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 وةالدع
 

قاعةُالىُلتفُتُألنظرُإ.ُوفيماُاًُ.ُكانُبابًاُعاديًاُوكئيبأنظرُالىُالبابُالذيُينبغيُأنُأدخمو فتُُوق
ُقمبيُكانُمكشوفًاُبشكلُا،ُإنغمرُتُبإمتداِدُمجدىثانيةُالحكمُالعظيمة .ُلمُأردُالمغادرةُمعُإنُشرَّ
فيا.ُكنتُتواقًاُيمُأِردُتوقأنُىذهُالعمميةُكانتُموجعةُإالُأنياُحررتنيُلدرجةُلُرغممتواصل.ُُو
ُأكثر.تبكيتُفعاًلُالىُ

ُ"سيكونُلكُأكثر ُأفكاري، ُسيمضيُمعك.ُعمىُأيتدخلُالحكمةُعارفًا ُوجدتوُىنا ُما حال،ُُ.
ختبرتوُىناُيمكنكُإختبارهُ.ُقوةُالصميبُتكفيُلتغييرك.ُماُإليسُعميكُالمجئُالىُىناُلكيُتتغير

ُخط ُعمى ُالقدسُلُيبكتك ُالروح ُُأرسل ُيوم. ُمعكُكل ُىو ُلي. ُوليشيد ُالحق، ُالى ُويقودك ية،
ُأنُتتعرفُأكثرُعمىُالروحُالقدس."ُبإستمرار.ُعميك

"الكثيرُمنُالناسُيؤمنونُفيُالروحُالقدس،ُولكنُالقميلُمنيمُيفسحونُلوُالمجالُفيُحياتيم.ُ
ُ"غير.يتوفيماُيقتربُىذاُالدىرُمنُنيايتوُفإنُذلكُس

لُفيُالبداية.ُسيتولىُأمرُالفوضىُواإلرباكُالمنتشرُالروحُالقدسُفوقُاألرضُكماُفع"سيتحركُ
ُدخولالمىُوشكُأنتمُعفيُوسطُاألرض.ُالمجيدةُتمامًاُسيجمبُالخميقةُالجديدةُُوعمىُاألرض،ُ

ُُرىبةُُوقاتأُفي ُفي ُكمو ُالعالم ُوسيكون ُمتواصل، ُبشكل ُعجائب ُالقدس ُالروح ُيفعل حيث
ُ"ألفعالو.

كُالروحُالقدسُسيتنبأُأوالدُوبناتُاهلل.ُسيحممُمنُ"سيفعلُكلُىذاُمنُخاللُشعبي.ُحينماُيتحُر
أحالمًاُوسيرونُرؤى.ُسيعممونُبإسميُاألعمالُالتيُعممتيا،ُوأعمااًلُأعظمُارُالىُاألحداثُالكب

ُ"يفعموُالروحُالقدس.ىوُمزمعُأنُفيُاألرض.ُكلُالخميقةُتئنُوتتمخضُلماُأناُلكيُأتمجدُ

تييئةُنفسكُِلماُىوَُاٍت.ُأناُالُمخمّْصُلكنيُأناُُفي"ماُستجدهُمنُعبوركُىذاُالبابُسيساعدكُ
ُباٍر.ُأواًل،ُينبغيُأنُأكشفُُحكميُ ُالحاكم.ُإنيُمزمعُأنُُأظيرُنفسيُالىُالعالمُكحاكٍم أيضًا
ألىلُبيتي.ُشعبيُعمىُوشكُأنُيعرفُِرفقةُالروحُالقدس.ُبعدئذُسيعرفونُقوتوُلتبكيتُالخطية.ُ

ُ ُبوسيعرفونُأيضًا ُالذيُيشيدُلي.ُأنوُسيقودىمُدومًا ُىوُالحقُّ رىم.ُىذا الىُالحقُالذيُسُيحرّْ
ُ"عندماُيأتيُشعبيُليعرفنيُكماُأنا،ُحينئذُسأستخدميمُليشيدواُعني.

ُ"أناُالحاكم،ُولكنُمنُاألفضلُأنُتحكمُعمىُنفسكُبنفسكُكيُالُأضطرُعمىُالحكمُعميك.ُ

واًل.ُبعدُذلكُسأحكمُعمىُعمىُوشكُأنُُتستردُلشعبي.ُسأحكمُعمىُأىلُبيتيُأُدينونتيكماُأنُ
ُاألرضُكميا."ُ

ُ
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ينا.ُوكانُتألقوُى،ُحتىُمنُقبلمجدُالحكمةُفيُكلُمكانُحولي.ُلمُأَرُىكذاُروعةُُكانُتألق
هُكحاكٍمُليكونُناُإيامجدُسينجميُبمعرفتىناكُو.ُحينئذُعممتُأنُدينونتيزدادُفيماُكانُيتكممُعنُ

ُأعظمُمماُكنتُأعرفوُقباًل.ُبدأتُأشعرُبمدىُصغُر يُوتفاىتيُفيُمحضرهُإذُإستصعبُعميَّ
ماُكانُيقولو.ُفحينماُفكرتُبأنيُسأكونُمغمورًاُبمجده،ُمدَُّيدهُولمسنيُعمىُجبيةُعمىُالتركيزُ

ُوجييُِبرقٍةُولكنُبثبات.ُحينماُفعلُذلك،ُتمكنُذىنيُمنُالتركيزُوالصفاء.ُ
ُ

فيُكلُمرةُُوميكُأنُتسمعني.ُمًا،ُمماُسيصعبُعُوإرباكًاُدذلكُ"بدأَتُتنظُرُالىُنفِسَك.ُسيجمبُ
تختبرُلمستي،ُسيتصفىُذىنك.ُفيُكلُمرةُتشعرُبحضوري،ُإعَمْمُإنيُجئتُأللمسكُمنُأجلُ
ُأنُتسكنُفيُمحضريُبدونُالوعيُلذاتكُواإلنيماكُفيُ ُعميكُأنُتتعمم أنُترانيُوتسمعني.

ُواإلتجاهُالىُالضالل المتواجدُفيُُشؤونُنفسك.ُىذاُيسببُلكُاإلنحرافُعنُالحقُالمتواجدُفيَّ
ُ"الطبيعةُالساقطة.

"كثيرونُمنُالناسُسقطواُحينماُلمسيمُروحيُالقدوس.ُزمنُالسقوطُقدُمضى.ُينبغيُأنُتتعممُ
تصمدُحينماُيتحركُروحي.ُإنُلمُتستطعُالصمودُحينماُيتحركُروحي،ُفإنوُلنُيستطيعُبأنُ

يصمدُلكيُأستطيعُُبأنإستخدامك.ُينبغيُأنُيسقطُالممحدينُقدامي،ُلكنيُبحاجةُالىُشعبيُ
ُ."مإستخدامي

ُ
 فخر التواضع المزيف

 

ُذاكُالسخطُالذيُكانُ ُمثل ُشعرتُبأنو ُليُذلك. ُقال ُفيُصوتُالربُحينما ُُسخطًا سمعُت
ُ ُعادة ُيأتي ُكان ُسخطو ُأن ُفيمُت ُالحال ُوفي ُاألناجيل. ُفي ُتالميذه ُمع بدأواُُمتىيستخدمو

ُينظرونُإلىُ ُربُإنيُمتتقصيرىم ُ"يا ُفناشدتو، ُولكنُمحضركُغمرنيُجدًا.ُأوُفشميم. أسف.
ُكيفُأتجنبُالشعورُبصغريُحينماُأكونُقريبًاُمنكُكماُاألن؟"ُ

"أنتُصغير،ُولكنُينبغيُأنُتتعممُأنُتثبتُفيُمحضريُدونُالنظرُالىُنفسك.ُلنُتستطيعُأنُ
ُإنُنظرتُالىُنفسك.ُستكونُفيُإحتياجُدائمًا.ُستكونُدومًاُغيرُجديٍرُ تتعممُمنيُأوُتتكممُإليَّ

ماُأدعوكُلفعمو،ُولكنُلنُتكونُأبدًاُكفايتكُأوُجدارتكُىيُالتيُتجعمنيُأستخدمك.ُينبغيُأنُل
الُتنظرُالىُعدمُكفايتك،ُبلُتنظرُالىُكفايتي.ُينبغيُأنُتتوقفُعنُالنظرُالىُعدمُجدارتكُ

ُ"،ُفذلكُيعودُالىُمنُأنا،ُوليسُالىُمنُأنت.وتنظرُالىُِبرّْي.ُحينماُُتستخدم
تنظُرُالىُنفسك،ُىذاُىوُالغضبُالذيُشعرُتُبوُتجاهُموسىُحينماُُماُبدأتَُ"شعرَتُبغضبيُفي

،ُوىوُفذلكُه.ُتقصيُربدأُيشكوُعنُمدىُ إنماُيكشفُأنكُتنظُرُالىُنفسكُأكثرُمماُتنظرُإليَّ
يُقادرُعمىُإستخدامُقمةُمنُشعبيُلماُأرغبُفيُفعمو.ُىذاُالتواضعُالمزيفُبأنالسببُالرئيسيُ
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ُأدمُوحواءُيشعرانُحيثُبُفيُسقوطُاإلنسان.ُتسباإلفتخارُالذيُىوُفيُالواقعُشكلُمنُ بدأ
ُ ُبعدم ُلذالكفاية ُلك ُعاتقيما ُعمى ُأخذا ُيكونا. ُألن ُصنعتيما ُمما ُأكثر ُيكونا ُأن جعلُإحتاجا

أنُيكونا.ُلنُتستطيعُأبدًاُأنُتجعلُنفسكُلماُينبغيُأنُتكون،ُبلُعميكُأنُنبغيُأنفسيماُلماُي
ُتكون."ُتثقُبيُألجعمكُماُينبغيُأن

ُ
كانُُوسقوطُاإلنسانُفيُالبستان،ُلكنيُكنُتُأعممُأنلبالرغمُمنُأنيُلمُأنسبُالتواضعُالمزيفُ

ُمفيد ُالكثيرينُأنُيكونوا ُمنع ُمراتُيأعظمُحجرُعثرة ُالشيء ُىذا ُبنفسيُُأعمّْم ُوكنُت نُلمرب،
رأيتُوُفيُعديدة.ُأماُاألنُوأناُفيُمحضرهُفإنُتواضعيُالمزيفُقدُإنكشفُوتبينُأنوُأسوأُمماُ

ُلإلشمئزاز،ُكماُتمكنُتُمنُإدراكُ أيُإنسانُعمىُاإلطالق.ُىذاُالشكلُمنُاإلفتخارُكانُمثيرًا
ُالسببُفيُإشتعالُغضبُالرب.

ُ
غمُمنُكلُالُحكمُالذيُتحممتوُحينماُنكونُفيُمحضره،ُكلُماُنحنُعميوُينكشفُبسرعة،ُوبالُر

منُمعرفةُالربُوخدمتوُالتيُُدعيتُنعنيُتم،ُفإنوُالُيزالُلديُبعضًاُمنُالخملُفيُالمبادئُاألن
ذُكانُذلكُصدمةُكبيرة ُأيُغضبليا.ُوا  بعد،ُلذاُإلتفُتُألنظرُالىُالرب،ُُ،ُلمُأِردُأنُيسكنُفيَّ

ُ ُفي ُمعي ُكان ُفيما ُتحممو ُيمكنني ُأعظم ُمجٍد ُرؤية ُفي ُتحولُُىذهراغبًا ُالحال ُوفي الحالة.
ُأنُتنثني،ُولكنيُك ُقدرُإمكاني.بنُتُمصممًاُعمىُالوقوفُإكتئابيُالىُنشوة.ُأرادتُركبتيَّ

ُجاعمةُكلُشيءُيبدوُ ُتتدفقُفيَّ ُبأيامُعديدة،ُشعرتُبطاقة ُبعدىا ُإستيقظت. ُذلكُبقميل، بعد
ُبَدْتُمسكةُالبابُرائعةُتفوقُالوصف.ُبدتُالبيوتُوالسياراتُ متألقًا.ُأحببُتُكلُشيءُرأيتو.

ُيمكن ُبالرسم.ُنيُتصويالقديمةُجميمةُليُحتىُإنيُتأسفتُلعدمُكونيُفنانًا ُوفخامتيا رُجماليا
مدىُرأيتوُكانُمثلُمكتبةُإعالناتُُوُبدتُاألشجارُوالحيواناتُكأصدقاءُشخصية.ُكلُشخص

ُأىميتيا ُلمُأستطعطوالُاألبديةُ،ُوكنتُشاكرًا رؤيةُأيُشيءُمنُدونُُألتعرفُعمييمُجميعًا.
ُ.منوُياتيُوفاتنيُالكثيربالكادُإستطعتُالتصديقُبأنيُِسرُتُِعبرُىذاُكموُفيُحرؤيةُعظمتو،ُ

ُ
،ُإالُأنيُلمُأعرفُماذاُأفعلُبيا.ُعممتُ ومعُشعوريُبتدفقُكلُىذهُاإلنفعاالتُواإلعالناتُفيَّ

فإنياُستضمحل،ُوىذاُماُحدثُبعدُبضعةُأيام.ُإذُشعرتُُدوماًُمياُأستخدُأنوُإنُلمُأتعممُكيف
ُإستردادىا.ُصارتُوكأنُمعنىُالحياةُ إختبرتوُكانُأكثرُروعةُفماُتنسابُمني،ُوعممتُأنوُعميَّ

المزيد.ُكانتُُأنُأرىمدمنًا.ُىذاُكانُنتيجةُرؤيتيُلمجدُالرب،ُوأردتُُمخدر،ُفقدُكنتُُُمنُأي
ُتت ُحياتو ُوأدع ُمحضره ُفي ُأثبت ُكيف ُأتعمم ُأن ُألمسُرغبتي ُأن ُأجل ُمن ُخاللي ُمن دفق

ُالثباتُفيُالروحُالقدسُوالسماحُلوُبإستخدامي.ُىذهُكاناأل ُتُدعوتي.خرين.ُكانُعميَّ
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 شاهدان
 

كنُتُأليامُعديدةُفيُكأبةُعميقة.ُبداُليُكلُشيءُكئيبًاُجدًا.ُحتىُصوتُالناسُكانُيثيرني،ُ
ُبمدىُردا ُفكرُت ُكانُيغضبني. ُكلُفردءوأيُإزعاجُيتخملُفيُأيُعملُأردتُإنجازه وكانُُة

ُتجاىيم.ُشعرُتُوكأنيُعميَُّ لقتُالىُالجحيمُنُزإُالنضالُإلحتواءُاألفكارُالسوداءُالتيُنشأتُفيَّ
ُبعدأنزلقُالىُعمقُأكثرُكنتُوبأنيُ ُالىُالربُوفيُالحالُوجدُتُُيومًا ُصرخُت ُوأخيرًا يوم.

ُنفسيُواقفًاُأمامُالبابُوالحكمةُواقفُبجانبي.

ُالىُالجحيمُكماُيبدو."ُي"ياُرب،ُأننيُمتأسف.ُلقدُإنزلقتُمنُمحضركُفيُطريق

نكُتسيرُعمىُحافةُالجحيمُكلأجابني،ُ"الُيزالُالعالمُكموُموضوعًاُفيُقوةُ يوم.ُمنُُاألثيم.ُوا 
ُلكمحياة.ُىناكُخنادقُعميقةُعمىُكلُجيةُمنُطريقُالحياة،ُلذخاللُمنتصفوُىناكُطريقُل

ُينبغيُأنُالُتنحرفُعنُالطريقُالضيق."

ُقمُت،ُ"سقطُتُفيُإحدىُىذهُالخنادقُولمُأستطعُالخروج."
ىذهُالخنادق.ُمتابعتكُلطريقكُىوُالذيُأدىُأجابني،ُ"الُأحدُيستطيعُإيجادُطريقُلمخروجُمنُ

ُ ُطريقك ُيقودك ُولن ُفييا، ُالسقوط ُالى ُبك ُالوحيدُإطالقًا ُالطريق ُىو ُأنا ُمنيا. ُالخروج عمى
ُالُُتضيُّْ ُتسقط، ُحينما ُنفسكُالىُلمخروج. ُألنكُستقود ُلمخروج، ُإكتشافُطريٍق عُوقتكُمحاواًل

ُيكُوسأساعدكُدائمًاُحينماُتدعوني."الغرقُالعميقُفيُالطين.ُأطمبُالمساعدةُفقط،ُأناُراع
ُ

ُأنُأفيمُكيفُ ُإكتشافُكلُشيء،ُلكنيُأريدُفعاًل ُ"ياُرب،ُالُأريدُإضاعةُوقتيُمحاواًل قمُت،
سقطُتُىكذاُعميقًاُبيكذاُسرعة.ُماُالذيُجعمنيُأنحرفُعنُطريقُالحياةُوأسقطُفيُخندقُمثلُ

ُألنُأسأل."ُأنتُالحكمة،ُوأناُأعممُأنوُمنُالحكمةُىذا؟

المساعدة.ُىناُمنُالحكمةُلكُألجلُيمُومتىُتسألُحكمةُأنُتعرفُمتىُتسألُألجلُالفَُنُال"م
ُ ُفقطُحينما ُفأنُتسأل. ُتكونُتكونُفيُمحضريُتستطيعُأنُتفيم. ُحينما يمكُسينحرفُدومًا

ُىيُ ُالكأبة ُالمكان. ُذلك ُمن ُالحقُبدقة ُرؤية ُأبدًا ُولنُتستطيع ُكئيبًا، الذيُيأتيُمنُالخداع
ُرؤيتكُلمعالمُ حيثُمكانُجموسي،ُمنُمنظورك.ُالحقُيأتيُمنُرؤيتكُلمعالمُمنُخاللُعينيَّ

ُاليمينُمنُاالَُ ُفيُجية ُفيُأشعياء ُمثلُالسرافيم ُالذينُيثبتونُفيُمحضريُسيقولون:6ُب. ،
ُاألرضُكمياُمنُمجده."ُإمتمئتُْ

ُ ُفكرُت ُوفعاًل ُالعبارة ُىذه ُقرأُت ُناشئ، ُكمؤمن ُكيفُإني ُتذكرُت ُإنخداع ُالسراففي ُلمُتمك يم.
أستطعُالفيمُكيفُيمكنيمُالقول،ُ"كلُاألرضُإمتمئتُمنُمجده،"ُفيماُبدتُكلُاألرضُممتمئةُ

ساءةُ ُألطفالُوالغدرُوالشرُفيُكلُمكان.ُلبالحروبُواألمراضُوا 
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ُالربُفيُيومُقائاًل،ُ"السببُأنُىذهُالسرافيمُقالتُأنُاألرضُكمياُإمتمئتُبمجديُ ثمُتكممُإليَّ
ُري.ُحينماُتسُكنُأنتُفيُمحضري،ُحينئذُلنُترىُشيئًاُإالُالمجد."ىوُألنياُتسكنُفيُمحض

قمُت،ُ"ياُرب،ُأتذكرُأنكُعممتنيُذلك،ُولكنُلمُأحياهُبصورةُجيدة.ُقضيُتُالكثيرُمنُحياتيُ
ُتمكُالمظممة.ُأظنُإنيُقضيتُالكثيرُمنُحياُجيةفيُرؤيةُاألشياءُمنُال ُفيُأحد تيُجالسًا

ُمنُالسيرُعميو."ُنبُطريقُالحياةُبدالًُالخنادقُبج

خرُتستيقظُوتمشيُعدةُخطوات،ُثمُتنزلقُفيُ"ىذاُصحيح.ُكنَتُبينُالحينُواألُأجابنيُالرب،
خندقُعمىُالجيةُاألخرى.ُمعُذلك،ُأنجزَتُبعضُالتقدم،ُولكنُحانُالوقتُلمبقاءُعمىُطريقُ

ُفيُتمكُالخنادق."لتضيعوُالحياة.ُلمُيعدُلكُوقٌتُأكثرُ
ُيماُإستمرُفيُالكالم.غمرتنيُطيبةُالربُوصبرهُف

ُ
ُبدأُبالقول،ُ"ماُالذيُجعمكُتنزلقُفيُالخندقُفيُالمرةُاألخيرة؟"

ُالتفكيرُ ُإستطعتُأنُأرىُبأنيُأصبحتُمستببعد ُمنُُنفداًُذلك، بإحتفاظيُعمىُمشاعريُبداًل
ُالتفكيرُفيُمصدرُالمشاعِر.

ُإعترفُتُقائاًل،ُ"إنحرفُتُبعينيُعنك."

اًل،ُولكنُىذاُىوُكلُماُفعمتو،ُفإنحرافُنظركُعنيُىوُكلُماُأجابني،ُ"أعمُمُأنُذلكُيبدوُسي
ُفإنكُلنُترىُإالُمجدي.ُىذاُالُيعنيُ عميكُأنُتفعموُلتنحرفُعنُطريقُالحياة.ُعندماُتثبتُفيَّ
ُتراىا،ُفإنكُ أنكُلنُترىُالنزاعاتُوالفوضىُوالظممةُوالضاللُالموجودُفيُالعالم،ُولكنُحينما

ُفإنكُسترىُدومًاُكيفُأنُالحقُيسودُعمىُالضاللُسترىُدومًاُإجابتيُعمييا.ُعن دماُتثبتُفيَّ
ُمممكتي."ُاالذيُتسيرُفييالطريقةُوسترىُ

ُليُأكثرُمنُأيُشيءُإختبرتوُعمىُاألرض،ُ قمُت،ُ"ياُرب،ُحينماُأكونُىنا،ُفإنُكلُىذاُواقعيّّ
مُأنُىذاُولكنُحينماُأكونُعمىُاألرض،ُفإنُكلُماُموجودُىناُيبدوُليُكحمٍمُوىمي.ُأناُأعم

ُأعممُ ُاألرضُمؤقت.ُكما ُليُأنوُحقيقةُصادقةُوأنُماُيخصُّ ُالمكانُأكثرُواقعيٍّ إنُكانُىذا
عمىُاألرض،ُألمكننيُالسيرُفيُحكمتكُبصورةُأفضلُوالبقاءُفيُطريقُالحياة.ُُقمَتُأنوُمنُ

ُ ُالعالم ُأسألكُأنُتجعلُىذا ُأنُأسأل. ُالحكمة ُىنا ُأكونُعالموجود ُليُحينما مىُأكثرُواقعيٍّ
ساعدنيُألنقلُاألرض.ُحينئذُسأكونُقادرًاُعمىُالسيرُبأكثرُكمالُفيُطريقك.ُكماُأسألكُأنُت

نُليمُرؤيا.ُأسألكُمخرين.ُالظممةُتزدادُعظمتياُعمىُاألرض،ُوىناكُالقميلُمىذاُالواقعُالىُاأل
ُالصامنُقوتكُأكثرُأنُتعطينا ُنعرفُالُحكم ُدعنا ُنرىُمنُمجدكُأكثر، ُدعنا األتيُمنُُئب،

ُحضرك."م
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"ُ ُأجابني، ُمتىُبدأتُتحيا َُعينيُقمبك، ُتُبِصرُه ُبما ُعينيُحينئذ ستسيرُمعي،ُوستنظرُمجدي.
المجئُالىُعرشُالنعمةُُ.ُيمكنكُمنُخاللُعينيُقمبكىذاُالعالمُالروحيقمبكُىماُنافذتكُلرؤيةُ

ُلك.ُكماُفيُأيُوقت ُ،ُسأكونُأكثرُواقعيٍّ ُر."ببقوةُأكُكسأئتِمنُُإنيُ.ُإنُجئتُإليَّ
ُ

ُ ُوأنظر ُأللتفَت ُوجدتُنفسيُمضطرًا ُيتكمم، ُكان ُالمموكُواألمراءُالىُفيما ُمن ُاليائمة األعداد
ُتواجدُ ُواقفينُفيُقاعةُالُحكم.ُإعجوبةُومجدُكلُما واألصدقاءُوخدامُالربُالذينُكانواُجميعًا

ُ ُلدرجةُكنتُىناكُكانُعظيمًا ُجدًا ُإنيُكنُتُمندىشألنُأبقىُمسرورًا ًاُىناكُعمىُالدوام.ُكما
كلُعجائبيا،ُفإنُإعجوبةُرغمُأنُىذاُالمكانُليسُإالُبدايةُالسماء.ُولكنُبجدًاُلمجردُالتفكيرُ

ُ ُالحاكم، ُوكان ُالحكمة ُكان ُىو ُالسماء، ُبداية ُفي ُىنا ُالرب. ُمحضر ُكان ُذاتُالسماء وىما
ُ.الشخص

ُف ُالممالك ُبقية ُتعرفك ُكيف ُولكن ُوالحاكم، ُالحكمة ُىنا ُأنت ُرب. ُ"يا ُاإلستعالم، يُفأردُت
ُالسماء؟"

"أناُالحكمةُوأناُالحاكمُفيُكلُمممكة،ُولكنيُأيضًاُأكثرُمنُذلك.ُوألنكُسألَت،ُفإنيُسُأريكَُمنُ
أنا.ُمعُإنكُبدأتُتعرفنيُكحكمةُوحاكم.ُعندماُيحينُالوقتُفإنكُسترىُأكثرُعني،ُولكنُىناكُ

ُأواًل."ُأحكاميالكثيرُلتتعمموُعنُ
 

 الشاهد األول
 

بل،ُ"أحكامُاهللُىيُأولُخطوةُالىُالعالمُالسماوي."ُوتابعُالصوت،ُقالُصوٌتُلمُأسمعوُمنُق
ُستتحررُ ُحينئذ ُأحكامو. ُوستُفيم ُلدىُالجميع، ُمعروفًا ُسيكونُالَمِمُك ُالدينونة، ُيأتيُيوم "حينما

ُتسريُعمىُحياتك،ُأطمبُاألنُأحكاموُلتسريُعمىُالعالم."بأنُاألرض.ُأنتُطمبتُأحكاموُ

ُكان ُعُإلتفُتُألنظرُالمتكمم. ُأقلُمنُاألمظيره ُلكنو ُومتألقًا، خرينُالذينُإلتقيتُبيمُفيُظيمًا
ُ،ُلكنوُقالُبعدئذ:مالكأنوُبُتُُعتقدإقاعةُالحكم.ُ

لتعيشُفيُأوقاتُصعبةُتمامًاُمثمماُُأخِترُتُأنا.ُكماُعاشُإبراىيمُوتشفَّعُُ"أناُلوط.ُُأخِترتُأنت
ُ ُذاتو. ُالشيء ُتفعل ُعميكُأن ُسدوم، ُالذيخاللُألجل ُُالزمان ُينطمق ُعمىُفيو ُالعظيم الفساد
عظيم.ُفكماُإبراىيمُعميكُأنُتستخدمُليمُإيمانُنُماألرض،ُسيظيرُلمعيانُأيضًاُرجالُونساءُم

اهللُعمىُاألرض.ُالُيستطيعُحكمُإيمانكُلتتشفعُمنُأجلُاالشرار،ُوعميكُأنُتشيدُعنُمجئُ
ُ ُلالربُأنُيتحملُإزدياد ُوكثيريأكثر ُساكتًا ُكنُت ُأنا ُالبشرية. ُالُينبغيُأنُتكونُشر نُىمكوا.

