أي 

ب الحقيقيـة فــال يقــدر أن يعبــد ويخــدم ســيدين فـي وقــت واحــد ومــن هنــا يتحقــق الفهـم كلــه أن دفــن البــذرة والــدفن معــي هــو اآل
بداية المعمودية الحقيقية أي بدايـة االصـطباغ بـصورتي الحقيقيـة ولـيس بممارسـة طقـس كـان يرمـز لـصورة اآلب التـي كـان يجـب 

  .. فالطقس هو اعتماد إنسان من ناحيته..ِأن تكون وتصير فيكم لو جاهدتم بشبه موتي 

  فإن شعب بني إسرائيل كنت أريد تشجيعهم وحثهم وتقويتهم بـشيء محـسوس ومرئـي وواضـح أمـامهم وهـو انـشقاق البحـر
عبورهم مـن الذي كان أول وأعظم وأعجب معجزة أظهرت فيها قدرتي السرمدية الخارقة لكي ُأؤكد لهم إني بالفعـل أريـد 

ــة ألر ــةأرض العبودي ً وكــان هــذا رمــزا مرئيــا ليتأكــدوا إنــي أريــد تحريــرهم كحيــاة روحيــة لكــي يــصيروا أحــرار ض الراح ً
وجعلتهم يختتنوا وهذا كان رمزهم آخر لطقس المعمودية وهو إعالن اإلنسان وقبولـه هللا بظهـوره أمامـه وعـدم االختفـاء كمـا فعـل 

كـم وأنـي بالفعـل أريـد أن تتحـرروا وهـذا بـشيء واضـح ملمـوس ِّآدم هكذا رتبت طقس المعمودية لكي ُأؤكد لكم أني سأكون مع
ّأؤكد لكم إني سأنزل بروحي وسأمكث معكم كما نـزل الـروح القـدس بـشكل حمامـة علـي ولكـن إن لـم يبـدأ اإلنـسان جهـاد كمـا 

ًحـرروا إذا كمـا  يـوم فـي البريـة فبهـذا لـن تتبعـوني ولـن يبطـل جـسد الخطيـة والعبوديـة فلـن تت٤٠أريتكم أنا بنفسي عنـدما مكثـت 
َحدث لبني إسرائيل ، فال تنسوا أنه ما أضيق الباب وأكرب الطريق المؤدي إلى الحياة فالختان و المعمودية ال تنفـع شـيئا لمـن  ً
هو متعدي أي ال يعيش اإلنجيل فسيصير ختانه ومعموديته غرلة ، فأنا لم أكـن أشـرح شـروط الختـان فـي العهـد الجديـد لكننـي 

َ لــشيء يجـب أن يـعـاش ، وإن لــم يعـيش اإلنـسان الــشيء المرمـوز إليــه رمــزِّطقـوس وأي ترتيـب وُأؤكــد أنـه كنـت أتكلـم عــن ال ُ
أي عـاش حيـاة " مـا يرمـز إليـه هـذا الطقـس"َبل ومن لم يمارس الطقس وهو الرمز لكنه عـاش . فسيكون الطقس كالختان ال ينفع

ًفستحسب غرلته ختاناالموت معي  َ ُ
إن كان األغرل : طبغ بالفعل بصورتي كما أخبرتكم أنا أي سيكون قد اعتمد أي اص

ًيحفــظ النــاموس أ فــال تحــسب غرلتــه ختانــا ، وســوف يــدين هــذا اإلنــسان األغــرل  َ َكــل مــن مــارس ) َــأي من لــم يمــارس الطقــس(ُ
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ــة التــي مــن الطبيعــة وهــي تكمــل وتكــون "هكــذا مكتــوب . الطقــس ولــم يعــيش الحيــاة المرمــوز إليهــا الغرل
ِّ

   .)٢٧ : ٢رومية(" َّك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس تدينالناموس

  ِفــال تنــسوا أن كــل مــا فعلتــه لــشعب بنــي إســرائيل لــم يجــدي ألن الطقــس ر اإلنــسان ألن األمــر كلــه ) أي الرمــز(ُ ِّــلــم ولــن يغي

ًمرهونا ومشروطا  ِعلى إرادة اإلنسان ثم على جهاده ليظهر صدق إرادته  ًأوال ً ُ.  

  ْفضل يهب اآلب التغيير ألنه بأي بدون الجهاد الكامـل الـذي أخبـرتكم بـه والـذي جاهدتـه .. والحرية هكذا .. والتنقية .. َِ
فإني أخطو لكم الخطوة التي ال يمكن وال يـستطيع أي إنـسان بـشري أن يخطوهـا وهـو المـوت الفعلـي عـن كـل !!! أنا بنفسي ؟

ُبالنعمة أنتم مخلصون لـيس باألعمـال" يقصده خطية ورفع العقوبة األبدية ، وهذا ما كان الكتاب َّ َ ِولكـن هـذا لمـن يمـوت بـشبه " ُ َ
ًموتي وليس لمن يمارس طقس التناول وهو يعتقد أنه تحرر ورفعت خطاياه أيضا َ ُِ َ !!!..  

 فمــاذا تريــدون أكثــر مــن هــذا أن أحمــالكم أحملهــا أنــا وأحــزانكم وأوجــاعكم أتحملهــا وأرفــع العقوبــة األبديــة وأمــوت مــوت 
ِ وبهـذا تظهـرون صـدق تتوقفوا عن عبـادة أي شـيء آخـرفأقل القليل الـذي أطلبـه مـنكم أن .. فعلي عن كل خطية ُ

  .إرادتكم أنكم تريدون أن تعبدوني

  وال حتـى اإليمـان بمـوتي علـى الـصليب هـو الطريـق .. ممارسة الطقس هو الطريق للحيـاةفأنا لم أقل لكم إن
 ، ألنه يمكن إلنـسان أن يـؤمن وهـذا بدايـة الطريـق لكنـه )٢٦و٢٠: ٢يع(كون كأنه إنسان ميت فاإليمان بدون أعمال سي..!! للحياة

ــة أيــضا  ــم يكمــل النــاموس ، فسيحــسب حينئــذ ختانــه غرل صلب ويمــوت معــي أي لــم يعــيش اإلنجيــل أي ل ًلــم ي ٍ َ ُ ُ ـ ُّـ بــل  . )٢٦: ٢رو(َ
قليلـون هـم الـذين وجدونـه ، فالـصلب  بل وما أضيق الباب وما أكرب الطريق املؤدي إىل احلياةأخبرتكم أنه 

