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التفويض األخير ( (The Final Questكتاب ِ
وضع محتواه تحت عنواف تقدـ حشود الجحيـ في
الصحيفة الدورية "مورنينؾ ستار" في المجمَّد الخامس ،عدد  4 – 2لعاـ .5991
إنو حمـ ورؤية شاممة إستممتو فػي بدايػة عػاـ  .5991إنػو كبقيػة األحػوـ والػرؤا مجػازف التفسػير.
أحاوؿ بقدر إمكاني أف أكوف أميناً لما رأيتو واختبرتو.

تقدُّم حشود الجحيم
الجيش الشرير
رأيت جيشاً شيطانياً عظيماً جداً يمتد متسعاً بقدر ما إستطاعت عيني رؤيتػو .كػاف الجػيش مقسػماً
الى فرؽ عسكرية ،كؿ فرقة ليا راية مختمفة عػف األخػرا .كانػت أكرػر الفػرؽ قػوة فػي المقػاـ األوؿ

اإلفتخار والبِر الذاتي والم َّ
قدر مف الناس والطموح األناني والحكـ الجائر ،ولكف أكبػر الفػرؽ كانػت
فرقػة الحسػػد .كػػاف قائػػد ىػػذا الجػيش الضػػخـ ىػػو المشػػتكي عمػػى اإلخػوة .كنػػت أعمػػـ أف ىنػػاؾ فػػرؽ

شريرة أخرا ما وراء نطاؽ رؤيتي ،ولكف ما كنت أراه ىو طميعة الجيش ليذا الحشد الفظيع القادـ
مف الجحيـ الذف أطمِؽ مف قيوده ضد الكنيسة.
حممػة مػػف قبػػؿ ىػذا الحشػػد أسػػماء منيػا سػػيوؼ سػميت التخويػؼِ ،
ورمػػاح سػػميت
كػاف لسسػػمحة الم َّ
الغػدرِ ،
وسػياميـ سػميت اإلتيامػات ونشػر اإلشػاعات وتشػويو السػمعة ومحبػة إنتقػاد النػاس .وكػػاف
لفػػرؽ الشػػياطيف الصػػغيرة والكشػػافة أسػػماء مرػػؿ ال ػرفض ،والم ػ اررة ،وعػػدـ المغف ػرة والشػػيوة ،وىػػذه
كانت في مقدمة الجيش لإلعداد لميجوـ الرئيسي .كنت أعمػـ فػي قمبػي أف الكنيسػة لػـ تواجػو البتػة

شيئاً كيذا مف قبؿ.

كانت ميمة الجيش الرئيسية ىو عمؿ إنشػقاؽ .كػاف الجػيش مرسػوً لميجػوـ عمػى كػؿ مسػتوا مػف

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

فييا الرفض والم اررة والشيوة والتي يمكف إسػتغوليا ومػف رػـ التسػبب فػي عمػؿ صػدع أكبػر لتييئػة
الطريؽ لفرؽ الجيش القادمة.
في ىذه الرؤيا ،كاف الجزء األكبر مػف الصػدمة ىػو أف ىػذا الحشػد لػـ يكػف راكبػاً عمػى الخيػوؿ بػؿ
عمػػى المسػػيحييف كػػاف معظميػػـ مرتػػديف موبػػس جيػػدة ويػػدؿ مظيػػرىـ عمػػى اإلحتشػػاـ والتيػػذيب

والرقاف ػػة .أؤلئ ػػؾ ك ػػانوا المس ػػيحييف ال ػػذيف فتحػ ػوا أنفس ػػيـ لقػ ػوات الظمم ػػة لدرج ػػة أف الع ػػدو إس ػػتطاع
إستخداميـ فيما كانوا يفكروف إنيـ مستخدميف مف قبؿ اهلل .كػاف المشػتكي يعمػـ أف البيػت المنقسػـ

ح يمكنو الصػمود ،وكػاف ىػذا الجػيش يمرػؿ محاولتػو األساسػية لمتسػبب فػي إنشػقاؽ كامػؿ لمكنيسػة

لتسقط بكامميا مف النعمة.
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أسرى الحرب
تجرجػػر خمػػؼ الفػػرؽ األولػػى حشػػد ضػػخـ مػػف المسػػيحييف الم سػػوريف مػػف قبػػؿ ىػػذا الجػػيش .كػػاف
جمػػيعيـ مػػف المصػػابيف ،وكػػانوا ينقػػادوف بفئػػة صػػغيرة مػػف شػػياطيف الخػػوؼ .وبػػدا لػػي أف أعػػداد

األسػػرا أكرػػر مػػف الشػػياطيف الموجػػودة فػػي ىػػذا الجػػيش .ومػػا أدىشػػني ىػػو أنػو كػػاف ح يػزاؿ بحػػوزة
ىؤحء األسرا سيوفاً وتروساً ،ولكف لـ يستخدميا أحداً مػنيـ .كنػت مػذىوحً لرؤيػة ىكػذا عػدد كبيػر

مػػف األسػػرا م سػػو اًر مػػف قبػػؿ فئػػة صػػغيرة مػػف شػػياطيف الخػػوؼ ،حيػػث كػػاف باإلمكػػاف تػػدميرىـ أو

جعميـ يموذوف بالفرار إف إستخدـ األسرا أسمحتيـ.

كانػػت السػػماء فػػوؽ األسػػرا ممونػػة بمػػوف قػػاتـ مػػع تواجػػد نسػػور بريػػة تػػدعى الك بػػة .كانػػت النسػػور
تسػػتقر عمػػى أكتػػاؼ األسػػرا وتتقيػ عمػػييـ .وكػػاف القػػيء يػػدعى اإلدانػػة .وحينمػػا كػػاف القػػيء يسػػقط

عمػػى األسػػير كػػاف األسػػير ينتصػػب عمػػى قدميػػو ويخطػػو بنسػػتقامة لفت ػرة ومػػف رػػـ يمشػػي متػػرىوً،

بصػػورة أضػػعؼ ممػػا سػػبؽ .كنػػت أتسػػاءؿ لمػػاذا ح يقتػػؿ األسػػرا تمػػؾ النسػػور بسػػيوفيـ ،ألنػػو كػػاف
بنمكانيـ ِفعؿ ذلؾ.
وكاف بيف الحيف واألخر يتعرر أسير ويسقط .وحاؿ سقوط أسير أو أسيرة عمى األرض ،تبػدأ بقيػة

األسرا في طعنو بسيوفيـ والسخرية منو .ومػف رػـ ينػادوف النسػور لممجػل موالتيػاـ السػاقطيف عمػى

األرض حتى قبيؿ وفاتيـ.

وفيمػػا كنػػت أنظػػر ذلػػؾ أدركػػت أف ىػػؤحء األسػػرا إنمػػا يفكػػروف أف قػػيء اإلدانػػة كػػاف مػػف عنػػد اهلل

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

سواد سحابة النس ِ
ور األمر صعباً عمى األسرا حتى إنيـ قبِموا بكؿ سػذاجة كػؿ شػيء كػاف يحػدث

ليـ وك نو ات مف عند اهلل.

كاف الطعاـ الوحيد المتػوفر لسسػرا ىػو القػيء المتق ِ
ػيء مػف النسػور .وكػاف األسػرا الػذيف رفضػوا
تناولو يضعفوف تدريجياً الى حيف سقوطيـ عمػى األرض .أمػا الػذيف كػانوا يتناولونػو فكػانوا يتقػووف
ولكف بقوة األريـ .ومف رـ يبدأوف بالتقيء عمى األخريف .وحينما كاف يفعؿ أحد األسرا ذلػؾ يقػوـ

شيطاف ينتظر الركوب بالسماح لو بالركوب ومف رـ اإلرتقاء الى الفرؽ األمامية.
ويتغوطيػػا
وكػػاف أس ػوأ مػػف قػػيء النسػػور تمػػؾ المػػادة الغروي ػة المري ػرة لإلشػػمئزاز التػػي كػػاف يتبوليػػا
َّ

الشياطيف الراكبيف عمى المسيحييف .كانت ىذه المادة الغروية ىي اإلفتخار والطموح األناني .ىذه
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ػت ىػذه المػادة الغرويػة المسػيحييف
كانت طبيعة الفرؽ التػي كػانوا تػابعيف ليػا .عمػى أيػة حػاؿ ،جعم ْ
يشعروا ب ف حالتيـ أفضؿ مف اإلدانة ممػا جعميػـ يصػدقوف أف الشػياطيف ىػي رسػؿ مػف عنػد اهلل،
وأف يفكروا ب ف ىذه المادة ىي ِمسحة الروح القدس.
إلي قػائوً" ،ىػذه ىػي بدايػة يػوـ النيايػة لجػيش العػدو .ىػذه ىػي خدعػة إبمػيس
رـ جاء صوت الرب َّ

الرئيسية ،إذ تنطمؽ قوتو الرئيسية لمدمار حينما يستخدـ المسيحييف لميجوـ عمى مسيحييف اخريف.

إستخدـ إبميس ىذا الجيش عمى مػر العصػور ،لكنػو لػـ يسػتطع أبػداً القػبض عمػى ىكػذا عػدد كبيػر

ليستخدمو ألغراضو الشريرة .ح تخؼ ،ف نا لػي جػيش أيضػاً .عميػؾ أف تصػمد وتحػارب ألنػو لػيس

ىناؾ بعد مكانػاً لإلختبػاء مػف ىػذه المعركػة .عميػؾ أف تحػارب ألجػؿ مممكتػي وألجػؿ الحػؽ وألجػؿ
أؤلئؾ الذيف خِدعوا".
كنت مشمئ اًز وغاضباً جداً مف الجيش الشرير إذ رغبػت المػوت عمػى العػيش فػي ىكػذا عػالـ .عمػى

أف ح ػػاؿ ،كمم ػػة ال ػػرب ى ػػذه ش ػػجعتني كريػ ػ اًر إذ جعمتن ػػي أص ػػرخ عم ػػى الف ػػور عم ػػى ى ػػؤحء األس ػػرا
المسيحييف ليشعروا ب نيـ مخدعويف ،معتقداً أنيـ سيستمعوف لي .حينما فعمت ذلؾ ،بدا لػي وكػ ف
الجػػيش ب كممػػو إلتفػػت نحػػوف لكنػػي إسػػتمرت فػػي صػراخي .كنػػت أفكػػر أف المسػػيحييف سيسػػتقيظوف

ػي،
ويدركوف ما يحدث ليـ ،ولكف عمى العكس ،بدأ العديدوف منيـ يمتقطػوف سػياميـ إلطوقيػا عم َّ

فيما تردد اخروف وك نيـ ح يعرفوف ما يفعمونو بي .حينئذ عممت إني فعمت ىذا األمػر قبػؿ أوانػو،
وأنو كاف خط تافياً جداً.

إبتداء المعركة
رػػـ إلتفػػت و أريػػت جػػيش الػػرب واقفػاً خمفػػي .كػػاف ىنػػاؾ أحؼ الجنػػود ،لكننػػا كنػػا نفػػوؽ العػػدو عػػدداً.
كاف عدد قميؿ مف جنودنا مرتديف دروعاً ،ليذا كانت األكررية محميػة جزئيػاً .كػاف عػدد المصػابيف

بيننا كبي اًر .وكاف بحوزة معظـ أؤلئؾ المرتديف دروعاً عدد قميؿ مف التروس فقد كنت أعمـ أنيا لف
تحمييـ مف اليجوـ الضارف القادـ .وكاف أكررية أؤلئؾ الجنود مف النساء واألطفاؿ.

وتجرجػػر خمػػؼ ىػػذا الجػػيش حشػػد مشػػابو لحشػػد األسػػرا الػػذيف تبِعػوا الجػػيش الشػرير ،لكنػػو يختمػػؼ

ف ػػي طبيعت ػػو .تػ ػراءا ل ػػي أني ػػـ أن ػػاس س ػػعداء إذ ك ػػانوا يمعب ػػوف ألع ػػاب ويغن ػػوف أغ ػػاف ويس ػػتمعتوف
ب وقػػاتيـ ويتجولػػوف مػػف معسػػكر الػػى اخػػر .ممػػا ذكرنػػي بالبيئػػة المتواجػػدة فػػي منطقػػة وودسػػتوؾ.

حاولػػت رفػػع صػػوتي محػػدراً صػػخباً ألحػػذرىـ أنػػو لػػيس الوقػػت ليكػػذا أشػػياء ،وب ػ ف المعركػػة وشػػيكة
ػي بعومػة سػوـ قػائميف إنيػـ
األف ،إستطاع قسـ قميؿ منيـ سماع صوتي .والذيف سػمعوا أشػاروا إل َّ
أف سػوء يصػيبيـ .حاولػت أف أشػرح ليػـ بػ ف الػرب أعطانػا
ح يؤمنوف بالحرب وأف الػرب لػف يػدع َّ
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الػػدروع لسػػبب ،ولكػػنيـ كػػانوا يجيبػػوف أنيػػـ جػػاءوا الػػى مكػػاف لغػػرض ال ارحػػة واإلسػػتمتاع وح ش ػيء
سيحدث ليـ .بدأت أصمي بجدية الػى الػرب ليزيػد اإليمػاف (أف التػروس ألؤلئػؾ المرتػديف دروعػاً،
لكي يساعدوننا في حماية أؤلئؾ الذيف لـ يكونوا مستعديف لممعركة.

إلي وأعطػاني بػوؽ وطمػب منػي أف أبوقػو بسػرعة .ففعمػت ،مواسػتجاب فػي الحػاؿ أؤلئػؾ
جاء رسوؿ َّ

المرتػػديف القميػػؿ مػػف الػػدروع فػػننتبيوا وجمبػػت إل ػييـ دروع ػاً أخػػرا ،فنرتػػدوىا بسػػرعة .وححظػػت أف

الذيف كانوا قد أصيبوا لـ يكونوا مرتديف دروعاً عمى أماكف الجػروح ،ولكنػي قبػؿ أف أقػوؿ شػيئاً مواذ
بسياـ العدو تسقط عمينا مرؿ المطر .مما أدا الى جرح كؿ شػخص لػـ يرتػدف كامػؿ درعػو سػواء

كػػاف رجػوً أـ إمػرأة .كمػػا أف الػػذيف لػػـ يغطػوا جػػروحيـ أصػػيبوا فػػي ذات مكػػاف الجػػرح .وبػػدأ الػػذيف

أصػيبوا بسػػياـ اإلفتػراء يفتػػروف فػػي الحػػاؿ عمػػى الػػذيف لػػـ يصػػابوا .وبػػدأ الػػذيف أصػػيبوا بسػػياـ نشػػر
اإلشػػاعات بنشػػر اإلشػػاعات .بعػػدىا بقميػػؿ تػػـ حػػدوث إنشػػقاؽ خطيػػر داخػػؿ معسػػكرنا .رػػـ بػػدأت

النس ػػور البري ػػة تن ػػدفع بخف ػػة إللتق ػػاط المج ػػروحيف وتس ػػميميـ ال ػػى معس ػػكر األس ػػرا .وك ػػاف ح يػ ػزاؿ

لممصابيف سيوفاً وكاف بنمكانيـ بسيولة توجيو ضربات قوية لمنسور لكنيـ لـ يفعموا ذلؾ ،بؿ بكؿ
إرادتيـ قبِموا حممِيـ لكونيـ غاضبيف عمى البقية منا.

كانت حالة أؤلئؾ المتواجديف في المعسكر خمؼ جيشنا أسوأ بكرير .بدا وك نو فوضى تامة .حيث

كػػاف األحؼ مطروحػاً عمػػى األرض مػػف مجػػروحيف ومتػ وىيف .وكػػاف الكريػػر مػػف الػػذيف لػػـ يصػػابوا
جالسيف فقط في ِ
خدر الشؾ .وح ِمؿ المصابوف والجالسوف في الشؾ بسرعة مػف قبػؿ النسػور .أراد
البعض مساعدة الجرحى موابعاد النسور عنيـ ،ولكف الجرحى كانوا بيكذا غضب حتى إنيـ ىػددوا
وأبعدوا أؤلئؾ الذيف أرادوا مساعدتيـ.
كاف الكريروف مف غير المجروحيف يسرعوف قدر إمكػانيـ مػف مشػيد المعركػة .كانػت أوؿ مواجيػة

مػع العػػدو مػػدمرة جػػداً حتػػى أنػػو حرتنػػي عمػػى اإلنضػماـ الػػييـ فػػي المعركػػة .بػػدأ الػػبعض مػػف ىػػؤحء
بالظيور رانية وىـ مرتديف ألبسػة الػدرع بكامميػا مػع تػروس كبيػرة .تغيػر طػرب الحفمػة الػى تصػميـ

رىيب.
بػػدأوا بنسػػتعادة األمػػاكف التػػي كانػػت عائػػدة لمػػذيف سػػقطوا فػػي المعركػػة ،حتػػى أنيػػـ بػػدأوا بتشػػكيؿ
صفوؼ جديدة مف الجنود لحماية خمفية الجيش وأجنحتو ،مما أحدث تشجيعاً عظيماً ،وص َّػمـ كػؿ
ػت رورػػة موئكػػة عظيمػػة ىػػي اإليمػػاف
واحػػد عمػػى الصػػمود والقتػػاؿ حتػػى المػػوت ،وفػػي الحػػاؿ وقفػ ْ
والرجاء والمحبة خمفنا ،وبدأ يكبر ترس كؿ واحد منا.
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الطريق العام
كاف لدينا سيوؼ إسميا كممة اهلل ،وسػياـ تػدعى ح َّ
ػؽ اإلنجيػؿ .أردنػا إطػوؽ السػياـ لكننػا لػـ نكػف

نعمػػـ كيػػؼ نفعػػؿ ذلػػؾ مػػف دوف إصػػابة المسػػيحييف الػػذيف كػػانوا ممتطػػيف مػػف قبػػؿ الشػػياطيف .رػػـ

تراءا لنا أنو إف أصبنا المسيحييف بالحؽ فننيـ قػد يسػتقيظوا ويحػاربوا مضػطيدييـ .أطمقػت عػدداً

قمػػيوً مػػف السػػياـ ،لكػػف معظميػػا أصػػابت المسػػيحييف .عمػػى أف حػػاؿ ،لػػـ يسػػتقيظوا عنػػد إصػػابتيـ
قو ِت الشياطيف الراكبة عمػييـ بصػورة
بسيـ الحؽ وح سقطوا جرحى عمى األرض بؿ زادوا غيظاً وت َّ

أكبػػر .إنصػػدمنا جميعػاً بيػػذا الوضػػع ،فبػػدأنا نشػػعر أنػػو مػػف اإلسػػتحالة الفػػوز بيػػذه المعركػػة ،ولكننػػا
كنا وارقيف مع وجود اإليماف والرجاء والمحبة ب نػو يمكننػا عمػى األقػؿ اإلحتفػاظ بمواقعنػا .رػـ ظيػر

موؾ اخر إسمو الحكمة وأرشدنا لمحاربة الجباؿ التي كانت خمفنا.

كاف عمى الجباؿ بروزات صخرية عند مستويات مختمفػة وكانػت عاليػة بقػدر مػا أسػتطعت الرؤيػة.
ولكف عند كؿ مستوا مف األدنى الى األعمى ،تواجدت بروزات كانت تضػيؽ أكرػر فػ كرر ممػا زاد

ص ػػعوبة الوق ػػوؼ عميي ػػا .وسػ ػمي ك ػػؿ مس ػػتوا بحس ػػب حػ ػ ا
ػي .فالمس ػػتويات الس ػػفمى س ػػميت
ؽ إنجيم ػ ا
بحسػػب حػػؽ األسػ ِ
ػاس مرػػؿ "الخػػوص" و"القداسػػة" و"الصػػوة" و"اإليمػػاف" الػػي .والمسػػتويات العميػػا
سػميت بحسػب تقػ قدـ حػؽ اإلنجيػػؿ .وكممػا كنػػا نتسػمؽ مسػتويات عاليػػة كممػا كانػػت سػيوفنا وتروسػػنا
تتقوا وسياـ العدو المنطمقة عمينا تقؿ.

خطأ مأساوي
بدأ البعض مف الذيف بقػوا فػي المسػتويات السػفمى بنلتقػاط سػياـ العػدو مواطوقيػا عمػى العػدو .كػاف

ذلػػؾ خط ػ م سػػاوياً ،إذ تفػػادا الشػػياطيف بكػػؿ سػػيولة تمػػؾ السػػياـ وتركوىػػا لتصػػيب المسػػيحييف.
وحينمػػا كػػاف المسػػيحي يصػػاب بنحػػدا سػػياـ اإلتيػػاـ أو اإلفت ػراء ،كػػاف شػػيطاف الم ػ اررة أو الغػػيظ

يطير ويجرـ عمػى السػيـ ،رػـ يبػدأ يتبػوؿ ويتب َّػرز بسػمومو عمػى ذلػؾ المسػيحي .حينمػا كػاف يحػدث

لمسيحي مف إرنيف أو رورة شياطيف إضافة الى اإلفتخار والبِر الذاتي الموجػود فيػو فننػو كػاف
ىذا
ا
التحوؿ الى صورة ممتوية شبيو لتمؾ الشياطيف.
يبدأ في
َّ
إستطعنا رؤية ما يحدث مف المستويات العميا التي كنا واقفيف عمييا ،أما الػذيف كػانوا واقفػيف عمػى
المستويات السفمى الذيف كانوا يسػتخدموف سػياـ العػدو فمػـ يسػتطيعوا ذلػؾ .قػرر نصػفنا اإلسػتمرار

فػػي التسػػمؽ فيمػػا نػػزؿ النصػػؼ البػػاقي الػػى المسػػتويات السػػفمى لشػػرح مػػا يحػػدث ليػػؤحء المتواجػػديف
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ىنػػاؾ .حينئػػذ نبػػو كػػؿ واحػػد عمػػى اإلسػػتمرار فػػي التسػػمؽ وعػػدـ التوقػػؼ ،مػػا عػػدا قمػػة مػػف الػػذيف
تمركزوا في مواقعيـ عمى كؿ مستوا لحماية الجنود المتسمقيف الى المستويات العميا.

األمان
حينمػػا وصػػمنا الػػى مسػػتوا ي ػدعى "إتحػػاد اإلخػػوة" لػػـ يسػػتطع أف سػػيـ لمعػػدو الوصػػوؿ الينػػا .قػػرر

الكريروف في معسكرنا اإلكتفاء بِما صعدوا إليو .فيمت ذلؾ ألنو في كؿ مستوا جديد كػاف وضػع
مػػوطل قػدـ محفوفػاً بمخػػاطر أكرػػر .عمػػى أف حػػاؿ ،شػػعرت بقػػوة أكبػػر وخبػرة أكرػػر ب سػػمحتي كممػػا
إستمرت في الصعود ،لذا قررت التسمؽ.

بعدئػػذ صػػارت خبرتػػي تكفػػي لمرمايػػة مواصػػابة الشػػياطيف مػػف دوف أف أصػػيب المسػػيحييف .شػػعرت

ب ني إف مضيت في التسمؽ الى عمو أكبر س تمكف مف الرماية مواصػابة قػادة الحشػد الشػرير الػذيف
كانوا واقفػيف فػي مػؤخرة جيشػيـ .ت سػفت لمكريػريف الػذيف توقفػوا عنػد المسػتويات السػفمى ،فمػع إنيػـ

جعمت القوة والميػزة التػي نمػت فػي
كانوا في أماف إح أنيـ لـ يتمكنوا مف إصابة العدو .ومع ذلؾ،
ْ
أؤلئػػؾ الػػذيف إسػػتمروا فػػي التسػػمؽ ألف يصػػيروا مقػػاتميف عظمػػاء ،إذ كػػؿ واحػػد مػػنيـ كػػاف بحسػػب
معرفتي قاد اًر عمى تدمير العديد مف األعداء.

كانت سياـ الحؽ عند كؿ مستوا متبعررة ىنا وىناؾ فقد عممػت أنيػا تركػت مػف قبػؿ أؤلئػؾ الػذيف

سقطوا في تمؾ المواقع .كاف لمسياـ أسماء بحسػب الحػؽ لػذلؾ المسػتوا .كػاف الػبعض متػردداً فػي
إلتقػػاط تمػػؾ السػػياـ ،لكنػػي عممػػت إننػػا بحاجػػة إلػػى جميعيػػا لتػػدمير الحشػػد العظػػيـ المتواجػػد فػػي

األسػػفؿ .إلتقطػػت سػػيماً وأطمقتػػو وبكػػؿ سػػيولة إسػػتطعت إصػػابة شػػيطاف ممػػا جعػػؿ البقيػػة تجمػػع
سػػياماً وتطمقيػػا .بػػدأنا بت ػدمير فػػرؽ متعػػددة مػػف جػػيش العػػدو .وبسػػبب ذلػػؾ رَّكػػز جػػيش العػػدو كػػؿ
إنتباىو نحونا .وتراءا لي أنو كمما أحرزنا تقدماً كمما زادت المقاومة نحونػا .ومػع أف ميمتنػا بػدت
وك نو ح نياية ليا ،لكنيا باتت أكرر إنتعاشاً.

الكممة هي مرساتنا
وكانت سيوفنا تكبر عند كػؿ مسػتوا نصػؿ إليػو .حتػى إنػي فكػرت فػي تػرؾ سػيفي و ارئػي ألنػو بػدا
لي عدـ الحاجة إليو في المستويات األعمى .وجدت في النياية أنػو مػف األفضػؿ اإلحتفػاظ بسػيفي

ألنػػو قػػد أعطػػي لػػي ألجػػؿ غػػرض مػػا .فغػػرزت السػػيؼ فػػي األرضػػية وربطػػت نفسػػي بػػو فيمػػا كنػػت

أطمؽ السياـ عمػى العػدو .رػـ جػاءني صػوت الػرب قػائوً" ،إسػتخدمت الحكمػة التػي سػتجعمؾ قػاد اًر
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عمى اإلستمرار في التسمؽ .سقط الكريروف ألنيـ لـ يستخدموا سيوفيـ كما ينبغي لتربيت أنفسيـ".

بدا لي أنو لـ يسمع ذلؾ الصوت أحد غيرف ،لكف الكريريف ححظوا ما فعمتو ففعموا مرمي.

تسائمت لماذا لـ يكممني الرب قبؿ أخذف لمقرار .رػـ شػعرت بطريقػة مػا أف الػرب سػبؽ وتكمػـ معػي
عف ذلؾ .رـ أدركت ب ني كنت أتدرب طواؿ حياتي ليػذا األمػر .كنػت جػاى اًز لدرجػة إنػي إسػتمعت

الى الرب وأطعتو طواؿ حياتي .كما كنت أعمـ لسبب ما أنو لف يزيد الفيـ والحكمػة التػي بحػوزتي
ولف يؤخذا مني فيما كنت في المعركة .وكنت شاك اًر بعمؽ ألجؿ كػؿ تجربػة إختبرتيػا فػي حيػاتي،

وأت سؼ لعدـ تقديرف ليكذا إختبارات في حينو.

بعدئػػذ تمكنػػا مػػف إصػػابة الشػػياطيف بكػػؿ دقػػة تقريبػاً ،فيػػاج غػػيظ جػػيش العػػدو كنػػار وكبريػػت .كنػػت
أعمػػـ أف المسػػيحييف الػواقعيف فػػي فػػي جػػيش العػػدو صػػاروا يشػػعروف بنػ ِ
ػار ذلػػؾ الغػػيظ .ولعػػدـ قػػدرة
الشػػياطيف عمػػى إصػػابتنا صػػاروا يطمقػػوف السػػياـ عمػػى بعضػػيـ الػػبعض .وبسػػبب إخفػػاؽ سػػياميـ
ضػػدنا بػػدأ الجػػيش يبعػػث النسػػور البريػػة لميجػػوـ عمينػػا .وتمكػػف أؤلئػػؾ الػػذيف لػػـ يسػػتخدموا سػػيوفيـ

كمرسػػاة مػػف إصػػابة العديػػد مػػف تمػػؾ النسػػور ،ولكػػنيـ أصػػيبوا مػػف بػػروزات الجبػػاؿ الصػػخرية حيػػث

كػػانوا واقفػػيف .فوقػػع قسػػماً مػػنيـ عمػػى مسػػتويات أخفػػض كمػػا سػػقط قس ػماً مػػنيـ عمػػى قػػاع األرض
حيث حممتيـ النسور.

سالح جديد
ٌ
كانت سياـ الحؽ ناد اًر ما تخترؽ النسور ،لكنيا كانػت تصػيبيـ وكافيػة إلبعػادىـ .وفػي كػؿ ت ارجػع

لمنسور كاف قسماً منا يتسمؽ الى مستوا أعمى .حينما وصمنا الى مستوا يدعى "غوطيػة "2:02
كنا فوؽ ما تستطيع النسور الوصوؿ إليو .كانت السماء في ىذا المستوا تقريباً قػد أعمتنػا بت لقيػا

وجماليا .وشعرت بسوـ لـ أشعر بو أبداً في السابؽ.

كنت كري اًر ما أتشجع في السابؽ مف روح المحاربة نتيجة لكراىية مواشمئزاز مف العدو وك ني أفعؿ

ذلػػؾ م ػف أجػػؿ الممكػػوت والحػػؽ ومحبػػة األسػػرا .ولكػػف ىنػػا عمػػى ىػػذا المسػػتوا تعمقػػت باإليمػػاف
والرجاء والمحبة التي كنت سابقاً أتبعيا مف بعيد .ىنا عمى ىػذا المسػتوا خضػعت لمجػدىـ .حػيف
تعمقػػت بيػػـ توجيػوا نحػػوف وبػػدأوا بنصػػوح وصػػقؿ درعػػي .بعػػد قميػػؿ َّ
تغيػػرت تمامػاً وصػػرت أنضػ

المجػػد الػػذف كػػاف موجػػوداً فػػييـ .عنػػدما لمسػوا سػػيفي ،بػػدأ بػػرؽ ارئػػع ينطمػػؽ منػػو .رػػـ قػػاؿ المحبػػة،
"أؤلئؾ الذيف يصموف الى ىذا المستوا ىـ الذيف يؤتمف ليـ بقو ِ
ات الدىر القادمة .ولكف ينبغػي أف
أعممؾ كيفية إستخداميا".
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كاف مستوا "غوطية  "2:02واسعاً جداً لدرجة لـ يكػف ىنػاؾ أف خطػر لمسػقوط .كػاف ىنػاؾ عػدد

غير محدود مف السياـ مكتوب عمييا إسػـ الرجػاء .أطمقنػا قسػماً منيػا عمػى النسػور وقتمػت السػياـ

النسور بسيولة .مواستمر نصؼ الذيف وصموا الى ىذا المسػتوا بػنطوؽ السػياـ فيمػا بػدأ األخػروف
بحمؿ السياـ ونقميا الى أؤلئؾ الذيف كانوا ح يزالوف في المستويات السفمى.
كانػػت النسػػور ح تػزاؿ مسػػتمرة عمػػى القػػدوـ بػ مواج عمػػى المسػػتويات السػػفمى ،ولكػػف مػػع كػػؿ موجػػة

أف
مف النسػور كػاف عػددىا يقػؿ بكريػر عػف سػابقتيا .إسػتطعنا مػف موقػع "غوطيػة  "2:02إصػابة َّ

عدو في الجيش ما عدا القادة الذيف كانوا بعيديف عف مرمى اإلصػابة .حينئػذ قررنػا عػدـ إسػتخداـ
سػػياـ الحػػؽ الػػى حػػيف تػػدمير جميػػع النسػػور أوحً ،ألف سػػحابة الك بػػة التػػي صػػنعيا النسػػور جعمػػت
الحؽ أقؿ فعالية .أخذ ىذا األمر وقتاً طويوً ولكننا لـ ِ
نك َّؿ أبداً.
كاف اإليماف والرجاء والمحبة عند كؿ مستوا يكبر مرؿ أسمحتنا ،فقد صارت بيكذا حجـ حتى أف

أنػػاس بعيػػديف جػػداً عػػف مكػػاف القتػػاؿ تمكن ػوا مػػف رؤيتيػػا .كمػػا أف مجػػدىا كػػاف يشػػع فػػي معسػػكر
األسرا الذيف كانوا ح يزالوف تحت سػحابة النسػور .إسػتمر اإلنتعػاش بػالنمو فػي جميعنػا ،فشػعرت

ب ف وجودف في ىذا الجيش وفي ىذه المعركة مف أعظـ المغامرات عمى اإلطوؽ.
بدأنا بعد تدمير معظػـ النسػور التػي كانػت تيػاجـ جبمنػا ،بتوجيػو السػياـ عمػى النسػور التػي غطَّػت
األسػػرا .وفيمػػا بػػدأت سػػحابة الظػػوـ تتبػػدد والشػػمس تشػػع عمػػييـ ،بػػدأ األسػػرا يسػػتيقظوف وك ػ نيـ

كانوا في نوـ عميؽ .وبدأوا في الحاؿ يشػمئزوف مػف أوضػاعيـ ،وخاصػة مػف القػيء الػذف كػاف ح
يزاؿ يغطييـ ،فبدأوا بتنظيؼ أنفسيـ .وفيمػا نظػروا اإليمػاف والرجػاء والمحبػة ،أروا الجبػؿ الػذف كنػا

عميػػو وبػػدأوا باإلنػػدفاع نحػػوه .حينئػػذ بػػدأ حشػػد الش ػرير بػػنطوؽ وابػػؿ مػػف سػػياـ اإلدانػػة واإلفت ػراء
عمييـ ،لكنيـ لـ يتوقفوا .كاف العديد منيـ قد أصيب بدزينة أو أكرر مف السياـ عند وصوليـ الػى

الجبػػؿ ،ولكػػف ت ػراءا لػػي أنيػػـ لػػـ ينتبي ػوا ليػػذا األمػػر .وحالمػػا بػػدأوا بتسػػمؽ الجبػػؿ بػػدأت ج ارحػػاتيـ
تشفى .بدا لي أنو مع تب قدد سحابة الك بة َّ
أف كؿ شيء صار يتحسف بسيولة أكرر.

الفخ
كاف لسسرا السابقيف فرح عظيـ في خوصيـ .تراءا لي أنيـ مغموريف فػي التقػدير لكػؿ مسػتوا

تسمقوه عمى الجبؿ مما أعطانا تقدي اًر أكبر ليػذا الحػؽ .بعػد ذلػؾ نشػ فػي األسػرا السػابقيف عزيمػة
عنيفة لمحاربة العدو .إرتدوا الدروع المجيزة ليـ وتوسػموا بنػا لنسػم ليػـ بػالرجوع ومحاربػة العػدو.

فكرنا باألمر ،لكنو قررنا بعدئذ في البقػاء جميعػاً معػاً عمػى الجبػؿ لممحاربػة .رػـ جػاء صػوت الػرب
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قػػائوً" ،ىػػذه ىػػي المػرة الرانيػػة التػػي إسػػتخدمتـ فييػػا حكمػػة .لػػف تسػتطيعوا الفػػوز إف حػػاولتـ محاربػػة
العدو عمى أرضو ،ولكف عميكـ أف تبقوا عمى الجبؿ المقدس".

كنت منذىوً ألخذنا ق ار اًر اخر بيذه األىمية لمجرد تفكيرنا ومناقشتنا فيو بصورة موجزة .رـ صممنا
ػي
أف نعمػػؿ كػػؿ مػػا فػػي وسػػعنا أف ح ن خػػذ قػر اً
ار اخػػر بػػدوف صػػوة ميمػػا كانػػت النتػػائ  .رػػـ تقػ َّػدـ إلػ َّ
الحكمة رانية بسرعة ،ومسكني مف ذراعي اإلرنيف بربػات وح َّػدؽ فػي عينػي وقػاؿ" ،عميػؾ أف تفعػؿ
ىذا " رػـ ححظػت أنػو مػع تواجػدف عمػى مسػتوا عػريض ل ػ "غوطيػة  "2:02إح إنػي إنحرفػت الػى

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

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

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

المسػػيحييف أخػػذوا طبيعػػة الشػػياطيف مواسػػتمروا فػػي الضػػوؿ .وفيمػػا كانػػت ظممػػة الشػػياطيف تتبػػدد
تػػدريجياً إسػػتطعنا رؤيػػة األرضػػية وىػػي تتحػػرؾ حػػوؿ أقػػداـ ىػػؤحء المسػػيحييف .رػػـ أريػػت أف أرجميػػـ

كانت مقيدة ب فاعي تدعى الخزف.

ف طمقنػػا السػػياـ عمػػى األفػػاعي ولكػػف ت ريرىػػا لػػـ يكػػف كبي ػ اًر .رػػـ حاولنػػا إطػػوؽ سػػياـ الرجػػاء ولكػػف
بػػدوف نتيجػػة .ومػػف "غوطيػػة  "2:02كػػاف الصػػعود سػػيوً الػػى عمػػو أكبػػر ،لػػذا بػػدأنا بالصػػعود الػػى

مسػػتويات أعمػػى .رػػـ وجػػدنا أنفسػػنا فػػي بسػػتاف ،حيػػث كػػاف مػػف أجمػػؿ األمػػاكف التػػي رأتيػػا عينػػي.
وكاف مكتوب في مقدمة البستاف "محبة احب غير المشروطة" .كاف المدخؿ مت لقاً وجذاباً لػـ تػرا
عينػػي مرمػػو عمػػى اإلطػػوؽ ،ف جبرنػػا عمػػى الػػدخوؿ .وحػػاؿ دخولنػػا رأينػػا شػػجرة الحيػػاة فػػي منتصػػؼ

البستاف .كاف ح يػزاؿ يحرسػيا موئكػة ذوف قػوة رىيبػة .نظػروا إلينػا وكػ نيـ كػانوا يتوقعػوف قػدومنا،
لػػذلؾ تج أرنػػا عمػػى إجتيػػازىـ والمضػػي نحػػو الشػػجرة .فقػػاؿ أحػػدىـ" ،أؤلئػػؾ الػػذيف يصػػموف الػػى ىكػػذا

مستوا ممف يعرفوف محبة احب يمكنيـ أف ي كموا منيا".

لـ أدرؾ مدا جوعي .حينمػا ذقػت الرمػر وجػدت أنػو أفضػؿ مػف أف شػيء ذقتػو فػي حيػاتي ،ولكػف

بدا لي وك نو م لوؼ .فقد جمب لي ذكريات عف شروؽ الشمس والمطر والحقػوؿ الجميمػة وغػروب
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الشمس عمى المحيط ،بؿ أكرر مف ذلػؾ ،عػف النػاس الػذيف أحببػتيـ .وفػي كػؿ قضػمة لمرمػر كنػت

أشعر بمحبة أكبر لكؿ شيء ولكؿ إنساف .رـ جاء أعدائي الى ذىني وصرت أحبيـ أيضاً .حينئذ

صػػار الشػػعور أعظػػـ مػػف أف ش ػيء إختبرتػػو ،حتػػى أكرػػر مػػف "غوطيػػة  "2:02رػػـ سػػمعت صػػوت
الرب قائوً" ،ىذا ىو األف خبزؾ اليومي .لف يمنػع عنػؾ أبػداً .تسػتطيع أف ت كػؿ منػو مػا تريػد وأف
وقت تريد .ليس ىناؾ نياية لمحبتي".

رفعت نظرف الى األشجار ألرا مصدر الصوت ،فرأيت األشجار ممتمئة بنسور ناصعة البيػاض.

إلي وك نيا تنتظػر إرشػادات .قػاؿ
كاف لمنسور أجمؿ عيوف خوبة وراقبة رأتيا عيني .كانت تنظر َّ
لي مػوؾ" ،سػيفعموف مػا تػ مره .ىػذه النسػور ت كػؿ األفػاعي ".فقمػت" ،إذىبػي موالتيمػي الخػزف الػذف

َّ
قيػػد إخوتنػػا ".ففتح ػوا أجنحػػتيـ وجػػاء ري ػ عظػػيـ رفعيػػـ فػػي الي ػواء .مػػست النسػػور السػػماء بمج ػد
بػػاىر .ومػػع تواجػػدف فػػي مكػػاف عػػاؿ جػػداً إح أنػػي إسػػتطعت سػػماع أص ػوات الرعػػب مػػف معسػػكر

العدو فيما كنت أنظر النسور البيضاء متجية نحوه.

ػي أف أشػارككـ مػا شػاركتو مػع
وقؼ الرب نفسو في وسطنا .لمس كؿ واحد منا رـ قاؿ" ،ينبغي عم َّ

إخػػوتكـ بعػػد صػػعودف رسػػالة ممكػػوتي .وضػػع العػػدو أعظػػـ قواتػػو لممعركػػة ،لكنػػو لػػـ يػػتحطـ .جػػاء

األف وقتنػػا لمتقػػدـ نحػػو األمػػاـ مػػع إنجيػػؿ ممكػػوتي .والنسػػور التػػي أطمقػػت سػػتنطمؽ معنػػا .س ػنمتقط
سياماً مف كؿ مستوا ،ولكني أنا سيفكـ وقائدكـ .حاف الوقت لسيؼ الرب لكي ي َّ
ستؿ مف غمده".
بعد ذلؾ إلتفت فرأيت كؿ جيش الرب واقفاً في ذلؾ البستاف .تواجد بينيـ رجاؿ ونساء وأطفاؿ مف
جميػػع األجنػػاس واألمػػـ ،وكػػاف الجميػػع يحممػػوف اريػػات كػػانوا يحركونيػػا فػػي الي ػواء بننسػػجاـ تػػاـ.

عممت أنو لـ يحدث شيء كيذا عمى األرض قػبوً .عممػت أف لمعػدو عػدة جيػوش وحصػوف أخػرا

في كؿ مكػاف عمػى األرض ،ولكػف لػيس بنمكػاف أيػاً منيػا الوقػوؼ أمػاـ ىػذا الجػيش الجبػار .فقمػت

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

وقفنا في بستاف الرب تحت شجرة الحياة .كاف كؿ الجيش متواجداً ىناؾ وجارياً أمػاـ الػرب يسػوع.
وأعطى الرب األمر بالرجوع الى المعركة ألجؿ اإلخوة الذيف كانوا ح يزالوف مقيديف ،وألجؿ العالـ

الذف ح يزاؿ الرب يحبو .كاف األمر الذف أعطاه الرب رائعػاً ورىيبػاً فػي اف واحػد .كػاف رائعػاً ألنػو
صدر مف الرب .وكاف رىيباً ألنو يقتضي عمينا مغادرة حضوره الجمػي ،إضػافة الػى البسػتاف الػذف

كػػاف أجمػػؿ مػػف أف شػيء اخػػر أرتػػو عينػػي .فتػػرؾ كػػؿ ىػػذه والػػذىاب الػػى المعركػػة بػػدا وك نػػو فػػوؽ
اإلدراؾ.
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إستمر الػرب فػي تحػذيره "أعطيػتكـ ىبػات روحيػة وقػوة ،وزيػادة فػي الفيػـ لكممتػي وممكػوتي ،ولكػف

السػػوح األعظػػـ ىػػو أنكػػـ منحػػتـ محبػػة احب .فمػػا دمػػتـ سػػائريف فػػي محبػػة أبػػي فػػننكـ لػػف تسػػقطوا
ػي خبػزكـ
ػي .ينبغػي أف تكػوف ىػذه المحبػة التػي ف َّ
أبداً .فرمر ىذه الشجرة ىو محبة احب الظاىر ف َّ
اليومي".
لػػـ يكػػف الػػرب كمػػا كنػػا نظػػف ذو مظيػػر وسػػيـ وحفػػت لمنظػػر ،بػػؿ كػػاف مظي ػره عادي ػاً .ومػػع ذلػػؾ،
فالنعمة مف خػوؿ حركتػو وكومػو جعمتػو أعظػـ شػخص جػذاب .كػاف فػوؽ نطػاؽ تعريػؼ اإلنسػاف

فػػي الجػػوؿ والنبػػؿ .لػػيس ممكن ػاً لتصػػوير زيتػػي السػػعي ألخػػذ صػػورة عػػف شػػكمو ولكػػف بطريقػػة مػػا

كانت معظـ الصور الزيتية تشبيو .بدأت أفكر كيؼ باإلمكاف أف يكوف ىو كػؿ شػيء َّ
أحبػو احب
وقػ َّػدره .كػػاف ممتمئ ػاً بالفعػػؿ نِعمػػة وحقَّ ػاً الػػى درجػػة بػػدا لػػي أنػػو لػػيس ىنػػاؾ ش ػيء أىػػـ مػػف النعمػػة
والحؽ.