ُمثمي،ُالُينبغيُأنُتكونُساكتًا."
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ُفسألُت،ُ"قلُليُأكثر.ُكيفُُأحذّْرىم؟"

أجابني،ُ"إعتقدُتُبأنيُسأكونُإنذارًاُلمجردُكونيُمختمفًا.ُلتكونُمختمفًاُعنُالبقيةُليسُكافيًا.ُقوةُ
ُفعمتنطمقُالروحُالقدسُلتبكيتُالناسُعمىُالخطيةُ وُالربُفيُسدوم،ُإنماُبالكممةُالمقولة.ُما

خرونُبذاتُالطريقة.ُبإمكانكُأنُُتحذّْرُأؤلئكُالمتجيينُنحوُالدمارُعموُكمثالُلكيُالُييمكُاألف
ُ لنُيستطيعُالربُإحتمالُشرَّىاُبعد.ُإنُلمُاألنُالعديدُمنُالمدنُىناكُقصتي.ُُعمييمبأنُتُقصَّ

ُجدًا.ُاًُومُقريبينيضُأؤلئكُالذينُيعرفونُالرب،ُفسيتواجدُىناكُالعديدُمنُسد

قادم.ُحينذُستعرفُكلُالخميقةُِحكمةُأحكامُالرب،ُولكنُالُينبغيُعميكُأنُتنتظرُُدينونة"يومُال
ذاكُاليوم.ُعميكُأنُتطمبُأحكاموُكلُيوم،ُوعميكُأنُتجعمياُمعروفةُعمىُاألرض.ُإنُسارُ

ظيم.ُوىكذاُشعبُالربُفيُأحكاموُفإنُالعديدُمنُسكانُاألرضُسيعرفياُقبلُيومُالدينونةُالع
منُشعبوُخسارةُفيُذلكُُنُالُييمكُأحدُوأنُالُيعانيُأحدسيخمصُأناسُأكثر.ُإنياُرغبتوُأ

ُاليوم.

ُال ُرسالة ُشاىدًا. ُتكون ُمحاولتكُأن ُلمجرد ُُيبصروا ُلن ُاألرضُعميان. ينبغيُأنُُحكم"سكان
بياُمنُأجلُأنُُ،ُولكنُالكمماتُينبغيُأنُُيتفّوهمماتتنطمقُبكالم.ُالروحُالقدسُُيعطيُِمسحًةُلمك

ُُيعطيُالربُِمسحًةُعمييا.

ُإقت ُأساسُعرشو. ُىما ُوالعدالة ُِبُر"الِبر ُعن ُليعرفُشيئًا ُمنيمُربُشعبُالرب ُالقميل ُولكن ه،
ُيعرفُعدالتو.ُسيبقىُعرشوُفيُبيتو،ُلذلكُفُحكمُوُينبغيُأنُيبدأُمنُبيتو.

أحكامُالربُقادمة.ُإنُسارُشعبوُ"ينبغيُأنُتعيشُفيُالحقُّْالذيُتعممتوُىنا،ُوينبغيُأنُُتعمّْمُو.ُ
ُأحكامو،ُ ُفي ُيِعشُشعبو ُلم ُإن ُليم. ُمجيدًا ُاليوم ُذلك ُسيكون ُالدينونة، ُيوم ُقبل ُأحكامو في

ُصادقةُإنُلمُتطبقُعمىأحكاموُفسيعرفونُىمُأيضًاُاألسىُالُمزمعُأنُيعرفوُالعالم.ُلنُتكونُ
ُاأل ُفمنُخاللكُومنُخالل ُشعبالجميع. ُسيناشد ُلخرين ُثانية ُأنُيحكمو ُخشية ُأنفسيم ُعمى وا

ُُيحكمُعمييم.ُثمُيتوجبُعميكُمناشدةُالعالم."ُ

ُُو ُالبابُداكنًا ،ُفكرُتُأنوُمثلُتعاليمُكئيباًُأرشدنيُلوطُألنظرُالىُالبابُالذيُكانُقدامي.ُبدا
ُجعموُيبدوُأكثرُكأبة.ُعرفُتُاألنُمدىُتألقُحكموُكانُيحيطُُحكمُاهلل.ُمجدُالربُالذيُ بنا

الىُاإلدراكُتقريبًاُبأنُكلُبابُيقودناُالربُمنُخاللوُيبدوُكئيبًاُفيُالبدايةُُفعاًل.ُكماُتوصمتُُ
ُبدا ُكانُمتألقاًُُليُثمُيصيرُمتألقًا. ُكمما ُكانُالبابُكئيبًا ُكمما ُأنو ُالجيةُاألخرى.ُُتقريبًا عند

ُلمجردُالعبورُمنُخاللُأبوابو،ُولكنياُجميعًاُتقودُالىُمجدُأكثر.ُيتطمبُإيمان

ُتعممُت،ُأنُاألفكارُفيُىذاُالمكانُتذاعُعمىُالجميع.فكماُتسمسلُأفكاري.ُُإستمرُلوطُمع
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ُأوُفيُىذاُ ُحولو ُليسُفقطُإشراقُتراه ُمجده ُستختبرُأكثرُعنُمجده. ُالباب، "منُخاللُىذا
ُخاللُأحكامو.ُ ُفيماُتثبتُفيُالرب.ُفمجدهُينكشفُأيضًا المكان،ُوليسُمجردُمشاعرُتحسيا

ُا ُالوحيدة ُليستُالطريقة ُُدعيتُىذه ُالطريقة ُلكنكُبيذه ُينكشفُمجده، ُلكيُالىُلتيُفييا ىنا
برؤيةُمجدهُسيتغيرُشعبو،ُوىوُفتفيم.ُمنُخاللُذلكُالباب،ُستتعممُطريقةُأخرىُلرؤيةُمجده.ُ

ُُمزمعُأنُيرييمُمجده.ُحينماُُيبصرونُمجده،ُفإنيمُسيبتيجونُفيُكلُطرقو،ُحتىُفيُأحكامو."
ُ

 الشاهد الثاني
 

كشفُعمىُاألرض.ُكماُأنُينخر،ُ"أناُأيضًاُأشيدُليذاُالحق.ُُحكمُاهللُمزمعُأنُثمُتكممُصوٌتُاَُ
ُقريبةالرحمةُستسودُعمىُالحكم.ُُيبِسطُالربُدومًاُرحمًةُقبلُُحكٍم.ُإنُحذَّرتُالناسُأنُأحكاموُ

ُفإنُرحمتوُستخمصُالعديدُمنيم."

يمة،ُكانُتألقوُيشيرُالىُعموُلمُأعِرفَُمنُكانُالُمتكمم،ُلكنوُكانُرجاًلَُاخرُلوُنبلُوىيبةُعظ
ُمرتبتو.

لكُليسُقال،ُ"أناُيونان.ُحينماُتفيمُأحكامُالرب،ُستفيمُطرقو.ُعمىُأيةُحال،ُحتىُإنُفيمتياُفذ
ُيمُضروري،ُولكنُليسُذلكُكافيًا.معناهُأنكُتتفقُمعيا.ُالفَُ

ُُو ُنبيًا، ُكنُت ُحكمٌة. ُىذه ُالربُليسيرُمعك. ُعنُحضور ُتسأُل ُفيُأغمبُاألحيان كنُتُ"كنَت
ُليسُ ُولكن ُعظيمة، ُحماقة ُذلك ُكان ُمحضره. ُمن ُاليروب ُحاولت ُذلك ُومع ُالرب، أعرف
كالحماقةُالتيُتفكرُبيا.ُتوصمتُالىُإدراكُالتوىجُالعظيمُالمتوافقُمعُحضوره.ُتوصمتُالىُ
إدراكُالمسؤوليةُالمتوخاةُمنُالتقربُإليو.ُفيُمحضره،ُُيمتيمُكلُالخشبُوالقشُوماُيبقىُمنُ

ُا ُبعد ُالجنون،ُالزرع ُالى ُستدفعك ُفإنيا ُقمبك، ُفي ُمخفية ُوخطية ُإليو ُتقترب ُحينما لحصاد.
فالكثيرينُتعممواُذلكُخاللُالدىور.ُلمُُأحاولُاليروبُمنُمشيئةُالربُبقدرُماُكنتُأىربُمنُ

ُ"محضره.

ُلتكونُمعك.ُالسماءُ ُتسألُعنُواقعيةُمحضره،ُفإنكُتسألُعنُالواقعيةُالتيُرأيتياُىنا "حينما
منو،ُفإنكُأيضًاُقريبًاُإنُسرتُُ،ُاهللُقدوسومعُذلكحقيقي،ُولكُالحقُأنُتشتاقُإليو.ُالُمنزلك

ُينبغيُانُتكونُقديسًا.ُكمماُإقتربتُإليوُكمماُتكونُخطيتكُالمخفيةُمميتة."

ُأجبتو،ُ"إننيُأفيمُىذا.ُليذاُالسببُسألُتُأحكامُاهللُفيُحياتي."

ُثُعنو؟ُىلُستأتيُإليو؟"إستمرُيونان،ُ""األنُينبغيُأنُأسألك:ُىلُستبح
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أجبتو،ُ"بالطبع،ُأرغبُمحضرهُأكثرُمنُأيُشيءَُاخر.ُليسُىناكُشيءُأعظمُمنُالتواجدُفيُ
ُمعوُ ُوجودي ُولكن ُأنانية، ُىي ُمعو ُالتواجد ُفي ُلمرغبة ُحوافزي ُمن ُالكثير ُأن ُأعمم محضره.

ُسيساعدُعمىُتحرريُمنُىذاُالنوعُمنُاألنانية.ُأريدُأنُأكونُمعو.ُسأتيُإليو."

ُأكثرُمماُكنُتُأنا.ُيمكنكُالمجئُبجرأةُونان،ُ"ىلُستفعلُذلك؟ُلحدُاألنُكإستمرُي نَتُأحمقًا
ُليسُ ُتأتي.ُاإلشتياقُالىُمحضره ُما ُلكنكُنادرًا ُإحتياج، قدامُعرشُالنعمةُفيُأيُوقٍتُوأليّْ

نكُعمىُكافيًا.ُعميكُأنُتأتيُالىُالرب.ُإنُإقتربتُإليوُفإنوُسيقتربُإليك.ُلماذاُالُتفعلُذلك؟ُإ
ُالدوامُأقربُإليوُمماُتشاء.ُ

تدخُلُقريبًا،ُسيرحمواُس"أتىُالكثيرونُليعرفوهُويعرفواُطرقو،ُلكنيمُلمُيأتواُإليو.ُفيُالوقتُالذيُ
اقتَكُىيُىمُعنُطرقوُإلنيمُلمُيأتواُإليو.ُضحكَتُعمىُحماقتي،ُالتيُكانتُعظيمة،ُولكنُحم

ماقتك،ُبلُأبكيُمنُأجمك.ُُمخمّْصكُحال،ُلسُتُأضحُكُعمىُحُأعظمُمنُحماقتي.ُعمىُأي
ُأناُ ُتبكي. ُكلُالسماء ُيبكيُُمخمّْصك، ُحينما ُيتشفعُمنُأجمكُبإستمرار. ُإنو يبكيُمنُأجمك،

ُ ُوالكنيسة ُتمامًا، ُمثمي ُألنك ُأعرفَك ُأنا ُشعبو. ُحماقة ُمدى ُأعمم ُألني ُأبكي ُالىُمثمي تيرب
وُالمجيد.ُوفيُنفسُالوقت،ُترشيش،ُراغبةُفيُالتعاملُمعُالعالمُأكثرُمنُالجموسُقدامُعرش
ُجيدًا."ُميُأعرفكنفإنُسيفُأحكامُاهللُُمعمَّقُفوقُاألرض.ُإننيُأبكيُألجلُالكنيسةُألن

ُيُمذنٌب.ُفماذاُينبغيُأنُنفعل؟"نناشدتُو،ُ"إن

ُوتابعُكالمو،ُ"إستمرُيونان،ُ"عواصفُعظيمةُقادمةُعمىُاألرض. ُحينماُضربتُ" كنُتُنائمًا
فيوُفيماُكنُتُىاربًاُمنُالرب.ُالكنيسةُنائمةُأيضًا.ُكنُتُنبيًاُهلل،ُُالعاصفةُالمركبُالذيُكنتُُ

ُالحالُمعُالكنيسة.ُلدىُاألمميينُِفطنةُأكثرُمنُ ولكنُكانُعمىُاألمميينُأنُيوقظوني.ُىكذا
نيمُييزُُّ ونُالكنيسةُفيُىذاُالوقت.ُإنيمُيعرفونُمتىُتسيرُالكنيسةُفيُالطريقُغيرُالصحيح،ُوا 

ُ"يقاظكمُمنُأجلُأنُتطمبواُإليكم.الكنيسةُمحاولينُإ

"عنُقريبُسيقذفكمُرؤساءُالعالمُمنُالمركب،ُتمامًاُكماُفعلُالرجالُفيُذلكُالمركبُمعي.ُلنُ
ُلكمُباإلستمرارُفيُالطريقُالذيُتتجيونُإليو.ُىذهُىيُنعمةُاهللُلكم.ُحينئذُسُيؤدّْبكمُ يسمحوا

لكنوُسيتقيئكمُفتخرجونُمنو.ُحينئذُُبوحشُعظيمَُاٍتُمنُالبحر.ُوىذاُسيبتمعكمُلبعضُالوقت،
ُستُبشّْرونُبرسالةُالرب."

ُسألُت،ُ"أليسُىناكُمنُطريقَُاخر؟"

يتواجدُُالبعض.ُفإنَُاتٍُمعُإنوُأتىُوىوُ"ُوتابعُكالمو،ُ"أجابنيُيونان،ُ"نعم،ُىناكُطريقَُاخر.
ئمًا،ُولكنُخرُالُيزالُناالبعضُاألَُمزمعُأنُُيقذفُمنُالمركب،ُُوالبعضُاألنُفيُبطنُالوحش.ُُو

ينُعنُالتجارةُمعُالعالم.ُسائرينُفيُطريقُمخطئ،ُباحثتقريبًاُعظمُالموجودينُعمىُالمركبُم
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الحكمُعميك.ُإنُأيقظَتُُعمىحال،ُتستطيعُأنُتحُكمُعمىُنفسكُولنُيضطرُالربُُعمىُأي
ُقبلُ ُمن ُتُبتمَع ُأن ُعميك ُيتوجب ُلن ُفإنو ُإليو، ُُيرسمك ُالذي ُالطريق ُفي ُوذىبت ُوتُبَت نفسك

ُلوحش."ا

ُسألُت،ُ"ىلُالوحشُالذيُتشيرُإليوُمذكوٌرُفيُسفرُالرؤيا؟"

ُ ُفيُذلكُاإلصحاح، ُتقرأ ُفيما ُبذاتو. ُالقديسينُفإ"إنو ُمع ُليعملُحربًا نُالوحشُُأعطيُسمطانًا
ويغمبيم.ُىذاُماُسيحدثُلكلُالذينُالُيتوبوا.ُولكنُإعممُأنُأؤلئكُالذينُىزميمُالوحشُاألولُ

الوحشُالثاني،ُالذيُمنشأهُمنُاألرض.ُمعُذلكُسيكونُاألمرُأسياًلُلكُسُيتقيئواُمنوُقبلُمجئُ
ُُ"إنُتُبَت.ُمنُاألفضلُجدًاُأنُالُتُبتمَعُمنُقبلُالوحش.

ُألنبياءُ ُتحذيٌر ُقصتيُىي ُفإن ُالفساد، ُفي ُإنغمسوا ُالذين ُألؤلئك ُلوطُىيُتحذيٌر ُقصة "كما
بداًلُمنُالبحثُماُالىُنشاٍطُُالرب،ُأيُالكنيسة.ُفالكنيسةُتيربُمنُحضورُالرب.ُإنياُتيرب

ُمحضرُ ُىروبُمن ُالحقيقة ُفي ُلكنيا ُتبشيرية"، ُ"خدمة ُنشاطك ُُتسمي ُقد ُالرب. عنُحضور
ُ ُوالبحثُعنُفالرب. ُالعالم ُمع ُتيربُالىُترشيشُلكيُتتمكنُمنُالمتاجرة ُالكنيسة ُقمُت، كما

ُ".كنوزُالبحر،ُفيُحينُأنُكنوزًاُأعظم،ُكنوزُالسماء،ُقمةُمنُالناسُتبحثُعنيا

أناُفيُبطنُُ"خطيةُالرغبةُفيُالتجارةُمعُالعالمُأوقعتُالكنيسةُفيُشبكة،ُتمامًاُمثمماُتشابكتُُ
ُ قتُالوحشُبأدغاٍل ُطوَُّطوَّ ُالعالم ُأيُاإلىتماماتُبيذا ُفاألدغال، ُحولُعقلُرأسي. قتُنفسيا

ُتطمَّ ُالىُالربُألنيُالكنيسة. ُألرجع ُمنيُثالثُأيام َُب ُيستغرقُفترةتشابكُت ُوقد أطولُُجدًا.
ُالكثيرينُ ُبحيثُفقد ُعمٍق ُالىُىكذا ُسقطوا ُوقد ُالعالم، ُمع ُكثيرًا ُمتشابكة ُفعقوليم لممسيحيين.
ركُ منيمُاألملُفيُالتحرير.ُعميكُأنُترجعُالىُالربُبداًلُمنُاليروبُمنو.ُفيوُيستطيعُأنُيحرّْ

ُ ُالُتيربُمنو ُاألعماق. ُإنتشالكُمنُأعظم ُيستطيع ُوىو ُمأزق، ُبعدمنُأيّْ ُبلُفيما أركضُ،
ُإليو!"

،ُ"تذكرُرحمةُالربُلنينوى.ُفقدُرحمياُبسببُكرازةُيونان.ُلمُيعشُيونانُبينيمُلوطبعدئٍذُأضافُ
ظالمُالُتستطيعُُلقوةُىيُفيُالكممة.ُليسُىناكُأيزُبكممةُاهلل.ُامحاواًلُأنُيكونُشاىدًا.ُبلُكرُِ

ُإنُذىبتُالىُأؤلئكُالذين ُسيتوبُالكثيرونُويخمصوا ُالربُإختراقو. ُيرسمكُالربُإلييمُُكممة
ُمعطيًاُإنذارُه."

ُتكونُمُُ ُ"حينما ُحينئذُيصعبُثمُتدخلُيونان، ُنعمةُالربُوتشابكتكُالخطية، ُفيُإستالم رًا قصّْ
عميكُالمجئُإليو.ُينبغيُأنُتتعممُالركضُالىُالربُدومًاُفيُكلُاألوقات،ُوليسُاليروبُمنو.ُ

ُال ُفإنكُتدخلُاألزمنة ُتدخلُمنُخاللُذلكُالباب، ُالىُحينما ُالربُومجده ُتنطمقُقوة تيُفييا
ُ ُأنتَُالربُاألرضُبطريقةُلمُيفعميا أنُُمنذُبدءُالزمان.ُكلُالسماءُتنتظرُاألشياءُالتيُمزمٌع
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ُأنوُسيكونُ الظممةُاألعظم.ُلنُتستطيعُأنُتتحملُالُالمجدُوالُالظممةُبدونُُوقتتراىا.ُكما
غيُفقطُأنُتطمبُحضورهُبلُينبغيُأنُنعمتو.ُلنُتسيرُفيُطرقوُدونُالمجئُإليوُيوميًا.ُالُينب

ُ"تثبتُفيُحضورهُبإستمرار.

ُفيماُ ُما ُكنيسة ُخدمة ُفي ُاإلسبوع ُفي ُمرة ُالبحثُعنو ُلمجرد ُيتبعوه ُأن ُحاولوا ُالذين "أؤلئك
ُأؤلئكُالذينُيدعونُإسموُمفكرينُأنوُ يقضونُبقيةُاإلسبوعُيطمبونُالعالمُسيضمحمونُسريعًا.

ُالكلُوالكلُسيعرفُذلكُسريعًا!ُأواًل،ُينبغيُأنُيعرفُشعبوُخاِدمُيمُسيضمحمونُسريعًا.ُإنوُُر بُّ
ُ"ذلك،ُإذُستبدأُالدينونةُبأىلُبيتو.

ينبغيُأنُتطمبوُلتسألوُماذاُيريدُىو،ُولكنُبأنُتدعوُإسمُالربُحينماُتريدُشيئًا.ُمعتقدُ"ىناكُ
عظيمة:ُُخميناتتوليسُماذاُتريدُأنت.ُالعديدُمنُأؤلئكُالذينُلدييمُبعضُاإليمانُلدييمُأيضًاُ

الخطُماُبينُاإلثنينُرفيٌعُجدًا.ُحينماُتأتيُدينونةُاهللُألىلُبيتو،ُفإنُشعبوُسيتعممُالفرقُماُبينُ
ِوُسيضمحمون.ُالعديدُمنُالناسُليمُذينُيحاولونُأنُيعممواُعمموُبدون.ُأؤلئكُاللتخميناإليمانُوا

ُأع ُأؤلئك ُيعمل ُقد ُبعيد. ُمن ُفقط ُيعرفونو ُالربُلكنيم ُفي ُالُإيمان ُلكنو ُبإسمو ُعظيمة مااًل
ُ"منُبعيدُسينوحونُسريعًاُلحماقتيم.يعرفونوُيعرفيم.ُأؤلئكُالذينُ

خارجُبيتو،ُقارعًاُُينتظرُُُ،"اهللُليسُمتواجدًاُمنُأجلُبيتو،ُبلُبيتوُيتواجدُمنُأجمو.ُوبكلُصبر
ُ ُالذين ُأؤلئك ُالباب. ُلو ُالناسُفتحوا ُمن ُقمة ُلكن ُُوُنسمعُويوداعيًا، ُالرب لوُُنفتحُويصوت

سيكونونُمعوُعمىُمائدتو.ُكماُسيجمسونُمعوُعمىُعرشو،ُوسينظرونُالعالمُمثمماُينظرهُىو.ُ
ُلتخمينُأالُيستطيعُا ُوالُعمىُعرشو. ىوُاإلفتخارُالذيُالتخمينُنُيجمسُمعوُعمىُمائدتو،
منُعمىُاألرضُيتمُحصادىمُُالمذانُعمىُوشكُأنُلسقوطُاألول،ُوكلُالظممِةُوالشرسبََّبُفيُا

ُ"بسببو.جاءاُ
ُا ُالىُطريق ُمال ُاهلل، ُإبميسُمجد ُنظر ُزالُلتخمين"حينما ُاهللُوما ُإبميسُفيُمحضر ُسكن .

منصرفًاُعنو.ُىذاُىوُالخطرُاألعظمُألؤلئكُالذينُينظرونُمجدُالربُويعرفونُحضوره.ُالُتكنُ
ُ."بسببُماُرأيتو.ُالُتكنُمفتخرًاُبسببُالرؤى:ُىذاُسيقودكُدومًاُالىُالسقوطلمتخمينُميااًلُ

 
 الحكم الرحيم

 

ُ ُكانُيتكمم ُليسُفقطُفيما ُبسببُخطيتي. ُكنتُمرتعبًا ُكانتُكضربةُمطرقة. يونان،ُكلُكممٍة
ُأكثرُلمسخريةُمنُيونانُلذاتُ ُبلُكنتُخِجاًل ُعنُالرب، ُالتيُكنتُأفكرُفييا ُلمطريقة خِجاًل

ستطعُِحمميُلفترةُلكنُركبتيُلمُتُالوقوفاألشياءُالتيُفعمتياُأناُأيضًا.ُومعُإنيُحاولتُجاىدًاُ
الوقتُكانُالوجعُُنفسبالسياطُوفيُفسقطُتُعمىُوجيي.ُكانتُكمماتوُوكأنيُُأضربُأطول،ُ
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تنفضحُُحتىُمرحبًاُبو.ُكنُتُأعرفُإنيُمحتاجُألسمعو،ُولمُأِردُأنُيتوقفُيونانُعنُتعميموُليُ
.ُكانتُلياُكلُطرقيُالشريرة.ُماُكانتُتكشفوُقوةُكمماتوُكانُعظيمًا،ُبلُكانتُأكثرُمنُذلك

ُوفيماُ ُومضتُالىُقمبيُمباشرة. ُإجتازتُكلُحاجٍز ُإذ ُيبدوُمريعًا، ُجعمتُكلُعذٍر منُالقوة
ُ"كنُتُمطروحًاُعمىُاألرضية،ُشعرُتُوكأنيُخاِضٌعُلعمميةُجراحية.