ن .. ِوالمـوت بــشبه مـوتي فقــط هـو بدايــة الطريـق للعبــادة الحقيقيــة التـي ســتؤدي للحيـاة َــفكيــف إذا بعـد ذلــك تعتقـدون أن كــل م ً
مارس طقس المعمودية أو التناول سيدخل الملكوت وهو لم يكن قد دفن البـذرة أي توقـف عـن عبـادة جـسده وذاتـه أي مـازال 

فاستيقظوا يا أوالدي واسلكوا كما سلكت أنا ، فأنا هو البـاب الوحيـد للنجـاة والطريـق الوحيـد للخـالص وال !! ؟..ه آخريعبد إل
ّ ألنـي لمن كنـت أصـوم وأصـلي؟ ولمـاذا سـوى ألعلمكـم )١١: ٣كـو١(يوجد طريق آخر أو أساس آخر غير الحيـاة التـي عـشتها أنـا  َـ

ُالطريق للحرية من العبودية التي ولدتم   . فيهاُِ

  بـل المهـم الخليقـة الجديـدة التـي تظهـر ثمـار الـروح ، )١٩: ٧كو١(ًليس الختان شيئا وال الغرلة "فسيروا في النور الذي يقول ِ ُ
ّ ليرى نفسه أي ثمار يثمرها وأي نمو ملحـوظ يـراه)١٨: ٣كـو٢(  املرآة فلينظر كل واحد لنفسه في  َّ ِ وليـسأل كـل إنـسان نفـسه . ُ

ّل صار صورة لي وينفذ كـل وصـاياي ويـستطيع أن يـصلي كـل حـين ويعـيش كمـا فـي الـسماء ويقـدر أن يبيـع ه: قبل فوات األوان
ِكل ماله ويترك بيته وأبوه وأمه وامرأته ويبغض حتـى نفـسه؟ ألـيس هـذا هـو الكـالم الـذي فـي اإلنجيـل الـذي تؤمنـون بـه والـذي !! ُ

 الـذي يـؤدي للحيـاة الحقيقيـة النـورلـن تعرفـوا نفوسـكم ألنـه هـو فهـو المـرآة الـذي بدونـه !! ُِسوف يدينكم في اليـوم األخيـر؟
 ، فـسيروا فــي النــور )١١: ٢يــو١(َلكـل مــن سـار فيــه وبدونــه سـتظلون فــي الظــالم والـذي يــسير فــي الظـالم ال يعلــم إلــى أيـن يمــضي 

  " . في الظلمةوالنور يضيء.. واحلياة كانت نور للناسفيه كانت الحياة "لتصيروا أبناء النور ألنه مكتوب عني 

  ُفإن غاية الهدف هو أن تمتلئوا مني لتصيروا صورة لي وحتى تصيروا أعضاء فـي وبهـذا تـصلون للهـدف الـذي خلقـتكم مـن ِ َ ّ
 وهـذا هـو الـصالة وهـي الـصلة التـي تـتم باالتصال الـدائم بـيأجله وهو أن تتمتعوا بي كل المتعة واالمتالء بـي سـيكون 

ــذه الوســـيلة ال  ــنكم وبينـــي ، وهـ ــربيـ ــيء آخــ ــة أي شـ ـــتم وال تتحقــــق إال بـــالتوقف عـــن طاعـ ــل هــــدفها .. ت ــوس كـــان كـ وكـــل الطقـ
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فالـصالة هـي .  وهـي أن تـتم صـلة حقيقيـة بيـنكم وبينـي لتمتلئـوا منـي كـل المـلءمساعدتكم يف إمتام هذه الوسـيلة
 البـذرة بمـصدر حياتهـا البـد ًالوسيلة الوحيدة التي تجعلكم تصلوا لهذا الهدف وهي التي أيضا البد أن تـتم بـشروط مثـل اتـصال

أن تتم بشروط وهي دفنها وبهذا يبدأ ماء الحياة يعمل فيها أي حتى الطقوس سواء القداسات و المعمودية ليست هـي الوسـيلة 
فالمهم .  حقيقيةصلة أي مساعدتكم إلتمام وسيلة مساعدة تضمن إمتام وحتقيق الوسيلة احلقيقيةبل هي 

تـصال وتــتم صــلة حقيقيـة ، فأنــا الـذي رتبــت كــل شـيء لمــساعدتكم علـى أن تتــصلوا بــي ، و إذا فـي األمــر أن تتممـوا شــروط اال
ِاستطاع اإلنسان أن يتـصل بـي بمفـرده بـدون ممارسـة الطقـس مثـل كـل الـذين تـاهوا فـي البـراري والقفـار فهـو بـذلك تمـم الـشرط 

َّمتى صليت ادخل مخدعك وأغلق بابك وصلي أل"وحقق الوسيلة كما أخبرتكم  َ كما كنت أنا أعتـزل فـي " بيك الذي في الخفاءَ
ِّوأصلي ولم أصلي مـع تالميـذي بـل كنـت ألـزمهم بـأن يعبـروا وأنـا أنفـرد وحـدي ألعلمكـم الطريـق الحقيقـي الـذي يـضمن  البراري ّ

فهـذا " إذا اجتمـع اثنـين أو ثالثـة باسـمي سـأكون فـي وسـطهم"الوصول لآلب واالمتالء منه كـل االمـتالء ، وبعـد ذلـك أخبـرتكم 
الطقس والنظام مساعد للوسيلة وليس أساسي ، فاألساس هو صـلتكم الشخـصية معـي بجهـادكم فـي الـصالة معـي بمفـردكم فـي 

أي عالقـة شخـصية كالجـذر الـذي يخـرج بعـد دفـن ( ، وبـدون وجـود أسـاس يساعد هذا األساسالخفاء وأي ترتيب آخر 
  .لجسد والدملن يفيد سماد أو ماء الحياة نفسه الذي هو ا) البذرة

  .. َفـال تتحزبـوا علــى الوسـيلة المــساعدة ويقـول أحكـم أنــه فـي الحــق طالمـا هــو يمـارس ترتيـب بــشكل معـين قــد ولـد ووجــد ُِ
ستحل  فلو استمر اإلنـسان هكـذا.. نفسه يمارسه 

ّ
وسـيتكرر مـا فعلـه الفريـسيون أنهـم كـانوا   اهلـدف حمل الوسيلة ِ

ي من شدة عبوديتهم الحرفية التي صارت بال عقل والتي لن تحقق أي هدف ، فلهـذا يعبدون السبت وكانوا يطلبون أن يرجمونن
السبت إمنا جعل ألجل اإلنسان وليس اإلنسان خلق ألجل للسبت"أخبرتهم أن 

