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الدعوة
لتفتُألنظرُالىُقاعةُ
وق ُُ
فت أنظرُالىُالبابُالذيُينبغيُأنُأدخموُ.كانُباباًُعادياًُوكئيبُاًُ.وفيماُإ ُ
ِ
ةُمعُإنُشرُقمبيُكانُمكشوفاًُبشكلُ
ُبإمتدادُمجدىاُ.لمُأردُالمغادر
ُ،إنغمرت
الحكمُالعظيمةُثانية
َّ
ُ
متواصلُُ.ورغم ُأنُىذهُالعمميةُكانتُموجعةُإالُأنياُحررتنيُلدرجةُل ِ
مُأردُتوقيفياُ.كنتُتواقاًُ

فعالًُالىُتبكيتُأكثرُ.

تدخل ُالحكمة ُعارفاً ُأفكاري"ُ ،سيكون ُلك ُأكثرُ .ما ُوجدتو ُىنا ُسيمضيُمعكُ .عمىُأي ُحالُ،
ليسُعميكُالمجئُالىُىناُلكيُتتغيرُ.قوةُالصميبُتكفيُلتغييركُ.ماُإختبرتوُىناُيمكنكُإختبارهُ

ُليبكتك ُعمى ُخطيةُ ،ويقودك ُالى ُالحقُ ،وليشيد ُليُ .ىو ُمعكُ
كل ُيومُ .أُرسل ُالروح ُالقدس ُ
بإستمرارُ.عميكُأنُتتعرفُأكثرُعمىُالروحُالقدسُ".

"الكثيرُمنُالناسُيؤمنونُفيُالروحُالقدسُ،ولكنُالقميلُمنيمُيفسحونُلوُالمجالُفيُحياتيمُ.

وفيماُيقتربُىذاُالدىرُمنُنيايتوُفإنُذلكُسيتغيرُ".

"سيتحركُالروحُالقدسُفوقُاألرضُكماُفعلُفيُالبدايةُ.سيتولىُأمرُالفوضىُواإلرباكُالمنتشرُ
عمىُاألرضُ ُ،وسيجمبُالخميقةُالجديدةُالمجيدةُتماماًُفيُوسطُاألرضُ.أنتمُعمىُوشكُالدخولُ

ُرىبةُ
في ُأوقات ُحيث ُيفعل ُالروح ُالقدس ُعجائب ُبشكل ُمتواصلُ ،وسيكون ُالعالم ُكمو ُفي ُ
ألفعالوُ".
"سيفعلُكلُىذاُمنُخاللُشعبيُ.حينماُيتحركُالروحُالقدسُسيتنبأُأوالدُوبناتُاهللُ.سيحممُمنُ
ُ
الكبارُالىُاألحداثُأحالماًُوسيرونُرؤىُ.سيعممونُبإسميُاألعمالُالتيُعممتياُ،وأعماالًُأعظمُ
لكيُأتمجدُأناُفيُاألرضُ.كلُالخميقةُتئنُوتتمخضُلماُىوُمزمعُأنُيفعموُالروحُالقدسُ".

ُ.أناُالمخمّْصُلكنيُأناُ
"ماُستجدهُمنُعبوركُىذاُالبابُسيساعدكُفي ُتييئةُنفسكُلِماُىوُاَ ٍت
ُ
ٍ
ُظيرُنفسيُالىُالعالمُكحاكم ٍ
ُ،ينبغيُأنُأكشفُحكميُ
أيضاً ُالحاكمُ.إنيُمزمعُأنُأ
ُبارُ.أوالً
ُ
ِ
ألىلُبيتيُ.شعبيُعمىُوشكُأنُيعرفُرفقةُالروحُالقدسُ.بعدئذُسيعرفونُقوتوُلتبكيتُالخطيةُ.
ُّ
ىمُ.ىذاُىوُالحق ُالذيُيشيدُليُ.
حرر
وسيعرفونُأيضاً ُبأنوُسيقودىمُدوماً ُ
الىُالحقُالذيُسي ّْ
ُ
عندماُيأتيُشعبيُليعرفنيُكماُأناُ،حينئذُسأستخدميمُليشيدواُعنيُ".

"أناُالحاكمُ،ولكنُمنُاألفضلُأنُتحكمُعمىُنفسكُبنفسكُكيُالُأضطرُعمىُالحكمُعميكُُ.
كماُأنُدينونتيُعمىُوشكُأنُتُستردُلشعبيُ.سأحكمُعمىُأىلُبيتيُأوالًُ.بعدُذلكُسأحكمُعمىُ

األرضُكمياُُ".
ُ

1

مجدُالحكمةُفيُكلُمكانُحوليُ.لمُأر ُىكذاُروعةُمنُقبلُ،حتىُىيناُ.وكانُتألقوُ
كانُتألق ُ
َ
ٍ
هُكحاكمُليكونُ
يزدادُفيماُكانُيتكممُعنُدينونتوُ.حينئذُعممتُأنُىناكُمجدُسينجميُبمعرفتناُإيا
هُإذُإستصعبُعميُ
ُ.بدأتُأشعرُبمدىُصغريُوتفاىتيُفيُمحضر
ُ
أعظمُمماُكنتُأعرفوُقبالً
َّ

َّ
ُبمجدهُ،مدُيدهُولمسنيُعمىُجبيةُ
التركيزُعمىُماُكانُيقولوُ.فحينماُفكرتُبأنيُسأكونُمغمو اًر
وجييُبِر ٍ
قةُولكنُبثباتُ.حينماُفعلُذلكُ،تمكنُذىنيُمنُالتركيزُوالصفاءُُ.
ُ

ِ
ُالىُنفس َكُ.سيجمبُذلكُإرباكاًُد ُوماًُ،مماُسيصعبُعميكُأنُتسمعنيُ ُ.وفيُكلُمرةُ
ُتنظر
َ
"بدأت ُ
تختبرُلمستيُ،سيتصفىُذىنكُ.فيُكلُمرةُتشعرُبحضوريُ،إعمَ ْم ُإنيُجئتُأللمسكُمنُأجلُ
أن ُتراني ُوتسمعنيُ .عميكُأن ُتتعمم ُأن ُتسكن ُفي ُمحضري ُبدون ُالوعي ُلذاتك ُواإلنيماك ُفيُ

اجدُفيُواإلتجاهُالىُالضاللُالمتواجدُفيُ
شؤونُنفسكُ.ىذاُيسببُلكُاإلنحرافُعنُالحقُالمتو
َّ

الطبيعةُالساقطةُ".

"كثيرونُمنُالناسُسقطواُحينماُلمسيمُروحيُالقدوسُ.زمنُالسقوطُقدُمضىُ.ينبغيُأنُتتعممُ

بأنُتصمدُحينماُيتحركُروحيُ.إنُلمُتستطعُالصمودُحينماُيتحركُروحيُ،فإنوُلنُيستطيعُ
إستخدامكُ.ينبغيُأنُيسقطُالممحدينُقداميُ،لكنيُبحاجةُالىُشعبيُبأن ُيصمدُلكيُأستطيعُ

إستخداميمُ".
ُ

فخر التواضع المزيف
ُسخطاً ُفي ُصوت ُالرب ُحينما ُقال ُلي ُذلكُ .شعرت ُبأنو ُمثل ُذاك ُالسخط ُالذي ُكانُ
ُ
سمعت ُ
ُفيمت ُأن ُسخطو ُكان ُيأتي ُعادة ُمتى ُبدأواُ
يستخدمو ُمع ُتالميذه ُفي ُاألناجيلُ .وفي ُالحال
ُ

ينظرونُإلى ُتقصيرىم ُأو ُفشميمُ .فناشدتو"ُ،ياُربُإنيُمتأسفُ .ولكن ُمحضرك ُغمرني ُجداًُ.

كيفُأتجنبُالشعورُبصغريُحينماُأكونُقريباًُمنكُكماُاألن؟"ُُ

"أنتُصغيرُ،ولكنُينبغيُأنُتتعممُأنُتثبتُفيُمحضريُدونُالنظرُالىُنفسكُ.لنُتستطيعُأنُ

ٍ
ُغيرُجديرُ
تتعممُمنيُأوُتتكممُإليُإنُنظرتُالىُنفسكُ.ستكونُفيُإحتياجُدائماًُ.ستكونُدوماً
َّ

لماُأدعوكُلفعموُ،ولكنُلنُتكونُأبداًُكفايتكُأوُجدارتكُىيُالتيُتجعمنيُأستخدمكُ.ينبغيُأنُ
الُتنظرُالىُعدمُكفايتكُ،بلُتنظرُالىُكفايتيُ.ينبغيُأنُتتوقفُعنُالنظرُالىُعدمُجدارتكُ

وتنظرُالىُبِّْريُ.حينماُتُستخدمُ،فذلكُيعودُالىُمنُأناُ،وليسُالىُمنُأنتُ".

ُالىُنفسكُ،ىذاُىوُالغضبُالذيُشعرتُبوُتجاهُموسىُحينماُ
تنظر
َُ
"شعرتُبغضبيُفي
ُ
َ
ماُبدأتُ ُ
ُالىُنفسكُأكثرُمماُتنظرُإليُ،وىوُ
إنماُيكشفُأنكُتنظر
تقصيرهُ.فذلكُ
ُ
بدأُيشكوُعنُمدىُ
َّ
ُ

السببُالرئيسيُبأنيُقادرُعمىُإستخدامُقمةُمنُشعبيُلماُأرغبُفيُفعموُ.ىذاُالتواضعُالمزيفُ
2

ىوُفيُالواقعُشكلُمنُاإلفتخارُالذيُتسببُفيُسقوطُاإلنسانُ.حيثُبدأُأدمُوحواءُيشعرانُ

بعدم ُالكفاية ُلذلك ُإحتاجا ُأن ُيكونا ُأكثر ُمما ُصنعتيما ُألن ُيكوناُ .أخذا ُعمى ُعاتقيما ُجعلُ
أنفسيماُلماُينبغيُأنُيكوناُ.لنُتستطيعُأبداً ُأنُتجعلُنفسكُلماُينبغيُأنُتكونُ،بلُعميكُأنُ
تثقُبيُألجعمكُماُينبغيُأنُتكونُ".

ُ

سقوطُاإلنسانُفيُالبستانُ،لكنيُكنت ُأعممُأنو ُكانُ
بالرغمُمنُأنيُلمُأنسبُالتواضعُالمزيفُل
ُ
ُوكنت ُبنفسي ُأُعمّْم ُىذا ُالشيء ُمراتُ
أعظم ُحجر ُعثرة ُمنع ُالكثيرين ُأن ُيكونوا ُمفيدين ُلمرب،
ُ
عديدةُ.أماُاألنُوأناُفيُمحضرهُفإنُتواضعيُالمزيفُقدُإنكشفُوتبينُأنوُأسوأُمماُرأيتوُ ُفيُ

ازُ،كماُتمكنت ُمنُإدراكُ
أيُإنسانُعمىُاإلطالقُ.ىذاُالشكلُمنُاإلفتخارُكانُمثي اًرُلإلشمئز
ُ

السببُفيُإشتعالُغضبُالربُ.
ُ

غمُمنُكلُالحكمُالذيُتحممتوُ
عةُ،وبالر
ُ
حينماُنكونُفيُمحضرهُ،كلُماُنحنُعميوُينكشفُبسر
ُ

فةُالربُوخدمتوُالتيُدعيتُ
األنُ،فإنوُالُيزالُلديُبعضاًُمنُالخملُفيُالمبادئُتمنعنيُمنُمعر
ُ

ِ
بعدُ،لذاُإلتفتُألنظرُالىُالربُ،
دُأنُيسكنُفيُأيُغضبُ
ُ،لمُأر
لياُ.واذُكانُذلكُصدمةُكبيرة
َّ
ُ
راغباً ُفي ُرؤية ٍ
ُمجد ُأعظم ُيمكنني ُتحممو ُفيما ُكان ُمعي ُفي ُىذه ُالحالةُ .وفي ُالحال ُتحولُ
نتُمصمماًُعمىُالوقوفُبقدرُإمكانيُ.
إكتئابيُالىُنشوةُ.أر
َّ
ادتُركبتيُأنُتنثنيُ،ولكنيُك ُ

ُفي ُجاعمة ُكل ُشيء ُيبدوُ
بعد ُذلك ُبقميلُ ،إستيقظتُ .بعدىا ُبأيام ُعديدةُ ،شعرت ُبطاقة ُتتدفق َّ

ت ُمسكةُالبابُرائعةُتفوقُالوصفُ.بدتُالبيوتُوالسياراتُ
ُ.أحببت ُكلُشيءُر
متألقاً
أيتوُ.بد ْ
َ
ُ

القديمة ُجميمة ُلي ُحتى ُإني ُتأسفت ُلعدم ُكوني ُفناناً ُيمكنني ُتصوير ُجماليا ُوفخامتيا ُبالرسمُ.
بدتُاألشجارُوالحيواناتُكأصدقاءُشخصيةُ.كلُشخص ُرأيتوُكانُمثلُمكتبةُإعالناتُ ُومدىُ

أىميتياُ،وكنتُشاك اًر ُطوالُاألبديةُألتعرفُعمييمُجميعاًُ.لمُأستطع ُرؤيةُأيُشيءُمنُدونُ
رت ِ
ِ
ُعبرُىذاُكموُفيُحياتيُوفاتنيُالكثيرُمنوُ.
رؤيةُعظمتوُ،
بالكادُإستطعتُالتصديقُبأنيُس ُ
ُ

اإلعالناتُفيُ،إالُأنيُلمُأعرفُماذاُأفعلُبياُ.عممتُ
ومعُشعوريُبتدفقُكلُىذهُاإلنفعاالتُو
َّ

أنوُإنُلمُأتعممُكيف ُأستخدمياُدومُاًُفإنياُستضمحلُ،وىذاُماُحدثُبعدُبضعةُأيامُ.إذُشعرتُ
تنسابُمنيُ،وعممتُأنوُعميُإستردادىاُ.فماُإختبرتوُكانُأكثرُروعةُ
وكأنُمعنىُالحياةُصارتُ
َّ

مخدرُ،فقدُكنتُمدمناًُ.ىذاُكانُنتيجةُرؤيتيُلمجدُالربُ،وأردتُأنُأرىُالمزيدُ.كانتُ
ُُ
منُأيُ
رغبتي ُأن ُأتعمم ُكيف ُأثبت ُفي ُمحضره ُوأدع ُحياتو ُتتدفق ُمن ُخاللي ُمن ُأجل ُأن ُألمسُ

ينُ.كانُعميُالثباتُفيُالروحُالقدسُوالسماحُلوُبإستخداميُ.ىذهُكانتُدعوتيُ.
األخر
َّ

3

شاهدان
كنت ُأليامُعديدةُفيُكأبةُعميقةُ.بداُليُكلُشيءُكئيباً ُجداًُ.حتىُصوتُالناسُكانُيثيرنيُ،
ُ

ُفكرت ُبمدى ُرداءةُكل ُفرد ُوكانُ
وأي ُإزعاج ُيتخمل ُفي ُأي ُعمل ُأردت ُإنجازه ُكان ُيغضبني.
ُ

نزلقتُالىُالجحيمُ
ُتجاىيمُ.شعرتُوكأنيُإ ُ
اءُاألفكارُالسوداءُالتيُنشأتُفي
عميُالنضالُإلحتو
َُّ
َّ
ُ
ُوجدتُ
ُصرخت ُالى ُالرب ُوفي ُالحال
وبأني ُكنت ُأنزلق ُالى ُعمق ُأكثر ُيوماً ُبعد ُيومُ .وأخي اًر
ُ
ُ
نفسيُواقفاًُأمامُالبابُوالحكمةُواقفُبجانبيُ.

"ياُربُ،أننيُمتأسفُ.لقدُإنزلقتُمنُمحضركُفيُطريقيُالىُالجحيمُكماُيبدوُ".
أجابني"ُ،الُيزالُالعالمُكموُموضوعاً ُفيُقوةُاألثيمُ.وانكُتسيرُعمىُحافةُالجحيمُكل ُيومُ.منُ

خاللُمنتصفوُىناكُطريقُلمحياةُ.ىناكُخنادقُعميقةُعمىُكلُجيةُمنُطريقُالحياةُ،لذلكُ
ينبغيُأنُالُتنحرفُعنُالطريقُالضيقُ".

"ُ،سقطتُفيُإحدىُىذهُالخنادقُولمُأستطعُالخروجُ".
قمت
ُ
ُ

أجابني"ُ،الُأحدُيستطيعُإيجادُطريقُلمخروجُمنُىذهُالخنادقُ.متابعتكُلطريقكُىوُالذيُأدىُ

بك ُالى ُالسقوط ُفيياُ ،ولن ُيقودك ُطريقك ُإطالقاً ُعمى ُالخروج ُمنياُ .أنا ُىو ُالطريق ُالوحيدُ

ضيع ُوقتك ُمحاوالً ُإكتشاف ُطري ٍ
ق ُلمخروجُ ،ألنك ُستقود ُنفسك ُالىُ
لمخروجُ .حينما ُتسقطُ ،ال ُتُ ُّْ
الغرقُالعميقُفيُالطينُ.أطمبُالمساعدةُفقطُ،أناُراعيكُوسأساعدكُدائماًُحينماُتدعونيُ".
ُ

قمت"ُ،ياُربُ،الُأريدُإضاعةُوقتيُمحاوالً ُإكتشافُكلُشيءُ،لكنيُأريدُفعالً ُأنُأفيمُكيفُ
ُ
سقطتُىكذاُعميقاًُبيكذاُسرعةُ.ماُالذيُجعمنيُأنحرفُعنُطريقُالحياةُوأسقطُفيُخندقُمثلُ
ُ

ىذا؟ُأنتُالحكمةُ،وأناُأعممُأنوُمنُالحكمةُألنُأسألُ".

حكمةُأنُتعرفُمتىُتسألُألجلُالفَيمُومتىُتسألُألجلُالمساعدةُ.ىناُمنُالحكمةُلكُ
ُ
"منُال
أن ُتسألُ.فقط ُحينما ُتكونُفيُمحضري ُتستطيعُأنُتفيمُ .فيمك ُسينحرف ُدوماً ُحينماُتكونُ

كئيباًُ ،ولن ُتستطيع ُأبداً ُرؤية ُالحق ُبدقة ُمن ُذلك ُالمكانُ .الكأبة ُىي ُالخداع ُالذي ُيأتي ُمنُ

منُمنظوركُ.الحقُيأتيُمنُرؤيتكُلمعالمُمنُخاللُعيني ُحيثُمكانُجموسيُ،
رؤيتكُلمعالمُ
َّ

الَبُ .مثل ُالسرافيم ُفي ُأشعياء ُُ ،6الذين ُيثبتون ُفي ُمحضري ُسيقولونُ:
في ُجية ُاليمين ُمن ُا ُ

إمتمئتُاألرضُكمياُمنُمجدهُ".
ُْ

ُفكرت ُفي ُإنخداع ُتمك ُالسرافيمُ .لمُ
أت ُىذه ُالعبارة ُوفعالً
ُ
تذكرت ُكيف ُإني ُكمؤمن ُناشئُ ،قر ُ
ُ
أستطعُالفيمُكيفُيمكنيمُالقول"ُ،كلُاألرضُإمتمئتُمنُمجدهُ"،فيماُبدتُكلُاألرضُممتمئةُ

بالحروبُواألمراضُواساءةُلألطفالُوالغدرُوالشرُفيُكلُمكانُُ.
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ثمُتكممُإلي ُالربُفيُيومُقائالً"ُ،السببُأنُىذهُالسرافيمُقالتُأنُاألرضُكمياُإمتمئتُبمجديُ
َّ

ىوُألنياُتسكنُفيُمحضريُ.حينماُتس ُكنُأنتُفيُمحضريُ،حينئذُلنُترىُشيئاًُإالُالمجدُ".

ةُجيدةُ.قضيت ُالكثيرُمنُحياتيُ
قمت"ُ،ياُربُ،أتذكرُأنكُعممتنيُذلكُ،ولكنُلمُأحياهُبصور
ُ
ُ
فيُرؤيةُاألشياء ُمن ُالجية ُالمظممةُ.أظن ُإني ُقضيت ُالكثير ُمن ُحياتي ُجالساً ُفي ُأحد ُتمكُ

الًُمنُالسيرُعميوُ".
الخنادقُبجنبُطريقُالحياةُبد ُ

"ىذاُصحيحُ.كنت ُبينُالحينُواألخرُتستيقظُوتمشيُعدةُخطواتُ،ثمُتنزلقُفيُ
أجابنيُالربُ ،
َ
ىُ.معُذلكُ،أنجزت ُبعضُالتقدمُ،ولكنُحانُالوقتُلمبقاءُعمىُطريقُ
خندقُعمىُالجيةُاألخر
َ

الحياةُ.لمُيعدُلكُوقتُأكثرُلتضيعوُفيُتمكُالخنادقُ".
ٌ
غمرتنيُطيبةُالربُوصبرهُفيماُإستمرُفيُالكالمُ.
ُ

بدأُبالقول"ُ،ماُالذيُجعمكُتنزلقُفيُالخندقُفيُالمرةُاألخيرة؟"ُ

بعد ُالتفكير ُبذلكُ،إستطعتُأن ُأرى ُبأنيُأصبحتُمستنفدُاً ُبإحتفاظي ُعمى ُمشاعري ُبدالً ُمنُ

ِ
التفكيرُفيُمصدرُالمشاعرُ.

فتُبعينيُعنكُ".
فتُقائالً"ُ،إنحر ُ
إعتر ُ
أجابني"ُ،أعمم ُأنُذلكُيبدوُسيالًُ،ولكنُىذاُىوُكلُماُفعمتوُ،فإنحرافُنظركُعنيُىوُكلُماُ
ُ

يقُالحياةُ.عندماُتثبتُفيُفإنكُلنُترىُإالُمجديُ.ىذاُالُيعنيُ
عميكُأنُتفعموُلتنحرفُعنُطر
َّ
أنكُلنُترىُالنزاعاتُوالفوضىُوالظممةُوالضاللُالموجودُفيُالعالمُ،ولكنُحينماُتراىاُ،فإنكُ

دماُتثبتُفي ُفإنكُسترىُدوماً ُكيفُأنُالحقُيسودُعمىُالضاللُ
سترىُدوماً ُإجابتيُعميياُ.عن
َّ
وسترىُالطريقةُالذيُتسيرُفيياُمممكتيُ".

اقعيُليُأكثرُمنُأيُشيءُإختبرتوُعمىُاألرضُ،
قمت"ُ،ياُربُ،حينماُأكونُىناُ،فإنُكلُىذاُو ّّ
ُ
ٍ
ولكنُحينماُأكونُعمىُاألرضُ،فإنُكلُماُموجودُىناُيبدوُليُكحمم ُوىميُ.أناُأعممُأنُىذاُ
اقعي ُليُ
حقيقةُصادقةُو
ُّ
أنُماُيخص ُاألرضُمؤقتُ.كماُأعممُأنوُإنُكانُىذاُالمكانُأكثرُو ٍّ
مت ُأنوُمنُ
عمىُاألرضُ،ألمكننيُالسيرُفيُحكمتكُبصورةُأفضلُوالبقاءُفيُطريقُالحياةُ ُ.ق َ
اقعي ُلي ُحينما ُأكون ُعمىُ
الحكمة ُأن ُأسألُ .أسألك ُأن ُتجعل ُىذا ُالعالم ُالموجود ُىنا ُأكثر ُو ٍّ

األرضُ.حينئذُسأكونُقاد اًرُعمىُالسيرُبأكثرُكمالُفيُطريقكُ.كماُأسألكُأنُتساعدنيُألنقلُ

ىذاُالواقعُالىُاألخرينُ.الظممةُتزدادُعظمتياُعمىُاألرضُ،وىناكُالقميلُممنُليمُرؤياُ.أسألكُ

ُالحكم ُالصائب ُاألتيُمنُ
أن ُتعطينا ُمن ُقوتكُأكثرُ ،دعنا ُنرى ُمن ُمجدك ُأكثرُ ،دعنا ُنعرف ُ

محضركُ".
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ِ
ُعيني ُقمبكُ ،حينئذ ُستسير ُمعيُ ،وستنظر ُمجديُ .عينيُ
أجابني"ُ ،متى ُبدأت ُتحيا ُبما ُتُبصرهُ َ

قمبكُىماُنافذتكُلرؤيةُىذاُالعالمُالروحيُ.يمكنكُمنُخاللُعينيُقمبكُالمجئُالىُعرشُالنعمةُ
اقعيُلكُ.كماُإنيُ ِ
سأئتمُُنكُبقوةُأكبرُ".
فيُأيُوقت
َّ
ُ.إنُجئتُإليُُ،سأكونُأكثرُو ٍّ
ُ

ُأللتفت ُوأنظر ُالى ُاألعداد ُاليائمة ُمن ُالمموك ُواألمراءُ
فيما ُكان ُيتكممُ ،وجدت ُنفسي ُمضط اًر
َ
اقفينُفيُقاعةُالحكمُ.إعجوبةُومجدُكلُماُتواجدُ
واألصدقاءُوخدامُالربُالذينُكانواُجميعاً ُو
ُ

امُ.كماُإنيُكنت ُمندىشاًُ
ىناكُكانُعظيماً ُجداً ُلدرجةُكنتُمسرو اًر ُألنُأبقىُىناكُعمىُالدو
ُ

جداً ُلمجردُالتفكيرُبأنُىذاُالمكانُليسُإالُبدايةُالسماءُ.ولكنُرغمُكلُعجائبياُ،فإنُإعجوبةُ

السماء ُكان ُمحضر ُالربُ .ىنا ُفي ُبداية ُالسماءُ ،ىو ُكان ُالحكمة ُوكان ُالحاكمُ ،وىما ُذاتُ

الشخصُ.
فأردت ُاإلستعالم"ُ ،يا ُربُ .أنت ُىنا ُالحكمة ُوالحاكمُ ،ولكن ُكيف ُتعرفك ُبقية ُالممالك ُفيُ
ُ

السماء؟"ُ

يكُمنُ
"أناُالحكمةُوأناُالحاكمُفيُكلُمممكةُ،ولكنيُأيضاًُأكثرُمنُذلكُ.و
َ
ألنكُسألتُ،فإنيُسأُر َ
أناُ.معُإنكُبدأتُتعرفنيُكحكمةُوحاكمُ.عندماُيحينُالوقتُفإنكُسترىُأكثرُعنيُ،ولكنُىناكُ

الكثيرُلتتعمموُعنُأحكاميُأوالًُ".

الشاهد األول
قالُصوت ُلمُأسمعوُمنُقبل"ُ،أحكامُاهللُىيُأولُخطوةُالىُالعالمُالسماويُ".وتابعُالصوتُ،
ٌ
ك ُمعروفاً ُلدى ُالجميعُ ،وستُفيم ُأحكاموُ .حينئذ ُستتحررُ
ُالممِ ُ
"حينما ُيأتي ُيوم ُالدينونةُ ،سيكون َ
األرضُ.أنتُطمبتُأحكاموُبأنُتسريُعمىُحياتكُ،أطمبُاألنُأحكاموُلتسريُعمىُالعالمُ".
إلتفت ُألنظر ُالمتكممُ .كان ُمظيره ُعظيماً ُومتألقاًُ ،لكنو ُأقل ُمن ُاألخرين ُالذينُإلتقيت ُبيم ُفيُ
ُ
تُبأنوُمالكُ،لكنوُقالُبعدئذُ:
قاعةُالحكمُ.إعتقد ُُ

رت ُأناُ.كماُعاشُإبراىيمُوتشفَّعُ
"أناُلوطُ.أُختِرتُأنت ُلتعيشُفيُأوقاتُصعبةُتماماًُمثمماُأُختِ ُ
ألجل ُسدومُ ،عميك ُأن ُتفعل ُالشيء ُذاتوُ .خالل ُالزمان ُالذي ُينطمق ُفيو ُالفساد ُالعظيم ُعمىُ

األرضُ،سيظيرُلمعيانُأيضاًُرجالُونساءُممنُليمُإيمانُعظيمُ.فكماُإبراىيمُعميكُأنُتستخدمُ
إيمانكُلتتشفعُمنُأجلُاالشرارُ،وعميكُأنُتشيدُعنُمجئُحكمُاهللُعمىُاألرضُ.الُيستطيعُ

ُكنت ُساكتاً ُوكثيرين ُىمكواُ .ال ُينبغي ُأن ُتكونُ
الرب ُأن ُيتحمل ُإزدياد ُأكثر ُلشر ُالبشريةُ .أنا ُ

مثميُ،الُينبغيُأنُتكونُساكتاًُ".
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فسألت"ُ،قلُليُأكثرُ.كيفُأ ّْ
ُحذرىم؟"ُ
ُ
أجابني"ُ،إعتقدتُبأنيُسأكونُإنذا اًرُلمجردُكونيُمختمفاًُ.لتكونُمختمفاًُعنُالبقيةُليسُكافياًُ.قوةُ
ُ

الروحُالقدسُلتبكيتُالناسُعمىُالخطيةُتنطمقُبالكممةُالمقولةُ.ماُفعموُالربُفيُسدومُ،إنماُ
فعموُكمثالُلكيُالُييمكُاألخرونُبذاتُالطريقةُ.بإمكانكُأنُتُ ّْ
حذرُأؤلئكُالمتجيينُنحوُالدمارُ
لنُيستطيعُالربُإحتمالُشرىاُبعدُ.إنُلمُ
صُعمييمُقصتيُ.ىناكُالعديدُمنُالمدنُاألنُ
بأنُتقُ َّ
َّ
ينيضُأؤلئكُالذينُيعرفونُالربُ،فسيتواجدُىناكُالعديدُمنُسدومُقريبُاًُجداًُ.

ِ
قادمُ.حينذُستعرفُكلُالخميقةُحكمةُأحكامُالربُ،ولكنُالُينبغيُعميكُأنُتنتظرُ
"يومُالدينونةُ
ذاكُاليومُ.عميكُأنُتطمبُأحكاموُكلُيومُ،وعميكُأنُتجعمياُمعروفةُعمىُاألرضُ.إنُسارُ
شعبُالربُفيُأحكاموُفإنُالعديدُمنُسكانُاألرضُسيعرفياُقبلُيومُالدينونةُالعظيمُ.وىكذاُ

سيخمصُأناسُأكثرُ.إنياُرغبتوُأنُالُييمكُأحدُوأنُالُيعانيُأحد ُمنُشعبوُخسارةُفيُذلكُ

اليومُ.

ُيبصروا ُلمجرد ُمحاولتك ُأن ُتكون ُشاىداًُ .رسالة ُالحكم ُينبغي ُأنُ
"سكان ُاألرض ُعميانُ .لن ُ
ِ
تفوهُبياُمنُأجلُأنُ
عطيُمسحةًُلمكممات
حُالقدسُي
تنطمقُبكالمُ.الرو
ُ
ُ
ُ،ولكنُالكمماتُينبغيُأنُي ّ
ِ
عطيُالربُمسحةًُعميياُ.
ُي
"البِر ُوالعدالة ُىما ُأساس ُعرشوُ .إقترب ُشعب ُالرب ُليعرف ُشيئاً ُعن ُبُِرهُ ،ولكن ُالقميل ُمنيمُ
يعرفُعدالتوُ.سيبقىُعرشوُفيُبيتوُ،لذلكُفحكموُُينبغيُأنُيبدأُمنُبيتوُ.
ُ

ّْ
"ينبغيُأنُتعيشُفيُالحقُالذيُتعممتوُىناُ،وينبغيُأنُتُعمّْموُُ.أحكامُالربُقادمةُ.إنُسارُشعبوُ
في ُأحكامو ُقبل ُيوم ُالدينونةُ ،سيكون ُذلك ُاليوم ُمجيداً ُليمُ .إن ُلم ِ
ُيعش ُشعبو ُفي ُأحكاموُ،

ُاألسىُالمزمعُأنُيعرفوُالعالمُ.لنُتكونُأحكاموُصادقةُإنُلمُتطبقُعمىُ
فسيعرفونُىمُأيضاً
ُ
الجميعُ .فمن ُخاللك ُومن ُخالل ُاألخرين ُسيناشد ُشعبو ُثانية ُليحكموا ُعمى ُأنفسيم ُخشية ُأنُ

ُيحكمُعمييمُ.ثمُيتوجبُعميكُمناشدةُالعالمُُ".

ُ،فكرت ُأنوُمثلُتعاليمُ
أرشدنيُلوطُألنظرُالىُالبابُالذيُكانُقداميُ.بداُالبابُداكناً ُ ُوكئيبُاً
ُ
فت ُاألنُمدىُتألقُحكموُ
ُحكمُاهللُ.مجدُالربُالذي ُكانُيحيطُبناُجعموُيبدوُأكثرُكأبةُ.عر ُ

ُ.كماُتوصمت ُالىُاإلدراكُتقريباً ُبأنُكلُبابُيقودناُالربُمنُخاللوُيبدوُكئيباً ُفيُالبدايةُ
ُُ
فعالً
ثم ُيصير ُمتألقاًُ .بدا ُلي ُتقريباً ُأنو ُكمما ُكان ُالباب ُكئيباً ُكمما ُكان ُمتألقُاً ُعند ُالجية ُاألخرىُ.
يتطمبُإيمانُلمجردُالعبورُمنُخاللُأبوابوُ،ولكنياُجميعاًُتقودُالىُمجدُأكثرُ.

تعممتُ،أنُاألفكارُفيُىذاُالمكانُتذاعُعمىُالجميعُ.
إستمرُلوطُمعُتسمسلُأفكاريُ.فكماُ
ُ
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"من ُخالل ُىذا ُالبابُ ،ستختبر ُأكثر ُعن ُمجدهُ .مجده ُليس ُفقط ُإشراق ُتراه ُحولو ُأو ُفي ُىذاُ

المكانُ،وليسُمجردُمشاعرُتحسياُفيماُتثبتُفيُالربُ.فمجدهُينكشفُأيضاً ُخاللُأحكاموُ.
ُدعيت ُالى ُىنا ُلكيُ
ىذه ُليست ُالطريقة ُالوحيدة ُالتي ُفييا ُينكشف ُمجدهُ ،لكنك ُبيذه ُالطريقة ُ
تفيمُ.منُخاللُذلكُالبابُ،ستتعممُطريقةُأخرىُلرؤيةُمجدهُ.فبرؤيةُمجدهُسيتغيرُشعبوُ،وىوُ

ييمُمجدهُ.حينماُيبصرونُمجدهُ،فإنيمُسيبتيجونُفيُكلُطرقوُ،حتىُفيُأحكاموُ".
ُمزمعُأنُير
ُ
ُ

الشاهد الثاني
ُأشيدُليذاُالحقُ.حكمُاهللُمزمعُأنُينكشفُعمىُاألرضُ.كماُأنُ
ثمُتكممُصوتُُاَخر"ُ،أناُأيضاً
ٌ
ُ
الرحمةُستسودُعمىُالحكمُ.ي ِ
َّ
بسطُالربُدوماًُرحمةًُقبلُح ٍ
ُ.إنُحذرتُالناسُأنُأحكاموُقريبةُ
كم
ُ
ُ
فإنُرحمتوُستخمصُالعديدُمنيمُ".
ِ
نُكانُالمتكممُ،لكنوُكانُرجالً ُاَخرُلوُنبلُوىيبةُعظيمةُ،كانُتألقوُيشيرُالىُعموُ
فُم
ُ
لمُأعر َ

مرتبتوُ.

قال"ُ،أناُيونانُ.حينماُتفيمُأحكامُالربُ،ستفيمُطرقوُ.عمىُأيةُحالُ،حتىُإنُفيمتياُفذلكُليسُ

معناهُأنكُتتفقُمعياُ.الفَيمُضروريُ،ولكنُليسُذلكُكافياًُ.
ُ

كنتُ
ُكنت ُنبياًُ ُ ،و ُ
"كنت ُفي ُأغمب ُاألحيان ُتسأ ُل ُعن ُحضور ُالرب ُليسير ُمعكُ .ىذه ُحكمةٌُ .
َ
أعرف ُالربُ ،ومع ُذلك ُحاولت ُاليروب ُمن ُمحضرهُ .كان ُذلك ُحماقة ُعظيمةُ ،ولكن ُليسُ
كالحماقةُالتيُتفكرُبياُ.توصمتُالىُإدراكُالتوىجُالعظيمُالمتوافقُمعُحضورهُ.توصمتُالىُ

هُ،يمتيمُكلُالخشبُوالقشُوماُيبقىُمنُ
إدراكُالمسؤوليةُالمتوخاةُمنُالتقربُإليوُ.فيُمحضر ُ

الزرع ُبعد ُالحصادُ .حينما ُتقترب ُإليو ُوخطية ُمخفية ُفي ُقمبكُ ،فإنيا ُستدفعك ُالى ُالجنونُ،
فالكثيرينُتعممواُذلكُخاللُالدىورُ.لمُأُحاولُاليروبُمنُمشيئةُالربُبقدرُماُكنتُأىربُمنُ

محضرهُ".

"حينماُتسألُعنُواقعيةُمحضرهُ،فإنكُتسألُعنُالواقعيةُالتيُرأيتياُىناُلتكونُمعكُ.السماءُ

منزلك ُالحقيقيُ،ولكُالحقُأنُتشتاقُإليوُ.ومعُذلكُ،اهللُقدوس ُإنُسرتُقريباًُمنوُ،فإنكُأيضاًُ
ينبغيُانُتكونُقديساًُ.كمماُإقتربتُإليوُكمماُتكونُخطيتكُالمخفيةُمميتةُ".

أجبتو"ُ،إننيُأفيمُىذاُ.ليذاُالسببُسألتُأحكامُاهللُفيُحياتيُ".
ُ
إستمرُيونان""ُ،األنُينبغيُأنُأسألكُ:ىلُستبحثُعنو؟ُىلُستأتيُإليو؟"ُ
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أجبتو"ُ،بالطبعُ،أرغبُمحضرهُأكثرُمنُأيُشيءُاَخرُ.ليسُىناكُشيءُأعظمُمنُالتواجدُفيُ
محضرهُ .أعمم ُأن ُالكثير ُمن ُحوافزي ُلمرغبة ُفي ُالتواجد ُمعو ُىي ُأنانيةُ ،ولكن ُوجودي ُمعوُ

سيساعدُعمىُتحرريُمنُىذاُالنوعُمنُاألنانيةُ.أريدُأنُأكونُمعوُ.سأتيُإليوُ".
ُأكثرُمماُكنت ُأناُ.يمكنكُالمجئُبجرأةُ
نت ُأحمقاً
ُ
إستمرُيونان"ُ،ىلُستفعلُذلك؟ُلحدُاألنُك َ
ٍ
ألي ُإحتياجُ،لكنكُناد اًر ُماُتأتيُ.اإلشتياقُالىُمحضرهُليسُ
قدامُعرشُالنعمةُفيُأيُوقت ُو ّْ
كافياًُ.عميكُأنُتأتيُالىُالربُ.إنُإقتربتُإليوُفإنوُسيقتربُإليكُ.لماذاُالُتفعلُذلك؟ُإنكُعمىُ

الدوامُأقربُإليوُمماُتشاءُُ.

"أتىُالكثيرونُليعرفوهُويعرفواُطرقوُ،لكنيمُلمُيأتواُإليوُ.فيُالوقتُالذيُستدخ ُل ُقريباًُ،سيرحمواُ

اقتكُىيُ
ىمُعنُطرقوُإلنيمُلمُيأتو
اُإليوُ.ضحكتُعمىُحماقتيُ،التيُكانتُعظيمةُ،ولكنُحم َ
َ
ماقتكُ،بلُأبكيُمنُأجمكُ.مخمّْصكُ
ك ُعمىُح
أعظمُمنُحماقتيُ.عمىُأي ُ
حالُ،لست ُأضح ُ
ُ
ُ
ُمخمّْصكُ ،كل ُالسماء ُتبكيُ .أناُ
يبكي ُمن ُأجمكُ ،إنو ُيتشفع ُمن ُأجمك ُبإستمرارُ .حينما ُيبكي ُ

فك ُألنك ُمثمي ُتماماًُ ،والكنيسة ُمثمي ُتيرب ُالىُ
أبكي ُألني ُأعمم ُمدى ُحماقة ُشعبوُ .أنا ُأعر َ

ترشيشُ،راغبةُفيُالتعاملُمعُالعالمُأكثرُمنُالجموسُقدامُعرشوُالمجيدُ.وفيُنفسُالوقتُ،
فإنُسيفُأحكامُاهللُمعمَّقُفوقُاألرضُ.إننيُأبكيُألجلُالكنيسةُألننيُأعرفكمُجيداًُ".
ُ
يُمذنبُ.فماذاُينبغيُأنُنفعل؟"ُ
ناشدتوُ"ُ،إنن
ٌ
كنت ُنائماً ُحينماُضربتُ
إستمرُيونان"ُ،عواصفُعظيمةُقادمةُعمىُاألرضُ".وتابعُكالموُ "ُ،

ُ.كنت ُنبياً ُهللُ،
العاصفةُالمركبُالذيُكنت ُ
ُُ
فيوُفيماُكنت ُىارباً ُمنُالربُ.الكنيسةُنائمةُأيضاً
ُ
ُ
ِ
ولكنُكانُعمىُاألمميينُأنُيوقظونيُ.ىكذاُالحالُمعُالكنيسةُ.لدىُاألمميينُفطنةُأكثرُمنُ
نيمُييزونُ
ُُّ
الكنيسةُفيُىذاُالوقتُ.إنيمُيعرفونُمتىُتسيرُالكنيسةُفيُالطريقُغيرُالصحيحُ،وا

الكنيسةُمحاولينُإيقاظكمُمنُأجلُأنُتطمبواُإليكمُ".
"عنُقريبُسيقذفكمُرؤساءُالعالمُمنُالمركبُ،تماماًُكماُفعلُالرجالُفيُذلكُالمركبُمعيُ.لنُ
يقُالذيُتتجيونُإليوُ.ىذهُىيُنعمةُاهللُلكمُ.حينئذُسي ّْ
ؤدبكمُ
يسمحواُلكمُباإلستمرارُفيُالطر
ُ
بوحشُعظيمُاَ ٍت ُمنُالبحرُ.وىذاُسيبتمعكمُلبعضُالوقتُ ،لكنوُسيتقيئكمُفتخرجونُمنوُ.حينئذُ

ستُ ّْ
بشرونُبرسالةُالربُ".

سألت"ُ،أليسُىناكُمنُطريقُاَخر؟"ُ
ُ

تُ.فإنُالبعضُيتواجدُ
أجابنيُيونان"ُ،نعمُ،ىناكُطريقُاَخرُ".وتابعُكالمو"ُ،معُإنوُأتىُوىوُاَ ٍُ
ألَخرُالُيزالُنائماًُ،ولكنُ
قذفُمنُالمركبُ،والبعضُا ُ
ُ
مزمعُأنُي
األنُفيُبطنُالوحشُ.والبعضُ
ُ
ُ

معظمُالموجودينُعمىُالمركبُتقريباً ُسائرينُفيُطريقُمخطئُ،باحثينُعنُالتجارةُمعُالعالمُ.
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الحكمُعميكُ.إنُأيقظتُ
عمىُأي ُحالُ،تستطيعُأنُتح ُكمُعمىُنفسكُولنُيضطرُالربُعمى ُ
َ
بتمع ُمن ُقبلُ
نفسك ُوتُ َ
بت ُوذىبت ُفي ُالطريق ُالذي ُ
ُيرسمك ُإليوُ ،فإنو ُلن ُيتوجب ُعميك ُأن ُتُ َ

الوحشُ".

"ُ،ىلُالوحشُالذيُتشيرُإليوُمذكورُفيُسفرُالرؤيا؟"ُ
سألت
ُ
ٌ
"إنو ُبذاتوُ .فيما ُتق أر ُفي ُذلك ُاإلصحاحُ ،فإن ُالوحش ُأُعطي ُسمطاناً ُليعمل ُحرباً ُمع ُالقديسينُ
ويغمبيمُ.ىذاُماُسيحدثُلكلُالذينُالُيتوبواُ.ولكنُإعممُأنُأؤلئكُالذينُىزميمُالوحشُاألولُ

سيتقيئواُمنوُقبلُمجئُالوحشُالثانيُ،الذيُمنشأهُمنُاألرضُ.معُذلكُسيكونُاألمرُأسيالًُلكُ
ُ
بتمعُمنُقبلُالوحشُُ".
إنُتُ َ
بتُ.منُاألفضلُجداًُأنُالُتُ َ

ُتحذير ُألنبياءُ
ُتحذير ُألؤلئك ُالذين ُإنغمسوا ُفي ُالفسادُ ،فإن ُقصتي ُىي
"كما ُقصة ُلوط ُىي
ٌ
ٌ
ٍ
الىُنشاط ُماُبدالً ُمنُالبحثُ
الربُ،أيُالكنيسةُ.فالكنيسةُتيربُمنُحضورُالربُ.إنياُتيرب ُ
عن ُحضور ُالربُ .قد ُتُسمي ُنشاطك ُ"خدمة ُتبشيرية"ُ ،لكنيا ُفي ُالحقيقة ُىروب ُمن ُمحضرُ

ُقمتُ ،الكنيسة ُتيرب ُالى ُترشيش ُلكي ُتتمكن ُمن ُالمتاجرة ُمع ُالعالم ُوالبحث ُعنُ
الربُ .فكما ُ
كنوزُالبحرُ،فيُحينُأنُكنو اًزُأعظمُ،كنوزُالسماءُ،قمةُمنُالناسُتبحثُعنياُ".

ُمثمماُتشابكت ُأناُفيُبطنُ
ُُ
"خطيةُالرغبةُفيُالتجارةُمعُالعالمُأوقعتُالكنيسةُفيُشبكةُ،تماماً
ٍ
ُطوقت ُنفسيا ُحول ُعقلُ
طوقت ُرأسيُ .فاألدغالُ ،أي ُاإلىتمامات ُبيذا ُالعالم َُّ
الوحش
ُبأدغال ُ َّ

الكنيسةَُّ .
تشابكت ُجداًُ .وقد ُيستغرق ُفترة ُأطولُ
ب ُمني ُثالث ُأيام ُألرجع ُالى ُالرب ُألني ُ
ُ
ُتطم َ
لممسيحيينُ .فعقوليم ُمتشابكة ُكثي اًر ُمع ُالعالمُ ،وقد ُسقطوا ُالى ُىكذا ُعم ٍ
ق ُبحيث ُفقد ُالكثيرينُ

ُمنُاليروبُمنوُ.فيوُيستطيعُأنُيحرركُ
ّْ
منيمُاألملُفيُالتحريرُ.عميكُأنُترجعُالىُالربُبدالً
ُأي ُمأزقُ ،وىو ُيستطيع ُإنتشالك ُمن ُأعظم ُاألعماقُ .ال ُتيرب ُمنو ُفيما ُبعدُ ،بل ُأركضُ
من ّْ

إليو!"ُ

ٍ
بعدئذُأضافُلوط"ُ،تذكرُرحمةُالربُلنينوىُ.فقدُرحمياُبسببُك ارزةُيونانُ.لمُيعشُيونانُبينيمُ

ُ.بلُكرزُبكممةُاهللُ.القوةُىيُفيُالكممةُ.ليسُىناكُأيُظالمُالُتستطيعُ
ُِ
محاوالًُأنُيكونُشاىداً

كممة ُالرب ُإختراقوُ .سيتوب ُالكثيرون ُويخمصوا ُإن ُذىبت ُالى ُأؤلئك ُالذين ُُيرسمك ُالرب ُإلييمُ

معطياًُإنذارهُُ".

قص اًر ُفي ُإستالم ُنعمةُالرب ُوتشابكتك ُالخطيةُ ،حينئذ ُيصعبُ
ثمُتدخل ُيونان"ُ ،حينماُتكون ُُ
ُم ّْ
عميكُالمجئُإليوُ.ينبغيُأنُتتعممُالركضُالىُالربُدوماًُفيُكلُاألوقاتُ،وليسُاليروبُمنوُ.
حينماُتدخلُمن ُخالل ُذلك ُالبابُ ،فإنك ُتدخلُاألزمنة ُالتي ُفييا ُتنطمق ُقوةُالرب ُومجدهُالىُ

ُأنت ُأنُ
األرضُبطريقةُلمُيفعمياُالربُمنذُبدءُالزمانُ.كلُالسماءُتنتظرُاألشياءُالتيُمزمعٌ َُ
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تراىاُ.كماُأنوُسيكونُوقت ُالظممةُاألعظمُ.لنُتستطيعُأنُتتحملُالُالمجدُوالُالظممةُبدونُ

نعمتوُ.لنُتسيرُفيُطرقوُدونُالمجئُإليوُيومياًُ.الُينبغيُفقطُأنُتطمبُحضورهُبلُينبغيُأنُ
تثبتُفيُحضورهُبإستمرارُ".