حينمػا أكمػػت الرمػر مػػف شػجرة الحيػػاة ،بػدا لػػي التفكيػر فػػي كػؿ شػيء جيػد عرفتػػو قػبوً يمػػس نفسػػي.

حينما تكمـ يسوع فننو كاف بذاتو ولكف بصورة مب َّجمة .لـ أرد أبداً مغادرة ىذا المكاف .تذكرت كيؼ

كنػػت أفكػػر فػػي الماضػػي أنػػو حبػػد أف يكػػوف مكان ػاً مضػػج اًر لمموئكػػة الػػذيف ح يفعمػػوف شػػيئاً سػػوا
عبادتػػو قػػداـ العػػرش .األف عممػػت أنػػو لػػيس ىنػػاؾ شػػيئاً أكرػػر روعػػة أو بيجػػة م ػف عبادتػػو .ىػػذا

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

العبادة في الروح والحق
كانت تغمرني الرغبة لمرجوع الى تمػؾ األوقػات أرنػاء فتػرات العبػادة حػيف سػمحت لػذىني بػالتجوؿ،
ػي أف
أو إشغاؿ نفسي بػ مور أخػرا .لػـ أسػتطع كػب الرغبػة فػي التعبيػر عػف عبػادتي لػو ،كػاف عم َّ
أسػػبحو عنػػدما فتحػػت فمػػي صػػدمت بالعبػػادة العفويػػة التػػي إنػػدلعت فػػي الجػػيش كمػػو فػػي اف واحػػد.
كنػػت قػػد نسػػيت لمتػػو تواجػػد أنػػاس اخػػريف ىنػػاؾ ،لكننػػا جميعػاً كنػػا فػػي وحػػدة تامػػة .لػػيس باإلمكػػاف

التعبير عف تمؾ العبادة الرائعة ب ف لغة بشرية.

وفيما كنا مستمريف في العبادة ،بدأ تػوى ذىبػي ينبعػث مػف الػرب ،رػـ تػوى فضػي حػوؿ الػذىبي.

رػـ األلػواف العميقػة التػػي لػـ أر مرميػػا عمػى اإلطػػوؽ وىػػي تحػيط بنػػا .بيكػذا مجػػد دخمػت الػػى عػػالـ

اإلحساس الذف لـ أختبره في السػابؽ أبػداً .عمػى أيػة حػاؿ ،إسػتطعت اإلدراؾ أف مجػده كػاف ىنػاؾ
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عمى الدواـ ،لكننػا حينمػا نركػز عميػو بالطريقػة التػي نعمميػا فػي العبػادة ،فنننػا بكػؿ بسػاطة نبػدأ فػي

رؤية مجده بصورة أكرر .كممػا نكرػؼ العبػادة كممػا ننظػر مجػده أكرػر .إف كانػت ىػذه ىػي السػماء،
فننيا فعوً أفضؿ بكرير مما كنت أحمـ بو.

ِ
إقامته
إكتشاف مكان
لـ يكػف لػي عمػـ عػف مػدا فتػرة العبػادة ىػذه .مػف الممكػف أف تكػوف قػد دامػت عػدة أشػير ،لػـ تكػف

ىنػػاؾ طريقػػة لقيػػاس ال ػزمف فػػي ذلػػؾ النػػوع مػػف المجػػد .وحػػدث إنػػي أغمقػػت عينػػي فػػي لحظػػة ألف

المجػػد الػػذف كنػػت أبص ػره فػػي قمبػػي كػػاف عظيم ػاً مرػػؿ رؤيتػػي إيػػاه بعينػػي الجسػػدية .حينمػػا فتح ػت
عيني إندىشت لعدـ وجود الرب ىناؾ ،بؿ تواجد أعداد كبيرة مف الموئكة واقفػة فػي المكػاف الػذف

ػي أحػد الموئكػة وقػاؿ" ،إغمػؽ عينيػؾ رانيػة ".حينمػا فعمػت ذلػؾ ،أبصػرت مجػد
كنت فيو .إقتػرب إل َّ

الرب رانية فنرتحت كري اًر.

رـ َّ
وض الموؾ قائوً" ،ما تراه بعينػي قمبػؾ ىػو أكرػر واقعيػة ممػا تػراه بعينيػؾ الجسػدية ".كنػت قػد

قمت ىػذه العبػارة بنفسػي عػدة مػرات ،لكنػي قمػيوً مػا مشػيت فييػا فعػوً مواسػتمر المػوؾ فػي القػوؿ،
"ليذا السػبب قػاؿ الػرب لتوميػذه األولػيف أنػو مػف األفضػؿ أف أرحػؿ لكػي يػتمكف الػروح القػدس مػف
المجػل .الػرب يسػػكف فيػؾ .لقػد عمَّمػػت ذلػؾ مػرات عديػػدة لكنػو ينبغػي أف تعيشػػو األف ،ألنػؾ أكمػػت
مف شجرة الحياة".
رـ بدأ الموؾ يقودني راجعاً الى البوابة رانية .إعترضت ب ني ح اريد المغادرة .فتفاج المػوؾ ممػا

جعمػػو يمسػػكني مػػف ذ ارعػػي ويحػػدؽ فػػي عينػػي .حينػػذاؾ إسػػتطعت معرفتػػو كمػػوؾ يػػدعى الحكمػػة،

فقاؿ" ،لػف تغػادر ىػذا البسػتاف أبػداً .ىػذا البسػتاف فػي قمبػؾ ألف الخػالؽ نفسػو ىػو فيػؾ .رغبػت فػي
الجػػزء األعظػػـ ،أح وىػػو العبػػادة والجمػػوس فػػي محض ػره عمػػى الػػدواـ ،وسػػوؼ لػػف يؤخػػذ ذلػػؾ منػػؾ

أبداً".
ػي دافػع لػـ
أعترؼ بما قالو الحكمة ،رـ نظرت الى رمر شجرة الحياة فيمػا إجتػزت المػوؾ .تواجػد ف َّ
أستطع مقاومتو إلنت ازع كؿ ما أستطيعو قبؿ مغادرتي .وعارفاً بتفكيرفَّ ،
ىزني الحكمػة بخفػة" ،ح،
حتى ىذا الرمر ،الذف جمع في خوؼ لف يتمؼ أبداً .ىذا الرمػر وىػذه الشػجرة ىػي فػي داخمػؾ ألف
الرب ىو فيؾ .عميؾ أف تؤمف".

أغمضت عيني وحاولت رؤية الػرب رانيػة ولكنػي لػـ أسػتطع .عنػدما فتحػت عينػي كػاف الحكمػة ح
إلي .إستمر الموؾ بصبر كرير" ،لقد ذقت العالـ السػماوف ،ولػيس ىنػاؾ أبػداً مػف يريػد
يزاؿ ينظر َّ

الرجوع الى المعركة التي سبؽ أف خاضيا .ليس ىناؾ أبداً مف يريد مغادرة محضر الػرب الجمػي.
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حينما أتى بولس الرسوؿ الى ىنا صارع كري اًر بيف البقاء والعمؿ لمرب مػدا حياتػو أو الرجػوع الػى
ىنا لمػدخوؿ فػي مي اررػو ،ولكػف مي اررػو يػتعظـ كممػا بقػي عمػى األرض .األف بعػد حوزتػؾ عمػى قمػب

عابد حقيقي سترغب عمى الدواـ التواجد ىنا ،وتستطيع ذلؾ حينمػا تػدخؿ فػي عبػادة حقيقيػة .كممػا
َّ
ركزت بصرؾ عميو كمما إزداد المجد الذف ستراه ،بغض النظر عف المكاف الذف أنت فيو".
أىدأتني كممات الحكمة جداً .رـ أغمقت عيني رانية ألشكر الرب ليذا اإلختبار الرائع ولمحياة التي
ػرت نفسػػي كػػؿ مشػػاعر إختبػػار العبػػادة
أعطػػاني .حينمػػا حاولػػت ذلػػؾ ،بػػدأت أرا مجػػده رانيػػة ،وغمػ ْ
السابقة .كانت كممات الرب لي واضحة وبصػوت عػاؿ ألكػوف متيقنػاً مػف سػماعيا" ،لػف أتركػؾ أو
أتخمى عنؾ".

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

السير مع الحكمة
حينمػػا فتحػػت عينػػي مواذا بالحكمػػة ماسػػؾ ذ ارعػػي بنحكػػاـ" ،انػػا ال ِيبػػة الرئيسػػية التػػي أعطيػػت إليػػؾ
ألجؿ عممؾ "،مواستمر بقولو" ،س ريؾ الطريػؽ ،وسػ حافظ عميػؾ فييػا ،ولكػف المحبػة فقػط سػتجعمؾ
أميناً .أعظـ حكمة ىي أف تحب الرب".

رـ أطمقني الحكمة وبدأ يمشي بنتجاه البوابة .فتبعتو بتردد .تذكرت اإلبتيػاج وقػت المعركػة وتسػمؽ
الجبػػؿ ،فقػػد كػػاف رائعػػا ،ولكػػف لػـ تكػػف ليػػا مقارنػػة بحضػػور الػػرب والعبػػادة التػػي إختبرتيػػا .ومغػػاد اًر
ذلؾ سيكوف أعظـ تضحية َّ
ػي ،وكنػت منػذىوً
قدمتيا .رـ تذكرت كيؼ أف كػؿ ذلػؾ كػاف موجػوداً ف َّ
مف نسياف كؿ ذلؾ بسرعة .بدأت أفكر في المعركة العظيمة التي كانت تندلع في داخمي ،مػا بػيف
ما رأيتو بعيني الجسدية وما رأيتو بقمبي.
تحركت الى األماـ ألتمكف مف السير بجنب الحكمة وسػ لت" ،لقػد صػميت لفتػرة  22سػنة أل ْخطػؼ

الى السماء الرالرة كما حدث مع بولس .ىؿ ىذه ىي السماء الرالرة؟"
ف جابني" ،ىذا جزء منو ،ولكف ىناؾ الكرير".
فس لت" ،ىؿ سيسم لي رؤية المزيد؟"
ف جابني" ،سترا الكرير .س خذؾ األف لترا أكرر".

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

سػػيادة الشػػر عمػػى األرض .السػػماء الرالرػػة ىػػي حػػيف تسػػود محبػػة وسػػيادة احب رانيػػة عمػػى األرض
مف خوؿ ممِكؾ".
فس لت وأنا شاعر ببرود غريب" ،كيؼ كانت السماء األولى يا ترا؟"
ف جػػابني رفيقػػي بحػػزـ وك ػ ف س ػؤالي صػػدمو" ،مػػف الحكمػػة أف ح تقمػػؽ نفسػػؾ بيػػذا الش ػيء األف.

الحكمػػة ىػػي أف تبحػػث لتع ػػرؼ عػػف السػػماء الرالر ػػة كمػػا ِ
عرفتيػػا األف .ىن ػػاؾ المزيػػد لتعرفػػو ع ػػف
السػػماء الرالرػػة عمػػا يمكنػػؾ أف تعرفػػو فػػي ىػػذه الحيػػاة ،فالسػػماء الرالرػػة ،الممكػػوت ،التػػي ينبغػػي أف
تكرز عنيا كري اًر في ىذه الحياة .سيعمف لؾ الكرير عف السماء األولى في السنوات القادمة ،ولكػف
ليس مف المفيد أف تعرؼ ذلؾ في ىذه الفترة".

عزمػػت عمػػى تحميػػؿ البػػرودة الغريبػػة التػػي شػػعرت بيػػا لمتػػو ،ف ومػ الحكمػػة ب أرسػػو حيػػث عرفػػت أنػػو

عمي قوؿ ذلؾ فيما كنت مغمو اًر بالتقػدير
ت كيد لذلؾ التفكير .فقمت "إنؾ رفيؽ عظيـ "،كاف ينبغي َّ

ليذا الموؾ .مواستمرت قائوً" ،إنؾ ستجعمني أخطو فعوً في الطريؽ الصائب".
ف جاب" ،س فعؿ ذلؾ بالت كيد".

كنت موقناً لشعورف بالمحبة الصادرة مف ذاؾ الموؾ فقد كانت فريدة مف نوعيا ،إذ لـ أ ِح ق
ػس أبػداً
بمرػػؿ ىػػذا الشػػعور مػػف موئكػػة أخػػرا ممػػف أظيػػروا إىتمام ػاً بالواجػػب أكرػػر مػػف المحبػػة .إسػػتجاب

الحكمة ألفكارف وك ني قمتيا لو بصوت عاؿ .فقاؿ بجدية واضحة

"مف الحكمة أف ن ِحب ،ولف أكوف الحكمة إف لـ أ ِحبقؾ .كما أنو حكمة لتنظر الطيبة وصػرامة اهلل.
فمف الحكمة أف أ ِحبَّو وأف أخافو .تخدع نفسؾ إف فعمت غيػر ذلػؾ .إنػو الػدرس التػالي الػذف عميػؾ
أف تتعممو".
ف سػػتجبت شػػاع اًر ألوؿ م ػرة أنػػو ق ػد ح يعرفنػػي الحكمػػة تمامػاً" ،لسػػت أعمػػـ ذلػػؾ وأنػػا بنفسػػي عمَّمتػػو
لسخريف عدة مرات".

أجاب الحكمة" ،كنت رفيقؾ لفترة طويمة ،وأنا أعرؼ ما تعممو .أما األف فننؾ ستتعمـ عف
معاني بعض مما تعممو ،كما قمت ذلؾ بنفسؾ عدة مرات أنو ليس بما تؤ ِمف بو في ِذىنؾ بػؿ مػا

في قمبؾ ما يعطي نتائجو في البِر".

إعتػػذرت ،شػػاع اًر بقميػػؿ مػػف الخجػػؿ ألنػػي إسػػتجوبت الحكمػػة .لكنػػو قبِػػؿ إعتػػذارف بمطػػؼ .حينػػذاؾ

أدركت إني كنت إستجوبو و َّ
أتحداه معظـ حياتي ،وأحياناً كريرة عند األذية.
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النصف األخر لممحبة
إسػػتمر الحكمػػة فػػي كومػػو" ،ىنػػاؾ أوقػػات لعب ػادة الػػرب ،وىنػػاؾ أوقػػات إلك ػراـ الػػرب بكػػؿ خػػوؼ

مواحتراـ .مرمما يتواجد وقت لمغرس ووقت لمحصاد ،موانو مف الحكمة أف تعػرؼ كػؿ تمػؾ األوقػات.
فالحكمة الحقيقية ىي معرفة األوقات ومواسـ الرب .جمبتؾ الى ىنا ألنو حػاف الوقػت لعبػادة الػرب
في مجد محبتو .مواني أخذؾ األف الػى مكػاف اخػر ألنػو جػاء وقتػؾ لتعبػده فػي خػوؼ دينونتػو .إلػى
أف يحيف وقتؾ لمعرفة كوىما فننو يمكننا أف ننفصؿ عف بعضنا البعض".
فس لتو ٌّ
وشؾ يراودني" ،ىؿ تعني إني لو إنتظرت ىناؾ في تمؾ العبادة الرائعة لكنت فقدتؾ؟"

"نعـ .كنت س زورؾ دوماً متى أمكنني ذلؾ .لكننا ناد اًر مػا كنػا نسػير فػي طػريقيف متعارضػيف .إنػو
مػػف الصػػعب مغػػادرة ىكػػذا مجػػد وسػػوـ ،لكػػف ىػػذه ليسػػت الرؤيػػا الكاممػػة لمممِػؾ .إذ ىػػو أسػػد ييػػوذا
والخػػروؼ .فيػػو الخػػروؼ لسطفػػاؿ الػػروحييف .وىػػو األسػػد لمناضػػجيف .ولكػػاممي النضػ ىػػو األسػػد
والخػػروؼِ .
عرفػػت ذلػػؾ فػػي ِذىنػػؾ ،وسػ ِػمعتؾ تعمػػـ ذلػػؾ ،ولكػػف سػػتعرؼ ذلػػؾ فػػي قمبػػؾ األف ،ألنػو
جاء الوقت لتختبر كرسي حكـ المسي ".

الرجوع الى المعركة
قبػػؿ مغػػادرة بوابػػات البسػػتاف س ػ لت الحكمػػة إف كػػاف بنمكػػاني الجمػػوس لبرىػػة لمت مػػؿ فػػي كػػؿ مػػا

إختبرتو .أجابني" ،نعـ ،عميؾ أف تفعؿ ذلؾ ،ولكف لي مكاف أفضؿ لتفعؿ ذلؾ".

تبعػػت الحكم ػة خػػارج البوابػػة مواسػػتمرنا فػػي النػػزوؿ مػػف الجبػػؿ .ولصػػدمتي كانػػت المعركػػة ح ت ػزاؿ
قائمة ،ولكف لـ تكف كريفة كوقت صعودنا الى الجبؿ .كانت ِسػياـ اإلدانػة واإلفتػراء ح تػزاؿ تطيػر
عمػى المسػتويات السػفمى لمجبػؿ ،لكػف معظػـ حشػد العػدو المتبقػي كػاف ييػاجـ بضػراوة تمػؾ النسػػور

البيضاء العظيمة .لكف النسور كانت تسود عمى الوضع بسيولة.
إستمرنا في النزوؿ الى أف وصمنا الى قاع الجبؿ .ولكف فوؽ مستوا "الخوص" و"القداسػة" بقميػؿ

كػػاف مسػػتوا "الحمػػد والتسػػبي " .تػػذكرت ىػػذا المسػػتوا جيػػداً ألف إحػػدا ىجمػػات العػػدو العظيمػػة

جػػاءت عنػػد محػػاولتي الوصػػوؿ إليػػو .حينمػػا وصػػمنا الػػى ىنػػاؾ صػػار مػػا بقػػي مػػف التسػػمؽ أكرػػر
سيولة ،حتى مواف أصاب سيماً ِدرعؾ فالشفاء كاف يحدث بوقت أسرع.
حالما َّ
حدد العدو مكاني عمى ىػذا المسػتوا (لػـ يػر العػدو الحكمػة  ،بػدأ بػنطوؽ وابػؿ مػف السػياـ
ػي .لكنػػي تغمبػػت عمييػػا بسػػيولة بترسػػي ممػػا جعػػؿ العػػدو يتوقػػؼ عػػف الرمػػي .ف ػي ىػػذا الوقػػت
عمػ َّ

صارت سياـ العدو منتيية تقريباً ولـ يكف في حالة تسم في تضييع بقية السياـ التي بحوزتو.
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ػي بدىش ػػة بطريق ػػة ض ػػايقتني.
نظ ػػر الجن ػػود ال ػػذيف ك ػػانوا ح ي ازل ػػوف يح ػػاربوف ف ػػي ى ػػذا المس ػػتوا إل ػ َّ
حينذاؾ ححظت مجد الرب ينبعث مف سوحي وترسي .قمت ليـ ب ف يتسمقوا الى قمػة الجبػؿ دوف
توقؼ ،فقػد كػانوا يرغبػوف فػي رؤيػة الػرب أيضػاً .وحػاؿ مػوافقتيـ عمػى الػذىاب أروا الحكمػة .فبػدأوا
يجروف قدامو لكنو منعيـ وأرسميـ في طريقيـ.

األمين
كنػػت ممتمئ ػاً محبػػة ليػػؤحء الجنػػود ،الػػذيف كػػاف العديػػد مػػنيـ مػػف النسػػاء واألطفػػاؿ .كانػػت دروعيػػـ
ميترية وكانوا مغطييف بالػدـ ،لكػنيـ لػـ يتخمقػوا عػف القتػاؿ .بػؿ كػانوا فػرحيف ومتشػجعيف .قمػت ليػـ

إنيػػـ يسػػتحقوف تقػػدي اًر أكبػر ممػػا أسػػتحقو أنػػا ألنيػػـ ح ِممػوا العػػبء األكبػػر فػػي المعركػػة ولربػػاتيـ فػػي
مػواقعيـ .بػػدا لػػي وكػ نيـ لػػـ يصػػدقونني ،لكػػنيـ قػ َّػدروا كومػػي .عمػػى أف حػػاؿ ،شػػعرت فعػوً ب ػ ني
أقوؿ ما ىو ح ٌّ
ؽ.
كاف ينبغي إحتوؿ كؿ مستوا مف الجبؿ مواح ألتت النسور السوداء المتبقية وتمورػت عميػو بتقيئيػا
وبِرازىا حتى يصعب الوقوؼ عميو .كانت معظـ بروزات الجبؿ محتمة مف قبؿ جنود عرفػت بػ نيـ
عائػػدوف لطوائػػؼ أو حركػػات مختمفػػة حيػػث كػػانوا يؤكػػدوف عمػػى حػػؽ المسػػتوا الػػذف دافع ػوا عنػػو.

كنت مرتبكاً لإلرتفاع الذف حافظت عميو تجاه بعضػاً مػف تمػؾ الجماعػات .كنػت أفكػر أف بعضػيـ
ح يػػدركوف األمػػور وب ػ نيـ إنحرف ػوا عػػف الطريػػؽ ،لكنػػي أريػػتيـ يحػػاربوف ب مانػػة ضػػد ىجػػوـ العػػدو

ػي القػدرة عمػى اإلسػتمرار فػي
مت عم َّ
الضارف .مػف الممكػف أف تكػوف مواقػع دفاعػاتيـ ىػي التػي سػيَّ ْ
التسمؽ كما فعمت سابقاً.
كػػاف بعضػاً مػػف ىػػذه المسػػتويات فػػي أمػػاكف تشػػرؼ عمػػى مواضػػع جيػػدة فػػي الجبػػؿ أو عمػػى سػػاحة
المعركة ،ولكف بعضاً منيا كانت منعزلة جداً حيث لـ يستطع الجنػود المتواجػديف فييػا سػوا رؤيػة

مواقعيـ ،وبدا لي أنيـ ح يعرفوف ما يجرف في بقية المعارؾ المحتدة .كانوا قد أصيبوا مف اإلفتراء
واإلدانػػة وكػػاف باإلمكػػاف تشػػديد مقػػاومتيـ إف نػػزؿ إلػػييـ شػػخص مػػف مسػػتوا عػػاؿ وشػػجعيـ عمػػى

التسػػمؽ الػػى األعمػػى .عمػػى أف حػػاؿ ،حػػيف بػػدأ الػػبعض بػػالنزوؿ مػػف القمػػة مظي ػريف مجػػد الػػرب،
صار المصابيف يستمعوف إلييـ بفرح عظيـ ،ولمتو بدأوا بالتسمؽ بشجاعة وعزـ .وفيما كنت أنظر
كؿ ذلؾ ،لـ يقؿ الحكمة الكرير ،ولكف بدا عميو اإلىتماـ لرد أفعالي.
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إكتشاف الحقيقة
كنت أنظر العديد مف الجنود المتواجديف عمى قمة الجبؿ وىي تنزؿ الى جميع المسػتويات إل ارحػة

أؤلئػؾ الػػذيف تمسػػكوا بيػػذه الحقػػوؽ .وفيمػا كػػانوا يفعمػػوف ذلػػؾ ،بػػدأ كػؿ مسػػتوا يضػػل بالمجػػد الػػذف
كػػانوا يحممونػػو .رػػـ بػػدأ كػػؿ الجبػػؿ يضػػل بالمجػػد الػػذف أعمػػى النسػػور البريػػة والشػػياطيف المتبقيػػة.
بعدىا بقميؿ ظير مجد عظيـ لدرجة أف الجبؿ بدأ ي خذ ذات الشعور مرؿ البستاف.
ػي إحتػواء إحساسػي
بدأت أشكر وأسب الرب وفػي الحػاؿ كنػت فػي محضػره رانيػة .كػاف صػعب عم َّ

والمجد يغمر أعماقي .وتكرؼ اإلختبار لدرجة جعمني أتوقؼ .كاف الحكمة واقفاً بجانبي .فقاؿ لي
و ِ
اضعاً يده عمى ذراعي" ،تدخؿ أبوابو بحمد ودياره بالتسبي ".
وىتفت" ،لكف ذلؾ كاف حقيقياً جداً لقد شعرت وك ني موجود ىناؾ مرة أخرا"،

أجػػاب الحكمػػة" ،كنػػت ىنػػاؾ .ل ػـ يكػػف حقيقي ػاً أكرػػر ،ولكنػػؾ كنػػت .مرممػػا قػػاؿ الػػرب لمػػص عمػػى

الصػػميب ،اليػػوـ سػػتكوف معػػي فػػي الفػػردوس .تسػػتطيع أف تػػدخؿ الفػػردوس فػػي أف وقػػت .فػػالرب

وفردوسو وىذا الجبؿ جميعيـ يسكنوف فيؾ ،ألف الػرب نفسػو فػي داخمػؾ .مػا حػدث سػابقاً إنمػا ىػو
تػػذوؽ مبػػدئي قبػػؿ أف يكػػوف األف حقيقي ػاً بالنسػػبة لػػؾ ألنػػؾ تسػػمقت الجبػػؿ .فالسػػبب أنػػو بنمكانػػؾ

رؤيتػي وح يسػػتطيع األخػروف رؤيتػػي ىػو ألنػػؾ دخمػػت فػي ذاؾ الػػذف أسػكف فيػػو .ىػذه ىػػي الحقيقػػة
التي عرفيا األنبياء والتي أعطتيـ جرأة عظيمة حتى في وقت صمودىـ بمفردىـ أماـ الجيوش".

الفخ المميت
رـ نظرت الى المذبحة فػي األسػفؿ والػى الت ارجػع البطػل لمجػيش الشػيطاني .كػاف خمفػي العديػد مػف
المحػػاربيف الػرائعيف متحصػػنيف بنسػػتمرار فػػي مػواقعيـ عمػػى الجبػػؿ .كنػػت أعمػػـ أنػػو لػػدينا مػػا يكفػػي

لميجوـ وتدمير ما بقي مػف حشػد العػدو" .لػيس بعػد "،أجػابني الحكمػة .مواسػتمر فػي كومػو" ،أنظػر
الى ىناؾ ".فنظرت في اإلتجاه الذف أشار إليو ،لكنو كاف عمػي حمايػة عينػي مػف المجػد المنبعػث
مف درعي ألتمكف مف الرؤية .رـ إنتزعت لمحةً مف حركة في وادف.
لـ أستطع إكتشاؼ ما كنت أراه ،ألف المجد الذف كاف ينبعث مف درعي جعمنػي أستصػعب الرؤيػة

فػػي الظػػوـ .فس ػ لت الحكمػػة ليعطينػػي شػػيئاً لتغطيػػة درعػػي ألتمكػػف مػػف الرؤيػػة .ف عطػػاني عبػػاءة

أللبسيا .أردت اإلستفسار ألني شعرت ببعض اإلىانة لك بػة العبػاءة" ،مػا ىػذه؟" فقػاؿ" ،اإلتضػاع"

مواستمر في كومو" ،لف تكوف قاد اًر عمى الرؤية بدونيا ".فنرتديتيا عمػى مضػض وفػي الحػاؿ أريػت

العديػػد مػػف األشػػياء التػػي لػػـ أسػػتطع رؤيتيػػا سػػابقاً .نظػػرت بنتجػػاه ال ػوادف والحركػػة التػػي رأيتيػػا.
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ولدىشتي كانت ىناؾ فرقة كاممة لحشد العدو في حالة إنتظار لتتربص ب ف واحػد يجػازؼ النػزوؿ

مف الجبؿ.

فروا مف المعركة سالميف؟"
س لت" ،أف جيش ىذا؟ وكيؼ ّ
َّ
وض لي الحكمة ذلػؾ" ،ىػذا ىػو اإلفتخػار ".وتػابع كومػو" ،ىػذا ىػو الجػيش األصػعب رؤيتػو بعػد
تواجدؾ في المجد .ستكوف معاناة الذيف رفضوا إرتداء ىػذه العبػاءة أكبػر عمػى أيػدف العػدو األكرػر
ِخداعاً".

وفيما إلتفت الى الجبؿ رأيت العديد مف المحاربيف الػرائعيف وىػـ يعبػروف السػيؿ لمياجمػة مػا تبقػي

ػاىز
مػػف حشػػد العػػدو .لػػـ يكػػف أحػػداً مػػنيـ مرتػػدياً عبػػاءة اإلتضػػاع ولػػـ يبصػػروا العػػدو الػػذف كػػاف جػ اً
لمياجمتيـ مف الخمؼ .إستعدت لمركض إليقافيـ ،ولكف الحكمة أوقفني قائوً" ،لف تستطيع إيقاؼ
ذلػػؾ .لػػف يعتػػرؼ بسػػمطتؾ إح الجنػػود المرتػػديف ىػػذه العبػػاءة .تعػػاؿ معػػي .ىنػػاؾ شػيء اخػػر عميػػؾ

رؤيتو قبؿ أف تكوف قاد اًر عمى القيادة في المعركة العظيمة الوشيكة القدوـ".

أساس المجد
قػػادني الحكمػػة الػػى أسػػفؿ الجبػػؿ حيػػث كػػاف المسػػتوا األسػػفؿ ،المػػدعو "الخػػوص" وأعمػػف الحكمػػة
قائوً" ،إنؾ تعتقد أف ىذا ىو المستوا األدنى "،وتابع كومو" ،لكف ىذا ىو أساس الجبؿ كمو .في
أف رحمػػة ،الخطػػوة األولػػى ىػػي األكرػػر أىميػػة ،وىػػي عػػادة األكرػر صػػعوبة .بػػدوف "الخػػوص" لػػيس
ىناؾ جبؿ".
كنػػت مرتعبػاً ليػػوؿ المذبحػػة عمػػى ىػػذا المسػػتوا .فقػػد كػػاف جميػػع الجنػػود مصػػابيف بشػػدة ،ولكػػف لػػـ
يكف أحد منيـ ميتاً .وبالكاد أستطاعت ىذه األعداد الكبيرة التمسؾ بحافة الحيػاة .بػدا عمػى العديػد
منيـ اإلستعداد لمسقوط في أية لحظة ،ولكف لـ يفعػؿ أحػد ذلػؾ .كانػت الموئكػة تكػرز لمجنػود فػي

كؿ مكاف بفرح شديد حتى تسائمت" ،لماذا ىـ فرحيف ليذه الدرجة؟"

قاؿ الحكمة" ،ىؤحء الموئكة نظروا الشجاعة التي تمسؾ بيا ىؤحء الجنود .صحي أف الجنػود لػـ
يتقدموا لكنيـ أيضاً لـ يستسمموا .سيشفوف سريعاً ،بعدئذ سينظروف المجد في بقية الجبؿ ،ومف رـ

سيبدأوف التسمؽ .سيكوف ىؤحء محاربيف عظماء في المعركة الوشيكة القدوـ".

ف عترضت وأنا أنظر حالتيـ" ،ألـ يكف مف األفضؿ ليـ لو تسمقوا الجبؿ مرؿ الباقيف أمرالنا؟"
"كاف ذلؾ األفضؿ بالنسبة ليـ ولكف ليس بالنسبة لؾ .فببقائيـ ىنا جعؿ األمر سيوً لتتسمؽ أنت
وذلػػؾ بجعػػؿ معظػػـ األعػػداء منشػػغميف بالمعركػػة .مػ َّػد عػػدد قميػػؿ مػػف المتواجػػديف فػػي المسػػتويات
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األعمػػى أيػػدييـ لمسػػاعدة األخػػريف لمقػػدوـ الػػى الجبػػؿ ،ففعػػؿ ىػػؤحء ذلػػؾ .حتػػى حينمػػا كػػانوا بالكػػاد
يتمسػػكوف بالجبػػؿ ،فػػننيـ كػػانوا ح ي ازلػػوف يمػ ّػدوف أي ػدييـ لرفػػع األخػػريف .ف ػي الحقيقػػة ،أ ِ
رش ػد معظػػـ
المحاربيف األشداء الى الجبؿ عف طريؽ ىؤحء األمناء .ىؤحء ليسػوا ب قػؿ بسػالة عػف أؤلئػؾ الػذيف

إستطاعوا الوصوؿ الى القمة .لقػد جمبػوا فرحػاً عظيمػاً لمسػماء إلرشػادىـ األخػريف الػى "الخػوص".

ليػػذا السػػبب أرادت جميػػع موئكػػة السػػماء المجػػل لمك ػ ارزة ليػػـ ،ولكػػف تػػـ السػػماح لمموئكػػة األكرػػر
تقدي اًر ِلفعؿ ذلؾ".
ف مريػػع لمػػوقفي تجػػاه ىػػؤحء القديسػػيف العظمػػاء .فالعديػػد منػػا سػػخروا مػػنيـ
شػػعرت م ػرة رانيػػة بخػػز ا

حينما كنا نتسمؽ المستويات العميا مف الجبؿ .فعؿ العديد منيـ أخطاء إرناء المعركة ،لكنيـ َّ
قدموا
أيضػاً الكريػػر مػػف قمػػب ال ارعػػي عػػف البقيػػة .سػػيترؾ الػػرب التسػػعة والتسػػعيف خروفػاً ليفػػتش عػػف ذاؾ

المفقػود .فيػػؤحء تربتػوا فػػي مكػاف تمكػػنيـ الوصػػوؿ الػػى المفقػػوديف ،وبػذلؾ دفعػوا رمنػاً غاليػاً لعمميػػـ
ىذا .أنا أيضاً أردت مساعدتيـ لكنني لـ أعرؼ مف أيف أبدأ.

رـ قاؿ لػي الحكمػة" ،مػف الصػواب القيػاـ بمسػاعدتيـ ،لكنػؾ ستسػاعد أكرػر بػذىابؾ الػى مػا دعيػت
ِلفعمو .سيتعافى ىؤحء وسيتسمقوف الجبؿ بسرعة .سينضموف إليػؾ مػرة أخػرا فػي المعركػة .فيػؤحء
ح يعرفوف الخوؼ وح التراجع أماـ العدو".

قوة اإلفتخار
كنػػت أفكػػر كيػػؼ كنػػت أتعمػػـ مػػف النػػزوؿ مػػف الجبػػؿ والتسػػمؽ عميػػو ،حػػيف لفػػت إنتبػػاىي ضػػجي

صػػادر مػػف سػػاحة المعركػػة .فػػي ىػػذا الوقػػت عبػػر األحؼ مػػف المحػػاربيف الشػػجعاف الس ػيؿ بغيػػة

يفر مف جميع الجيات ،ما عدا فرقة واحػدة ىػي
اليجوـ عمى ما تبقى مف حشد العدو .كاف العدو ق
اإلفتخار .كاف جيش اإلفتخار يتقدـ ِخفيةً خمؼ المحاربيف الشجعاف وكاف عمى وشؾ إطوؽ وابؿ
مػػف السػػياـ .حينػػذاؾ ححظػػت أنػػو لػػـ يكػػف لممحػػاربيف الشػػجعاف دروع ػاً عمػػى ظيػػورىـ فقػػد كػػانوا
معرضيف بصورة تامة لمنسور البرية التي كانت عمى وشؾ اإلنقضاض عمييـ.

حينئػػذ عمَّ ػؽ الحكمػػة قػػائوً" ،أنػػت عمَّمػػت أن ػػو لػػيس درع لجيػػة الظيػػر ،وىػػذا معنػػاه أنػػؾ مع ػػرض
لإلصابة إف ضربت مف قبؿ العدو .عمى أية حاؿ ،لف تر أبداً كيؼ سػتكوف معرضػاً لإلصػابة إف
تقدمت في اإلفتخار".

يكف لي إح أف أوم برأسي تعبي اًر عف شكرف .لقد فات الوقت لفعػؿ أف شػيء ،ولػـ أطيػؽ رؤيػة
لـ ْ
ذلػػؾ المشػػيد ،لكػػف الحكمػػة قػػاؿ لػػي ب ػ ف أنظػػر ذلػػؾ .ولصػػدمتي ،حينمػػا أصػػابت سػػياـ اإلفتخػػار
المحػػاربيف ب ػ نيـ لػػـ يوحظ ػوا ذلػػؾ أبػػداً .عمػػى أف حػػاؿ ،إسػػتمر العػػدو فػػي إطػػوؽ سػػيامو .كانػػت
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الدماء تنػزؼ مػف المحػاربيف وكػانوا يضػعفوف بسػرعة دوف أف ينتبيػوا لػذلؾ .بعدئػذ صػاروا ضػعفاء
جداً حتى عمى حمؿ تروسيـ وسيوفيـ ،ف لقوىا أرضاً معمنيف أنيـ ليسوا بحاجة إلييا فيما بعد .رػـ

بدأوا بنزع أسمحتيـ قائميف أنيـ ليسوا بحاجة إلييا فيما بعد.

رـ ظيرت فرقة عدو أخرا وتحركت بسرعة .كانت تدعى المخادع القوف .أطمقت الفرقػة وابػؿ مػف
السػػياـ أصػػابت جميعيػػا األىػػداؼ .رػػـ نظػػرت مواذ بقمػػة مػػف الشػػياطيف المخادعػػة تقػػود ذاؾ الجػػيش
العظيـ لممحاربيف الشجعاف ،وت خذىـ أسرا الى معسكرات سجف مختمفة ،كاف كؿ معسكر يسمى

بحسب معتقدات الشياطيف المختمفة .إنذىمت متسائوً كيؼ تـ التغمب الكامؿ عمى ىذه المجموعة

العظيمػػة مػػف األب ػرار ،ومػػع ذلػػؾ لػػـ يعمم ػوا بعػػد مػػا الػػذف أصػػابيـ .وتس ػ ئمت بػػدوف تفكيػػر" ،كيػػؼ
يمك ػػف لي ػػؤحء األقوي ػػاء ج ػػداً مم ػػف ص ػػعدوا ال ػػى قم ػػة الجب ػػؿ ،مم ػػف أروا ال ػػرب ،أف يكونػ ػوا عرض ػػة

لإلصابة؟"

وبتفجع قػاؿ الحكمػة "اإلفتخػار ىػو العػدو األصػعب رؤيتػو فيػو ينسػؿ خمفػؾ دائمػاً "،وتػابع كومػو،

"أحيانػاً يكػػوف أؤلئػؾ الػػذيف وصػموا الػػى اإلرتفػاع األعظػػـ األكرػر عرضػػة لمسػقوط .عميػػؾ أف تتػػذكر

دومػاً أنػػو فػػي ىػػذه الحيػػاة باإلمكػػاف سػػقوطؾ فػػي أف وقػػت مػػف أف مسػػتوا .إنتبػػو أنػػو حينمػػا تفكػػر
ب نؾ واقؼ ،خشية أف تسقط ،حينما تفكر أنؾ األقؿ عرضة لمسػقوط إنمػا تكػوف فػي الواقػع األكرػر
عرضة .معظـ الرجاؿ سقطوا بعد الفوز العظيـ".

حكمة لمقتال
س لت" ،كيؼ يمكف أف نحفظ أنفسنا مف ىكذا ىجوـ؟"
أجػػاب الحكمػػة" ،إبقػػى بجػػانبي ،أطمػػب الػػرب قبػػؿ عمػػؿ أيػة قػ اررات ىامػػة ،ضػػع تمػػؾ العبػػاءة عميػػؾ
دوماً ،حينئذ لف يتمكف العدو أبداً مف اليجوـ عميؾ بصورة مباغتة كما فعؿ مع ىؤحء".
نظػػرت الػػى عبػػاءتي .فوجػػدتيا بسػػيطة وتافيػػة .شػػعرت وك نيػػا تشػػعرني بشػػخص ش ػريد بػػدحً عػػف

محػػارب .أجػػاب الحكمػػة وك ػ ني تكممػػت بصػػوت عػػاؿ" ،الػػرب قريػػب لممتشػػرديف ممػػا ىػػو لسم ػراء.

لديؾ قوة حقيقية لدرجة يمكنؾ السير في نعمة اهلل ،واهلل يعطػي نعمتػو لممتضػعيف .ح يسػتطيع أف
سػػوح لمعػػدو إختػراؽ ىػػذه العبػػاءة ،ألنػػو ح يسػػتطيع شػيء التفػػوؽ عمػػى نعمػػة الػػرب .فمػػا دمػػت قػػد

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

حدث ذلؾ؟"
ػي لطم ػػب
أج ػػابني الحكم ػػة" ،حينم ػػا نظ ػػروا المعرك ػػة الت ػػي كن ػػت بنفس ػػؾ ش ػػاىداً عميي ػػا ،ج ػػاءوا إل ػ َّ
المساعدة ،وأنا أعطيتيـ عباءاتيـ".

"لكني فكرت أنؾ كنت معي طواؿ الوقت؟"
أجابني الحكمة" ،إني مع جميع أؤلئؾ الذيف ينطمقوف لعمؿ مشيئة ِ
األب".
فصرخت" ،أنت الرب "

أجابني" ،نعـ "،وتابع كومػو" ،قمػت لػؾ إنػي لػف أتركػؾ أو أتخمػى عنػؾ .إنػي مػع جميػع المحػاربيف

المنتسبيف لي مرمما أنا معؾ .س كوف لؾ كؿ مػا تحتاجػو لتنج ِػز مشػيئتي ،وأنػت إحتجػت لمحكمػة".
رـ إختفى.

المرتبة في الممكوت
ت ِ
ركػ ػت واقفػ ػاً وس ػػط مجموع ػػة كبيػ ػرة م ػػف الموئك ػػة ال ػػذيف ك ػػانوا يك ػػرزوف لممص ػػابيف عم ػػى مس ػػتوا

"الخوص" .وحالما بدأت المشي مجتػا اًز تمػؾ الموئكػة ،أريػت المحػاربيف ينحنػوف عمػى ركبػة واحػدة
ويظيروف لي إحتراماً عظيماً .وفي النياية س لت واحداً منيـ لماذا فعمتـ ذلؾ ،ألف األصػغر مػنيـ
كػػاف أقػػوا منػػي بكريػػر .ف جػػابني" ،بسػػبب العبػػاءة ."،وتػػابع كومػػو" ،ىػػذه ىػػي المرتبػػة األعمػػى فػػي

الممكوت".