َ ُ َ ُ
ِ  أي أنني رتبت )٢٧: ٢مر(" ِ

نـسان هـذا األمـر ويطيعـه  لـيس حتـى عنـدما يـتمم اإل–أن يكون هناك نظـام فـي الـسبت وهـو أن ال يعمـل اإلنـسان أي عمـل فيـه 
 ولكنني رتبت هذا الطقـس حتـى يتـذكرني اإلنـسان –يعتقد أنه لمجرد عدم فعل أي عمل أنه بذلك يعبدني وفي صلة بينه وبيني 

 اتصاله بيوسط مشغولياته ويستطيع أن يجد الوقت الذي فيه يستطيع أن يتمم ويحقق الوسيلة التي تصل به للهدف وهـو 
هكذا رتبت كل نظام وطقس ليـساعد ] وليس خلقت اإلنسان ليعبد السبت[إلنسان ليساعد اإلنسان ، فكما وضعت السبت ل

 ولـيس لكـي تمارسـوا وتعبـدوا طقـس وتعتقـدوا أنكـم بـذلك حتقيقهـا ويـضمناإلنـسان فـي أن يحقـق الوسـيلة ويتممهـا بـل 
ي الطاعـة أي ليـست العبـادة الحقيقيـة فإطاعتكم لمجرد الطاعـة فـي تنفيـذ الطقـس فحـسب ليـست هـ.. تطيعونني أي تعبدونني 

فهنـاك وصـية للطاعـة وعنـدما تطيعونهـا ..!! َّكما إنه إن لم يفعل أي إنـسان أي عمـل فـي الـسبت ال يجـب أن يتـوهم أنـه يعبـدني
. أنتم بالفعل تمارسون وتحققوا الوسيلة التي تصل بكم للهدف مثل وصـية صـلوا كـل حـين أو تحـب الـرب إلهـك مـن كـل قلبـك

ّـلوصايا هي وصايا مباشرة أي من يطيعهـا وينفذها بـالحرف الواحـد سـيكون بالفعـل قـد أطـاعنيفهذه ا أمـا عـدم عمـل أي شـيء .. َ
ًفـي الـسبت لـم أكـن أقـصد بـه أن ال تعمـل أي شـيء فـي الـسبت هكـذا حرفيـا بـل كنـت أريـدكم أن تـدركوا أن هنـاك مغـزى لهــذا 

هنـاك هـدف مـن وراءه عنـدما تنفـذوه وهـو أن تتوقفـوا عـن مـشغولياتكم  ألجعلكـم تـدركون انـه أمـراألمر ، فهو ليس وصية بـل 
ِّلعلكم تفكرون في وتبتـدئون تـصلوا وبهـذا سـيكون هـذا األمـر أوقفكـم لتبـدءوا أن تطيعـوني وينـبهكم عـن شـيء لـم أكـن أسـتطيع  َّ

ا أي ترتيـب أو طقـس مثـل عـدم أم. ًأن أوصيكم به إال بعد تنفيذ هذا األمر أوال وهو عدم فعل أي شيء في يوم محدد كالسبت
فعل أي شيء في السبت أو مثل الوصية التـي أوصـيت بهـا أدم وهـي عـدم األكـل مـن الثمـرة ، فهـذه الوصـية ليـست وسـيلة فـي 

أو االلتفـات إيلحد ذاتها بل هي وسيلة مساعدة للوسيلة لضمان تحقيق الوسيلة فإن آدم رفض عبـادتي 
َّ

 اضـطررت .. 
ًعنــدما يحققهــا يعتقــد أنــه صــار عبــدا لــي وفــي صــلة حقيقيــة بينــي وبينــه بــل لكــي أوقظــه علــى أنــه ال أن أوصــيه وصــية لــيس حتــى 
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يعبدني وأردت أن يبدأ في طاعتي ويستيقظ على أنـي أنـا اإللـه الـذي يجـب طـاعتي وعبـادتي وبهـذا أكـون قـد سـاعدته فـي بدايـة 
يــضمن أن ً أيـضا وأي طقـس كالقـداس كـل هدفـه أن َّالطريـق الحقيقـي الـذي هـو الوسـيلة التـي تـصل بـه إلـي ، هكـذا الــسبت

يتحقـق ُّ وأسـاعدكم علـى التعـود علـى الـصلة الحقيقيـة بـي ، وبهـذا تظلوا ساعات أمامي لضمان االتـصال بـي
  .إمتام الوسيلة وهي الصالة احلقيقية

  وهـي وسيلة مساعدة لضمان تتمـيم وحتقيـق الوسـيلة احلقيقيـةّفليتكم تفهموا أن أي ترتيب هو 
الة التــي تــصل بكــم للهــدف ، هكــذا المعموديــة والقداســات كالــسبت والختــان وخــروف الفــصح وبعــور البحــر ، فكــل هــذه الـص

ّالترتيبات والطقـوس بواسـطتها ُأؤكـد لإلنـسان إنـي معـه وُأالزمـه حتـى يتحفز ويحـث أن يـصلي ويجاهـد فـي إتمـام شـروط الـصالة  َ ُ َّـ
فبــاالمتالء منــي بالــصالة الدائمــة فقــط وهــي الــصلة الحقيقيــة التــي تــتم  . وهـي المــوت عــن العــالم والتوقــف عــن عبــادة أي شــيء

لـذلك ونحـن تـاركون كـالم بـداءة "فليـتكم تتـذكروا النـور الـذي البـد أن تـسيروا وراءه والـذي يقـول  . تصلوا للهدفبينكم وبيني 
 املعموديـاتمـان بـاهللا ، تعلـيم  واإليامليتـة األعمـالًالمسيح لنتقدم إلى الكمال غير واضـعين أيـضا أسـاس التوبـة مـن 

َوهــذا ســنفعله إن َأذن اهللا. ووضــع األيــادي قيامــة األمــوات والدينونــة األبديــة َ فالختــان ينفــع فقــط فــي حالــة مــن يعــيش )١: ٦عــب(" َ
  .اإلنجيل ويحفظ الناموس

 بكـل إصـرار وأنـا سـوف أفـتح َّفليتكم تتمثلوا بي يا أبنائي وتسلكوا كما سلكت أنا وتطلبوا مني أن تصيروا فـي بكـل أمانـة و
 وأنـا واقـف )١تـك(" لـيكن نـور"ِـذهنكم على الحقيقة وعلـى الطريـق وُأضيء علـيكم بنـوري كمـا بـدأت كالمـي فـي أول كتـابي 

