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في تحت عنواف تقدـ حشود الجحيـ كتاب وِضع محتواه  The Final Quest)التفويض األخير )

 .5991لعاـ  4 – 2الصحيفة الدورية "مورنينؾ ستار" في المجمَّد الخامس، عدد 
 

. إنػو كبقيػة األحػوـ والػرؤا مجػازف التفسػير. 5991بدايػة عػاـ إنو حمـ ورؤية شاممة إستممتو فػي 
 أحاوؿ بقدر إمكاني أف أكوف أمينًا لما رأيتو واختبرتو.
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 تقدُّم حشود الجحيم
 

 الجيش الشرير
 

رؤيتػو. كػاف الجػيش مقسػمًا  طاعت عينيستبقدر ما إ م تسعاً جيشًا شيطانيًا عظيمًا جدًا يمتد  رأيت  
ا. كانػت أكرػر الفػرؽ قػوة فػي المقػاـ األوؿ خػر ؿ فرقة ليا راية مختمفة عػف األالى فرؽ عسكرية، ك

ر الذاتي والم قدَّر مف الناس والطموح األناني والحكـ الجائر، ولكف أكبػر الفػرؽ كانػت اإلفتخار والبِ 
عمػػى اإلخػوة. كنػػت أعمػػـ أف ىنػػاؾ فػػرؽ المش ػػتكي فرقػة الحسػػد. كػػاف قائػػد ىػػذا الجػيش الضػػخـ ىػػو 

القادـ وراء نطاؽ رؤيتي، ولكف ما كنت أراه ىو طميعة الجيش ليذا الحشد الفظيع ما ا خر أشريرة 
 طِمؽ مف قيوده ضد الكنيسة.مف الجحيـ الذف أ  

 
مػػاح سػػميت ميت التخويػؼ، ورِ مػة مػػف قبػػؿ ىػذا الحشػػد أسػػماء منيػا  سػػيوؼ س ػػكػاف لسسػػمحة الم حمَّ 

ويو السػمعة ومحبػة إنتقػاد النػاس. وكػػاف ميت اإلتيامػات ونشػر اإلشػاعات وتشػياميـ س ػالغػدر، وِسػ
وىػػػذه  ،لفػػرؽ الشػػياطيف الصػػػغيرة والكشػػافة أسػػػماء مرػػؿ  الػػرفض، والمػػػرارة، وعػػدـ المغفػػػرة والشػػيوة

لميجـو الرئيسي. كنت أعمػـ فػي قمبػي أف الكنيسػة لػـ تواجػو البتػة إلعداد كانت في مقدمة الجيش ل
 .مف قبؿشيئًا كيذا 

 
لميجػـو عمػى كػؿ مسػتوا مػف  م رسػوً الجػيش عمؿ إنشػقاؽ. كػاف  الرئيسية ىوالجيش كانت ميمة 

كنػػائس مػػع بعضػػيا، رعايػػا مػػع رعػػاتيـ، أزواج وزوجػػات، أوحد وأىػػالييـ، وحتػػى األوحد   وقػػاتعال
لتػي تتواجػد فيما بينيـ. كانت فرؽ الكشافة مرسمة لتعييف الرغرات فػي الكنػائس والعػائوت واألفػراد ا

 ئػةتييأكبػر ل التسػبب فػي عمػؿ صػدع  مػف رػـ وليا و يوة والتي يمكف إسػتغفييا الرفض والمرارة والش
 لفرؽ الجيش القادمة.الطريؽ 

كاف الجزء األكبر مػف الصػدمة ىػو أف ىػذا الحشػد لػـ يكػف راكبػًا عمػى الخيػوؿ بػؿ  ،افي ىذه الرؤي
التيػػػذيب اإلحتشػػػاـ و عمػػى المسػػػيحييف  كػػػاف معظميػػـ مرتػػػديف موبػػػس جيػػدة ويػػػدؿ مظيػػػرىـ عمػػى 

لرقافػػػة. أؤلئػػػؾ كػػػانوا المسػػػيحييف الػػػذيف فتحػػػوا أنفسػػػيـ لقػػػوات الظممػػػة لدرجػػػة أف العػػػدو إسػػػتطاع وا
يعمػـ أف البيػت المنقسػـ  المشػتكيإستخداميـ فيما كانوا يفكروف إنيـ مستخدميف مف قبؿ اهلل. كػاف 

يسػة نشػقاؽ كامػؿ لمكنؿ محاولتػو األساسػية لمتسػبب فػي إح يمكنو الصػمود، وكػاف ىػذا الجػيش ي مر ػ
 لتسقط بكامميا مف النعمة.
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 أسرى الحرب
 

ىػػذا الجػػيش. كػػاف مػػف قبػػؿ تجرجػػر خمػػؼ الفػػرؽ األولػػى حشػػد ضػػخـ مػػف المسػػيحييف الم سػػوريف 
جمػػػيعيـ مػػػف المصػػػابيف، وكػػػانوا ينقػػػادوف بفئػػػة صػػػغيرة مػػػف شػػػياطيف الخػػػوؼ. وبػػػدا لػػػي أف أعػػػداد 

ة كػػاف ح يػػزاؿ بحػػوز  وىػػو أنػػة فػػي ىػػذا الجػػيش. ومػػا أدىشػػني وجػػودأكرػػر مػػف الشػػياطيف الم سػػرااأل
مػنيـ. كنػت مػذىوًح لرؤيػة ىكػذا عػدد كبيػر  اً ، ولكف لـ يستخدميا أحداً وتروس اً سيوفىؤحء األسرا 

كػػاف باإلمكػػاف تػػدميرىـ أو حيػػث ، مػػف األسػػرا م سػػورًا مػػف قبػػؿ فئػػة صػػغيرة مػػف شػػياطيف الخػػوؼ
 إف إستخدـ األسرا أسمحتيـ. موذوف بالفرار جعميـ ي

 
فػػوؽ األسػػرا ممونػػة بمػػوف قػػاتـ مػػع تواجػػد نسػػور بريػػة تػػدعى الك بػػة. كانػػت النسػػور كانػػت السػػماء 

تسػػتقر عمػػى أكتػػاؼ األسػػرا وتتقيػػ  عمػػييـ. وكػػاف القػػيء يػػدعى اإلدانػػة. وحينمػػا كػػاف القػػيء يسػػقط 
عمػػى األسػػير كػػاف األسػػير ينتصػػب عمػػى قدميػػو ويخطػػو بنسػػتقامة لفتػػرة ومػػف رػػـ يمشػػي متػػرىًو، 

نػػت أتسػػاءؿ لمػػاذا ح يقتػػؿ األسػػرا تمػػؾ النسػػور بسػػيوفيـ، ألنػػو كػػاف بصػػورة أضػػعؼ ممػػا سػػبؽ. ك
 عؿ ذلؾ.بنمكانيـ فِ 

ويسقط. وحاؿ سقوط أسير أو أسيرة عمى األرض، تبػدأ بقيػة أسير يتعرر  خروكاف بيف الحيف واأل
لتيػاـ السػاقطيف عمػى  األسرا في طعنو بسيوفيـ والسخرية منو. ومػف رػـ ينػادوف النسػور لممجػل وام

 تى قبيؿ وفاتيـ.األرض ح
وفيمػػا كنػػت أنظػػر ذلػػؾ أدركػػت أف ىػػؤحء األسػػرا إنمػػا يفكػػروف أف قػػيء اإلدانػػة كػػاف مػػف عنػػد اهلل 

ـ أف ىؤحء األسرا يفكروف ب نيـ يسيروف في جيش اهلل. ىػذا كػاف السػبب فػي عػد . رـ فيمت  فعوً 
مػف عنػد اهلل. جعػؿ و ربما فكروا أف تمؾ النسور إنمػا ىػي رسػؿ  قتميـ لشياطيف الخوؼ الصغيرة، أ

حػدث كػاف ي يءبكؿ سػذاجة كػؿ شػموا قبِ نيـ وِر األمر صعبًا عمى األسرا حتى إسواد  سحابة النس
 ت  مف عند اهلل.ا  ليـ وك نو 

 
لسسػرا ىػو القػيء الم تقػيِء مػف النسػور. وكػاف األسػرا الػذيف رفضػوا اـ الوحيد المتػوفر كاف الطع

عمػى األرض. أمػا الػذيف كػانوا يتناولونػو فكػانوا يتقػووف تناولو يضعفوف تدريجيًا الى حيف سقوطيـ 
يف. وحينما كاف يفعؿ أحد األسرا ذلػؾ يقػـو خر قيء عمى األتولكف بقوة األريـ. ومف رـ يبدأوف بال

 لركوب ومف رـ اإلرتقاء الى الفرؽ األمامية.باينتظر الركوب بالسماح لو  شيطاف  

ة المريػػرة لإلشػػمئزاز التػػي كػػاف يتبوليػػا ويتغوَّطيػػا المػػادة الغرويػػتمػػؾ وكػػاف أسػػوأ مػػف قػػيء النسػػور 
ه الشياطيف الراكبيف عمى المسيحييف. كانت ىذه المادة الغروية ىي اإلفتخار والطموح األناني. ىذ
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ىػذه المػادة الغرويػة المسػيحييف  طبيعة الفرؽ التػي كػانوا تػابعيف ليػا. عمػى أيػة حػاؿ، جعمػتْ كانت 
مػف عنػد اهلل،  رسػؿ  ىػي يصػدقوف أف الشػياطيف جعميػـ ممػا انة أفضؿ مف اإلد ف حالتيـ يشعروا ب

 ب ف ىذه المادة ىي ِمسحة الروح القدس. ايفكرو أف و 

رـ جاء صوت الرب إليَّ قػائًو، "ىػذه ىػي بدايػة يػوـ النيايػة لجػيش العػدو. ىػذه ىػي خدعػة إبمػيس 
يف. ا خر ـ عمى مسيحييف المسيحييف لميجو  ما يستخدـحينتنطمؽ قوتو الرئيسية لمدمار إذ الرئيسية، 

إستخدـ إبميس ىذا الجيش عمى مػر العصػور، لكنػو لػـ يسػتطع أبػدًا القػبض عمػى ىكػذا عػدد كبيػر 
ؼ، ف نا لػي جػيش أيضػًا. عميػؾ أف تصػمد وتحػارب ألنػو لػيس ألغراضو الشريرة. ح تخليستخدمو 

جػؿ الحػؽ  وألجػؿ ىناؾ بعد  مكانػًا لإلختبػاء مػف ىػذه المعركػة. عميػؾ أف تحػارب ألجػؿ مممكتػي وأل
ِدعوا."  أؤلئؾ الذيف خ 

الـ. عمػى كنت  مشمئزًا وغاضبًا جدًا مف الجيش الشرير إذ رغبػت المػوت عمػى العػيش فػي ىكػذا عػ
حػػػاؿ، كممػػػة الػػػرب ىػػػذه شػػػجعتني كريػػػرًا إذ جعمتنػػػي أصػػػرخ عمػػػى الفػػػور عمػػػى ىػػػؤحء األسػػػرا  أف

لي. حينما فعمت ذلؾ، بدا لػي وكػ ف المسيحييف ليشعروا ب نيـ مخدعويف، معتقدًا أنيـ سيستمعوف 
أف المسػػيحييف سيسػػتقيظوف  كنػػت أفكػػرالجػػيش ب كممػػو إلتفػػت نحػػوف لكنػػي إسػػتمرت فػػي صػػراخي. 

، طوقمنيـ يمتقطػوف سػياميـ إل وفويدركوف ما يحدث ليـ، ولكف عمى العكس، بدأ العديد يػا عمػيَّ
إني فعمت ىذا األمػر قبػؿ أوانػو، بي. حينئذ عممت يفعمونو  ح يعرفوف ما ـوف وك نيا خر فيما تردد 

 وأنو كاف خط  تافيًا جدًا.
 

 إبتداء المعركة
 

كنػػا نفػػوؽ العػػدو عػػددًا.  نػػارػػـ إلتفػػت  ورأيػػت جػػيش الػػرب واقفػػًا خمفػػي. كػػاف ىنػػاؾ أحؼ الجنػػود، لكن
كانت األكررية محميػة جزئيػًا. كػاف عػدد المصػابيف  ، ليذامرتديف دروعاً جنودنا كاف عدد قميؿ مف 

أنيا لف  كنت أعمـ فقدبيرًا. وكاف بحوزة معظـ أؤلئؾ المرتديف دروعًا عدد قميؿ مف التروس بيننا ك
 القادـ. وكاف أكررية أؤلئؾ الجنود مف النساء واألطفاؿ. تحمييـ مف اليجـو الضارف

وتجرجػػر خمػػؼ ىػػذا الجػػيش حشػػد  مشػػابو لحشػػد األسػػرا الػػذيف تِبعػػوا الجػػيش الشػػرير، لكنػػو يختمػػؼ 
ويغنػػػوف أغػػػاف  ويسػػػتمعتوف  كػػػانوا يمعبػػػوف ألعػػػابإذ راءا لػػػي أنيػػػـ أنػػػاس سػػػعداء فػػػي طبيعتػػػو. تػػػ

 . ممػػا ذكرنػػي بالبيئػػة المتواجػػدة فػػي منطقػػة وودسػػتوؾ.ا خػػرجولػػوف مػػف معسػػكر الػػى تب وقػػاتيـ وي
حػػذرىـ أنػػو لػػيس الوقػػت ليكػػذا أشػػياء، وبػػ ف المعركػػة وشػػيكة حاولػػت رفػػع صػػوتي محػػدرًا صػػخبًا أل  

نيػـ إسماع صوتي. والذيف سػمعوا أشػاروا إلػيَّ بعومػة سػوـ قػائميف منيـ  األف، إستطاع قسـ قميؿ
ليػـ بػ ف الػرب أعطانػا ح يؤمنوف بالحرب وأف الػرب لػف يػدع أفَّ سػوء يصػيبيـ. حاولػت أف أشػرح 
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 يء، ولكػػنيـ كػػانوا يجيبػػوف أنيػػـ جػػاءوا الػػى مكػػاف  لغػػرض الراحػػة واإلسػػتمتاع وح شػػالػػدروع لسػػبب
التػروس  ألؤلئػؾ المرتػديف دروعػًا، أف بجدية الػى الػرب ليزيػد اإليمػاف ) سيحدث ليـ. بدأت أصمي

 لكي يساعدوننا في حماية أؤلئؾ الذيف لـ يكونوا مستعديف لممعركة.

قػو بسػرعة. ففعمػتجاء رسوؿ إليَّ وأعطػاني بػوؽ و  سػتجاب فػي الحػاؿ أؤلئػؾ طمػب منػي أف أبو  ، وام
مبػػػت إلػػػفػػنمػػف الػػػدروع القميػػػؿ المرتػػديف  رتػػدوىا بسػػػرعة. وححظػػػت أف ا، فنخػػػر أييـ دروعػػًا نتبيوا وج 

ذ أماكف  عمىصيبوا لـ يكونوا مرتديف دروعًا أ  الذيف كانوا قد  الجػروح، ولكنػي قبػؿ أف أقػوؿ شػيئًا وام
رح كؿ شػخص لػـ يرتػدف كامػؿ درعػو سػواء أدا الى ج. مما عمينا مرؿ المطربسياـ العدو تسقط 

فػػي ذات مكػػاف الجػػرح. وبػػدأ الػػذيف  صػػيبواأ  وا جػػروحيـ كػػاف رجػػًو أـ إمػػرأة. كمػػا أف الػػذيف لػػـ يغطػػ
صػػيبوا بسػػياـ نشػػر أ  يبوا بسػػياـ اإلفتػػراء يفتػػروف فػػي الحػػاؿ عمػػى الػػذيف لػػـ ي صػػابوا. وبػػدأ الػػذيف أ صػػ

اإلشػػػاعات بنشػػػر اإلشػػػاعات. بعػػػدىا بقميػػػؿ تػػػـ حػػػدوث إنشػػػقاؽ خطيػػػر داخػػػؿ معسػػػكرنا. رػػػـ بػػػدأت 
يف وتسػػػميميـ الػػػى معسػػػكر األسػػػرا. وكػػػاف ح يػػػزاؿ النسػػػور البريػػػة تنػػػدفع بخفػػػة إللتقػػػاط المجػػػروح

سيولة توجيو ضربات قوية لمنسور لكنيـ لـ يفعموا ذلؾ، بؿ بكؿ كاف بنمكانيـ بلممصابيف سيوفًا و 
 يـ لكونيـ غاضبيف عمى البقية منا. ممِ إرادتيـ قِبموا ح  

 

فوضى تامة. حيث  أؤلئؾ المتواجديف في المعسكر خمؼ جيشنا أسوأ بكرير. بدا وك نوكانت حالة 
تػػ وىيف. وكػػاف الكريػػر مػػف الػػذيف لػػـ مػػف مجػػروحيف كػػاف األحؼ مطروحػػًا عمػػى األرض  ي صػػابوا وم 

مِ جالسيف فقط في خدِر الش . وح  ؾ  بسرعة مػف قبػؿ النسػور. أراد ؿ المصابوف والجالسوف في الشؾ 
بعاد النسور عنيـ، ولكف الجرحى  الجرحى البعض مساعدة حتى إنيـ ىػددوا بيكذا غضب كانوا وام

 .أرادوا مساعدتيـ وأبعدوا أؤلئؾ الذيف

مػف مشػيد المعركػة. كانػت أوؿ مواجيػة قدر إمكػانيـ يسرعوف غير المجروحيف كاف الكريروف مف 
مػػف ىػػؤحء الػػبعض عمػػى اإلنضػماـ الػػييـ فػػي المعركػػة. بػػدأ حرتنػػي أنػػو مػع العػػدو مػػدمرة جػػدًا حتػػى 

تغيػر طػرب الحفمػة الػى تصػميـ  تػروس كبيػرة.كامميػا مػع بالػدرع ألبسػة رانية وىـ مرتديف  بالظيور
 رىيب.

عائػػدة لمػػذيف سػػقطوا فػػي المعركػػة، حتػػى أنيػػـ بػػدأوا بتشػػكيؿ التػػي كانػػت نسػػتعادة األمػػاكف بػػدأوا ب 
جنحتو، مما أحدث تشجيعًا عظيمًا، وصػمَّـ كػؿ مف الجنود لحماية خمفية الجيش وأ صفوؼ جديدة

ت، وفػػي الحػػاؿ وقفػػْت رورػػة موئكػػة عظيمػػة ىػػي اإليمػػاف واحػػد عمػػى الصػػمود والقتػػاؿ حتػػى المػػو 
 والرجاء والمحبة خمفنا، وبدأ يكبر ت رس كؿ واحد منا.
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 الطريق العام
 

كاف لدينا سيوؼ إسميا كممة اهلل، وسػياـ تػدعى حػؽَّ اإلنجيػؿ. أردنػا إطػوؽ السػياـ لكننػا لػـ نكػف 
ممتطػػيف مػػف قبػػؿ الشػػياطيف. رػػـ  فعػػؿ ذلػػؾ مػػف دوف إصػػابة المسػػيحييف الػػذيف كػػانواكيػػؼ ننعمػػـ 

عػددًا  م ضػطيدييـ. أطمقػت   اويحػاربو  اتراءا لنا أنو إف أصبنا المسيحييف بالحؽ  فننيـ قػد يسػتقيظو 
حػػاؿ، لػػـ يسػػتقيظوا عنػػد إصػػابتيـ  معظميػػا أصػػابت المسػػيحييف. عمػػى أف قمػػيًو مػػف السػػياـ، لكػػف

عمػييـ بصػورة  ةالشياطيف الراكب تِ قوَّ وح سقطوا جرحى عمى األرض بؿ زادوا غيظًا وت بسيـ الحؽ  
 نػػاالوضػػع، فبػػدأنا نشػػعر أنػػو مػػف اإلسػػتحالة الفػػوز بيػػذه المعركػػة، ولكننصػػدمنا جميعػػًا بيػػذا إأكبػػر. 

مع وجود اإليماف والرجاء والمحبة ب نػو يمكننػا عمػى األقػؿ اإلحتفػاظ بمواقعنػا. رػـ ظيػر  كنا وارقيف
 جباؿ التي كانت خمفنا.إسمو الحكمة وأرشدنا لمحاربة ال ا خرموؾ 

 
. ةرؤيػالكاف عمى الجباؿ بروزات صخرية عند مستويات مختمفػة وكانػت عاليػة بقػدر مػا أسػتطعت 

زاد ممػا تضػيؽ أكرػر فػ كرر كانت بروزات تواجدت  ،الى األعمىدنى عند كؿ مستوا مف األولكف 
. فالمسػػػتويات الالوقػػػوؼ عمييػػػا. وس ػػػصػػػعوبة  سػػػفمى سػػػميت مي كػػػؿ مسػػػتوا بحسػػػب حػػػؽا إنجيمػػػيا

بحسػػب حػػؽ  األسػػاِس مرػػؿ "الخػػوص" و"القداسػػة" و"الصػػوة" و"اإليمػػاف" الػػي. والمسػػتويات العميػػػا 
سػيوفنا وتروسػػنا كانػػت مسػتويات عاليػػة كممػا  كنػػا نتسػمؽسػميت بحسػب تقػػدقـ حػؽ  اإلنجيػػؿ. وكممػا 

 .تقؿ وسياـ العدو المنطمقة عميناتتقوا 
 

 خطأ مأساوي
 

طوقيػا عمػى العػدو. كػاف  بدأ البعض مف الذيف بقػوا فػي المسػتويات السػفمى بنلتقػاط سػياـ العػدو وام
ذلػػػؾ خطػػػ  م سػػػاويًا، إذ تفػػػادا الشػػػياطيف بكػػػؿ سػػػيولة تمػػػؾ السػػػياـ وتركوىػػػا لتصػػػيب المسػػػيحييف. 
وحينمػػػا كػػػاف المسػػػيحي يصػػػاب بنحػػػدا سػػػياـ اإلتيػػػاـ أو اإلفتػػػراء، كػػػاف شػػػيطاف المػػػرارة أو الغػػػيظ 

حػدث كػاف يز بسػمومو عمػى ذلػؾ المسػيحي. حينمػا دأ يتبػوؿ ويتبػرَّ يطير ويجرـ عمػى السػيـ، رػـ يبػ
كػاف فننػو الموجػود فيػو ر الذاتي بِ المف إرنيف أو رورة شياطيف إضافة الى اإلفتخار و  لمسيحيا ىذا 

ؿ الى صورة ممتوية شبيو لتمؾ الشياطيف.ي  بدأ في التحوَّ
 

فيف عمييا، أما الػذيف كػانوا واقفػيف عمػى إستطعنا رؤية ما يحدث مف المستويات العميا التي كنا واق
ر نصػفنا اإلسػتمرار سػياـ العػدو فمػـ يسػتطيعوا ذلػؾ. قػر المستويات السفمى الذيف كانوا يسػتخدموف 

نػػزؿ النصػػؼ البػػاقي الػػى المسػػتويات السػػفمى لشػػرح مػػا يحػػدث ليػػؤحء المتواجػػديف فيمػػا فػػي التسػػمؽ 
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مػػػف الػػػذيف عػػػدا قمػػػة مػػػا تسػػػمؽ وعػػػدـ التوقػػػؼ، إلسػػػتمرار فػػػي العمػػػى اىنػػػاؾ. حينئػػػذ ن ب ػػػو كػػػؿ واحػػػد  
 عمى كؿ مستوا لحماية الجنود المتسمقيف الى المستويات العميا.تمركزوا في مواقعيـ 

 
 ماناأل

 

سػػيـ لمعػػدو الوصػػوؿ الينػػا. قػػرر  دعى "إتحػػاد اإلخػػوة" لػػـ يسػػتطع أفحينمػػا وصػػمنا الػػى مسػػتوا يػػ
 وضػع  ت  ذلؾ ألنو في كؿ مستوا جديد كػاف ما صعدوا إليو. فيمبِ اإلكتفاء الكريروف في معسكرنا 

حػػاؿ، شػػعرت بقػػوة أكبػػر وخبػػرة أكرػػر ب سػػمحتي كممػػا  دـ  محفوفػػًا بمخػػاطر أكرػػر. عمػػى أفمػػوطل قػػ
 التسمؽ. إستمرت في الصعود، لذا قررت  

صػػابة الشػػياطيف تكفػػي صػػارت خبرتػػي بعدئػػذ  صػػيب المسػػيحييف. شػػعرت أ  دوف أف مػػف لمرمايػػة وام
صػابة قػادة الحشػد الشػرير الػذيف بالى عمو أك ب ني إف مضيت في التسمؽ ر س تمكف مف الرماية وام

ػف ،المسػتويات السػفمىعنػد كانوا واقفػيف فػي مػؤخرة جيشػيـ. ت سػفت لمكريػريف الػذيف توقفػوا  نيػـ إع م 
القوة والميػزة التػي نمػت فػي  كانوا في أماف إح أنيـ لـ يتمكنوا مف إصابة العدو. ومع ذلؾ، جعمتْ 

بحسػػب كػػاف ا مقػػاتميف عظمػػاء، إذ كػػؿ واحػػد مػػنيـ يصػػيرو ألف سػػتمروا فػػي التسػػمؽ أؤلئػػؾ الػػذيف إ
 العديد مف األعداء. دميرمعرفتي قادرًا عمى ت

عممػت أنيػا ت ركػت مػف قبػؿ أؤلئػؾ الػذيف  فقدكانت سياـ الحؽ  عند كؿ مستوا متبعررة ىنا وىناؾ 
مسػتوا. كػاف الػبعض متػرددًا فػي سقطوا في تمؾ المواقع. كاف لمسياـ أسماء بحسػب الحػؽ  لػذلؾ ال

إلتقػػػاط تمػػػؾ السػػػياـ، لكنػػػي عممػػػت إننػػػا بحاجػػػة إلػػػى جميعيػػػا لتػػػدمير الحشػػػد العظػػػيـ المتواجػػػد فػػػي 
األسػػفؿ. إلتقطػػت  سػػيمًا وأطمقتػػو وبكػػؿ سػػيولة إسػػػتطعت إصػػابة شػػيطاف ممػػا جعػػؿ البقيػػة تجمػػػع 

كَّػػز جػػيش العػػدو كػػؿ فػػرؽ متعػػددة مػػف جػػيش العػػدو. وبسػػبب ذلػػؾ ر  دميرسػػيامًا وتطمقيػػا. بػػدأنا بتػػ
نػا. ومػع أف ميمتنػا بػدت نحو إنتباىو نحونا. وتراءا لي أنو كمما أحرزنا تقدمًا كمما زادت المقاومة 

 وك نو ح نياية ليا، لكنيا باتت أكرر إنتعاشًا.
 

 الكممة هي مرساتنا
 

 و بػداوكانت سيوفنا تكبر عند كػؿ مسػتوا نصػؿ إليػو. حتػى إنػي فكػرت فػي تػرؾ سػيفي ورائػي ألنػ
عمى. وجدت في النياية أنػو مػف األفضػؿ اإلحتفػاظ بسػيفي األستويات عدـ الحاجة إليو في المي ل

 ألجػػؿ غػػرض  مػػا. فغػػرزت  السػػيؼ فػػي األرضػػية وربطػػت  نفسػػي بػػو فيمػػا كنػػت  لػػي عطػػي قػػد أ  ألنػػو 
أطمؽ السياـ عمػى العػدو. رػـ جػاءني صػوت الػرب قػائًو، "إسػتخدمت  الحكمػة التػي سػتجعمؾ قػادرًا 
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إلستمرار في التسمؽ. سقط الكريروف ألنيـ لـ يستخدموا سيوفيـ كما ينبغي لتربيت أنفسيـ." عمى ا
 ، لكف الكريريف ححظوا ما فعمتو ففعموا مرمي.غيرف أحد   ذلؾ الصوت و لـ يسمعلي أن بدا
 

تكمػـ معػي سػبؽ و  الرب قبؿ أخذف لمقرار. رػـ شػعرت بطريقػة مػا أف الػربيكممني لماذا لـ  تسائمت  
لدرجػة إنػي إسػتمعت   جػاىزاً ذلؾ. رـ أدركت ب ني كنت أتدرب طواؿ حياتي ليػذا األمػر. كنػت عف 

 الحكمػة التػي بحػوزتييزيد الف يـ و لف أنو  لسبب ماعتو طواؿ حياتي. كما كنت أعمـ الى الرب وأط
مني فيما كنت في المعركة. وكنت  شاكرًا بعمؽ ألجؿ كػؿ تجربػة إختبرتيػا فػي حيػاتي،  اؤخذولف ي

 أت سؼ  لعدـ تقديرف ليكذا إختبارات في حينو.و 
جػػيش العػػدو كنػػار  وكبريػػت. كنػػت  يػػاج غػػيظ، فالشػػياطيف بكػػؿ دقػػة تقريبػػاً تمكنػػا مػػف إصػػابة بعدئػػذ 

أعمػػـ أف المسػػيحييف الػػواقعيف فػػي فػػي جػػيش العػػدو صػػاروا يشػػعروف بنػػاِر ذلػػؾ الغػػيظ. ولعػػدـ قػػدرة 
بعضػػيـ الػػبعض. وبسػػبب إخفػػاؽ سػػياميـ الشػػياطيف عمػػى إصػػابتنا صػػاروا يطمقػػوف السػػياـ عمػػى 

ضػػدنا بػػدأ الجػػيش يبعػػث النسػػور البريػػة لميجػػوـ عمينػػا. وتمكػػف أؤلئػػؾ الػػذيف لػػـ يسػػتخدموا سػػيوفيـ 
صػػيبوا مػػف بػػروزات الجبػػاؿ الصػػخرية حيػػث أ  إصػػابة العديػػد مػػف تمػػؾ النسػػور، ولكػػنيـ  مػػفكمرسػػاة 

مًا مػػنيـ عمػػى قػػاع األرض كػػانوا واقفػػيف. فوقػػع قسػػمًا مػػنيـ عمػػى مسػػتويات أخفػػض كمػػا سػػقط قسػػ
 حيث حممتيـ النسور.

 
 سالٌح جديد

 

كانت سياـ الحؽ  نادرًا ما تخترؽ النسور، لكنيا كانػت تصػيبيـ وكافيػة إلبعػادىـ. وفػي كػؿ تراجػع 
" 2:02لمنسور كاف قسمًا منا يتسمؽ الى مستوا أعمى. حينما وصمنا الى مستوا يدعى "غوطيػة 

صوؿ إليو. كانت السماء في ىذا المستوا تقريبًا قػد أعمتنػا بت لقيػا كنا فوؽ ما تستطيع النسور الو 
 وجماليا. وشعرت بسوـ لـ أشعر بو أبدًا في السابؽ.

وك ني أفعؿ شمئزاز مف العدو ام كراىية و لروح المحاربة نتيجة كنت كريرًا ما أتشجع في السابؽ مف 
باإليمػػػاف  المسػػتوا تعمقػػػت   ومحبػػة األسػػػرا. ولكػػػف ىنػػا عمػػػى ىػػػذا ف أجػػؿ الممكػػػوت والحػػػؽذلػػؾ مػػػ

لمجػدىـ. حػيف  د. ىنا عمى ىػذا المسػتوا خضػعت  يوالرجاء والمحبة التي كنت سابقًا أتبعيا مف بع
 تمامػػًا وصػػرت أنضػػ    تعمقػػت بيػػـ توجيػػوا نحػػوف وبػػدأوا بنصػػوح وصػػقؿ درعػػي. بعػػد قميػػؿ تغيَّػػرت  

نطمػػؽ منػػو. رػػـ قػػاؿ المحبػػة، رائػػع ي ما لمسػػوا سػػيفي، بػػدأ بػػرؽ  عنػػد. فػػييـ اً موجػػود الػػذف كػػاف المجػػد
"أؤلئؾ الذيف يصموف الى ىذا المستوا ىـ الذيف يؤتمف  ليـ بقواِت الدىر القادمة. ولكف ينبغػي أف 

 أعممؾ كيفية إستخداميا."
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" واسعًا جدًا لدرجة لـ يكػف ىنػاؾ أف خطػر لمسػقوط. كػاف ىنػاؾ عػدد 2:02كاف مستوا "غوطية 
سػـ الرجػاء. أطمقنػا قسػمًا منيػا عمػى النسػور وقتمػت السػياـ عمييا إ غير محدود مف السياـ مكتوب  

ستمر نصؼ الذيف وصموا الى ىذا المسػتوا  ف و خػر نطوؽ السػياـ فيمػا بػدأ األبػالنسور بسيولة. وام
 في المستويات السفمى. فبحمؿ السياـ ونقميا الى أؤلئؾ الذيف كانوا ح يزالو 

عمػػى المسػػتويات السػػفمى، ولكػػف مػػع كػػؿ موجػػة القػػدوـ بػػ مواج  عمػػى كانػػت النسػػور ح تػػزاؿ مسػػتمرة 
 " إصػابة أفَّ 2:02. إسػتطعنا مػف موقػع "غوطيػة سػابقتيامف النسػور كػاف عػددىا يقػؿ بكريػر عػف 

عدا القادة الذيف كانوا بعيديف عف مرمى اإلصػابة. حينئػذ قررنػا عػدـ إسػتخداـ ما عدو في الجيش 
سػػحابة الك بػػة التػػي صػػنعيا النسػػور جعمػػت  سػػياـ الحػػؽ  الػػى حػػيف تػػدمير جميػػع النسػػور أوًح، ألف

 الحؽ أقؿ فعالية. أخذ ىذا األمر وقتًا طويًو ولكننا لـ نِكؿَّ أبدًا.
حتى أف بيكذا حجـ  تصار فقد ، مرؿ أسمحتنايكبر  عند كؿ مستواكاف اإليماف والرجاء والمحبة 

يشػػع فػػي معسػػكر  . كمػػا أف مجػػدىا كػػافتمكنػػوا مػػف رؤيتيػػا بعيػػديف جػػدًا عػػف مكػػاف القتػػاؿأنػػاس 
شػعرت ، فاألسرا الذيف كانوا ح يزالوف تحت سػحابة النسػور. إسػتمر اإلنتعػاش بػالنمو فػي جميعنػا

 ب ف وجودف في ىذا الجيش وفي ىذه المعركة مف أعظـ المغامرات عمى اإلطوؽ.
 

ت بدأنا بعد تدمير معظػـ النسػور التػي كانػت تيػاجـ جبمنػا، بتوجيػو السػياـ عمػى النسػور التػي غطَّػ
األسػػرا. وفيمػػا بػػدأت سػػحابة الظػػوـ تتبػػدد والشػػمس تشػػع عمػػييـ، بػػدأ األسػػرا يسػػتيقظوف وكػػ نيـ 
كانوا في نوـ  عميؽ. وبدأوا في الحاؿ يشػمئزوف مػف أوضػاعيـ، وخاصػة مػف القػيء الػذف كػاف ح 

كنػا ا اإليمػاف والرجػاء والمحبػة، رأوا الجبػؿ الػذف نظػرو يزاؿ يغطييـ، فبدأوا بتنظيؼ أنفسيـ. وفيمػا 
عميػػػو وبػػػدأوا باإلنػػػدفاع نحػػػوه. حينئػػػذ بػػػدأ حشػػػد الشػػػرير بػػػنطوؽ وابػػػؿ  مػػػف سػػػياـ اإلدانػػػة واإلفتػػػراء 

مف السياـ عند وصوليـ الػى  صيب بدزينة أو أكررعمييـ، لكنيـ لـ يتوقفوا. كاف العديد منيـ قد أ  
بػػدأت جراحػػاتيـ ، ولكػػف تػػراءا لػػي أنيػػـ لػػـ ينتبيػػوا ليػػذا األمػػر. وحالمػػا بػػدأوا بتسػػمؽ الجبػػؿ الجبػػؿ

 .أكرر يتحسف بسيولةصار  يءكؿ ش أفَّ مع تبدقد سحابة الك بة لي أنو  بداشفى. ت  

 
 الفخ

 

كاف لسسرا السابقيف فرح عظيـ في خوصيـ. تراءا لي أنيـ مغموريف فػي التقػدير لكػؿ مسػتوا 
السػابقيف عزيمػة فػي األسػرا  ذلػؾ نشػ تسمقوه عمى الجبؿ مما أعطانا تقديرًا أكبر ليػذا الحػؽ . بعػد 

ليػـ بػالرجوع ومحاربػة العػدو. نسػم  لبنػا الدروع المجيزة ليـ وتوسػموا ا إرتدو عنيفة لمحاربة العدو. 
البقػاء جميعػًا معػًا عمػى الجبػؿ لممحاربػة. رػـ جػاء صػوت الػرب في فكرنا باألمر، لكنو قررنا بعدئذ 
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تطيعوا الفػػوز إف حػػاولتـ محاربػػة قػػائًو، "ىػػذه ىػػي المػػرة الرانيػػة التػػي إسػػتخدمتـ فييػػا حكمػػة. لػػف تسػػ
 العدو عمى أرضو، ولكف عميكـ أف تبقوا عمى الجبؿ المقدس."

بيذه األىمية لمجرد تفكيرنا ومناقشتنا فيو بصورة موجزة. رـ صممنا  ا خركنت منذىًو ألخذنا قرارًا 
إلػػيَّ تقػػدَّـ  بػػدوف صػػوة ميمػػا كانػػت النتػػائ . رػػـ ا خػػر اً قػػرار أف ح ن خػػذ عمػػؿ كػػؿ مػػا فػػي وسػػعنا أف ن

ؽ فػي عينػي وقػاؿ، "عميػؾ أف تفعػؿ مسكني مف ذراعي اإلرنيف بربػات وحػدَّ و الحكمة رانية بسرعة، 
" إح إنػي إنحرفػت الػى 2:02ىذا " رػـ ححظػت أنػو مػع تواجػدف عمػى مسػتوا عػريض لػػ "غوطيػة 

فقػاؿ بسػيولة. رػـ نظػرت رانيػة فػي عينػي الحكمػة كاف مػف الممكػف أف أسػقط الحافة دوف عممي، و 
خشية أف تسقط. يمكف أف تسقط في ىذه الحياة  لي بكؿ جدية، "إنتبو جيدًا حينما تفكر إنؾ واقؼ  

 مف أف مستوا."

 
 األفاعي

 

كنا مستمريف لفترة طويمة في قتؿ النسور البرية والتركيز عمى الشػياطيف الراكبػة عمػى المسػيحييف. 
. كنػا نعمػـ أف المعركػة عمػى شػياطيف مختمفػةووجدنا أف لمسياـ التابعة لحقػوؽ مختمفػة تػ رير أكبػر 

نػػو إومػػع  ،كنػػا قػػد إجتزنػػا مسػػتوا "الصػػبر" أننػػا إلصػػابات كمػػا األف لػػـ نعػػد نتعػػرض سػػتطوؿ لكننػػا
وصػػؿ الػػى الجبػػؿ. فػػالكرير مػػف مػػنيـ ف القميػػؿ اإلبتعػػاد عػػف الشػػياطيف إح أمػػف المسػػيحييف تمكػػف 

سػػػتمروا فػػػي الضػػػوؿ . وفيمػػػا كانػػػت ظممػػػة الشػػػياطيف تتبػػػدد المسػػػيحييف أخػػػذوا طبيعػػػة الشػػػياطيف وام
أف أرجميػػـ  تػػدريجيًا إسػػتطعنا رؤيػػة األرضػػية وىػػي تتحػػرؾ حػػوؿ أقػػداـ ىػػؤحء المسػػيحييف. رػػـ رأيػػت  

 كانت مقيدة ب فاعي تدعى الخزف.

ف طمقنػػا السػػياـ عمػػى األفػػاعي ولكػػف ت ريرىػػا لػػـ يكػػف كبيػػرًا. رػػـ حاولنػػا إطػػوؽ سػػياـ الرجػػاء ولكػػف 
" كػػاف الصػػعود سػػيًو الػػى عمػػو أكبػػر، لػػذا بػػدأنا بالصػػعود الػػى 2:02طيػػة بػػدوف نتيجػػة. ومػػف "غو

مػػف أجمػػؿ األمػػاكف التػػي رأتيػػا عينػػي. كػػاف  حيػػث، ب سػػتافمسػػتويات أعمػػى. رػػـ وجػػدنا أنفسػػنا فػػي 
ـ تػرا ب غير المشروطة". كاف المدخؿ مت لقًا وجذابًا لػ"محبة اح   بستاففي مقدمة المكتوب وكاف 

جبرنػػا عمػػى الػػدخوؿ. وحػػاؿ دخولنػػا رأينػػا شػػجرة الحيػػاة فػػي منتصػػؼ ، ف   عينػػي مرمػػو عمػػى اإلطػػوؽ
قػوة رىيبػة. نظػروا إلينػا وكػ نيـ كػانوا يتوقعػوف قػدومنا،  ف. كاف ح يػزاؿ يحرسػيا موئكػة ذو بستافال

، "أؤلئػػؾ الػػذيف يصػػموف الػػى ىكػػذا أحػػدىـلػػذلؾ تجرأنػػا عمػػى إجتيػػازىـ والمضػػي نحػػو الشػػجرة. فقػػاؿ 
 ب يمكنيـ أف ي كموا منيا."بة اح  يعرفوف مح فمم مستوا

ذقتػو فػي حيػاتي، ولكػف  يءمػا ذقػت الرمػر وجػدت أنػو أفضػؿ مػف أف شػحينلـ أدرؾ مدا جوعي. 
. فقد جمب لي ذكريات عف شروؽ الشمس والمطر والحقػوؿ الجميمػة وغػروب  بدا لي وك نو م لوؼ 
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كنػت لمرمػر  قضػمةؿ الشمس عمى المحيط، بؿ أكرر مف ذلػؾ، عػف النػاس الػذيف أحببػتيـ. وفػي كػ
حينئذ ولكؿ إنساف. رـ جاء أعدائي الى ذىني وصرت أحبيـ أيضًا.  يءأشعر بمحبة أكبر لكؿ ش

" رػػـ سػػمعت  صػػوت 2:02إختبرتػػو، حتػػى أكرػػر مػػف "غوطيػػة  يءمػػف أف شػػعظػػـ الشػػعور أ صػػار
ريػد وأف الرب قائًو، "ىذا ىو األف خبزؾ اليومي. لف ي منػع عنػؾ أبػدًا. تسػتطيع أف ت كػؿ منػو مػا ت

 وقت تريد. ليس ىناؾ نياية لمحبتي."

نظرف الى األشجار ألرا مصدر الصوت، فرأيت األشجار ممتمئة بنسور ناصعة البيػاض.  رفعت  
كاف لمنسور أجمؿ عيوف خوبة وراقبة رأتيا عيني. كانت تنظر إليَّ وك نيا تنتظػر إرشػادات. قػاؿ 

لتيمػي الخػزف الػذف لي مػوؾ، "سػيفعموف مػا تػ مره. ىػذه النسػور ت كػؿ ا ألفػاعي." فقمػت، "إذىبػي وام
د قيَّػػد إخوتنػػا." ففتحػػوا أجنحػػتيـ وجػػاء ريػػ  عظػػيـ رفعيػػـ فػػي اليػػواء. مػػست النسػػور السػػماء بمجػػ

إسػػتطعت سػػماع أصػػوات الرعػػب مػػف معسػػكر إح أنػػي جػػدًا  بػػاىر. ومػػع تواجػػدف فػػي مكػػاف  عػػاؿ
 أنظر النسور البيضاء متجية نحوه.فيما كنت العدو 
شػارككـ مػا شػاركتو مػع أ  رب نفسو في وسطنا. لمس كؿ واحد منا رـ قاؿ، "ينبغي عمػيَّ أف ال وقؼ  

رسػػالة ممكػػوتي. وضػػع العػػدو أعظػػـ قواتػػو لممعركػػة، لكنػػو لػػـ يػػتحطـ. جػػاء   إخػػوتكـ بعػػد صػػعودف
نمتقط سػػطمقػػت سػػتنطمؽ معنػػا. أ  وقتنػػا لمتقػػدـ نحػػو األمػػاـ مػػع إنجيػػؿ ممكػػوتي. والنسػػور التػػي األف 

 ستؿَّ مف غمده."ي  لكي كؿ مستوا، ولكني أنا سيفكـ وقائدكـ. حاف الوقت لسيؼ الرب  سيامًا مف
 

رجاؿ ونساء وأطفاؿ مف  بينيـ. تواجد ذلؾ البستافجيش الرب واقفًا في كؿ فرأيت  بعد ذلؾ إلتفت  
يحركونيػػػا فػػػي اليػػػواء بننسػػػجاـ تػػػاـ. كػػػانوا جميػػع األجنػػػاس واألمػػػـ، وكػػػاف الجميػػػع يحممػػػوف رايػػات 

ا خػر أوحصػوف  عػدة جيػوشمعػدو لكيذا عمى األرض قػبًو. عممػت أف  يءـ يحدث شأنو ل عممت  
 جػيش الجبػار. فقمػت  الفي كؿ مكػاف عمػى األرض، ولكػف لػيس بنمكػاف أيػًا منيػا الوقػوؼ أمػاـ ىػذا 

فػػي نفسػػي، "ينبغػػي أف يكػػوف ىػػذا يػػوـ الػػرب." ولمتػػو أجػػاب جميػػع جنػػد الػػرب بصػػوت رعػػد  رىيػػب، 
 حاف""يـو رب الجنود قد 

 
جاريًا أمػاـ الػرب يسػوع. و  ىناؾ اً تواجدمكؿ الجيش كاف الرب تحت شجرة الحياة. بستاف وقفنا في 

مقيديف، وألجؿ العالـ  فزالو يح كانوا رجوع الى المعركة ألجؿ اإلخوة الذيف بالوأعطى الرب األمر 
. كػاف رائعػًا ألنػو ف  واحػد  ا   زاؿ الرب يحبو. كاف األمر الذف أعطاه الرب رائعػًا ورىيبػًا فػييالذف ح 

بسػتاف الػذف حضوره الجمػي، إضػافة الػى المغادرة صدر مف الرب. وكاف رىيبًا ألنو يقتضي عمينا 
كػػؿ ىػػذه والػػذىاب الػػى المعركػػة بػػدا وك نػػو فػػوؽ  رأتػػو عينػػي. فتػػرؾ   ا خػػر يءأجمػػؿ مػػف أف شػػ كػػاف

 اإلدراؾ. 
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يػـ لكممتػي وممكػوتي، ولكػف ة فػي الف  ىبػات روحيػة وقػوة، وزيػاد إستمر الػرب فػي تحػذيره  "أعطيػتكـ
مػػا دمػػتـ سػػائريف فػػي محبػػة أبػػي فػػننكـ لػػف تسػػقطوا فب. أنكػػـ م نحػػتـ محبػػة اح  السػػوح األعظػػـ ىػػو 

. ينبغػي أف تكػوف ىػذه المحبػة التػي فػيَّ خبػزكـ حبة اح  أبدًا. فرمر ىذه الشجرة ىو م ب الظاىر فػيَّ
 اليومي."