ف عترضت" ،ىذه إنما ىي عباءة بسيطة".
ف حت َّ الموؾ" ،كو .إنؾ ترتدف نعمة اهلل .ليست ىناؾ قوة أعظـ منيا "
"ولكف ىناؾ األحؼ مرمي يرتدوف ذات العباءة .كيؼ يمكف أف تمرؿ ىذه العباءة مرتبة؟"
"أنتـ األبطاؿ ِ
المفزعيف ،أبناء وبنات الممِؾ .الممؾ نفسو إرتدا نفس العباءة حينما مشى عمى ىذه

األرض .ما دمت مرتػدياً إياىػا فننػو لػيس ىنػاؾ قػوة فػي السػماء أو عمػى األرض تسػتطيع الصػمود
أمامػػؾ .كػ قؿ واحػػد فػػي السػػماء والجحػػيـ يعػػرؼ ىػػذه العبػػاءة .نحػػف خػػداـ الػػرب ،ولكنػػو يسػػكف فيػػؾ،
موانؾ مرتدف نعمتو".
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عممت بطريقة ما أنو إف لـ أكف مرتدياً تمؾ العباءة ،ولـ يكف درعػي المتػ لؽ مكشػوفاً ،إضػافة الػى

العبػػارة التػػي قاليػػا المػػوؾ وعػػف تصػػرؼ الموئكػػة تجػػاىي ،لكػػاف باإلمكػػاف تغذيػػة إفتخػػارف .فبكػػؿ
ػي الشػعور باإلفتخػار مرتػدياً ىكػذا عبػاءة كئيبػة وبسػيطة .عمػى أف حػاؿ،
بساطة كاف مستحيوً عم َّ
كانت رقتي في العباءة في إزدياد سريع.

رجوع النسور البيضاء
ػي لرؤيتيػػا .إذ مػػست الجػػو
رػػـ أريػػت فػػي األفػػؽ سػػحابة بيضػػاء عظيمػػة وىػػي تقتػػرب .نش ػ رجػػاء فػ َّ
ب مػػؿ مرػػؿ مطػػاردة شػػروؽ الشػػمس لظػػوـ الميػػؿ .وفيمػػا كػػاف يكبػػر األمػػؿ إسػػتطعت تمييػػز النسػػور
وبدأت باليبوط عمى الجبؿ ِ
أخذة مواقعيا عمػى كػؿ
البيضاء العظيمة التي طارت مف شجرة الميؿ.
ْ
مستوا بجانب مجموعات المحاربيف.

إقتربت بحذر مواحتراـ الى النسر الذف ىبط بالقرب مني ألف حضوره كاف رىيبػاً جػداً .عنػدما نظػر

إلي بعينيػو الرػاقبتيف ،عممػت إنػي لػف أسػتطيع إخفػاء شػيء عنػو .كانػت عينيػو بيكػذا ضػراوة وعػزـ
َّ
حتػػى إنػػي إرتعػػدت وك ػ ف قشػػعرية سػػرت فػػي داخمػػي لمجػ َّػرد النظػػر إليػػو .وقبػػؿ أف أبػػدأ بس ػؤالي،
أجابني.

"تريػػد أف تعػػرؼ مػػف نحػػف .نحػػف األنبيػػاء المخفيػػيف الػػذيف حفظنػػا ليػػذه السػػاعة .نحػػف عيػػوف أؤلئػػؾ

الذيف منحوا األسمحة اإلليية القوية .نحف نظير كؿ ما يفعمو الرب وكؿ ما يخططو العدو ضدؾ.
طفنا في األرض ونحف معاً نعرؼ ما يحتاج إليو لممعركة".

حدرت لمتو؟ ألـ يكف
فس لتو وأنا ساخط إذ تجرأت في التعبير عف مشاعرف" ،ألـ تر المعركة التي
ْ
بنمكانؾ مساعدة أؤلئؾ المحاربيف الذيف أ ِسروا؟"
"نعػػـ رأينػػا ذلػػؾ كمػػو ،وكػػاف بنمكاننػػا تقػػديـ المسػػاعدة إف طمب ػوا ذلػػؾ .ولكػػف مسػػاعدتنا لػػـ تكػػف إح
لكبحيـ .بنمكاننا القتاؿ فقػط فػي المعػارؾ التػي ي مرنػا احب بشػ نيا ونحػف نسػتطيع مسػاعدة أؤلئػؾ
الػػذيف يؤمنػػوف بنػػا .فقػػط أؤلئػػؾ الػػذيف يقبموننػػا عمػػى حالنػػا بنمكػػانيـ إسػػتوـ مكاف ػ ة النبػػي أو فوائػػد

خدماتنا .فيؤحء الذيف وقعوا في الكميف لـ تكف ليـ العبػاءة التػي ترتػدييا أنػت ،وأؤلئػؾ الػذيف لػيس
ليػـ العبػػاءة ح يسػتطيعوف إدراؾ مػػف نحػف .فجميعنػػا نحتػاج الواحػػد لسخػر ،إضػػافة الػى المصػػابيف

ىينا واخريف أيضاً مف الذيف لـ تعرفيـ بعد".
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قمب النسر
وفيمػػا كنػػت أتكمػػـ مػػع النسػػر بػػدأت أفكػػر مرمػػو .إسػػتطعت بعػػد ىػػذه المناقشػػة القصػػيرة رؤيػػة مػػا فػػي

قمب النسر وصرت أعرفو كما ِ
عرفني .أدرؾ النسر ذلؾ.

نوه النسر" ،لديؾ بعض مف مواىبنا مع إنيا لـ تتطػور جيػداً .لػـ تسػتخدميا كريػ اًر .إننػي ىنػا لكػي
ف َّ
أوِقظ ىذه المواىب في العديد منكـ ،وأف أعممكـ كيفية إستخداميا .وبيذه الطريقة سػيكوف إتصػالنا

معكػ ػػـ يقين ػ ػاً .ينبغػ ػػي أف يكػ ػػوف اإلتصػ ػػاؿ مؤكػ ػػداً مواح فنننػ ػػا سػ ػػنعاني الكريػ ػػر مػ ػػف الخسػ ػػائر غيػ ػػر
الضرورية ،ىذا فضوً عف فقداف العديد مف الفرص العظيمة لمنصرة".
فس لتو" ،مف أيف أتيت األف؟"
أجابني النسػر" ،نحػف ن كػؿ األفػاعي .العػدو ىػو خبػز لنػا .طعامنػا منشػ ه مػف عممِنػا مشػيئة احب،
وىػػي تػػدمير أعمػػاؿ إبمػػيس .كػػؿ أفعػػى ن كميػػا تسػػاعدنا فػػي تنميػػة رؤيتنػػا .كػػؿ معقػػؿ لمعػػدو نيدمػػو

يقوينا ويجعمنػا نحمػؽ عاليػاً ونبقػى فػي الجػو لفتػرة أطػوؿ .جئنػا لمتػو مػف وليمػة ،فقػد إلتيمنػا أفػاعي

الخػػزف التػػي َّ
قيػػدت العديػػد مػػف إخوتنػػا وأخواتنػػا .سػػيكونوف ىػػـ أيض ػاً ىنػػا قريب ػاً .إنيػػـ قػػادموف مػػع
النسػػور التػػي تركناىػػا خمفنػػا لكػػي تسػػاعدىـ فػػي إكتشػػاؼ الطريػػؽ ولحمػػايتيـ مػػف ىجمػػات العػػدو

المعاكسة".

كػاف النسػور وارقػيف ب نفسػيـ ،لكػنيـ لػـ يكونػوا مغػروريف .كػانوا يعممػوف مػف ىػـ ،ومػا ىػي دعػوتيـ
إلنجػػازه .كمػػا كػػانوا يعرفوننػػا ويعرفػػوف المسػػتقبؿ .كانػػت رقػػتيـ تعيػػد الطم نينػػة لػػي ،بػػؿ كانػػت تفعػػؿ
أكرر لممصابيف الذيف كانوا ح يزالوا مطروحيف عمى األرض حولنا .أؤلئؾ الػذيف كػانوا فػي ضػعؼ

شديد حتى عف الكػوـ كػانوا جالسػيف يسػتمعوف الػى محػادرتي مػع النسػر .كػانوا ينظػروف إليػو مرػؿ

طفؿ مفقود يبحث عف والديو ولمتو وجدىما.

ريح الروح
حينما نظر النسر الى المصابيف تغيَّرت مومحو أيضاً .فبػدحً عػف عزيمتػي الشػديدة التػي تمسػكت
بيا تجاه المصابيف وجدت النسر ِ
كج اد م ا
سف رقيؽ ورحيـ .فت النسر جناحيو وبدأ يرفرفيا بمطػؼ،

محركاً بخفة نسيماً بارداً ومنعشاً َّ
ىب عمى المصابيف .لـ أشعر بمرؿ ىكذا نسيـ في السابؽ .وفي
كؿ ِ
أخذ نفس كنت أشعر بنحراز قوة وصػفاء ِذىػف .بعدئػذ وقػؼ المصػابوف عمػى أقػداميـ وصػاروا
يعبػػدوف اهلل بكػػؿ صػػدؽ فنمتمئػػت عينػػي بالػػدموع .وشػػعرت رانيػػة بخجػػؿ عميػػؽ إلسػػتيزائي ب ؤلئػػؾ

الػػذيف بق ػوا عمػػى ىػػذا المسػػتوا .إذ كػػانوا يبػػدوف ضػػعفاء وبميػػاء أمامنػػا نحػػف الػػذيف تسػػمقنا الجبػػؿ،

تحمموا أكرر بكرير مما تحممناه وبقوا أمناء .اهلل حفظيـ وىـ أحقبوه محبة عظيمة.
لكنيـ َّ
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ورأيت وأنا رافع نظرف الى الجبؿ جميع النسور وىي ترفرؼ أجنحتيػا بمطػؼ .وكػاف كػؿ فػرد عمػى

الجبػػؿ منتعش ػاً بالنسػػيـ الػػذف كػػانوا يريرونػػو ،بػػدأ كػػؿ الػػذيف عمػػى الجبػػؿ يعبػػدوف الػػرب .تواجػػد فػػي
البداية قميؿ مف التضارب في العبادة الناشئة مف المستويات المختمفة ،لكنو بعد فترة صار الجميع

في كؿ مستوا يرنموف بننسجاـ تاـ .لـ أسمع أبػداً شػيئاً جمػيوً مرمػو عمػى األرض .لػـ ِأرد أبػداً أف
ينتيي .بعدىا بقميؿ أدركت أنيا ذات العبادة التي كنػا نعرفيػا فػي البسػتاف ،لكنيػا األف تبػدو حافمػة
وأكرػػر عمقػاً .كنػػت أعمػػـ أنيػػا كػػذلؾ ألننػػا كنػػا نعبػػد أمػػاـ أعػػدائنا ،وسػػط ظممػػة وشػػر عظػػيـ محػػاط
بالجبؿ ،لذلؾ بدا ذلؾ جميوً الى حد كبير.

لػػـ أكػػف أعػػرؼ إف كانػػت ىػػذه العبػػادة سػػتدوـ سػػاعات أـ أيػػاـ أـ دقػػائؽ ،لكػػف النسػػور توقفػػت أخيػ اًر
عف تصفيؽ أجنحتيا وعف الحركة .فس لت النسر الذف كنت أتحدث معو" ،لماذا توقفتـ؟"

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

فتوسمت إليو" ،أرجوؾ إفعؿ ذلؾ رانية"،

"نحف سنفعؿ ذلؾ مرات عديدة ،ولكف ليس عمينا أف نقرر الوقت .كاف النسيـ الذف شعرت بو ىػو

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

ال ػرأس (أف عمػػى يسػػوع ومػػف رػػـ يسػػيؿ عم ػى الجسػػد كمػػو ،جػػاعوً إيانػػا واحػػداً معػػو ومػػع بعضػػنا
البعض .لف يبقى أحد ممف ىو متَّ ِحد معو مصػاباً أو نجسػاً .فدمػو حيػاة نقيػة ويجػرف حينمػا نكػوف
متحػػديف معػػو .وحينمػػا نكػػوف متحػػديف معػػو فنننػػا متحػػدوف مػػع بقيػػة الجسػػد أيضػاً ،لكػػي يتػػدفؽ دمػػو
خوؿ الجميع .أليس ىذا ما تفعمػو لشػفاء جػرح فػي جسػدؾ ،فبِسػدؾ الجػرح يػتمكف الػدـ مػف التػدفؽ
الى العضو المصاب لكي يجمب التجديد إليو؟ حينما يكوف عضو مصاب فػي جسػدنا ،فننػو عمينػا

أف نتحد مع ذلؾ العضو الى أف يشفى تماماً .فنحف جميعاً واحد فيو".

كػاف ح يػزاؿ الشػعور بالنشػاط مػف العبػادة مييمنػاً لدرجػة بػدا ىػذا التعمػيـ الضػئيؿ أنػو األكرػر عمقػاً

مػف أف شػيء اخػػر سػػمعتو مػػع إنػػي كنػػت أعرفػو وكنػػت اعممػػو بنفسػػي سػػابقاً .حينمػػا يتحػػرؾ الػػروح
القدس فنف كؿ كممة تبدو رائعة بغض النظر عف بساطتيا .كما أنيا كانت تممئني بمحبػة عظيمػة

حتػػى إنػػي أردت ضػ َّػـ كػػؿ واحػػد الػػى صػػدرف ،بضػػمنيـ النسػػور الضػػارية المسػ َّػنة .وفج ػ ة تػػذكرت
ػي جيػػداً .وفػػي
المحػػاربيف األشػػداء الػػذيف أ ِسػروا .أحػ َّ
ػس النسػػر بػػذلؾ لكنػػو لػػـ يقػػؿ شػػيئاً بػػؿ تفػ َّػرس فػ َّ
النياية ،تكممت جيا اًر" ،ىؿ نستطيع أف نستعيد أؤلئؾ الذيف ف ِقدوا؟"
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قمب الممك المجروح
وأخي اًر قاؿ النسر" ،نعـ ،يحؽ لؾ أف تشعر بما تفعمو ".وتػابع كومػو" ،نحػف لسػنا كػامميف وعبادتنػا
ليست كاممة الى أف يستعاد الجسد كمو .حتى في العبػادة األكرػر ت لقػاً ،وحتػى فػي محضػر المِمػؾ،

فنننا جميعاً نشػعر بيػذا الفػراغ الػى أف يصػير الجميػع واحػداً ،ألف ممِكنػا يشػعر بػذلؾ أيضػاً .فػنحف
نحزف جميعاً إلخوتنا في العبودية ،ولكننا نحزف بػ كرر لقمػب ممِكنػا .فكمػا تح ق
ػب أنػت جميػع أوحدؾ

لكنؾ تحزف عمى المجروح ،كذلؾ الممِؾ ي ق
حب جميع أوحده ،ولكف المصابيف والمضطيديف يش قدوف
معظػـ إىتمامػػو األف .مػػف أجػػؿ الممِػ ِػؾ عمينػػا أف ح نكػ َّ
ػؼ عػػف العمػػؿ حتػػى يشػػفى الجميػػع .ومػػا داـ
ىناؾ مصاب ،فننو مصاب أيضاً"

حرك الجبال
اإليمان الذي ُي ِّ
وفيما كنت جالساً مع النسر ،فكرت بكومو بعمؽ .وفي النياية س لتو" ،أنػا أعمػـ َّ
أف الحكمػة يػتكمـ

األف معػػي مػػف خولػػؾ ،ألنػػي أسػػمع صػػوتو حينمػػا تػػتكمـ .كنػػت مت كػػداً مػػف نفسػػي قبػػؿ المعركػػة

األخيػرة ،ولكنػػي جرفػػت تقريبػاً بػػذات الجػرأة التػػي جػرفتيـ ،وكػػاف مػػف الممكػػف أف يػػتـ القػػبض عمػػي
بسيولة إف لػـ يػوقفني الحكمػة .أردت خػوض المعركػة بػدافع الكراىيػة لمعػدو أكرػر مػف رغبتػي فػي

تحريػػر إخػػوتي مػػع أف ذلػػؾ كػػاف جػػزءاً مػػف ح ػوافزف .منػػذ قػػدومي الػػى ىػػذا الجبػػؿ ومحػػاربتي فػػي

المعركة العظيمة ،إح أني أدرؾ األف ب ف معظـ األشياء الصائبة التي فعمتيا ،إنما فعمتيا ألسباب
غيػػر صػػحيحة ،وأف معظػػـ األشػػياء الخاطئػػة التػػي فعمتيػػا ،إنمػػا فعمتيػػا لتواجػػد ح ػوافز جيػػدة .كممػػا

زادت معرفتي كمما أشعر ب ني لست عمى يقيف مف نفسي".
أجاب النسر" ،يبدو أنؾ كنت مع الحكمة لفترة طويمة"،

فقمت" ،كاف معي لفترة طويمة قبؿ أف أعرفو ،لكني خائؼ إف كنت قاومتو معظـ تمػؾ الفتػرة .أعمػـ

ػي إحػ ارزه قبػػؿ الػػذىاب الػػى
األف بطريقػػة مػػا أنػػو ح يػزاؿ ينقصػػني شػيء ذو أىميػػة كبيػرة ،شػيء عمػ َّ
القتاؿ رانية ،ولكني لست أعمـ ما ىو".

بػػدت عينػػي النسػػر أكرػػر ِحػ َّػدة ممػػا رأيتيػػا فػػي السػػابؽ حػػيف أجػػابني" ،تعػػرؼ أيض ػاً صػػوت الحكمػػة
حينما يتكمـ إليؾ داخؿ قمبؾ .ف نت تتعمـ جيداً ألنؾ ترتدف العباءة .ما تشعر بو األف ىو اإليماف

الحقيقي".

ف جبتو بحزـ" ،إيماف " وتابعت كومي" ،إنني أتكمـ عف شكوؾ خطيرة".
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"إنػػؾ حكػػيـ حينمػػا تش ػ ق
ؾ فػػي نفسػػؾ .ولكػػف اإليمػػاف الحقيقػػي يتوقػػؼ عمػػى اهلل ،لػػيس عميػػؾ ،ولػػيس
عمػػى إيمانػػؾ .ف نػػت قريػػب لػػذاؾ النػػوع مػػف اإليمػػاف الػػذف يسػػتطيع تحريػػؾ ىػػذا الجبػػؿ ،ويتوجػػب

تحريكػػو .ولكػػف ح ي ػزاؿ ينقصػػؾ ش ػيء ضػػرورف جػػداً .ينبغػػي أف يكػػوف لػػديؾ إعػػوف عظػػيـ عػػف
الممِػ ِػؾ .مػػع إنػػؾ تسػػمقت الػػى قمػػة الجبػػؿ ،مواسػػتممت كػػؿ ح ػ ا
ؽ ط ػواؿ الطريػػؽ ،ومػػع إنػػؾ وقفػػت فػػي

بستاف اهلل ،وذقت محبتو غير المشروطة ورأيت إبنو مرات عديدة  ،لكنػؾ لػـ تفيػـ سػوا جػزءاً مػف
سطحي أيضاً".
مشورة اهلل الكاممة ،وما ف ِيمتو
ٌّ

كنت أعمـ أف كومو صائب وسماعو مري جداً .فقمت" ،حكمت عمى أناس كريػريف وعمػى حػاحت

كريرة بطريقة خاطئة .الحكمة أنقذ حياتي مرات عديدة ،ولكف صوت الحكمػة ح يػزاؿ صػوتاً خفيفػاً

فػػي داخمػػي ،وأف صػػخب أفك ػػارف ومشػػاعرف ح ي ػزاؿ عاليػ ػاً جػػداً .إننػػي أس ػػمع الحكمػػة يػػتكمـ م ػػف
خولؾ بصوت أعمى مما أسمعو داخؿ قمبي ،لذلؾ فنني أعمـ أنو ينبغي أف أبقى قريباً منؾ".

أجػاب النسػػر" ،إننػػا ىنػا ألنػػؾ تحتاجنػػا ".وتػػابع كومػو" ،إننػػا ىنػػا ألننػا نحتاجػػؾ .منِحػػت مواىػػب ح
ِ
ػياء ليسػت
ػياء لػـ أختبرىػا أنػا ،واختبػرت أش ً
أحرزىا أنا ،منحت مواىب ح تحرزىا أنت .إختبػرت أش ً
عطيت لؾ النسور الى النياية ،وأنت أعطيت إلينا .س كوف قريباً منؾ لفترة ،ومف رـ
معروفة لؾ .أ
ْ
ينبغي أف نسو اًر أخرا تستمـ مكاني .كؿ نسػر يختمػؼ عػف احخػر .ونحػف النسػور معػاً أعطينػا أف
نعرؼ أسرار الرب ،وليس كؿ واحد عمى حدة".

أبواب الحق
رـ إرتفع النسر مف عمى الصخرة الجػارـ عمييػا وحمػؽ فػوؽ حافػة المسػتوا الػذف كنػا واقفػيف عميػو.
وقاؿ" ،تعاؿ "،وفيما كنػت أقتػرب منػو أريػت درجػات سػمَّـ قػادتني الػى قاعػدة الجبػؿ .وىنػاؾ وجػدت
باباً صغي اًر.
فس لت" ،لِما لـ أر ىذا سابقاً؟"
أجابني" ،حينما جئت الى الجبؿ لـ تبقى عمى ىذا المستوا فترة كافية لتنظر ما حولؾ"،
فقمت" ،كيؼ ِ
عرفت ذلؾ .ىؿ كنت ىنا حينما جئت أنا أوحً الى الجبؿ؟"
أجابني" ،أكنت أعرؼ ذلؾ إف لـ أكف ىنػا ،ألف كػؿ الػذيف فػاتيـ ىػذا البػاب إنمػا فعمػوا ذلػؾ لػنفس
السبب ،لكني في الحقيقة كنت ىنػا ،كنػت واحػداً مػف الجنػود أخفقػت فػي رؤيتػو عنػد صػعودؾ الػى
الجبؿ".
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حينئػػذ أدركػػت ب ػ ف النسػػر إنمػػا ىػػو إنسػػاف كنػػت قػػد قابمتػػو بعػػد ِى ػدايتي ،وكانػػت لػػي فع ػوً بعػػض

ػتمر" ،كنػػت أريػػد بشػػغؼ أف أتبعػػؾ أنػػذاؾ .بقيػػت عمػػى ىػػذا المسػػتوا لفت ػرة
المحادرػػات معػػو .فنسػ َّ
طويمػػة حتػػى إحتجػػت الػػى تغييػػر .لكنن ػي ح أسػػتطيع تػػرؾ جميػػع ىػػذه النفػػوس المفقػػودة إذ ح زلػػت

أحاوؿ إرشادىـ لممجل الى ىنػا .حينمػا تعيػدت أخيػ اًر لفعػؿ مشػيئة الػرب ،بغػض النظػر فػي البقػاء

أو ع ػدـ البقػػاء ىنػػا ،ظيػػر لػػي الحكمػػة وأ ارنػػي ىػػذا البػػاب .قػػاؿ لػػي إنػػو الطريػػؽ األقصػػر الػػى قمػػة
الجبؿ .ليذا السبب وصمت الى القمة قبمِؾ ،ومف رـ تحولت الى نسر".

حينئػػذ تػػذكرت ب ػ ني أريػػت أبواب ػاً مرػػؿ ىػػذا البػػاب عمػػى إرنػػيف مػػف المسػػتويات .حتػػى إنػػي إختمسػػت
النظر خوؿ بابيف منيمػا وتػذكرت مػدا دىشػتي لمػا رأيتػو .لػـ أتجػ أر عمػى الػدخوؿ فػي أحػد منيمػا
ألف تركيزف كاف عمػى المعركػة ومحاولػة الوصػوؿ الػى قمػة الجبػؿ .فسػ لت" ،ىػؿ كنػت ِ
أصػؿ الػى

القمة إف كنت قد دخمت في إحدا ىذه األبواب؟"

ف جػاب النسػػر بقميػؿ مػػف السػخط" ،لػػيس األمػر بيكػػذا سػيولة .فعنػػد مػدخؿ كػػؿ بػاب توجػػد ممػرات،
ػتمر فػي الكػوـ" ،تقػود األبػواب األخػرا
واحد منيا يقود الػى القمػة ".وك نػو يعػرؼ سػؤالي التػالي إس َّ

الى مستويات أخرا مف الجبؿ .وضع احب تصميميا لكي يختار كؿ فرد مستوا نضػجو بحسػب
إحتياجو".
قمػػت فػػي نفسػػي" ،ىػػذا مسػػتحيؿ كيػػؼ إسػػتطاع اف يفعػػؿ ذلػػؾ" ولكػػف النسػػر سػػمع أفكػػارف .فتػػابع

النسر كومو وك ني تكممت بصوت عاؿ ما كنت أفكر فيو" ،كاف ذلؾ سيوً جداً "،مواسػتمر قػائوً،
"النض الروحي دائمػاً يق َّػرر بنسػتعداد الفػرد لمتضػحية بكػؿ رغباتػو مػف أجػؿ الممكػوت أو مػف أجػؿ

األخريف".

كنت أححظ بننتباه لكؿ ما قالو لي .كنت بطريقة ما أعرؼ أنو ينبغي الدخوؿ فػي البػاب المتواجػد
أمػػامي ،موانػػو مػػف الحكمػػة بالنسػػبة لػػي تعمقػػـ كػػؿ مػػا أسػػتطيعو مػػف شػػخص متواجػػد ىنػػاؾ وبالتػػالي
إختيار الباب الصحي لموصوؿ الى القمة.

ستمر النسر" ،لـ أصعد مباشرة الى القمة ،كما إني لـ أقابؿ أحداً ممف وصؿ الى ىناؾ .ولكنػي
موا َّ
وصػمت الػى القمػة أسػرع مػف األكرريػة ألنػي تعممػػت الكريػر عػف التضػحية بػالنفس فيمػا كنػت أقاتػػؿ
عمػػى مسػػتوا "الخػػوص" ىػػذا .أنػػا أريتػػؾ ىػػذا البػػاب ألنػػؾ ترتػػدف العبػػاءة وكنػػت سػػتجده فػػي كػػؿ

األحواؿ ،ولكف الوقػت قصػير موانػي ىنػا ألسػاعدؾ لتنضػ سػريعاً .ىنػاؾ أبػواب عمػى كػؿ مسػتوا،
ِ
تصورؾ .لف يتـ الحصوؿ عمييا مادياً ،ولكف كؿ كنز تمسػكو بػيف
وكؿ باب يقود الى كنوز تفوؽ
يػػديؾ س ػيجعمؾ قػػاد اًر عمػػى اإلحتفػػاظ بػػو فػػي قمبػػؾ .قمبػػؾ ىػػو الكنػػز لبيػػت اهلل .فعنػػد وصػػولؾ الػػى
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القمة رانية ،سيسع قمبؾ لكنوز أكرر قيمة مف كؿ كنوز األرض جميعاً .ولف تؤخذ منؾ أبػداً ،فيػي
لػػؾ الػػى األبػػد ،ألنػػؾ ِممػػؾ هلل .إذىػػب بسػػرعة .فسػػحب العاصػػفة تتجمػػع األف والمعركػػة العظيمػػة
وشيكة الحدوث".
فناشدتو" ،ىؿ ستذىب معي؟"
أجػػابني" ،كػػو .إننػػي عائػػد الػػى ىػػذا المكػػاف .لػػدف الكريػػر ألفعمػػو لمسػػاعدة أؤلئػػؾ المصػػابيف .لكنػػي

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

كنوز السماء
كنت قػد أحببػت ذلػؾ النسػر كريػ اًر حتػى إنػي لػـ ِأرد مغادرتػو أبػداً .كنػت سػعيداً لمعرفتػي إنػي سػ راه
رانيػػة .بػػدأ البػػاب يشػ قدني األف مرػػؿ المغنػاطيس .فتحتػػو ودخمػػت فيػػو .أذىمنػي المجػػد الػػذف أبصػرتو
ػي .فػاؽ جمػاؿ األحجػار الكريمػة والذىبيػة والفضػية أف
جداً حتى إني سقطت في الحاؿ عمػى ركبت َّ
شػ ػيء رأيت ػػو عم ػػى األرض .كان ػػت الغرف ػػة كبيػ ػرة ج ػػداً لدرج ػػة ب ػػدت ل ػػي وك ني ػػا ب ػػو ح ػػدود .كان ػػت
األرضػػية فضػػية والقػوائـ ذىبيػػة ،وكػػاف السػػقؼ مػػف المػػاس الخػػالِص يبعػػث ألوانػاً مختمفػػة إسػػتطعت
معرفة قسـ منيا ولـ أستطع معرفة العديد منيا .كانت الموئكة بصورة ح تحصى متواجدة في كؿ
مكاف ،ومرتدية أردية َّ
وبزات لـ تكف مف مصدر أرضي إطوقاً.

إنحنت جميع الموئكة مرحبةً بيَّ .
تقدـ أحدىـ الػى األمػاـ ورحَّػب
وفيما بدأت السير داخؿ الغرفة،
ْ
بي قائوً إسمي .شرح لي أنو بنمكاني الذىاب الى أف مكاف ورؤية أف شيء أريده فػي الغرفػة .لػـ

يكف ىناؾ شيء يمتنع عف الداخميف في ىذه الغرفة.

لػػـ أسػػتطع حتػػى الكػػوـ إذ كنػػت مغمػػو اًر بالجمػػاؿ المتواجػػد ىنػػاؾ .وفػػي النيايػػة ححظػػت أنػػو أكرػػر

جمػػاحً مػػف البسػػتاف ال ػذف رأيتػػو سػػابقاً .وفػػاجئني مػػوؾ بقولػػو" ،ىػػذا ىػػو البسػػتاف ىػػذا واحػػد مػػف
الغرؼ في بيت أبيؾ .نحف خدامؾ".

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

لـ ِ
ذبت إنتبػاىي أحجػار زرقػاءة كبيػرة وكػ ف
أعرؼ ما أفعمو مػع الموئكػة فنسػتمرت فػي المشػي .جػ ْ
الشػػمس وال قسػػحب متواجػػدة فػػي داخميػػا .عنػػدما لمسػػتيا إنتػػابني ذات الشػػعور الػػذف غمرنػػي حينمػػا

أكمػػت مػػف رمػػر شػػجرة الحيػػاة .شػػعرت بطاقػػة وصػػفاء عظػػيـ فػػي الػػذىف ،ومحبػػة لكػػؿ واحػػد ولكػػؿ
شيء مجيػد .بػدأت أححػظ مجػد الػرب .وكممػا طػاؿ لمسػي ليػذا الحجػر كممػا كػاف يػزداد المجػد .لػـ
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ِأرد ابداً ترؾ يدف مػف عمػى الحجػر ،ولكػف المجػد إزداد بيكػذا كرافػة حتػى جعمنػي ألتفػت الػى جيػة

أخرا.

ػت عينػي عمػى حجػر أخضػر جميػؿ .فسػ لت المػوؾ الواقػؼ بجػانبي" ،مػا الػذف يتواجػد فػػي
رػـ وقع ْ
ىذا الحجر؟"
ف جػابني" ،كػؿ ىػذه األحجػػار ىػي كنػوز الخػػوص .أنػت األف تممػس العػػالـ السػماوف ،وىػذا الحجػػر
ىو إستعادة الحياة"،

وفيما لمست الحجر األخضر بدأت أرا األرض فػي ألػواف غنيػة ومذىمػة .كانػت األلػواف تنمػو فػي

غ ازرتيا كمما طالت فترة بقاء يدف عمى الحجر وتزداد محبتي لكؿ ما تراه عيني .بعدئذ بػدأت أرا

إنسػػجاماً مػػا بػػيف كػػؿ األشػػياء الحيػػة عمػػى مسػػتوا لػػـ أراه قػػبوً .رػػـ بػػدأت أنظػػر مجػػد الػػرب فػػي
الخميقة .بدأ المجد يكبر حتى جعمني ألتفت الى جية أخرا بسبب كرافتو.

رػػـ أدركػػت أنػػو ح فكػرة لػػي عػػف فتػرة وجػػودف ىنػػاؾ .عممػػت أف إد اركػػي عػػف اهلل وعػػف الكػػوف الػػذف
ػدت
خمقػػو إزداد بصػػورة جوىريػػة عنػػد لمسػػي ليػػذيف الحجػريف ،لكنػػو تواجػػد ىنػػاؾ الكريػػر منيػػا .تواجػ ْ
فػػي تمػػؾ الغرفػػة أحجػػار أكرػػر ممػػا يسػػتطيع اإلنسػػاف إسػػتيعاب ىكػػذا عػػدد فػػي حياتػػو كميػػا .فس ػ لت
الموؾ" ،كـ عدد الغرؼ األخرا المتواجدة؟"

ف جابني" ،ىناؾ غرؼ مرؿ ىذه عمى كؿ مستوا مف الجبؿ تسمقتو".
فسػ لت" ،كيػػؼ يمكػػف لشػػخص إختبػػار مػػا يتواجػػد فػػي غرفػػة مػػف ىػػذه الغػػرؼ ،فكػػـ بػػالحرف معظػػـ
الغرؼ؟"
"عميؾ أف تفعؿ ذلؾ عمى الدواـ .ىذه الكنوز المحتوية لحؽ الرب يسوع األساسية كافيػة ألف تػدوـ

أف منيػا فػي حيػاة
لعدة حياة حالية تعيشػيا .لػف يسػتطيع إنسػاف معرفػة كػؿ مػا توجػب معرفتػو عػف ا
واحدة ،ولكف عميؾ أف ت خذ ما تحتاجو وتحافظ عمى تقدمؾ بنتجاه مقصدؾ".

بػػدأت بػػالتفكير رانيػػة عػػف المعركػػة الوشػػيكة الحػػدوث ،وعػػف المحػػاربيف الػػذيف أسػػروا .لػػـ يكػػف ذلػػؾ
ػي أف أرجػػع الػػى ىػػذه الغرفػػة
تفكيػػر سػػار وأنػػا متواجػػد فػػي ىكػػذا مكػػاف مجيػػد ،لكنػػي عممػػت ب نػػو عمػ َّ
عمػػى الػػدواـ ،موانػػو لػػدف فت ػرة قصػػيرة ألجػػد طريػػؽ الرجػػوع الػػى قمػػة الجبػػؿ ،ومػػف رػػـ الرجػػوع الػػى

المعركة رانية.

إلتفت الى الموؾ وس لتو" ،عميؾ أف تساعدني ألجد الباب الذف يؤدف الى قمة الجبؿ".
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ػي متحيػ اًر" ،نحػػف خػػدامؾ ،عميػػؾ أف تقودنػػا .ىػػذا الجبػػؿ كمػػو لغػػز لنػػا.
أجػػاب المػػوؾ وىػػو ينظػػر إلػ َّ
نرغػػب جميعػاً النظػػر فػػي ىػػذا المغػػز العظػػيـ ،ولكػػف بعػػد تركنػػا ليػػذه الغرفػػة التػػي أتينػػا إلييػػا لمعرفػػة
القميؿ عنيا ،سنكوف قد تعممنا أكرر منؾ".

فس لت" ،ىؿ تعرفوف أماكف كؿ األبواب؟"
أجػػابني" ،نعػػـ ،ولكنن ػػا ح نعػػرؼ ال ػػى أيػػف ت ػػؤدف .بعػػض األبػ ػواب جذابػػة ج ػػداً ،وبعضػػيا ع ػػادف،
وبعضيا كريو .حتى أف واحداً منيا فظيع".

فس ػ لتو وأنػػا فػػي إرتيػػاب" ،أتتواجػػد فػػي ىػػذا المكػػاف أب ػواب كرييػػة؟ وأحػػدىا فظيػػع؟ كيػػؼ يمكػػف أف
يحدث ىذا؟"
أجابني" ،لسنا نعمـ ،ولكني أستطيع أف أريؾ إياه".
فقمت" ،أرجوؾ ،إفعؿ ذلؾ"

تمشػػينا لػػبعض الوقػػت مجتػػازيف الكنػػوز التػػي ح يمكػػف وصػػفيا ،والتػػي وجػػدت صػػعوبة كبي ػرة فػػي

التوقػػؼ لممسػػيا .كػػاف ىنػػاؾ الكريػػر مػػف األبػواب أيض ػاً ،وفػػوؽ كػػؿ بػػاب حػ ٌّ
ػؽ إنجيمػػي يختمػػؼ عػػف

الباب األخر .حينما دعاىا الموؾ "جذابة" شعرت ب نو يصورىا عمى غير حقيقتيػا .أردت بشػغؼ
الػػدخوؿ فػػي كػػؿ بػػاب ،ولكػػف حػػب اإلسػػتطوع عػػف البػػاب الفظيػػع جعمنػػي أس ػتمر فػػي المشػػي .رػػـ

رأيتو .كاف "فظيعاً" تماماً كما قاؿ الموؾ .إمتمكني الخوؼ وجعمني بالكاد ألتقط أنفاسي.

النعمة والحق
إبتعػػدت عػػف البػػاب وتراجعػػت بسػػرعة .كػػاف بقػػرب البػػاب حجػػر أحمػػر جميػػؿ فننػػدفعت إليػػو ألضػػع
يدف عميو .وفي الحػاؿ وجػدت نفسػي فػي بسػتاف جرسػيماني أنظػر الػرب وىػو يصػمي .كػاف الكػرب

الػػذف أبص ػرتو أفظػػع مػػف البػػاب الػػذف رأيتػػو لمتػػو .مواذ كنػػت مصػػدوماً سػػحبت يػػدف المرتعشػػة عػػف

الحجػػر وسػػقطت عمػػى األرضػػية فػػي تعػػب شػػديد .أردت بنلحػػاح الرجػػوع الػػى األحجػػار الزرقػػاءة أو
ػي إسػػتجماع قػػوتي مواحسػػاس التوجيػػو .وبسػػرعة كانػػت الموئك ػة حػػولي
الخض ػراءة ،ولكػػف كػػاف عمػ َّ
تخػدمني .بعدئػذ صػرت بحالػػة أفضػؿ تكفػي لمقيػػاـ وبػدء السػير راجعػاً الػػى األحجػار األخػرا .عمػػى
أف حاؿ ،عودة الرؤيا عف الرب وىو يصمي أجبرتني عمى التوقؼ.
فس لت" ،ما الذف كاف ىناؾ؟"

أجابني الموؾ" ،حينما تممس األحجار تكوف لدينا القدرة لرؤية القميؿ ممػا تػراه أنػت ونشػعر القميػؿ
ممػػا تشػػعره أنػػت .نحػػف نعمػػـ أف جميػػع ىػػذه األحجػػار ىػي كنػػوز عظيمػػة ،وأف كػػؿ ىػػذه اإلعونػػات
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المتواجدة فييا ح ت َّ
قدر برمف .نحف نبصر لمحظة كرب الرب قبؿ صمبو ،ونشعر بصػورة وجيػزة مػا
شعر بو في ذلؾ اليوـ الفظيع .يصعب عمينا اإلدراؾ كيؼ يمكف هلل أف يعاني ىكذا معاناة .فػذلؾ
يجعمنا أكرر تقدي اًر ليكذا إمتياز لنخدمؾ انت لِما فعمو اهلل مف أجمؾ".

كانػػت كممػػات المػػوؾ كبػػرؽ ينػػدفع مباش ػرة داخػػؿ نفسػػي .كنػػت قػػد حاربػػت فػػي المعركػػة العظيمػػة

وصعدت الى قمة الجبؿ وصرت م لوفاً لمعالـ الروحي حتى إني قميوً ما كنت أنتبػو لمموئكػة كمػا

أن ػػي أس ػػتطعت التح ػػدث م ػػع الموئك ػػة العظيم ػػة كمس ػػاو لي ػػـ تقريبػ ػاً .وم ػػع ذل ػػؾ ل ػػـ أس ػػتطع تح قم ػػؿ
المشػػاركة فػػي لحظػػة مػػف معانػػاة ممِكػػي دوف الحاجػػة الػػى الفػرار نحػػو إختبػػار أكرػػر مسػ َّػرة .وىتفػػت،

"كػػاف ينبغػػي أف ح أتواجػػد ىنػػاؾ .أنػػا ،أكرػػر مػػف أف واحػػد اخػػر ،أسػػتحؽ أف أكػػوف أسػػي اًر لمج ػيش

الشرير "

وبػتحفظ قػػاؿ لػي المػػوؾ" ،يػػا سػيدف .نحػػف نفيػػـ أنػو لػػيس أحػد يتواجػػد بنسػػتحقاؽ .ف نػت ىنػػا ألنػػؾ
أختِرت قبؿ ت سيس العالـ لقصد .ح نعمـ ما ىو قصدؾ ،لكننا نعمـ إنو عظيـ جداً لكؿ واحد عمى
ىذا الجبؿ".

"أشػػكرؾ .فننػػؾ أعظػػـ مسػػاعد لػػي .إمتػػدت مشػػاعرف بشػػكؿ عظػػيـ بيػػذا المكػػاف ،وىػػي تميػػؿ الػػى
التغمػػب عمػػى إد اركػػي .أنػػت عمػػى حػػؽ .لػػيس مػػف أحػػد ىنػػا لكونػػو مسػػتحؽ .فػػي الواقػػع كممػػا تسػػمقنا
عالي ػاً عمػػى ىػػذا الجبػػؿ كممػػا ص ػرنا غيػػر مسػػتحقيف لمتواجػػد ىنػػاؾ وكممػػا احتجنػػا أكرػػر الػػى النعمػػة

لمبقاء ىناؾ .ولكف كيؼ إستطعت الوصوؿ الى القمة في المرة األولى؟"
أجابني الموؾ" ،النعمة"

ػر أو
رـ قمت" ،إف أردت مساعدتي ،أرجوؾ إستمر في تكػرار ىػذه الكممػة فػي أف وقػت ت ارنػي متحي اً

يائساً .ىذه الكممة صرت أفيميا أكرر مف أف شيء اخر ،وىي تجمب دوماً إنارة عظيمػة لنفسػي".