ُتدخل ُودونُُلوطُثم ُتافيًا ُشيئًا ُالرب ُمحضر ُفي ُالسقوط ُجعموا ُالمؤمنين ُمن ُ"العديد قائاًل،
ُسقطَتُفيماُالُنمزمعةُالسقوطُتحتُذاتُالقوةُالتيُصرعتك:ُاإليمان.ُإُمعنى،ُولكنُالكنيسة

ُتستطيعُالوقوفُحينئذُسينتجُعنُسقوطكُالوقوفُمعُالحق."
ُ

أفيمُتمامًاُماُكانُيونانُيقولوُحتىُكنُتُالُأزالُغيرُراغبُفيُالتحرك.ُلمُأِردُِفعلُأيُشيءُ
ُب ُأنُيغادرنيُاإليمانُالىُأنُيفعلُفعمو. ُأرد ُلم ُليُلي. ُكانُىناكُإدا ُيفيمونُذلكُفيما نيم

ُسكونُلبعضُالوقت،ُثمُإستمرُلوطُبالكالم:

ز،ُ"كانُلكرازةُيونانُِمسحةُعظيمةُلمُُتعطىُبعُدُإلنسان.ُفبدونُعجائبُوالُعالمات،ُعندماُكرُِ
تابتُإحدىُأكثرُالمدنُالشريرةُالمتواجدةُعمىُاإلطالق.ُإنُكِرزُيونانُفيُسدوم،ُلكانتُتمكُ

ُاليوم.ُقوةُكرازةُيونانُكانتُعالمة.ُحينماُإستيقَظُالمدينةُ ُالوحش،ُيونانُباقيةُلحدُىذا وتقيئُو
أحرزُىذهُالقوة.ُىذهُىيُقوةُالكرازةُالتيُسُتعطىُالىُالكنيسةُفيُاأليامُاألخيرة.ُىذهُىيُفإنوُ

يا،ُحينئذُقوةُاإليمانُالتيُيريدُالربُإعطائياُلمكنيسة.ُحينماُيتمُتقيئياُمنُقبلُالوحشُالذيُبمع
ُيونانُالتيُستُُ ُىيُعالمة ُىذه ُسيستمعُلكمماتيا. ُكمماتُحتىُأكثرُالناسُشرًا عطىُلمكنيسة.

ُ."القيامةُمنُالعمقُسيكونُلياُقوةٌُُأؤلئكُالذينُإختبروا

كنتُالُأزالُمصعوقًا.ُمعُذلك،ُكنُتُُمصممًاُعمىُالركضُنحوُالربُوليسُمنو،ُلذلكُإلتفُتُ
ُألنظرُمباشرةُالىُالحكمة.

ياُرب،ُممكنُأنُأنحرفُأناُأيضًاُعماُىوَُاٍت!ُإنيُمذنٌبُبحقُكلُىذهُاألشياء.ُرأيتُالكثيرُ"
ُاإلنجذابُنحوك.ُ ُإمتناعيُعن ُتزيد ُالِفخاخُواإلنحرافاتُالتي ُفي ُزلتُأسقط ُوال ُمجدك، من

محتاجُبشدةُالىُحكمتك،ُولكنيُمحتاجُالىُرحمتكُأيضًا.ُأرجوكُإنيُأرجوكُساعدنيُفيُىذا.ُ
ُمتكُوساعدناُقبلُأنُُترسلُعميناُالحكمُالذيُنستحقو.ُأطمُبُرحمةُالصميب."إرسلُرح

ُ ُأكثر. ُوقتًا ُسُأعطيك ُطمبتيا. ُألنك ُالرحمة ُ"سُتعطى ُالحكمة، ُوقٌت.ُأجابني ُىي ُلك رحمتي
ُالوقت ُأستطيعُُإستخدْم ُال ُحينما ُالوقتُقريٌب ُىناكُوقت. ُيكون ُقريبُلن ُعن ُألنو بحكمة،

ستخدموُبحكمة."نظرُإليوُرُفيوُُحكميُىوُرحمة.ُأُُالتأخيرُبعُد.ُكلُيومُُأوخُّْ ُمثمماُأقولُوا 
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ُولكنُ"أرغبُُ ُالحكم، ُعن ُبداًل ُرحمتي ُإظيار ُوزمُدومًا ُتكبر ُالظممة ُقريبة. ُالضيقةُالنياية ن
العظيمةُسيقعُعميكمُقريبًا.ُإنُلمُتستخدمُالوقتُالذيُُأعطيوُلك،ُفإنُالضيقاتُستباغتك.ُإنُ

ُُأع ُالذي ُالوقت ُفيُإستخدمَت ُشائعة ُوىي ُميزة ُىناك ُوتسود. ُستغمب ُفإنك ُبحكمة، ُلك طيو
ُ"عونُأوقاتيم!الغالبيَنُفيُكلُعصر:ُوىيُإنيمُالُُيضيُّْ

نيُفيُرحمتيُلنُأدعيمُيستغمواُرحمتيُبعد.ُبأنذرُشعبيُأُُ"فيُرحمتي،ُُأعطيكُىذاُاإلنذار.ُ
ُ"يتوبواُويرجعواُإليَّ.ذرىمُأنُالُُيقسُّواُقموبيمُبلُأنُُأنفيُرحمتيُسيقعُتأديبيُعمييم.ُ

ُيمكنُأنُتنحِرَف."صحيحُأن ُتُنكرُنفسكُُوُأنتُأيضًا، ُوستنكرنيُإنُلم ُبرودة محبتكُستزداد
ُولكنُالذينُيخسرونُ ُسيخسرونيا، ُحياتيم ُأؤلئكُالذينُيسعونُإلنقاذ وتحملُصميبكُكلُيوم.

ُأك ُحياة ُسيكون ُلشعبي ُسُأعطيو ُما ُالحقيقية. ُالحياة ُسيجدون ُأجمي ُمن ُمماُحياتيم ُوفرة ثر
ُُ"يطمبون،ُحتىُفيُتخميناتيم.

ُحكميُ ُفي ُكميا. ُاالرض ُعمى ُأحكامي ُسُأرسل ُبيتي، ُأىل ُعمى ُالُحكم ُمن ُإنتيائي "بعد
ُبينُشعبيُوبينُأؤلئكُالذينُالُيعرفُو ُاألثيمُنالمنصف،ُسُأميُّْز ُالعالمُكموُموضوعُفيُقوة ني.

كافئُتيُيومُالدينونة،ُسيعرفُالعالمُكموُإنيُأُُ.ُحينماُيأويقاومُالِبرَُُّيوُاألنُُيكافئُاإلثمَُفاألن.ُ
ُ"وُأقاومُالمتكبرين.ُالِبرَُّ

ُب ُفبسببُعدليُُأؤدُّْب ُأساسُعرشي. صرامةُأؤلئكُالذينُيعرفونُالحقُأكثرُ"الِبرُوالعدلُىما
ُ ُجمبُتَك ُالُيعيشونو. ُفلكنيم ُإكتسبَت ُألريكُأحكامي. ُسيكونُحكمًاُالىُىنا ُلكنُىذا ُىنا، يمًا

الكثير.ُىناُعِرفَتُرحمةُُلمذيُُأعطَيُالكثير،ُمنوُُيطمبفيماُرأيتو.ُُخطونُلمُتأعظمُعميكُإ
،ُفإنكُستعرفُقساوةُحكمي.ُالُيزالُالكثيرُشبككأحكامي.ُإنُإستمرتُفيُالسماحُلمخطيةُأنُت

ُمنيُ ُأكثر زدىارىم ُوا  ُراحتيم ُوُيحبون ُالخطية ُُيحبون ُالذين ُأؤلئك ُالخطية. ُُيحبون ُشعبي من
ُالقادمة.ألوقاتُ.ُأؤلئكُلنُيصمدواُفيُاقريباًُُسيعرفونُقساوتي

"سُأظيرُقساوةُلممتكبرينُورحمةُلممتضعين.ُأكثرُماُُيمييُشعبيُليستُالصعوباتُبلُاإلزدىار.ُ
منُمممكتي.ُأرغبُأنُأكثرُثروةُتمنتيمُبوقاتُاإلزدىار،ُلكنُتُإئإنُبحثُعنيُشعبيُخاللُأ

.ُسيزدىرُشعبيُفيُالِغنىُاألرضيُفيُفيضيُيكونُلكمُوفرةُلكلُعملُجيد.ُأريدُأنُسخائكم
األزمنةُالقادمة،ُحتىُفيُأزمنةُالضيق،ُولكنُىذاُالِغنىُسيكونُمنيُوليسُمنُأمراءُىذاُالدىرُ
الشريرُالموجودُحاليًا.ُإنُلمُأئتمنكُبِغنىُأرضي،ُكيفُسأئتمنكُبقواتُالدىرُالقادمة؟ُينبغيُأنُ

اإلفتقار.ُكلُماُإئتمنتوُلكُالُيزالُِممكي.ُسأئتمنُأنُتطمبنيُعندُاإلزدىارُأكثرُمماُفيُبتتعممُ
ُأكثر.مطيعينُألؤلئكُالذينُىمُ
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العرضُالذيُقدَّموُذاتُلشعبيُأنُُيقدّْمُ"إعممُأنُأميرُالظممةُُيعطيُإزدىارًاُأيضًا.ُفيوُمستمٌرُ
ويعبدونوُويخدمونوُبالعيشُحسبُُأماموُلي.ُىوُسُيعطيُممالكُىذاُالعالمُألؤلئكُالذينُيجثون

ُطرقو.ُىناكُإزدىارُالعالمُوىناكُإزدىارُمممكتي.ُستساعدُأحكاميُالقادمةُشعبيُليعرفُالفاِرق
ُاإلثنين ستخداميمُبين ُوا  ُالشرير ُالدىر ُىذا ُأمير ُبخدمتيم ُإزدىروا ُالذين ُأؤلئك ُِغنى ُسيكون .

ُقريبًاُ ُمجئُالفيضانات. ُعند ُالرَّحىُالذيُسُيعمقُعمىُأعناقيم ُالشريرُحجر ُالدىر طرقُىذا
ُالُيساومونُالحقُمنُأجلُاإلزدىار.س ُ"ُيحكمُعمىُالجميعُبالحق.ُأؤلئكُالذينُيزدىرونُفيَّ

ُُحكميُبأىلُبيتيُ ُالتأديبُ"يبدأ ُالخطيةُِألعمّْمكم ُأجرُة ُفيُطاعة. ُالسير ُمن ىوُُلكيُتتمكنوا
ُ."ىوُسالمُوفرحُومجدُوكرامة.ُىذاُىوُالُحكم،ُوىوُعدلُأنُيبدأُبأىلُبيتيُموٌت،ُوأجرةُالِبرُّْ

ُ
ثمُتكممُلوطُويونانُمعًا،ُ"أنظرُاألنُطيبةُوقساوةُاهلل.ُإنُأردَتُمعرفتوُأكثرُعميكُأنُتعرفُ

ُأكثر."ُىماِكال
ُوكانُصعبًا.ُ ُومنعشًا، ُُمطيّْرًا ُكان . ُحيٍّ ُماٍء ُكانُشالل ُلكنو ُكشالل، ُعميَّ َُاٍت ُاإليمان كان

رُالباب.ُكنتُبحاجةُشديدةُعممُتُأيضًاُأنُتأديبُالربُسيحفظنيُمماُسأواجيوُبعدُدخوليُِعب
عميوُقبلُدخوليُالباب.ُأعممُإنيُسأحتاجُالىُتأديبو،ُوكنتُيمكننيُأنُأحصلُلكلُالتأديبُ

ُصائبًاُفيُذلك.
ُ

 طريق الحياة
 

ذُكنتُأفكرُمميًاُبماُقالوُلوطُويونانُبدأُالربُ ُ.ُيتكمموا 
ُالمكانُحتىُُو ُلتعرفُعنُحقيقةُىذا نُكنتُت"أنَتُسألَت ُىيُُسيرُفيُالعالما  ُىذه األرضي.

.ُالواقعيةُىيُأينماُُأنُترىُكماُأرىُأنا.ُليسُأنُ–ُعنياُالحقيقةُالتيُسألتَُ ىذاُالمكانُواِقعيّّ
ُمكاٍنُحقيقةُواقع ةُويجعلُكلُشيءُتنظرهُيبدوُحيًاُألنيُحياة،ُيأكونُأنا.ُحضوريُُيعطيُأيَّ

ُفيُأبيُ ُكميا، ُلمخميقة ُتتُوجعمنيُحياة ُكلُالخميقة ُمنُخالليُوألجمي،ُالسمواتُواألرض. اجد
ُ"وبعيدًاُعنيُليسُىناكُحياة،ُوليسُىناكُحق.

ُ ُ"أنا ُىو ُكلُما ُىو. ُأنا ُفيُأعدائي. ُحتىُإنيُحياة ُفيُالخميقة. ُالموجودة ُإنماُيالحياة تواجد
ُأوُ ُليسُىناكُحق ُاألشياء. ُلكل ُالنياية ُوأنا ُالبداية ُأنا ُاأللفُوالياء، ُأنا ُمنُخاللي. يتواجد

ُالمكانُتبحث،ُبلُأنكُعنُُفقطليسُعني.ُُاًُبعيدُيةواقع حقيقةُحضوري.ُأنتُعنُحقيقةُىذا
الحقيقية،ُوىذهُالمعرفةُُتعطيُحياة.ُىذهُالحقيقةُببساطةُمتاحةُلكُفيُالعالمُمعرفتيُتبحثُعنُ

. ُُ"األرضيُكماُىناُأيضًا،ُولكنُينبغيُأنُتتعممُليسُفقطُالبحثُعنيُبلُالنظرُإليَّ
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حبُشعبيُوُأريدُأنُأكونُ.ُأناُحياةُوأناُمحبة.ُأناُأيضًاُشخص.ُأُُمجدهعالنُ"أناُقوةُاهلل.ُاناُإ
يضًا.ُفيوُُيحبكمُلدرجةُأنوَُبذلنيُمنُأجلُخالصكم.ُنريدُأنُنكونُمعيم.ُااَلبُُيحبنيُوُيحبكمُأ

قريبينُمنكم.ُُنحبُالجنسُالبشريُومكانُإقامتناُاألبديُسيكونُمعكم.ُالحكمةُىيُفيُمعرفتيُ
رضُستنطمقُبتنا.ُالنورُوالمجدُوالقوةُالتيُأناُمزمٌعُألكشفياُلكمُفيُاألومعرفةُأبيُومعرفةُمح

ُيعرفواُمحبتي.منُخاللُأؤلئكُالذينُجاءواُل
أنَُأُمَرُُُمَرُالسمواتُوىيُستطيعني،ُلكنيُالُأستطيع"إئتمنُااَلبُليُبكلُالقوة.ُأستطيعُأنُأَُ

ُأبدًا.ُسيأتيُزمانُحينُأطالمحبة.ُالمحبةُباأل مبُطاعةُمنُاألمم،ُولكنُأنذاكُمرُليسُمحبٌة
ُمحبتك ُلبرىنة ُالوقت ُإنقضىيكون ُقد ُأطالبُُم ُلست ُففيما ُإليَُُّ. ُيأتون ُالذين ُأؤلئك طاعة،

يطيعوننيُألنيمُُيحبوننيُوُيحبونُالحق،ُىمُالمستحقونُأنُيحكمواُمعيُفيُمممكتي،ُىمُالذينُ
ُالُرننيُويخدمُونحبُويُُ ُلك ُتكون ُينبغيُأن ُوالرفض. ُاإلضطياد ُأؤلئكُنيُرغم . ُإليَّ ُلممجئ غبة

ُبسببُ ُلنُيأتوا ُمكانُإقامتنا ُالذينُصاروا ُُ،أمرٍُصدور ُلمجرد ُلأو ُبلُسيأتونُمعرفتيم قوتي،
ُ"ب.ننيُويحبونُاالَُألنيمُيحبُو

ُ
ُيأتُو ُيحبوننُا"فالذين ُألنيم ُسيأتون ُالحق ُالى ُأبي ُُنويريدُويُويحبون ُمعنا. ُيكونوا بسببُفأن

ُ ُالظممة ُالحقيقيةجاء ُىذاُزمنُالمحبة ُالحقيقية ُالمحبة ُُتشِرقُ. ُإشراٍق ُظممٍة.ُُنحوأعظم أعظم
ُيفعالُ ُأنُعينيكُالُتستطيعانُرؤيتيُكما ُمع ُترانيُبقمبكُوتطيعني، ُحينما ُتحبنيُأكثر أنَت
األن.ُستتعظمُالمحبةُوالعبادةُفيُالظممةُالعظيمةُاألتيةُعمىُاألرض.ُثمُستعرفُالخميقةُكمياُ

ُ"ىُالسكنُمعُالناس.أنُمحبتكمُليُصادقةُولماذاُنتوقُال
ُ

ُاهللُ ُمحبة ُفييم ُيأتونُألن ، ُعميَّ ُالمتمرد ُقواتُالعالم ُمحاربينُجميع ُاألن، ُإليَّ "أؤلئكُاألتين
نُبداُكلُشيءُ نُبدوتُليمُغيرُحقيقيالحقيقية.ُيريدونُأنُيكونواُمعيُلدرجةُحتىُوا  ،ُحتىُوا 

.ُىذهُىيُالمحبة.ُىذهُىيُيشيءُألجلُالرجاءُأنُالحممُحقيقكحممُُمبيٍم،ُفإنيمُسيجازفواُبكلُ
ُالذيَُيُسرُُّ ُاإليمان ُىو ُىذا ُالحق. ُحينُمحبة ُالجميع ُسيجثو ُولكنُُأبي. ُقوتيُومجدي، يروا

منُخاللُعيونُاإليمانُىمُالمطيعينُالذينُُونُاألنُفيماُيروننيُبصورةُمعتمةأؤلئكُالذينُيجث
ُأنياُُحيثمانُاألتي،ُيحبوننيُبالروحُوالحق.ُألؤلئكُسأئتِمُنُقريبًاُبالقوةُوالمجدُلمُز أقوىُمنُأيّْ

ُ"ظممٍة.
ُ

ستحتاُجُذلكُلماُإنكُ"فيماُتستمرُاأليامُظممًةُعمىُاألرض،ُفإنيُسُأظيرُمجديُبصورةُأكثر.ُ
ُمجديُىمُن.ُمعُذلك،ُتذكرُأنُأؤلئكُالذينُيخدمونمزمعُالحدوثىوُ نُلمُُيبصروا يُحتىُوا 
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ُفيُخُمناءاأل ُطاعة ُبقوتي. ُولكنُِملءُوالمطيعينُالذينُسأئتمنيم ُالحكمة، وفُاهللُىيُبداية
ُسترىُقوتيُومجدي.ُحينذاكالحكمةُىيُأنُتطيعُبسببُمحبتكُهلل.ُ

"لسَتُىناُبسببُأمانتك.ُحتىُاإلتضاعُالذيُجعمكُُتصميُألجلُأحكاميُكانُعطيًة.ُأنتُىناُ
ُألنيُدعوتكُليذ ُلكيُألنكُرسول. ُلتسأَل ُالحكمة ُأعطيُتَك ُالغرض، ُا ُأنوُمنتعِرفُأحكامي.

ُتراهُىنا،ُولكنُالحكمةُاألعظمُىيُمجيئكُلُأنُتكونُأميناًُالحكمةُ كلُيوم.ُكمماُتأتيُُإليَُّما
ُلكُاألنُ ُأنا ُلكُعمىُاألرضُكما ُلك.ُأستطيعُأنُأكونُحقيقيًا ،ُكمماُسأكونُأكثرُحقيقيًا إليَّ

ُماُتعرفُحقيقةُمحضري،ُفإنكُستسيرُفيُالحق.عندىنا،ُُو
ُ

 أنا هو
 

ُترانيُاألنُكَربُُّ ُينبغيُأنُُ"أنَت ُِكالىما. ُىو ُأنا ُأيضًا. ُالسبِت ُينبغيُأنُترانيُكَربُّ الُحكِم.
ُالجنودُوتنظرُجيشي،ُوينبغي ُأيضًاُُتعرفنيُكَربُّ ُييوذا،ُوأنا ُأسُد ُأنا أنُترانيُكأميرُالسالم.

ألكونُأعمنتنيُتسيُرُفيُحكمٍةُإنُُلست.ُلتعرفُحكمتيُىوُأنُتعرفُأوقاتيُأيضًا.ُالخروفُُ
ُالجنودُفيُالمعركة،ُاألسدُفيُحي نُأريدُالمجئُكالخروف.ُينبغيُأنُتعرفُكيفُتتبعنيُكَربُّ

ُتعرفُأوقاتي،ُ ُأن ُعميك ُذلك، ُتفعل ُلكي ُالسبِت. ُكَربُّ ُتجمسُمعي ُتعرفُمتى ُأن وينبغي
ُ"ببقائكُقريبًاُمني.فقطُويمكنكُمعرفةُأوقاتيُ

ُالُيبحثونُعنيُسيفشم ُبإسميُلكنيم ُاألتيُعمىُالذينُيدعون ُفيُالتوقيتُ"الُحكم ُتدريجيًا ون
،ُوكارزينُرسالةُمغموطة.ُسيحاولونُأنُخاطئةعاممينُأمورًاُُرديء،معي.ُسيكونونُفيُمكانُ

سببُذلك،ُفإنيمُيحصدواُفيُحينُيكونُالوقتُلمزرعُويزرعونُفيُحينُيكونُالوقتُلمحصاد.ُب
ُ".لنُُينتجواُثمراًُ

عرفنيُحقًاُعميكُأنُتعرفنيُفيُالوقتُ"إسميُليسُأناُكنُتُوالُإنيُسأكوُن،ُبلُأناُىو.ُلكيُت
ُكلُيوم.ُلنُتستطيعُأنُتعرفنيُكماُأناُليالحا .ُلنُتستطيعُأنُتعرفنيُكماُأناُإنُلمُتأتيُإليَّ

. ُ"إنُلمُتثبتُفيَّ
ُ

أخرى.ُلنُتكونُقادرًاُأنُتعرفنيُتمامًاُُسترانيُفيُطرقطعمُأحكامي.ُكماُُ"فيُىذاُالمكانُُذقتَُ
ألبدية.ُىناُكلُىيئاتُطبيعتيُالمختمفةُستتطابقُمعًاُبصورةُكاممة،ُكماُأناُالىُأنُتعيشُفيُا

ماُُذاجزءًاُمني،ُىُتعكسُلكنوُصعٌبُرؤيتياُحينماُتكونُفيُعالمُالزمن.ُىذهُالقاعةُالعظيمةُ
ُالرسالةُ ُأبدًا ُيكون ُلن ُولكن ُرسالتك، ُمن ُميمًا ُجزءًا ُسيكون ُىذا ُالمستقبل. ُفي ُالعالم سيراه

،ُلكنيُفيُمدينةُأخرىُسُأرسلُالرحمة.ُسُأرسلُمجاعةُألمٍةُنةفيُمديسُأرسلُحكميُالكاممة.ُ
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ُ ُأنا،ُعميكُأنُالُتحكم ُأفعمو ُلكيُتعرفُما ُألمةُأخرى. حسبُالمظاىر،ُبلُمنُواقعُبووفرٍة
ُ"حضوري.

،ُة،ُفإنياُستزدادُبرودة.ُأناُحياةٌُ"فيُاألزمنةُاألتيةُعمىُاألرض،ُإنُكانتُمحبتكُليُالُتزدادُقُو
بالقربُمني،ُفإنكُستخسرُالحياةُالموجودةُفيك.ُأناُالنوُر.ُإنُلمُتبقىُقريبًاُمني،ُإنُلمُتبقىُ

ُ"سيزدادُقمبكُظالمًا.

ُ ُاألشياء ُىذه ُ"كل ُُوتعرفيا ُعقمك ُأنُُتعمّْميافي ُوعميك ُقمبك، ُفي ُتعرفيا ُأن ُفعميك ُاألن ُأما .
،ُوليستُفيُفقطُتعيشيا.ُتنبعُينابيعُالحياةُمنُالقمب،ُوليسُمنُالعقل.ُحكمتيُليستُفيُعقمك

معقلُوالقمب.ُوألنُاإلنسانُكانُمخموقًاُعمىُصورتي،ُفإنُفقط.ُِحكمتيُىيُإتحادُكاملُلُقمبك
ُ ُيتفقُعقمكُوقمبك،ُسأكونُقادرًا ُعني.ُحينما ُمنُاإلتفاقُبعيدًا ُأبدًا عمىُعقموُوقمبوُلنُيتمكنا

ُ"معي.ُإئتمانكُبسمطتي.ُحينئٍذُستسألُماُتريدهُوأناُسأفعموُألنكُستكونُمتحداًُ

"وبسببُصعوبةُالزمانُالذيُُدعيتُلمسيرُفيو،ُفإنيُأعطيتكُالخبرةُلتنظرُكرسيُدينونتيُقبلُ
نُلمُحكمُعميك.ُصالتكُقدُإستجيبتُاألن.ُفالذيُلمُتفيموُىوُأنوُخاللُالوقتُالذيُالوقتُالُمعيَُّ

ُ ُما ُمنُخاللُكل ُيوم ُكل ُُأجيبيا ُكنُت ُالصالة، ُتنتظرنيُألجيبكُعمىُىذه ُكنَت سمحُتُفيو
ُحدوثوُفيُحياتك.ُب

"األفضُلُأنُتتعممُعنُطرقيُوأحكاميُخاللُخبرةُالحياةُمنُأنُتتعممياُبيذهُالطريقة.ُأعطيتكُ
ُالوقتُ ُأن ُكما ُألنكُرسوٌل ُالخبرة ُقصيرٌُىذه ُتحيا. ُلم ُلكنك ُىنا، ُتعممتو ُما ُعرفَت بتمكُُقد

ُ"يا.بُحياالمعرفة.ُأعطيتكُىذهُالخبرةُكرحمٍة،ُلكنوُينبغيُأنُتختارُلت
ُ

ىُعندُصدورُفيُُحكمُُمنِصٍفُكيُالُيفنحياُمُشعبيُلكيُيسلُألعمّْدُمنُالُر"سأستخدمُالعدي
ُالصادرُمنيُدونُتأخير،ُألنُ ُينبغيُأنُتستمعُلرسميُوتطيعُكالميم أحكاميُعمىُاألرض.

أكثر.ُىذاُىوُالُحكمُقاسيةُدينونةُعميكُسيجمبُتوُاألن.ُفسماعُكالميُدونُطاعُقصيرٌُالوقتُ
ُعطيُالكثير،ُسُيطمبُمنوُالكثير."صف.ُلمذيُأُُالُمن

يٌمُطرقيُفيُشعبي.ُقدُُأعطيُلجيمكُفُتزدادُالمعرفة.ُكماُتزدادُمعرفةُث"ىذهُىيُاألزمنةُحي
لُأكثرُحتميميم.ُحانُالوقتُالذيُفيوُلنُألَُاخر،ُولكنُالقميمينُيعيشونُبفَُأكثرُمنُأيُجي

ُيؤمنونُبيُلكنيمُالُي ُنطيعونأؤلئكُالذينُيقولونُأنيم ُفالفاترينُعمىُوشِك منُبينُالزوالُي.
ُأؤلئكُالذينُالُيطيعُو ُُيعمّْمونُشعبيُأنُُحقاًُنيُالُيؤمنونُنشعبي. ُحياتيم ُبطريقة ُفإنيم بي.