 
وحفػػت لمنظػػر، بػػؿ كػػاف مظيػػره عاديػػًا. ومػػع ذلػػؾ، لػػـ يكػػف الػػرب كمػػا كنػػا نظػػف ذو مظيػػر وسػػيـ 

فالنعمة مف خػوؿ حركتػو وكومػو جعمتػو أعظػـ شػخص جػذاب. كػاف فػوؽ نطػاؽ تعريػؼ اإلنسػاف 
لكػػف بطريقػػة مػػا عػػف شػػكمو و فػػي الجػػوؿ والنبػػؿ. لػػيس ممكنػػًا لتصػػوير زيتػػي السػػعي ألخػػذ صػػورة 

ب أحبَّػو اح   يءف يكوف ىو كػؿ شػشبيو. بدأت أفكر كيؼ باإلمكاف أمعظـ الصور الزيتية ت  كانت 
أىػػـ مػػف النعمػػة  يءلػػيس ىنػػاؾ شػػأنػػو لػػي بػػدا ًا الػػى درجػػة عمػػة وحقَّػػنِ بالفعػػؿ ًا متمئػػوقػػدَّره. كػػاف م

 والحؽ . 
 

يمػػس نفسػػي.  قػبوً  عرفتػػوجيػد  يءكػؿ شػػ فػػيلػػي التفكيػر بػدا حينمػا أكمػػت الرمػر مػػف شػجرة الحيػػاة، 
مة. لـ أرد أبدًا مغادرة ىذا المكاف. تذكرت كيؼ جَّ م ب   حينما تكمـ يسوع فننو كاف بذاتو ولكف بصورة

مكانػػًا مضػػجرًا لمموئكػػة الػػذيف ح يفعمػػوف شػػيئًا سػػوا حبػػد أف يكػػوف كنػػت  أفكػػر فػػي الماضػػي أنػػو 
ف عبادتػػػو. ىػػػذا مػػػأكرػػػر روعػػػة أو بيجػػػة  العػػػرش. األف عممػػػت أنػػػو لػػػيس ىنػػػاؾ شػػػيئاً عبادتػػػو قػػػداـ 

صػػد ؽ نفسػػي إننػػي ناضػػمت بضػػجر  كبيػػر أرنػػاء أ  اء. لػػـ سػػيكوف بالت كيػػد الجػػزء األفضػػؿ فػػي السػػم
 خدمات العبادة. عممت أف ذلؾ لـ يكف سوا بعدف عف لمسة الواقع خوؿ تمؾ األوقات.

 
 العبادة في الروح والحق

 

سػمحت لػذىني بػالتجوؿ،  ألوقػات أرنػاء فتػرات العبػادة حػيفرجوع الى تمػؾ المكانت تغمرني الرغبة 
ا. لػـ أسػتطع كػب  الرغبػة فػي التعبيػر عػف عبػادتي لػو، كػاف عمػيَّ أف خػر أأو إشغاؿ نفسي بػ مور 

ػػدمت بالعبػػادة العفويػػة التػػي إنػػدلعت فػػي  ما فتحػػت  عنػػد  حو  سػػب  أ   . واحػػد   ف  الجػػيش كمػػو فػػي ا  فمػػي ص 
باإلمكػػاف يف ىنػػاؾ، لكننػػا جميعػػًا كنػػا فػػي وحػػدة تامػػة. لػػيس ا خػػر كنػػت قػػد نسػػيت لمتػػو تواجػػد أنػػاس 

 بادة الرائعة ب ف  لغة بشرية.التعبير عف تمؾ الع
 

 وفيما كنا مستمريف في العبادة، بدأ تػوى  ذىبػي ينبعػث مػف الػرب، رػـ تػوى  فضػي حػوؿ الػذىبي.
الػػى عػػالـ  . بيكػذا مجػػد دخمػت  بنػػاوىػػي تحػيط  مرميػػا عمػى اإلطػػوؽ رػـ األلػػواف العميقػة التػػي لػـ أر  

سػتطعت اإلدراؾ أف مجػده كػاف ىنػاؾ لـ أختبره في السػابؽ أبػدًا. عمػى أيػة حػاؿ، إالذف اإلحساس 
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يػا فػي العبػادة، فنننػا بكػؿ بسػاطة نبػدأ فػي ممعمى الدواـ، لكننػا حينمػا نرك ػز عميػو بالطريقػة التػي نع
رؤية مجده بصورة أكرر. كممػا ن كر ػؼ العبػادة كممػا ننظػر مجػده أكرػر. إف كانػت ىػذه ىػي السػماء، 

 فننيا فعًو أفضؿ بكرير مما كنت أحمـ بو.
 

 اف مكان إقامتهِ إكتش
 

ممكػف أف تكػوف قػد دامػت عػدة أشػير، لػـ تكػف مػف اللـ يكػف لػي عمػـ عػف مػدا فتػرة العبػادة ىػذه. 
 ألففػػي لحظػػة أغمقػػت عينػػي وحػػدث إنػػي فػػي ذلػػؾ النػػوع مػػف المجػػد.  زمفىنػػاؾ طريقػػة لقيػػاس الػػ

 ت  بعينػػي الجسػػدية. حينمػػا فتحػػ إيػػاهرؤيتػػي مرػػؿ ظيمػػًا عالمجػػد الػػذف كنػػت أبصػػره فػػي قمبػػي كػػاف 
أعداد كبيرة مف الموئكة واقفػة فػي المكػاف الػذف  تواجدالرب ىناؾ، بؿ لعدـ وجود عيني إندىشت 

عمػت ذلػؾ، أبصػرت مجػد كنت فيو. إقتػرب إلػيَّ أحػد الموئكػة وقػاؿ، "إغمػؽ عينيػؾ رانيػة." حينمػا ف
 رتحت كريرًا.الرب رانية فن

كنػت قػد اقعيػة ممػا تػراه بعينيػؾ الجسػدية." ي قمبػؾ ىػو أكرػر و الموؾ قائًو، "ما تراه بعين ػ وضَّ رـ 
سػتمر المػوؾ فػي القػوؿ، لكنػي عػدة مػرات، بنفسػي قمت  ىػذه العبػارة  قمػيًو مػا مشػيت فييػا فعػًو  وام

لكػي يػتمكف الػروح القػدس مػف  "ليذا السػبب قػاؿ الػرب لتوميػذه األولػيف أنػو مػف األفضػؿ أف أرحػؿ  
، ألنػؾ أكمػػت األف ينبغػي أف تعيشػػو ولكنػعديػػدة  المجػل. الػرب يسػػكف فيػؾ. لقػد عمَّمػػت  ذلػؾ مػرات

 مف شجرة الحياة."

رـ بدأ الموؾ يقودني راجعًا الى البوابة رانية. إعترضت  ب ني ح اريد المغادرة. فتفاج  المػوؾ ممػا 
ؽ فػػي عينػػي. حينػػذاؾ إسػػتطعت معرفتػػو كمػػوؾ يػػدعى الحكمػػة، جعمػػو يمسػػكني مػػف ذراعػػي ويحػػد  

فػي قمبػؾ ألف الخػالؽ نفسػو ىػو فيػؾ. رغبػت  فػي ا البسػتاف أبػدًا. ىػذبسػتاف ا الفقاؿ، "لػف تغػادر ىػذ
لعبػػادة والجمػػوس فػػي محضػػره عمػػى الػػدواـ، وسػػوؼ لػػف يؤخػػذ ذلػػؾ منػػؾ أح وىػػو االجػػزء األعظػػـ، 

 أبدًا."

المػوؾ. تواجػد فػيَّ دافػع لػـ فيمػا إجتػزت الى رمر شجرة الحياة  بما قالو الحكمة، رـ نظرت   أعترؼ  
ع كؿ ما أستطيعو قبؿ مغادرتي. وعارفًا بتفكيرف، ىزَّني الحكمػة بخفػة ، "ح، إلنتزاتو أستطع مقاوم

مع في خوؼ لف يتمؼ أبدًا. ىذا الرمػر وىػذه الشػجرة ىػي فػي داخمػؾ ألف  حتى ىذا الرمر، الذف ج 
 الرب ىو فيؾ. عميؾ أف تؤمف."

عينػي كػاف الحكمػة ح الػرب رانيػة ولكنػي لػـ أسػتطع. عنػدما فتحػت رؤية عيني وحاولت  أغمضت  
. إستمر الموؾ ف يريػد ، "لقد ذ قت  العالـ السػماوف، ولػيس ىنػاؾ أبػدًا م ػبصبر  كرير يزاؿ ينظر إليَّ

خاضيا. ليس ىناؾ أبدًا مف يريد مغادرة محضر الػرب الجمػي. سبؽ أف الرجوع الى المعركة التي 
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الرجػوع الػى مػدا حياتػو أو ؿ لمرب حينما أتى بولس الرسوؿ الى ىنا صارع كريرًا بيف البقاء والعم
ىنا لمػدخوؿ فػي ميرارػو، ولكػف ميرارػو يػتعظـ كممػا بقػي عمػى األرض. األف بعػد حوزتػؾ عمػى قمػب 

حقيقيػة. كممػا  عابد حقيقي سترغب عمى الدواـ التواجد ىنا، وتستطيع ذلؾ حينمػا تػدخؿ فػي عبػادة  
 ر عف المكاف الذف أنت فيو."بصرؾ عميو كمما إزداد المجد الذف ستراه، بغض النظ ركَّزت  

 عيني رانية ألشكر الرب ليذا اإلختبار الرائع ولمحياة التي أىدأتني كممات الحكمة جدًا. رـ أغمقت  
 

 نفسػػي كػػؿ مشػػاعر إختبػػار العبػػادة مجػػده رانيػػة، وغمػػرتْ  أرا ذلػػؾ، بػػدأت   مػػا حاولػػت  حينأعطػػاني. 
 مػف سػماعيا، "لػف أتركػؾ أومتيقنػًا كػوف وبصػوت عػاؿ  ألواضحة السابقة. كانت كممات الرب لي 

 أتخمى عنؾ."
، "يا رب إغفر عدـ إيماني. أرجوؾ ساعدني لئو أتركؾ أو أتخمى عنؾ."  ف جبت 

 
 السير مع الحكمة

 

ذ حينمػػا فتحػػت   ، "انػػا اليِ ب اعينػػي وام عطيػػت إليػػؾ أ  بػػة الرئيسػػية التػػي الحكمػػة ماسػػؾ  ذراعػػي بنحكػػاـ 
ستمر بقولو، "س حافظ عميػؾ فييػا، ولكػف المحبػة فقػط سػتجعمؾ    الطريػؽ، وسػ ريؾ     ألجؿ عممؾ،" وام

 أمينًا. أعظـ  حكمة ىي أف تحب الرب."

. تذكرت   اإلبتيػاج وقػت المعركػة وتسػمؽ  رـ أطمقني الحكمة وبدأ يمشي بنتجاه البوابة. فتبعتو بتردد 
 تيػػا. ومغػػادرًا حضػػور الػػرب والعبػػادة التػػي إختبر ـ تكػػف ليػػا مقارنػػة ب، ولكػػف لػػكػػاف رائعػػا   الجبػػؿ، فقػػد

، و قدَّمتذلؾ سيكوف أعظـ تضحية  منػذىًو كنػت يا. رـ تذكرت كيؼ أف كػؿ ذلػؾ كػاف موجػودًا فػيَّ
المعركة العظيمة التي كانت تندلع في داخمي، مػا بػيف في كؿ ذلؾ بسرعة. بدأت أفكر مف نسياف 

 ما رأيتو بعيني الجسدية وما رأيتو بقمبي.

، "لقػد صػميت  بر تحركت الى األماـ ألتمكف مف السي  طػؼ  خْ سػنة أل   22لفتػرة  جنب الحكمة وسػ لت 
 الى السماء الرالرة كما حدث مع بولس. ىؿ ىذه ىي السماء الرالرة؟"

 ف جابني، "ىذا جزء منو، ولكف ىناؾ الكرير."

، "ىؿ سي سم  لي رؤية المزيد؟"  فس لت 

 ف جابني، "سترا الكرير. س خذؾ األف لترا أكرر."

، "ىؿ كانت رؤيا يوحنا جزءًا مف السماء الرالرة؟"بدأت أفكر في سِ   فر الرؤيا. فس لت 
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ف جػػابني، "جػػزء  مػػف رؤيػػا يوحنػػا كانػػت عػػف السػػماء الرالرػػة، ولكػػف معظػػـ الرؤيػػا كانػػت عػػف السػػماء 
ـ الروحي إرنػاء فتػرة الرانية. أما السماء األولى فكانت قبؿ سقوط اإلنساف. السماء الرانية ىي العال

ب رانيػػة عمػػى األرض رالرػػة ىػػي حػػيف تسػػود محبػػة وسػػيادة اح  عمػػى األرض. السػػماء ال سػػيادة الشػػر
ِمك    ."ؾ  مف خوؿ م 

 فس لت  وأنا شاعر ببرود  غريب، "كيؼ كانت السماء األولى يا ترا؟" 

األف.  يءف جػػػابني رفيقػػػي بحػػػزـ  وكػػػ ف سػػػؤالي صػػػدمو، "مػػػف الحكمػػػة أف ح تقمػػػؽ نفسػػػؾ بيػػػذا الشػػػ
عػػػرؼ عػػػف السػػػماء الرالرػػػة كمػػػا عِرفتيػػػا األف. ىنػػػاؾ المزيػػػد لتعرفػػػو عػػػف الحكمػػػة ىػػػي أف تبحػػػث لت

أف ينبغػػي التػػي  ،الممكػػوت، السػػماء الرالرػػةفتعرفػػو فػػي ىػػذه الحيػػاة، يمكنػػؾ أف السػػماء الرالرػػة عمػػا 
ولى في السنوات القادمة، ولكػف . سي عمف لؾ الكرير عف السماء األفي ىذه الحياةكريرًا يا عنتكرز 

 ذلؾ في ىذه الفترة."رؼ أف تعليس مف المفيد 

حيػػث عرفػػت أنػػو عزمػػت  عمػػى تحميػػؿ البػػرودة الغريبػػة التػػي شػػعرت بيػػا لمتػػو، ف ومػػ  الحكمػػة برأسػػو 
فيما كنت مغمورًا بالتقػدير ذلؾ قوؿ عميَّ . فقمت  "إنؾ رفيؽ عظيـ،" كاف ينبغي لذلؾ التفكيرت كيد 

ستمرت  قائًو، "إنؾ ستجعمني أ  في الطريؽ الصائب." خطو فعوً ليذا الموؾ. وام

 ف جاب، "س فعؿ ذلؾ بالت كيد."

أبػدًا  ِحػسق ؾ الموؾ فقد كانت فريدة مف نوعيا، إذ لـ أاًا لشعورف بالمحبة الصادرة مف ذوقنم   كنت  
أظيػػروا إىتمامػػًا بالواجػػب أكرػػر مػػف المحبػػة. إسػػتجاب  ممػػف ا خػػر أبمرػػؿ ىػػذا الشػػعور مػػف موئكػػة 
. فقاؿ بجدية واضحة الحكمة ألفكارف وك ني قمتيا ل  و بصوت عاؿ 

الطيبة وصػرامة اهلل. لتنظر ِحبقؾ. كما أنو حكمة أ  ب، ولف أكوف الحكمة إف لـ حِ ن  "مف الحكمة أف 
ِحبَّو وأف أخافو. تخدع  نفسؾ إف فعمت غيػر ذلػؾ. إنػو الػدرس التػالي الػذف عميػؾ أ  أف  فمف الحكمة

 تعممو."  أف ت

د ح يعرفنػػي الحكمػػة تمامػػًا، "لسػػت  أعمػػـ ذلػػؾ وأنػػا بنفسػػي عمَّمتػػو ألوؿ مػػرة أنػػو قػػشػػاعرًا ف سػػتجبت  
 يف عدة مرات."خر لس

 عفأجاب الحكمة، "كنت  رفيقؾ لفترة طويمة، وأنا أعرؼ ما ت عم مو. أما األف فننؾ ستتعمـ 

مػا ىنؾ بػؿ في ذِ ت ؤِمف  بو أنو ليس بما  عدة مراتبنفسؾ كما ق مت  ذلؾ ، مما ت عم مو  اني بعض  مع
 " .الِبر  في ما يعطي نتائجو في قمبؾ 

. حينػػذاؾ  ، شػػاعرًا بقميػػؿ مػػف الخجػػؿ ألنػػي إسػػتجوبت الحكمػػة. لكنػػو قبِػػؿ  إعتػػذارف بمطػػؼ  إعتػػذرت 
 عند األذية.أحيانًا كريرة أدركت  إني كنت إستجوبو وأتحدَّاه معظـ حياتي، و 
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 لممحبة خرالنصف األ
 

 ادة الػػػرب، وىنػػػاؾ أوقػػات إلكػػػراـ الػػػرب بكػػػؿ خػػػوؼ  إسػػتمر الحكمػػػة فػػػي كومػػػو، "ىنػػاؾ أوقػػػات لعبػػػ
نو مف  الحكمة أف تعػرؼ كػؿ تمػؾ األوقػات.  حتراـ. مرمما يتواجد وقت لمغرس ووقت لمحصاد، وام وام

الوقػت لعبػادة الػرب  حػاففالحكمة الحقيقية ىي معرفة األوقات ومواسـ الرب. جمبتؾ  الى ىنا ألنو 
ني أخذؾ األف الػى مكػاف  و. إلػى دينونتػألنػو جػاء وقتػؾ لتعبػده فػي خػوؼ  خػرا  في مجد محبتو. وام

 عف بعضنا البعض."و يمكننا أف ننفصؿ فننكوىما أف يحيف وقتؾ لمعرفة 

؟"إني فس لتو  وشؾٌّ يراودني، "ىؿ تعني   لو إنتظرت ىناؾ في تمؾ العبادة الرائعة لكنت  فقدت ؾ 
كنػا نسػير فػي طػريقيف متعارضػيف. إنػو ذلؾ. لكننا نادرًا مػا أمكنني س زورؾ دومًا متى  "نعـ. كنت  

ِمػػ ؾ. إذ ىػػو أسػػد ييػػوذا مػػف الصػػعب مغػػادرة ىكػػذا مجػػد وسػػوـ، لكػػف ىػػذه ليسػػت الرؤيػػا الكاممػػة لمم 
لمناضػػجيف. ولكػػاممي النضػػ  ىػػو األسػػد وىػػو األسػػد لسطفػػاؿ الػػروحييف. فيػػو الخػػروؼ والخػػروؼ. 

 و، ألنػػاألف سػػتعرؼ ذلػػؾ فػػي قمبػػؾ عت ؾ  ت عم ػػـ ذلػػؾ، ولكػػفىنػػؾ، وسػػمِ والخػػروؼ. عِرفػػت  ذلػػؾ فػػي ذِ 
كـ المسي ."   جاء الوقت لتختبر كرسي ح 

    
 الرجوع الى المعركة

 

مػػػا سػػػ لت  الحكمػػػة إف كػػػاف بنمكػػػاني الجمػػػوس لبرىػػػة لمت مػػػؿ فػػػي كػػػؿ بسػػػتاف قبػػػؿ مغػػػادرة بوابػػػات ال
 ختبرتو. أجابني، "نعـ، عميؾ أف تفعؿ ذلؾ، ولكف لي مكاف أفضؿ لتفعؿ ذلؾ."إ

سػػتمرنا فػػي النػػزوؿ مػػف الجبػػؿ. ولصػػدمتي كانػػت المعركػػة ح تػػزاؿ تبعػػت  الحكمػػ ة خػػارج البوابػػة وام
تطيػر  ح تػزاؿ ياـ اإلدانػة واإلفتػراءقائمة، ولكف لـ تكف كريفة كوقت صعودنا الى الجبؿ. كانت ِسػ

النسػػور تمػؾ عمػى المسػتويات السػفمى لمجبػؿ، لكػف معظػـ حشػد العػدو المتبقػي كػاف ييػاجـ بضػراوة 
 عظيمة. لكف النسور كانت تسود عمى الوضع بسيولة.البيضاء ال

 
إستمرنا في النزوؿ الى أف وصمنا الى قاع الجبؿ. ولكف فوؽ مستوا "الخوص" و"القداسػة" بقميػؿ 

ىجمػػػات العػػػدو العظيمػػػة إحػػػدا كػػػاف مسػػػتوا "الحمػػػد والتسػػػبي ". تػػػذكرت ىػػػذا المسػػػتوا جيػػػدًا ألف 
التسػػػمؽ أكرػػػر مػػا بقػػػي مػػػف صػػػار الػػػى ىنػػػاؾ  جػػاءت عنػػػد محػػػاولتي الوصػػػوؿ إليػػػو. حينمػػا وصػػػمنا

ف أصاب سيمًا ِدرعؾ فالشفاءسيولة    أسرع. يحدث بوقت   كاف ، حتى وام

العػدو الحكمػة ، بػدأ بػنطوؽ وابػؿ مػف السػياـ  حالما حدَّد العدو مكاني عمى ىػذا المسػتوا )لػـ يػر  
. لكنػػي تغمبػػت  ي ىػػذا الوقػػت بسػػيولة بت رسػػي ممػػا جعػػؿ العػػدو يتوقػػؼ عػػف الرمػػي. فػػعمييػػا عمػػيَّ

 .لتي بحوزتوتضييع بقية السياـ ا ة تسم  فيصارت سياـ العدو منتيية تقريبًا ولـ يكف في حال
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ني. تضػػػايقطريقػػػة نظػػػر الجنػػػود الػػػذيف كػػػانوا ح يزالػػػوف يحػػػاربوف فػػػي ىػػػذا المسػػػتوا إلػػػيَّ بدىشػػػة ب
جبػؿ دوف حينذاؾ ححظت مجد الرب ينبعث مف سوحي وترسي. قمت ليـ ب ف يتسمقوا الى قمػة ال

فػي رؤيػة الػرب أيضػًا. وحػاؿ مػوافقتيـ عمػى الػذىاب رأوا الحكمػة. فبػدأوا كػانوا يرغبػوف  فقػدتوقؼ، 
 يجروف قدامو لكنو منعيـ وأرسميـ في طريقيـ.

 
 األمين

 

ممتمئػػًا محبػػة ليػػؤحء الجنػػود، الػػذيف كػػاف العديػػد مػػنيـ مػػف النسػػاء واألطفػػاؿ. كانػػت دروعيػػـ  كنػػت  
وا عػف القتػاؿ. بػؿ كػانوا فػرحيف ومتشػجعيف. قمػت ليػـ الػدـ، لكػنيـ لػـ يتخمقػميترية وكانوا مغطييف ب

ِممػػوا العػػبء األكبػػر فػػي المعركػػة ولربػػاتيـ فػػي بػػنيػػـ يسػػتحقوف تقػػديرًا أكإ ر ممػػا أسػػتحقو أنػػا ألنيػػـ ح 
حػػاؿ، شػػعرت فعػػًو بػػ ني  لكػػنيـ قػػدَّروا كومػػي. عمػػى أفي، نبػػدا لػػي وكػػ نيـ لػػـ يصػػدقونمػػواقعيـ. 

 ؽٌّ.أقوؿ ما ىو ح

 

ح كؿ مستوا مف الجبؿ كاف ينبغي إحتوؿ  يػا يئبتق ت عميػوالنسور السوداء المتبقية وتمورػألتت وام
نيـ بػ  جنود عرفػت  مف قبؿ وِبرازىا حتى يصعب الوقوؼ عميو. كانت معظـ بروزات الجبؿ محتمة 

نػػو. ع دافعػػواالمسػػتوا الػػذف  حيػػث كػػانوا يؤكػػدوف عمػػى حػػؽ  عائػػدوف لطوائػػؼ أو حركػػات مختمفػػة 
مرتبكًا لإلرتفاع الذف حافظت عميو تجاه بعضػًا مػف تمػؾ الجماعػات. كنػت أفكػر أف بعضػيـ  كنت  

عػػف الطريػػؽ، لكنػػي رأيػػتيـ يحػػاربوف ب مانػػة ضػػد ىجػػـو العػػدو نحرفػػوا نيـ إبػػ و األمػػور ح يػػدركوف 
فػي  عمػى اإلسػتمرارس ػيَّمْت عمػيَّ القػدرة الضارف. مػف الممكػف أف تكػوف مواقػع دفاعػاتيـ ىػي التػي 

 .سابقاً  التسمؽ كما فعمت  

 

تشػػرؼ عمػػى مواضػػع جيػػدة فػػي الجبػػؿ أو عمػػى سػػاحة  مػػف ىػػذه المسػػتويات فػػي أمػػاكف   اً كػػاف بعضػػ
رؤيػة  سػوا الجنػود المتواجػديف فييػالـ يستطع  حيثالمعركة، ولكف بعضًا منيا كانت منعزلة جدًا 

مف اإلفتراء صيبوا أ  قد دة. كانوا لي أنيـ ح يعرفوف ما يجرف في بقية المعارؾ المحتبدا مواقعيـ، و 
عمػػى  شػػخص مػػف مسػػتوا عػػاؿ  وشػػجعيـإلػػييـ مقػػاومتيـ إف نػػزؿ تشػػديد واإلدانػػة وكػػاف باإلمكػػاف 

حػػاؿ، حػػيف بػػدأ الػػبعض بػػالنزوؿ مػػف القمػػة م ظيػػريف مجػػد الػػرب،  مػػى أفلتسػػمؽ الػػى األعمػػى. عا
. وفيما كنت أنظر بفرح عظيـ، ولمتو بدأوا بالتسمؽ بشجاعإلييـ المصابيف يستمعوف صار  ة وعـز

ـ    .أفعاليلرد  كؿ ذلؾ، لـ يقؿ الحكمة الكرير، ولكف بدا عميو اإلىتما
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 إكتشاف الحقيقة
 

عمى قمة الجبؿ وىي تنزؿ الى جميع المسػتويات إلراحػة يف كنت أنظر العديد مف الجنود المتواجد
سػػتوا يضػػل بالمجػػد الػػذف أؤلئػؾ الػػذيف تمسػػكوا بيػػذه الحقػػوؽ. وفيمػا كػػانوا يفعمػػوف ذلػػؾ، بػػدأ كػؿ م

كػػانوا يحممونػػو. رػػـ بػػدأ كػػؿ الجبػػؿ يضػػل بالمجػػد الػػذف أعمػػى النسػػور البريػػة والشػػياطيف المتبقيػػة. 
 .البستافبعدىا بقميؿ ظير مجد عظيـ لدرجة أف الجبؿ بدأ ي خذ ذات الشعور مرؿ 

إحساسػي عمػيَّ إحتػواء كػاف صػعب  سب   الرب وفػي الحػاؿ كنػت فػي محضػره رانيػة. أ  بدأت أشكر و 
. كاف الحكمة واقفًا بجانبي. فقاؿ لي جعمني أتوقؼكرؼ اإلختبار لدرجة توالمجد يغمر أعماقي. و 

 ودياره بالتسبي ." يده عمى ذراعي، "تدخؿ  أبوابو بحمد  واِضعًا 

، "لكف ذلؾ كاف حقيقيًا جدًا    ا،"خر أد ىناؾ مرة وجو وك ني م شعرت   لقدوىتفت 
. مرممػػػا قػػػاؿ الػػػرب لمػػػص  عمػػػى أجػػػاب الحكمػػػة، "ك نػػػت  ىنػػػاؾ. لػػػ ـ يكػػػف حقيقيػػػًا أكرػػػر، ولكنػػػؾ ك نػػػت 

تسػػتطيع أف تػػدخؿ الفػػردوس فػػي أف وقػػت. فػػالرب  اليػػـو سػػتكوف معػػي فػػي الفػػردوس.الصػػميب، 
وفردوسو وىذا الجبؿ جميعيـ يسكنوف فيؾ، ألف الػرب نفسػو فػي داخمػؾ. مػا حػدث سػابقًا إنمػا ىػو 

أنػػػو بنمكانػػػؾ بالنسػػبة لػػػؾ ألنػػؾ تسػػػمقت الجبػػػؿ. فالسػػبب حقيقيػػػًا األف تػػذوؽ مبػػػدئي قبػػؿ أف يكػػػوف 
ىػو ألنػػؾ دخمػػت فػي ذاؾ الػػذف أسػكف  فيػػو. ىػذه ىػػي الحقيقػػة ف رؤيتػػي و خػر رؤيتػي وح يسػػتطيع األ

 أماـ الجيوش." بمفردىـىـ صمودالتي عرفيا األنبياء والتي أعطتيـ جرأة عظيمة حتى في وقت 
 

 الفخ المميت
 

التراجػع البطػل لمجػيش الشػيطاني. كػاف خمفػي العديػد مػف الػى و  ؿرـ نظرت الى المذبحة فػي األسػف
المحػػاربيف الػػرائعيف متحصػػنيف بنسػػتمرار فػػي مػػواقعيـ عمػػى الجبػػؿ. كنػػت أعمػػـ أنػػو لػػدينا مػػا يكفػػي 

سػتمر فػي كومػو، "أنظػر  دميرلميجوـ وت ما بقي مػف حشػد العػدو. "لػيس بعػد ،" أجػابني الحكمػة. وام
لذف أشار إليو، لكنو كاف عمػي حمايػة عينػي مػف المجػد المنبعػث الى ىناؾ." فنظرت  في اإلتجاه ا

 .في وادفمف درعي ألتمكف مف الرؤية. رـ إنتزعت  لمحًة مف حركة 

لـ أستطع إكتشاؼ ما كنت أراه، ألف المجد الذف كاف ينبعث مف درعي جعمنػي أستصػعب الرؤيػة 
مػػف الرؤيػػة. ف عطػػاني عبػػاءة شػػيئًا لتغطيػػة درعػػي ألتمكػػف ليعطينػػي فػػي الظػػوـ. فسػػ لت  الحكمػػة 

أللبسيا. أردت  اإلستفسار ألني شعرت ببعض اإلىانة لك بػة العبػاءة، "مػا ىػذه؟" فقػاؿ، "اإلتضػاع" 
ستمر في كومو، "لف تكوف قادرًا عمى الرؤية بدونيا." ف رتديتيا عمػى مضػض  وفػي الحػاؿ رأيػت  نوام

نتجػػػاه الػػػوادف والحركػػػة التػػػي رأيتيػػػا. العديػػػد مػػػف األشػػػياء التػػػي لػػػـ أسػػػتطع رؤيتيػػػا سػػػابقًا. نظػػػرت  ب
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ولدىشتي كانت ىناؾ فرقة كاممة لحشد العدو في حالة إنتظار  لتتربص ب ف واحػد يجػازؼ  النػزوؿ 
 مف الجبؿ.

، "أف جيش ىذا؟ وكيؼ فّروا مف المعركة سالميف؟"  س لت 

بعػد  رؤيتػو، "ىػذا ىػو اإلفتخػار." وتػابع  كومػو، "ىػذا ىػو الجػيش األصػعب ذلػؾالحكمة لي   وضَّ 
ىػذه العبػاءة أكبػر عمػى أيػدف العػدو األكرػر إرتداء تواجدؾ في المجد. ستكوف معاناة الذيف رفضوا 

 داعًا."خِ 
 ييعبػروف السػيؿ لمياجمػة مػا تبقػوىػـ وفيما إلتفت  الى الجبؿ رأيت العديد مف المحاربيف الػرائعيف 

ًا جػػاىز ي بصػػروا العػػدو الػػذف كػػاف مػػنيـ مرتػػديًا عبػػاءة اإلتضػػاع ولػػـ  اً مػػف حشػػد العػػدو. لػػـ يكػػف أحػػد
يقاؼ حكمة أوقفني قائًو، "لف تستطيع إت  لمركض إليقافيـ، ولكف اللمياجمتيـ مف الخمؼ. إستعد

عميػػؾ  ا خػػر يءذلػػؾ. لػػف يعتػػرؼ بسػػمطتؾ إح الجنػػود المرتػػديف ىػػذه العبػػاءة. تعػػاؿ معػػي. ىنػػاؾ شػػ
 الوشيكة القدوـ." رؤيتو قبؿ أف تكوف قادرًا عمى القيادة في المعركة العظيمة

 
 أساس المجد

 

 المسػػتوا األسػػفؿ، المػػدعو "الخػػوص" وأعمػػف الحكمػػةكػػاف قػػادني الحكمػػة الػػى أسػػفؿ الجبػػؿ حيػػث 
،" وتابع كومو، "لكف ىذا ىو أساس الجبؿ كمو. في دنىتعتقد أف ىذا ىو المستوا األإنؾ ، "قائوً 

لػػيس  "الخػػوص"ر صػػعوبة. بػػدوف ىػػي األكرػػر أىميػػة، وىػػي عػػادة األكرػػالخطػػوة األولػػى أف رحمػػة، 
 ىناؾ جبؿ."

الجنػػود مصػػابيف بشػػدة، ولكػػف لػػـ  جميػػعكنػػت مرتعبػػًا ليػػوؿ المذبحػػة عمػػى ىػػذا المسػػتوا. فقػػد كػػاف 
بحافة الحيػاة. بػدا عمػى العديػد التمسؾ ىذه األعداد الكبيرة وبالكاد أستطاعت يكف أحد منيـ ميتًا. 

فػي لمجنػود تكػرز ذلػؾ. كانػت الموئكػة  يفعػؿ أحػد  منيـ اإلستعداد لمسقوط في أية لحظة، ولكف لـ 
، "لماذا ىـ فرحيف ليذه الدرجة؟"  كؿ مكاف بفرح شديد حتى تسائمت 

بيا ىؤحء الجنود. صحي  أف الجنػود لػـ  موئكة نظروا الشجاعة التي تمسؾقاؿ الحكمة، "ىؤحء ال
المجد في بقية الجبؿ، ومف رـ  شفوف سريعًا، بعدئذ  سينظروفيتقدموا لكنيـ أيضًا لـ يستسمموا. سي  

 لمعركة الوشيكة القدوـ."في االتسمؽ. سيكوف ىؤحء محاربيف عظماء  فسيبدأو 

 ف عترضت  وأنا أنظر حالتيـ، "ألـ يكف مف األفضؿ ليـ لو تسمقوا الجبؿ مرؿ الباقيف أمرالنا؟"

لتتسمؽ أنت مر سيًو "كاف ذلؾ األفضؿ بالنسبة ليـ ولكف ليس بالنسبة لؾ. فببقائيـ ىنا جعؿ األ
وذلػػػؾ بجعػػػؿ معظػػػـ األعػػػداء منشػػػغميف بالمعركػػػة. مػػػدَّ عػػػدد قميػػػؿ مػػػف المتواجػػػديف فػػػي المسػػػتويات 
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حينمػػا كػػانوا بالكػػاد ىػػؤحء ذلػػؾ. حتػػى ففعػػؿ يف لمقػػدـو الػػى الجبػػؿ، خػػر األعمػػى أيػػدييـ لمسػػاعدة األ
معظػػـ  د  رِشػػأ  ي الحقيقػػة، يف. فػػخػػر دييـ لرفػػع األوف أيػػمػػدّ كػػانوا ح يزالػػوف يفػػننيـ بالجبػػؿ، يتمسػػكوف 

المحاربيف األشداء الى الجبؿ عف طريؽ ىؤحء األمناء. ىؤحء ليسػوا ب قػؿ بسػالة عػف أؤلئػؾ الػذيف 
. "الخػوص"يف الػى خػر قػد جمبػوا فرحػًا عظيمػًا لمسػماء إلرشػادىـ األلإستطاعوا الوصوؿ الى القمة. 

ولكػػف تػػـ السػػماح لمموئكػػة األكرػػر ليػػذا السػػبب أرادت جميػػع موئكػػة السػػماء المجػػل لمكػػرازة ليػػـ، 
 ."لِفعؿ ذلؾ تقديراً 

مريػػع لمػػوقفي تجػػاه ىػػؤحء القديسػػيف العظمػػاء. فالعديػػد منػػا سػػخروا مػػنيـ  شػػعرت  مػػرة رانيػػة بخػػزفا 
ما كنا نتسمؽ المستويات العميا مف الجبؿ. فعؿ العديد منيـ أخطاء إرناء المعركة، لكنيـ قدَّموا حين

البقيػػة. سػػيترؾ الػػرب التسػػعة والتسػػعيف خروفػػًا لي فػػتش عػػف ذاؾ عػػف عػػي قمػػب الراأيضػػًا الكريػػر مػػف 
مكػػنيـ الوصػػوؿ الػػى المفقػػوديف، وبػذلؾ دفعػػوا رمنػػًا غاليػػًا لعمميػػـ ت فػػي مكػاف  فيػػؤحء تربتػػوا المفقػود. 

 ىذا. أنا أيضًا أردت  مساعدتيـ لكنني لـ أعرؼ مف أيف أبدأ.
ـ، لكنػؾ ستسػاعد أكرػر بػذىابؾ الػى مػا د عيػت رـ قاؿ لػي الحكمػة، "مػف الصػواب القيػاـ بمسػاعدتي

ا فػي المعركػة. فيػؤحء خػر أليػؾ مػرة سيتسمقوف الجبؿ بسرعة. سينضموف  إعمو. سيتعافى ىؤحء و لفِ 
 ح يعرفوف الخوؼ وح التراجع أماـ العدو."

 
 قوة اإلفتخار

 

ضػػجي  إنتبػػاىي لفػػت حػػيف ، عميػػوالتسػػمؽ و النػػزوؿ مػػف الجبػػؿ كنػػت أتعمػػـ مػػف كنػػت أفكػػر  كيػػؼ 
ػػػشػػػجعاف ال صػػادر مػػػف سػػػاحة المعركػػػة. فػػػي ىػػػذا الوقػػػت عبػػػر األحؼ مػػػف المحػػػاربيف بغيػػػة ؿ ي  الس 

عدا فرقة واحػدة ىػي ما جميع الجيات،  مفليجوـ عمى ما تبقى مف حشد العدو. كاف العدو يفرق ا
 عمى وشؾ إطوؽ وابؿكاف خمؼ المحاربيف الشجعاف و  فيةً اإلفتخار. كاف جيش اإلفتخار يتقدـ خِ 

كػػػانوا  فقػػػدعػػػًا عمػػػى ظيػػػورىـ و مػػػف السػػػياـ. حينػػػذاؾ ححظػػػت أنػػػو لػػػـ يكػػػف لممحػػػاربيف الشػػػجعاف در 
 معرضيف بصورة تامة لمنسور البرية التي كانت عمى وشؾ اإلنقضاض عمييـ.

 معػػػرضدرع لجيػػػة الظيػػػر، وىػػػذا معنػػػاه أنػػػؾ لػػػيس أنػػػو  ؽ الحكمػػػة قػػػائًو، "أنػػػت  عمَّمػػػت  حينئػػػذ عمَّػػػ
إف لإلصػابة أبدًا كيؼ سػتكوف معرضػًا  العدو. عمى أية حاؿ، لف تر   لإلصابة إف ض ربت مف قبؿ

 تقدمت في اإلفتخار."

أطيػؽ رؤيػة لػـ و ، يءلي إح أف أوم  برأسي تعبيرًا عف شكرف. لقد فات الوقت لفعػؿ أف شػ لـ يكفْ 
المشػػيد، لكػػف الحكمػػة قػػاؿ لػػي بػػ ف أنظػػر ذلػػؾ. ولصػػدمتي، حينمػػا أصػػابت سػػياـ اإلفتخػػار  ذلػػؾ

حػػاؿ، إسػػتمر العػػدو فػػي إطػػوؽ سػػيامو. كانػػت  لػػـ يوحظػػوا ذلػػؾ أبػػدًا. عمػػى أفنيـ بػػ ف المحػػاربي
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الدماء تنػزؼ  مػف المحػاربيف وكػانوا يضػعفوف بسػرعة دوف أف ينتبيػوا لػذلؾ. بعدئػذ صػاروا ضػعفاء 
بعد. رػـ فيما جدًا حتى عمى حمؿ تروسيـ وسيوفيـ، ف لقوىا أرضًا معمنيف أنيـ ليسوا بحاجة إلييا 

 بعد.فيما ميف أنيـ ليسوا بحاجة إلييا يـ قائأسمحتبنزع بدأوا 

. أطمقت الفرقػة وابػؿ مػف قوفال مخادعا وتحركت بسرعة. كانت تدعى الخر أرـ ظيرت فرقة عدو 
ذ بقمػػة مػػف  شػػياطيف المخادعػػة تقػػود ذاؾ الجػػيش الالسػػياـ أصػػابت جميعيػػا األىػػداؼ. رػػـ نظػػرت  وام

سمى ي كؿ معسكركاف الى معسكرات سجف مختمفة،  أسراشجعاف، وت خذىـ العظيـ لممحاربيف ال
. إنذىمت متسائًو كيؼ تـ التغمب الكامؿ عمى ىذه المجموعة معتقدات الشياطيف المختمفةبحسب 
لػػـ يعممػػوا بعػػد مػػا الػػذف أصػػابيـ. وتسػػ ئمت بػػدوف تفكيػػر، "كيػػؼ ومػػع ذلػػؾ ألبػػرار، مػػف االعظيمػػة 

رأوا الػػػرب، أف يكونػػػوا عرضػػػة ممػػػف الجبػػػؿ، صػػػعدوا الػػػى قمػػػة ممػػػف يمكػػػف ليػػػؤحء األقويػػػاء جػػػدًا 
 لإلصابة؟"

،" وتػابع كومػو، دائمػاً  فيػو ينسػؿ خمفػؾرؤيتػو وبتفجع  قػاؿ الحكمػة "اإلفتخػار ىػو العػدو األصػعب 
"أحيانػًا يكػػوف أؤلئػؾ الػػذيف وصػموا الػػى اإلرتفػاع األعظػػـ األكرػر عرضػػة لمسػقوط. عميػػؾ أف تتػػذكر 

مػػف أف  مسػػتوا. إنتبػػو أنػػو حينمػػا تفكػػر  وقػػت   فػػي أف  طؾ باإلمكػػاف سػػقو دومػػًا أنػػو فػػي ىػػذه الحيػػاة 
، خشية أف تسقط، حينما تفكر أنؾ األقؿ عرضة لمسػقوط إنمػا  فػي الواقػع األكرػر تكػوف ب نؾ واقؼ 

 عرضة. معظـ الرجاؿ سقطوا بعد الفوز العظيـ."
 

 حكمة لمقتال
 

، "كيؼ يمكف أف نحفظ أنفسنا مف ىكذا ىجوـ؟"  س لت 

قػػرارات ىامػػة، ضػػع تمػػؾ العبػػاءة عميػػؾ  ةطمػػب الػػرب قبػػؿ عمػػؿ أيػػإبقػػى بجػػانبي، أ  أجػػاب الحكمػػة، "
 كما فعؿ مع ىؤحء."اليجوـ عميؾ بصورة مباغتة مف العدو أبدًا يتمكف دومًا، حينئذ لف 

الػػى عبػػاءتي. فوجػػدتيا بسػػيطة وتافيػػة. شػػعرت  وك نيػػا ت شػػعرني بشػػخص شػػريد  بػػدًح عػػف  نظػػرت  
. أجػػاب الحكمػػة وكػػ ن ، "الػػرب قريػػب  لمم حػػارب  ف ممػػا ىػػو لسمػػراء. متشػػرديي تكممػػت  بصػػوت عػػاؿ 

ؾ قوة حقيقية لدرجة ي مكنؾ السير في نعمة اهلل، واهلل يعطػي نعمتػو لممتضػعيف. ح يسػتطيع أف ديل
قػػد مػػا دمػػت فعمػػى نعمػػة الػػرب. التفػػوؽ  يءسػػوح لمعػػدو إختػػراؽ ىػػذه العبػػاءة، ألنػػو ح يسػػتطيع شػػ

 ف  مف أف نوع ىجوـ."إرتديت العباءة فننؾ في م م
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يزالوف عمى الجبؿ. ص دمت لرؤيػة القميمػيف كانوا ما رـ رفعت  نظرف ألنظر أعداد المحاربيف الذيف 
كانوا مرتػديف ذات عبػاءة التواضػع. فػ ردت  اإلسػتعوـ، "كيػؼ جميعيـ منيـ ىناؾ. رـ ححظت أف 

 حدث ذلؾ؟"

سػػػػؾ شػػػػاىدًا عمييػػػػا، جػػػػاءوا إلػػػػيَّ لطمػػػػب نػػػػت  بنفأجػػػػابني الحكمػػػػة، "حينمػػػػا نظػػػػروا المعركػػػػة التػػػػي ك  
 المساعدة، وأنا أعطيتيـ عباءاتيـ."