ػي األف الرجػػوع الػػى الحجػػر األحمػػر .أعمػػـ األف إنػػو الكنػػز األعظػػـ فػػي ىػػذه
وتابعػػت كومػػي" ،عمػ َّ
الغرفة ،وينبغي أف ح أغادر حتى أحمؿ ذلؾ الكنز في قمبي"،

قمت كمماتي ىذه بتصميـ أكرر مما كنت أشػعر بػو فػي قمبػي فػي ذلػؾ الوقػت ،رغػـ ذلػؾ لػـ أعػرؼ
ب ني كنت عمى صواب.
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ُّ
حق النعمة
ػارت وجعػاً .بكػؿ بسػاطة لػـ أسػتطع
كاف الوقت الذف قضيتو عنػد الحجػر األحمػر مػف أكرػر اإلختب ا

في كريػر مػف المػرات تحممػو بػؿ كػاف عمػي أف أسػحب يػدف مػف عميػو .رجعػت فػي عػدة مػرات الػى
األحجار الزرقاءة أو الخضػراءة لكػي ِ
ػي جػداً فػي كػؿ
أنعػش نفسػي قبػؿ الرجػوع إليػو .إستصػعب عم َّ

مرة الرجوع الى الحجر األحمػر ،ولكػف محبتػي وتقػديرف لمػرب كػاف ينمػو مػف خػوؿ لمسػي لمحجػر
أكرر مف أف شيء اخر تعممتو أو إختبرتو.

وأخيػ اًر عنػػد مغػادرة حضػػور احب عػػف يسػوع عمػػى الصػػميب ،لػـ أسػػتطع أف أصػػمد أكرػر مػػف ذلػػؾ.
فقػػررت اإلنصػراؼ .أسػػتطيع القػػوؿ أف الموئكػػة الػػذيف إختبػػروا مػػا كػػاف يجػػرف ىنػػاؾ كػػانوا متفقػػيف

ػي .لػػـ أعػد أشػػعر كالسػػابؽ
معػي تمامػاً .ببسػاطة لػػـ تكػف قػػوة اإلرادة لممػس الحجػػر رانيػة موجػػودة ف َّ
حينمػا كنػت أرجػػع الػى الحجػر األزرؽ رانيػػة .فتمػددت عمػى األرضػػية باكيػاً لِمػا كػػاف الػرب يجتػػازه.

وبكيت ألني كنت أعمـ ب ني تخميت عنو مرؿ بقية توميذه .لقد خذلتو حينما إحتاجني كري اًر ،تماماً

كما فعموا بو.

دت لي ك ياـ عديدة ،فتحػت عينػي .كػاف ىنػاؾ مػوؾ اخػر واقػؼ بجػانبي وأمامػو رورػة
وبعد فترة ب ْ
أحج ػػار ،أزرؽ وأخض ػػر وأحم ػػر .ق ػػاؿ ل ػػي" ،ك ػ ْػؿ األحج ػػار" حينم ػػا فعم ػػت ذل ػػؾ تج ػ َّػدد كي ػػاني كم ػػو،
وغمرت نفسي عاطفة وفرح عظيـ.
ْ

ػي
حينما وقفت عمى قدمي ،وقع نظرف عمى األحجػار الرورػة مربتػة فػي قبضػة سػيفي ،وعمػى ذ ارع َّ
اإلرنيف .قاؿ الموؾ" ،ىذه األحجار ىي ِممكؾ الى األبػد .لػف يسػتطيع أحػد أف ي خػذىا منػؾ ،ولػف
تستطيع أف تفقدىا".

ف حتجت" ،ولكني لـ أكؿ الحجر األخير"،
أجابني" ،يسوع وحده سينيي ذلؾ اإلختبار .عممؾ كاف جيداً ،ولكف ينبغي أف تغادر األف".
فس لت" ،الى أيف؟"
أجػػابني المػػوؾ وىػػو ينصػػرؼ بسػػرعة جميػػة" ،عميػػؾ أف تقػػرر ،ولكػػف مػػع قصػػر الوقػػت أقتػػرح ب ػ ف
تحاوؿ التسمؽ الى قمة الجبؿ في أقرب وقت"،

رـ تذكرت األبػواب .وفػي الحػاؿ بػدأت أتوجػو الػى األبػواب الجذابػة جػداً .حينمػا وصػمت الػى البػاب

األوؿ لػػـ يعػػد يػػروؽ لػػي بعػػد .رػػـ ذىبػػت الػػى البػػاب احخػػر فننتػػابني ذات الشػػعور .فقمػػت بصػػوت
عاؿ" ،يبدو أف شيئاً قد تغير"،
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أجابت مجموعة الموئكػة بكامميػا فػي الحػاؿ" ،أنػت الػذف تغيػرت "،فنلتفػت ألنظػر إلػييـ فنندىشػت

مف التغير الذف جرا ليـ .لـ تعد ليـ موم الوجوه الساذجة الموجػودة قػبوً ،بػؿ كانػت مومحيػـ

أكرػػر فخامػػة وحكمػػة مػػف أف مػػوؾ رأيتػػو سػػابقاً .عممػػت ب ػ نيـ يفكػػروف مميػاً فيمػػا جػػرا لػػي ،لكن ػي
صرت أشعر بعدـ الراحة لمجرد التفكير في نفسي.

قمت لقائد الموئكة" ،أطمب مشورتؾ"،
فقاؿ لي" ،إستمع الى قمبؾ .ىناؾ يسكف األف كؿ ح ا
ؽ مف ىذه الحقوؽ العظيمة".
إستجبت قائوً" ،لـ أتمكف أبداً مف الوروؽ بقمبػي ،إنػو خاضػع لمعديػد مػف األوىػاـ والخػدع والطمػوح
األناني ،حتى أنو يستصعب أف أستمع لمرب وىو يتكمـ عف التذمر في القمب".

قاؿ قائد الموئكة برقة غير متوقعة" ،يا سيدف مع وجود الحجػر األحمػر األف فػي قمبػؾ ،ح أعتقػد
أف ذلػػؾ سيسػػتمر ألف يكػػوف صػػمب الموضػػوع "،أسػػندت نفسػػي عمػػى الحػػائط معتقػػداً أف النسػػر لػػـ
يكف موجوداً حينما إحتجتو كري اًر .قد يكوف ىذا الطريؽ م لوفاً لديو ويعرؼ أف باب ألختاره .ففيما

كنػػت أت م ػؿ ،كػػاف "البػػاب الفظيػػع" ىػػو الوحيػػد الػػذف إس ػتطعت التفكيػػر فيػػو ،وبػػدوف فضػػوؿ قػػررت

َّ
الحؽ الذف
الرجوع والنظر اليو .كنت قد غادرتو بسرعة كبيرة في المرة األولى حتى إني لـ أححظ
يمرمو.

فممػػا إقتربػػت منػػو إسػػتطعت الشػػعور بخػػوؼ ينبػػع فػػي داخمػػي ،ولكػػف لػػـ يكػػف مرػػؿ الم ػرة األولػػى.

ػي أف أقتػػرب أكرػػر ألقػ أر
بالتبػػايف مػػع بقيػػة األبػواب ،تواجػػد ظػػوـ داكػػف حػػوؿ ىػػذا البػػاب ،وكػػاف عمػ َّ
َّ
الحؽ الموجود عميو .فقرأت وأنا متعجب بعض الشيء كرسي حكم المسيح .س لت بصػوت عػاؿ
عالمػاً أف الموئكػػة لػف تجيبنػػي" ،لمػػاذا يكػوف ىػػذا الحػ ق
ؽ مخيفػاً جػػداً" وفيمػا كنػػت أنظػر اليػػو ِ
عرفػػت

عمي دخولو.
ب نو الباب الوحيد الذف ينبغي َّ

إستجاب لي الصوت الم لوؼ لمنسر قائوً" ،ىناؾ أسباب عديدة تجعمو مخيفاً"
ف جبت" ،إنني سعيد ب نؾ رجعت رانية .ىؿ ِ
عممت إختيا اًر سيئاً؟"
فقػػاؿ" ،كػػو أحسػػنت اإلختيػػار .ىػػذا البػػاب سػػيقودؾ الػػى قمػػة الجبػػؿ أسػػرع مػػف بقيػػة األبػواب .إنػػو
مخي ػػؼ ألف الخ ػػوؼ األعظ ػػـ ف ػػي الخميق ػػة منشػ ػ ه م ػػف ى ػػذا الب ػػاب ال ػػذف ى ػػو مخاف ػػة اهلل المقدس ػػة.

الحكمػػة األعظػػـ ألف يعرفيػػا اإلنسػػاف فػػي ىػػذه الحيػػاة أو فػػي الحيػػاة القادمػػة موجػػودة خػػوؿ ىػػذه
األبواب ،ولكف القميؿ سيدخموف مف خوليا".

س لت" ،ولكف لماذا ىذا الباب مظمـ جداً"
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ف جػػاب" ،نػػور ىػػذه األب ػواب يشػػير ب ػ ف الكنيسػػة األف ت ػ تمف عمػػى كػػؿ حػػؽ مػػف الحقػػوؽ الموجػػودة
خمؼ األبواب .فالحؽ خمؼ ىذا الباب ىو األكرػر إىمػاحً فػي ىػذا الوقػت ،لكنػو األكرػر أىميػة مػف

الجميػػع .سػػتدرؾ ذلػػؾ حينمػػا تػػدخؿ فيػػو .أعظػػـ سػػمطة يمكػػف لإلنسػػاف إسػػتوميا س ػتؤتمف ألؤلئػػؾ

الذيف سيدخموف مف خوؿ ىذا الباب .حينما تػرا يسػوع المسػي جالسػاً عمػى ىػذا العػرش ،سػتكوف

أنت أيضاً مستعداً لمجموس عميو معو".

فس لتو" ،حينئذ لف يكوف ىذا الباب بيكذا ظممة وبغضة إف أعطينا إنتباىاً أكرر ليذا الحؽ؟"
إستمر الموؾ ورراء في كومو" ،كومؾ صائب .إف كانت الناس تعرؼ المجػد المتواجػد وراء ىػذا
البػػاب ،لكػػانوا يعرفػػوف أنػػو األكرػػر إش ػراقاً .عمػػى أف حػػاؿ ،ح ي ػزاؿ ىػػذا البػػاب صػػعب العبػػور مػػف

خولو .قيؿ لي أف أرجع وأشجعؾ ألنؾ سػتحتاج ذلػؾ قريبػاً .سػترا مجػداً أعظػـ ولكػف أيضػاً رعبػاً

أعظـ لـ تعرفو أبداً .ولكف إعمـ ىذا ألنؾ إخترت الطريؽ األصعب األف ،سيكوف أسيؿ لؾ بكرير
فيما بعد .وألنؾ مستعد لمواجية ىذا الحؽ الصػعب األف ،فننػؾ لػف تعػاني خسػارة فيمػا بعػد .يحػب

الكريروف معرفة طيبة الرب ولكف القمة منيـ مستعد لمعرفة صرامتو .إف لـ تعرؼ كوىما ستواجو
دوماً خطر الخداع والسقوط مف مجده العظيـ".
فس لت" ،أعمـ أنو لـ يكف بنمكاني المجل الػى ىنػا إف لػـ أقضػي الوقػت الػذف قضػيتو عنػد الحجػر
األحمػػر .كيػػؼ إسػػتطعت عمػػى المحاولػػة بنسػػتمرار أخػػذ الطريػػؽ السػػيؿ فػػي حػػيف كػػاف معارض ػاً

لطبيعة الرب؟"

أجابني" ،ولكف تـ إختيارؾ األف ،لذلؾ ِ
أسرع .فيناؾ معركة عظيمة أخرا وشػيكة الحػدوث ،وأنػت

محتاج أف تكوف في المقدمة".

ُكرسي ُحكم المسيح
تفرست لممرة األخيرة في الغرفة العظيمة داخؿ الجبؿ .كانت كنوز حؽ الخػوص محفوظػة ىنػاؾ.
بػػدا لػػي أن ػو ح نيايػػة إلتسػػاعيا أو لجماليػػا .ح يمكننػػي التصػػور أف تكػػوف الغػػرؼ المحتويػػة عمػػى
حقػػوؽ عظيمػػة أخػػرا لإليمػػاف أكرػػر ت لقػاً مػػف ىػػذه الغرفػػة ،وىػػذا سػػاعدني ألدرؾ سػػبب عػػدـ رغبػػة

الكريػػريف مػػف المسػػيحييف مغػػادرة ىػػذا المكػػاف .كانػػت كػػؿ األحجػػار الكريمػػة الضػػخمة التػػي تمرػػؿ
أف جمػػاؿ أرضػػي .كػػاف ذلػػؾ رائعػاً يفػػوؽ الوصػػؼ،
واجيػػات مختمفػػة لمخػػوص تنضػ مجػػداً يفػػوؽ َّ

وعممت أنو بنمكاني البقاء ىنا الى األبد دوف أف شعور بالضجر.
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ػدوء،
ىتػػؼ النسػػر الػػذف كػػاف واقفػاً بجػػانبي" ،عميػػؾ اإلسػػتمرار "،رػػـ إسػػتمر بكومػػو بصػػوت أكرػػر ىػ ً
"لػػيس ىنػػاؾ سػػوـ وأمػػاف أعظػػـ مػػف الربػػات فػػي خػػوص الػػرب .جِمبػػت الػػى ىنػػا لتعػػرؼ ذلػػؾ ألنػػؾ
ستحتاجو في المكاف الذف تذىب إليو األف .ولكف ينبغي أف ح تبقى ىنا لفترة أطوؿ".
لمست عبارات النسر عػف السػوـ واألمػاف شػيئاً فػي داخمػي .فكػرت فػي المحػاربيف الشػجعاف الػذيف
وحرروا الكريريف ،لكف
قاتموا في المعركة مف المستوا األوؿ لمجبؿ "الخوص" .كاف قتاليـ عظيماً َّ
جميعيـ أصيبوا بشدة في المعركة .رـ قاطع النسر أفكارف رانية وك نو كاف يستمع إلييا.

"هلل تعريؼ مختمؼ عف السوـ واألماف عما نعرفو نحف .ألف تكوف مصاباً في المعركة ىو إمتياز
عظيـ .ليذا السبب إفتخر بولس الرسوؿ بالضرب والرجـ الذف عاناه .ليست ىنػاؾ شػجاعة إف لػـ
يكػف ىنػاؾ خطػر حقيقػي .حينمػػا قػاؿ الػرب أنػو سػيذىب مػػع يشػوع لمقتػاؿ مػف أجػؿ أرض الموعػػد،

كاف يحذره مرة تمو األخرا ليكوف قوياً وشػجاعاً ألنػو كػاف مزمعػاً عمػى القتػاؿ ومواجيػة المخػاطر.
بيػػذه الطريقػػة يختبػػر الػػرب أؤلئػػؾ المسػػتحقيف الوعػػود – أؤلئػػؾ الػػذيف يحبػػوف اهلل وتػػدبيره أكرػػر مػػف

سومة أنفسيـ .فالشجاعة ىي برىنة اإليم ِ
ػاف الحػؽ .لػـ يوعػد الػرب أبػداً أف طريقػو سػيكوف سػيوً،

حركػػت ش ػػجاعة أؤلئػػؾ ال ػػذيف قػػاتموا عنػػد مس ػػتوا الخػػوص موئك ػػة
ولكػػف يسػػتحؽ المض ػػي فيػػوَّ .
السماء لكي يقدروا ما ع ِممو اهلل في جنس اإلنساف الساقط .أصػيب ىػؤحء بجػروح فػي اإلنقضػاض
الفظيع ،لكنيـ لـ يستسمموا ولـ يتراجعوا .فبتسمقؾ الجبؿ يمكنؾ أف تقاتؿ بسمطاف وىذا يػؤدف الػى

تحريػػر نفػػوس أكرػػر .سػػتمس نفػػوس أكرػػر وأكرػػر ىػػذه الغػػرؼ لكػػي تفػػرح السػػماء فرح ػاً أعظػػـ ،إف

إستمرت".

رـ إلتفت ونظرت الى الباب المظمـ والبغيض الذف كاف مكتوباً فوقػو كرسػي حكػـ المسػي  .كانػت
ػي البقػػاء فػػي تمػػؾ
نفسػػي تغمػػر بػػدؼء وسػػوـ فػػي كػػؿ مػرة أنظػػر الػػى ذلػػؾ البػػاب .أراد كػػؿ شػيء فػ َّ

الغرفة ،لـ يكف في داخمي شيء يرغب العبور مف ذلؾ الباب .أجاب النسر رانية ألفكارف.

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

رمػػر شػػجرة معرفػػة الخيػػر والشػػر .المعرفػػة عػف تمػػؾ الشػػجرة جعمتنػػا معرضػػيف لمخطػػر ومفكػريف فػػي

أنفسنا فقط .معرفة الخير والشر جعمت معرفة اهلل الصائبة تبػدو مخيفػة لنػا ،فػي حػيف أف كػؿ حػ ا
ؽ
مف الحقوؽ التي ذكرت يقود الى سػوـ وأمػاف أعظػـ .حتػى حكػـ اهلل ينبغػي اف يكػوف مرغوبػاً ألف
كؿ طرقو كاممة".
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لحػػد األف كنػػت قػػد إختبػػرت مػػا فيػػو الكفايػػة ألف أدرؾ َّ
أف مػػا يبػػدو دومػاً صػػحيحاً ىػػو طريػػؽ األقػػؿ

رم اًر وفي بعض األحياف يقود الى م ساة .خوؿ رحمتي ،الطريؽ الذف بػدا أنػو األكرػر خطػورة كػاف
الطريػػؽ المػػؤدف الػػى المكافػ ة األعظػػـ .ومػػع ذلػػؾ بػػدا لػػي فػػي كػػؿ مػرة إنػػي خػػاطرت كريػ اًر .فسخػ ِػذ
قرار باإلستمرار صار أكرر صعوبة مرة تمو األخرا.

صرح الموؾ فيما بدا أقؿ سخطاً" ،يتطمب إيماف أكرر لممضي الى مستوا أعمى لمعالـ الروحػي"،
َّ

وأضػػاؼ ن ػػاظ اًر ال ػػى الب ػػاب" ،أعطان ػػا ال ػػرب خريط ػػة لممج ػػل ال ػػى ممكوت ػػو ح ػػيف ق ػػاؿ م ػػف أراد أف
يخمص نفسو ييمكيا ،ومف ييمػؾ نفسػو مػف أجمػي يجػدىا .ىػذه الكممػات فقػط تسػتطيع أف تحفظػؾ

عمػػى الطريػػؽ الػػى قمػػة الجبػػؿ وتقػػودؾ الػى النصػرة فػػي المعركػػة العظيمػػة القادمػػة .كمػػا ستسػػاعدؾ

عمى الوقوؼ أماـ كرسي حكـ المسي ".

ػي الػػذىاب .عممػػت أنػػو ينبغػػي أف أتػػذكر ىػػذه الغرفػػة المجيػػدة وكنػػوز الخػػوص ،كمػػا
عرفػػت أنػػو عمػ َّ
ػي الػػذىاب .إلتفػػت وبكػػؿ مػػا جمعتػو مػػف
عممػػت أيضػاً أنػػو ينبغػػي أف ح أنظػػر إلييػػا رانيػػة .كػػاف عمػ َّ

شػػجاعة فتحػػت البػػاب الػػى حيػػث كرسػػي حكػػـ المسػػي متيي ػ ً لمػػدخوؿ .كانػػت مجموعػػة الموئكػػة
المخصصة لي قد أخذت مواقعيا حوؿ الباب لكنيا لـ تدخؿ الى الغرفة.
فس لت فيما كنت محتاج الى أماف ليكونوا معي" ،ما الخبر .ألف ت توا معي؟"
"المكاف الذف تذىب إليو األف ينبغي أف تذىب إليو لوحدؾ .نحف سننتظرؾ عند الجية األخرا".
وبػػدوف إسػػتجابة درت وبػػدأت السػػير قبػػؿ أف أغي ػر فكػػرف .كػػاف أصػػعب ش ػيء فعمتػػو .كنػػت فػػي

الظممػػة األكرػػر رعبػاً ممػػا إختبرتػػو إطوقػاً .نشػ فػػي داخمػػي خػػوؼ رىيػػب جػػداً .بعػػدىا بقميػػؿ صػػرت
أفكر ب ني دخمت الجحيـ نفسو .فكرت بػالتراجع ،ولكػف حينمػا نظػرت الػى الخمػؼ لػـ أسػتطع رؤيػة

شيء .إنغمؽ الباب ولـ أستطع حتى معرفػة المكػاف الػذف كنػت واقفػاً فيػو .صػممت عمػى المضػي،
ِ
فصرت أمشي ببطء ،مصمياً الى الرب لكي يساعدني .مواذ فعمت ذلؾ ،بدأ سوـ يكبر في قمبي.
رػـ ححظػػت أف الظممػة لػػـ تعػػد بػاردة بػػؿ شػػعرت بال ارحػة .بعدئػػذ بػدأت أنظػػر نػػو اًر خافتػاً .بػػدأ النػػور

يكبر تدريجياً ليصػب نػو اًر مت لقػاً وصػار بيكػذا روعػة حتػى إنػي شػعرت بػ ني أدخػؿ السػماء رانيػة.

بػػدأ المجػػد يت ازيػػد األف فػػي كػػؿ خطػػوة .فتس ػ لت كيػػؼ أف شػػيئاً رائع ػاً كيػػذا تمكػػف مػػف الػػدخوؿ الػػى
ىكذا ظممة ورعب .أردت أف أستمتع بكؿ خطوة قبؿ أخذف الخطوة األخرا.

أدا الطريؽ بعدئذ الػى قاعػة عظيمػة حتػى إنػي شػعرت أف األرض نفسػيا لػف تسػتطع إحتػواء ىػذه

القاعة .ح يمكف حتى الميندسيف المنفذيف لمشاريع ضػخمة أف يتصػوروا جمػاؿ القاعػة .لػـ أختبػر
أبداً شيئاً كيػذا يمػس نفسػي فيمػا كنػت أنظػر ىػذه الغرفػة العظيمػة .كػاف المصػدر الػذف ينبعػث منػو

المجد في نياية الغرفة .كنػت أعمػـ أنػو الػرب ،وكنػت خائفػاً الػى حػد مػا فيمػا كنػت أسػير بنتجاىػو.
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حتى إني لـ أفكر فػي مػدا إتسػاع المسػافة بيننػا .كػاف ذلػؾ رائعػاً حتػى إنػي شػعرت بػ ني س مشػي

الػػى األبػػد وأتمتػػع بكػػؿ خطػػوة أخطوىػػا .مقارنػػة بالمقػػاييس األرضػػية التػػي ح عوقػػة ليػػا بمػػا يحػػدث
ىنا ،يمكنني القوؿ ب نني كنت أمشي ألياـ عديدة لموصوؿ الى العرش.

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

عمى جيتي اليمنى لكنيـ كانوا بعيػديف عنػي حتػى إنػي لػـ أنتبػو إلػييـ حتػى وصػمت الػى العػرش .

عمي التوقؼ .كانوا باىريف مف شدة الضياء وأكرر فخامة مف أف
وفيما كنت أنظر الييـ إستوجب َّ

شػيء اخػر رأيتػو .كانػػت مومحيػـ ت سػر القمػب .لػػـ يتػ لؽ وجػو إنسػاف بيكػػذا سػوـ ورقػة .كػاف كػػؿ
واحػػد مػػنيـ بيكػػذا جمػػاؿ يفػػوؽ كػ َّػؿ مقارنػػة أرضػػية .وفيمػػا إلتفػػت بنتجػػاه الػػذيف كػػانوا ق ػريبيف منػػي
رأيتيـ ينحنوف مرحبيف بي وك نيـ يعرفونني.
فس لت وأنا متفاجل بجرأتي ألس ليـ سؤاؿ كيذا" ،كيؼ ِ
عرفتموني؟"
أجابني أحدىـ" ،أنت أحد القديسيف الذيف قاتموا في المعركة األخيرة".

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

َّ
الحؽ ليشاىدوا المعركة األخيرة .نحف نعرفكـ جميعاً ،وننظر كؿ شيء تفعمونو".
أعطوا

رػػـ إنتبيػػت الػػى أحػػدىـ كنػػت أعرفػػو عمػػى األرض .كػػاف مؤمن ػاً أمين ػاً ولكنػػي لػػـ افكػػر أنػػو فعػػؿ أف

شػيء ذو أىميػػة .كانػػت ىيئتػػو غيػػر جذابػػة عمػػى األرض ممػػا جعمتػػو شخصػاً خجػػوحً .وىػوذا ىينػػا
ِ
بذات الييئة ،لكنو بطريقة ما أكرر وسػامة مػف أف شػخص ِ
عرفتػو عمػى األرض .إتجػو نحػوف برقػة
ووقار لـ أكف قد رأيتيا فيو ،أو في أف شخص اخر قبوً.

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

الرػػاني ىػػو أكرػػر فظاعػػة ممػػا ف ِيمنػػاه .ليسػػت السػػماء وح الجحػػيـ مرممػػا كنػػا نفكػػر عنيمػػا .إف كنػػت
أع ِػرؼ عمػى األرض مػػا أعرفػو األف لمػا عشػػت بالطريقػة التػػي ِعشػتيا .أنػت مبػػارؾ بنعمػة عظيمػػة

لمجيئؾ الى ىنا قبؿ وفاتؾ".

رـ نظرت الى نفسي .كنت ح أزاؿ أرتػدف عبػاءة التواضػع القديمػة مػع الػدرع تحتيػا .شػعرت بقػذارة

وعػػدـ نض ػ وأنػػا واقػػؼ أمػػاـ أؤلئػػؾ الػػذيف كػػانوا بيكػػذا فخامػػة وجمػػاؿ .بػػدأت أفكػػر ب ػ ني واقػػع فػػي

مشػػكمة خطي ػرة إف ظيػػرت ىكػػذا أمػػاـ الػػرب .مرػػؿ النسػػور ،تمكػػف أحػػد معػػارفي القػػدماء مػػف فيػػـ
أفكارف ،ف جابني
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"أؤلئؾ الػذيف جػاءوا الػى ىنػا مرتػديف ىػذه العبػاءة لػيس ىنػاؾ مػا يخافونػو .ىػذه العبػاءة ىػي مرتبػة

اإلمتياز األعظـ ،ليذا السبب إنحنى ىؤحء لؾ فيما كنت تجتازىـ".
أجبت وأنا مرتبؾ قميوً" ،لـ أححظ أحداً ينحني لي"،

إستمر قائوً" ،ليس ىذا بغير حئؽ .ىنا نظ ِير إحتراماً وافياً لكؿ واحد .حتى الموئكة تخدمنا ىنا،
َّ
لكننا نعبد إلينا ومسيحو فقط".

ػي أف أ ِ
مسػؾ نفسػي ألمتنػع عػف اإلنحنػاء ليػؤحء المتػ لقيف ،وفػي ذات
كنت ح أزاؿ خجػوً .كػاف عم َّ
الوقت أردت إخفاء نفسي ألني وجدت نفسي رديئاً .رـ بدأت أنوح لكوف أفكارف تافية ىنا كما ىي
عمػػى األرض ،فكػػؿ واحػػد يعرفنػػي ىنػػا كمػػا شػػعرت بنفسػػي ممطَّخ ػاً وغبي ػاً وأنػػا واقػػؼ أمػػاـ أؤلئػػؾ

العظماء واألنقياء .لكف ذاؾ الصديؽ القديـ إستجاب رانية ليذه األفكار قائوً

"لدينا األف أجساداً غير قابمة لمفساد ،أما أنت فميس لؾ .أذىاننا ح تعيقيا الخطية بعد .لذلؾ فنننػا
قػػادروف عمػػى اإلدراؾ مػ ػرات عديػػدة عم ػػا يسػػتطيعو أعظػػـ ِذى ػػف أرضػػي عم ػػى إد اركػػو ،وسنقض ػػي
األبدية ونحف ننمو في قدراتنا عمى اإلدراؾ .وكؿ ىذا لكي يكوف بنمكاننا أف نعػرؼ احب ،ونػدرؾ
المجػػد فػػي خميقتػػو .لػػف تسػػتطيع عمػػى األرض حتػػى عمػػى إدراؾ األدنػػى ممػػا يعرفونػػو ىنػػا ،ونحػػف

ب نفسنا األدنى مف ىؤحء ىنا".

س لت وأنا مرتاب" ،كيؼ يمكف أف تكونوا األدنى؟"
يخص النبوء .مكاف ِت حياتنا األرضية ىي مناصب أبدية لنا ىنا .ىذه األعداد اليائمة
"إنو مكاف
ق
ىنا ىـ أؤلئؾ الذيف سماىـ الػرب 'العػذارا الجػاىوت' .نحػف ِ
عرفنػا الػرب ،وورقنػا فػي صػميبو لكػي
نتحرر مف اإلدانة ،لكننا في الواقع لـ نحيػا لػو ،بػؿ ألنفسػنا .لػـ نحفػظ أواعينػا ممتمئػة بزيػت الػروح
القدس .لنا حياة أبدية لكننا أضعنا حياتنا عمى األرض".

كن ػػت مندىشػ ػاً لس ػػماع ى ػػذا الك ػػوـ ،لكن ػػي عمم ػػت أيضػ ػاً أن ػػو ح يس ػػتطيع أح ػػد أف يك ػػذب ف ػػي ى ػػذا

المكاف.

صروف ب سنانيـ في الظممة الخارجية"،
ف حتجت" ،العذارا الجاىوت ي ق
فقاؿ" ،نعـ فعمنا ذلؾ .الحزف الذف إختبرناه عند إدراكنا كيؼ أضعنا حياتنػا ،فػاؽ كػؿ حػزف ممكػف
تصػػوره عمػػى األرض .يمكػػف أف يػػدرؾ ظممػػة ذلػػؾ الحػػزف أؤلئػػؾ الػػذيف إختبػػروه .تتضػػاعؼ تمػػؾ

الظممػػة كري ػ اًر حينمػػا تظيػػر بجنػ ِ
ػب المجػػد لػػذاؾ الػػذف خػػذلناه .إنػػؾ واقػػؼ األف ضػػمف الػػذيف ليػػـ
المراتب األدنى في السماء .ليس ىناؾ أغبياء أعظـ مف أؤلئؾ الػذيف يعرفػوف خػوص اهلل العظػيـ

لكػػنيـ يسػػتمروف فػػي العػػيش ألنفسػػيـ .فػػالمجل الػػى ىنػػا والػػتعمـ عػػف حقيقػػة تمػػؾ الحماقػػة ىػػو حػػزف
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يفوؽ ما تستطيعو نفس أرضية إختباره .نحف أؤلئؾ الذيف عانوا ىػذه الظممػة الخارجيػة بسػبب ىػذه

الحماقة العظمى".

ػتوء بسػػعادة وسػػوـ ممػػا كنػػت
كنػػت ح أزاؿ ميػػاحً الػػى الشػػؾ .فقمػػت" ،ولكنػػؾ أكرػػر ت لق ػاً وأكرػػر إمػ ً
أتصور ،حتى ألؤلئؾ المتواجديف في السماء .لست أشعر ب ف ندـ فيؾ ،ومع ذلؾ فنني أعمػـ أنػؾ
لف تستطيع أف تكذب ىنا .فكومؾ ليس معقوحً بالنسبة لي".
في جيداً" ،الرب أيضاً يحبنا محبة أعظـ مما تستطيع إدراكو .ذقت
إستمر في كومو وىو متفرس َّ
أمػاـ كرسػػي حكمػػو أعظػػـ ظممػػة وندامػة يمكػػف لمػػنفس إختبارىػػا .ومػػع أنػو ح نقػػيس الوقػػت ىنػػا كمػػا
تفعموف أنتـ ،لكنو بدا لي وك نو داـ بقدر فترة حياتي عمى األرض .كؿ خطاياف وحماقتي التي لػـ

أنػػدـ عمييػػا مػ َّػرت أمػػامي وأمػػاـ كػػؿ المتواجػػديف معػػي ىنػػا .ىػػذا الحػػزف لػػف تسػػتطيع إد اركػػو الػػى أف

تختب ػره بنفسػػؾ .شػػعرت ب ػ ني كنػػت فػػي أعمػػؽ زن ازنػػة لمجحػػيـ ،حتػػى وأنػػا واقػػؼ أمػػاـ الػػرب .كػػاف
صارماً إلى أف تمت إعادة النظر في حياتي تماماً .حينما قمت ب نني ِ
أسؼ وطمبت رحمة صميبو،
ػي بمحبػػة تفػػوؽ أف ش ػيء تسػػتطيع إد اركػػو
مس ػ دمػػوعي وأخرجنػػي مػػف الظممػػة العظمػػى .نظػػر إلػ َّ
األف .وأعطػػاني ىػػذا الػػرداء .لػػـ أعػػد أشػػعر بالظممػػة او الم ػ اررة التػػي عرفتيػػا عنػػد وقػػوفي أمامػػو،

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

الػػى إبتيػػاج ،وأنػػا أعمػػـ ب ػ ني س ػ عرؼ السػػعادة الػػى األبػػد ،حتػػى مواف كنػػت فػػي المكػػاف األدنػػى فػػي

السماء".

بدأت أفكر رانية في كنوز الخوص .وبطريقة ما عرفػت أف كػؿ مػا قالػو لػي ىػذا الرجػؿ قػد كشػفتو

ػفت أف طػرؽ الػرب ىػي
لي تمؾ الكنوز .كػؿ خطػوة كنػت أخطوىػا عمػى الجبػؿ ،أو فػي الجبػؿ ،كش ْ
أكرر رىبة وروعة مما كنت أعرفيا قبوً.
ػي بتعمػػد" ،لسػػت ىنػػا لكػػي تفيػػـ بػػؿ لكػػي تختبػػر.
إسػػتمر صػػديقي القػػديـ فػػي كومػػو وىػػو ينظػػر إلػ َّ
المستوا التالي لممرتبة ىو أعظـ بكرير مػف المػر ِ
ات لمػا ىػو بحوزتنػا .كػؿ مسػتوا بعػد ذلػؾ أعظػـ
مف سابقو .ليس فقط أف الييكؿ الروحي لمستوا يختمؼ عف المستوا األخر في الت لؽ ،بؿ أيضاً

مػػدا إقت ػراب كػػؿ مسػػتوا الػػى العػػرش حيػػث مصػػدر المجػػد كمػػو .ومػػع ذلػػؾ ،لػػـ أعػػد أشػػعر بحػػزف
لفشػػمي .ف نػػا ح أسػػتحؽ شػػيئاً .إننػػي ىنػػا بسػػبب النعمػػة وحػػدىا ،وأنػػا شػػاكر جػػداً لمػػا ىػػو لػػي .الػػرب

مسػػتحؽ أف نحبػػو .كػػاف بنمكػػاني أف أفعػػؿ أعمػػاحً رائعػػة ىنػػا فػػي ممالػػؾ السػػماء المختمفػػة ،لكنػػي
أفضؿ البقاء ىنا والنظر الى المجد ،حتى مواف كنت عند حافات المستوا الخارجية".
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رػػـ أضػػاؼ وىػػو ينظػػر بعيػػداً" ،كػػؿ واحػػد فػػي السػػماء ىػػو األف فػػي ىػػذه الغرفػػة لينظػػر كشػػؼ لغ ػزه

العظيـ ،ولينظر إليكـ أنتـ الذيف ستقاتموف في المعركة األخيرة".

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

ىػػذا .كمػػا إنػػي أسػػتطيع أف أسػػمعو أيضػاً .أسػػتطيع أف أنظػػر األرض .ىػػو أعطانػػا كػػؿ ىػػذه القػػدرة.
نحف السحابة العظيمة لمشيود الذيف يشاىدونكـ".

رجع رانية الى مكانو وبدأت أمشػي رانيػة ،محػاوحً أف أفيػـ كػؿ مػا قالػو لػي .وفيمػا كنػت أفكػر َّ
مميػاً

فػػي الجميػػور العظػػيـ الػػذيف تكمػػـ عػػنيـ بػ نيـ العػػذارا الجػػاىوت ،الػػذيف َّ
فضػػموا النػػوـ روحيػاً عمػػى
األرضِ ،
وعرفػػت أنػػو إف ظيػػرت إحػػداى َّف األف عمػػى األرض لعبػػدتيـ النػػاس ك ليػػة ،ومػػع ذلػػؾ كػ َّف
األدنى مما ىو موجود ىينا

رـ بدأت في التفكير بكؿ ما أضعتو في حياتي مف الوقت .كاف تفكي اًر أوجعني كري اًر حتى توقفػت.

ػدأت أج ػزاء مػػف حيػػاتي تم ػ قر أمػػامي .ب ػدأت أختبػػر حزن ػاً شػػديداً عػػف ىػػذه الخطيػػة الواحػػدة .أنػػا
رػػـ بػ ْ
أيض ػاً كن ػػت واح ػػداً م ػػف أعظ ػػـ األغبي ػػاء ق ػػد أك ػػوف ق ػػد إحتفظ ػػت بزي ػػت أكر ػػر ف ػػي مص ػػباحي ع ػػف

األخػػريف ،لكنػػي أعمػػـ األف مػػدا حمػػاقتي إذ كنػػت أقػػيس مػػا ىػػو مطمػػوب منػػي وأقارنػػو بمػػا يفعمػػو
األخريف .أنا أيضاً كنت واحداً مف العذارا الجاىوت.

حينما فكرت إني س نيار تحت رقؿ اإلكتشػاؼ الرىيػب ،تق َّػدـ رجػؿ كنػت أعرفػو وأقػدره ك حػد رجػاؿ

اهلل العظماء لكي يربتني .لمستو أنعشتني بطريقة ما .رحَّػب فػ َّي بحػ اررة .كػاف رجػوً أردت دومػاً أف
أكوف مف توميذه .كنت قد قابمتو لكننا لـ ننسجـ معاً جيػداً .وك نػاس اخػريف حاولػت اإلقتػراب اليػو
لكي أتعمـ منو ،لكني كنت ساخطاً 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

الموضوع ،إح إنػي ح زلػت أحمػؿ رقػؿ فشػمي .حينمػا رأيتػو ىنػا تػذكرت كػؿ شػيء ،موانتػابني شػعور

بػػالمرض .إذ أراه األف بيك ػػذا فخامػػة حت ػػى إنػػي ش ػػعرت ب ػ كرر إش ػػمئزاز وارتبػػاؾ لح ػػالتي الحقيػػرة.
أردت اإلختباء ولكف لـ يكف ىناؾ سبيؿ لتجنبو في ىذا المكػاف .وتفاجئػت بػو إذ كػاف ِدفئػو نحػوف

صػػادقاً جػػداً ف ػ راحني تمام ػاً .لػػـ تعػػد ىنػػاؾ أيػػة حػواجز بيننػػا .فػػي الواقػػع ،محبتػػو التػػي شػػعرت بيػػا
أزالت تقريباً معظـ شعورف الذاتي.

قاؿ لي" ،إنتظرت بتميّؼ ليذا المقاء"،
س لتو" ،ىؿ كنت تنتظرني؟ لماذا؟"
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"إنػػؾ واحػػد مػػف العديػػديف الػػذيف أنتظػػرىـ .لػػـ أفيػػـ حتػػى توصػػمت الػػى القػرار ب نػػؾ واحػػد مػػف الػػذيف
دعيت لمساعدتؾ ،بؿ أل ِ
تممذؾ ،ولكني رفضتؾ".
ػاز عظيمػاً لػػي بػ ف أتممػػذ مػػف ِقبمػػؾ ،موانػػي لشػػاكر عمػػى الوقػػت الػػذف
إحتجػػت" ،يػػا سػػيدف ،كػػاف إمتيػ اً
أمضػػيتو معػػؾ ،ولكنػػي كنػػت متكبػ اًر جػػداً لػػذلؾ فػػنني أسػػتحؽ رفضػػؾ .أعمػػـ أف عصػػياني موافتخػػارف
أبعداني عف الحصوؿ عمى أب روحي صادؽ .لـ تكف غمطتؾ بؿ غمطتي".

فقػاؿ لػي" ،صػػحي أنػؾ كنػت فخػػو اًر ولكػف لػػـ يكػف ىػو السػػبب إلنزعػاجي منػؾ ،بػػؿ إنزعجػت لعػػدـ

األماف الذف جعمني أتحكـ في كؿ واحد مػف حػولي .تضػايقت ألنػؾ لػـ تكػف تقبػؿ كػؿ شػيء أقولػو
دوف اإلستفياـ عنو .رـ بدأت أبحث عف أف شيء خط فيؾ حبرر رفضػي لػؾ .بػدأت أشػعر ب نػو
إف لـ أتحكـ فيؾ فننؾ يوماً ما ستخجمني أنا وخدمتي .كنت أقدر خدمتي أكرر مػف تقػديرف لمنػاس

الذيف أعطوا لي ،لذلؾ أقصيت الكريريف أمرالؾ"،

إسػػتمر فػػي كومػػو بصػػدؽ تجيمػػو ممالػػؾ األرض" ،كػػؿ األطفػػاؿ عصػػاة ،ويفكػػروف أف العػػالـ يػػدور

حػػوليـ .ليػػذا السػػبب يحتػػاجوف لموالػػديف لت ػربيتيـ .كػػؿ طفػػؿ يجمػػب لوم ػاً عمػػى عائمتػػو فػػي بعػػض
األحياف لكنو ما يزاؿ جزءاً مف العائمة .أنا طردت الكريريف مف أوحد اهلل الذيف أودعيـ لػي ِ
ليصػموا

الى النضػ ب مػاف .أخفقػت مػع معظيػـ .عػانى معظميػـ مػف ج ارحػات وفشػؿ مريػع ،كػاف بنمكػاني
مساعدتيـ عمى تجنبيا .والكريريف منيـ أسرا لدا العدو األف .بنيت مؤسسة كبيرة وكاف لي نفوذ
ىاـ في الكنيسة ،ولكف أعظـ المواىب التي أودعيا لي الرب كانت أؤلئؾ الذيف أ ِ
رسموا لي لمتممػذة

ممػػف رفضػػت الكريػريف مػػنيـ .لػػو لػػـ أكػػف أنانيػاً وميتمػاً بسػػمعتي لكنػػت ممِكػاً ىنػػا .كنػػت قػػد دعيػػت
لمجموس عمى أعمى العروش .وكؿ ما أنجزتو أنػت ومػا سػتنجزه لكػاف فػي حسػابي السػماوف أيضػاً.

لكنو بدحً عف ذلؾ ،أعطيت الكرير مػف إىتمػامي ألشػياء ذو أىميػة قميمػة جػداً تخػص األبديػة .فمػا
يبدو جيداً عمى األرض يبدو مختمفاً جداً ىنا .ما يجعمؾ مِمكاً عمى األرض سيكوف كري اًر ما حجػر
عر ػرة ألف تصػػير ممك ػاً ىنػػا .م ػا يجعمػػؾ ممِك ػاً ىنػػا ىػػو اإلتضػػاع وعػػدـ القيمػػة عمػػى األرض .ىػػؿ

تسامحني؟"

قمت وأنا مرتبؾ قميوً" ،بالطبع .لكني أيضػاً أحتػاج الػى مسػامحتؾ .ف نػا ح زلػت أفكػر أف إح ارجػؾ
التمرد عميؾ جعؿ الوضع صعباً عميؾ".
و ق

أجػػابني" ،صػػحي أنػػؾ لػػـ تكػػف مراليػاً وميػػزت بعػػض مشػػاكمؾ بصػػورة صػػحيحة ،لكػػف ذلػػؾ لػػـ يكػػف

السػػبب فػػي رفضػػي إيػػاؾ .لػػـ ي ػرفض الػ ق
ػرب العػػالـ حينمػػا أريػػت أنػػا فشػػؿ العػػالـ .لػػـ يرفضػػني الػػرب

حػػيف رأا خطيتػػي .فقػػد بػػذؿ حياتػػو ألجمنػػا .ينبغػػي عمػػى األعظػػـ دوم ػاً أف يبػػذؿ حياتػػو لسصػػغر.
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كنػػت أكرػػر نضػػجاً .كانػػت لػػي سػػمطة أكرػػر منػػؾ ،ولكنػػي أصػػبحت مرػػؿ أحػػد المع ػز فػػي المرػ ِػؿ.