ُ"صيانُمقبوٌل.العُِ
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ألنُالُحكمُضدُعملُشريرُالُُينفذُبسرعة،ُلذلكُإستسممْتُقموبُأبناءُالناسُ"كماُكتبُسميمان،ُ
زادتُبرودة.ُستأتيُأحكاميُسريعًاُومحبتيمُماُحدثُلمعديدُمنُشعبي،ُُىذاُلعملُالشر.ُمياًُك

نُيعرفواُأنُأجرةُعمىُوشكُألمشر.ُإنيمُُمياًُالنعمةُلتحفظُقموبُشعبيُمنُتسميمُأنفسيمُكمثلُ
ُليحررىمُمنُمشاكميمُفيماُالُيزالونموٌت.ُلنُيستطيعواُاإلستمرارُفيُطمبُإسميُىيُالخطيةُ

لحكمُعميكم،ُعمىُابعضُالوقتُلتحكمواُعمىُأنفسكمُكيُالُأضطرُُيحبونُالخطية.ُسُأعطيُ
ُ.قميلٌُولكنُالوقتُالذيُسُأعطيوُ

فيُالحقُالذيُتعرفو،ُحياُأكثر.ُكماُإنيُسأمنحَكُنعمةُأكثرُلتىوُطموبُمنكُالم"وألنكُىنا،ُف
ُ ُأقولُلكُثانية، ُلتستممُذلك. عمىُجاءُالزمانُولكنُعميكُأنُتأتيُالىُعرشُنعمتيُكلُيوم

الصمودُفيُالحقُدونُالقدومُالىُعرشُنعمتيُكلُيوم.ُماُعمىُلنُيتمكنُأحٌدُيثُألرضُحا
سودوا.ُتصمدواُُوتفقط،ُبلُأنُتحيواُأنوُأنَتُوأؤلئكُالذينُمعَكُليسُأنُأنُأقولوُلكُىوُُأريد
ُ"فيماُيصمدُشعبيُويسودُخاللُفترةُالظممةُالقادمةُستعرفُالخميقُةُأنُالنورُأعظُمُمنُالظممة.ُو
لحياةُوالموتُُغِرساُفيُاألرض،ُوالحياةُوالموتُعمىُوشكُأنُُيحصدا.ُجئُتُألعطيكمُحياة.ُ"ا

ُا ُفي ُموتًا. ُليعطي ُاألثيم ُيأتي ُاألتي ُفإنيُلزمان ُلذلك ُالكاممة. ُبصورتيما ُِكالىما ُرؤية سيتم
ُعمىُاألرضُمنُقبل.ُسيكونُىناكُنسُأعطيُأؤلئكُالذينُيطيعُو ُُيرىُمثيميا ُلم ُحياٍة نيُوفرة

.ُإخَترُالحياةُبإطاعتكُلي.ُحيايزُبينُشعبيُوأؤلئكُالذينُيخدمونُاألثيم.ُإخَترُالحياةُلكيُتتمي
بأنكُُإنُإخَترتنيُوالنورُالذيُفيكُىوُنوريُالحقّْ،ُفإنوُسينموُفيُتألقوُكلُيوم.ُوىكذاُستعرفُُ

ُرك."مُتعَرَفُمنُثسُ:تسيرُفيُنوري.ُالبذرةُالتيُُبذرتُفيُأرضُجيدةُستنموُوتتضاعفُدوماًُ
 

 الحق والحياة
 

،ُإزدادُمجده.ُوكانُمجدهُفيُبعضُاألحيانُعظيمًاُجدًاُلدرجةُكنتُأفكرُإنيُ وفيماُتكممُالربُّ
ُولكنُليسُ ُيشتعل، ُكانُمجده ُبو. الخارج.ُعرفُتُُالىالنار،ُبلُيشتعلُمنُالداخلُكسُأستنفد

اب.ُكانتُكمماتوُليُِعبرُالبالذيُسأواجيوُبعدُدخُوُإماُسُأستنفُدُبمجدِهُأوُبالشرُبطريقةُماُبأني
ُلكنيُعممتُأنُتخترقنيُوُتمِسك ُبإحكام، ُلذأكثرُأىميةُُوفيَّ ُأنُالنظرُالىُمجده، لكُصممُت

ُ.أتفرَّسُفيوُقدَرُإمكاني

بداُوكأنوُأكثرُإشراقًاُمنُالشمس.ُلمُأستطعُرؤيةُكلُِسماتوُبسببُاإلشراق،ُولكنُفيماُإستمرتُ
رؤيةُبعٍضُمنُإشراقو.ُكانتُعينيوُكالنارُلكنوُلمُيكنُفيُالنظرُإستطاعتُعينيُأنُتتنظمُل

لونياُأحمرُبلُأزرق،ُمثلُالجزءُاألكثرُحماوةُلمنار.ُكانتُعينيوُرىيبةُولكنُمعُذلكُكانُلياُ
ُالالمتناى ُالرائعة ُومتألألمنُالجاذبية ُأسودًا ُكانُلونُشعره ُُية. ُأنياُتفإبأشياء كرتُفيُالبداية
سابقة.ُُابالزيت.ُعممتُأنُذلكُكانُزيتُاإلتحادُالذيُرأيتوُفيُرؤيُنجومُثمُأدركُتُبأنوُمتألللٌُ
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كانُالزيتُيشعُمثلُأحجارُكريمةُلكنوُكانُأجملُوأكثرُقيمةُمنُأيُكنزُأرضي.ُوفيماُكنتُ
ُُيغطيني،ُُو نارُُفيماُحدثُذلك،ُإستطعتُإحتمالُوجعأنظرُالىُوجيو،ُشعرُتُبأنُالزيتُبدأ

يمنحُسالمًاُوراحة،ُحدثُليُذلكُفيماُكنتُأنظرُالىُوجيو،ُمجدِهُبصورةُأفضل،ُإذُبداُوكأنوُ
ُلكنيُحينماُكنتُأنظرُبعيدًاُعنوُكانُذلكُيتوقف.

ُبرونزيُأوُُضطرٌُشعرتُبأنيُم ُولكنُبشكل ُلييبُنار، ُمثل ُكانتُقدميو ُالىُقدميو. لمنظر
وفيماُُلييبُذىبي.ُكانتُجميمةُلكنياُمخيفةُأيضًا،ُوكأنياُمزمعةُعمىُالحركةُبخطواتُمخيفة.

،ُعممتُذلكُفيماُبدأُيتحرك،ُإذُأنُكلُ كنُتُأنظرُالىُقدميو،ُشعرتُوكأنُزلزالُسينفجرُفيَّ
ُشيءُباإلمكانُىزَّهُصارُييتز.ُإستطعتُالصمودُلبضعةُلحظات،ُثمُسقطتُعمىُوجيي.

ُاألمرُاألنُأقلُجاذبيةُمنُقبل.ُوفيُنفسُالوقت،ُ ُنظرُتُالىُاألعمى،ُنظرتُبابًا.ُبدا حينما
ُ ُلشعرُت ُشديدة ُذلكُبحاجة ُمن ُالدخول ُكانتُدعوتي ُرأي. ُأغيّْر ُأن ُقبل ُالباب ُِعبر مذىاب

نُرفضتُذلكُفإنيُقدُعصيت.ُفيُمحضره،ُحتىُفكرةُالعصيانُبدتُكقاعدةُلألنانيةُ الباب،ُوا 
ُمنُتفكيرُالرجوعُالىُالمعركةُفيُالعالمُاألرضي.ُوفيماُنظرتُالىُالباب،ُسمعتُ ُُبغضًا أشدُّ

ُيتكم َُاخر ُفرأيتُصوتًا ُالمتكمم. ُمن ُألرى ُإلتفُت ُتمييزه. ُأستطع ُلم ُم ُمن ُالناسُشخصًا أكثر
ُجاذبيةُوفخامةُوقوة.

فقطُُتواجدقال،ُ"أناُىابيل.ُالسمطةُالتيُيزمعُالربُإعطائياُلشعبوُىيُِمسحةُاإلتحاد.ُحينماُ
كُخر.ُمنذُذاكُالوقتُلحدُوقتالواحدُمعُاألُأخوينُعمىُاألرض،ُلمُنتمكنُمنُالعيشُبسالمٍُ

ىذا،ُتسيرُالبشريةُفيُطريقُالظممةُالمتزايدة.ُسينطمقُالقتلُعمىُاألرضُبشكلُالُمثيلُلو.ُ
الىُماُىوُقادم.ُولكنُتذكر:ُالمحبةُأقوىُمنُمؤديةُدةُالمُوالُِاَُحتىُحروبكمُالعالميةُليستُإالُ

ُإلؤلئكُالذينُيخدمونوُستيزمُالموت."المحبةُالتيُمزمعُااَلبُإعطائياُُالموت.
ُ

ُعالمًاُأنُلوُالكثيرُليقولو،ُ"أرجوك،ُقلُليُكلُشيءُُأعطيُلَكُلتقولوُلي."ُأجبتوُُ

"الُيزالُدميُيتكمم.ُالُيزالُدمُكلُشييدُيتكمم.ُستحياُِرسالتكُبإستمرارُإنُوثقتُفيُالحياةُالتيُ
لكُفيُاهللُأكثرُمنُثقتكُفيُالحياةُالتيُتعيشياُعمىُاألرض.ُالُتخافُالموتُوستغمبو.ُأؤلئكُ

ينطمقُالموتُُخاللُاألزمنةُالتيُتدخمونياُحينالُيخافونُالموتُستكونُليمُأعظمُرسالةُالذينُ
ُعمىُاألرض."

ُ
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فكرُتُبكلُالحروبُوالمجاعاتُوالكوارثُالتيُجاءتُعمىُاألرضُفيُىذاُالقرنُالذيُأعيشو.ُ
أنُُ؟"ُإستمرُىابيلُدونُأنُيجيبني،ُفأدركتُُإنطالقوفسألُت،ُ"كمُمنُالمراتُسيتمكنُالموتُمنُ

ُكالموُسيجيُبُسؤالي.
"ذبيحةُالدمُقدُُعِممتُلك.ُِثقُفيُقوةُالصميب،ُألنياُأعظمُمنُالحياة.ُحينماُتثقُبالصميب،ُلنُ

حياتكُاألرضية،ُلمقضاءُعمىُالموَت.ُأؤلئكُعمىُاألرضُليمُقوةُلفترةُمنُالوقتُيكونُبإمكانكُ
ُكُإنُقِبمَتُالصميب.ُىُحياتلكنيمُالُيستطيعونُالقضاءُعم

ُ
لشعبُالربُالذيُيسكنُعمىُاألرض.ُىذاُسيحدثُحينماُُتصدرُأحكامُستأتيُحدةُعظيمةُ"ُو

ُ ُأحكامو ُإحتمال ُمن ُيتمكنوا ُلن ُوحدٍة ُفي ُىم ُالذين ُأؤلئك ُاألرض. ُعمى ُالرب بلُفحسب
ُا ُذلك ُولحد ُبسببيا. ُلُينذرسيزدىرون ُشعبو ُالرب ُسيستخدُم ُاإلنذاراتُُلوقت ُوبعد األرض.

ُالظممة،ُسيكونُإتحادُشعبوُعالمةُسببُالخالفُوالنزاعُالناشئُفيسيستخدُمُشعبوُكعالمٍة.ُوب
ستراىاُكلُاألرض.ُسُيعرُفُتالميذهُمنُمحبتيم،ُوالمحبةُالُتخافُشيئًا.ُالمحبةُالحقيقيةُفقطُ

ُالُت ُالحقيقية ُالمحبة ُأبدًا. ُلنُيسقطوا ُأؤلئكُالذينُُيحبون ُحقيقي. بلُُبردتستطيعُجمبُإتحاد
ُ."نموت
 

 اةالمحبة تطمق حي
 

ُجاءُشخصَُاخرُيشبوُىابيلُتمامًاُووقفُبجانبي.

األنُفيوُمشر.ُلقال،ُ"أناُأدم.ُُأعطيُتُسمطةُعمىُكلُاألرض،ُلكنيُأعطيتياُلألثيمُبإطاعتيُ
ُفقدُتياُ ُالتي ُالسمطة ُأخذىا. ُاألثيم ُولكن ُُأعطيتُلإلنسان، ُاألرُض ُمكانيُومكانك. ُفي يحكم

ألخير"،ُوىوُقريبًاُسيستمُمُسمطتوُويحكم.ُىوُسيحكُمُْتُبالصميب.ُيسوعُالمسيحُىوُ"أدمُاإستعيد
ِعبرُالبشريةُألنوُأعطىُاألرضُلمبشرية.ُأؤلئكُالذينُيحيونُفيُزمانكُسُيييئونُاألرضُلمربُ

ُلَيحُكم."

أكثر.ُُليَُّإسألتُوُوأناُمتفاجئُلرؤيتوُلكنيُراغبُفيُسماعُكلُشيءُيريدُقولو،ُ"أرجوك،ُتكممُ
ُ"ُُُُُُ؟مربكيفُُنييّْئُأنفسناُل

ُالم ُ"في ُاألقال، ُالواحد ُُتحبوا ُأن ُعميكم ُتحبواُحبة. ُأن ُُعميكم ُاألرض، ُُتحبوا ُأن ُعميكم خر.
ُأطمقتُْ ُالموتُالحياة. ُاألُخطيتي ُمثل ُيتدفق ُسُتطِمقالذي ُمحبتكم ُاألرض. ُعمى أنيارُُنيار

ُح ُالموتُعمىُالحياة. ُويسود ُالحياة، ُأقوىُمن ُالموُت ُيكون ُالشرير، ُيحكم ُحينما ينماُالحياة.
،ُتسودُالحياة،ُوتكونُالحياةُأقوىُمنُالموت.ُقري يُالذُبًاُحياةُإبنُاهللُستبتمُعُالموتيحكمُالِبرُّ
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ُليسُأن ُالعصيان. ُأنَتُُُأطمقُمنُخالل ُعدوكم. ُىو ُالموُت ُالحياة. ُبل ُفقط، تحبُالمعيشة
ُ"ُدعيتُلتكوَنُرسولُالحياة.

ُ
،ُفإنُالربُسيستخدميم ُشعبُالربُُيِحبُّ ُيبدأ ُأحكامو.ُينبغيُأنُتكونُأحكاموُُ"حينما لُيطمقوا

.ُُالرب،ُوحينماُتأتيُحينئذُسيتعممُمرغوبة.ُالعالمُكموُيئنُويكدحُفيماُينتظرُأحكام ُالِبرَّ العالُم
ُ ُوما ُيفعمو ُأن ُمزمع ُىو ُسيقف ُوشعبو ُشعبو، ُخالل ُمن ُسيفعمو ُاأليامُُمثلالرب، ُفي إيميا

،ُسيتنبأونُعنُزالزلُومجاعات،ُوستحدُث،ُكماُاًُاألخيرة.ُكالميمُسُيغمقُالسمواتُأوُُيجمبُمطُر
ُ"أنيمُسُيوِقفونُالزالزلُوالمجاعات.

الجيوش،ُتقدمُطِمقوَنُجيوشًاُفيُالسموات،ُجيوٍشُستزحُفُعمىُاألرض.ُحينماُُيعيقونُ"حينماُيُُ
ُ وأينُُيظيرُغيظُو.ُستكونُليمُىذهُُُىمُسيقررونُأينُُيظيرُالربُرحمةحينئذُسيكونُسالٌم.

ُب ُمعالسمطة ُواحدًا ُسيكونون ُُيحبون ُوالذين ُمحبتيم، ُىوُسبب ُالباب ُىذا ُِعبر ُستراه ُما و.
ُفيُإعدادُنفسكُلماُىوُمزِمٌعُأنُيفعموُالربُمنُخاللُشعبو.تكُمساعدل

"أعمُمُالسمطة.ُكماُأعممُمسؤوليةُالسمطةُأيضًا.ُوبسببُالسمطةُالعظيمةُالتيُُأعطيتُلي،ُفإنيُ
ُيحدُثُعمىُاألرض.ُمعُ فتداءُاهللُالعظيمُسيبتمعُمسؤولُعما ذلكُبدأتُنعمةُاهللُتغطيني،ُوا 

غمطتيُقريبًا.ُسُيؤخُذُالسالمُمنُاألرض،ُلكنكُُدعيَتُلممساعدةُعمىُإسترداده.ُالسالمُيسودُفيُ
السماءُالىُاألرض.ُأؤلئكُالذينُيثبتونُفيُمحضرُالربُسيعرفونُُأنَتُُدعيتُلتجُمبالسماء،ُُو

ُ"السالمُوسينشرونُالسالم.

ُاإلطالقُ"ست ُعمى ُُعِرفت ُمما ُأعظم ُستكون ُالتي ُالعناء ُفترات ُستبدأ ُاألرضُوترتعش. يتز
اإلنتقالُِعبرُاألرضُمثلُأمواجُالبحرُالعظيمة.ُمعُذلك،ُلنُيصيبُالعناءُأؤلئكُالذينُيعرفونُب

ُالبحار.ُوسيكونُحتىُ الرب.ُإذُسيصمدونُأمامُىيجانُالبحارُويقولون،ُ"سالم،ُإىدأ"ُوستيدأ
.ُسينكشفَُاتٍُارُالتابعينُلمربُمثلُِحصٍنُعظيمُلمسالمُسيصمدُأمامُكلُماُىوُأدنىُالصغ

ُ ُثم ُلشعبو ُالربُأواًل ُسُتميّْزمجد ُحتىُالخميقة ُمثلُُالربُفيُمنُخالليم. ُشعبو ُوتطيع شعبو
ُطاعتيمُلو."

ُ ُىيُ"ىذه ُالىُالتيُالسمطة ُالجنة ل ُسمطتيُأُلحوّْ ُإستغمُت ُثانية. ُوسُتعطىُلمبشرية كانتُلي،
لُالبريةُالىُجنٍةُثانية.ُىذهُىيُالسمطةُالتيُُيعطيياُلشعبو.ُبري ة.ُسيستخدمُالربُسمطتوُلُيحوّْ

ُ ُبصورة ُسمطتي ُفإنياُإستخدمُت ، ُالِبرّْ ُفي ُالرب ُسمطة ُُتستخدم ُعندما ُالموت. ُوجاء خاطئة
ُبإمكانكُأنُُطمقُحياة.ُإنتبوُكيفُتستخدمُُست السمطة.ُفمعُالسمطةُتأتيُالمسؤولية.ُأنتُأيضًا
ُ"المحبةُالُكنَتُتحبستخدمياُبصورةُخاطئة،ُلكنكُلنُتفعلُذلكُإنُت .ُكلُالسماءُتعرفُأنَّ

ُتفشلُأبدًا."
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ُعنُالزالزلُوالمجاعاتُوحتىُالحروبُالتيُُقمَتُأن ُ"ماذا ُسُتطمقُعمىُاألرض؟ُألنُسألُت، يا
ُىذهُموتًا؟"ُُتطِمق

ُ ُبو ُُسمح ُالعالم ُعمى ُمجيئو ُالمزمُع ُالموت ُينبغيُُالطريقُلُيِعدَُّ"كل ُُزِرَع ُشيء ُكل لمحياة.
ُمناشدةُالصميبُُطمبُأؤلئكإالُإذاُحصاده،ُ الروحُوالحق.ُجيشُالصميبُفيُالذينُزرعواُالشرَّ

الرحمِةُلمجميع.ُأؤلئكُالذينُيرفضونُتقديمُمزمٌعُأنُينطمق،ُوىوُسيسيرُبقوةُالصميب،ُحاماًلُ
ُالحياة."يرفضونُرحمةُاهللُ

ُرحمتو؟"يرفضونُنعرفُمتىُُقمُت،ُ"ىذهُمسؤوليةُعظيمة.ُكيف

ُكنتُ ُوفيما ُعممنيُطرقُو. ُاهلل، ُمع ُِسرُت ُعندما ُتجمبُحياة. ُوالطاعة ُموتًا، ُيجمُب "العصيان
ُُسمطتكُىيُسمطتو،ُوعميكُأنُ ُمعوُبدأتُأعرفو.ُعميكُأنُتسيرُمعُاهللُوتتعممُطرقو. أسيُر

روحيةُوأكثرُقوةُمنُتكونُواِحدًاُمعوُمنُأجلُإستخداميا.ُأسمحةُجيشوُليستُجسدية،ُبلُىيُ
أيةُأسمحةُأرضية.ُأعظُمُأسمحتكُقوًةُىيُالحقُوالمحبة.ُحتىُالُحكمُاألخيرُلمدمارُىيُمحبةُ

ُ".رحمتواهللُممتدةُفيُ

الحقُالناطُقُفيُمحبة،ُحينئذُيكونُالموتُقدُُأختيَرُبداًلُعنُالحياة.ُستفيمُىذاُُ"حينماُُيرفض
ُتسيرُمعي.ُست وليسُلجمبُُحُالذيُُأعطيُلكُىوُلجمبُحياةٍُبأنُالرُوصلُالىُاإلدراكُفيما

ُالناسُعنُحصادُماُزرعوه،ُأماُأنتُفعميكُأنُتعملُكلُاألشياءُفيُ موٍت.ُسيأتيُوقتُيكفُّ
طاعة.ُجاءُيسوعُلُيعطيُحياة.ُلمُيرغبُفيُىالِكُأحٍد،ُوىذاُماُينبغيُأنُتكونُرغبتكُأيضًا.ُ

إعطائياُبالسمطةُالتيُيريدُؤتمنُإليكُأردتُأنُيليذاُالسبب،ُعميكُأنُُتحبُحتىُأعدائكُإنُ
ُ"لشعبو.

ُتًاُأطول،ُوقدُأعطاهُليم.ُعمىُأي"الوقتُقريبُإلنجازُماُىوُمكتوب.ُُيصميُشعبوُلُيمنحُلوُوق
أخيٌرُ،ُولكنُقريبًاُلنُيكونُبعُدُتستخدمُالوقتُبحكمٍة.ُلديَكُوقتُقميلُبعدُُيحال،ُقمةُمنُالناسُ

ُالوقتُقريبُحين ُيأتيُباإلسراعقتُنفسوُيبدوُالُوُفيُالوقت. ُىوُمكتوب،ُحينما الرب،ُ.ُكما
حال،ُالُينبغيُعميكُأنُتخافُمنُاألوقات.ُإنُخفَتُالرب،ُفمستُُفإنوُسيأتيُسريعًا.ُعمىُأي

ُمحتاجًاُأنُتخافُأيَُّشيءُمماُىوُقادمُعمىُاألرض.

ألرضُكماُ"كلُماُىوُمزمٌعُأنُيأتيُفيوَُاٍتُلكيُتتمكنُحكمةُالربُمنُالييمنةُثانيةُعمىُا
ُالذيُُزرعُفيُالبشريةُعمىُوشكُأنُيتمُحصاده.ُمعُذلك،ُالصالحُ ىيُفيُالسماء.ُكلُالشرّْ
ُأقوىُمنُالموت.ُسارُالربُ ُالمحبة ُأقوىُمنُالشر. ُالطيبة ُأيضًا. ُالربُسُيحصد الذيُزرعو

ُعمىُاألرضُلتدميرُأعمالُالشيطان،ُوسُينييُالربُماُبدأه."

ُ
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يتكمم،ُكنُتُمأسورًاُبمجدهُووقاره.ُبدأُتُأتسائلُإنُكانُقدُعاشُمعظمُحياتوُبعدُفيماُكانُأدمُ
ُبالسقوطُ ُليُإنو ُبدا ُأفكاريُغيَُُّطاىرٌُدونُأنُيخطئُثانيةُألنو رُالموضوعُلكيُجدًا.ُوعارفًا

ُعمييا.ُنييجيب

ُبعمٍق.ُ دُكنتُمعُإنيُأخطأت،ُفقُو"ِعشُتُفترةُطويمةُعمىُاألرضُألنُالخطيةُلمُتتجذَّرُفيَّ
مخموقًاُألسيرُمعُاهلل،ُورغبتيُكانتُالُتزالُألجمو.ُلمُأكنُأعرفُأعماقُالخطيئةُالتيُعِرفياُ

الخطية،ُقِصرتُالحياة،ُولكنُفيُكلُجيلُأؤلئكُالذينُيسيرواُمعُاهللُُنمتالجيلُالتالي.ُوفيماُ
رارُفيُحياتوُىذهُيممسونُالحياةُالموجودةُفيُاهلل.ُوألنُموسىُسارُمعُاهللُبأمانة،ُأمكنوُاإلستم

إنُلمُيأخذهُالرب.ُأنوخُسارُمعُاهللُبأمانةُمماُجعلُالربُيأخذهُمعوُأيضًا.ُليذاُالسببُقالُ
نُمات،ُوكلُمنُيحياُويؤمنُبيُلنُ ُالقيامةُوالحياة،ُالذيُيؤمنُبيُسيحياُحتىُوا  يسوع،ُ"أنا

ُيموتُأبدًا."

ُلي يُكانتُليُعمىُاألرض.ُماُكناُعميوُة،ُبلُوجودُالحياةُالتسُمجردُفقدانُالخطي"ماُتراهُفيَّ
ممنُخرينُىناُبد.ُأستطيعُأنُأنظَرُالىُكلُاألعمىُاألرضُسيبقىُجزءًاُمماُنحنُعميوُالىُاأل

ُمنُالسحابةُالعظيمةُلمشيودُوأنُأعِرَفُالكثيرُعنُحياتيمُعمىُاالرض."ُاًُىمُجزء

ُقمُت،ُ"فأنَتُإذنُجزءُمنُالسحابةُالعظيمةُلمشيود."