 "لكني فكرت  أنؾ كنت  معي طواؿ الوقت؟"

 ؿ مشيئة األِب."عمل نطمقوفأجابني الحكمة، "إني مع جميع أؤلئؾ الذيف ي

، "أنت الرب "  فصرخت 
ي مػع جميػع المحػاربيف إنػؾ إنػي لػف أتركػؾ أو أتخمػى عنػؾ. أجابني، "نعـ،" وتابع كومػو، "قمػت لػ

إحتجػت لمحكمػة."  تلي مرمما أنا معؾ. س كوف لؾ كؿ مػا تحتاجػو لت نجػِز مشػيئتي، وأنػمنتسبيف ال
 رـ إختفى.

 
 مكوتالمرتبة في الم

 

ت  واقفػػػًا وسػػػط مجموعػػػة كبيػػػرة مػػػف الموئكػػػة الػػػذيف كػػػانوا يكػػػرزوف لممصػػػابيف عمػػػى مسػػػتوا ت رِكػػػ
تمػؾ الموئكػة، رأيػت  المحػاربيف ينحنػوف  عمػى ركبػة واحػدة  المشي مجتػازاً  "الخوص". وحالما بدأت  

وي ظيروف لي إحترامًا عظيمًا. وفي النياية س لت  واحدًا منيـ لماذا فعمتـ ذلؾ، ألف األصػغر مػنيـ 
كػػاف أقػػوا منػػي بكريػػر. ف جػػابني، "بسػػبب العبػػاءة،". وتػػابع كومػػو، "ىػػذه ىػػي المرتبػػة األعمػػى فػػي 

 الممكوت."

، "ىذه  ."بسيطةإنما ىي عباءة  ف عترضت 

  "ياف حت َّ الموؾ، "كو. إنؾ ترتدف نعمة اهلل. ليست ىناؾ قوة أعظـ من

 ىذه العباءة مرتبة؟" ات العباءة. كيؼ يمكف أف ت مر ؿذيرتدوف "ولكف ىناؾ األحؼ مرمي 

عمى ىذه  ىمش نفس العباءة حينمانفسو إرتدا الممؾ ؾ. مِ أنتـ األبطاؿ المفِزعيف، أبناء وبنات الم  "
مرتػديًا إياىػا فننػو لػيس ىنػاؾ قػوة فػي السػماء أو عمػى األرض تسػتطيع الصػمود  األرض. ما دمت  

أمامػػؾ. كػػؿق واحػػد فػػي السػػماء والجحػػيـ يعػػرؼ ىػػذه العبػػاءة. نحػػف خػػداـ الػػرب، ولكنػػو يسػػكف فيػػؾ، 
 رتدف نعمتو."م   ؾنام و 
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درعػي المتػ لؽ مكشػوفًا، إضػافة الػى يكف تمؾ العباءة، ولـ مرتديًا عممت  بطريقة ما أنو إف لـ أكف 
تجػػاىي، لكػػاف باإلمكػػاف تغذيػػة  إفتخػػارف. فبكػػؿ تصػػرؼ الموئكػػة عػػف و  العبػػارة التػػي قاليػػا المػػوؾ

حػاؿ،  ىكػذا عبػاءة كئيبػة وبسػيطة. عمػى أفم رتػديًا الشػعور باإلفتخػار عمػيَّ بساطة كاف مستحيًو 
 كانت رقتي في العباءة في إزدياد سريع.

 
 سور البيضاءرجوع الن

 

فػػيَّ لرؤيتيػػا. إذ مػػست الجػػو  رجػػاءتقتػػرب. نشػػ  وىػػي األفػػؽ سػػحابة بيضػػاء عظيمػػة  فػػي رػػـ رأيػػت  
ظػػوـ الميػػؿ. وفيمػػا كػػاف يكبػػر األمػػؿ إسػػتطعت تمييػػز النسػػور لشػػروؽ الشػػمس مرػػؿ مطػػاردة   مػػؿ  ب

عمػى كػؿ  اة مواقعيذالبيضاء العظيمة التي طارت مف شجرة الميؿ. وبدأْت باليبوط عمى الجبؿ أخِ 
 مستوا بجانب مجموعات المحاربيف.

حضوره كاف رىيبػًا جػدًا. عنػدما نظػر  ى النسر الذف ىبط بالقرب مني ألفحتراـ الإقتربت  بحذر  وام 
عنػو. كانػت عينيػو بيكػذا ضػراوة وعػـز  يءعممػت  إنػي لػف أسػتطيع إخفػاء شػ إليَّ بعينيػو الرػاقبتيف،
مجػػػرَّد النظػػػر إليػػػو. وقبػػػؿ أف أبػػػدأ بسػػػؤالي، ل سػػػرت فػػػي داخمػػػيوكػػػ ف قشػػػعرية حتػػػى إنػػػي إرتعػػػدت  

 أجابني.

فظنػػا ليػػذه السػػاعة. نحػػف عيػػوف أؤلئػػؾ  "تريػػد أف تعػػرؼ مػػف نحػػف. نحػػف األنبيػػاء المخفيػػيف الػػذيف ح 
كؿ ما يفعمو الرب وكؿ ما يخططو العدو ضدؾ.  ظير  الذيف م نحوا األسمحة اإلليية القوية. نحف ن

 ي حتاج إليو لممعركة."ما  رؼمعًا نعنحف ط فنا في األرض و 

 

تعبير عف مشاعرف، "ألـ تر  المعركة التي حدرْت لمتو؟ ألـ يكف في الفس لتو وأنا ساخط إذ تجرأت  
 روا؟"سِ أ  بنمكانؾ مساعدة أؤلئؾ المحاربيف الذيف 

"نعػػـ رأينػػا ذلػػؾ كمػػو، وكػػاف بنمكاننػػا تقػػديـ المسػػاعدة إف طمبػػوا ذلػػؾ. ولكػػف مسػػاعدتنا لػػـ تكػػف إح 
ونحػف نسػتطيع مسػاعدة أؤلئػؾ بشػ نيا ب  ؿ فقػط فػي المعػارؾ التػي ي مرنػا اح  بنمكاننا القتا لكبحيـ.

إسػػتوـ مكافػػ ة النبػػي أو فوائػػد بنمكػػانيـ عمػػى حالنػػا الػػذيف يؤمنػػوف بنػػا. فقػػط أؤلئػػؾ الػػذيف يقبموننػػا 
الػذيف لػيس كف ليـ العبػاءة التػي ترتػدييا أنػت، وأؤلئػؾ تيؤحء الذيف وقعوا في الكميف لـ فخدماتنا. 

، إضػػافة الػى المصػػابيف خػرليػـ العبػػاءة ح يسػتطيعوف إدراؾ مػػف نحػف. فجميعنػػا نحتػاج الواحػػد لس
 يف أيضًا مف الذيف لـ تعرفيـ بعد."ا خر ىينا و 
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 قمب النسر
 

وفيمػػا كنػػت أتكمػػـ مػػع النسػػر بػػدأت أفكػػر مرمػػو. إسػػتطعت بعػػد ىػػذه المناقشػػة القصػػيرة رؤيػػة مػػا فػػي 
 ني. أدرؾ النسر ذلؾ. كما عِرف   قمب النسر وصرت أعرفو  

نيا لـ تتطػور جيػدًا. لػـ تسػتخدميا كريػرًا. إننػي ىنػا لكػي مف مواىبنا مع إ ف نوَّه النسر، "لديؾ بعض  
أوِقظ ىذه المواىب في العديد منكـ، وأف أعم مكـ كيفية إستخداميا. وبيذه الطريقة سػيكوف إتصػالنا 

ح فنننػػػػا سػػػػنعاني الكريػػػػر مػػػػف الخسػػػػائر غيػػػػر معكػػػػـ يقينػػػػًا. ينبغػػػػي أف يكػػػػوف اإلتصػػػػاؿ مؤكػػػػد ًا وام
 ضرورية، ىذا فضًو عف فقداف العديد مف الفرص العظيمة لمنصرة."ال

 فس لتو، "مف أيف أتيت  األف؟"

ب، نػا مشػيئة اح  مػف عممِ نشػ ه لنػا. طعامنػا م أجابني النسػر، "نحػف ن كػؿ األفػاعي. العػدو ىػو خبػز  
تنػػا. كػػؿ معقػػؿ لمعػػدو نيدمػػو رؤيميػػا تسػػاعدنا فػػي تنميػػة وىػػي تػػدمير أعمػػاؿ إبمػػيس. كػػؿ أفعػػى ن ك

فقػد إلتيمنػا أفػاعي  ،قوينا ويجعمنػا نحمػؽ عاليػًا ونبقػى فػي الجػو لفتػرة أطػوؿ. جئنػا لمتػو مػف وليمػةي  
ف مػػع مو سػػيكونوف ىػػـ أيضػػًا ىنػػا قريبػػًا. إنيػػـ قػػادالعديػػد مػػف إخوتنػػا وأخواتنػػا. تػػي قيَّػػدت الخػػزف ال

سػػػاعدىـ فػػػي إكتشػػػاؼ الطريػػػؽ ولحمػػػايتيـ مػػػف ىجمػػػات العػػػدو كػػػي تلالنسػػػور التػػػي تركناىػػػا خمفنػػػا 
 المعاكسة."

. كػانوا يعممػوف مػف ىػـ، ومػا ىػي دعػوتيـ يف ب نفسػيـ، لكػنيـ لػـ يكونػوا مغػروريفالنسػور وارقػ كػاف
تفعػػؿ كانػػت لػػي، بػػؿ طم نينػػة رقػػتيـ تعيػػد الكانػػت . كمػػا كػػانوا يعرفوننػػا ويعرفػػوف المسػػتقبؿ. نجػػازهإل

مطروحيف عمى األرض حولنا. أؤلئؾ الػذيف كػانوا فػي ضػعؼ   اذيف كانوا ح يزالو أكرر لممصابيف ال
كػانوا جالسػيف يسػتمعوف الػى محػادرتي مػع النسػر. كػانوا ينظػروف إليػو مرػؿ عف الكػوـ شديد حتى 

 طفؿ  مفقود يبحث عف والديو ولمتو وجدىما.
 

 ريح الروح
 

الشػديدة التػي تمسػكت  عزيمتػي . فبػدًح عػف حينما نظر النسر الى المصابيف تغيَّرت مومحو أيضاً 
ورحيـ. فت  النسر جناحيو وبدأ يرفرفيا بمطػؼ، رقيؽ  م سفا  تجاه المصابيف وجدت  النسر كِجدا بيا 

السابؽ. وفي أشعر بمرؿ ىكذا نسيـ في محركًا بخفة نسيمًا باردًا ومنعشًا ىبَّ عمى المصابيف. لـ 
ف عمػى أقػداميـ وصػاروا و . بعدئػذ وقػؼ المصػابىػف  وصػفاء ذِ كنت أشعر بنحراز قوة  أخِذ نفس  كؿ 

بخجػػؿ عميػػؽ إلسػػتيزائي ب ؤلئػػؾ رانيػػة عينػػي بالػػدموع. وشػػعرت فنمتمئػػت يعبػػدوف اهلل بكػػؿ صػػدؽ  
ضػػعفاء وبميػػاء أمامنػػا نحػػف الػػذيف تسػػمقنا الجبػػؿ، كػػانوا يبػػدوف الػػذيف بقػػوا عمػػى ىػػذا المسػػتوا. إذ 

 وه محبة عظيمة.ظيـ وىـ أحبق ه وبقوا أمناء. اهلل حفما تحممنالكنيـ تحمَّموا أكرر بكرير م
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.  نظرف الى الجبؿورأيت وأنا رافع   عمػى  كػؿ فػردوكػاف جميع النسور وىي ترفرؼ أجنحتيػا بمطػؼ 
الػػرب. تواجػػد فػػي كػػؿ الػػذيف عمػػى الجبػػؿ يعبػػدوف بػػدأ الجبػػؿ منتعشػػًا بالنسػػيـ الػػذف كػػانوا يريرونػػو، 

الجميع صار مستويات المختمفة، لكنو بعد فترة المف ة شئلناا البداية قميؿ مف التضارب في العبادة
. لـ أسمع أبػدًا  أف عمػى األرض. لػـ أِرد أبػدًا  مرمػوشػيئًا جمػيًو في كؿ مستوا ي رن موف بننسجاـ تاـ 

تبػدو حافمػة األف ، لكنيػا بسػتاف. بعدىا بقميؿ أدركت أنيا ذات العبادة التي كنػا نعرفيػا فػي النتييي
عظػػيـ محػػاط  وشػػر . كنػػت أعمػػـ أنيػػا كػػذلؾ ألننػػا كنػػا نعبػػد أمػػاـ أعػػدائنا، وسػػط ظممػػةوأكرػػر عمقػػاً 
 بدا ذلؾ جميًو الى حد كبير. لؾبالجبؿ، لذ

 
توقفػػت أخيػػرًا  النسػػور دقػػائؽ، لكػػف ـأيػػاـ أ ـأ لػػـ أكػػف أعػػرؼ إف كانػػت ىػػذه العبػػادة سػػتدـو سػػاعات

 دث معو، "لماذا توقفتـ؟"أتح عف تصفيؽ أجنحتيا وعف الحركة. فس لت  النسر الذف كنت  

أنيـ حيث بدا عمييـ ف جابني، "ألنيـ أصحاء األف" مشيرًا الى المصابيف الذيف تمكنوا مف الوقوؼ 
 في حالة ممتازة. وأضاؼ النسر، "العبادة الحقيقية تستطيع شفاء أف مجروح،"

 فتوسمت  إليو، "أرجوؾ إفعؿ ذلؾ رانية،"
ر الوقت. كاف النسيـ الذف شعرت بو ىػو "نحف سنفعؿ ذلؾ مرات عديدة، ولكف لي س عمينا أف نقر 

الػػروح القػػدس. ىػػو الػػذف يوجينػػا، لسػػنا نحػػف الػػذيف نوجيػػو. ىػػو الػػذف شػػفى المصػػابيف وبػػدأ بجمػػب 
اإلتحػػاد الػػذف إحتجنػػا إليػػو لممعركػػة القادمػػة. كمػػا أف العبػػادة الحقيقيػػة تسػػكب الزيػػت النفػػيس عمػػى 

ى الجسػػد كمػػو، جػػاعًو إيانػػا واحػػدًا معػػو ومػػع بعضػػنا ومػػف رػػـ يسػػيؿ عمػػ  يسػػوع)أف عمػػى  الػػرأس
معو مصػابًا أو نجسػًا. فدمػو حيػاة نقيػة ويجػرف حينمػا نكػوف  م تَِّحد  البعض. لف يبقى أحد  ممف ىو 

حينمػػا نكػػوف متحػػديف معػػو فنننػػا متحػػدوف مػػع بقيػػة الجسػػد أيضػػًا، لكػػي يتػػدفؽ دمػػو و متحػػديف معػػو. 
الجػرح يػتمكف الػدـ مػف التػدفؽ  ؾ  د  س ػبِ ففػي جسػدؾ،  جػرح   ما تفعمػو لشػفاءىذا خوؿ الجميع. أليس 
فننػو عمينػا  ،فػي جسػدنامصاب جمب التجديد إليو؟ حينما يكوف عضو كي يالى العضو المصاب ل

 شفى تمامًا. فنحف جميعًا واحد  فيو." أف نتحد مع ذلؾ العضو الى أف ي  
 

ـ  كػاف ح يػزاؿ الشػعور بالنشػاط مػف العبػادة مييمنػًا لدرجػة بػد األكرػر عمقػػًا أنػو  الضػئيؿ   ا ىػذا التعمػي
سػػمعتو  مػػع إنػػي كنػػت أعرفػو  وكنػػت ا عم مػػو  بنفسػػي سػػابقًا. حينمػػا يتحػػرؾ الػػروح  ا خػػر يءمػف أف شػػ

بمحبػة عظيمػة كانت تممئني القدس فنف كؿ كممة تبدو رائعة بغض النظر عف بساطتيا. كما أنيا 
َـّ كػػؿ واحػػد الػػى صػػدرف، بضػػمنيـ ال نسػػور الضػػارية الم سػػنَّة. وفجػػ ة تػػػذكرت حتػػى إنػػي أردت ضػػ

س فػػيَّ جيػػدًا. وفػػي روا. أحػػسَّ النسػػر بػػذلؾ لكنػػو لػػـ يقػػؿ شػػيئًا بػػؿ تفػػرَّ ِسػػأ  المحػػاربيف األشػػداء الػػذيف 
 النياية، تكممت  جيارًا، "ىؿ نستطيع أف نستعيد أؤلئؾ الذيف ف ِقدوا؟"
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 قمب الممك المجروح
 

وعبادتنػا  ما تفعمو." وتػابع كومػو، "نحػف لسػنا كػامميفبلؾ أف تشعر يحؽ وأخيرًا قاؿ النسر، "نعـ، 
ؾ، ِمػحتػى فػي محضػر الم  و ي ستعاد الجسد كمو. حتى في العبػادة األكرػر ت لقػًا، الى أف  ليست كاممة

ِمكنػا يشػعر بػذلؾ أيضػًا. فػنحف  فنننا جميعًا نشػعر بيػذا الفػراغ الػى أف يصػير الجميػع واحػدًا، ألف م 
ِمكنػا. فكمػا ت حػبق أنػت جميػع أوحدؾ نحزف جميعًا إلخوتنا في ال عبودية، ولكننا نحزف  بػ كرر  لقمػب م 

ديف يشدقوف ؾ ي حبق جميع أوحده، ولكف المصابيف والمضطي  مِ مجروح، كذلؾ الم  عمى اللكنؾ تحزف 
ِمػػِؾ عمينػػا أف ح نكػػؼَّ عػػف العمػػؿ حتػػى ي شػػفى الجميػػع. ومػػا داـ  معظػـ إىتمامػػو األف. مػػف أجػػؿ الم 

، فننو مصاب  أيضًا"ىناؾ مصا  ب 
 

 اإليمان الذي ُيحرِّك الجبال
 

الحكمػة يػتكمـ  بعمؽ. وفي النياية س لتو، "أنػا أعمػـ أفَّ بكومو وفيما كنت جالسًا مع النسر، فكرت  
مت كػػػدًا مػػػف نفسػػػي قبػػػؿ المعركػػػة  األف معػػػي مػػػف خولػػػؾ، ألنػػػي أسػػػمع صػػػوتو حينمػػػا تػػػتكمـ. كنػػػت  

رفػػت تقريبػػًا بػػذ ات الجػػرأة التػػي جػػرفتيـ، وكػػاف مػػف الممكػػف أف يػػتـ القػػبض عمػػي األخيػػرة، ولكنػػي ج 
فػي  معػدو أكرػر مػف رغبتػي الكراىيػة لخػوض المعركػة بػدافع  بسيولة إف لػـ يػوقفني الحكمػة. أردت  

محػػاربتي فػػي مػػع أف ذلػػؾ كػػاف جػػزءًا مػػف حػػوافزف. منػػذ قػػدومي الػػى ىػػذا الجبػػؿ و  تحريػػر إخػػوتي
ف معظـ األشياء الصائبة التي فعمتيا، إنما فعمتيا ألسباب األف ب أدرؾ ني عظيمة، إح أالمعركة ال

، وأف معظػػـ األشػػياء الخاطئػػة التػػي فعمتيػػا، إنمػػا فعمتيػػا لتواجػػد حػػوافز جيػػدة. كممػػا غيػػر صػػحيحة
 ف مف نفسي."يقلست عمى يمعرفتي كمما أشعر ب ني زادت 

 فترة طويمة،"لأجاب  النسر، "يبدو أنؾ كنت مع الحكمة 

قاومتو معظـ تمػؾ الفتػرة. أعمػـ  لفترة طويمة قبؿ أف أعرفو، لكني خائؼ إف كنت  فقمت، "كاف معي 
عمػػيَّ إحػػرازه قبػػؿ الػػذىاب الػػى  يءذو أىميػػة كبيػػرة، شػػ يءاألف بطريقػػة مػػا أنػػو ح يػػزاؿ ينقصػػني شػػ
 القتاؿ رانية، ولكني لست أعمـ ما ىو."

أيضػػًا صػػوت الحكمػػة تعػػرؼ " مػػا رأيتيػػا فػػي السػػابؽ حػػيف أجػػابني،مت عينػػي النسػػر أكرػػر ِحػػدَّة  بػػد
تتعمـ جيدًا ألنؾ ترتدف العباءة. ما تشعر بو األف ىو اإليماف ف نت تكمـ إليؾ داخؿ قمبؾ. يحينما 

 الحقيقي."

، "إيماف " وتابعت  كومي، "إنني أتكمـ عف شكوؾ  خطيرة."  ف جبتو  بحـز
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هلل، لػػيس عميػػؾ، ولػػيس "إنػػؾ حكػػيـ حينمػػا تشػػؾق فػػي نفسػػؾ. ولكػػف اإليمػػاف الحقيقػػي يتوقػػؼ عمػػى ا
جػػػب تو عمػػػى إيمانػػػؾ. ف نػػػت قريػػػب لػػػذاؾ النػػػوع مػػػف اإليمػػػاف الػػػذف يسػػػتطيع تحريػػػؾ ىػػػذا الجبػػػؿ، وي

عػػػف  إعػػػوف عظػػػيـكػػػوف لػػػديؾ يضػػػرورف جػػدًا. ينبغػػػي أف  يءتحريكػػو. ولكػػػف ح يػػػزاؿ ينقصػػػؾ شػػػ
ِمػػؾِ  فػػي سػػتممت كػػؿ حػػؽا طػػواؿ الطريػػؽ، ومػػع إنػػؾ وقفػػت . مػػع إنػػؾ تسػػمقت الػػى قمػػة الجبػػؿ، وام الم 
اهلل، وذ قت محبتو غير المشروطة ورأيت إبنو مرات عديدة ، لكنػؾ لػـ تفيػـ سػوا جػزءًا مػف بستاف 

 مشورة اهلل الكاممة، وما فِيمتو  سطحيٌّ أيضًا."
 

، "حكمت  عمى أناس كريػريف وعمػى حػاحت  ري   كنت أعمـ أف كومو صائب وسماعو م   جدًا. فقمت 
، ولكف صوت الحكمػة ح يػزاؿ صػوتًا خفيفػًا عديدة اتي مراتكريرة بطريقة خاطئة. الحكمة أنقذ حي

ػػػخب أفكػػػارف ومشػػػاعرف ح يػػػزاؿ عاليػػػاً فػػػي داخمػػػي، وأف  جػػػدًا. إننػػػي أسػػػمع الحكمػػػة يػػػتكمـ مػػػف  ص 
 فنني أعمـ أنو ينبغي أف أبقى قريبًا منؾ." لؾخولؾ بصوت أعمى مما أسمعو داخؿ قمبي، لذ

 
وتػػابع كومػو، "إننػػا ىنػػا ألننػا نحتاجػػؾ. م ِنحػػت  مواىػػب ح أجػاب  النسػػر، "إننػػا ىنػا ألنػػؾ تحتاجنػػا." 

ليسػت  لػـ أختبرىػا أنػا، واختبػرت  أشػياءً  أحرزىا أنا، م ِنحت  مواىب  ح تحرزىا أنت. إختبػرت  أشػياءً 
منؾ لفترة، ومف رـ عطيت  إلينا. س كوف قريبًا أ  النياية، وأنت الى لؾ النسور  عطيتْ أ  معروفة لؾ. 

عطينػا أف أ  . ونحػف النسػور معػًا خػرمكاني. كؿ نسػر  يختمػؼ عػف اح  تستمـ ا خر أ ينبغي أف نسوراً 
 ."عمى حدةنعرؼ أسرار الرب، وليس كؿ واحد  

 
 أبواب الحق

 

رـ إرتفع النسر مف عمى الصخرة الجػارـ عمييػا وحمػؽ فػوؽ حافػة المسػتوا الػذف كنػا واقفػيف عميػو. 
ػمَّ وقاؿ، "تعاؿ،" وفيما كنػت  أقتػرب منػو رأيػت درجػا ـ قػادتني الػى قاعػدة الجبػؿ. وىنػاؾ وجػدت ت س 

 بابًا صغيرًا. 

، "ِلما لـ أر  ىذا سابقًا؟"  فس لت 

 أجابني، "حينما جئت  الى الجبؿ لـ تبقى عمى ىذا المستوا فترة كافية لتنظر ما حولؾ،"

،  ىنا حينما جئت  أنا أوًح الى الجبؿ؟" نت  فت  ذلؾ. ىؿ ك  "كيؼ عرِ  فقمت 

ذلػؾ لػنفس إنمػا فعمػوا ت  أعرؼ ذلؾ إف لـ أكف ىنػا، ألف كػؿ الػذيف فػاتيـ ىػذا البػاب أجابني، "أكن
كنػت  واحػدًا مػف الجنػود أخفقػت  فػي رؤيتػو عنػد صػعودؾ الػى  ىنػا، في الحقيقة كنت   يالسبب، لكن

 الجبؿ."
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دايتي، وكانػػت لػػػي فعػػًو بعػػػض قػػد قابمتػػػو بعػػد ِىػػػ بػػ ف النسػػػر إنمػػا ىػػػو إنسػػاف  كنػػػت   حينئػػذ أدركػػػت  
، "كنػػػت  أريػػػد بشػػػغؼ  أف أتبعػػػؾ أنػػػذاؾ. بقيػػػت  عمػػػى ىػػػذا المسػػػتوا لفتػػػرة ال محادرػػػات معػػػو. فنسػػػتمرَّ

ىػػذه النفػػوس المفقػػودة إذ ح زلػػت جميػػع ي ح أسػػتطيع تػػرؾ نػػالػػى تغييػػر. لكنحتػػى إحتجػػت طويمػػة 
ىنػا. حينمػا تعيػدت  أخيػرًا لفعػؿ مشػيئة الػرب، بغػض النظػر فػي البقػاء الى لممجل أحاوؿ إرشادىـ 

وأرانػػي ىػػذا البػػاب. قػػاؿ لػػي إنػػو الطريػػؽ األقصػػر الػػى قمػػة الحكمػػة دـ البقػػاء ىنػػا، ظيػػر لػػي و عػػأ
."ؾ  الجبؿ. ليذا السبب وصمت  الى القمة قبمِ   ، ومف رـ تحولت  الى نسر 

 
حينئػػذ تػػذكرت  بػػ ني رأيػػت أبوابػػًا مرػػؿ ىػػذا البػػاب عمػػى إرنػػيف مػػف المسػػتويات. حتػػى إنػػي إختمسػػت 

مػا رأيتػو. لػـ أتجػرأ عمػى الػدخوؿ فػي أحػد منيمػا لتػذكرت  مػدا دىشػتي النظر خوؿ بابيف منيمػا و 
، "ىػؿ كنػت  أِصػؿ   الػى  ألف تركيزف كاف عمػى المعركػة ومحاولػة الوصػوؿ الػى قمػة الجبػؿ. فسػ لت 

 القمة إف كنت  قد دخمت في إحدا ىذه األبواب؟"

، سػخط، "لػػيس األمػر بيكػػذا سػيولة. فعنػػد مػدخؿ كػػؿ بػابقميػؿ مػػف الف جػاب النسػػر  ب  توجػػد ممػػرات 
ا خػر واحد منيا يقود الػى القمػة." وك نػو يعػرؼ سػؤالي التػالي إسػتمرَّ فػي الكػوـ، "تقػود األبػواب األ

مستوا نضػجو بحسػب  فرد  تصميميا لكي يختار كؿ  ب  ا مف الجبؿ. وضع اح  خر أالى مستويات 
 إحتياجو."

تػػابع فسػػر سػػمع أفكػػارف. قمػػت  فػػي نفسػػي، "ىػػذا مسػػتحيؿ  كيػػؼ إسػػتطاع اف يفعػػؿ ذلػػؾ" ولكػػف الن
سػتمر قػائًو، كنت  أفكر فيالنسر كومو وك ني تكممت  بصوت عاؿ  ما  و، "كاف ذلؾ سيًو جدًا،" وام

ر  بنسػتعداد الي  دائمػًا "النض  الروحي  تضػحية بكػؿ رغباتػو مػف أجػؿ الممكػوت أو مػف أجػؿ لم فػردقػرَّ
 يف."خر األ

ما أعرؼ أنو ينبغي الدخوؿ فػي البػاب المتواجػد  أححظ بننتباه لكؿ ما قالو لي. كنت  بطريقة كنت  
ـ  كػػؿ مػػا أسػػتطيعو مػػف شػػخص متواجػػد ىنػػاؾ وبالتػػالي  نػػو مػػف الحكمػػة بالنسػػبة لػػي تعمقػػ أمػػامي، وام

 لموصوؿ الى القمة. حي الباب الص إختيار
 

ستمرَّ النسر، "لـ أصعد مباشرة الى القمة، كما إني لـ أقابؿ أحدًا ممف وصؿ الى ىناؾ.  لكنػي و وام
قاتػػؿ أ  وصػمت  الػى القمػة أسػرع مػف األكرريػة ألنػي تعممػػت الكريػر عػف التضػحية بػالنفس فيمػا كنػت 

سػػتجده فػػي كػػؿ  نػػت  عمػػى مسػػتوا "الخػػوص" ىػػذا. أنػػا أريتػػؾ  ىػػذا البػػاب ألنػػؾ ترتػػدف العبػػاءة وك  
نػي ىنػا ألسػاعدؾ    سػريعًا. ىنػاؾ أبػواب عمػى كػؿ مسػتوا، لتنضػاألحواؿ، ولكف الوقػت قصػير وام

بػيف مسػكو ، ولكف كؿ كنز ت  مادياً عمييا لحصوؿ . لف يتـ ايقود الى كنوز  تفوؽ تصورؾِ  وكؿ باب
فػػي قمبػػؾ. قمبػػؾ ىػػو الكنػػز لبيػػت اهلل. فعنػػد وصػػولؾ الػػى اإلحتفػػاظ بػػو قػػادرًا عمػػى يجعمؾ يػػديؾ سػػ
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يػي فأكرر قيمة مف كؿ كنوز األرض جميعًا. ولف ت ؤخذ منؾ أبػدًا،  لكنوزقمبؾ سيسع القمة رانية، 
مػػػؾ  هلل. إذىػػػب بسػػػرعة. فس ػػػحب العاصػػػفة تتجمػػػع األف والمعركػػػة العظيمػػػة مِ  الػػػى األبػػػد، ألنػػػؾ  لػػػؾ 

 وشيكة الحدوث."

 فناشدتو ، "ىؿ ستذىب معي؟"
أجػػابني، "كػػو. إننػػي عائػػد الػػى ىػػذا المكػػاف. لػػدف الكريػػر ألفعمػػو لمسػػاعدة أؤلئػػؾ المصػػابيف. لكنػػي 

تي النسػػور قبػػؿ رجوعػػؾ، وسػػيكونوا أكرػػر قػػدرة سػػ راؾ رانيػػة ىنػػا. سػػتمتقي بالعديػػد مػػف إخػػوتي وأخػػوا
 عمى مساعدتؾ مني في المكاف الذف تمتقي بيـ."

 
 كنوز السماء

 

إنػي سػ راه معرفتػي كنت  قػد أحببػت ذلػؾ النسػر كريػرًا حتػى إنػي لػـ أِرد مغادرتػو أبػدًا. كنػت  سػعيدًا ل
ي المجػػد الػػذف أبصػػرتو طيس. فتحتػػو ودخمػػت فيػػو. أذىمنػػارانيػػة. بػػدأ البػػاب يشػػدقني األف مرػػؿ المغنػػ

. فػاؽ جمػاؿ األحجػار الكريمػة والذىبيػة والفضػية أف جدًا  حتى إني سقطت في الحاؿ عمػى ر كبتػيَّ
لػػػي وك نيػػػا بػػػو حػػػدود. كانػػػت  ترأيتػػػو عمػػػى األرض. كانػػػت الغرفػػػة كبيػػػرة جػػػدًا لدرجػػػة بػػػد يءشػػػ

ختمفػػة إسػػتطعت ًا مخػػاِلص يبعػػث ألوانػػاللمػػاس امػػف السػػقؼ كػػاف األرضػػية فضػػية والقػػوائـ ذىبيػػة، و 
متواجدة في كؿ  تحصى . كانت الموئكة بصورة حنياالعديد ملـ أستطع معرفة منيا و  معرفة قسـ

 .إطوقاً مكاف، ومرتدية أردية وبزَّات لـ تكف مف مصدر أرضي 

ػب  وفيما بدأت السير داخؿ الغرفة، إنحنتْ  بًة بي. تقدَّـ أحدىـ الػى األمػاـ ورحَّ جميع الموئكة م رح 
لػـ أريده فػي الغرفػة.  يءلي أنو بنمكاني الذىاب الى أف مكاف  ورؤية أف ششرح ائًو إسمي. بي ق
 الداخميف في ىذه الغرفة.متنع عف ي يءىناؾ شيكف 

ححظػػت  أنػػو أكرػػر فػػي النيايػػة لػػـ أسػػتطع حتػػى الكػػوـ إذ كنػػت مغمػػورًا بالجمػػاؿ المتواجػػد ىنػػاؾ. و 
مػػػف ا واحػػد   ىػػذا ىػػو البسػػتافجئني مػػوؾ  بقولػػو، "ىػػػذسػػابقًا. وفػػا ذف رأيتػػػوالػػ بسػػتافجمػػاًح مػػف ال

دامؾ."  الغرؼ في بيت أبيؾ. نحف خ 

وفيما كنت أمشي، تبعتني مجموعة عظيمة مف الموئكة. إلتفت  وس لت قائػدىـ عػف سػبب المجػل 
 لؾ لنخدمؾ ىنا وفي المعركة الوشيكة القدوـ."عطينا أ  ورائي. ف جابني، "بسبب العباءة. 

ػلـ أعِرؼ ما أ كبيػرة وكػ ف  ةذبْت إنتبػاىي أحجػار  زرقػاءفعمو مػع الموئكػة فنسػتمرت فػي المشػي. ج 
مػػا ينيػػا. عنػػدما لمسػػتيا إنتػػابني ذات الشػػعور الػػذف غمرنػػي حداخم الشػػمس والسقػػحب متواجػػدة فػػي

رمػػر شػػجرة الحيػػاة. شػػعرت بطاقػػة وصػػفاء عظػػيـ فػػي الػػذىف، ومحبػػة لكػػؿ واحػػد ولكػػؿ مػػف أكمػػت 
داد المجػد. لػـ كػاف يػز كممػا طػاؿ لمسػي ليػذا الحجػر كممػا و مجػد الػرب. . بػدأت أححػظ مجيػد يءش
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بيكػذا كرافػة حتػى جعمنػي ألتفػت  الػى جيػة إزداد المجػد أِرد ابدًا ترؾ يدف مػف عمػى الحجػر، ولكػف 
 ا. خر أ

 

رػـ وقعػْت عينػي عمػى حجػر أخضػر جميػؿ. فسػ لت  المػوؾ الواقػؼ بجػانبي، "مػا الػذف يتواجػد فػػي 
 ىذا الحجر؟"

، "كػؿ ىػذه األحجػػار ىػي كنػوز الخػػوص. أنػت األف تممػس العػػالـ السػماوف، وىػذا الحجػػر ف جػابني
 ىو إستعادة الحياة،"

تنمػو فػي األلػواف األرض فػي ألػواف غنيػة ومذىمػة. كانػت  راأ وفيما لمست الحجر األخضر بدأت  
أرا  بػدأت   بعدئذعيني.  تراهمحبتي لكؿ ما تزداد يا كمما طالت فترة بقاء يدف عمى الحجر و غزارت

إنسػػػجامًا مػػػا بػػػيف كػػػؿ األشػػػياء الحيػػػة عمػػػى مسػػػتوا لػػػـ أراه قػػػبًو. رػػػـ بػػػدأت أنظػػػر مجػػػد الػػػرب فػػػي 
 ا بسبب كرافتو.خر أجعمني ألتفت الى جية حتى الخميقة. بدأ المجد يكبر 

أف إدراكػػي عػػف اهلل وعػػف الكػػوف الػػذف  رػػـ أدركػػت  أنػػو ح فكػػرة لػػي عػػف فتػػرة وجػػودف ىنػػاؾ. عممػػت  
 لمسػػي ليػػذيف الحجػػريف، لكنػػو تواجػػد ىنػػاؾ الكريػػر منيػػا. تواجػػدتْ عنػػد صػػورة جوىريػػة خمقػػو إزداد ب

فػػي حياتػػو كميػػا. فسػػ لت   نسػػاف إسػػتيعاب ىكػػذا عػػدد  اإلفػػي تمػػؾ الغرفػػة أحجػػار أكرػػر ممػػا يسػػتطيع 
 ا المتواجدة؟"خر الموؾ، "كـ عدد الغرؼ األ

 ف جابني، "ىناؾ غرؼ مرؿ ىذه عمى كؿ مستوا مف الجبؿ تسمقتو."

، "كيػػؼ يمكػػف لشػػخص إختبػػار مػػا يتواجػػد فػػي غرفػػة مػػف ىػػذه الغػػرؼ، فكػػـ بػػالحرف معظػػـ فسػػ لت  
 الغرؼ؟" 

"عميؾ أف تفعؿ ذلؾ عمى الدواـ. ىذه الكنوز المحتوية لحؽ  الرب يسوع األساسية كافيػة ألف تػدوـ 
حيػاة  منيػا فػي لعدة حياة حالية تعيشػيا. لػف يسػتطيع إنسػاف معرفػة كػؿ مػا توجػب معرفتػو عػف أفا 

 ؾ."مقصدبنتجاه واحدة، ولكف عميؾ أف ت خذ ما تحتاجو وتحافظ عمى تقدمؾ 

ذلػػؾ سػػروا. لػػـ يكػػف أ  بػػدأت بػػالتفكير رانيػػة عػػف المعركػػة الوشػػيكة الحػػدوث، وعػػف المحػػاربيف الػػذيف 
وأنػػا متواجػػد فػػي ىكػػذا مكػػاف مجيػػد، لكنػػي عممػػت ب نػػو عمػػيَّ أف أرجػػع الػػى ىػػذه الغرفػػة  سػػار   تفكيػػر  

نػػػو لػػػدف فتػػػرة قصػػػيرة ألجػػػد طريػػػؽ الرجػػػوع الػػػى قمػػػة الجبػػػؿ، ومػػػف رػػػـ الرجػػػوع الػػػى عمػػػى الػػػدواـ ، وام
 المعركة رانية.

 إلتفت  الى الموؾ وس لتو، "عميؾ أف تساعدني ألجد الباب الذف يؤدف الى قمة الجبؿ."
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 أجػػاب المػػوؾ وىػػو ينظػػر إلػػيَّ م تحي ػػرًا، "نحػػف خػػدامؾ، عميػػؾ أف تقودنػػا. ىػػذا الجبػػؿ كمػػو لغػػز لنػػا.
نرغػػب جميعػػًا النظػػر فػػي ىػػذا المغػػز العظػػيـ، ولكػػف بعػػد تركنػػا ليػػذه الغرفػػة التػػي أتينػػا إلييػػا لمعرفػػة 

 القميؿ عنيا، سنكوف قد تعممنا أكرر منؾ."

، "ىؿ تعرفوف أماكف كؿ األبواب؟"  فس لت 

عػػػادف،  أجػػػابني، "نعػػػـ، ولكننػػػا ح نعػػػرؼ الػػػى أيػػػف تػػػؤدف. بعػػػض األبػػػواب جذابػػػة جػػػدًا، وبعضػػػيا
 منيا فظيع." كريو. حتى أف واحداً وبعضيا 

فسػػ لتو وأنػػا فػػي إرتيػػاب، "أتتواجػػد فػػي ىػػذا المكػػاف أبػػواب كرييػػة؟ وأحػػدىا فظيػػع ؟ كيػػؼ يمكػػف أف 
 يحدث ىذا؟"

 أجابني، "لسنا نعمـ، ولكني أستطيع أف أريؾ إياه."

 فقمت، "أرجوؾ، إفعؿ ذلؾ"
كبيػػرة فػػػي  صػػعوبة تػػػي وجػػدت  تمشػػينا لػػبعض الوقػػت مجتػػازيف الكنػػػوز التػػي ح يمكػػف وصػػفيا، وال

إنجيمػػي يختمػػؼ عػػف  حػػؽٌّ  كػػؿ بػػاب   ىنػػاؾ الكريػػر مػػف األبػػواب أيضػػًا، وفػػوؽ التوقػػؼ لممسػػيا. كػػاف
بشػغؼ   . حينما دعاىا الموؾ "جذابة" شعرت ب نو ي صو رىا عمى غير حقيقتيػا. أردت  خرالباب األ

ر فػػي المشػػي. رػػـ تمالػػدخوؿ فػػي كػػؿ بػػاب، ولكػػف حػػب اإلسػػتطوع عػػف البػػاب الفظيػػع جعمنػػي أسػػ
 الموؾ. إمتمكني الخوؼ وجعمني بالكاد ألتقط أنفاسي.قاؿ " تمامًا كما رأيتو. كاف "فظيعاً 

 
 النعمة والحق

 

حجػػر  أحمػػر جميػػؿ فننػػدفعت إليػػو ألضػػع بقػػرب البػػاب عػػف البػػاب وتراجعػػت بسػػرعة. كػػاف  إبتعػػدت  
ب وىػو يصػمي. كػاف الكػرب جرسػيماني أنظػر  الػر ب سػتاف يدف عميو. وفي الحػاؿ وجػدت  نفسػي فػي 
ذ كنػػت مصػػدومًا سػػحبت يػػدف المرتعشػػة عػػف لمتػػو الػػذف أبصػػرتو أفظػػع مػػف البػػاب الػػذف رأيتػػو . وام

أو  ةشػػديد. أردت بنلحػػاح  الرجػػوع الػػى األحجػػار الزرقػػاء جػػر وسػػقطت عمػػى األرضػػية فػػي تعػػبالح
حسػػػاس التوجيػػو. وبسػػػرعة كانػػت الموئكػػػ، ولكػػػف كػػاف عمػػػيَّ إسػػتجماع ةالخضػػراء ة حػػػولي قػػػوتي وام

ا. عمػػى خػر لمقيػػاـ وبػدء السػير راجعػًا الػػى األحجػار األتكفػي تخػدمني. بعدئػذ صػرت بحالػػة أفضػؿ 
 الرب وىو يصمي أجبرتني عمى التوقؼ.عودة الرؤيا عف حاؿ،  أف

، "ما الذف كاف ىناؾ؟"  فس لت 
ونشػعر القميػؿ األحجار تكوف لدينا القدرة لرؤية القميؿ ممػا تػراه أنػت   أجابني الموؾ، "حينما تممس  

. نحػػف نعمػػـ أف  عونػػات ي كنػػوز عظيمػػة، وأف كػػؿ ىػػذه اإلىػػىػػذه األحجػػار جميػػع ممػػا تشػػعره أنػػت 
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الرب قبؿ صمبو، ونشعر  بصػورة وجيػزة مػا  ب  لمحظة كر   ييا ح ت قدَّر  برمف. نحف ن بصرالمتواجدة ف
كذا معاناة. فػذلؾ شعر بو في ذلؾ اليوـ الفظيع. يصعب عمينا اإلدراؾ كيؼ يمكف هلل أف يعاني ى

 يجعمنا أكرر تقديرًا ليكذا إمتياز لنخدمؾ انت  ِلما فعمو اهلل مف أجمؾ."
 

نفسػػي. كنػػت قػػد حاربػػت فػػي المعركػػة العظيمػػة  داخػػؿكانػػت كممػػات المػػوؾ كب ػػرؽ  ينػػدفع مباشػػرة 
 كمػاوصعدت الى قمة الجبؿ وصرت م لوفًا لمعالـ الروحي حتى إني قميًو ما كنت أنتبػو لمموئكػة 

ػػػؿ أنػػػي  أسػػػتطعت التحػػػدث مػػػع الموئكػػػة العظيمػػػة كمسػػػاو  ليػػػـ تقريبػػػًا. ومػػػع ذلػػػؾ لػػػـ أسػػػتطع تحمق
ِمكػػي دوف الحاجػػة الػػى الفػػرار  ، أكرػػر م   إختبػػار   نحػػوالمشػػاركة فػػي لحظػػة  مػػف معانػػاة م  سػػرَّة. وىتفػػت 

يش ، أسػػتحؽ أف أكػػوف أسػػيرًا لمجػػا خػػر"كػػاف ينبغػػي أف ح أتواجػػد ىنػػاؾ. أنػػا، أكرػػر مػػف أف واحػػد  
 الشرير "

 

وبػتحفظ  قػػاؿ لػي المػػوؾ، "يػػا سػيدف. نحػػف نفيػػـ أنػو لػػيس أحػد يتواجػػد بنسػػتحقاؽ . ف نػت ىنػػا ألنػػؾ 
عمى  نو عظيـ جدًا لكؿ واحد  إؾ، لكننا نعمـ قصد  . ح نعمـ ما ىو قصد  خِترت قبؿ ت سيس العالـ لأ  

 ىذا الجبؿ."
الػػى ىػػي تميػػؿ يػػذا المكػػاف، و عظػػيـ ببشػػكؿ  إمتػػدت مشػػاعرف. لػػي "أشػػكرؾ. فننػػؾ أعظػػـ مسػػاعد  

مسػػتحؽ. فػػي الواقػػع كممػػا تسػػمقنا  لكونػػوالتغمػػب عمػػى إدراكػػي. أنػػت عمػػى حػػؽ. لػػيس مػػف أحػػد  ىنػػا 
احتجنػػا أكرػػر الػػى النعمػػة كممػػا عاليػػًا عمػػى ىػػذا الجبػػؿ كممػػا صػػرنا غيػػر مسػػتحقيف لمتواجػػد ىنػػاؾ و 

 كيؼ إستطعت  الوصوؿ الى القمة في المرة األولى؟"ولكف لمبقاء ىناؾ. 