رفضت الرب لرفضي إياؾ ولسخريف الذيف أرسميـ لي".

في بعمؽ .كنت أنػا أيضػاً مػذنباً لكريػر مػف األشػياء التػي َّ
غيػر
وفيما كاف يتكمـ ،كانت كمماتو تنفذ َّ
فكػ ػره عني ػػا .فالعدي ػػد م ػػف الرج ػػاؿ والنس ػػاء ال ػػذيف تخمص ػػت م ػػنيـ معتبػ ػ اًر إي ػػاىـ أن ػػاس دوف أىمي ػػة
يمروف األف خوؿ ذىنػي .كػـ أردت الرجػوع األف وجمعيػـ معػاً رانيػة
يحاولوف تضييع وقتي بدأوا ق
فقد كاف الحزف الذف ِ
صرت أشعر بو أسػوأ بكريػر مػف شػعورف بضػياع الوقػت .لقػد أضػعت أناسػاً

العديد منيـ في قبضة العدو األف ،مجروحيف وم سوريف في المعركة التي جرت عمػى الجبػؿ .كػؿ
ىذه الحرب كانت مف أجؿ الناس ،ومع ذلؾ ح ِسبت الناس األقػؿ شػ ناً .سػنقاتؿ ألجػؿ الحػؽ أكرػر

مػػف قتالنػػا ألجػػؿ النػػاس الػػذيف ألجميػػـ أعطػػي الحػ ق
ؽ .س ػنقاتؿ ألجػػؿ خػػدمات التبشػػير فيمػػا نػػركض
بنعؿ فوؽ رؤوس الناس.
وفكػػرت فػػي نفسػػي" ،يعتقػػد العديػػد مػػف النػػاس ب ػ ني قائػػد روحػػي لكنػػي فػػي الواقػػع األصػػغر بػػيف

القديسيف"،

قػػاؿ رجػػؿ اخػػر ِ
عرفػػت أنػػو واحػػد مػػف أعظػػـ القػػادة المسػػيحييف فػػي زمانػػو" ،أفيػػـ كيػػؼ تشػػعر .قػػاؿ
بولس الرسوؿ عند نياية حياتو إنو األصغر بيف القديسيف .رػـ قبػؿ وفاتػو دعػا نفسػو األعظػـ بػيف

الخطاة ألـ يكف قد تعمـ في حياتػو عمػى األرض أنػو ىػو أيضػاً سػيكوف فػي خطػر لكونػو األصػغر
بػػيف القديسػػيف فػػي السػػماء؟ ولكػػف ألنػػو تعمػػـ ذلػػؾ عمػػى األرض فننػػو األف واحػػد مػػف األق ػربيف الػػى

الرب ،وسيكوف واحداً مف أعمى المراتب طواؿ األبدية".

ناظ اًر ذلؾ الرجؿ في مجموعة "العذارا الجاىوت" كاف مفاج ة عظيمة لي إذ لـ يخطر ذلؾ عمى
بالي أبداً .فقمت لو" ،ح أستطيع أف أصدؽ ب نؾ واحد مف األغبياء الذيف فضَّػموا النػوـ فػي حيػاتيـ

الروحية عمى األرض .لماذا أنت ىنا؟"

"إننػػي ىن ػػا ألن ػػي فعم ػػت واح ػػدة م ػػف األخط ػػاء المميتػػة يمك ػػف أف يعممي ػػا إنس ػػاف أؤتم ػػف ل ػػو بننجي ػػؿ

مخمصػػنا .تمامػاً كمػػا إرتقػػى بػػولس الرسػػوؿ الػػذف لػػـ يكػػف أدنػػى مػػف الرسػػؿ العظمػػاء ليحسػػب نفسػػو

أعظـ الخطاة .أما أنػا ف خػذت الطريػؽ المعػاكس .بػدأت عارفػاً إنػي واحػد مػف أعظػـ الخطػاة الػذيف
وجد نعمة ،ولكني إنتييت معتقداً ب ني واحد مف أعظػـ الرسػؿ .كػاف ذلػؾ بسػبب إفتخػارف العظػيـ،
ِ
ممخاطر كما بقية أصدقائي في ىذا المكاف ،فبدأت أىاجـ كؿ واحد ح يػرا
حيث لـ أكف معرضاً ل

جردت منيـ دعوتيـ وحتى شخصيتيـ ،ضاغطاً عمييـ
األشياء كما أراىا أنا .أؤلئؾ الذيف تبعوني َّ
ليكونوا جميعيـ مرمي ،لئو يكوف الذيف حولي كما يريدوف ألنفسيـ .لـ يتج أر أحد أف يس لني ألني

كنػػت س سػػحقيـ مح ػوحً إيػػاىـ الػػى مسػػحوؽ ،كنػػت أفكػػر أنػػو بجعمػػي األخػػريف أدنػػى ش ػ ناً س ػ جعؿ
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نفسػػي عظيمػاً .فكػػرت ب ػ ني مػػف المفػػروض أف أكػػوف الػػروح القػػدس لكػػؿ واحػػد .كانػػت خػػدمتي مػػف

الخػػارج تظيػػر كماكنػػة تػػدار بنعومػػة حيػػث تواجػػد الجميػػع فػػي إتفػػاؽ وكػػؿ شػيء فػػي ترتيػػب كامػػؿ،
لكنو كاف ترتيب لمعسػكر إعتقػاؿ .أخػذت أوحد الػرب وجعمػتيـ أنػاس أليػيف طبػؽ األصػؿ لصػورتي

ولػػيس لصػػورة الػػرب .وفػػي النيايػػة وجػػدت نفسػػي ب ػ ني ح أخػػدـ الػػرب بػػؿ أخػػدـ الػػورف الػػذف بنيتػػو
لنفسي .وعند نياية حياتي صرت في الواقػع عػدواً لإلنجي ِػؿ الحػؽ ،عمػى األقػؿ فػي التطبيػؽ ،حتػى
مواف بدت كتاباتي وتعميمي خالية مف أخطاء وعيوب ِكتابياً".

فس لتو" ،إف كاف ذلؾ صحيحاً ب نؾ أصبحت عدواً لإلنجيؿ ،فمماذا أنت ىنا؟"
"إنػػي ىنػػا بنعمػػة الػػرب ،كنػػت أرػػؽ فػػي الصػػميب لخػػوص نفسػػي ،ومػػع ذلػػؾ منعػػت األخػػريف عنػػو،

مرشداً إياىـ الى نفسي بدحً مف إرشادىـ لمرب .يبقى الرب أميناً لنا حتػى مواف لػـ نكػف أمنػاء .كمػا
أنػػو بنعمتػػو أخػػذني الػػرب مػػف األرض قبػػؿ الوقػػت لكػػي يعطػػي الفرصػػة ألؤلئػػؾ الػػذيف كػػانوا تحػػت

سيطرتي لكي يجدوه ويعرفوه".

لػػـ يصػػدمني ش ػيء أكرػػر مػػف اإلعتقػػاد أف يكػػوف أمػػر ىػػذا الرجػػؿ صػػحيحاً .فالتػػاريي أعطانػػا عنػػو
صورة مختمفة تماماً .إستمر في كومو وك نو يق أر ما يجرف في قمبي

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

الى األبد .إف إستطعت أف تبتي بما تسجمو السماء عف حياتػؾ ،فننػؾ مبػارؾ فعػوً .النػاس تنظػر
مف خوؿ زجاج غامض ،لذلؾ سيكوف تاريخيـ معتِمػاً دومػاً ،وبعػض األحيػاف مغموطػاً تمامػاً .قمػة
مف الناس ،بػؿ فػي الواقػع قمػة مػف المسػيحييف ليػـ موىبػة التمييػز .بػدوف ىػذه الموىبػة يسػتحيؿ أف

تميز الحؽ بدقة في الناس المتواجديف في الوقت الحاضر أو الماضي .حتػى بوجػود ىػذه الموىبػة
جرد مما لؾ ،فننؾ ستستمر فػي الحكػـ عمػى األخػريف مػف
ليس األمر سيوً .الى أف تتواجد ىنا وت َّ
خػػوؿ تحيػػز مشػ َّػوه ،إمػػا إيجابي ػاً أـ سػػمبياً .ليػػذا السػػبب أنػ ِػذرنا ب ػ ف ح نحكػػـ قبػػؿ الوقػػت .ف ػالى أف

نتواجد ىنا لف نتمكف أبػداً مػف معرفػة مػا فػي قمػوب األخػريف ،سػواء كػانوا ينجػزوف أعمػاحً جيػدة أـ

دت حوافز جيدة حتى في أسوأ الناس ،وحوافز شريرة حتى في أفضػؿ النػاس .فػي ىػذا
شريرة .تواج ْ
المكاف فقط يتمكف الناس مف إستوـ الحكـ ألعماليـ وحوافزىـ".
فس لتو" ،حينما أرجع الى األرض ،ىؿ س كوف قاد اًر عمى تمييز التاريي بدقة لتواجدف ىنا حالياً".

أنيػػى اإلصػػوحي العظػػيـ كومػػو قػػائوً" ،أنػػت ىنػا ألنػػؾ صػػميت الػػى الػػرب لػػيحكـ عميػػؾ بصػرامة،
لكي يصححؾ بقساوة ،لكي تستطيع أف تخدمػو بصػورة أفضػؿ .كػاف ىػذا واحػداً مػف أحكػـ ِطمباتػؾ
عمى اإلطوؽ .فالحكماء يحكمػوف عمػى أنفسػيـ خشػية أف يحكػـ عمػييـ .حتػى أف أفضػؿ الحكمػاء
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يمتمسػوف أحكػػاـ الػرب ،ألنيػػـ يػدركوف عػػدـ إمكػػانيـ حتػى عمػػى الحكػـ عمػػى أنفسػيـ بصػػورة جيػػدة.
وألنؾ متواجد ىنا فننؾ ستغادره بحكمة وتمييز أفضؿ بكرير ،لكنؾ عمى األرض ستنظر دوماً مػف

خوؿ زجاج غػامض لدرجػة مػا عمػى األقػؿ .ستسػاعدؾ خبرتػؾ ىنػا لتعػرؼ النػاس بصػورة أفضػؿ،

ولكف فقط عند تواجدؾ الكمي ىنا يمكنؾ معرفتيـ كمياً .حينما تغادر السػماء سػت خذ إنطباعػاً أكرػر

عف قمة معرفتؾ بالناس بدحً عف كررة معرفتؾ بيػـ .ىػذا صػحي تمامػاً فيمػا يتعمػؽ بتػاريي النػاس.
سػػم لػػي بػػالتكمـ معػػؾ ألنػػي الػػى حػػد مػػا تممػػذتؾ مػػف خػػوؿ ِكتابػػاتي ،ومعرفػػة حقيقتػػي سيسػػاعدؾ
بشكؿ كبير"

رـ تقدمت إمرأة الى األماـ ح معرفػة لػي بيػا .كانػت ذات جمػاؿ ورشػاقة مريػر ،ولكػف لػيس بصػورة

شيوانية أو مغرية بطريقة ما بؿ كانت تعريفاً ِ
لموقار والنبؿ.

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

أف تممػػي كومػاً عػػف مسػػمؾ التػػاريي ،ومػػع ذلػػؾ ح تفعػػؿ مشػػيئة احب أو تمجيػػد اإلبػػف .إف تعيػػدت
لنفسؾ بصنع تاريي إنساني ،يمكنؾ أف تفعؿ ذلؾ ،لكنو إنجاز سريع الزواؿ سيتبخر مرؿ دخاف".

ف حتجػػت" ،ولكػػف عمػػؿ زوجػ ِػؾ ،أو عممػػؾ ،أرَّػر بصػػورة عظيمػػة عمػػى كػػؿ جيػػؿ بعػػده لحػػد األف.
عمي أف أتصور مدا الظوـ الذف سيعانيو العالـ بدونو".
يصعب َّ
"ىذا صحي  .لكنؾ تستطيع أف ترب العالـ كمو ومع ذلؾ تخسر نفسؾ .إح إذا حفظت نفسؾ نقية
حينئذ تستطيع أف تؤرر عمى العالـ ألجؿ قصد اهلل األبدف .خسر زوجي نفسو لي ،ولـ يربحيا إح
عند نياية حياتو ألني أ ِخذت مػف األرض لكػي يػتمكف ذلػؾ .فعػؿ الكريػر ولكػف أكرػره كػاف لػي ممػا

لمرب .ضغطت عميو ،حتى إني أعطيتو الكرير مف المعرفة التي عمَّميا لسخريف .إستغمتو كنمتداد
لغرورف ،ألني كنمراة لـ يعترؼ بي في حينو كقائػد روحػي .ىيمنػت عميػو لكػي أسػتطيع أف أعػيش
حياتي مف خولو .رـ جعمتو يفعؿ كؿ شيء لكي يبرىف ن ْفسو لي".

قمت وأنا أنظر إليو" ،يبدو أنؾ كنت تحبيا كري اًر جداً"،
"كو .لـ أحبيا أبداً .وح ىي أحبتني .في الواقع ،بعد سنوات قميمػة مػف الػزواج لػـ يعػد يميػؿ الواحػد

الػػى األخػػر .لكننػػا إحتجنػػا الواحػػد لسخػػر ،لػػذلؾ وجػػدنا طريقػػة لمعمػػؿ مع ػاً .وكممػػا كنػػا نػػنج بيػػذه

الطريقػػة كممػػا كنػػا نصػػير أكرػػر تعاسػػة ،ومػػف رػػـ إعتػػدنا أف نكػػوف أكرػػر خػػداعاً لنحتػػاؿ عمػػى الػػذيف

كػػانوا يتبعوننػػا .كنػػا تعسػػاء فػػارغيف عنػػد نيايػػة حياتنػػا .كممػػا كسػػبت نفػػوذاً أكرػػر بترقيػػة نفسػػؾ كممػػا

إزددت نضػاحً لإلحتفػػاظ بنفػػوذؾ ،موازدادت حياتػػؾ ظومػاً وقسػػاوة .ممػػوؾ كػػانوا يخافوننػػا ،لكننػػا كنػػا
نخاؼ مف كؿ واحد مف مرتبة المموؾ الى القروييف .لـ نكف نرػؽ ب حػد ألننػا كنػا نعػيش فػي ِخػداع
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أنفسنا لدرجة لـ نكف نرؽ أحدنا في األخر .كرزنا عف المحبة والرقة ألننا أردنا كؿ واحػد أف يحبنػا
ويرؽ بنا ،لكننا كنا نخػاؼ وبسػرية كنػا نسػ ِ
تخ ق
ؼ بكػؿ واحػد .إف ك ِػرزت أعظػـ حػ ا
ؽ لكنػؾ ح تعيشػو
فننؾ أعظـ منافؽ".
في كمطرقة ،إذ إستطعت رؤية حيػاتي وىػي متجيػة ذات اإلتجػاه .كػـ كنػت أفعػؿ
بدأ كوميـ يدؽ َّ
لترقيػػة نفسػػي بػػدحً عػػف المسػػي ؟ بػػدأت أرا كػػؿ مػػا فعمتػػو ألبػػرِىف نفسػػي لسخػػريف ،خاصػػة ألؤلئػػؾ
الػػذيف ح يحبػػونني ،أو الػػذيف كنػػت أشػػعر إنػػي أنافسػػيـ بطريقػػة مػػا .بػػدأت أرا الكريػػر مػػف حيػػاتي

مبنياً عمى المظاىر الكذابة لييئة بارزة تناقض حقيقتي فعوً .ولكني لـ أستطع اإلختبػاء ىنػا .ألف
ىذه السحابة العظيمة ِمف الشيود ِ
تعرؼ مف كنت ما وراء حجاب حوافزف البارزة.

نظ ػػرت راني ػػة إلييم ػػا ،فرأيتيم ػػا صػ ػريحاف ونب ػػيوف حقػ ػاً حت ػػى ك ػػاف م ػػف المس ػػتحيؿ أف أسػ ػ ؿ ع ػػف
حوافزىمػػا .كانػػا سػػعداء فػػي عػ ِ
ػرض أكرػػر خطايػػاىـ الممتويػػة ألجػػؿ نفسػػي ،وكانػػا سػػعداء بصػػدؽ
لقدرتيما عمى فعؿ ذلؾ.

قمت لو وأنا أنوح رائداً بشدة تذكر تفاصيؿ ىذا المقاء" ،قد أكوف أخذت مفيوـ خػاطل عػف تاريخػؾ
وكتاباتؾ ،أما األف فنني اقدرؾ أكرر .أصمي بػ ف أتمكػف مػف أف ِ
أحمػؿ مػف ىػذا المكػاف اإلسػتقامة
والحرية التي لكما األف .تعبت مف محاولة العيش لموصوؿ الى صورة بارزة لنفسي .كـ أتوؽ ليذه

الحرية ".رـ َّ
قدـ اإلصوحي الشيير نصيحتو األخيرة قائوً

" ح تحاوؿ أف تعمػـ األخػريف بػ ف يفعمػوا مػا تفعمػو أنػت .اإلصػوح لػيس عقيػدة .مصػدر اإلصػوح

الحقيقي ىو مف اإلتحاد مع المخمص .حينما تػرتبط بالمسػي  ،حػاموً األعبػاء التػي يعطيػؾ إياىػا،

فيو سيكوف معؾ ويحمميا عنؾ .فننؾ تعمػؿ عممػو فقػط حينمػا تعممػو معػو ،ولػيس ألجمػو فحسػب.

الروح فقط يستطيع أف يولد ما ىو روح .إف ربطت نفسؾ معو فننؾ لف تفعؿ شػيئاً ألجػؿ السياسػة

أو التػػاريي .أف ش ػيء تفعمػػو ألجػػؿ ضػػغوط سياسػػية أو ف ػرص ،ذلػػؾ سػػيقودؾ الػػى نيايػػة خػػدمتؾ.
ِ
وسيخفؽ ت ريرؾ الى
فاألشياء التي ع ِممت ألجؿ محاولة صنع حياتؾ ستقضي عمى كؿ إنجازاتؾ،
األبػػد .إف لػػـ تحيػػا مػػا تك ػرزه لسخػػريف فننػػؾ تحػػرـ نفسػػؾ مػػف دعػػوة اهلل السػػامية ،كمػػا فعمنػػا نحػػف.
س قوؿ لؾ ما يحفظؾ عمى طريؽ الحياة ِ
أحب المخمص موابحث عف مجده فقط .كػؿ شػيء تفعمػو
لتمجيػػد نفسػ ِػؾ سػػيجمب لػػؾ إذحؿ مريػػع يوم ػاً مػػا .أف ش ػيء تفعمػػو مػػف محبتػػؾ الصػػادقة لممخمػػص
ػمواًِ .عػش
لتمجيد إسػمو سيوسػع حػدود ممكوتػو األبػدف ،وفػي النيايػة يػؤدف بػؾ الػى مكػاف أعمػى س َّ
لما يسجؿ ىنا ،وح تيتـ بما يسجؿ عمى احرض".

بعد رحمييما غ ِمرت بخطيتي .تذكرت إني في أوقات إستخدمت أناسػاً ألىػدافي الخاصػة ،أو حتػى

إستخداـ مجد إسـ يسوع ،لتوسيع طموحاتي ،أو إلظيار نفسي بصورة أفضؿ ،كؿ ذلػؾ بػدأ يسػقط
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عمي .في ىذا المكاف الذف فيو إستطعت رؤية قوة ومجد ذاؾ الذف إسػتغمتو كريػ اًر ،صػار لػي ذات
َّ

المكػػاف أكرػػر بغض ػاً مػػف أف أسػػتطيع الصػػمود فيػػو .سػػقطت عمػػى وجيػػي فػػي أس ػوأ ي ػ س عرفتػػو.

فبعػػدما ت ػراءا لػػي ك بديػػة رؤيػػة أؤلئػػؾ النػػاس وىػػذه األحػػداث العػػابرة أمػػامي ،شػػعرت بػػالمرأة وىػػي
ترفعني ألقؼ عمى قدمي رانية .قيرتنػي نقاوتيػا خاصػة وأنػا شػاعر األف بيكػذا ش اػر وفسػاد .كانػت

لي رغبة عميقة ألعبدىا ألنيا كانت نقية جداً.

وتابعت" ،رغبتؾ لعبػادتي أو لعبػادة اخػر فػي ىػذا
"إلتفت الى اإلبف"،
قالت لي مشددة في كوميا،
ْ
ْ
الوقت إنما ىو محاولة لصرؼ اإلنتباه عف نفسؾ ،وتبرير نفسؾ بخدمة ح تريدىا .إنني نقية ألني
وجَّيت نظرف إليو .أنت تحتاج ألف ترا الفساد الموجػود فػي قمبػؾ ،حينئػذ ينبغػي أف ح تسػكف فػي

نفسؾ ،وأف ح تبحث عف تبرير نفسؾ ب عماؿ ميتة ،ولكف وجو نظرؾ إليو".

قالت كوميػا بمحبػة صػادقة وبنىتمػاـ حتػى أنػو إسػتحاؿ أف يكػوف أذيػة أو إسػاءة .حينمػا ححظػت

إني فيمت كوميا ،إستمرت قائمة

في أوحً حينما كنػا شػباباً .كنػت نسػبياً نقيػة فػي حػوافزف فػي ذلػؾ
في رأىا زوجي َّ
"النقاوة التي تراىا َّ

الوقت ،ولكني أفسدت محبتو وأفسدت نقاوتي خط ً بالسماح لو لعبادتي .لف تستطيع أبداً أف تكوف
نقي ػاً لمجػػرد عبادتػػؾ لشػػخص أنقػػى منػػؾ ،بػػؿ بتجػػاوزىـ جميع ػاً موايجػػاد ذاؾ الػػذف جعميػػـ أنقيػػاء،
الوحيد الذف ح خطية فيو .كمما كانت الناس تمجدنا كمما كنا نقبؿ مجدىـ لنا ويزداد انحرافنػا عػف
طريػػؽ الحيػػاة .رػػـ بػػدأنا نعػػيش إلكتسػػاب مجػػد النػػاس والحصػػوؿ عمػػى قػػوة نسػػتخدميا ضػػد أؤلئػػؾ

الذيف ح يمجدوننا .ىكذا كانت نيايتنا ،وىذا ما حدث لمعديد مف الموجوديف ىنا في القسـ األدنى،
نحف الذيف كنا قد دعينا لنكوف في األماكف العميا".
عميؾ و ِ
ِ
زوجؾ أف تكونا معاً ىنا؟"
مواذ أردت إطالة الحديث ،س لت ما ورد في ذىني" ،ىؿ يصعب
"أبداً .كؿ العوقات التي لكـ عمى األرض مسػتمرة ىنػا ،والجميػع أنقيػاء ىنػا بسػبب الحكػـ اإلليػي.
كمما تكوف مغفو اًر كمما تزداد محبتػؾ .بػالطبع غ ِفػر لنػا الػرب أكرػر مػف أف واحػد ،ونحػف ىنػا نحبػو
أكرػػر مػػف أف واحػػد اخػػر .وبعػػد أف غفرنػػا الواحػػد األخػػر ص ػرنا نحػػب أكرػػر الواحػػد األخػػر .األف
ػت جراحاتػػو ىكػػذا
عوقتنػػا مسػػتمرة فػػي عمػػؽ وصػػفاء أعظػػـ ألننػػا واررػػي ىػػذا الخػػوص .كممػػا َّ
تعمقػ ْ
تتعمؽ محبتو ألجؿ شفائنا .كاف بنمكاننا أف نختبػر ذلػؾ عمػى األرض ،لكننػا لػـ نػتعمـ المغفػرة فػي
وحرفػت طريػؽ حياتنػا
ػت المنافسػة التػي دخمػت فػي عوقتنػا َّ
حينو .إف كنػا تعممنػا المغفػرة ،لمػا تمكن ْ
إستصعبت عميػؾ المغفػرة كممػا
مف عمؿ جذو اًر فينا .إف أحببت بصدؽ فننؾ ستغفر بسيولة .كمما
ْ
إبتعدت عف المحبة الصػادقة .المغفػرة ضػرورية إف أردت البقػاء عمػى طريػؽ الحيػاة .بػدوف المغفػرة
يمكف لكرير مف األشياء أف تحرؼ الطريؽ المختار لؾ".
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حينئػذ أدركػت أف ىػذه المػرأة التػػي جمبتنػي الػى ىػذه المواجيػة لكػػي أتػ لـ عػف فسػادف ،كانػت أيضػاً
أكرر إمرأة فاتنة قابمتيا في حياتي .لـ يكف إنجذاب عاطفي ،لكني لـ ِأرد تركيػا .وم ِ
دركػة ألفكػارف
اجعت خطوة ِ
مؤشرة ب نيا عمى وشؾ الرحيؿ لكنيا َّ
قدمت لي موحظة أخيرة.
تر ْ

"الحػػؽ النقػػي المعطػػى بمحبػػة نقيػة يجػػذب النػػاس عمػػى الػػدواـ .سػػتتذكر األلػػـ الػػذف تشػػعر بػػو األف
وىو سيساعدؾ بقيػة حياتػؾ .األلػـ جيػد ،فيػو يظيػر لػؾ تواجػد المشػكمة .ح تحػاوؿ أف تخفػؼ مػف

األلـ الى أف تجد مصدر المشكمة .كري اًر ما يجمب حؽ اهلل ألماً إذ يبرز مشكمة نعانييا ،ولكف حقَّو

سيظير لنا دائماً الطريؽ الى الحرية والى حياة حقيقية .حينما تعرؼ ذلؾ فننؾ ستبدأ في اإلبتياج

في ضيقاتؾ ،التي سم بيا لتساعدؾ عمى السير في طريؽ الحياة".

"كمػػا أف إنجػػذابؾ نحػػوف لػػـ يكػػف غيػػر حئػػؽ ،إنػػو إنجػػذاب مػػا بػػيف ذكػػر وأنرػػى أعطػػي منػػذ البدايػػة،
وىػػو دومػاً نقػػي فػػي شػػكمو الحقيقػػي .حينمػػا يػػربط حػػؽ نقػػي مػػع محبػػة نقيػػة ،فػػنف الرجػػاؿ يمكػػف أف

يكونوا الرجاؿ الذيف خمقوا ح لكػي يييمنػوا مفتقػريف لمرقػة ،والنسػاء ممكػف أف يكونػوا النسػاء المػواتي
خمقف ألف محبتيف حمَّت محؿ الخوؼ .ح يمكف التوعػب أبػداً بالمحبػة أو محاولػة السػيطرة عمييػا
بخوؼ ألف المحبة تطرد كؿ خوؼ .ففي ذات المكاف الذف تكوف فيو العوقػات أكرػر فسػاداً يمكػف

أف يكػػوف مكانػاً فيػػو مسػ َّػرة أكرػػر .وفيمػػا يتجػػدد ذىنػػؾ بػػروح الحػػؽ فننػػؾ لػػف تػػرا العوقػػات كفرصػػة
تستمميا مف األخريف بؿ إلعطائيا ليـ .العطاء ىو أعظـ مس َّػرة يمكننػا معرفتػو .إنػو مػذاؽ السػماء
حيث نعطيو لمرب في عبادة طاىرة ،وفيو نشوة حتى أف أكرر العوقات روعة عمى األرض ليست

سػػوا لمحػػة عنػػو سػريعة الػػزواؿ .مػػا نختبػره فػػي العبػػادة ىنػػا ح يمكػػف لجسػػدؾ الصػػغير والضػػعيؼ
غيػػر الممجػػد أف يحتممػػو .العبػػادة الصػػادقة هلل سػػتطير الػػنفس ألجػػؿ أمجػػاد العوقػػات الص ػػادقة.
لذلؾ ،عميؾ أف ح تبحث عف عوقات ،بؿ عف عبادة صادقة .حينػذاؾ فقػط تبػدأ العوقػات لتكػوف

ما يفترض فييا أف تكػوف .المحبػة الصػادقة ح تبحػث مطمقػاً عػف الييمنػة ،بػؿ عػف المكػاف األوطػ
لمخدمػػة .إف كنػػا أنػػا وزوجػػي إحتفظنػػا بيػػذا الش ػيء فػػي زواجنػػا ،لكنػػا جالسػػيف بجنػػب الممِ ػؾ األف،
وىذه القاعة العظيمة لكانت ممتمئة بنفوس أكرر بكرير".

إختفت المرأة بيف مراتب القديسيف الممجديف .نظرت رانية نحو العرش والمجد الػذف
وبكوميا ىذا
ْ
بدا أكرر جماحً مما لمحتو سابقاًَّ .
وض لي األمر رجوً كاف واقفاً بالقرب مني
"في كؿ لقاء ،فنف حجػاب يػزاؿ لكػي تػتمكف مػف رؤيػة الػرب بوضػوح أكرػر .لػف تتغيػر أنػت بمج َّػرد

رؤية مجده ،بؿ برؤية مجده بوجو ح حجاب عميو .كؿ مف يػ تي الػى حكػـ اهلل الحػؽ سيمشػي فػي

ِرواؽ كيػػذا الػػروا ِ
ؽ ليمتقػػي ب ؤلئػػؾ الػػذيف بنمكػػانيـ أف يسػػاعدوا فػػي إ ازلػػة أف نػػوع حجػػاب ح ي ازل ػوا
يرتدونو ،فيي أحجبة تشوه رؤيتيـ لمرب".
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إسػػتوعبت األف فيم ػاً أكر ػر ممػػا كانػػت د ارسػػتي قػػد أعطتنػػي لسػػنوات عديػػدة عمػػى األرض .فبػػدأت
أشعر أنو لـ تقودني كػؿ د ارسػاتي وأبحػاري عمػى األرض الػى األمػاـ إح خطػوة قوقػع بطيئػة .كيػؼ
يمكػػف أف ت ِعػ قدني عػػدة أعمػػار الػػى يػػوـ الحسػػاب؟ فحيػػاتي ح تػػؤىمني جػػداً مقارنػػة مػػع جميػػع أؤلئػػؾ

الذيف قابمتيـ ىنا ،الذيف بالكاد إستطاعوا الوصوؿ الى ىنا.

رـ برز رجؿ اخر مػف بػيف الم ارتػب .كػاف مرػؿ عمػرف ولػـ أكػف أعمػـ أنػو تػوفي .لػـ ألتقػي بػو عمػى
األرض أبداً ،ولكف كانت لو خدمػة عظيمػة كنػت أقػدرىا كريػ اًر جػداً ،أرشػد ِت األحؼ الػى الخػوص
دربيػػـ ونش ػ ت عػػدة كنػػائس عظيمػػة .س ػ لني إف كػػاف بنمكانػػو أف يعػػانقني
مػػف خػػوؿ النػػاس الػػذيف َّ

لدقيقة ،فوافقت وأنا شاعر ببعض الحرج .حينما تعانقنا مع بعضنا شعرت بمحبة كبيرة خارجة منو

حتى أ َّف ألمي الكبير المتواجد في أعماقي توقؼ مفعولو .كنت معتاداً جداً عمى األلـ حتى إني لـ
أنتبو لو حتى توقؼ .بعد أف أطمقنػي الرجػؿ قمػت لػو أف معانقتػو شػفتني مػف شػيء مػا .فػرح بعمػؽ
حيف سمع ذلؾ .حينئذ بدأ يقوؿ لي عف سبب تواجده في المرتبة األدنى في السماء.

"أصبحت متكب اًر جداً عند نياية حياتي حتى إني لـ أكف أتصور أف يفعؿ الػرب أف شػيء ىػاـ إح
إف عممػػو م ػػف خول ػػي .ب ػػدأت ألمػػس ِمس ػػحة ال ػػرب ،وأق ػػوـ باإلس ػػاءة الػػى أنبيائ ػػو .كن ػػت أنانيػ ػاً ف ػػي
إفتخارف حيف إستخدـ الرب أحد توميذف ،وكنت أصب غيػو اًر حػيف كػاف الػرب يتحػرؾ مػف خػوؿ

أف فرد خارج خدمتي .كنت أبحث عف أف شيء خط يتواجد فييـ ألقوـ بػاليجوـ عمػييـ .لػـ أكػف
أعمـ إني في كؿ مرة أفعؿ ذلؾ ب ني أنخفض مرتبة أخرا".

فقمت وأنا متفاجل" ،لـ أكف أعمـ أنؾ عممت أف شيء كيذا"،
حرضػػت أناس ػاً فػػي خػػدمتي ليتحقق ػوا مػػف األخػػريف ويعمم ػوا عممػػي القػػذر .طمبػػت م ػػنيـ أف
"إننػػي َّ
يطوفػوا فػػي األرض ليجػػدوا أف خطػ أو خطيػػة فػػي حيػػاة األخػػريف بيػػدؼ فضػػحيـ .أصػػبحت أسػوأ

شػيء يمكػػف أف يصػػمو إنسػػاف عمػػى األرض ،صػػرت حجػػر عرػرة تنػػت أحجػػار عرػرة أخػػرا .زرعنػػا

الخوؼ واإلنشقاؽ في الكنائس ،كػؿ ىػذا بنسػـ المدافعػة عػف الحػؽ .كنػت متجيػاً ببِػرف الػذاتي الػى

اليػػوؾ .لكػػف الػػرب سػػم برحمتػػو العظيمػػة أف أصػػيب بمػػرض يسػػبب موت ػاً بطيئ ػاً ومخزي ػاً .وقبػػؿ
وفاتي رجعت الى صػوابي وتبػت .إنػي لشػاكر لتواجػدف ىنػا .قػد أكػوف واحػداً مػف األقػؿ مرتبػة مػف
التػػابعيف لمػػرب ىنػػا ولكػػف ىػػذا أكرػػر بكريػػر ممػػا أسػػتحقو .لػػـ أسػػتطع مغػػادرة ىػػذه الغرفػػة الػػى أف

أعطيت فرصة ألعتذر ليؤحء مف أمرالؾ لكوني مخطئاً في حقكـ".
فقمت" ،لـ تفعؿ أف ضرر لي".
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ف جػػاب" ،أوه ،لكنػػي فعمػػت ذلػػؾ فعػوً .كػػاف العديػػد مػػف اليجومػػات الموجيػػة ضػػدؾ أتيػػة مػػف أؤلئػػؾ

الذيف َّ
ىيجتيـ وشجعتيـ عمى اليجػوـ عمػى األخػريف .ومػع إنػي لػـ أنجػز اليجومػات شخصػياً لكػف
الرب إعتبرني مسؤوحً مرؿ ىؤحء الذيف فعموا ذلؾ".

فقمت" ،إنني أرا ذلؾ .بالت كيد أغفر لؾ".
كنػػت قػػد بػػدأت أتػػذكر كيػػؼ إنػػي فعمػػت الشػيء ذاتػػو ،حتػػى مواف ك ػاف عمػػى مقيػػاس أصػػغر .أتػػذكر
األف كيؼ إني سمحت بعضو سابؽ وساخط في الكنيسة لينشر سمومو فػي تمػؾ الكنيسػة دوف أف
أوِقفػػو .كنػػت أعػػرؼ أنػػو بالسػػماح ليػػـ لفعػػؿ ذلػػؾ دوف أف أوبخيػػـ فػػنني أشػػجعيـ عمػػى اإلسػػتمرار
بعمميػػـ .وكنػػت أفكػػر أف ذلػػؾ لػػو مبػػرره بسػػبب أخطػػاء تمػػؾ الكنيسػػة .رػػـ تػػذكرت كيػػؼ كنػػت أردد

قصص العديد منيـ وأبرر قولي ب ف ما يريدونو ىو مجرد وضع صموات فػي قائمػة تخصػيـ .بعػد
شر وظوـ إكتس نفسي رانية.
قميؿ نش في قمبي فيض عظيـ لمرؿ ىكذا أحداث .حينئذ غمرني ٌّ
نحػػت كري ػ اًر وسػػقطت عمػػى ركبتػػي قػػائوً" ،أنػػا أيض ػاً كنػػت حجػػر عر ػرة " كنػػت أعمػػـ إنػػي أسػػتحؽ

الموت ،أستحؽ أف نوع جحيـ .لـ أر أبداً ىكذا قساوة ووحشية كما أراىا األف في قمبي".

جاءني صوت الفيـ لذاؾ الرجؿ وىو يقوؿ" ،كنا دوماً نعزف أنفسنا بالتفكير ب ننا إنمػا نفعػؿ فضػؿ
هلل حينمػػا كنػػا نيجػػـ عمػػى أوحده "،وتػػابع" ،جيػػد لػػؾ أف تػػرا ذلػػؾ ىنػػا ،ألنػػو يمكنػػؾ الرجػػوع رانيػػة.

أرجػػوؾ حػػذر توميػػذف عػػف ىوكيػػـ الوشػػيؾ الحػػدوث إف لػػـ يتوب ػوا .فالعديػػد مػػنيـ دعي ػوا ليكون ػوا
مموكاً ىنا ،ولكف إف لـ يتوبوا فننيـ سيواجيوف أسوأ حكػـ عمػييـ ،يصػدر بِحػؽ أحجػار عرػرة .كػاف

مرضػػي المخػػزف نعمػػة مػػف اهلل .حينمػػا وقفػػت أمػػاـ العػػرش طمبػػت مػػف الػػرب إرسػػاؿ ىكػػذا نعمػػة
لتوميذف .ليس بنمكاني العبور إلييـ ،ولكف الرب سػم لػي ىػذه المػرة ألتكمػـ إليػؾ .أرجػوؾ إغفػر

وحرر أؤلئؾ الذيف ىجموا عميؾ .فػي الواقػع ح يفيمػوف إنيػـ إنمػا يفعمػوف عمػؿ المشػتكي .أشػكرؾ
ألن ػػؾ س ػػامحتني ،ولكن ػػي أرج ػػوؾ أف تس ػػامحيـ أيضػ ػاً .فبنرادت ػػؾ تس ػػتطيع أف تح ػػتفظ بالخطاي ػػا أو

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

ػي سػػماع ىكػػذا كػػوـ إذ كنػػت مغمػػو اًر بخطيتػػي .كػػاف ىػػذا الرجػػؿ مت لق ػاً ونقي ػاً ولػػو
إستصػػعب عمػ َّ
بالطبع قدرات غير معروفػة عمػى األرض .ومػع ذلػؾ كػاف يناشػدني بتواضػع عظػيـ لػـ أشػيد مريمػو

أبػػداً .شػػعرت بمحبػػة عظيمػػة تصػػدر عنػػو لػػـ أسػػتطع تصػػورىا ،ولكػػف حتػػى مػػف دوف تػ رير محبتػػو،
شعرت بذنب أكبر مف ِ
ذنب أف واحد مف الذيف ىاجموني.
أجبت" ،بالت كيد ينبغي أف أكوف مستحقاً ألف شيء فعموه بي ،بؿ أكرر بكرير"،
ناشػػدني قػػائوً" ،ىػػذا صػػحي  ،ولكػػف ليسػػت ىػػذه ىػػي النقطػػة األساسػػية .كػػؿ واحػػد عمػػى األرض

يسػػتحؽ المػػوت الرػػاني ،ولكػػف مخمصػػنا جمػػب إلينػػا النعمػػة والحػػؽ .إف كػػاف عمينػػا أف نعمػػؿ عممػػو
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ينبغػػي عمينػػا أف نفعػػؿ كػػؿ ش ػيء بنعمػػة وح ػ ا
ؽ .الحػػؽ بػػدوف نعمػػة ىػػو مػػا يجمبػػو العػػدو حػػيف ي ػ تي

كموؾ نور".

أجبتو" ،إف إستطعت التحرير مف ىذا ربما س كوف قاد اًر عمى مساعدتيـ .ولكػف ألسػت تػدرؾ بػ ني

أسوأ منيـ كري اًر؟"

أجابني ولكف بمحبة ونعمة عميقة" ،إنني أعمـ أف ما عبِر في ذىنؾ لمتو كاف سيئاً"،
كنت أعمـ إنو صار ميتماً بي وبوضعي األف بقدر إىتمامو بتوميذه فقمػت مػف غيػر تفكيػر" ،ىػذه
ىي السماء فعوً .ىذا ىو النور والحؽ فعوً .كيؼ يمكننا نحف الػذيف نعػيش فػي الظممػة أف نكػوف

مفتخريف جداً ،مفتكريف ب ننا نعرؼ الكرير جداً عف اهلل؟" فصرخت بنتجاه العرش" ،يػا رب أرجػوؾ
دعني أذىب ِ
حاموً معي ىذا النور الى األرض رانية "
وفي الحاؿ تػراءا لػي جنػد الػرب جميعػاً وىػـ واقفػيف بصػمت ،وعممػت بػ ني كنػت مركػز إنتبػاىيـ.

شعرت بنفسي تافيػاً أمػاـ كػؿ واحػد مػف ىػؤحء المتػ لقيف ،ولكػف حػيف عممػت بػ نيـ جميعػاً ينظػروف

ػي ،إجتػػاحني خػػوؼ كمػػوج عػػارـ .شػػعرت ب نػػو لػػيس ىنػػاؾ إدانػػة كػػالتي سػ ختبرىا .شػػعرت وكػ ف
إلػ َّ

العدو األعظـ لممجد والحػؽ قػد مػس ذلػؾ المكػاف .كنػت فاسػداً جػداً ،وفكػرت بػ ني لػف أسػتطيع أبػداً

التعبير عف ىكذا مجد وحؽ كما ينبغي .لـ تكف ىناؾ طريقػة ألنقػؿ حقيقػة ىػذا المكػاف ال ارئػع وأنػا

فػي فسػػادف ىػػذا .كنػػت متيقنػاً أنػػو حتػػى الشػػيطاف نفسػو لػػـ يسػػقط بقػػدر مػا سػػقطت أنػػا مػػف النعمػػة.
فكرت أف ىذا ىو الجحيـ .ليس ىناؾ وجع أسوأ مف أف تكوف شري اًر كما أنا وأف تعرؼ عف تو ِ
اجد
ىكذا مجد .ف ف أكوف محروماً مف ىذا المكاف ىو عذاب أسوأ مف أف حمػـ عمػى اإلطػوؽ .فكػرت

أنو ح عجب أف يكوف الشياطيف غاضبيف ومعتوىيف جداً.