جزءُمنُاإلنجيلُاألبدي.ُزوجتيُوأناُكناُأولُمنُذاقُالخطية،ُوأولُمنُنظرُ"نعم.ُقصتيُىيُ
ُأيضاًُ ُونظرنا ُجيل، ُكل ُِعبر ُالموتُينتشر ُنظرنا ُالعصيان. ُنتائج ُيحصدون الصميبُُأطفالنا

ُ"ة.ورأيناُالنصرةُعمىُالخطي

ُالصميبُ ُ"منذ ُبإمكان ُأنو ُالشيطان ُتغييفتخر ُبإمكانو ُيكون ُلن ُالناسُلكنو ُإفتداء يرىم.ُيسوع
بأنُالربُلمُالزمانُالقادِم،ُسيصمدُشعبُالربُكشيادةُلكلُلعظيمُخاللُفتراتُالظممةُوالشرُا

ُسيُز ُخالليم، ُمن ُمنيم. ُالخطية ُأزال ُأيضًا ُبل ُفقط ُالخطية ُمن ُشعبو ُمنُيفتدي ُالخطية يل
ُسُيقدّْم ُُاألرضُكميا. ُفقطُلغفرانُالخطية ُيأِت ُلم ُالجديدة. ُبشريتو ُقوة ُالبشرية بلُاألنُلجميع

ُشعبلُيخمّْصُالبشُر ُالى ُراجٌع نو ُوا  ُالخطية، ُمن ُسيحدثُُية ُالعالم. ُُيمطّْخُو ُلم ُأكثرُىذا في
ُزمنةُصعوبة."األ

ُأُلحّْبُالربُوُأحّْبُاألرض ُجميعُ،"ُخِمقُت ُُمثل ُالعالم ُأنيار ُمنظر ُإشمئزتُمن وىيُالناس.
البشريُعقلُالُماُيحدثُفيُعقلُاإلنسان.ُفمسفاتالمنظرُعمجارير.ُإشمئزتُأكثرُمنُتصيرُ

ُ ُبسيول ُالبشري ُالفكر ُاألن ُتمأل ُاإلنسانُككريية ُفكر ُأنيار ُولكن ُاألنيار. ُتمأل ُبالوعة مياه
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ستكونُيوماُماُنقيةُثانية،ُمثلُأنيارُاألرض.ُولحدُالوصولُالىُذلكُالزمان،ُسُيبرىنُالصالحُ
ُ"بأنوُأقوىُمنُالشر.

دُأيضًا.ُمشىُعمىُاألرضُكإنسانُ"لمُيذىبُالربُالىُالصميبُلكيُيفتديُفقط،ُبلُلكيُيستُر
لُيريُالبشريةُكيفُينبغيُأنُيعيشوا.ُوىوُسيكِشُفُاألنُنفسوُمنُخاللُمختاريوُلُيرييمُمنُأجلُ

لنُيأتيُمنُخاللُالقوة،ُبلُمنُخاللُالمحبة.ُسُيعطيكُالربُالقوةُىكذا.ُبرىنةُذلكُُماذاُُخمقوا
ُ ُرغم ُعنو. ُإعالٌن ُىيُأيضًا ُوالقوة ُكميُالقدرة، ُبالمحبةُوعميكُأنُألنو ُقوتو ُيستخدم ذلكُفإنو

ُ ُأتية ُحتىُأحكامو ُذاتو. ُالشيء ُمحبتوتفعل ُالنيائيُلألرضُسيكونُرحمتوُمن ُحتىُُحكمو .
ُالنيائية."

ُلكيُ نظرُتُالىُأدمُوىابيلُولوطُويونانُفيماُكانواُواقفينُمعًا.ُعممُتُأنوُسيأخذنيُوقٌتُأبديّّ
الطريقُُكلُواحدُمنيم.ُفعصيانُأدمُأعدَُُّحياةتمثَّلُفيُُأفيمُأعماقُوحيُإنجيلُاهللُالعظيمُالذي

إنقاذُمدينة،ُفيماُلوطُالبارُلطاعةُىابيل،ُالذيُالُيزالُدموُيتكممُكنذيرُالخالص.ُلمُيستطعُ
ربعةُيبدوُأنوُالُنيايةُالىُالَفيمُلماُيمكنُاألناجيلُاألعُيونانُغيرُالبارُِفعلُذلك.ُكماُإستطا

ُكانتُدعوتي.ُ.ُوىذهُأيضاًُتعمُّموُمنيا
ُُُ

 الباب
 

كثيرُكالمُحاولتُبكلُجيدُإستيعابُكلُكممةُقالياُليُىؤالءُالرجال.ُلمُيقلُليُالحكمةُىكذاُ
ُشيء.ُفكرتُكمُ فيُمرةُواحدة،ُومعُذلكُشعرتُأنُكلُجممةُكانتُحاسمة،ُولمُأِردُنسيانُأيَّ

ُكمما ُُتحمل ُوأن ُلموسى ُفعل ُمثمما ُفيُحجر ُتُنقشُكمماتو ُأن ُجيدًا تُالربُالىُشعبوُيكون
ُ.ُوعارفًاُأفكاري،ُأجابيمُالحكمة:منُقبميُبطريقةُيمكنُحفظياُدونُلطخة

مونُشعبي.ُرغمُ"ىذاُىوُالفارقُبينُالعيدُالقديمُوالجديد.ُأنتمُستكتبونُكمماتيُفيُكتابُوسُتميُِ
ئلُرساذلك،ُفإنُالقوةُالحقيقيةُلكمماتيُيمكنُرؤيتياُفقطُحينماُتكونُمكتوبةُفيُقموبُشعبي.ُ

ُ ُاألياتُاإلنجيل ُتكتبون ُلستم ُوألنكم ُصخر. ُأو ُعمىُورق ُمكتوبة ُرسائل ُمن ُقوة ُأكثر الحية
كمُستكونُكماُأرغبياُأنُتكونُ.ُمعُذلك،ُُكتبُِستتواجدونُفيياالمقدسة،ُفالكمماتُالتيُتكتبونياُ

ئُكمُكاممةُألنُالكمالُلنُيأتيُالىُاألرضُحتىُأجتبُِألنيُأعددتكمُليذهُالميمة.ُلنُتكونُكُُ
ُفإنُشعبيُىوُالكتابُ .ُمعُذلك، ُإليَّ ُينبغيُعمىُالناسُأنُينظروا ُلموصولُالىُالكمال، أنا.

ُ"وفيُأعماليم.شعبيُالذيُأكتبو،ُوالحكيمُيستطيعُأنُيرانيُفيُ

ُيُُ ُألنو ُكانُ"أبيُأرسمنيُالىُالعالم ُألنيُُأحبُالعالم. ُُأرسلُشعبيُالىُالعالم ُوأنا حبُالعالم،
عالمُبعدُقيامتي،ُولكنُُسمحُلطريقُالعالمُباإلستمرارُلكيُيتمُإختبارُبإمكانيُأنُأحكمُعمىُال
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ُالمحبة.ُأنتمُدافعاألبرارُالعائدينُليُوأنُتنظرُالبشريةُقوةُماُفعمتوُعمىُالصميب.ُفعمُتُذلكُب
تكونُشيادتكُصادقة.ُقريبك.ُحينئذُفقطُسُشيودُمحبتي.ُىذهُىيُوصيتيُلكم:ُِحبنيُوأِحب

ُوصاياي،ُفإنوُينبغيُأنُتكونُبمحبة.طقُبنُرَكُلتحتىُحينماُأم

ُتاريخُ ُاألبدية. ُطوال ُالبشرية ُىيُكتابُستقرأه ُوحياتيم ُفيُكتابي، ُكلُشخصُموجودة "حياة
ُِحكمةُاهلل.ُكفَّارتيُىوُبرىانُمحبتنا،ُوالصميبُىوُالمحبةُاألعظمُلنُتعرفُ العالمُىوُمكتبُة

فونُقدامُأبيُأحبواُجدًاُقصةُالكفَّارة،ُفيمُالبشريةُمثيمياُعمىُاإلطالق.ُحتىُالمالئكةُالذينُيق
،ُحتىُفيُوسطُالفردوسُ عممناُأيضًاُيتوقونُلمسكنُمعُالناس.ُتعجبواُحينماُإختارُالناسُالشرَّ

ألجلُاإلنسان.ُاألن،ُبسببُالكفَّارة،ُإسُتردْتُصورةُاهللُالممطخةُوُكشفتُبأكثرُروعةُلمبشرية.ُالُ
ُ ُأرضية ُأواٍن ُفي ُالمجد ُييزال ُعيونُجعمما ُليم ُالذين ُأؤلئك ُلينظره ُسيولة ُأكثر ُالمجد ل

ُُ"بصروا.ليُُ

"ىذهُىيُالخميقةُالجديدةُوالتيُىيُأعظمُمنُالبشريةُاألولى.ُمنُخاللُخميقتيُالجديدة،ُنعملُ
ُأكتبوُُ ُكتاٌب ُوطفلُيقبلُكفَّارتيُىو مراة ُكلُرجلُوا  ُمنُالفردوسُاألول. ُأعظم ُجديدًا فردوسًا

الخميقةُالسابقة،ُوستكونُفردوسًاُ)أبيُوأنا(ُلُالخميقةُالجديدة،ُسنستُردُوسُيقرأُالىُاألبد.ُمنُخال
ُسيتمُالتغمبُعميوُبالصالح. ُأيضًا.ُسأستِرُدُكلُاألشياء،ُوكلُالشرّْ

"كنيستيُىيُالكتابُالذيُأكتبو،ُوكلُالعالمُمزمعُأنُيقرأه.ُأرادُالعالمُلحدُاألنُقراءةُالكتابُ
ُُ"يُقريبًاُسُأطمقُكتابي.الذيُكتبوُإبميسُعنُكنيستي،ُلكن

ُ ُالعديد ُلدي ُاألخير. ُاليوم ُُرسل ُإطالق ُعمى ُمزمع ُوبطرسُ"إني ُويوحنا ُبولس ُأمثال من
سيعمموىمُأنُيكرسواُأنفسيمُُنأمثالُيوحناُالمعمدانُالذيمنُخرين.ُلمتييئةُليم،ُُأرسلُالعديدُواأل

ُى ُحياتيم. ُفي ُلمتوبة ُاألساس ُويضعوا ُالرُُّلي ُذه ُيوحناسل ُمثل ُكانُُستكون ُكما المعمدان.
ليذهُالرُّسلُتكريسُواحد:ُأنُسيكونُاإلبتياجُالعظيمُفيُحياةُيوحناُأنُيسمعُصوتُالعريس،ُ

ُوأنيارُِعبرُ ُالبرية ُِعبر ُطرقُعامة ُلبناء ُسأستخدميم ُالسبب، ُليذا ُلي. ُعروستيُجاىزة يروا
برُىذاُالباب،ُالصحاري.ُسييدمونُاألماكنُالعمياُويشيدونُاألماكنُالمنخفضة.ُحينماُتذىبُعُِ

ُ"يم.متقيُبست

ُفعلُأخنوخ.ُ"إنيُمزمعُعمىُإطالقُأنبياءُاليومُاألخير.ُىمُسُيحبوننيُ وسيسيرونُمعي،ُكما
ُنقيًاُسُيظيرُو ُينبوعًا ُمنيم ُسيكونُكلُواحد ُوحديُاهللُالحقيقي. ُإنيُأنا ُلمعالم ُقوتيُوُيبرىنوا ا

ُس ُفترات، ُفي ُحية. ُمياه ُمنو ُحامتتتدفق ُمياىيم ُكون ُفتراتُسُلغرضيًة ُوفي كونُتالتطيير،
ورعٌدُفيُاليدُاألخرى.ُسيحمقوَنُكالنسورُُ.ُكماُسُأعطييمُأيضًاُبرٌقُفيُيدلإلنعاشُباردةًُمياىيمُ

كرمونُعائمتي.ُسُيباغتونُمدٍنُفوقُاألرضُلكنيمُسييبطونُعمىُشعبيُمثلُالحمامُألنيمُسيُُ
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اءُوالمتضعين.ُحينماُتذىبُِعبرُذلكُكماُتفعلُالزوابعُوالزالزل،ُلكنيمُسيمنحونُنورًاُالىُالودع
ُ"يم.متقيُبالباب،ُفإنكُست

ُسُيشفوَنُ ُأبدًا. ُاألخير.ُسُأعطييمُكأسُاإلبتياجُلنَُينُفد "إنيُمزمعُعمىُإطالقُمبشريُاليوم
حبواُالِبر،ُسيحممونُصميبيمُكلُيوم،ُلنُيعيشواُألجلُالمرضىُويطردونُاألرواح،ُسُيحبوننيُويُُ

نيُُأعطيُتُكلُالسمطةُوالقوة.ُىؤالءُأنفسيمُبلُألجمي.ُمنُخال ُوا  ليم،ُسيعرفُالعالمُإنيُحيّّ
ىمُالشجعانُالذينُسيياجمونُبواباتُالعدوُويشنونُغاراتُعمىُاألماكنُالمظممةُفيُاألرض،ُ

ُ"يم.مينُالعديدُمنُالناسُالىُالخالص.ُىؤالءُأيضًاُىمُخمفُذلكُالباب،ُوستقابمرشد

ُقمبيُسيكونُ"إنيُمزمعُعمىُإطالقُرعاتيُالذينُ ُاليم ُخرافيُتجاه ُسُيطعموَن ُىؤالء لخراف.
ُألجلُ ُبحياتيم وَن ُوسُيضحُّ ُِممكيم، ُوكأنيا ُِصغاري ُمن ُواحد ُبكل ُسييتمون ُيحبونني. ألنيم

ُحي ُالحبُالذيُيممسُقموبُالناس: ُىو ُىذا ُلألخرافي. ُالواحد ُيضحيُشعبيُبحياتو خر.ُنما
ُحينئذُسيعرفنيُالعالم.ُأعطيتيمُ ُخاصًا مةُأىلُبيتي.ُىؤالءُىمُاألمناءُالذينُسأثقُلخدطعامًا

ُُ"قابميم.الءُىمُأيضًاُخمفُذلكُالباب،ُوستبيمُلحراسةُبيتي.ُىُؤ

يُوُيعمّْمواُشعبيُليعرفني.ُن"إنيُمزمعُعمىُإطالقُمعمميُاليومُاألخيرُعمىُاألرض.ُسيعرفون
يعُالتيُحفرىاُنُالينابونيا.ُسيفتحُوسُيحبونُالحق.ُلنُيتراجعواُأمامُالظممة،ُبلُسيكشفونياُويصدُُّ

مياهُالحياةُالنقية.ُسيحممونُأيضًاُكنوزُمصرُويستخدمونياُلبناءُأماكنُسكني.ُُأبائكم،ُوُيقدّْمون
ُستمتقيُبيم،ُخمفُذلكُالباب."ُُ

وفيماُكانُالربُيتكمم،ُنظرتُالىُالباب.ُاألن،ُوألولُمرةُأردتُالدخولُمنُخاللو.ُكلُكممةُ
ُاليومُاألخير.خدامُفيُقمبي،ُأردتُبكلُإلحاحُاإللتقاءُبُرجاًءُعظيماًُُتقالياُالربُجمب

ُتميزىمُ ُكيف ُأُلريك ُىنا ُالى ُجمبُتَك ُقادمون. ُىؤالء ُأن ُعديدة ُلسنوات ُقمبك ُفي ُتعرف "إنك
ُوتساعدىمُفيُطريقيم."
ُفدخمتُمنُخاللُالباب.

ُ
 السجن

 

ثمياُأبدًا.ُكانتُمُوفجأةُوجدُتُنفسيُواقفًاُفيُساحةُسجنُكبيرة.ُكانتُىناكُأسوارُىائمةُلمُأرَُ
ُإ ُما ُبقدر ُأخرىُممتدة ُكانتُىناكُأسيجة ُجدًا. ُوسميكة ُبمئاتُاألقدام ُوعالية ستطعتُرؤيتو

ُالسور.ُ ُقمة ُعمى ُقدم ُمئة ُكل ُبين ُلممراقبة ُحراسة ُأبراج ُتواجدْت ُالسور. ُقدام ُحادة بأسالك
ُثيرُعنيم.الكُرؤيةإستطعتُرؤيةُحراسُفيُكلُبرج،ُلكنيمُكانواُبعيدينُعنيُلمُأتمكنُمنُ
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ُوكئيبًا،ُ ُومظممًا ُُيعكسُكانُالسجنُرماديًا ُحيثُبدا ممنُكانواُمنُالناسُاألعدادُالكبيرةُتمامًا
ُالناسُواقفينُ ُكان ُالسجن. ُفيُساحة ُكانُفيُالساحة جالسينُفيُمجموعاتُبحسبُنوعيم.

بابُالشكانُالرجالُالسودُالبالغينُفيُالسنُفيُمجموعة،ُوالشبابُالسودُفيُمجموعةُأخرى.ُُو
البيضُفيُمجموعةُمنفصمةُعنُالمسنينُالبيضُالذينُكانواُفيُمجموعةُأخرى،ُكذلكُالحالُ

عمىُحدة،ُِجنٍس.ُأؤلئكُمنُذويُالصفاتُالمميزةُكانواُىكذاُكانُالحالُلكلُبالنسبةُلمنساء.ُُو
ُ ُليُاألحداثبإستثناء ُبدا ُالمجموعات، ُبين ُوما ُكقطيعُأنُ. ُدائريًا ُالناسُيتحركون ُمن العديد

ذُكنتُأراقبيم،ُبداُليُأنيمُكانواُيحاولونُإيجادُىوياتيمُالذاتيةُوذلكُبإيجادُالمجموعةُما شية.ُوا 
واحدُُحال،ُكانُواضحًاُأنُىذهُالمجموعاتُلمُتكنُتدعُأيَُُّلتيُكانتُأكثرُشبيًاُليم.ُعمىُأيا

ُينضمُإليياُبسيولة.
ُ

لجميعُجروحًاُعميقةُوندبًاُلجروحُأنُلدىُاالنظرُبستُجيدًاُفيُىؤالءُالناس،ُإستطعتُوفيماُتفرَُّ
لمُيكنُبإمكانيمُإالُاإلبصارُكفايةُحيثُعميانُتقريبًاُوُجميعًاُكسابقة.ُبإستثناءُاألطفالُالذينُبد

ُيحاولونُ ُكانوا ُبيم، ُالخاصة ُمجموعاتيم ُحتىُفيُداخل ُبيم. ُالمجموعاتُالخاصة ُفي لمبقاء
ُلدىُاألُبإستمرارُأنُُيبصروا ُصغيرًا،ُخرياإلختالفاتُالموجودة ُيجدونُإختالفًا ُكانوا ن.ُوحينما

ُومرضى.كأنُالجميعُكانواُجياعًاُوعطاشىُكانواُييجمونُعمىُذاكُالُمختمفُعنيم.ُبداُُو
ُ

ُفيُدىشة،ُمعمنًاُبكلُيقينُ ُوسألتوُلماذاُالجميعُفيُالسجن.ُنظرُإليَّ إقتربُتُالىُشخصُُمسنٍّ
ُ ُسؤال ُىكذا ُأسأل ُأن ُلي ُوكيف ُسجن، ُفي ُليسوا ُالىُ.غبيإنيم ُوالحراس،ُُأشرُت األسيجة

ُ"أيةُأسيجة؟ُأي ُفظيعة،ُوعممتُإنيُلوُُفأجابني، ُوكأنيُأىنتوُبصورة ُكما ُنظرُإليَّ حراس؟"
ُسألتوُأيُشيءَُاخر،ُليجمُعميَّ.

لمُعميانُلدرجةُسألتُإمرأةُشابةُذاتُالسؤالُواستممتُذاتُاإلجابة.ُحينئذُأدركُتُأنيمُكانواُ
ُأنيمُكانواُفيُسجن.ُنوُالحراس.ُلمُيكنُىؤالءُالناسُيعرفُويكنُبإمكانيمُرؤيةُاألسيجةُأ

ُ
 الحارس

 

ُاألسيجة،ُ ُِسرُتُبإتجاه ُعنُسببُتواجدُىؤالءُالناسُفيُالسجن.ُوفيما قررُتُأنُأسالُحارسًا
إستطعُتُرؤيةُثقوبُفيياُوأنوُمنُالسيلُالتسمقُمنُخالليا.ُحينماُوصمتُالىُالسورُنفسو،ُ

تسمقو.ُكانُبإمكانُكلُواحٍدُمنيمُُكانُمنُالسيلُعميَُّأنوًُاُحتىُوجدتُأنُِبناءهُلمُيكنُمنظم
ُالفرارُبسيولة،ُولكنُلمُيحاولُأحدًاُذلكُألنيمُلمُيكونواُيعرفواُأنيمُكانواُأسرى.

ُ
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ُوراءُ ُما ُورأيتُالشمسُساطعة ُبعيدة ُلمسافة ُإستطعتُالنظر ُالسور، ُقمة ُوصمتُالى حينما
ُا ُتكنُالشمسُتشرقُفيُساحة ُلم ُعميياالمخيَّمالسحبُلسجنُبسببُعموُالسورُُواألسوار. .ُة

ُوشكَّلُدخانُالنيرانُ ُاألطفال. ُالسجنُحيثُتجمع ُساحة ُفيُنياية رأيتُالنيرانُمنُعمىُُبعد
تمنيتُلوُأعرفُماُسحابةُسميكةُفوقُالساحةُبييئةُغيمةُكئيبةُلمُتكنُسوىُِظالُِّلألسوار.ُُو

ُالذيُإحترق.
ًاُزيَُُّراسة.ُإندىشتُلتواجدُحارسُمرتديالىُموقعُحُمشيُتُعمىُطولُقمةُالسورُحتىُوصمت

ُأنوُتخمَّنُبأنيُ ُوأعتقُد ُيتفاجئُلرؤيتي، ُلم ُهللُأوُكاىنًا. ُيدلُعمىُكونوُخادمًا ُمعُطوٍق أنيقًا
ُحارٌسَُاخر.

ُ
ُسألُت،ُ"ياُسيدي،ُلماذاُىؤالءُالناسُفيُالسجن؟"

ُرتيابًاُيغمرهُمثلُِحرام.اُ صدمُوُالسؤالُورأيُتُخوفًاُُو

ُسجن؟ُماُالذيُتتكممُعنو؟"ُبني،ُ"أيأجا

ستمرت،ُ"واضحُ قمُتُوأناُشاعرُبجرأةُغريبة،ُ"إننيُأتكممُعنُىؤالءُالناسُفيُساحةُالسجن."ُوا 
؟" ُأنكُحارسُالسجنُألنكُفيُبيتُالحرس،ُولكنُلماذاُترتديُىكذاُزيٍّ

مُالروحي.ُىذاُأجابني،ُ"أناُلستُحارسُالسجن!ُأناُخادٌمُلإلنجيل.ُأناُلستُحارسيم،ُأناُقائدى
ليسُبيتُالحرس،ُإنوُبيتُالرب!ُياُُبنيُإنُكنَتُتفكُرُأنُسؤالكُىزلي،ُفإنيُلستُأضحك!"ُ

ُمسكُبمسدسوُوبداُليُأنوُحاضرُليطمقُ ُالنار.عميَّ
ُأجبتوُوأناُشاعرُأنوُبدونُشكُسيستخدمُمسدسو،ُ"أرجوكُأعذرنيُإلزعاجك،"

ةُلحظة.ُوألنُالشخصُلمُيشعرُبأماٍنُفإنيُوفيماُإبتعدُتُعنو،ُتوقعُتُأنُأسمعُطمقاٍتُفيُأي
ًا.ُفقدُأنوُكانُوفيَّبنوُميدٌدُبالخطر.ُأستطيعُالقولُأيضًاُإعممُتُبأنوُسيطمقُالنارُقبلُأنُيفكرُ

ُكانُفعاًلُالُيعممُأنوُكانُحارسًا.
ُ

 معممة المدرسة
 

الكاىن.ُُعمىُطولُالسورُالىُأنُشعرتُبأماٍنُبعدُأنُتخطيتُمسافةُثمُإلتفُتُألنظرُمشيتُُ
فرأيتوُيخطوُنحوُالخمفُونحوُاألمامُأمامُبيتُالحرسُباديًاُعميوُالقمق.ُفتسائمتُلماذاُأزعجتوُ
ُشيءُمختمفًا،ُبلُباألحرىُجعمتوُ أسئمتيُبيذاُالشكل.ُكانُواضحًاُأنُأسئمتيُلمُتنيرهُليرىُأيَّ

ُأكثرُتعرضًاُلمخطرُوأكثرُتشددًا.ُ



 29 

ُشعرتُ ُمشيُت، ُوفيما ُشديدة ُيجريُوفكرتُتشفُنُأكألبحاجة ُإمكانيُكيفعنُما أنُأعيدُية
وفيماُإقتربُتُمنُبيتُالحرسُُأتكممُمعو.ُحينأسئمتيُبشكلَُاخرُكيُالُُأضايقُالحارسُالتاليُ

وعشرونُُاًُخر،ُتفاجئتُثانيةُلمظيرُالحارس.ُلمُيكنُكاىنًاَُاخر،ُبلُشابةُبعمرُيقاربُخمساأل
ُسنة.

ُأنُأسألكُبعضُاألسئمة؟"فأردتُاإلستعالم،ُ"ياُأنسة،ُىلُيمكننيُ

ُاألطفال؟"ُؤالءقالتُبطريقةُلطيفة،ُ"بالطبع،ُبماذاُأستطيعُمساعدتك.ُىلُأنتُواِلدُأحدُى

ُب."ُأجبتياُعارفًاُبطريقةُماُأنوُالجوابُالذيُينبغيُليُإعطائو،ُ"كال.ُأناُكاتُِ

ُفكماُتوقعتُجذبُجوابيُإنتباىيا.

ُم ُعممتيا ُالتي ُالغمطة ُذات ُعمل ُفي ُرغبتي ُ"بيتُولعدم ُفي ُواقٌف ُإنو ُلو ُبقولي ُالكاىن ع
الحرس".ُسألتُاألنسةُالشابةُلماذاُكانتُتقفُفيُ"ذلكُالمكان".ُكانُجوابياُفوريًا،ُوبداُليُأنياُ

ُتفاجئتُلعدمُمعرفتي.