"أؤلئك ُالذين ُحاولوا ُأن ُيتبعوه ُلمجرد ُالبحث ُعنو ُمرة ُفي ُاإلسبوع ُفي ُخدمة ُكنيسة ُما ُفيماُ
يقضونُبقية ُاإلسبوع ُيطمبون ُالعالم ُسيضمحمون ُسريعاًُ .أؤلئك ُالذينُيدعون ُإسمو ُمفكرين ُأنوُ
ِ
ُ.إنوُر ُّ
بُالكلُوالكلُسيعرفُذلكُسريعاً!ُأوالًُ،ينبغيُأنُيعرفُشعبوُ
ُ
خادميُمُسيضمحمونُسريعاً
ذلكُ،إذُستبدأُالدينونةُبأىلُبيتوُ".
"ىناكُمعتقدُبأنُتدعوُإسمُالربُحينماُتريدُشيئاًُ.ولكنُينبغيُأنُتطمبوُلتسألوُماذاُيريدُىوُ،
وليسُماذاُتريدُأنتُ.العديدُمنُأؤلئكُالذينُلدييمُبعضُاإليمانُلدييمُأيضاًُتخمينات ُعظيمةُ:

الخطُماُبينُاإلثنينُرفيعٌُجداًُ.حينماُتأتيُدينونةُاهللُألىلُبيتوُ،فإنُشعبوُسيتعممُالفرقُماُبينُ
اإليمانُوالتخمينُ.أؤلئكُالذينُيحاولونُأنُيعممواُعمموُبدون ِوُسيضمحمونُ.العديدُمنُالناسُليمُ
إيمان ُفي ُالرب ُلكنيم ُيعرفونو ُفقط ُمن ُبعيدُ .قد ُيعمل ُأؤلئك ُأعماالً ُعظيمة ُبإسمو ُلكنو ُالُ

يعرفيمُ.أؤلئكُالذينُيعرفونوُمنُبعيدُسينوحونُسريعاًُلحماقتيمُ".

ينتظر ُخارجُبيتوُ،قارعاًُ
"اهللُليسُمتواجداًُمنُأجلُبيتوُ،بلُبيتوُيتواجدُمنُأجموُ.وبكلُصبرُُ ُ،
وداعياًُ ،لكن ُقمة ُمن ُالناس ُفتحوا ُلو ُالبابُ .أؤلئك ُالذين ُيسمع ُون ُصوت ُالرب ُ ُويفتح ُون ُلوُ
سيكونونُمعوُعمىُمائدتوُ.كماُسيجمسونُمعوُعمىُعرشوُ،وسينظرونُالعالمُمثمماُينظرهُىوُ.

ال ُيستطيع ُالتخمين ُأن ُيجمس ُمعو ُعمى ُمائدتوُ ،وال ُعمى ُعرشوُ .التخمين ُىو ُاإلفتخار ُالذيُ
ِ
لسقوطُاألولُ،وكلُالظممةُوالشرُالمذانُعمىُوشكُأنُيتمُحصادىمُمنُعمىُاألرضُ
َّبُفيُا
سب َ
جاءاُبسببوُ".
"حينما ُنظر ُإبميس ُمجد ُاهللُ ،مال ُالى ُطريق ُالتخمينُ .سكن ُإبميس ُفي ُمحضر ُاهلل ُوما ُزالُ

منصرفاًُعنوُ.ىذاُىوُالخطرُاألعظمُألؤلئكُالذينُينظرونُمجدُالربُويعرفونُحضورهُ.الُتكنُ

مياالًُلمتخمينُبسببُماُرأيتوُ.الُتكنُمفتخ اًرُبسببُالرؤىُ:ىذاُسيقودكُدوماًُالىُالسقوطُ".

الحكم الرحيم
ٍ
ُكممة ُكانت ُكضربة ُمطرقةُ .كنت ُمرتعباً ُبسبب ُخطيتيُ .ليس ُفقطُ
فيما ُكان ُيتكمم ُيونانُ ،كل

خجالً ُلمطريقة ُالتي ُكنت ُأفكر ُفييا ُعن ُالربُ ،بل ُكنت ِ
ِ
ُخجالً ُأكثر ُلمسخرية ُمن ُيونان ُلذاتُ
ِ
ستطعُحمميُلفترةُ
األشياءُالتيُفعمتياُأناُأيضاًُ.ومعُإنيُحاولتُجاىداًُالوقوف ُلكنُركبتيُلمُت

فسقطت ُعمىُوجييُ.كانتُكمماتوُوكأنيُأُضربُبالسياطُوفيُنفس ُالوقتُكانُالوجعُ
أطولُ،
ُ
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ِ
ُأعرفُإنيُمحتاجُألسمعوُ،ولمُأردُأنُيتوقفُيونانُعنُتعميموُليُحتىُتنفضحُ
ُبوُ.كنت
ُمرحباً
ُ

كلُطرقيُالشريرةُ.ماُكانتُتكشفوُقوةُكمماتوُكانُعظيماًُ،بلُكانتُأكثرُمنُذلكُ.كانتُلياُ

ٍ
من ُالقوة ُجعمت ُكل ٍ
ُحاجز ُومضت ُالى ُقمبي ُمباشرةُ .وفيماُ
ُعذر ُيبدو ُمريعاًُ ،إذ ُإجتازت ُكل
ِ
ُوكأنيُخاضعٌُلعمميةُجراحيةُ".
ُعمىُاألرضيةُ،شعرت
كنتُمطروحاً
ُ
ُ
ثم ُتدخل ُلوط ُقائالً"ُ ،العديد ُمن ُالمؤمنين ُجعموا ُالسقوط ُفي ُمحضر ُالرب ُشيئاً ُتافياً ُودونُ
سقطتُفيماُالُ
معنىُ،ولكنُالكنيسةُمزمعةُالسقوطُتحتُذاتُالقوةُالتيُصرعتكُ:اإليمانُ.إنُ
َ
تستطيعُالوقوفُحينئذُسينتجُعنُسقوطكُالوقوفُمعُالحقُ".
ُ
اغبُفيُالتحركُ.لمُأر ِ
ِ
دُفعلُأيُشيءُحتىُأفيمُتماماً ُماُكانُيونانُيقولوُ
كنت ُالُأزالُغيرُر
ُ
ليُ .لم ُأرد ُأن ُيغادرني ُاإليمان ُالى ُأن ُيفعل ُفعموُ .بدا ُلي ُإنيم ُيفيمون ُذلك ُفيما ُكان ُىناكُ

سكونُلبعضُالوقتُ،ثمُإستمرُلوطُبالكالمُ:

ِ
الُعالماتُ،عندماُكرزُ،
ُِ
عطىُبعدُإلنسانُ.فبدونُعجائبُو
"كانُلك ارز
ةُيونانُمسحةُعظيمةُلمُتُ
ُ
ِ
اجدةُعمىُاإلطالقُ.إنُكرزُيونانُفيُسدومُ،لكانتُتمكُ
تابتُإحدىُأكثرُالمدنُالشريرةُالمتو

المدينةُباقيةُلحدُىذاُاليومُ.قوةُك ارزةُيونانُكانتُعالمةُ.حينماُإستيقظَ ُيونانُوتقيئوُ ُالوحشُ،
فإنوُأحرزُىذهُالقوةُ.ىذهُىيُقوةُالك ارزةُالتيُستُعطىُالىُالكنيسةُفيُاأليامُاألخيرةُ.ىذهُىيُ
قوةُاإليمانُالتيُيريدُالربُإعطائياُلمكنيسةُ.حينماُيتمُتقيئياُمنُقبلُالوحشُالذيُبمعياُ،حينئذُ

ُستُعطى ُلمكنيسةُ .كمماتُ
حتى ُأكثر ُالناس ُش اًر ُسيستمع ُلكمماتياُ .ىذه ُىي ُعالمة ُيونان ُالتي ُ

القيامةُمنُالعمقُسيكونُلياُقوةٌُ".
ُ
أؤلئكُالذينُإختبرواُ

ُعمىُالركضُنحوُالربُوليسُمنوُ،لذلكُإلتفتُ
ُمصمماً
كنتُالُأزالُمصعوقاً
ُ
ُ
ُ.معُذلكُ،كنت ُ
ألنظرُمباشرةُالىُالحكمةُ.

!ُإنيُمذنبُبحقُكلُىذهُاألشياءُ.رأيتُالكثيرُ
"ياُربُ،ممكنُأنُأنحرفُأناُأيضاًُعماُىوُاَ ٍت
ٌ
من ُمجدكُ ،وال ُزلت ُأسقط ُفي ِ
ُالفخاخ ُواإلنحرافات ُالتي ُتزيد ُإمتناعي ُعن ُاإلنجذاب ُنحوكُ.
أرجوكُساعدنيُفيُىذاُ.إنيُمحتاجُبشدةُالىُحكمتكُ،ولكنيُمحتاجُالىُرحمتكُأيضاًُ.أرجوكُ

رسلُعميناُالحكمُالذيُنستحقوُ.أطمبُرحمةُالصميبُ".
إرسلُرحمتكُوساعدناُقبلُأنُتُ
ُ

ُوقتُ.
أجابني ُالحكمة"ُ ،ستُعطى ُالرحمة ُألنك ُطمبتياُ .سأُعطيك ُوقتاً ُأكثرُ .رحمتي ُلك ُىي ٌ

يب ُحينما ُال ُأستطيعُ
إستخدم ُالوقت ُبحكمةُ ،ألنو ُعن ُقريب ُلن ُيكون ُىناك ُوقتُ .الوقت ُقر ٌ
ْ
رُفيوُحكميُىوُرحمةُُ.أُنظرُإليوُمثمماُأقولُواستخدموُبحكمةُ".
التأخيرُبعدُ.كلُيومُأ ُّْ
ُوخ
ُ
ُ
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غب ُدوماً ُإظيار ُرحمتي ُبدالً ُعن ُالحكمُ ،ولكن ُالنياية ُقريبةُ .الظممة ُتكبر ُوزمن ُالضيقةُ
"أر ُُ
العظيمةُسيقعُعميكمُقريباًُ.إنُلمُتستخدمُالوقتُالذيُأُعطيوُلكُ،فإنُالضيقاتُستباغتكُ.إنُ

إستخدمت ُالوقت ُالذي ُأُعطيو ُلك ُبحكمةُ ،فإنك ُستغمب ُوتسودُ .ىناك ُميزة ُوىي ُشائعة ُفيُ
َ
ضيعونُأوقاتيم!"ُ
ُفيُكلُعصرُ:وىيُإنيمُالُي ُّْ
الغالبين
ُ
َ

"فيُرحمتيُ،أُعطيكُىذاُاإلنذارُُ.أُنذرُشعبيُبأنيُفيُرحمتيُلنُأدعيمُيستغمواُرحمتيُبعدُ.

اُإليُ".
فيُرحمتيُسيقعُتأديبيُعمييمُ.أُنذر
ىمُأنُالُي ُّ
قسواُقموبيمُبلُأنُيتوبواُويرجعو َّ
ُ

"صحيحُأنو ُأنت ُأيضاًُ ،يمكن ُأن ِ
فُ .محبتك ُستزداد ُبرودة ُوستنكرني ُإن ُلم ُتُنكر ُنفسكُ
ُتنحر َ
وتحمل ُصميبك ُكل ُيومُ .أؤلئك ُالذين ُيسعون ُإلنقاذ ُحياتيم ُسيخسرونياُ ،ولكن ُالذين ُيخسرونُ

حياتيم ُمن ُأجمي ُسيجدون ُالحياة ُالحقيقيةُ .ما ُسأُعطيو ُلشعبي ُسيكون ُحياة ُأكثر ُوفرة ُمماُ
يطمبونُ،حتىُفيُتخميناتيمُُ".
ُالحكم ُعمى ُأىل ُبيتيُ ،سأُرسل ُأحكامي ُعمى ُاالرض ُكمياُ .في ُحكميُ
"بعد ُإنتيائي ُمن ُ

المنصفُ،سأُمي ُّْز ُبينُشعبيُوبينُأؤلئكُالذينُالُيعرف ُوننيُ.العالمُكموُموضوعُفيُقوةُاألثيمُ

كافئُاإلثم ُويقاومُالبَُِّرُ.حينماُيأتيُيومُالدينونةُ،سيعرفُالعالمُكموُإنيُأُُكافئُ
َُ
يوُاألنُي
األنُ.ف
ُ

البَُِّرُوأُقاومُالمتكبرينُ".

"البِر ُوالعدل ُىما ُأساس ُعرشيُ .فبسبب ُعدلي ُأ ّْ
ب ُبأكثر ُصرامةُأؤلئك ُالذينُيعرفون ُالحقُ
ُؤد ُ

ُإكتسبت ُفيماً ُىناُ ،لكن ُىذا ُسيكون ُحكماًُ
لكنيم ُال ُيعيشونوُ .جمبتُ َك ُالى ُىنا ُألريك ُأحكامي.
َ
ِ
فت ُرحمةُ
ُالكثيرُ،منوُيطمب ُ
ُعطي
الكثيرُ.ىناُعر َ
ُ
أعظمُعميكُإنُلمُتخطو ُفيماُرأيتوُ.لمذيُأ َ
أحكاميُ.إنُإستمرتُفيُالسماحُلمخطيةُأنُتشبككُ،فإنكُستعرفُقساوةُحكميُ.الُيزالُالكثيرُ
ُويحبون ُراحتيم ُوازدىارىم ُأكثر ُمنيُ
ُيحبون ُالخطية ُ
ُيحبون ُالخطيةُ .أؤلئك ُالذين ُ
من ُشعبي ُ

سيعرفونُقساوتيُقريبُاًُ.أؤلئكُلنُيصمدواُفيُاألوقاتُالقادمةُ.

ينُورحمةُلممتضعينُ.أكثرُماُيمييُشعبيُليستُالصعوباتُبلُاإلزدىارُ.
"سأُظيرُقساوةُلممتكبر
ُ
وقاتُاإلزدىارُ،لكنت ُإئتمنتيمُبثروةُأكثرُمنُمممكتيُ.أرغبُأنُ
إنُبحثُعنيُشعبيُخاللُأ
ُ
ِ
ُ.سيزدىرُشعبيُفيُالغنىُاألرضيُفيُ
يكونُلكمُوفرةُلكلُعملُجيدُ.أريدُأنُسخائكم ُيفيض

ِ
األزمنةُالقادمةُ،حتىُفيُأزمنةُالضيقُ،ولكنُىذاُالغنىُسيكونُمنيُوليسُمنُأمراءُىذاُالدىرُ
ِ
ُ.إنُلمُأئتمنكُبغنىُأرضيُ،كيفُسأئتمنكُبقواتُالدىرُالقادمة؟ُينبغيُأنُ
الشريرُالموجودُحالياً
تتعممُبأنُتطمبنيُعندُاإلزدىارُأكثرُمماُفيُاإلفتقارُ.كلُماُإئتمنتوُلكُالُيز ِ
الُممكيُ.سأئتمنُ
ألؤلئكُالذينُىمُمطيعينُأكثرُ.
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َّ
أنُي ّْ
العرضُالذيُقدموُ
قدمُلشعبيُذاتُ
"إعممُأنُأميرُالظممةُيعطيُإزدىا اًرُأيضاً
ُ.فيوُمستمر ُ ُ
ُ
ٌ

ليُ.ىوُسيعطيُممالكُىذاُالعالمُألؤلئكُالذينُيجثونُأمامو ُويعبدونوُويخدمونوُبالعيشُحسبُ
ُ
ِ
قوُ.ىناكُإزدىارُالعالمُوىناكُإزدىارُمممكتيُ.ستساعدُأحكاميُالقادمةُشعبيُليعرفُالفارقُ
طر
بين ُاإلثنينُ .سيكون ِ
ُغنى ُأؤلئك ُالذين ُإزدىروا ُبخدمتيم ُأمير ُىذا ُالدىر ُالشرير ُواستخداميمُ
ُسيعمق ُعمى ُأعناقيم ُعند ُمجئ ُالفيضاناتُ .قريباًُ
طرق ُىذا ُالدىر ُالشرير ُحجر َّ
ُالرحى ُالذي ُ

حكمُعمىُالجميعُبالحقُ.أؤلئكُالذينُيزدىرونُفيُالُيساومونُالحقُمنُأجلُاإلزدىارُ".
س ُي
َّ
ُالخطية ُىوُ
ُِ
ُحكمي ُبأىل ُبيتي ُألعمّْمكم ُالتأديب ُلكي ُتتمكنوا ُمن ُالسير ُفي ُطاعةُ .أجرةُ
"يبدأ ُ
امةُ.ىذاُىوُالحكمُ،وىوُعدلُأنُيبدأُبأىلُبيتيُ".
موتُ،وأجرةُالبُِّْرُىوُسالمُوفرحُومجدُوكر
ٌ
ُ
ُ

"ُ،أنظرُاألنُطيبةُوقساوةُاهللُ.إنُأردت ُمعرفتوُأكثرُعميكُأنُتعرفُ
ثمُتكممُلوطُويونانُمعاً
َ
ِكالىماُأكثرُ".
ُعمي ُكشاللُ ،لكنو ُكان ُشالل ٍ
ُمطيّْ اًر ُومنعشاًُ ،وكان ُصعباًُ.
كان ُاإليمان ُاَ ٍت َّ
ُماء ٍّ
ُحيُ .كان ُ
ِ
اجيوُبعدُدخوليُعبرُالبابُ.كنتُبحاجةُشديدةُ
عممتُأيضاًُأنُتأديبُالربُسيحفظنيُمماُسأو
ُ

لكلُالتأديبُيمكننيُأنُأحصلُعميوُقبلُدخوليُالبابُ.أعممُإنيُسأحتاجُالىُتأديبوُ،وكنتُ
صائباًُفيُذلكُ.
ُ

طريق الحياة
واذُكنتُأفكرُممياًُبماُقالوُلوطُويونانُبدأُالربُيتكممُُ.

ُحتىُوان ُكنت ُتسيرُفي ُالعالم ُاألرضيُ .ىذه ُىيُ
ُ
ُسألت ُلتعرف ُعن ُحقيقة ُىذا ُالمكان
"أنت
َ
َ
عيُ.الواقعيةُىيُأينماُ
َُ
الحقيقةُالتيُسألت ُعنيا ُ–ُأنُترىُكماُأرىُأناُ.ليسُأن ُىذاُالمكانُو ِاق ّّ
ٍ
ُمكان ُحقيقةُواقعيةُويجعلُكلُشيءُتنظرهُيبدوُحياً ُألنيُحياةُ،
عطيُأي
يُي
َّ
أكونُأناُ.حضور ُ

ُتتواجد ُمن ُخاللي ُوألجميُ،
أبي ُجعمني ُحياة ُلمخميقة ُكمياُ ،في ُالسموات ُواألرضُ .كل ُالخميقة ُ
وبعيداًُعنيُليسُىناكُحياةُ،وليسُىناكُحقُ".

"أنا ُىو ُالحياة ُالموجودة ُفي ُالخميقةُ .حتى ُإني ُحياة ُفي ُأعدائيُ .أنا ُىوُ .كل ُما ُيتواجد ُإنماُ
يتواجد ُمن ُخالليُ .أنا ُاأللف ُوالياءُ ،أنا ُالبداية ُوأنا ُالنياية ُلكل ُاألشياءُ .ليس ُىناك ُحق ُأوُ

واقعية ُبعيدُاً ُعنيُ.ليسُفقط ُأنكُعنُحقيقةُىذاُالمكانُتبحثُ،بلُعنُحقيقةُحضوريُ.أنتُ

تبحثُعنُمعرفتيُالحقيقيةُ،وىذهُالمعرفةُتُعطيُحياةُ.ىذهُالحقيقةُببساطةُمتاحةُلكُفيُالعالمُ
ُ،ولكنُينبغيُأنُتتعممُليسُفقطُالبحثُعنيُبلُالنظرُإليُُ".
األرضيُكماُىناُأيضاً
َّ
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"أناُقوةُاهللُ.اناُإعالنُمجدهُ.أناُحياةُوأناُمحبةُ.أناُأيضاً ُشخصُُ.أُحبُشعبيُوأُريدُأنُأكونُ

حبكمُلدرجةُأنوُبذلنيُمنُأجلُخالصكمُ.نريدُأنُنكونُ
ُ.فيوُي
بُي
حبنيُويحبكمُأيضاً
َ
ُ
ُ
معيمُ.االَ ُ
يبينُمنكمُ.نحبُالجنسُالبشريُومكانُإقامتناُاألبديُسيكونُمعكمُ.الحكمةُىيُفيُمعرفتيُ
قر
ُ
ومعرفةُأبيُومعرفةُمحبتناُ.النورُوالمجدُوالقوةُالتيُأناُمزمعٌ ُألكشفياُلكمُفيُاألرضُستنطمقُ

منُخاللُأؤلئكُالذينُجاءواُليعرفواُمحبتيُ.

َم َرُ
"إئتمنُاالَبُليُبكلُالقوةُ.أستطيعُأنُُأَ ُم َر ُالسمواتُوىيُستطيعنيُ،لكنيُالُأستطيع ُأنُأ ُ

المحبةُ.المحبةُباألمرُليسُمحبةٌ ُأبداًُ.سيأتيُزمانُحينُأطمبُطاعةُمنُاألممُ،ولكنُأنذاكُ
ُإليُ
ُُ
يكون ُالوقت ُلبرىنة ُمحبتكم ُقد ُإنقضىُ .ففيما ُلست
ُأطالب ُطاعةُ ،أؤلئك ُالذين ُيأتون َّ

حبوننيُويحبونُالحقُ،ىمُالمستحقونُأنُيحكمواُمعيُفيُمممكتيُ،ىمُالذينُ
يطيعوننيُألنيمُي
ُ
ُ

ُإليُ .أؤلئكُ
ُُيحب ُونني ُويخدم ُونني ُرغم ُاإلضطياد ُوالرفضُ .ينبغي ُأن ُتكون ُلك ُ
ُالرغبة ُلممجئ َّ
أمرُ ،أو ُلمجرد ُمعرفتيم ُلقوتيُ ،بل ُسيأتونُ
الذين ُصاروا ُمكان ُإقامتنا ُلن ُيأتوا ُبسبب ُصدور ُ ٍُ

الَبُ".
ألنيمُيحب ُوننيُويحبونُا ُ
ُ

ُيأتوا ُالى ُالحق ُسيأتون ُألنيم ُيحبونني ُويحبون ُأبي ُويريد ُون ُأن ُيكونوا ُمعناُ .فبسببُ
"فالذين ُ
ٍ
شرق ُأعظم ُإش ار ٍ
الظممة ُجاء ُزمن ُالمحبة ُالحقيقية ُىذاُ .المحبة ُالحقيقية ُتُ ِ
ُظممةُ.
ق ُنحو ُأعظم
أنت ُتحبني ُأكثر ُحينما ُتراني ُبقمبك ُوتطيعنيُ ،مع ُأن ُعينيك ُال ُتستطيعان ُرؤيتي ُكما ُيفعالُ
َ

األنُ.ستتعظمُالمحبةُوالعبادةُفيُالظممةُالعظيمةُاألتيةُعمىُاألرضُ.ثمُستعرفُالخميقةُكمياُ

أنُمحبتكمُليُصادقةُولماذاُنتوقُالىُالسكنُمعُالناسُ".
ُ

ُعميُ ،يأتون ُألن ُفييم ُمحبة ُاهللُ
ُإلي ُاألنُ ،محاربين ُجميع ُقوات ُالعالم ُالمتمرد َّ
"أؤلئك ُاألتين َّ

الحقيقيةُ.يريدونُأنُيكونواُمعيُلدرجةُحتىُوانُبداُكلُشيءُغيرُحقيقيُ،حتىُوانُبدوتُليمُ
كحممُم ٍ
بيمُ،فإنيمُسيجازفواُبكلُشيءُألجلُالرجاءُأنُالحممُحقيقيُ.ىذهُىيُالمحبةُ.ىذهُىيُ
ُ
ُي ُس ُُّر ُأبيُ .سيجثو ُالجميع ُحين ُيروا ُقوتي ُومجديُ ،ولكنُ
محبة ُالحقُ .ىذا ُىو ُاإليمان ُالذي َ

أؤلئكُالذينُيجثونُاألنُفيماُيروننيُبصورةُمعتمة ُمنُخاللُعيونُاإليمانُىمُالمطيعينُالذينُ
ِ
المجدُلمزمانُاألتيُ،حيثُأنياُأقوىُمنُأيُّْ
ُ
الحقُ.ألؤلئكُسأئتم ُنُقريباًُبالقوةُو
يحبوننيُبالروحُو
ٍ
ظممةُ".
ُ

ستحتاج ُذلكُلماُ
"فيماُتستمرُاأليامُظممةً ُعمىُاألرضُ،فإنيُسأُظيرُمجديُبصورةُأكثرُ.إنكُ
ُ
نُلمُيبصرواُمجديُىمُ
ىوُمزمعُالحدوثُ.معُذلكُ،تذكرُأنُأؤلئكُالذينُيخدموننيُحتىُوا
ُ
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األمناء ُوالمطيعين ُالذين ُسأئتمنيم ُبقوتيُ .طاعة ُفي ُخوف ُاهلل ُىي ُبداية ُالحكمةُ ،ولكن ِ
ُملءُ
الحكمةُىيُأنُتطيعُبسببُمحبتكُهللُ.حينذاكُسترىُقوتيُومجديُ.

"لست ُىناُبسببُأمانتكُ.حتىُاإلتضاعُالذيُجعمكُتُصميُألجلُأحكاميُكانُعطيةًُ.أنتُىناُ
َ
ألنك ُرسولُ .ألني ُدعوتكُليذا ُالغرضُ ،أعطيتُ َك ُالحكمة ُلتسأ َل ُلكي ُ ِ
تعرف ُأحكاميُ .أنو ُمنُ

إلي ُكلُيومُ.كمماُتأتيُ
الحكمةُأنُتكونُأمينُاً ُلماُتراهُىناُ،ولكنُالحكمةُاألعظمُىيُمجيئكُ َُّ

إليُ،كمماُسأكونُأكثرُحقيقياً ُلكُ.أستطيعُأنُأكونُحقيقياً ُلكُعمىُاألرضُكماُأناُلكُاألنُ
َّ
ىناُ،وعندماُتعرفُحقيقةُمحضريُ،فإنكُستسيرُفيُالحقُ.
ُ
ُ

أنا هو
ُالسبت ُأيضاًُ .أنا ُىو ِ
ِ
"أنت ُتراني ُاألن ُكربُُّ ُ ِ
ُكر ُّ
ُكالىماُ .ينبغي ُأنُ
ب
َ
ُ
الحكمُ .ينبغي ُأن ُتراني َ
َ

فنيُكر ُّ
انيُكأميرُالسالمُ.أناُأسد ُييوذاُ،وأناُأيضاًُ
ب ُالجنودُوتنظرُجيشيُ،وينبغي ُأنُتر
تعر
ُ
َ
ٍ
ُفيُحكمة ُإنُأعمنتنيُألكونُ
تسير
ُُ
الخروفُ.لتعرفُحكمتيُىوُأنُتعرفُأوقاتيُأيضاًُ.لست ُ ُ
يدُالمجئُكالخروفُ.ينبغيُأنُتعرفُكيفُتتبعنيُكر ُّ
ب ُالجنودُفيُالمعركةُ،
األسدُفيُحينُأر
َ
ِ
ُكر ُّ
ُالسبتُ .لكي ُتفعل ُذلكُ ،عميك ُأن ُتعرف ُأوقاتيُ،
ب
وينبغي ُأن ُتعرف ُمتى ُتجمس ُمعي َ
ويمكنكُمعرفةُأوقاتيُفقطُببقائكُقريباًُمنيُ".
"الحكم ُاألتي ُعمى ُالذين ُيدعون ُبإسمي ُلكنيم ُال ُيبحثون ُعني ُسيفشمون ُتدريجياً ُفي ُالتوقيتُ
ُ
معيُ.سيكونونُفيُمكانُرديءُ ،عاممينُأمو اًرُخاطئةُ،وكارزينُرسالةُمغموطةُ.سيحاولونُأنُ

يحصدواُفيُحينُيكونُالوقتُلمزرعُويزرعونُفيُحينُيكونُالوقتُلمحصادُ.بسببُذلكُ،فإنيمُ

لنُينتجواُثم ُاًرُ".
ُ

الُإنيُسأكونُ،بلُأناُىوُ.لكيُتعرفنيُحقاً ُعميكُأنُتعرفنيُفيُالوقتُ
"إسميُليسُأناُكنت ُو
ُ
ُ

فنيُكماُأناُإنُلمُتأتيُإلي ُكلُيومُ.لنُتستطيعُأنُتعرفنيُكماُأناُ
الحاليُ.لنُتستطيعُأنُتعر
َّ
إنُلمُتثبتُفيُ".
َّ
ُ

قتُطعمُأحكاميُ.كماُسترانيُفيُطرقُأخرىُ.لنُتكونُقاد اًرُأنُتعرفنيُتماماًُ
"فيُىذاُالمكانُ ُذ َُ

كماُأناُالىُأنُتعيشُفيُاألبديةُ.ىناُكلُىيئاتُطبيعتيُالمختمفةُستتطابقُمعاً ُبصورةُكاممةُ،

لكنوُصعب ُرؤيتياُحينماُتكونُفيُعالمُالزمنُ.ىذهُالقاعةُالعظيمةُتُعكسُجزءاً ُمنيُ،ىذا ُماُ
ٌ

سيراه ُالعالم ُفي ُالمستقبلُ .ىذا ُسيكون ُجزءاً ُميماً ُمن ُرسالتكُ ،ولكن ُلن ُيكون ُأبداً ُالرسالةُ
ٍ
ُرسلُمجاعةُألمةُ
الكاممةُ.سأُرسلُحكميُفيُمدينةُ،لكنيُفيُمدينةُأخرىُسأُرسلُالرحمةُ.سأ
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ووفرٍة ُألمة ُأخرىُ .لكي ُتعرف ُما ُأفعمو ُأناُ ،عميك ُأن ُال ُتحكم ُبحسبُالمظاىرُ،بلُمن ُواقعُ

حضوريُ".

ةُ،فإنياُستزدادُبرودةُ.أناُحياةٌُ،
ُ
"فيُاألزمنةُاألتيةُعمىُاألرضُ،إنُكانتُمحبتكُليُالُتزدادُقو
ُ
بالقربُمنيُ،فإنكُستخسرُالحياةُالموجودةُفيكُ.أناُالنورُ.إنُلمُتبقىُقريباً ُمنيُ،
إنُلمُتبقىُ
ُ

سيزدادُقمبكُظالماًُ".

"كل ُىذه ُاألشياء ُتعرفيا ُفي ُعقمك ُ ُوتُعمّْمياُ .أما ُاألن ُفعميك ُأن ُتعرفيا ُفي ُقمبكُ ،وعميك ُأنُ

تعيشياُ.تنبعُينابيعُالحياةُمنُالقمبُ،وليسُمنُالعقلُ.حكمتيُليستُفيُعقمكُفقطُ،وليستُفيُ
ِ
فقطُ.حكمتيُىيُإتحادُكاملُلمعقلُوالقمبُ.وألنُاإلنسانُكانُمخموقاً ُعمىُصورتيُ،فإنُ
قمبك ُ

عقموُوقمبوُلنُيتمكناُأبداً ُمنُاإلتفاقُبعيداً ُعنيُ.حينماُيتفقُعقمكُوقمبكُ،سأكونُقاد اًر ُعمىُ
ٍ
إئتمانكُبسمطتيُ.حينئذُستسألُماُتريدهُوأناُسأفعموُألنكُستكونُمتحدُاًُمعيُ".
"وبسببُصعوبةُالزمانُالذيُدعيتُلمسيرُفيوُ،فإنيُأعطيتكُالخبرةُلتنظرُكرسيُدينونتيُقبلُ
ُ

نُلمحكمُعميكُ.صالتكُقدُإستجيبتُاألنُ.فالذيُلمُتفيموُىوُأنوُخاللُالوقتُالذيُ
الوقتُالم َُّ
عي ُ
ُ
سمحتُ
ُكنت ُأُجيبيا ُكل ُيوم ُمن ُخالل ُكل ُما ُ
ُ
ُكنت ُتنتظرني ُألجيبك ُعمى ُىذه ُالصالةُ ،
فيو َ
بحدوثوُفيُحياتكُُ.

"األفض ُل ُأنُتتعممُعنُطرقيُوأحكاميُخاللُخبرةُالحياةُمنُأنُتتعممياُبيذهُالطريقةُ.أعطيتكُ

فت ُما ُتعممتو ُىناُ ،لكنك ُلم ُتحيا ُبتمكُ
ىذه ُالخبرة ُألنك ُرسو ٌل ُكما ُأن ُالوقت ُ ٌُ
قصيرُ .قد ُعر َ
ٍ
ةُكرحمةُ،لكنوُينبغيُأنُتختارُلتحياُبياُ".
المعرفةُ.أعطيتكُىذهُالخبر
ُ

نص ٍ
دُمنُالرسلُألعُمّْمُشعبيُلكيُيحياُفيُحكمُم ِ
ف ُكيُالُيفنىُعندُصدورُ
ُ
"سأستخدمُالعدي
ُ ُ
أحكامي ُعمىُاألرضُ .ينبغيُأن ُتستمع ُلرسمي ُوتطيعُكالميمُالصادرُمني ُدون ُتأخيرُ،ألنُ

أكثرُ.ىذاُىوُالحكمُ
قصير ُاألنُ.فسماعُكالميُدونُطاعتوُسيجمبُعميكُدينونةُقاسيةُ
الوقتُ ٌُ
ُ

عطيُالكثيرُ،سيطمبُمنوُالكثيرُ".
المنصفُ.لمذيُُأُ
ُ
ُ

يمُ
"ىذهُىيُاألزمنةُحيث ُتزدادُالمعرفةُ.كماُتزدادُمعرفة ُطرقيُفيُشعبيُ.قدُأُعطيُلجيمكُف ٌ

خرُ،ولكنُالقميمينُيعيشونُبفَيميمُ.حانُالوقتُالذيُفيوُلنُأحتملُأكثرُ
ُ
أكثرُمنُأيُجيلُاَ
ِ
ُوشك ُالزوال ُمن ُبينُ
أؤلئك ُالذين ُيقولون ُأنيم ُيؤمنون ُبي ُلكنيم ُال ُيطيعوننيُ .فالفاترين ُعمى

ُيعمّْمون ُشعبي ُأنُ
شعبيُ .أؤلئك ُالذين ُال ُيطيع ُونني ُال ُيؤمنون ُحقُاً ُبيُ .فإنيم ُبطريقة ُحياتيم ُ
العصيانُمقبو ٌلُ".
ُِ
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عةُ،لذلكُإستسممتُقموبُأبناءُالناسُ
يرُالُينفذُبسر
ألنُالحكمُضدُعملُشر
"كماُكتبُسميمانُ،
ْ
ُ
ُ

كميُاً ُلعملُالشرُ .ىذا ُماُحدثُلمعديدُمنُشعبيُ،ومحبتيمُزادتُبرودةُ.ستأتيُأحكاميُسريعاًُ
مثلُالنعمةُلتحفظُقموبُشعبيُمنُتسميمُأنفسيمُكميُاً ُلمشرُ.إنيمُعمىُوشكُأنُيعرفواُأنُأجرةُ

موتُ.لنُيستطيعواُاإلستمرارُفيُطمبُإسميُليحررىمُمنُمشاكميمُفيماُالُيزالونُ
الخطيةُىيُ ٌ
ُيحبونُالخطيةُ.سأُعطيُبعضُالوقتُلتحكمواُعمىُأنفسكمُكيُالُأضطرُعمىُالحكمُعميكمُ،
لُ.
ولكنُالوقتُالذيُسأُعطيوُقمي ٌُ

ك ُنعمةُأكثرُلتحياُفيُالحقُالذيُتعرفوُ،
"وألنكُىناُ،فالمطموبُمنكُىوُأكثرُ.كماُإنيُسأمنح َ
ولكنُعميكُأنُتأتيُالى ُعرش ُنعمتيُكل ُيومُلتستممُذلكُ .أقول ُلك ُثانيةُ ،جاء ُالزمان ُعمىُ

لنُيتمكنُأحد ُعمىُالصمودُفيُالحقُدونُالقدومُالىُعرشُنعمتيُكلُيومُ.ماُ
األرضُحيثُ
ٌ

أؤلئكُالذينُمعك ُليسُأنُتحيواُفقطُ،بلُأنُتصمدواُ ُوتسودواُ.
أنوُأنت ُو
أريد ُأنُأقولوُلكُىوُ
َ
َ
ُأنُالنورُأعظمُمنُالظممةُ".
ُوفيماُيصمدُشعبيُويسودُخاللُفترةُالظممةُالقادمةُستعرفُالخميقةُ
ُ

حصداُ.جئت ُألعطيكمُحياةُ.
الموتُعمىُوشكُأنُي
الموتُغ ِرساُفيُاألرضُ،والحياةُو
"الحياةُو
ُ
ُ
ُ
يأتي ُاألثيم ُليعطي ُموتاًُ .في ُالزمان ُاألتي ُسيتم ُرؤية ِ
ُكالىما ُبصورتيما ُالكاممةُ .لذلك ُفإنيُ
ٍ
ُيرى ُمثيميا ُعمى ُاألرض ُمن ُقبلُ .سيكون ُىناكُ
سأُعطي ُأؤلئك ُالذين ُيطيع ُونني ُوفرة ُحياة ُلم ُ

تمييزُبينُشعبيُوأؤلئكُالذينُيخدمونُاألثيمُ.إختَرُالحياةُلكيُتحياُ.إختَرُالحياةُبإطاعتكُليُ.
ّْ
ُ،فإنوُسينموُفيُتألقوُكلُيومُ.وىكذاُستعرفُبأنكُ
ُُ
يُالحق
إنُإختَرتنيُوالنورُالذيُفيكُىوُنور
فُمنُثمركُ".
تسيرُفيُنوريُ.البذر
عر َ
ُ
ةُالتيُبذرتُفيُأرضُجيدةُستنموُوتتضاعفُدومُاًُ:ستُ َ

الحق والحياة
ُّ
وفيماُتكممُالربُ،إزدادُمجدهُ.وكانُمجدهُفيُبعضُاألحيانُعظيماً ُجداً ُلدرجةُكنتُأفكرُإنيُ

فتُ
سأُستنفد ُبوُ .كانُمجده ُيشتعلُ ،ولكنُليس ُكالنارُ،بل ُيشتعلُمن ُالداخل ُالى ُالخارجُ.عر ُ
ُبمجدهُأوُبالشرُالذيُسأواجيوُبعدُدخ ُو ِ
ِ
ليُعبرُالبابُ.كانتُكمماتوُ
ُستنفد
بطريقةُماُبأنيُإماُسأ ُ

تخترقنيُوتُ ِ
ُصممت ُأنُ
في ُبإحكامُ ،لكنيُعممت ُأنو ُأكثرُأىمية ُالنظر ُالىُمجدهُ،لذلك
مسك ُ َّ
ُ

سُفيوُقدرُإمكانيُ.
أتفر
َّ
َ

ِ
ُمنُالشمسُ.لمُأستطعُرؤيةُكلُسماتوُبسببُاإلشراقُ،ولكنُفيماُإستمرتُ
بداُوكأنوُأكثرُإشراقاً
ٍ
رؤيةُبعض ُمنُإشراقوُ.كانتُعينيوُكالنارُلكنوُلمُيكنُ
فيُالنظرُإستطاعتُعينيُأنُتتنظمُل

لونياُأحمرُبلُأزرقُ،مثلُالجزءُاألكثرُحماوةُلمنارُ.كانتُعينيوُرىيبةُولكنُمعُذلكُكانُلياُ

من ُالجاذبية ُالرائعة ُالالمتناىيةُ .كان ُلون ُشعره ُأسوداً ُومتألأل ُبأشياء ُإفتكرت ُفي ُالبداية ُأنياُ

لُبالزيتُ.عممتُأنُذلكُكانُزيتُاإلتحادُالذيُرأيتوُفيُرؤياُسابقةُ.
نجومُثمُأدركتُبأنوُمتألل ٌُ
ُ
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كانُالزيتُيشعُمثلُأحجارُكريمةُلكنوُكانُأجملُوأكثرُقيمةُمنُأيُكنزُأرضيُ.وفيماُكنتُ

يتُبدأُيغطينيُ ُ،وفيماُحدثُذلكُ،إستطعتُإحتمالُوجع ُنارُ
أنظرُالىُوجيوُ،شعرت ُبأنُالز
ُ
ُ
ِ
مجدهُبصورةُأفضلُ،إذُبداُوكأنوُيمنحُسالماًُوراحةُ،حدثُليُذلكُفيماُكنتُأنظرُالىُوجيوُ،
لكنيُحينماُكنتُأنظرُبعيداًُعنوُكانُذلكُيتوقفُ.

ضطر ُلمنظر ُالى ُقدميوُ .كانت ُقدميو ُمثل ُلييب ُنارُ ،ولكن ُبشكل ُبرونزي ُأوُ
شعرت ُبأني ُم ٌُ
لييبُذىبيُ.كانتُجميمةُلكنياُمخيفةُأيضاًُ،وكأنياُمزمعةُعمىُالحركةُبخطواتُمخيفةُ.وفيماُ

الُسينفجرُفيُ،عممتُذلكُفيماُبدأُيتحركُ،إذُأنُكلُ
كنت ُأنظرُالىُقدميوُ،شعرتُوكأنُزلز
َّ
ُ
َّ
شيءُباإلمكانُىزهُصارُييتزُ.إستطعتُالصمودُلبضعةُلحظاتُ،ثمُسقطتُعمىُوجييُ.

حينماُنظرت ُالىُاألعمىُ،نظرتُباباًُ.بداُاألمرُاألنُأقلُجاذبيةُمنُقبلُ.وفيُنفسُالوقتُ،
ُ
شعرت ُبحاجة ُشديدة ُلمذىاب ِ
ُعبر ُالباب ُقبل ُأن ُأغيّْر ُرأيُ .كانت ُدعوتي ُالدخول ُمن ُذلكُ
ُ
البابُ،وانُرفضتُذلكُفإنيُقدُعصيتُ.فيُمحضرهُ،حتىُفكرةُالعصيانُبدتُكقاعدةُلألنانيةُ
ُّ
ُبغضاً ُمنُتفكيرُالرجوعُالىُالمعركةُفيُالعالمُاألرضيُ.وفيماُنظرتُالىُالبابُ،سمعتُ
أشد ُ

ُإلتفت ُألرى ُمن ُالمتكممُ .فرأيت ُشخصاً ُمن ُأكثر ُالناسُ
صوتاً ُاَخر ُيتكمم ُلم ُأستطع ُتمييزه.
ُ
جاذبيةُوفخامةُوقوةُ.

ِ
قال"ُ،أناُىابيلُ.السمطةُالتيُيزمعُالربُإعطائياُلشعبوُىيُمسحةُاإلتحادُ.حينماُتواجد ُفقطُ
أخوينُعمىُاألرضُ،لمُنتمكنُمنُالعيشُبسالم ُالواحدُمعُاألخرُ.منذُذاكُالوقتُلحدُوقتكُ
ٍُ
ىذاُ،تسيرُالبشريةُفيُطريقُالظممةُالمتزايدةُ.سينطمقُالقتلُعمىُاألرضُبشكلُالُمثيلُلوُ.

الدةُمؤديةُالىُماُىوُقادمُ.ولكنُتذكرُ:المحبةُأقوىُمنُ
حتىُحروبكمُالعالميةُليستُإالُُاَالمُوُِ

الموتُ.المحبةُالتيُمزمعُاالَبُإعطائياُإلؤلئكُالذينُيخدمونوُستيزمُالموتُ".
ُ

ُعطيُلكُلتقولوُليُ".
أجبتوُُعالماًُأنُلوُالكثيرُليقولو"ُ،أرجوكُ،قلُليُكلُشيءُأ
ُ
َ
ِ
الُدمُكلُشييدُيتكممُ.ستحياُرسالتكُبإستمرارُإنُوثقتُفيُالحياةُالتيُ
"الُيزالُدميُيتكممُ.الُيز
لكُفيُاهللُأكثرُمنُثقتكُفيُالحياةُالتيُتعيشياُعمىُاألرضُ.الُتخافُالموتُوستغمبوُ.أؤلئكُ

الذينُالُيخافونُالموتُستكونُليمُأعظمُرسالةُخاللُاألزمنةُالتيُتدخمونياُحينُينطمقُالموتُ
عمىُاألرضُ".
ُ
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فكرت ُبكلُالحروبُوالمجاعاتُوالكوارثُالتيُجاءتُعمىُاألرضُفيُىذاُالقرنُالذيُأعيشوُ.
ُ

؟"ُإستمرُىابيلُدونُأنُيجيبنيُ،فأدركتُأنُ
ُُ
فسألت"ُ،كمُمنُالمراتُسيتمكنُالموتُمنُإنطالقو
ُ
كالموُسيجيبُسؤاليُ.
ُ
"ذبيحةُالدمُقدُع ِممتُلكُ.ثِقُفيُقوةُالصميبُ،ألنياُأعظمُمنُالحياةُ.حينماُتثقُبالصميبُ،لنُ
ُ
الموتُ.أؤلئكُعمىُاألرضُليمُقوةُلفترةُمنُالوقتُلمقضاءُعمىُحياتكُاألرضيةُ،
يكونُبإمكانكُ
َ
متُالصميبُُ.
لكنيمُالُيستطيعونُالقضاءُعمىُحياتكُإنُقبِ َ
ُ

"وحدةُعظيمةُستأتيُلشعبُالربُالذيُيسكنُعمىُاألرضُ.ىذاُسيحدثُحينماُتُصدرُأحكامُ
ُ
ٍ
ُوحدة ُلن ُيتمكنوا ُمن ُإحتمال ُأحكامو ُفحسب ُبلُ
الرب ُعمى ُاألرضُ .أؤلئك ُالذين ُىم ُفي
ُلينذر ُاألرضُ .وبعد ُاإلنذاراتُ
سيزدىرون ُبسببياُ .ولحد ُذلك ُالوقت
ُسيستخدم ُالرب ُشعبو ُ
ُ
ٍ
ُشعبوُكعالمةُ.وبسببُالخالفُوالنزاعُالناشئُفي ُالظممةُ،سيكونُإتحادُشعبوُعالمةُ
سيستخدم
ُ
عرف ُتالميذهُمنُمحبتيمُ،والمحبةُالُتخافُشيئاًُ.المحبةُالحقيقيةُفقطُ
ستر
اىاُكلُاألرضُ.سي ُ
ُ
ُيحبون ُلن ُيسقطوا ُأبداًُ .المحبة ُالحقيقية ُال ُتبرد ُبلُ
تستطيع ُجمب ُإتحاد ُحقيقيُ .أؤلئك ُالذين ُ
تنموُ".

المحبة تطمق حياة
جاءُشخصُاَخرُيشبوُىابيلُتماماًُووقفُبجانبيُ.
ُعطيت ُسمطةُعمىُكلُاألرضُ،لكنيُأعطيتياُلألثيمُبإطاعتيُلمشرُ.فيوُاألنُ
قال"ُ،أناُأدمُ.أ
ُ

ُاألرض ُأُعطيت ُلإلنسانُ ،ولكن ُاألثيم ُأخذىاُ .السمطة ُالتي ُفقدتُياُ
يحكم ُفي ُمكاني ُومكانك.
ُ
ُسمطتوُويحكمُ.ىوُسيحكمُ
ُسيستمم
تُبالصميبُ.يسوعُالمسيحُىوُ"أدمُاألخير"ُ،وىوُقريباً
إستعيد ْ
ُ
ُ
يةُ.أؤلئكُالذينُيحيونُفيُزمانكُسيييئونُاألرضُلمربُ
ِعبرُالبشريةُألنوُأعطىُاألرضُلمبشر
ُ
َليح ُكمُ".
لي ُأكثرُ.
سألتوُ ُوأناُمتفاجئُلرؤيتوُلكنيُراغبُفيُسماعُكلُشيءُيريدُقولو"ُ،أرجوكُ،تكممُإ َُّ

كيفُنييّْئُأنفسناُلمرب؟"ُُُُُُُ
ُ

ُعميكم ُأن ُتحبواُ
قال"ُ ،في ُالمحبةُ .عميكم ُأن ُتُحبوا ُالواحد ُاألخرُ .عميكم ُأن ُتُحبوا ُاألرضُ ،
ُأطمقت ُخطيتي ُالموت ُالذي ُيتدفق ُمثل ُاألنيار ُعمى ُاألرضُ .محبتكم ُستُطمِق ُأنيارُ
ُْ
الحياة.
ُالموت ُأقوى ُمن ُالحياةُ ،ويسود ُالموت ُعمى ُالحياةُ .حينماُ
الحياةُ .حينما ُيحكم ُالشريرُ ،يكون
ُ

يحكمُالبُِّرُ،تسودُالحياةُ،وتكونُالحياةُأقوىُمنُالموتُ.قريباً ُحياةُإبنُاهللُستبتمعُ ُالموت ُالذيُ
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ُأنتُ
أُطمق ُمن ُخالل ُالعصيانُ .ليس ُأن ُتحب ُالمعيشة ُفقطُ ،بل ُالحياة.
ُالموت ُىو ُعدوكمَ .
ُ

عيتُلتكونُرسولُالحياةُ".
ُد
َ
ُ

"حينماُيبدأُشعبُالربُي ِح ُّ
بُ،فإنُالربُسيستخدميم ُ ُليطمقواُأحكاموُ.ينبغيُأنُتكونُأحكاموُ
ُ

العالم ُالبَِّرُ.
مرغوبةُ.العالمُكموُيئنُويكدحُفيماُينتظرُأحكام ُالربُ،وحينماُتأتيُحينئذُسيتعمم ُ ُ

وما ُىو ُمزمع ُأن ُيفعمو ُالربُ ،سيفعمو ُمن ُخالل ُشعبوُ ،وشعبو ُسيقف ُمثل ُإيميا ُفي ُاأليامُ

الزلُومجاعاتُ،وستحدثُ،كماُ
جمبُمطرُ،سيتنبأونُعنُز
اتُأوُي
ةُ.كالميمُسيغمقُالسمو
األخير
ُُاً
ُ
ُ
ُ

أنيمُسيوِقفونُالزالزلُوالمجاعاتُ".
ُ

ُ ِ
ٍ
ُعمىُاألرضُ.حينماُيعيقونُتقدمُالجيوشُ،
ُستزحف
اتُ،جيوش
قون ُجيوشاً ُفيُالسمو
ُ
ُ
ُ
"حينماُيطم َ

ُيظيرُغيظوُُ .ستكون ُليم ُىذهُ
حينئذ ُسيكون
ُيظير ُالرب ُرحمة ُوأين ُ
ُسالمُ ُ .ىم ُسيقررون ُأين ُ
ٌ
السمطة ُبسبب ُمحبتيمُ ،والذين ُيحبون ُسيكونون ُواحداً ُمعوُ .ما ُستراه ِ
ُعبر ُىذا ُالباب ُىوُ
ُ
لمساعدتكُفيُإعدادُنفسكُلماُىوُمزِمعٌُأنُيفعموُالربُمنُخاللُشعبوُ.
"أعممُالسمطةُ.كماُأعممُمسؤوليةُالسمطةُأيضاًُ.وبسببُالسمطةُالعظيمةُالتيُأُعطيتُليُ،فإنيُ
ُ

مسؤولُعماُيحدث ُعمىُاألرضُ.معُذلكُبدأتُنعمةُاهللُتغطينيُ،وافتداءُاهللُالعظيمُسيبتمعُ
ُ
عيتُلممساعدةُعمىُإستردادهُ.السالمُيسودُفيُ
ُ.سيؤخ ُذ
ُ
ُالسالمُمنُاألرضُ،لكنكُد َ
غمطتيُقريباً ُ

ُدعيتُلتجمُبُالسماءُالىُاألرضُ.أؤلئكُالذينُيثبتونُفيُمحضرُالربُسيعرفونُ
ُ
أنت ُ
السماءُ،و َ
السالمُوسينشرونُالسالمُ".