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

رقػةً لفعػػؿ ذلػػؾ .إسػػتمرت فػػي المشػػي الػػى أف أريػػت رجػوً كنػػت أعتبػػره واحػػداً مػػف الكتػاب العظمػػاء
عمى اإلطوؽ .كنت أوقر عمؽ إدراكو في الحػؽ بحيػث كنػت أعتبػره أعظػـ مػف كػؿ الػذيف إلتقيػت

بيـ في كؿ دراساتي.
فقمت مف غير تفكير" ،يا سيدف ،كنت أتوؽ دوماً ليذا المقاء"،
أجابني بنخوص حقيقي" ،كما أنا أيضاً"،
إسػتمرت بػػالكوـ" ،أشػعر بػ ني أعرفػؾ ،وفػػي ِكتاباتػػؾ كنػت أشػػعر ب نػؾ تعرفنػػي بطريقػة مػػا .أعتقػػد
طوب في الكتاب المقدس"،
ب ني مديف لؾ ب كرر مف أف شخص اخر ممف لـ ي َّ
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أجػػابني" ،أنػػت ك ػريـ جػػداً .ولكنػػي أت سػػؼ إلنػػي لػػـ أخػػدمؾ بصػػورة أفضػػؿ .كنػػت إنسػػاناً سػػطحياً
وممتمئاً حكمة دنيوية أكرر مف ح ا
يي".
ؽ إل ا
أجبتو" ،منذ أف أتيت الى ىنا وتعممت الكرير ،أعمـ أف كؿ ذلؾ صػواب ،لكنػي مػا زلػت أفكػر أنيػا
بعض مف األفضؿ مما ىو موجود عمى األرض"،

قبِؿ الكاتب الشيير كومي بكؿ إخوص قائوً" ،أنت عمى حؽ .أف األمر لمؤسؼ ،كػؿ واحػد ىنػا
حتػػى أقػػرب الجالسػػيف مػػف الممِ ػؾ ،كػػانوا سيعيشػػوف حيػػاتيـ بصػػورة مختمفػػة إف توجػػب عمػػييـ أف

يعيشػػوىا رانيػػة ،ولكنػػي أعتقػػد بػ ني كنػػت سػ عيش حيػػاتي أكرػػر إختوفػاً عػف معظميػػـ .كنػػت مقػ َّػد اًر
مػػف الممػػوؾ ،لكنػػي خػػذلت ممػػؾ الممػػوؾ .إسػػتخدمت اليبػػات العظيمػػة و ِ
الفطنػػة التػػي أعطيػػت لػػي
ألجػػذب النػػاس لنفسػػي والػػى حكمتػػي أكرػػر ممػػا لمػػرب .إضػػافة الػػى ذلػػؾ ،كنػػت أعػػرؼ الػػرب عػػف

سماع األذف ،وتمؾ كانت الطريقة التي أجبرت األخريف عمى معرفتػو .جعمػتيـ خاضػعيف لػي والػى
األخريف مف أمرالي .وجيتيـ الى التفكير اإلستنتاجي بدحً الى الػروح القػدس ،الػذف بالك ِ
ػاد ِ
عرفتػو.
لػـ أوجػو النػاس الػى يسػوع ،بػؿ الػى نفسػػي والػى األخػريف مػف أمرػالي حيػث تظػاىرت بػ ني أعرفػػو.
حينمػػا أريػػت الػػرب ىنػػا ،أردت أف أطحػػف ِكتابػػاتي وأحوليػػا الػػى مسػػحوؽ ،تمام ػاً كمػػا فعػػؿ موسػػى
ِ
بالعجؿ الذىبي .ذىني كاف إليي وأردت مف كؿ واحد أف يعبد ذىني معػي .تقػديرؾ لػي لػف يجمػب

فرحاً لي .إف كنت قضيت وقتاً طويوً أبحث ألعرفو بدحً مف بحري ألعرؼ عنو مػف أجػؿ التػ رير
عمى األخريف مستخدماً معرفتي ،لكػاف العديػد مػف المتواجػديف فػي ىػذه المجموعػة األدنػى جالسػيف
عمى العروش المع َّد ِة ليـ ،ولتواجد اخروف غيرىـ في ىذه الغرفة".

فس لتو" ،أعمـ بسبب تواجدف ىنا أف تقييمؾ لعممؾ صائب ،ولكف ألست قاسياً بعض الشيء عمى
نفسػػؾ؟" وتابعػػت" ،عممػػؾ أطعمنػػي روحي ػاً لسػػنوات عديػػدة ،وحسػػب عممػػي فػػنف عممػػؾ فعػػؿ ذات

الشيء ألناس كريريف".

ف جاب" ،لست قاسياً عمى نفسي .كؿ ما قمتو ىو صحي كما تبرىف عند وقوفي أماـ العرش .نعـ
ق ػ َّػدمت الكري ػػر ،لكن ػػي أعطي ػػت تقريبػ ػاً مواى ػػب أكر ػػر م ػػف أف ش ػػخص ىن ػػا ،ولكن ػػي طمرتي ػػا تح ػػت
إفتخػارف وطمػوحي الروحػي .تمامػاً كمػا أدـ الػذف كػاف بنمكانػو أف يحمػؿ الجػنس البشػرف كمػو الػػى
أعظػػـ مسػػتقبؿ مجيػػد ،لكػػف بغمطتػػو قػػاد البويػػيف مػػف النػػاس الػػى أس ػوأ م سػػاة ،فمػػع السػػمطة ت ػ تي

المسػػؤولية .كممػػا أعطيػػت سػػمطة أكرػػر ،كممػػا زاد جيػػدؾ لكػػؿ مػػف الخيػػر والشػػر المػػذيف سػػتواجيما.

سػػيعرؼ أؤلئػػؾ الػػذف سػػيحكموف مػػع الػػرب لػػدىور عديػػدة المسػػؤولية مػػف النػػوع األكرػػر عمقػاً .لػػيس

أحػػد يق ػؼ لوحػػده ،وكػػؿ غمطػػة بش ػرية أو نص ػرة يرج ػع صػػداىا الػػى أبعػػد مػػف إدراكنػػا ،ولػػو ألجيػػاؿ
قادمة .لو كنت أرشدت األحؼ كما ينبغي لكانت النتيجة تواجد الموييف ىينا .كؿ الػذيف يفيمػوف
طبيعة السمطة الحقيقية لف يبحروا عنيا أبداً ،بؿ يقبمونيا عند معػرفتيـ أنيػـ مػرتبطيف بػالرب ،فيػو
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الوحيد الذف يستطيع أف يحمؿ السمطة دوف أف يعرر .ح تبحث عف نفوذ لنفسؾ ،بػؿ أطمػب الػرب
وكف مستعداً ألخذ نيره .ت ريرف لـ ي ِ
طعـ قمبؾ ،بؿ بالحرف أطعـ إفتخارؾ في المعرفة".
س لتو فيما كنت أفكر ِ
بكتاباتي" ،كيؼ أعرؼ إني ح أفعؿ الشيء ذاتو؟"
أجابني فيما كاف راجعاً الى مرتبتو" ،إدرس لتبرِىف نفسؾ مقبوحً عند اهلل وليس عند الناس".
إلي موابتسـ قميوً ،مقدماً نصيحتو األخيرة قائوً" ،وح تتبعني".
وقبؿ أف يختفي إلتفت َّ
رأيت في المجموعة األولى ىذه شعب اهلل مف رجاؿ ونساء مف جيمي ومػف أجيػاؿ التػاريي .توقفػت
وتحدرت الى العديد منيـ .صِدمت بنستمرار لتواجد الكريريف فػي الم ارتػب األدنػى مػع أنػو كػاف مػف
المتوق ػػع لي ػػـ أف يكونػ ػوا ف ػػي الم ارك ػػز األعم ػػى .ش ػػاركني العدي ػػد م ػػنيـ بقص ػػص مش ػػابية ،إذ ك ػػاف

جميعيـ قد سقط في خطية اإلفتخار المميتػة مػف بعػد إنتصػارات عظيمػة ،أو سػقطوا بسػبب الغيػرة
حينمػػا كػػاف ألنػػاس اخػػريف ِمسػػحة مػػرميـ .كمػػا سػػقط اخػػروف بسػػبب الشػػيوة وتربػػيط اليمػػة أو تواجػػد
الم اررة عند نياية حياتيـ وجاء الوقت ألف يؤخذوا قبؿ عبورىـ الخط الى اليوؾ .أعطاني الجميػع

ذات التحذير كمما إرتفعت السمطة الروحية التي تسير فييا كمما زاد سػقوطؾ الػى مسػافة أبعػد إف
غادرت المحبة والتواضع.
فيمػػا كنػػت مسػػتم اًر فػػي السػػير نحػػو كرسػػي الحكػػـ بػػدأت أجتػػاز أؤلئػػؾ مػػف ذوف الم ارتػػب العميػػا فػػي
الممكػػوت .وبع ػػد أف ج ػػردت العدي ػػد مػػف األحجب ػػة من ػػي ف ػػي لق ػػائي مػػع ى ػػؤحء ال ػػذيف تعر ػػروا ب ػػنفس

المشاكؿ التي كانت لي ،بدأت ألتقي األف ب ؤلئؾ الذيف تغمبػوا عمييػا .إلتقيػت بزوجػاف خػدما الػرب

وخػػدما الواحػػد األخػػر بكػػؿ أمانػػة الػػى النيايػػة .ح يمكػػف وصػػؼ مجػػدىما ،وتشػػجعت بنصػرتيما أنػػو
بنمكاني البقاء عمى طريؽ الحياة وخدمة الرب ب مانة .أؤلئؾ الذيف تعرػروا ،تعرػروا بطػرؽ مختمفػة.

أؤلئ ػػؾ ال ػػذيف إنتص ػػروا ح ػػدث لي ػػـ ذات الشػ ػيء لك ػػنيـ ل ػػـ ينحرفػ ػوا ع ػػف التكػ ػريس لموص ػػية األول ػػى
واألعظـ ،وىي محبتيـ لمرب .وبعمميما ىذا أكمو الخدمة لمرب ،ليس لمناس وح حتػى لسشػخاص

الروحييف .ىؤحء ىـ الذيف عبدوا الخروؼ وتبِعوه أينما ذىب.

حينمػػا وصػػمت نحػػو منتصػػؼ الطريػػؽ متوجي ػاً الػػى العػػرش ،فمػػا وجدتػػو مجػػداً ح يوصػػؼ لممرتبػػة

األولػػى بػػدا لػػي األف وك نػػو الظممػػة الخارجيػػة مقارن ػةً مػػع المجػػد ليػػؤحء الػػذيف كنػػت األف أجتػػازىـ.

ف فضػؿ جمػاؿ لػػسرض لػيس جػػدي اًر ألف يتواجػد فػػي أف مكػاف فػي السػػماء .قيػؿ لػػي أف ىػذه الغرفػػة
ليست سوا عتبة الممالؾ الفائقة الوصؼ

مػػف الممكػػف أف يكػػوف سػػيرف نحػػو العػػرش قػػد داـ أيػػاـ أو أشػػير أو حتػػى سػػنوات .ح توجػػد طريقػػة

لقياس الزمف في ذلؾ المكاف .أكرر إنزعػاج واجيتػو ىػو اإلحتػراـ العظػيـ الػذف أظيػره لػي الجميػع،
ليس بسبب مف كنت أنا أو لِما فعمتو ،بؿ ألني كنت محارباً في معركة األياـ األخيرة .ظيػر مجػد
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اهلل خوؿ المعركة األخيرة بطريقة تشيد لو كؿ قوة وكؿ سمطة ،مخموقة أو ستخمؽ ،لسبديػة كميػا.

كػػاف مجػػد الصػػميب قػػد إنكشػػؼ خػػوؿ ىػػذه المعركػػة ،وصػػارت حكمػػة اهلل معروفػػة بطريقػػة خاصػػة.
ألف يكوف الفرد متواجداً في ىذه المعركة فننو يمن واحداً مف أعظـ اإلمتيازات التي تمن لمجػنس

البشرف.

وفيمػػا كنػػت أقتػػرب مػػف كرسػػي حكػػـ المسػػي  ،كػػاف الػػذيف فػػي الم ارتػػب األعمػػى جالسػػيف أيضػاً عمػػى

عػروش والتػي كانػػت جػزءاً مػػف عرشػو .حتػى أف األدنػػى مػف ىػػذه العػروش كػاف أكرػػر ت لقػاً مػػف أف

ػي مػ ػرات عدي ػػدة .ك ػػاف قس ػػماً م ػػف ى ػػؤحء حكامػ ػاً عم ػػى م ػػدف األرض حي ػػث س ػػي خذوف
ع ػػرش أرض ػ ا
م اركػػزىـ قريب ػاً .واخػػريف كػػانوا حكام ػاً عمػػى شػػؤوف السػػماء ،واخػػريف حكام ػاً عمػػى الشػػؤوف الماديػػة
لمخميقة مرؿ أنظمة النجوـ والمجرات .عمى أف حاؿ ،كاف واضحاً أف ليؤحء الػذيف أعطػوا السػمطة
عمى الم ِ
ػدف تقػدي اًر أكرػر مػف أؤلئػؾ الػذيف إسػتمموا السػمطة عمػى المجػرات .كػاف لمطفػؿ أىميػة أكرػر

مػػف مجػ َّػرة النجػػوـ ،ألف الػػروح القػػدس كػػاف يسػػكف فػػي النػػاس ،والػػرب إختػػار النػػاس كمكػػاف سػػكناه

األبدف .بدا لي في محضر مجده أف قيمة كؿ األرض تافية كذرة رمؿ ،ومع ذلؾ كانت َّ
مقدرة بو
حدود لكونيا محط إىتماـ كؿ جند السماء.

مواذ كنػػت واقف ػاً أم ػاـ العػػرش ،شػػعرت ب ػ ني أصػػغر مػػف ذرة رمػػؿ .ومػػع ذلػػؾ ،شػػعرت بحمػػوؿ الػػروح
ػي بطريقػػة أعظػػـ ممػػا حػػدث لػػي سػػابقاً .فبقوتػػو إسػػتطعت الوقػػوؼ .ىنػػا بػػدأت فعػوً أفيػػـ
القػػدس عمػ َّ
ِخدمتو كمعزياً لنا .إذ كاف يقودني خوؿ كؿ ىذه الرحمة مع إني ناد اًر ما إنتبيت إليو.
كاف الرب لطيفاً ورىيباً أكرر مما كنت أتصوره .فيو رأيت "الحكمة" الػذف قػادني الػى أعمػى الجبػؿ،
وشعرت باأللفة مع العديد مف أصدقائي الذيف عاشوا عمػى األرض .م َّيػزت الػرب كشػخص س ِػمعتو
يتكمـ معي مرات عديدة مف خوؿ األخريف .كما إنػي َّ
ميزتػو كشػخص كريػ اًر مػا رفضػتو حينمػا أتػى

إلي في األخريف .رأيت فيو األسد والخروؼ ،الراعي والعريس ،ولكػف أكرػر مػف ذلػؾ رأيتػو كقاضػياً
ّ
ىنا.
حتى في حضوره الرىيب ،كاف المعزف معي بيكذا عظمة مما جمب لي ال ارحػة .وكػاف واضػحاً أف
يرد أبداً أف أشعر بعدـ الراحة ،كؿ مػا أراده ىػو أف أعػرؼ الح َّ
الرب لـ ِ
ػؽ .ح تكفػي كممػات بشػرية
لوصؼ مدا الرىبة أو مدا المطؼ عند الوقوؼ أماـ الرب .كنػت قػد إجتػزت مرحمػة اإلىتمػاـ إف

كػػاف الحكػػـ جيػػداً أـ سػػيئاً بالنسػػبة لػػي ،فقػػد عرفػػت لمتػػو بػ ف الحكػػـ عػػادؿ ،وأنػػو بنمكػػاني الرقػػة فػػي

الحاكـ.
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أريػػت الػػرب ينظػػر الػػى العػػروش التػػي كانػػت حولػػو .شػػغؿ القديسػػوف الكريػػر منيػػا كمػػا كانػػت ىنػػاؾ

عػروش فارغػػة .رػػـ قػػاؿ" ،ىػػذه العػػروش ىػػي لمغػالبيف الػػذيف يخػػدموني ب مانػػة فػػي كػػؿ جيػػؿ .أعػ َّػدىا

أبي وأنا قبؿ ت سيس العالـ .ىؿ أنت مستحؽ أف تجمس عمى واحد منيا؟"
تذكرت ما قالو لي صديؽ فػي إحػدا المػرات" ،حػيف يسػ لؾ اهلل كمػي المعرفػة سػؤاحً ،فننػو ح يفعػؿ

ذلؾ لمبحث عف معمومات".

نظػػرت الػػى العػػروش موالػػى أؤلئػػؾ الجالسػػيف عمييػػا .إسػػتطعت تمييػػز بع ػض األبطػػاؿ العظمػػاء فػػي

اإليمػػاف ،ولكػػف معظػػـ الجالسػػيف الػػذيف عػ ِػرفتيـ لػػـ يكون ػوا معػػروفيف عمػػى األرض .فػػالكريريف مػػف
الذيف عرفتيـ كانوا مبشريف قضوا حياتيـ في غموض .لـ ييتموا أبداً ب ف يذكروا عمى األرض بؿ
يػػذكروا مػػف الػػرب .كنػػت مندىش ػاً بعػػض الشػيء لرؤيػػة الػػبعض ممػػف كػػانوا أغنيػػاء ،أو حكػػاـ ممػػف

كانوا أمناء لما أعطػي ليػـ .عمػى أف حػاؿ ،بػدا لػي أف النسػاء واألميػات المصػميات األمينػات ك َّػف

يشغمف عروشاً أكرر مف أف مجموعة مف العازبات.

لـ تكف ىناؾ طريقة ألجيب بكممة "نعـ" لسؤاؿ الرب إف كنت أعتبر نفسي مسػتحقاً لمجمػوس عمػى

عرش ىنا .لـ أكف مستحقاً لمجموس في رفقة أف واحد مف المتواجديف ىنػاؾ .عممػت إنػي أعطيػت

الفرصة لخوض سباؽ لمفوز بالجائزة العظمى فػي السػماء أو األرض ،ولكنػي فشػمت .كنػت يائسػاً،

ولكػػف كػػاف مػػا ي ػزاؿ ىنػػاؾ أمػػؿ واحػػد .ومػػع إنػػي كنػػت فاش ػوً معظػػـ حيػػاتي ،لكننػػي عممػػت ب ػ ني

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

"ولكف ىؿ تريد ىذا الكرسي؟"
أجبت" ،بالطبع أريد ذلؾ مف كؿ قمبي"،
ِ
األروقة وقاؿ" ،ىذه الكراسي الفارغة كاف ممكنػاً أف تشػغؿ فػي أف جيػؿ .قػدمت
رـ نظر الرب الى

ال ػػدعوة لمجم ػػوس ىين ػػا لك ػػؿ واح ػػد ناش ػػد إس ػػمي .ح تػ ػزاؿ ال ػػدعوة متاح ػػة .األف إذ ج ػػاءت المعرك ػػة

األخي ػرة ،كريػػروف ممػػف ىػػـ اخػػروف سػػيكونوف أولػػيف .ستشػػغؿ ىػػذه الك ارسػػي قبػػؿ إنتيػػاء المعركػػة.
سػيعرؼ الػػذيف سيجمسػػوف ىنػػا لشػيئيف سػػيرتدوف عبػػاءة التواضػػع وسػيكونوف ِشػػبيي .لػػديؾ العبػػاءة
األف .إف إستطعت اإلحتفاظ بيا وعدـ فقدانيا في المعركة ،فننو حيف ترجع ستكوف ِشػبيي أيضػاً.

ت لػي كػؿ السػمطة والقػوة،
حينئذ ستكوف مستحقاً لمجموس مػع ىػؤحء ،ألنػي جعمتػؾ مسػتحقاً .أعطيػ ْ
ػي تمامػاً .واألف
وأنا وحدف أستطيع إستخداميا .ستكوف غالِباً وستؤتمف بسمطتي فقط حػيف تبرػت ف َّ

إلتفت وأنظر الى أىؿ بيتي".

55

أدرت وجيػػي ونظػػرت خمفػػي فػػي اإلتجػػاه الػػذف جئػػت منػػو .إسػػتطعت مػػف مقدمػػة عرشػػو رؤيػػة كػػؿ
الغرفة .كاف المشيد يفوؽ نطاؽ المقارنة مع أف مجد أرضي .كاف الموييف يشغموف المراتب .كؿ

فػػرد فػػي المسػػتوا األدنػػى كػػاف أعظػػـ روعػػة مػػف جػػيش بكاممػػو ،وعممػػت أنػػو لػػدف قػػوة أكبػر .كانػػت

قػوتي تفػوؽ سػػعتي إلسػتيعاب ىكػػذا مجػد شػامؿ .ومػػع ذلػؾ ،إسػػتطعت رؤيػة جػزء صػػغير جػداً مػػف
الذيف ِ
شغموا الغرفة العظيمة.
رـ إلتفت ونظرت الى الرب فنندىشت لرؤية دموع في عينيو .كاف قد مس دموع كؿ واحد ىنػا مػا
عدا دموعو .وفيما كانت دمعة تسيؿ عمى خديو أمسكيا في يده .رـ َّ
قدميا لي قائوً

"ىذه ك سي .ىؿ ستشربيا معي؟"
ػي بػدأت أشػعر بمحبتػو
لـ تكف ىنػاؾ طريقػة ألرفػض طمبػو .وفيمػا كػاف الػرب مسػتم اًر فػي النظػر إل َّ

العظيمة .حتى وأنا كقذر كاف ح يزاؿ يحبني .ومع إني غير مسػتحؽ أرادنػي أف أكػوف قريبػاً منػو.
رـ قاؿ لي

ػب جميػػع ىػػؤحء محبػةً ح تسػػتطيع أف تػػدركيا .كمػػا أ ِحػ ق
"أ ِح ق
ػب جميػػع ىػػؤحء الػػذيف مػػف المفتػػرض أف

يكون ػوا ىنػػا ولكػػنيـ لػػـ ي ػ توا .تركػػت التسػػعة والتسػػعيف ألبحػػث عػػف ذاؾ المفقػػود .ح يتػػرؾ رعػػاتي
الو ِ
احد لمبحث عف التسعة والتسعيف الذيف ح يزالوا مفقوديف .جئت ألخمػص المفقػود .أتشػارؾ قمبػي

فػػي الػػذىاب إلنقػػاذ المفقػػوديف؟ ىػػؿ ستسػػاعد فػػي مػػؿء ىػػذه الغرفػػة ،ىػػؿ ستسػػاعد فػػي مػػؿء ىػػذه

كرسي في ىذه القاعة؟ ىػؿ ت خػذ ىػذه الميمػة لتجمػب فرحػاً لمسػماء ،لػي وألبػي؟ ىػذا
العروش وكؿ
ا
الحكػػـ ىػػو عمػػى أىػػؿ بيتػػي ،وبيتػػي نفسػػو لػػيس ممتمئ ػاً .لػػف تحسػػـ المعركػػة األخي ػرة الػػى أف يمػػتس
بيتي .حينئذ فقط سيحيف الوقت إلسػترداد األرض موا ازلػة الشػر مػف الخميقػة .إف شػربت ىػذه الكػ س
ستكوف م َّ
حباً لممفقوديف بالطريقة التي أحببتيـ".
رػػـ أخػػذ ك س ػاً بسػػيطاً جػػداً حتػػى إنػػي تفاجئ ػت بتواجػػد ىكػػذا أشػػياء فػػي غرفػػة بيكػػذا مجػػد ،ووضػػع

ػي أف أشػربيا
دمعتو فييا .رـ أعطاني إياىا .لـ أذؽ أبداً شيئاً بيذه المػ اررة .عممػت أنػو يسػتحيؿ عم َّ
كميا ،أو حتى الكرير منيا ،ولكني كنت مصمماً ألشربيا بقػدر إمكػاني .إنتظػر الػرب بصػبر حتػى

إنفجػػرت أخي ػ اًر فػػي بكػػاء مريػػر وك ػ ف أنيػػار حقيقي ػػة مػػف الػػدموع تتػػدفؽ منػػي .كنػػت أبكػػي ألج ػػؿ
المفقوديف ،ولكف ب كرر مف ذلؾ كنت أبكي ألجؿ الرب.

نظرت إليو في ي س فيما لـ أسػتطع بعػد إحتمػاؿ ىػذا األلػـ العظػيـ .رػـ بػدأ سػومو يممئنػي ممتزجػاً
بمحبتو التي شعرت بيا .لـ أشعر أبداً شيئاً بيذه الروعة .كاف ىػذا المػاء الحػي الػذف كنػت أعػرؼ

ػي إشػتعمت فييػا النػار .فبػدأت أشػعر بػ ف
أنو ينبع طواؿ األبدية .رـ شعرت وك ف الميػاه المتدفقػة ف َّ
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ى ػػذه الن ػػار س ػػتمتيمني إف ل ػػـ أب ػػدأ ف ػػي إع ػػوف فخام ػػة مج ػػده .ل ػػـ أش ػػعر أب ػػداً بيك ػػذا ح ػػافز لمكػ ػ ارزة،
وعبادتو ،مواستخداـ كؿ نفس أعطيت لي مف أجؿ إنجيمو.

ىتفػػت ناسػػياً كػػؿ واحػػد مػػا عػػداه" ،يػػا رب .أنػػا أعمػػـ األف أف عػػرش الحكػػـ ىػػذا ىػػو عػػرش النعمػػة
أيضػاً ،موانػػي ألػتمس إليػػؾ األف نعمػةً مػػف أجػؿ ِخػدمتؾ .قبػؿ كػػؿ شػيء ألػػتمس منػؾ النعمػػة أسػ ؿ

النعمػػة إلسػػتكماؿ دربػػي .أس ػ لؾ النعمػػة لكػػي أحبػػؾ ىكػػذا لدرجػػة أسػػتطيع التحػػرر مػػف التض ػػميؿ
أفسدت حيػاتي .أدعػو بنسػمؾ لمخػوص مػف نفسػي ومػف شػر قمبػي ،وأف يسػتمر ىػذا
واألنانية التي
ْ
الحػػب الػػذف أشػػعر بػػو فػػي التػػدفؽ فػػي قمبػػي .أس ػ لؾ أف تعطينػػي قمبػػؾ ،تعطينػػي حبػػؾ .أس ػ لؾ أف
تعطينػػي نعمػػة الػػروح القػػدس ليبكػػت قمبػػي عمػػى خطيتػػي .أسػ لؾ نعمػػة الػػروح القػػدس لمشػػيادة عنػػؾ

كما أنت حقاً .أس لؾ النعمة ألشيد لكؿ ما أعددتو ألؤلئؾ القػادميف إليػؾ .أسػ لؾ أف تكػوف النعمػة
عمي ألكػرز حقيقػة ىػذا الحكػـ .أسػ ؿ النعمػة إلشػاركيا مػع أؤلئػؾ المػدعويف ليشػغموا ىػذه العػروش
َّ
الفارغػة ،إلعطػائيـ كممػات الحيػاة التػػي سػتحفظيـ عمػى طريػؽ الحيػػاة وتمػنحيـ اإليمػاف ليفعمػوا مػػا
ىـ مدعويف ل ِفعمو .يا رب أس لؾ ىذه النعمة".

رػػـ وقػػؼ الػػرب .وفػػي الحػػاؿ وقػػؼ أيض ػاً كػػؿ الجالسػػيف عمػػى العػػروش بقػػدر مػػا إسػػتطاعت عينػػي

توىجت عيني الرب بنار لـ أر عينيو ىكذا قبوً.
رؤيتو .رـ
ْ

"أنت ناشدتني النعمة .ىذا المطمب لـ أرفضو أبداً .سترجع أنت وسيكوف الروح القدس معؾ .ذقت
ىنػا طيبتػػي وصػرامتي أيضػاً .عميػؾ أف تتػػذكر ِكوىمػػا إف أردت البقػػاء عمػى طريػػؽ الحيػػاة .الحػػب

الحقيق ػػي هلل يتض ػػمف في ػػو حك ػػـ اهلل .ينبغ ػػي أف تع ػػرؼ طيبت ػػي وصػ ػرامتي مواح فنن ػػؾ ستس ػػقط ف ػػي
ػت لػؾ ىنػػا ،لِتع ِػرؼ ِكوىمػػا .المحادرػات التػي كانػػت لػؾ مػػع
الضػوؿ .ىػذه ىػػي النعمػة التػػي أعطي ْ
اإلخوة ىنا كانت نعمتيَّ .
تذكر ذلؾ".
رـ وجو سيفو نحو قمبي والى فمي والى يدفَّ.

عنػػدما فعػػؿ ذلػػؾ خرج ػت نػػار مػػف سػػيفو وأحرقتنػػي ب ػ لـ شػػديد .رػػـ قػػاؿ" ،ىػػذا أيض ػاً نعمػػة "،وتػػابع
كومػو" ،أنػت لسػت سػػوا واحػد مػف العديػديف الػػذيف أعػدوا ليػذه السػاعة .أكػ ِػرز وأكتػب عػف كػؿ مػػا
رأيتو ىنا .ما قمتو لؾ قمو إلخوتي .إذىب ِ
وناد قادتي ليخوضوا المعركة األخيرة .إذىب ودافع عف

الفقػراء والمضػػطيديف وعػػف األ ارمػػؿ واليتػػامى .ىػػذه ىػػي ميمػة قػػادتي ،وىػػي تتواجػػد حيػػث تجػػدىـ.
ألطفالي أىمية بالنسبة لي أكرر مف نجوـ السماءِ .
أطعـ خ ارفػي ،إعتنػي بصػغارف .إعطػييـ كممػة

اهلل لكي يحيوا .إذىب الى المعركػة .إذىػب وح تت ارجػع .إذىػب بسػرعة ألنػي سػ تي سػريعاًِ .
أطعنػي

مواستعجؿ ليوـ قدومي".
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رـ أتت مجموعة مف الموئكة ورافقتني الى خارج العرش .مشى قائد الموئكة بجانبي وبدأ بالقوؿ
"األف إذ وقؼ الرب فننو لف يجمس رانية حتى تنتيي الحػرب األخيػرة .لػف يجمػس الػى الوقػت الػذف
فيو توضع األعداء تحت قدميو .حاف الوقت األف .فيالؽ الموئكة التي كانػت واقفػة عمػى إسػتعداد

منػػذ ليمػػة األحـ قػػد أطمقػػت األف الػػى األرض .أطمقػػت حشػػود العػػدو أيض ػاً .ىػػذا ىػػو الوقػػت الػػذف
تنتظره كػؿ الخميقػة .سػيكمؿ السػر العظػيـ هلل قريبػاً .سػنقاتؿ األف حتػى النيايػة .سػنقاتؿ معػؾ ومػع

إخوتؾ".

رـ استيقظت.
وفيمػػا إسػػتمرت باإلبتعػػاد عػػف كرسػػي الدينونػػة ،بػػدأت أفكػػر ممي ػاً بكػػؿ مػػا إختبرتػػو لمتػػو .لقػػد كػػاف

إختبا اًر رىيبػاً ورائعػاً معػاً .مػع إنػو كػاف تحػد وتم ّػزؽ فػي القمػب ،إح أنػي شػعرت ب مػاف لػـ أشػعر بػو
سابقاً .في البداية لـ يكف سيوً تغطيتو أماـ الكريريف ،كما إني لـ أكف قاد اًر حتى عمى إخفاء ِفكر
واحد .ولكف حينما إسترخيت وقبمػت األمػر ،عالمػاً أف ذلػؾ إنمػا يطيػر نفسػي ،ومػف رػـ تحػوؿ الػى

تحرير عظيـ .فعدـ وجػود شػيء ألخفيػو كػاف مرػؿ طػرح النيػر األرقػؿ والقيػود األقػوا .بػدأت أشػعر
وك ني إستطعت التنفس بشكؿ لـ أستطيعو سابقاً.
وكممػػا إزددت إسػػترخاء كمم ػػا بػػدت ق ػػدرة ذىنػػي اإلس ػػتيعابية فػػي إزدي ػػاد .رػػـ ب ػػدأت أشػػعر بنتص ػػاؿ
متواصػػؿ ح تسػػتطيع كممػػات إنسػػاف النطػػؽ بيػػا .فكػػرت بكػػوـ بػػولس الرسػػوؿ عػػف زيارتػػو لمسػػماء
الرالرػػة ،حيػػث سػ ِػمع كومػاً ح يمكػػف وصػػفو .ىنػػاؾ إتصػػاؿ روحػػي يفػػوؽ بكريػػر أف إتصػػاؿ بشػػرف.

إنو أعمؽ وذو معنى أكرػر مػف كممػات بشػرية ينطقيػا اإلنسػاف .إنػو بطريقػة مػا إتصػاؿ نقػي لمقمػب
والذىف معاً ،وىو بيكذا نقاوة إذ ح إحتماؿ لسوء فيمو.

وفيمػػا نظػػرت الػػى شػػخص مػػا فػػي الغرفػػة .بػػدأت أفيػػـ مػػا كػػاف يفكػػر بػػو ،تمام ػاً مرػػؿ قدرتػػو عمػػى

فيمػػي .حينمػػا نظػػرت الػػى الػػرب ،بػػدأت أفيمػػو بػػنفس الطريقػػة .إسػػتمرنا بنسػػتعماؿ كممػػات ،ولكػػف

معن ػػى ك ػػؿ كمم ػػة ك ػػاف بيك ػػذا عم ػػؽ لدرج ػػة ح يمك ػػف لق ػػاموس أف ي ػػدركيا .تح ػػرر ذىن ػػي لدرج ػػة
تضاعفت سعتو مرات عديدة .إمتمئت بفرح فاؽ كؿ إختبار سابؽ.

اإلتصال الروحي
توض ػ لػػي أف الػػرب كػػاف مسػػتمتعاً بالتحػػدث معػػي بيػػذه الطريقػػة ،تمام ػاً مرممػػا كنػػت أنػػا معػػو .لػػـ

يحدث لي أبداً إني فيمػت بيكػذا عمػؽ مػدا مػا تعنيػو الػرب أف يكػوف كممػة اهلل .يسػوع ىػو وسػيمة

إتصاؿ اهلل مع خميقتو .كمماتو ىي روح وحياة ،ومعانييا وقوتيا فاقػت بصػورة عظيمػة مػا يسػتطيع
اإلنساف الحاضر وصفو.
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كممات اإلنساف ىي شكؿ سطحي إلتصاؿ الروح .خمقنا اهلل لنكوف قادريف عمى اإلتصاؿ بمسػتوا

يفوؽ كممات البشر ،ولكف بسبب السقوط موانييار برج بابؿ ،فقػدنا ىػذا اإلسػتيعاب .ح نسػتطيع أف
نكوف ما خمقنا ألجمو الى أف نستعيد ذلؾ رانية ،وبنمكاننا إحػراز ذلػؾ فقػط حينمػا نكػوف أحػ ار اًر فػي

محضره.

بدأت أفيـ أنو عندما أخط أدـ ،ىذا مػا جعمػو يختبػل عػف اهلل ،فقػد كانػت بدايػة ألفظػع تشػويو لمػا

خمؽ اإلنساف ألف يكوف .وىذا أدا الى خفػض قػدراتنا العقميػة والروحيػة .ولكػف بنمكاننػا إسػتعادتيا

فقػػط حينمػػا نخػػرج م ػػف اإلختبػػاء ونصػػير واض ػػحيف وغيػػر م ػزيفيف .وى ػػذا معنػػاه إنفتػػاح انفس ػػنا هلل

موانفتػػاح الواحػػد لسخػػر .إنػػو كػػالنظر الػػى مجػػد الػػرب بوجػػو غيػػر مبرقػػع وأنػػو تغيرنػػا الػػى صػػورتو.
فاألحجبة ،التي تسببت في إختباءنا ،ينبغي عمينا طرحيا.

كاف أوؿ سؤاؿ س لو الرب ألدـ بعد خطيتو" ،أيف أنػت؟" ،بػذات الطريقػة ،فننػو السػؤاؿ األوؿ الػذف
ينبغػػي أف نجيبػػو إف كنػػا نريػػد الػػرب أف يسػػتردنا إليػػو .بػػالطبع كػػاف الػػرب يعمػػـ مكػػاف أدـ .فالس ػؤاؿ

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

قصػػة اإلفتػػداء ىػػو موحقػػة اهلل لإلنسػػاف ولػػيس موحقػة اإلنسػػاف هلل .حينمػػا نػػتمكف مػػف إجابػػة ىػػذا

السؤاؿ عالميف أيػف نحػف فػي عوقتنػا مػع اهلل ،فنننػا سنسػترد تمامػاً إليػو .لكننػا سػنتمكف مػف معرفػة

اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ فقط حينما نكوف في محضر الرب.

ىػػذا كػػاف جػػوىر إختبػػارف كمػػو عنػػد كرسػػي الدينونػػة .عمػػـ الػػرب مسػػبقاً كػػؿ مػػا يخصػػني .كػػؿ ىػػذا

اإلختبار ىو مف أجؿ فائدتي ،لكي أعمػـ أيػف كنػت .كػؿ ذلػؾ كػاف مػف أجػؿ الخػروج مػف اإلختبػاء

مواخراجي مف الظممة والدخوؿ في النور.
كمػػا بػػدأت فػػي إدراؾ مػػدا رغبػػة الػػرب فػػي أف يكػػوف واحػػداً مػػع شػػعبو .مػػف خػػوؿ كػػؿ الحكػػـ ،لػػـ
يحػػاوؿ أف يرينػػي شػػيئاً سػواء جيػػداً أـ رديئػاً بقػػدر مػػا أرادنػػي رؤيػػة اإلتحػػاد معػػو .كػػاف الػػرب يبحػػث
عني أكرر مما كنت أبحث عنو .أحكامو حررتني وحكمو لمعالـ سيحرر العالـ.

باتػػت الظممػػة فػػي العػػالـ أبديػػة نتيجػػة اإلضػػطرار الػػى اإلختبػػاء ،الػػذف بػػدأ مباش ػرة بعػػد السػػقوط .فػ ػ

"الس ػػير ف ػػي الن ػػور" ى ػػو أكر ػػر م ػػف معرف ػػة مواطاع ػػة حػ ػ ا
ؽ مع ػػيف ،في ػػو حػ ػؽ وحري ػػة م ػػف اإلض ػػطرار

لإلختبػػاء .حينمػػا ي ػ تي يػػوـ الحسػػاب ،فننػػو سػػيجمب التحريػػر الحاسػػـ ألدـ مػػف مكػػاف إختبػػاءه .لػػف
يك ػػوف فق ػػط تحريػ ػ اًر حاس ػػماً ألدـ ب ػػؿ سػ ػيكوف أيضػ ػاً بداي ػػة لتحري ػػر الخميق ػػة ،الت ػػي كان ػػت خاض ػػعة

لمعبودية بسبب أدـ.
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"السػػير فػػي النػػور" تعنػػي ح إختبػػاء بعػػد ،مػػف اهلل أو مػػف أف شػيء اخػػر .لػػـ يكػػف عػػرف أدـ وحػواء
قبؿ السػقوط جسػدياً فحسػب بػؿ روحيػاً أيضػاً .حينمػا يكمػؿ خوصػنا ،فنننػا سػنعرؼ ىػذا النػوع مػف

الشفافية رانية .ألف نكوف منفتحيف عمى احخػريف تمامػاً سيتسػبب فػي إنفتػاح ممالػؾ لسػنا نعمػـ فػي

الوقت الحاضر إف كانت موجودة حقاً .ىذا ما يحاوؿ الشيطاف أف يزوره مف خوؿ حركة العصػر

الجديدة.

رجوع الحكمة
فيمػػا كنػػت أسػػير متػ موً فيمػػا تعممتػػو ،ظيػػر الػػرب فػػي الحػػاؿ بجػػانبي بشػػكؿ "الحكمػػة" رانيػػة .كػػاف

ظيػػوره أكرػػر ت لق ػاً ممػػا رأيتػػو سػػابقاً بػػؿ أكرػػر ت لق ػاً ممػػا كػػاف عمػػى كرسػػي الدينونػػة .كنػػت منػػذىوً
ومبتيجاً في اف واحد.

فس لتو" ،يا رب ىؿ سترجع معي وأنت بيذه الحالة؟"
"سػ كوف دومػاً معػػؾ بيػػذه الحالػػة .عمػػى كػػؿ حػػاؿ أريػػد أف أكػػوف أكرػػر لػػؾ مػػف الطريقػػة التػػي ت ارنػػي

فييا األف .لقد رأيت طيبتي وقساوتي ىنا ،ولكنؾ ح زلت ح تعرفني تماماً كحاكـ بار".

أدىشػػني كومػػو .كنػػت قػػد قضػػيت وقت ػاً طػػويوً قػػداـ كرسػػي دينونت ػو ،وشػػعرت ب ػ ف كػػؿ مػػا تعممتػػو
يخص حكمو .توقؼ قميوً عف الكوـ ألتمكف مف إستيعاب كومو رـ تابع
ق

"ىنػػاؾ حريػػة تػ تي حينمػػا تصػػدؽ الحػػؽ ،ألف كػػؿ مػػف تحػ َّػرر فيػػو حػ ٌّػر حقػاً .الحريػػة فػػي محضػػرف
أعظػػـ مػػف مجػػرد إدراؾ الحػػؽ .إختبػػرت الحريػػة فػػي محضػػرف ،ولكػػف ح يػزاؿ ىنػػاؾ الكريػػر لتفيمػػو

ػر .يتواجػد البِػر فقػط
عف حكمي .حينما أحكػـ ،فػنني لسػت أبحػث عػف تيمػة أو تبريػر بػؿ ألخػرج بِ َّاً
في اإلتحاد معي .ىذا ىو حكـ البِر ،جمب شخص ليتحد معي.
"ترتدف كنيستي األف الخزف ألنو ليس ليا قضاة .ليس ليا قضاة ألنيا ح تعرفنػي كقاضػي .سػ قيـ
األف قضاةً لشعبي ممف يعرفوف دينونتي .لف يقرروا ما بيف الناس وبيف المسائؿ فحسب بؿ أيضاً
سيجعموا األشياء صحيحة وىذا معناه سيجعموىا تتفؽ معي.
"حينما ظيػرت ليشػوع كقائػد لمجنػد ،أعمنػت إنػي لسػت ح فػي جيتػو وح فػي جيػة أعدائػو .ح أتحيػز
أبداً الى جية .حينما أتي ،فنني أتي لكي أتولى األمر وليس لكػي أتحيػز الػى جيػة .ظيػرت كقائػد
لمجند قبؿ أف يتمكف إسرائيؿ مف الدخوؿ الى أرض الموعد .الكنيسة األف عمػى وشػؾ الػدخوؿ فػي

أرض موعػػدىا ،وأنػػا أيض ػاً عمػػى وشػػؾ الظيػػور كقائػػد لمجنػػد .حينمػػا أفعػػؿ ذلػػؾ ،فػػنني س ػ زيؿ كػػؿ
الذيف يجبِروف شعبي عمى التحيز ضد إخوتيـ.
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"ح أتحيز في عدالتي فيا يخص النزاعات البشرية ،حتى تمؾ المتورط فييػا شػعبي .مػا كنػت أفعمػو

إلسػرائيؿ كنػػت أفعمػػو لسعػػداء أيض ػاً ولػػيس ضػػدىـ .وألنكػػـ تنظػػروف مػػف وجيػػة نظػػر بشػرية ،فيػػو

منظور دنيوف لذلؾ ح تبصروف عدالتي .عميكـ أف تبصروا عدالتي لكي تسيروا في سػمطتي ،ألف

البر والعدالة ىما أساس عرشي.