  .َفمن فتح لكي يدخل النور فسيدخل النور حياته وعقله وسيصير الجميع متعلمين مني.. ّأتضرع على باب قلب كل إنسان 

  هناك أشياء ملموسة مرئية تذكر اإلنسان تؤكد لإلنسان إني أنا معـه وأعمـل بواسـطته لكـي أضـمن فكما في أي طقس أجعل
لـه إنــي ســأحمله علــى أجنحــة النــسور كمـا فعلــت لبنــي إســرائيل عنــدما شــققت البحـر لهــم هكــذا فــي المعموديــة أشــق الــسموات 

 إنــي أنـا معكــم وسـأظل أحملكــم علـى أجنحــة وأنـزل بروحــي كمـا حــدث لـي ونــزل الـروح بهيئــة جـسمية كالحمــام لكـي ُأؤكــد لكـم
كمـا !! النسور ولكن ليس بعملي هكـذا سـتتحررون مـن عبـوديتكم فـي لحظـة واحـدة ، أم تعتقـدون أنكـم صـرتم صـورتي ومثـالي؟

لم يتحرر بني إسرائيل من عبـوديتهم بعـد الختـان وبعـد عبـورهم البحـر وبعـد تنـاولهم خـروف الفـصح ولكـن كـان الطقـس رمـز مـن 
 كمـا وعـدت فـي البـشارة علـى وسأعمل بروحي فـيكم كان إثبات عملي مني أنا سوف أكون معكم ولن أترككم ناحيتي

ــولس عنــدما قــال  ــألمتم يــسيرا هــو "لــسان عبــدي ب ًوإلــه كــل نعمــة الــذي دعانــا إلــى مجــده األبــدي فــي المــسيح يــسوع بعــدما ت
تكم ويقــويكم ويمكــنكم ِّيكملكــم ويثب ِّ  أمــا طقــس االصــطباغ بــصورتية الحقيقيــة كحيــاة هــي فالمعموديــ. )١٠: ٥بــط١(" ِّــِّ

ن  َــالمعموديــة فهــو ال يجهــل مــن يمارســه حــرا وال صــورة لــي ومثــالي وال قديــسا كــامال ممتلئــا إلــى كــل مــلء اهللا ، فهــذا يــصير لم ً ً ًً َ
هــل بالفعــل : فاســألوا أنفــسكم . جاهــدوا طــوال الطريــق الكــرب والــدليل واضــح فــيكم وفــي كــل مــن يمــارس المعموديــة والتنــاول

لكن الطقس هو بداية الطريق الذي يساعدهم للوصول لهذا الهدف وليس هـو نهايـة الطريـق ، وهـو تأكيـد منـي ! ُصرتم صورتي؟
ِ وأن روحي ستظل تعمل معكم وفيكم وهـذا لـو جاهـد كـل إنـسان الجهـاد الكامـل وصـلب ومـات بـشبه أوهبكم روحيأني 

َموتي على الدوام أي مات كل النهار وقبل ومن ال يعيش َفالختان ينفع لمن يعمل بالنـاموس ..  أن يصير ذبيحة حية دائمة َِ
َ

ًوأي إنـسان أغـرل يحفـظ اإلنجيـل ويعيـشه سـوف تحـسب غرلتـه ختانـا كالـشهداء . )٢٥: ٢رو( اإلجنيل صار ختانه غرلـة َ ُ
سبت لهــم إنهــم اعتمــدوا ألنهــم بالفعــل اعتمــدوا كحيــاة أي  ْالــذين لــم يمارســوا أي طقــس وح َ فــاليهودي فــي " مــاتوا بالفعــل معــيُِــ

ــان القلــب )٢٨: ٢رو(" الظــاهر لــيس يهــودي ــيس هــو عبــدي ألن خت   وأي إنــسان مــارس أي طقــس هكــذا كالــذي حفــظ الــسبت ل
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 أي هـو الـذي صـار صـورة لـي واصـطبغ بـصورتي ، فمـا هـو فـضل اليهـودي )٢٩: ٢رو( ال بالكتاب هو الختـان الحقيقـي بالروح
أي مـا هــو فـضل الـذي ولــد يمـارس طقـس بترتيـب معــين كمـا كـان اليهــود ! ًا فـي كــل األوجـه الكثيـرة؟ومـا هـو كـل نفــع الختـان إذ

ًقديما عندما كانوا يحفظون السبت أي ال يعملون أي شيء في هذا اليوم ولم يفهموا لمـاذا ألـزمتهم بممارسـة هـذا الترتيـب وهـو 
أي الـذي يظـل هكـذا بـدون ممارسـة أي طقـس بـل المهـم  .. )١٩: ٧كو١(ًفليس الختان شيئا وال حتى الغرلة . الشيء المرموز إليه

ن يــسلك كمــا ســلكت أنــا ومــات بــشبه مــوتي  ِالخليقــة الجديــدة أي م َومــن لــه أذنــان للــسمع .. ومــن هنــا يتحقــق الفهــم كلــه .. َــ
   .فليسمع

  

لـى مجموعـة مـن التـساؤالت وردت ألسرة الموقع مجموعة من التساؤالت حول المعجزة تم تـضمينها فـي المعجـزة ، باإلضـافة إ
والشكوك من حيث أن نوعية المعجزة واألحداث التي تتضمنها غير كثيرة الحدوث ، فآثرنا أن نرجع بها إلـى صـاحب المعجـزة 

  :ِّللرد عليها ولتحري الدقة واألمانة في الرد ، وها هو الرد 
ِألنه من من الناس يعرف أمور .. الروح يفحص كل شيء حىت أعماق اهللا 

َ
اإلنسان إال روح اهللا 

  )١٠: ٢كو١(  أحد إال روح اهللا يعرفها ال هكذا أمور اهللا .. الساكن يف اإلنسان 
  ....عزيزي القارئ 

  ٧يـو(" من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه أمـا الـذي يطلـب مجـد الـذي أرسـله فهـو صـادق ولـيس فيـه ظلـم"يقول الرب :

هـذا لخرافـي ولخاصـتي التـي سـتعرف صـوتي ، فـإن لـي خــراف : وقـال لـي  ..  فـإن الـرب طلـب منـي أن أخبـر بمـا فعلـه معـي)١٨
ِأمـا مـن جهتـي فأنـا بمجـرد أن أخبـرت بمـا فعلـه الـرب معـي فأنـا قـد . كثيرة في ضيق وألـم وهـي تنتظـر أن تـسمع صـوتي لتتعـزى 