ُع ِرفت ُعمى ُاإلطالقُ
"ستيتز ُاألرض ُوترتعشُ .ستبدأ ُفترات ُالعناء ُالتي ُستكون ُأعظم ُمما ُ
ِ
اإلنتقالُعبرُاألرضُمثلُأمواجُالبحرُالعظيمةُ.معُذلكُ،لنُيصيبُالعناءُأؤلئكُالذينُيعرفونُ
ب
الربُ.إذُسيصمدونُأمامُىيجانُالبحارُويقولون"ُ،سالمُ،إىدأ"ُوستيدأُالبحارُ.وسيكونُحتىُ
ِ
ارُالتابعينُلمربُمثلُح ٍ
تُ.سينكشفُ
صن ُعظيمُلمسالمُسيصمدُأمامُكلُماُىوُاَ ٍُ
أدنىُالصغ
مجد ُالرب ُأوالً ُلشعبو ُثم ُمن ُخالليمُ .حتى ُالخميقة ُستُميّْز ُالرب ُفي ُشعبو ُوتطيع ُشعبو ُمثلُ
طاعتيمُلوُ".

ُحول ُالجنة ُالىُ
"ىذه ُىي ُالسمطة ُالتي ُكانت ُليُ ،وستُعطى ُلمبشرية ُثانية.
ُإستغمت ُسمطتي ُأل ّْ
ُ
ٍ
ُثانيةُ.ىذهُىيُالسمطةُالتيُيعطيياُلشعبوُ.
يةُالىُجنة
حولُالبر
بري
ةُ.سيستخدمُالربُسمطتوُلي ّْ
ُ
ُ
إستخدمت ُسمطتي ُبصورة ُخاطئة ُوجاء ُالموتُ .عندما ُتُستخدم ُسمطة ُالرب ُفي ُالبِّْرُ ،فإنياُ
ُ

طمقُحياةُ.إنتبوُكيفُتستخدم ُالسمطةُ.فمعُالسمطةُتأتيُالمسؤوليةُ.أنتُأيضاً ُبإمكانكُأنُ
ُُ
ست
َّ
ُ.كلُالسماءُتعرفُأن ُ"المحبةُالُ
كنت ُتحب
تستخدمياُبصورةُخاطئةُ،لكنكُلنُتفعلُذلكُإنُ َ
تفشلُأبداًُ".
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مت ُأنياُستُطمقُعمىُاألرض؟ُألنُ
سألت"ُ،ماذاُعنُالزالزلُوالمجاعاتُوحتىُالحروبُالتيُ ُق َ
ُ
تُطمِقُىذهُموتاً؟"ُ
ع ُينبغيُ
ُزِر َ
ُسمح ُبو ُ ُلي ِعَُّد ُالطريق ُلمحياةُ .كل ُشيء ُ
"كل ُالموت ُالمزمعُ ُمجيئو ُعمى ُالعالم ُ

اُالشرُمناشدةُالصميبُفيُالروحُوالحقُ.جيشُالصميبُ
حصادهُ،إالُإذاُطمبُأؤلئكُالذينُزرعو َّ
ِ
الرحمة ُلمجميعُ.أؤلئكُالذينُيرفضونُ
مزمعٌ ُأنُينطمقُ،وىوُسيسيرُبقوةُالصميبُ،حامالً ُتقديمُ
رحمةُاهللُيرفضونُالحياةُ".
قمت"ُ،ىذهُمسؤوليةُعظيمةُ.كيفُنعرفُمتىُيرفضونُرحمتو؟"ُ
ُ

"العصيان ُيجمب ُموتاًُ ،والطاعة ُتجمب ُحياةُ .عندما ِ
رت ُمع ُاهللُ ،عممني ُطرقوُُ .وفيما ُكنتُ
ُس ُ
ُ

ُسمطتك ُىي ُسمطتوُ ،وعميك ُأنُ
أسير ُمعو ُبدأت ُأعرفوُ .عميك ُأن ُتسير ُمع ُاهلل ُوتتعمم ُطرقوُ .
ُ
تكونُو ِ
احداًُمعوُمنُأجلُإستخدامياُ.أسمحةُجيشوُليستُجسديةُ،بلُىيُروحيةُوأكثرُقوةُمنُ

المحبةُ.حتىُالحكمُاألخيرُلمدمارُىيُمحبةُ
أيةُأسمحةُأرضيةُ.أعظم ُأسمحتكُقوةًُىيُالحقُو
ُ
ُ

اهللُممتدةُفيُرحمتوُ".

ُختير ُبدالًُعنُالحياةُ.ستفيمُىذاُ
"حينماُيرفض ُ
ُ
ُ
الحقُالناطق ُفيُمحبةُ،حينئذُيكونُالموتُقدُأ َ
ُحياة ُوليس ُلجمبُ
بأنُالروح ُالذي ُأُعطي ُلك ُىو ُلجمب ٍُ
ُ
فيما ُتسيرُمعيُ .ستصلُالىُاإلدراك ُ
ٍ
ُّ
ُ.سيأتيُوقتُيكف ُالناسُعنُحصادُماُزرعوهُ،أماُأنتُفعميكُأنُتعملُكلُاألشياءُفيُ
موت
غبُفيُىالك ٍ
ِ
ُأحدُ،وىذاُماُينبغيُأنُتكونُرغبتكُأيضاًُ.
عُليعطيُحياةُ.لمُير
طاعةُ.جاءُيسو ُ
ليذاُالسببُ،عميكُأنُتُحبُحتىُأعدائكُإنُأردتُأنُيؤتمنُإليكُبالسمطةُالتيُيريدُإعطائياُ

لشعبوُ".

صميُشعبوُليمنحُلوُوقتاًُأطولُ،وقدُأعطاهُليمُ.عمىُأيُ
يبُإلنجازُماُىوُمكتوبُ.ي
"الوقتُقر
ُ
ُ
ٍ
أخيرُ
ُُ
ُ.لديك
ستخدمُالوقتُبحكمة
حالُ،قمةُمنُالناسُي
ُوقتُقميلُبعدُ،ولكنُقريباً
َ
ُ
ُلنُيكونُبعدُت ٌ
فيُالوقتُ.الوقتُقريبُحين ُيبدوُال ُوقتُنفسوُباإلسراعُ.كماُىوُمكتوبُ،حينماُيأتيُالربُ،

حالُ،الُينبغيُعميكُأنُتخافُمنُاألوقاتُ.إنُخفتُالربُ،فمستُ
فإنوُسيأتيُسريعاًُ.عمىُأيُ
َ
محتاجاًُأنُتخافُأيَُّشيءُمماُىوُقادمُعمىُاألرضُ.

"كلُماُىوُمزمعٌ ُأنُيأتيُفيوُاَ ٍت ُلكيُتتمكنُحكمةُالربُمنُالييمنةُثانيةُعمىُاألرضُكماُ
ُالذيُزرعُفيُالبشريةُعمىُوشكُأنُيتمُحصادهُ.معُذلكُ،الصالحُ
ىيُفيُالسماءُ.كلُالشر
ّْ
ُ

ُسيحصد ُأيضاًُ .الطيبة ُأقوى ُمن ُالشرُ .المحبة ُأقوى ُمن ُالموتُ .سار ُالربُ
الذي ُزرعو ُالرب ُ
عمىُاألرضُلتدميرُأعمالُالشيطانُ،وسينييُالربُماُبدأهُ".
ُ
ُ
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القوة والمحبة
هُ.بدأت ُأتسائلُإنُكانُقدُعاشُمعظمُحياتوُبعدُ
يتكممُ،كنت ُمأسو اًرُبمجدهُووقار
فيماُكانُأدمُ
ُ
ُ

يُغيرُالموضوعُلكيُ
طاىر ُجداًُ .وعارفاً ُأفكار َُّ
السقوطُبدون ُأنُيخطئُثانيةُألنو ُبداُليُإنو ُ ٌُ
يجيبنيُعميياُ.

ِ
َّ
رُفي ُبعم ٍ
قُ ُ.ومعُإنيُأخطأتُ،فقدُكنتُ
شت ُفتر
ةُطويمةُعمىُاألرضُألنُالخطيةُلمُتتجذ َّ
"ع ُ
ِ
الُألجموُ.لمُأكنُأعرفُأعماقُالخطيئةُالتيُعرفياُ
مخموقاً ُألسيرُمعُاهللُ،ورغبتيُكانتُالُتز
ِ
الخطيةُ،قصرتُالحياةُ،ولكنُفيُكلُجيلُأؤلئكُالذينُيسيرواُمعُاهللُ
الجيلُالتاليُ.وفيماُنمت ُ
يممسونُالحياةُالموجودةُفيُاهللُ.وألنُموسىُسارُمعُاهللُبأمانةُ،أمكنوُاإلستمرارُفيُحياتوُىذهُ

إنُلمُيأخذهُالربُ.أنوخُسارُمعُاهللُبأمانةُمماُجعلُالربُيأخذهُمعوُأيضاًُ.ليذاُالسببُقالُ
يسوع"ُ،أناُالقيامةُوالحياةُ،الذيُيؤمنُبيُسيحياُحتىُوانُماتُ،وكلُمنُيحياُويؤمنُبيُلنُ

يموتُأبداًُ".

اهُفيُليسُمجردُفقدانُالخطيةُ،بلُوجودُالحياةُالتيُكانتُليُعمىُاألرضُ.ماُكناُعميوُ
"ماُتر َّ
بدُ.أستطيعُأنُأنظر ُالىُكلُاألخرينُىناُممنُ
عمىُاألرضُسيبقىُجزءاًُمماُنحنُعميوُالىُاأل
َ

ِ
فُالكثيرُعنُحياتيمُعمىُاالرضُ".
ىمُجزءُاًُمنُالسحابةُالعظيمةُلمشيودُو
أنُأعر َ
"ُ،فأنتُإذنُجزءُمنُالسحابةُالعظيمةُلمشيودُ".
قمت
َ
ُ

"نعمُ.قصتيُىيُجزءُمنُاإلنجيلُاألبديُ.زوجتيُوأناُكناُأولُمنُذاقُالخطيةُ،وأولُمنُنظرُ
أطفالنا ُيحصدون ُنتائج ُالعصيانُ .نظرنا ُالموت ُينتشر ِ
ُعبر ُكل ُجيلُ ،ونظرنا ُأيضُاً ُالصميبُ
ورأيناُالنصرةُعمىُالخطيةُ".

"منذ ُالصميب ُيفتخر ُالشيطان ُأنو ُبإمكان ُيسوع ُإفتداء ُالناس ُلكنو ُلن ُيكون ُبإمكانو ُتغييرىمُ.
خاللُفتراتُالظممةُوالشرُالعظيمُ ِ
القادمُ،سيصمدُشعبُالربُكشيادةُلكلُالزمانُبأنُالربُلمُ

ُسيزيل ُالخطية ُمنُ
يفتدي ُشعبو ُمن ُالخطية ُفقط ُبل ُأيضاً ُأزال ُالخطية ُمنيمُ .من ُخالليمُ ،
قدم ُاألن ُلجميع ُالبشرية ُقوة ُبشريتو ُالجديدةُ .لم ِ
ُسي ّْ
ُيأت ُفقط ُلغفران ُالخطية ُبلُ
األرض ُكمياُ .
ُيمطّْخوُ ُالعالمُ .سيحدث ُىذا ُفي ُأكثرُ
ُ
ُليخمّْص
ُالبشرية ُمن ُالخطيةُ ،وانو ُراجعٌ ُالى ُشعب ُلم ُ
األزمنةُصعوبةُ".

قت ُألُحّْب ُالرب ُوأُحّْب ُاألرضُ ،مثل ُجميع ُالناسُ .إشمئزت ُمن ُمنظر ُأنيار ُالعالم ُوىيُ
ُ
"خمِ ُ
تصيرُمجاريرُ.إشمئزتُأكثرُمنُالمنظرُعماُيحدثُفيُعقلُاإلنسانُ.فمسفات ُالعقلُالبشريُ
تمأل ُاألن ُالفكر ُالبشري ُبسيول ُكريية ُكمياه ُبالوعة ُتمأل ُاألنيارُ .ولكن ُأنيار ُفكر ُاإلنسانُ
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ستكونُيوماُماُنقيةُثانيةُ،مثلُأنيارُاألرضُ.ولحدُالوصولُالىُذلكُالزمانُ،سيبرىنُالصالحُ
ُ
بأنوُأقوىُمنُالشرُ".

"لمُيذىبُالربُالىُالصميبُلكيُيفتديُفقطُ،بلُلكيُيستردُأيضاًُ.مشىُعمىُاألرضُكإنسانُ
ُ
ِ
يوُليرييمُمنُأجلُ
ُليريُالبشريةُكيفُينبغيُأنُيعيشو
اُ.وىوُسيكش ُ
فُاألنُنفسوُمنُخاللُمختار ُ
لنُيأتيُمنُخاللُالقوةُ،بلُمنُخاللُالمحبةُ.سيعطيكُالربُالقوةُ
ماذاُخمقواُىكذاُ.برىنةُذلكُ
ُ
ُ
ُإعالن ُعنوُ .رغم ُذلك ُفإنو ُيستخدم ُقوتو ُبالمحبة ُوعميك ُأنُ
ألنو ُكمي ُالقدرةُ ،والقوة ُىي ُأيضاً
ٌ
ُحكمو ُالنيائي ُلألرض ُسيكون ُرحمتوُ
تفعل ُالشيء ُذاتوُ .حتى ُأحكامو ُأتية ُمن ُمحبتوُ .حتى ُ

النيائيةُ".

ُأبدي ُلكيُ
ُ.عممت
ُأنوُسيأخذنيُوقت ّّ
نظرت ُالىُأدمُوىابيلُولوطُويونانُفيماُكانواُواقفينُمعاً
ٌ
ُ
ُ
احدُمنيمُ.فعصيانُأدمُأعدُالطريقُ
َُّ
أفيمُأعماقُوحيُإنجيلُاهللُالعظيمُالذيُتمثَّلُفيُحياةُكلُو

لطاعةُىابيلُ،الذيُالُيزالُدموُيتكممُكنذيرُالخالصُ.لمُيستطعُلوطُالبارُإنقاذُمدينةُ،فيماُ
ِ
عُيونانُغيرُالبارُفعلُذلكُ.كماُاألناجيلُاألربعةُيبدوُأنوُالُنيايةُالىُالفَيمُلماُيمكنُ
إستطا
تعمُّموُمنياُ.وىذهُأيضُاًُكانتُدعوتيُ.

ُُُ

الباب
حاولتُبكلُجيدُإستيعابُكلُكممةُقالياُليُىؤالءُالرجالُ.لمُيقلُليُالحكمةُىكذاُكالمُكثيرُ

ِ
دُنسيانُأيُشيءُ.فكرتُكمُ
احدةُ،ومعُذلكُشعرتُأنُكلُجممةُكانتُحاسمةُ،ولمُأر
فيُمرةُو
َّ
يكون ُجيداً ُأن ُتُنقش ُكمماتو ُفي ُحجر ُمثمما ُفعل ُلموسى ُوأن ُتُحمل ُكممات ُالرب ُالى ُشعبوُ

بطريقةُيمكنُحفظياُدونُلطخةُمنُقبميُ.وعارفاًُأفكاريُ،أجابيمُالحكمةُ:

"ىذاُىوُالفارقُبينُالعيدُالقديمُوالجديدُ.أنتمُستكتبونُكمماتيُفيُكتابُوستُم ُِيمونُشعبيُ.رغمُ
ذلكُ،فإنُالقوةُالحقيقيةُلكمماتيُيمكنُرؤيتياُفقطُحينماُتكونُمكتوبةُفيُقموبُشعبيُ.رسائلُ

اإلنجيل ُالحية ُأكثر ُقوة ُمن ُرسائل ُمكتوبة ُعمى ُورق ُأو ُصخرُ .وألنكم ُلستم ُتكتبون ُاألياتُ
المقدسةُ،فالكمماتُالتيُتكتبونياُستتواجدونُفيياُ.معُذلكُ ُ،كتُبِكمُستكونُكماُأرغبياُأنُتكونُ

ألنيُأعددتكمُليذهُالميمةُ.لنُتكونُ ُكتُبِكمُكاممةُألنُالكمالُلنُيأتيُالىُاألرضُحتىُأجئُ

اُإليُ.معُذلكُ ،فإنُشعبيُىوُالكتابُ
أناُ.لموصولُالىُالكمالُ،ينبغيُعمىُالناسُأنُينظرو َّ
الذيُأكتبوُ،والحكيمُيستطيعُأنُيرانيُفيُشعبيُوفيُأعماليمُ".

ُيحب ُالعالمُ ،وأنا ُأُرسلُشعبي ُالى ُالعالم ُألني ُأُحب ُالعالمُ .كانُ
"أبي ُأرسمني ُالى ُالعالم ُألنو ُُ
عالمُبعدُقيامتيُ،ولكنُسمحُلطريقُالعالمُباإلستمرارُلكيُيتمُإختبارُ
بإمكانيُأنُأحكمُعمىُال
ُ
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يةُقوةُماُفعمتوُعمىُالصميبُ.فعمت ُذلكُبدافع ُالمحبةُ.أنتمُ
األبرارُالعائدينُليُوأنُتنظرُالبشر
ُ
شيودُمحبتيُ.ىذهُىيُوصيتيُلكمُ:حبنيُو ِ
ِ
أحب ُقريبكُ.حينئذُفقطُستكونُشيادتكُصادقةُ.
حتىُحينماُأم ُر َكُلتنطقُبوصايايُ،فإنوُينبغيُأنُتكونُبمحبةُ.
"حياة ُكل ُشخص ُموجودة ُفي ُكتابيُ ،وحياتيم ُىي ُكتاب ُستقرأه ُالبشرية ُطوال ُاألبديةُ .تاريخُ
العالمُىوُمكتبةُ ِ
ُحكمةُاهللُ.كفَّارتيُىوُبرىانُمحبتناُ،والصميبُىوُالمحبةُاألعظمُلنُتعرفُ

البشريةُمثيمياُعمىُاإلطالقُ.حتىُالمالئكةُالذينُيقفونُقدامُأبيُأحبواُجداً ُقصةُالكفَّارةُ،فيمُ

اُحينماُإختارُالناسُالشرُ،حتىُفيُوسطُالفردوسُعممناُ
أيضاًُيتوقونُلمسكنُمعُالناسُ.تعجبو
َّ
ردتُصورةُاهللُالممطخةُو ُكشفتُبأكثرُروعةُلمبشريةُ.الُ
ألجلُاإلنسانُ.األنُ،بسببُالكفَّارةُ،إستُ ْ

يزال ُالمجد ُفي ُأو ٍ
ان ُأرضية ُمما ُيجعل ُالمجد ُأكثر ُسيولة ُلينظره ُأؤلئك ُالذين ُليم ُعيونُ
ُُليبصرواُُ".
"ىذهُىيُالخميقةُالجديدةُوالتيُىيُأعظمُمنُالبشريةُاألولىُ.منُخاللُخميقتيُالجديدةُ،نعملُ

ُكتاب ُأكتبوُُ
فردوساً ُجديداً ُأعظم ُمن ُالفردوس ُاألولُ .كل ُرجل ُوامراة ُوطفل ُيقبل ُكفَّارتي ُىو
ٌ
لُالخميقةُالجديدةُ،سنستردُ(أبيُوأنا)ُالخميقةُالسابقةُ،وستكونُفردوساًُ
وسيقرأُالىُاألبدُ.منُخال
ُ
ُ
ِ
ُكلُاألشياءُ،وكلُالشرُسيتمُالتغمبُعميوُبالصالحُ.
ُ.سأسترُد
ّْ
أيضاً
"كنيستيُىيُالكتابُالذيُأكتبوُ،وكلُالعالمُمزمعُأنُيقرأهُ.أرادُالعالمُلحدُاألنُقراءةُالكتابُ

الذيُكتبوُإبميسُعنُكنيستيُ،لكنيُقريباًُسأُطمقُكتابيُُ".

ُرسل ُاليوم ُاألخيرُ .لدي ُالعديد ُمن ُأمثال ُبولس ُويوحنا ُوبطرسُ
"إني ُمزمع ُعمى ُإطالق ُ
واألخرينُ.لمتييئةُليمُ،أُرسلُالعديدُمنُأمثالُيوحناُالمعمدانُالذينُسيعمموىمُأنُيكرسواُأنفسيمُ
ُالرسل ُستكون ُمثل ُيوحنا ُالمعمدانُ .كما ُكانُ
لي ُويضعوا ُاألساس ُلمتوبة ُفي ُحياتيمُ .ىذه ُُّ

ليذهُالرسلُتكريسُواحدُ:أنُ
اإلبتياجُالعظيمُفيُحياةُيوحناُأنُيسمعُصوتُالعريسُ،سيكونُ
ُّ
ُعبر ُالبرية ُوأنيار ِ
يروا ُعروستي ُجاىزة ُليُ .ليذا ُالسببُ ،سأستخدميم ُلبناء ُطرق ُعامة ِ
ُعبرُ

يُ.سييدمونُاألماكنُالعمياُويشيدونُاألماكنُالمنخفضةُ.حينماُتذىبُعبرُىذاُالبابُ،
ُِ
الصحار
ستمتقيُبيمُ".
"إنيُمزمعُعمىُإطالقُأنبياءُاليومُاألخيرُ.ىمُسيحبوننيُوسيسيرونُمعيُ،كماُفعلُأخنوخُ.
ُ

ُويبرىنوا ُلمعالم ُإني ُأنا ُوحدي ُاهلل ُالحقيقيُ .سيكون ُكل ُواحد ُمنيم ُينبوعاً ُنقياًُ
سي ُ
ظيروا ُقوتي ُ
ُ
تتدفق ُمنو ُمياه ُحيةُ .في ُفتراتُ ،ستكون ُمياىيم ُحاميةً ُلغرض ُالتطييرُ ،وفي ُفترات ُستكونُ

ىُ.سيحمقونُكالنسورُ
عدُفيُاليدُاألخر
مياىيمُ ُ
ُبرقُفيُيدُور ٌ
باردةًُلإلنعاشُ.كماُسأُعطييمُأيضاً ٌ
َ

ٍ
باغتونُمدنُ
كرمونُعائمتيُ.سي
ُُ
فوقُاألرضُلكنيمُسييبطونُعمىُشعبيُمثلُالحمامُألنيمُسي
ُ
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ِ
المتضعينُ.حينماُتذىبُعبرُذلكُ
كماُتفعلُالزوابعُوالزالزلُ،لكنيمُسيمنحونُنو اًرُالىُالودعاءُو

البابُ،فإنكُستمتقيُبيمُ".

شفونُ
ُينفُد ُأبداًُ .
"إني ُمزمع ُعمى ُإطالق ُمبشري ُاليوم ُاألخيرُ .سأُعطييم ُكأس ُاإلبتياج ُلن َ
ُسي َ

حبوننيُويحبواُالبِرُ،سيحممونُصميبيمُكلُيومُ،لنُيعيشواُألجلُ
ُُ
احُ،سي
المرضىُويطردونُاألرو
ُ

ُعطيت ُكلُالسمطةُوالقوةُ.ىؤالءُ
ليمُ،سيعرفُالعالمُإنيُحي ُوانيُأ
أنفسيمُبلُألجميُ.منُخال
ّّ
ُ
ىمُالشجعانُالذينُسيياجمونُبواباتُالعدوُويشنونُغاراتُعمىُاألماكنُالمظممةُفيُاألرضُ،

مرشدينُالعديدُمنُالناسُالىُالخالصُ.ىؤالءُأيضاًُىمُخمفُذلكُالبابُ،وستقابميمُ".

طعمون ُخرافيُ
ُسي
"إني ُمزمع ُعمى ُإطالق ُرعاتي ُالذين ُسيكون ُليم ُقمبي ُتجاه ُالخرافُ .ىؤالء ُ
َ
ِ
ِ
ُّون ُبحياتيم ُألجلُ
ألنيم ُيحبوننيُ .سييتمون ُبكل ُواحد ُمن ُصغاري ُوكأنيا ُممكيمُ ،
ُوسيضح َ
خرافيُ .ىذا ُىو ُالحب ُالذي ُيممس ُقموب ُالناسُ :حينما ُيضحي ُشعبي ُبحياتو ُالواحد ُلألخرُ.
حينئذُسيعرفنيُالعالمُ.أعطيتيمُطعاماً ُخاصاً ُلخدمةُأىلُبيتيُ.ىؤالءُىمُاألمناءُالذينُسأثقُ

اسةُبيتيُ.ىؤالءُىمُأيضاًُخمفُذلكُالبابُ،وستقابميمُُ".
ُ
بيمُلحر

يُويعمّْمواُشعبيُليعرفنيُ.
"إنيُمزمعُعمىُإطالقُمعمميُاليومُاألخيرُعمىُاألرضُ.سيعرفونن ُ

اُأمامُالظممةُ،بلُسيكشفونياُويصدونياُ.سيفتح ُونُالينابيعُالتيُحفرىاُ
ُُّ
سيحبونُالحقُ.لنُيتراجعو
ُ

أبائكمُ،وي ّْ
قدمونُمياهُالحياةُالنقيةُ.سيحممونُأيضاًُكنوزُمصرُويستخدمونياُلبناءُأماكنُسكنيُ.
ُ
ستمتقيُبيمُ،خمفُذلكُالبابُُُ".

وفيماُكانُالربُيتكممُ،نظرتُالىُالبابُ.األنُ،وألولُمرةُأردتُالدخولُمنُخاللوُ.كلُكممةُ
رجاءُعظيمُاًُفيُقمبيُ،أردتُبكلُإلحاحُاإللتقاءُبخدامُاليومُاألخيرُ.
قالياُالربُجمبتُ ً
"إنك ُتعرف ُفي ُقمبك ُلسنوات ُعديدة ُأن ُىؤالء ُقادمونُ .جمبتُ َك ُالى ُىنا ُألُريك ُكيف ُتميزىمُ
وتساعدىمُفيُطريقيمُ".

فدخمتُمنُخاللُالبابُ.
ُ

السجن
ارُىائمةُلمُأرُمثمياُأبداًُ.كانتُ
َُ
وفجأةُوجدتُنفسيُواقفاًُفيُساحةُسجنُكبيرةُ.كانتُىناكُأسو
ُ

ممتدة ُبقدر ُما ُإستطعت ُرؤيتو ُوعالية ُبمئات ُاألقدام ُوسميكة ُجداًُ .كانت ُىناك ُأسيجة ُأخرىُ

اجدت ُأبراج ُحراسة ُلممراقبة ُبين ُكل ُمئة ُقدم ُعمى ُقمة ُالسورُ.
بأسالك ُحادة ُقدام ُالسورُ .تو ْ
إستطعتُرؤيةُحراسُفيُكلُبرجُ،لكنيمُكانواُبعيدينُعنيُلمُأتمكنُمنُرؤيةُالكثيرُعنيمُ.
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حيثُبداُيعكسُتماماً ُاألعدادُالكبيرةُمنُالناسُممنُكانواُ
كانُالسجنُرمادياً ُومظمماً ُوكئيباًُ،
ُ
واقفين ُفي ُساحة ُالسجنُ .كان ُالناس ُفي ُالساحة ُجالسين ُفي ُمجموعات ُبحسب ُنوعيمُ .كانُ
الرجالُالسودُالبالغينُفيُالسنُفيُمجموعةُ،والشبابُالسودُفيُمجموعةُأخرىُ ُ.وكانُالشبابُ

البيضُفيُمجموعةُمنفصمةُعنُالمسنينُالبيضُالذينُكانواُفيُمجموعةُأخرىُ،كذلكُالحالُ

بالنسبةُلمنساءُ.وىكذاُكانُالحالُلكلُ ِج ٍ
نسُ.أؤلئكُمنُذويُالصفاتُالمميزةُكانواُعمىُحدةُ،
ُ

بإستثناء ُاألحداثُ .وما ُبين ُالمجموعاتُ ،بدا ُلي ُأن ُالعديد ُمن ُالناس ُيتحركون ُدائرياً ُكقطيعُ

ماشيةُ.واذُكنتُأراقبيمُ،بداُليُأنيمُكانواُيحاولونُإيجادُىوياتيمُالذاتيةُوذلكُبإيجادُالمجموعةُ
ُأنُىذهُالمجموعاتُلمُتكنُتدعُأيُواحدُ
َُّ
التيُكانتُأكثرُشبياًُليمُ.عمىُأيُحالُ،كانُواضحاً
ينضمُإليياُبسيولةُ.

ُ

وفيماُتفرستُجيداًُفيُىؤالءُالناسُ،إستطعتُالنظرُبأنُلدىُالجميعُجروحاًُعميقةُوندباًُلجروحُ
َُّ
سابقةُ.بإستثناءُاألطفالُالذينُبدوُجميعاًُكعميانُتقريباًُحيثُلمُيكنُبإمكانيمُإالُاإلبصارُكفايةُ
لمبقاء ُفي ُالمجموعات ُالخاصة ُبيمُ .حتى ُفي ُداخل ُمجموعاتيم ُالخاصة ُبيمُ ،كانوا ُيحاولونُ

ُيبصروا ُاإلختالفات ُالموجودةُلدىُاألخرينُ .وحينما ُكانوا ُيجدون ُإختالفاً ُصغي اًرُ،
بإستمرار ُأن ُ

اُييجمونُعمىُذاكُالمختمفُعنيمُ.بداُ ُوكأنُالجميعُكانواُجياعاًُوعطاشىُومرضىُ.
كانو
ُ
ُ

ُالىُشخصُم ٍّ
ُوسألتوُلماذاُالجميعُفيُالسجنُ.نظرُإلي ُفيُدىشةُ،معمناً ُبكلُيقينُ
سن
بت
َّ
إقتر ُ
ُ

أشرت ُالى ُاألسيجة ُوالحراسُ،
إنيم ُليسوا ُفي ُسجنُ ،وكيف ُلي ُأن ُأسأل ُىكذا ُسؤال ُغبيُ ُ .

ُإلي ُكماُوكأني ُأىنتو ُبصورة ُفظيعةُ،وعممت ُإني ُلوُ
فأجابني"ُ،أيةُأسيجة؟ ُأي ُحراس؟" ُنظر َّ

خرُ،ليجمُعميُ.
سألتوُأيُشيءُاَ
َّ

استممتُذاتُاإلجابةُ.حينئذُأدركت ُأنيمُكانواُعميانُلدرجةُلمُ
سألتُإمرأةُشابةُذاتُالسؤالُو
ُ
يكنُبإمكانيمُرؤيةُاألسيجةُأوُالحراسُ.لمُيكنُىؤالءُالناسُيعرف ُونُأنيمُكانواُفيُسجنُ.

ُ

الحارس
ِ
رت ُبإتجاهُاألسيجةُ،
قررت ُأنُأسالُحارساً ُعنُسببُتواجدُىؤ
الءُالناسُفيُالسجنُ.وفيماُس ُ
ُ
إستطعت ُرؤيةُثقوبُفيياُوأنوُمنُالسيلُالتسمقُمنُخاللياُ.حينماُوصمتُالىُالسورُنفسوُ،
ُ
كانُمنُالسيلُعمي ُتسمقوُ.كانُبإمكانُكلُو ٍ
احد ُمنيمُ
َُّ
وجدتُأنُبِناءهُلمُيكنُمنظماًُحتىُأنوُ
الفرارُبسيولةُ،ولكنُلمُيحاولُأحداًُذلكُألنيمُلمُيكونواُيعرفواُأنيمُكانواُأسرىُ.
ُ
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حينما ُوصمت ُالى ُقمة ُالسورُ ،إستطعت ُالنظر ُلمسافة ُبعيدة ُورأيت ُالشمس ُساطعة ُما ُوراءُ

ُوالسحب ُالمخيَّمة ُعميياُ.
األسوارُ .لم ُتكن ُالشمس ُتشرق ُفي ُساحة ُالسجن ُبسبب ُعمو ُالسور ُ
ُبعد ُفي ُنياية ُساحة ُالسجن ُحيث ُتجمع ُاألطفالَّ .
ُوشكل ُدخان ُالنيرانُ
رأيت ُالنيران ُمن ُعمى ُ
ِ
سحابةُسميكةُفوقُالساحةُبييئةُغيمةُكئيبةُلمُتكنُسوىُظالِّ ُلألسوارُ ُ.وتمنيتُلوُأعرفُماُ

الذيُإحترقُ.

مشيت ُعمىُطولُقمةُالسورُحتىُوصمت ُالىُموقعُحراسةُ.إندىشتُلتواجدُحارسُمرتدي ُزَُّياًُ
ُ
أنيقاً ُمع ُطو ٍ
ُتخمن ُبأنيُ
أعتقد ُأنو َّ
ق ُيدل ُعمى ُكونو ُخادماً ُهلل ُأو ُكاىناًُ .لم ُيتفاجئ ُلرؤيتيُ ،و ُ

حارسُاَخرُ.
ٌ
ُ

سألت"ُ،ياُسيديُ،لماذاُىؤالءُالناسُفيُالسجن؟"ُ
ُ

ِ
هُمثلُحرامُ.
ُواُرتياباًُيغمر
أيتُخوفاً ُ
صدموُُالسؤالُور ُ
أجابني"ُ،أيُسجن؟ُماُالذيُتتكممُعنو؟"ُ
قمتُوأناُشاعرُبجرأةُغريبة"ُ،إننيُأتكممُعنُىؤالءُالناسُفيُساحةُالسجنُ".واستمرت"ُ،واضحُ
ُ

أنكُحارسُالسجنُألنكُفيُبيتُالحرسُ،ولكنُلماذاُترتديُىكذاُزيٍّ؟"ُ

أجابني"ُ،أناُلستُحارسُالسجن!ُأناُخادم ُلإلنجيلُ.أناُلستُحارسيمُ،أناُقائدىمُالروحيُ.ىذاُ
ٌ

ُتفكر ُأنُسؤالكُىزليُ،فإنيُلستُأضحك!"ُ
ليسُبيتُالحرسُ،إنوُبيتُالرب!ُياُب
َ
ُ
نيُإنُكنت ُ

عميُالنارُ.
مسكُبمسدسوُوبداُليُأنوُحاضرُليطمقُ َّ

أجبتوُوأناُشاعرُأنوُبدونُشكُسيستخدمُمسدسو"ُ،أرجوكُأعذرنيُإلزعاجكُ"،
ٍ
ٍ
ألنُالشخصُلمُيشعرُبأمان ُفإنيُ
ُأنُأسمعُطمقات ُفيُأيةُلحظةُ.و
ُعنوُ،توقعت
وفيماُإبتعدت
ُ
ُ

نوُميددُبالخطرُ.أستطيعُالقولُأيضاًُبأنوُكانُوفيَُّاًُ.فقدُ
عممتُبأنوُسيطمقُالنارُقبلُأنُيفكرُإ
ٌ
ُ

كانُفعالًُالُيعممُأنوُكانُحارساًُ.
ُ

معممة المدرسة
ٍ
ُبعدُأنُتخطيتُمسافةُثمُإلتفت ُألنظر ُالكاىنُ.
عمىُطولُالسورُالىُأنُشعرتُبأمان
مشيت ُ
ُُ
ُ

فرأيتوُيخطوُنحوُالخمفُونحوُاألمامُأمامُبيتُالحرسُبادياًُعميوُالقمقُ.فتسائمتُلماذاُأزعجتوُ
ىُأي ُشيءُمختمفاًُ،بلُباألحرىُجعمتوُ
أسئمتيُبيذاُالشكلُ.كانُواضحاً ُأنُأسئمتيُلمُتنيرهُلير َّ

أكثرُتعرضاًُلمخطرُوأكثرُتشدداًُُ.
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ُمشيتُ ،شعرت ُبحاجة ُشديدة ُألن ُأكتشف ُما ُيجري ُوفكرت ُعن ُكيفية ُإمكاني ُأن ُأعيدُ
وفيما
ُ

بت ُمنُبيتُالحرسُ
أسئمتيُبشكلُاَخرُكيُالُأُضايقُالحارسُالتاليُحينُأتكممُمعوُ.وفيماُإقتر ُ

األخرُ،تفاجئتُثانيةُلمظيرُالحارسُ.لمُيكنُكاىناًُاَخرُ،بلُشابةُبعمرُيقاربُخمسُاًُوعشرونُ
سنةُ.

فأردتُاإلستعالم"ُ،ياُأنسةُ،ىلُيمكننيُأنُأسألكُبعضُاألسئمة؟"ُ
قالتُبطريقةُلطيفة"ُ،بالطبعُ،بماذاُأستطيعُمساعدتكُ.ىلُأنتُوالِدُأحدُىؤالءُاألطفال؟"ُ
ابُالذيُينبغيُليُإعطائو"ُ،كالُ.أناُكاتِبُُ".
ُ
أجبتياُعارفاًُبطريقةُماُأنوُالجو
فكماُتوقعتُجذبُجوابيُإنتباىياُ.
اقف ُفي ُ"بيتُ
ولعدم ُرغبتي ُفي ُعمل ُذات ُالغمطة ُالتي ُعممتيا ُمع ُالكاىن ُبقولي ُلو ُإنو ُو ٌ

الحرس"ُ.سألتُاألنسةُالشابةُلماذاُكانتُتقفُفيُ"ذلكُالمكان"ُ.كانُجوابياُفورياًُ،وبداُليُأنياُ
تفاجئتُلعدمُمعرفتيُ.

"أناُمعممةُمدرسةُ،أالُتظنُأنوُشيءُطبيعيُأنُأتواجدُفيُمدرستي؟"ُ
أجبتياُمشي اًرُالىُبيتُالحرس"ُ،فيذهُإذنُمدرستكُ"،
كثيرُُ".
"نعمُ،إننيُىناُمنذُثالثُسنواتُ.قدُأبقىُىناُمدىُحياتيُ.أُحبُماُأفعموُ ُاً
كانت ُمالحظتيا ُاألخيرة ُبيكذا ُألية ُحتى ُإني ُعممت ُبأني ُسأكتشف ُشيئاً ُإن ُأمكنني ُالضغطُ

عميياُ.

"ماذاُتُعمّْمين؟ُيبدوُأنكُراغبةُفيُقضاءُبقيةُحياتكُتعممينُذلكُ".
أجابت"ُ ،إني ُأُعمّْم ُعموم ُعامة ُودراسات ُإجتماعيةُ .عممي ُىو ُتشكيل ُالفمسفة ُونظرة ُالعالمُ
سوفُيوجّْييمُمدىُحياتيمُ.وماُالذيُتكتبوُأنت؟"ُ
لتستوعبياُأذىانُىذهُالشبيبةُ.ماُأُعمّْموُإياىمُ
ُ
وُقمتُ،
ُكتبُإرشاديةُ"،وعممت ُبطريقةُماُإنيُل
ُ.أكتب
تب
أناُمتوقعُسؤالياُالتاليُ "ُ،ك ٌ
ُ
ُ
ُ
أجبتياُو ُ

"كتبُمسيحيةُإرشاديةُ"،إلنتيتُمحادثتناُ.لكنوُبداُعميياُأنياُأكثرُإىتماماًُبعدُىذهُاإلجابةُ.

قالتُبمطف"ُ،اإلرشادُموضوعٌُميمُ".واستمرت"ُ،تحدثُتغييراتُبيكذاُسرعةُبحيثُيتوجبُعميناُ
إستخدامُأدواتُاإلرشادُالصحيحةُلتوجيوُىذهُالتغييراتُفيُاإلتجاهُالصحيحُ".

فسألت"ُ،أيُُّإتجاهُذلك؟"ُ
أجابتني ُفيما ُبدت ُمتفاجئة ُليكذا ُسؤال"ُ ،نحو ُاإلزدىار ُالذي ُيأتي ُفقط ُمن ُخالل ُالسالمُ

واألمانُُ".
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ُ،لكنيُميتمُبوجيةُنظركُفيُىذاُالموضوعُ.بحسبُشعوركُماُىيُ
ُِ
أجبتيا"ُ،لمُأعنيُمضايقتك
ٌ
أفضلُطريقةُلتحقيقُىذاُالسالمُواألمان؟"ُ

"منُخاللُالتعميمُبالطبعُ.نحنُمعاًُعمىُسفينةُاألرضُالفضائيةُوعميناُأنُنتعاونُمعاًُ.إنناُمنُ

خاللُالتعميمُنساعدُفيُتحريرُأعدادُكبيرةُمنُالناسُمنُالكيوفُوالفكرُالعشائريُليفيمواُبأنناُ

متساوينُجميعاًُوانناُإنُإشتركناُكمناُألجلُالمجتمعُفإنناُسنزدىرُمعاًُ".
أجبتيا"ُ ،ىذا ُمشجعٌُ ،ولكننا ُلسنا ُبمتساوينُ .كما ُأنو ُمن ُالجدير ُبالذكر ُأن ُجميع ُالناسُ
الموجودين ُىناك ُصاروا ُأكثر ُإنقساماً ُوانفصاالً ُمن ُأي ُوقت ُمضىُ .ىل ُتعتقدين ُأنو ُسيأتيُ
زمانُيكونُباإلمكانُتعديلُفمسفتكُبعضُالشيء؟"ُ

ُإليُوىيُمندىشةُومتييجةُ،لكنياُلمُتدركُبالطبعُولوُلمحظةُبأنُكالميُصائبُ.
نظرت َّ
ْ
وأخي اًرُأجابت"ُ،ياُسيديُأنتُأعمىُتماماً؟"ُ
ُ.أتيت ُلمتوُمنُالسيرُ ِ
منُالناسُولمُأر ُأبداً ُىكذاُإنقسامُ
َُ
ض
فأجبتيا"ُ،كالُ،أعتقدُإنيُأرىُجيداً
ُ

وعداوةُماُبينُمجموعاتُالناسُالمختمفةُ.يبدوُليُأنُالنزاعُبينيمُىوُأسوأُمنُأيُوقتُمضىُ".
يمكننيُالقولُأنُكالميُىذاُكانُمثلُصفعاتُعمىُوجوُىذهُالسيدةُالشابةُ.كماُوكأنوُليسُ

ّْ
ّْ
ُيمكنوُقولُىكذاُأشياءُ،حتىُلمُيكنُبإمكانياُأنُتصدقُأنُيكونُ
ب
إمكانياُأنُتصدقُأنُشخصاً

ُعمي ُحتى ُأنيا ُبالكادُ
فيو ُبعض ُالصدقُ .وفيما ُ
ُكنت ُأنظرىاُ ،يمكنني ُالقول ُأنيا ُكانت ُبيكذا ُ
ٍ
جُعالُحتىُأنوُلمُيكنُبإمكانياُبأيُطريقةُأنُترىُالناسُفيُ
اجدتُفيُىكذاُبر
كانتُترانيُ.تو ْ
األسفلُ .لم ُتكن ُتعرف ُفعالً ُعما ُكان ُيجريُ ،لكنيا ُكانت ُتفكر ُبكل ُإخالص ُبأنيا ُترى ُكلُ

شيءُ.

قالتُبازدر ٍ
رُالعالمُ.إنناُنغيرُالناسُ.إنُكانُالُيزالُىناكُأناسُيتصرفونُ
ُّْ
ُّْ
اضح"ُ،إنناُنغي
اء ُو

ٍ
ُسنغيرىم ُأيضاًُ .نحن ُسنسودُ .البشرية ُستسودُ".
ُّْ
كوحوش ُكتمك ُالتي ُوصفتيا ُأنتُ ،فإننا
قتُعمىُكالميا"ُ،إنياُفعالًُمسؤوليةُليكذاُشابةُمثمكُ"،
ُ
فعمَّ ُ
ُ
إزدادت ُىياجاً ُأكثر ُلتصريحي ُىذاُ ،ولكن ُقبل ُأن ُتجيبُ ،ظيرت ُإمرأتان ُسائرتين ُبإتجاه ُبابُ
ِ
بيتُالحرس ُعمىُقمةُالسورُ.كانتُإحداىماُسوداءة ُالمونُبداُأنياُفيُالخمسيناتُمنُالعمرُ

والثانيةُبيضاءةُالمونُومرتديةُثوباًُجميالًُبداُليُأنياُفيُبدايةُالثالثيناتُ.كاناُيتحدثانُمعاًُفيماُ
كانُيسيرانُ،وبداُعمييماُأنيماُواثقاتُفيُأنفسيماُووقوراتُ.يمكننيُالقولُأنوُكانُفيُإمكانيماُ

اإلبصارُ،حيثُأنُذلكُواضحُمنُكيفيةُوصوليماُالىُقمةُالسورُ.
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ولدىشتيُ،أمسكتُالمعممةُالشابةُبمسدسياُوخرجتُمنُبيتُالحرسُلمقابمتيماُ،وواضحُأنياُلمُ

تردُإقتراباً ُأكثر ُلإلمرأتين َّ
ِ
يقةُمرحة ُسطحيُاً ُوبنوعُمنُالتشامخُبدت ُأنياُتريدُ
ُ.قدمتُتحيتياُبطر َ
التأثيرُعمييماُ.ولدىشتيُخافتُاإلمرأتانُوصاراُيحترمانُتمكُالتيُتصغرىماُسنواتُعديدةُ.

قالتُالمرأةُالسوداءةُوىيُتجمعُشجاعتيا"ُ،أتيناُلنسألُعنُشيءُيتعمموُأطفالناُلسناُنفيموُ"،
أجابتُالمعممةُبنوعُمنُالتعاطف"ُ،أوهُ،إننيُمتيقنةُأنُالكثيرُمماُيتعمموهُاألنُلستمُتفيمونوُ"،
إستمرتُاإلمرأتانُتنظرانُالىُمسدسُالمعممةُالذيُكانُتمسكُبوُبطريقةُجعمتيماُينتبيانُإليوُ

ُإلي ُبعصبيةُ.
ُكنت ُواقفاً ُعمى ُمقربة ُومندىشاً ُليذا ُالمشيدُ .إلتفتت ُالمعممة ُونظرت َّ
بإستمرٍارُ .

يمكنني ُالقول ُأنيا ُكانت ُخائفة ُمن ُأن ُأقول ُشيئاً ُلإلمرأتانُ .وفيما ُوضعت ُيدىا ُعمى ُزنادُ

ُأمرتني ُبالرحيلُ .رفعت ُاإلمرأتان ُأعينيا ُنحو ُاألعمى ُلتنظ ار ُالى ُمن ُكانت ُتتحدثُ،
المسدس َ

دركتُحينئذُأنيماُلمُيستطيعاُرؤيتيُ.إذُأنُخوفيماُقدُأعماىماُ.
أ ُ
ُ

بأنُيتشجعاُويصدقاُماُشعراُبوُفيُقمبيماُ.نظراُبإتجاىيُوكأنيماُ
ُّْ
ىتفت ُلإلمرأتينُمناشداًُإياىم ُ
ُ

ُ.إبتسمت ُالمعممةُوىيُتنظرُ
سمعاُبعضُالصوتُ.بداُليُأنيماُفقداُالقدرةُعمىُالسمعُأيضاً
ْ

ُأدركت ُبأني ُأكثر ُالناسُ
ُشعرت ُوكأنيا
ُصوبت ُالمسدس ُنحوي ُونفخت ُفي ُالصفارة.
ُْ
ذلكُ .ثم
ْ
ُ
عمىُقيدُالحياةُخطورة.
ُ

ُإنتظارُمنُدعتوُُبصفارتياُ.كماُأدركتُبأنيُلوُتراجعتُقميالًُ،لصرتُفيُ
ُأنوُليسُعمي
عممت
َّ
ُ
َ

فت ُبسبب ُصراخيا ُونفخياُ
مأمن ُلكون ُىذه ُالمعممة ُالشابة ُعمياء ُجداً.
ُوكنت ُصائباًُ .إنصر ُ
ُ

لمصفارةُوفيُالنيايةُصارتُحانقةُلدرجةُأنياُبدأتُتطمقُالنارُعمىُاإلمرأتينُ.
ُ

ُ،شعرت ُبحضورُ
وفيماُكنت ُواقفاً ُعمىُقمةُالسورُماُبينُموقعيُالحرسُمتسائالً ُعماُيحدث
ُ
ُ

الحكمةُ.