"ألصػػقت البِ ػر فػػي شػػعبي الػػذف إخترتػػو .ولكػػف كمػػا إس ػرائيؿ فػػي البريػػة ،فننػػو حتػػى أعظػػـ قديسػػي

الكنيسة عمى مر الدىور إصطفوا مع طرقي بجزء بسيط مف أوقػاتيـ ،أو بجػزء بسػيط مػف افكػارىـ
وقمػػوبيـ .ف نػػا لسػػت فػػي جيػػتيـ وح ضػػد أعػػدائيـ ،لكنن ػي ات ألس ػتخدـ شػػعبي لخػػوص أعػػدائيـ.
أ ِح ق
ب كؿ الناس وأرغب أف يخمص الجميع".

إستخدام اإلخوة من قبل األعداء
"لـ أستطع نسياف المعركة العظيمة التي قاتمنا فييا عمى الجبؿ .لقد أصبنا العديد مػف إخوتنػا فيمػا
كنػػا نحػػارب الشػػر الػػذف كػػاف يسػػيطر عمػػييـ .كػػاف العديػػد مػػنيـ ح ي ػزاؿ فػػي معس ػكر العػػدو ،س ػواء

كانوا مستخدميف مف قبؿ العدو أو محتجزيف ك سرا .بدأت أتسائؿ إف كانت المعركة القادمة ضد
إخوتنا رانية .كاف الرب ينظرني فيما كنت أفكر ممياً في كؿ ذلؾ ،فنستمر قائوً

"الى أف تنتيي المعركة المقبمة سيسػتخدـ بعػض مػف إخوتنػا دومػاً مػف قبػؿ العػدو .ولكػف لػيس ىػذا
ما أريد قولو لؾ األف ،لكني أقولو ألساعدؾ لتنظر كيؼ يدخؿ العدو الى قموبكـ وأذىانكـ ،وكيؼ
يستخدمؾ أنت وحتى ىذه المحظة ،فننؾ لست ترا كؿ شيء كما أراىا أنا.
"ىذا الشيء شائع مع شعبي .في ىذا الوقت ،حتى أعظـ قادتي ناد اًر ما يكونوا في إنسجاـ معػي.

العديد منيـ يعمؿ أعماحً جيداً ،ولكف القميؿ منيـ يعمؿ ما دعوتيـ لعممو .وسبب ذلؾ في الغالػب
ىػو اإلنقسػػامات فيمػػا بيػػنكـ .لػػـ أجػػل ألتحيػػز الػػى أيػة مجموعػػة ،لكنػػي أدعػػو أؤلئػػؾ الػػذيف سػػي توف

إلى جيتي.

"تنػذىؿ حينمػػا أعطيػؾ "كممػػة معرفػػة" عػػف شػػخص مػريض جسػػدياً ،أو معرفػػة أخػػرا لسػػت تعمميػػا.
ىذه المعرفة تػ تي حينمػا تممػس ذىنػي ولػو بدرجػة قميمػة .أنػا أعمػـ كػؿ األشػياء .إف كػاف لػؾ ذىنػي

بصورة كاممة لكنت قاد اًر عمى معرفة كػؿ شػيء عػف كػؿ واحػد تمتقػي بػو بػذات الطريقػة التػي أ ارىػـ

ػي تمامػاً .فػ ف تعػرؼ كيػؼ تسػتخدـ ىكػذا معرفػة بصػورة
أنا .ولكف مػع ذلػؾ فينػاؾ الكريػر لتربػت ف َّ
صحيحة ينبغي أف يكوف لؾ قمبي .حينئذ فقط ستعرؼ حكمي.

"يمكنني إئتمانؾ بمعرفتي الخارقة لمطبيعة الى الدرجة التي فييا تعرؼ قمبي .لـ تكف ِىبػات الػروح

التػػي أعطيتيػػا لكنيسػػتي إح إشػػارات صػػغيرة مػػف القػػدرات لمجيػػؿ القػػادـ .دعوتػػؾ لتكػػوف رسػػوحً لػػذلؾ
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الجيؿ .لذلؾ عميؾ أف تعرؼ قوتيا .ينبغي أف تكوف لؾ رغبة جدية لِميبات ألنيا جزء مني ،موانػي
أعطيتيػػا لػػؾ لكػػي تكػػوف مرمػػي .أنػػت م ِح ػؽ ألف تبحػػث لتعػػرؼ فكػػرف وطرقػػي ومقاصػػدف ،ولكػػف
ينبغي أف تكوف لؾ أيضاً الرغبة ألف تعرؼ قمبػي .حينمػا تعػرؼ قمبػي حينئػذ سػتنفت عيػوف قمبػؾ.

حينئذ سترا كما أرا أنا وستعمؿ ما أعمؿ أنا.

"إني مزمع أف أئتمف عمى كنيستي بكرير مف القػدرات لمجيػؿ القػادـ .عمػى أف حػاؿ ،ىنػاؾ ضػوؿ
عظػػيـ كريػ اًر مػػا يقػػع عمػػى أؤلئػػؾ الػػذيف إئػػتمف إلػػييـ بقػػوة عظيمػػة .إف لػػـ تفيػػـ مػػا أنػػا مزمػػع ألريػػؾ

إياه ،فننؾ ستقع في ذلؾ الضوؿ أيضاً.

"طمبت نعمتي وسيكوف لؾ ذلؾ .النعمة األولى التي ستحفظؾ لمسير في طريػؽ الحيػاة ىػو معرفػة
أف شيء لست تفيمو مرممػا أفيمػو أنػا .فمعرفتػؾ لمسػتوا
مستوا الضوؿ الحالي .الضوؿ يشمؿ َّ

الضوؿ الحالي يجمب تواضع ،وأنا أعطي نعمتي لممتضعيف".

"ليذا السبب قمت ،مف ىو أعمػى إح عبػدف  ،" ...وليػذا السػبب قمػت لمفريسػييف ،لدينونػة جئػت
الى العالـ  ..ألعطي البصر لمذيف ح يبصػروف وأعمػي الػذيف يبصػروف  ...إف كنػتـ عميػاف لمػا
تدعوف أنكـ ت ِ
كنتـ أرمة ،ولكف ألنكـ َّ
بصػروف ،فػنف إرمكػـ بػاؽ .لػذاؾ السػبب أيضػاً أصػاب نػورف
بولس حينما دعوتو .لـ كشؼ نورف إح حالتو الحقيقية .ف نت مرمو ،ينبغي أف تصػاب بػالعمي فػي

الحياة الطبيعية لكي تتمكف مف اإلبصار بروحي".

الرسل
نصيحة ُّ
رػػـ شػػعرت بػ ني مجبػػر ألشػػاىد الجالسػػيف عمػػى العػػروش الػػذيف كنػػا نجتػازىـ .مواذ فعمػػت ذلػػؾ ،وقػػع
نظرف عمى رجؿ عرفت أنو بولس الرسوؿ .وفيما نظرت الى الرب أومل لي ب ف أكممو.

فقمت وأنا شاعر بنرتباؾ موارارة ليذا المقاء" ،كنت تواقاً جداً ليذا المقاء "،وتابعػت" ،إننػي أعمػـ ب نػؾ
مػ ِ
ػدت الكنيسػػة كريػ اًر موانيػػا مػػف المحتمػػؿ ح تػزاؿ تنجػز أكرػػر ممػػا فعمػو الجميػػع
درؾ أف رسػػائمؾ أرشػ ْ
معاً .إنؾ ح تزاؿ واحداً مف أعظـ األنوار عمى األرض".

قاؿ بمطؼ" ،شك اًر .ولكنؾ لست تدرؾ مدا تشوقنا ألف نمتقي بكـ جميعػاً .أنػتـ جنػود فػي المعركػة
األخي ػرة ،أنػػتـ أؤلئػػؾ الػػذيف ننتظػػر جميعنػػا اإللتقػػاء بي ػـ ىنػػا .نحػػف رأينػػا تمػػؾ األيػػاـ بصػػورة معتمػػة
خوؿ رؤيتنا النبوية المحددة ،لكنكـ أختِرتـ لتعيشوا فييا .أنتـ جنود م ِعػ قدوف لممعركػة األخيػرة .أنػتـ
أؤلئؾ الذيف كنا ننتظرىـ".
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قمت فيما كنت ح أزاؿ مرتبكػاً" ،ولكػف لػيس ىنػاؾ طريقػة أسػتطيع أف أنقػؿ التقػدير الػذف نشػعر بػو
تجاىؾ وتجاه احخريف الذيف ساعدوا في إرشادنا الطريؽ بحياتيـ وكتاباتيـ .كما أعمـ ب ننا سنعبر
لكـ عف تقديرنا طواؿ األبدية ،لذلؾ أرجوؾ ،فيما أتواجد ىنا أف تػدعني أسػ لؾ" ،مػا الػذف تريػد أف

تقولو لجيمي يمكف أف يساعدنا في ىذه المعركة؟"

ف جاب بولس وىو يحدؽ بعزـ في عيني" ،كؿ ما أستطيع أف أقولو لؾ األف ىو ما قمتو لػؾ سػابقاً
مف خػوؿ ِكتابػاتي ".وتػابع كومػو" ،عمػى أف حػاؿ ،أنػت سػتفيميا بصػورة أفضػؿ إف أدركػت بػ ني
كنت مقص اًر في جميع ما دعيت ألعممو".

ف حتجت" ،ولكنؾ األف جالس عمى أعظـ العروش .وح زلت تجني رما اًر أكرػر لمحيػاة األبديػة أكرػر
مما ي ممو أف واحد منا".

"بنعمة اهلل إستطعت إنياء مسيرتي ،ولكنػي لػـ أخطػو فػي جميػع مػا دعيػت إليػو .كنػت مقصػ اًر فػي
األىداؼ العميػا التػي كػاف بنمكػاني السػير فييػا ،مرممػا فعػؿ كػؿ واحػد .أعمػـ أف الػبعض يػدرؾ ب نػو

تجػػديؼ ألف يفكػػروا عنػػي كش ػيء أقػػؿ مػػف األمرمػػة العظيمػػة لمخدم ػة المسػػيحية ،ومػػع ذلػػؾ كنػػت
صريحاً حينما كتبت ِعند نياية حياتي ب ني كنت أعظـ الخطاة .لـ أقػؿ بػ ني كنػت أعظػـ الخطػاة

في حياتي بؿ باألحرا كنت أعظـ الخطاة في حينو .ومع ذلؾ أعطيت الكرير مف الفيـ ،إح إنػي
نسبياً ِسرت فيو قميوً".

فس لت" ،كيؼ يمكف أف يكوف ىذا .إني أفكر أنو مجرد تواضع".

"التواضػػع الحقيقػػي ىػػو إتفػػاؽ مػػع الحػػؽ .ح تخػػؼ .فرسػػائمي ىػػي حػػؽ وقػػد كتبػػت ِ
بمسػػحة الػػروح
القدس .عمى أف حاؿ ،أعطيت الكرير جػداً ولػـ أسػتخدـ جميػع مػا أعطػي لػي .كػؿ واحػد ىنػا كػاف
قص اًر فيما أعطي لو ما عدا واحداً .السبب في أنو ينبغي أف ترا ذلػؾ شخصػياً عنػي ىػو أنػو ح
م َّ
مشوىة عني".
يزاؿ الكريريف يشوىوف تعميمي ألف ليـ نظرة َّ

"كمػػا أريػػت التتػػابع فػػي رسػػائمي ،فقػػد إجتػػزت الشػػعور ب ػ ني لػػـ أكػػف األقػػؿ ش ػ ناً مػػف معظػػـ الرسػػؿ

المتفوقيف ،ألعترؼ ب ني األدنى مف بقية الرسؿ .رـ رأيت ب ني األدنػى بػيف القديسػيف وفػي النيايػة
وجدت نفسي ب ني أعظـ الخطاة .لـ أكف مجرد شخص متواضع بؿ كنت أتكمـ ح ا
ؽ متَّزف .إئػت ِمف
لي أكرر بكرير مما إستخدمتو .ليس ىينا إح و ِ
احد فقط أمف بصدؽ وأطاع تماماً وأنجػز بحػ ا
ؽ كػؿ

ما أعطي لو .ولكف يمكنؾ السير في العمؿ أكرر مما فعمت أنا".
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إعادة إكتشاف األساس
ػاعر بػػوىف" ،أعمػػـ أف مػػا تقولػػو حػػؽ ،ولكػػف ىػػؿ أنػػت متػػيقف أف ىػػذه ىػػي الرسػػالة األكرػػر
ف جبتػػو شػ اً
أىمية بنمكانؾ إعطائيا لنا بش ف المعركة األخيرة؟"

أجابني بنقتناع راسي" ،إنني متيقف مف ذلؾ .كما إني أقدر نعمة الرب إلستخداـ رسائمي كمػا فعػؿ

ىو ،لكني قمػؽ لمطريقػة غيػر الموئمػة التػي يسػتخدميا الكريػروف .فرسػائمي ىػي حػ ق
ؽ الػروح القػدس

موانيػػا األيػػات المقدسػػة .أعطػػاني الػػرب أحجػػا اًر عظيمػػة ألضػػعيا فػػي تشػػييد كنيسػػتو األبديػػة ولكنيػػا
ليسػػت أحجػػار األسػػاس .أحجػػار األسػػاس وضػػعيا يسػػوع وحػػده .حيػػاتي وخػػدمتي ليسػػت النمػػوذج

لدعوتؾ ،يسوع وحده ىو النموذج.

"إف إست ِ
خدـ كؿ ما كتبتو ك ساس ،لما تمكف مف حمؿ الرقؿ لػذاؾ الػذف يحتػاج أف يبنػى عميػو .مػا
كتبتػػو يجػػب أف يبنػػى عمػػى األسػ ِ
ػاس الواحػ ِػد الػػذف بنمكانػػو الصػػمود مػػا أنػػت مزمػػع عمػػى تحممػػو ،ح
ينبغي أف يسػتخدـ كاألس ِ
ػاس .عميػؾ أف تنظػر الػى تعميمػي مػف خػوؿ تعػاليـ الػرب ،وح تحػاوؿ أف

تفيػـ الػرب مػف منظػورف أنػا .كممػات الػرب ىػػي األسػاس .أنػا بنيػت عمػييـ بػاذحً غايػة الجيػد عمػػى
كومو .أعظـ حكمة وأعظـ ح ا
ؽ قوف ىو كوـ الرب وليس كومي.
"أنو لشيء ضػرورف أف تعػرؼ بػ ني لػـ أسػير فػي جميػع مػا كػاف متاحػاً لػي .فينػاؾ الكريػر مػا ىػو
متيسر لكؿ مؤمف ليسػير فيػو مقارنػة بػي .لػدا جميػع المػؤمنيف الحقيقيػيف الػروح القػدس .فقػوة ذاؾ

الػػذف خمػػؽ كػػؿ األشػػياء تعػػيش فػػييـ .حيػػث أف أدنػػى القديسػػيف لػػو القػػوة لتحريػػؾ جبػػاؿ أو إليقػػاؼ
جيوش أو إلقامة موتى.
"إف أردت أف تنج ػػز جمي ػػع م ػػا دعي ػػت لتفعم ػػو ف ػػي يوم ػػؾ ،ف ػػنف خ ػػدمتي ينبغ ػػي أف ح ينظ ػػر إليي ػػا
ك ساسية بؿ كموقع بداية .ينبغي أف ح يكوف ىدفكـ مرؿ ىدفي ،بؿ مرؿ ىدؼ الرب .تستطيع أف

تكوف مرمو وأف تعمؿ كؿ ما عممو ،بؿ ب كرر مف ذلؾ ،ألنو َّ
دخر أجود خمره لسخير".

تػػذكرت رانيػػة أنػػو ح يمكػػف أف يقػػاؿ ىنػػا إح الحػػؽ .أعمػػـ أنػػو كػػاف محق ػاً فيمػػا يخػػص اإلسػػتخداـ

الخػػاطل لتعاليمػػو ك سػػاس ،بػػدحً عػػف البنػػاء فػػوؽ أسػػاس األناجيػػؿ .ولكنػي كنػػت ح أزاؿ مستصػػعباً
قبوؿ ما ذكره بولس ب نو كاف مقص اًر في دعوتو.

نظػرت الػػى عػػرش بػػولس والػػى المجػػد الػػذف ىػػو فيػػو .كػػاف أكرػػر بكريػػر ممػػا حممػػت بػػو إطوقػاً عمػػا

يحرزه القديسػيف العظمػاء فػي السػماء .كػاف بػولس صػريحاً ورابتػاً كمػا توقعتػو أف يكػوف .إنصػدمت
بكومو كيؼ أنو كاف ح يزاؿ ميتماً بكؿ الكنائس .كنت معجباً بو لدرجة كبيرة ،ووجػدت أف ىنػاؾ
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معصػػية يحػػاوؿ أف يحررنػػي منػػو .ومػػع ذلػػؾ ،كػػاف أعظػػـ بكريػػر مػػف بػػولس الػػذف كنػػت معجبػاً بػػو.
وعالماً ما كنت أفكر فيو ،وضع يديو اإلرنيف عمى ذراعي ونظر في عيني ب ِ
كرر عزـ.
"إن ػي أخيػػؾ .أحبػػؾ كمػػا يفعػػؿ كػػؿ واحػػد ىنػػا .ولكػػف عميػػؾ أف تفيػػـ أف مسػػيرتنا قػػد إكتمم ػت األف.

فػػنحف ح نسػػتطيع أف نضػػيؼ أو نزيػػؿ مػػا زرعنػػاه عمػػى األرض ،أمػػا أنػػت فتسػػتطيع .نحػػف لسػػنا
رجاءؾ .أنت األف رجائنا .حتى في ىذه المحادرة كؿ ما أستطيعو ىو أف أصػدؽ عمػى مػا كتبتػو،

أما أنت فو يزاؿ الكرير لتكتبو .أعبد اهلل فقط ،موانمو في كػؿ األشػياء نحػوه .ح تجعػؿ أف شػخص
ىدفؾ بؿ اهلل فقط.
"قريب ػ ػاً سيسػ ػػير الكريػ ػػروف عم ػ ػػى األرض ويعممػ ػػوف أعمػ ػػاحً أعظػ ػػـ بكري ػ ػػر ممػ ػػا عممنػ ػػاه .األول ػ ػػوف
سيصيروف اخريف واألخروف سيصيروف أوليف .ح مانع لنا في ذلؾ .إنػو فػرح قموبنػا ألننػا متحػديف

معكـ .إستخدـ الرب جيمي ليضع األساس ويبدأ البناء عميو ،وسيكوف لنا دومػاً اإلمتيػاز لممشػاركة

في ذلؾ .ولكف كؿ طابؽ يبنى عمى األساس ينبغي أف يزيده إرتفاعاً .لف نكوف نحف المبنى الػذف
يفترض أف نكوف إح إذا إرتفعتـ أكرر"

الخدمة والرسالة
وفيمػػا كنػػت أت مػػؿ فػػي كومػػو ،راقبنػػي جيػػداً .رػػـ إسػػتمر قػػائوً" ،ىنػػاؾ شػػيئيف أحرزناىمػػا فػػي وقتنػػا

فقدتيما الكنيسة بسرعة .ولحد األف لـ تستعيدىا الكنيسة رانية ولكف عميؾ أف تفعؿ ذلؾ".
فس لتو وأنا شاعر ب ف ما يريد قولو ىو أكرر مف إضافة لما شاركو معي" ،وما ىي؟"
فقاؿ وىو مشدد في كومو" ،عميؾ أف تستعيد الخدمة والرسالة"،

نظػػرت الػػى الػػرب فرأيتػػو يػػو ِمل ب أرسػػو مؤكػػداً ذلػػؾ ومضػػيفاً" ،صػػحي مػػا قالػػو لػػؾ بػػولس .لحػػد ىػػذا
الوقت كاف بولس األكرر أمانة في ِكوىما".
فناشدت بولس" ،أرجوؾ وض األمر"،
ف جابني" ،حسناً .بنسترناء القميؿ مف األماكف في العػالـ التػي يتواجػد فييػا إضػطيادات وصػعوبات
عظيمة ،فنننا ناد اًر ما نميػز الخدمػة أو الرسػالة التػي تكػرز اليػوـ .لػذلؾ ،فالكنيسػة اليػوـ ليسػت إح

شبحاً عما كانت عميو الكنيسة في وقتنا ،كما أنو كنػا بعيػديف عػف كػؿ مػا دعينػا لفعمػو .حينمػا كنػا
نخػػدـ ،كانػػت الخدمػػة أعظػػـ تضػػحية يمكػػف أف يقػػدميا الفػػرد ،فقػػد كانػػت إنعكػػاس لرسػػالة أعظػػـ
تضحية ع ِممت أح وىي الصميب.
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"الصميب ىو قوة اهلل ،وىػو المركػز لكػؿ مػا دعينػا أف نحيػا بػو .لػديؾ األف قػوة صػغيرة جػداً لتغييػر

أذىػػاف وقمػػوب المػػؤمنيف ألنػػؾ لسػػت تعػػيش وح تكػػرز الصػػميب .لػػذلؾ فػػنحف نستصػػعب رؤيػػة أف

فارؽ ما بيف الكنيسة والورنيػة .ىػذا لػيس اإلنجيػؿ أو الخػوص الػذف أ ِ
ودع لنػا .عمػيكـ الرجػوع الػى

الصميب".

ومنيياً كومو َّ
شد عمى ذ ارعػي كوالػد ،رػـ رجػع الػى كرسػيو .شػعرت وكػ ني إسػتممت بركػة ح يمكػف

تصديقيا وتوبيي عميؽ في اف واحد .وفيما إبتعدت عنو ،بدأت في التفكير في مستوا "الخوص"
عمى الجبؿ ،وعف كنوز الخوص التػي رأيتيػا داخػؿ الجبػؿ .بػدأت أفكػر بػ ف معظػـ ق ار ارتػي ،حتػى

القػرار الػػذف أدا بػػي الػى ىػػذا المكػػاف ،ت سسػػت بصػورة رئيسػػية عمػػى مػػا يجعمنػي أتقػػدـ الػػى األمػػاـ
وليس عمى إدر ِ
اؾ مشيئة الرب.
كنػػت ح أزاؿ أحيػػا لنفسػػي ،ولػػيس لمػػرب .حتػػى فػػي رغبتػػي لقبػػوؿ الحكػػـ ىنػػا ،كنػػت متشػػجعاً بمػػا
يساعدني عمى اإلنتصػار دوف أف أعػاني خسػارة .كنػت ح أزاؿ متمتعػاً فػي إكتفػائي الػذاتي مػف أف

أفكر في المسي .

كنيسة اليوم األخير
كنت أعمـ أف حديري الوجيز مع بولس لو عواقب ب نو سي خذ مني وقتاً طويوً لكي أفيمو .شعرت

بطريقػة مػا بػ ني إسػػتممت بركػة مػف الكنيسػػة األبديػة كميػا .كنػا جميعػاً مبتيجػيف بالسػحابة العظيمػػة
مػػف الشػػيود .كػػانوا ينظػػروف إلين ػا ك ىػػالي فخػػوريف يرغبػػوف أفضػػؿ األشػػياء ألطفػػاليـ مقارنػػة بمػػا
يعرفونػػو ألنفسػػيـ .كػػاف فػػرحيـ األعظػػـ ىػػو رؤيػػة الكنيسػػة فػػي األيػػاـ األخيػرة تصػػب كػػؿ شػيء لػػـ
تسػتطع الكنيسػػة فػػي أيػػاميـ إحػ ارزه .كمػا عممػػت بػ ني كنػػت مػػا أزاؿ مقصػ اًر لِمػػا كػػانوا قػػد أعػ قدوه لنػػا

لنسير فيو.

فتدخؿ الرب قػائوً" ،لػف تكػوف الكنيسػة فػي األيػاـ األخيػرة أعظػـ ممػا كانػت فػي جيػؿ بػولس ،حتػى
مواف عممػت أعمػاحً أعظػـ .كػؿ ذلػؾ ع ِمػؿ بنعمتػػي .عمػى أف حػاؿ ،سػ جعؿ نعمػة أكرػر وقػوة أكبػر
متاحاً لمكنيسة في األياـ األخيرة ،ألنو ينبغي عمييػا أف تنجػز أكرػر ممػا أنجزتػو أف كنيسػة فػي أف
جيؿ.

"سيسػػير مػػؤمني األيػػاـ األخيػرة فػػي كػػؿ قػػوتي التػػي أظيرتيػػا ،بػػؿ بػ كرر مػػف ذلػػؾ ،ألنيػػـ سػػيكونوف

المنػػدوبيف األخي ػريف لكػػؿ الػػذيف جػػاءوا قػػبميـ .سػػتظير الكنيسػػة طبيعتػػي وطرقػػي بشػػكؿ لػػـ يسػػبؽ
إظياره عمى اإلطوؽ .وألني أعطيكـ نعمة أكبر فالذيف يعطى ليـ الكرير يطمب منيـ الكرير".
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دفعنػػي كومػػو ىػػذا ألزيػػد التفكيػػر فػػي بػػولس .وفكػػرت فػػي نفسػػي" ،كيػػؼ يمكػػف أف نكػػوف مكرسػػيف
وأوفياء أكرر منو؟"

في .لػف تسػتطيع اإلسػتمرار
أجابني الرب" ،لست أس لؾ أف تحرز ذلؾ .إنني أطمب منؾ أف تربت َّ

في قياس نفسؾ مقارنة مع األخريف ،وح حتى مع بولس .ستكوف مقص اًر عمى الدواـ لموصوؿ الػى
شخص تركز نظرؾ عميو ،ولكف إف َّ
عمي فننػؾ سػتذىب الػى أبعػد ممػا تظػف إلنجػازه
ركزت نظرؾ َّ

مػػف أف ت خػػذ لنفسػػؾ طريقػاً اخػػر .كمػػا كنػػت تعمػػـ بنفسػػؾ ،كيػػؼ أنػػو إنفتحػػت أعػػيف اإلرنػػيف المػػذيف
ذىبػػا الػػى عمػواس حينمػػا رأونػػي أكسػػر الخبػػز .عنػػدما تقػ أر رسػػائؿ بػػولس أو مػػا كتبػػو اخػػروف ،فننػػو
ينبغي أف تسمعني .عندما تستمـ خبزؾ مباشرة مني حينئذ ستنفت عيوف قمبؾ.

"قد ينصرؼ معظـ إنتباىؾ الى أؤلئؾ الػذيف معظميػـ مرمػي إف لػـ تنظػر مػف خوليػـ لت ارنػي .كمػا
أنػػو تتػربص مكيػػدة أخػػرا ألؤلئػػؾ الػػذيف يػ توف ليعرفػوا أكرػػر عػػف ِمسػػحتي وقػػوتي مػػف احخػػريف .إذ
أنيـ غالباً ما ينحرفوا في إنتباىيـ ناظريف ألنفسيـ .كما قمت لؾ قبؿ تحدرؾ مع بولس ،ينبغي أف
يكوف خدامي عمياف لكي يتمكنوا مف اإلبصار .سمحت لؾ ب ف تتكمـ مع بػولس ألنػو أحػد أفضػؿ

النماذج بيذا الش ف .فبسبب نعمتي سمحت لو أف يضطيد كنيسػتي .حينمػا أبصػر نػورف أدرؾ أف

طريقة تحميمو ىي التي قادتو الى نزاع مباشر مع الحؽ الذف كاف ي َّدعي ب نو كاف يخدمو.

"تحميوتػػؾ سػػتفعؿ ذلػػؾ دومػاً .فيػػي سػػتقودؾ لتفعػػؿ تمامػاً مػا ىػػو منػػاقض لمشػػيئتي .ف ِمسػػحة أكبػػر

تجمب خطورة أعظـ لما يحدث لؾ إف لـ تتعمـ ما فعمو بولس .إف لـ تحمؿ صميبؾ كػؿ يػوـ بػاذحً

كؿ ما أنت عميو وكؿ مػا لػديؾ ،فننػؾ ستسػقط بسػبب السػمطاف والقػوة التػي سػ عطييا لػؾ .إلػى أف
تػػتعمـ أف تفعػػؿ األشػػياء مػػف أجػػؿ اإلنجيػػؿ ،فننػػو كممػػا زاد ت ػ ريرؾ كممػػا زادت مواجيتػػؾ لمخطػػورة

النات منيا.

"فػػي بع ػض األحيػػاف إنخػػدع الممسػػوحيف التػػابعيف لػػي فػػي التفكيػػر أنػػو ألنػػي أعطيػػتيـ قمػػيوً مػػف

المعرفة أو القوة خارقة لمطبيعة لذلؾ يتوجب أف تكوف طرقيـ مرؿ طرقي ،وكؿ شيء يفكػروف فيػو
ينبغي أف يكوف مرؿ تفكيرف .ىذا ضوؿ عظيـ وكريروف تعرروا بسببو .ستفكر مرمي متى إتحػدت
معػػي تمام ػاً .حتػػى بِ ؤلئػػؾ األخػػذيف ِمسػػحة أكبػػر ممػػف سػػاروا عمػػى األرض مرػػؿ بػػولس ،فػػنف ىػػذا

اإلتحاد كاف جزئياً ولفترة وجيزة مف الوقت .كاف بولس ماشياً معػي عػف كرػب أكرػر مػف أف إنسػاف

عمػػى اإلطػػوؽ .مػػع ذلػػؾ فػػنف مخػػاوؼ وضػػعفات إكتنفتػػو لػػـ أكػػف أنػػا مصػػدرىا .وكػػاف بنمكػػاني أف
أحرره منيا ،إذ طمب مني ذلؾ مرات عديػدة ،ولكػف كػاف لػدف سػبب لعػدـ ِفعػؿ ذلػؾ .أعظػـ حكمػة
بػػولس ىػػي فػػي قبولػػو لضػػعفاتو ،عالم ػاً إف كنػػت قػػد حررتػػو منيػػا لمػػا إسػػتطعت أف أئتمنػػو عم ػػى

مستوا اإلعوف والقوة التي أعطيتيا لو.
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"ب ػػولس ع ػ ِػرؼ ض ػػعفاتو وعم ػػـ كي ػػؼ يمي ػػز بيني ػػا وب ػػيف اإلع ػػوف الم ػػوحى بروح ػػي .حينم ػػا إكتنفت ػػو
الضعفات والمخاوؼ ِ
عرؼ أنو لـ يكف يبصر مف منظورف ،بؿ مف منظوره .وىذا ما جعمو يبحث
ػي .كمػػا أف بػػولس كػػاف حػ ِػذ اًر لػػئو يتشػػوش بػػيف مػػا ي تيػػو مػػف ذىنػػو وقمبػػو وبػػيف
عنػػي ويعتمػػد عمػ َّ
األفكػػار التػػي ت تيػػو مػػف ذىنػػي وقمبػػي .لػػذلؾ إسػػتطعت إئتمانػػو عمػػى إعونػػات لػػـ أسػػتطع إيػػداعيا

لسخريف".

التفويض
بدأت في التفكير عف مدا وضوح كؿ ما يتواجد ىنا ،وكيؼ أنو في أغمػب األحيػاف ،حتػى حينمػا
يكوف لي إختبار عظيـ كيذا ،كنت أنساه بكػؿ سػيولة .مػف السػيؿ اإلدراؾ والسػير فػي النػور ىنػا،

لكنػػو فػػي المعركػػة فننػػو يصػػب غامض ػاً م ػرة أخػػرا .كنػػت أفكػػر كيػػؼ أنػػو لػػـ تكتنفنػػي الكريػػر مػػف
المخػػاوؼ ،كمػػا حصػػؿ لبػػولس ،ولكػػف ميػػولي كانػػت بنفػػاذ صػػبر وغضػػب ،وك نيػػا تشػػويو لممنظػػور

إلي وقاؿ
الذف كاف ينبغي أف يكوف لنا بالربات في الروح القدس .توقؼ الحكمة موالتفت َّ

"أنػػت وعػػاء أرضػػي ،وىػػذا مػػا سػػتكوف عميػػو فيمػػا تسػػير عمػػى األرض .عمػػى أف حػػاؿ ،يمكنػػؾ أف
تراني بكؿ وضوح كما تفعؿ ذلؾ األف إف نظرت بعيوف قمبؾ .يمكنؾ أف تكوف قريباً مني مرؿ أف
واحد إقترب مني ،بؿ ب كرر مف ذلؾ.

ػي كػػؿ واحػػد بحسػػب ِ
ص ػدؽ رغبػػتيـ .إف رغبػػت فع ػوً فػػي اإلقت ػراب منػػي
"ىي ػ ت الطريػػؽ ليقتػػرب إلػ َّ
أكرر مما فعؿ بولس ،فننو يمكنؾ ذلؾ .البعض سيرغب فػي ذلػؾ ،وسػيطمبونو بنلحػاح لدرجػة أنيػـ
أف شػيء يمنػع صػداقتيـ الحميمػة معػي .وسػيجدوف مػا
يكرسػوف أنفسػيـ تمامػاً لػو ،طػارحيف جانبػاً َّ
يبحروف عنو.

"إف كاف تفويضؾ ىو السير في األرض مرمما تسير معػي ىنػا ،فسػ كوف قريبػاً منػؾ تمامػاً كمػا أنػا
معؾ األف .إف بحرت عني فستجدني .إف إقتربت مني فس قترب منؾ .إنيا رغبتي أل ِع َّد لػؾ وليمػة
وسػػط أعػػدائؾ .إنيػػا ليسػػت رغبتػػي فقػػط ألجػػؿ ق ػادتي بػػؿ ألف واحػػد يػػدعو بنسػػمي .أريػػد أف أكػػوف

أكرر إقتراباً منؾ ومف كؿ واحد يطمبني ،عف قدرتي ألكوف مع أف واحد يعيش عمى األرض .أنت
الذف تقرر مدا اإلقتراب ولست أنا .سيجدني أؤلئؾ الذيف يبحروف عني.

"إنؾ ىنا ألنؾ بحرت عف حكمي في حياتػؾ .بحرػت عنػي كحػاكـ ووجػدتني األف .ولكػف عميػؾ أف
ح تفكر أنو لمجرد أنؾ رأيت كرسي دينونتي ،فنف كؿ أحكامؾ األف ستكوف أحكػامي .سػيكوف لػؾ
حكمي فقط فيما تسير في إتحاد معي وتبحث عف ِمسحة روحي .ىػذا ممكػف إحػ ارزه أو فقدانػو فػي

كؿ يوـ.
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"سػػمحت لػػؾ ب ػ ف ت ِ
بصػػر موئكػػة وأعطيتػػؾ الكريػػر مػػف األحػػوـ والػػرؤا ،ألنػػؾ كنػػت تطمػػب ذلػػؾ
بنستمرار .أحب أف أعطي أطفالي عطايا جيػدة كػانوا يطمبونيػا لسػنوات ،وأنػت طمبػت حكمػة لػذلؾ

ستسػػتمميا .سػ لتني ألحكػـ عميػػؾ ،لػػذلؾ ستسػػتمـ حكمػػي .ولكػػف ىػػذه اإلختبػػارات لػػف تجعمػػؾ حكيمػاً
بار .ستكوف لؾ حكمة وقضاء فقط متى َّ
في.
كمياً ولف تجعمؾ قاضياً اً
ربت َّ
"ح تتوقػػؼ عػػف بحرػػؾ عنػػي .كممػػا ت ػزداد نضػػجاً كممػػا سػػتعرؼ إحتياجػػؾ الشػػديد لػػي .كممػػا ت ػزداد

نضجاً كمما يقؿ طمبؾ لإلختباء ،مني أو مف احأخريف ،ألف رغبتؾ ستكوف السير في النور دوماً.
"رأيتني ا
كرب مخمص وحكمة وقاض .حينما ترجع الى المعركة ،فننو سيكوف بنمكانؾ رؤية كرسي
حكمي بعيوف قمبؾ .حينمػا تسػير فػي معرفػة فػنف كػؿ مػا تفكػر فيػو وتفعمػو ينكشػؼ لػؾ ىنػا تمامػاً،
ستكوف لؾ الحرية لمعيش ىناؾ كما أنػت ىنػا .فقػط حينمػا تختبػل ،منػي أو مػف األخػريف ،حينػذاؾ

سترجع األحجبة لتخفيني عنؾ .أنا "الحؽ" والذيف يعبدونني ينبغي أف يفعموا ذلؾ بالروح والحؽ.
"لف يتواجد الح ق
ؽ في الظممة أبداً ،ولكف أطمبوا دوماً البقاء في النور .النور يكشؼ ويجعػؿ الشػيء

جمياً .فقط حينما تطمب كشؼ نفسؾ وتدع مػا فػي قمبػؾ لينكشػؼ ،فننػؾ ستسػير فػي النػور كمػا أنػا
في النور .الشركة الحقيقية معي تحتاج الى كشػؼ كامػؿ .الشػركة الحقيقيػة مػع شػعبي تحتػاج الػى

ذات الشيء.

"حينمػا وقفػػت أمػػاـ كرسػي الدينونػػة ،شػػعرت بػ كرر حريػػة وأمػػاف لػـ تشػػعر بيػػا قػبوً عمػػى اإلطػػوؽ،

ألنو لـ يتوجب عميؾ اإلختباء فيما بعد .شعرت ب مػاف أكرػر ألنػؾ عممػت أف حكمػي حػؽ وعػادؿ.
فالترتيػب األخوقػػي والروحػي ليػػذا الكػػوف الػذف ِممكػي ىػو بالت كيػػد كترتيػػب الطبيعػة المؤسػ ِ
ػس عمػػى
قػوانيف الطبيعػػة .أنػت ترػػؽ بقػػانوف الجاذبيػة الػػذف لػػي دوف حتػى التفكيػػر فيػػو .ينبغػي أف تػػتعمـ بػ ف

ترػؽ ب حكػامي بػذات الطريقػػة .معػايير بِػرف ح تتغيػػر وح ريػب فييػا .ألف تعػػيش بيػذا الحػؽ ىػػو أف
تسير في اإليماف .اإليماف الحقيقي ىو أف يكوف لؾ رقة في م ْف أكوف أنا".

قوة كممته
"أنت تبحث لتعرؼ وتسير في قوتي لكي يكوف بنمكانؾ شفاء المرضى موانجاز عجائػب ،لكنػؾ لػـ
تبػدأ بعػػد فػػي فيػـ قػػوة كممتػػي .إلقامػة كػػؿ المػػوتى الػذيف عاشػوا عمػػى األرض لػف يجعمنػػي حتػػى أف
أجي ػػد نفس ػػي .إن ػػي أح ػػافظ عم ػػى ك ػػؿ األش ػػياء بق ػػوة كممت ػػي .تتواج ػػد الخميق ػػة بس ػػبب كممت ػػي مواني ػػا
متماسكة بسبب كممتي.
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"قب ػػؿ مج ػػل النياي ػػة س كش ػػؼ ق ػػوتي عم ػػى األرض .م ػػع ذل ػػؾ ،الق ػػوة األعظ ػػـ الت ػػي أكش ػػفيا عم ػػى

األرض ،أو التي س كشفيا ،ح تزاؿ عػرض صػغير جػداً لقػوتي .لسػت أكشػؼ قػوتي ألجعػؿ النػاس

يؤمنوا بقوتي بؿ ألجعميـ يؤمنوا بمحبتي.

"إف كنػػت أريػػد أف أخمػػص العػػالـ بقػػوتي عنػػدما سػػرت عمػػى األرض ،لكػػاف بنمكػػاني تحريػػؾ الجبػػاؿ
بنشارة مف إصبعي .حينئذ لكاف الناس يجروف لي ،ليس ألنيـ أحبوني أو أحبوا الحؽ ،بؿ لخوفيـ
مف قوتي .ح أريد الناس أف تطيعني لخوفيـ مف قوتي بؿ لمحبتيـ لي ومحبتيـ لمحؽ.

"إف لػػـ تعػػرؼ محبتػػي ،فػػنف قػػوتي سػػتؤذيؾ .لسػػت أعطيػػؾ المحبػػة لكػػي تعػػرؼ قػػوتي ،بػػؿ أعطيػػؾ
القوة لكي تعرؼ محبتي .ىدؼ حياتؾ ينبغي أف تكوف المحبة ،وليس القوة .بعدئػذ سػ عطيؾ القػوة

لكي بيا تحب الناس .أعطيؾ القوة لتشفي المرضى ألنؾ تحبيـ ،وأنا أحبيـ ولست أريد أف يكونوا
مرضى.
"لذا عميؾ أف تبحث عف المحبة أوحً رػـ اإليمػاف .لػف تسػتطيع إرضػائي بػدوف إيمػاف .لكػف اإليمػاف

لػػيس معرفػػة قػػوتي فقػػط ،إنػػو معرفػػة حبػي وقػػوة حبػي .ينبغػػي أف يمػػارس اإليمػػاف مػػف أجػػؿ إسػػتوـ
محبػػة أكبػػر .إسػػعى الػػى اإليمػػاف لتزيػػد محبتػػؾ ،ولكػػي تعمػػؿ أكرػػر بمحبت ػؾ .فقػػط حينمػػا تسػػعى
لإليماف لكي تحب حينئذ أستطيع أف أئت ِمف لؾ بقوتي .اإليماف يعمؿ بمحبة.
"كممتي ىي القوة التي تسند كؿ األشياء .ف ف تؤمف عمى حد ما أف كممتي صادقة ،حينئذ تستطيع
أف تعم ػػؿ ك ػػؿ األش ػػياء .أؤلئ ػػؾ ال ػػذيف يؤمن ػػوف فعػ ػوً أف كوم ػػي ص ػػادؽ ،سػ ػيكونوف ص ػػادقيف ف ػػي

كوميـ .إنيا طبيعتي أف أكوف صادقاً ،والخميقة ترؽ بكممتي ألني أميف بكممتي.

"أؤلئػػؾ الػػذيف ىػػـ مرمػػي ىػػـ أيض ػاً صػػادقيف فػػي كوميػػـ .كوميػػـ يقػػيف ،وتعيػػداتيـ جػػديرة بالرقػػة.

كممػتيـ "نعػـ" يعنػػي "نعػـ" وكممػػتيـ "ح" يعنػي "ح" .إف لػػـ يكػف كومػػؾ صػادؽ حينئػػذ ستشػؾ أيضػاً
في كومي ،ألف ا ِ
لخداع ىو في قمبؾ .إف لػـ تكػف أمينػاً فػي كومػؾ ،فػذلؾ ألنػؾ فعػوً ح تعرفنػي.
لكي يكوف لؾ إيماف ،عميؾ أف تكوف أميناً .دعوتؾ لتسير باإليماف ألني أميف .إنيا طبيعتي.