ْخارج َأم في الداخل ، فالروح يفحص حتى إني لم أذكر أين أنا اآلن سواء في ال.. ًأتممت رسالتي وال أريد شيئا من هذا العالم 
وال أحــد يعــرف أمــور اهللا إال روح اهللا الــساكن فــي اإلنــسان ، فالــذي بــه روح اهللا هــو وحــده الــذي يعــرف ويفحــص .. كــل شــيء 

الذي من اهللا سيـسمع "الحق ويعرف أمور اهللا ، والذي يحتاج لكلمة اهللا هو الذي سيفرح بها وسيفرح بالحق ألن الرب أخبرنا 
ِ وكل من هو من الحق سيسمع صوتي )٤٧: ٨يوحنا(" الم اهللاك    .)٣٧: ١٨يوحنا(َ

ًلن يغير شيئا من الحقيقة واهللا يريد أن يرسل كلمته إلى خاصته .. ِّغير أن الذي ال يصدق   ِولـوال علـم خاصـته فقـط .. ِّ
لما طلب مني الرب مـرات ً وقبولها بفرح أيضا من ناحية خاصته اهللا السابق لوصول كلمته إىل خاصته وخرافه

ًعديدة أن أكتب كل ما عمله الرب معي ، وأما ما قاله لي عن الطريق و أيضا بتأييد مرشـدي الروحـي أيـضا الـذي طلـب منـي أن  ً
ِـُأسجل أيضا ما أخبرني الرب به وهو مـن اآلبـاء الـذين ليـسوا مـن هـذا العـالم ولـواله لمـا اسـتطعت أن ُأكمل الطريـق الكـرب فـي  ً ِّ

ًعــالم المظلــم ، وبــالطبع لــوال تعزيــات اهللا لــي فــي الــرؤى لهلكــت بالحقيقــة لكــن بــسبب ضــعفنا يــسمح اهللا أحيانــا بوجــود هــذا ال
ًقديسين في العالم ليكونوا سندا ملموسا في عالمنا المادي  َّوهناك كثيرون قد أرسلوا إلـي وأخبرونـي إنـي كـاذب وآخـرون قـالوا . ً

ًوأنـا أعـذر الجميـع جـدا ألنـه " . إن الشيطان هو الذي يظهر لك ويضللك"رون قالوا لي وآخ"  تريد أن يعرفك الجميعأنت"لي 
َالشيطان له حيله الكثيرة و أيضا هناك من يعبدون ذواتهم ويريدون أن يعرفهم الجميع ليشتهروا أو لتشبع ذاتهم بالفعل  ً.  

ِن بالتحديـد ؟ إن الـشيطان كـل هدفـه هـو أن يبعـد مـا هـدف الـشيطا: لكن أريد أن أخبرك أيها القارئ العزيز بـأمر هـام وهـو   ُ
ًولكن الرب كل هدفه أن يعرفه الجميع ولهذا يستخدم أحيانا أحـد أبنـاؤه الـذين .. العالم عن الحق وعن األبدية وعن معرفة اهللا 

نـسان حتـى إن اسـمي َعمل معهم ليخبر الجميع بعمل الرب حتى يعرفوا اهللا ، أما من جهتي فأنا لـم أسـعى حتـى أن يعرفنـي أي إ
الحقيقي لم أذكره وأنا ال أرغب حتى في معرفة أي إنسان أي شيء عن شخصيتي حتى عـن أول حـروف مـن اسـمي الحقيقـي ، 

وهـؤالء هـم خرافـه الـذين سـوف يعرفـون صـوته . َّولكن الرب أراد أن يتعزى أشخاص من عمله معي ومن كالمه الذي أخبرني بـه 
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َّنفــع الــذي ســيعود علــي اآلن وأنــا نكــرة بالنــسبة للعــالم ولــم أســعى أن يعــرف أحــد اســمي فيجــب أن فمــا هــو ال. ًوينتظرونــه أيــضا 
َتفكر في كل هذه األمور ، ولم يراني أحد ولم يعرف من الذي عمل معه الرب كل هذه األعمال ، بـل أنـا حتـى أرفـض أن ُأوجـد  َ

ًذي كنت فيه قبال وهو صحراء دير مـن األديـرة الـذي تواجـدت في هذا العالم بل وأنا أبكي كل يوم بمرارة حتى أعود للمكان ال
  للخـالص خبطوات الطريـق فيه سنة كاملة وكأني كنت في الفردوس نفسه بل في جنة عدن نفسها ألن الرب أخبرني 

َمن أضاع نفسه وحياته من اجلي فهـذا يجـدها ومـن "وللعالج عندما قال لي  ِخيلــصها  نفـسه فهـذا  يهلـك َ
ّ

ذا  ألنـه مـا 
َّوإن كأن أحد يـأتي إلـي وال يـبغض أبـاه وأمـه ال يـستطيع أن يكـون لـي !! .. وخسر نفسه ؟.. يستفيد اإلنسان لو ربح العالم كله 

 ويأخــذ إال اإلنجيــل وألجــل ألجلــي ًحقــوال أو ًأوالدا أو امــرأة أوً أمــا أوً أبــا أو أخــوات أو إخــوة أوً بيتــا تــرك أحــد لــيس تلميــذا ،
َّ ، وذكرني الرب بالشخص الذي أراد أن يسير معه ولكن استأذن فقط أن يودِّع أهل بيته )٢٩: ١٠ ، مرقس٢٩: ١٨لوقا(" الحياة األبدية
باطـل األباطيـل والكـل باطـل " ألنـه )٦٢: ٩لوقـا("  هكذا تنظر للوراء فأنت بذلك ال تصلح لملكوت الـسمواتأنت"فقال له الرب 

  لهذا)١١: ٢ ، ٢: ١جامعة("  وعمله الذي يعمله تحت الشمسوكقبض الريح ، وال منفعة لكل عمر اإلنسان

 الـذي هـو انـه فـي أي سـاعة وفـي أي لحظـة ربمـا يـأتي ، فجعـل عقلـي فـي  احلق ًأن الرب وضع في عقلي وغـرس أيـضا  
ً و دائمـا الـرب )٤٠: ١٢لوقـا(" كونوا مستعدين ألنه في ساعة ال تظنون أنه يأتي ابـن اإلنـسان"ًيقظة بهذه الحقيقة دائما كما أوصانا 