ارُمنُأي ُمكيدةُأوُ
"ينبغيُأنُترجعُالىُساحةُالسجنُ.سأكون ُمعكُ.إعممُأنُلديكُرؤياُلمفر
ّْ
ُ

سالحُ.ولكنُتذكرُأنوُبإمكانُالخوفُأنُيعميكُ.فيماُتسيرُفيُاإليمانُفأناُمعكُ،وستجدُدوماًُ
الطريقُلمسيرُ.كماُينبغيُأنُتكونُمنتبياًُلتكشفُفقطُالرؤياُالتيُلكُألؤلئكُالذينُأقودكُإلييمُ.

اإلبصارُىوُأكثرُماُيخافوُالحرسُ.أعمم ُأنكُتريدُأنُتسألنيُالكثيرُمنُاألسئمةُ،ولكنُسيتمُ
ُُ

األجابةُعميياُبصورةُأفضلُمعُالخبرةُالتيُستحرزىاُفيُحينوُ".
ُ
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الرسول الشاب
لت ُمنُالسورُوبدأتُأمشيُفيُالساحةُ.وفيماُكنتُأجتازُاألسرىُ،بداُليُأنيمُليسواُمبالينُ
نز ُ

بيُتماماًُ والُبكلُاإلضطرابُالذيُجرىُعمىُالسورُ.تذكرتُحينئذُأنوُليسُبإمكانيمُالنظرُلحدُ
ٍ
يقيُونظرُإليُنظرةُحادةُوفضوليةُ.
ذُبرجلُأسودُوقفُفيُطر
تمكُالمسافةُ.وا
َّ
قمناُمعاًُفيُاَ ٍنُواحد"ُ،منُأنت؟"ُُ
وفيماُكناُواقفينُننظرُأحدناُلألخرُ،قالُأخي اًر"ُ،إسميُستيفنُ.أستطيعُالنظرُ.ماُالذيُتريدُأنُ

تعرفوُعنيُماُزلتُالُتعرفو؟"ُُ

فسألتو"ُ،كيفُبإمكانيُمعرفةُأيَُّشيءُعنك؟"ُ
"الذيُساعدنيُأل ِ
ُبصرُقالُذلكُيوماُماُ،سيأتيُاَخرونُليسواُبأسرىُ.سيكونُبإمكانيمُأيضاًُأنُ
ي ِ
بصرواُ،وىمُسيقولونُلناُمنُنحنُوكيفُيمكنناُالفرارُمنُىذاُالسجنُ".
ُ
بدأت ُأحتج ُإني ُلست ُأعرفو ُحينئذ ُتذكرت ُما ُقالو ُلي ُالحكمة ُعن ُىؤالء ُالذين ُسأُقابميم ُعندُ
ُ

إجتيازيُالبابُالتاليُ.

ِ
"ُ،أعرفُ َكُ،وأعرفُبعضُاألشياءُعنكُ.لكنيُأعترفُبأنُىذاُالسجنُىوُاألكثرُغرابةُماُ
فأجبتوُ
رأتوُعينيُعمىُاإلطالقُ".

فأحتجُقائالً"ُ،ولكنُىذاُىوُالسجنُالوحيد!"ُ
"ُ،كيفُتعرفُذلكُإنُكنتُمتواجداًُىناُمعظمُحياتك؟"ُ
فسألت
َ
ُ

كلُنفس ُأ ِ
"الذيُساعدنيُأل ِ
َّ
ٍ
رتُمسجونةُىناُ.قالُليُالحقُ
ُس
ُبصرُقالُليُذلكُ.كماُقالُأن ُ

صدقُكالموُ".
دوماًُ،لذلكُفإنيُُأُ ُّْ

سألتوُليسُألنيُأريدُفقطُمعرفةُمنُساعدهُلي ِ
بصرُبلُأيضاًُألنيُميتمُلمعرفةُكيفُأنوُالسجنُ
ُ
ُ
الذيُوضعُفيوُكلُأسير"ُ،منُىوُىذاُالذيُساعدكُلتُ ِ
بصر؟"ُ
"لمُيقلُليُإسموُالحقيقيُ،لكنوُكانُيدعوُإسموُ'الحكمة'ُ".
فسألت"ُ،الحكمة!ُكيفُكانُشكمو؟"ُ
ُ

"كانُشاباً ُرياضياً ُأسودُالمونُ.كانُي ِ
ُأفضل ُمنُأيُواحدُوبداُأنوُيعرفُكلُواحدُىناُ.
بص ُر
َ
ُ
والغريبُىوُإنيُإلتقيتُبأخرينُىناُقالواُأنيمُإلتقواُبالحكمةُ،ولكنُوصفُكلُواحدُكانُمختمفاًُ
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عنُاألخرُ.قالُالبعضُإنوُأبيضُالمونُوأخرُونُقالواُإنوُإمرأةُ.إنُلمُيكنُىناكُالكثيرُمنُ
ُّ
فيوُأستاذُفيُالتنك ِرُ".
أمثالوُ،
سألت"ُ،ىلُيمكنكُأنُتأخذنيُإليو؟"ُ
ُ
"أردت ُذلكُ،ولكنيُلمُأراه ُمنذُزمنُبعيدُ.أخشىُأنُيكونُقدُغادرُأو ُربماُقدُتوفيُ.ثبطتُ
ُ

ِ
أيتكُ،عرفتُ
عزيمتيُجداً ُمنذُرحيموُ.حتىُأنُرؤيتيُبدأتُتسوءُتدريجيُاً ُالىُأنُرأيتكُ.حالماُر

أنُكلُشيءُقالوُليُكانُصحيحاًُ.قالُليُأنكُتعرفوُأيضاًُ،فمماذاُتسألنيُعنوُالكثير؟"ُ

"أنا ُأعرفو ُفعالً! ُلذا ُتشجعُ ،صديقك ُليس ُميتاًُ .سأقول ُلك ُعن ُإسمو ُالحقيقيُ ،ولكن ُقبل ُكلُ

شيءُينبغيُأنُأسألكُبعضُاألسئمةُ".

ِ
أعممُأنكُأنت ُوالكثيرينُأمثالكُمنُالقادمينُيريدونُمقابمةُأيُواحدُ
َُ
ف ُأنكُجديرُبالثقةُ،و
"أعر ُ
ٍ
ُمنيمُ.كماُإنيُأعممُأنكُأنت ُوغيركُقادمونُ
يستطيعُاإلبصارُ.أستطيعُأنُأخذكُالىُبعض
َ

اُ،لكنيُمندىشُلشيءُواحدُ".
ىُليبصرو
ٌ
لمساعدةُالكثيرينُمنُىؤالءُاألسر ُ
"ماُىو؟"ُ

"إنكُأبيضُالمونُ.لمُأفكرُأبداً ُأن ُالذينُيأتونُلمساعدتناُعمىُاإلبصارُوالتحريرُيكونُلونيمُ

أبيضُ".

أجبتو"ُ،إنيُمتيق ٌن ُأنو ُسيأتي ُالكثيرون ُممنُىم ُأبيض ُالمونُ .أستطيع ُالقول ُأنُرؤيتك ُجديرةُ
باإلعتبارُ،لذاُفإنيُأعممُأنكُتستطيعُُفَيمُماُأريدُقولوُ".
ُ

أهمية الرؤيا
ليُ،تأثرتُبمدىُإنفتاحوُوقابميتوُلمتعممُ،بصورةُُ
وفيماُكنتُأنظرُالىُستيفنُألتأكدُمنُإستماعوُإ َُّ
مغايرة ُتماماً ُلممعممة ُالتي ُكانت ُمثل ُعمرهُ .فكرت ُفيما ُكنت ُمستم اًر ُفي ُكالميُ ،ىذا ُالرجلُ

سيكونُمعمماًُحقيقياًُ.

ِ
"حينماُنصلُالىُموقعُالرؤياُاألساسيةُ،حينئذُلنُنحكمُعمىُالناسُبمون ُجمدىمُأوُالجنسُأوُ

العمرُ.لنُنحكمُعمىُاألخرينُبحسبُالمظيرُبلُبالروحُ".

أجابُستيفنُوىوُمنذى ٌلُقميالً"ُ،كالمكُيشبوُماُإعتدناُعمىُسماعوُمنُمعمميناُ"،
إستمرت ُقائالً"ُ،ولكنُىناكُفارقُ.حاولواُأنُيجعموكمُتفكرواُبأنناُمتماثمينُجميعاًُ،لكننا ُ ُخمقناُ
ُ
مختمفينُعنُبعضناُلقصدُماُ.سيأتيُالسالمُالحقيقي ُفقطُحينماُنحترمُالفروقاتُالمتواجدةُفيناُ.
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عندماُنعرفُفعالًُمنُنحنُ،حينئذُلنُنكونُأبداًُتحتُتيديدُأؤلئكُالذينُىمُمختمفينُعناُ.حينماُ
نتحررُحينئذُنكونُأح ار اًرُإلظيارُالكرامةُواإلحترامُألؤلئكُالذينُىمُمختمفينُعناُ ُ،ونسعىُدوماًُ

لمتعممُالواحدُمنُاألخرُ،تماماًُمثمماُتفعلُاألنُمعيُ".

أجابُستيفن"ُ،أناُفيمتُ.أرجوُأنُالُأكونُقدُضايقتكُبقوليُإنيُكنتُمندىشاً ُلكونكُأبيضُ

المونُ".

"الُ ،لم ُأتضايقُ .إني ُأفيمكُ .إنني ُمتشجع ُألنك ُتستطيع ُأن ُتُ ّْ
ميزني ُرغم ُلون ُجمديُ .ولكنُ

تذكرُ ،في ُكل ُوقت ُنفتح ُقموبنا ُلنتعمم ُمن ُأؤلئك ُالذين ُىم ُمختمفين ُعناُ ،فإن ُرؤيتنا ُستزدادُ.

الًُ".
عينيكُىيُاألنُأكثرُإشراقاًُمماُقابمتكُأوُ
فعمَّقُستيفن"ُ،كنتُأفكرُلمتوُكيفُإستيعدتُالرؤياُالتيُليُبيكذاُسرعةُ"،
ُ
اجد ُىناُ .ينبغي ُأن ُتضع ُفي ُذاكرتك ُأن ُالرؤيا ُالتي ُلك ُىي ُأكثرُ
فقمت"ُ ،أعمم ُاألن ُلماذا ُأتو ُُ
ُ
ممتمكاتكُأىميةُ.كلُيومُعميكُأنُتفعلُماُيساعدكُعمىُزيادةُالرؤياُالتيُلكُ.إبتعدُعنُالناسُ

واألشياءُالتيُتجعمكُتفقدُىذهُالرؤياُ".
"نعمُ،مثلُمثب ِطُال ِي َُّمةُ".
ُّْ

فقمت"ُ،تماماً!ُتثبيطُاليمةُعادةُىيُبدايةُفقدانُالرؤياُ.لكيُننجزُأىدافناُ،عميناُأنُنقاومُتثبيطُ
ُ

اليمةُبأيُشكلُ.فتثبيطُاليمةُيعميُ".
ُ

ُليُىدفُ ،قد ُيكونُىدف ُميمُ .ىل ُيمكنكُ
ُ"حينماُبدأت ُأُبصرُ ،بدأت ُأشعر ُبأن
قال ُستيفن،
ٌ
ُ
مساعدتيُألعرفُماُىوُىدفي؟"ُُ

"نعمُ،أعتقدُإنيُأستطيعُذلكُ.لنعرفُىدفناُىوُأحدُأعظمُالطرقُالتيُتُنميُرؤيتناُ.كماُأنوُأحدُ
َ
ُ.أعتقد ُأنُىدفيُاألساسيُىناُىوُ
أعظمُدفاعاتناُضدُأمورُمثلُتثبيطُاليمةُالتيُتدمرُالرؤيا
ُ

مساعدتكُومساعدةُاألخرينُممنُإستعادواُالرؤيا ُلمعرفةُأىدافيمُ.ولكنُأوالً ُنحتاجُأنُنتحدثُ
عنُشيءُأكثرُأىميةُ".
ُ

الكنز المدفون
ُسماعُصوتُالحكمةُ،لذلكُعممت ُأنُىذاُالشابُقدُتعمَّمُمنُقبلُ
حينماُتكممُستيفنُ،إستطعت
ُ
ُ

يعرفُإسمُالربُويستصعبُاإليمان ُأنُإسمُالحكمةُىوُيسوعُ.
الربُ.كماُعممتُأيضاً ُأنوُلمُ
َ

ُلمجردُمشاركةُإسمُالحكمةُمعوُ.فكرت ُفيُالرسلُواألنبياءُوالمبشرينُ
عممت ُإنيُأحتاجُحكمةً
ُ
ُ
ِ
المعممينُالذينُقالُليُالحكمةُبأنيُسألتقيُبيمُحينماُأدخلُعبرُالبابُ.لمُأحممُأبداًُ
والرعاةُو
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بأني ُسأقابميم ُفي ُمكان ُكيذاُ .وفيما ُرفعت ُنظري ُالى ُاألعداد ُالعظيمة ُمن ُالناسُ ،شعرتُ

ُ.فكرت ُأنُ
بحضورُالربُ.كانُمعيُحتىُفيُكأبةُىذاُالسجنُالفظيعُ،كانُالحماسُيتدفقُفي
َّ
ُ

ُّ
ىذاُىوُماُكنتُأعدُنفسيُألجموُ.

سألت"ُ،ستيفنُ،ماذاُترىُحينماُتنظرُالىُىذهُاألعدادُالكبيرةُمنُالناس؟"ُ
ُ
فأجاب"ُ،أنظرُفوضىُويأسُوم اررةُوكراىيةُوظممةُ".
أجبتوُ"ُ،كالمكُصحيحُبالتأكيدُ،ولكنُأنظرُثانيةُبعيونُقمبكُ.إستخدمُالرؤياُالتيُلكُ"،
ُفيوُكنز ُمدفونُ.
فنظرُلفترةُطويمةُثمُقالُوىوُمترددُبعضُالشيء"ُ،أنظرُاألنُحقالً ُعظيماً
ٌ
ٍ
ٍ
ُوفيُكلُشكلُتقريباًُ".
الكنزُفيُكلُمكان
أجبتو"ُ،ىذاُصحيحُ.كما ُأنوُإعالنُعنُىدفكُ.أنتُىوُالباحثُعنُالكنوزُ.بعضاً ُمنُأعظمُ

اُفيُفخُىناُ،وانكُستساعدُفيُإيجادىمُوتحريرىمُ".
ُ
النفوسُوقعو
ىمُفيُحينُلستُح اًر؟"ُ
ُحرر
"ولكنُكيفُسأجدىمُ،وكيفُأ ّْ
ُ

"أنت ُتعرف ُاألن ُكيف ُتجدىمُ ،صحيح ُأنك ُلن ُتكونُقاد اًر ُعمى ُتحريرىم ُإلى ُأن ُتصبح ُح اًرُ.
َ

فيذاُىوُدرسكُالتاليُ.عميكُأنُتتذكرُبأنكُستعرفُدوماً ُىدفكُحينماُتنظرُبعينيُقمبكُ.ماُ
تراهُمنُداخمكُسيكشفُعمىُالدوامُىدفكُ".

فتُبأنيُأكونُباحثُكنوز؟"ُ
"ىلُىكذاُعر َُ
ُِ

أنُتتحررُقبلُأنُتصبحُماُخمِقت ُألنُتكونُ".ثمُسألتو"ُ،لماذاُلمُتيربُمنُ
"نعمُ،ولكنُعميك ُ
ُ
ىذهُالثقوبُالموج ُودةُفيُالسياج؟"ُ

"حينماُبدأت ُأ ِ
أيت ُاألسيجةُوالسورُ.كماُرأيتُالثقوبُفيُاألسيجةُودخمتُمنُخاللياُ.
ُُ
ُبصرُ،ر ُ
ُ،ولكنُالخوفُكانُيتغمبُعميُألنيُأخافُ
حينماُوصمتُالىُالسورُ،حاولتُتسمقوُمراتُعديدة
َّ
ُ

طمقُعميُالنارُ".
ُبأنيُإنُإجتزتُالسورُ،سي
األماكنُالعاليةُ.كماُفكرت
َّ
ُ
ُ

أجبتوُ"ُ،ىؤالءُالحراسُالُيستطيعونُالنظرُتقريباًُ.إنيمُعميانُتقريباًُكبقيةُالناسُىناُ".
بداُأنُكالميُىذاُأدىشُستيفنُ،ولكنُبإمكانيُالقولُأنوُفتحُعينيوُبشكلُأكثرُ.
سألت"ُ،ىلُترىُقمةُالسور؟"ُ
ُ
"نعمُ،أستطيعُرؤيتوُمنُىناُ".
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جدت ُفي ُأماكن ُعديدةُ.يمكنك ُأن ُتطمقُعميياُ
إستمرت ُفي ُالكالم"ُ ،أريدك ُأن ُتتذكر ُىذاُ .توا ُ
ُ

احد ُميمُرأيتوُصواباً ُفيُكلُمكانُ،
أسماءُمثلُعوالمُأوُممالكُمختمفةُإنُشئتُ.ىناكُمبدأُو ٌ
وعميكُأنُتتذكرهُبقيةُحياتكُ".

"ماُىو؟"ُ
ُبقدرُماُتستطيعُرؤيتوُ.إنُإستطعت ُرؤيةُقمةُالسورُ،يمكنكُالوصولُالىُ
َُ
"يمكنكُالسيرُدوماً
ٍ
منُقبل ُعمىُاإلطالقُ.
أيتُ
ىناكُ.حينماُتصلُالىُقمةُالسورُ،ستكونُقاد اًرُأنُترىُأبعدُمماُر َُ
ُماُدمتُالُتزالُتستطيعُرؤيةُ
عميكُأنُتستمرُفيُالسيرُبقدرُماُتستطيعُرؤيتوُ.الُتتوقفُأبداً
َ

نقطةُأبعدُ".

ُمنُالتسمقُعمىُذلكُالسورُ.إنوُعال ُجداً!ُىلُ
ٍُ
أجابُفيُالحال"ُ،فيمتُ.لكنيُالُأزالُخائفاً
ُ

مضمونُتسمقو؟"ُ

النور
إلتفت ُستيفنُونظرُثانيةُالىُالسورُ.قالُوىوُينوح"ُ،الُزلتُأشعرُبخوفُعظيمُ.الُأعرفُإنُ
َُ
كنتُأستطيعُذلكُ".
ُُ

قمت"ُ،لديكُرؤياُولكنُيعوزكُاإليمانُ.الرؤياُواإليمانُينبغيُأنُيسيراُمعاًُ.ىناكُسببُلضعفُ
ف ُُ
إيمانكُ".

"أرجوكُقلُليُماُىو!ُىلُىناكُشيءُيساعدُفيُنموُإيمانيُمثلُنموُرؤيتي؟"ُ
فةُمنُىوُالحكمةُحقاًُ.ينبغيُأنُتعرف ُإسموُالحقيقيُ.فمعرفتكُ
"نعمُ،اإليمانُيأتيُمنُالمعر َُ
سموُسيعطيكُإيمان ُيكفيُإلجتيازكُذاكُالسورُالىُالحريةُ.كمماُتعرفتُعمىُإسموُبصورةُ
ٌُ
إل

أفضل ُكمما ُإستطعت ُالتغمب ُبصورة ُأعظم ُعمى ُالعقبات ُوالحواجز ُفي ُرحمتكُ .ستعرف ُإسموُ
أيُجبلُ".
يومُاًُماُلدرجةُتكفيُإلزاحةُ َُّ
توسلُستيفن"ُ،ماُىوُإسمو؟"ُ
َُّ
"إسموُيسوعُ".
نظرُستيفنُالىُاألرضيةُثمُالىُاليواءُوكأنُاإلرتيابُبدأ ُيتغمبُعميوُ.راقبتوُفيماُكانُالنزاعُ

شعرت ُبإرتياحُإذُكانُالُيزالُىناكُ
ُنظرُإلي ُثانيةُ،لكنيُ
متواصلُماُبينُقمبوُوعقموُ.أخي اًر
َّ
ُ
نوُسمعُلقمبوُ.
ُِ
متُبأ
رجاءُفيُعينيوُ.عمِ ُُ
ُ
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فيماُكنتُتتكممُ،عرفتُبطريقةُماُأنكُعمىُ
قال"ُ،شككتُفيُكالمكُ.فيُالواقعُ،كلُىذاُالوقتُ
ُُ
َ
وشكُأنُتقولُذلكُ.كماُعممتُأيضاًُأنكُتقولُالحقُ.ولكنُلديُبعضُاألسئمةُ.ىلُبإمكانيُأنُ

أسأليا؟"ُ
"طبعُاًُ".

فت ُعمى ُأناس ُكثيرينُإستخدموا ُإسم ُيسوعُ،ولكنيم ُليسوا ُأح ار ُاًرُ.في ُالواقعُ،البعضُممنُ
"تعر ُُ
أعرفيمُىمُأكثرُالمقيدينُالموجودينُىناُ.لماذا؟"ُ

"ىذاُسؤالُجيدُ،كلُالذيُأستطيعُقولوُىوُماُتعممتوُفيُرحمتيُ.أعتقدُأنُكلُقضيةُتختمفُ
خرىُ ،ولكن ُىناك ُالكثيرين ُممن ُيعرفون ُإسموُ ،لكنيم ُال ُيعرفونوُ .فبدالً ُمن ُأن ُيقتربواُ
عن ُاأل ُ

أكثر ُإليو ُ ُويتغيروا ُناظرين ُإليو ُكما ُىو ُفعالًُ ،فإنيمُيحاولون ُأن ُيجعموه ُحسب ُتصورىم ُعنوُ.

فةُمنُ
فةُإسمُيسوعُىوُأكثرُمنُمجردُمعرفةُكيفُنمفظُإسموُأوُكيفُنقولُإسموُ.إنوُمعر َُ
ُ
معر
ىوُحقاًُ.ىذاُىوُمصدرُاإليمانُالحقيقيُ".

نت ُالُأزالُأنظرُاإلرتيابُفيُعينيُستيفنُ،لكنو ُكانُإرتياباً ُمنُنوعُأفضلُ،منُالنوعُالذيُ
ك ُُ
ستمرتُ.
ُُ
يريدُأنُيؤمنُبدالًُعنُالنوعُالذيُالُيريدُأنُيؤمنُ.فإ

"ىناكُأخرُونُممنُيحبونُيسوعُحقاً ُبدأواُ ُمخمِصينُلمعرفتوُ،لكنيمُأيضاً ُبقواُأسرىُ.ىؤالءُىمُ

تعملُفيُمعاناتيمُوارجاعيمُ.ىؤالءُذاقواُالحريةُ،لكنيمُ
ُ
الذينُسمحواُبالجروحُأوُاألخطاءُأنُ
َُ
رجعواُالىُالسجنُبسببُخيبةُاألملُوالفشلُ.بإمكانكُتمييزُىؤالءُبسيولةُألنيمُيتكممونُدوماًُ

عنُالماضيُبدالًُعنُالمستقبلُ.إنُكانواُال ُيزالواُيسيرونُبرؤيتيمُ،لماُكانواُينظرونُدوماًُالىُ

الخمفُ".

عمَّ
قُستيفن"ُ،إلتقيتُبالعديدُمنُىؤالءُ"،
ُُ
ُ
الُ.إنُأردتُأنُتُنجزُمقصدكُ،الُ
ُ
فقمت ُلو"ُ،ينبغيُأنُتفيمُشيئاًُإنُأردتُجواباًُعمىُىذاُالسؤ
ُ
تستطيعُأنُتكونُمحبطاًُأوُمتشجعاًُأكثرُمماُينبغيُمنُقبلُأؤلئكُالذينُيستخدمونُإسمُيسوعُ.

ستُخيبُأممناُفيُأوقاتُألنيمُالُيزالواُبش اًرُ.
حتىُأعظمُالنفوسُ ُ

واستمرت ُفي ُالكالم"ُ ،العديد ُممن ُُُيشبيون ُأؤلئك ُالذين ُوصفتيم ُأنا ُيمكن ُأن ُيكونوا ُأعظمُ

مخيبُ
النفوسُ.يمكنُإستردادُالرؤياُُواإليمانُ،حتىُفيُأؤلئكُالذينُصارواُأكثرُالناسُإحباطاًُ ُو ُّْ
ُكباحث ُلمكنوز ُىذا ُىو ُعممكُ .ال ُنستطيع ُنبذ ُأي ُإنسانُ ،إنيم ُكنُوٌُز ُلمربُ .عمى ُأيُ
ٍُ
الرجاء.
حالُ،لكيُتعرف ُالرب ُحقاً ُوتسيرُفيُاإليمانُالحقُ،ينبغيُأنُالُتحكمُعميوُبشعبوُ،الُفيُ

األفضلُوالُفيُاألردئُ".
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كنتُأفكرُدوماًُعنُيسوعُكإلوُاإلنسانُاألبيضُ.لمُيبدوُأنوُفعلُشيئاًُلشعبناُ".
قالُ "ُ،

"ىوُليسُإلوُاإلنسانُاألبييضُ،ىيوُنفسيوُليمُيكينُأبيضياً!ُكمياُإنيوُلييسُإليوُاإلنسيانُاألسي ُودُ.ىيوُ
قممتُجداًُ َُمنُىوُ،كماُُ
كإلوُ ُّْ
خمقُالجميعُوىوُربُُُّالجميعُ.حينماُتنظرهُُ ٍُ
أليُمجموعةُ،فإنكُ َ
ُرؤيتكُأيضُاًُ".
َُ
قممتُجداً
َ
ُ

اإليمان والطاعة
يتمرتُأشييعرُبمحضييرُالحكمييةُ،
يتُسييتيفنُبيييدوءُفيميياُكييانُيصييارعُأشييياءُأخيُيرىُفيييُقمبييوُ.إسي ُُ
راقبي ُُ
يورُفيييُعينيييوُ
ييُسييتيفنُ ُوني ٌُ
وعرفييتُأنُبإمكانييوُأنُيوضييحُكييلُاألشييياءُأكثييرُمنيييُ.أخي ي اًرُنظييرُإلي َّ

أسطعُُمنُذيُقبلُقائالًُ:
ُ

الُعالقةُلياُبمنُىوُيسوعُ،بلُبماُقالُالناسُ
َُ
أتصارعُمعياُ
"أعمم ُأنُجميعُاألسئمةُالتيُكنت ُ ُ
ُُ

عنوُمنُىوُ.أعممُأنُماُتقولوُصادقُ.أعممُأنُيسوعُىوُذاكُالذيُأعطانيُالرؤياُُواُنوُالحكمةُ.
َُ
أنوُأرسمكُالىُىناُلتساعدنيُلكيُأبدأُ
َُ
نُىوُ.ينبغيُأنُأخدموُ.كماُأعممُ
ُِ
َُ
جدُبنفسيُم
ينبغيُأنُأ
الخدمةُ".
عتُُوُُأناُوىوُيتكممُ
ُكماُسم ُ
ُِ
سم ُ
بدأتُالقول"ُ،الحكمةُىناُاألنُ.قدُ ُِ
ُُ
تُأناُ،تماماً
أنتُحينماُتكمم ُ
عتَُوُُ َ

ُإنوُ ُمعممكُ .ىو ُسيتكمم ُإليك ُمن ُخالل ُمختمف ُالناسُ،
ف ُحقاً ُصوتوُ .
تعر ُُ
ُأنت ُ ُِ
من ُخاللكَُ .
بعضُاألحيانُمنُخاللُأؤلئكُالذينُالُيعرفونوُ.كنُمسرعاًُلمسماعُوالطاعةُُلِماُيقولوُ.اإليمانُ
ُتطعُ ،فإن ُكان ُلك ُإيمان ُحقيقي ُفإنكُ
إيمان ُحقيقي ُلك ُإن ُلم ُِ
والطاعة ُىما ُذات ُالشيءُ .ال ُ ٌُ

ستطيعُدوماًُ".

بعد ُلنفسكُ ،بل ُلوُ .في ُمحضر ُالحكمةُ،
"أنت ُتقول ُأنك ُستخدموُ .ىذا ُمعناه ُأنك ُلن ُتحيا ُ ُُ
َُ
ستعرف ُالفارق ُبين ُالصواب ُوالخطأُ .حينما ُتأتي ُلتعرف ُالحكمةُ ،ستفيم ُأيضاً ُما ُىو ُالشرُ.
نكرُماُقدُيأتيُإلغوائكُفيُالمستقبلُ.
رُالشرُالذيُفعمتوُفيُالماضيُ،كماُتُ ُِ
ُ
ينبغيُأنُتُ ُِ
نك
ُ

تقب ُل ُالحقُ
مصميبُ.حينماُتقب ُ
َُ
عو ُلتكونُجنديُل
أنتُمد ُّّ
خرينُ.
"لنُتستطيعُالعيشُكاأل ُ
ل ُإسموُ ُو َ
َ
الرضاُنفسكُكماُ
عنُ َُمنُىوُ،حينماُيدخلُذلكُالنورُالعظيمُفيُعينيكُ،حينماُيفيضُالسالمُو ُّْ

يتكممُإليكُمنذُزمنُ،ويرشدكُ
ُُ
حدثُمنذُدقائقُ،حينئذُستولدُثانيةُوتبدأُحياةُجديدةُ.الحكمةُكانُ
ُُ
ُ،أنتُخاد َُم ُوُُ".
ُِ
خاد َُ
مك
ُ.لكنوُليسُ ُِ
َُ
ُُ
ويعُمّْمكُ،أماُاألنُفيوُيعيشُفيكُ.لنُيترككُثانيةُأبداً

قالُستيفنُمعترفُاً"ُ،إننيُأشعرُبوُ.لكنيُكمُأ ِ
ُحبُأنُأراهُثانية!"ُ

قمبكُفيُأيُوقتُ.ىذهُىيُدعوتكُأيضُاًُُ-بأنُتراهُأكثرُوضوحاًُوتتبعوُ
ُّْ
"تستيطعُرؤيتوُبعينيُ
ستتعممُعنُإسموُوعنُقوةُالصميبُ.حينماُ
ُ
كُ
عنُكثبُ.ىذاُىوُالقصدُمنُىذهُالرحمةُ.فيُرحمتِ َُ
ُ
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يبكُ،فإنكُسترجعُالىُىناُفيُتمكُالقوةُوتساعدُفيُتحريرُالعديدُمنُاألسرىُالموجودينُ
يتمُتدر َُ
ىناُ".

"ىلُستكونُىنا؟"ُ

ُأعمم ُ .سيكون ُلدي ُعمل ُىنا ُفي ُبعض ُاألحيانُ ،وأحيان ُأخرى ُلدي ُعمل ُأعممو ُلمساعدةُ
"ال ُ
األخرينُفيُرحمتِيمُ.قدُألتقيُبكُثانيةُفيُالمكانُالذيُتذىبُإليوُ.كماُإنيُالُزلتُفيُرحمتيُ.
ُمنياُ.فيُرحمتكُ،ستجدُالعديدُمنُاألبوابُالتيُينبغيُإجتيازىاُ.لنُتعرفُأبداًُالىُأينُ
َُ
ىذاُجزٌء
ستؤديُ.قسماً ُمنياُستُ ِ
رجعكُثانيةُالىُىناُ.قسماً ُاَخرُيمكنُأنُتقودكُالىُالبريةُالتيُينبغيُ
أنوُمغري ُالبحثُعنُتمكُ
عمىُالجميعُعبورىاُ.قسماً ُمنياُتقودُالىُإختباراتُسماويةُرائعةُ،و ُ

األبوابُ ،لكنيا ُليست ُدائماً ُاألبواب ُالتي ُنحتاجيا ُلتساعدنا ُعمى ُإنجاز ُمقاصدناُ .ال ُتختارُ

األبوابُبحسبُمظيرىاُ،بلُإسألُدوماًُالحكمةُلكيُيساعدكُ".
ُ

أيتُإبتسامةُعمىُوجيوُ.
إلتفتُستيفنُالىُالسورُ.فر ُ

قال"ُ،أستطيعُتسمقُالسورُاألنُ.بلُإنيُمتشوقُليذاُالتحديُ.ينبغيُأنُأعترفُبأنيُماُزلتُ

أشعر ُبالخوفُ ،ولكن ُال ُييم ُذلكُ .أعمم ُإني ُأستطيع ُتسمقوُ ،ولن ُأستطيع ُاإلنتظار ُلرؤية ُماُ

ِ
ُإنيُحُّّرُ،لمُأعدُسجيناًُبعد!"ُُ
ف
خمفوُ.أعر ُ
ُ
ُ

مشيتُمعُستيفنُالىُالسياجُاألولُ.تفاجئُحينماُإكتشفُأنوُلمُتكنُىناكُثقوبُفيُالسياجُ

فقطُ،بلُثقوبُفيُكلُماُكانُيممسوُ،إذُتفككُالسياجُكموُبينُيديوُ،عامالًُثقوباًُأخرىُُ.
عتُىذهُاألسيجة؟"ُ
سأل
َ
"ُ،بماذاُصنِ ْ
ُ
ُ

ُمنُخاللياُ،يعملُثقباً ُلألخرينُليجتازواُمنُخاللوُ.تستطيعُ
أحد
فشرحتُلو"ُ،فيُكلُمرةُيف ُّر ُ ٌ
ُ

أنُتجتازُمنُخاللُالثقوبُالمعمولةُىناُأوُتعملُواحداًُبنفسكُ".
ُ

إختار ُستيفن ُمكاناً ُفي ُالسياج ُكان ُسميكاً ُبِسمك ُ ٍ
حادَّ ،
ُمد ُذراعيوُوعبر ُمن ُخاللوُ ،فاتحاً ُثقباًُ
َ

هُ.عممت ُأنوُيوماً ُماُسيرجعُالىُىناُويقودُالعديدينُالىُخارجُىذاُالمكانُمنُ
كبي اًر ُعندُعبور
ُ
جةُإنيُعممتُ
اقبوُ.شعرت ُبحضورُالحكمةُلدر
موُاألنُ.كنت ُفرحاً ُوأناُأر
ُُ
خاللُالثقبُالذيُع ِم
َُ
ُ
ُ
حُالعظيمُالذيُكنت ُأختبرهُكانُباإلمكانُ
ُوجييُ.ففعمتُ،وكنتُم ِحقاًُ.الفر
اهُإنُأدرت
بأنيُسأر
ُ
ُ
ُ
ِ
فيُوجيوُأيضاًُ.
رؤيتوُ
ُ
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الحرية
ُستيفنُيعبرُمنُخاللُاألسيجةُ،ىتف ُستيفن"ُ،ما ُىي ُالمادةُ
وفيماُوقفتُبجنبُالحكمةُناظ اًر
َ

التيُصنعُمنياُىذاُالسور؟"ُ
ُ
"الخوفُ".

ِ
ُ.لمُيستطعُالعديدونُعبورُاألسيجةُ،
اقبتُستيفنُفيماُتوقفُناظ اًرُالىُالسورُ.كانُالسورُىائ ُ
الً
ر ُ
وعرفتُأنُذلكُكانُإختبا اًرُحاسماًُلستيفنُ.

ومنُدونُالنظرُالىُالخمفُ،ىتفُثانية"ُ،ىلُستساعدنيُعمىُتسمقو؟"ُ
َ
"ُ،الُأستطيعُمساعدتكُ.إنُحاولتُمساعدتكُ،فإنوُسيأخذُمنكُضعفُالمسافةُوسيصعبُ
ُ
ُ
أجبتوُ
أكثرُعميكُ.لكيُتتغمبُعمىُمخاوفكُ،عميكُأنُتواجيياُوحدكُ".

سمعتُستيفنُيقولُلنفسو"ُ،كمماُأنظرُعالياًُكمماُيبدوُاألمرُأكثرُصعوبةُ"،
ُ
فعمتُأولُغمطتكُ".
"ستيفنُ،لقدُ َ
صرَخُمكتئباًُوممتمئاًُخ ُوفاً"ُ،ماُالذيُفعمتو؟"ُ
"توقفتُ".
َ
"ماذاُأفعلُاألن؟ُأشعرُوكأنُقدميُثقيمةُجداًُعمىُالحركةُ".
قمت"ُ،أنظرُالىُالثقبُالذيُفعمتوُفيُاألسيجةُ.أنظرُاألنُالىُقمةُذلكُالسورُ،واُبدأُفيُالسيرُ.
ُ
حينماُتصلُالىُالسورُ،إستمرُفيُسيركُ.الُتتوقفُلمراحةُ.لنُتجدُراحةُبإنتظاركُعند ُجانبُ

السورُ،لذاُإستمرُفيُالتسمقُحتىُتصلُالىُالقمةُ".
غمرتنيُالراحةُحينُ بدأُيتحركُنحوُاألمامُثانيةُ.كانُيسيرُببطءُأكثرُ،لكنوُكانُيتحركُ.حينماُ

وصلُالىُالسورُ،بدأُيتسمقُعميوُببطءُولكنُبثباتُ.حين ُعممتُأنوُسينجحُفيُعمموُ،ذىبتُ

الىُالسورُوتسمقتوُبسرعةُلكيُألتقيُبوُعندُالجيةُالثانيةُ.
عممت ُأنُستيفنُسيكونُعطشاناًُ،لذلك ُإنتظرتوُعندُجدولُمياهُ.حينماُوصلُالىُىناكُ،كانُ
ُ

ُ.كنت ُأناُأيضاً ُمندىشاً ُلرؤيةُالتغييرُالذيُ
مندىشاً ُبعضُالشيءُلرؤيتيُ،ولكنوُكانُفرحاً ُجداً
ُ

حصلُفيوُ.لمُتكنُفقطُعينيوُاألكثرُإشراقاًُووضوحاًُمنذُوقتُمضىُ،بلُسارُأيضاًُبثقةُونبلُ
مذىلُ.كنتُقدُرأيتوُكجنديُلمصميبُ،لكنيُلمُأكنُقدُرأيتوُكأميرُعظيمُمماُيشيرُبكلُوضوحُ

دعواًُ.
َ
أنوُكانُم ّ
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قمت"ُ،قلُليُعنُذلكُ"،
ُ
ارُفيُالسيرُ.عممت ُإنيُإنُتوقفتُ،فإنوُ
"كانُصعباً ُالشروعُفيُالسيرُثانيةُومنُثمُاإلستمر
ُ

ِ
عنيمُ،أؤلئكُالذينُعرفواُإسمُ
ثانيةُ.فكرتُبأؤلئكُالذينُتكممت ُ
َُ
سيصعبُعمي ُجداً ُاإلستمرارُ
َّ
اُباإليمانُفيُإسموُ.عممت ُإنيُمنُالممكنُأنُ
ُُ
الربُ،لكنيمُلمُيتسمقواُأبداً ُذلكُالسورُليسيرو

تُ،فإنوُمنُاألفضلُليُأنُأموتُعمىُأنُأبقىُ
أصيرُواحداً ُمنيمُ.قررتُإنيُحتىُوانُسقط ُ

فيُىذاُالسجنُ.أ ّْ
ُفضل ُالموت ُعمىُعدمُرؤيتيُلماُيجريُفيُىذهُالجيةُوعدمُإنجازيُالرحمةُ
أظنُ،لكنوُمستحقُألعمموُ".
ُمماُكنتُ
ُُ
التيُأناُم ّّ
دعوُإلنجازىاُ.كانُذلكُصعباًُ،أصعبُجداً
ٌ
َ

"ىياُ،إشربُمنُىذاُالجدولُ.ستجدُكلُالماءُوالطعامُالتيُتحتاجوُلمرحمةُ.إنياُستكونُمتواجدةُ

دوماً ُعند ُإحتياجك ُإلييا ُفعالًُ .دع ُالجوع ُوالعطش ُيجعمك ُتتحركُ .حينما ُتجد ُشراباً ُمنعشاًُ،
ِ
إسترحُماُدامُاإلنعاشُموجوداًُ،ثمُإستمرُفيُالسيرُ".
ِ
ُلمسيرُ.
َُ
شربُبسرعةُثمُوقفُ،تواقاً
قمت ُ"لنُأراكُثانيةُلفترةُمنُالوقتُ،ىنالكُبعضُاألشياءُينبغيُأنُأقولياُلكُاألنُستساعدكُ
ُ

فيُالرحمةُ".

قةُ.فكرتُ ،أؤلئكُالذينُيعرفونُأعظمُعبوديةُىمُأكثرُالناسُ
ُُ
نظرُإلي ُستيفنُنظرةُمركزةُومشر
َّ
الذينُيحبونُالحريةُ.أرشدتوُلينظرُالىُأعمىُجبلُبإمكانناُرؤيتوُ.

إستمرت ُفي ُالكالم"ُ ،عميك ُأن ُتتسمق ُذلك ُالجبلُ .حينما ُتصل ُالى ُالقمةُ ،أنظر ُبقدر ُماُ
ُُ
اهُ،واُبحثُعنُالطريقُالذيُيقودكُالىُالمكانُ
ُعمىُماُتر ُ
ُ
ُ
إستطاعتُعينيكُرؤيتوُ.رّْكزُجيداً
دعوُلمذىابُ".
أنتُ َم ّّ
الذيُتذىبُإليوُ.إعملُخريطةُلمطريقُفيُذىنكُ.فيناكُ َ

ٍ
تمكُالجبالُالمنخفضة؟ُلستُبخائفُ
ُ.ولكنُىلُمنُالممكنُأنُيرىُمنُإحدىُ
"ُ،فيمت
أجاب
ُ
ُ
َ
اقُلإلستمرارُفيُرحمتيُ".
بعدُمنُالتسمقُ،لكنيُتو ٌ

"يمكنكُرؤيةُأماكنُمنُىذهُالجبالُالمنخفضةُوالوصولُالىُتمكُاألماكنُبأكثرُسرعةُ.يمكنكُ

أنُتختارُذلكُ.سيأخ ُذ ُوقتاً ُأطولُويكونُتسمقُذلكُالجبلُالعاليُأكثرُصعوبةُ،لكنكُستكونُ
قاد ًار ُمن ُىناك ُعمى ُ ٍ
رؤية ُأبعد ُورؤية ُأشياء ُ ٍ
بشكل ُأفضلُ .كما ُأن ُالرحمة ُمن ُالجبل ُالعاليُ
ُ،يمكنكُإختيارُأياًُمنُالرحمتينُ".
َُّ
ُأطولُ.أنتُحر
ّّ
ستكونُأكثرُصعوبةُوستأخذُوقتاً

سألُستيفن"ُ،تضعُدوماًُنصبُعينيكُعمىُالجبلُاألعمىُ،أليسُكذلك؟"ُ
َُ
ُىوُاألفضلُ،لكنيُالُأستطيعُالقولُإنيُكنتُأختارُدوماًُالجبلُ
أجبتو"ُ،أعممُاألنُأنُذلكُدوماً
ُ
ُ
األعمىُ.فيُأحوالُكثيرةُإخترتُالطريقُاألسيلُواألسرعُ،وندمتُدوماً ُحين ُفعمتُذلكُ.أؤ ِم ُنُ
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األنُأنوُمنُالحكمةُدوماًُإختيارُالجبلُاألعمىُلمتسمقُ.إنيُأعممُأنُالكنزُاألعظمُمتواجدُدوماًُ
ِ
عُمنُالباحثينُعنُالكنوزُ.لقدُتغمبتُ
فيُنيايةُالرحمةُاألكثرُصعوبةُ.أعتقدُبأنكُأيضاًُذاكُالنو
َ
عمىُخوفُعظيمُ.األنُىوُوقتكُلمسيرُفيُإيمانُعظيمُ".
ٍُ

ّّ
قال"ُ،أعممُأنُماُتقولوُحقُ،وأعممُفيُقمبيُأنوُينبغيُأنُأتسمقُالجبلُاألعمىُاألنُواالُفإنيُ
سأختارُدوماًُالجبلُالذيُىوُأقلُمنُقدرتيُ.إنيُتواقُجداًُلمسيرُوالوصولُالىُمقصديُ".
أجبتو"ُ،اإليمانُوالصبرُيسيرانُمعاًُ.نفاذُالصبرُىوُفيُالحقيقةُإفتقارُالىُاإليمانُ.لنُيقودكُ
أبداً ُنفاذُالصبرُالىُاألىدافُالساميةُهللُ.منُالممكنُأنُيكونُالصالحُالعدوُاألعظمُلمجودةُ.
ٍ
حانُوقتكُلتأسيسُنمط ُلحياتكُلكيُتختارُدوماً ُاألعمىُواألفضلُ.ىذاُىوُالطريقُلتبقىُقريباًُ

منُالحكمةُ".

سألُستيفنُوىوُجالسُعمىُصخرةُ،وقدُإختارُبحكمةُألنُيكونُصبو اًرُومستمماًُكلُماُيحتاجُ

خرُيفترضُفيكُأنُتقولوُليُقبلُذىابي؟"ُ
معرفتوُقبلُال ُ
مغادرة"ُ،ىلُلديكُشيئاًُاَ ُ
ِ
فُ'الحكمة'ُأفضلُمماُأعرفوُأناُ.
فكرت
ُأنوُاألنُقدُيعر َ
ُ
ُ

إنذار
خرُيسميُنفسوُ'حكمة'ُ.ليسُىوُ'حكمة'ُ،إنوُ
"ىناكُحكمةٌُأخرىُليستُحكمةُاهللُ،وىناكُو ٌ
احدُاَ ُ

عدوناُ.قدُيكونُصعبُتمييزهُألنوُيحاولُأنُيظيرُنفسوُمثلُ'الحكمة'ُ،وىوُجيدُفيُعمموُىذاُ.
ٌ
الحقُ .سيأخذ ِ
ُيجمب ُ َّ
الحق ُولو ُحكمةُ ،إستغرق ُوقتُ
كل ُ ُّْ
فيو ُيأتي ُكمالك ُنورُ ،وىو ُعادة ُُ
ُش َ
ُتعممت ُأنو ُيمكنني ُأن ِ
ُأنخدع ُبو ُإن ُبدأت ُلمحظةُ
الحق' ُو'الحكمة'.
طويل ُألتمكن ُتمييزه ُمن ُ' ُّْ
ُ
واحدةُالتفكيرُبعكسُذلكُ.كانُالحكمةُقدُقالُليُأنوُليسُبإمكانناُأبداًُأنُنتفوقُعمىُالعدوُفيُ

ُكيفُنميزهُثمُنقاوموُ".
ُّْ
الدىاءُ،دفاعناُىوُأنُنتعممُأوالً

إتسعتُعينيُستيفنُحينماُشعرُبتمكُالمعرفةُفتدخلُقائالً"ُ،أعممُعمنُتتكممُأنت!"ُ
ْ
ُيتبعون ُذاكُ .كانوا ُيتكممون ُدوماً ُعن ُحكمةُ
ُ"إلتقيت ُبالعديد ُمن ُالناس ُفي ُالسجن ُممن
قمت،
ُ
ُ
َ

أعمىُ،وعنُمعرفةُأعمىُ.كانواُيبدونُأنيمُأناسُنبالءُومنصفينُ،لكنيمُكانواُممطخينُبالفسادُ.

كمما ُتكممت ُإلييم ُعن ُ'الحكمة'ُ ،كانوا ُيقولون ُأنيم ُيعرفون ُ'الحكمة' ُأيضاًُ ،وأنو ُ' ُمرشدىمُ

الداخمي'ُ .عمى ُأي ُحالُ ،حين ُإستمعت ُإلييمُ ،لم ُأشعر ُبإني ُمنقاد ُالى ُالحرية ُكما ُقالواُ ،بلُ

باألحرىُالىُأكثرُعبوديةُفيُذلكُالسجنُ.كنتُأشعرُبالظممةُمنُحوليمُ،ليسُمثلُالنورُالذيُ

هُحينماُتكممتُمعُالحكمةُ.عرفتُأنيمُليسواُذاتُالشيءُ".
أشعر
ُ
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إستمرت ُفيُالكالم"ُ،الحكمةُالحقيقيةُىوُيسوعُ.أنتُتعرف ُذلكُاألنُ.الحكمةُالحقيقيةُىيُأنُ
ُ
حررك ُدوماًُ .الحكمةُ
ُسي ّْ
تبحث ُعنوُ .أي ُحكمة ُال ُتقودك ُالى ُيسوع ُىي ُحكمة ُمزيفةُ .يسوع ُ

المزيفة ُستقودك ُدوماً ُالى ُالعبوديةُ .عمى ُأي ُحالُ ،تشبو ُالحكمة ُالحقيقية ُفي ُأكثر ُاألحيانُ
العبوديةُفيُالبدايةُ،والعبوديةُعادةُتشبوُالحريةُفيُالبدايةُ".