"ليذا السبب سيحكـ عميؾ بسبب كوماتؾ الومبالية التي تنطقيا .ألف تكوف حمباليػاً ىػو أف تقمػؿ

اإلىتمػػاـ .الكممػػات ليػػا قػػوة ،والػػذيف ىػػـ غيػػر مبػػاليف بكوميػػـ ح يمكػػف إئتمػػانيـ بقػػوة كممتػػي .مػػف
الحكمة أف تكوف ِ
حذ اًر بكمماتؾ وأف تحافظ عمييا كما أفعؿ أنا بكومي".
كانػػت كممػػات الػػرب تتمػػوج فػػوقي مرػػؿ أم ػواج البحػػر العظيمػػة .شػػعرت مرػػؿ أيػػوب قػػداـ الزوبعػػة.

شعرت وك ني صرت أصغر ف صغر رـ أدركت ب نػو صػار أضػخـ .لػـ أشػعر أبػداً بيكػذا إفتػراض.
كيػػؼ أمكننػػي أف أكػػوف بيكػػذا طػػيش مػػع اهلل؟ شػػعرت بنفسػػي كنممػػة تنظػػر جػػبوً مػػف بعيػػد .كنػػت
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أصػػغر مػػف حبػػة الرمػػؿ ،ومػػع ذلػػؾ كػػاف يصػػرؼ وقتػػو لمتحػػدث معػػي .لػػـ أسػػتطع الصػػمود أكرػػر

فننصرفت.

بع ػػد لحظ ػػات ش ػػعرت بي ػػد مطمئن ػػة عم ػػى ذ ارع ػػي .ك ػػاف "الحكم ػػة" .ك ػػاف مج ػػده أعظ ػػـ األف ،ولك ػػف

الحكمة كاف مرة رانية بحجمي .فس ؿ" ،ىؿ تدرؾ ما حدث حينذاؾ؟"

كنت أعرؼ جيداً أنو حينما يس ؿ الػرب سػؤاحً فننػو ح يبحػث عػف معمومػات .فبػدأت أفكػر مميػاً مػا

الذف حدث .كنت أعرؼ أف ما حػدث كػاف واقعيػاً .فمقارنػة مػع الػرب ،كنػت أصػغر مػف حبػة رمػؿ
مقارنة باألرض ،ولسبب ما أرادني أف أختبر ذلؾ اإلدراؾ بطريقة عميقة.
ومجاوباً ألفكارف قاؿ بنىتماـ

"ما تفكر فيو ىو صحي  ،ولكف ىػذه المقارنػة بػيف اإلنسػاف واهلل ليسػت فقػط فػي الحجػـ .لقػد بػدأت
تختبػػر قػػوة كومػػي .لت ػؤتمف بكومػػي ىػػو أف ت ػؤتمف بػػالقوة التػػي تمسػػؾ الكػػوف مع ػاً .لػػـ أفعػػؿ ىػػذا
ألجعمػػؾ تشػػعر بصػػغرؾ ،بػػؿ ألسػػاعدؾ أف تػػدرؾ الجديػػة والقػػوة التػػي إئت ِمنػػت بيػػا ،أح وىػػي كممػػة

اهلل.

"فػػي جميػػع محاوحت ػؾ ،تػػذكر أف أىميػػة كممػػة واحػػدة مػػف اهلل لإلنسػػاف أكرػػر قيمػػة مػػف كػػؿ كنػػوز
األرض .عميػؾ أف تفيػـ وتعمػـ إخػوتي بػ ف يقػدروا قيمػػة كممتػي .كواحػد مػدع او لنقػؿ كومػي ،عميػػؾ

أف تقدر قيمة كومؾ .أؤلئؾ الذيف سيحمموف الحؽ ينبغي أف يكونوا صادقيف".

لقاء مع ُم َب ِّ
شر
وفيما كنت أسمع ىذه الكممات ،شعرت مرغماً لرفع بصرف نحو أحد العروش بجانبي .وفي الحاؿ

رأيت رجوً كنت أعرفو .كاف مبش اًر عظيماً حينما كنػت طفػوً ،والكريػريف شػعروا ب نػو سػار فػي قػوة

أعظـ مف أف شػخص اخػر منػذ حدارػة الكنيسػة .قػرأت عنػو وسػمعت بعضػاً مػف رسػائمو المسػجمة.

كػاف مػف الصػعب أف ح يممػس أحػػد تواضػعو األصػيؿ ومحبتػو الواضػػحة تجػاه الػرب والنػاس .ومػػع

ىذا ،كنت أشعر أيضاً أف بعضاً مػف تعاليمػو إنحرفػت بصػورة َّ
جديػة .تفاجئػت لكنػي إرتحػت أيضػاً

لرؤيتو جالساً عمى عرش عظيـ .كنت م سو اًر بالتواضع والمحبة التي كانت ح تزاؿ تنض منو.

وفيما س لت الرب إف كاف بنمكاني التحدث مع ىػذا الرجػؿ ،إسػتطعت رؤيػة مػدا محبػة الػرب لػو.
عمى أف حاؿ ،أوم لي باإلستمرار في السير ولـ يسم لي بالتكمـ مع المبشر.
َّ
وضػ الػػرب األمػػر قػػائوً" ،أردت فقػػط أف تػراه ىنػػا .وأف تػػدرؾ مكانتػػو معػػي .ىنػػاؾ الكريػػر لتفيمػػو
عنو .ىذا كاف رسولي لكنيسة اليوـ األخير ،ولكف الكنيسة لـ تسمعو ألسػباب سػتفيميا فػي الوقػت
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ػعفت عزيمت ػػو وس ػػقط ف ػػي الػ ػوىـ ل ػػبعض الوق ػػت ،وش ػػوىت رس ػػالتو .ك ػػاف عمي ػػو أف
المناس ػػب .ض ػ ْ
يستردىا ،كما أف األجزاء التي أعطيتيا ألخريف غيره شوىت أيضاً".
وعارفاً أف كؿ شيء ىنا حدث بتوقيت تاـ لكؿ ما ىو متوقع أف أفيمو ،بدأت أفكر في العوقة ما

بيف رؤيتي ليذا الرجؿ وبيف ما كنا نتحدث لمتو ،أف عف القوة الدافعة لمفساد.

أجاب الرب" ،نعـ .ىناؾ خطر عظيـ في السير في قوة عظيمة .قد حدث ذلؾ لمعديد مػف رسػمي،
وىػػذا جػػزء مػػف الرسػػالة التػػي ينبغػػي عمػػييـ تسػػميميا الػػى كنيسػػة اليػػوـ األخيػػر .عميػػؾ أف تسػػير فػػي

قػػوتي ،وأف تسػػير بقػػوة أعظػػـ مػػف ىػػذه اإلختبػػارات .ولكػػف إف بػػدأت تفكػػر أف القػػوة ىػػي ت ييػػد منػػي
إليػػؾ ،أو أنيػػا رسػػالتؾ ،فننػػؾ سػػتفت البػػاب الػػى نفػػس الػوىـ .الػػروح القػػدس معطػػى ليشػػيد لػػي .إف
كنت حكيماً مرؿ بولس فننؾ ستتعمـ أف تفتخر أكرر في ضعفاتؾ مما في قدراتؾ.

"اإليماف الصادؽ ىو إعتراؼ صػادؽ عػف مػف أنػا .ح أكرػر وح أقػؿ .عميػؾ أف تتػذكر دومػاً ،حتػى
إف َّ
ربت في محضرف ورأيتني كما أنا ،فننو باإلمكاف أف تسقط إف تراجعت عني لتنظر الى نفسؾ
رانية .ىكذا بالذات سقط لوسيفر .سكف في ىػذه الغرفػة ونظػر مجػدف ومجػد أبػي .عمػى أف حػاؿ،

بدأ ينظر الى نفسو أكرر مما ينظر إلينا .رـ بدأ يفتخر بمركزه وقوتو.
كريروف مػف خػدامي ممػف سػم ليػـ أف ينظػروا مجػدف موائت ِمنػوا بقػوتي سػقطوا بػنفس الطريقػة التػي

سقط بيا لوسيفر .إف بدأت تفكر بنفسؾ أنو بسبب حكمتؾ أو بِرؾ أو حتى تكريسػؾ لمعتقػد نقػي،

فننؾ ستنعرر أيضاً".

الثقة
عرفت أف ذلؾ التحذير كاف صارماً مرؿ أف شيء قيؿ لي ىنا .أردت الرجوع والقتاؿ فػي المعركػة
األخيػرة ،ولكػػف كانػػت لػػي أسػػئمة جديػػة عػػف مقػػدرتي لفعػػؿ ذلػػؾ دوف الوقػػوع فػػي المكائػػد التػػي بػػدت

متواجدة في كؿ مكاف .نظرت رانية الى الرب .كاف ىػو الحكمػة .ففكػرت كػـ إحتجػت إليػو ألعرفػو
كػ "حكمة" عند عودتي.
سمعتو يقوؿ" ،جيد لؾ أف تفقد رقتؾ فػي نفسػؾ .ح أسػتطيع إئتمانػؾ بقػوات الػدىر القادمػة الػى أف
تفعؿ ذلؾ .كمما تفقد الرقة في نفسؾ كمما إستطعت إئتمانؾ بقوة أكبر ،إف "...

إنتظرت فترة طويمة ألف يستمر الرب فػي كومػو ،لكنػو لػـ يفعػؿ .بطريقػة مػا عرفػت أنػو أرادنػي أف
أكمؿ عبارتي ،ولكني لـ أعػرؼ مػا أقولػو .عمػى أيػة حػاؿ ،كممػا كنػت أنظػر إليػو كممػا كنػت أشػعر
برقة أكبر .وأخي اًر عرفت ما أريد قولو.
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ف ضفت" ،إف وضعت رقتي فيؾ"،
في .ح يكفػي
"نعـ .ينبغي أف يكوف لؾ إيماف لتفعؿ ما دعيت لِفعمو ،ولكف ينبغي أف يكوف إيماف َّ
ػي.
أف تفقد الرقة في نفسؾ فقط ،فنف ذلؾ إنما يقود فقط الى عدـ أماف إف لـ تمػس الفجػوة بالرقػة ف َّ

ليذا سقط الكريروف مف ىذه الناس في أوىاميـ.

اء ،مػػف األنبيػػاء .ولكػػف قسػػماً مػػنيـ ،بسػػبب اإلفتقػػار الػػى
"كػػاف العديػػد مػػف ىػػذه النػػاس ،رجػػاحً ونسػ ً
الرقػػة ،لػػـ يسػػمحوا لمنػػاس أف يقولػوا عػػنيـ أنيػػـ أنبيػػاء .ومػػع ذلػػؾ لػػـ يكػػف ذلػػؾ صػػائباً ،ألنيػػـ كػػانوا
أنبيػػاء .التواضػػع المزيػػؼ ىػػو ِخ ػداع أيض ػاً .إف تمكػػف العػػدو مػػف ِخ ػداعيـ فػػي جعميػػـ يفكػػروا أنيػػـ

ليسوا حقاً أنبياء ،فننو يستطيع ِخداعيـ أيضاً في جعميـ يفكروا أنيـ أعظـ األنبياء مما ىػـ عميػو،
وذلؾ بتغذية رقتيـ ب نفسػيـ .فالتواضػع المزيػؼ لػف يطػرد اإلفتخػار .إنػو شػكؿ اخػر لسنانيػة ،الػذف

يح ػ ق
ؽ لمعػػدو إسػػتغولو .كػػؿ إخفاقاتػػؾ سػػتكوف ناتجػػة عػػف ش ػيء واحػػد التمتػػع باإلكتفػػاء ال ػػذاتي.

الطريؽ الوحيد لتحريرؾ مف ذلؾ ىو أف تسير في محبة .المحبة ح تبحث ما لنفسيا.

وفيما كنت أفكر في كؿ ذلؾ ،بدأ توضي ارئػع يػ تي لػذىني .إسػتطعت رؤيػة معظػـ اإلختبػار مػف

البدايػػة الػػى النيايػػة ،وك ػ ف اإلختبػػار مركػػز عمػػى رسػػالة بسػػيطة واحػػدة .فننتحبػػت" ،كػػـ سػػيؿ أف
ِ
أنخدع مف بساطة التكريس إليؾ".

إبتسامة الرب
ػي بنظ ػرة أصػػمي أف ح أنسػػاىا أبػػداً .لقػػد إبتسػػـ .لػػـ أرد اإلسػػاءة الػػى ىػػذه
رػػـ توقػػؼ الػػرب ونظػػر إلػ َّ
الفرصة ،ولكف بطريقة ما شػعرت أنػو حينمػا إبتسػـ ىكػذا فػنني لػو سػ لتو أف شػيء ألعطػاني إيػاه.

لذلؾ إنتيزت الفرصة.

"يػػا رب ،حينمػػا قمػػت" ،لػػيكف نػػور "،فكػػاف نػػور .أنػػت صػػميت فػػي يوحنػػا  71ب ننػػا سػػنحبؾ بػػنفس

المحبػػة التػػي أحبػػؾ بيػػا احب .أرجػػوؾ ىػػؿ تقػػوؿ لػػي األف" ،لػيكف فيػػؾ محبػػة "،لكػػي أحبػػؾ بمحبػػة

اح ِب؟"

لـ يتوقػؼ عػف إبتسػامتو ،بػؿ وضػع ذ ارعػو حػولي كصػديؽ" .قػد قمػت لػؾ ذلػؾ ،قبػؿ ت سػيس العػالـ

حينما دعوتؾ .كما قمتو إلخوتؾ الذيف سيحاربوف معؾ في المعركػة األخيػرة .س ِ
ػتعرؼ محبػة احب

لي .ىي محبة كاممة ستطرد كؿ مخاوفؾ .ىذه المحبة ستجعمؾ قاد اًر عمى اإليماف بي لكي تعمػؿ
األعمػػاؿ التػػي عممتيػػا ،بػػؿ أعمػػاحً أعظػػـ ،وألنػػي مػػع أبػػي ،سػ ِ
ػتعرؼ محبتػػو لػػي ،واألعمػػاؿ التػػي

ستعطى لؾ لتعمميا ستمجدني .األف ،ألجؿ نفسؾ ،أقوؿ رانية" ،لتكف محبة أبي فيؾ"،
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كنت مغمو اًر بالتقدير لكؿ ىذا اإلختبار .فقمت" ،أ ِحػ ق
ب حكمػؾ "،رػـ أدرت والتفػت رانيػة الػى كرسػي

الدينونة ،لكف الرب أوقفني.

"ح تنظر خمفػؾ .لسػت األف ىنػاؾ ألجمػؾ ،إننػي ىنػا .سػ قودؾ مػف ىػذه الغرفػة لترجػع الػى مكانػؾ

في المعركة ،ولكف عميؾ أف ح تنظر خمفؾ .عميؾ أف تنظر كرسي دينونتي في قمبؾ ،ألنو ىناؾ
مكانو األف".
ففكرت في نفسي" ،تماماً مرؿ البستاف ،ومرؿ كنوز الخوص"،
"نعـ .كؿ شيء أفعمو ،فنني أفعمو في قمبؾ .فحيث يتدفؽ الماء الحي أتواجد أنا".
رـ أشار لي ،فنظػرت الػى نفسػي ،نازعػاً عبػاءة التواضػع .فننػذىمت عمػا رأيتػو .كػاف درعػي محتويػاً
عمى ذات المجد الذف كاف يحيط بالرب .رـ غطيتو رانية بعباءتي.

"صػػميت الػػى أبػػي فػػي الميمػػة قبػػؿ الصػػمب أف المجػػد الػػذف كػػاف لػػي معػػو فػػي البػػدء ب ػ ف يكػػوف مػػع
شػػعبي ،لكػػي تكون ػوا واحػػداً .فمجػػدف ىػػو الػػذف يوحػػد .ففيمػػا ِ
تتح ػدوف مػػع األخػػريف ممػػف يحبػػونني

سػػيتعظـ مجػػدف .كممػػا يػػتعظـ مجػػدف بننضػػماـ أؤلئػػؾ الػػذيف يحبػػونني كممػػا سػػيعرؼ العػػالـ إنػػي
أ ِ
رسمت مف قبؿ أبي .األف سيعرؼ العػالـ فعػوً أنكػـ توميػذف ألنكػـ سػتحبونني وسػتحبوف بعضػكـ
بعضاً"

إستمرت رقتي فػي اإلزديػاد .كانػت وكػ ني تغسػمت مػف الػداخؿ.
وفيما كنت مستم اًر في النظر اليو،
ْ
وسرعاف ما شعرت باإلستعداد لفعؿ أف شيء يطمبو مني.

أنجمو
قاؿ لي فيما كنا نمشي معاً" ،ح يزاؿ ىناؾ شخص عميؾ أف تمتقي بو قبؿ رجوعؾ الى المعركػة"،
وفيما قاؿ ذلؾ ،إستمرت في ذىولي عف كيفية إزدياد مجده عما كاف عميو قبؿ بضعة دقائؽ.

مواستمر قائوً" ،في كؿ مرة تراني بعيوف قمبؾ ،يتجدد ذىنؾ أكرر "،وتابع كومو" ،يومػاً مػا سػتكوف
قاد اًر أف تربت بصورة مستمرة في محضرف .حينما تفعؿ ذلؾ ،فكؿ ما تعممتػو بروحػي سػيكوف فػي

الحاؿ متاحاً لؾ ،وأنا س كوف متاحاً لؾ".

ػي أف
إسػػتطعت أف أسػػمع وأفيػػـ كػػؿ ش ػيء قالػػو لػػي ،لكنػػي كنػػت مسػػبياً بمجػػده لدرجػػة توجػػب عمػ َّ
أس لو" ،يا رب ،لماذا أنت ممجد األف أكرر مما ظيرت لي كػ "حكمة"؟"
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"لـ أتغير أبداً ،لكنؾ أنت تغيرت .إنؾ تغيرت فيما تنظر مجدف بوجو ح حجاب عميو .فنختباراتؾ
أزالت األحجبة عف وجيؾ لكي تتمكف مف رؤيتي بوضوح أكرػر .مػع ذلػؾ ح شػيء يزيػؿ األحجبػة
بقدر سرعة رؤيتؾ لمحبتي".
رـ توقؼ ،فنلتفت ألنظر الى الجالسيف عمى العروش بجوارنا .كنا ح نزاؿ في المكاف حيث يجمس
المموؾ النبوء .رـ إستطعت تمييز شخص كاف عمى مقربة مني.
"يا سيدف ،أنا أعرفؾ مف مكاف ما ،ولكني ببساطة ح أستطيع أف أتذكر أيف".
أجابني" ،رأيتني مرة في رؤيا"،
تذكرت في الحاؿ وأ ِ
صبت بصدمة" ،إذف كنت شخصاً حقيقياً؟"
أجابني" ،نعـ"،
مسيحي كنت محبطاً لتواجد بعػض األمػور فػي حيػاتي ،ذىبػت الػى منتصػؼ
تذكرت اليوـ ،كشاب
ا
منتزه قرب شقة سكني وكنت مصمماً عمى اإلنتظار إلى أف يكممني الرب .وفيمػا كنػت جالسػاً أقػ أر

الكتاب المقػدس ،خطفػت فػي رؤيػا ،لػـ أر مرميػا عمػى اإلطػوؽ .أريػت فػي الرؤيػا رجػوً كػاف يخػدـ

الػػرب بحمػػاس .كػػاف يشػػيد لمنػػاس عػػف الػػرب بنسػػتمرار ،ويعم ػـ الكتػػاب المقػػدس ،ويػػزور المرضػػى

ليصمي مف أجميـ .كاف متحمساً لمرب وكانت لو محبة صادقة لمناس .رـ أريػت رجػوً اخػر ،إسػمو
أنجمو ،كاف شريداً ح مسكف لو .حينما تاىت ىرة صغيرة في طريقو ،بدأ يرفسػيا لكنػو مسػؾ نفسػو
أف مف
عف فعؿ ذلؾ ،رغـ ذلؾ كاف ح يزاؿ يدفعيا بقوة عف الطريؽ برجمو .رـ س لني الرب ،عف ا

الرجميف جمب إليو السرور ب كرر.
قمت بدوف تردد" ،األوؿ"،

أجابني "كو ،الراني "،وبدأ الرب يقوؿ لي قصتيما.
نش الرجؿ األوؿ في عائمة رائعة ،كانت تعرؼ الرب دوماً .نش في كنيسة مزدىرة رـ دخػؿ إحػدا

أفضػػؿ كميػػات الكتػػاب المقػػدس فػػي المدينػػة .أعطػػي لػػو مئػػة حصػػة مػػف محبػػة الػػرب ،لكنػػو إسػػتخدـ
منيا خمس وسبعيف فقط.

أصماً .أسيئت معاممتو وبقي في الظممة في وضع مزدرف الى أف وجدتػو
أما الشخص الراني فولد َّ
ِ
الرماف سنوات .نقؿ مف منش ة الػى أخػرا ،أسػل إليػو بنسػتمرار فػي كػؿ واحػدة
الحكومة عند بموغو
منيا .وفي النياية ،طرد الػى الشػوارع .كػاف الػرب قػد أعطػاه رػوث ِحصػص مػف محبتػو لمسػاعدتو
عمى التغمب عمى معاناتو ىذه ،ولكنو َّ
جند كؿ جزء منيا لمحاربة الغضب الػذف فػي قمبػو والتوقػؼ
عف ضرب اليرة الصغيرة.
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نظرت األف الى ذلؾ الرجؿ فرأيتو ممكاً جالساً عمػى عػرش أكرػر مجػداً ممػا يتخيمػو سػميماف الممػؾ.

كػػاف ىنػػاؾ عػػدد كبيػػر مػػف الموئكػػة فػػي إنتظػػار أوام ػره .إلتفػػت إلػػى الػػرب فػػي غم ػرة التعج ػب .لػػـ
أستطع التصديؽ أف ما رأيتو كاف حقيقياً ،إذ لـ يكف أقؿ مف المموؾ العظماء.
توسمت إلى الرب" ،يا رب ،أرجوؾ قؿ لي بقية القصة"،

"بػػالطبع ،ليػػذا السػػبب نحػػف ىنػػا .أنجمػػو كػػاف أمين ػاً جػػداً فػػي القميػػؿ الػػذف أعطػػي لػػو حيػػث أعطيت ػو
روث ِحصص مف محبتي .إستخدميا جميعػاً ليك َّ
ػؼ عػف السػرقة .وصػمت حالتػو الػى الجػوع ،لكنػو
رفض أف ي خذ أف شيء ليس عائد لو .إبتاع طعامو ممػا اسػتطاع جمعػو مػف القنػاني وفػي بعػض

األحياف كاف يجد مف يدعو لمعمؿ في زريبتو.
"لـ يستطع أنجمو السماع لكنو كاف قاد اًر عمى القراءة ،لذا أرسمت لو نبذة مف اإلنجيؿ .وفيما قرأىا
ف ػػت ال ػػروح الق ػػدس قمب ػػو وأعط ػػى حيات ػػو ل ػػي .حينئ ػػذ ض ػػاعفت ل ػػو ِحص ػػص محبت ػػي ،وبك ػػؿ أمان ػػة
ِ
يستطع الكوـ .ومع أنو عاش في ىكذا فقر
إستخدميا .أراد أف يشارؾ األخريف عني لكنو لـ يكف
إح أنو صار ي ِنفؽ أكرر مف نصؼ ما يجمعو مف الماؿ في توزيع النبذات عند زوايا الشوارع".

س لت الرب ظاناً أنو جمب أعداداً كبيرة مف الناس لمرب ليسم لػو بػالجموس مػع الممػوؾ" ،كػـ مػف
الناس قادىـ اليؾ؟"

أجابني الرب" ،و ِ
احداً"

وتػػابع كومػػو" ،مػػف أجػػؿ تشػػجيعو ،دعوتػػو ليرشػػد لػػي رج ػوً م ػدمناً عمػػى الكحػػوؿ وعمػػى مشػػارؼ

الموت .تشجع كري اًر حتى أنو صار يقػؼ فػي تمػؾ الزاويػة مػف الشػارع لعػدة سػنوات مػف أجػؿ جمػب

نفػػس أخػػرا لمتوبػػة .كػػؿ السػػماء كانػػت تناشػػدني ألجمبػػو الػػى ىنػػا بسػػرعة ،وأنػػا أيض ػاً أردت جمبػػو

ليستمـ مكاف تو".

نوع اَخر من اإلستشهاد
فس لت" ،ولكف ماذا فعؿ أنجمو ليكوف ممكاً ىنا؟"
"كاف أميناً في كؿ ما أعطيتو .تغمب عمى كؿ المصاعب حتى أصب مرمي ،ومات شييداً".
"ولكف ما الذف تغمب عميو ،وكيؼ صار شييداً؟"
"تغمػػب عمػػى العػػالـ بمحبتػػي .قمػػة مػػف النػػاس تغمب ػوا عمػػى مصػػاعب كري ػرة بالقميػػؿ المتيسػػر لػػدييـ.

يسكف الكريروف مف شعبي في بيوت تتوفر فييا وسائؿ الراحة قد يحسدىـ عمييا مموكاً عاشوا قبؿ
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قػػرف مضػػى ،ومػػع ذلػػؾ ح يقػػدروا مػػا فػػي حػػوزتيـ .أمػػا أنجمػػو فقػػد كػػاف يقػػدر حتػػى صػػندوؽ مػػف
الكرتوف في ليمة باردة ليحولو الى ىيكؿ مجيد لمحضرف.

بدأ أنجمو يحب كؿ واحد وكػؿ شػيء .كػاف تمتعػو بتفاحػة واحػدة أكرػر مػف تمتػع بعػض مػف شػعبي

بوليمػػة عظيمػػة .كػػاف أمين ػاً فػػي كػػؿ مػػا أعطيتػػو لػػو ،مػػع أنػػو كػػاف قمػػيوً جػػداً مقارنػػة لمػػا أعطيتػػو
لسخريفِ ،
بضمنيـ أنػت .أريتػو لػؾ فػي رؤيػا ألنػؾ إجتزتػو مػرات عديػدة .حتػى أنػؾ فػي مػرة أشػرت

إليو بالذىاب الى أحد أصدقائؾ وتكممت عنو"،
"ىؿ فعمت ذلؾ؟ ما الذف قمتو؟"

فر مف محطة الباص .قمت عنو إنو مف المتدينيف غريب األطوار أرسؿ
"قمت ،ىناؾ إيميا اخر قد َّ
مف قبؿ العدو ليصرؼ نظر الناس عف اإلنجيؿ"،

كاف ىذا أسوأ كاررة عانيتيا في كؿ ىذا اإلختبار .كنت أكرػر مػف مصػدوـ ،كنػت مرتعبػاً .حاولػت
أف أتذكر ذلؾ الحدث ،لكني لـ أستطع ،بكؿ بسػاطة ألنػو تواجػد ىنػاؾ اخػريف أمرالػو .لػـ يكػف لػي

الكريػػر مػػف الشػػفقة لوعػػاظ الش ػوارع القػػذريف ،معتب ػ اًر إيػػاىـ أدوات لمشػػيطاف أرسػػموا ليص ػرفوا نظػػر
الناس عف اإلنجيؿ.

"إني مت سؼ يا رب .إني مت سؼ حقاً".
أجابني بسرعة" ،مغفور لؾ ".أنت عمى صواب أنو يتواجد الكريػروف ممػف يحػاوؿ الكػ ارزة باإلنجيػؿ
في الشوارع حسباب باطمة أو م ِ
ضمَّة .كما أف ىناؾ الكريروف ممف ىػـ مخمصػيف ،حتػى مواف كػانوا
غير مدربيف أو غير متعمميف .ح ينبغي عميؾ أف تحكـ بحسب المظير .ىناؾ العديد مػف الخػداـ

الصػػادقيف الػػذيف عممػوا مرمػػو كمػػا يتواجػػد مػػنيـ بػػيف المحتػرفيف الومعػػيف فػػي الكاتػػدرائيات العظيمػػة
والمنظمات التي بناىا الناس مف أجؿ إسمي".

رػـ أومػ لػي ألنظػر الػػى أنجمػو .حينمػا التفػت إليػػو ،كػاف قػد نػزؿ مػػف عرشػو ووقػؼ أمػامي مباشػرة.

وفاتحػاً ذراعيػػو أعطػػاني أعظػػـ معانقػػة َّ
ػي ومػػف خولػػي
ػكبت المحبػػة عمػ َّ
وقبػػؿ جبيتػػي مرػػؿ أب .إنسػ ْ
حتػػى شػػعرت ب نيػػا أكرػػر ممػػا يطيقػػو جيػػازف العصػػبي .حينمػػا أطمقنػػي أخيػ اًر ،كنػػت مترنحػاً وكػ ني

سكراف ،لكنو كاف شعور رائع .كانت محبة لـ أشعر بيا مف قبؿ أبداً.

تػػابع الػػرب كومػػو" ،كػػاف مػػف الممكػػف أف تنقػػؿ إليػػؾ عمػػى األرض .كػػاف لديػػو الكريػػر ليعطػػي الػػى

شػػعبي ،لكػػنيـ لػػـ يػ ِػردوا اإلقتػراب اليػػو .حتػػى أنبيػػائي تجنبػػوه .نمػػا فػػي اإليمػػاف بشػرائو كتابػاً مقدسػاً
وبعض الكتب التي كػاف يق أرىػا مػرات ومػرات .حػاوؿ الػذىاب الػى كنػائس لكنػو لػـ يجػد أيػة كنيسػة

تستقبمو .إف كانت تمؾ الكنائس قد إستقبمتو لكانت قد إستقبمتني .كاف ىو دقة يدف عمى أبوابيـ".
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صرت أتعمـ تعريفاً جديداً لسسى .فس لت الرب" ،كيؼ تػوفي؟" مفكػ اًر أنػو ض َّ
ػحى بحياتػو .فنسػتناداً
عمى كؿ ما رأيتو لحد األف ،كانت نصؼ توقعاتي إني بطريقة ما قد أكوف مسؤوحً عف ذلؾ.

"تجمد حتى الموت محاوحً إبقاء سكير عمى قيد الحياة كاف قد أغمي عميو مف البرد".
َّ

غالب غير عادي
فيما كنت أنظر الػى أنجمػو ،لػـ أسػتطع أف أصػدؽ مػدا صػوبة قمبػي .كمػا إنػي لػـ أفيػـ كيػؼ أف

موتػػو بيػػذه الطريقػػة جعمت ػو شػػييداً ،حيػػث كنػػت أفكػػر أنػػو لقػػب م ػ َّ
دخر ليػػؤحء الػػذيف يموتػػوف لعػػدـ

المساومة بشيادة وحئيـ لمرب.

فقمت" ،يا رب أنا أعمـ أنو غالب حقاً .ومجاز لو حقاً التواجد ىنا .ولكف ىناؾ مف يموتوف بطريقة
يمكف إعتبارىـ شيداء فعوً؟"

"كاف أنجمو شييداً في كؿ يوـ عاشو .كػاف يعمػؿ مػا فيػو الكفايػة مػف أجػؿ البقػاء عمػى قيػد الحيػاة،
و َّ
ضحى بحياتو بكؿ سرور إلنقاذ صػديؽ محتػاج .كمػا كتػب بػولس ألىػؿ كورنرػوس ،أنػو حتػى لػو

أسممت جسدؾ ليحترؽ ،ولكف ليست لؾ محبة ،فو تحسب شيئاً ،ولكف حيف تسػمـ حياتػؾ بمحبػة،

ػر .تػػوفي أنجمػػو كػػؿ يػػوـ ،ألنػػو لػػـ يعػػش لنفسػػو بػػؿ لسخػػريف .مػػع أنػػو كػػاف يعتبػػر
فننيػػا تحسػػب كريػ اً
نفسو دائماً األدنى بيف القديسيف ،فننو كاف حقاً واحداً مف عظماء القديسيف .كما تػتعمـ أنػت األف،

فالكريروف ممف يعتبروا أنفسيـ مف أعظـ العظماء ،ويعتبرىـ األخروف أيضػاً مػف أعظػـ العظمػاء،
فننيـ يحسبوف األدنى ىينا .لـ يمت أنجمو ألجؿ عقيدة ،أو ألجؿ شيادتو في اإليماف ،لكنو مات

مف أجمي".

فتوسمت" ،يا رب أرجوؾ ساعدني ألتذكر ذلؾ .حينما أعود راجعاً ،ح تدعني أنسى ما أراه ىنا".
"ليذا السبب أنػا معػؾ ىنػا ،وسػوؼ أكػوف معػؾ حينمػا ترجػع .الحكمػة ىػي أف تػرا بعينػي ،وأف ح
تحكػػـ بحسػػب المظيػػر .أريت ػؾ أنجمػػو فػػي رؤيػػا لكػػي تعرفػػو حػػيف تجتػػازه فػػي الشػػارع .إف كنػػت قػػد

شاركت معو المعرفة عف ماضيو الذف أريتو لؾ في الرؤيا ،ألسمـ حياتو لي أنذاؾ .لكاف بنمكانػؾ
تممذة ىذا الممؾ العظيـ ،ولكاف لو ت ري اًر عظيماً عمى كنيستي.

"إف كاف شعبي ينظر لسخريف بالطريقة التي أراىا أنا ،ألمكنو تمييز أنجمو واخػريف أمرالػو .لق َّػدموا
إستعراضاً في أعظـ المنابر .لجاء شػعبي مػف نيايػة األرض لمجمػوس عنػد أقػداميـ ،ألنيػـ بعمميػـ
ىذا كػانوا سيجمسػوف عنػد قػدمي .لعمَّميػـ عػف المحبػة ،وكيػؼ يسػترمروا ال ِيبػات التػي أعطيتيػا لكػـ
رمار أكرر".
لتجمبوا اً
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كنت خجوً جداً حتى إني لـ ِأرد النظر الػى الػرب ،لكنػي أخيػ اًر إلتفػت اليػو لشػعورف بوجػع يقػودني
الى إكتفائي الذاتي مرة أخرا .حينما نظرت اليو عميت فعوً بمجده .إستغرؽ ذلؾ وقتاً لكف عيني
تنظمت تدريجياً فتمكنت مف رؤيتو.

قػػاؿ" ،تػ َّ
ػذكر أف خطايػػاؾ مغفػػورة "،وتػػابع كومػػو" ،لسػػت أريػػؾ ىػػذه األشػػياء ألدينػػؾ ،بػػؿ ألعممػػؾ.
تذكر دوماً أف الحنو سيزيؿ األحجبة عف ِ
نفسؾ أسرع مف أف شيء اخر".
فيما بدأنا السير رانية ،ناشدني أنجمو" ،أرجوؾ َّ
تذكر أصدقائي الذيف ح مػ وا ليػـ .الكريػريف مػنيـ

سيحبوف مخمصنا إف ذىب أحد إلييـ".

كانت كمماتو بيكذا قوة حتى إني ت ررت جداً مف أف أجيبو ،ف وم ت ب أرسػي .كنػت أعمػـ أف كمماتػو
صادر مف ممؾ عظيـ ،وصديقاً عظيماً لممؾ المموؾ.
اً
ىذه كانت مرسوماً

فس لت" ،يا رب ،ىؿ ستساعدني لمساعدة أؤلئؾ الذيف ح م وا ليـ؟"
أج ػػابني" ،س س ػ ِ
ػاعد ك ػػؿ واح ػػد يس ػػاعدىـ .حينم ػػا تح ػػب أؤلئ ػػؾ ال ػػذيف أح ػػبيـ ،فنن ػػؾ س ػػتعرؼ دومػ ػاً
مسػػاعدتي .سػػيعطى ليػػـ "الم ِعػػيف" بحسػ ِ
ػب كيػ ِػؿ محبػػتيـ .طمبػػت منػػي م ػرات عديػػدة ِمسػػحةً أكرػػر،
وستستممياِ .
أحب أؤلئؾ الذيف أ ِحبيـ .وفيما تحبيـ فننؾ تحبني .وفيما تعطي إلييـ فننؾ تعطيني،
وأنا س عطيؾ أكرر في المقابؿ".

العيش ك َممِك
سػػاقني ذىنػػي الػػى بيتػػي الجميػػؿ والػػى كػػؿ مػػا أمتمكػػو .لػػـ أكػػف رري ػاً ،لكنػػي عممػػت أنػػو بالمقػػاييس

األرضية كنت أعيش أفضؿ مف المموؾ الذيف عاشػوا قبػؿ قػرف مضػى .لػـ أشػعر أبػداً بالػذنب عػف

ذلػػؾ مػػف قبػػؿ ،لكنػػي عممػػت األف .بطريقػػة مػػا كػػاف شػػعو اًر جيػػداً ،ولكػػف ف ػي نفػػس الوقػػت لػػـ يكػػف
الشعور مرضياً .رـ نظرت رانية الى الرب ،ألني عممت أنو سيساعدني.

َّ
"تذكر ما قمتو كيؼ أف قانوف محبتي الكامؿ صنع النور َّ
وميزه عف الظوـ .حينما ي تي إرباؾ كما
تشػػعر األف ،فننػػؾ تعمػػـ أف مػػا تختب ػره لػػيس قػػانوف محبتػػي الكامػػؿ .أبػػتي إلعطػػاء عػػائمتي عطايػػا

جيػػدة ،تمام ػاً مرممػػا تفعػػؿ أنػػت لعائمتػػؾ .أريػػدؾ أف تسػػتمتع بيػػا وتقػػدرىا .ومػػع ذلػػؾ ،عميػػؾ أف ح
تعبدىا ،وعميؾ أف تشاركيا بحرية حيف أدعوؾ لفعؿ ذلؾ.

"بنمكاني أف ألوح بيدف وفي الحاؿ يزاؿ كؿ الفقػر فػي األرض .سػيكوف ىنػاؾ يػوـ الحسػاب حينمػا
تتسػػاقط الجبػػاؿ واألمػػاكف العاليػػة ،ويرفػػع المس ػػاكيف والمضػػطيديف ،ولكػػف ينبغػػي أف أفعػػؿ ذل ػػؾ.
يتع ػػارض مع ػػي حن ػػو اإلنس ػػاف مرم ػػو مر ػػؿ إض ػػطياد اإلنس ػػاف .إس ػػتخدـ حن ػػو اإلنس ػػاف كب ػػديؿ لق ػػوة
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صػػميبي .لػػـ أدعػػوؾ لمتضػػحية ،بػػؿ لمطاعػػة .ينبغػػي فػػي بعػػض األحيػػاف أف تضػػحي مػػف أجػػؿ أف
ِ
ستفصؿ بيننا.
تطيعني ،ولكف إف لـ تنجز تضحيتؾ في الطاعة ،فننيا
"أنػػت م ػذنب لمطريقػػة التػػي أخط ػ ت فػػي حكمػػؾ ومعاممتػػؾ ليػػذا الممػػؾ العظػػيـ حينمػػا كػػاف خػػادمي
عينتيػا لػؾ ،أكرػر ممػا
عمى األرض .ح تحكـ عمػى أحػد دوف أف تسػ لني .فاتتػؾ لقػاءات مػف التػي ّ
تتصور ،ألنؾ ببساطة لػـ تكػف حساسػاً لػي .عمػى أف حػاؿ ،لػـ أريػؾ ذلػؾ ألجعمػؾ تشػعر بالػذنب،

بؿ بالحرف ألجمبؾ الى التوبة كي ح تستمر في إغفاؿ ىكذا فرص.

"إف أذنبػػت فػػي ردة فعمػػؾ ،فننػػؾ سػػتبدأ فػػي فعػ ِػؿ أمػػور لمتعػػويض عػػف ذنبِػؾ ،وىػػذا إىانػػة لصػػميبي.
صميبي وحده يستطيع أف يزيؿ ذنبؾ .وألني ذىبت الى الصميب ألزالة ذنبؾ ،فنف أف شػيء يعمػؿ

بذنب فننو ح يعمؿ ألجمي.

إستمر الحكمة" ،لست أستمتع برؤية معاناة الناس .ولكػف حنػو اإلنسػاف لػف يقػودىـ الػى الصػميب،

فالصميب وحده يستطيع إراحتيـ مف معاناتيـ الحقيقية .فاتؾ أنجمو ألنؾ لـ تخطو بشفقة .سيكوف

لػػؾ أكرػػر مػػف ذلػػؾ حينمػػا ترجػػع ،ولكػػف ينبغػػي أف تخضػػع شػػفقتؾ لروحػػي .ومػػع إنػػي لػػـ أشػػفي كػػؿ
ػياء
أؤلئؾ الذيف كنت أتحنف عمييـ ،لكني فعمت ما أريػت أبػي يفعمػو .لػيس عميػؾ فقػط أف تفعػؿ أش ً
بدافع الشفقة ،بؿ أيضاً في طاعة لروحي .حينئذ فقط سيكوف لشفقتؾ قوة إفتداء.
عرفت ِمسحتي مف وعظاتؾ ِ
"أعطيتؾ ِىبات روحيِ .
وكتاباتؾ ،لكنؾ عرفتيا أقؿ بكرير مما تظف.
ذني أو تفيػـ بقمبػي .بػدوني ح تسػتطيع ِفعػؿ أف شػيء يفيػد
ناد اًر ما تبصر فعوً
بعيني أو تسمع بػ َّ
َّ

مممكتي أو يعزز إنجيمي.

"حاربت في معاركي ،حتى إنؾ رأيت قمة جبمي .تعممت رماية ِسياـ الحؽ مواصابة العدو .تعممػت
قمػػيوً كيػػؼ تسػػتخدـ سػػيفؾ .ولكػػف تػ َّ
ػذكر أف المحبػػة ىػػي سػػوحي األعظػػـ .المحبػػة لػػف تفشػػؿ أبػػداً.

المحبػػة سػػتكوف السػػوح ال ػذف يحطػػـ أعمػػاؿ إبمػػيس .والمحبػػة سػػتكوف السػػبب فػػي جمػػب مممكتػػي.
المحب ػ ػ ػ ػ ػػة ى ػ ػ ػ ػ ػػي ال اري ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػوؽ جيش ػ ػ ػ ػ ػػي ،وتح ػ ػ ػ ػ ػػت تم ػ ػ ػ ػ ػػؾ ال اري ػ ػ ػ ػ ػػة ينبغ ػ ػ ػ ػ ػػي أف تح ػ ػ ػ ػ ػػارب األف".
رـ رجعنا الى ِرواؽ ولـ نعػد فػي قاعػة الحكػـ العظيمػة .كػاف مجػد الحكمػة بكاممػو حػولي ،لكنػي لػـ

أستطع بعد رؤيتو بصورة واضحة .وفج ة وجدت باباً .كاف أوؿ حافز لي ىػو الرجػوع ألنػي لػـ أرد

المغػادرة ،ولكنػي عممػت أنػو ينبغػػي أف أدخمػو .كػاف ىػذا ىػو البػػاب الػذف قػادني إليػو الحكمػة .كػػاف
عمي الدخوؿ مف خولو.
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