ُ"أناُمعممةُمدرسة،ُأالُتظنُأنوُشيءُطبيعيُأنُأتواجدُفيُمدرستي؟"

ُأجبتياُمشيرًاُالىُبيتُالحرس،ُ"فيذهُإذنُمدرستك،"

ًُا."ُكثيُرسنوات.ُقدُأبقىُىناُمدىُحياتي.ُُأحبُماُأفعموُُ،ُإننيُىناُمنذُثالث"نعم

ُالضغطُ ُأمكنني ُإن ُإنيُعممتُبأنيُسأكتشفُشيئًا ُحتى ُألية ُبيكذا ُاألخيرة كانتُمالحظتيا
ُعمييا.

ُذلك."ُتعممين"ماذاُُتعمّْمين؟ُيبدوُأنكُراغبةُفيُقضاءُبقيةُحياتكُ

ُع ُعموم ُُأعمّْم ُ"إني ُأجابت، ُعممي ُإجتماعية. ُودراسات ُامة ُتشكيل ُالعالمىو ُونظرة ُالفمسفة
ييمُمدىُحياتيم.ُوماُالذيُتكتبوُأنت؟"إياىمُذىانُىذهُالشبيبة.ُماُُأعمّْموُأُلتستوعبيا ُسوفُُيوجّْ

ُإنيُل ُوعممُتُبطريقةُما ُأكتُبُكتبُإرشادية،" ُ"ُكتٌب. ُالتالي، ُُمتوقعُسؤاليا ُوأنا وُقمُت،ُأجبتيا
ُبعدُىذهُاإلجابة.أكثرُإىتمامًاُنتيتُمحادثتنا.ُلكنوُبداُعميياُأنياُرشادية،"ُإل"كتبُمسيحيةُإ

ستمرت،ُ"تحدثُتغييراتُبيكذاُسرعةُبحيثُيتوجبُعميناُ قالتُبمطف،ُ"اإلرشادُموضوٌعُميم."ُوا 
ُإستخدامُأدواتُاإلرشادُالصحيحةُلتوجيوُىذهُالتغييراتُفيُاإلتجاهُالصحيح."

ُإتجاهُذلك؟" ُفسألت،ُ"أيُّ

ُالسالمُ ُخالل ُمن ُفقط ُيأتي ُالذي ُاإلزدىار ُ"نحو ُسؤال، ُليكذا ُمتفاجئة ُبدت ُفيما أجابتني
ُواألمان."ُ
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،ُلكنيُميتٌمُبوجيةُنظركُفيُىذاُالموضوع.ُبحسبُشعوركُماُىيُأجبتيا،ُ"لمُأعنيُمضايقتكُِ
ُأفضلُطريقةُلتحقيقُىذاُالسالمُواألمان؟"

األرضُالفضائيةُوعميناُأنُنتعاونُمعًا.ُإنناُمنُُ"منُخاللُالتعميمُبالطبع.ُنحنُمعًاُعمىُسفينة
أنناُالكيوفُوالفكرُالعشائريُليفيمواُبخاللُالتعميمُنساعدُفيُتحريرُأعدادُكبيرةُمنُالناسُمنُ

نناُ ُجلُالمجتمعُفإنناُسنزدىرُمعًا."كمناُألإنُإشتركناُمتساوينُجميعًاُوا 

ُبمتساوين ُلسنا ُولكننا ُمشجٌع، ُ"ىذا ُأجبتيا، ُأنو ُكما .ُ ُبالذكر ُالجدير ُالناسُمن ُجميع أن
ُسيأتيُ ُأنو ُتعتقدين ُىل ُأيُوقتُمضى. ُمن نفصااًل ُوا  ُإنقسامًا ُأكثر ُىناكُصاروا الموجودين

ُزمانُيكونُباإلمكانُتعديلُفمسفتكُبعضُالشيء؟"

ُوىيُمندىشةُومتييجة،ُلكنياُلمُتدركُبالطبعُولوُلمحظةُ ُأنُكالميُصائب.بنظرْتُإليَّ

ُديُأنتُأعمىُتمامًا؟"وأخيرًاُأجابت،ُ"ياُسي

نقسامُىكذاُإأبدًاُُِضمنُالناسُولمُأرَُفأجبتيا،ُ"كال،ُأعتقدُإنيُأرىُجيدًا.ُأتيُتُلمتوُمنُالسيرُ
ُبينُمجموعاتُالناسُالمختمفة.ُيبدوُليُأنُالنزاعُبينيمُىوُأسوأُمنُأيُوقتُمضى."ماُوعداوةُ

ُالسي ُكانُمثلُصفعاتُعمىُوجوُىذه ُوكأنوُليسُيمكننيُالقولُأنُكالميُىذا ُالشابة.ُكما دة
إمكانياُأنُتصدّْقُأنُشخصًاُيمكنوُقولُىكذاُأشياء،ُحتىُلمُيكنُبإمكانياُأنُتصدّْقُأنُيكونُب

ُ ُبالكادُفيو ُُعميُحتىُأنيا ُكانتُبيكذا ُيمكننيُالقولُأنيا ُأنظرىا، ُكنُت ُوفيما بعضُالصدق.
اُبأيُطريقةُأنُترىُالناسُفيُكانتُتراني.ُتواجدْتُفيُىكذاُبرجُعاٍلُحتىُأنوُلمُيكنُبإمكاني

ُترىُكلُ ُإخالصُبأنيا ُبكل ُكانتُتفكر ُلكنيا ُيجري، ُكان ُعما ُتعرفُفعاًل ُتكن ُلم األسفل.
ُشيء.

رُالناس.ُإنُكانُالُيزالُىناكُأناسُيتصرفونُرُالعالم.ُإنناُنغيُّْقالتُبازدراٍءُواضح،ُ"إنناُنغيُّْ
ُسنغيُّْ ُفإننا ُأنت، ُوصفتيا ُالتي ُكتمك ُأيضًا.كوحوٍش ُستسود."ُرىم ُالبشرية ُسنسود. ُنحن

ُ،"مثمكُقُتُعمىُكالميا،ُ"إنياُفعاًلُمسؤوليةُليكذاُشابةفعمَّ

ُ
ُظيرتُإمرأتانُ ُولكنُقبلُأنُتجيب، ُأكثرُلتصريحيُىذا، ُإزدادتُىياجًا بابُسائرتينُبإتجاه

ُبيتُالحرِسُعمىُقمةُالسور.ُكانتُ ُفيُالخمسيناتُمنُالعمرُُةسوداءإحداىما ُأنيا المونُبدا
المونُومرتديةُثوبًاُجمياًلُبداُليُأنياُفيُبدايةُالثالثينات.ُكاناُيتحدثانُمعًاُفيماُُةثانيةُبيضاءوال

كانُيسيران،ُوبداُعمييماُأنيماُواثقاتُفيُأنفسيماُووقورات.ُيمكننيُالقولُأنوُكانُفيُإمكانيماُ
ُمنُكيفيةُوصوليماُالىُقمةُالسور.حيثُأنُذلكُواضحُاإلبصار،ُ
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مسدسياُوخرجتُمنُبيتُالحرسُلمقابمتيما،ُوواضحُأنياُلمُبتُالمعممةُالشابةُولدىشتي،ُأمسك
أنياُتريدُُتوبنوعُمنُالتشامخُبدُاًُسطحيُ.ُقدَّمتُتحيتياُبطريقةَُمرحةإلمرأتينلًُاُأكثرتِردُإقتراب

ُسنواتُعديدة.صغرىماُالتأثيرُعمييما.ُولدىشتيُخافتُاإلمرأتانُوصاراُيحترمانُتمكُالتيُت

ُوىيُتجمعُشجاعتيا،ُ"أتيناُلنسألُعنُشيءُيتعمموُأطفالناُلسناُنفيمو،"ُةرأةُالسوداءقالتُالم

ُأنُالكثيرُمماُيتعمموهُاألنُلستمُتفيمونو،"تيقنةُيُمنأجابتُالمعممةُبنوعُمنُالتعاطف،ُ"أوه،ُإن

إليوُإستمرتُاإلمرأتانُتنظرانُالىُمسدسُالمعممةُالذيُكانُتمسكُبوُبطريقةُجعمتيماُينتبيانُ
ُبعصبية.ُ ُإلتفتتُالمعممةُونظرتُإليَّ ُالمشيد. ُليذا ُومندىشًا ُعمىُمقربة ُواقفًا ُكنُت بإستمراٍر.
ُزنادُ ُعمى ُيدىا ُوضعت ُوفيما ُلإلمرأتان. ُشيئًا ُأقول ُأن ُمن ُخائفة ُكانت ُأنيا ُالقول يمكنني
ُكانتُتتحدث،ُ ُمن ُالى ُلتنظرا ُاألعمى ُنحو ُأعينيا ُرفعتُاإلمرأتان ُبالرحيل. المسدسُأَمرتني

ُ.أنُخوفيماُقدُأعماىمادركُتُحينئذُأنيماُلمُيستطيعاُرؤيتي.ُإذُأ

ُ
قاُماُشعراُبوُفيُقمبيما.ُنظراُبإتجاىيُوكأنيماُبأنُيتشجعاُويصدُُّْىتفُتُلإلمرأتينُمناشدًاُإياىم

ُإبتسمْتُالمعممةُوىيُتنظرُ ُالقدرةُعمىُالسمعُأيضًا. ُفقدا ُليُأنيما ُبعضُالصوت.ُبدا سمعا
ُثمُصوبتُْ ُبأنيُأكثرُالناسُالمسُذلك. ُأدركْت ُوكأنيا ُشعرُت دسُنحويُونفختُفيُالصفارة.

 عمىُقيدُالحياةُخطورة.

ُ
ُإنتظارَُمنُدعتُوُبصفارتيا.ُكماُأدركتُبأنيُلوُتراجعتُقمياًل،ُل فيُُصرتعممُتُأنوُليسُعميَّ

ُالمعممة ُىذه ُلكون ُصائبًا.ُمأمن ُوكنُت ُجدًا. ُعمياء ُونفخياُإُالشابة ُبسببُصراخيا نصرفُت
ُمصفارةُوفيُالنيايةُصارتُحانقةُلدرجةُأنياُبدأتُتطمقُالنارُعمىُاإلمرأتين.ل
ُ

ُبينُموقعيُالحرسُمتسائاًلُع ُعمىُقمةُالسورُما ُكنُتُواقفًا ،ُشعرُتُبحضورُماُيحدثوفيما
ُالحكمة.

ُمكيدةُأوُ ُلمفرارُمنُأيّْ "ينبغيُأنُترجعُالىُساحةُالسجن.ُسأكوُنُمعك.ُإعممُأنُلديكُرؤيا
كنُتذكرُأنوُبإمكانُالخوفُأنُيعميك.ُفيماُتسيرُفيُاإليمانُفأناُمعك،ُوستجدُدومًاُسالح.ُول

الطريقُلمسير.ُكماُينبغيُأنُتكونُمنتبيًاُلتكشفُفقطُالرؤياُالتيُلكُألؤلئكُالذينُأقودكُإلييم.ُ
ُيخافوُالحرس.ُأعممُُ أنكُتريدُأنُتسألنيُالكثيرُمنُاألسئمة،ُولكنُسيتمُُاإلبصارُىوُأكثرُما

ُألجابةُعميياُبصورةُأفضلُمعُالخبرةُالتيُستحرزىاُفيُحينو."ا

ُ
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 الرسول الشاب
 

ليُأنيمُليسواُمبالينُبداُنزلُتُمنُالسورُوبدأتُأمشيُفيُالساحة.ُوفيماُكنتُأجتازُاألسرى،ُ
والُبكلُاإلضطرابُالذيُجرىُعمىُالسور.ُتذكرتُحينئذُأنوُليسُبإمكانيمُالنظرُلحدُتمامًاُبيُ

ُنظرةُحادةُوفضولية.ُتمكُالمسافة. ذُبرجٍلُأسودُوقفُفيُطريقيُونظرُإليَّ ُوا 

ُقمناُمعًاُفيَُاٍنُواحد،ُ"منُأنت؟"ُ

خر،ُقالُأخيرًا،ُ"إسميُستيفن.ُأستطيعُالنظر.ُماُالذيُتريدُأنُوفيماُكناُواقفينُننظرُأحدناُلأل
ُتعرفوُعنيُماُزلتُالُتعرفو؟"ُ

ُفسألتو،ُ"كيفُبإمكانيُمعرفةُأيَُّشيءُعنك؟"

قالُذلكُيوماُما،ُسيأتيَُاخرونُليسواُبأسرى.ُسيكونُبإمكانيمُأيضًاُأنُُالذيُساعدنيُألُبِصر"
ُُيبِصروا،ُوىمُسيقولونُلناُمنُنحنُوكيفُيمكنناُالفرارُمنُىذاُالسجن."

ُعندُ ُالذينُسُأقابميم ُعنُىؤالء ُليُالحكمة ُقالو ُتذكرتُما ُحينئذ ُأحتجُإنيُلستُأعرفو بدأُت
ُلي.إجتيازيُالبابُالتا

ماُفأجبتُو،ُ"أعِرُفَك،ُوأعرفُبعضُاألشياءُعنك.ُلكنيُأعترفُبأنُىذاُالسجنُىوُاألكثرُغرابةُ
ُرأتوُعينيُعمىُاإلطالق."

ُفأحتجُقائاًل،ُ"ولكنُىذاُىوُالسجنُالوحيد!"

ُفسألُت،ُ"كيفُتعرفُذلكُإنُكنَتُمتواجدًاُىناُمعظمُحياتك؟"

ُقالُأن كلُنفٍسُُأِسرتُمسجونةُىنا.ُقالُليُالحقَُُّ"الذيُساعدنيُألُبِصرُقالُليُذلك.ُكما
ُقُكالمو."صدُّْدومًا،ُلذلكُفإنيُأُُ

بلُأيضًاُألنيُميتمُلمعرفةُكيفُأنوُالسجنُُأريدُفقطُمعرفةُمنُساعدهُلُيبِصرسألتُوُليسُألنيُ
ُالذيُوضعُفيوُكلُأسير،ُ"منُىوُىذاُالذيُساعدكُلتُبِصر؟"

ُ".'الحكمة'إسموُ"لمُيقلُليُإسموُالحقيقي،ُلكنوُكانُيدعوُ

ُفسألُت،ُ"الحكمة!ُكيفُكانُشكمو؟"

ُأنوُيعرفُكلُواح ُمنُأيُواحدُوبدا ُأفضَل ُالمون.ُكانُُيبِصُر ُأسود ُرياضيًا دُىنا.ُ"كانُشابًا
وصفُكلُواحدُكانُمختمفًاُُخرينُىناُقالواُأنيمُإلتقواُبالحكمة،ُولكنوالغريبُىوُإنيُإلتقيتُبأ
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ُإنوُإمرأة.ُإنُلمُيكنُىناكُالكثيرُمنُونُوأخرُوخر.ُقالُالبعضُإنوُأبيضُالمعنُاأل نُقالوا
ُفيوُأستاذُفيُالتنكُِّر."ُ،أمثالو

ُسألُت،ُ"ىلُيمكنكُأنُتأخذنيُإليو؟"

ُقدُتوفي.ُ ُمنذُزمنُبعيد.ُأخشىُأنُيكونُقدُغادرُأوُربما ُثبطت"أردُتُذلك،ُولكنيُلمُأراه
الىُأنُرأيتك.ُحالماُرأيتك،ُعِرفتُُعزيمتيُجدًاُمنذُرحيمو.ُحتىُأنُرؤيتيُبدأتُتسوءُتدريجياًُ

ُأنُكلُشيءُقالوُليُكانُصحيحًا.ُقالُليُأنكُتعرفوُأيضًا،ُفمماذاُتسألنيُعنوُالكثير؟"

ُ ُفعاًل! ُأعرفو ُ"أنا ُولكنُقبلُكلُلذا ُالحقيقي، ُسأقولُلكُعنُإسمو تشجع،ُصديقكُليسُميتًا.
ُأنُأسألكُبعضُاألسئمة."ينبغيُشيءُ

القادمينُيريدونُمقابمةُأيُواحدُنُوالكثيرينُأمثالكُمُوأعممُأنكُأنتَُ"أعِرُفُأنكُجديرُبالثقة،ُ
ُإنيُأعممُأنكُأنَتُوغيركُقادمونُ يستطيعُاإلبصار.ُأستطيعُأنُأخذكُالىُبعٍضُمنيم.ُكما

ُلمساعدةُالكثيرينُمنُىؤالءُاألسرىُلُيبصروا،ُلكنيُمندىٌشُلشيءُواحد."

ُ"ماُىو؟"

ُأن إلبصارُوالتحريرُيكونُلونيمُالذينُيأتونُلمساعدتناُعمىُاُ"إنكُأبيضُالمون.ُلمُأفكرُأبدًا
ُ."أبيض

ُ"إن ُأستطيعُالقولُأنُرؤيتكُجديرةُتيقيُمأجبتو، ُأبيضُالمون. ُأنوُسيأتيُالكثيرونُممنُىم ٌن
ُيمُماُأريدُقولو."بار،ُلذاُفإنيُأعممُأنكُتستطيعُفَُباإلعت

ُ
 اأهمية الرؤي

 

ُ،ُتأثرتُبمدىُإنفتاحوُوقابميتوُلمتعمم،ُبصورةُليَُّماعوُإإستوفيماُكنتُأنظرُالىُستيفنُألتأكدُمنُ

ُ ُفكرتُفيما ُعمره. ُالتيُكانتُمثل ُلممعممة ُتمامًا ُالرجلُمغايرة ُىذا ُفيُكالمي، كنتُمستمرًا
ُسيكونُمعممًاُحقيقيًا.

"حينماُنصلُالىُموقعُالرؤياُاألساسية،ُحينئذُلنُنحكمُعمىُالناسُبموِنُجمدىمُأوُالجنسُأوُ
ُخرينُبحسبُالمظيرُبلُبالروح."نحكمُعمىُاألُالعمر.ُلن

ُعمىُسماعوُمنُمعممينا،"إعتدناُيشبوُماُكالمكُأجابُستيفنُوىوُمنذىٌلُقمياًل،ُ"

ُأنُيجعموكمُتفكرواُ ُمتماثمينُجميعًا،ُلكننابإستمرُتُقائاًل،ُ"ولكنُىناكُفارق.ُحاولوا ُخمقناُُأننا
فقطُحينماُنحترمُالفروقاتُالمتواجدةُفينا.ُُ.ُسيأتيُالسالمُالحقيقيمختمفينُعنُبعضناُلقصدُما
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ماُنعرفُفعاًلُمنُنحن،ُحينئذُلنُنكونُأبدًاُتحتُتيديدُأؤلئكُالذينُىمُمختمفينُعنا.ُحينماُعند
نسعىُدومًاُنتحررُحينئذُنكونُأحرارًاُإلظيارُالكرامةُواإلحترامُألؤلئكُالذينُىمُمختمفينُعنا،ُُو

ُماُتفعلُاألنُمعي."خر،ُتمامًاُمثملمتعممُالواحدُمنُاأل

أجابُستيفن،ُ"أناُفيمت.ُأرجوُأنُالُأكونُقدُضايقتكُبقوليُإنيُكنتُمندىشًاُلكونكُأبيضُ
ُالمون."

ُولكنُ ُجمدي. ُلون ُُتميّْزنيُرغم ُأن ُتستطيع ُألنك ُمتشجع ُإنني ُأفيمك. ُإني ُأتضايق. ُلم "ال،
ُ ُقموبنا ُفيُكلُوقتُنفتح ُمختمفينُعنا،لنتعمتذكر، ُأؤلئكُالذينُىم ُمن ُستزداد.ُُم فإنُرؤيتنا

ُ."ماُقابمتكُأوالًُعينيكُىيُاألنُأكثرُإشراقًاُم
ُستيعدتُالرؤياُالتيُليُبيكذاُسرعة،"قُستيفن،ُ"كنتُأفكرُلمتوُكيفُإفعمَّ

ُأتواجدُُ ُاألنُلماذا ُ"أعمم ُالتيُلكُىيُأكثرُُفقمُت، ُينبغيُأنُتضعُفيُذاكرتكُأنُالرؤيا ىنا.
ماُيساعدكُعمىُزيادةُالرؤياُالتيُلك.ُإبتعدُعنُالناسُُممتمكاتكُأىمية.ُكلُيومُعميكُأنُتفعل

ُ."ىذهُالرؤياواألشياءُالتيُتجعمكُتفقدُ
ُة."ِطُالِيمَُّ"نعم،ُمثلُمثبُّْ

فقمُت،ُ"تمامًا!ُتثبيطُاليمةُعادةُىيُبدايةُفقدانُالرؤيا.ُلكيُننجزُأىدافنا،ُعميناُأنُنقاومُتثبيطُ
ُاليمةُبأيُشكل.ُفتثبيطُاليمةُُيعمي."

ُيكونُىدفُميم.ُىلُيمكنكُستُقال ُقد ُبدأتُأشعرُبأنُليُىدٌف، ُُأبصر، ُبدأُت ُ"حينما يفن،
ُمساعدتيُألعرفُماُىوُىدفي؟"ُ

أحدُأعظمُالطرقُالتيُتُنميُرؤيتنا.ُكماُأنوُأحدُ"نعم،ُأعتقدُإنيُأستطيعُذلك.ُلنعرَفُىدفناُىوُ
ساسيُىناُىوُنُىدفيُاأل.ُأعتقُدُأاأعظمُدفاعاتناُضدُأمورُمثلُتثبيطُاليمةُالتيُتدمرُالرؤي

ُالرؤياخرينُممساعدتكُومساعدةُاأل لمعرفةُأىدافيم.ُولكنُأواًلُنحتاجُأنُنتحدثُُمنُإستعادوا
ُعنُشيءُأكثرُأىمية."

ُ
 الكنز المدفون

 

حينماُتكممُستيفن،ُإستطعُتُسماعُصوتُالحكمة،ُلذلكُعممُتُأنُىذاُالشابُقدُتعمَّمُمنُقبلُ
ُأنوُلمُ يعرفُإسمُالربُويستصعبُاإليماَنُأنُإسمُالحكمةُىوُيسوع.ُالرب.ُكماُعممتُأيضًا

عممُتُإنيُأحتاجُحكمًةُلمجردُمشاركةُإسمُالحكمةُمعو.ُفكرُتُفيُالرسلُواألنبياءُوالمبشرينُ
والرعاةُوالمعممينُالذينُقالُليُالحكمةُبأنيُسألتقيُبيمُحينماُأدخلُِعبرُالباب.ُلمُأحممُأبدًاُ
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ُكيذ ُمكان ُفي ُسأقابميم ُشعرتُبأني ُالناس، ُمن ُالعظيمة ُاألعداد ُالى ُنظري ُرفعت ُوفيما ا.
.ُفكرُتُأنُ بحضورُالرب.ُكانُمعيُحتىُفيُكأبةُىذاُالسجنُالفظيع،ُكانُالحماسُيتدفقُفيَّ

ُىذاُىوُماُكنتُأعدُُّنفسيُألجمو.

ُسألُت،ُ"ستيفن،ُماذاُترىُحينماُتنظرُالىُىذهُاألعدادُالكبيرةُمنُالناس؟"

ُويأسُومرارةُوكراىيةُوظممة."فأجاب،ُ"أنظرُفوضىُ

ُ،"الرؤياُالتيُلكأجبتُو،ُ"كالمكُصحيحُبالتأكيد،ُولكنُأنظرُثانيةُبعيونُقمبك.ُإستخدمُ

ُفيوُكنٌزُمدفون.ُ فنظرُلفترةُطويمةُثمُقالُوىوُمترددُبعضُالشيء،ُ"أنظرُاألنُحقاًلُعظيمًا
ُالكنزُفيُكلُمكاٍنُوفيُكلُشكٍلُتقريبًا."

أنوُإعالنُعنُىدفك.ُأنتُىوُالباحثُعنُالكنوز.ُبعضًاُمنُأعظمُُأجبتو،ُ"ىذاُصحيح.ُكما
نكُالنفوسُوقعواُفيُفخُىنا،ُُو ُستساعدُفيُإيجادىمُوتحريرىم."ا 

رىمُفيُحينُلسُتُحرًا؟" ُ"ولكنُكيفُسأجدىم،ُوكيفُُأحرّْ

ُإلىُأنُتصبحُحرًا.ُ ُعمىُتحريرىم "أنَتُتعرفُاألنُكيفُتجدىم،ُصحيحُأنكُلنُتكونُقادرًا
ُى ُتنظرُبعينيُقمبك.ُماُفيذا ُىدفكُحينما وُدرسكُالتالي.ُعميكُأنُتتذكرُبأنكُستعرفُدومًا

ُتراهُمنُداخمكُسيكشفُعمىُالدوامُىدفك."

ُأكونُباحثُكنوز؟"ُيبأنُفتَُ"ىلُىكذاُعرُِ

ألنُتكون."ُثمُسألتو،ُ"لماذاُلمُتيربُمنُُأنُتتحررُقبلُأنُتصبحُماُُخِمقتُ"نعم،ُولكنُعميك
ُدةُفيُالسياج؟"ىذهُالثقوبُالموجُو

،ُرأيُتُاألسيجةُوالسور.ُكماُرأيتُالثقوبُفيُاألسيجةُودخمتُمنُخالليا.ُُأبِصرُ"حينماُبدأتُُ
ُألنيُأخافُمراتُعديدةُحينماُوصمُتُالىُالسور،ُحاولتُتسمقو ،ُولكنُالخوفُكانُيتغمبُعميَّ

ُالنار." ُاألماكنُالعالية.ُكماُفكرُتُبأنيُإنُإجتزتُالسور،ُسُيطمقُعميَّ

ُجبتُو،ُ"ىؤالءُالحراسُالُيستطيعونُالنظرُتقريبًا.ُإنيمُعميانُتقريبًاُكبقيةُالناسُىنا."أ

ُبداُأنُكالميُىذاُأدىشُستيفن،ُولكنُبإمكانيُالقولُأنوُفتحُعينيوُبشكلُأكثر.

ُسألُت،ُ"ىلُترىُقمةُالسور؟"

ُ"نعم،ُأستطيعُرؤيتوُمنُىنا."
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ُتوا ُ"أريدكُأنُتتذكرُىذا. أنُتطمقُعميياُيمكنكُجدُتُفيُأماكنُعديدة.ُإستمرُتُفيُالكالم،
أسماءُمثلُعوالمُأوُممالكُمختمفةُإنُشئت.ُىناكُمبدأُواحٌدُميمُرأيتوُصوابًاُفيُكلُمكان،ُ

ُوعميكُأنُتتذكرهُبقيةُحياتك."