قالُستيفنُوىوُينوح"ُ،لنُيكونُاألمرُسيالًُ،أليسُكذلك؟"ُ
"كالُ ،لن ُيكون ُاألمر ُسيالًُ ،وليس ُمن ُالمفترض ُأن ُيكون ُكذلكُ .الشك ُليس ُمثل ِ
ُالفطنةُ
َّ
َّ
الً'ُ
ُ.لمُأجدُبعدُ'شيئاًُسي ُ
الحقيقيةُ،ولكنُإنُأردتُأنُتشك
ُفيُشيءُ،فشكُفيُشيءُيبدوُسيالً
ُ

ِعبر ُأيُباب ُأو ُأي ُطريق ُبدا ُصحيحاًِ .
ٍ
ُاألكثرُضمانُ
ُأخذاً ُالطريق ُالسيل ُقد ُيكون ُالطريق
ليكونُم ِ
ُدعيتُكجنديُ،وعميكُأنُتحاربُ.فيُىذاُالوقتُالعالمُكموُموجودُفيُقوةُ
ُ.أنت ُ
ضالً َ
ُ
'الحكمة'ُالمزيفةُ،وعميكُأنُتيزمُالعالمُلتنجزُمقصدكُ".
ُعمي ُأن ُأفعل ُأشياء ُبدت ُأصعب ُمن ُأي ُشيء ُفعمتو ُسابقاًُ .لكنك ُعمىُ
أشار ُستيفن"ُ ،كان َُّ
صوابُ ،إنو ُصعبُ،ولكنُم ِ
تياح ُوىكذا ُرجاءُ.
ق ُعمموُ .لم ُأعرف ُأبداً ُىكذا ُفرٍح ُوىكذا ُإر ٍ
ستح ٌ
ُ
ُعمي ُإختيارُأيُجبلُأتسمقوُ.حينماُكنتُىناكُ،عممتُأنوُكانُبإمكانيُ
الحر
يةُصعبةُ.صعب َّ
ٌ

ُشعرت ُوكأن ُالخوف ُلذاك ُاإلختيار ُكان ُالسور ُفي ُداخميُ.
أنُأختار ُعدم ُتسمق ُذلك ُالسور.
ُ

ولكنُحينُعممتُذلكُاإلختيارُ،عممت ُبأنيُسأصلُالىُالقمةُ.ولكنُىلُصارُالتسمقُأسيلُ
ُ
ٍ
منُوقتُمضى؟"ُ
قمت"ُ،الُأعتقدُذلكُ،ولكنُبطريقةُماُصارُ'الصعب' ُأكثرُسرو ُاًرُ.لنُتكونُىناكُنصرةٌُبدونُ
ُ

النصرةُعظيمةُ.كمماُتختبرُنصرةُأكثرُ،كمماُ
معركةُ،وكمماُكانتُالمعركةُعظيمةُكمماُكانت ُ ُ

تفعُبأكثرُعموُلمجابيةُمعاركُأعظمُ.ماُيجع ُلُاألمرُسيالًُ
تصيرُتواقاًُالىُالمعاركُ ُ،ومنُثمُتر
ٍّ

ةُ.إنُبقيت ُقريباً ُمنوُ،لنُتفشلُأبداًُ.بعدُكلُمعركةُ،وبعدُكلُ
أنُالربُيقودناُدوماً ُالىُالنصر
َ

منوُوأكثرُمعرفةُبوُ".
إمتحانُ،فإنكُستكونُأيكثرُإقتراباًُ ُ

سألُستيفن"ُ،ىلُسأشعرُبتمكُالظممةُحينماُيحاولُ'الحكمة'ُالمز ِ
يفةُخداعي؟"ُ
َُ
أجبتو"ُ،الُأعرفُ.الُأعرفُإنُكانتُالظممةُتأتيُعندماُيخدعناُلنفكرُفيُأنفسناُ.حينماُخدعَُ
أول ُرجل ُوامرأة ُليأكال ُمن ُشجرة ُمعرفة ُالخير ُوالشرُ ،فإن ُأول ُشيء ُفعاله ُىو ُالنظر ُالىُ
أنفسيماُ.فيُحالُتمكنُ'الحكمة' ُالمزيفُمنُجعمناُنفكرُفيُأنفسناُ،فإنُسقوطناُفيُالعبوديةُ

أكيدُ .يحاول ُالمخادع ُدائماً ُأن ُيجعمك ُتبحث ُعن ُنفسكُ .الدعوة ُإلنجاز ُمقصدنا ُليست ُألجلُ
ٌ

أنفسناُ،ولكنُألجلُالربُوألجلُشعبوُ".

خدع؟"ُ
منُالوصولُالىُىدفوُدونُأنُي َُ
سألنيُستيفن"ُ،ىلُتمكنُأحدُ
ٌ
ُ
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عُ
ُخِد َ
أجبتو"ُ،ال ُأعتقد ُذلكُ .حتى ُبولس ُالرسول ُإعترف ُبأنو ُأُحبِطَ ُمن ُقبل ُالشيطانُ .بطرس ُ
اتُكماُىوُمكتوبُ،ولسناُنعممُعددُالمراتُالتيُليست ُمدونةُ.ولكنُالُتقمقُأكثرُمماُ
عدةُمر
ٌ

ينبغيُعنُكونِكُمخدوعُاًُ.ففيُالحقيقةُىذهُواحدةُمنُمكائدهُالكبيرةُ.فيوُيصرفُالكثيرينُعنُ
غايتيمُبجعميم ُيخافون ُكثي اًر ُمن ُقوتو ُليتمكن ُمن ِ
ُخداعيم ُبدالً ُعن ُإيمانيم ُبقوةُالروحُالقدسُ

ّْ
الذيُيقودىمُالىُكلُالحقُ.أؤلئكُالذينُسقطواُفيُمكيدتوُلمُيسقطواُفقطُفيُالعبوديةُالناميةُ
لمخوفُ،بلُإنيمُسيياجمونُأيُو ٍ
تيقنُكفايةُأنكُ
احدُيسيرُفيُالحريةُالمصاحبةُلإليمانُ.إنيُم ٌُ

لنُتصلُالىُقمةُذلكُالجبلُقبلُأنُينصبواُلكُكميناًُ".

سأل ُستيفنُوىوُمرتبكُقميالً"ُ،وىلُيعرفونُإسمُيسوع؟ُفبالتأكيدُكانواُيعرفونُإسموُليتمكنواُمنُ
تسمقُذلكُالسورُوالوصولُالىُىكذاُمسافةُ.أقصدُ،ألمُيعرفواُحقاًُإسموُولوُمرةُواحدة؟"ُ

قمت"ُ ،إني ُمتيق ٌن ُبأنيم ُفعموا ُذلكُ .ولكن ُقف ُوأنظر ُمن ُخالل ُالوادي ُالذي ُأمامك ُحول ُكلُ
ُ
جبلُ.ماذاُترى؟"ُ

اجدُالكثيرُمنُالسجونُمثلُالذيُخرجتُمنو؟"ُ
أجابُستيفن"ُ،يشبوُسجناًُصغي اًرُ.يبدوُوكأنوُيتو
ُ
ُ
ُحينماُقمت ُليُأنُالحكمةُقالُأنُىذاُكانُالسجنُالوحيدُ،ولكنُبعدُ
"ُ،ليذاُالسببُتفاجئت
قمت
َ
ُ
ُ
وجوديُىناكُلفترةُقصيرةُفيمت ُما ُكان ُيعنيو ُالحكمةُ.أنظرُالىُاألسوار ُالعاليةُ.أنظرُالىُ

األسيجةُ.جميعياُمتشابيةُ.إنُقُبضُعميكُفيُالطريقُ،فإنيمُلنُيجمبوكُالىُىناُثانيةُ.إنيمُ

يعرفون ُأنك ُستختار ُالموت ُعمى ُأن ُتفعل ُذلكُ ،لكنيم ُسيأخذونك ُالى ُأحد ُالسجون ُاألخرىُ.

حينماُتقتربُإليياُيصعبُعميك ُمنُالخارجُأنُتراىاُسجونُ،ولكنُمنُالداخلُفإنياُمتشابيةُ
جميعاً ِ
ُفيياُأناسُفيُمجموعاتُوس ِجنواُبحسبُمخاوفيمُ".
ُ،وض َع
ُ

تيمُليُ.حتىُإنيُلمُأر ُسجونُحينماُكنتُأنظرُبيذاُاإلتجاهُ
َُ
قالُستيفن"ُ،إنيُسعيدُأنكُأظير
ِ
خاخ ُمراتُ
نصبُليُف ٌ
منُقمةُالسورُأوُحينماُكنتُأبحثُعنُجبلُألتسمقوُ.ىلُتعتقدُبأنوُستُ
عديدةُمنُقبلُأؤلئكُالذينُسيحاولونُالقبضُعميُووضعيُفيُأحدُالسجون؟ُوأنُأؤلئكُالناسُ

سيستخدمونُإسمُيسوع؟"ُ

َّ
"ُ،الربُنفسوُحذرُفيُالمكتوب ُأنوُفيُاأليامُاألخيرةُسيأتيُالعديدُفيُإسمُالربُ،زاعمينُ
أجبتوُ
كلُواحدُمنيمُأنوُحقُاً ُالمسيحُ،حتىُأنيمُسيخدعونُالكثيرينُ.صدقنيُ،ىناكُالكثي ُرُونُأمثالُ

ذلكُ،ولستُأ ّْ
قُأنُيعرفُمعظميمُأنيمُمخادعينُ.بإمكانيُأنُأقولُلكُعنُميزةُرأيتياُفيُ
ُصد
ُ
ُ.يتطمبُإيمانُ
أؤلئكُالذينُإلتقيتُبيمُ،لقدُغادرواُفيماُكانواُفيُرحمتيمُ،حادينُعنُمقصدىم
ٌ

لتتمكن ُمن ُاإلستمرارُ ،وىم ُإختاروا ُأن ُيتبعوا ُالخوف ُبدالً ُعن ُاإليمانُ .صاروا ُيفكرون ُأنُ
ّْ
ارُالخوفُالمحيطةُبسجونيمُأنياُحصونُالحقُ.الخوفُ
الخوفُىوُإيمانُوصارواُينظرونُأسو
ٌ
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سيفعل ُذلكُفيُرؤيتكُويجعمك ُتنظر ُالحصون ُبتمكُالطريقةُ .قمةُمنُأؤلئك ُالناس ُمخادعونُ

حقُاًُ.فمعظميمُمخمصينُ،لكنيمُإنخدعواُبواحدُمنُأقوى ُالضالالتُعمىُاإلطالقُُ،وىوُظاللُ

الخوفُ".

"ىلُينبغيُعميُمحاربتيم؟"ُ
َّ

أجبتو"ُ،أفيمُسؤالكُوأناُبنفسيُسألتوُمراتُعديدةُ.إنيمُيدمرونُإيمانُالعديدُمنُالناسُويعممونُ
ُ

ضر اًرُأكثرُلممقيمينُمؤقتاًُمماُتفعموُجميعُاألديانُوالطوائفُمعاًُ.سيأتيُزمانُحينُتزالُكلُ

أحجارُالعثرةُ،لكنياُفيُالوقتُالحاليُ،ىيُأيضاًُ،تخدمُقصداًُبجعمياُالطريقُأكثرُصعوبةُ".
إستمرتُفيُالكالم"ُ،أيريدُالحكمةُأنُيكونُأكثرُصعوبة؟ُإنوُاألنُبيكذاُصعوبةُلمجردُمحاربةُ
ُ
مخاوفناُ.لماذاُيريدُالربُأنُيجعموُأكثرُصعوبةُبجعمناُنحاربُكلُىذهُالناسُالمخيفة؟"ُ

"ُ،الرحمةُستكونُإماُسيمةُأوُصعبةُبحسبُماُيريدىا ُىوُ.ىذهُالحياةُىيُرحمةُمؤقتةُ
وتابعت ُ
ُ

ستخدمُلتييئةُأؤلئكُالذينُسيحكمونُمعُالربُفيُالزمانُاألتيُكأبناءُوبناتُالعمي ُالىُاألبدُ.
ّْ
تُ

كلُتجربةُىيُلغرضُتغييرناُنحوُصورتوُ.ينبغيُأنُنتعممُأحدُاألشياءُالميمةُفيُىذهُالرحمةُ

ىوُأنُالُنضيّْعُتجربةُواحدةُ،بلُنستغلُكلُالتجاربُكفرصُلناُ.إنُكانُطريقكُأكثرُصعوبةُ،

فالسببُىوُفيُع ِموُدعوتِ َكُ".
ُ
ُ

ضرورة التدريب
"ُ،دعيُالعديدُ،ولكنُأُختيرُالقميلُ.سيأتيُالعديد ُالىُوليمةُالزفافُ ،ولكنُالقميلُ
ُِ
سمعناُصوتاً ُ
سيكونواُالعروسُ".

ٍ
ِ
فوُستيفنُ،واُستمرُقائالًُ.
ُ
ماُعر
مفناُ.بداُكشابُرياضيُمثم
إلتفتناُلننظرُالحكمةُواقفاًُخ
"أركضُفيُالسباقُالم ّْ
عدُلكُ،وستكونُالمكافأةُأعظمُمنُأنُتدركياُفيُىذاُال ُوقتُ.أنتُتعرفُ
ُ
ُدعوت ُالجميع ُلمركضُ ،ولكن ُقميمون ُركضواُ
ُدرب ُنفسك ُلمبِّْر.
مدى ُالتدريب ُلمتييئة ُلمسباقّْ .
ُ

يدفُالفوزُ.دربُنفسكُلتفوزُ".
ب
ّْ
ثمُغادرُ.
سألُستيفن"ُ،لماذاُغادر؟"ُ
َ

ستممُذلكُبكونوُأكثرُكممةُ
"قالُكلُماُىوُمطموبُقولوُفيُىذاُالوقتُ.تكممُإليكُعنُالتدريبُ.أ ُُ
ٌ

ميمةُتخصكُفيُىذاُالوقتُ".

إعتدتُعمىُكرهُىذهُالكممة!"ُ
"تدريبُ.
ُ
45

"تكممُإليكُعنُالسباقُ.ىلُكنتُمتسابقاً؟"ُ
َ
ُمنحةُلمركضُ
"نعمُ،إنيُسريعُفيُالركضُ.كنتُدوماً ُأسرعُ ُمتساب
ض َّ
قُفيُمدرستيُوع ِر َ
ُ
ُعمي ُ

فيُجامعةُرفيعةُالمستوىُ".

"أستطيعُأنُأفيمُأنكُلمُتقبلُالمنحةُ".
"الُلمُأقبمياُ".
دريبُلعدمُذىابكُالىُالكمية؟"ُ
"ىلُكانُالسببُأنوُيعوزكُالت ُ
"الُ.كانُالسببُُ"...
صمتُستيفنُطويالًُفيماُكانُينظرُالىُقدميوُثمُقال"ُ،نعمُ،منُالمحتملُأنُيكونُىوُالسببُ".
َ
"ال ُتقمق ُعمى ُذلك ُاألنُ .عمى ُأي ُحالُ ،عميك ُأن ُتدرك ُشيئاًُ .معظم ُالذين ُمن ُالمحتمل ُأنُ
ٍ
اُاألفضلُفيُأيُحقل ُأوُمينةُالُيصيرواُأبداًُمنُالناجحينُرفيعيُالمستوى ُإلفتقارىمُالىُ
يكونو
شيءُواحدُ،ىوُالتيذيبُ.ماُتفعموُاألنُىوُأىمُبكثيرُمنُحمبةُسباقُأوُكميةُ.كانُالتيذيبُ
بكلُوضوحُنقطةُضعفكُوكمَّفكُالكثيرُلحدُاألنُ،ولكنُفيُالمسيحُكلُاألشياءُصارتُجديدةُ.

فيوُ،تمكُاألشياءُالتيُكانتُأعظمُضعفاتكُيمكنُأنُتصيرُأعظمُقوتكُ.أنتُاألنُتمميذهُ.وىذاُ
معناهُأنكُ'م َّ
يذب'"ُ
ُ
"أعممُأنكُتقولُالحقُ،وأعممُأنُىذاُالسباقُبالذاتُالُأريدُأنُأخسرهُ".
"ىلُترىُالطريقُالذيُيقودكُالىُالجبل؟"ُ
"نعمُ".
"إسموُالتيذيبُ.إبقىُفيوُإنُأردتُالوصولُالىُالقمةُ".
َ
ُ

الجيش
ٍ
ُعمىُجبلُعال ُيشرفُعمىُسيلُعظيمُ.كانُأماميُجيشُيزحفُعمىُجبيةُ
وفجأةُ،كنتُواقفاً
ُ

واسعةُ.تواجدتُىناكُإثنتيُعشرُفرقةُعسكريةُفيُالطميعةُ،واقفةُبكلُرشاقةُومكونةُمنُأعدادُ

اياُوزمرُنظاميةُ.كانتُ
غفيرةُمنُالجنودُ.كانتُالفرقُمنقسمةُكماُأظنُالىُأفواجُوكتائبُوسر ُ

الفُرقُمميزةُبراياتياُواألفواجُمميزةُبألوانُبذالتياُالنظاميةُالمختمفةُ.

الزمرُالنظاميةُمميزةُبأشياءُمثلُاألحزمةُأوُكتفيةُالسترةُالتيُإختمفتُ
كانتُالكتائبُوالسراياُو ُ

ماُ بينُتمكُالمجموعاتُ.كانُالجميعُيرتدونُالدروعُالمصقولةُبمونُفضيُ،والتروسُبمونُذىبيُ
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خالِصُ،واألسمحةُبمونيُالفضةُوالذىبُ.كانتُالراياتُعاليةُبطولُُ33الىُُ43قدمُ.وفيماُكانُ
ُ
الجيشُيخطوُكانتُدروعوُوأسمحتوُتتوىجُبنورُالشمسُكالبرقُ،ورفرفةُالراياتُودوسةُأحذيتيمُ

كقصفُالرعدُ.لمُأتصورُأنُاألرضُشيدتُأيُشيءُكيذاُسابقُاًُ.

ُ

ٍ
ُمنُكلُجنسُ.تواجدُ
ُونساءُ،كبا اًرُوصغا اًر
حينئذُصرتُقريباًُكفايةُألنظرُوجوىيمُ،رأيتيمُرجاالً
ً
تصميم ُرىيب ُعمى ُوجوىيمُ ،ومع ُذلك ُلم ُيبدو ُالتوتر ُعمييمُ .كانت ُالحرب ُفي ُاليواءُ ،لكنيُ

ِ
فتُحينئذُأنوُالُأحدُمنيمُكانُيخافُالمعركةُ
إستطعتُأنُأشعرُبتواجدُسالمُيغمرُالمر
اتبُعر ُ

يبُمنيمُرائعاًُكمظيرىمُ.
التيُكانواُيتقدمونُنحوىاُ.كانُالجوُالروحيُالذيُشعرتُبوُوأناُقر ٍُ
نظرتُالىُزيَّاتيمُ،كانتُاأللوانُمتألقةُ.كلُجنديُكانُيرتديُشاراتُو ِ
مةُ.كانُالجنراالتُ
أوس ٍُ
واألمراءُمنُذويُالمراتبُالعمياُيتقدمونُفيُالمراتبُمعُاألخرينُ.معُأنوُكانُواضحاًُأنُأؤلئكُ
ٍ
ُلمرتبتوُ
منُذويُالمراتبُالعمياُىمُالمسؤولينُ،إالُأنوُلمُيبدوُعمىُأحد ُمنيمُأنوُكانُحساساً َ
ِ
بشكلُمفرطُ.منُُاَ ِم ِرُالمرتبةُاألعمىُالىُاألدنىُ،بداُعمىُالجميعُأنيمُأصدقاءُحميمينُ.بداُليُ

بُبشكلُالُمثيلُلوُ،معُذلكُبداُعميوُأنوُعائمةُكبيرةُ.
در ٌُ
الجيشُم َّ
ُ
ُ

فيما ُكنت ُأتأمميمُ ،لم ُيبدو ُعمييم ُاألنانيةُ ،ليس ُألنيم ُيفتقدون ُاليويةُ ،بل ُألنيم ُكانوا ُجميعاًُ
متأكدينُمنُىمُوماُكانواُيفعمونوُ.لمُيكونواُمفتخرينُبأنفسيمُوالُباحثين ُعنُإعتر ٍ
اف ُبيمُ.لمُ
َُ
صعقتُلرؤيةُىكذاُعددُكبيرُفريدُمنُنوعوُ،بيذاُ
حُأوُإفتخارُفيُأيُمنُالمراتبُ.
أكتشفُطمو
ّْ
ُ

ُكنت ُمتيقناً ُأن ُاألرض ُلم ُتشيد ُىكذا ُجيش ُعمىُ
اإلنسجام ُومتقدمين ُفي ُخطوات ُمثالية.
ُ
اإلطالقُ.

ثمُوجدت ُنفسيُخمفُالفرقُاألماميةُناظ اًرُالىُمجموعةُكبيرةُمكونةُمنُمئاتُالفرقُ.كلُفرقةُ
ُ
منياُكانتُمختمفةُفيُالحجمُ،فيياُالفرقُالصغيرةُمكونةُمنُألفيُجنديُوالفرقُالكبيرةُبمئاتُ

األالفُ ُ.ومعُأنُىذهُالمجموعةُلمُتكنُرشيقةُوممونةُمثلُاألولىُلكنياُكانتُجيشاًُرىيباًُبسببُ
حجموُ.كانُليذهُالمجموعةُراياتُأيضاًُ،لكنياُلمُتكنُكبيرةُومثيرةُمثلُالتيُفيُحوزةُالمجموعةُ

ُ،لكنيُكنت ُمنذىالًُألنُالعديدُمنيمُلمُيكنُ
ُبزُعسكرياًُمعُالمراتب
األولىُ.كانُجميعيمُمرتدياً َُّاً
ُ
مرتدياًُدروعاًُكاممةُولمُيكنُلمعديدُمنيمُأسمحةُ.كماُأنُالدروعُواألسمحةُالتيُكانتُفيُحوزتيمُ
لمُتكنُمصقولةُوالُمتألقةُمثلُالمجموعةُاألولىُ.
ُ

اتبُ،إستطعت ُالنظرُبأنُلدىُالجميعُتصميمُ
ت ُجيداً ُبأؤلئكُالمتواجدينُفيُىذهُالمر
فيماُ َّ
ُ
تفرس ُ

وىدفُ،ولكنُلمُيكنُليمُذاتُالتركيز ُمثلُالمجموعةُاألولىُ.فيؤالءُبدوُأكثرُإدراكاً ُلمراتبيمُ

ُ.كماُشعرتُ
اتبُالذينُحوليمُ.شعرت ُأنُذلكُكانُيصرفُإنتباىيمُمانعاً ُإياىمُمنُالتركيز
ومر
ُ
ُ
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ميييمُأكثرُ.معُذلكُ،شعرت ُأنُالُيزالُ
اتبُ،وىذاُبالذاتُماُكانُي
بوجودُطموحُوغيرة ُبينُالمر
ُ
ُ

يسُوالقصدُأكثرُمنُأيُجيشُعمىُاألرضُ.كماُ
ليذهُالمجموعةُالثانيةُمستوىُعالُمنُالتكر ُ
أنو ُكان ُأيضاً ُجيشاً ُقوياً ُجداًُ .خمف ُىذه ُالمجموعة ُالثانيةُ ،كانت ُمجموعةُثالثة ُتخطو ُخمفُ

المجموعتينُاألوليتينُ،لكنيُلستُمتأكداً ُإنُكانُبإمكانياُرؤيةُالمجموعاتُالتيُأمامياُ.ىذهُ
ُبعدة ُمر ٍ
المجموعة ُكانت ُأكبر ِ
ات ُمن ُالجيش ُاألول ُوالثاني ُمعاًُ ،وبدا ُعميو ُمكوناً ُمن ُماليينُ
ِ
فةُمثلُسربُ
وماليينُ.فيماُكنتُأنظرهُمنُعمىُبعدُ،كانُىذاُالجيشُيتحركُفيُإتجاىاتُمختم

طيور ُعظيمُ،مندفعينُفيُطريق ُثمُسائرينُفي ُطري ٍ
ق ُاَخرُ ،لم ُيتحرك ُأبدًا ُفي ُإتجاه ُمستقيمُ

لمسافةُبعيدةُ.وبسببُىذاُالتحركُالغريبُ،كانُينحرفُأكثرُفأكثرُعنُالجيشينُاألولينُ.

َُّ
مزقةُبألوانُرماديةُكئيبةُلمُتكنُممساءُ
اتُم َُّ
بتُأكثرُ،رأيتُأنُىؤالءُالجنودُير
وفيماُإقتر ُ
تدونُبز ُ
احد ُمنيم ُكان ُممطخاً ُبالدم ُومجروحُ .كان ُالقميل ُمنيم ُيحاول ُالتقدمُ ،ولكنُ
وال ُنظيفةُ .كل ُو ٍُ
معظميمُكانُيسيرُفيُطريقُعامُخمفُالذينُيسيرونُأماميمُ.كانُالقتالُيندلعُبإستمرارُفيُ

المراتب ُمسبباً ُإصابات ُلمعديد ُمنيمُ .كان ُبعض ُالجنود ُيحاول ُالبقاء ُخمف ُالرايات ُالميتريةُ
والمنتشرة ُماُبين ُمراتبيمُ .مع ُذلكُ،لمُيكن ُحتى ُلمذين ُكانوا ُقريبين ُمنُالراياتُىويةُواضحةُ

ألنيمُكانواُينسمونُبإستمرارُمنُرايةُالىُأخرىُ.
ُ

في ُالجيش ُالثالثُ ،كنت ُمندىشاً ُلتواجد ُمرتبتين ُفقطُ ،الجنراالت ُوالعسكرُ .كان ُالقميل ُمنيمُ

ُأر ُأي ُسالح ُبإستثناء ُأسمحةُوىميةُيحممياُالجنراالتُ.كانُالجنراالتُ
يرتدي ُقطعة ُدرعُ ،ولم َ
يتباىونُبياُوكأنياُجعمتيمُشيئاً ُإستثنائياًُ،ولكنُحتىُأؤلئكُمنُذويُالمراتبُكانواُيعممونُأنُ

ُكانواُ
تمك ُاألسمحة ُلم ُتكن ُحقيقيةُ .أحزنني ُذلك ُألنو ُكان ُواضحاً ُأن ُأؤلئك ُمن ُذوي ُالمراتب ُ

يرغبونُبشدةُإيجادُشخصُحقيقيُيمكنيمُإُتّْباعوُ.

لمُيبدوُىناكُأي ُطموحُسوىُالمتواجدُبينُالجنراالتُ.لمُيكنُذلكُبسببُعدمُاألنانيةُكماُفيُ
عنايةُقميمةُ.فكرت ُأنوُعمىُاألقلُسيكونُالطموحُالموجودُفيُ
الجيشُاألولُ،بلُبسببُوجودُ
ُ
المجموعةُالثانيةُأفضلُبكثيرُمنُاإلرتباكُالسائدُفيُىذهُالمجموعةُ.بداُعمىُالجنراالتُىناُأنُ

لدييم ُرغبة ُأكبر ُفي ُالتحدث ُعن ُأنفسيم ُومحاربة ُالواحد ُلألخرُ ،وىذا ُما ُكانت ُالمجموعاتُ
اياتُ.إستطعتُأنُأنظرُبعدئذُأنُالمعاركُضمنُالمراتبُكانتُ
الصغيرةُتفعموُبإستمرارُحولُالر
ُ

السببُالمؤديُليذاُاإلندفاعُالعظيم ُوبسببُالتغيراتُالغريبةُفيُاإلرشاداتُالتيُكانتُتصدرىاُ
ٍ
ىذهُالمجموعةُمنُوقتُالىُاَخرُ.
ُشعرت ُأنو ُحتى ُبأعدادىم ُالعظيمةُ ،لمُ
ُكنت ُأنظر ُالى ُالماليين ُفي ُالمجموعة ُاألخيرة،
ُ
فيما ُ
تضيفُأية ُقوةُالى ُالجيش ُحقُاًُ ،بل ُباألحرىُأضعفوهُ .ينبغيُعادةُفيُكلُمعركة ُحقيقيةُأنُ
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يوجو ُالجيشُنظره ُالى ُالمسؤوليةُبدالً ُالىُالمنفعةُ .فمجرد ُالعون ُفيُالطعامُوالحمايةُستجعلُ

ةُالجيشُلمقتالُ.فكرتُبأنُالعسكرُ
التكمفةُأكثرُفيُالمصادرُمنُأيةُقيمةُيمكنُإضافتياُالىُقدر
ُ

في ُالمجموعة ُاألولى ُأو ُالثانية ُجديرون ُباألعتبار ُأكثر ُمن ُالعديد ُمن ُجنراالت ُالمجموعةُ

الثالثةُ .لم ُأستطع ُأن ُأفيم ُالسبب ُفي ُسماح ُالمجموعتين ُاألوليتين ُليذه ُالمجموعة ُالثالثة ُأنُ
تصنفُخمفيماُ.بكلُوضوحُلمُيكونواُجنوداًُبمعنىُالكممةُُ.
ُ

حكمة صفورة
وجدت ُ نفسي ُفي ُالحال ُعمى ُجبل ُحيث ُتمكنت ُمن ُرؤية ُالجيش ُبكامموُ .وفيما ُكنت ُأراقبُ،
ُُ
ُقدامُالجيشُ،ولكنُحالُعبورُالفرقُاإلثنيُعشرُاألولىُ،
ُ
ُومغب اًر
الحظتُأنُالس َ
َ
يل ُكانُجافاً ُ
ظاللياُوحاممةُثما ُاًرُ ،وجداولُمياهُنقيةُتتدفقُ
صارتُاألرضُخضراءُداكنةُ ،معُأشجارُمعطيةُ ُِ

فيُكلُمكانُمنُاليابسةُ.كانُالجيشُيستردُاألرضُ.فكرت ُعنُمدىُإختالفُىذاُعماُيحدثُ
ُ
ٍ
جردواُالبمدُتماماًُفيُكلُمكانُ
أحدُجيوشُالعالمُبمدُماُ،حيثُ َي
حينُيعبرُ
سمبونُوينيبونُحتىُي ّْ
ُ
يصمونُإليوُ.
ُ

اقبتُذلكُفيماُكانتُالمجموعةُالثانيةُتعبرُذلكُالمكانُ.رفعواُالجسورُوالعديدُمنُاألبنيةُولكنُ
ر ُ
ِ
ُىيئتو ُمثمما ُكان ُقبل ُعبورىمُ .إذ ُلم ُيكن ُالعشب ُأخض اًر ُكما ُفيُ
لم ُيكن ُالمكان ُمتروكاً ُعمى
السابقُ،كماُأنُالجداولُكانتُطينيةُ ُو ُسمبتُالكثيرُمنُالثمارُ.

أيت ُماُحدثُفيماُكانتُالمجموعةُالثالثةُتعبرُذلكُالمكانُ.إذُكانُالعشبُإماُمنزوعاً ُأوُ
ثمُر ُ

إستصعبُرؤيتوُ.وماُبقيُمنُاألشجارُجّْردُمنُاألوراقُوالثمارُ.كانتُ
مدع ُوساًُفيُاألرضُمماُ
ُ
الجداول ُمموثةُ ،والجسور ُمكسورة ُغير ُقابمة ُلمعبورُ ،وتُركت ُاألبنية ُخرابُاًُ .بدا ُلي ُأن ُىذهُ

المجموعةُخربتُماُبقيُصالحاً ُبعدُعبورُالمجموعتينُاألولىُوالثانيةُ.وفيماُكنتُأراقبيمُ،بدأُ
َّ

الغضبُينبعُفيُداخميُ.

شعرتُبالحكمةُواقفاًُبجانبيُ.لمُيقلُأيُشيءُمنذُفترةُطويمةُ،لكنيُإستطعتُأنُأشعرُبأنوُىوُ
ُ

أيضاًُكانُغاضباًُ.

خربُ .جئت ُألُعطي ُحياة ُوأُعطييا ُبوفرةُ .حتى ُحينما ُينضج ُجيشيُ،
وأخي اًر ُقال"ُ ،األنانية ُتُ ّْ
ِ
سيكونُىناكُالكثيرونُم َمنُيدعونُبإسميُويتبعونُأؤلئكُالذينُيتبعوننيُ،لكنيمُالُيعرفونيُوالُ
عالمُالُيعرفُ
خربونُثمارُأؤلئكُالذينُيتبعوننيُ.وبسببُذلكُ،فإنُال
الءُي ّْ
ُ
يمشونُفيُطرقيُ.ىؤ ُ
ماُإذاُشعبيُبرك ُةًُأمُلعنةُ".
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وفيماُقالُالحكمةُذلكُ،شعرت ُبحماوةُىائمةُخارجةُمنوُ،وازدادتُحدتياُحتىُصارتُموجعةُ
ُ

التركيزُفيُماُكانُيقولوُ.كماُإنيُكنت ُأعرفُبأنيُأشعرُبماُيشعرُبوُ
ُعمي ُ
بحيثُكانُصعباً َُّ
ُ

وأنُذلكُكانُجزءاً ُميماً ُمنُالرسالةُالتيُكانُينقمياُليُ.ىذاُالوجعُكانُتجميعُألالموُعمىُ
ِ
اجدةُفيُىذاُالجيشُ.كانتُكالُالمشاعرُشديدةُلدرجةُإنيُ
األرضُوغضبوُعمىُاألنانيةُالمتو

ُعميُ.
ُُ
غت َّ
شعرتُوكأنياُطُ ِم ْ

َّ
رُالجيشُبأكمموُ.ثمُتذكرت ُكيفُ
دم
زديادُ،شعرت
فيماُإستمرُغضبُالربُفيُاإل
ُسي ّْ
ُ
ُ
ُأنُالرب ُ

كانُقصُُد ُالربُ
أنُالربُإلتقىُبموسىُحينماُمضىُموسىُفيُطريقوُالىُمصرُمطيعاً ُالربُ.
َ

ةُإبنيماُ.لمُأفيمُذلكُحتىُاألنُ.ألنُالختانُيتكممُعنُإزالةُ
أنُيميتوُالىُأنُختنتُزوجتوُصفور
ُ

بوة ُإنذارُلخطيةُعاليُالكاىنُ،
أعضاءُجسديةُأوُطبيعةُجسدية
ُ،ىذاُالحدثُمعُموسىُكانُكن َّ
ُ
الذيُجمبُلعنةًُعمىُنفسوُوىزيمةًُألسرائيلُبسببُفشموُفيُتأديبُإبنيوُ.
صرخت"ُ،ياُربُ،أن ِيضُالذينُليمُحكمةُصفورة!"ُ
ُ

ضيُالىُقادةُىذاُالجيشُالعظيمُوأنُأقولُليمُقصةُ
ُ
إستمرُاإلشتعالُوغمرنيُتصميمُعميقُلمم
صفورةُوأنوُيتوجبُعمىُكلُو ٍ
ع ُالطبيعةُ
احد
ختن ُفيُقمبوُ.ينبغيُأنُتُنتز َ
ُ
ُفيُجيشُالربُأنُي َ
دمرُمنُ
الجسديةُ.عممتُأنيمُلوُسارواُأبعدُمنُذلكُدونُأنُيعممواُ
ذلكُ،فإنُالجيشُبأكمموُسي َّ
ُ
ُ
قبلُالربُنفسوُ،تماماًُمثمماُكانُالربُعمىُوشكُأنُيقتلُموسىُعندُرجوعوُالىُمصرُ.
ُ

ثمُوجدتُنفسيُواقفاًُفيُقاعةُالحكمُأمامُكرسيُالدينونةُ.كانُالربُالُيزالُيظيرُكيُ'الحكمة'ُ،
ُ

ولكنيُلمُأرهُأبداًُبيكذاُرىبةُوالُكمماتوُبيكذاُثقلُ،إذُقالُ:
ُا

ُفوضيم ُاألن ُسيقودون ُىذا ُالجيشُ .إنيُ
أيت ُىذا ُالجيش ُفي ُقمبك ُعدة ُمراتُ .القادة ُالذين ُأ ّْ
"ر َ
أ ِ
ُرسمكُالىُالعديدُمنُىؤالءُالقادةُ.ماُالذيُستقولوُليم؟"ُ
ُّ
يفُسمحُ
المجموعةُالثالثةُ.لستُأفيمُك
"ياُربُ،ىذاُجيشُعظيمُ،لكنيُالُزلتُحزيناًُعمىُحالُ
ُ
ُ

اُالىُأبعد ُمماُىمُفيوُ،ينبغيُ
ليمُأنُيكونواُجزءاً ُمنُجيشكُ.أريدُأنُأقولُأنوُقبلُأنُيسيرو
َ
عمى ُالجيش ُاألول ُوالثاني ُالتراجع ُوتشتيت ُىذه ُالمجموعة ُالثالثةُ .فيم ُليسوا ُحقاً ُسوى ُ ٍ
حشدُ
عظيمُمنُالرعاعُ".
َّ

مُالذينُمزُِمعُأناُعمىُإطالقيمُسيجمعونُ
ُُ
قال"ُ،ماُرأيتوُُاليومُالُيزالُموجوداًُفيُالمستقبلُ.الخدا
أيتُ.فيُىذاُالوقتُ،تقريباًُجيشيُبأكمموُىوُفيُحالةُ
ىذاُالجيشُويجيّْزونوُليكونواُجميعاًُكماُر َ
ُ

مكننيُأنُأسمحُبإقصائيم؟"ُ
ةُ.كيفُي
المجموعةُالثالث
َ
ُ
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ٍ
ُأيُشعب ُلمربُحالتوُجيدةُكماُالمجموعةُ
ُلكالموُىذاُ،معُإنيُعممت
صعقت
ُإنيُلمُأر ُمطمقاً
ُ
ُ
َ

الثانيةُمنُالجيشُ.

ُإنيُشعرتُبغضبكُعمىُالمجموعةُالثالثةُ.إنُكانُتقريباًُمعظمُجيشكُاألنُ
ُ،أعمم
قمت"ُ،ياُرب
ُُ
ُ
ُ

ُكنت ُأنظر ُالى ُىذهُ
في ُذلك ُالوضعُ ،فإني ُبكل ُبساطة
ُشاكر ُأنك ُلم ُتُ ّْ
دمرنا ُجميعاًُ .حينما ُ
ٌ
ُشعرت ُأن ُحالتيا ُالبائسة ُسببو ُإفتقار ُلمتدريب ُوالتجييزُوالرؤياُ،إضافة ُالىُ
المجموعة ُالثالثة،
ُ
ختن ُالقموبُ .أ ّْ
ُعمي ُالذىاب ُإلييم ُبرسالة ُعن ُصفورةُ،
ُصدق ُأنو َّ
إخفاق ُلقبول ُالصميب ُالذي َ
ُي ُ

لكنيمُيحتاجونُأيضاًُالىُضباطُوأمراءُلتدريبيمُ".

إستمر ُالحكمة"ُ ،أتذكر ُالجيش ُاألول ُالذي ُرأيتوُ ُقدام ُالجبلُ .ىم ُأيضاً ُلم ُيكونوا ُمستعدينُ

لممعركةُ،ولكنُحينماُبدأتُالمعركةُ،أؤلئكُالذين ُلمُيكونواُمستعدينُفرواُ.عمىُأي ُحالُ،رجعُ
الكثيرونُوعمييمُدروعيمُواُستُبدلتُأوىاميمُبالحقُ.تغيرتُأيضاً ُالمجموعتينُاألوليتينُفيُىذاُ
ُ
اُإلي ُفأرسمتُرعاتيُإلييمُممنُ
الجيشُبسببُالمعاركُالتيُأيقظتيمُلحالتيمُالحقيقيةُ.ثمُصرخو َّ

ىمُحسبُقمبيُ".

مركزُ ،بلُ
"جميع ُرعاتي ُىم ُمثل ُداود ُالممكُ .ليسوا ُمرتزقة ُممن ُيسعون ُإلكتساب ُأماكن ُأو ُ ُا
سيبذلونُأنفسيمُمنُأجلُشعبيُ.كماُأنيمُالُيعرفونُالخوفُفيُالصراعُضدُأعدائيُوىمُأنقياءُ

فيُعبادتيمُليُ.إنيُمزمعُأنُأطمقُىؤالءُالرعاةُ.ينبغيُعميكُالرجوعُبرسالةُصفورةُ.الوقتُ
اُمعُشعبيُ،الذينُالُيختنونُقموبيمُ.
حسبو
اَ ٍت ُقريباً ُحيث ُ
َ
ُ
لنُأحتملُأؤلئكُالذينُيسعونُألنُي َ
ينبغيُأنُتنذرىمُعنُغيظيُ".
"كماُإنيُأُرسمكُراجعاًُلتسيرُمعُاألنبياءُالذينُأطمقتيمُمثلُصموئيلُليسكبواُالزيتُعمىُرعاتيُ

الحقيقيينُ .اليوم ُُيعتبر ُالكثي ُرُون ُمنيم ُبأنيم ُاألدنى ُمن ُبين ُإخوتيمُ ،لكنك ُستجدىم ُيخدمونُ
كرعاةُأوفياءُلقطعانيمُالصغيرةُ،إنيمُفعمةٌ ُأمناءُلكلُماُأعطيتوُليمُ.ىمُاألمناءُالذينُدعوتيمُ
الءُبسمطتيُ.سي ِعُُّدونُشعبيُفيُالنيايةُلممعركةُالعظيمةُ".
ليكونواُمموكاًُ.سأئتَ ِم ُنُليؤ
ُ

أنُيعملُبالجنراالتُ
ُ
فتسائمت ُفيُقمبيُ،إنُكناُاألنُفيُحالةُالمجموعةُالثالثةُ،ماُالذيُتوجبُ ُ
الذينُلمُيبدوُأنيمُجنراالتُحقيقيينُعمىُاإلطالق؟ُ

نيمُأناُ،بلُعيَّنواُأنفسيمُ
أجابُالرب"ُ،أنتُعمىُصوابُ،إنيمُليسواُبجنراالتُحقيقيينُ.لمُأ ُّْ
ُعي
َ

بأنفسيمُ.معُذلكُ،سيتغيرُالبعضُمنيمُوسأجعميمُجنراالتُ.واَخرين ُسيصيرواُضباطاً ُنافعينُ.

فرُفيُبدايةُالمعركةُ،ولنُتراىمُبعدُذلكُثانيةُ".
عمىُأيُ
حالُ،معظميمُسي ُّ
َ
"تذكرُىذاُ:فيُفترةُماُكلُو ٍ
احدُمنُالمجموعتينُاألوليتينُكانُجزءاًُمنُالمجموعةُالثالثةُ.حينماُ
ُبعد ُجسديةَ ُشعبيُ ،فإن ُأؤلئك ُالذين ُدعوتيم ُحقُاًُ
ُمعمناً ُإني ُلن ُأحتمل ُ
تذىب ُبرسالة ُصفورة ُ
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ِ
اُمنُختانيُبلُسيصمدواُضدُالجسديةُفيُالمعسكرُ،لذلكُ
والذينُىمُمكرسينُلطاعتيُلنُيفرو
لن ُأضطر ُعمى ُجمب ُالدينونة ُعمييمُ .رعاتي ُىم ُالمسوؤلين ُعن ُحالة ُخرافيُ .جنراالتي ُىمُ
المسؤولين ُعن ُحالة ُجنوديُ .أؤلئك ُالذين ُدعوتيم ُسيأخذون ُىذه ُالمسؤولية ُألنيم ُيحبوننيُ

ويحبونُشعبيُويحبونُالبِّْرُ".
ُ

قائد الجنود
ٍ
أمامُكرسيُالدينونةُ،بلُعمىُجبل ُيشرفُعمىُالجيشُثانيةُ.كانُالحكمةُواقفاًُ
بعدئذُلمُأكنُ

بجانبيُ.بداُعميوُالحزمُ،لكنيُلمُأعدُأشعرُبالوجعُوالغضبُالذيُشعرتُبوُقبالًُ.

ُ"سمحت ُلك ُألنُتنظر ُقميالً ُفي ُالمستقبلُ .إنيُأُرسمكُالى ُأؤلئك ُالمدعوينُ
بدأ ُالحكمة ُقائالً،
ُ
ُلي ِع ُّدواُجيشيُويقودونوُ.أؤلئكُىمُالذينُيقاتمونُفيُالمعركةُعمىُالجبلُ.أؤلئكُىمُالذينُإلتقواُ
اُعميوُمجازفينُبحياتيمُ.إنيمُ
بجيشُالمشتَكيُوبقواُأمناءُ.أؤلئكُىمُالذينُإعتنواُبشعبيُوحافظو
ُ
ُ

ُدعيواُليكونواُقادةً ُفيُجيشيُالذيُسيحاربُفيُالمعركةُالعظيمةُفيُالنيايةُوسيصمدواُبدونُ
خوفُضدُكلُقواتُالظممةُ".

ُحيثُسيعسكرُ.اإلقامةُالوقتيةُ
ولكنُسيكونُىناكُوقت
"كماُتنظرُبعينيكُ،ىذاُالجيشُيتقدمُ ،
ٌ
ُ
فيُمعسكرُضروريةُمثلُالسيرُ.إنوُوقتُالتخطيطُوالتدريبُوصقلُالخبراتُواإلسمحةُ.كماُإنوُ

الوقتُممنُىمُفي ُالمجموعةُاألولىُأنُيسيرواُضمنُالمجموعةُالثانيةُوعمىُقادةُالمجموعةُ
الثانيةُالسيرُضمنُالمجموعةُالثالثةُ،إليجادُأؤلئكُالممكنُدعوتيمُالىُالمستوىُالتاليُ.إفعلُ

يبُحينُتُنجزُرؤياُيوحناُُ،2-1ُ:11والذينُيريدونُأنُ
ىذاُماُدمتُتستطيعُذلكُألنُالوقتُقر ٌ

قيُفإنيمُسيداسونُتحتُالقدمُ.سيكونُجيشيُقبلُالمعركةُ
يدعوُبإسميُلكنيمُالُيسيرونُفيُطر
ُ

ُكماُأناُقدوسُ.سأزيلُأؤلئكُالذينُلمُتُختنُقموبيمُكذلكُالقادةُالذينُالُ
العظيمةُاألخيرةُمقدساً
ٌ
يدعمون ُبُِّْريُ .حين ُيبدأ ُالقتال ُفي ُالمعركة ُاألخيرة ُلن ُيكون ُىناك ُمجموعة ُثالثة ُكالتي ُتراىاُ
ىناُ".

ماُأقودُشعبيُالىُاألمامُ
"لحدُاألنُعندُتخيّْمُجيشيُفيُمعسكرُ،يكونُمعظمُالوقتُقدُتبددُ.مثم
ُ
ٍ
مُفيُمعسكرُ،فيناكُقصدُ.قوةُالجيشُالذيُ
ُّْ
أدعوُجيشيُليخي
بيدف ُواضحُ،ىكذاُأيضاً ُحين ُ
ٌ
هُ.حينماُيحينُالوقتُليتوقفُويخيمُالجيشُفيُأوانوُ،فالقصدُىوُ
ُّْ
يزحفُستتحددُبنوعيةُمعسكر

ُجيشُسواءُكانُفيُمعركةُأمُفيُسالمُ.ينبغيُأنُتتعممُكيفُ
لكيُيتعممُشعبيُطر
قيُ.فالجيش ٌ
ُ
تخيمُفيُمعسكرُ ُوكيفُتسيرُوكيفُتقاتلُ.لنُتفعلُأيُو ٍ
احدُمنياُجيداًُإنُلمُتفعمياُجيدُاًُمعُاًُ".
ُّْ
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"ينبغيُأن ُيكونُجيشيُجاى اًزُليفعلُكلُواحدةُمنيا ُفيُأوانوُوفيُغيرُأوانوُ.قدُتفكرُأنو ُحانُ
الوقتُلمسيرُ،لكنيُسأ ِ
ٍ
مُفيُمعسكر ُألنيُأرىُأشياءُالُيمكنكُرؤيتياُأبداًُ،حتىُمنُ
ُّْ
دكُلتخي
ُرش

مكانُالرؤياُىذاُ.إنُتتبعنيُفإنكُستفعلُدوماًُالشيءُالمناسبُفيُالوقتُالمناسبُ،معُأنوُقدُالُ
ُلكُ.تذكرُإنيُقائدُالجنودُ".
يكونُمناسباً َ

ُبنبل ُم ِي َُّم ِ
تو ُومدى ُاإلعداد ُليذه ُالميمة ُومدى ُالجودة ُفي ُقيادتوُ .ىذاُ
َُّ
"تصميم ُجيش
ُسيتحدد ُ ُ
ِ
ُنبالً ُأُعطيت ُلإلنسان ُعمى ُاإلطالقُ .عمى ُأية ُحالُ ،القميل ُمنُ
الجيش ُسيتقدم ُبأفضل
ُالميام ُ

ِِ
ُقيمُ
ُ
شعبيُقدُجيّْ َ
زُلميام ُوُ،أماُأؤلئكُالذينُيقودونُشعبيُاألنُفإنيمُيتبعونُرغباتُأنفسيمُ.سأ َ
األنُقادةُسيقومونُبتدريبُوتجييزُشعبيُ.سيتبعنيُىؤالءُدوماًُألنيُأناُقائدُالجنودُ".