َيذكرني بوصيته حتى أقولها لكل مـن أبـدأ معهـم أو أتعـرف إلـيهم تحـذير الـرب الـذي قالـه   قلـوبكم تثقـل لـئالاحتـرزوا ألنفـسكم "ِّ
 ، األرض كـل وجـه علـى الجالـسين جميـع علـى يـأتي كـالفخ ألنـه ، بغتـة اليـوم ذلـك فيـصادفكم الحيـاة وهمـوم وسـكر خمار في

َتحسبوا لكي حين كل في اوتضرعو ًإذا اسهروا : ٢١لوقـا(" اإلنـسان ابـن قـدام وتقفـوا يكـون أن المزمـع هـذا جميع من للنجاة ًأهال ُ

 وأخبرنـي الـرب أن كـل هـذه اآليـات يـسعى رئـيس )٢٧: ٦يوحنـا(" فاعملوا ال للطعام البائد بـل للطعـام البـاقي للحيـاة األبديـة"،   )٣٤
ال تهتمــوا لحيــاتكم بمــا تــأكلون وبمــا تــشربون ، وال ألجــسادكم بمــا " أول عظــة لــه العــالم بكــل قــوة أن ينــساها النــاس وبــاألخص

فال تطلبوا أنتم مـا تـأكلون ومـا تـشربون وال تقلقـوا وال ..  من اللباس أفضل من الطعام والجسد أفضلتلبسون ، أليست الحياة 
ً أمـم العـالم بـل اطلبـوا أوال ملكـوت اهللا وبـره وهـذه تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نـشرب أو مـاذا نلـبس فـإن هـذه كلهـا تطلبهـا

  . )١٢ ، لوقا٦متى(" كلها تزاد لكم ، فال تهتموا للغد
ــدير التــي صــارت كــالحلم وهــذا حتــى أصــير   ولكــن مــشيئة الــرب رفــضت أن أظــل فــي هــذه الخلــوة أي فــي صــحراء هــذا ال

َ وضعت على المذبح ليس فقط ذبيحة خطية ذبيحة حمرقة ِ فهـذا شـيء البـد ] اللتـان ترمـزان إلـى مـوت الخطيـة[أو إثـم .. ُ
ًمنه وهو التوبة المستمرة للوالدة من الماء ، ولكن البد أن يموت أصل المرض وهو الذات الـذي بـسببه يخطـئ اإلنـسان دائمـا 

َّولكـن كـان البـد أن يميـت الـرب فـي كـل مـا هـو مـ )٢١: ٧روميـة (" الشر صار حاضـر عنـدي"كما قال القديس بولس  ن العـالم كمـا ُِ

ًكانت توضع ذبيحة المحرقة قديما على المذبح ويحرقها الكاهن   وقال لي الرب أن اإلنجيـل  رماد. حىت تتحول إىل ُ
ْوالكتــاب يجــب أن تعيــشه ولــيس هــو معلومــات لتعــرف الطقــوس التــي كانــت تــتم ، ولكــن الكتــاب المقــدس هــو حيــاة يجــب أن  َِ

ِعيشوا كما يحق إلجنيـل املـسيح  فقط "يعيشها كل إنـسان لهـذا أوصـيتكم 
َ

 ، وبهـذا يكـون يـسير فـي )٢٧: ١فيلبـي(" 
ُالطريق ألن الكتاب هو خطوات الطريق هللا إذا عاشها اإلنسان حياة عملية ، فأنا لم أعد أحتاج إلى إنسان أو مـال أو أي شـيء 

ِمـن هــذا العــالم ألنــي تيقنــت أن كــل مـا فــي العــالم ســراب وأرفــض أن ُأُ◌ســاوم الوجــود  فـي اهللا إلــى األبــد مــن أجــل وهــم وســراب َّ
ًوهذا بخالف إن الرب بالفعل قد جعل في يدي أموال كثيرة وأملك بالفعل عقارات وطلب مني اهللا وطلـب منـي أيـضا مرشـدي [ ً

الروحي أن تظل لتستخدم فـي الخدمـة ، وبالفعـل شـقق التمليـك التـي لـي يـأتي كثيـرون مـن الـذين عرفنـي الـرب علـيهم ويمكثـون 
ًمـا هـو الهـدف مـن هـذا العمـل ؟ وبهـذا تتحقـق مـن الحقيقـة ألنـه سـهل جـدا علـى : ِّفأرجو أيها العزيز أن تركز فـي ] .. فيهامعي 

 . ًأوال بطلب إرشاد من اهللا الذي يعطي كل إنسان حسب سؤل قلبه : ًأي إنسان أن يعرف الذي أمامه كذابا أم ال 
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ــا ال يوجــد أي هــدف عنــدي اآلن  ــه هــو طــالبني بهــذا ، واهللا هــو فــاحص القلــوب وهــذا ســوى أن يعــر.. فأن ف الجميــع اهللا ألن

وجمرد ًواضح جدا في إني لم أذكر مكـاني أو اسـمي 
ّ

 انتهـى قـد بهذا فأنا معي اهللا عمل ذكرت إني 
 فإن هدف الشيطان هـو أن يلفـت نظـر العـالم لـه هـو.  وهذا ليزداد إيمان كثيرون ويفرحوا معي بعمل الرب وبكالمه  دوري

ولكـن أي إنــسان حكـيم سـيدرك أنـه ال يوجــد أي هـدف أو أي اسـتفادة مــن . أو ألتباعـه حتـى وال يـسعى العــالم هللا أو لألبديـة 
َكتابة قصة عمل اهللا معي وأنا نكرة بالنسبة للعالم إال هدف وحيد وهـو تعزيـة كـل مـن هـو فـي صـليب وزيـادة إيمانـه كمـا طلـب 

  .ًوسي قديماً أيضا مثل شاول الطرسالرب من كثيرين
ِّفـأرجو أيهـا القـارئ أن تركـز فــي الهـدف فأنـا مازلـت نكــرة فكيـف يعتقـد إنـسان بعـد ذلــك أن الـشيطان يـضللني أو أنـا أريــد  
إن هذا مـن أعمـال الـشيطان ألنـه بالفعـل الـشيطان : ألن كثيرون قالوا لي  !ًفأين أنا حىت آخذ من أحد شيئا؟: ًشيئا 

أمـا بالنـسبة لـي فـال يمكـن للـشيطان أن يكـون هـو الـذي . َوأنا أعذر كل من يقول هذا الكالم . ِيمكن أن يظهر بشبه مالك نور 
فهل هدف الشيطان أن أعرف اهللا معرفة كاملة وأن أترك العـالم وال أهـتم بـاألمور : ًيظهر لي ألني بالفعل عرفت اهللا جدا وبالحق
َّرق بـين الـوهم والحقيقـة ، فـإن هنـاك أمـور حقيقـة مازلـت فـي فهنـاك فـ!!!!!!!!!!!! ُالتي ترى وال أهتم بـأي شـيء حتـى جـسدي 