 
 أجابني الموؾ، "النعمة"

 
، "إف أردت مساعدتي، أرجوؾ إستمر في تكػرار  أو  اً الكممػة فػي أف وقػت ترانػي متحيػر ىػذه رـ قمت 

 تجمب دومًا إنارة عظيمػة لنفسػي."ىي ، و ا خر يء. ىذه الكممة صرت أفيميا أكرر مف أف شاً يائس
األف إنػػو الكنػػز األعظػػـ فػػي ىػػذه الرجػػوع الػػى الحجػػر األحمػػر. أعمػػـ األف كومػػي، "عمػػيَّ  وتابعػػت  

 الغرفة، وينبغي أف ح أغادر حتى أحمؿ ذلؾ الكنز في قمبي،" 
 

ذلػؾ لػـ أعػرؼ رغػـ ، فػي ذلػؾ الوقػت بػيفػي قمبػو كنت أشػعر مما قمت كمماتي ىذه بتصميـ أكرر 
 .ب ني كنت عمى صواب
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 حقُّ النعمة
 

. بكػؿ بسػاطة لػـ أسػتطع وجعػاً  تاأكرػر اإلختبػار مػف كاف الوقت الذف قضيتو عنػد الحجػر األحمػر 
فػي عػدة مػرات الػى  بػؿ كػاف عمػي أف أسػحب يػدف مػف عميػو. رجعػت  تحممػو في كريػر مػف المػرات 

فػي كػؿ جػدًا عمػيَّ  األحجار الزرقاءة أو الخضػراءة لكػي أنِعػش نفسػي قبػؿ الرجػوع إليػو. إستصػعب
خػوؿ لمسػي لمحجػر وتقػديرف لمػرب كػاف ينمػو مػف الرجوع الى الحجر األحمػر، ولكػف محبتػي  مرة
 أو إختبرتو. ممتوتع ا خر يءكرر مف أف شأ

أكرػر مػػف ذلػػؾ.  أف أصػػمدب عػػف يسػوع عمػػى الصػػميب، لػـ أسػػتطع وأخيػرًا عنػػد مغػادرة حضػػور اح  
فقػػررت اإلنصػػراؼ. أسػػتطيع القػػوؿ أف الموئكػػة الػػذيف إختبػػروا مػػا كػػاف يجػػرف ىنػػاؾ كػػانوا متفقػػيف 

. لػػـ أعػد أشػػعر معػي تمامػػًا. ببسػاطة لػػـ تكػف قػػوة اإلراد كالسػػابؽ ة لممػس الحجػػر رانيػة موجػػودة فػيَّ
تمػددت عمػى األرضػػية باكيػًا ِلمػا كػػاف الػرب يجتػػازه. فأرجػػع الػى الحجػر األزرؽ رانيػػة. حينمػا كنػت 

وبكيت ألني كنت أعمـ ب ني تخميت عنو مرؿ بقية توميذه. لقد خذلتو حينما إحتاجني كريرًا، تمامًا 
 كما فعموا بو.

واقػؼ بجػانبي وأمامػو رورػة  ا خػرعينػي. كػاف ىنػاؾ مػوؾ  دْت لي ك ياـ عديدة، فتحػت  وبعد فترة ب
" حينمػػػا فعمػػػت ذلػػػؾ تجػػػدَّد كيػػػاني ، كمػػػو أحجػػػار، أزرؽ وأخضػػػر وأحمػػػر. قػػػاؿ لػػػي، "ك ػػػْؿ األحجػػػار 

 .وفرح عظيـنفسي عاطفة  وغمرتْ 

 وعمػى ذراعػيَّ  حينما وقفت عمى قدمي، وقع نظرف عمى األحجػار الرورػة مربتػة فػي قبضػة سػيفي،
اإلرنيف. قاؿ الموؾ، "ىذه األحجار ىي ِممك ؾ  الى األبػد. لػف يسػتطيع أحػد أف ي خػذىا منػؾ، ولػف 

 تستطيع أف تفقدىا."

، "ولكني لـ أك    ؿ الحجر األخير،"ف حتجت 

 أجابني، "يسوع وحده سي نيي ذلؾ اإلختبار. عممؾ كاف جيدًا، ولكف ينبغي أف تغادر األف."

، "الى  أيف؟" فس لت 

ر، ولكػػف مػػع ق صػػر الوقػػت أقتػػرح  بػػ ف  أجػػابني المػػوؾ وىػػو ينصػػرؼ بسػػرعة جميػػة، "عميػػؾ أف ت قػػر 
 تحاوؿ التسمؽ الى قمة الجبؿ في أقرب وقت،" 

رـ تذكرت  األبػواب. وفػي الحػاؿ بػدأت أتوجػو الػى األبػواب الجذابػة جػدًا. حينمػا وصػمت الػى البػاب 
نتػػابني ذات الشػػعور. فقمػػت بصػػوت فن خػػرالػػى البػػاب اح  ع ػػد يػػروؽ لػػي بعػػد. رػػـ ذىبػػت األوؿ لػػـ ي  

، "يبدو أف شيئًا قد تغير،"  عاؿ 
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نظػر إلػييـ فنندىشػت الموئكػة بكامميػا فػي الحػاؿ، "أنػت  الػذف تغيػرت،" فنلتفػت  ألمجموعة أجابت 
قػبًو، بػؿ كانػت مومحيػـ موجػودة ر الذف جرا ليـ. لـ تعد ليـ موم  الوجوه الساذجة المف التغي

 يرػػر فخامػػة وحكمػػة مػػف أف مػػوؾ رأيتػػو سػػابقًا. عممػػت  بػػ نيـ يفكػػروف مميػػًا فيمػػا جػػرا لػػي، لكنػػأك
 نفسي.في مجرد التفكير لعدـ الراحة صرت أشعر ب

 قمت  لقائد الموئكة، "أطمب  مشورتؾ،"

 ىذه الحقوؽ العظيمة." يسكف األف كؿ حؽا مففقاؿ لي، "إستمع الى قمبؾ. ىناؾ 

قمبػي، إنػو خاضػع لمعديػد مػف األوىػاـ والخػدع والطمػوح بأتمكف أبدًا مف الوروؽ إستجبت قائًو، "لـ 
 رب وىو يتكمـ عف التذمر في القمب."أف أستمع لمنو يستصعب أاألناني، حتى 

"يا سيدف مع وجود الحجػر األحمػر األف فػي قمبػؾ، ح أعتقػد  ،قائد الموئكة برقة غير متوقعةقاؿ 
ػػمب ألف أف ذلػػؾ سيسػػتمر  الموضػػوع،" أسػػندت نفسػػي عمػػى الحػػائط معتقػػدًا أف النسػػر لػػـ يكػػوف ص 

. ففيما ختاره  ألكريرًا. قد يكوف ىذا الطريؽ م لوفًا لديو ويعرؼ أف باب حينما إحتجتو يكف موجودًا 
رت تطعت التفكيػػر فيػػو، وبػػدوف فضػػوؿ  قػػر ؿ، كػػاف "البػػاب الفظيػػع" ىػػو الوحيػػد الػػذف إسػػكنػػت أت مػػ

غادرتو بسرعة كبيرة في المرة األولى حتى إني لـ أححظ الحؽَّ الذف الرجوع والنظر اليو. كنت  قد 
 ي مر مو.

المػػػرة األولػػػى. مرػػػؿ فممػػا إقتربػػػت منػػػو إسػػتطعت الشػػػعور بخػػػوؼ  ينبػػػع فػػي داخمػػػي، ولكػػػف لػػػـ يكػػف 
البػػاب، وكػػاف عمػػيَّ أف أقتػػرب أكرػػر ألقػػرأ ىػػذا بقيػػة األبػػواب، تواجػػد ظػػوـ داكػػف حػػوؿ بالتبػػايف مػػع 

. س لت  بصػوت عػاؿ  كرسي حكم المسيح  يءوأنا متعجب بعض الش د عميو. فقرأت  الموجو  الحؽَّ 
فػػت جػػدًا" وفيمػا كنػػت أنظػر اليػػو عرِ  اً عالمػًا أف الموئكػػة لػف تجيبنػػي، "لمػػاذا يكػوف ىػػذا الحػؽق مخيفػػ

 نو الباب الوحيد الذف ينبغي عميَّ دخولو.ب 

 و مخيفًا"تجعمديدة إستجاب لي الصوت  الم لوؼ لمنسر قائًو، "ىناؾ أسباب ع

، "إنني سعيد ب نؾ رجعت رانية. ىؿ عمِ   مت  إختيارًا سيئًا؟"ف جبت 

فقػػاؿ، "كػػو  أحسػػنت اإلختيػػار. ىػػذا البػػاب سػػيقودؾ الػػى قمػػة الجبػػؿ أسػػرع مػػف بقيػػة األبػػواب. إنػػو 
مخافػػػة اهلل المقدسػػػة.  الػػػذف ىػػػو مػػػف ىػػػذا البػػػابمنشػػػ ه مخيػػػؼ ألف الخػػػوؼ األعظػػػـ فػػػي الخميقػػػة 

خػػػوؿ ىػػػذه  ةفػػػي ىػػػذه الحيػػػاة أو فػػػي الحيػػػاة القادمػػػة موجػػػودألف يعرفيػػػا اإلنسػػػاف عظػػػـ الحكمػػة األ
 سيدخموف مف خوليا." ، ولكف القميؿاألبواب

، "ولكف لماذا ىذا الباب مظمـ جدًا"  س لت 
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 ةالموجػػودتػػ تمف عمػػى كػػؿ حػػؽ مػػف الحقػػوؽ بػػ ف الكنيسػػة األف يشػػير ف جػػاب، "نػػور ىػػذه األبػػواب 
خمؼ ىذا الباب ىو األكرػر إىمػاًح فػي ىػذا الوقػت، لكنػو األكرػر أىميػة مػف  خمؼ األبواب. فالحؽ
ؤتمف ألؤلئػػؾ ت  سػػمطة يمكػػف لإلنسػػاف إسػػتوميا سػػأعظػػـ . فيػػو مػػا تػػدخؿحينالجميػػع. سػػتدرؾ ذلػػؾ 

الذيف سيدخموف مف خوؿ ىذا الباب. حينما تػرا يسػوع المسػي  جالسػًا عمػى ىػذا العػرش، سػتكوف 
 ."معو عميو أنت أيضًا مستعدًا لمجموس

 وبغضة إف أعطينا إنتباىًا أكرر ليذا الحؽ ؟"ممة لف يكوف ىذا الباب بيكذا ظ حينئذ"فس لتو، 

وراء ىػذا المتواجػد . إف كانت الناس تعرؼ المجػد كومؾ صائبفي كومو، "رراء إستمر الموؾ و 
صػػعب العبػػور مػػف حػػاؿ، ح يػػزاؿ ىػػذا البػػاب  لكػػانوا يعرفػػوف أنػػو األكرػػر إشػػراقًا. عمػػى أفالبػػاب، 

يضػًا رعبػًا أقريبػًا. سػترا مجػدًا أعظػـ ولكػف  ذلػؾخولو. قيؿ لي أف أرجع وأشجعؾ ألنؾ سػتحتاج 
بكرير لؾ سيكوف أسيؿ  ،خترت الطريؽ األصعب األفألنؾ إأعظـ لـ تعرفو أبدًا. ولكف إعمـ ىذا 

رة فيمػا بعػد. يحػب فيما بعد. وألنؾ مستعد لمواجية ىذا الحؽ  الصػعب األف، فننػؾ لػف تعػاني خسػا
لمعرفة صرامتو. إف لـ تعرؼ كوىما ستواجو  وف معرفة طيبة الرب ولكف القمة منيـ مستعدالكرير 

 دومًا خطر الخداع والسقوط مف مجده العظيـ."

الوقػت الػذف قضػيتو عنػد الحجػر  ـ يكف بنمكاني المجل الػى ىنػا إف لػـ أقضػي، "أعمـ أنو لفس لت  
أخػػػذ الطريػػػؽ السػػػيؿ فػػػي حػػػيف كػػػاف معارضػػػًا محاولػػػة بنسػػػتمرار إسػػػتطعت عمػػػى الاألحمػػػر. كيػػػؼ 
 لطبيعة الرب؟"
ا وشػيكة الحػدوث، وأنػت خر أع. فيناؾ معركة عظيمة األف، لذلؾ أسرِ تـ إختيارؾ  أجابني، "ولكف

 في المقدمة."أف تكوف  م حتاج  
 

 ُكرسي ُحكم المسيح
 

كنوز حؽ  الخػوص محفوظػة ىنػاؾ. الغرفة العظيمة داخؿ الجبؿ. كانت  فيلممرة األخيرة تفرست  
يا أو لجماليػػا. ح يمكننػػي التصػػور أف تكػػوف الغػػرؼ المحتويػػة عمػػى تسػػاعح نيايػػة إل ولػػي أنػػبػػدا 

سػػاعدني ألدرؾ سػػبب عػػدـ رغبػػة وىػػذا ، مػػف ىػػذه الغرفػػة ا لإليمػػاف أكرػػر ت لقػػاً خػػر أحقػػوؽ عظيمػػة 
كريمػػة الضػػػخمة التػػػي تمرػػػؿ األحجػػػار الكانػػت كػػػؿ مػػػف المسػػػيحييف مغػػادرة ىػػػذا المكػػػاف.  يفالكريػػر 

واجيػػات مختمفػػة لمخػػوص تنضػػ  مجػػدًا يفػػوؽ أفَّ جمػػاؿ أرضػػي. كػػاف ذلػػؾ رائعػػًا يفػػوؽ الوصػػؼ، 
 ألبد دوف أف  شعور بالضجر.الى ا أنو بنمكاني البقاء ىنا وعممت  
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، ىتػػؼ النسػػر الػػذف كػػاف واقفػػًا بجػػانبي، "عميػػؾ اإلسػػتمرار،" رػػـ إسػػتمر بكومػػو بصػػوت أكرػػر ىػػدوءً 
مِ "لػػيس ى الػػى ىنػػا لتعػػرؼ ذلػػؾ ألنػػؾ  بػػت  نػػاؾ سػػوـ  وأمػػاف أعظػػـ مػػف الربػػات فػػي خػػوص الػػرب. ج 

 ىنا لفترة أطوؿ."أف ح تبقى المكاف الذف تذىب إليو األف. ولكف ينبغي في ستحتاجو 

النسر عػف السػوـ واألمػاف شػيئًا فػي داخمػي. فكػرت فػي المحػاربيف الشػجعاف الػذيف ت عبارات لمس
روا الكريريف، لكف عظيمًا وحرَّ كاف قتاليـ  .مف المستوا األوؿ لمجبؿ "الخوص"قاتموا في المعركة 

 وك نو كاف يستمع إلييا.رانية . رـ قاطع النسر أفكارف في المعركة صيبوا بشدةأ  جميعيـ 

"هلل تعريؼ مختمؼ عف السوـ واألماف عما نعرفو نحف. ألف تكوف مصابًا في المعركة ىو إمتياز 
سبب إفتخر بولس الرسوؿ بالضرب والرجـ الذف عاناه. ليست ىنػاؾ شػجاعة إف لػـ عظيـ. ليذا ال

يكػف ىنػاؾ خطػر حقيقػي. حينمػػا قػاؿ الػرب أنػو سػيذىب مػػع يشػوع لمقتػاؿ مػف أجػؿ أرض الموعػػد، 
ا ليكوف قويًا وشػجاعًا ألنػو كػاف مزمعػًا عمػى القتػاؿ ومواجيػة المخػاطر. خر كاف ي حذ ره مرة تمو األ

أؤلئػػؾ الػػذيف يحبػػوف اهلل وتػػدبيره أكرػػر مػػف  –لوعػػود اف يتبػػر الػػرب أؤلئػػؾ المسػػتحقبيػػذه الطريقػػة يخ
الحػؽ . لػـ يوعػد الػرب أبػدًا أف طريقػو سػيكوف سػيًو،  سومة أنفسيـ. فالشجاعة ىي برىنة اإليمػافِ 

مسػػػتوا الخػػػوص موئكػػػة  عنػػػدفيػػػو. حرَّكػػػت شػػػجاعة أؤلئػػػؾ الػػػذيف قػػػاتموا  المضػػػي ولكػػػف ي سػػػتحؽ
ِمموما روا لكي يقدالسماء  بجػروح فػي اإلنقضػاض ىػؤحء  صػيبأ  اهلل في جنس اإلنساف الساقط.  ع 

يػؤدف الػى  وىذا أف تقاتؿ بسمطافيمكنؾ بتسمقؾ الجبؿ فالفظيع، لكنيـ لـ يستسمموا ولـ يتراجعوا. 
. سػػػتمس نفػػػوس أكرػػػر وأكرػػػر ىػػػذه الغػػػرؼ لكػػػي تفػػػرح السػػػماء فرحػػػًا أعظػػػـ، إف أكرػػػر نفػػػوس  تحريػػػر 

".  إستمرت 

الى الباب المظمـ والبغيض الذف كاف مكتوبًا فوقػو  كرسػي حكػـ المسػي . كانػت  ونظرت   إلتفت  رـ 
فػػيَّ البقػػاء فػػي تمػػؾ  يءكػػؿ شػػأراد ذلػػؾ البػػاب. الػػى نفسػػي ت غمػػر بػػدؼء  وسػػوـ فػػي كػػؿ مػػرة أنظػػر 

 ذلؾ الباب. أجاب النسر رانية ألفكارف.مف عبور اليرغب  يءالغرفة، لـ يكف في داخمي ش

المشػاعر. حتػى إنػؾ شػعرت ىكػذا  نفػسعظػيـ فننػو سػتكوف لػؾ  أف  حؽا إلى تدخؿ الباب "قبؿ أف 
حينما دخمت في ىذه الغرفة التي تخص كنوز الخوص. ىػذه المخػاوؼ ىػي نتيجػة السػقوط. إنيػا 

معرضػػيف لمخطػػر ومفكػػريف فػػي جعمتنػػا ف تمػػؾ الشػػجرة عػػرمػػر شػػجرة معرفػػة الخيػػر والشػػر. المعرفػػة 
كػؿ حػؽا أف ، فػي حػيف اهلل الصائبة تبػدو مخيفػة لنػامعرفة جعمت لخير والشر امعرفة أنفسنا فقط. 

يقود الى سػوـ وأمػاف أعظػـ. حتػى حكػـ اهلل ينبغػي اف يكػوف مرغوبػًا ألف ف الحقوؽ التي ذ كرت م
 كؿ طرقو كاممة."
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قػػؿ صػػحيحًا ىػػو طريػػؽ األدومػػًا مػػا يبػػدو  ف أدرؾ أفَّ الكفايػػة ألمػػا فيػػو  إختبػػرت  كنػػت قػػد لحػػد األف 
ة كػاف خطػور لى م ساة. خوؿ رحمتي، الطريؽ الذف بػدا أنػو األكرػر ارمرًا وفي بعض األحياف يقود 

. فسخػػِذ إنػػي خػػاطرت  كريػػراً لػػي فػػي كػػؿ مػػرة بػػدا  الػػى المكافػػ ة األعظػػـ. ومػػع ذلػػؾالطريػػؽ المػػؤدف 
 ا.خر قرار باإلستمرار صار أكرر صعوبة مرة تمو األ

مستوا أعمى لمعالـ الروحػي،" الى "يتطمب إيماف  أكرر لممضي  صرَّح الموؾ فيما بدا أقؿ سخطًا،
ػػػف أراد أف قػػػاؿ   لػػػرب خريطػػػة لممجػػػل الػػػى ممكوتػػػو حػػػيفوأضػػػاؼ نػػػاظرًا الػػػى البػػػاب، "أعطانػػػا ا م 

ىػذه الكممػات فقػط تسػتطيع أف تحفظػؾ  ي خم ص نفسو ييمكيا، ومف ييمػؾ نفسػو مػف أجمػي يجػدىا.
ى النصػػرة فػػي المعركػػة العظيمػػة القادمػػة. كمػػا ستسػػاعدؾ تقػػودؾ الػػو  عمػػى الطريػػؽ الػػى قمػػة الجبػػؿ

 "       .لوقوؼ أماـ كرسي حكـ المسي عمى ا

أنػػو عمػػيَّ الػػذىاب. عممػػت أنػػو ينبغػػي أف أتػػذكر ىػػذه الغرفػػة المجيػػدة وكنػػوز الخػػوص، كمػػا  عرفػػت  
مػػف  وتػػوبكػػؿ مػػا جمع عممػػت أيضػػًا أنػػو ينبغػػي أف ح أنظػػر إلييػػا رانيػػة. كػػاف عمػػيَّ الػػذىاب. إلتفػػت  

البػػػاب الػػػى حيػػػث كرسػػػي حكػػػـ المسػػػي  متييػػػً  لمػػػدخوؿ. كانػػػت مجموعػػػة الموئكػػػة  شػػػجاعة فتحػػػت  
 المخصصة لي قد أخذت مواقعيا حوؿ الباب لكنيا لـ تدخؿ الى الغرفة.

 اف  ليكونوا معي، "ما الخبر. ألف ت توا معي؟"م  أفس لت  فيما كنت محتاج  الى 

 ا."خر الجية األ عندف تذىب إليو لوحدؾ. نحف سننتظرؾ "المكاف الذف تذىب إليو األف ينبغي أ

فعمتػػػو. كنػػػت فػػػي  يءر فكػػػرف. كػػػاف أصػػػعب  شػػػأ غيػػػدرت  وبػػػدأت السػػػير قبػػػؿ أف  وبػػػدوف إسػػػتجابة  
رىيػػب جػػدًا. بعػػدىا بقميػػؿ صػػرت  . نشػػ  فػػي داخمػػي خػػوؼ  إطوقػػاً رعبػػًا ممػػا إختبرتػػو األكرػػر الظممػػة 

ت  الػى الخمػؼ لػـ أسػتطع رؤيػة ع، ولكػف حينمػا نظػر أفكر ب ني دخمت الجحيـ نفسو. فكرت  بػالتراج
ت عمػى المضػي، صػممو. فيػنغمؽ الباب ولـ أستطع حتى معرفػة المكػاف الػذف كنػت واقفػًا . إيءش

ذيًا الى الرب لكي يساعدني. ، م صم  ءرت أمشي ببطفصِ   فعمت ذلؾ، بدأ سوـ يكبر في قمبي. وام

. بػػدأ النػػور اً خافتػ حػة. بعدئػػذ  بػدأت أنظػػر نػػوراً ت بالرارػـ ححظػػت أف الظممػة لػػـ تعػػد بػاردة بػػؿ شػػعر 
تدريجيًا ليصػب  نػورًا مت لقػًا وصػار بيكػذا روعػة حتػى إنػي شػعرت بػ ني أدخػؿ السػماء رانيػة. يكبر 

الػػدخوؿ الػػى تمكػػف مػػف كيػػؼ أف شػػيئًا رائعػػًا كيػػذا  فػػي كػػؿ خطػػوة. فتسػػ لت  األف بػػدأ المجػػد يتزايػػد 
. أردت أف أ  ا.خر الخطوة األ فوة قبؿ أخذكؿ خطستمتع بىكذا ظممة ورعب 

أف األرض نفسػيا لػف تسػتطع إحتػواء ىػذه الػى قاعػة عظيمػة حتػى إنػي شػعرت بعدئذ أدا الطريؽ 
. لػـ أختبػر جمػاؿ القاعػة واتصػور أف ي حتى الميندسيف المنفذيف لمشاريع ضػخمةح يمكف . القاعة

المصػدر الػذف ينبعػث منػو  ذه الغرفػة العظيمػة. كػافأنظػر ىػمػس نفسػي فيمػا كنػت ييػذا أبدًا شيئًا ك
مػا فيمػا كنػت  أسػير بنتجاىػو. الػى حػد نػو الػرب، وكنػت خائفػًا أأعمػـ  المجد في نياية الغرفة. كنػت  



 38 

حتى إني لـ أفكر فػي مػدا إتسػاع المسػافة بيننػا. كػاف ذلػؾ رائعػًا حتػى إنػي شػعرت بػ ني س مشػي 
تػػي ح عوقػػة ليػػا بمػػا يحػػدث . مقارنػػة بالمقػػاييس األرضػػية الخطوىػػاأ الػػى األبػػد وأتمتػػع بكػػؿ خطػػوة

 ي كنت أمشي ألياـ عديدة لموصوؿ الى العرش.نىنا، يمكنني القوؿ ب ن

زة جػػدًا عمػػى مجػػد الػػرب بحيػػث إنػػي مشػػيت لوقػػت طويػػؿ قبػػؿ أف أنتبػػو إلجتيػػازف كانػػت عينػػي مركَّػػ
كػانوا واقفػيف فػي صػفوؼ الػى جيتػي اليسػرا )كمػا أنػو كػاف الكريػروف ممف أعداد كبيرة مف الناس 

ى جيتي اليمنى لكنيـ كانوا بعيػديف عنػي حتػى إنػي لػـ أنتبػو إلػييـ حتػى وصػمت الػى العػرش . عم
أكرر فخامة مف أف  و  لييـ إستوجب عميَّ التوقؼ. كانوا باىريف مف شدة الضياءأنظر ا وفيما كنت  

يكػػذا سػوـ ورقػة. كػاف كػػؿ بوجػو إنسػاف  يتػ لؽرأيتػو. كانػػت مومحيػـ ت سػر القمػب. لػػـ  ا خػر يءشػ
مقارنػػة أرضػػية. وفيمػػا إلتفػػت بنتجػػاه الػػذيف كػػانوا قػػريبيف منػػي ك ػػؿَّ فػػوؽ ياحػػد مػػنيـ بيكػػذا جمػػاؿ  و 

بيف بي وك نيـ يعرفون  ي.نرأيتيـ ينحنوف م رح 

 فتموني؟" كيذا، "كيؼ عرِ  ليـ سؤاؿ  س ألجرأتي بفس لت  وأنا متفاجل 

 يرة."القديسيف الذيف قاتموا في المعركة األخأحد أجابني أحدىـ، "أنت 

ستمر في كومو، "كؿ واحد ىنػا يعِرف ػؾ، كمػا يعِرف ػؾ كػؿ واحػد يحػارب األف عمػى احرض. نحػف  وام
قبمػػؾ. نحػػف السػػحابة العظيمػػة مػػف الشػػيود الػػذيف فػػي األجيػػاؿ التػػي القديسػػيف الػػذيف خػػدمنا الػػرب 

 تفعمونو." يءالمعركة األخيرة. نحف نعرفكـ جميعًا، وننظر كؿ ششاىدوا عطوا الحؽَّ ليأ  

أعرفػػو عمػػى األرض. كػػاف مؤمنػػًا أمينػػًا ولكنػػي لػػـ ا فك ػػر أنػػو فعػػؿ أف  الػػى أحػػدىـ كنػػت   رػػـ إنتبيػػت  
ينػػا وذا ىخجػػوًح. وىػػ شخصػػاً  تػػو  ذو أىميػػة. كانػػت ىيئتػػو غيػػر جذابػػة عمػػى األرض ممػػا جعم   يءشػػ

 ة  بذاِت الييئة، لكنو بطريقة ما أكرر وسػامة  مػف أف  شػخص عِرفتػو عمػى األرض. إتجػو نحػوف برقػ
 قبًو. ا خرلـ أكف قد رأيتيا فيو، أو في أف  شخص  ووقار  

و عمى األرض،" وتابع وىو ينظر الى بأف نحمـ إستطعنا بدأ بقولو، "السماء ىي أعظـ  بكرير مما 
رػوبي، "ىػػذه الغرفػة ىػػي عتبػة ممالػػؾ المجػد التػػي تفػوؽ قػػدرة تصػورنا. كمػػا أنػو صػػحي  أف المػػوت 

كنػػا نفكػػر عنيمػػا. إف كنػػت  مرممػػا . ليسػػت السػػماء وح الجحػػيـ ِيمنػػاهفالرػػاني ىػػو أكرػػر فظاعػػة ممػػا 
مبػػارؾ  بنعمػة عظيمػػة أنػت يا. شػت  بالطريقػة التػػي عِ  أعػِرؼ  عمػى األرض مػػا أعرفػو األف لمػا عشػػت  

 الى ىنا قبؿ وفاتؾ."مجيئؾ ل

قػذارة  ب أرتػدف عبػاءة التواضػع القديمػة مػع الػدرع تحتيػا. شػعرت   أزاؿرـ نظرت  الى نفسي. كنت ح 
أفكػػر بػػ ني واقػػع فػػي  وأنػػا واقػػؼ أمػػاـ أؤلئػػؾ الػػذيف كػػانوا بيكػػذا فخامػػة  وجمػػاؿ. بػػدأت   وعػػدـ ن ضػػ   

يػػػـ مػػػف ف   تمكػػػف أحػػػد معػػػارفي القػػػدماء ،مرػػػؿ النسػػػورىكػػػذا أمػػػاـ الػػػرب.  مشػػػكمة خطيػػػرة إف ظيػػػرت  
 أفكارف، ف جابني  
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ونػو. ىػذه العبػاءة ىػي مرتبػة "أؤلئؾ الػذيف جػاءوا الػى ىنػا مرتػديف ىػذه العبػاءة لػيس ىنػاؾ مػا يخاف
 تجتازىـ." نت  اإلمتياز األعظـ، ليذا السبب إنحنى ىؤحء لؾ  فيما ك  

 أجبت  وأنا مرتبؾ قميًو، "لـ أححظ أحدًا ينحني لي،"

. حتى الموئكة تخدمنا ىنا، إحترامًا وافيًا لكؿ واحد   ر  بغير حئؽ . ىنا ن ظيِ ىذا إستمرَّ قائًو، "ليس 
 لينا ومسيحو فقط."لكننا نعبد إ

ليػؤحء المتػ لقيف، وفػي ذات اإلنحنػاء نفسػي ألمتنػع عػف  ؾ  مِسػخجػًو. كػاف عمػيَّ أف أ   أزاؿكنت ح 
الوقت أردت إخفاء نفسي ألني وجدت نفسي رديئًا. رـ بدأت أنوح لكوف أفكارف تافية ىنا كما ىي 

ًا وأنػػا واقػػؼ أمػػاـ أؤلئػػؾ يػػغبشػػعرت بنفسػػي م مطَّخػػًا و  كمػػا كػػؿ واحػػد  يعرفنػػي ىنػػا فعمػػى األرض، 
 رانية ليذه األفكار قائًو إستجاب القديـ . لكف ذاؾ الصديؽ نقياءالعظماء واأل

نننػا . لذلؾ ف"لدينا األف أجسادًا غير قابمة لمفساد، أما أنت فميس لؾ. أذىاننا ح ت عيقيا الخطية بعد  
ـ  ِذىػػػف أرضػػػي و قػػػادر  عمػػػى إدراكػػػو، وسنقضػػػي ف عمػػػى اإلدراؾ مػػػرات عديػػػدة عمػػػا يسػػػتطيعو أعظػػػ

ب، ونػدرؾ ذا لكي يكوف بنمكاننا أف نعػرؼ اح  األبدية ونحف ننمو في قدراتنا عمى اإلدراؾ. وكؿ ى
المجػػد فػػي خميقتػػو. لػػف تسػػتطيع عمػػى األرض حتػػى عمػػى إدراؾ األدنػػى ممػػا يعرفونػػو ىنػػا، ونحػػف 

 ب نفسنا األدنى مف ىؤحء ىنا."

 األدنى؟" ، "كيؼ يمكف أف تكونواس لت  وأنا مرتاب  

ىنا. ىذه األعداد اليائمة تنا األرضية ىي مناصب أبدية لنا حيا "إنو مكاف يخصق النبوء. مكاف تِ 
كػي . نحػف عِرفنػا الػرب، وورقنػا فػي صػميبو ل'الجػاىوتالعػذارا 'أؤلئؾ الذيف سماىـ الػرب ـ ىىنا 

بزيػت الػروح  تمئػةواعينػا مممف اإلدانة، لكننا في الواقع لـ نحيػا لػو، بػؿ ألنفسػنا. لػـ نحفػظ أ نتحرر
 القدس. لنا حياة أبدية لكننا أضعنا حياتنا عمى األرض."

كنػػػت  مندىشػػػًا لسػػػماع ىػػػذا الكػػػوـ، لكنػػػي عممػػػت أيضػػػًا أنػػػو ح يسػػػتطيع أحػػػد أف يكػػػذب فػػػي ىػػػذا 
 المكاف.

، "العذارا الف   وف ب سنانيـ في الظممة الخارجية،"ي صرق ت جاىوحتجت 

ػزف كػؿ فػاؽ  ،حزف الذف إختبرناه عند إدراكنا كيؼ أضعنا حياتنػافقاؿ، "نعـ فعمنا ذلؾ. ال مكػف مح 
ظممػػػة ذلػػػؾ الحػػػزف أؤلئػػػؾ الػػػذيف إختبػػػروه. تتضػػػاعؼ تمػػػؾ أف يػػػدرؾ تصػػػوره عمػػػى األرض. يمكػػػف 

واقػػػؼ األف ضػػػمف الػػػذيف ليػػػـ إنػػػؾ المجػػػد لػػػذاؾ الػػػذف خػػػذلناه.  بجنػػػبِ ظيػػػر الظممػػػة كريػػػرًا حينمػػػا ت  
ىناؾ أغبياء أعظـ مف أؤلئؾ الػذيف يعرفػوف خػوص اهلل العظػيـ المراتب األدنى في السماء. ليس 

لمجل الػػى ىنػػا والػػتعمـ عػػف حقيقػػة تمػػؾ الحماقػػة ىػػو حػػزف فػػاالعػػيش ألنفسػػيـ. فػػي لكػػنيـ يسػػتمروف 
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فوؽ ما تستطيعو نفس  أرضية إختباره. نحف أؤلئؾ الذيف عانوا ىػذه الظممػة الخارجيػة بسػبب ىػذه ي
 الحماقة العظمى."

، "ولكنػػؾ أكرػػر ت لقػػًا و يػػاًح الػػى الشػػؾكنػػت ح أزاؿ م بسػػعادة وسػػوـ ممػػا كنػػت  إمػػتوءً أكرػػر . فقمػػت 
فيؾ، ومع ذلؾ فنني أعمػـ أنػؾ  سماء. لست أشعر ب ف  ندـأتصور، حتى ألؤلئؾ المتواجديف في ال

 بالنسبة لي." لف تستطيع أف تكذب ىنا. فكومؾ ليس معقوحً 

 ، "الرب أيضًا يحبنا محبة أعظـ مما تستطيع إدراكو. ذقت  إستمر في كومو وىو م تفر س فيَّ جيداً 
أمػاـ كرسػػي حكمػػو أعظػػـ ظممػػة وندامػة يمكػػف لمػػنفس إختبارىػػا. ومػػع أنػو ح نقػػيس الوقػػت ىنػػا كمػػا 

 نو داـ بقدر فترة حياتي عمى األرض. كؿ خطاياف وحماقتي التي لػـ وكتفعموف أنتـ، لكنو بدا لي 
المتواجػػديف معػػي ىنػػا. ىػػذا الحػػزف لػػف تسػػتطيع إدراكػػو الػػى أف  أنػػدـ عمييػػا مػػرَّت أمػػامي وأمػػاـ كػػؿ

تختبػػره بنفسػػؾ. شػػعرت  بػػ ني كنػػت فػػي أعمػػؽ زنزانػػة لمجحػػيـ، حتػػى وأنػػا واقػػؼ أمػػاـ الػػرب. كػػاف 
في حياتي تمامًا. حينما قمت  ب نني أِسؼ  وطمبت رحمة صميبو، إلى أف تمت إعادة النظر  صارماً 

تسػػتطيع إدراكػػو  يءلػػيَّ بمحبػػة تفػػوؽ أف شػػإ ظمػػى. نظػػر  جنػػي مػػف الظممػػة العخر أمسػػ   دمػػوعي و 
األف. وأعطػػػاني ىػػػذا الػػػرداء. لػػػـ أعػػػد أشػػػعر بالظممػػػة او المػػػرارة التػػػي عرفتيػػػا عنػػػد وقػػػوفي أمامػػػو، 

السػماء ولكني أتذكرىا. ىنا تستطيع أف تتذكر ىذه األشػياء دوف أف تشػعر بػاأللـ. لحظػة  فػي قسػـ 
ؿ ِحػػدادف عمػػى حمػػاقتي األدنػػى ىػػي أعظػػـ بكريػػر مػػف ألػػؼ سػػنة ألف ضػػؿ حيػػاة عمػػى األرض. تحػػوَّ

ف كنػػت   فػػي المكػػاف األدنػػى فػػي  الػػى إبتيػػاج، وأنػػا أعمػػـ بػػ ني سػػ عرؼ السػػعادة الػػى األبػػد، حتػػى وام
 السماء."   

بدأت  أفكر رانية في كنوز الخوص. وبطريقة ما عرفػت أف كػؿ مػا قالػو لػي ىػذا الرجػؿ قػد كشػفتو 
وىػا عمػى الجبػؿ، أو فػي الجبػؿ، كشػفْت أف طػرؽ الػرب ىػي تمؾ الكنوز. كػؿ خطػوة كنػت أخطلي 

 أكرر رىبة وروعة مما كنت أعرفيا قبًو.

، "لسػػت   ىنػػا لكػػي تفيػػـ بػػؿ لكػػي تختبػػر.  إسػػتمر صػػديقي القػػديـ فػػي كومػػو وىػػو ينظػػر  إلػػيَّ بتعمػػد 
ـ  أعظـ بكرير مػف المػراِت لمػا ىػو بحوزتنػا. كػؿ مسػتوا بعػد ذلػؾ أعظػىو المستوا التالي لممرتبة 
في الت لؽ، بؿ أيضًا  خرالييكؿ الروحي لمستوا يختمؼ عف المستوا األ مف سابقو. ليس فقط أف

 العػػرش حيػػث مصػػدر المجػػد كمػػو. ومػػع ذلػػؾ، لػػـ أعػػد أشػػعر بحػػزف  الػػى مسػػتوا قتػػراب كػػؿ إمػػدا 
لفشػػمي. ف نػػا ح أسػػتحؽ شػػيئًا. إننػػي ىنػػا بسػػبب النعمػػة وحػػدىا، وأنػػا شػػاكر جػػدًا لمػػا ىػػو لػػي. الػػرب 

أف نحبػػو. كػػاف بنمكػػاني أف أفعػػؿ أعمػػاًح رائعػػة ىنػػا فػػي ممالػػؾ السػػماء المختمفػػة، لكنػػي  حؽ  م سػػت
ف كنت  عند حافات   الخارجية."المستوا أفضؿ البقاء ىنا والنظر الى المجد، حتى وام
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لينظ ػػر كشػػؼ لغػػزه فػػي ىػػذه الغرفػػة األف ىػػو فػػي السػػماء  رػػـ أضػػاؼ وىػػو ينظػػر بعيػػدًا، "كػػؿ واحػػد  
 إليكـ أنتـ الذيف ستقاتموف في المعركة األخيرة." العظيـ، ولينظ ر

 سػػ لتو ، "ىػػؿ تسػػتطيع رؤيػػة الػػرب مػػف ىنػػا؟ ف نػػا أرا مجػػده مػػف بعيػػد، لكنػػي ح أسػػتطيع رؤيتػػو."
كؿ ما يفعمو، حتى مف مػوقعي أرا أجابني، "أستطيع النظر أفضؿ منؾ بعدة مرات. نعـ أنا أراه و 

طيع أف أنظػػر األرض. ىػػو أعطانػػا كػػؿ ىػػذه القػػدرة. أسػػتطيع أف أسػػمعو أيضػػًا. أسػػت كمػػا إنػػي ىػػذا.
 ."ـكشاىدوننحف السحابة العظيمة لمشيود الذيف ي

ًا مػا قالػو لػي. وفيمػا كنػت أفكػر مميَّػ رجع رانية الى مكانو وبدأت  أمشػي رانيػة، محػاوًح أف أفيػـ كػؿ
ػػموا الجػػاىوتلالجميػػور العظػػيـ الػػذيف تكمػػـ عػػنيـ بػػ نيـ العػػذارا ا فػػي نػػوـ روحيػػًا عمػػى ، الػػذيف فضَّ

فَّ األف عمػػى األرض لعبػػدتيـ النػػاس ك ليػػة ، ومػػع ذلػػؾ ك ػػ ت إحػػداى فَّ األرض، وعِرفػػت أنػػو إف ظيػػر 
 ينا ىما ىو موجود ماألدنى 

. . كاف تفكيرًا أوجعني كريرًا حتى توقفػت  مف الوقت أضعتو في حياتيما التفكير بكؿ في رـ بدأت  
واحػػدة. أنػػا الخطيػػة ىػػذه الدأت أختبػػر حزنػػًا شػػديدًا عػػف رق أمػػامي. بػػرػػـ بػػدأْت أجػػزاء مػػف حيػػاتي تمػػ

أيضػػػًا كنػػػت واحػػػدًا مػػػف أعظػػػـ األغبيػػػاء  قػػػد أكػػػوف قػػػد إحتفظػػػت بزيػػػت أكرػػػر فػػػي مصػػػباحي عػػػف 
يف، لكنػػي أعمػػـ األف مػػدا حمػػاقتي إذ كنػػت أقػػيس مػػا ىػػو مطمػػوب منػػي وأقارنػػو بمػػا يفعمػػو خػػر األ
 .جاىوتيف. أنا أيضًا كنت واحدًا مف العذارا الخر األ

قػد ره ك حػد رجػاؿ ـ رجػؿ كنػت أعرفػو وأ  حينما فكرت  إني س نيار تحت رقؿ اإلكتشػاؼ الرىيػب، تقػدَّ 
ػب  تو  تني. لمس  اهلل العظماء لكي ي رب   بحػرارة. كػاف رجػًو أردت دومػًا أف  يَّ فػأنعشتني بطريقة ما. رحَّ

يف حاولػت  اإلقتػراب اليػو خػر ا  أكوف مف توميذه. كنت قد قابمتو لكننا لـ ننسجـ معًا جيػدًا. وك نػاس 
لكي أتعمـ منو، لكني كنت ساخطًا منػو وفػي النيايػة طمػب منػي المغػادرة. ولسػنوات عديػدة شػعرت 
بالذنب لما حدث وب ني فقدت فرصة عظيمة بسبب بعض الخمؿ في شخصيتي. ومػع ذلػؾ نسػيت 

نتػابني شػعور ام ، و يءتػذكرت كػؿ شػىنػا الموضوع، إح إنػي ح زلػت أحمػؿ رقػؿ فشػمي. حينمػا رأيتػو 
أراه األف بيكػػػذا فخامػػػة حتػػػى إنػػػي شػػػعرت بػػػ كرر إشػػػمئزاز وارتبػػػاؾ لحػػػالتي الحقيػػػرة. إذ بػػػالمرض. 

ت بػو إذ كػاف ِدفئػو نحػوف ئػأردت  اإلختباء ولكف لـ يكف ىناؾ سبيؿ لتجنبو في ىذا المكػاف. وتفاج
تػػو التػػي شػػعرت بيػػا جػػدًا فػػ راحني تمامػػًا. لػػـ تعػػد ىنػػاؾ أيػػة حػػواجز بيننػػا. فػػي الواقػػع، محب اً صػػادق

 أزالت تقريبًا معظـ شعورف الذاتي.

 قاؿ لي، "إنتظرت  بتمّيؼ ليذا المقاء،"

 س لتو ، "ىؿ كنت تنتظرني؟ لماذا؟"
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ب نػػؾ واحػػد مػػف الػػذيف فيػػـ حتػػى توصػػمت الػػى القػػرار "إنػػؾ واحػػد مػػف العديػػديف الػػذيف أنتظػػرىـ. لػػـ أ
 ."ؾ  تمِمذؾ، ولكني رفضت  لمساعدتؾ، بؿ أل   د عيت  

، "يػػا سػػيدف، إحت نػػي لشػػاكر مػػف قِ  تممػػذ  أ   ف بػػلػػي  اً عظيمػػ اً إمتيػػاز كػػاف جػػت  لوقػػت الػػذف عمػػى ابمػػؾ، وام
فتخػػارف ي أسػػتحؽ رفضػػؾ. أعمػػـ أف عصػػياني وام فػػنن معػػؾ، ولكنػػي كنػػت م تكبػػرًا جػػدًا لػػذلؾأمضػػيتو 

 أبعداني عف الحصوؿ عمى أب  روحي صادؽ. لـ تكف غمطتؾ بؿ غمطتي."

نزعػاجي منػؾ، بػػؿ إنزعجػت لعػػدـ فقػاؿ لػي، "صػػحي   أنػؾ كنػت فخػػورًا ولكػف لػػـ يكػف ىػو السػػبب إل
أقولػو  يءألنػؾ لػـ تكػف تقبػؿ كػؿ شػ ماف الذف جعمني أتحكـ في كؿ واحد مػف حػولي. تضػايقت  األ

ر رفضػي لػؾ. بػدأت أشػعر ب نػو  يءدوف اإلستفياـ عنو. رـ بدأت  أبحث عف أف ش خط  فيؾ ح بر 
قد ر خدمتي أكرر مػف تقػديرف لمنػاس أ  خجمني أنا وخدمتي. كنت كـ فيؾ فننؾ يومًا ما ست  إف لـ أتح

 لؾ،"   أمراعطوا لي، لذلؾ أقصيت الكريريف أ  الذيف 

إسػػتمر فػػي كومػػو بصػػدؽ  تجيمػػو ممالػػؾ األرض، "كػػؿ األطفػػاؿ عصػػاة، ويفكػػروف أف العػػالـ يػػدور 
فػػي بعػػػض عمػػى عائمتػػو  اً لومػػ يجمػػب كػػؿ طفػػؿحػػوليـ. ليػػذا السػػبب يحتػػاجوف لموالػػديف لتػػربيتيـ. 