"الكثير ُمن ُالجيوش ُتختبر ُإنتصارات ُوىزائمُ .يتقدم ُجيشي ُمنذ ُقرون ُعديدةُ .كانت ُلو ُأيضاًُ

إنتصاراتُعديدةُوىزائمُعديدةُ.خسرُجيشيُالعديدُمنُالمعاركُألنوُىاجمُالعدوُفيُوقتُلمُ
ِ
ٍ
ُبأناس ُغير ُمدربينُ .معظم ُىؤالء ُالقادةُ
زموا ُألنيم ُىاجموا ُالعدو
ُى ُ
أعطو ُاألمر ُبذلكُ .اَخرين ُ
فعمواُذلكُألنيمُكانواُيسعونُلتمجيدُأنفسيمُ.كماُكتبُبولسُالرسولُعنُأؤلئكُفيُزمانو"ُ.إنيمُ
جميعاًُيسعونُلمنافعيمُالذاتيةُ".
"كانُلقادةُاَخرونُمنفعتيُفيُقموبيمُفسعواُبصد ٍ
قُالىُالنصرةُعمىُالشرُألجلُإسميُ،لكنيمُلمُ
يذبوا ُشعوبيم ُجيداًُ ،ولم ُيسيروا ُمعي ُكحكمة ُليمُ .لكن ُذلك ُسيتغير ُاألنُ .أنا ُسأكون ُقائدُ
ُي ُّْ
يقةُالتيُيظيرُفيياُشعبيُاألنُ،ولكنُتذكرُماُسينتج ُعنيمُ.
الجنودُ.الُتضعفُعزيمتكُبالطر
ُ

سأُقيمُاألنُقادةُسيتقدموا ُحينماُأُعطييمُاألوامرُ .حينما ُيتبعني ُجيشيُ،فإنوُسينتصرُفيُكلُ

معركةُ.حينماُيخيمُفيُمعسكرُ،فإنوُسيعرفُمحضريُ،وسينموُق ُويُاًُفيُطرقيُ".
ُّْ

"سيأتيُزمانُفيُالمستقبلُحينُترىُشعبيُتمامُاًُكماُىوُاألنُ.فيُذلكُالوقتُ،ستشعرُبغضبيُ

المشتعلُ.إعممُأنوُلنُأحتملُبعدُأؤلئكُالذينُيبقواُفيُوضعيةُالمجموعةُالثالثةُ.حينئذُسأوقفُ
سيرُالجيشُكموُحتىُيتأدبُأؤلئكُالمتواجدينُفيُىذهُالمجموعةُإماُيصيرواُجنوداًُأوُيتشتتواُ.
سأ ّْ
يرُوأنُيعيشواُليُولِحقّيُ.بعدئذُ
ُودبُأؤلئكُفيُالمجموعةُالثانيةُلكيُيطرحواُطموحيمُالشر ُ
ُيدعسونُ
سيتقدم ُجيشيُ ،ليس ُلمتدميرُ ،بل ُإلعطاء ُحياةُ .سأكون ُفي ُوسطيم ُألجعل ُأعدائي ُ

يُجيشيُ.إنيُقادمُألكونُقائداًُلمجنود!"ُ
تحتُقدم
ٌ
ُ

المدينة
خرُيشرفُعمىُمدينةُ.كانُمجدُالمدينةُيفوقُأيُشيءُرأيتوُأوُتصورتوُ
ُ
ثمُوقفت ُعمىُجبلُاَ ُ
منُقبلُ.ففيماُكانتُكلُاألبنيةُوالبيوتُفريدةُوجميمةُ،كانُكلُو ٍ
ُلمنظرُ،وجميعياُ
ُ
احدُمنياُممفتاً
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ٍ
المياهُ.كانتُبشكل ُوكأنُالمدينةُناميةُ
متناسقةُالواحدُمعُاالَخرُومعُالحقولُالمحاطةُوالجبالُو

ُ.شعرتُبأنيُأنظر ُالىُشيءُكانُمبنياً ُمنُقبلُجنسُلمُيسقطُ
ناء
مثلُشجرةُبدالً ُمنُكونياُبِ ً
ُ
بلُسارُفيُبِّْرُونقاوةُأدمُوحواءُمنذُالبدايةُ.

إحدىُالمميزاتُالظاىرةُفيُالمدينةُكانتُالكميةُاليائمةُمنُزجاجُالنوافذُفيُكلُمبنىُأوُمنزلُ.
ٍ
ابُموضوعةُبشكل ُحتىُشعرتُبأنيُلستُفقطُ
كانُالزجاجُشفافاً ُوصافياً ُوكانتُالنوافذُواألبو

وكأنوُليسُىناكُشيءُمخفيُ،إذُلمُيكنُىناكُ
ُبوُفيُكلُمنزلُ،بلُمدعَُّواًُ.وكانُالحالُ
ُمرحباً
ّّ
َ
قةُشيءُ.بعدئذُنظرت ُالىُالناسُفيُالمدينةُ.بدوُليُمألوفينُ،لكنيُعممتُفيُ
خطر ُمنُسر
ُ
ٌ

نفسُالوقتُبأنيُلمُألت ِ
ُبأي ُواحدُمنيمُ.كانواُمثلُتصوريُألدمُقبلُسقوطوُ.كانتُعيونُكلُ
ق ّْ
و ٍ
احد ُمنيمُمشرقةُمماُيشيرُتقريباًُعمىُإدراكيمُالشاملُ،ليمُمنُالعمقُالفكريُأبعدُبكثيرُحتىُ

منُأفضلُشخصُمتقدُالذكاءُعرفتوُعمىُاإلطالقُ.كنتُأعممُأنُذلكُكانُنتيجةُتر ٍ
تيبُوسالمُ
ٍ
ك ُمنُ ّْ
ّْ
الشكُ.لمُيكنُىناكُطموحُألنُكلُواحدُمنيمُ
خال ُتماماً ُمنُاإلر
باكُأوُالشكُ،أوُاإلربا ُ

كانُواثقاً ُمنُنفسوُوكانُالجميعُفرحينُبماُىمُفيوُوماُيفعمونوُ.وألنُكلُواحدُمنيمُكانُح اًرُ

ُيمكنُتصديقياُ.
فإنُالجميعُكانواُودودينُتماماًُ.بداُالفقرُأوُالمرضُكأمورُال ُ

نظرتُالىُشوارعُالمدينةُ.كانُىناكُشوارعُعامةُرئيسيةُفيُمركزُالمدينةُوكانتُجميعياُتسيرُ
ُ

عُالعامةُ.فيماُكنتُأنظرُالىُ
فيُذاتُاإلتجاهُ،وتواجدُالعديدُمنُشوارعُأصغرُتربطُتمكُالشوار
ُ
ُ.وحينُنظرتُالىُشارعُعامُاَخرُ
حتُليُالمعرفةُعنُحقيقةُالقداسة
عُالعامةُمنِ ُْ
أحدُكبارُالشوار
ُ
ُ
ِ
خرُبدأتُأدركُأشياءُعنُالحكمُ.وناظ اًرُالىُ
فت
ُحقيقةُالشفاءُ.وفيماُنظرت ُالىُشارعُعامُاَ
ُ
عر ُ
ُ
عُكنتُأدركُحقيقةُمختمفةُ.ثمُأدركتُأنُكلُشارعُعامُىوُطريقُالىُتمكُالحقيقةُ.وبداُ
كلُشار
ُ

أنُجميعُالناسُالسائرينُوالساكنينُعمىُكلُشارعُُيعكسونُحقيقةُذلكُالشارعُالعامُ.

عُالعامةُ.فيماُنظرتُالىُكلُواحدُمنياُ،
جذبُانتباىيُالعديدُمنُتمكُالشوارعُالتيُتربطُالشوار
ُ
ٍ
حُأوُالسالمُأوُالصبرُ.ىذهُأتتُكمشاعرُ
شعرتُبأنياُتمنحنيُثمرُالروحُ:مثلُالمحبةُأوُالفر

يمُالذيُجاءنيُحينماُكنتُأنظرُالىُالشوارعُالعامةُ.
ُ
بدالً
ُعنُالفَ
ُ
ُ

الحظت ُأنوُفيماُكانتُبعض ُمنُتمكُالشوارعُمرتبطةُبكلُشارعُعامُ،أنُبعض ُمنُالشوارعُ
ُ

ُ،إستطعت ُالوصولُالىُشارعُ
العامةُكانُمرتبطاً ُبياُواحدُأوُاثنينُمنُالشوارعُالصغيرةُ،فمثالً
ُ
عُالعامُلمحكمُبالسيرُعمىُ
عُالمحبةُ.إستطعت ُالوصولُالىُالشار
العامُلمقداسةُبالسيرُعمىُشار
ُ
ُ

شارع ُالمحبة ُأو ُالفرحُ .عمى ُأي ُحالُ ،كان ُالشارع ُالعام ُلمنعمة ُمرتبطاً ُمع ُكل ُالشوارعُ.

ّْ
ُ،كانُعميُالسيرُعمىُطريقُلُقبُعمىُإسمُثمرُالروحُ.
عُعامُلمحق
ولموصولُالىُأيُشار
َّ
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كانتُالناسُتسيرُعمىُالشوارعُالعامةُوالشوارعُالصغيرةُ،فيماُكانُالبعضُجالساًُعمىُحاشيتياُ.
كانُالبعضُفيُمنازلوُالواقعةُعمىُشارعُأوُعمىُشارعُعامُ،واَخرينُكانواُيبنونُبيوتاً ُعميياُ.

اُي ّْ
قدمونُالطعامُوالشرابُبإستمرارُليؤالءُالسائرينُأوُ
أؤلئكُالذينُكانواُيعيشونُفيُالمنازلُكانو ُ
الجالسينُ.ثمُالحظت ُأنوُلمُتكنُىناكُمطاعمُأوُفنادقُفيُالمدينةُ.ولموقت ُأدركتُأنوُالُأحدُ
ُ

منيمُكانُمحتاجاًُإليياُالنُكلُمنزلُكانُمرك اًزُلمضيافةُوالشفاءُ.

كانُكلُبيتُتقريباًُمفتوحاًُلممسافرينُ.تمكُالتيُلمُتكنُمفتوحةُكانتُتستخدمُألغراضُخاصةُ،
ُلماذاُيحتاجُأي ُواحدُحتىُالىُشفاءُىيناُ،ولكنُ
يسُأوُالشفاءُطويلُاألمدُ.تسائمت
مثلُالتدر
َّ
ُ

ٍ
أيُمكان ُاَخرُأكثرُروعةُمنُىذهُالخدمةُ
ُأُظيرُليُالسبب ُالحقُاًُ.معُذلكُلمُأستطعُتصور ُ
عُالعامُلمحكمُُ ،والتيُ
العظيمةُفيُالضيافةُأو ُالمساعدةُأوُالشفاءُ،حتىُتمكُالمبنيةُعمىُالشار
ُ
عُالعامُلمحكمُكانُجذاباًُ.كانُواضحاً ُأنُ
بدتُمكاناُلمعظمُالنشاطاتُ.ليذاُالسببُ،حتىُالشار
ُ

كلُشارعُلمُيكنُمأموناً ُفقطُبلُمرغوباً ُأكثرُمنُأيُشارعُأوُشارعُعامُرأيتوُعمىُاإلطالقُ
حتىُفيُالمتنزىاتُالرئيسيةُ.كانتُالمدينةُأكثرُروعةُمنُأيُمدينةُخياليةُيمكنُأنُيتخيمياُ

الفالسفةُ.
الًُ،لكنوُصارُاألنُ
عُالعامُلمحكمُ.بداُليُوكأنوُأقلُالشوارعُالعامةُتجوا ُ
جذبُإنتباىيُثانيةُشار
ُ

األكثرُنشاطاًُ.ثمُرأيتُأنُالسببُىوُأنُالشوارعُاألخرىُوالشوارعُالرئيسيةُكانتُتصبُفيُىذاُ

عُالعامُلمحكمُصارُمركزُالنشاطُ،ولكنُكانُالُيزالُالناسُ
ُُ
الشارعُ.عمىُأي ُحالُ،حتىُشار

مترددينُلمدخولُفيوُ.

يامُلمحكييمُ،تمكنييتُميينُرؤيت يوُحيييثُكييانُعمييىُمنحييدرُ،وعنييدُنيايييةُ
يرتُالييىُنيايييةُالشييارعُالعي
نظي ُ
ُ

طوقوُبمجدُعظيمُ.عممتُأنوُإنُتمكنُالناسُمنُرؤيةُنيايةُىذاُالشارعُ
الشارعُتواجدُجبلُعالُ َّ

يتُبييأنيُكنييتُمنجييذباًُالييىُىييذاُالشييارعُلتواجييدُذاتُالشييعورُكميياُ
إلزدادُالسيييرُفيييوُكثي ي اًرُ.ثييمُأدركي ُ
ٍ
فةُالربُكحاكمُمنصفُ.
كمُ.عممتُأنُىذاُكانُالشارعُالذيُقادنيُلمعر
لمقاعةُالعظيمةُلمح
ُ
ُ
ُ

عربون السالم
أمُأورشميمُالجديدةُ.ثمُالحظتُأنوُبالرغمُمينُتواجيدُمنزليةُرفيعيةُ
تسائمتُإنُكانتُالمدينةُُسماءُ
ُ
ُ
ليؤالءُالناسُأكثرُبكثيرُمنُأيُإنسيانُرأيتيوُعميىُاألرضُ،إالُأنيوُليمُيكينُلييمُالمجيدُأوُالمنزليةُ

ةُالحكيمُ.كنيتُمندىشياًُليذلكُحيينُشيعرتُ
كأؤلئكُالمتواجدينُحتيىُفييُالمناصيبُاألدنيىُفييُقاعي ُ

بالحكمةُواقفاًُبجانبيُثانيةُ.
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ِ
الجيشُكالىماُذاتُالشيءُ.
بدأُالكالم"ُ،ىؤالءُىمُذاتُالناسُالذينُرأيتيمُفيُجيشيُ.المدينةُو
كان ُلقادتي ُالقادمين ُرؤيا ُلجيشي ُومدينتيُ .إنني ُأبني ِ
ُكالىماُ ،وسأستخدم ُالقادة ُالذين ُُأُ ِع َّدىمُ

ٍ
البنائين ُالبارعينُ
األن ُإلتمام ُما ُبدأتو ُمنذ
ُأجيال ُعديدةُ .سيصير ُجنراالتي ُ َبنائين ُبارعينُُ ،و َ
ِ
االتُفيُالجيشُ.كالىماُذاتُالناسُ".
سيكونونُجنر
"يوماُماُ،لنُتكونُىناكُحاجةُلمجيشُبعدُ،لكنُىذهُالمدينةُستدومُالىُاألبدُ.ينبغيُأنُتُييئُ
الجيشُلممعاركُالحاليةُ ُ،ولكنُإبنيُكلُماُتبنيوُألجلُالمستقبلُ".
"ىناك ُمستقب ٌل ُلألرضُ .بعد ُصدور ُأحكامي ُسيكون ُىناك ُمستقبل ُمجيدُ .إني ُمزمع ُألظيرُ
المستقبلُلشعبيُلكيُيكونُالمستقبلُفيُقموبيمُ.كماُكتبُسميمان'ُ،كلُشيءُيفعموُاهللُسيبقىُ

الى ُاألبد'ُ ،فيما ُيصير ُشعبي ُمثميُ ،فإنيم ُسيبنون ُويدوم ُذلك ُالى ُاألبدُ .سيفعمون ُكل ُماُ
ٍ
يستطيعونوُبسالم ُلمزمانُالحاليُورؤياُلممستقبلُ.المدينةُالتيُأبنيياُلتدومُالىُاألبدُستُبنىُعمىُ
ُسيدوم ُحقي ُوأؤلئك ُالذين ُيسيرون ُفي ُالحق ُسيتركوا ُثما اًر ُتبقى ُعمىُ
الحق ُفي ُقموب ُالناس.
ُ

الدوامُ.

"إنيُاَ ٍتُالىُاألرضُفيُشعبيُكحكمةُألبنيُمدينتيُ.معرفةُالحقُستمألُمدينتيُ،ولكنُالحكمةُ

ستبنيياُ.الحكمةُاألتيةُعمىُالبنائينُالتابعينُلي ُستجعلُالعالمُمنذىالً ُلمدينتيُأكثرُبكثيرُمنُ
ُالناسُحكمتيمُمنذُأنُتناولواُمنُشجرةُالمعرفةُ.حكمةُُ
ُِ
لممدينةُالتيُبناىاُسميمانُ.ع َب َد
إنذىالو ُ
َ
ِ
حكمتيُالتيُسأكشفياُمنُخاللُمدينتيُ.حينئذُسيخجلُ
العالمُعمىُوشكُأنُتصيرُباىتةُقدامُ
بوةٌُلماُأناُمزمعُعمىُبنائوُ".
ىُ.كلُماُفعموُسميمانُكانُن َُّ
أؤلئكُالذينُيعبدونُأيَُّحكمةُأخر
ُ

أيتوُعنُالمدينةُالتيُأبنيياُأناُ،إنماُأعطيتك ُلمح ُةً ُسطحيةُ.سترىُأكثرُمنُوقتُ
"فيُكلُماُر
َ
ألخرُ،ولكنُفيُالوقتُالحاليُعميكُأنُترىُشيئاً ُواحداًُ.ماُالذيُجذبُإنتباىكُأكثرُعنُىذهُ

المدينة؟"ُ

أجبتو"ُ،الشيءُالوحيدُالذيُكانُبار اًز ُىوُاإلنسجامُ.فكلُشيءُفيُالمدينةُكانُمنسجماً ُبدقةُ

متناىيةُ،وكلُالمدينةُكانتُمنسجمةُتماماًُفيُبيئتياُ"،

إستمرُالرب"ُ،الرباط ُالمثالي ُلمسالمُىوُالمحبةُ .سيكون ُفيُمدينتيُوحدةُ.فيُكل ُماُخمقتوُ،

ُفيُ .كل ُشيء ُأفعمو ُأنا ُفي ُاألرض ُىو ُإلستردادُ
تواجد ُإنسجامُ .كل ُاألشياء ُمترابطة ُمعاً َّ
اإلنسجام ُاألصمي ُما ُبين ُأبي ُوخميقتو ُوما ُبين ُجميع ُالمخموقاتُ .حينما ُتعيش ُالبشرية ُفيُ

ُ،ولنُيكونُىناكُبعد ُزالزلُأوُفيضاناتُأوُ
ُُ
إنسجامُمعيُ،ستكونُاألرضُفيُإنسجامُمع ُاالَب
ِ
بُسالماًُعمىُاألرضُ".
عو
ُ
اصفُ.جئتُألجم َ
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ُونظرت ُالجيشُ .كماُ
ُكنت ُأنظر ُالى ُالمستقبلُ ،تماماً ُكما ُحدث
فيما ُكان ُيتكمم،
ُ
ُعممت ُبأني ُ
ُ
ُأنُماُقالوُعنُالبناءُبسالمُفيُالوقتُالحاليُوعنُالرؤياُلممستقبلُكانُضرورياً ُأيضاًُ
ُ
عممت
ُ

لإلنسجام ُالذي ُرأيتوُ .كان ُالزمن ُأيضاً ُجزءاً ُمن ُخميقتو ُينبغي ُعمينا ُأن ُنتالئم ُفيياُ .ثم ُأدارُ
بُخميقتيُ.أ ِ
الحكمةُوجييُألنظرُمباشرةُفيُعينيوُوقال"ُ،أ ِ
ُح ُّ
ُح ُّ
بُبيائمُالحقولُوأسماكُالبحرُ.

يةُ.لمُأت ُفقطُ
ُِ
سأستردُكلُاألشياءُكماُكانُمقصوداً ُأنُتكونُ،ولكنُينبغيُأوالً ُأنُأستردُالبشر
ألفتديُبلُأل ِ
ُجزءاًُمنُخدمتيُلإلستردادُالُينبغيُأنُتنظرُاألخرينُكماُ
تكون ُ
ستردُأيضاًُ.ألنُ َ

ىم ُفحسبُ،بلُكماُىمُسيصيرواُ.مثلُحزقيالُ،عميكُأنُتنظرُأنوُحتىُالعظامُاألكثرُيابسةُ
صائرةُجيشُاًُعظيماًُجداًُ.ينبغيُأنُتتنبأُحياةُلمعظامُالىُأنُتصبحُالجيشُالذيُدعوتوُليكونُ.
دمرُ.سيحاربُالشرُ،كماُأنوُسيبنيُ
الُي ّْ
ثمُسيتقدمُجيشيُ.حينماُيتقدمُجيشيُفإنوُسيستردُُ -و ُ

مدينةُالبِرُ".

"كلُكنوزُاألرض ُال ُيمكنُموازنتيا ُمع ُقيمة ٍ
ُنفس ُواحدةُ .إنني ُأبني ُمدينتي ُفي ُقموب ُالناسُ
سيستخدمواُ
بقموبُالناسُ.أؤلئكُالذينُيحتفظونُبحكمةُعظيمةُُ -أيُالمعرفةُلمكنوزُاألبدية ُُ ُ-

ُبيذهُالحكمةُ،فيمُالُيوجيونُأذىانيمُنحوُأشياءُأرضيةُ،بلُنحوُ
ناءي
ُِ
ُب َّ
لبناءُمدينتيُ.ستعر ُ
ُ
فَ
كنوزُالسماءُ.بسببُذلكُ،سيجمبُالعالمُثروتوُالىُمدينتيُمثمماُفعمواُفيُزمانُسميمانُ".

ناءي ُالحكماءُ.ينبغيُأنُتسيرُمعيمُ،وينبغيُعمييمُأنُيسي ُرواُمعاًُ.كلُ
ُأنُأطمقُب َّ
َ
"إنيُمزمعٌ
ِ
صن ٍّ
أيتياُفيُىذهُالمدينةُسيبدأُكح ِ
ُحق ُفيُ
شارعُمنُالشوارعُالعامةُوالشوارعُالصغيرةُالتيُر

ِ
األرضُ.كلُح ٍ
صن ُسيصمدُضدُقواتُالظممةُ،ولنُيكونُبإمكانُىذهُالقواتُالصمودُضدىمُ.
ُسيكونُمثلُجبلُبأنيارُتتدفقُمنوُلترويُاألرضُ.كلُواحدُسيكونُمدينةُممجأُ ٍ
كلُو ٍ
ٍ
ومالذُ
احد

ُعطيوُليمُسي ِ
خفقُ".
ُُ
ينُيبحثونُعنيُ.الُسالحُي َش َّكلُضدىمُسينجحُ،والُسالحُأ
لكلُالذ
ُ
ُ

البنائين التابعين لمرب
فيماُتكممُالحكمةُإنفتحتُعينيُألنظرُوادياً ُكانُأجملُو ٍاد ُرأيتوُ ُعمىُاإلطالقُ.كانتُالجبالُ

ُإستطعت ُتذكرهُُ .كانتُ
التي ُتشكل ُالوادي ُمع ُالوادي ُنفسو ُأكثر ُإخض ار اًر ُمن ُأي ُأخضرار
ُ
الصخورُمثلُحصونُمصنوعةُمنُالفضةُ،واألشجارُفريدةُمنُنوعياُوممتمئةُثما اًرُ.كانُىناكُ

انُالماءُيتالألُبمونُأزرقُلمُأرُ
َُ
نيرُفيُالمنتصفُتصبُفيوُجداولُمنُكلُجبلُيحيطُبوُ.ك

مثيمو ُعمى ُاإلطالق ُوجمالو ُيضاىي ُلون ُالسماءُ .كل ُورقة ُعشب ُكانت ُمثاليةُ .كان ُالواديُ

ممتمئاًُبكلُأنواعُالحيواناتُالتيُبدتُجميعاًُبأنياُاألفضلُفيُسالالتياُحيثُالُوجودُألمر ٍ
اضُ

ٍ
ُأر ُىكذا ُمكان ُجذاب ُعمىُ
أو ُندبُ .كانت ُمتالئمة ُتماماً ُمع ُالوادي ُومع ُأحدىا ُاألخرُ .لم َ
األرضُأبداًُ.
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ُكنت ُأنظر ُبستان ُعدنُ ،ثم ُرأيت ُبعض ُالجنود ُمرتدين ُد ُروعاً ُكاممة ُوىم ُيقومونُ
تسائمت ُإن ُ

بمسح ُلمواديُ.وجنودُاَخرينُكانواُيتعقبونُكلُجدولُوصوالً ُالىُالنيرُ،ثمُيتعقبونُالنيرُالىُ
ٍ

المكانُالذيُفيوُكانُالجنودُاألولينُيقومونُبالمسحُ.فيُالبدايةُلمُأكنُأفكرُأنُالجنودُيتالئمونُ
ِ

معُذلكُالمكانُأبداًُ،ولكنُلسببُماُصرتُمطمئناً ُتجاىيمُألنيُبطريقةُماُعممتُأنُمكانيمُ
منُالمفترضُأنُيكونُىناكُ.

نظرتُالىُالجنودُ.كانو ِ
اُخشنينُباديةُعمييمُقساوةُالمعركةُ،معُذلكُكانواُلطفاءُبإمكانُالتحدثُ
ُ
إلييمُ.كانواُعنيفينُوموطَّديُالعزمُ،ومعُذلكُبدا ُليُأنيمُفيُسالمُتامُ.كانواُجديينُومتسمينُ
باإلعتدالُ،معُذلكُكانواُممتمئينُفرحاًُوسريعيُالضحكُ.فكرتُ،معُأنُالمعركةُرىيبةُد ُوماًُ،إنُ

كانُعميُالذىابُالىُمعركةُ،فإنوُليستُىناكُمجموعةُأخرىُمنُالجنودُأودُالمحاربةُبجانبياُُ.
َّ
ُأنُدروعيمُالتيُبدتُوكأنياُع ِممتُخصيصاً ُليمُ،تالئميمُبشكلُتامُحتىُأنيمُكانواُ
الحظت
ُ
ُ

يسيرونُوكأنيمُليس واُمرتدينُأيُدروعُعمىُاإلطالقُ.أستطيعُالقولُأنياُكانتُخفيفةُومعُذلكُ

كانتُأقوىُمنُأيُدروعُرأيتياُعمىُاإلطالقُ.كماُأنُالدروعُبدتُممتزجةُبشكلُكاملُمعُألوانُ
انُفيُنقاوةُلمُأرُ
عةُأدركت ُأنياُكانتُإنعكاسُتمكُاأللو
الماءُوالجبالُوالسماءُالزرقاءُ،وبسر
ُ
َ
ِ
وكأنياُعائدةُلعالمُخياليُ،أعمق ُوأنقىُمنُأيُ
عُبمونُفضيُ
مثيمياُعمىُاإلطالقُ.كانتُالدرو
ُ

ضي ُموجود ُعمى ُاألرضُ .وفيما ُكنت ُمتسائالً ُعمن ُيكون ُىؤالء ُالجنودُ ،بدأ ُالربُ
شيء ُِ
ُف ٍّ
بالكالمُ:

ِ
صنُ
منُمناز
ُ
"فيُبيتُأبيُمنازلُعديدةُ.ىؤالءُىمُالبنائينُالتابعينُليُ.كلُمنزل ُ
ليُسيكونُح ٌ

سأُرسل ُمنو ُجيشيُ .سينطمق ُالبعض ُكفرسان ُلممحاربة ُمن ُأجل ُالفقراء ُوالمضطيَدينُ ،فيماُ
سينطمقُاَخرونُكمجموعاتُصغير ِ
ةُسيشُنُّواُغاراتُعمىُمعاقلُالعدوُويستردواُالغنائمُ.سينطمقُ

ٍ
البعضُلغزوُمدن ُسيحكمُعميياُحقّْيُوبِّْريُ،وسينضمُالبعضُاألخرُالىُجيوشُمنُالحصونُ
األخرىُلتحريرُجميعُاألممُمستخدماًُحقّْيُومحبتيُوقوتيُ.

يبُواُرسالُجيشيُفيُكلُمكانُمنُ
"ليستُىذهُالحصونُفقطُلحمايةُشعبيُ،بلُلمتعبئةُوالتدر ُ
ُ
اُليغزوُالشرُبالخيرُ.
األرضُ.سيأتيُقريباًُالزمانُاألكثرُظممةُ،ولكنُلنُيختبئُشعبيُ.سينطمقو
َّ
ُوان ُكان ُلحد ُالموت ُبل ُلمحبتيم ُلالَخرين ُأكثر ُمن ُمحبتيمُ
سيغزون ُليس ُلمحبتيم ُلحياتيم ُ

لحياتيمُ.سيكونُىؤالءُشجعاناًُالُيعرفونُالخوفُُ،والذينُسأُرسميمُقبلُعودتيُ.

"حتىُالنبواتُعنُقدوميمُتصيبُقموبُأعدائيُبالذعرُ.الُييابُىؤالءُالشجعانُشيئاًُ.سيحبونُ
ُ
ةُقوةُمنُالخوفُ،وستكسرُمحبتيمُقوةُالخوفُالتيُحجزتُالبشريةُفيُ
ُ
الناسُ.المحبةُىيُأكثر

عبوديةُمنذُالبدءُ.وألنيمُأُختيرواُليموتواُيوميُاًُ،فإنُالخوفُمنُالموتُالُقدرةُلوُعمييمُ،وىذاُماُ
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ُم ُّ
ُحي ُالى ُاألبدُ ،وأؤلئكُ
ت ُمرةُ ،لكني ُاألن ّّ
ُ
سيعطييم ُقوة ُعمى ُأعدائيم ُالذين ُالخوف ُقوتيمُ .

الذينُيعرفوننيُليسُبإمكانيمُأنُيخافواُالموتُ.لذلكُ،فالذينُيعرفوننيُسيتبعوننيُأينماُأذىبُُ".

ُمثلُىذاُ.إنوُحيُبالحياةُالموجودةُفيُاألرضُقبلُالسقوطُ
"كلُمنزلُمنُمنازليُسيكونُفيُو ٍاد
ّّ

جمبت ُحياةُحقيقيةُثانيةًُ.ستتواجدُمنازليُفقطُحيثماُتتدفقُجداوليُلتصبُ
ألنوُىناُقوةُإفتدائيُ ْ
فيُجدولُو ٍ
احدُ.سيأتيُالبنائينُالتابعينُليُمنُكل ُجدولُ،لكنيمُسيعممونُمعاًُ.فكماُتحتاجُ
ٍ
منازل ُفخمة ُالى ُأصحاب ُحرف ُيدوية ُمختمفةُ ،ىكذا ُبيتي ُأيضاًُ .فقط ُحينما ُيعممون ُمعاًُ
يستطيعونُبناءُبيتيُ".

حكمةُلتكممةُمسحُاألماكنُقبلُالبدءُفيُالبناءُ.سيتالئمُكلُ
"كماُترىُفيُىؤالءُ،سيكونُلمبنائينُ
ِ

منزل ُمن ُمنازلي ُتماماً ُفي ُالمكان ُالمخصص ُلوُ ،ليس ُبحسب ُالمقاييس ُالبشريةُ ،بل ُبحسبُ
ُمسح ُاألراضيُ .ينبغي ُأن ُيعرفوا ُالمنطقة ُألنيُ
ُِ
ناءي ُىي ُخبرة
ُب َّ
ُي ّْ
طورىا َ
مقاييسيُ .أول ُخبرة ُ
أنتُبحكمتيُ،سيتالئمُماُتبنيوُمعُالمكانُ".
وضعتُتصميمُالمنطقةُلشعبيُ.حينماُتَبنيُ َ

ُوجدت ُنفسي ُواقفاً ُعند ُأحد ُالجداول ُفي ُالواديُ .بدأت ُأتعقبو ُلحد ُقمة ُالجبلُ .وفيما ُكنتُ
ثم
ُ

مقترباًُالىُالقمةُ،بدأتُأسمعُأصواتاًُعاليةُومرعبةُ.حينماُرأيتُماُوراءُالواديُ،إستطعتُرؤيةُ
حروب ُوزالزل ُعظيمة ّْ
ُطوقت ُالوادي ُتماماًُ .كان ُذلك ُوكأنيُ
ق ُاألرضُ ،وعواصف ُونيران َّ
ُتمز ُ
اقفُعمىُالحدودُماُبينُالسماءُوالجحيمُ،ناظ اًرُالجحيمُنفسوُ.بطريقةُماُعرفتُأنُالجحيمُكموُ
و ٌ
ُ،إلتفت ُألىربُراجعاًُالىُالواديُ.ثمُ
عاجزُعمىُإنتياكُحرمةُالواديُ،ولكنُالمنظرُكانُفظيعاً
ُ

شعرتُبالحكمةُواقفاًُبجانبيُ.

نُ.كنتُ
ُِ
تخفُ،بلُأم
"ىذاُىوُالمكانُالذيُينبغيُأنُتعيشُفيوُ،ماُبينُاألمواتُواألحياءُ.الُ
َ

ضعيفاًُ،لكنيُمعكُاألنُ،لذلكُكنُشجاعاًُوقوياًُ.الُينبغيُأنُيحكمُعميكُالخوفُ،الُتفعلُأيَُّ
ٍ
شيءُعنُخوفُ.إفعلُماُتفعموُعنُمحبةُوستنتصرُدائماًُ.المحبةُىوُمصدرُالقوةُ.المحبةُُ

ّْعُبناءيَُّبيذهُالكمماتُ".
ستسودُفيُالنيايةَ ُ.شج َ
ُ

كممات الحياة
ُلمحكم ُوواقفاً ُأمام ُذات ُالباب ُثانيةًُ .كنت ُال ُأزالُ
ثم
ُ
ُوجدت ُنفسي ُراجعاً ُالى ُالقاعة ُالعظيمة ُ

منذىالً ُبعضُالشيءُلماُرأيتوُعمىُحاشيةُالواديُ،ولكنُكمماتُالربُكانتُالُتزالُتدويُفيُ

"المحبةُ،المحبة"ُ،رددتُذلكُمرةُتموُاألخرىُقائالً"ُ.ينبغيُأنُالُأنسىُقوةُالمحبةُ.ىناكُ
أذنيُ.
ُ
سالمُتامُفيُالمحبةُ.ىناكُشجاعةُفيُالمحبةُ.ىناكُقوةُفيُالمحبةُ".
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ُالىُالبابُ.عممتُأنوُالبابُلكنيسةُالربُ.عممت ُأنُالحصونُالتيُتكممُعنياُالحكمةُ
نظرت
ُ
ُ
ُنفسياُلماُكنتُ
أنشطةُ.بدأتُأفكرُفيُبعضُالرعاياُواألنشطةُالتيُأعرفُبأنياُتُ ِع ُّد
ىيُكنائسُو
ُ
ُ
ُكنت ُأعرفيم ُلكني ُلم ُأفكر ُأبداً ُعنيم ُبيذهُ
ُأفكر ُبالمسَّاحين ُالروحيين ُالذين ُ
قد ُرأيتوُ .بدأت ُ

الطريقةُقبالًُ.ثمُبداُليُوكأنُمعظميمُمرىقينُمنُالمعركةُلدرجةُأنيمُكانواُيحاولونُكلُجيدىمُ

خرُ.فكرت ُفيُالمعركةُ
ُُ
البقاءُعمىُقيدُالحياةُ،حتىُأنيمُفيُيأسيمُكانواُيقاتمونُالواحدُمعُاأل

التي ُ ُشنت ُعمى ُالجبلُ .إستخدم ُالعدو ُالمسيحيين ُلميجوم ُعمى ُالمسيحيين ُاألخرين ُممن ُكانواُ
ُوتحرر ُمعظمُ
َُّ
ُالنصرة ُأخي اًر
ُ
يحاولون ُالتسمق ُعمى ُالجبلُ .ومع ُأن ُتمك ُالمعركة ُأُحرز ُفييا

ُ،لكنيُعممتُأنوُيستمزمُوقتاًُطويالًُلتمتئمُالجراحاتُالناتجةُعنُتمكُ
المسيحيينُمنُقوةُالمشتكي
ُ
ُ
اُتحتُتأثيرُالمشتكي ُلفترةُطويمةُحتىُأنُتأثيرهُكانُالُيزالُجزءاًُ
المعاركُ.وألنُالكثيرينُكانو
ُ

ُعممت ُأنو ُال ُيزال ُأمامُ
وقت ُقبل ُأن ُتتجدد ُأذىانيم.
من ُطبيعتيم ُلتوجيو ُالتُيمُ ،وسيتطمب ُ ٌ
ُ
الكنيسةُطريقاًُطويالًُلكيُتكونُمتحدةًُ.

فكرتُفيُنفسيُ،منُأينُنبدأ؟ُماُالذيُأستطيعُأنُأفعموُإنُدخمتُمنُذلكُالباب؟ُ
ُ

أجابنيُالحكمة"ُ،ليسُعميكُأنُتبدأُ،قدُأ ِ
لُ.أناُأنجزت ُوحدةُشعبيُعمىُالصميبُ.معُأنوُ
ُكم
ُ
يبدوُوكأنُالعدوُيسودُمنذُالصميبُ،لكنوُفيُالواقعُيعملُفيُالخطةُالتيُوضعياُأبيُوأناُمنذُ

ِ
البدءُ.حينماُتكرزُعنُالصميبُوتعيشُبقوتوُ،فإنكُستفعلُمشيئتيُ.أؤلئكُالذينُيخدم ُوننيُوالُ
يخدمونُطموحاتيمُالشخصيةُسيعرف ُونُالواحدُاألخرُقريباًُويتحد ُونُمعاًُ.أؤلئكُالذينُليمُخوفُ

اُأي ُشيءُعمىُاألرضُ.أؤلئكُالذينُيخافوننيُلنُيخافُالواحدُ
اهللُفعالً ُليسُعمييمُأنُيخافو َّ

منُاألخرُ،بلُيحبُالواحدُاألخرُويجمسواُمعاًُعمىُمائدتيُ".

طرح ُالى ُاألرض ُوسيأتي ُالىُ
َُ
"د َ
عوتك ُلتنظرُ ،وسوف ُترى ُكيف ُستأتي ُمممكتيُ .إبميس ُ
ُسي َ

األرض ُبغيظ ُعظيمُ .ولكن ُال ُتخافوا ُغيظوُ ،ألني ُأنا ُأيضاً ُمزمعٌ ُأن ُأُظير ُغيظي ُضد ُكلُ
اإلثمُ.سيعرفُاألثيمُوكلُمنُيتبعوُغيظيُقريباًُ.ينبغيُأنُترىُىذهُاألشياءُ،ولكنُليسُعميكُ
ُأعظم ُمن ُالجميعُ.وفيماُتنظرني ُفإنكُلن ُتخافُ .إنُ
أن ُتخافياُألنيُأسكنُوسطُشعبيُوأنا
ُ

فتُ،فالسببُأنكُالُتنظرنيُ".
ُخ َ

"حينماُيتَّحدُالشرُفيُالجنسُالبشريُتماماً ُمعُاألثيمُ،ستأتيُعمىُاألرضُمحنةُعظيمةُلفترةُ.
ك ُكل ُالبشرية ُوكل ُالخميقة ُعقم ُومأساة ُالعصيانُ .في ُذات ُالوقتُ ،سيتحد ُشعبيُ
بعدئذ ُستدر ُ

معي ُتماماًُ ،وسيصمد ُنوري ُالعظيم ُضد ُالظممة ُالعظيمةُ .أؤلئك ُالذين ُيسيرون ُفي ُعصيانُ
سيسقطونُفيُالظممةُالعميقةُ.أؤلئكُالذينُيسيرونُفيُطاعةُسيتألقونُكنجومُالسماءُُ.

تأتيُإليُستنظرُ ُوينجميُلكُمجديُ.السمواتُ
إليُدوماًُ،حينُ
َّ
"سيميدُالتواضعُوالطاعةُالطريقُ َّ
عيت ُلتعيشُماُبينُالظممةُوالنورُ
واألرضُمزمعانُأنُينظراُالفارقُبينُالنورُو
الظممةُ.أنت ُ
ُد َ
َ
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منُأجلُأنُتدعوُالذينُيعيشونُفيُالظممةُلممجئُالىُالنورُ.حتىُفيُىذاُالوقتُلست ُراغباًُ
ُ
ٍ
ُإنسانُ".
فيُىالكُأي
ّْ
ُ

كنتُقدُ
ُ،إستصعب َُّ
فيُالمجدُالذيُكانُيحيطُبنا
ُعميُأنُأتذكرُالظممةُواألحداثُالمريعةُالتيُ ُ
َ

شيدتُعميياُ.فكرتُفيُالفارقُماُبينُمجدُالربُ ُوبياءُوعظمةُاإلنسانُُ.

ُعطيت ُلكل ُالبشرية ُلمحة ُواحدة ُعن ُكرسيُ
فيتفت"ُ ،كم ُنحن ُضئيمون ُبشكل ُيرثى ُلو! ُلو ُأ
ْ
ُ
دينونتكُلتابُالجميعُبسرعةُ.ياُربُ،لماذاُالُتُظيرُنفسكُلمعالمُكيُالُيتوجبُعميوُأنُيحتملُ

يختارُأحدُالشرُإنُإستطاعواُرؤيتكُكماُأنتُ".
ىذاُالشر؟ُلنُ
ٌ

"سأكشف ُنفسي ُحينما ُيمتد ُالشر ُفي ُكل ُطرقو ُتماماًُ ،حينئذ ُسأُظير ُنفسي ُالى ُالعالمُ .ففيماُ
ُ
ُأناُمنُخاللُالناسُالمستردينُ.حينئذُ
ف
يكشفُاألثيمُنفسوُمنُخاللُالناسُالساقطينُ،سأُك َُ
ش ُ
ُ

ُيصمد ُضد ُالظممةُ.
سيراني ُالعالمُ ،ليس ُمجرد ُالمجد ُالذي ُلي ُفي ُالسماءُ ،بل ُمجدي ُالذي
ُ
مجديُىوُأكثرُمماُتنظرهُىيناُ،إنوُطبيعتيُ.بعدُأنُأكشفُطبيعتيُفيُشعبيُ،سأرجعُ ُفيُ

المجدُالذيُليُىناُ.لحد ُذلكُالحينُ،فإنيُسأبحثُعنُأؤلئكُالذينُسيتبع ُوننيُألنيمُيحبوننيُ
ويحبونُالحقُ،ليسُلمجردُمحبتيمُليذاُالمجدُوالقوةُُُُُُُُُُُُُ.

"أؤلئكُالذينُإختارواُأنُيطيعواُحينُيتمردُالعالمُكموُسيكونواُجديرينُفيُإستالمُالورثةُمعيُ.
أؤلئكُسيكونواُمستحقينُليحكمواُمعيُورؤيةُمجديُوالمشاركةُفيوُ.أؤلئكُىمُالذينُالُيعيشونُ

ألجلُأنفسيمُ،بلُألجميُ.بعضُمنُعظماءُأؤلئكُاإلخوةُالعائدينُليُعمىُوشكُالظيورُ.إنيمُ
سيقفونُمعُالحقُضدُالظممةُالعظيمةُ.سيبقواُراسخينُخاللُأعظمُالتجاربُ.جمبتُ َك ُالىُىناُ
وأ ِ
مكُراجعاًُلتشجعيمُعمىُالصمودُوأنُالُيضعفواُألنُزمنُخالصيمُقدُإقتربُ".
ُرس َ
"كماُأ ِ
مك ُراجعاًُلتُ ّْ
بواتُالتيُتخدموُ،ومعُ
حذرُأؤلئكُالعظماءُ.إبميسُنظرُمجدُأبيُونظرُالر ُ
ُرس َ

ذلكُسقطُ.سقطَُُألنوُبدأُيثقُفيُالمجدُوالقوةُالتيُشاركياُمعوُاالَبُبدالًُمنُالوثوقُفيُاالَبُ.
أؤلئكُالذينُسيؤتمنواُبالقوةُوالمجدُالتيُأ ِ
ُشاركياُمعيمُفيُتمكُاألوقاتُينبغيُأنُالُيضعواُثقتيمُ
ُ
ُفيُنفس َك ُأوُفيُحكمتكُأوُفيُ
ُِ
فيُالقوةُأوُالمجدُ،بلُيضعونياُفيُ.ليسُاإليمانُالحقيقيُأبداً
َّ
ُ.اإليمانُالحقيقيُىوُفيُ".
القوةُالتيُأعطيتياُلك
َّ
َ

ُعميُ ،وستثق ُبنفسكُ
ُفيُ ،فإنك ُستنمو ُفي ُاإلعتماد َّ
"ففيما ُتنمو ُفي ُاإليمان ُالحقيقي ُالموجود َّ
ِ
ُحمل ُثُقل ُقوتي ُأوُ
بصورة ُأقلُ .أؤلئك ُالذين ُبدأوا ُالوثوق ُفي ُأنفسيم ُلن ُيكونوا ُقادرين ُعمى
مجديُ،باإلمكانُأنُيسقطواُكماُحدثُمعُاألثيمُ.قوتيُفيُالضعفُتكملُ،ولكنُينبغيُأنُالُ
ِ
ِ
ُإنسانُأحمقُ".
ٌُ
ُضعيفُ،وبنفس َك
ُإنسان
ُأنكُفيُنفس َك
تنسىُأبداً
ٌ
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سيبرىنواُذلكُبالعيشُفيُالظممةُ
"أؤلئكُالذينُىمُجديرونُألنُيحكمواُمعيُفيُالزمانُاألتيُ ُ
اُفيُ.سينحنيُحتىُأعظمُالمالئكةُبكلُفرٍحُ
وضعفاتُالجسدُالبشريُ،ومعُذلكُسيخدمونيُويثقو َّ
قدام ُأؤلئك ُالذين ُتم ُإختبارىم ُبيذه ُالطريقةُ .تعجبت ُالمالئكة ُعند ُمشاىدتيم ُالرجال ُوالنساءُ

اُثابتينُفيُوفيُحقّيُفيُأوقاتُالظممةُ.
المعذبينُممنُ أرواُالقميلُجداًُمنُالمجدُالموجودُىناُبقو
َّ
ُ
دعونُأبناءُوبناتُأبيُ".
أنُي َُ
أؤلئكُجديرونُألنُي َُ
دعونُإخوتيُُو ُ
ُ

قيرهُُ.أؤلئكُالذينُينظ ُرونُمنُىناُ
"الحقُعمىُاألرضُيبدوُفيُأغمبُاألحيانُضعيفاً ُوسي ٌل ُ ُ

يعرفونُأنُحقيُيسودُدوماًُ.قدُتمُتأخيرُالوقتُالذيُفيوُأقفُوأجمبُأحكاميُعمىُاألرضُلكيُ

ما ُيتمكن ُإخوتي ُمن ُبرىنة ُمحبتيم ُلي ُبوقوفيم ُمع ُالحق ُميما ُتكون ُالكمفةُ .حقي ُوطيبتيُ

ُإلي ُلمحبتيم ُلمحقُ .أؤلئك ُسيتألقونُ
سيسودا ُطوال ُاألبديةُ ،كما ُسيسود ُجميع ُالذين ُسيأتون َّ
كالنجومُالتيُصنِعتُتكريماًُليمُ".
ُ
ُ
ٍ
ُ.فيُأوقاتُ
ماءُحي
شُ
ُتحتُد ُِ
ُفيُكالموُ،وجدتُنفسيُوكأنيُإغتسمت
فيماُكانُالحكمةُمستمر
ٍّ
ُ
ُ
ٌ
حضرُمجدهُ،كنت ُبميداً ُوسيلُاإللتياءُىناُمثمماُكنتُ
كنتُخجالً ُألنيُحتىُفيُوجوديُفيُم
ُ

ُأصبحت ُحاد ُالذىن ُلدرجةُ
عمى ُاألرضُ .لكني ُاألن ُفيما ُكان ُيكممنيُ ،غسمتني ُكمماتو ُحتى
ُ
تفوقُنطاقُاإلنتعاشُالعقميُ.وكمماُزاد ُإغتساليُكمماُبدتُكمماتوُوكأنياُتنفجرُبتألقُخالِصُ.
ُ

ُمجدهُ،بلُشعرتُبمجدهُفيُداخميُ.ففيُمحضرهُ،لمُأسمعُالحقُفحسبُبلُ
أيت
ُ
ليسُفقطُإنيُر ُ

َّ
ُالحقُ.
صت
ُ
إمتَ ُ
ُ

العروس المحبوبة
الشعورُبأنيُاغتسمتُبكمماتُالربُكانُأكثرُروعةُمنُ ُوصفياُ،ولكنُذلكُكانُمألوفاًُ.أعممُ
ِ
ظةُممسوحةُمنُأشخاصُوجدواُفيُمحضرُالربُ.لمُ
نتُأشعرُبذلكُحينماُأستمعُُالىُ ُِ
ع
إنيُك ُ
بالس ِ
كرُ ،بل ُالعكس ُتماماًُ .فبدالً ُمن ُالبالدة ُفي ُاألحاسيسُ ،كانتُ
ُشعور ُ ُُ
يكن ُذلك ُذلك
ٌ
هُ،شعرت ُبأنُُاَالفُمنُأجزاءُالمعموماتُالتيُجمعتياُعمىُمدىُ
األحاسيسُتُسرعُ.فيُمحضر
ُ

سنواتُطويمةُكانتُكمياُمرتبطةُببعضياُألجلُإعطاءُمعنىُعميقُوشاملُلكلُشيءُقالوُليُ.

فةُفيُذىنيُ.ثمُأصبحت ُىياماً ُإذُ
ُْ
فيُىذهُالطريقةُ،كلُفك ٍرة ُأصبحتُمثلُدعامةُقويةُلممعر
ٍّ
بعمقُالمحبةُلكلُحقُ.
كنتُأشعرُ

ُعمىُرؤيةُكلُحق ُبعم ٍ
ٍّ
ق ُأكثرُمنُالسابقُ.
عندماُتكممُالربُ،شعرتُبتحرِر ُطاقةُجعمتنيُقاد اًر
ُّ

لمُتنقلُإلي ُكمماتوُمعموماتُبلُحياةُ.ىذهُاإلستنارةُالعظيمةُكانتُمشابيةُلماُإختبرتوُبعدُأنُ
َّ
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صممتُأنُالُأحاولُإخفاءُأي ُشيء ُحين ُوقفتُأمامُكرسي ُالدينونةُ.وكمما ُكنتُأفتح ُقمبيُ
ٍ
أكثرُلكمماتوُأل ِ
ُفيُوألجلُتغييريُ،كمماُزادتُقوةُإختراقُكمماتوُفيُداخميُ.
كشف
ُأيُظممة َّ
ٍ
لمُيعطنيُالربُمعمومات ُحينماُتكمم ُفحسبُ،بلُبطريقةُماُأعادُتنظيمُعقميُوقمبيُلكيُتكونُ
ُلمحقُ.فمثالًُ،كانُلديُبحسبُفكريُُفَيمُ
ُّْ
ىذهُالحقائقُأساساً
ُلمفيمُ،ومنُثمُيطمِقُالفيمُمحبةً
ُ
راسخُعنُالكنيسةُكعروسُالمسيحُ.وفيماُكانُيتكممُعنُالخدماتُالتبشيرية ُالتيُأُطمِقتُلتييئةُ
ُأصبحت ُأكثر ُمن ُمجرد ُكونياُ
ُْ
أيت ُفي ُقمبي ُوكأني ُأعرف ُكل ُكنيسةُ .ولموقت
العروسُ ،ر ُ

محبوبتوُ.شعرتُبعاطفةُجياشةُفيُلمساعدتيمُفيُتييئتياُلوُ.لوىُ
مجموعةُأناسُ،بلُأصبحتُ
َّ
ُبشعبُالربُ.عممتُأنُ
اإلشمئزازُمنُالخطيةُوالدعار
ُ
ةُمعُالعالمُركبتيُفيماُكنتُأنظرُماُفعمتوُ
ُ

ماُكنتُأشعرُبوُكانُيشعرُبوُالربُ.
ُ

عرت ُبوُأكثرُروعةُمنُتصوريُ.كانُ
َّ
إنسكبُعمي ُحقَّوُ ُالذيُإغتسمنيُ.كانُاإلغتسالُالذيُش ُ
ُاألنُد ّشاً ِ
ُساخناًُُ.
ُعطيت
ُوكأنيُعشتُحياتيُفيُبالوعةُوأ
تقريباً
ُ
ُ
ُ
ُّ
أمسكنيُحقُاإلغتسالُبيكذاُقوةُحتىُإنيُأردتُبشدةُالرجوعُالىُاألرضُومشاركتوُمعُشعبوُ.
ُالحق ُذي ِ
ّْ
ُالمسحة ُإلغتسال ُشعبيُ .ستتطيرُ
إستمر ُالحكمة"ُ ،إني ُمزمع ُعمى ُإطالق ُقوة
ُسيكونوا ُلييب ُنارُ ،مشتعمين ُبغي ٍرة ُلقداستيُ
ُ
ُرسمي ُالذين
عروستي ُمن ُكل ُنجاساتياُ .سأُرسل ُ

وقداسةُشعبيُ".