ًباقية من عمل الرب مثل شعري الذي كـان خـشنا جـدا وصـار ناعمـا ، ونظـري الـذي كنـت أرتـدي نظـارة واآلن ال ألبـسها ، وألـم  ً ً
ًالقلب الذي ال أشعر به تماما مع بقاء المرض حتى لو ظللت شهرا كامال بال طعام ال أشعر بأي أ ً فكيـف يـصير : لم فـي القلـب ً

 !!!فهناك فرق بين الوهم والتهيئوات والحقيقة ! هذا ؟
ــالي تمامــا بــردود فعــل العــالم أو أقــوالهم ألن الهــدف األساســي والحقيقــي معرفتــي الــرب   ــا ال أب ًبــل واألهــم مــن كــل هــذا أن

ْ أمـا اآلن فـسواء العـالم كلـه يـصدق َأم ال بالفعل وهذا هو الهدف الذي نجح الرب في الوصول إليه بأنني عرفته والتصقت بـه ،
فما الذي سيغير يف األمر ؟يصدق 

ِّ
 فأهم شيء أنا بالفعل اآلن ال أشعر بوجودي في هذا العالم والحياة لي اآلن هـي !

ــأن أرســل إلنــسان  فعنــدما ال يــصدقني هــذا اإلنــسان ال أســعى أن .. المــسيح ، فلــيكن مــا يكــن ، حتــى عنــدما يطــالبني الــرب ب
ًقني ألن هذا ليس هدفي بل أتوقـف عـن االسـتمرار فـي صـداقته فـي الحـال ألنـي ال أطلـب منـه شـيئا وأتـرك األمـر لـصاحب يصد

  .األمر 
و  )١٠: ١٥كـو١(" أنا تعبت أكثر من جميعهم"ِّفأرجو أيها الحبيب أن تركز في كل هذه األمور فإن القديس بولس عندما قال  

متثلوا. "عندما قال 
ُ َّ

 وإن كـان يبـدو أنـه طلب منـه هـذا لم يكن يقصد االفتخار بنفسه لكن الرب )١: ١١كـو١("  بي 
ًيفتخر لكن الذي يركز في الهدف سيعرف أن القديس بولس لم يبتغي شيئا لنفسه وال يسعى أن ينظر إليه الجميع بل كـان يريـد  ِّ

أما من يطلب جمـد الـذي د نفسه َمن يتكلم من نفسه يطلب مج"اجتذاب العالم كله للمسيح ليتنا نتذكر قول الرب 
َ

ً وهـذا لـيس هـدف الـشيطان وأيـضا الفـارق كبيـر جـدا بـين ظـروف )١٨: ٧يوحنـا(" أرسله فهو صادق ولـيس فيـه ظلـم ً
  .القديس بولس وبين ظروفي فأنا مازلت نكرة ال يراني وال يعرفني أحد 

ًلـرب شـفاني وغيـر جـدا مـن طبيعتـي وكـان كـل هدفـه فهناك فارق بـين الـوهم والحقيقـة ، فـإني بالفعـل ا.. أما بالنسبة للرؤى   َّ
ًأن يصير لدي إيمان في عالم ال يوجد أي شـيء روحـي فيـه وخـصوصا فـي الخـارج  ًأمـا بالنـسبة للـرؤى فـإن هنـاك كثيـرون جـدا . ّ

سـيكون "عـد ًهذه األيام يفتقدهم الرب بالرؤى ألن المستوى الروحي ضعف جدا عند كثيرون فاضطر اهللا أن يفتقد بنفسه كمـا و
ًفـي نهايـة األيـام إنـي أسـكب مـن روحــي علـى كـل بـشر فيتنبـأ بنـوكم وبنــاتكم ويحلـم شـيوخكم أحالمـا ويـرى شـبابكم رؤى وعلــى 

ًعبيدي أيضا وإمائي أسكب أيضا من روحي في تلك األيام فيتنبئون وأعطي عجائب مـن فـوق و آيـات علـى األرض مـن أسـفل ً "

 هـل يريـد الـشيطان مـن اإلنـسان أن  اهلـدف؟ مـا ألنـه ِّ أن يغير طبيعة وشـكل إنـسان فالشيطان ال يقدر )١٩-١٧: ٢أعمال (
وهذا الذي حدث لـي إننـي اقتربـت إلـى ... فهذا مستحيل !!! ًيعرف المسيح ويحبه جدا كما جعلني الرب أحبه بهذه الصورة ؟
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. ُعل تركت العالم ولـم َأعـد أشـعر حتـى بوجـوده ًاهللا وعرفته بالحق جدا وهذا بالطبع ال يمكن أن يكون هدف الشيطان ألني بالف
ًوتأكـد أيهـا القـارئ العزيـز إنـي أتعـذب كثيـرا عنـدما أتكلـم عـن نفــسي حتـى وأنـا نكـرة بالنـسبة للعـالم ولـم يرانـي أحـد وكـأن الــرب 

ًجـدا بالنـسبة ًوضعني أمام فم المدفع ، لكن الذي يريحني أن الناس ال تعرفنـي شخـصيا وأهـم مـا فـي األمـر الهـدف فإنـه واضـح 
فإن هدف الشيطان أو مشاهير العالم أن يشبعوا ذواتهـم .. لي أنه ال يوجد أي هدف شخصي أي أن آخذ أي شيء من العالم 

 أن يــسعى فالــذي. ًفــأرجو أيهــا الحبيــب أن تركــز جيــدا فــي هــذا األمــر .  ال يــسعون أن يعــرف الجميــع اهللاأنهــمواألهـم 
   .  الشيطان بدافع يكون أن ميكن ال هللا إىل ويقرتبوا املسيح اجلميع يعرف

 أي أنـك كـان يمكنـك أن تطلـب بنفـسك مـن )١٠: ٢كورنثوس األولـى (" الروح يفحص كل شيء حتى أعماق اهللا"والكتاب يقول  
َاهللا أن تعرف أموره وصدق كل مـن يكلمـك ألنـه مكتـوب  َـألن اهللا وعـد كـل من  )١٧: ١صـم١(" يعطيـك الـرب حـسب سـؤل قلبـك"ِ