ليِصػموا يزاؿ جزءًا مف العائمة. أنا طردت الكريريف مف أوحد اهلل الذيف أودعيـ لػي ما لكنو األحياف 
مػاف. أخفقػت مػع معظيػـ. عػانى معظميػـ مػف جراحػات وفشػؿ مريػع، كػاف بنمكػاني الى النضػ  ب 
ة كبيرة وكاف لي نفوذ ؤسسم عدو األف. بنيت  لدا اتجنبيا. والكريريف منيـ أسرا لعمى مساعدتيـ 

موا لي لمتممػذة رسِ أ  ىاـ في الكنيسة، ولكف أعظـ المواىب التي أودعيا لي الرب كانت أؤلئؾ الذيف 
ِمكػػًا ىنػػا رفضػػت الكريػػريف مػػنيـ. لػػو لػػـ أكػػف أنانيػػًا وميتمػػًا بسػػمعتي لكنػػت  ممػػف  قػػد د عيػػت  كنػػت . م 

زتو  أنػت  ومػا سػت نجزه لكػاف فػي حسػابي السػماوف أيضػًا. كؿ ما أنجو لمجموس عمى أعمى العروش. 
ا فمػ. تخػص األبديػة لكنو بدًح عف ذلؾ، أعطيت  الكرير مػف إىتمػامي ألشػياء ذو أىميػة قميمػة جػداً 

ما حجػر  كًا عمى األرض سيكوف كريراً مِ ما يجعمؾ م   عمى األرض يبدو مختمفًا جدًا ىنا.يبدو جيدًا 
كػػػًا ىنػػا ىػػو اإلتضػػاع وعػػػدـ القيمػػة عمػػى األرض. ىػػػؿ مِ ا يجعمػػؾ م  مػػ عرػػرة ألف تصػػير ممكػػًا ىنػػػا.

 تسامحني؟"

قمت  وأنا مرتبؾ قميًو، "بالطبع. لكني أيضػًا أحتػاج الػى مسػامحتؾ. ف نػا ح زلػت أفكػر أف إحراجػؾ 
 والتمرقد عميؾ جعؿ الوضع صعبًا عميؾ."

ة، لكػػف ذلػػؾ لػػـ يكػػف بعػػض مشػػاكمؾ بصػػورة صػػحيحميػػزت  أجػػابني، "صػػحي  أنػػؾ لػػـ تكػػف مراليػػًا و 
ـ  حينمػػا رأيػػت  إيػػاؾالسػػبب فػػي رفضػػي  لعػػالـ. لػػـ يرفضػػني الػػرب اأنػػا فشػػؿ . لػػـ يػػرفض الػػربق العػػال

رأا خطيتػػي. فقػػد بػػذؿ حياتػػو ألجمنػػا. ينبغػػي عمػػى األعظػػـ دومػػًا أف يبػػذؿ حياتػػو لسصػػغر.  حػػيف
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رػػػِؿ.  ز فػػػيع ػػػكنػػػت  أكرػػػر نضػػػجًا. كانػػػت لػػػي سػػػمطة أكرػػػر منػػػؾ، ولكنػػػي أصػػػبحت مرػػػؿ أحػػػد الم   الم 
 يف الذيف أرسميـ لي."خر لسو  إياؾ الرب لرفضي رفضت  

التػي غيَّػر وفيما كاف يتكمـ، كانت كمماتو تنفذ فيَّ بعمؽ. كنت  أنػا أيضػًا مػذنبًا لكريػر مػف األشػياء 
أىميػػػة دوف  معتبػػػرًا إيػػػاىـ أنػػػاس  مػػػنيـ  . فالعديػػػد مػػػف الرجػػػاؿ والنسػػػاء الػػػذيف تخمصػػػت  فكػػػره عنيػػػا
وف بدأوا ي تضييع وقتيحاولوف  خوؿ ذىنػي. كػـ أردت  الرجػوع األف وجمعيػـ معػًا رانيػة  األف يمرق

أناسػًا   ضػياع الوقػت. لقػد أضػعت  شػعورف بف مػأشعر بو أسػوأ بكريػر  رت  فقد كاف الحزف الذف صِ 
في المعركة التي جرت عمػى الجبػؿ. كػؿ م سوريف العديد منيـ في قبضة العدو األف، مجروحيف و 

ِسبت  الناس األقػؿ شػ نًا. سػن أجؿ الناس، ومع ذلؾ ىذه الحرب كانت مف قاتؿ ألجػؿ الحػؽ أكرػر ح 
خػػدمات التبشػػير فيمػػا نػػركض نقاتؿ ألجػػؿ سػػعطػػي الحػػؽق. أ   مػػف قتالنػػا ألجػػؿ النػػاس الػػذيف ألجميػػـ

 الناس.رؤوس فوؽ بنعؿ 

العديػػػد مػػػف النػػػاس بػػػ ني قائػػػد روحػػػي  لكنػػػي فػػػي الواقػػػع األصػػػغر بػػػيف يعتقػػػد فػػػي نفسػػػي، " وفكػػػرت  
 لقديسيف،"ا

. قػػاؿ سػػيحييف فػػي زمانػػو، "أفيػػـ كيػػؼ تشػػعرأنػػو واحػػد مػػف أعظػػـ القػػادة الم عِرفػػت   ا خػػر قػػاؿ رجػػؿ  
ـ بػيف األعظػلقديسيف. رػـ قبػؿ وفاتػو دعػا نفسػو بولس الرسوؿ عند نياية حياتو إنو األصغر بيف ا

األصػغر  ألـ يكف قد تعمـ في حياتػو عمػى األرض أنػو ىػو أيضػًا سػيكوف فػي خطػر لكونػو الخطاة
واحػػد مػػف األقػػربيف الػػى فننػػو األف رض سػػماء؟ ولكػػف ألنػػو تعمػػـ ذلػػؾ عمػػى األبػػيف القديسػػيف فػػي ال

 األبدية." طواؿ الرب، وسيكوف واحدًا مف أعمى المراتب

عمى ذلؾ خطر ي" كاف مفاج ة عظيمة لي إذ لـ جاىوتناظرًا ذلؾ الرجؿ في مجموعة "العذارا ال
ػمواغبياء تطيع أف أصدؽ ب نؾ واحد مف األبالي أبدًا. فقمت  لو، "ح أس النػـو فػي حيػاتيـ  الذيف فضَّ

 رض. لماذا أنت ىنا؟"الروحية عمى األ

بننجيػػػؿ  لػػػوؤتمػػػف أ  يعمميػػػا إنسػػػاف يمكػػػف أف واحػػػدة مػػػف األخطػػػاء المميتػػػة  "إننػػػي ىنػػػا ألنػػػي فعمػػػت  
نفسػػو يحسػػب لمػػف الرسػػؿ العظمػػاء الػػذف لػػـ يكػػف أدنػػى بػػولس الرسػػوؿ إرتقػػى مخمصػػنا. تمامػػًا كمػػا 

عارفػًا إنػي واحػد مػف أعظػـ الخطػاة الػذيف  أعظـ الخطاة. أما أنػا ف خػذت  الطريػؽ المعػاكس. بػدأت  
وجد نعمة، ولكني إنتييت معتقدًا ب ني واحد مف أعظػـ الرسػؿ. كػاف ذلػؾ بسػبب إفتخػارف العظػيـ، 

واحد ح يػرا  بدأت  أىاجـ كؿف، في ىذا المكاف كما بقية أصدقائي ممخاطرِ حيث لـ أكف معرضًا ل
دعوتيـ وحتى شخصيتيـ، ضاغطًا عمييـ منيـ األشياء كما أراىا أنا. أؤلئؾ الذيف تبعوني جرَّدت  

ليكونوا جميعيـ مرمي، لئو يكوف الذيف حولي كما يريدوف ألنفسيـ. لـ يتجرأ أحد أف يس لني ألني 
ًا سػػ جعؿ ف أدنػػى شػػ نيخػػر الػػى مسػػحوؽ، كنػػت أفكػػر أنػػو بجعمػػي األو ًح إيػػاىـ م حػػكنػػت س سػػحقيـ 



 44 

مػػف المفػػروض أف أكػػوف  الػػروح القػػدس لكػػؿ واحػػد. كانػػت خػػدمتي مػػف  نفسػػي عظيمػػًا. فكػػرت  بػػ ني
فػػي ترتيػػب كامػػؿ،  يءالخػػارج تظيػػر كماكنػػة ت ػػدار بنعومػػة حيػػث تواجػػد الجميػػع فػػي إتفػػاؽ وكػػؿ شػػ

لصػورتي  نػاس ألي ػيف طبػؽ األصػؿألمعسػكر إعتقػاؿ. أخػذت أوحد الػرب وجعمػتيـ لكنو كاف ترتيب 
نفسػػي بػػ ني ح أخػػدـ الػػرب بػػؿ أخػػدـ الػػورف الػػذف بنيتػػو  ولػػيس لصػػورة الػػرب. وفػػي النيايػػة وجػػدت  

الحػؽ ، عمػى األقػؿ فػي التطبيػؽ، حتػى  وًا لإلنجيػؿِ ند نياية حياتي صرت في الواقػع عػدلنفسي. وع
ف بدت  تابيًا."كِ  كتاباتي وتعميمي خالية مف أخطاء وعيوب وام

  نؾ أصبحت عدوًا لإلنجيؿ، فمماذا أنت ىنا؟"ب يحاً فس لتو، "إف كاف ذلؾ صح

يف عنػػو، خػػر نعمػػة الػػرب، كنػػت  أرػػؽ فػػي الصػػميب لخػػوص نفسػػي، ومػػع ذلػػؾ منعػػت  األإنػػي ىنػػا ب"
ف لػـ نكػف أمنػاء. كمػا  م رشدًا إياىـ الى نفسي بدًح مف إرشادىـ لمرب. يبقى الرب أمينًا لنا حتػى وام

لكػػي يعطػػي الفرصػػة ألؤلئػػؾ الػػذيف كػػانوا تحػػت  لوقػػتاقبػػؿ أنػػو بنعمتػػو أخػػذني الػػرب مػػف األرض 
 يجدوه ويعرفوه."لكي سيطرتي 

أكرػػر مػػف اإلعتقػػاد أف يكػػوف أمػػر ىػػذا الرجػػؿ صػػحيحًا. فالتػػاريي أعطانػػا عنػػو  يءلػػـ يصػػدمني شػػ
 صورة مختمفة تمامًا. إستمر في كومو وك نو يقرأ ما يجرف في قمبي 

عمػػى األرض. كانػػت لػػؾ  لمحػػة عنيػػا، لكنػػؾ ودة ف الموجػ"هلل مجموعػة مػػف كتػػب التػػاريي تختمػػؼ عػػ
لسػت تعمػػـ بعػد عػػف مػػدا اإلخػتوؼ. التػػاريي األرضػػي سػيزوؿ ولكػػف الكتػػب الموجػودة ىنػػا سػػتدـو 

تنظػر النػاس أف تبتي  بما تسجمو السماء عف حياتػؾ، فننػؾ مبػارؾ فعػًو.  الى األبد. إف إستطعت  
قمػة تمامػًا. مغموطػًا مػًا، وبعػض األحيػاف مف خوؿ زجاج غامض، لذلؾ سيكوف تاريخيـ معِتمػًا دو 

مف الناس، بػؿ فػي الواقػع قمػة مػف المسػيحييف ليػـ موىبػة التمييػز. بػدوف ىػذه الموىبػة يسػتحيؿ أف 
بدقة في الناس المتواجديف في الوقت الحاضر أو الماضي. حتػى بوجػود ىػذه الموىبػة  ز الحؽت مي  

كػـ عمػى األ ،ما لؾجرَّد مت  ليس األمر سيًو. الى أف تتواجد ىنا و  يف مػف خػر فننؾ ستستمر فػي الح 
الى أف فػػنػػِذرنا بػػ ف ح نحك ػػـ قبػػؿ الوقػػت. أ  إيجابيػػًا أـ سػػمبيًا. ليػػذا السػػبب إمػػا ه، خػػوؿ تحي ػػز م شػػوَّ 

يف، سػواء كػانوا ي نجػزوف أعمػاًح جيػدة أـ خػر نتواجد ىنا لف نتمكف أبػدًا مػف معرفػة مػا فػي قمػوب األ
ة حتى في أسوأ الناس، وحوافز شريرة حتى في أفضػؿ النػاس. فػي ىػذا حوافز جيد دتْ شريرة. تواج  

كـ ألعماليـ وحوافزىـ."  المكاف فقط يتمكف الناس مف إستوـ الح 

 ."لتواجدف ىنا حالياً  ، "حينما أرجع  الى األرض، ىؿ س كوف قادرًا عمى تمييز التاريي بدقة  فس لتو  

ا ألنػػؾ صػػميت الػػى الػػرب لػػيحك ـ عميػػؾ بصػػرامة، أنيػػى اإلصػػوحي العظػػيـ كومػػو قػػائًو، "أنػػت ىنػػ
ِطمباتػؾ لكي ي صح حؾ بقساوة، لكي تستطيع أف تخدمػو بصػورة أفضػؿ. كػاف ىػذا واحػدًا مػف أحكػـ 

عمى اإلطوؽ. فالحكماء يحكمػوف عمػى أنفسػيـ خشػية أف ي حكػـ عمػييـ. حتػى أف أفضػؿ الحكمػاء 
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كػـ عمػػى أنفسػيـ بصػػورة جيػػدة. دركوف عػػدـ إمكػػانيـ حتػى يمتمسػوف أحكػػاـ الػرب، ألنيػػـ ي ػ عمػػى الح 
عمى األرض ستنظر دومًا مػف لكنؾ وألنؾ متواجد ىنا فننؾ ستغادره بحكمة وتمييز أفضؿ بكرير، 

نػا لتعػرؼ النػاس بصػورة أفضػؿ، مػا عمػى األقػؿ. ستسػاعدؾ خبرتػؾ ى خوؿ زجاج غػامض لدرجػة  
ادر السػماء سػت خذ إنطباعػًا أكرػر . حينما تغتواجدؾ الكمي ىنا يمكنؾ معرفتيـ كمياً عند ولكف فقط 

يػـ. ىػذا صػحي  تمامػًا فيمػا يتعمػؽ بتػاريي النػاس. كررة معرفتؾ بعف قمة معرفتؾ بالناس بدًح عف 
حقيقتػػي سيسػػاعدؾ معرفػػة تابػػاتي، و س ػػم  لػػي بػػالتكمـ معػػؾ ألنػػي الػػى حػػد مػػا تممػػذتؾ مػػف خػػوؿ كِ 

 بشكؿ كبير"

انػت ذات جمػاؿ ورشػاقة مريػر، ولكػف لػيس بصػورة رـ تقدمت إمرأة الى األماـ ح معرفػة لػي بيػا. ك
 قار والنبؿ.لموِ  اً شيوانية أو مغرية بطريقة ما بؿ كانت تعريف

منػي، لػذلؾ مػا أتػى بدأْت الكوـ قائمة، "كنت  زوجتو عمى األرض. الكرير الذف تعرفػو عػف زوجػي 
سػؾ. تسػػتطيع إصػوح الكنيسػة دوف أف تصػم  نفبنمكانػؾ سػ قولو لػيس فقػط عنػو، بػؿ عػف ِكونػػا. 

ب أو تمجيػػد اإلبػػف. إف تعيػػدت  تػػاريي، ومػػع ذلػػؾ ح تفعػػؿ مشػػيئة اح  أف تممػػي كومػػًا عػػف مسػػمؾ ال
 لنفسؾ بصنع تاريي إنساني، يمكنؾ أف تفعؿ ذلؾ، لكنو إنجاز سريع الزواؿ سيتبخر مرؿ دخاف."

، "ولكػػػف عمػػػؿ زوجػػػؾِ  ألف. ر بصػػػورة عظيمػػػة عمػػػى كػػػؿ جيػػػؿ بعػػػده لحػػػد ا، أو عممػػػؾ، أرَّػػػف حتجػػػت 
 أف أتصور مدا الظوـ الذف سيعانيو العالـ بدونو."عميَّ يصعب 

نقية  نفسؾ   ظت  تستطيع أف ترب  العالـ كمو ومع ذلؾ تخسر نفسؾ. إح إذا حف  لكنؾ "ىذا صحي . 
. خسر زوجي نف   و لي، ولـ يربحيا إح س  حينئذ تستطيع أف تؤرر عمى العالـ ألجؿ قصد اهلل األبدف 

ذلػؾ. فعػؿ الكريػر ولكػف أكرػره كػاف لػي ممػا تمكف مػف األرض لكػي يػ ذت  خِ ألني أ   وعند نياية حيات
يف. إستغمتو كنمتداد خر لمرب. ضغطت  عميو، حتى إني أعطيتو الكرير مف المعرفة التي عمَّميا لس

عميػو لكػي أسػتطيع أف أعػيش  لغرورف، ألني كنمراة لـ ي عترؼ بي في حينو كقائػد روحػي. ىيمنػت  
 لي." نْفسو  لكي يبرىف  يءلو. رـ جعمتو يفعؿ كؿ شحياتي مف خو

 قمت  وأنا أنظر إليو، "يبدو أنؾ كنت تحبيا كريرًا جدًا،"

الواحػد يعػد يميػؿ "كو. لـ أحبيا أبدًا. وح ىي أحبتني. في الواقع، بعد سنوات قميمػة مػف الػزواج لػـ 
معػػًا. وكممػػا كنػػا نػػنج  بيػػذه  ، لػػذلؾ وجػػدنا طريقػػة لمعمػػؿخػػر. لكننػػا إحتجنػػا الواحػػد لسخػػرالػػى األ

الػػذيف لنحتػػاؿ عمػػى أف نكػػوف أكرػػر خػػداعًا إعتػػدنا أكرػػر تعاسػػة، ومػػف رػػـ كنػػا نصػػير الطريقػػة كممػػا 
نفػػوذًا أكرػػر بترقيػػة نفسػػؾ كممػػا  كػػانوا يتبعوننػػا. كنػػا تعسػػاء فػػارغيف عنػػد نيايػػة حياتنػػا. كممػػا كسػػبت  

زدادت و لإلحتفػػاظ بنفػػوذؾ، ًح نضػا ت  إزدد كػػانوا يخافوننػػا، لكننػػا كنػػا  قسػػاوة. ممػػوؾحياتػػؾ ظومػػًا و ام
داع كؿ واحد  مف مرتبة المموؾ الى القروييف. لـ نكف نرػؽ ب حػد  ألننػا كنػا نعػيش فػي ِخػمف نخاؼ 
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. كرزنا عف المحبة والرقة ألننا أردنا كؿ واحػد أف يحبنػا خرأنفسنا لدرجة لـ نكف نرؽ أحدنا في األ
. إف كػرِ  تِخؼق نسػكنػا ويرؽ بنا، لكننا كنا نخػاؼ وبسػرية  زت  أعظػـ حػؽا لكنػؾ ح تعيشػو بكػؿ واحػد 

 فننؾ أعظـ منافؽ."

إستطعت رؤية حيػاتي وىػي متجيػة ذات اإلتجػاه. كػـ كنػت  أفعػؿ  ، إذدؽ فيَّ كمطرقةكوميـ ي بدأ
يف، خاصػػة ألؤلئػػؾ خػػر بػػرِىف نفسػػي لسأرا كػػؿ مػػا فعمتػػو أل   لترقيػػة نفسػػي بػػدًح عػػف المسػػي ؟ بػػدأت  

نافسػػيـ بطريقػػة مػػا. بػػدأت  أرا الكريػػر مػػف حيػػاتي أ  إنػػي كنػػت أشػػعر ي، أو الػػذيف الػػذيف ح يحبػػونن
. ألف ىنػا مبنيًا عمى المظاىر الكذابة لييئة بارزة تناقض حقيقتي فعًو. ولكني لـ أستطع اإلختبػاء

 البارزة. حوافزفف كنت  ما وراء حجاب ف الشيود تعِرؼ  م  ىذه السحابة العظيمة مِ 

حقػػػًا حتػػػى كػػػاف مػػػف المسػػػتحيؿ أف أسػػػ ؿ عػػػف نبػػػيوف ، فرأيتيمػػػا صػػػريحاف و لييمػػػاإنظػػػرت رانيػػػة 
 أكرػػػر خطايػػػاىـ الممتويػػػة ألجػػػؿ نفسػػػي، وكانػػػا سػػػعداء بصػػػدؽ   . كانػػػا سػػػعداء فػػػي عػػػرضِ حوافزىمػػػا

 لقدرتيما عمى فعؿ ذلؾ.

مفيوـ خػاطل عػف تاريخػؾ  قمت لو وأنا أنوح رائدًا بشدة تذكر تفاصيؿ ىذا المقاء، "قد أكوف أخذت  
صمي بػ ف أتمكػف مػف أف أحِمػؿ  مػف ىػذا المكػاف اإلسػتقامة أ  اباتؾ، أما األف فنني ا قد رؾ أكرر. وكت

والحرية التي لكما األف. تعبت  مف محاولة العيش لموصوؿ الى صورة بارزة لنفسي. كـ أتوؽ ليذه 
 الحرية." رـ قدَّـ اإلصوحي الشيير نصيحتو األخيرة قائًو 

 يف بػ ف يفعمػوا مػا تفعمػو أنػت. اإلصػوح لػيس عقيػدة. مصػدر اإلصػوحخػر األ" ح تحاوؿ أف ت عم ػـ 
خم ص. حينما تػرتبط بالمسػي ، حػامًو األعبػاء التػي ي عطيػؾ إياىػا، مف اإلتحاد مع الم  ىو  الحقيقي

. فحسػب وألجمػننؾ تعمػؿ عممػو فقػط حينمػا تعممػو معػو، ولػيس ففيو سيكوف معؾ ويحمميا عنؾ. 
نفسؾ معو فننؾ لف تفعؿ شػيئًا ألجػؿ السياسػة  يولد ما ىو روح. إف ربطت  الروح فقط يستطيع أف 

نيايػػة خػػدمتؾ.  الػػىذلػػؾ سػػيقودؾ  ،ص  ر  ألجػػؿ ضػػغوط سياسػػية أو ف ػػتفعمػػو  يءف شػػأأو التػػاريي. 
إنجازاتؾ، وسيخِفؽ ت ريرؾ الى  كؿ عمىستقضي  حياتؾنع ص  محاولة ألجؿ ع ِممت األشياء التي ف

ـ نفسػػؾ مػػف دعػػوة اهلل السػػامية، كمػػا فعمنػػا نحػػف. يف فننػػؾ ت حػػر  خػػر رزه لساألبػػد. إف لػػـ تحيػػا مػػا تكػػ
تفعمػو  يءبحث عف مجده فقط. كػؿ شػخم ص وام س قوؿ لؾ ما يحفظؾ عمى طريؽ الحياة  أِحب الم  

خم ػػص تفعمػػو مػػف محبتػػؾ الصػػادقة لمم   يء. أف شػػيومػػًا مػػا سػػيجمب لػػؾ إذحؿ مريػػع لتمجيػػد نفسػػؾِ 
، وفػي النيايػة يػؤدف بػؾلتمجيد إسػمو سي وس ػع حػدو  ًا. ِعػش مكػاف أعمػى سػموَّ  الػى د ممكوتػو األبػدف 

 لما ي سجؿ ىنا، وح تيتـ بما ي سجؿ عمى احرض."

ناسػًا ألىػدافي الخاصػة، أو حتػى تذكرت إني في أوقات إستخدمت أ  بخطيتي.  رت  بعد رحمييما غ مِ 
أفضؿ، كؿ ذلػؾ بػدأ يسػقط  ظيار نفسي بصورةإسـ يسوع، لتوسيع طموحاتي، أو إل إستخداـ مجد
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. في ىذا المكاف  ذات ستطعت رؤية قوة ومجد ذاؾ الذف إسػتغمتو كريػرًا، صػار لػي الذف فيو إعميَّ
المكػػاف أكرػػػر ب غضػػًا مػػػف أف أسػػػتطيع الصػػمود فيػػػو. سػػػقطت عمػػى وجيػػػي فػػػي أسػػوأ يػػػ س عرفتػػػو. 

شػػعرت بػػالمرأة وىػػي األحػػداث العػػابرة أمػػامي، ىػػذه فبعػػدما تػػراءا لػػي ك بديػػة  رؤيػػة أؤلئػػؾ النػػاس و 
. كانػت وأنػا شػاعر األف بيكػذا شػرا وفسػادترفعني ألقؼ عمى قدمي رانية. قيرتنػي نقاوتيػا خاصػة 

 لي رغبة عميقة ألعبدىا ألنيا كانت نقية جدًا. 

فػي ىػذا  ا خػر، "رغبتؾ لعبػادتي أو لعبػادة قالت لي م شد دة في كوميا، "إلتفْت الى اإلبف،" وتابعتْ 
. إنني نقية ألني امحاولة لصرؼ اإلنتباه عف نفسؾ، وتبرير نفسؾ بخدمة ح تريدىالوقت إنما ىو 

وجَّيت  نظرف إليو. أنت تحتاج ألف ترا الفساد الموجػود فػي قمبػؾ، حينئػذ ينبغػي أف ح تسػكف فػي 
و نظرؾ إليو."عف تبحث وأف ح نفسؾ،   تبرير نفسؾ ب عماؿ ميتة، ولكف وج 

. حينمػا ححظػت أف يكػوف أذيػة أو إسػاءةنػو إسػتحاؿ أىتمػاـ حتػى قالت كوميػا بمحبػة صػادقة وبن
 إني فيمت كوميا، إستمرت قائمة 

فػي ذلػؾ  حػوافزف"النقاوة التي تراىا فيَّ رأىا زوجي فيَّ أوًح حينما كنػا شػبابًا. كنػت  نسػبيًا نقيػة فػي 
يع أبدًا أف تكوف ستطسماح لو لعبادتي. لف تبال أفسدت محبتو وأفسدت نقاوتي خط ً الوقت، ولكني 

يجػػػاد ذاؾ الػػػذف جعميػػػـ أنقيػػػاء، جميعػػػًا د عبادتػػػؾ لشػػػخص  أنقػػػى منػػػؾ، بػػػؿ بتجػػػاوزىـ نقيػػػًا لمجػػػر  وام
د انحرافنػا عػف دادنا كمما كنا نقبؿ مجدىـ لنا ويز كانت الناس تمج  الوحيد الذف ح خطية فيو. كمما 

أؤلئػػؾ ضػػد سػػتخدميا طريػػؽ الحيػػاة. رػػـ بػػدأنا نعػػيش إلكتسػػاب مجػػد النػػاس والحصػػوؿ عمػػى قػػوة ن
دوننا. ىكذا كان ، وىذا ما حدث لمعديد مف الموجوديف ىنا في القسـ األدنى، ت نيايتناالذيف ح ي مج 

 نحف الذيف كنا قد د عينا لنكوف في األماكف العميا."

ذ أردت  إطالة الحديث، س لت  ما ورد في ذىني، "ىؿ   أف تكونا معًا ىنا؟" زوجؾِ و  عميؾِ صعب يوام

كػـ "أبدًا. . اإلليػي كؿ العوقات التي لكـ عمى األرض مسػتمرة ىنػا، والجميػع أنقيػاء ىنػا بسػبب الح 
أكرػر مػف أف واحػد، ونحػف ىنػا نحبػو الػرب ر لنػا ِفػكمما تكوف مغفورًا كمما تزداد محبتػؾ. بػالطبع غ  

. األف خػػػرصػػػرنا نحػػػب أكرػػػر الواحػػػد األ خػػػر. وبعػػػد أف غفرنػػػا الواحػػػد األا خػػػرأكرػػػر مػػػف أف واحػػػد 
ىكػػذا جراحاتػػو  قػػتْ ىػػذا الخػػوص. كممػػا تعمَّ اررػػي قتنػػا مسػػتمرة فػػي عمػػؽ وصػػفاء أعظػػـ ألننػػا و عو
شفائنا. كاف بنمكاننا أف نختبػر ذلػؾ عمػى األرض، لكننػا لػـ نػتعمـ المغفػرة فػي ألجؿ محبتو عمؽ تت

 تنػافػت طريػؽ حياالمنافسػة التػي دخمػت فػي عوقتنػا وحرَّ  تمكنػتْ حينو. إف كنػا تعممنػا المغفػرة، لمػا 
عميػؾ  المغفػرة كممػا  مؿ جذورًا فينا. إف أحببت  بصدؽ  فننؾ ستغفر بسيولة. كمما إستصعبتْ مف ع

إبتعدت  عف المحبة الصػادقة. المغفػرة ضػرورية إف أردت البقػاء عمػى طريػؽ الحيػاة. بػدوف المغفػرة 
 لؾ."مختار حر ؼ الطريؽ اليمكف لكرير مف األشياء أف ت  
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لـ عػف فسػادف، كانػت أيضػػًا لكػػي أتػ أة التػػي جمبتنػي الػى ىػذه المواجيػة أف ىػذه المػر  حينئػذ أدركػت  
قابمتيا في حياتي. لـ يكف إنجذاب عاطفي، لكني لـ أِرد تركيػا. وم دِركػة ألفكػارف فاتنة مرأة أكرر إ

 رة ب نيا عمى وشؾ الرحيؿ لكنيا قدَّمت لي موحظة أخيرة.تراجعْت خطوة مؤشِ 

ة يجػػذب النػػاس عمػػى الػػدواـ. سػػتتذكر األلػػـ الػػذف تشػػعر بػػو األف "الحػػؽ النقػػي الم عطػػى بمحبػػة نقيػػ
وىو سيساعدؾ بقيػة حياتػؾ. األلػـ جيػد، فيػو ي ظيػر لػؾ تواجػد المشػكمة. ح تحػاوؿ أف تخفػؼ مػف 

اهلل ألمًا إذ ي برز مشكمة نعانييا، ولكف حقَّو  المشكمة. كريرًا ما يجمب  حؽ مصدراأللـ الى أف تجد 
ريؽ الى الحرية والى حياة حقيقية. حينما تعرؼ ذلؾ فننؾ ستبدأ في اإلبتياج الط ائماً سي ظير لنا د

 ، التي س م  بيا لتساعدؾ عمى السير في طريؽ الحياة."ضيقاتؾفي 

عطػػي منػػذ البدايػػة، أ  بػػيف ذكػػر وأنرػػى  "كمػػا أف إنجػػذابؾ نحػػوف لػػـ يكػػف غيػػر حئػػؽ، إنػػو إنجػػذاب مػػا
بط حػػؽ نقػػي مػػع محبػػة نقيػػة، فػػنف الرجػػاؿ ي مكػػف أف وىػػو دومػػًا نقػػي فػػي شػػكمو الحقيقػػي. حينمػػا ي ػػر 

مقوا  ، والنسػاء ممكػف أف يكونػوا النسػاء المػواتي مفتقػريف لمرقػةي ييمنػوا ح لكػي يكونوا الرجاؿ الذيف خ 
مقف ألف محبتي لسػيطرة عمييػا احمَّت محؿ الخوؼ. ح يمكف التوعػب أبػدًا بالمحبػة أو محاولػة  فخ 

يمكػف  العوقػات أكرػر فسػاداً فيو المكاف الذف تكوف ذات في ف بخوؼ ألف المحبة تطرد كؿ خوؼ.
. وفيمػػا يتجػػدد ذىنػػؾ بػػروح الحػػؽ فننػػؾ لػػف تػػرا العوقػػات كفرصػػة أكرػػرسػػرَّة م   فيػػو اً أف يكػػوف مكانػػ
معرفتػو. إنػو مػذاؽ السػماء يمكننػا ة يف بؿ إلعطائيا ليـ. العطاء ىو أعظـ مسػرَّ خر تستمميا مف األ

طاىرة، وفيو نشوة حتى أف أكرر العوقات روعة عمى األرض ليست حيث نعطيو لمرب في عبادة 
لمحػػة عنػػو سػػريعة الػػزواؿ. مػػا نختبػػره فػػي العبػػادة ىنػػا ح يمكػػف لجسػػدؾ الصػػغير والضػػعيؼ سػػوا 

مجػػػاد العوقػػػات الصػػػادقة. ألجػػػؿ أالػػػنفس سػػػتطي ر غيػػػر الممجػػػد أف يحتممػػػو. العبػػػادة الصػػػادقة هلل 
بؿ عف عبادة صادقة. حينػذاؾ فقػط تبػدأ العوقػات لتكػوف  لذلؾ، عميؾ أف ح تبحث عف عوقات،

المكػاف األوطػ  ف ما يفترض فييا أف تكػوف. المحبػة الصػادقة ح تبحػث مطمقػًا عػف الييمنػة، بػؿ عػ
ؾ األف، ِمػػفػػي زواجنػػا، لكنػػا جالسػػيف بجنػػب الم   يءنػػا وزوجػػي إحتفظنػػا بيػػذا الشػػألمخدمػػة. إف كنػػا 

 نفوس أكرر بكرير."ممتمئة بلكانت وىذه القاعة العظيمة 

العرش والمجد الػذف  نحورانية  وبكوميا ىذا إختفْت المرأة بيف مراتب القديسيف الممجديف. نظرت  
 بدا أكرر جماًح مما لمحتو سابقًا. وضَّ  لي األمر رجًو كاف واقفًا بالقرب مني 

د يػر أنػت  بمجػرَّ . لػف تتغأكرػر زاؿ لكػي تػتمكف مػف رؤيػة الػرب بوضػوحي ػ "في كؿ لقاء، فنف حجػاب  
كػـ اهلل الحػؽ  سيمشػي فػي ح حجاب عميوبؿ برؤية مجده بوجو  ،رؤية مجده . كؿ مف يػ تي الػى ح 

 فػػي إزالػػة أف نػػوع حجػػاب ح يزالػػواأف يسػػاعدوا ـ بنمكػػانيليمتقػػي ب ؤلئػػؾ الػػذيف  واؽ كيػػذا الػػرواؽِ رِ 
 يرتدونو، فيي أحجبة  ت شو ه رؤيتيـ لمرب."
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لسػػنوات عديػػدة عمػػى األرض. فبػػدأت قػػد أعطتنػػي دراسػػتي كانػػت ر ممػػا يمػػًا أكرػػإسػػتوعبت  األف ف
بطيئػة. كيػؼ  ي عمػى األرض الػى األمػاـ إح خطػوة قوقػع  أبحػارتي و اأشعر أنو لـ تقودني كػؿ دراسػ

أؤلئػػؾ جميػػع جػػدًا مقارنػػة مػػع ؟ فحيػػاتي ح تػػؤىمني يػػـو الحسػػابيمكػػف أف ت ِعػػدقني عػػدة أعمػػار الػػى 
 الكاد إستطاعوا الوصوؿ الى ىنا.، الذيف بىناالذيف قابمتيـ 

ع مػرف ولػـ أكػف أعمػـ أنػو تػوفي. لػـ ألتقػي بػو عمػى مرػؿ مػف بػيف المراتػب. كػاف  ا خررـ برز رجؿ 
األحؼ الػى الخػوص  تِ قػد رىا كريػرًا جػدًا، أرشػد  أ  األرض أبدًا، ولكف كانت لو خدمػة عظيمػة كنػت 

بيػػـ ونشػػ ت عػػدة كنػػائس عظيمػػة. سػػ لني إف كػػاف بنمكانػػو أف يعػػانقني  مػػف خػػوؿ النػػاس الػػذيف درَّ
لدقيقة، فوافقت  وأنا شاعر  ببعض الحرج. حينما تعانقنا مع بعضنا شعرت بمحبة كبيرة خارجة منو 

جدًا عمى األلـ حتى إني لـ  اً عتادألمي الكبير المتواجد في أعماقي توقؼ مفعولو. كنت م   فَّ أحتى 
مػا. فػرح بعمػؽ   يءلػو أف معانقتػو شػفتني مػف شػ قمػت  الرجػؿ حتى توقؼ. بعد أف أطمقنػي لو أنتبو 

 في السماء. دنىحيف سمع ذلؾ. حينئذ بدأ يقوؿ لي عف سبب تواجده في المرتبة األ

ىػاـ إح  يءر أف يفعؿ الػرب أف شػنياية حياتي حتى إني لـ أكف أتصو "أصبحت متكبرًا جدًا عند 
ة الػػػى أنبيائػػػو. كنػػػت  أنانيػػػًا فػػػي إلسػػػاءاعممػػػو مػػػف خولػػػي. بػػػدأت  ألمػػػس ِمسػػػحة الػػػرب، وأقػػػوـ ب فإ

غيػورًا حػيف كػاف الػرب يتحػرؾ مػف خػوؿ كنت أصب  إفتخارف حيف إستخدـ الرب أحد توميذف، و 
خط  يتواجد فييـ ألقـو بػاليجـو عمػييـ. لػـ أكػف  يءأف فرد  خارج خدمتي. كنت  أبحث عف أف ش

 ا."خر أأعمـ إني في كؿ مرة أفعؿ ذلؾ ب ني أنخفض مرتبة 

 كيذا،"    يءنا متفاجل، "لـ أكف أعمـ أنؾ عممت أف شفقمت  وأ

يف ويعممػػػوا عممػػػي القػػػذر. طمبػػػت مػػػنيـ أف خػػػر أناسػػػًا فػػػي خػػػدمتي ليتحققػػػوا مػػػف األ "إننػػػي حرَّضػػػت  
يف بيػػدؼ فضػػحيـ. أصػػبحت أسػػوأ خػػر يطوفػػوا فػػي األرض ليجػػدوا أف خطػػ  أو خطيػػة فػػي حيػػاة األ

ا. زرعنػػا خػػر أنػػت  أحجػػار عرػػرة ت   يمكػػف أف يصػػمو إنسػػاف عمػػى األرض، صػػرت حجػػر عرػػرة يءشػػ
. كنػت متجيػًا ببِػر ف الػذاتي الػى ، كػؿ ىػذا بنسػـ المدافعػة عػف الحػؽالخوؼ واإلنشقاؽ في الكنائس

صػػيب بمػػرض ي سػػبب موتػػًا بطيئػػًا ومخزيػػًا. وقبػػؿ أ  اليػػوؾ. لكػػف الػػرب سػػم  برحمتػػو العظيمػػة أف 
كػوف واحػدًا مػف األقػؿ مرتبػة مػف الى صػوابي وتبػت. إنػي لشػاكر لتواجػدف ىنػا. قػد أ رجعت  وفاتي 

التػػػابعيف لمػػػرب ىنػػػا ولكػػػف ىػػػذا أكرػػػر بكريػػػر ممػػػا أسػػػتحقو. لػػػـ أسػػػتطع مغػػػادرة ىػػػذه الغرفػػػة الػػػى أف 
 أمرالؾ لكوني مخطئًا في حقكـ."مف عطيت  فرصة ألعتذر ليؤحء أ  

، "لـ تفعؿ أف ضرر لي."  فقمت 



 50 

مػػف أؤلئػػؾ تيػػة ت الموجيػػة ضػػدؾ أف جػػاب، "أوه، لكنػػي فعمػػت ذلػػؾ فعػػًو. كػػاف العديػػد مػػف اليجومػػا
نػي لػـ أنجػز اليجومػات شخصػيًا لكػف يف. ومػع إخػر يـ عمى اليجػوـ عمػى األجتيـ وشجعتالذيف ىيَّ 

 ىؤحء الذيف فعموا ذلؾ."مرؿ الرب إعتبرني مسؤوًح 

، "إنني أرا ذلؾ. بالت كيد أغفر    لؾ." فقمت 

ف كػػ يءقػػد بػػدأت  أتػػذكر كيػػؼ إنػػي فعمػػت الشػػ كنػػت   اف عمػػى مقيػػاس أصػػغر. أتػػذكر ذاتػػو، حتػػى وام
سمومو فػي تمػؾ الكنيسػة دوف أف لينشر األف كيؼ إني سمحت بع ضو سابؽ وساخط في الكنيسة 
فػػنني أشػػجعيـ عمػػى اإلسػػتمرار أف أوب خيػػـ أوِقفػػو. كنػػت أعػػرؼ أنػػو بالسػػماح ليػػـ لفعػػؿ ذلػػؾ دوف 

ره بعمميػػـ. و  بػػر  رد د أ  كرت كيػػؼ كنػػت بسػػبب أخطػػاء تمػػؾ الكنيسػػة. رػػـ تػػذكنػػت  أفكػػر أف ذلػػؾ لػػو م 
رالعديد منيـ و قصص  . بعػد تخصػيـ قائمػةصموات فػي د وضع ما يريدونو ىو مجر  قولي ب ف أ بر 

 ىكذا أحداث. حينئذ غمرني شرٌّ وظوـ إكتس  نفسي رانية. لمرؿ قميؿ نش  في قمبي فيض عظيـ 

عمػػػـ إنػػػي أسػػػتحؽ ، "أنػػػا أيضػػًا كنػػػت  حجػػػر عرػػػرة " كنػػػت أقػػػائوً  كريػػػرًا وسػػػقطت عمػػػى ركبتػػػي نحػػت  
 "راىا األف في قمبي.كما أأبدًا ىكذا قساوة ووحشية  الموت، أستحؽ أف نوع جحيـ. لـ أر  

، "كنا دومًا نعزف أنفسنا بالتفكير ب ننا إنمػا نفعػؿ فضػؿ  وىو يقوؿيـ لذاؾ الرجؿ جاءني صوت الف
مكنػػؾ الرجػػوع رانيػػة. هلل حينمػػا كنػػا نيجػػـ عمػػى أوحده،" وتػػابع، "جيػػد  لػػؾ أف تػػرا ذلػػؾ ىنػػا، ألنػػو ي  

عيػػوا ليكونػػوا أرجػػوؾ حػػذ ر توميػػذف عػػف ىوكيػػـ الوشػػيؾ الحػػدوث إف لػػـ يتوبػػوا. فالعديػػد مػػنيـ د  
كػـ عمػييـ، ي صػدر بِ  . كػاف أحجػار عرػرة   حػؽ  مموكًا ىنا، ولكف إف لـ يتوبوا فننيـ سيواجيوف أسوأ ح 

لػػػرب إرسػػػاؿ ىكػػػذا نعمػػػة أمػػػاـ العػػػرش طمبػػػت مػػػف ا مرضػػػي المخػػػزف نعمػػػة مػػػف اهلل. حينمػػػا وقفػػػت  
لتوميذف. ليس بنمكاني العبور إلييـ، ولكف الرب سػم  لػي ىػذه المػرة ألتكمػـ إليػؾ. أرجػوؾ إغفػر 

ر أؤلئؾ الذيف ىجموا عميؾ. فػي الواقػع ح يفيمػوف إنيػـ إنمػا يفعمػوف عمػؿ الم   شػتكي. أشػكرؾ وحر 
ف تحػػػتفظ بالخطايػػػا أو ألنػػػؾ سػػػامحتني، ولكنػػػي أرجػػػوؾ أف تسػػػامحيـ أيضػػػًا. فبنرادتػػػؾ تسػػػتطيع أ

 يا بمحبة. إني أناشدؾ ب ف تحب أؤلئؾ الذيف ىـ أعدائؾ."تتغطي

مغمػػػورًا بخطيتػػػي. كػػػاف ىػػػذا الرجػػػؿ مت لقػػػًا ونقيػػػًا ولػػػو  عمػػػيَّ سػػػماع ىكػػػذا كػػػوـ إذ كنػػػت   إستصػػػعب  
مػو يبالطبع قدرات غير معروفػة عمػى األرض. ومػع ذلػؾ كػاف يناشػدني بتواضػع عظػيـ لػـ أشػيد مر

بمحبػػة عظيمػػة تصػػدر عنػػو لػػـ أسػػتطع تصػػورىا، ولكػػف حتػػى مػػف دوف تػػ رير محبتػػو،  أبػػدًا. شػػعرت
 واحد مف الذيف ىاجموني. ف  شعرت بذنب أكبر مف ذنِب أ

، "بالت كيد ينبغي أف أكوف مستحقًا ألف ش  ي، بؿ أكرر بكرير،"بفعموه  يءأجبت 

احػػػد عمػػػى األرض ناشػػػدني قػػػائًو، "ىػػػذا صػػػحي ، ولكػػػف ليسػػػت ىػػػذه ىػػػي النقطػػػة األساسػػػية. كػػػؿ و 
خم صػػنا جمػػب إلينػػا النعمػػة والحػػؽ. إف كػػاف عمينػػا أف نعمػػؿ عممػػو يسػػتحؽ المػػوت الرػػاني، ولكػػف م  
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يػػ تي  ىػػو مػػا يجمبػػو العػػدو حػػيف بنعمػػة  وحػػؽا. الحػػؽ بػػدوف نعمػػة   يءينبغػػي عمينػػا أف نفعػػؿ كػػؿ شػػ
".  كموؾ نور 

درؾ بػ ني تػ دتيـ. ولكػف ألسػت  مساععمى مف ىذا ربما س كوف قادرًا التحرير  أجبتو، "إف إستطعت  
 ؟"منيـ كريراً أسوأ 

 كاف سيئًا،" لمتو ر في ذىنؾ أجابني ولكف بمحبة  ونعمة عميقة، "إنني أعمـ أف ما عبِ 

مػف غيػر تفكيػر، "ىػذه  قمػت  ف األف بقدر إىتمامو بتوميذهوبوضعي  أعمـ إنو صار ميتمًا بي كنت  
أف نكػوف  ممػةظالنحف الػذيف نعػيش فػي يمكننا كيؼ ىي السماء فعًو. ىذا ىو النور والحؽ فعًو. 