ٍ
بدونُجدل ُأنُقوةُالحقُستُ ِ
نج ُزُ
رسالةُالقداسةُ.عممت ُحينئذُ
كانُيتكممُ،شعرت ُبعمقُوقوة ُ
فيماُ
ُ
ُ

ذلكُ.كانُرؤيةُالعروسُالمتألقةُالتيُيستحقياُيشتعلُفيُقمبيُ.أردتُبكلُىيامُمشاركةُذلكُمعُ
ِ
عمىُتييئةُأنفسيمُلوُ.لمُأستطعُأنُأدركُفعلُأيُشيءُ
شعبوُلكيُيضعواُنصبُأعينيمُتماماًُ

مرةُأخرىُدونُأنُيكونُىذاُىدفيُ.

ّْ
ِ
أيت ُرعاياُالكنائسُالذينُكانواُمألوفينُليُ
بدأُيتكممُعنُحصون
ُالحق ُوالبِّْرُ.وفيماُكانُيتكممُ،ر ُ
ٍ
ّْ
ِ
اُبحق ُالربُ.
ُبعبء ُأكثرُمنُذيُقبلُألجميمُلكيُيتشددو
وكيفُكانواُيكافح ُو
ت ُمثقالً
نُ.صر ُ
اُفيُالحقُ.صارُالحزنُالذيُشعرتُبوُمنُأجميمُأكثرُ
ُُ
عممتُأنيمُكانواُضعفاءُألنيمُلمُيسيرو

مماُإستطعتُإحتمالوُُ.

فيتفت"ُ،لماذاُالُيسيرونُفيُالحق؟"ُ
ُ

ِ
سمعُأنُأورشميمُكانتُحزينةُألنُ
ُالذيُشعرُبوُنحمياُحينُ ُِ
ُبالعبء
ُتشعر
حُالحكمة"ُ،بدأت
َُّ
وض
َ
َ
ُ
ُالىُرسميُالنارُليرواُعروستيُمغتسمةُ،كماُأنق ُل ُإلييمُعبءُ
جدرانياُكانتُمحطمةُ.إنيُأنق ُل
ُ
نحمياُلينظرواُإستردادُجدرانُالخالصُ.بعدئذُلنُيعانيُشعبيُأسىُفيماُبعدُُ".
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أيت ُشعبيُكجيشيُ ُوكمدينتيُ ُوكعروستيُ.األنُلستُتنظرىاُفقطُ،بلُتشعرُبياُأيضاًُ.فقطُ
"ر َ
حينماُيصدرُحقيُمنُالقمبُحينئذُلوُالقوةُفيُتغييرُالناسُ.ينبغيُأنُتأتيُالمياهُالحيةُمنُ

ُرسميُليبُنارُسيتكممونُ
شعرتُ
َُ
أعماقُاإلنسانُ،أيُمنُالقمبُ.كماُ
ُ
حقيُيطيّْركُ،ىكذاُأجع ُل ُ
الحقُ ،ليس ُفقط ُإلعطاء ُف ٍ
يمُ ،بل ُمع ُالقوة ُلتغيير ُقموب ُالناسُ .الحق ُالذي ُأُرسمو ُليس ُفقطُ
لتبكيتُالناسُعمىُخطيتيمُبلُسيغتسميمُمنُخطيتيمُ".

حتى ُوىو ُمستمر ُفي ُكالموُ ،نشأت ُفي ُداخمي ُغيرةٌ ُعظيمة ُلعمل ُشيءُ .بدأت ُالمخططاتُ

فت ُأنياُستساعدُشعبوُ.لمُأستطعُإمساكُنفسيُعنُالبدءُبالعملُ.أؤمنُاألنُ
اإللييةُتأتينيُفعر ُ
أنوُحتىُالعظامُاألكثرُيابسةُستصيرُجيشاًُعظيماًُجداً!ُفيُمحضرُالحكمةُ،ليسُىناكُشيءُ

مستحيلُ.لمُتكنُليُمشكمةُفيُالتصديقُأنُكنيستوُستصيرُعروساً ُدونُلطخةُأوُجعدةُ،أوُ
أنياُستصيرُمدينةُعظيمةُ،شامخة ُ ِ
ِ
كح ٍ
وُ.لمُيكنُلديُأي ُشكُأنُ
صن ُلمحقُينظرىاُالعالمُكم
ّ
ّْ
ُلمحق ُالُتصمدُ
شعبوُ،معُكونوُضعيفاً ُوميزوماً ُكماُيبدوُاألنُ ،أنوُعمىُوشكُأنُيكونُجيشاً
ُعممت ُأن ُقوتو ُكانت ُأقوىُ
أمامو ُأية ُقوة ُلمظممةُ .وشاع اًر ُبقوة ُالحق ُالتي ُلم ُأشعر ُبيا ُقبالً،
ُ
بكثيرُمنُالظممةُ.

كممات الحياة
عنُعروستوُوالتيُغيَّرتُ
ُ
هُ،شعرت ُوكأنوُبإمكانيُالتكممُعنُرؤيا ُإستممتياُمنُقبلُ
فيُمحضر
ُ

كلُمنُسمعياُ.بداُليُأنوُبإمكانيُالتكممُالىُمعظمُرعيةُالكنيسةُالميزُومةُبيكذاُقوةُلدرجةُ
ُلمحقُ.عممتُأيضاًُأنوُعمىُاألرضُ،لمُتكنُلكمماتيُتمكُالقوةُ.
يصيرواُبسرعةُ ِحصناًُعظيماً
ُ
كُ
قاطعني ُالحكمة"ُ ،ستكون
ُلكمماتك ُىذه ُالقوة ُحينما ُتثبت َّ
ُفيُ .لم ُأدعوك ُلتكرز ُعنيُ .دعوت َ
َ

فيُوكمماتيُتثبتُفيكُستُنتجُثما اًرُستبقىُفيكُ.
لتكونُصوتاًُأتمكنُالتكممُمنُخاللوُ.فيماُتثبتُ َّ
قت ُالخميقةُ ،وبكممتي ُستنشأ ُالخميقة ُالجديدة ُفيك ُوفي ُشعبيُ .كمماتي ُروٌح ُوحياةُ.
ُخِم ْ
بكممتيُ ،
عطيُحياةُ.لست ُمدعواً ُلمجردُالك ارزةُعنيُ،بلُلتدعنيُأُعمّْمُمنُخاللكُ.ففيماُتمكثُ
كمماتيُتُ
َ
فيُمحضريُ،ستكونُكمماتكُكمماتيُ،وستكونُلياُقوةُ".

ُفيُشيءُقالتوُمركريتُبراونينكُفيُمرة"ُ،كلُشجيرةُتُشتعلُ ِ
بنار ُاهللُ،ولكنُأؤلئكُالذينُ
فكرت
ُ
َ
ُيبصرونياُفقطُيخمعونُأحذيتيمُ.أماُالبقيةُفتمتقطُالثمرُ".

قمت"ُ،ياُربُ،أريدُأنُأراكُفيُكلُشيءُ"،
فإستجابُلي"ُ،سأُعطيُرسميُالرؤيا ُلي ِ
اُقصديُفيُكلُاألشياءُ.سأجعلُرسميُلييبُنارُ
بصرو
ُ
ُ
ُ
يُعمييمُ،لكنيمُلنُيمتَيمواُبياُ.حينئذُ
ةُالعميقُالمشتعمةُ.ستستقرُنار
ُ
كتمكُالتيُظيرتُفيُشجير ُ
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اُإليوُ.سأتكممُمنُخاللُرسميُداعياً ُشعبيُ
ستندىشُالبشريةُليذاُالمشيدُالعظيمُويمتفتواُلينظرو
ُ

الىُمعرفةُمصيرهُوالنيوضُكالمحررينُالذينُدعوتيمُألنُيكونواُ".
ُ

ٍ
ُأر ُقبالً ُكتابة ُمثمياُ.
ُبإنجذاب ُنحو ُالبابُ .فاقتربت ُإليو ُواستطعت ُرؤية ُالكتابةُ .لم َُ
ُشعرت
ثم
ُ

ٍ
كانتُمكتوبةُبذىبُخالصُ،وبطريقةُماُكانتُالكتابةُحيَّةُ.فبدأتُأقرأىاُ:

ٍ
ُمنظورُ ،سواء ُكانُ
ُاألرضُ ،منظو اًر ُوغير
ُخمِق ُكل ُشيء ُما ُفي ُالسموات ُوما ُعمى ُ
ألن ُفيو ُ

ياساتُأمُسالطينُ،كلُاألشياءُبوُولوُخمقتُ.الذيُىوُقبلُكلُاألشياءُ،
عروشاًُأمُسياداتُأمُر
ُ

كر ُمن ُاألمواتُ،
وفيو ُإتحدت ُكل ُاألشياءُ .وىو ُرأس ُالجسدُ ،أي ُالكنيسةُ ،الذي ُىو ُالبدايةُ ،بِ ٌ
ُكلُالم ِ
ِ
ُأنُي َّ
لء ُفيوُ،
حل
ليكونُجدي اًرُألخذُالمكانُاألولُفيُكلُشيءُ.ألنوُفيوُ ُس َّر ُا ُ
الَبُجداً
َ
وأنُيصالحُمنُخاللوُكلُاألشياءُلنفسوُ،جالباًُسالماًُبدمُصميبوُ،أيُمنُخاللوُ،سواءُماُعمىُ
األرضُأوُماُفيُالسماءُ.ومعُأنكمُكنتمُقبالً ُأجنبيينُوأعداءُفيُالفكرُ،منيمكينُفيُأعمالُ
وتُ،لي ّْ
قدمكمُأماموُقديسينُبالُلومُوالُشكوىُ.إنُ
شريرةُ،فقدُصالحكمُاألنُفيُجسدُبشريتوُبالم
ُ

إستمرتمُفعالًُثابتينُوراسخينُفيُاإليمانُ،ولمُتتراجعواُعنُرجاءُاإلنجيلُالذيُسمعتموهُ،والذيُ

ننادي ُبو ُفي ُكل ُالخميقة ُتحت ُالسماءُ ،الذي ُلوُ ،أنا ُبولسُ ،صرت ُخادماًُ .أفرح ُأنا ُاألن ُفيُ
اىمتيُبالنيابةُعنُجسدهُ،الذيُىوُالكنيسةُ،فيُم ِ
ِ
ُاَالميُألجمكمُ،وأ ّْ
لء ُماُ
ُقدمُفيُجسديُمس
تعتازهُشدائدُالمسيحُ.

ُحسبُتدبيرُاهللُالذيُمنحُليُألجلُفائدتكمُإلنجازُكممةُاهللُتماماًُ،
ليذهُالكنيسةُصرتُخادماً
ُ
ىذاُىوُالسرُالذيُأُخفيُمنذُالدىورُومنذُاألجيالُالماضيةُ،قدُأُظ ِيرُاألنُلقديسيوُ،الذيُأرادُ

ِ
نىُمجدُىذاُالسرُبينُاألممُ،الذيُىوُالمسيحُفيكمُ،الرجاءُلممجدُ.
فيمُماُىوُغ
عر
ُأنُي ّْ
ُ
اهلل ُ

ٍ
ٍ
ُلكيُن ّْ
مُكلُإنسانُكامالًُفيُ
قد
ُكلُإنسانُبكلُحكمة
ُكلُإنسانُومعممين
ين
ُ
َ
ونحنُنناديُبوُ،منذر َ
ُ

المسيحُ.وليذاُاليدفُأعملُأناُأيضاًُ،مجاىداًُبحسبُقوتوُالتيُتعملُكثي اًرُفيُداخميُ(كولوسيُ
ُ)22ُ–ُ16ُ:1

ُوفيماُكنتُأقرأُىذهُالكمماتُ،كانتُوكأنياُنقلُحياةُ،كلُكممةُمنُاهللُلياُمنُالقيمةُأكثرُمنُ

كُ
كنوزُاألرض!ُفكرتُ،كيفُسمحتُلنفسيُأنُأكونُمحموالً ُبيمومُالعالمُفيُحينُأمم ُ
جميعُ
ُ
عظةُممسوحةُ،لكنيُكنتُ
إلجتيازُاألرضُلسماع ُ ُِ
كمماتُاهللُ.بدأتُأفكر ُعنُمدىُاإلستحقاقُ
ِ
ُ
في ُبعض ُاألحيان ُكسوالً ُبحيث ُلم ِ
ُأرد ُقيادة ُسيارتي ُداخل ُالمدينةُ .كنت ُمرتعباً ُلشدة ُإىماليُ
ُأمامُالبابُ.ىتفت"ُ،ياُربُ،أناُمتأسفُجداًُ"،
لكممتوُفيماُكنتُواقفاً
ُ
ُ

ُوغيرُجذاب ُمنُ
ٍُ
ُذلكُ،إنفتحُالبابُ.وا
ُ
قمت
ذُحدثُذلكُ،فكرت ُممياً ُكيفُبداُالبابُكئيباً
ُ
حين ُ ُ
عمىُبعدُ،لكنوُعنُقربُكانُأكثرُإتقاناًُوجماالًُمنُأيُبابُعمىُاإلطالقُ.فكرتُ،ىكذاُيحكمُ
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ُأحببت ُاهلل ُلفترةُ
أحكم ُعمييا.
ُ
الناس ُعمى ُالكنيسةُ،وكيف ُإني ُبنفسي ُفي ُأغمبُاألحيان ُ ُ
كنت ُ ُ

طويمةُ،لكنيُأخفقتُفيُمحبةُشعبوُبالطريقةُالتيُتوجبُعميُذلكُ.
ُ

"ىكذاُتوبةُستفتحُلكُالبابُلتتقدمُنحوُاليدفُالذيُدعوتكُألجموُ.الُتستطيعُأنُتُ ِ
نجزُىدفكُ

الًُعنيمُ،
ُشعبيُليكون ُواحداًُ،واألنُحانُالوقتُليحدثُذلكُ.منفص ُ
عنُشعبيُ.دعوت
الًُ
منفص ُ
ُ
َ

ال ُتستطيع ُأن ُتحيا ُما ُرأيتو ُفي ُالرؤىُ .األن ُعميك ُأن ُتنتقل ُمن ُرؤية ُالطريق ُومعرفة ُالحقُ

الَب ُقد ُأعطاك ُمحبتوُ
إناء ُلحياتيُ .لن ُتستطيع ُأن ُتفعل ُذلك ُمنفصالً ُعن ُشعبيُ .ا ُ
لتصير ُ ً

يُ،منُأجلُأنُتكونُمحبتوُفيكُ،مثمماُطمبت ُمنوُ.األنُسأُعطيكُمحبتيُلشعبيُ.ينبغيُ
ألجم
ُ
عمىُرسميُأنُينظرواُشعبيُكماُأفعلُوأنُيحبونوُكماُأفعلُ.فيماُتُ ِح ُّ
ب ُكممتيُحقاً ُسينفتحُلكُ
ُ
البابُالىُحيثُمقصدكُ".
ُ

ُشعرت ُبكل ُكممة ُقالياُ .فمجرد ُسماعي ُعنُ
لم ُتممس ُكمماتو ُعقمي ُفحسبُ ،بل ُقمبي ُأيضاً.
ُ
المحبةُالتيُتكممُعنياُتجاهُشعبوُنقلُتمكُالمحبةُإليُ.تمكُكانتُأعظمُمحبةُعنُأيُمحبةُ
َّ

شعرت ُبيا ُعمى ُاإلطالقُ ،لكنيا ُكانت ُأيضاً ُمألوفة ُوقد ُكنت ُقد ُإختبرتيا ُالى ُحد ُما ُعندُ
فكرت ُكيف ُإني ُفي ُحماقتي ُكنت ُأقول ُفي ُأغمب ُاألحيان ُأنو ُلنُ
سماعي ُ ُِ
عظات ُممسوحةُ ُ .
عظاتُ.
عظةُفيُالسماءُ ،ولكنيُأشعرُاألن ُأنوُال ُيمكن ُأن ُتكونُالسماء ُبدونُ ُِ
يكونُىناكُ ُِ
حتىُإنيُبدأتُأتوقُلك ارزةُكممتوُ.
ُُّ ُطوالُاألبديةُ،ليذاُالسببُيدعىُ
عظاتُوتعميمُفيُالسماءُ.قصتيُستُقص
"نعمُسيكونُىناكُ ُِ

اإلنجيلُاألبديُ.أناُالكممةُوأناُالحقُ،وكمماتُالحقُستمألُالخميقةُالىُاألبدُ.ستفرحُكلُالخميقةُ
ُيحبون ُأن ُيستمعوا ُالى ُشياداتكمُ ،وسوفُ
بكممات ُحقي ُكما ُتفعل ُأنت ُأيضاًُ .حتى ُالمالئكة ُ
يسمعونياُ.سي ِح ُّ
ُالمفتدونُدوماً ُأنُيقولواُويستمعواُالىُقصصُإفتدائيُ.ولكنُعميكُاألنُأنُ
ُ
ب ُ
حررُكممةُشيادتكُالكثيرينُ.أؤلئكُالذينُيحبوننيُ
تقولياُألؤلئكُالذينُيمكثونُفيُالظممةُ.ستُ ّْ
حرر ُالناسُ ،وىيُ
ُعطيت ُالحق ُالذي ُُ
ُويحبون ُسماعياُ .قد ُأ
ُيحبون ُقرائتيا ُُ
ُيحبون ُكممتيُُ ،
ُسي ّْ
َ

َّ
َّ
مُبكممتيُ.تقدمُوسترىُقوةُكممتيُ".
كممتيُفيُقمبكُ.تقد

المن
َ
اجدت ُفيو ُمن ُقبل ُقدُ
دخمت ُعبر ُالبابُ .حينما ُفعمت ُذلكُ ،إنذىمت ُإذ ُأن ُكل ُالمجد ُالذي ُتو ُ
ُ
إختفىُ.سادُىناكُظالمُوعفونةُ،وكأنوُسرداب ُقديمُ.كانُمحي ُاًرُ،لكنيُكنتُماُأزالُأشعرُبقوةُ

الكمماتُالتيُقالياُليُالربُ،وقدُنفعتنيُ.
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ِ
قالُصوتُمنُوسطُالظممة"ُ،ماُتشعرُبوُىوُمسحةُالروحُالقدسُ"،
"ُ،منُأنت؟"ُ
ت
َ
سأل ُ

"ىلُعميكُأنُتسأل؟"ُُ
ُ

لم ُيكن ُالصوت ُمثل ُصوت ُالحكمةُ ،لكنو ُكان ُصوتاً ُمألوفاً ُاَخرُ .مع ُذلكُ ،عممت ُأنو ُكانُ

الحكمةُ.تكيفتُعينيُتدريجياً ُعمىُالظممة ُوكنتُمندىشاً ُلرؤيةُصديقيُالقديمُ،النسرُاألبيضُ،

فبدأُبالكالمُ.

ُكماُفعمت ُفيُمحضرُالربُ
"إنوُيحياُفيكُ،لذلك ُبإمكانكُأنُتثبتُفيُكل ُماُإختبرتوُىناُتماماً
َ

ُ.أعممُأنكُصرت ُمدمناً ُلمحضرهُ،وىذاُصوابُ،ولكنُعميكُأنُتتعممُىناُألنُتميزهُفيُ
ىناك
َ
عدةُأشكالُ.أوالًُينبغيُأنُتُميزُصوتوُفيُقمبكُوبعدئذُحينُيتكممُمنُخاللُاألخرينُ".

ُواختبرتو ُمن ُوقت ُألخرُ ،ولكن ُليس ُكما ُينبغي ُأن ُتعرفو ُاألنُ .لنُ
ُأنت ُقبالًُ ،
"ىذا ُما ُتعرفو َ

يكونُأبداًُبعيداًُعنكُويمكنكُأنُتجدهُدوماًُبسيولةُ.سيقودكُدوماًُالىُالحقُ.فقطُبال ُروحُالقدسُ
يمكنك ُأن ُترى ُوتعرف ُأي ُشيء ُأو ُأي ُو ٍ
احد ُبالطريقة ُالتي ُىم ُفييا ُفعالًُ .في ُاألزمنة ُالتيُ

أمامناُ،سنبادُإنُلمُنتبعوُعنُكثبُ".
ُُ
ُ

فقمت"ُ ،أنا ُأعمم ُأن ُذلك ُصحيح ُألني ُسمعت ُالحكمة ُيتكمم ُمن ُخالليُ .ىل ُأنت ُىنا ُلترينيُ
ُ
الطريق؟ُإننيُبالكادُأ ِ
ُبص ُرُفيُىذاُالمكانُ".
أجابني"ُ،سأتيُإليكُمنُوقتُألخرُألقولُلكُعنُإشاراتُالطريقُالتيُستدعكُتعرفُأنكُماُ

زلتُعمىُالطريقُالصحيحُ،ولكنُيجبُأنُيقودكُالروحُالقدسُ.أناُأيضاًُسأساعدكُلتدركُكيفُ
ُالم َّن ُلكي ُتستطيع ُأن ُتحياُ".
يقودك ُفي ُأماكن ُمختمفةُ ،ولكن ُينبغي ُأوالً ُأن ُأقول ُلك ُعن َ

!ُىلُتعنيُمثلُالم َّنُالذيُأكموُاإلسرائيميونُفيُالبرية؟ُىلُىذاُماُنأكموُىنا؟"ُ
"ُ،الم َّن
ُ
َ
فقمت َ

اُعميوُمنذُالبدايةُ.الم َّن ُالذيُأكموُاإلسرائيميونُفيماُكانواُ
َُ
أجابني"،كلُالذينُسارواُمعُاهللُعاشو
جُكلُيومُ.كماُغطىُالربُاألرضُبالم َّنُكلُيومُ
ةُ.سيعطيكُالربُالم َّنُالطاز
بو
فيُالبر
يةُكانُن َّ
ُ
َ
َ
يةُ،يغطيُاألرضُكلُيومُشعبوُبالحقُ.فيُكلُطريق ُتمتفتُ
ُ
ألجلُإسرائيلُفيماُكانواُفيُالبر

إليوُستجدهُ.حتىُفيُوسطُالظممةُوالكأبةُ،كممتوُستحيطُبكُ،وستتمكنُمنُجمعوُ.ىؤالءُالذينُ

طُرحوا ُفي ُالسجون ُالداخمية ُسيستقيظون ُليجدونو ُكل ُيومُ .ىؤالء ُالذين ُيعيشون ُفي ُالقصورُ

ُيداس ُعميوُ.
ُم َّن ُالرب ُر ٌ
قيق ُوخفيف ُكالندىُ ،وبسيولة ُ
الفخمة ُسيجدونو ُأيضاً ُكل ُيومُ .ولكن َ
ينبغيُأنُتكونُرقيقاًُوخفيفُالقمبُلكيُتراهُ".
ُ
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الرسالة الحية
إستمرُالنسرُفيُكالمو"ُ،الربُيتكممُكلُيومُالىُكلُفردُمنُشعبوُ.الُيستطيعونُالعيشُبالخبزُ

جُمنُفموُ.ىذهُليستُالكمماتُالتيُتَكممياُفيُ
ُ
وحدهُ،بلُينبغيُأنُتكونُلدييمُالكمماتُالتيُتخر
الماضيُ،بلُأنياُالكمماتُالتيُيتكممياُإلييمُيومياًُ".
ُالم َّن ُالذي ُيعطيو ُالرب ُإياىم ُكل ُيومُ.إنيمُ
"الكثيرونُضعفاء ُألنيم ُالُيعممون ُكيفُيجمعون َ

ميزونُصوتوُ.الم َّنُ
ُُ
وُألنيمُي
يتييونُألنيمُالُيعرفونُصوتوُ.لكنُشعبوُيعرفُصوتوُ،ويتبعون
َ
ىوُخبزُالحياةُالذيُيعطىُلكلُفردُمنُشعبوُكلُيومُ.عميكُأنُتعرفُكيفُتُميزهُ،وأنُتساعدُ
ُ

ُأنُي ّْ
ميزهُ .حينما ُيذوقونو ُكما ُتذوقوُ ُأنت ُاألنُ ،فإنيم ُسيبحثونُعنو ُكل ُيوم ُبإجتيادُ.الُ
شعبو
ُ
تقمقُعنُتدخيرُالطعامُأوُالماءُ،بلُتعمَّمُأنُتُ ِ
رُوتتناولُالم َّن ُالذيُيعطيوُالربُيومياًُ.ىذاُ
َُ
بص
سيحفظكُحينماُتخفقُبقيةُاألشياءُ".
"ماُ ُكتبُفيُالكتابُالمقدسُىوُالمحمُالذيُيعطيوُلناُالربُ،ولكنُالم َّن ِ
ُوج َد ُفيُرسالتوُالحيَّةُ،
َ
أيُفيُشعبوُ.سيتكممُإليكُكلُيومُمنُخاللُشعبوُ.ينبغيُأنُتفتحُقمبكُلمطريقةُالتيُيتواجدُ

عميكُتناولُالم َّن ُالسماويُ.فماُقالوُألورشميمُ،قالوُلناُ:لنُترونيُ
فيياُالربُفيُشعبوُإنُكانُ
َ

اُ،مباركُىوُذاكُاألتيُبإسمُالرب!ُ ىذاُالكالمُىوُعنوُحينماُسارُعمىُاألرضُ،
ُ
الىُأنُتقولو
كما ُيتكمم ُعن ُالطريق ُالذي ُيمشي ُفيو ُالرب ُعمى ُاألرض ُاألن ُمن ُخالل ُشعبوُ .فيما ُتكبرُ

ُفيُالمحبةُ،فالم َّنُالذيُيقدموُلكُالربُلنُ
رت
محبتناُلممنُُّْ،تكبرُمحبتناُلبعضناُالبعضُ.إنُكبِ َ
َ
َ
يكونُأبداًُمذاقوُعتيقاًُأوُتافيُاًُ،بلُسيكونُجديداًُكلُصباحُ".

ٍ
ادُشعبوُالذيُعاشُفيُزمانُ
"م َّن ُالربُقدُيأتيكُمنُخاللُكمماتُصديقُحميم ُأوُمنُأحدُأفر
َ

قبمكُفيماُتتأملُفيُكتاباتيمُ.كماُسيتكممُإليكُمنُخاللُأؤلئكُالذينُالُيعرفونوُ،لكنكُستعرفُ
ميز ُم َّن ُالرب ُحينما ُتتخطى ُالى ٍ
الً ُسماع ُكمماتو ُ ُوطالباً ُسماعُ
ُأبعد ُمحاوُ
أنو ُأرسميم ُإليكُ .
ُستُ ُّْ َ
الكممةُ،أيُالربُنفسوُ.ليسُفقطُسماعُكمماتوُ،بلُسماعُصوتوُالذيُسيقودكُفيُالطريقُالذيُ
ُّ
ُ،ولكنُمَّنوُىوُالكممةُالتيُ
نُيعيدونُالكمماتُالتيُقالياُالرب
ينبغيُعميكُالذىابُفيوُ.الكثي ُرُو
َ

يتكممياُاألنُ".

"نحتاجُالىُلحمُقوي ُكماُىوُمكتوبُفيُالكتابُالمقدسُلكيُنبنيُأنفسناُويعطينا ُاإلناءُلنجمعُ

يُمذاقكُلمَّنوُ.لحمُكممتوُالمكتوبةُستبنيناُ
وُ.تقوىُعمىُلحمُكممتوُالمكتوبةُ،ولكنُأيضاً ُّْ
ُنم
َمَّن
َّ
َ
ِ
الم َّنُفستسندناُلماُىوُاَ ٍتُعميناُ.
وتُعُُّدناُلماُىوُقادمُ،أماُ َ
"الكمماتُالتيُقيمتُلكُمنُقبلُالقديسينُفيُقاعةُالحكمُكانتُم َّن ِ
نُالربُ.كماُأنُشعبوُمَّنوُ
ُم
ْ
َ
َ
ُالم َّن ُىو ُخبز ُالحياةُ ،ىو ُالكممات ُالحية ُالتي ُيتكمميا ُالى ُشعبو ُيومياً ُوالتي ُتُقال ُمنُ
لمعالمَ .
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ِ
ُدو َن ُوال ُيمكن ُتغييرهُ .فالمكتوب ُىو ُمرساةٌ ُلنفوسناُ .عمى ُأي ُحالُ،
ب ُقد ّْ
خالل ُشعبوُ .ما ُ ُكت َ

كتابُالحياةُماُزالُمكتوباًُ.والربُيكتبُفصالًُجديداًُفيُكتابُالحياةُعنُكلُنفسُتأتيُإليوُ".
ُ

نصر أم هزيمة
ُالمكتوب ُىوُ
س َّودة ُلمكان ُإقامتو ُالذي ُيبنيو ُوسط ُالناس.
ُم َُ
ُ
"المكتوب ُفي ُالكتاب ُالمقدس ُىو ُ

الشيادةُلمطريقُحيثُيعملُالربُمنُخاللُالرجالُوالنساءُليقودىمُلمخالصُ.شعبوُىمُاألوانيُ
لكممتوُالحيةُوىمُشيودُلمعالمُبأنُكمماتوُليستُمجردُتاريخُ،بلُماُتزالُحيةُوالُتزالُتعطيُ
ُومنَُُّ ّْ
ُ.المكتوبُىوُخططوُاألبديةُ
الرب
حياةُ.إنُأردتُمعرفةُكمماتوُ،عميكُأنُتعرفُ
ُ
َ
المكتوب َ

ُفسيعطيك ُالقوةُلتسيرُكلُيومُ.
التيُلنُتتغيرُوالتيُينبغيُأنُنعرفياُلنسيرُفيُطر
َ
قوُ.أماُمنَّوُ
َ
وىذاُصارُلكيُتكونُلناُشركةُمعُبعضناُ".

واستمرُالنسر"ُ،إنُسرناُفيُالنورُكماُىوُفيُالنورُ،فمناُشركةُمعُأحدناُاألخرُ .العديدُمنُ
فونُبعد ُأنيمُإستُ ِ
خدمواُبيذهُالطريقةُ.الُيعرفونُفيُأغمبُاألحيانُمتىُيتكممُمنُ
رسموُالُيعر
ُ

دع ّّوُ
خالليمُ.وأؤلئكُالذينُيتكممُإلييمُناد اًرُما ُ ُيمي
ّْزونُصوتوُ.ينبغيُأنُيتغيرُكلُىذاُ.شعبوُم ُ
َ
ٍ
ليكونُفيُوحدة ُمعوُفيُكلُماُيعمموُ،ولكنُالُيتواجدُإالُالقميلُممنُيعرفُصوتوُ.لذلكُفيمُ
ِ
ف ُكلُشعبوُمتىُ
ناد اًرُماُيتبعونوُفيُالطريقُالذيُيريدُأنُيقودىمُفيياُ.إنو ُير
يدُاألنُأنُيعر َ
يتكممُمنُخالليمُأوُإلييمُ.كماُمحادثةُموثوقةُبينُجنرالُعسكريُوجنودهُيمكن ُأنُتقررُنتائجُ

معركةُ،ىكذاُقوةُمحادثتوُمعُشعبوُستقررُنصرتيمُأوُىزيمتيمُفيُاأليامُالقادمةُ".
اُبرسائموُ.كماُأنيمُسيعمّْمونُشعبوُليعرفُصوتوُ
ُاألنُالعديدُمنُرسموُالذينُسينطمقو
"إنوُي ِع ُّد
ُ
ُ
ُ
ِ
قررُ
ويعرف ُطرقوُ .ينبغي ُأن ُتستقبل ُ ُرسمو ُكما ُوكأنك ُتستقبل ُالرب ُنفسو.
سي ّْ
ُنجاح ُخدمتيم ُ ُ
ُ

نيوضُأمُسقوطُالعديدُمنُشعبوُ".
ُ

فكرت ُلمحظةُأنوُإنُكان ُالربُي ِ
رسميمُ،فبالتأكيدُلنُيكونواُبحاجةُالىُمساعدةُ.لكنُذلكُجمبُ
ُ
ُ
توبيخاًُصارماًُمنُالنسرُ،الذيُإستطاعُتمييزُأفكاريُ.

"الُتفكرُبتمكُالطريقة!ُسقطُالعديدُمنُشعبوُبسببُذلكُالوىم!ُالربُبإمكانوُأنُيفعلُكلُشيءُ
لمساعد'ُليحياُ
بدونناُ،لكنوُإختارناُليعممياُمنُخاللناُ.نحنُتجييزاتوُالواحدُلألخرُ.الربُأرسلُ'ا ُُ

فيُشعبوُ،لذلكُفيوُيقصد ُبأنُيستممُشعبوُالمساعدةُمنُخاللُأحدىمُاألخرُ.الُتنسىُذلكُ

اُمنَّناُمنُخاللُأحدناُاألخرُ.لقد ُصممُكلُشيءُلكيُينبغيُأنُتكونُ
ُُ
أبداً
ُ.ليذاُالسببُيعطين َ
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محبتناُلوُفوقُكلُشيءُ،ولكنُعميناُأيضاًُأنُنحبُالواحدُاألخرُ.نحتاجوُأكثرُمنُكلُشيءُ،

لكنناُنحتاجُأيضاًُالواحدُلألخرُ.بيذهُالطريقةُ،نحتفظُبتواضعناُلكيُيثقُبناُبنعمتوُوقوتوُ".
أجبتو"ُ،إنيُمتأسفُ.فأناُأعممُكلُذلكُجيداًُ،ولكنيُأميلُالىُنسيانوُبعضُاألوقاتُ".

قالُالنسر"ُ،األوقاتُالتيُنسيت ُفيياُىذاُكانتُأكثرُكمفةُعميكُمماُتحتاجُالىُمعرفتوُفيُىذاُ
َ

الوقتُ،لكنُإنُنسيتُىذاُفيُالمستقبلُفسيكمفكُأكثرُمماُتستطيعُإحتمالوُ.نحنُنحتاجُالىُ
الرب ُأكثرُمنُكلُشيءُ،لكنناُأيضاً ُنحتاجُالىُجميعُشعبوُ.ففيُشعبوُسنكتشفُ'الم ِ
ساعد'ُ،
ُ
ذاكُيقودناُالىُكلُالحقُ ُوذاكُيقودناُالىُاإلبنُ".
سموُ.سيكونُالبعضُمسنينُوحكماءُ.وسيكونُالبعضُشباباً ُذوُخبرةُقميمةُ،
طمقُاألنُر
"الربُي
ُ
ُ
ُ
فونُصوتوُ.كماُأنُالعدوُسيطمِق ُ ُرسموُلزرعُاإلرباكُُ.وىذاُأيضاً ُجزءُمنُتدريبناُ.
لكنيمُسيعر
ُ
سينخدعُالبعضُبُِرسلُالعدوُلبعضُالوقتُ،وسيعانيُالبعضُخسارة ُبسببيمُ،لكنُأؤلئكُالذينُ

يحبونُالربُوحقوُلنُينخدعواُبيمُلفترةُطويمةُ.أؤلئكُالذينُيحبونُالربُوحقوُسيعرفونُالحقُ.
كشفُالمخادعينُفيُ
أؤلئكُالذينُإنخدعواُلفت ٍرة ُمنُالوقتُسيتعمَّمونُمنُذلكُ،وسيعممونُعمىُ
ُ
األيامُالقادمةُ".
"بعضاًُمنُالذينُكانواُأكثرُإنخداعاًُفيُالسابقُصارواُاألقوىُفيُالحقُبسببُحكمتيمُ.الحكمةُ
ىيُأنُتعرف ُصوتو ُوتتبعوُ.ليسُمنُالسيلُعمىُىؤالءُصرفُإنتبا ِىيمُعنوُثانيةُ.الُتحكمُ
ُ
عمى ُاألخرين ُبسبب ُماضييمُ ،بل ُبما ُصاروا ُعميوُ .أؤلئك ُالذين ُيتبعون ُالحكمة ُستتغيرُ
ضعفاتيمُالىُنقاطُقوةُ.ليسُىناكُمنُىوُأقوىُأوُأكثرُجدارةُباألىميةُمنُأؤلئكُالذينُيعرفونُ

صوتوُويتبعونوُ".
"ينبغيُعميناُأنُالُنتوقفُعنُتشجيعُشعبوُألنُيعرفُصوتوُ.ينبغيُعميناُأنُنطمبُمنُأنبيائوُ
أنُيواجيواُويكشفواُاألنبياءُالكذبةُ.عميناُأن ُنحملُىذهُالرسالةُالىُالنيايةُ.أُرسمناُلنساعدُفيُ
بناءُوسائلُإتصاالتُالربُمعُأؤلئكُالذينُسيكونونُجنودهُفيُالمعركةُالعظيمةُالقادمةُ.ينبغيُ

عمىُجميعُشعبوُمعرفةُصوتوُ.سيباغتناُالوقتُحينُينخدعُكلُالذينُالُيعرفونُصوتوُمنُقبلُ
الظممةُ.أماُأؤلئكُالذيُيعرفونُصوتوُبسببُمعرفتيمُلمربُفمنُينخدعواُ".
ُفعمت ُحين ُأتت ُفي ُمحضرُ
فيما ُكان ُالنسر ُيتكممُ ،إستمرت ُكمماتو ُفي ُإغتسالي ُتماماً ُمثمما
ْ
الحكمةُ.لمُأستطعُرؤيةُالربُ،لكنيُكنتُأعممُأنوُحاضرُوأنوُىوُالذيُكانُيكممنيُ.معُأنيُ

اكُذلكُ.كنتُ
لمُأستطعُرؤيتوُفيُذلكُالمكانُ،لكنوُكانُليُصفاءُعظيمُفيُالذىنُأمكننيُإدر
ُ

دوماًُأشعرُأنوُلديُذاكرةُضعيفةُجداًُ،ومعُأنُالربُكانُيقولُاألنُأكثرُمماُقالوُليُسابقاًُ،بداُ
لي ُوكأني ُأستطيع ُأن ُأتذكر ُكل ُكممة ُقالياُ ،حتى ُحينما ُكانت ُتأتي ُمن ُخاللُشخص ُاَخرُ.
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ّْ
اءُ
حينئذُعممتُأنُىذهُكانتُقوةُالروحُالقدسُالذيُجمبُكلُاألشياءُالىُذاكر
ُ
تيُ.فيُالربُ،سو ً
ُالىُالماضيُأوُالىُالمستقبلُفيذاُالُيختمفُعنُالنظرُالىُالوقتُالحاضرُ.فيماُكنتُ
ناظ اًر
ُ

أفكرُبذلكُ،إستمرُالنسرُفيُكالموُ:

ُأنت ُوجدت ُالبابُ
"ىذا ُالمكان ُيبدو ُعتيقاً ُوقديماً ُبسبب ُقمة ُاليواء ُالمنعش ُفيو ُلفترة ُطويمةَ .
ودخمتُفيوُ.ذاتُالبابُالذي ُقادكُالىُىذاُالمكانُيمكنُأنُيقودكُراجعاً ُالىُقاعةُالحكمُ.ماُ

الذيُإستممتوُفيُقاعةُالحكم؟"ُ
أجبتو ِ
"ُ،حكمةُوفيمُ"،
ُ

ٍ
ُ.عرشُالحكمُىوُأيضاً ُعرشُالنعمةُ.تستطيعُ
أجابُالنسر"ُ،بكممة ُواحدةُ،إنكُ
إستممت ُنِعمةً
َ
ُ
ٍ
الذىابُالىُىناكُفيُأيُوقتُ".
بكلُجرأةُ
ألنظرُالبابُالذيُكانُخمفيُ.إستطعتُاألنُرؤيةُجمالوُ،فقدُكانُأعظمُ
حينماُقالُذلكُ،إلتفتُ
ُُ
ُ

مماُكانُوقتُدخوليُقاعةُالحكمُ.فتحتوُُودخمتُمنُخاللوُثانيةُ.
ُ

الدعوة
ُفجفمت ُلرؤيةُ
نظرت ُالى ُالحكمةُ ،فأدار ُوجيي ُألتمكن ُثانية ُمن ُالنظر ُالى ُالقاعة ُالعظيمة.
ُ
ُ

ُقدُإلتقيتُبيمُسابقاًُىناكُ.وفوجئتُبزيادةُتألقيمُأكثرُمماُمضىُ.
كنت
ُ
الواقفينُخمفيُممنُ ُ

ُإنفتحت ُعيونك ُلترى ُأكثر ُمما ُإستطعت ُرؤيتوُ
ُأنت ُالذي ُتغيرت.
ْ
قال ُالحكمة"ُ ،لم ُيتغيرواَ .

ُ.كمماُإستطعتُرؤيتيُبوضوحُأكثرُ،كمماُستكونُقاد اًرُعمىُرؤيتيُفيُاألخرينُ".
سابقاً
َ
ُ

الًُفائقُالوصفُ.كانتُلوُسمطةُووقارُعظيمُ،لكنوُفيُنفسُ
نظرتُنحوُبولسُالرسولُ.كانُنبي ُ
ُ

الوقتُكانُمنعماًُبالتواضعُحتىُإنيُموِق ٌنُأنُأحقرُقرويُأوُخاطئُسيشعرُبالراحةُتماماًُحينُ
يقتربُإليوُ .غمرتنيُالرغبة ُفيُأنُأكون ُمثموُ .ثمُنظرتُالىُاألخرين ُوشعرت ُوكأنيم ُجميعاًُ

ُعمي ُالوصف ُكم ُأحببتيم ُوكمُ
عائمة ُوأصدقاء ُمن ُأكثر ُالمقربين ُلي ُعمى ُاإلطالقُ .يستحيل َُّ

ِ
أحبونيُ.ليستُىناكُرفقةُعمىُاألرضُتقارنُبياُ،ولكنُاألفضلُماُعمىُاألرضُبطريقةُماُىوُ

ٍ
نفسُأوُألقابُ.كلُواحدُيعرفُاألخرُ
مبدئيُلماُىوُىناكُ.ليسُىناكُتصنعُأوُإفتخارُبال
ُُّ
تذوقُ

المحبةُكانتُمصدر ُكلُفكرُ.بدتُاألبديةُمعُىذهُالعائمةُبأنياُأفضلُمماُكنتُ
تماماًُ،كماُأنُ
ُ

ُبإلحاح ُأخذىمُجميعاً ُمعيُ،لكنيُعممتُأنوُليسُبإمكانيمُمغادرةُ
عمىُاإلطالقُ.أردت
أتصوره ُ
ُ
ٍ
ُ
أماكنيمُالحاليةُ.
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ي"ُ،سيكونون ُمعكُكماُأناُمعكُ.تذكرُ،إنيمُسحابةُالشيودُالعظيمةُ.
أجابُالحكمةُثانيةُألفكار
َ

حتىُعندماُالُتراىمُفإنيمُأقربُإليكُأكثرُمماُىمُاألنُ.كلُالذينُخدمونيُمنذُالبدايةُىمُجسدُ
واحدُ،وىمُأيضاًُسيكونونُمعكُلِماُىوُقادمُ،ولكنيُسأكونُفيكُ".
تسائمتُكيفُأنُأيُشيءُإختبرناهُفيُاألبديةُيمكنُأنُيكونُأفضلُمماُىوُموجودُىناُفيُ

ٍ
ُ.فممُيكنُحكمُلعقوبةُبلُتحريرُ،فيُحالُعدمُ
قاعةُالحكمُ.أتىُالحكمُمنُكلُفكرُصارُمتجمياً
ٌ
وجودُمحاولةُإلخفاءُأيُشيءُ.أتتُالحريةُمعُكلُشيءُكانُمني اًرُلذلكُكانتُىناكُرغبةُلكلُ

فت ُأنُكلُشيءُسيتغطىُ
قمبُمتصدعُألنُينكشفُ.كانتُالمحبةُىكذاُعظيمةُلدرجةُإنيُعر ُ
ويصبحُصحيحاًُ.

إستمرُالحكمة"ُ،كلُشيءُتشعرُبوُفيُمحضريُىوُحقيقيُ.التقاربُوالمحبةُالتيُإختبرتياُىناُ
ُ
معُإخوتكُىيُحقيقيةُ.أنتمُجميعاًُو ِ
ُ،وستكبرُفيُىذهُالمحبةُفيماُتكبرُفيُ.وفيماُتفعلُ
ُفي
َّ
احداً َّ

ذلكُ،فإنُذاتُالمحبةُستساعدُاألخرينُلمدخولُفيُالحريةُالتيُإختبرُتَياُىناُ.حينماُيقبلُشعبيُ
الذيُيسيرُعمىُاألرضُحكميُالم ِ
نصفُ،فإنيمُس ُوفُيسيرونُفيُحريةُستجعمنيُقاد اًر ُعمىُ
ُ
ُ

لمسُالعالمُبمحبتيُ".

"ليست ُرغبتي ُأن ُييمك ُأحد ُأو ُأن ُيعاني ُفقداناً ُعند ُمجيئيم ُالى ُىناُ .رغبتي ُىي ُأن ُيحكمُ
الجميعُعمىُأنفسيمُكيُالُيتوجبُعمي ُأنُأحكمُعمييمُ.ليذاُالسببُفإنُأحكاميُمزمعةُعمىُ
َّ
ِ
ايدةُ،لكيُماُيؤمنُالعالمُويتوبُ.كلُصوت ُبوقُ
المجئُالىُاألرضُ.إنياُأتيةُفيُأمواجُمتز

عملُرسميُأنُيساعدواُالعالمُليفيمُصوتُاألبواقُ".
سيكونُمدوياًُأكثرُمنُالذيُيسبقوُ.إنوُ
ُ

"تذكرُأنُالذينُينبغيُعميُالسيرُمعيمُعمىُاألرضُىمُأيضاًُأعضاءُجسديُ.لمُيتمجدواُبعدُ،
َّ
اُ،وليسُكماُيبدونُاألنُ.ينبغيُأنُتحبيمُوترىُ
ولكنُينبغيُأنُتراىمُفيماُىمُمدعوينُألنُيكونو
َ
فييمُالسمطةُوالنعمةُالتيُتراىاُاألنُفيُالمتواجدينُىناُ.تذكرُأنُأؤلئكُالذينُتسيرُمعيمُعمىُ

األرضُينظرونكُكماُتنظرىمُ.ينبغيُعميكُأنُتتعممُأنُالُتنظرُإلييمُبحسبُمظيرىمُالحاليُ،

بلُتنظرُماُسيصيرونُعميوُُ".

"فقطُأ ُؤلئكُالذينُيحيونُبأحكاميُويثبتونُفيُكحكمتيمُيستطيعونُرؤيةُسمطتيُفيُاألخرينُ.

معُذلكُ،الُتجاىدُلجعلُالناسُيرونُسمطتي ُفيكُ.الُتقمقُكيفُينظرُإليكُاألخرونُماُأنتُ

ِ
ُإعتن ُفقط ُفي ُأن ُتميز ُاألخرين ُكما ُىم ُوتراني ُفييمُ .حينما ُتصبح ُقمقاً ُبشأن ُنظرةُ
عميو،

األخرين ُإليكُ ،ستفقد ُسمطتكُ .حينما ُتصبح ُالسمطة ُىدفكُ ،ستبدأ ُفي ُفقدان ُالسمطة ُالحقيقيةُ.