ُ"ماُىو؟"

رؤيةُقمةُالسور،ُيمكنكُالوصولُالىُُ"يمكنكُالسيرُدومًاُبقدرُماُتستطيعُرؤيتو.ُإنُإستطعتَُ
منُقبٍلُعمىُاإلطالق.ُُينماُتصلُالىُقمةُالسور،ُستكونُقادرًاُأنُترىُأبعدُمماُرأيتَُىناك.ُح

عميكُأنُتستمرُفيُالسيرُبقدرُماُتستطيعُرؤيتو.ُالُتتوقفُأبدًاُماُدمَتُالُتزالُتستطيعُرؤيةُ
ُنقطةُأبعد."

ُمنُالتسمقُعمىُذلكُالسور.ُإنوُعالٍُ جدًا!ُىلُُأجابُفيُالحال،ُ"فيمُت.ُلكنيُالُأزالُخائفًا
ُمضمونُتسمقو؟"

 
 النور

 

،ُ"الُزلتُأشعرُبخوفُعظيم.ُالُأعرفُإنُقالُوىوُينوحستيفنُونظرُثانيةُالىُالسور.ُُإلتفتَُ
ُأستطيعُذلك."ُكنتُُ

واإليمانُينبغيُأنُيسيراُمعًا.ُىناكُسببُلضعفُُارؤيولكنُيعوزكُاإليمان.ُالُارؤي،ُ"لديكُقمتُُف
ُإيمانك."

ُي؟"رؤيتنموُُإيمانيُمثلفيُنموُيساعدُُناكُشيء"أرجوكُقلُليُماُىو!ُىلُى

معرفتكُفإسموُالحقيقي.ُُرفنُىوُالحكمةُحقًا.ُينبغيُأنُتع"نعم،ُاإليمانُيأتيُمنُالمعرفةُمَُ
تعرفتُعمىُإسموُبصورةُالحرية.ُكمماُإلجتيازكُذاكُالسورُالىُيكفيُُسموُسيعطيكُإيمانٌُإل

ُأفضلُ ُكمما ُأعظم ُعمىُالعقبإستطعتُالتغمبُبصورة ستعرفُإسموُاتُوالحواجزُفيُرحمتك.
ُجبل."ُأيَُّلدرجةُتكفيُإلزاحةُماُُيوماًُ

ُلُستيفن،ُ"ماُىوُإسمو؟"توسَُّ

ُ"إسموُيسوع."

كانُالنزاعُيتغمبُعميو.ُراقبتوُفيماُُأنظرُستيفنُالىُاألرضيةُثمُالىُاليواءُوكأنُاإلرتيابُبد
ُثانية،ُم ُنظرُإليَّ ُبينُقمبوُوعقمو.ُأخيرًا كانُالُيزالُىناكُإذُشعرُتُبإرتياحُلكنيُتواصلُما

ُعُلقمبو.نوُسمُِبأُمتُُرجاءُفيُعينيو.ُعمُِ
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عرفتُبطريقةُماُأنكُعمىُفيماُكنَتُتتكمم،ُفيُكالمك.ُفيُالواقع،ُكلُىذاُالوقتُُقال،ُ"شككتُُ
يُبعضُاألسئمة.ُىلُبإمكانيُأنُدلُعممتُأيضًاُأنكُتقولُالحق.ُولكنُوشكُأنُتقولُذلك.ُكما

ُأسأليا؟"

ُ.""طبعاًُ

ُأحراراًُعمىُأناسُكثيرينُإستخدمُ"تعرفتُُ ُليسوا ُيسوع،ُولكنيم ُإسم ُالبعضُممنُوا ُفيُالواقع، .
ُىنا.ُلماذا؟"الموجودينُالمقيدينُأعرفيمُىمُأكثرُ

"ىذاُسؤالُجيد،ُكلُالذيُأستطيعُقولوُىوُماُتعممتوُفيُرحمتي.ُأعتقدُأنُكلُقضيةُتختمفُ
ُولكنُىناكُالكثيرينُممنُيعرفخُرعنُاأل ُى، ُونُإسمو، ُمنُلكنيم ُفبداًل أنُيقتربواُالُيعرفونو.
ُُوأكثرُ ُإليو ُىوناظرينُيتغيروا ُكما ُُإليو ُعنوحسبُُأنُيجعموهفإنيمُيحاولونُفعاًل، .ُتصورىم

نُمعرفةُمَُإنوُإسموُأوُكيفُنقولُإسمو.ُُعُىوُأكثرُمنُمجردُمعرفةُكيفُنمفظمعرفةُإسمُيسُو
ُىوُحقًا.ُىذاُىوُمصدرُاإليمانُالحقيقي."

النوعُالذيُمنُمنُنوعُأفضل،ُإرتيابًاُكانُُوفيُعينيُستيفن،ُلكناإلرتيابُالُأزالُأنظرُُنتُُك
ُ.ستمرتُُالُيريدُأنُيؤمن.ُفإُالنوعُالذيبداًلُعنُيريدُأنُيؤمنُ

.ُىؤالءُىمُأسرىلكنيمُأيضًاُبقواُعرفتو،ُُمخِمصينُلمبدأواُحقًاُنُممنُيحبونُيسوعُأخرُو"ىناكُ
ُبالجروحُأالذينُسَُ رجاعتعملُفيُمعاناتيمُُوأنُوُاألخطاءُمحوا يم.ُىؤالءُذاقواُالحرية،ُلكنيمُا 

دومًاُألنيمُيتكممونُبسيولةُ.ُبإمكانكُتمييزُىؤالءُملُوالفشلاألرجعواُالىُالسجنُبسببُخيبةُ
الىُدومًاُ،ُلماُكانواُينظرونُرؤيتيميسيرونُبيزالواُُالعنُالماضيُبداًلُعنُالمستقبل.ُإنُكانواُ

ُالخمف."
ُبالعديدُمنُىؤالء،"ُقُستيفن،ُ"إلتقيتُُعمَّ

الُ،ُمقصدكنجزُ"ينبغيُأنُتفيمُشيئًاُإنُأردتُجوابًاُعمىُىذاُالسؤال.ُإنُأردتُأنُتُُفقمُتُلو،ُ
منُقبلُأؤلئكُالذينُيستخدمونُإسمُيسوع.ُتستطيعُأنُتكونُمحبطًاُأوُمتشجعًاُأكثرُمماُينبغيُ

ُبشرًا.زالواُالُيألنيمُأوقاتُأممناُفيُخيبُستُُحتىُأعظمُالنفوسُ

ُالكالم ُفي ستمرت ُوا  ُ"العديد ،ُ ُيُُممن ُشبيون ُأؤلئك ُوصفتيم ُالذين ُأعظمُأنا ُيكونوا ُأن يمكن
بُمخيُّْالذينُصارواُأكثرُالناسُإحباطًاُُوأؤلئكُاإليمان،ُحتىُفيُُوُاردادُالرؤيالنفوس.ُيمكنُإست

ُكباحثٍُالرجاء ُلمكنوزُُ. ُىوُعممك. ُالُنستطيعُىذا ُكنُونبذ ُإنيم ُعمىُأيُزٌُأيُإنسان، ُلمرب.
ُوتسيرُفيُُالربُحال،ُلكيُتعرف ُينبغيُأنُالُتحكمُعاإليمانُاحقًا فيُ،ُالُبشعبوميوُلحق،

ُ."ئاألفضلُوالُفيُاألرد
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ُ.ُلمُيبدوُأنوُفعلُشيئًاُلشعبنا."اإلنسانُاألبيضدومًاُعنُيسوعُكإلوُكنُتُأفكرُ"قال،ُ
د.ُىيوُاإلنسيانُاألسيُونيوُلييسُإليوُاُإنفسيوُليمُيكينُأبيضيًا!ُكمي،ُىيوُاإلنسانُاألبييض"ىوُليسُإلوُ

ُكماُنُىو،ُمَُقممَتُجدًاُمجموعة،ُفإنكُُأليُُّْكإلوٍُتنظرهُُالجميع.ُحينماُُخمقُالجميعُوىوُربُُّ
ُ."جدًاُرؤيتَكُأيضاًُُقممتَُ

ُ
 اإليمان والطاعة

 

بمحضييرُالحكميية،ُأشييعرُُىُفيييُقمبييو.ُإسييتمرتُُأخييُربيييدوءُفيميياُكييانُيصييارعُأشييياءُسييتيفنُُراقبييتُُ
ُبإمكانييوُأنُيوضييحُكييلُاألشييياءُأكثييرُمنييي.ُأخيييرًاُنظييرُُوعرفييتُأن فيييُعينيييوُُنييورٌُُوسييتيفنُإليييَّ

ُقائاًل:ُمنُذيُقبلُأسطعُُ

الناسُقالُنُىوُيسوع،ُبلُبماُالُعالقةُلياُبمَُعُمعياُأتصاُرُأنُجميعُاألسئمةُالتيُكنتُ"أعممُُ
نوُالحكمة.ُا ُُوُارؤيلأعممُأنُيسوعُىوُذاكُالذيُأعطانيُاُصادق.نُماُتقولوُممُأنُىو.ُأععنوُمَُ
الىُىناُلتساعدنيُلكيُأبدأُُأنوُأرسمكَُممُمو.ُكماُأعنُىو.ُينبغيُأنُأخدُِجدُبنفسيُمَُأنُأينبغيُ
ُ".الخدمة

يتكممُوىوُأناُُوُُعتُُتمامًاُكماُسمُُُِتُأنا،حينماُتكممأنَتُُوُُعتَُسمُُِقد،ُ"الحكمةُىناُاألن.ُالقولُبدأتُُ
ُأنتَُ ُخاللك. ُإنوُُُفُُتعرُُِمن ُصوتو. ُُحقًا ُخالل ُإليكُمن ُسيتكمم ُىو ،ُمختمفُالناسمعممك.

ماُيقولو.ُاإليمانُلُِسماعُوالطاعةُلمالذينُالُيعرفونو.ُكنُمسرعًاُأؤلئكُبعضُاألحيانُمنُخاللُ
ُىم ُشيءذاتُالُاوالطاعة ُتطُِحقيقيُُإيمانٌُالُ. ُلم ُلكُإن إنُكانُلكُإيمانُحقيقيُفإنكُفع،
ُ"ستطيعُدومًا.

ُمُ"أنتَُ ُىذا ُستخدمو. ُأنك ُتتقول ُلن ُأنك ُالحكمة،ُُبعدُُُحياعناه ُمحضر ُفي ُلو. ُبل لنفسك،
ُالصوابُوال ُستخطأستعرفُالفارقُبين ُلتعرفُالحكمة، ُتأتي ُحينما ُالشر.ُُفيم. ُىو ُما أيضًا

ُإلغوائكُفيُالمستقبل.قدُيأتيُرُماُنكُِرُالشرُالذيُفعمتوُفيُالماضي،ُكماُتُُنكُِينبغيُأنُتُُ

الحقُتقَبُلُإسموُُوُلُُمصميب.ُحينماُتقبَُللتكونُجنديُُعوُّّأنتَُمدين.ُخُراألعيشُك"لنُتستطيعُال
ضاُنفسكُكماُعينيك،ُحينماُيفيضُالسالمُوالرُّْفيُنُىو،ُحينماُيدخلُذلكُالنورُالعظيمُمَُنُع

رشدكُيتكممُإليكُمنذُزمن،ُويُُالحكمةُكانُثانيةُوتبدأُحياةُجديدة.ُُحدثُمنذُدقائق،ُحينئذُستولدُُ
ُ."وُُمَُ،ُأنتُخادُِمكَُخادُُِ.ُلنُيترككُثانيةُأبدًا.ُلكنوُليَسُفيكُمك،ُأماُاألنُفيوُيعيشعمّْويُُ

ُثانية!"أراهُمُُأِحبُأنُكُي،ُ"إننيُأشعرُبو.ُلكنقالُستيفنُمعترفاًُ
تراهُأكثرُوضوحًاُوتتبعوُبأنُُ-ُوقت.ُىذهُىيُدعوتكُأيضاًُُقمبكُفيُأيُّْنيُ"تستيطعُرؤيتوُبعي

قوةُالصميب.ُحينماُعنُستتعممُعنُإسموُُوُكَُعنُكثب.ُىذاُىوُالقصدُمنُىذهُالرحمة.ُفيُرحمتُِ
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منُاألسرىُالموجودينُعديدُ،ُفإنكُسترجعُالىُىناُفيُتمكُالقوةُوتساعدُفيُتحريرُاليتمُتدريبكَُ
ُىنا."

ُ"ىلُستكونُىنا؟"
ُ ُلمساعدةُ"الُأعمُم. ُوأحيانُأخرىُلديُعملُأعممو ُفيُبعضُاألحيان، سيكونُلديُعملُىنا

فيُرحمتي.ُُزلتقيُبكُثانيةُفيُالمكانُالذيُتذىبُإليو.ُكماُإنيُالُخرينُفيُرحمِتيم.ُقدُألتاأل
،ُستجدُالعديدُمنُاألبوابُالتيُينبغيُإجتيازىا.ُلنُتعرفُأبدًاُالىُأينُىذاُجزٌءُمنيا.ُفيُرحمتكَُ

َُاخرُيمكنُأنُتقودكُالىُالبريةُالتيُينبغيُ ُمنياُسُترِجعكُثانيةُالىُىنا.ُقسمًا ستؤدي.ُقسمًا
ُتقودُالىُإخعمىُالجميعُع ُمنيا البحثُعنُتمكُُتباراتُسماويةُرائعة،ُوأنوُُمغريبورىا.ُقسمًا

ُد ُليست ُلكنيا ُتختارُائاألبواب، ُال ُمقاصدنا. ُإنجاز ُعمى ُلتساعدنا ُنحتاجيا ُالتي ُاألبواب مًا
ُحسبُمظيرىا،ُبلُإسألُدومًاُالحكمةُلكيُيساعدك."باألبوابُ

ُ
ُوجيو.ُإلتفتُستيفنُالىُالسور.ُفرأيُتُإبتسامةُعمى

قال،ُ"أستطيعُتسمقُالسورُاألن.ُبلُإنيُمتشوقُليذاُالتحدي.ُينبغيُأنُأعترفُبأنيُماُزلتُ
ُاإلنتظار ُولنُأستطيع ُتسمقو، ُإنيُأستطيع ُأعمم ُذلك. ُولكنُالُييم ُبالخوف، ُماُُأشعر لرؤية

ُ،ُلمُأعدُسجينًاُبعد!"ُخمفو.ُأعِرُفُإنيُُحرُّّ
ُ

ُإكتشفُأنوُلمُتكنُىناكُثقوبُفيُالسياجُمشيتُمعُستيفنُالىُالسياجُاألول.ُتفاجئُ حينما
ُفقط،ُبلُثقوبُفيُكلُماُكانُيممسو،ُإذُتفككُالسياجُكموُبينُيديو،ُعاماًلُثقوبًاُأخرى.ُ

ُسأَل،ُ"بماذاُُصِنعْتُىذهُاألسيجة؟"
ُ

ُفشرحتُلو،ُ"فيُكلُمرةُيف خرينُليجتازواُمنُخاللو.ُتستطيعُأحٌدُمنُخالليا،ُُيعملُثقبًاُلألرُّ
ُتازُمنُخاللُالثقوبُالمعمولةُىناُأوُتعملُواحدًاُبنفسك."أنُتج

ُ
ُستيفنُمك ُِبسمكإختاَر ُفيُالسياجُكانُسميكًا ُثقبًاُُانًا ُفاتحًا ُذراعيوُوعبرُمنُخاللو، ُمدَّ حاٍد،

ُالمكانُمنُ ُماُسيرجعُالىُىناُويقودُالعديدينُالىُخارجُىذا ُعندُعبوره.ُعممُتُأنوُيومًا كبيرًا
فرحًاُوأناُأراقبو.ُشعرُتُبحضورُالحكمةُلدرجةُإنيُعممُتُُِمموُاألن.ُكنتُُخاللُالثقبُالذيُعَُ

كانُباإلمكانُبأنيُسأراهُإنُأدرُتُوجيي.ُففعمت،ُوكنتُُمِحقًا.ُالفرحُالعظيمُالذيُكنُتُأختبرهُ
ُفيُوجيِوُأيضًا.رؤيتوُ

ُ
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 الحرية
 

ُستيفنُيعبرُمنُخاللُاألسيجة،ُىتَفُست المادةُُىيُيفن،ُ"ماوفيماُوقفتُبجنبُالحكمةُناظرًا
ُالتيُُصنعُمنياُىذاُالسور؟"

ُ"الخوف."

عبورُاألسيجة،ُُون.ُلمُيستِطعُالعديدرًاُالىُالسور.ُكانُالسورُىائالًُراقبُتُستيفنُفيماُتوقفُناظ
ُوعرفتُأنُذلكُكانُإختبارًاُحاسمًاُلستيفن.

ُومنُدونُالنظرُالىُالخمف،ُىتَفُثانية،ُ"ىلُستساعدنيُعمىُتسمقو؟"

،ُ"الُأستطيعُمساعدتك.ُإنُحاولُتُمساعدتك،ُفإنوُسيأخذُمنكُضعفُالمسافةُوسيصعبُأجبتوُُ
ُعميك.ُلكيُتتغمبُعمىُمخاوفك،ُعميكُأنُتواجيياُوحدك."أكثرُ

ُسمعُتُستيفنُيقولُلنفسو،ُ"كمماُأنظرُعاليًاُكمماُيبدوُاألمرُأكثرُصعوبة،"

ُفعمَتُأولُغمطتك."ُلقد"ستيفن،ُ

ُفًا،ُ"ماُالذيُفعمتو؟"صرَخُمكتئبًاُوممتمئًاُخُو

ُ"توقفَت."

ُ"ماذاُأفعلُاألن؟ُأشعرُوكأنُقدميُثقيمةُجدًاُعمىُالحركة."

بدأُفيُالسير.ُأنظرُاألنُالىُقمةُذلكُالسور،ُواُ ُقمُت،ُ"أنظرُالىُالثقبُالذيُفعمتوُفيُاألسيجة.
جانبُُبإنتظاركُعندحينماُتصلُالىُالسور،ُإستمرُفيُسيرك.ُالُتتوقفُلمراحة.ُلنُتجدُراحةُ

ُإستمرُفيُالتسمقُحتىُتصلُالىُالقمة."ُاالسور،ُلذ

بدأُيتحركُنحوُاألمامُثانية.ُكانُيسيرُببطءُأكثر،ُلكنوُكانُيتحرك.ُحينماُُحينغمرتنيُالراحةُ
عممتُأنوُسينجحُفيُعممو،ُذىبتُُتسمقُعميوُببطءُولكنُبثبات.ُحينوصلُالىُالسور،ُبدأُي

ُالجيةُالثانية.ُعندُالىُالسورُوتسمقتوُبسرعةُلكيُألتقيُبو

إنتظرتوُعندُجدولُمياه.ُحينماُوصلُالىُىناك،ُكانُُلكعممُتُأنُستيفنُسيكونُعطشانًا،ُلذ
مندىشًاُبعضُالشيءُلرؤيتي،ُولكنوُكانُفرحًاُجدًا.ُكنُتُأناُأيضًاُمندىشًاُلرؤيةُالتغييرُالذيُ

سارُأيضًاُبثقةُونبلُُوقتُمضى،ُبلُذحصلُفيو.ُلمُتكنُفقطُعينيوُاألكثرُإشراقًاُووضوحًاُمن
مصميب،ُلكنيُلمُأكنُقدُرأيتوُكأميرُعظيمُمماُيشيرُبكلُوضوحُلمذىل.ُكنتُقدُرأيتوُكجنديُ

ُأنوُكانَُمدعّوًا.
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ُقمُت،ُ"قلُليُعنُذلك،"

ُفإنوُ ُالشروعُفيُالسيرُثانيةُومنُثمُاإلستمرارُفيُالسير.ُعممُتُإنيُإنُتوقفت، "كانُصعبًا
ُاإلستمرارُ ُجدًا ُإسمُُثانية.ُفكرتُبأؤلئكُالذينُتكممتَُسيصعبُعميَّ ُأؤلئكُالذينُعِرفوا عنيم،

ُباإليمانُفيُإسمو.ُعممتُُ ُذلكُالسورُليسيروا ُأبدًا إنيُمنُالممكنُأنُُالرب،ُلكنيمُلمُيتسمقوا
ُمنيم.ُقررتُإنيُحتىُ نُسقطأصيرُواحدًا مىُأنُأبقىُُت،ُفإنوُمنُاألفضلُليُأنُأموتُعوا 

ل ُالسجن.ُُأفضّْ عمىُعدمُرؤيتيُلماُيجريُفيُىذهُالجيةُوعدمُإنجازيُالرحمةُُالموتُفيُىذا
ُإلنجازىا.ُكان ُمو."ألعمأظن،ُلكنوُمستحٌقُُأصعبُجدًاُمماُكنتُُذلكُصعبًا،ُُالتيُأناَُمدعوّّ

إنياُستكونُمتواجدةُ"ىيا،ُإشربُمنُىذاُالجدول.ُستجدُكلُالماءُوالطعامُالتيُتحتاجوُلمرحمة.ُ
ُ ُإلييا ُإحتياجك ُعند ُمنعشًا،ُفعدومًا ُشرابًا ُتجد ُحينما ُتتحرك. ُوالعطشُيجعمك ُالجوع ُدع اًل.

ُإستِرحُماُدامُاإلنعاشُموجودًا،ُثمُإستمرُفيُالسير."

ُبسرعةُثمُوقف،ُتواقًاُلمسيِر.ُشربَُ

قمُتُ"لنُأراكُثانيةُلفترةُمنُالوقت،ُىنالكُبعضُاألشياءُينبغيُأنُأقولياُلكُاألنُستساعدكُ
ُفيُالرحمة."

ُستيف أؤلئكُالذينُيعرفونُأعظمُعبوديةُىمُأكثرُالناسُُ،نُنظرةُمركزةُومشرقة.ُفكرتُُنظرُإليَّ
ُالذينُيحبونُالحرية.ُأرشدتوُلينظرُالىُأعمىُجبلُبإمكانناُرؤيتو.

ُأنظرُإستمرتُُ ُالقمة، ُالى ُتصل ُحينما ُالجبل. ُذلك ُتتسمق ُأن ُ"عميك ُالكالم، ُماُُفي بقدر
ُتُرإستطاعتُعينيكُرؤيتو.ُُر ُعمىُما بحثُعنُالطريقُالذيُيقودكُالىُالمكانُاُ اه،ُُوكّْزُجيدًا

ُلمذىاب."أنَتُمطريقُفيُذىنك.ُفيناكُلالذيُتذىبُإليو.ُإعملُخريطةُ َُمدعوّّ

تمكُالجبالُالمنخفضة؟ُلستُبخائٍفُإحدىُأجاَب،ُ"فيمُت.ُولكنُىلُمنُالممكنُأنُُيرىُمنُ
ُفيُرحمتي."لإلستمرارُبعدُمنُالتسمق،ُلكنيُتواٌقُ

كنُمنُىذهُالجبالُالمنخفضةُوالوصولُالىُتمكُاألماكنُبأكثرُسرعة.ُيمكنكُ"يمكنكُرؤيةُأما
ُأطولُويكونُتسمقُذلكُالجبلُالعاليُأكثرُصعوبة،ُلكنكُستكونُأنُتختارُ ُوقتًا ذلك.ُسيأخُذ

ُىناكُ ُمن ُقادرًا ُعمى ُورؤية ُأبعد ُرؤيٍة ُالعاليُأشياء ُالجبل ُمن ُالرحمة ُأن ُكما ُأفضل. بشكٍل
،ُيمكنكُإختيارُأيَُّستكونُأكثرُصعوبةُوستأ ًُاُمنُالرحمتين."خذُوقتًاُأطول.ُأنتُحرّّ

ُستيفن،ُ"تضعُدومًاُنصبُعينيكُعمىُالجبلُاألعمى،ُأليسُكذلك؟"ُسألَُ

أجبتو،ُ"أعمُمُاألنُأنُذلكُدومًاُىوُاألفضل،ُلكنيُالُأستطيعُالقولُإنيُكنُتُأختارُدومًاُالجبلُ
ُحياألعمى.ُفيُأحوالُكثيرةُإخترتُالطريقُاألسيلُ فعمتُذلك.ُأؤِمُنُُنواألسرع،ُوندمتُدومًا
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األنُأنوُمنُالحكمةُدومًاُإختيارُالجبلُاألعمىُلمتسمق.ُإنيُأعممُأنُالكنزُاألعظمُمتواجدُدومًاُ
فيُنيايةُالرحمةُاألكثِرُصعوبة.ُأعتقدُبأنكُأيضًاُذاكُالنوعُمنُالباحثينُعنُالكنوز.ُلقدُتغمبَتُ

ُيرُفيُإيمانُعظيم."عظيم.ُاألنُىوُوقتكُلمسُعمىُخوفٍُ

الُ فإنيُقال،ُ"أعممُأنُماُتقولوُحقّّ،ُوأعممُفيُقمبيُأنوُينبغيُأنُأتسمقُالجبلُاألعمىُاألنُوا 
ُي."مقصدسأختارُدومًاُالجبلُالذيُىوُأقلُمنُقدرتي.ُإنيُتواقُجدًاُلمسيرُوالوصولُالىُ

الىُاإليمان.ُلنُيقودكُرُفتقاأجبتو،ُ"اإليمانُوالصبرُيسيرانُمعًا.ُنفاذُالصبرُىوُفيُالحقيقةُإ
أبدًاُنفاذُالصبرُالىُاألىدافُالساميةُهلل.ُمنُالممكنُأنُيكونُالصالحُالعدوُاألعظمُلمجودة.ُ

قريبًاُلتبقىُحانُوقتكُلتأسيسُنمٍطُلحياتكُلكيُتختارُدومًاُاألعمىُواألفضل.ُىذاُىوُالطريقُ
ُمنُالحكمة."