صرخت بنتجاه العرش، "يػا رب أرجػوؾ فكريف ب ننا نعرؼ الكرير جدًا عف اهلل؟" تمفتخريف جدًا، مف
 ىذا النور الى األرض رانية "  معيوً دعني أذىب حامِ 

، وعممػت بػ ني كنػت  مركػزوفي الحاؿ تػراءا لػي ج   إنتبػاىيـ.  نػد الػرب جميعػًا وىػـ واقفػيف بصػمت 
حػيف عممػت بػ نيـ جميعػًا ينظػروف  ؿ واحػد مػف ىػؤحء المتػ لقيف، ولكػفشعرت بنفسي تافيػًا أمػاـ كػ

 ، . شػػعرت ب نػػو لػػيس ىنػػاؾ إدانػػة كػػالتي سػػ ختبرىا. شػػعرت وكػػ ف عػػارـ   خػػوؼ  كمػػوج  إجتػػاحني إلػػيَّ
ف أسػتطيع أبػدًا قػد مػس ذلػؾ المكػاف. كنػت  فاسػدًا جػدًا، وفكػرت بػ ني لػ العدو األعظـ لممجد والحػؽ  

عف ىكذا مجد وحؽ كما ينبغي. لـ تكف ىناؾ طريقػة ألنقػؿ حقيقػة ىػذا المكػاف الرائػع وأنػا التعبير 
أنػػو حتػػى الشػػيطاف نفسػو لػػـ يسػػقط بقػػدر مػا سػػقطت  أنػػا مػػف النعمػػة. تيقنػًا فػي فسػػادف ىػػذا. كنػػت  م

 وأف تعرؼ عف تواجدِ أسوأ مف أف تكوف شريرًا كما أنا وجع  فكرت أف ىذا ىو الجحيـ. ليس ىناؾ 
  ف أكوف محرومًا مف ىذا المكاف ىو عذاب أسوأ مف أف حمػـ عمػى اإلطػوؽ. فكػرت  ف. ىكذا مجد  

 أنو ح عجب أف يكوف الشياطيف غاضبيف ومعتوىيف جدًا.

" ،بذلؾ كنػت  عمػى وشػؾ النػزوؿ الػى أعمػؽ مكػاف فػي الجحػيـ، فصػرخت، "يػا يسػوع حينما شعرت  
 إكتسػبت  ممػت أنػو ينبغػي أف أتحػرؾ بنتجػاه المجػد رانيػة، وبطريقػة مػا وفي الحاؿ شعرت بسػوـ. ع

اب العظمػػاء ه واحػػدًا مػػف الك تػػأعتبػػر  لفعػػؿ ذلػػؾ. إسػػتمرت فػػي المشػػي الػػى أف رأيػػت رجػػًو كنػػت   رقػػةً 
أعظػـ مػف كػؿ الػذيف إلتقيػت  وق ر عمؽ إدراكو في الحػؽ بحيػث كنػت أعتبػره  أ  عمى اإلطوؽ. كنت 
 بيـ في كؿ دراساتي.

 مف غير تفكير، "يا سيدف، كنت أتوؽ دومًا ليذا المقاء،" ت  فقم

 أجابني بنخوص حقيقي، "كما أنا أيضًا،"

تاباتػػؾ كنػت أشػػعر  ب نػؾ تعرفنػػي بطريقػة مػػا. أعتقػػد  بػػالكوـ، "أشػعر بػػ ني أعرفػؾ، وفػػي كِ  إسػتمرت  
 لـ ي طوَّب في الكتاب المقدس،"ممف  ا خرب ني م ديف لؾ ب كرر مف أف شخص 
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إلنػػػي لػػـ أخػػػدمؾ بصػػورة أفضػػػؿ. كنػػت  إنسػػػانًا سػػػطحيًا أت سػػػؼ ي، "أنػػػت كػػريـ جػػػدًا. ولكنػػي أجػػابن
 ."ييا إل   وممتمئًا حكمة دنيوية أكرر مف حؽا 

يػا زلػت أفكػر أنمػا صػواب، لكنػي  ذلؾ، أعمـ أف كؿ تعممت الكريرالى ىنا و أف أتيت ، "منذ أجبتو  
 ما ىو موجود عمى األرض،"  مفضؿ األمف  بعض  

الكاتب الشيير كومي بكؿ إخوص  قائًو، "أنت عمى حؽ. أف األمر لمؤسؼ، كػؿ واحػد  ىنػا  قِبؿ  
أف توجػػػب عمػػػييـ ؾ، كػػػانوا سيعيشػػػوف حيػػػاتيـ بصػػػورة مختمفػػػة إف ِمػػػحتػػػى أقػػػرب الجالسػػػيف مػػػف الم  

قػػدَّرًا  ف معظميػػـ. كنػػت  عػػيعيشػػوىا رانيػػة، ولكنػػي أعتقػػد بػػ ني كنػػت سػػ عيش حيػػاتي أكرػػر إختوفػػًا  م 
عطيػػػت لػػػي أ  اليبػػػات العظيمػػػة والِفطنػػػة التػػػي  مػػػوؾ، لكنػػػي خػػػذلت ممػػػؾ الممػػػوؾ. إسػػػتخدمت  مػػػف الم

ألجػػذب النػػاس لنفسػػي والػػى حكمتػػي أكرػػر ممػػا لمػػرب. إضػػافة الػػى ذلػػؾ، كنػػت  أعػػرؼ الػػرب عػػف 
معرفتػو. جعمػتيـ خاضػعيف لػي والػى عمى يف خر ، وتمؾ كانت الطريقة التي أجبرت األسماع األذف

فتػو. عرِ  الػروح القػدس، الػذف بالكػادِ الى يتيـ الى التفكير اإلستنتاجي بدًح يف مف أمرالي. وجخر األ
ػو النػاس الػى يسػوع، بػؿ الػى نفسػػي والػى األ تظػاىرت بػ ني أعرفػػو. حيػث يف مػف أمرػالي خػر لػـ أوج 

كمػػا فعػػؿ موسػػى تمامػػًا حوليػػا الػػى مسػػحوؽ، أ  تابػػاتي و حينمػػا رأيػػت الػػرب ىنػػا، أردت أف أطحػػف كِ 
مػب تقػديرؾ لػي لػف يج وأردت  مف كؿ واحد أف يعبد ذىني معػي. إل ييىني كاف جؿ الذىبي. ذبالعِ 

التػ رير مػف أجػؿ بحري ألعرؼ عنو و بدًح مف . إف كنت  قضيت وقتًا طويًو أبحث ألعرففرحًا لي
جالسػيف دنػى يف مستخدمًا معرفتي، لكػاف العديػد مػف المتواجػديف فػي ىػذه المجموعػة األخر عمى األ

 غيرىـ في ىذه الغرفة."وف ا خر لتواجد دَِّة ليـ، و عمى العروش الم ع

عمى  يءقاسيًا بعض الش ، ولكف ألست  تواجدف ىنا أف تقييمؾ لعممؾ صائب  بسبب فس لتو، "أعمـ 
، "عمم ػػػؾ ف عممػػػؾ فعػػػؿ ذات فػػػنأطعمنػػػي روحيػػػًا لسػػػنوات عديػػػدة، وحسػػػب عممػػػي  نفسػػػؾ؟" وتابعػػػت 

 ألناس كريريف." يءالش

ىو صحي  كما تبرىف عند وقوفي أماـ العرش. نعـ  و  فسي. كؿ ما قمت  "لست قاسيًا عمى نف جاب، 
ىنػػػا، ولكنػػػي طمرتيػػػا تحػػػت  شػػػخص   مواىػػػب أكرػػػر مػػػف أف  تقريبػػػًا مت  الكريػػػر، لكنػػػي أ عطيػػػت قػػػدَّ 

كػاف بنمكانػو أف يحمػؿ الجػنس البشػرف كمػو الػػى الػذف إفتخػارف وطمػوحي الروحػي. تمامػًا كمػا أدـ 
قػػاد البويػػيف مػػف النػػاس الػػى أسػػوأ م سػػاة، فمػػع السػػمطة تػػ تي  أعظػػـ مسػػتقبؿ مجيػػد، لكػػف بغمطتػػو

ا. مف سػػتواجييالمػػذعطيػػت  سػػمطة أكرػػر، كممػػا زاد جيػػدؾ لكػػؿ مػػف الخيػػر والشػػر أ  المسػػؤولية. كممػػا 
مػػف النػػوع األكرػػر عمقػػًا. لػػيس  المسػػؤولية   لػػدىور عديػػدةمػػع الػػرب  سػػيعرؼ أؤلئػػؾ الػػذف سػػيحكموف  

صػػداىا الػػى أبعػػد مػػف إدراكنػػا، ولػػو ألجيػػاؿ  ع  نصػػرة ي رجػػ ؼ لوحػػده، وكػػؿ غمطػػة بشػػرية أويقػػ أحػػد
لكانت النتيجة تواجد الموييف ىينا. كؿ الػذيف يفيمػوف كما ينبغي  ؼاألحأرشدت  قادمة. لو كنت  

الرب، فيػو بػف يلف يبحروا عنيا أبدًا، بؿ يقبمونيا عند معػرفتيـ أنيػـ مػرتبطسمطة الحقيقية طبيعة ال
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طمػب الػرب أف يعرر. ح تبحث عف نفوذ لنفسؾ، بػؿ أ  مؿ السمطة دوف الوحيد الذف يستطيع أف يح
 أطعـ إفتخارؾ في المعرفة."بالحرف قمبؾ، بؿ لـ ي طِعـ . ت ريرف وكف مستعدًا ألخذ نيره  

 ؟"ذاتو يءني ح أفعؿ الشإتاباتي، "كيؼ أعرؼ فيما كنت أفكر  بكِ  س لتو  

 نفسؾ مقبوًح عند اهلل وليس عند الناس."ِىف  لتبر تو، "إدرس رتبأجابني فيما كاف راجعًا الى م

بتسـ قميًو، م    مًا نصيحتو األخيرة قائًو، "وح تتبعني."قد  وقبؿ أف يختفي إلتفت  إليَّ وام

 رجاؿ ونساء مف جيمي ومػف أجيػاؿ التػاريي. توقفػت  شعب اهلل مف رأيت  في المجموعة األولى ىذه 
دِ  حدرتوت مػف كػاف مػع أنػو  دنػىار لتواجد الكريريف فػي المراتػب األمت بنستمر الى العديد منيـ. ص 

إذ كػػػػاف المتوقػػػع ليػػػـ أف يكونػػػػوا فػػػي المراكػػػز األعمػػػػى. شػػػاركني العديػػػد مػػػػنيـ بقصػػػص مشػػػابية، 
في خطية اإلفتخار المميتػة مػف بعػد إنتصػارات عظيمػة، أو سػقطوا بسػبب الغيػرة قد سقط جميعيـ 

تواجػػد وف بسػػبب الشػػيوة وتربػػيط اليمػػة أو ا خػػر ط كمػػا سػػقيف ِمسػػحة مػػرميـ. ا خػػر حينمػػا كػػاف ألنػػاس 
ذوا قبؿ عبورىـ الخط الى اليوؾ. أعطاني الجميػع ؤخ  ي  ألف الوقت جاء المرارة عند نياية حياتيـ و 

مسػافة أبعػد إف الػى سػقوطؾ  زادت السمطة الروحية التي تسير فييا كمما رتفعذات التحذير  كمما إ
 المحبة والتواضع. غادرت  

عميػػا فػػي مػػف ذوف المراتػػب الأجتػػاز أؤلئػػؾ  كػػـ بػػدأت  نحػػو كرسػػي الح  سػػير مسػػتمرًا فػػي الفيمػػا كنػػت  
ػػػر دت الممكػػػوت. وبعػػػد  بػػػنفس عرػػػروا تلقػػػائي مػػػع ىػػػؤحء الػػػذيف فػػػي العديػػػد مػػػف األحجبػػػة منػػػي أف ج 

ب ؤلئؾ الذيف تغمبػوا عمييػا. إلتقيػت  بزوجػاف خػدما الػرب األف المشاكؿ التي كانت لي، بدأت ألتقي 
نصػػرتيما أنػػو تشػػجعت ب، و ح يمكػػف وصػػؼ مجػػدىمابكػػؿ أمانػػة الػػى النيايػػة.  خػػرلواحػػد األوخػػدما ا

عرػروا بطػرؽ مختمفػة. تعرػروا، تبنمكاني البقاء عمى طريؽ الحياة وخدمة الرب ب مانة. أؤلئؾ الذيف 
لموصػػػية األولػػػى التكػػػريس لػػػـ ينحرفػػػوا عػػػف لكػػػنيـ  يءأؤلئػػػؾ الػػػذيف إنتصػػػروا حػػػدث ليػػػـ ذات الشػػػ

وبعمميما ىذا أكمو الخدمة لمرب، ليس لمناس وح حتػى لسشػخاص  مرب.ي محبتيـ ل، وىواألعظـ
 عوه أينما ذىب.الروحييف. ىؤحء ىـ الذيف عبدوا الخروؼ وتبِ 

وصػػؼ لممرتبػػة مجػػدًا ح يمػػا وجدتػػو حينمػػا وصػػمت نحػػو منتصػػؼ الطريػػؽ متوجيػػًا الػػى العػػرش، ف
أجتػػازىـ. األف مػػع المجػػد ليػػؤحء الػػذيف كنػػت  لػػي األف وك نػػو الظممػػة الخارجيػػة مقارنػػةً بػػدا األولػػى 

ف يتواجػد فػػي أف مكػاف فػي السػػماء. قيػؿ لػػي أف ىػذه الغرفػػة ألف فضػؿ جمػاؿ لػػسرض لػيس جػػديرًا 
  لفائقة الوصؼممالؾ االعتبة سوا ليست 

طريقػػة جػػد و  تأو حتػػى سػػنوات. ح داـ أيػػاـ أو أشػػيرقػػد سػػيرف نحػػو العػػرش يكػػوف مػػف الممكػػف أف 
، لػي الجميػعذلؾ المكاف. أكرر إنزعػاج واجيتػو ىػو اإلحتػراـ العظػيـ الػذف أظيػره  لقياس الزمف في

ياـ األخيرة. ظيػر مجػد معركة األ كنت محاربًا فيألني أنا أو ِلما فعمتو، بؿ  ليس بسبب م ف كنت  
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. لسبديػة كميػاأو ست خمؽ، مخموقة  شيد لو كؿ قوة وكؿ سمطة،تاهلل خوؿ المعركة األخيرة بطريقة 
بطريقػػة خاصػػة. معروفػػة حكمػػة اهلل صػػارت إنكشػػؼ خػػوؿ ىػػذه المعركػػة، و قػػد مجػػد الصػػميب  كػػاف

لمجػنس ت من   ات التيمف أعظـ اإلمتياز فننو ي من  واحدًا في ىذه المعركة ألف يكوف الفرد متواجدًا 
 البشرف.

مػػى فػػي المراتػػب األعمػػى جالسػػيف أيضػػًا عكػػاف الػػذيف كػػـ المسػػي ، أقتػػرب مػػف كرسػػي ح   وفيمػػا كنػػت  
كانػػت جػزءًا مػػف عرشػو. حتػى أف األدنػػى مػف ىػػذه العػروش كػاف أكرػػر ت لقػًا مػػف أف والتػي عػروش 
كامػػػًا عمػػػى مػػػدف األرض  أرضػػػيا  عػػػرش   سػػػي خذوف  حيػػػثمػػػرات عديػػػدة. كػػػاف قسػػػمًا مػػػف ىػػػؤحء ح 
يف حكامػػًا عمػػػى الشػػػؤوف الماديػػػة ا خػػػر يف كػػانوا حكامػػػًا عمػػػى شػػؤوف السػػػماء، و ا خػػػر ىـ قريبػػػًا. و مراكػػز 
عطػوا السػمطة أ  يؤحء الػذيف لحاؿ، كاف واضحًا أف  ؿ أنظمة النجوـ والمجرات. عمى أفمر لمخميقة

أكرػر مػف أؤلئػؾ الػذيف إسػتمموا السػمطة عمػى المجػرات. كػاف لمطفػؿ أىميػة أكرػر تقػديرًا عمى المػدِف 
 نجػػوـ، ألف الػػروح القػػدس كػػاف يسػػكف فػػي النػػاس، والػػرب إختػػار النػػاس كمكػػاف سػػكناه  المػػف مجػػرَّة 

بو  ذرة رمؿ، ومع ذلؾ كانت مقدَّرةفي محضر مجده أف قيمة كؿ األرض تافية كلي بدف. بدا األ
 إىتماـ كؿ جند السماء. حطم  لكونيا حدود 

ذ كنػػت   الػػروح مػػوؿ ة رمػػؿ. ومػػع ذلػػؾ، شػػعرت بحاـ العػػرش، شػػعرت بػػ ني أصػػغر مػػف ذر واقفػػًا أمػػ وام
فعػػًو أفيػػـ  طعت الوقػػوؼ. ىنػػا بػػدأت  القػػدس عمػػيَّ بطريقػػة أعظػػـ ممػػا حػػدث لػػي سػػابقًا. فبقوتػػو إسػػت

  إليو. ىذه الرحمة مع إني نادرًا ما إنتبيت  كؿ كاف يقودني خوؿ إذ لنا. يًا م عز  كِخدمتو 

كاف الرب لطيفًا ورىيبًا أكرر مما كنت أتصوره. فيو رأيت "الحكمة" الػذف قػادني الػى أعمػى الجبػؿ، 
الػرب كشػخص  سػِمعتو  يَّػزت  وا عمػى األرض. م  باأللفة مع العديد مف أصدقائي الذيف عاش وشعرت  
يف. كما إنػي ميَّزتػو كشػخص كريػرًا مػا رفضػتو حينمػا أتػى خر مرات عديدة مف خوؿ األمعي يتكمـ 

 قاضػياً فيو األسد والخروؼ، الراعي والعريس، ولكػف أكرػر مػف ذلػؾ رأيتػو ك يف. رأيت  خر إلّي في األ
 ىنا.

. وكػاف واضػحًا أف جمب لي الراحػةبيكذا عظمة مما عي مف حتى في حضوره الرىيب، كاف الم عز  
، كؿ مػا أراده ىػو أف أعػرؼ الحػؽَّ. ح تكفػي كممػات بشػرية عدـ الراحةالرب لـ يِرد أبدًا أف أشعر ب

إف لوصؼ مدا الرىبة أو مدا المطؼ عند الوقوؼ أماـ الرب. كنػت  قػد إجتػزت مرحمػة اإلىتمػاـ 
كػػـ جيػػدًا أـ سػػيئًا بالنسػػبة  كػػـ  لػػي، فقػػد عرفػػت  كػػاف الح  نػػو بنمكػػاني الرقػػة فػػي أ، و عػػادؿلمتػػو بػػ ف الح 

 الحاكـ.
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الكريػػر منيػػا كمػػا كانػػت ىنػػاؾ شػػغؿ القديسػػوف رأيػػت  الػػرب ينظػػر الػػى العػػروش التػػي كانػػت حولػػو. 
خػػدموني ب مانػػة فػػي كػػؿ جيػػؿ. أعػػدَّىا يعػروش فارغػػة. رػػـ قػػاؿ، "ىػػذه العػػروش ىػػي لمغػالبيف الػػذيف 

 منيا؟" واحد  مستحؽ  أف تجمس عمى  ـ. ىؿ أنت  أبي وأنا قبؿ ت سيس العال

المػرات، "حػيف يسػ لؾ اهلل كمػي المعرفػة سػؤاًح، فننػو ح يفعػؿ إحػدا تذكرت  ما قالو لي صديؽ فػي 
 ذلؾ لمبحث عف معمومات."

لػػى أؤلئػػؾ الجالسػػيف عمييػػا. إسػػتطعت تمييػػز بعػػ األبطػػاؿ العظمػػاء فػػي ض نظػػرت  الػػى العػػروش وام
السػػيف الػػذيف عػػِرفتيـ لػػـ يكونػػوا معػػروفيف عمػػى األرض. فػػالكريريف مػػف اإليمػػاف، ولكػػف معظػػـ الج

الذيف عرفتيـ كانوا م بش ريف قضوا حياتيـ في غموض. لـ ييتموا أبدًا ب ف ي ذكروا عمى األرض بؿ 
مػػف كػػانوا أغنيػػاء، أو حكػػاـ ممػػف الػػبعض ملرؤيػػة  يءمندىشػػًا بعػػض الشػػ مػػف الػػرب. كنػػت  ي ػػذكروا 

ك ػفَّ صػميات األمينػات أف النسػاء واألميػات الم  لػي حػاؿ، بػدا  ليػـ. عمػى أف أ عطػيكانوا أمناء لما 
 .مف العازباتمجموعة أف شغمف عروشًا أكرر مف ي

نفسي مسػتحقًا لمجمػوس عمػى  كنت أعتبر  سؤاؿ الرب إف للـ تكف ىناؾ طريقة ألجيب بكممة "نعـ" 
عطيػت أ  إنػي  جديف ىنػاؾ. عممػت  عرش  ىنا. لـ أكف مستحقًا لمجموس في رفقة أف واحد  مف المتوا

فػي السػماء أو األرض، ولكنػي فشػمت. كنػت يائسػًا، بالجائزة العظمى الفرصة لخوض سباؽ لمفوز 
ني  عممػػت بػػلكننػػي معظػػـ حيػػاتي،  نػػي كنػػت فاشػػوً واحػػد. ومػػع إ يػػزاؿ ىنػػاؾ أمػػؿ  مػػا ولكػػف كػػاف 

، ىنا قبؿ أف تنتيي حياتي عمى األرض. حينما إعترفت  ب ني لست  متواجد   مسػتحقًا ألشػغؿ عػرش 
  الرب س لني

 "ولكف ىؿ تريد ىذا الكرسي؟"

 أجبت، "بالطبع أريد ذلؾ مف كؿ قمبي،"

 قة وقاؿ، "ىذه الكراسي الفارغة كاف ممكنػًا أف ت شػغؿ فػي أف جيػؿ. قػدمت  رـ نظر الرب الى األروِ 
المعركػػػة  تجػػػاءف إذ إسػػػمي. ح تػػػزاؿ الػػػدعوة متاحػػػة. األ ينػػػا لكػػػؿ واحػػػد ناشػػػدىالػػػدعوة لمجمػػػوس 

وف سػػيكونوف أولػػيف. ست شػػغؿ ىػػذه الكراسػػي قبػػؿ إنتيػػاء المعركػػة. ا خػػر األخيػػرة، كريػػروف ممػػف ىػػـ 
سػي عرؼ الػػذيف سيجمسػػوف ىنػػا لشػيئيف  سػػيرتدوف عبػػاءة التواضػػع وسػيكونوف ِشػػبيي. لػػديؾ العبػػاءة 

ي أيضػًا. ترجع ستكوف ِشػبيفننو حيف األف. إف إستطعت اإلحتفاظ بيا وعدـ فقدانيا في المعركة، 
والقػوة،  ةلػي كػؿ السػمط تْ عطيػأ  حينئذ ستكوف مستحقًا لمجموس مػع ىػؤحء، ألنػي جعمت ػؾ مسػتحقًا. 

تبرػت فػيَّ تمامػًا. واألف حػيف بًا وست ؤتمف بسمطتي فقط وأنا وحدف أستطيع إستخداميا. ستكوف غالِ 
 نظر الى أىؿ بيتي."أإلتفت و 



 56 

مػػف مقدمػػة عرشػػو رؤيػػة كػػؿ إسػػتطعت نػػو. وجيػػي ونظػػرت خمفػػي فػػي اإلتجػػاه الػػذف جئػػت م أدرت  
لمراتب. كؿ يشغموف االموييف  أرضي. كاف الغرفة. كاف المشيد يفوؽ نطاؽ المقارنة مع أف مجد  

ر. كانػػت بػػأعظػػـ روعػػة مػػف جػػيش بكاممػػو، وعممػػت أنػػو لػػدف قػػوة أككػػاف دنػػى فػػرد فػػي المسػػتوا األ
. ومػػع ذلػؾ، إسػػتطعت قػوتي تفػوؽ سػػعتي إلسػتيعاب ىكػػذا مجػد   رؤيػة جػزء صػػغير جػدًا مػػف  شػامؿ 

 الذيف شِغموا الغرفة العظيمة.

مػا لرؤية دموع في عينيو. كاف قد مس  دموع كؿ واحد  ىنػا  ندىشت  نرـ إلتفت  ونظرت الى الرب ف
 عدا دموعو. وفيما كانت دمعة تسيؿ عمى خديو أمسكيا في يده. رـ قدَّميا لي قائًو 

 "ىذه ك سي. ىؿ ستشربيا معي؟"

بػدأت  أشػعر بمحبتػو فػي النظػر إلػيَّ طريقػة ألرفػض طمبػو. وفيمػا كػاف الػرب مسػتمرًا  لـ تكف ىنػاؾ
أرادنػي أف أكػوف قريبػًا منػو.  يزاؿ يحبني. ومع إني غير مسػتحؽ  ح العظيمة. حتى وأنا كقذر  كاف 

 رـ قاؿ لي 

مفتػػرض أف ِحػػبق جميػػع ىػػؤحء الػػذيف مػػف الأ  ح تسػػتطيع أف تػػدركيا. كمػػا  ِحػبق جميػػع ىػػؤحء محبػػةً أ  "
يكونػػوا ىنػػا ولكػػنيـ لػػـ يػػ توا. تركػػت  التسػػعة والتسػػعيف ألبحػػث عػػف ذاؾ المفقػػود. ح يتػػر ؾ رعػػػاتي 

شػارؾ قمبػي خم ػص المفقػود. أت  الذيف ح يزالوا مفقوديف. جئت  أل  الواِحد  لمبحث عف التسعة والتسعيف 
د فػػػي مػػؿء ىػػػذه نقػػػاذ المفقػػوديف؟ ىػػػؿ ستسػػاعد فػػػي مػػؿء ىػػػذه الغرفػػة، ىػػػؿ ستسػػاعالػػذىاب إلفػػي 

في ىذه القاعة؟ ىػؿ ت خػذ ىػذه الميمػة لتجمػب فرحػًا لمسػماء، لػي وألبػي؟ ىػذا  العروش وكؿ كرسيا 
كػػـ ىػػو  س ىػػؿ بيتػػي، وبيتػػي نفسػػو لػػيس ممتمئػػًا. لػػف ت حسػػـ المعركػػة األخيػػرة الػػى أف يمػػتعمػػى أالح 

زالػة الشػر مػف الخميقػة. إف شػ ربت  ىػذه الكػ س بيتي. حينئذ فقط سيحيف الوقت إلسػترداد األرض وام
 يـ."ًا لممفقوديف بالطريقة التي أحببتحبَّ ستكوف م  

ت بتواجػػد ىكػػذا أشػػياء فػػي غرفػػة بيكػػذا مجػػد، ووضػػع ئػػجػػدًا حتػػى إنػػي تفاج رػػـ أخػػذ ك سػػًا بسػػيطاً 
دمعتو فييا. رـ أعطاني إياىا. لـ أذؽ أبدًا شيئًا بيذه المػرارة. عممػت أنػو يسػتحيؿ عمػيَّ أف أشػربيا 

رير منيا، ولكني كنت مصممًا ألشربيا بقػدر إمكػاني. إنتظػر الػرب بصػبر  حتػى كميا، أو حتى الك
أخيػػػرًا فػػػي بكػػػاء مريػػػر وكػػػ ف أنيػػػار حقيقيػػػة مػػػف الػػػدموع تتػػػدفؽ منػػػي. كنػػػت  أبكػػػي ألجػػػؿ  إنفجػػػرت  

 المفقوديف، ولكف ب كرر مف ذلؾ كنت  أبكي ألجؿ الرب.

يممئنػي ممتزجػًا سػومو لعظػيـ. رػـ بػدأ إليو في ي س فيما لـ أسػتطع بعػد  إحتمػاؿ ىػذا األلػـ ا نظرت  
الػذف كنػت أعػرؼ  يذه الروعة. كاف ىػذا المػاء الحػي  ب شيئاً بيا. لـ أشعر أبدًا شعرت بمحبتو التي 

فبػدأت أشػعر بػ ف إشػتعمت فييػا النػار. الميػاه المتدفقػة فػيَّ وك ف  . رـ شعرت  طواؿ األبديةأنو ينبع 
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فخامػػػة مجػػػده. لػػػـ أشػػػعر أبػػػدًا بيكػػػذا حػػػافز لمكػػػرازة، ىػػػذه النػػػار سػػػتمتيمني إف لػػػـ أبػػػدأ فػػػي إعػػػوف 
ستخداـ ك ؿ نفس    لي مف أجؿ إنجيمو. تعطيأ  وعبادتو، وام

كػػـ ىػػذا ىػػو عػػرش النعمػػة مػػا عػػداه ىتفػػت  ناسػػيًا كػػؿ واحػػد   ، "يػػا رب. أنػػا أعمػػـ األف أف عػػرش الح 
نػػي ألػتمس إليػػؾ األف نعمػًة مػػف أجػؿ ِخػػ عمػػة  أسػػ ؿ ألػػتمس منػؾ الن يءدمتؾ. قبػؿ كػػؿ شػأيضػًا، وام

 تضػػػميؿمػػػف الر التحػػػر لدرجػػػة أسػػػتطيع ىكػػػذا حبػػػؾ أ  لكػػػي دربػػػي. أسػػػ لؾ النعمػػػة كماؿ سػػػتإلالنعمػػػة 
يسػتمر ىػذا  مخػوص مػف نفسػي ومػف شػر  قمبػي، وأفلنسػمؾ بحيػاتي. أدعػو  واألنانية التي أفسدتْ 

الػػذف أشػػعر بػػو فػػي التػػدفؽ فػػي قمبػػي. أسػػ لؾ أف تعطينػػي قمبػػؾ، تعطينػػي حبػػؾ. أسػػ لؾ أف  الحػػب
قمبػػي عمػػى خطيتػػي. أسػػ لؾ نعمػػة الػػروح القػػدس لمشػػيادة عنػػؾ  عطينػػي نعمػػة الػػروح القػػدس لي بكػػتت

إليػؾ. أسػ لؾ أف تكػوف النعمػة القػادميف حقًا. أس لؾ النعمة ألشيد لكؿ ما أعددتو ألؤلئؾ  كما أنت  
كػـ. أسػ ؿ النعمػة إلشػاركيا مػع أؤلئػؾ المػدعويف  روش ىػذه العػليشػغموا عميَّ ألكػرز حقيقػة ىػذا الح 

الفارغػة، إلعطػائيـ كممػات الحيػاة التػػي سػتحفظيـ عمػى طريػؽ الحيػػاة وتمػنحيـ اإليمػاف ليفعمػوا مػػا 
 مو. يا رب أس لؾ ىذه النعمة."ِفعىـ مدعويف ل

عينػػي عت اسػػتطكػػؿ الجالسػػيف عمػػى العػػروش بقػػدر مػػا إرػػـ وقػػؼ الػػرب. وفػػي الحػػاؿ وقػػؼ أيضػػًا 
 .قبوً ىكذا  عينيو عيني الرب بنار لـ أر   رؤيتو. رـ توىجتْ 

 قت  . سترجع أنت وسيكوف الروح القدس معؾ. ذ  نعمة. ىذا المطمب لـ أرفضو أبداً "أنت ناشدتني ال
الحػػب دت البقػػاء عمػى طريػػؽ الحيػػاة. ىنػا طيبتػػي وصػػرامتي أيضػػًا. عميػؾ أف تتػػذكر ِكوىمػػا إف أر 

ح فننػػػؾ سيتضػػػمف فيػػػو الحقيقػػػي هلل  كػػػـ اهلل. ينبغػػػي أف تعػػػػرؼ طيبتػػػي وصػػػرامتي وام تسػػػقط فػػػػي ح 
. المحادرػات التػي كانػػت لػؾ مػػع ِكوىمػػالػؾ ىنػػا، ِلتعػِرؼ  عطيػتْ أ  الضػوؿ. ىػذه ىػػي النعمػة التػػي 
 ر ذلؾ."اإلخوة ىنا كانت نعمتي. تذكَّ 

.  رـ وجو سيفو نحو قمبي والى فمي والى يدفَّ

نػػي بػػ لـ شػػديد. رػػـ قػػاؿ، "ىػػذا أيضػػًا نعمػػة،" وتػػابع تنػػار مػػف سػػيفو وأحرق تعنػػدما فعػػؿ ذلػػؾ خرجػػ
ز وأكتػب عػف كػؿ مػػا عػد وا ليػذه السػاعة. أكػػرِ أ  مػف العديػديف الػػذيف  سػػوا واحػدلسػت  ومػو، "أنػت  ك

المعركة األخيرة. إذىب ودافع عف يخوضوا رأيتو ىنا. ما قمتو لؾ ق مو إلخوتي. إذىب وناِد قادتي ل
جػػدىـ. حيػػث ت تتواجػػد  ىػػي ة  قػػادتي، و وعػػف األرامػػؿ واليتػػامى. ىػػذه ىػػي ميمػػديف الفقػػراء والمضػػطي  

عطػييـ كممػة إاء. أطِعـ خرافػي، إعتنػي بصػغارف. ألطفالي أىمية بالنسبة لي أكرر مف نجـو السم
سػرعة ألنػي سػ تي سػريعًا. أِطعنػي اهلل لكي يحيوا. إذىب الى المعركػة. إذىػب وح تتراجػع. إذىػب ب

 ستعجؿ ليـو قدومي."وام 

 



 58 

  بالقوؿائد الموئكة بجانبي وبدأ العرش. مشى قالى خارج رـ أتت مجموعة مف الموئكة ورافقتني 

تنتيي الحػرب األخيػرة. لػف يجمػس الػى الوقػت الػذف  حتى "األف إذ وقؼ  الرب فننو لف يجمس رانية
 إسػتعداد  عمػى فيو توضع األعداء تحت قدميو. حاف الوقت األف. فيالؽ الموئكة التي كانػت واقفػة 

حشػػود العػػدو أيضػػًا. ىػػذا ىػػو الوقػػت الػػذف طمقػػت أ  طمقػػت األف الػػى األرض. أ  منػػذ ليمػػة األحـ قػػد 
تنتظره كػؿ الخميقػة. سػي كمؿ السػر العظػيـ هلل قريبػًا. سػنقاتؿ األف حتػى النيايػة. سػنقاتؿ معػؾ ومػع 

 إخوتؾ."

 .رـ استيقظت  

قػػد كػػػاف . للمتػػػوًا بكػػػؿ مػػا إختبرتػػو ، بػػدأت أفكػػػر مميػػدينونػػةرسػػػي الكسػػتمرت باإلبتعػػػاد عػػف إفيمػػا و 
 مػاف لػـ أشػعر بػو بفػي القمػب، إح أنػي شػعرت  وتمػّزؽ   تحػد  نػو كػاف إمعػًا. مػع  إختبارًا رىيبػًا ورائعػاً 

ِفكر عمى إخفاء أماـ الكريريف، كما إني لـ أكف قادرًا حتى يكف سيًو تغطيتو في البداية لـ سابقًا. 
تحػوؿ الػى ومػف رػـ سترخيت وقبمػت األمػر، عالمػًا أف ذلػؾ إنمػا ي طي ػر نفسػي، إواحد. ولكف حينما 

أشػعر  . بػدأت  والقيػود األقػوارقػؿ النيػر األطػرح كػاف مرػؿ ألخفيػو  يء. فعدـ وجػود شػعظيـ ير  تحر 
 عو سابقًا. يستطعت التنفس بشكؿ لـ أستطإوك ني 

نتصػػػاؿ . رػػػـ بػػػدأت أشػػػعر بت قػػػدرة ذىنػػػي اإلسػػػتيعابية فػػػي إزديػػػادبػػػدإسػػػترخاء كممػػػا  وكممػػػا إزددت  
بكػػوـ بػػولس الرسػػوؿ عػػف زيارتػػو لمسػػماء  . فكػػرت  النطػػؽ بيػػانسػػاف إح تسػػتطيع كممػػات  متواصػػؿ

إتصػػاؿ بشػػرف. بكريػػر أف فػػوؽ إتصػػاؿ روحػػي يىنػػاؾ ع كومػػًا ح يمكػػف وصػػفو. الرالرػػة، حيػػث سػػمِ 
لمقمػب  إتصػاؿ نقػيطريقػة مػا إنػو بأكرػر مػف كممػات بشػرية ينطقيػا اإلنسػاف. ذو معنى أعمؽ و  إنو

 . وح إحتماؿ لسوء فيموة إذ قاو بيكذا نىو والذىف معًا، 
مػػا كػػاف يفكػػر بػػو، تمامػػًا مرػػؿ قدرتػػو عمػػى فيػػـ فيمػػا نظػػرت الػػى شػػخص مػػا فػػي الغرفػػة. بػػدأت أو 

فيمػػي. حينمػػا نظػػرت الػػى الػػرب، بػػدأت أفيمػػو بػػنفس الطريقػػة. إسػػتمرنا بنسػػتعماؿ كممػػات، ولكػػف 
عمػػػػؽ لدرجػػػػة ح يمكػػػػف لقػػػػاموس أف يػػػػدركيا. تحػػػػرر ذىنػػػػي لدرجػػػػة بيكػػػػذا كػػػػاف كممػػػػة معنػػػػى كػػػػؿ 
 إختبار سابؽ.بفرح فاؽ كؿ  إمتمئت   .ةمرات عديدسعتو تضاعفت 

 
 اإلتصال الروحي

 

تمامػػًا مرممػػا كنػػت أنػػا معػػو. لػػـ  ،الػػرب كػػاف مسػػتمتعًا بالتحػػدث معػػي بيػػذه الطريقػػةتوضػػ  لػػي أف 
وسػيمة أف يكػوف كممػة اهلل. يسػوع ىػو الػرب  ودا مػا تعنيػفيمػت بيكػذا عمػؽ مػإني يحدث لي أبدًا 

يسػتطيع صػورة عظيمػة مػا معانييا وقوتيا فاقػت بوحياة، و  خميقتو. كمماتو ىي روحمع اهلل إتصاؿ 
 .وصفو اإلنساف الحاضر
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بمسػتوا اإلتصاؿ اهلل لنكوف قادريف عمى خمقنا الروح. إلتصاؿ كممات اإلنساف ىي شكؿ سطحي 
سػتيعاب. ح نسػتطيع أف اإلىػذا نييار ب رج بابؿ، فقػدنا كممات البشر، ولكف بسبب السقوط وام فوؽ ي

مقن ذلػؾ فقػط حينمػا نكػوف أحػرارًا فػي إحػراز بنمكاننا الى أف نستعيد ذلؾ رانية، و ألجمو ا نكوف ما خ 
 محضره.

 فظػع تشػويو لمػاألعػف اهلل، فقػد كانػت بدايػة جعمػو يختبػل ىذا مػا ، أخط  أدـعندما بدأت أفيـ أنو 
مؽ اإلنساف ألف يكوف  اتعادتيإسػ بنمكاننػالكػف خفػض قػدراتنا العقميػة والروحيػة. و وىذا أدا الى . خ 

هلل  انفسػػػنا إنفتػػػاحغيػػػر مػػػزيفيف. وىػػػذا معنػػػاه و  فقػػػط حينمػػػا نخػػػرج مػػػف اإلختبػػػاء ونصػػػير واضػػػحيف
نفتػػاح الواحػػد لس تغيرنػػا الػػى صػػورتو. أنػػو و مجػػد الػػرب بوجػػو غيػػر مبرقػػع كػػالنظر الػػى . إنػػو خػػروام

 .ياعمينا طرحفاألحجبة، التي تسببت في إختباءنا، ينبغي 

الػذف وؿ ، فننػو السػؤاؿ األالطريقػةذات بػ ،تو، "أيف أنػت؟"عد خطيألدـ بلرب س لو اكاف أوؿ سؤاؿ 
مكػػاف أدـ. فالسػػؤاؿ يعمػػـ . بػػالطبع كػػاف الػػرب إليػػو نػػا نريػػد الػػرب أف يسػػتردناينبغػػي أف نجيبػػو إف ك

 أدـ. ذلؾ السؤاؿ ىو بداية بحث اهلل عف اإلنساف.منفعة كاف مف أجؿ 

ة اإلنسػػاف هلل. حينمػػا نػػتمكف مػػف إجابػػة ىػػذا قصػػة اإلفتػػداء ىػػو موحقػػة اهلل لإلنسػػاف ولػػيس موحقػػ
تمامػًا إليػو. لكننػا سػنتمكف مػف معرفػة  عوقتنػا مػع اهلل، فنننػا سن سػتردالسؤاؿ عالميف أيػف نحػف فػي 

 حينما نكوف في محضر الرب.فقط ىذا السؤاؿ عمى اإلجابة 

كػػؿ ىػػذا يخصػػني. مػػا كػػؿ . عمػػـ الػػرب مسػػبقًا دينونػػةىػػذا كػػاف جػػوىر إختبػػارف كمػػو عنػػد كرسػػي ال
. كػؿ ذلػؾ كػاف مػف أجػؿ الخػروج مػف اإلختبػاء فائدتي،  اإلختبار ىو مف أجؿ لكي أعمػـ أيػف كنػت 

 اجي مف الظممة والدخوؿ في النور.خر ام و 

، لػػـ الحكػػـكػػؿ كمػػا بػػدأت فػػي إدراؾ مػػدا رغبػػة الػػرب فػػي أف يكػػوف واحػػدًا مػػع شػػعبو. مػػف خػػوؿ 
أرادنػػي رؤيػػة اإلتحػػاد معػػو. كػػاف الػػرب يبحػػث يحػػاوؿ أف يرينػػي شػػيئًا سػػواء جيػػدًا أـ رديئػػًا بقػػدر مػػا 

 ر العالـ.حر  لمعالـ سي   عني أكرر مما كنت أبحث عنو. أحكامو حررتني وحكمو  

ػ فػػاإلختبػػاء، الػػذف بػػدأ مباشػػرة بعػػد السػػقوط. نتيجػػة اإلضػػطرار الػػى  الظممػػة فػػي العػػالـ أبديػػةباتػػت 
طاعػػػة حػػػؽا ىػػػو  "فػػػي النػػػورالسػػػير " مػػػف اإلضػػػطرار ؽ وحريػػػة فيػػػو حػػػ معػػػيف،أكرػػػر مػػػف معرفػػػة وام
إلختبػػاء. حينمػػا يػػ تي يػػـو الحسػػاب، فننػػو سػػيجمب التحريػػر الحاسػػـ ألدـ مػػف مكػػاف إختبػػاءه. لػػف ل

تحريػػػر الخميقػػػة، التػػػي كانػػػت خاضػػػعة يكوف أيضػػػًا بدايػػػة ليكػػػوف فقػػػط تحريػػػرًا حاسػػػمًا ألدـ بػػػؿ سػػػ
 لمعبودية بسبب أدـ.
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ع ػػرف أدـ وحػػواء لػػـ يكػػف . ا خػػر يءأف شػػ مػػف اهلل أو مػػف ،ح إختبػػاء بعػػدتعنػػي "السػػير فػػي النػػور" 
خوصػنا، فنننػا سػنعرؼ ىػذا النػوع مػف  بػؿ روحيػًا أيضػًا. حينمػا يكمػؿ  فحسػب  دياً قبؿ السػقوط جسػ
لسػنا نعمػـ فػي ممالػؾ  إنفتػاحفػي سيتسػبب  تمامػاً يف خػر ح  عمى امنفتحيف نكوف ألف الشفافية رانية. 

مف خوؿ حركة العصػر  زو ره  الشيطاف أف ي   الوقت الحاضر إف كانت موجودة حقًا. ىذا ما يحاوؿ
 الجديدة.