السمطةُالتيُأعطيتياُلكُ،لذلكُالُتسألُالناسُأنُيدعوكُبحسبُمركزكُ،
ُِ
أنت ُتعرفُالخدمةُو
َ
ُإسمكُأعظمُمنُمركزكُ".
ُِ
بلُبإسمكُ.ثمُسأجع ُل
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نُأنتُ،وليسُماُىوُلقب َك ِ
ِ
ُ.خدمتكُىي ُعممكُ،وليس ُمرتبتكُ.
نُم
َ
ُ
"فيُمممكتيُ،السمطةُتأتيُم َ
المحبةُ.فالشماسُالذيُي ِح ُّ
بُأكثرُىوُأعمىُمنُالرسولُ
ُتُكتسبُالمرتبةُىناُباإلتضاعُوالخدمةُو
ُ
عرفونُبمحبتيمُ.ىذهُىيُ
الذيُيحبُأقلُ.قدُيستخدمُاألنبياءُعمىُاألرضُلِيَّْز
ُ
ُاألممُ،أماُىناُفي َ
ُدعوتكُ،بأنُتُحبُبمحبتيُوتخدمُبقمبيُ.ثمُسنكونُواحداًُ".
ُ
أيضاً
ُ

العبادة في الروح
ُعمي ُإدراك ُأي ٍ
ُفردُ ،حتى ُىذه ُالسحابةُالعظيمة ُمنُ
ُكنت ُأستمعُ ُالى ُالحكمةُ ،إستصعب َّ
فيما ُ

الشيودُ،ألنُيكونُتواقاً ُلسمطةُأوُمنصبُفيُمحضرهُ.بداُليُأنوُفيُكلُلحظةُقضيتياُىناُ،

أنوُكانُيتعظمُأكثرُفأكثرُفيُالمجدُوالسمطةُ،وعممتُأنُرؤيتيُعنوُكانت ُما ُتزالُمحدودةُ.

ّْ
اكُإلتساعوُ،ىكذاُسيتمددُاإلعالنُعنُالرب ُطوالُ
فكماُأنُالكونُيتمددُبسرعةُوليسُىناكُإدر

األبديةُُ.
ُ

سألتو"ُ،كيفُيمكنُأنُيمثّْمكُأيُُّإنسانُعمىُاإلطالق؟"ُ
ُ

حرك ُأبي ُإصبعو ُالصغيرُ ،يرتعد ُالكون ُكموُ .لكي َّ
ُتيز ُاألمم ُبكممات ُلن ُيترك ُذلكُ
ُي ّْ
"حينما ُ
ٍ
ُيظ ِير ُحتى ُاألقل ُشأنُاً ُمن ُبينُإخوتي ُعمىُ
إنطباعاً ُعمى ُأحد ُممن ُيمكثون ُىناُ .ولكن ُحين ُ
بمحبةُ
ٍُ
األرضُمحبةُ،فذلكُيجمبُإبتياجاً ُلقمبُأبيُ.حينماُتغنيُألبيُالكنيسةُاألكثرُإتضاعاً ُ
حقيقيةُفيُقموبيمُ،فإنوُي ِ
السماءُكمياُليستمعُإلييمُ.ىوُيعممُأنوُليسُأحدُيستطيعُالتممصُ
سكتُ
ُ
َ
حينماُينظرواُمجدهُىناُ،ولكنُحين ُأؤلئكُالذينُيحيونُفيُظممةُدامسةُوصعوبةُ
ُ
بلُأنُيعبدوه ُ
ُ
ِ
ماُيستطيعُفعموُجميعُربواتُالسماءُ".
يرنمونُإليوُبقموبُحقيقيةُ،فإنُذلكُيممسُقمبوُأكثرُم
ينةُمنُاألرضُبكاء ُمفرحُاً ُلجميعُالسماءُوىمُناظرينُ
ًُ
"فيُالعديدُمنُالمراتُ،سببتُنغمات ُحز

لمستوُعمىُأبيُ.يناضلُالقميلُمنُالقديسينُلمتعبيرُعنُىياميمُبالربُمماُجعمواُالربُفيُكثيرُ
منُالمراتُيبكيُ.فيُكلُمرةُأنظرُإخوتيُيممسونُأبيُبعبادةُصادقةُ،ذلكُيجعلُاأللمُوالحزنُ

ِ
الذيُعرفتوُعمىُالصميبُيبدوُوكأنوُثمنُصغيرُينبغيُدفعوُ.الُشيءُيجمبُليُإبتياجاً ُأكثرُ
منُأنُتعبدواُأبيُ.ذىبتُالىُالصميبُلكيُتتمكنواُمنُعبادتوُمنُخالليُ.ففيُىذهُالعبادةُ،أنتمُ
وأبيُوأناُجميعناُو ِ
اح ٌدُ".
ُ

يماُكانُيتحدثُإلي ُأعظمُمنُ
فيُكلُماُإختبرتوُلحدُاألنُ،كانتُالعاطفةُالصادرةُمنُالربُف
َّ

أي ُشيءُإختبرتوُعمىُاإلطالقُ.كانُصوتوُىادئاًُ،ولكنُماُقالوُليُعنُالعبادةُجاءُمنُداخلُ
ٍ
ُإنيُكنتُأسمعُأعظمُمحبةُإلبنُاهللُ،وىيُ
فقدُكانُأكثرُمماُإستطعتُإحتمالوُ.عممت
أعماقوُ،
ُ
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رؤيةُإبتياجُأبيوُ.بإمكانُالعبادةُالحقيقيةُاألتيةُمنُالمؤمنينُالم ِعُّْدينُلمقتالُوالمناضمينُعمىُ
ُ

األرضُأنُيكونُتأثيرىاُأكبرُمنُأيُشيءُاَخرُُ.

ةُ،أردت ُفيُالحال ُمغادرةُذلكُالمكانُ،حتىُمعُكلُأمجادهُ،لمجردُالدخولُفيُخدمةُ
أل ُولُمر
ُ

منُاألكثرُكأبةُعمىُوجوُاألرضُ.كنت ُمغمو اًرُبيذهُالحقيقةُأنوُبإمكانناُأنُ
صغيرةُوانُكانتُ
ُ
الَبُمنُ
بُ.فرد ُواحدُيعبدُالربُمنُاألرضُخاللُىذهُالفتراتُالمظممةُتعنيُأكثرُل ُ
نممسُا ُ
الَ
ٌ

الَبُمنُعمىُاألرضُفيُ
الماليينُالماليينُالذينُيعبدونوُفيُالسماءُ.بإمكانناُأنُنممسُقمبُا ُ
ىذاُالوقتُوكأنوُليسُلناُأبداًُالقدرةُعمىُفعلُذلكُثانية!ُفوجئتُبيذاُالشيءُحتىُإنيُلمُأدركُ

ُعمىُاألرضُ.بعدئذُدخمتُوكأنوُفيُنومُعميقُ.
كيفُسقطتُمطروحاً
ُ
ُ

الَبُ .كانُىناكُماليينُوماليينُيخدمونوُ.كانُمجده ُبيكذا ُعظمةُوقوةُحضوره ُبيكذاُ
ت ُا ُ
رأي ُ
رىبة ُحتى ُإني ُشعرت ُأن ُكل ُاألرض ُال ُتقاس ُك ِ
حبة ٍ
ُسمعت ُمرة ُصوتوُ،
ُرمل ُقداموُ .حينما
ُ

شعرتُوكأنيُذرةُواقفةُقدامُالشمسُ،لكنيُحينماُرأيتوُ،عممتُأنُالشمسُكانتُكذرةُقداموُ.
كانتُالمجراتُكستائرُحولوُ.كانُردائوُم ُؤلفاً ُمنُماليينُوماليينُمنُالنجومُالحيةُ.كلُشيءُ
ُ
في ُمحضره ُكان ُحياًُ :عرشو ُوتاجو ُوصولجانوُ .عممت ُأنو ُبإمكاني ُالمكوث ُقدامو ُالى ُاألبدُ
وعدمُاإلكتفاءُمنُاإلعجابُ.لمُيكنُىناكُىدفُأعظمُفيُالكونُمنُأنُأعبدهُ.
ٌ

الَبُعمىُشيءُو ٍ
الَبُينظرُالصميبُ.
احدُ.فتوقفتُالسماءُكمياُوصارتُتراقبُ.كانُا ُ
ثمُصممُا ُ
الظممةُالذيُعاناهُلمست ُاالَبُ
نيُمنُخاللُكلُاأللمُو
ُ
محبةُاإلبنُألبيوُالتيُالُزالتُتعصر
ْ

بيكذا ُعم ٍ
الَبُ
ق ُحتى ُأنو ُبدأ ُييتزُ .حينما ُفعل ُذلكُ ،إىتزت ُالسماء ُواألرضُ .حينما ُغمق ُا ُ
الَب ُبيكذا ُعظمة ُحتى ُإني ُلم ُأفكر ُبأنيُ
عينيوُ ،زادت ُالسماء ُواألرض ُظالماًُ .كان ُإنفعال ُا ُ
سأتمكنُمنُالبقاءُعمىُقيدُالحياةُإنُنظرتُذلكُالمشيدُأكثرُمنُالمحظاتُالوجيزةُالتيُنظرتوُ

فيياُ.

ثمُوجدتُنفسيُفيُمكانُمختمفُ،ناظ اًرُخدمةُعبادةُفيُكنيسةُصغيرةُ.فكماُيحدثُفيُإختبارُ
نبويٍُّ،بداُليُوكأنيُأعرفُكلُشيءُعنُكلُو ٍ
احد ُفيُغرفةُالكنيسةُالمناضمةُ.كانُالجميعُ

صمُُّون ُمن ُأجلُ
ُي ُ
يختبرون ُتجارب ُقاسية ُفي ُحياتيمُ ،لكنيم ُلم ُيكونوا ُيفكرُون ُفيياُ .لم ُيكونوا ُُ
ٍ
يمُ.كانُالجميعُيحاولونُتنظيمُأغانيُحمدُألجلُالربُ.كانواُسعداءُوفرحيمُكانُصادقاًُ.
إحتياج
ُ

الَبُثانيةُوعممتُلماذاُكانتُالسماءُتبكيُ.
رأيتُالسماءُ،وكلُالسماءُكانتُتبكيُ.ثمُرأيتُا ُ

الَبُ.ىذهُالجماعةُالصغيرةُالتيُبدتُمنسحقةُوالمكونةُمنُ
كانتُتبكيُبسببُالدموعُفيُعينيُا ُ
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ُحركت ُاهلل ُبيكذا ُعم ٍ
ق ُحتى ُجعمتو ُيبكيُ .لم ُتكن ُدموع ُاأللم ُبل ُدموع ُالفرحُ.
أفراد ُمناضمين َُّ

الَبُتجاهُأؤلئكُالقمةُمنُالعاُبِدينُ،لمُأستطعُكبحُدموعيُ.
حينماُرأيتُالمحبةُالتيُشعرُبياُا ُ

ُّ
لمُيشدنيُشيءُمماُإختبرتوُأكثرُمنُذلكُالمشيدُ.كانتُعبادةُالربُعمىُاألرضُأكثرُمرغوبةُ

ليُمنُالسكنُفيُكلُمجدُالسماءُ.عممتُإنيُأُعطيتُرسال ُةًُتساعدُفيُتييئةُالقديسينُلممعاركُ
المتبقيةُعمىُاالرضُ،ولكنُلمُيعنيُذلكُشيئاًُليُاألنُمقارنةُبمحاولةُإبالغيمُكيفُيمكنناُأنُ
بُ.فالعبادةُالصادقةُالتيُيظيرىاُأكثرُالمؤمنينُإتضاعاً ُعمىُاألرضُقدُتجمبُفرحاًُ
نممسُا ُ
الَ
ُ

الَبُ.ليذاُالسببُيفضلُالمالئكةُأنُتُعطىُليمُ
بلُأكثرُمنُذلكُ،إنياُقدُتممس ُا ُ
لكلُالسماءُ،
ُ
ٍ
نُأنُيعطواُسمطةُعمىُمجُراتُمتعددةُ.
وصايةُعمىُمؤمنُواحدُعمىُاألرضُم
ُ
ُ

بُفيماُكانُيراقبُالجمسةُالصغيرةُلمصالةُ،
رأيتُيسوعُواقفاً ُبجانبُاالَبُ.ناظ اًر ُالى ُفرحُا ُ
الَ
ُ
ُفإعطاء ُأبي ُفرحاً ُولو ُلمحظة ُواحدةُ
ُإلي ُوقال"ُ ،ىذا ُىو ُالسبب ُلذىابي ُالى ُالصميب.
لتفت َّ
واُ َ
َ
كلُشيءُ.بإمكانُعبادتِ َكُأنُتجعموُسعيدُاًُكلُيومُ.حينُتكونُعبادتكُوسطُالصعوباتُ
ُ
ُيستَ ِحقُ
فإنياُتممسوُأكثرُمنُجميعُعابديوُفيُالسماءُ.ىناُ،حيثُيرىُمجدهُ،الُتستطيعُالمالئكةُمنُ
ُ
إمساكُنفسياُعنُعبادتوُ.حينماُتعبدونوُدونُرؤيةُمجدهُفيُوسطُتجاربكمُ،ىذهُىيُالعبادةُ

ضيعواُتجاربكمُدونُأنُتستفيدواُمنياُ.أُعبدواُ
بُيبحثُعنُىكذاُعابدينُ.الُتُ ُّْ
ُ
بالروحُوالحقُ.ا ُ
الَ
أنُتجمبُفرحاًُ
َُ
الَبُ،ليسُلِماُستستممونوُ،بلُلجمبُفرٍحُلوُ.لنُتستطيعُأبداًُأنُتكونُأقوىُمنُ
اُ
لوُ،ألنُفرحُالربُىوُقوتكمُ".
ُ

الخطية
ُوجدت ُنفسي ُواقفاً ُبجانب ُالحكمة ُثانيةُ .لم ُأسمعو ُيتكمم ُمنذ ُفترةُ ،لكني ُلم ُأكن ُمحتاجاًُ
ثم
ُ

لكمماتُ.ماُإحتجتُإليوُىوُأنُأدعُماُرأيتوُلتتشبعُبوُنفسيُ.كنتُأجاىدُالىُسبرُغورُالعملُ
العظيم ُالذي ُأُعطي ُلنا ُلمجرد ُأن ُنكون ُمن ُعابدي ُاالَبُ .الشمس ُبالنسبة ُلو ُكانت ُكذرةُ
ناُ،وكنتُ
والمجراتُكحبةُرملُ.معُذلكُكانُيستمعُالىُصمواتناُ،مبتيجاًُبناُبإستمرارُوىوُينظر
ُ

موقناً ُأنوُكثي اًرُماُكانُحزيناً ُألجمناُ.كانُأكبرُبكثيرُعماُيستطيعُعق ُل ُاإلنسانُتصورهُ،لكنيُ

ٍ
ُاهلل!ُكلُإنسانُلوُالقدرةُ
فيُالكونُكموُ.بإمكانناُلمس
كنتُأعممُأيضاًُأنوُأكثرُالكائناتُعاطفةُ
َ

أنُيجعلُالرب ِ
َّ
ُأعرف ُذلكُالىوتياًُ،لكنيُعرفتُاألنُذلكُبطريقةُبددتُ
ُ.كنت
ُفرحاً ُأو ُمتألماً
ُ
ُ

األىميةُلكلُشيءُاَخرُ.

ُأنوُعمي ُقضاءُالزمانُالذيُ
ذلكُ،لكنيُعممت
ليستُىناكُطريقةُأتمكنُبكمماتُأن ُأنقلُإليكمُ
َّ
ُ

ُجمب ُفرٍحُ
أ
ٌ
ُعطيُليُعمىُاألرضُلكيُأعبدهُ.كانُذلكُوكأنوُإعالن ُجديدُ:أنو ُبإمكانيُفعالً َ
75

ع!ُأدرك ُماُكانُيعنيوُالربُحينما ُقالُأنوُليذاُالسببُذىبُالىُ
ُُ
هلل!ُبإمكانيُجمبُفرٍح ُليسو

ِ
ولوُلمحظةُ.لمُأردُإضاعةُثانيةُأخرىُحينماُ
ستحقُذلكُلمجردُلمسُقمبوُ
ُ
الصميبُ.كلُتضحيةُتُ

عممت ُأنو ُبإمكاني ُأن ُأقضييا ُفي ُعبادتوُ .كان ُواضحاً ُأيضاً ُأنو ُكمما ُتعظمت ُالتجارب ُأوُ
ُ

الظممةُنتيجةُالعبادةُ،كمماُكانتُتممسوُأكثرُ.وىذاُماُجعمنيُراغباًُلتقبلُتجاربُكيُأتمكنُمنُ
عبادتوُمنُخاللياُ.

فيُذاتُالوقتُ،شعرتُمثلُأيوبُحينماُقالُأنوُبالرغمُمنُأن ِ
وُعرفُالربُسابقاًُبسماعُاألذنُ،
ُ
ُمثلُفيمِبسُالذيُكانُمعُيسوعُلفترةُطويمةُومعُذلكُ
ُ
الرمادُ.كنت
فإنوُحينماُرأهُتابُفيُالغبارُو
ُ
الَبُمنُخاللوُ.ياُترىُماُمدىُتعجبُالمالئكةُمنُغباوتنا!ُثمُ
لمُيكنُيعرفُأنوُكانُينظرُا ُ

تكممُالحكمةُثانيةُ:

الَبُ .ذلك ُوحده ُيجعلُ
ُيممس ُقمب ُا ُ
"تذكر ُأنو ُحتى ُاألقل ُشأناً ُمن ُصغاري ُلو ُاإلمكانية ُأن
ُ
أىميتيمُأعظمُمنُأيُثمنُ.كنت ُسأذىبُالىُالصميبُمرةُأخرىُمنُأجلُو ٍ
احد ُمنيمُفقطُ.أناُ
ُ

ح ُُواَلِم ُكل ٍ
ُنفسُ .ليذاُ
أيضاً ُأشعر ُبأالمكمُ .أعمم ُعن ُتجاربكم ُألننا ُنشاركيا ُمعكمُ .أشعر ُبفرُِ

مسح ُكلُالدموع ُمنُكلُ
السببُالُزلتُأتشفعُبإستمرارُمنُأجمكمُجميعاًُ.سيأتيُزمانُحينُتُ ُ
بددواُتجاربكمُ.
لمُ.الُتُ ُِ
ُ
لحتىُذلكُالحينُ،سيستخدمُا ُ
عرفُالفرحُثانيةُ.
عينُ.سيأتيُزمانُحينُي ُُ
الَ
ُ
ُ
إذُأنُأعظمُعبادتكمُوأعظمُتعبيرُإليمانكمُممنُيجمبُالسرورُلناُسينشأُفيُوسطُتجاربكمُُ".
"ينبغيُأنُترانيُفيُقمبكُ،وينبغيُأنُترانيُفيُاألخرينُ.ينبغيُأنُترانيُفيُالعظائمُوالصغائرُ.
فكما ُأظير ُمختمفاً ُفي ُكلُو ٍ
احد ُمن ُالذينُيقفون ُأمامك ُاألنُ ،سأتي ُإليك ُفي ُأناس ُمختمفينُ.
ُ
سأتيُإليكُفيُظروفُمختمفةُ.ىدفكُاألعظمُىوُأنُتميزنيُوتسمعُصوتيُوتتبعنيُ".
ُ

فيماُإلتفتُألنظرُالىُالحكمةُ،لمُيعدُموجوداًُىناكُ.نظرتُحواليُ.إستطعتُأنُأشعرُبأنوُفيُ
ُ

كلُمكانُ،لكنيُلمُأستطعُرؤيتوُ.ثمُإلتفتُالىُالوراءُناظ اًرُالشيودُالذينُكانواُواقفينُخمفيُ.لقدُ
كان ُواقفاً ُىناكُ .لم ُأستطع ُرؤيتوُ ،لكني ُبطريقة ُأكثر ُعمقاً ُمما ُكنت ُأعرف ُسابقاًُ ،لقد ُكانُ

متواجداًُفيُكلُواحدُمنيمُُ.

فيما ُبدأ ُاإلصالحي ُيتكممُ ،كان ُصوت ُاإلصالحي ُلكني ُإستطعت ُسماع ُصوت ُالحكمة ُفيوُ
يتكممُإليُمباشرةُ.
تماماًُمثمماُكانُ
َّ
"إنوُدوماًُفيناُ.إنوُفيكُ.إنوُفيُأؤلئكُالذينُينبغيُعميكُالرجوعُإلييمُ.منُوقتُألخرُ،سيظيرُ

لك ُثانيةُ،ولكنُينبغيُأنُتعرفُأنوُحين ُالُتراهُفيُحالُظيورهُ،فإنكُتستطيعُأنُتميزهُفيُ
ِ
ُمن ُيتكمم ُإليكُ.
مكان ُإقامتوُ ،أي ُفي ُشعبوُ .إنو ُالحكمةُ .ىو ُيعرف ُكيفُ ،متىُ ،ومن ُخالل َ

فالذينُيتكممُمنُخالليمُإليكُىمُجزٌء ُمنُالرسالةُ.تذكرُماُقالو ُحين ُبكىُعمىُأورشميم'ُ:منُ
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األنُوبعدُلنُتريننيُحتىُتقوليُ:مباركُاألتيُفيُإسمُالربُ '.لنُتراهُإالُإذا ُتمكنتُمنُرؤيتوُ

فيُأؤلئكُالذينُيرسميمُإليكُ".
ُ

أجبتوُ"ُ،منُالسيلُليُأنُأراهُوأسمعوُفيكُ.لكنوُليسُبتمكُالسيولةُمعُأؤلئكُالذينُىمُعمىُ
األرضُالذينُلمُيتمجدواُبعدُ".

قاطعنيُأنجمو"ُ،لمُيكنُالقصدُأنُيكونُاألمرُسيالً ُىناكُ.ألنُتبحثُعنوُىوُالدعوة ُلممموكُ
الذينُيحكمونُمعوُ.أؤلئكُالذينُيحبونوُويحبونُالحقُسيبحثونُعنوُأكثرُمنُبحثيمُعنُأعظمُ

الكنوزُأوُاإلنتصاراتُ".
ُ

الخضوع له
ُ

تكممُشخصُلمُأستطعُتمييزهُفيماُتقدمُنحوُاألمام"ُ.الدعوةُاألعظمُىيُأنُتخضعُلمربُتماماًُ،
ٌ
وىذاُينبغيُمعرفتو"ُُ

ُصعقت ُلتواجد ُىذا ُالشخص ُفي ُرفقة ُالقديسينُ .كان ُمن ُالمنتصرينُ
ثم ُقال ُلي ُعن ُإسمو.
ُ
العظماءُ،لكنيُكنتُأعتقدُدوماًُأنوُفعلُضر اًرُأكثرُإلسمُالمسيحُمنُأيُّْو ٍ
احدُاَخرُ.
ُوجدت ُنعمة ُالصميب ُقبل ُنيايةُوقتيُ .لن ُترجع ُفقطُلكي ُتغمبُ
إستمر ُفي ُالكالم"ُ ،أنا ُأيضاً
ُ
كرسُنفسكُمستسمماً ُلوُ،فإنوُسيستخدمكُلتنتصرُفيُإسموُ.
ألجموُ،بلُلكيُيغمِبكُىوُ.حينُتُ ّْ

النصرةُالحقيقيةُىي ُأنُتأسرُقموبُالناسُبالحقُالذيُيجعميمُأح ار اًرُ.أؤلئكُالذينُيتبعونوُعنُ
ستخدموا ُبشكل ُأكثر ُإلخضاع ُاألكثرين ُوسيكونوا ُأعظم ُالمموكُ .عمى ُاألرضُ ،أؤلئكُ
ُ
ُسي
كثب ُ
ناد اًر ُما ُيدركوا ُأنيم ُإنتصروا ُعمى ُأي ُشيءُ .ولن ُيروا ُما ُأنجزوه ُفعالً ُحتى ُيصموا ُالى ُىناُ.
أؤلئكُالذينُي َّد ِخرونُكنو اًزُعظيمةُعمىُاألرضُُ-حتىُالكنوزُالتيُيمكنُإعتبارىاُروحيةُُ-لنُ
َ
يحرزواُإالُعمىُالقميلُىناُ".

ُحينماُتوفيتُ ،بدا ُليُوكأن ُكل ُماُ
قال ُبولس"ُ ،عمىُاألرض ُلن ُتستطيع ُكيل ُالكنوز ُاألبدية.
ُ
أعطيتُحياتيُلبنائوُعمىُاألرضُقدُتيدمُ.الكنائسُالتيُأعطيت ُحياتيُلنيظتياُكانتُتسقطُ
ُ

ُشعرت ُبكونيُ
في ُاإلرتدادُ ،حتى ُأقرب ُأصدقائي ُقمبوا ُضديُ .حتى ُإني ُفي ُأيامي ُاألخيرة
ُ

الًُ".
فاش ُ

ٍ
ُبولسُكأبُروحيُ،كماُيفعلُمعظمناُىناُ.
حسبت
إستمرُالفاتحُالعظيمُفيُالكالم"ُ،نعمُ،معُإنيُ
ُ
فإنوُمعظمُالذينُخرجواُسالمينُمنُالمعركةُالعظيمةُسيكونواُمنُالمنتصرينُفيُالنيايةُألنيمُ

كانواُأوفياءُلموقوفُمعُالحقُ.لنُتقيسُالثمرُالروحيُالحقيقيُبصورةُصحيحةُفيماُتتواجدُعمىُ
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األرضُ.بإمكانكُفقطُقياسُنجاحكُالحقيقيُبمدىُقدرتكُعمىُالنظرُالىُالربُبوضو ٍح ُأكثرُ،

ُومدىُمعرفتكُلصوتوُ،ومدىُمحبتكُلإلخوةُ".
ُ

ثمُتكممُبولسُثانية"ُ،ألشيرُعديدةُقبلُإعداميُ،شعرت ُوكأنيُفاشلُ.عمىُأي ُحالُ،فيُيومُ
ُ
ات ُمضتُ.ذاكرتي ُلمنورُالذيُكانُ
إعداميُتذكرت ُإستفانوسُالذيُرأيتوُيموتُعندُقدميُلسنو ٍُ
ُ
كنتُأشعرُدوماًُأنوُماتُألجميُلكيُأتمكنُ
فيُوجيوُفيُذلكُاليومُرافقنيُخاللُتجاربُكثيرةُ ُ.

نُكنت ُقدُفعمتُأشياءُ
ُُ
منُرؤيةُالنورُالحقيقيُ.عممت ُإنيُلوُتوفيتُمثلُإستفانوسُ،حتىُوا
ُ

أخرىُبدونُجدوىُ،ألعطانيُذلكُضماناًُأنُحياتيُلمُتمضيُعبثُاًُ.كنتُشاك اًرُجدُاًُبأنيُفعالًُ
نُلمُتبدوُخدمتيُقدُأنجزتُالكثيرُ".
كنتُأموتُمنُأجلُاإلنجيلُ،حتىُوا
ْ
ُ

"كماُإنكشفُىذاُاإلعيالنُلييُ،ىكيذاُإنكشيفتُالنعميةُ،فكانيتُأيياميُاألخييرةُعميىُاألرضُاألكثيرُ
يتُأحيياولُالمييوتُيومي ياًُعيينُ
يتُأعيييشُوب يإخالصُكني ُ
يتُفيميياُكني ُ
روعييةُعمييىُاإلطييالقُ.ثييمُأدركي ُ
تُفييياُنفسييُ،كانيتُىنياكُبيذورُأبدييةُتُيزرعُ
رغباتيُمينُأجيلُخدميةُاإلنجييلُ،وفييُكيلُميرةُأنك ُير ُ
مييعُإنيييُلييمُأسييتطعُرؤيتييياُفيييُالعييالمُالمؤقي ِ
يتُ.وبتواجييديُىنيياُ،أسييتطيعُاألنُأنُأدركُأنُذلييكُ
ُالحكمُب ِ
يالثمرُاليذيُتيراهُعميىُاألرضُ،بيلُإفعيلُمياُينبغييُأنُ
حقيقيُبال
َ
تأكيدُ.عميكُأنُالُتحاول ُ
تفعموُلكونوُصائباًُ".

"مع ُذلكُ ،أكثر ُمن ُإنتاج ُالثمرُ ،ينبغي ُأن ُتكون ُدعوتك ُلمعرفة ُالربُ .إن ُبحثت ُعنو ُفإنكُ

ستجدهُدائماًُ.فيوُقريبُعمىُالدوامُألولئكُالذينُيقتربونُإليوُ.يرغبُالعديدُمنُالناسُمحضرهُ،
لكنيمُالُيقتربونُإليوُ.ينبغيُأنُتفعلُأكثرُمنُأنُترغبوُ.عميكُأنُتطمبوُ.ىذاُجزءُمنُدعوتكُ.

ليسُىناكُىدفُأعظمُ.ستقاسُنصرتكُبمدىُبحثكُ.ستكونُبقربوُعمىُالدوامُبحسبُإرادتكُ.

ستكونُنصرتكُفيُالحياةُبحسبُرغبتكُإليوُ".

نُدفنت ُالعديدُ
سيطمبُمنكُالكثيرُ.حتىُوا
َ
ثمُرفعُبولسُيدهُووجيياُنحوي"ُ.أُعطيتُالكثيرُ ُ،و ُ

ودعتُإليكُ،فإنوُيمكنكُأنُتنجزُأكثرُبكثيرُمنُاألخرينُ،لكنكُستخفقُفيُ
منُالمواىبُالتيُأ ُِ
ُم ِي َّمتِكُ.ينبغيُأنُالُتقيسُنفسكُأبداً ُمعُاألخرينُ،بلُواصلُالسعيُ،باحثاً ُعنُالرب ُأكثرُ.
ورغمُذلكُ،معُكلُالمجدُالذيُسينكشفُلكُ،الُتنزعُذاكُالرداءُعنك!"ُ
ُ

الزرع والحصاد
نظرت ُالىُرداءُالتواضعُالذيُكانُيشيرُإليوُ.فيُكل ُذلكُالمجدُالذيُكنتُأنظرهُاألنُ،بداُ
ُ

ُكنت ُمرتعباً ُوأنا ُبيكذا ُرداءة ُفي ُمحضرىمُ .أزحتوُ ُألنظر ُالدرع ُتحتوُ،
لونو ُالكئيب ُمضاعفاًُ .
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حينئذُرأيتُالدرعُأكثرُتألقاً ُمماُرأيتوُسابقاًُ.كانُمتألقاً ُجداً ُوكمماُزدتُفيُإزاحةُالرداءُ،كمماُ

حالُ،صرتُأشعرُبإرتباكُ
ُُ
إضمحمتُالمجموعةُالتيُكانتُقداميُبسببُسطوعُالدرعُ.عمىُأيُ

عيُالمشرقُ.ثمُقررت ُنزعُالرداءُكموُفيماُكنتُىناكُكي ُالُأشعرُعمىُاألقلُ
أقلُلسطوعُدر
ُ
بأنيُمشمئزُمنوُوأناُفيُمحضرُىكذاُمجدُ.
ُ

ُ،ثمُوقفت ُىادئاً ُلعدةُلحظاتُ.لمُأكنُقاد اًرُعمىُرؤيةُأيُشيءُبسببُتألقُ
كانُىناكُسكوت
ٌ
ُ

ُ.ثمُدعوتُالحكمةُ.
درعيُ.لمُأفيمُلماذاُلمُيكنُبإمكانيُالسماعُأيضاً
ُ
سمعتُصوتو"ُ،ضعُردائكُعميكُ"،
ُ

لُالقاعةُالعظيمةُثانيةُ.فقمت"ُ،ياُربُ،ماذاُ
ُكماُقالُليُثمُبدأت ُأنظرُبشكلُمعتمُشك
ففعمت
ُ
ُ
ُ
حدثُلكلُو ٍ
احد؟ُلماذاُك ُلُواحدُمنيمُم ٍ
عتمُبيذاُالشكل؟"ُ
ُ
"الُتستطيعُرؤيةُأيُشيءُىناُدونُإرتدائكُذلكُالرداءُ".
فأحتجتُشاع اًرُبيأسُفظيع"ُ،لكنيُأرتديوُاألنُ،وماُزلتُغيرُقادرُعمىُالنظرُجيداًُ"،
ُ

ٍ
ٍ
ُلمنورُالحقيقيُ،وستحتاجُالىُوقت ُلتكونُقاد اًرُ
"فيُكلُوقت ُتنزعُاإلتضاعُعنكُستكونُعمياناً
عمىُالنظرُثانيةُ".

نةُلمسابقُ.رجعت ُرؤيتيُثانيةُ،ولكنُ
معُإنيُبدأت ُأنظرُالمجدُثانيةُ،لكنوُلمُيكنُشيئاً ُمقار
ْ
ُ
ببطءُشديدُ.كنتُحزيناًُلدرجةُالُيمكنُوصفياُبكمماتُ.
ُ

سألت"ُ،أينُبولسُ.أناُأعممُأنوُكانُمزمعاًُأنُيقولُليُشيئاًُميماًُ".
ُ
"حينماُنزعتُردائكُ،غادرُكلُالذينُكانواُىناُ".
"لماذا؟ُلماذاُيغادرونُلمجردُنزعيُالرداء؟ُكنتُمرتبكاًُلمظيريُ.ىلُأزعجيمُذلك؟"ُ
"الُلمُينزعجواُ.عممواُأنوُلنُيكونُبإمكانكُأنُترانيُأوُتسمعنيُمنُخالليمُبدونُالرداءُ،لذلكُ
كانُعمييمُالرجوعُالىُأماكنيمُ".
صرتُأكثرُحزناًُلسماعُتمكُالعبارةُُ.
ُ
فقمت"ُ،ياُربُ،أناُأعممُأنُماُأرادواُقولوُليُكانُميماًُجداًُ.ىلُسيرجعون؟"ُ
ُ
سيساعدكُ،ولكنُإنُتعممتُالدرسُبأنُالُ
"صحيحُأنوُفاتكُإعالنُميمُبنزعكُلردائكُ.كانُذلكُ
َ
ٌ
ُتعممتُ
ُتكون ُقد
تنزع ُالرداء ُثانية ُعمى ُاإلطالقُ ،خاصة ُلمسبب ُالذي ُدفعك ُلفعل ُذلكُ ،فإنك
َ
َ

درساًُميماًُاَخرُ".
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ُتعممت ُذلك ُالدرسُ .لست ُأتذكر ُإني ُشعرت ُبيكذا ُرداءة ُعمىُ
ُُ
توسمت"ُ ،يا ُربُ ،أعتقد ُإني
ُ
اإلطالقُ.أالُيستطيعونُالعودةُاألنُوالمشاركةُبماُلدييمُألجمي؟"ُ

ِ
ّْ
ُأتيةُمنيُ.أتكمم ُمنُخاللُالناسُألنُالناسُالذينُأتكممُمنُخالليمُىمُ
ُوكلُالحكمة
"كلُالحق
ُ
جزءُمنُالرسالةُ.فيماُتبقىُمتضعاًُبشكلُيكفيُإلحتفاظكُبالرداءُ،فإنيُسأتمكنُمنُالتكممُإليكُ

في ُمجدُ .متى ُنزعت ُالرداء ُعنكُ ،فإنك ُستصبح ُعمياناً ُوأصماً ُروحياًُ .سأتكمم ُإليك ُدوماً ُإنُ

ُغيرُالطريقةُالتيُأتكممُبياُإليكُ".
دعوتنيُ،ولكنُينبغيُأنُأ ُّْ

"لست ُأفعلُذلكُلمعاقبتكُ،ولكنُلمساعدتكُعمىُإستالمُرؤيتكُبأكثرُسرعةُ.سأُعطيكُالرسالةُ
ُ
ُأعدائِكُ.
ُ
ُكنت ُمزمعاً ُإعطائيا ُمن ُخالل ُىذه ُالشيودُ ،ولكن ُينبغي ُأن ُتُعطى ُمن ُخالل
التي ُ
ستأتيُالرسالةُمعُضيقاتُوعميكُأنُتنحنيُجداً ُلكيُتستممياُ.ىذهُىيُالطريقةُالوحيدةُالتيُ
فيياُستستمم ُرؤيتكُثانيةُبالسرعة ُالتيُتحتاجياُ.ألنُما ُىو ُقادمُ ،ينبغي ُأنُتكون ُقاد اًر ُعمىُ

رؤيتوُ.
ُ

اإلنكسار
ُبوُ.عممت ُأنُماُبإمكانيُإستالموُبيكذاُطريقةُمجيدةُإنماُصارُ
يُشعرت
الُيحتمل ُالحزنُالذ
ُُ
ُ
ُ
يأتيُمنُخاللُضيقاتُشديدةُ،األسوأُمنُذلكُىوُأنُالمجدُالعظيمُالذيُشاىدتوُقبلُبضعُ

عتمُجدُاًُ.
دقائقُىوُاألنُ ُم ٌ

لماُفعمتُ.أعممُاألنُكمُكانُخطأًُ.إنُوجعُىذهُالغمطةُصعبُ
ناشدتو"ُ،ياُربُ،إنيُمتأسف ُ
ٌُ
ُ

جداً ُإحتمالوُ .أليست ُىناكُطريقةُألكون ُمغفو اًر ُوأستمم ُرؤيتي ُثانية؟ ُال ُيبدوُصواباً ُأن ُلحظةُ

واحدةُمنُاإلفتخارُتؤديُالىُىكذاُدمارُ"،

ُدفعت ُالثمن ُليذه ُالخطية ُولبقيةُ
ُمغفورُ .ليس ُىناك ُشيء ُتستحق ُعميو ُالعقابُ .لقد
"أنت
ُ
ٌ

الخطاياُ.إنكُتحياُبنعمتيُ.ليسُذلكُبسببُناموسُالُبِّْرُ.فبسببُنعمتيُتوجدُعواقبُلمخطيةُ.
ينبغيُأنُتحصدُماُتزرعوُواالُفإنوُليسُبإمكانيُإئتمانكُبسمطتيُ.حينماُأخذُإبميسُخطوتوُ

األولىُنحوُاألنانيةُواإلفتخارُ،تبعتوُحشودُمنُمالئكتيُالذينُإئتمنتيمُلسمطتوُ.حينماُسقطُأدمُ،
عانت ُحشود ُكثيرةُ .فألؤلئك ُالذين ُُأُعطييم ُىكذا ُسمطةُ ،تتواجد ُمسؤولية ُمماثمةُ .ليست ُىناكُ

فت ُأنتُ.فمألخطاءُ
سمطةُحقيقيةُبدون ُمسؤوليةُ.المسؤوليةُتعنيُأنُاألخر
ينُسيعاقبواُإذاُإنحر َ
ُ
عواقبُ".

سمطةُأكثرُ،كمماُكانُبإمكانكُإماُأنُتُساعدُأوُتسئُالىُاألخرينُبأعمالكُ.فإزالةُ
ُ
ُعطيتُ
َُ
"كمماُأ
ةُالحقيقيةُ.أنت ُجزٌء ُمنُالخميقةُالجديدةُالتيُىيُأسمىُ
عواقبُأعمالكُستكونُبنزعُالمسؤولي
َ
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بكثيرُمنُالخميقةُاألولىُ.أؤلئكُالذينُدعيواُليحكمواُمعيُقدُأُعطواُأعظمُمسؤوليةُمنُالجميعُ.
ُ

قدُدعيواُالىُمركز ُأعمىُمماُكانُيشغمياُإبميسُ.فقد ُكانُمالكاً ُعظيماًُ،لكنوُلمُيكنُإبناًُ.قدُ
ُ

عيت ُلتكون ُوارثاً ُمشتركاً ُمعيُ .فحياتك ُكمياُ ،مع ُالضيقات ُواإلعالناتُ ،ىي ُجميعاً ُلقصدُ
ُد َ
تعميمكُمسؤوليةُالسمطةُ".

ِ
ٍ
ُ.تستطيعُأنُتتضعُبسقوطكُ
"لكلُدرس ُينبغيُعميكُتعمموُ،ىناكُطريقةُسيمةُأوُأكثرُصعوبة
ِ
ةُعميكُوتسحقكُم ِ
ُإياكُالىُمسحوقُ.فيُكالُ
عمىُصخرةُوانكساركُ،أوُأنُتسقطُالصخر
حولةً
ُ
َّب ُالسقوط ُاألول ُمنُ
الطريقتينُ ،النتيجة ُالنيائية ُىي ُاإلنكسارُ ،أي ُاإلتضاعُ .اإلفتخار ُسب َ
النعمةُ ُ،وكانُالسببُفيُمعظمُالسقوطُمنذُذلكُالحينُ.ينتجُعنُاإلفتخارُدوماً ُمأساةُوظممةُ

ِ
ُأساوَم ُعمى ُالتأديب ُالذيُ
ُدعيت ُلخدمتيم ُبسمطتكُ ،لن
ومعاناةُ .فألجمك ُوألجل ُأؤلئك ُالذين ُ

ينبغيُأنُتتعمموُبحصادُماُزرعتوُ".

ّْ
بوُ.تذمرُسميمانُلكونوُلمُيستطعُاإلفالتُمنُأيُ
الدهُ،داودُالممكُ،لمُيؤد
"تباىىُأدونيَّا ُألنُو
َّ
ٍ
رُأنوُلمُيعاملُبإنصاف ُإالُأنُداودُلمُيكنُظالماًُ.
َُّ
الدهُ.معُأنُسميمانُفك
شيءُبدونُتأديبُو

فقد ُكان ُداود ُيعمم ُأن ُسميمان ُكان ُمدعواً ُليكون ُممكاًُ .أؤلئك ُالذين ُيستممون ُتأديباً ُأكثر ُىمُ

المدعوينُليسيرواُفيُسمطةُأعظمُ".
َ

"كنت ُم ِ
ُألنكُخرجت ُمنُاإلتضاعُوبدأتُتتجوُنحوُاإلفتخارُ.الُيمكنُلإلتضاعُأنُيجمبُ
عمياً
َ
َ َ

ُبدأت ُتشعر ُباإلرباكُ ،ذلك ُألنك ُبدأت ُتتحرك ُفي ُاإلفتخارُ .دع ُاإلرباك ُليكونُ
إرباكاًُ .حينما
َ

تحذي اًر ُبأنك ُإنحرفت ُعن ُالحكمةُ .ال ُتدع ُاإلرباك ُيسيطر ُعمى ُأعمالكُ .إن ُحدث ُذلكُ ،فإنكُ
ٍ
نُتقبلُكلُفرصة ُألنُتكونُمتضعاًُ،عالمُاً ُإنيُسأكونُحينئذُقاد اًرُ
ستسقطُسقوطاً ُأبعدُ.تعمَّمُأ
عمىُإئتمناكُبسمطةُأكبرُ".

"الُتتباىىُفيُقوتكُ،بلُفيُضعفاتكُ.إنُتكممتُجيا اًر ُأكثرُعنُإخفاقاتكُمنُأجلُمساعدةُ

ِ
ُسيتضعُ ،وكل ُمنُ
ُيرفع ُنفسو ُُ
األخرينُ ،فسأكون ُأكثر ُجيا اًر
ُلعرض ُإنتصاراتك'ُ .ألن ُكل ُمن َ
يتضعُنفسوُسيرفعُ"'.
ُ
ُ

اتُعديدةُ.فكرتُكيفُأنُ
فتُأنُكلُماُقالوُكانُصحيحاًُ.فأناُبنفسيُكرزتُذاتُالرسالةُمر
ُ
عر ُ
َّ
بولسُحذرُتيموثاوسُألنُينتبوُلتعميموُ،فأدركتُبأنيُمحتاجُالىُرسائميُأكثرُمنُالذينُأكرزُ

ُسحبتُ
ُكنت ُخجالً ُبسبب ُالدرع ُالمشرق ُالذي ُكنت ُأرتديو ُأكثر ُمن ُالرداء ُالمتواضع.
ُ
إلييمُ .
الرداءُالىُالداخلُبأكثرُشدةُ.عندماُفعمتُذلكُ،إزدادُإشراقُعينيُوكبرتُرؤيتيُبشكلُواضحُ،

معُأنياُكانتُالُتزالُبعيدةُعماُكانتُعميوُقبالًُ.
ُ
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ظرُالبابُ.كنتُخائفاًُمنُدخولوُثانيةُ،عمىُاألقلُحتىُأستممُرؤيتيُبشكلُأكبرُ.
إلتفتُألن
ُ
ُ
قالُالحكمة"ُ،ينبغيُأنُتذىبُاألنُ"،
سألت"ُ،ماُالذيُفيُالجيةُاألخرى؟"ُ
ُ
أجاب"ُ،مصيركُ"،
ُعمي ُالذىابُ .كنت ُال ُأزال ُمتأسفاً ُلعدم ُإمكاني ُدخول ُالباب ُثانية ُبالرؤيا ُالتيُ
كنت ُأعمم ُأنو َّ

ُألنيُعممت ُاألنُمدىُالظممةُالمتواجدةُفيُالجيةُاألخرىُ،إلنيُسأكونُأكثرُ
كانتُليُسابقاً
ُ

فكرت ُوعاىدت ُنفسي ُبأن ُأثق ُفي ُالرب ُوليسُ
إعتماداً ُعمى ُاألخرين ُلفترة ُمن ُالوقتُ ،لذلك ُ ُ
ةُأكثرُ.فبدأت ُأنظرُثانيةُالىُالقاعةُالعظيمةُألرىُإنُ
برؤيتيُ.وفيُالحالُأشرقتُعينيُبصور
ُ

ُمصمماً ُأنوُمنُاألفضلُ
كانتُمشرقةُكم
ُ
اُكانتُفيُالسابقُ،ولكنيُقررتُعدمُفعلُذلكُ.كنت ُ

األن ُأن ُال ُأنظر ُالى ُالوراءُ .ثم ُظير ُالحكمة ُبجانبيُ ،وكان ُمتألقاً ُكما ُفي ُالسابقُ .تنظمتُ
عينيُلمنورُبسرعةُحتىُإنيُتمكنتُمنُالنظرُإليوُ.لمُيقلُشيئاًُ،لكنيُإكتسبتُشجاعةُعظيمةُ

الُأشعرُبالندمُألنيُلمُأسمعُكلُالرسالةُالتيُكنت ُعمىُوشكُ
وأناُأنظرهُ.معُذلكُ ،كنتُالُأز
ُ

إستالمياُمنُسحابةُالشيودُ.

"إن ُتحول ُالندم ُالى ُعزيمةُ ،ستكون ُالتجربة ُأسيل ُبكثيرُ .حينئذ ُحين ُيظير ُأعدائك ُلتمجيدُ
أنفسيمُعميكُ،فإنكُستنموُأكثرُفيُالسمطةُلمييمنةُعمىُأعدائيُ".
حينماُنظرت ُثانيةُالىُالبابُ،أصابتنيُدىشةُ.رأيتُماُكانُعمىُالبابُبصورةُأكثرُمماُرأيتوُ
ُ

سابقُاًُ،ففكرتُلمحظةُبأنيُأتواجدُعندُبابُمختمفُ.بداُليُأنُالبابُكبِرُفيُجمالوُ ُومختمفاًُعنُ
ُألقاب ُمجيدة ُبالذىبُ
ُمكتوب ُعميو
بقية ُاألبواب ُالتي ُرأيتيا ُقبالًُ ،حتى ُفي ُىذا ُالعالمُ .كان
ٌ
ٌ

ُلدرجةُإستصعبُعميُ
والفضةُ.كانُىناك ُمجوىراتُجميمةُلمُأعرفياُ،لكنياُكانتُجذابةُجداً
َّ

مُأدركتُأنُالبابُبأكمموُكانُحياًُ.
صرفُالنظرُعنياُ.كانتُجميعياُحيةُ.ث
َُّ
ُ

فيماُكنتُأتفر ُسُفيُالبابُ،وضعُالحكمةُيدهُعمىُكتفيُوقال"ُ،ىذاُىوُالبابُالىُمنزليُ".حينُ
َُّ

ُفيمت ُفي ُالحال ُأن ُاإلنجذاب ُالذي ُشعرت ُبو ُتجاه ُىذا ُالباب ُكان ُذات ُاإلنجذابُ
قال ُذلك،
ُ
الذيُشعرتُبوُحينماُنظرتُالىُالحكمةُ.كانُالحكمةُبطريقةُماُ.فكرتُممياًُ،كيفُباإلمكانُ

أنُشيئاًُبيكذاُجمالُأنُيبدوُعادياًُوكئيباًُ.أجابُالربُسؤاليُالذيُلمُأتفوهُبوُ.

"الُتستطيعُرؤيةُمنزليُكماُىوُالىُأنُترانيُفي ُشعبيُ.فيماُبدأتُتسمعنيُفعالً ُمنُخاللُ
شعبيُقبلُخمعكُلردائكُ،كانتُعينيكُمفتوحتانُلتنظرُمنزليُكماُىوُ.ىناكُسترىُمجدُأعظمُ

مماُتستطيعُرؤيتوُاألنُ.ىذاُىوُالبابُ،لكنُىناكُأشياءُأخرىُ.حينماُترجعُالىُعالمكُالذيُ
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يخصكُ،ىذاُىوُماُينبغيُأنُتفتشُعنوُ.ىذاُىوُماُينبغيُأن ُتقودُشعبيُإليوُ.ىذاُىوُماُ

ينبغيُأنُتجاىدُألجموُ،وىذاُىوُماُينبغيُأنُتساعدُلبناءهُُ-منزليُ".

ُ،مشيت ُنحوُالبابُ.لمُينفتحُالبابُ،لكنيُعبرتُمنُمنتصفوُ.الُ
فيماُكانتُيدُالحكمةُعمي
َّ
ُ

أستطيعُأنُأ ّْ
ُصدقُأن ُىناكُلغةُبشريةُتستطيعُ ُوصفُماُشعرتُبوُعندُعبوريُمنُخاللوُ.
أيتُاألرضُوالسماءُكو ِ
أيتُربواتُمنُالمالئكةُ،
احٍدُ.ر ُ
يتُمجدُكلُالدىورُفيُلحظةُواحدةُ.ر ُ
أر ُ
أيت ُربواتُمنُالشعوبُوالتيُكانتُأكثرُتألقاً ُمنُأيُمالكُرأيتوُ.كانواُجميعاً ُيخدمونُفيُ
ور ُ

منزلوُ.

أعرفُاألنُالدعوةُ.معُإنيُعانيتُالكثيرُ،لكنيُعممتُأنُتفويضيُقدُبدأُاألنُ.
ُ
ُ
النيايةُُُُُ
ُ
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