ــم نــراه أو لــم نــشعر بــه أحيانــا لكننــا نعــرف  )١٨: ١٤يوحنــا(" ال أتــرككم يتــامى"و أيــضا وعــد  خــذيــسأل يأ ًألن اهللا حقيقــة حتــى لــو ل
ًبعقولنا جيدا انه يسمعنا ، فانك يمكنك أن تطلب منه أنت شخصيا وبنفسك أن تعرف صـدق أي إنـسان وأيـن هـو اهللا فـي أي  ً

  .  وفي حقيقة أمرهم ، واهللا يعطي كل إنسان حسب سؤل قلبه رينأين هو يف اآلخأمر حتى تفحص أموره وتعرف 
ًوفي بالد أخرى هناك أشـخاص طلبـوا منـي شـريط الفيـديو الـذي فيـه صـورة حيـة لـشكلي القـديم الـذي أيـضا كثيـرون عنـدما  

ان أسـمر البـشرة فكنـت إنـس: رأوها لم يصدقوا أن الذي في الفيديو هو أنـا اآلن ألنـه بالفعـل الـشكل مختلـف تمـام االخـتالف 
َّوأرتدي نظارة وشعري خشنا جدا ، أما اآلن فقد تغير كـل شـيء  ً وباسـبوري الخـارج فـإن هـذا الـشريط وشـهادات الجامعـة فـي .. ً

ًوفيزاتي وكل صوري قد أرسلتها لبعض أشخاص قد طلب الرب من أيضا هذا مرات عديدة كـان هـذا بهـدف إنـي أريـد أن يتأكـد 
ليس ألن هذا هديف ولكنني فقط أريد أن ال أعطل عمل الرب أو أصري عثرة  ًأي إنسان إني لست كاذبا

ُ ألنني توسلت إلى اهللا أن أنفرد به هو وحده وأعتزل بعيدا عن هذا العـالم وال أرى أي إنـسان أو أي شـيء ، لكـن ألي إنسان
  .لتكن إرادة اهللا ال إرادتي 

  .ٌّهو في داخلك ويسكن فيك بروحه بل هو حال في كل مكان فليتك تطلب اآلن منه لتعرفه وتعرف وتفحص كل أموره ف 

ِّ كل ما أريد أن أقوله لك أيها القارئ العزيز أن تركز في الرب وحده وتتعـزى بـه هـو وحـده  أذنك يف كلمة .. واآلن  

وال يهم أيضا من هو الصادق يف هذه احلياة أم الكاذب
َ هاء  ، المهم أن تعرفه أنت المعرفة الشخصية قبل انتً

ًالعالم ألن الوقت مقصر جدا  ِّ ُ، وإن كان العالم كله كاذبين فأنت لن تـسأل عـنهم وإن صـار العـالم كلـه أشـرار  )٢٩: ٧كورنثوس األولى(ُ
  .فأنت غير مدان بل هم الذين سيخسرون 

ًفالذي اقتـرب مـن اهللا وصـار قديـسا هـو الـذي سـيربح كـل شـيء والـذي لـم يمتلـئ منـه وصـار فارغـا هـو الـذي   سيخـسر كـل ً
ومستأسرين كـل فكـر لطاعـة المـسيح صـلوا كـل حـين صـلوا بـال ... شيء ، فمكتوب ال تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصالة 

فأنـت . انقطاع ونظير القدوس الـذي دعـاكم كونـوا انـتم قديـسين بـل كونـوا كـاملين كمـا أن أبـاكم الـذي فـي الـسموات هـو كامـل 
  .في الطريق الكرب الذي هو وحده يصل بك هللا سوف يسألك الرب عن خالصك وعن جهادك 

المهم أن يعرف كل إنسان اهللا المعرفة الشخصية قبل فـوات األوان كمـا فعـل كـل آباؤنـا القديـسون الـذين هربـوا مـن العـالم  
 عمـل ولم يضيعوا وقتهم في التفكير في هذا أو ذاك بل التفتـوا إلـى الـرب فخلـصوا ، و عنـدما يحـدث أي أمـر فـي حياتنـا سـواء

وهـذا فـي . َـالرب في إنسان بمعجزة أو ظهور في كنيسة نطلب اهللا لكي نفحص في األمـر ألن الـرب وعـد كـل من يـسأل يأخـذ 
  .ًحالة إذا كان هذا األمر أيضا يهم إنسان 



  
 معجزة واختطاف إنسان للسماء

 
٩٨ 

أن وبالنسبة لي فإنه لمجـرد إنـي أخبـرت بعمـل الـرب معـي فأنـا قـد انتهـت وظيفتـي وسـأظل نكـرة ألن هـذا مـا أريـده ، وأريـد  
ألن الـرب قريـب .. ومـن كـل فكـرهم ومـن كـل نفـسهم  ِّيركز الجميع في اهللا ويمتلئوا منه كل الملء ويحبـوا الـرب مـن كـل قلـبهم

 .ًجدا على األبواب 

ــا التــي نــتكلم بهــا أيــضا .. ونحــن لــم نأخــذ روح العــالم بــل الــروح الــذي مــن اهللا +  ًلنعــرف األشــياء الموهوبــة لن ــأقوال ال َّ  ب
ِتعلـمها

ّ
ِيعلــمه مبا  بـل  إنسانية. كمةح 

ّ
قـارنين الروحيـات بالروحيـات ، أمـا الروحـي  ..  القـدس الـروح 

   )١٠: ٢كو١( .فيحكم في كل شيء
  

  األخ الحبيب القارئ 
َبعون الرب تمكنا من إقناع صاحب المعجزة بعد إلحاح كثير لكي ننشر تفاصيل هذه المعجزة ألجل فائدة الجميع لكي نغير  َّ

ى بعمل اهللا في حياة هذا اإلنسان ، ولكي نفهم الهدف الذي من أجله أتى بنا اهللا إلى هذا العالم وال نكون ولكي نتعز
ًمحمولين فيما بعد بكل روح تعليم بضالل الناس ، بل نعرف الحق فنتحرر من كل قيود ، نصلي جميعا من أن يهبنا الرب 

  .ى هذا العالم البصيرة لندرك الحق ونفهم ونعرف الهدف من مجيئنا إل
  الرب معكم

 Way2TrueLife@gmail.com      التالي بريد االلكتروني يمكنك أن تراسلنا على ال
  على الموقع التاليالمعجزة وكل التفاصيل وفيديوهات أخرى موجودة 

http://JesusForWorld.com 
http://newmiracles.org/Way2TrueLife 

 TrueLife2Way/com.youtube://https      وقناة اليوتيوب
 LordIsMyGoodShepherd/com.youtube.www://https       وكذلك