 
 رجوع الحكمة

 

. كػػاف رانيػػة "الحكمػػة"جػػانبي بشػػكؿ بمتػػ مًو فيمػػا تعممتػػو، ظيػػر الػػرب فػػي الحػػاؿ سػػير أ فيمػػا كنػػت  
. كنػػت منػػذىًو دينونػػةظيػػوره أكرػػر ت لقػػًا ممػػا رأيتػػو سػػابقًا بػػؿ أكرػػر ت لقػػًا ممػػا كػػاف عمػػى كرسػػي ال

.ومبتيجًا في ا ف    واحد 

 فس لتو، "يا رب ىؿ سترجع معي وأنت بيذه الحالة؟"

"سػػ كوف دومػػًا معػػؾ بيػػذه الحالػػة. عمػػى كػػؿ حػػاؿ أريػػد أف أكػػوف أكرػػر لػػؾ مػػف الطريقػػة التػػي ترانػػي 
 ."بار  طيبتي وقساوتي ىنا، ولكنؾ ح زلت ح تعرفني تمامًا كحاكـ  فييا األف. لقد رأيت  

و، وشػػعرت بػػ ف كػػؿ مػػا تعممتػػو دينونتػػقػػداـ كرسػػي ًو طػػويأدىشػػني كومػػو. كنػػت قػػد قضػػيت وقتػػًا 
 كومو رـ تابع تمكف مف إستيعاب يخصق حكمو. توقؼ قميًو عف الكوـ أل

ر فيػػو حػػرٌّ صػػد  "ىنػػاؾ حريػػة تػػ تي حينمػػا ت   حقػػًا. الحريػػة فػػي محضػػرف  ؽ الحػػؽ، ألف كػػؿ مػػف تحػػرَّ
زاؿ ىنػػاؾ الكريػػر لتفيمػػو أعظػػـ مػػف مجػػرد إدراؾ الحػػؽ. إختبػػرت  الحريػػة فػػي محضػػرف، ولكػػف ح يػػ

ر فقػط البِػيتواجػد ًا. ج بِػرَّ خػر لسػت أبحػث عػف تيمػة أو تبريػر بػؿ أل  عف حكمي. حينما أحكػـ، فػنني 
 معي.  ليتحدجمب شخص ، ركـ البِ في اإلتحاد معي. ىذا ىو ح  

سػ  قيـ . قاضػيألنيا ح تعرفنػي ك قضاة. ليس ليا قضاةكنيستي األف الخزف ألنو ليس ليا ترتدف "
أيضًا بؿ  فحسب ما بيف الناس وبيف المسائؿف يقرروا . لدينونتيمف يعرفوف ملشعبي  قضاةً ف األ

 األشياء صحيحة وىذا معناه سيجعموىا تتفؽ معي. اسيجعمو 

جيػة أعدائػو. ح أتحيػز فػي ح فػي جيتػو وح  إنػي لسػت   لمجنػد، أعمنػت   يشػوع كقائػد  ل"حينما ظيػرت 
 ي لكي أتولى األمر وليس لكػي أتحيػز الػى جيػة. ظيػرت كقائػد  أبدًا الى جية. حينما أتي، فنني أت

لمجند قبؿ أف يتمكف إسرائيؿ مف الدخوؿ الى أرض الموعد. الكنيسة األف عمػى وشػؾ الػدخوؿ فػي 
زيؿ كػػؿ لمجنػػد. حينمػػا أفعػػؿ ذلػػؾ، فػػنني سػػ    أرض موعػػدىا، وأنػػا أيضػػًا عمػػى وشػػؾ الظيػػور كقائػػد  

 خوتيـ.لتحيز ضد إعمى اروف شعبي جبِ الذيف ي  
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النزاعات البشرية، حتى تمؾ المتورط فييػا شػعبي. مػا كنػت أفعمػو  فيا يخصعدالتي ح أتحيز في "
سػػرائيؿ كنػػت أفعمػػو لسعػػداء أيضػػًا ولػػيس ضػػدىـ. وألنكػػـ تنظػػروف مػػف وجيػػة نظػػر بشػػرية، فيػػو إل

ف ي، ألمطتبصروا عدالتي لكي تسيروا في سػتبصروف عدالتي. عميكـ أف ت  ح لذلؾ منظور دنيوف 
 البر والعدالة ىما أساس عرشي. 

حتػػى أعظػػـ قديسػػي فننػػو إسػػرائيؿ فػػي البريػػة، كمػػا ر فػػي شػػعبي الػػذف إخترتػػو. ولكػػف البِػػ لصػػقت  أ"
افكػارىـ ، أو بجػزء بسػيط مػف أوقػاتيـبسيط مف  مع طرقي بجزء  عمى مر الدىور إصطفوا الكنيسة 

تخدـ شػػعبي لخػػوص أعػػدائيـ. ألسػػت  ا  ي نػػضػػد أعػػدائيـ، لكن حوقمػػوبيـ. ف نػػا لسػػت فػػي جيػػتيـ و 
 ".جميعالأف يخمص  كؿ الناس وأرغب بق حِ أ  

 
 األعداءإستخدام اإلخوة من قبل 

 

"لـ أستطع نسياف المعركة العظيمة التي قاتمنا فييا عمى الجبؿ. لقد أصبنا العديد مػف إخوتنػا فيمػا 
سػػواء كر العػػدو، ح يػػزاؿ فػػي معسػػمػػنيـ كنػػا نحػػارب الشػػر الػػذف كػػاف يسػػيطر عمػػييـ. كػػاف العديػػد 

كانت المعركة القادمة ضد إف مستخدميف مف قبؿ العدو أو محتجزيف ك سرا. بدأت أتسائؿ كانوا 
 ًا في كؿ ذلؾ، فنستمر قائًو أ فكر مميفيما كنت نظرني إخوتنا رانية. كاف الرب ي

يس ىػذا مػف قبػؿ العػدو. ولكػف لػدومػًا بعػض مػف إخوتنػا سػتخدـ "الى أف تنتيي المعركة المقبمة سي  
كيؼ يدخؿ العدو الى قموبكـ وأذىانكـ، وكيؼ تنظر ساعدؾ ل، لكني أقولو أل  لؾ األفقولو ما أريد 
 كما أراىا أنا. يءترا كؿ شوحتى ىذه المحظة، فننؾ لست   أنت   يستخدمؾ  

مع شعبي. في ىذا الوقت، حتى أعظـ قادتي نادرًا ما يكونوا في إنسجاـ معػي. شائع  يءشىذا ال"
الغالػب في سبب ذلؾ مو. و عمما دعوتيـ لعمؿ أعماًح جيدًا، ولكف القميؿ منيـ ي يعمؿ منيـالعديد 
الػػذيف سػػي توف مجموعػػة، لكنػػي أدعػػو أؤلئػػؾ  ةبيػػنكـ. لػػـ أجػػل ألتحيػػز الػػى أيػػفيمػػا اإلنقسػػامات ىػو 

 لى جيتي.إ

يػػا. مما لسػػت تعخػػر أؾ "كممػػة معرفػػة" عػػف شػػخص مػػريض جسػػديًا، أو معرفػػة تنػذىؿ حينمػػا أعطيػػ"
ة. أنػا أعمػـ كػؿ األشػياء. إف كػاف لػؾ ذىنػي قميمػدرجػة بىذه المعرفة تػ تي حينمػا تممػس ذىنػي ولػو 

 ـبػذات الطريقػة التػي أراىػعػف كػؿ واحػد تمتقػي بػو  يءقادرًا عمى معرفة كػؿ شػ بصورة كاممة لكنت  
ة معرفػة بصػور ىكػذا كيػؼ تسػتخدـ  ف تعػرؼ فػفػيَّ تمامػًا. لتربػت أنا. ولكف مػع ذلػؾ فينػاؾ الكريػر 

 .عرؼ ح كميصحيحة ينبغي أف يكوف لؾ قمبي. حينئذ فقط ست

بػات الػروح ىِ لـ تكف تعرؼ قمبي. التي فييا درجة البمعرفتي الخارقة لمطبيعة الى إئتمانؾ يمكنني "
صػػغيرة مػػف القػػدرات لمجيػػؿ القػػادـ. دعوتػػؾ لتكػػوف رسػػوًح لػػذلؾ إشػػارات كنيسػػتي إح ل أعطيتيػػاالتػػي 
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نػي ينبغي أف تكوف لؾ رغبة جدية ِلمقوتيا.  لذلؾ عميؾ أف تعرؼالجيؿ.  يبات ألنيا جزء مني، وام
طرقػػي ومقاصػػدف، ولكػػف ألف تبحػػث لتعػػرؼ فكػػرف و  ؽ  ِحػػتكػػوف مرمػػي. أنػػت م  أعطيتيػػا لػػؾ لكػػي 

عيػوف قمبػؾ. سػتنفت  . حينمػا تعػرؼ قمبػي حينئػذ ألف تعرؼ قمبػيالرغبة أيضًا أف تكوف لؾ ينبغي 
 ا أعمؿ أنا.حينئذ سترا كما أرا أنا وستعمؿ م

 حػاؿ، ىنػاؾ ضػوؿ مف القػدرات لمجيػؿ القػادـ. عمػى أفكنيستي بكرير عمى أف أئتمف مزمع ي "إن
ريػػؾ أنػػا مزمػػع ألإف لػػـ تفيػػـ مػػا  .قػػوة عظيمػػةبإئػػتمف إلػػييـ يقػػع عمػػى أؤلئػػؾ الػػذيف كريػػرًا مػػا عظػػيـ 

 إياه، فننؾ ستقع في ذلؾ الضوؿ أيضًا.
معرفػة  ولمسير في طريػؽ الحيػاة ىػفظؾ ألولى التي ستحنعمتي وسيكوف لؾ ذلؾ. النعمة ا "طمبت  

لست تفيمو مرممػا أفيمػو أنػا. فمعرفتػؾ لمسػتوا  يءش مستوا الضوؿ الحالي. الضوؿ يشمؿ أفَّ 
 "وأنا أعطي نعمتي لممتضعيف. ،تواضع  الضوؿ الحالي يجمب 

 
 لدينونػة جئػت   ،ي يفليػذا السػبب قمػت لمفريسػو  ،م ف ىو أعمػى إح عبػدف ... "، "ليذا السبب قمت  
لمػا يػاف لػذيف ي بصػروف ...  إف كنػتـ ع معمػي ار لمذيف ح ي بصػروف وأ  ص  عطي الب  الى العالـ .. أل  

نػورف  ؾ السػبب أيضػًا أصػابالػذ ـ بػاؽ .روف، فػنف إرمك ػبِصػكنتـ أرمة ، ولكف ألنكـ تدَّعوف أنكـ ت  
مي فػي بػالع  صػاب ينبغي أف ت ،نت مرموحالتو الحقيقية. ف إح نورف كشؼ لـ حينما دعوتو.  بولس  

 بروحي."بصار تمكف مف اإلالحياة الطبيعية لكي ت
 

 سلنصيحة الرُّ 
 

ذ ازىـ. كنػػا نجتػػالجالسػػيف عمػػى العػػروش الػػذيف شػػاىد رػػـ شػػعرت بػػ ني مجبػػر أل   فعمػػت ذلػػؾ، وقػػع وام
 ب ف أكممو.أومل لي الى الرب  أنو بولس الرسوؿ. وفيما نظرت   نظرف عمى رجؿ عرفت  

رارة  مت  فق  نػؾ بأعمػـ إننػي ، "،" وتابعػت  المقاء تواقًا جدًا ليذا يذا المقاء، "كنت  لوأنا شاعر بنرتباؾ وام
ػ و الجميػػع مػػا فعمػػح تػػزاؿ تنجػز أكرػػر ممػػف المحتمػػؿ نيػػا كريػرًا وام الكنيسػػة  أرشػػدتْ أف رسػػائمؾ  ؾ  درِ م 

 ح تزاؿ واحدًا مف أعظـ األنوار عمى األرض." إنؾ . معاً 

،  قاؿ   جميعػًا. أنػتـ جنػود فػي المعركػة ألف نمتقي بكـ تدرؾ مدا تشوقنا لست "شكرًا. ولكنؾ بمطؼ 
ىنػػا. نحػػف رأينػػا تمػػؾ األيػػاـ بصػػورة معتمػػة ـ يػػاإللتقػػاء بجميعنػػا ننتظػػر األخيػػرة، أنػػتـ أؤلئػػؾ الػػذيف 

خيػرة. أنػتـ وف لممعركػة األدق ِعػ. أنتـ جنود م  اتعيشوا فييلرتـ ختِ كـ أ  محددة، لكنالبوية تنا النخوؿ رؤي
 أؤلئؾ الذيف كنا ننتظرىـ."



 63 

فيما كنت ح أزاؿ مرتبكػًا، "ولكػف لػيس ىنػاؾ طريقػة أسػتطيع أف أنقػؿ التقػدير الػذف نشػعر بػو قمت  
سن عب ر ب ننا بحياتيـ وكتاباتيـ. كما أعمـ الطريؽ  ناإرشاديف الذيف ساعدوا في خر تجاىؾ وتجاه اح  

ؾ، "مػا الػذف تريػد أف أسػ لأف تػدعني  ىنا جوؾ، فيما أتواجد  ، لذلؾ أر لكـ عف تقديرنا طواؿ األبدية
 في ىذه المعركة؟"يمكف أف يساعدنا  تقولو لجيمي

قمتو لػؾ سػابقًا ىو ما لؾ األف  وأستطيع أف أقولكؿ ما ؽ بعزـ  في عيني، "ف جاب بولس وىو يحد  
بػ ني  إف أدركػت   أفضػؿبصػورة يا تابػاتي." وتػابع كومػو، "عمػى أف حػاؿ، أنػت سػتفيممف خػوؿ كِ 

رًا م ق كنت    عممو."أل جميع ما د عيت  في ص 

 
رمارًا أكرػر لمحيػاة األبديػة أكرػر ح زلت تجني ، "ولكنؾ األف جالس عمى أعظـ العروش. و ف حتجت  

 منا."أف واحد  مما ي ممو 

ػ. كنػت م  إليػوعيػت مػا د  جميػع خطػو فػي نياء مسيرتي، ولكنػي لػـ أإإستطعت "بنعمة اهلل  فػي رًا قص 
ب نػو يػدرؾ أعمػـ أف الػبعض . مػا فعػؿ كػؿ واحػد  مرمالسػير فييػا، بنمكػاني األىداؼ العميػا التػي كػاف 

المسػػػيحية، ومػػػع ذلػػػؾ كنػػػت  ةالعظيمػػػة لمخدمػػػمرمػػػة أقػػػؿ مػػػف األ يء  كشػػػعنػػػي ف يفكػػػروا ألتجػػػديؼ 
ة أعظػـ الخطػا  ني كنػت  أقػؿ بػأعظـ الخطاة. لـ  نياية حياتي ب ني كنت  ِعند  صريحًا حينما كتبت  

يـ، إح إنػي عطيت الكرير مف الف  كنت  أعظـ الخطاة في حينو. ومع ذلؾ أ  بؿ باألحرا في حياتي 
 ."فيو قميوً  رت  سِ نسبيًا 
 ."أفكر أنو مجرد تواضعإني ، "كيؼ يمكف أف يكوف ىذا. فس لت  

 
سػػحة الػػروح ك تبػػت بمِ قػػد رسػػائمي ىػػي حػػؽ و ف"التواضػػع الحقيقػػي ىػػو إتفػػاؽ مػػع الحػػؽ. ح تخػػؼ. 

ىنػا كػاف  ؿ واحػد  عطػي لػي. كػلكرير جػدًا ولػـ أسػتخدـ جميػع مػا أ  ا عطيت  حاؿ، أ   فدس. عمى أالق
رًا فيما أ   و ح ىػو أنػعنػي ذلػؾ شخصػيًا في أنو ينبغي أف ترا عطي لو ما عدا واحدًا. السبب م قصَّ

 شو ىوف تعميمي ألف ليـ نظرة مشوَّىة عني."الكريريف ي   يزاؿ

 
شػػ نًا مػػف معظػػـ الرسػػؿ  قػػؿ  ني لػػـ أكػػف األإجتػػزت الشػػعور بػػ فقػػد ئمي، فػػي رسػػاتػػابع الت "كمػػا رأيػػت  
ب ني األدنػى بػيف القديسػيف وفػي النيايػة  الرسؿ. رـ رأيت  األدنى مف بقية ب ني ألعترؼ ، المتفوقيف

ف . إئػت مِ زف  متَّ  حؽا وجدت نفسي ب ني أعظـ الخطاة. لـ أكف مجرد شخص متواضع بؿ كنت أتكمـ 
كػؿ  وأطاع تمامًا وأنجػز بحػؽا  بصدؽ   ف  فقط أم   د  واحِ ليس ىينا إح إستخدمتو. لي أكرر بكرير مما 

 أنا." أكرر مما فعمت  السير في العمؿ عطي لو. ولكف يمكنؾ ما أ  
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 إعادة إكتشاف األساس
 

، "أعمػػـ أف مػػا تقولػػو حػػؽف جبتػػو شػػاعر  أف ىػػذه ىػػي الرسػػالة األكرػػر ف  تػػيقم، ولكػػف ىػػؿ أنػػت ًا بػػوىف 
 إعطائيا لنا بش ف المعركة األخيرة؟" بنمكانؾأىمية 

 قد ر نعمة الرب إلستخداـ رسائمي كمػا فعػؿمف ذلؾ. كما إني أ  قف  تيمأجابني بنقتناع راسي، "إنني 
لػروح القػدس ا حػؽق فرسػائمي ىػي . التػي يسػتخدميا الكريػروف غيػر الموئمػة لكني قمػؽ لمطريقػة ىو،
نيػػا و  يػػا كنيسػػتو األبديػػة ولكنتشػػييد عظيمػػة ألضػػعيا فػػي الػػرب أحجػػارًا أعطػػاني األيػػات المقدسػػة. ام

 أحجػػار األسػػاس. أحجػػار األسػػاس وضػػػعيا يسػػوع وحػػده. حيػػاتي وخػػدمتي ليسػػت النمػػػوذج ليسػػت
 .نموذجيسوع وحده ىو ال، لدعوتؾ

حتػاج أف ي بنػى عميػو. مػا لػذاؾ الػذف يالرقؿ  ؿ ما كتبتو ك ساس، لما تمكف مف حمؿـ كخدِ "إف إست  
تحممػػو، ح عمػػى  بنمكانػػو الصػػمود مػػا أنػػت مزمػػع  الػػذف  الواحػػدِ  عمػػى األسػػاسِ كتبتػػو يجػػب أف ي بنػػى 

. عميػؾ أف تنظػر الػى تعميمػي مػف خػوؿ تعػاليـ الػرب، وح تحػاوؿ أف يسػتخدـ كاألسػاسِ ينبغي أف 
بػاذًح غايػة الجيػد عمػػى عمػييـ  تفيػـ الػرب مػف منظػورف أنػا. كممػات الػرب ىػػي األسػاس. أنػا بنيػت  

 .كومي الرب وليسـ كو وقوف ى عظـ حؽا . أعظـ حكمة  وأكومو

مػا ىػو  لكريػراينػاؾ فمػا كػاف متاحػًا لػي. جميػع ر فػي ف تعػرؼ بػ ني لػـ أسػيضػرورف أ يءأنو لش"
قػوة ذاؾ فالمػؤمنيف الحقيقيػيف الػروح القػدس. لػدا جميػع متيسر لكؿ مؤمف ليسػير فيػو مقارنػة بػي. 

إليقػػاؼ أو  القػػوة لتحريػػؾ جبػػاؿ ف لػػوالقديسػػيأدنػػى حيػػث أف الػػذف خمػػؽ كػػؿ األشػػياء تعػػيش فػػييـ. 
 جيوش أو إلقامة موتى.

يومػػػؾ، فػػػنف خػػػدمتي ينبغػػػي أف ح ي نظػػػر إلييػػػا فػػػي مػػػو تفعلمػػػا د عيػػػت جميػػػع أف تنجػػػز  "إف أردت  
أف  ك ساسية بؿ كموقع بداية. ينبغي أف ح يكوف ىدفكـ مرؿ ىدفي، بؿ مرؿ ىدؼ الرب. تستطيع

 ."لسخيرأجود خمره دخَّر كرر مف ذلؾ، ألنو تكوف مرمو وأف تعمؿ كؿ ما عممو، بؿ ب 

كػػػاف محقػػػًا فيمػػػا يخػػػص اإلسػػػتخداـ أنػػػو قػػػاؿ ىنػػػا إح الحػػػؽ. أعمػػػـ رانيػػػة أنػػػو ح يمكػػػف أف ي   تػػػذكرت  
أزاؿ مستصػػعبًا  حي كنػػت لتعاليمػػو ك سػػاس، بػػدًح عػػف البنػػاء فػػوؽ أسػػاس األناجيػػؿ. ولكنػػخػػاطل ال

 .تودعو  رًا فيقص  قبوؿ ما ذكره بولس ب نو كاف م  

إطوقػػًا عمػػا بػػو  الػػى عػػرش بػػولس والػػى المجػػد الػػذف ىػػو فيػػو. كػػاف أكرػػر بكريػػر ممػػا حممػػت   نظػرت  
نصػدمت إ كمػا توقعتػو أف يكػوف.رابتػًا القديسػيف العظمػاء فػي السػماء. كػاف بػولس صػريحًا و يحرزه 

ىنػاؾ معجبًا بو لدرجة كبيرة، ووجػدت أف  ح يزاؿ ميتمًا بكؿ الكنائس. كنت  كاف كومو كيؼ أنو ب
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معجبػػًا بػػو.  مػػف بػػولس الػػذف كنػػت  بكريػػر كػػاف أعظػػـ  ،يحػػاوؿ أف يحررنػػي منػػو. ومػػع ذلػػؾ معصػػية
 .عزـ   اإلرنيف عمى ذراعي ونظر في عيني ب كررِ  أفكر فيو، وضع يديو المًا ما كنت  وع

األف.  تأحبػػؾ كمػػا يفعػػؿ كػػؿ واحػػد ىنػػا. ولكػػف عميػػؾ أف تفيػػـ أف مسػػيرتنا قػػد إكتممػػ ي أخيػػؾ."إنػػ
سػػػتطيع أف نضػػػيؼ أو نزيػػػؿ مػػػا زرعنػػػاه عمػػػى األرض، أمػػػا أنػػػت فتسػػػتطيع. نحػػػف لسػػػنا فػػػنحف ح ن

صػد ؽ عمػى مػا كتبتػو، أ  رجاءؾ. أنت األف رجائنا. حتى في ىذه المحادرة كؿ ما أستطيعو ىو أف 
. ح تجعػؿ أف شػخص نحػوهنمو في كػؿ األشػياء وام  ،عبد اهلل فقطأ  و يزاؿ الكرير لتكتبو. أما أنت ف

 فقط. ىدفؾ بؿ اهلل
. األولػػػػػوف عممنػػػػػاه  ممػػػػػا بكريػػػػػر عظػػػػػـ ويعممػػػػػوف أعمػػػػػاًح أسػػػػػير الكريػػػػػروف عمػػػػػى األرض قريبػػػػػًا سي"

متحػديف وف سيصيروف أوليف. ح مانع لنا في ذلؾ. إنػو فػرح قموبنػا ألننػا خر يف واألا خر سيصيروف 
ممشػاركة اإلمتيػاز للنا دومػًا وسيكوف األساس ويبدأ البناء عميو، الرب جيمي ليضع  إستخدـ  معكـ. 

الػذف المبنى نحف . لف نكوف يزيده إرتفاعاً بنى عمى األساس ينبغي أف طابؽ ي  ذلؾ. ولكف كؿ  في
 "أكرر ـي فترض أف نكوف إح إذا إرتفعت

 
 الخدمة والرسالة

 

فػػي وقتنػػا  مػػاف أحرزناىيفػػي كومػػو، راقبنػػي جيػػدًا. رػػـ إسػػتمر قػػائًو، "ىنػػاؾ شػػيئأت مػػؿ  وفيمػػا كنػػت 
  "ا الكنيسة رانية ولكف عميؾ أف تفعؿ ذلؾ.سرعة. ولحد األف لـ تستعيدىيسة بفقدتيما الكن

 معي، "وما ىي؟" أكرر مف إضافة  لما شاركو  ىو ب ف ما يريد قولو  شاعر   افس لتو وأن

 فقاؿ وىو م شد د  في كومو، "عميؾ أف تستعيد الخدمة والرسالة،"

فًا، "صػػحي  مػػا قالػػو لػػؾ بػػولس. لحػػد ىػػذا نظػػرت الػػى الػػرب فرأيتػػو يػػوِمل برأسػػو مؤكػػدًا ذلػػؾ ومضػػي
 وىما."الوقت كاف بولس األكرر أمانة في كِ 

   األمر،"بولس، "أرجوؾ وض   فناشدت  

تواجػد فييػا إضػطيادات وصػعوبات يالتػي ف جابني، "حسنًا. بنسترناء القميؿ مف األماكف في العػالـ 
رز اليػوـ. لػذلؾ، فالكنيسػة اليػـو ليسػت إح عظيمة، فنننا نادرًا ما نمي ػز الخدمػة أو الرسػالة التػي ت كػ

كنػا بعيػديف عػف كػؿ مػا د عينػا لفعمػو. حينمػا كنػا أنو كما ما كانت عميو الكنيسة في وقتنا، عشبحًا 
رسػػػالة أعظػػػـ إنعكػػػاس لكانػػػت  فقػػػد، الفػػػردالخدمػػػة أعظػػػـ تضػػػحية يمكػػػف أف يقػػػدميا كانػػػت نخػػػدـ، 

 وىي الصميب.أح مت تضحية ع مِ 
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ر يػقػوة صػغيرة جػدًا لتغياألف . لػديؾ وبػ أف نحيػاكػؿ مػا د عينػا لمركػز ىػو ال، و "الصميب ىو قوة اهلل
نستصػػعب رؤيػػة أف فػػنحف تعػػيش وح تكػػرز الصػػميب. لػػذلؾ لسػػت أذىػػاف وقمػػوب المػػؤمنيف ألنػػؾ 

وِدع لنػا. عمػيكـ الرجػوع الػى أ  و الخػوص الػذف أفارؽ ما بيف الكنيسة والورنيػة. ىػذا لػيس اإلنجيػؿ 
 الصميب."

، رػـ رجػع الػى كرسػيو. شػعرت وكػ ني إسػتممت بركػة  كومو ومنييًا  ح يمكػف  شدَّ عمى ذراعػي كوالػد 
. وفيما  تصديقيا وتوبيي    "الخوص"بدأت في التفكير في مستوا إبتعدت عنو، عميؽ في ا ف واحد 

حتػى  ، ف معظػـ قراراتػيبػفكػر عمى الجبؿ، وعف كنوز الخوص التػي رأيتيػا داخػؿ الجبػؿ. بػدأت أ
األمػػاـ جعمنػي أتقػػدـ الػػى يمػػا بصػورة رئيسػػية عمػػى الػػذف أدا بػػي الػى ىػػذا المكػػاف، ت سسػػت لقػرار ا

 مشيئة الرب. وليس عمى إدراؾِ 
متشػػجعًا بمػػا  ىنػػا، كنػػتالحكػػـ كنػػت ح أزاؿ أحيػػا لنفسػػي، ولػػيس لمػػرب. حتػػى فػػي رغبتػػي لقبػػوؿ 

مػف أف ائي الػذاتي فػي إكتفػمتمتعػًا خسػارة. كنػت ح أزاؿ أف أ عػاني اإلنتصػار دوف يساعدني عمى 
 في المسي .أفكر 

 
 كنيسة اليوم األخير

 

شعرت وقتًا طويًو لكي أفيمو. ي خذ مني س نو بكنت أعمـ أف حديري الوجيز مع بولس لو عواقب 
. كنػا جميعػػًا مبتيجػيف بالسػحابة العظيمػػة كميػا ةاألبديػلكنيسػػة ابػ ني إسػػتممت بركػة مػف بطريقػة مػا 

مقارنػػة  بمػػا ألطفػػاليـ شػػياء األأفضػػؿ ىػػالي فخػػوريف يرغبػػوف ك ا مػػف الشػػيود. كػػانوا ينظػػروف إلينػػ
لػػـ  يءشػػتصػػب  كػػؿ ىػػو رؤيػػة الكنيسػػة فػػي األيػػاـ األخيػػرة فػػرحيـ األعظػػـ . كػػاف يعرفونػػو ألنفسػػيـ

ػرًا م  كنػػت مػػا أزاؿ بػػ ني  . كمػا عممػػت  إحػػرازهتسػتطع الكنيسػػة فػػي أيػػاميـ  وه لنػػا أعػػدق كػػانوا قػػد مػػا لِ قص 
 سير فيو. نل

فػي جيػؿ بػولس، حتػى كانػت الكنيسػة فػي األيػاـ األخيػرة أعظػـ ممػا لػف تكػوف ب قػائًو، "فتدخؿ الر 
ف عممػت و  ر بػػنعمػة أكرػر وقػوة أك جعؿ سػحػاؿ،  ؿ بنعمتػػي. عمػى أفكػؿ ذلػؾ ع ِمػأعظػـ.  أعمػاحً ام

أف كنيسػة فػي أف مػا أنجزتػو نجػز أكرػر مأف ت  ينبغي عمييػا  لمكنيسة في األياـ األخيرة، ألنومتاحًا 
 .جيؿ  

 كرر مػػف ذلػػؾ، ألنيػػـ سػػيكونوف بػػبػػؿ ، مػػؤمني األيػػاـ األخيػػرة فػػي كػػؿ قػػوتي التػػي أظيرتيػػاسيسػػير "
الكنيسػػة طبيعتػػي وطرقػػي بشػػكؿ لػػـ يسػػبؽ سػػت ظير الػػذيف جػػاءوا قػػبميـ. كػػؿ ليف األخيػػريف نػػدوبالم

 ذيف ي عطى ليـ الكرير ي طمب منيـ الكرير."عطيكـ نعمة أكبر فالأ   ي. وألنعمى اإلطوؽ إظياره

 



 67 

. وفكػػرت فػػي نفسػػي، "كيػػؼ يمكػػف أف نكػػوف مكرسػػيف كومػػو ىػػذا ألزيػػد التفكيػػر فػػي بػػولسفعنػػي د
 ؟"نوأكرر موفياء وأ

. لػف تسػتطيع  أجابني الرب، "لست   اإلسػتمرار أس لؾ أف تحرز ذلؾ. إنني أطمب منؾ أف تربت فيَّ
اـ لموصوؿ الػى رًا عمى الدو يف، وح حتى مع بولس. ستكوف م قص  خر نفسؾ مقارنة مع األفي قياس 
 نجػازهإلفننػؾ سػتذىب الػى أبعػد ممػا تظػف زت نظرؾ عميَّ ركَّ ، ولكف إف عميو تركز نظرؾشخص 

ف يالمػػذف اإلرنػػيعم ػػـ بنفسػػؾ، كيػػؼ أنػػو إنفتحػػت أعػػيف . كمػػا كنػػت ت  ا خػػرمػػف أف ت خػػذ لنفسػػؾ طريقػػًا 
ف، فننػػو و ا خػػر  مػػا كتبػػوتقػػرأ رسػػائؿ بػػولس أو عنػػدما الخبػػز. رأونػػي أكسػػر   مػػاذىبػػا الػػى عمػػواس حين
 ستنفت  عيوف قمبؾ.حينئذ تستمـ خبزؾ مباشرة مني عندما ينبغي أف تسمعني. 

كمػا مرمػي إف لػـ تنظػر مػف خوليػـ لترانػي. معظميػـ أؤلئؾ الػذيف الى معظـ إنتباىؾ ينصرؼ "قد 
إذ يف. خػػر ا ألؤلئػػؾ الػػذيف يػػ توف ليعرفػػوا أكرػػر عػػف ِمسػػحتي وقػػوتي مػػف اح  خػػر أتتػػربص مكيػػدة أنػػو 
ؾ مع بولس، ينبغي أف حدرقبؿ تلؾ نفسيـ. كما قمت  ألفي إنتباىيـ ناظريف غالبًا ما ينحرفوا  أنيـ

أفضػؿ أحػد لؾ ب ف تتكمـ مع بػولس ألنػو  يكوف خدامي عمياف لكي يتمكنوا مف اإلبصار. سمحت  
نػورف أدرؾ أف أبصػر لو أف يضطيد كنيسػتي. حينمػا  بسبب نعمتي سمحت  فالنماذج بيذا الش ف. 

 و. يخدمكاف  نو بدَّعي ي  و الى نزاع مباشر مع الحؽ الذف كاف تقادىي التي تحميمو  طريقة

ِمسػػحة أكبػػر فا ىػػو منػػاقض لمشػػيئتي. تمامػػًا مػػسػػتقودؾ لتفعػػؿ فيػػي "تحميوتػػؾ سػػتفعؿ ذلػػؾ دومػػًا. 
بػاذًح ما يحدث لؾ إف لـ تتعمـ ما فعمو بولس. إف لـ تحمؿ صميبؾ كػؿ يػـو تجمب خطورة أعظـ ل

لػى أف إعطييا لػؾ. والقػوة التػي سػ    افتسػقط بسػبب السػمط، فننػؾ سلػديؾت عميو وكؿ مػا ما أنكؿ 
زادت مواجيتػػػؾ لمخطػػػورة كممػػػا زاد تػػػ ريرؾ كممػػػا فننػػػو  ،تفعػػػؿ األشػػػياء مػػػف أجػػػؿ اإلنجيػػػؿأف تػػػتعمـ 

 .النات  منيا

أعطيػػػتيـ قمػػػيًو مػػػف نػػػي أنػػػو ألتفكيػػػر فػػػي الالتػػػابعيف لػػػي إنخػػػدع الممسػػػوحيف ض األحيػػػاف فػػػي بعػػػ"
يفكػروف فيػو  يءطرقي، وكؿ شمرؿ تكوف طرقيـ لذلؾ يتوجب أف قوة خارقة لمطبيعة المعرفة أو ال

إتحػدت فكر مرمي متى عرروا بسببو. ست  توؿ عظيـ وكريروف ضينبغي أف يكوف مرؿ تفكيرف. ىذا 
ىػػذا سػػاروا عمػػى األرض مرػػؿ بػػولس، فػػنف مػػف ماألخػػذيف ِمسػػحة أكبػػر  ؤلئػػؾ بِ معػػي تمامػػًا. حتػػى 

إنسػاف مػف أف ماشيًا معػي عػف كرػب أكرػر كاف بولس جزئيًا ولفترة وجيزة مف الوقت. كاف د اإلتحا
كػػاف بنمكػػاني أف و . إكتنفتػػو لػػـ أكػػف أنػػا مصػػدرىامػػع ذلػػؾ فػػنف مخػػاوؼ وضػػعفات  .عمػػى اإلطػػوؽ

عػؿ ذلػؾ. أعظػـ حكمػة لعػدـ فِ  ف سػبب  دره منيا، إذ طمب مني ذلؾ مرات عديػدة، ولكػف كػاف لػحر  أ  
عمػػػى إسػػػتطعت أف أئتمنػػػو قػػػد حررتػػػو منيػػػا لمػػػا  إف كنػػػت  عالمػػػًا ضػػػعفاتو، قبولػػػو لفػػػي بػػػولس ىػػػي 
 أعطيتيا لو.والقوة التي عوف مستوا اإل
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ػػػوحى ب عػػػوفاإلؼ ضػػػعفاتو وعمػػػـ كيػػػؼ يميػػػز بينيػػػا وبػػػيف "بػػػولس عػػػرِ  روحػػػي. حينمػػػا إكتنفتػػػو الم 
ما جعمو يبحث بصر مف منظورف، بؿ مف منظوره. وىذا ؼ أنو لـ يكف ي  الضعفات والمخاوؼ عرِ 

. كمػػػا أف بػػولس كػػاف حػػذِ  بػػيف مػػا ي تيػػػو مػػف ذىنػػو وقمبػػو وبػػػيف تشػػوش يلػػػئو رًا عنػػي ويعتمػػد عمػػيَّ
إيػػداعيا لػػـ أسػػتطع عونػػات إعمػػى إسػػتطعت إئتمانػػو األفكػػار التػػي ت تيػػو مػػف ذىنػػي وقمبػػي. لػػذلؾ 

 يف."خر لس
 

 التفويض
 

حتػى حينمػا ي أغمػب األحيػاف، كيؼ أنو فو  ،يتواجد ىناما بدأت في التفكير عف مدا وضوح كؿ 
دراؾ والسػير فػي النػور ىنػا، اإلمػف السػيؿ بكػؿ سػيولة. كنت أنساه عظيـ كيذا، لي إختبار يكوف 
نػػو لػػـ تكتنفنػػي الكريػػر مػػف أكيػػؼ كنػػت أفكػػر . مػػرة أخػػراغامضػػًا ننػػو يصػػب  فػػي المعركػػة فلكنػػو 

لممنظػػور شػػويو توك نيػػا المخػػاوؼ، كمػػا حصػػؿ لبػػولس، ولكػػف ميػػولي كانػػت بنفػػاذ صػػبر وغضػػب، 
لتفت إليَّ يكاف ينبغي أف الذف    وقاؿ كوف لنا بالربات في الروح القدس. توقؼ الحكمة وام

حػػاؿ، يمكنػػؾ أف  مػػا سػػتكوف عميػػو فيمػػا تسػػير عمػػى األرض. عمػػى أف "أنػػت وعػػاء أرضػػي، وىػػذا
 األف إف نظرت بعيوف قمبؾ. يمكنؾ أف تكوف قريبًا مني مرؿ أفذلؾ تراني بكؿ وضوح كما تفعؿ 

  كرر مف ذلؾ.بواحد إقترب مني، بؿ 

منػػي فػػي اإلقتػػراب فعػػًو  دؽ رغبػػتيـ. إف رغبػػت  يقتػػرب إلػػيَّ كػػؿ واحػػد  بحسػػب ِصػػلالطريػػؽ ىيػػ ت "
نيػـ فػي ذلػؾ، وسػيطمبونو بنلحػاح لدرجػة أأكرر مما فعؿ بولس، فننو يمكنؾ ذلؾ. البعض سيرغب 

صػداقتيـ الحميمػة معػي. وسػيجدوف مػا  يمنػع يءشػ أفَّ  ، طػارحيف جانبػاً تمامػًا لػوي كر سػوف أنفسػيـ 
 يبحروف عنو.

كمػا أنػا  تمامػاً  في األرض مرمما تسير معػي ىنػا، فسػ كوف قريبػًا منػؾىو السير تفويضؾ  "إف كاف
ِعدَّ لػؾ وليمػة أل   مني فس قترب منؾ. إنيا رغبتيإقتربت عني فستجدني. إف بحرت األف. إف معؾ 

أف أكػػوف نسػػمي. أريػػد بواحػػد يػػدعو  ادتي بػػؿ ألف  ألجػػؿ قػػفقػػط ليسػػت رغبتػػي إنيػػا وسػػط أعػػدائؾ. 
عمى األرض. أنت   يعيشكوف مع أف واحد ف قدرتي ألعمنؾ ومف كؿ واحد يطمبني، أكرر إقترابًا 

 ولست أنا. سيجدني أؤلئؾ الذيف يبحروف عني.إلقتراب الذف تقرر مدا ا

ألف. ولكػف عميػؾ أف ووجػدتني ا حػاكـ  إنؾ ىنا ألنؾ بحرت عف ح كمي في حياتػؾ. بحرػت عنػي ك"
ستكوف أحكػامي. سػيكوف لػؾ األف كؿ أحكامؾ فنف ، تفكر أنو لمجرد أنؾ رأيت كرسي دينونتيح 

كمي فقط فيما تسير في إتحاد   فػي سحة روحي. ىػذا ممكػف إحػرازه أو فقدانػو معي وتبحث عف مِ  ح 
.  كؿ يـو
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نػػؾ كنػػت تطمػػب ذلػػؾ موئكػػة وأعطيتػػؾ الكريػػر مػػف األحػػوـ والػػرؤا، ألبػػ ف ت بِصػػر لػػؾ  "سػػمحت  
لػذلؾ طمبػت حكمػة  يطمبونيػا لسػنوات، وأنػت  كػانوا بنستمرار. أ حب أف أعطي أطفالي عطايا جيػدة 

كمػػي. ولكػػف ىػػذه اإلختبػػارات لػػف تجعمػػؾ حكيمػػًا ألحك ػػني ستسػػتمميا. سػػ لت ـ عميػػؾ، لػػذلؾ ستسػػتمـ ح 
 .فيَّ فقط متى ربتَّ قضاء . ستكوف لؾ حكمة و اً بار قاضيًا ولف تجعمؾ  كمياً 

زداد لػػي. كممػػا تػػالشػػديد كممػػا سػػتعرؼ إحتياجػػؾ ًا نضػػجزداد "ح تتوقػػؼ عػػف بحرػػؾ عنػػي. كممػػا تػػ
 .دوماً  لسير في النورايف، ألف رغبتؾ ستكوف خر أإلختباء، مني أو مف احلقؿ طمبؾ يكمما  اً نضج

رسي كرؤية بنمكانؾ سيكوف فننو . حينما ترجع الى المعركة، قاض  و  وحكمة   ص  خم  م   "رأيتني كربا 
، ىنػا تمامػاً  لػؾينكشػؼ ف كػؿ مػا تفكػر فيػو وتفعمػو فػنكمي بعيوف قمبؾ. حينمػا تسػير فػي معرفػة ح  

يف، حينػذاؾ خػر ستكوف لؾ الحرية لمعيش ىناؾ كما أنػت ىنػا. فقػط حينمػا تختبػل، منػي أو مػف األ
 حؽ.ذلؾ بالروح وال اوالذيف يعبدونني ينبغي أف يفعمو  "الحؽ"سترجع األحجبة لتخفيني عنؾ. أنا 

 يءلشػدومًا البقاء في النور. النور يكشؼ ويجعػؿ ا طمبواممة أبدًا، ولكف أ  في الظ "لف يتواجد الحؽق 
فننػؾ ستسػير فػي النػور كمػا أنػا ينكشػؼ، لمػا فػي قمبػؾ وتدع كشؼ نفسؾ ًا. فقط حينما تطمب جمي

الػى حتػاج الحقيقيػة مػع شػعبي تركة شػكشػؼ كامػؿ. الالى الحقيقية معي تحتاج ركة شفي النور. ال
 .يءذات الش

، شػػعر بيػػا قػبًو عمػػى اإلطػػوؽتلػـ حريػػة وأمػػاف  كرر بػ ، شػػعرت  لدينونػػةأمػػاـ كرسػي ا "حينمػا وقفػػت  
كمػي حػؽ   . شعرت  اإلختباء فيما بعدميؾ ـ يتوجب عألنو ل . عػادؿو  ب مػاف أكرػر ألنػؾ عممػت أف ح 
عمػػى  المؤسػػسِ يػػب الطبيعػة كترتبالت كيػػد  ي ىػوِممكػػترتيػب األخوقػػي والروحػي ليػػذا الكػػوف الػذف فال

قػوانيف الطبيعػػة. أنػت ترػػؽ بقػػانوف الجاذبيػة الػػذف لػػي دوف حتػى التفكيػػر فيػػو. ينبغػي أف تػػتعمـ بػػ ف 
أف  ىػػوبيػذا الحػؽ تعػػيش ألف ف ح تتغيػػر وح ريػب فييػا. الطريقػػة. معػايير بِػر   حكػامي بػذات ترػؽ ب
  ".أنا أكوف في م فْ في اإليماف. اإليماف الحقيقي ىو أف يكوف لؾ رقة تسير 

 
 تهقوة كمم

 

نجازشفاء المرضى و كي يكوف بنمكانؾ لتعرؼ وتسير في قوتي لتبحث  أنت  " عجائػب، لكنػؾ لػـ  ام
حتػػى أف جعمنػػي يقػػوة كممتػػي. إلقامػة كػػؿ المػػوتى الػذيف عاشػػوا عمػػى األرض لػف بعػػد فػػي فيػـ تبػدأ 

نيػػػا ام سػػػبب كممتػػػي و تواجػػػد الخميقػػػة بتحػػػافظ عمػػػى كػػػؿ األشػػػياء بقػػػوة كممتػػػي. أجيػػػد نفسػػػي. إنػػػي أ  
 متماسكة بسبب كممتي. 
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عمػػػػى  أكشػػػػفياالتػػػي مػػػع ذلػػػػؾ، القػػػوة األعظػػػػـ النيايػػػة س كشػػػػؼ قػػػوتي عمػػػػى األرض. مجػػػػل "قبػػػؿ 
صػغير جػدًا لقػوتي. لسػت أكشػؼ قػوتي ألجعػؿ النػاس عػرض  األرض، أو التي س كشفيا، ح تزاؿ 

 بمحبتي. ابقوتي بؿ ألجعميـ يؤمنو  ايؤمنو 

لكػػاف بنمكػػاني تحريػػؾ الجبػػاؿ  ،ما سػػرت عمػػى األرضعنػػدالعػػالـ بقػػوتي  خم ػػصأ  أف أريػػد  كنػػت  "إف 
لخوفيـ حؽ، بؿ ألنيـ أحبوني أو أحبوا اللكاف الناس يجروف لي، ليس حينئذ صبعي. إبنشارة مف 

 مف قوتي. ح أريد الناس أف تطيعني لخوفيـ مف قوتي بؿ لمحبتيـ لي ومحبتيـ لمحؽ.

عطيػػؾ حبػػة لكػػي تعػػرؼ قػػوتي، بػػؿ أ  عطيػػؾ الم. لسػػت أ  ؾلػػـ تعػػرؼ محبتػػي، فػػنف قػػوتي سػػتؤذي "إف
سػ عطيؾ القػوة بعدئػذ  .القوة لكي تعرؼ محبتي. ىدؼ حياتؾ ينبغي أف تكوف المحبة، وليس القوة

حبيـ، وأنا أحبيـ ولست أريد أف يكونوا تحب الناس. أ عطيؾ القوة لتشفي المرضى ألنؾ ت  بيا لكي 
 مرضى.

اإليمػاف بػدوف إيمػاف. لكػف إرضػائي ًح رػـ اإليمػاف. لػف تسػتطيع "لذا عميؾ أف تبحث عف المحبة أو 
ب ػػي ب ػػ، إنػػو معرفػػة ح  فقػػط لػػيس معرفػػة قػػوتي مػػف أجػػؿ إسػػتوـ اإليمػػاف مػػارس . ينبغػػي أف ييوقػػوة ح 

تسػػػعى ؾ. فقػػػط حينمػػػا محبتػػػتعمػػػؿ أكرػػػر بلكػػػي و تزيػػػد محبتػػػؾ، إليمػػػاف لالػػػى اسػػػعى إ محبػػػة أكبػػػر.
 ف لؾ بقوتي. اإليماف يعمؿ بمحبة.مِ ئت  أحينئذ أستطيع أف كي تحب إليماف لل

، حينئذ تستطيع صادقةكممتي أف ف ف تؤمف عمى حد ما كؿ األشياء.  تسند"كممتي ىي القوة التي 
فػػػي يكونوف صػػػادقيف ، سػػػصػػػادؽومػػػي أف كفعػػػًو أف تعمػػػؿ كػػػؿ األشػػػياء. أؤلئػػػؾ الػػػذيف يؤمنػػػوف 

 .بكممتيأميف ألني  والخميقة ترؽ بكممتي ،اً صادقأف أكوف طبيعتي إنيا . كوميـ

وتعيػػداتيـ جػػديرة بالرقػػة. ميػػـ يقػػيف، . كوكوميػػـفػػي صػػادقيف "أؤلئػػؾ الػػذيف ىػػـ مرمػػي ىػػـ أيضػػًا 
حينئػػذ ستشػؾ أيضػػًا يكػف كومػػؾ صػادؽ عنػي "ح". إف لػػـ ي"ح" ـ ممػػتيعنػػي "نعػـ" وكي"نعػـ"  يـممػتك

ألنػؾ فعػًو ح تعرفنػي. ذلؾ فػ، مػؾكوفػي . إف لػـ تكػف أمينػًا ؾداع ىو في قمبلخِ ا، ألف ميفي كو
 طبيعتي. إنيالكي يكوف لؾ إيماف، عميؾ أف تكوف أمينًا. دعوتؾ لتسير باإليماف ألني أميف. 

أف تقمػؿ ىػو يػًا حمبالتكوف ألف . اي تنطقيتال ةومباليالؾ اتكومحكـ عميؾ بسبب "ليذا السبب سي  
بقػػوة كممتػػي. مػػف إئتمػػانيـ  يمكػػف حميػػـ بكو مبػػاليفغيػػر والػػذيف ىػػـ  ،الكممػػات ليػػا قػػوة اإلىتمػػاـ.

 ."بكومي وأف تحافظ عمييا كما أفعؿ أنامماتؾ بكرًا الحكمة أف تكوف حذِ 

عظيمػػة. شػػعرت مرػػؿ أيػػوب قػػداـ الزوبعػػة. البحػػر المرػػؿ أمػػواج فػػوقي كانػػت كممػػات الػػرب تتمػػوج 
. إفتػراض  . لػـ أشػعر أبػدًا بيكػذا ـضػخأصغر ف صغر رـ أدركت ب نػو صػار أصرت وك ني  شعرت  
. كنػػت بعيػػدمػػف نظػػر جػػبًو مػػع اهلل؟ شػػعرت بنفسػػي كنممػػة تطػػيش أف أكػػوف بيكػػذا أمكننػػي كيػػؼ 
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مػػف حبػػة الرمػػؿ، ومػػػع ذلػػؾ كػػاف يصػػرؼ وقتػػو لمتحػػػدث معػػي. لػػـ أسػػتطع الصػػمود أكرػػػر صػػغر أ
 .نصرفت  نف

. كػػػاف مجػػػده أعظػػػـ األف، ولكػػػف "الحكمػػػة"بعػػػد لحظػػػات شػػػعرت بيػػػد مطمئنػػػة عمػػػى ذراعػػػي. كػػػاف 
  ؟"بحجمي. فس ؿ، "ىؿ تدرؾ ما حدث حينذاؾرانية مرة الحكمة كاف 

يبحػث عػف معمومػات. فبػدأت أفكػر مميػًا مػا ح كنت أعرؼ جيدًا أنو حينما يس ؿ الػرب سػؤاًح فننػو 
مػف حبػة رمػؿ صػغر أ مقارنػة مػع الػرب، كنػت  ف. اً ما حػدث كػاف واقعيػ كنت أعرؼ أفالذف حدث. 

 اإلدراؾ بطريقة عميقة.أرادني أف أختبر ذلؾ سبب ما األرض، ولمقارنة ب

 فكارف قاؿ بنىتماـ ألمجاوبًا و 

 بػدأت  لقػد "ما تفكر فيو ىو صحي ، ولكف ىػذه المقارنػة بػيف اإلنسػاف واهلل ليسػت فقػط فػي الحجػـ. 
مسػػؾ الكػػوف معػػًا. لػػـ أفعػػؿ ىػػذا ؤتمف بػػالقوة التػػي ت  ؤتمف بكومػػي ىػػو أف ت ػػتختبػػر قػػوة كومػػي. لت ػػ

أح وىػػي كممػػة  ،بيػػاإئت ِمنػػت تػػدرؾ الجديػػة والقػػوة التػػي أف ألجعمػػؾ تشػػعر بصػػغرؾ، بػػؿ ألسػػاعدؾ 
 اهلل.
مػػػف كػػػؿ كنػػػوز أكرػػػر قيمػػػة كممػػػة واحػػػدة مػػػف اهلل لإلنسػػػاف أىميػػػة ؾ، تػػػذكر أف محاوحتػػػجميػػػع "فػػػي 

ػ كممتػي. كواحػد  قيمػػة  رواقػد   ف ي  بػـ إخػوتي عم ػوت  فيػـ األرض. عميػؾ أف ت عميػػؾ ، كومػينقػؿ ل وا دع  م 
 ."صادقيف. أؤلئؾ الذيف سيحمموف الحؽ ينبغي أف يكونوا كومؾقيمة  قد رأف ت  
 

 لقاء مع ُمَبشِّر
 

وفي الحاؿ بجانبي. بصرف نحو أحد العروش لرفع وفيما كنت أسمع ىذه الكممات، شعرت مرغمًا 
ف شػعروا ب نػو سػار فػي قػوة يطفػًو، والكريػر  رًا عظيمًا حينما كنػت  ش  ب  أعرفو. كاف م   رجًو كنت   رأيت  

عنػو وسػمعت بعضػًا مػف رسػائمو المسػجمة.  الكنيسػة. قػرأت  حدارػة منػذ  ا خػرشػخص  ف أف  أعظـ م
تواضػعو األصػيؿ ومحبتػو الواضػػحة تجػاه الػرب والنػاس. ومػػع  أحػػدأف ح يممػس مػف الصػعب كػاف 

 لكنػي إرتحػت  أيضػاً  تئػ. تفاجبصػورة جديَّػةإنحرفػت أشعر أيضًا أف بعضًا مػف تعاليمػو  ىذا، كنت  
 م سورًا بالتواضع والمحبة التي كانت ح تزاؿ تنض  منو. عمى عرش عظيـ. كنت  جالسًا لرؤيتو 

مػدا محبػة الػرب لػو. رؤيػة الرب إف كاف بنمكاني التحدث مع ىػذا الرجػؿ، إسػتطعت  وفيما س لت  
 لي بالتكمـ مع الم بش ر. ولـ يسم   حاؿ، أوم  لي باإلستمرار في السير عمى أف

ػػ مكانتػػو معػػي. ىنػػاؾ الكريػػر لتفيمػػو  فقػػط أف تػػراه ىنػػا. وأف تػػدرؾ   أردت    الػػرب األمػػر قػػائًو، "وضَّ
الوقػت يميا فػي سػتف سػبابعنو. ىذا كاف رسولي لكنيسة اليـو األخير، ولكف الكنيسة لـ تسمعو أل
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كػػػػاف عميػػػػو أف وىـ لػػػػبعض الوقػػػػت، وش ػػػػو ىت رسػػػػالتو. الػػػػسػػػػقط فػػػػي عزيمتػػػػو و  ضػػػػعفتْ المناسػػػػب. 
 ."ش و ىت أيضاً  يف غيرهخر أعطيتيا أل التي جزاءاألأف كما يستردىا، 

في العوقة ما فيمو، بدأت أفكر أف أمتوقع كؿ ما ىو تاـ لىنا حدث بتوقيت  يءوعارفًا أف كؿ ش
 .لمفسادالقوة الدافعة ، أف عف كنا نتحدث لمتووبيف ما يذا الرجؿ بيف رؤيتي ل

ذلؾ لمعديد مػف رسػمي،  حدثقد في قوة عظيمة.  سيرفي ال عظيـ"نعـ. ىناؾ خطر أجاب الرب، 
الػػى كنيسػػة اليػػـو األخيػػر. عميػػؾ أف تسػػير فػػي عمػػييـ تسػػميميا ينبغػػي وىػػذا جػػزء مػػف الرسػػالة التػػي 

 أف القػػوة ىػػي ت ييػػد منػػيتفكػػر   ىػػذه اإلختبػػارات. ولكػػف إف بػػدأت  قػػوة أعظػػـ مػػف بتسػػير أف و ، قػػوتي
عطػػى ليشػػيد لػػي. إف س م  . الػػروح القػػدوىـالػػنفػػس ، أو أنيػػا رسػػالتؾ، فننػػؾ سػػتفت  البػػاب الػػى إليػػؾ
 .ضعفاتؾ مما في قدراتؾفي تفتخر أكرر أف حكيمًا مرؿ بولس فننؾ ستتعمـ  نت  ك  

أقػؿ. عميػؾ أف تتػذكر دومػًا، حتػى ح أكرػر وح مػف أنػا. ف عػصػادؽ ىو إعتراؼ صادؽ "اإليماف ال
الى نفسؾ عني لتنظر  أف تسقط إف تراجعت  باإلمكاف في محضرف ورأيتني كما أنا، فننو  إف ربتَّ 

حػاؿ،  غرفػة ونظػر مجػدف ومجػد أبػي. عمػى أففي ىػذه ال سقط لوسيفر. سكف  بالذات رانية. ىكذا 
 وقوتو.ركزه مبيفتخر بدأ ينظر الى نفسو أكرر مما ينظر إلينا. رـ بدأ 

ئت ِمنػوا بقػوتي سػقطوا ممػف مػف خػدامي كريروف  الطريقػة التػي بػنفس س ػم  ليػـ أف ينظػروا مجػدف وام
، نقػيلمعتقػد حتى تكريسػؾ ؾ أو ر  بِ أو  أنو بسبب حكمتؾبنفسؾ تفكر   . إف بدأت  سقط بيا لوسيفر

 عرر أيضًا."نفننؾ ست
 

 الثقة
 

الرجوع والقتاؿ فػي المعركػة  قيؿ لي ىنا. أردت   يءذلؾ التحذير كاف صارمًا مرؿ أف شأف  عرفت  
لمكائػػد التػػي بػػدت األخيػػرة، ولكػػف كانػػت لػػي أسػػئمة جديػػة عػػف مقػػدرتي لفعػػؿ ذلػػؾ دوف الوقػػوع فػػي ا

ألعرفػو إحتجػت إليػو ففكػرت كػـ . رانية الى الرب. كاف ىػو الحكمػة متواجدة في كؿ مكاف. نظرت  
 .عند عودتي "حكمةػ "ك

الػى أف القادمػة الػدىر بقػوات إئتمانػؾ لؾ أف تفقد رقتؾ فػي نفسػؾ. ح أسػتطيع  "جيد  سمعتو يقوؿ، 
 ".، إف ..بقوة أكبرإئتمانؾ  في نفسؾ كمما إستطعت  الرقة تفقد تفعؿ ذلؾ. كمما 

أنػو أرادنػي أف  بطريقػة مػا عرفػت   فػي كومػو، لكنػو لػـ يفعػؿ.الرب يستمر ألف فترة طويمة  إنتظرت  
كنػت أنظػر إليػو كممػا كنػت أشػعر أقولػو. عمػى أيػة حػاؿ، كممػا  عبارتي، ولكني لـ أعػرؼ مػاكمؿ أ

 .أريد قولوما  برقة أكبر. وأخيرًا عرفت  
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 قتي فيؾ،"ر ، "إف وضعت  ف ضفت  

. ح يكفػي عيت لِ "نعـ. ينبغي أف يكوف لؾ إيماف لتفعؿ ما د   فعمو، ولكف ينبغي أف يكوف إيماف  فيَّ
. رقػة بال إف لـ تمػس الفجػوة أف تفقد الرقة في نفسؾ فقط، فنف ذلؾ إنما يقود فقط الى عدـ أماف   فػيَّ

 .يـالناس في أوىامىذه ف مف و الكرير سقط ليذا 

اإلفتقػػار الػػى بسػػبب نبيػػاء. ولكػػف قسػػمًا مػػنيـ، مػػف األ ،اءً ه النػػاس، رجػػاًح ونسػػىػػذالعديػػد مػػف كػػاف "
ألنيػػـ كػػانوا ، اً ذلػػؾ صػػائبأنبيػػاء. ومػػع ذلػػؾ لػػـ يكػػف أنيػػـ عػػنيـ يسػػمحوا لمنػػاس أف يقولػػوا  لػػـ، الرقػػة

أنيػػـ فػػي جعميػػـ يفكػػروا داعيـ داع أيضػػًا. إف تمكػػف العػػدو مػػف ِخػػأنبيػػاء. التواضػػع المزيػػؼ ىػػو ِخػػ
، ىػـ عميػوأنيـ أعظـ األنبياء مما أيضًا في جعميـ يفكروا داعيـ أنبياء، فننو يستطيع خِ  ليسوا حقاً 
لسنانيػة، الػذف  ا خػرلػف يطػرد اإلفتخػار. إنػو شػكؿ التواضػع المزيػؼ فبتغذية رقتيـ ب نفسػيـ. وذلؾ 
 .تمتػػػع باإلكتفػػػاء الػػػذاتيالواحػػػد   يءشػػػإخفاقاتػػػؾ سػػػتكوف ناتجػػػة عػػػف كػػػؿ لمعػػػدو إسػػػتغولو. يحػػػؽق 

 محبة. المحبة ح تبحث ما لنفسيا.أف تسير في مف ذلؾ ىو لتحريرؾ الطريؽ الوحيد 
ار مػف . إسػتطعت رؤيػة معظػـ اإلختبػتوضي  رائػع يػ تي لػذىنيبدأ كؿ ذلؾ،  فيأفكر  وفيما كنت  

أف  ، "كػػػـ سػػػيؿ  عمػػػى رسػػػالة بسػػػيطة واحػػػدة. فننتحبػػػت   البدايػػػة الػػػى النيايػػػة، وكػػػ ف اإلختبػػػار مركػػػز  
 ."إليؾ ساطة التكريسع مف بأنخدِ 
 

 إبتسامة الرب
 

ىػػذه الػػى سػػاءة اإلأرد لػػـ قػػد إبتسػػـ. لأف ح أنسػػاىا أبػػدًا. صػػمي أ   نظػػرة  برػػـ توقػػؼ الػػرب ونظػػر إلػػيَّ 
ألعطػاني إيػاه.  يءأف شػلػو سػ لتو  يننىكػذا فػإبتسػـ  مػاأنػو حين الفرصة، ولكف بطريقة ما شػعرت  

 الفرصة. لذلؾ إنتيزت  

سػػػنحبؾ بػػػنفس ب ننػػػا  71فػػػي يوحنػػػا  ف نػػػور،" فكػػػاف نػػػور. أنػػػت صػػػميت  ، "لػػػيك"يػػػا رب، حينمػػػا قمػػػت  
يكف فيػػؾ محبػػة،" لكػػي أحبػػؾ بمحبػػة ىػػؿ تقػػوؿ لػػي األف، "لػػأرجػػوؾ  . ب  اح  بيػػا  المحبػػة التػػي أحبػػؾ  

 ؟"بِ اح  

قبػؿ ت سػيس العػالـ  ،ذلػؾلػؾ  لـ يتوقػؼ عػف إبتسػامتو، بػؿ وضػع ذراعػو حػولي كصػديؽ. "قػد قمػت  
ب محبػة اح   ؼحاربوف معؾ في المعركػة األخيػرة. سػتعرِ الذيف سي   خوتؾ  حينما دعوتؾ. كما قمتو إل

بي لكي تعمػؿ اإليماف جعمؾ قادرًا عمى تطرد كؿ مخاوفؾ. ىذه المحبة ستمحبة كاممة سىي لي. 
محبتػػو لػػػي، واألعمػػاؿ التػػػي  ؼ  ألنػػي مػػع أبػػػي، سػػتعرِ و األعمػػاؿ التػػي عممتيػػػا، بػػؿ أعمػػاًح أعظػػػـ، 

 فيؾ،"كف محبة أبي تني. األف، ألجؿ نفسؾ، أقوؿ رانية، "للتعمميا ستمجدست عطى لؾ 
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كمػؾ   بق ِحػ، "أ  كنت مغمورًا بالتقدير لكؿ ىذا اإلختبار. فقمت   ،" رػـ أدرت والتفػت  رانيػة الػى كرسػي ح 
 ، لكف الرب أوقفني.دينونةال

كانػؾ الػى ملترجػع ، إننػي ىنػا. سػ قودؾ مػف ىػذه الغرفػة ألجمػؾاألف ىنػاؾ  "ح تنظر خمفػؾ. لسػت  
في قمبؾ، ألنو ىناؾ دينونتي ولكف عميؾ أف ح تنظر خمفؾ. عميؾ أف تنظر كرسي  في المعركة،
 مكانو األف."

 ، ومرؿ كنوز الخوص،"بستافمرؿ التمامًا في نفسي، " ففكرت  

 حيث يتدفؽ الماء الحي أتواجد أنا."فأفعمو، فنني أفعمو في قمبؾ.  يء"نعـ. كؿ ش

. كػاف درعػي محتويػًا ورأيتػعمػا  نػذىمت  نفسػي، نازعػًا عبػاءة التواضػع. فنى الػ شار لي، فنظػرت  رـ أ
 عمى ذات المجد الذف كاف يحيط بالرب. رـ غطيتو رانية بعباءتي.

الػػى أبػػي فػػي الميمػػة قبػػؿ الصػػمب أف المجػػد الػػذف كػػاف لػػي معػػو فػػي البػػدء بػػ ف يكػػوف مػػع  "صػػميت  
ػػد. ىػػو مجػػدف فشػػعبي، لكػػي تكونػػوا واحػػدًا.  يحبػػونني ممػػف يف خػػر مػػع األ فدو يمػػا تتِحػػففالػػذف ي و ح 

نػػػي إضػػػماـ أؤلئػػػؾ الػػػذيف يحبػػػونني كممػػػا سػػػيعرؼ العػػػالـ بننمجػػػدف. كممػػػا يػػػتعظـ مجػػػدف سػػػيتعظـ 
كـ تحبوف بعضػسػتحبونني و سػتوميػذف ألنكػـ مف قبؿ أبي. األف سيعرؼ العػالـ فعػًو أنكػـ  مت  أ رسِ 

 بعضًا"
. مػف الػداخؿي تغسػمت  كػ نو اإلزديػاد. كانػت  فػي رقتي النظر اليو، إستمرتْ في فيما كنت مستمرًا و 
 يطمبو مني. يءباإلستعداد لفعؿ أف ش سرعاف ما شعرت  و 

 
 أنجمو

 

 شخص عميؾ أف تمتقي بو قبؿ رجوعؾ الى المعركػة،" ىناؾ قاؿ لي فيما كنا نمشي معًا، "ح يزاؿ
 دقائؽ. ةما كاف عميو قبؿ بضعععف كيفية إزدياد مجده  ذىولي وفيما قاؿ ذلؾ، إستمرت في

ستمر قائًو، "في كؿ مرة تراني بعيوف قمبؾ،  ،" وتابع كومو، "يومػًا مػا سػتكوف أكررذىنؾ يتجدد وام
فػي سػيكوف وحػي بر كؿ ما تعممتػو ففي محضرف. حينما تفعؿ ذلؾ، أف تربت بصورة مستمرة قادرًا 
 ، وأنا س كوف متاحًا لؾ."متاحًا لؾالحاؿ 

عمػػػيَّ أف توجػػب بمجػػده لدرجػػة سػػبيًا لػػي، لكنػػي كنػػت م قالػػو يءكػػؿ شػػأف أسػػمع وأفيػػـ  إسػػتطعت  
 ؟""حكمةػ "األف أكرر مما ظيرت لي ك أس لو، "يا رب، لماذا أنت ممجد  
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. فنختباراتؾ ح حجاب عميوبوجو فيما تنظر مجدف  تغيرت  إنؾ تغيرت.  "لـ أتغير أبدًا، لكنؾ أنت  
يزيػؿ األحجبػة  يءشػح ع ذلػؾ أكرػر. مػوضوح ف وجيؾ لكي تتمكف مف رؤيتي بعأزالت األحجبة 
 محبتي."رؤيتؾ لبقدر سرعة 

 ، كاف حيث يجمس ملتفت  ألنظر الى الجالسيف عمى العروش بجوارنا. كنا ح نزاؿ في النفرـ توقؼ 
 مني.عمى مقربة كاف ء. رـ إستطعت تمييز شخص نبوالمموؾ ال

 ."أيفر مف مكاف ما، ولكني ببساطة ح أستطيع أف أتذك يا سيدف، أنا أعرفؾ"

 ،"أجابني، "رأيتني مرة في رؤيا

 شخصًا حقيقيًا؟" بت بصدمة، "إذف كنت  في الحاؿ وأ صِ  تذكرت  

 أجابني، "نعـ،"

الػى منتصػؼ  ذىبػت   ،بعػض األمػور فػي حيػاتيكنت  محبطًا لتواجد  كشاب مسيحيا ، اليوـ تذكرت  
فيمػا كنػت جالسػًا أقػرأ و  الرب.يكممني لى أف كنت مصممًا عمى اإلنتظار إمنتزه قرب شقة سكني و 

رجػًو كػاف يخػدـ  رأيػت فػي الرؤيػامرميػا عمػى اإلطػوؽ.  فػي رؤيػا، لػـ أر   خ طفػت  الكتاب المقػدس، 
ـ الكتػػاب المقػػدس، ويػػزور المرضػػى عم ػػ، وي  نسػػتمرارب عػػف الػػرب . كػػاف يشػػيد لمنػػاسالػػرب بحمػػاس  

، إسػمو ا خػررجػًو  رأيػت   صمي مف أجميـ. كاف متحمسًا لمرب وكانت لو محبة صادقة لمناس. رـلي  
نفسػو  مسػؾ وحينما تاىت ىرة صغيرة في طريقو، بدأ يرفسػيا لكنػأنجمو، كاف شريدًا ح مسكف لو. 

مف  أفا عف رجمو. رـ س لني الرب، عف الطريؽ بكاف ح يزاؿ يدفعيا بقوة رغـ ذلؾ عف فعؿ ذلؾ، 
  كرر.جمب إليو السرور بالرجميف 

 بدوف تردد، "األوؿ،" قمت  

 بني "كو، الراني،" وبدأ الرب يقوؿ لي قصتيما.أجا

 احػدإنش  الرجؿ األوؿ في عائمة رائعة، كانت تعرؼ الرب دومًا. نش  في كنيسة مزدىرة رـ دخػؿ 
لكنػػو إسػػتخدـ ، مػػف محبػػة الػػرب عطػػي لػػو مئػػة حصػػة  فػػي المدينػػة. أ   الكتػػاب المقػػدسكميػػات أفضػػؿ 
 وسبعيف فقط. خمس  منيا 

الى أف وجدتػو  ففي وضع مزدر ممة ًا. أ سيئت معاممتو وبقي في الظأصمَّ ولد فالشخص الراني أما 
 واحػدة فػي كػؿبنسػتمرار ليػو أ سػل إا، خػر أسنوات. ن قؿ مف م نش ة الػى  الحكومة عند بموغو الرمافِ 

الػى الشػوارع. كػاف الػرب قػد أعطػاه رػوث ِحصػص مػف محبتػو لمسػاعدتو وفي النياية، ط رد  .منيا
، ولكنو جنَّد كؿ جزء منيا لمحاربة الغضب الػذف فػي قمبػو والتوقػؼ اتو ىذهمعانعمى عمى التغمب 

 عف ضرب اليرة الصغيرة.
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. الممػؾ سػميمافيتخيمػو نظرت  األف الى ذلؾ الرجؿ فرأيتو ممكًا جالسًا عمػى عػرش أكرػر مجػدًا ممػا 
ب. لػػـ غمػػرة التعجػػلػػى الػػرب فػػي إ كػػاف ىنػػاؾ عػػدد كبيػػر مػػف الموئكػػة فػػي إنتظػػار أوامػػره. إلتفػػت  

 أستطع التصديؽ أف ما رأيتو كاف حقيقيًا، إذ لـ يكف أقؿ مف المموؾ العظماء.

 لى الرب، "يا رب، أرجوؾ قؿ لي بقية القصة،"إ توسمت  

 وفػػي القميػػؿ الػػذف أ عطػػي لػػو حيػػث أعطيتػػجػػدًا ىنػػا. أنجمػػو كػػاف أمينػػًا نحػػف "بػػالطبع، ليػػذا السػػبب 
لكنػو وصػمت حالتػو الػى الجػوع،  عػف السػرقة. صص مف محبتي. إستخدميا جميعػًا ليك ػؼَّ روث حِ 

بتاع طعامو ممػا اسػتطاع جمعػو مػف القنػاني وفػي بعػض إلو.  ليس عائد يءرفض أف ي خذ أف ش
 لمعمؿ في زريبتو.ف يدعو األحياف كاف يجد م  

لو نبذة مف اإلنجيؿ. وفيما قرأىا  لذا أرسمت   ،"لـ يستطع أنجمو السماع لكنو كاف قادرًا عمى القراءة
صػػػص محبتػػػي، وبكػػػؿ أمانػػػة فػػػت  الػػػروح القػػػدس قمبػػػو وأعطػػػى حياتػػػو لػػػي. حينئػػػذ ضػػػاعفت لػػػو حِ 

في ىكذا فقر  ع الكوـ. ومع أنو عاش كنو لـ يكف يستطِ يف عني لخر ستخدميا. أراد أف يشارؾ األإ
 عند زوايا الشوارع." اتتوزيع النبذفي ما يجمعو مف الماؿ ؽ أكرر مف نصؼ ح أنو صار ي نفِ إ

لمرب لي سم  لػو بػالجموس مػع الممػوؾ، "كػـ مػف بيرة مف الناس أنو جمب أعدادًا كلرب ظانًا ا س لت  
 الناس قادىـ اليؾ؟"

 أجابني الرب، "واِحدًا" 
ػػػ ، دعوتػػػو لي رشػػػد لػػػي رجػػػوً تشػػػجيعو  وتػػػابع كومػػػو، "مػػػف أجػػػؿ  وعمػػػى مشػػػارؼ عمػػػى الكحػػػوؿ  اً دمنم 
الشػارع لعػدة سػنوات مػف أجػؿ جمػب مػف  زاويػةالتمػؾ فػي أنو صار يقػؼ الموت. تشجع كريرًا حتى 

أنػػا أيضػػًا أردت جمبػػو كػػؿ السػػماء كانػػت تناشػػدني ألجمبػػو الػػى ىنػػا بسػػرعة، و لمتوبػػة.  اخػػر أ نفػػس  
 تو." ليستمـ مكاف

 
 من اإلستشهاد َاخرنوع 

 

 ، "ولكف ماذا فعؿ أنجمو ليكوف ممكًا ىنا؟"فس لت  

 ى أصب  مرمي، ومات شييدًا."كؿ ما أعطيتو. تغمب عمى كؿ المصاعب حتفي "كاف أمينًا 

 "ولكف ما الذف تغمب عميو، وكيؼ صار شييدًا؟"

لػػدييـ. القميػػؿ المتيسػػر تغمبػػوا عمػػى مصػػاعب كريػػرة بقمػػة مػػف النػػاس "تغمػػب عمػػى العػػالـ بمحبتػػي. 
قبؿ عاشوا مموكًا قد يحسدىـ عمييا وسائؿ الراحة تتوفر فييا مف شعبي في بيوت  وفالكرير يسكف 
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كػػاف ي قػػد ر حتػػى صػػندوؽ مػػػف فقػػد حػػوزتيـ. أمػػا أنجمػػو فػػي قػػد روا مػػا لػػؾ ح ي  ، ومػػع ذمضػػى قػػرف  
 لمحضرف.جيد يحولو الى ىيكؿ ملالكرتوف في ليمة باردة 

. كػاف تمتعػو بتفاحػة واحػدة أكرػر مػف تمتػع بعػض مػف شػعبي يءبدأ أنجمو يحب كؿ واحد وكػؿ شػ
أعطيتػػو لمػػا مػػيًو جػػدًا مقارنػػة كػػؿ مػػا أعطيتػػو لػػو، مػػع أنػػو كػػاف قفػػي كػػاف أمينػػًا بوليمػػة عظيمػػة. 

رت . حتػى أنػؾ فػي مػرة أشػألنػؾ إجتزتػو مػرات عديػدة لػؾ فػي رؤيػا . أريتػو  منيـ أنػت  يف، بضِ خر لس
 عنو،"وتكممت ذىاب الى أحد أصدقائؾ بال إليو

 ؟""ىؿ فعمت  ذلؾ؟ ما الذف قمتو  

، ىناؾ إيميا  أ رسؿ غريب األطوار يف نو مف المتدينإقد فرَّ مف محطة الباص. قمت  عنو  ا خر"قمت 
 مف قبؿ العدو ليصرؼ نظر الناس عف اإلنجيؿ،"

عانيتيا في كؿ ىذا اإلختبار. كنت أكرػر مػف مصػدوـ، كنػت مرتعبػًا. حاولػت كاررة كاف ىذا أسوأ 
. لػـ يكػف لػي أمرالػويف ا خػر ىنػاؾ تواجػد أف أتذكر ذلؾ الحدث، لكني لـ أستطع، بكؿ بسػاطة ألنػو 

نظػػػر يصػػػرفوا لمشػػػيطاف أ رسػػػموا ل إيػػػاىـ أدوات   ظ الشػػػوارع القػػػذريف، معتبػػػراً الكريػػػر مػػػف الشػػػفقة لوعػػػا
 الناس عف اإلنجيؿ.

 ني مت سؼ يا رب. إني مت سؼ حقًا."إ"

الكػرازة باإلنجيػؿ يحػاوؿ ف ممػف و تواجد الكريػر يأنو عمى صواب أنت أجابني بسرعة، "مغفور  لؾ." 
ف ف ممف ىػـ مخمصػيف، حتػى و الكرير  ىناؾكما أف ة. في الشوارع حسباب باطمة أو م ِضمَّ  كػانوا وام

حسب المظير. ىناؾ العديد مػف الخػداـ بغير مدربيف أو غير متعمميف. ح ينبغي عميؾ أف تحكـ 
فػػي الكاتػػدرائيات العظيمػػة الومعػػيف بػػيف المحتػػرفيف  مػػنيـ كمػػا يتواجػػدعممػػوا مرمػػو الصػػادقيف الػػذيف 

 والمنظمات التي بناىا الناس مف أجؿ إسمي." 

أمػامي مباشػػرة. وقػؼ ، كػاف قػد نػزؿ مػػف عرشػو و ألنظػر الػػى أنجمػو. حينمػا التفػت  إليػػو أومػ  لػي رػـ
. إنسػػكبتْ  عمػػيَّ ومػػف خولػػي المحبػػة  وفاتحػػًا ذراعيػػو أعطػػاني أعظػػـ معانقػػة وقبَّػػؿ جبيتػػي مرػػؿ أب 

أطمقنػػي أخيػػرًا، كنػػت مترنحػػًا وكػػ ني حينمػػا  نيػػا أكرػػر ممػػا يطيقػػو جيػػازف العصػػبي. بحتػػى شػػعرت 
 أبدًا. مف قبؿ لـ أشعر بيا  ، لكنو كاف شعور رائع. كانت محبة  افسكر 

عطػػي الػػى إليػػؾ عمػػى األرض. كػػاف لديػػو الكريػػر لي   تػػابع الػػرب كومػػو، "كػػاف مػػف الممكػػف أف ت نقػػؿ  
فػػي اإليمػػاف بشػػرائو كتابػػًا مقدسػػًا مػػا دوا اإلقتػػراب اليػػو. حتػػى أنبيػػائي تجنبػػوه. نشػػعبي، لكػػنيـ لػػـ يػػرِ 

كػاف يقرأىػا مػرات ومػرات. حػاوؿ الػذىاب الػى كنػائس لكنػو لػـ يجػد أيػة كنيسػة التي وبعض الكتب 
 ف عمى أبوابيـ."يد ة  ستقبمتني. كاف ىو دقإلكانت قد  قبمتوستإقد تمؾ الكنائس . إف كانت تستقبمو



 78 

فنسػتنادًا  ى بحياتػو.، "كيؼ تػوفي؟" مفكػرًا أنػو ضػحَّ الرب أتعمـ تعريفًا جديدًا لسسى. فس لت صرت  
 أكوف مسؤوًح عف ذلؾ. قد ني بطريقة ما إما رأيتو لحد األف، كانت نصؼ توقعاتي  عمى كؿ

 د."أ غمي عميو مف البر كاف قد  ير عمى قيد الحياةإبقاء سك  "تجمَّد حتى الموت محاوًح 
 

 غير عادي غالب
 

أف لػـ أفيػـ كيػؼ كمػا إنػي ؽ مػدا صػوبة قمبػي. صػد  فيما كنت أنظر الػى أنجمػو، لػـ أسػتطع أف أ  
ػػلقػػب  أنػػو كنػػت  أفكػػر و شػػييدًا، حيػػث تػػموتػػو بيػػذه الطريقػػة جعم ر  م  لعػػدـ ليػػؤحء الػػذيف يموتػػوف  دخَّ

 وحئيـ لمرب.ة بشيادالمساومة 

ىنا. ولكف ىناؾ مف يموتوف بطريقة لتواجد احقًا لو  مجاز  و . حقاً  غالب  فقمت، "يا رب أنا أعمـ أنو 
 يمكف إعتبارىـ شيداء فعًو؟"

كؿ يـو عاشو. كػاف يعمػؿ مػا فيػو الكفايػة مػف أجػؿ البقػاء عمػى قيػد الحيػاة، في دًا كاف أنجمو شيي"
سرور إلنقاذ صػديؽ محتػاج. كمػا كتػب بػولس ألىػؿ كورنرػوس، أنػو حتػى لػو حياتو بكؿ بى ضحَّ و 

حياتػؾ بمحبػة، ت سػم ـ حسب شيئًا، ولكف حيف ت   ولكف ليست لؾ محبة، فويحترؽ، أسممت  جسدؾ ل
مػػع أنػػو كػػاف يعتبػػر  يف.خػػر أنجمػػو كػػؿ يػػوـ، ألنػػو لػػـ يعػػش لنفسػػو بػػؿ لستػػوفي ًا. حسػػب كريػػر فننيػػا ت  
األف،  أنػت  تػتعمـ واحدًا مف عظماء القديسيف. كما حقًا القديسيف، فننو كاف األدنى بيف مًا ائنفسو د

عظمػاء، أيضػًا مػف أعظػـ ال وفخر يعتبرىـ األو عظماء، مف أعظـ الأنفسيـ  ايعتبرو مف ف مو كرير فال
، لكنو مات شيادتو في اإليمافجؿ عقيدة، أو ألجؿ ألينا. لـ يمت أنجمو دنى ىاأل وف  ي حسب  فننيـ 

 مف أجمي."

 ح تدعني أنسى ما أراه ىنا."   عود راجعًا،حينما أألتذكر ذلؾ. ، "يا رب أرجوؾ ساعدني فتوسمت  

ي، وأف ح ، وسػوؼ أكػوف معػؾ حينمػا ترجػع. الحكمػة ىػي أف تػرا بعينػىنػامعػؾ أنػا "ليذا السبب 
إف كنػػت قػػد  تجتػػازه فػػي الشػػارع. لكػػي تعرفػػو حػػيف أنجمػػو فػػي رؤيػػا ؾ  حسػػب المظيػػر. أريت ػػبتحكػػـ 
لي أنذاؾ. لكاف بنمكانػؾ  وحياتسمـ ، أللؾ في الرؤيا ماضيو الذف أريتوالمعرفة عف  معو   شاركت  
 عمى كنيستي.  اً عظيمت ريرًا ىذا الممؾ العظيـ، ولكاف لو تممذة 

موا يف أمرالػو. لقػدَّ ا خػر تمييز أنجمو و  ويف بالطريقة التي أراىا أنا، ألمكنخر نظر لس"إف كاف شعبي ي
ألنيػـ بعمميػـ شػعبي مػف نيايػة األرض لمجمػوس عنػد أقػداميـ، لجاء في أعظـ المنابر. إستعراضًا 

التػي أعطيتيػا لكػـ ِيبػات ال اسػترمرو يعػف المحبػة، وكيػؼ ـ مَّمي ػع  ىذا كػانوا سيجمسػوف عنػد قػدمي. ل
 أكرر."  اً رمار تجمبوا ل
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يقػودني  اليػو لشػعورف بوجػع لتفػت  إأخيػرًا لكنػي نظر الػى الػرب، الد كنت خجًو جدًا حتى إني لـ أرِ 
عيني  إستغرؽ ذلؾ وقتًا لكفميت فعًو بمجده. ع   اليو حينما نظرت  الى إكتفائي الذاتي مرة أخرا. 

 فتمكنت مف رؤيتو.تنظمت تدريجيًا 

. مػػؾ  ىػػذه األشػػياء ألدينػػؾ، بػػؿ أل عم   ريػػؾ  ؾ مغفػػورة،" وتػػابع كومػػو، "لسػػت أ  ر أف خطايػػاقػػاؿ، "تػػذكَّ 
 ."ا خر يءأسرع مف أف ش ؾ  ف نفسِ عزيؿ األحجبة سي و  نح  ال تذكر دومًا أف

 مػنيـ ر أصدقائي الذيف ح مػ وا ليػـ. الكريػريففيما بدأنا السير رانية، ناشدني أنجمو، "أرجوؾ تذكَّ 
 إلييـ." أحد   صنا إف ذىبخم  سيحبوف م  

كمماتػو برأسػي. كنػت أعمػـ أف  جيبو، ف وم ت  أف أ  مف إني ت ررت جدًا يكذا قوة حتى بكانت كمماتو 
 لممؾ المموؾ. اً عظيم اً مف ممؾ عظيـ، وصديق اً صادر  ىذه كانت مرسوماً 

 ، "يا رب، ىؿ ستساعدني لمساعدة أؤلئؾ الذيف ح م وا ليـ؟"فس لت  
يسػػػاعدىـ. حينمػػػا تحػػػب أؤلئػػػؾ الػػػذيف أ حػػػبيـ، فننػػػؾ سػػػتعرؼ دومػػػًا  كػػػؿ واحػػػد   د  أجػػػابني، "س سػػػاعِ 

أكرػػر،  سػػحةً مػػرات عديػػدة مِ طمبػػت  منػػي محبػػتيـ.  كيػػؿِ حسػػِب ب "ِعػػيفالم  "عطى ليػػـ سػػي   مسػػاعدتي.
عطيني، ـ فننؾ ت  إليي عطيحبني. وفيما ت  حبيـ فننؾ ت  بيـ. وفيما ت  حِ ب أؤلئؾ الذيف أ  وستستمميا. أحِ 

 المقابؿ." عطيؾ أكرر فيوأنا س   
 

 كمِ مَ كالعيش 
 

مقػػاييس البأنػػو عممػػت  لكنػػي لػػـ أكػػف رريػػًا، سػػاقني ذىنػػي الػػى بيتػػي الجميػػؿ والػػى كػػؿ مػػا أمتمكػػو. 
مضػى. لػـ أشػعر أبػدًا بالػذنب عػف  األرضية كنت أعيش أفضؿ مف المموؾ الذيف عاشػوا قبػؿ قػرف  

ي نفػػس الوقػػت لػػـ يكػػف األف. بطريقػػة مػػا كػػاف شػػعورًا جيػػدًا، ولكػػف فػػ لكنػػي عممػػت  ، مػػف قبػػؿذلػػؾ 
 أنو سيساعدني. رانية الى الرب، ألني عممت   . رـ نظرت  م رضياً الشعور 

كما  رباؾإعف الظوـ. حينما ي تي  زه  صنع النور وميَّ الكامؿ محبتي  أف قانوفكيؼ ر ما قمتو "تذكَّ 
عطايػػا  عطػػاء عػػائمتيأبػػتي   إلفننػػؾ تعمػػـ أف مػػا تختبػػره لػػيس قػػانوف محبتػػي الكامػػؿ.  األف،تشػػعر 
عميػػؾ أف ح  ،ع بيػػا وتقػػد رىا. ومػػع ذلػػؾتتفعػػؿ أنػػت لعائمتػػؾ. أريػػدؾ أف تسػػتمتمامػػًا مرممػػا جيػػدة، 
 أدعوؾ لفعؿ ذلؾ. وعميؾ أف تشاركيا بحرية حيف ،تعبدىا

سػيكوف ىنػاؾ يػـو الحسػاب حينمػا زاؿ كؿ الفقػر فػي األرض. "بنمكاني أف أ لو ح بيدف وفي الحاؿ ي  
أف أفعػػػؿ ذلػػػؾ. ينبغػػػي ، وي رفػػػع المسػػػاكيف والمضػػػطي ديف، ولكػػػف العاليػػػة الجبػػػاؿ واألمػػػاكف تتسػػػاقط

نػػػويتعػػػارض معػػػي  نػػػو إضػػػطياد اإلنسػػػاف. مرمػػػو مرػػػؿ اإلنسػػػاف  ح  اإلنسػػػاف كبػػػديؿ لقػػػوة إسػػػتخدـ ح 
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بعػػض األحيػػاف أف تضػػحي مػػف أجػػؿ أف ينبغػػي فػػي . مطاعػػة، بػػؿ لمتضػػحيةصػػميبي. لػػـ أدعػػوؾ ل
 بيننا. ؿ  اعة، فننيا ستفصِ الطفي تضحيتؾ نجز تطيعني، ولكف إف لـ ت  

يػػذا الممػػؾ العظػػيـ حينمػػا كػػاف خػػادمي لكمػػؾ ومعاممتػػؾ لمطريقػػة التػػي أخطػػ ت فػػي ح   ذنب  أنػػت  مػػ"
نتيػا لػؾ، أكرػر ممػا مػف التػي عيّ  لقػاءات  ـ عمػى أحػد دوف أف تسػ لني. فاتتػؾ عمى األرض. ح تحك  

ؾ ألجعمػؾ تشػعر بالػذنب، ذلػ ريػؾ  حػاؿ، لػـ أ   بساطة لػـ تكػف حساسػًا لػي. عمػى أفألنؾ بتتصور، 
.إغفاؿ ألجمبؾ الى التوبة كي ح تستمر في لحرف بابؿ   ىكذا فرص 

إىانػػة لصػػميبي. وىػػذا ، ؾ  لمتعػػويض عػػف ذنبِػػ أمػػور  فػػي فعػػِؿ فننػػؾ سػػتبدأ فػػي ردة فعمػػؾ،  ذنبػػت  أإف "
ي عمػؿ  يء. وألني ذىبت الى الصميب ألزالة ذنبؾ، فنف أف شػؾصميبي وحده يستطيع أف يزيؿ ذنب

 ي.جمفننو ح ي عمؿ أل ب  بذن

قػودىـ الػى الصػميب، يلػف اإلنسػاف حنػو رؤية معاناة الناس. ولكػف أستمتع ب إستمر الحكمة، "لست  
سيكوف شفقة. ب خطوتأنجمو ألنؾ لـ  فاتؾ  وحده يستطيع إراحتيـ مف معاناتيـ الحقيقية. الصميب ف

كػػؿ  لػػـ أشػػفيمػػع إنػػي و  لروحػػي.ينبغػػي أف تخضػػع شػػفقتؾ حينمػػا ترجػػع، ولكػػف مػػف ذلػػؾ لػػؾ أكرػػر 
 شػياءً ألكني فعمت ما رأيػت أبػي يفعمػو. لػيس عميػؾ فقػط أف تفعػؿ مييـ، تحنف عكنت أأؤلئؾ الذيف 

 . حينئذ فقط سيكوف لشفقتؾ قوة إفتداء  طاعة لروحي. أيضًا في بؿ شفقة، بدافع ال

. مما تظفرير تاباتؾ، لكنؾ عرفتيا أقؿ بكظاتؾ وكِ وعمف فت  ِمسحتي روحي. عرِ  بات  ىِ  "أعطيتؾ  
فيػد ي   يءأف شػِفعػؿ أو تسمع بػ ذنيَّ أو تفيػـ بقمبػي. بػدوني ح تسػتطيع  فعًو بعينيَّ بصر نادرًا ما ت  

ز إنجيمي.ممكتي أو م  ي عز 

صابة العدو. تعممػت  رماية سِ  تعممت   في معاركي، حتى إنؾ رأيت قمة جبمي. اربت  ح"  ياـ الحؽ وام
أبػػدًا. فشػػؿ األعظػػـ. المحبػػة لػػف ت يأف المحبػػة ىػػي سػػوح رسػػيفؾ. ولكػػف تػػذكَّ كيػػؼ تسػػتخدـ قمػػيًو 

. ممكتػػيم السػػبب فػػي جمػػبسػػتكوف أعمػػاؿ إبمػػيس. والمحبػػة ذف يحطػػـ سػػتكوف السػػوح الػػالمحبػػة 
 أف تحػػػػػػػػػػػارب األف".ينبغػػػػػػػػػػػي وتحػػػػػػػػػػػت تمػػػػػػػػػػػؾ الرايػػػػػػػػػػػة  ،المحبػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػي الرايػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػوؽ جيشػػػػػػػػػػػي

حػولي، لكنػي لػـ بكاممػو ة . كػاف مجػد الحكمػةالحكػـ العظيمػقاعػة  فػينعػد رجعنا الى ِرواؽ ولـ رـ 
ألنػي لػـ أرد الرجػوع بابًا. كاف أوؿ حافز لي ىػو  رؤيتو بصورة واضحة. وفج ة وجدت  بعد أستطع 
البػػاب الػذف قػادني إليػو الحكمػة. كػػاف ىػو . كػاف ىػذا ينبغػػي أف أدخمػو نػوأ ولكنػي عممػت   ،المغػادرة

 عمي الدخوؿ مف خولو.