ألنُيكونُصبورًاُومستممًاُكلُماُيحتاجُوقدُإختارُبحكمةُسألُستيفنُوىوُجالسُعمىُصخرة،ُ
ُ،ُ"ىلُلديكُشيئًاَُاخرُُيفترضُفيكُأنُتقولوُليُقبلُذىابي؟"ةمغادُرالمعرفتوُقبلُ

ُأفضلُمماُأعرفوُأنا.ُ'الحكمة'فكرُتُأنوُاألنُقدُيعِرَفُ
ُ

 إنذار
 

،ُإنوُ'حكمة'.ُليسُىوُ'حكمة'يُنفسوُكمةُاهلل،ُوىناكُواحٌدَُاخرُُيسم"ىناكُحكمٌةُأخرىُليستُح
،ُوىوُجيدُفيُعمموُىذا.ُ'الحكمة'مثلُنفسوُعدونا.ُقدُيكونُصعٌبُتمييزهُألنوُيحاولُأنُيظيرُ

ُيُُ ُعادة ُوىو ُيأتيُكمالكُنور، ُُجمبفيو ُِشكَل ُسيأخذ ُُالحقُّْالحقَّ. ُحكمة، وقتُإستغرقُولو
ُمنُ ُ'الحكمة'وُ'الحقُّْ'طويلُألتمكنُتمييزه ُأنو ُتعممُت ُإنُبدأتيمكننيُ. لمحظةُُأنُأنخِدعُبو

عكسُذلك.ُكانُالحكمةُقدُقالُليُأنوُليسُبإمكانناُأبدًاُأنُنتفوقُعمىُالعدوُفيُبواحدةُالتفكيرُ
ُو."نقاومزهُثمُالدىاء،ُدفاعناُىوُأنُنتعممُأواًلُكيفُنميُّْ

ُإتسعْتُعينيُستيفنُحينماُشعرُبتمكُالمعرفةُفتدخلُقائاًل،ُ"أعممُعمنُتتكممُأنت!"

ُمن ُبالعديد ُ"إلتقيُت ُعنُحكمةُُقمُت، ُيتكممونُدومًا ُكانوا ُذاك. الناسُفيُالسجنُممنُيتبعوَن
أعمى،ُوعنُمعرفةُأعمى.ُكانواُيبدونُأنيمُأناسُنبالءُومنصفين،ُلكنيمُكانواُممطخينُبالفساد.ُ

ُ ُعن ُإلييم ُتكممت ُ'الحكمة'كمما ُيعرفون ُأنيم ُيقولون ُكانوا ُُ'الحكمة'، ُوأنو ُمرشدىمُ'أيضًا،
ُعمىُأيُحال،ُح'الداخمي ُبلُُين. ُقالوا، ُكما ُالىُالحرية ُبإنيُمنقاد ُأشعر ُلم إستمعتُإلييم،

حوليم،ُليسُمثلُالنورُالذيُمنُباألحرىُالىُأكثرُعبوديةُفيُذلكُالسجن.ُكنتُأشعرُبالظممةُ
ُأشعرهُحينماُتكممُتُمعُالحكمة.ُعرفتُأنيمُليسواُذاتُالشيء."
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ذلكُاألن.ُالحكمةُالحقيقيةُىيُأنُُإستمرُتُفيُالكالم،ُ"الحكمةُالحقيقيةُىوُيسوع.ُأنتُتعرف
ُأيُتبحث ُالحكمةُُعنو. ُدومًا. رك ُسُيحرّْ ُيسوع ُمزيفة. ُيسوعُىيُحكمة ُالى ُتقودك ُال حكمة

ُست ُأيالمزيفة ُعمى ُالعبودية. ُالى ُدومًا ُاألحيانُُقودك ُأكثر ُفي ُالحقيقية ُالحكمة ُتشبو حال،
ُ"العبوديةُفيُالبداية،ُوالعبوديةُعادةُتشبوُالحريةُفيُالبداية.

ُقالُستيفنُوىوُينوح،ُ"لنُيكونُاألمرُسياًل،ُأليسُكذلك؟"

ُالِفطنةُ ُمثل ُليس ُالشك ُكذلك. ُيكون ُالمفترضُأن ُمن ُوليس ُسياًل، ُاألمر ُيكون ُلن "كال،
ُفيُشيءُيبدوُسياًل.ُلمُأجدُبعُدُ ُفيُشيء،ُفشكَّ ُ'سيالًُشيئًاُ'الحقيقية،ُولكنُإنُأردتُأنُتشكَّ

ُيكونُالطريقُاألكثرُضماٍنُِعبرُأيُبابُأوُأيُطريقُبداُصحيح ُالطريقُالسيلُقد ُأِخذًا ًا.
ليكونُُمِضاًل.ُأنَتُُدعيتُكجندي،ُوعميكُأنُتحارب.ُفيُىذاُالوقتُالعالمُكموُموجودُفيُقوةُ

ُك."مقصدالمزيفة،ُوعميكُأنُتيزمُالعالمُلتنجزُُ'الحكمة'

ُعميَُّ ُ"كان ُستيفن، ُُأشار ُأشياء ُأفعل ُسابُبدتأن ُفعمتو ُأيُشيء لكنكُعمىُُقًا.أصعبُمن
ُرجاء.ُ ُإرتياٍحُوىكذا ُفرٍحُوىكذا ُىكذا ُأعرفُأبدًا ُلم ُإنوُصعب،ُولكنُُمستِحٌقُعممو. صواب،

ُإختيارُأيُجبلُأتسمقو.ُ عممتُأنوُكانُبإمكانيُحينماُكنتُىناك،ُالحريةُصعبة.ُصعٌبُعميَّ
ُت فيُداخمي.ُسمقُذلكُالسور.ُشعرُتُوكأنُالخوفُلذاكُاإلختيارُكانُالسورُأنُأختارُعدم

التسمقُأسيلُ.ُولكنُىلُصارُصلُالىُالقمةولكنُحينُعممتُذلكُاإلختيار،ُعممُتُبأنيُسأ
ُمنُوقٍتُمضى؟"

.ُلنُتكونُىناكُنصرٌةُبدونُأكثرُسروراًُُ'الصعب'قمُت،ُ"الُأعتقدُذلك،ُولكنُبطريقةُماُصارُ
صرةُأكثر،ُكمماُ.ُكمماُتختبرُنةُعظيمةالنصُرُتمعركة،ُوكمماُكانتُالمعركةُعظيمةُكمماُكان

ُلمجابيةُمعاركُأعظم.ُماُيجعُلُاألمرُسياًلُمنُثمُتصيرُتواقًاُالىُالمعارك،ُُو ترتفعُبأكثرُعموٍّ
أنُالربُيقودناُدومًاُالىُالنصرة.ُإنُبقيَتُقريبًاُمنو،ُلنُتفشلُأبدًا.ُبعدُكلُمعركة،ُوبعدُكلُ

ُ."أكثرُمعرفةُبومنوُُوتكونُأيكثرُإقترابًاُإمتحان،ُفإنكُس

ُالمزيفةُِخداعي؟"ُ'الحكمة'ستيفن،ُ"ىلُسأشعرُبتمكُالظممةُحينماُيحاولُُسألَُ

فيُأنفسنا.ُحينماُخدَعُلنفكرُماُيخدعناُعندأجبتو،ُ"الُأعرف.ُالُأعرفُإنُكانتُالظممةُتأتيُ
ُالىُ ُالنظر ُىو ُفعاله ُشيء ُأول ُفإن ُوالشر، ُالخير ُمعرفة ُشجرة ُمن ُليأكال مرأة ُوا  ُرجل أول

نفكرُفيُأنفسنا،ُفإنُسقوطناُفيُالعبوديةُجعمناُمنُالمزيفُُ'الحكمة'تمكنُأنفسيما.ُفيُحالُ
ُإلنجازُ ُالدعوة ُأنُيجعمكُتبحثُعنُنفسك. ُيحاولُالمخادعُدائمًا ُليستُألجلُمقصدأكيٌد. نا

ُأنفسنا،ُولكنُألجلُالربُوألجلُشعبو."

ُ؟"منُالوصولُالىُىدفوُدونُأنُُيخدعَُسألنيُستيفن،ُ"ىلُتمكنُأحٌدُ
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ُ"الُأع ُبطرسُُخِدَعُأجبتو، ُمنُقبلُالشيطان. ُُأحِبَط ُذلك.ُحتىُبولسُالرسولُإعترفُبأنو تقد
.ُولكنُالُتقمقُأكثرُمماُدونةمُتليسالتيُالمراتُعددُعدةُمراتُكماُىوُمكتوٌب،ُولسناُنعممُ

.ُففيُالحقيقةُىذهُواحدةُمنُمكائدهُالكبيرة.ُفيوُيصرفُالكثيرينُعنُعنُكوِنكُمخدوعاًُينبغيُ
ُُغايتيمُبجعميم ُبداًل ُليتمكنُمنُِخداعيم ُمنُقوتو ُالروحُالقدسُُإيمانيمنُعيخافونُكثيرًا بقوة

ُناميةالذيُيقودىمُالىُكلُالحقّْ.ُأؤلئكُالذينُسقطواُفيُمكيدتوُلمُيسقطواُفقطُفيُالعبوديةُال
كفايةُأنكُُتيقنٌُإليمان.ُإنيُملواحٍدُيسيرُفيُالحريةُالمصاحبةُُلمخوف،ُبلُإنيمُسيياجمونُأي

ُقبلُأنُينصبواُلكُكمينًا."ُالىُقمةُذلكُالجبللُلنُتص

بالتأكيدُكانواُيعرفونُإسموُليتمكنواُمنُفستيفنُوىوُمرتبكُقمياًل،ُ"وىلُيعرفونُإسمُيسوع؟ُُسأل
ُىكذاُمسافة.ُأقصد،ُألمُيعرفواُحقًاُإسموُولوُمرةُواحدة؟"الىُذلكُالسورُوالوصولُُتسمق

ُ"إنيُم ُتيققمُت، ُولكبٌن ُذلك. ُفعموا ُالواديُالذيُأمامكُحولُكلُأنيم نُقفُوأنظرُمنُخالل
ُجبل.ُماذاُترى؟"

ُأجابُستيفن،ُ"ُيشبوُسجنًاُصغيرًا.ُيبدوُوكأنوُيتواجدُالكثيرُمنُالسجونُمثلُالذيُخرجُتُمنو؟"

قمُت،ُ"ليذاُالسببُتفاجئُتُحينماُقمَتُليُأنُالحكمةُقالُأنُىذاُكانُالسجنُالوحيد،ُولكنُبعدُ
ُقص ُأنظرُالىُوجوديُىناكُلفترة ُأنظرُالىُاألسوارُالعالية. ُالحكمة. ُكانُيعنيو يرةُفيمتُما

متشابية.ُإنُُقبضُعميكُفيُالطريق،ُفإنيمُلنُيجمبوكُالىُىناُثانية.ُإنيمُجميعياُاألسيجة.ُ
ُالسجونُاألخرى.ُ ُسيأخذونكُالىُأحد ُلكنيم ُذلك، ُتفعل ُالموتُعمىُأن ُأنكُستختار يعرفون

ُتقتربُإليياُيصعبُعميك ُمتشابيةُُحينما منُالخارجُأنُتراىاُسجون،ُولكنُمنُالداخلُفإنيا
ُجميعًا،ُوِضَعُفيياُأناسُفيُمجموعاتُوُسِجنواُبحسبُمخاوفيم."

سجونُحينماُكنتُأنظرُبيذاُاإلتجاهُُدُأنكُأظيرتيمُلي.ُحتىُإنيُلمُأرَُقالُستيفن،ُ"إنيُسعي
أنوُستُنصبُليُِفخاٌخُمراتُمنُقمةُالسورُأوُحينماُكنتُأبحثُعنُجبلُألتسمقو.ُىلُتعتقدُب

عديدةُمنُقبلُأؤلئكُالذينُسيحاولونُالقبضُعميُووضعيُفيُأحدُالسجون؟ُوأنُأؤلئكُالناسُ
ُسيستخدمونُإسمُيسوع؟"

زاعمينُأنوُفيُاأليامُاألخيرةُسيأتيُالعديدُفيُإسمُالرب،ُُُو،ُ"الربُنفسوُحذَّرُفيُالمكتوبأجبت
نُأمثالُُومُسيخدعونُالكثيرين.ُصدقني،ُىناكُالكثيُرالمسيح،ُحتىُأنيُحقاًُكلُواحدُمنيمُأنوُ

ذلك،ُولستُُأصدّْقُأنُيعرفُمعظميمُأنيمُُمخادعين.ُبإمكانيُأنُأقولُلكُعنُميزةُرأيتياُفيُ
.ُيتطمبُإيماٌنُ،ُحادينُعنُمقصدىمأؤلئكُالذينُإلتقيتُبيم،ُلقدُغادرواُفيماُكانواُفيُرحمتيم

ُل ُمن ُيتتمكن ُأن ُإختاروا ُوىم ُأنُاإلستمرار، ُيفكرون ُصاروا ُاإليمان. ُعن ُبداًل ُالخوف تبعوا
الخوفُىوُإيماٌنُوصارواُينظرونُأسوارُالخوفُالمحيطةُبسجونيمُأنياُحصونُالحقّْ.ُالخوفُ
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ُقمةُمنُأؤلئكُالناسُ ُمخادعونسيفعلُذلكُفيُرؤيتكُويجعمكُتنظرُالحصونُبتمكُالطريقة.
ظاللُىوُُوالضالالتُعمىُاإلطالق،ُُبواحدُمنُأقوىإنخدعواُ.ُفمعظميمُمخمصين،ُلكنيمُحقاًُ
ُخوف."ال

ُمحاربتيم؟" ُ"ىلُينبغيُعميَّ
أجبتو،ُ"أفيُمُسؤالكُوأناُبنفسيُسألتوُمراتُعديدة.ُإنيمُيدمرونُإيمانُالعديدُمنُالناسُويعممونُ

ممقيمينُمؤقتًاُمماُتفعموُجميعُاألديانُوالطوائفُمعًا.ُسيأتيُزمانُحينُتزالُكلُلضررًاُأكثرُ
ُ."كثرُصعوبةًاُبجعمياُالطريقُأقصدرة،ُلكنياُفيُالوقتُالحالي،ُىيُأيضًا،ُتخدمُأحجارُالعث

محاربةُاألنُبيكذاُصعوبةُلمجردُإنوُ؟ُكثرُصعوبةالحكمةُأنُيكونُأيريدُأإستمرُتُفيُالكالم،ُ"
ُالناسُالمخيفة؟"حاربُكلُىذهُبجعمناُنُكثرُصعوبةمخاوفنا.ُلماذاُيريدُالربُأنُيجعموُأ

ىو.ُىذهُالحياةُىيُرحمةُمؤقتةُُاحسبُماُيريدىبحمةُستكونُإماُسيمةُأوُصعبةُوتابعُت،ُ"الُر
ُالىُاألبد.ُ ُتستخدمُلتييئةُأؤلئكُالذينُسيحكمونُمعُالربُفيُالزمانُاألتيُكأبناءُوبناتُالعميّْ
كلُتجربةُىيُلغرضُتغييرناُنحوُصورتو.ُينبغيُأنُنتعممُأحدُاألشياءُالميمةُفيُىذهُالرحمةُ

كفرصُلنا.ُإنُكانُطريقكُأكثرُصعوبة،ُكلُالتجاربُُ،ُبلُنستغلواحدةُتجربةضيّْعُنىوُأنُالُ
ُفالسببُىوُفيُُعمِوُدعوِتَك."

ُ
 ضرورة التدريب

 

ُ"ُدعيُالعديد،ُولكنُُأختيرُالقميل.ُسيأتيُالعديدسمُِ ُولكنُالقميلُعناُصوتًا، ُالىُوليمةُالزفاف،
ُسيكونواُالعروس."

ُستمرُقائاًل.اُ ماُعِرفوُستيفن،ُُومثممفنا.ُبداُكشاٍبُرياضيُإلتفتناُلننظرُالحكمةُواقفًاُخ

ُلك،ُوستكونُالمكافأةُأعظمُمنُأنُتدركياُفيُىذاُالُو قت.ُأنتُتعرفُ"أركضُفيُالسباقُالُمعدّْ
ُ ُقميمونُركضواُمدىُالتدريبُلمتييئة ُولكن ُلمركض، ُالجميع ُدعوُت . ُلمِبرّْ ُدرّْبُنفسك لمسباق.

ُ."يدفُالفوز.ُدرّْبُنفسكُلتفوزب

ُثمُغادر.

ُسأَلُستيفن،ُ"لماذاُغادر؟"

ُأكثرُكممةبكونوُذلكُُستممُُأ"قالُكلُماُىوُمطموٌبُقولوُفيُىذاُالوقت.ُتكممُإليكُعنُالتدريب.ُ
ُتخصكُفيُىذاُالوقت."ُميمة

ُكرهُىذهُالكممة!"إعتدُتُعمىُ"تدريب.ُ
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ُ"تكممُإليكُعنُالسباق.ُىلُكنَتُمتسابقًا؟"

ُُمنحةُلمركضُتُدومًاُأسرُعُمتساب"نعم،ُإنيُسريعُفيُالركض.ُكن قُفيُمدرستيُوُعِرَضُعميَّ
ُرفيعةُالمستوى."ُفيُجامعة

ُ"أستطيعُأنُأفيمُأنكُلمُتقبلُالمنحة."

ُ"الُلمُأقبميا."

ُيبُلعدمُذىابكُالىُالكمية؟"دُر"ىلُكانُالسببُأنوُيعوزكُالت

ُ"ال.ُكانُالسببُ..."

ُقال،ُ"نعم،ُمنُالمحتملُأنُيكونُىوُالسبب."صمَتُستيفنُطوياًلُفيماُكانُينظرُالىُقدميوُثمُ

ُعميكُأنُتدرك ُعمىُأيُحال، ُالذينُمنُالمحتملُأنُُ"الُتقمقُعمىُذلكُاألن. ُمعظم شيئًا.
فتقارىمُالىُإلُرفيعيُالمستوىيكونواُاألفضلُفيُأيُحقٍلُأوُمينةُالُيصيرواُأبدًاُمنُالناجحينُ

ُتفعموُاألنُىوُأىمُبكث يبُيذيرُمنُحمبةُسباقُأوُكمية.ُكانُالتشيءُواحد،ُىوُالتيذيب.ُما
بكلُوضوحُنقطةُضعفكُوكمَّفكُالكثيرُلحدُاألن،ُولكنُفيُالمسيحُكلُاألشياءُصارتُجديدة.ُ

تُاألنُتمميذه.ُوىذاُأعظمُقوتك.ُأنيمكنُأنُتصيرُتمكُاألشياءُالتيُكانتُأعظمُضعفاتكُُ،فيو
ُ"'ُميذَّب'معناهُأنكُ

ُذاُالسباقُبالذاتُالُأريدُأنُأخسره.""أعممُأنكُتقولُالحق،ُوأعممُأنُى

ُ"ىلُترىُالطريقُالذيُيقودكُالىُالجبل؟"

ُ"نعم."
ُ"إسموُالتيذيب.ُإبقىُفيوُإنُأردَتُالوصولُالىُالقمة."

ُ
 الجيش

 

وفجأة،ُكنُتُواقفًاُعمىُجبلُعاٍلُيشرفُعمىُسيلُعظيم.ُكانُأماميُجيشُيزحفُعمىُجبيةُ
واقفةُبكلُرشاقةُومكونةُمنُأعدادُُ،كريةُفيُالطميعةعشرُفرقةُعسُتيواسعة.ُتواجدتُىناكُإثن

غفيرةُمنُالجنود.ُكانتُالفرقُمنقسمةُكماُأظنُالىُأفواجُوكتائبُوسراياُوُزمرُنظامية.ُكانتُ
ُالُفرقُمميزةُبراياتياُواألفواجُمميزةُبألوانُبذالتياُالنظاميةُالمختمفة.

ءُمثلُاألحزمةُأوُكتفيةُالسترةُالتيُإختمفتُكانتُالكتائبُوالسراياُوالُزمرُالنظاميةُمميزةُبأشيا
بينُتمكُالمجموعات.ُكانُالجميعُيرتدونُالدروعُالمصقولةُبمونُفضي،ُوالتروسُبمونُذىبيُماُ
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قدم.ُوفيماُكان43ُُالى33ُُص،ُواألسمحةُبمونيُالفضةُوالذىب.ُكانتُالراياتُعاليةُبطولُخالُِ
سُكالبرق،ُورفرفةُالراياتُودوسةُأحذيتيمُالشمنورُبتوىجُالجيشُيخطوُكانتُدروعوُوأسمحتوُت

ُ.سابقاًُُيذاككقصفُالرعد.ُلمُأتصورُأنُاألرضُشيدتُأيُشيءُ
ُ

قريبًاُكفايةُألنظرُوجوىيم،ُرأيتيمُرجااًلُونساًء،ُكبارًاُوصغارًاُمنُكلُجنٍس.ُتواجدُئذُصرتُحين
ُكانتُالحربُفيُال ُعمييم. ُالتوتر ُيبدو ُذلكُلم ُومع ُرىيبُعمىُوجوىيم، ُلكنيُتصميم يواء،

أنوُالُأحدُمنيمُكانُيخافُالمعركةُحينئذُالمراتبُعِرفُتُيغمرُإستطعتُأنُأشعرُبتواجدُسالمُ
ُمنيمُرائعًاُكمظيرىم.ُالروحيُالذيُشعرتُبوُوأناُقريبٍُُنحوىا.ُكانُالجوتقدمونُالتيُكانواُي

.ُكانُالجنراالتُيرتديُشاراتُوأوِسمةٍُكانُنظرتُالىُزيَّاتيم،ُكانتُاأللوانُمتألقة.ُكلُجنديُ
خرين.ُمعُأنوُكانُواضحًاُأنُأؤلئكُيتقدمونُفيُالمراتبُمعُاألواألمراءُمنُذويُالمراتبُالعمياُ

ُىمُالمسؤولين،ُ ُلَمرتبتوإالُأنوُمنُذويُالمراتبُالعميا ُمنيمُأنوُكانُحساسًا ُلمُيبدوُعمىُأحٍد
.ُبداُليُأصدقاءُحميمينأنيمُُيعالجمِمِرُالمرتبةُاألعمىُالىُاألدنى،ُبداُعمىُبشكلُمفرط.ُِمنُاَُ

ُبشكلُالُمثيلُلو،ُمعُذلكُبداُعميوُأنوُعائمةُكبيرة.ُالجيشُُمدرَّبٌُ
ُ

ُ ُيفتقدون ُليسُألنيم ُاألنانية، ُعمييم ُيبدو ُلم ُكنتُأتأمميم، ُاليويةفيما ،ُ ُجميعًاُبل ُكانوا ألنيم
عنُإعتراٍفُبيم.ُلمُُوماُكانواُيفعمونو.ُلمُيكونواُمفتخرينُبأنفسيمُوالُباحثينىمُنُمتأكدينُمَُ

ُمنُالمراتب.ُ بيذاُمنُنوعو،ُُصعقُتُلرؤيةُىكذاُعددُكبيرُفريدأكتشفُطموحُأوُإفتخارُفيُأيّْ
ُاإل ُنسجام ُمومتقدمين ُكنُت ُمثالية. ُخطوات ُفي ُعمىُتيقنًا ُجيش ُىكذا ُتشيد ُلم ُاألرض أن

ُاإلطالق.
منُمئاتُالفرق.ُكلُفرقةُثمُوجدُتُنفسيُخمفُالفرقُاألماميةُناظرًاُالىُمجموعةُكبيرةُمكونةُ

منياُكانتُمختمفةُفيُالحجم،ُفيياُالفرقُالصغيرةُمكونةُمنُألفيُجنديُوالفرقُالكبيرةُبمئاتُ
معُأنُىذهُالمجموعةُلمُتكنُرشيقةُوممونةُمثلُاألولىُلكنياُكانتُجيشًاُرىيبًاُبسببُُواألالف.ُ

يرةُمثلُالتيُفيُحوزةُالمجموعةُحجمو.ُكانُليذهُالمجموعةُراياتُأيضًا،ُلكنياُلمُتكنُكبيرةُومث
،ُلكنيُكنُتُمنذىاًلُألنُالعديدُمنيمُلمُيكنُالمراتبًاُعسكريًاُمعُاألولى.ُكانُجميعيمُمرتديًاُبزَّ

مرتديًاُدروعًاُكاممةُولمُيكنُلمعديدُمنيمُأسمحة.ُكماُأنُالدروعُواألسمحةُالتيُكانتُفيُحوزتيمُ
ُولى.لمُتكنُمصقولةُوالُمتألقةُمثلُالمجموعةُاأل

ُ
لدىُالجميعُتصميمُبأنُُتُجيدًاُبأؤلئكُالمتواجدينُفيُىذهُالمراتب،ُإستطعُتُالنظرُتفرَّسفيماُ

ُلمراتبيمُمثلُُتركيزوىدف،ُولكنُلمُيكنُليمُذاتُال المجموعةُاألولى.ُفيؤالءُبدوُأكثرُإدراكًا
.ُكماُشعرُتُيزومراتبُالذينُحوليم.ُشعرُتُأنُذلكُكانُيصرفُإنتباىيمُمانعًاُإياىمُمنُالترك
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بينُالمراتب،ُوىذاُبالذاتُماُكانُُيميييمُأكثر.ُمعُذلك،ُشعرُتُأنُالُيزالُُبوجودُطموحُوغيرة
أكثرُمنُأيُجيشُعمىُاألرض.ُكماُالقصدُتكريسُُومستوىُعالُمنُالليذهُالمجموعةُالثانيةُ

ُكانتُمجموعةُثالث ُالثانية، ُالمجموعة ُجدًا.ُخمفُىذه ُقويًا ُجيشًا ةُتخطوُخمفُأنوُكانُأيضًا
ُإنُكانُبإم ُرؤيةُالمجموعاتُالتيُأمامياالمجموعتينُاألوليتين،ُلكنيُلستُمتأكدًا .ُىذهُكانيا

ُمنُماليينُ ُمكونًا ُعميو ُوبدا ُمنُالجيشُاألولُوالثانيُمعًا، ُمراٍت ُكانتُأكبرُبعدِة المجموعة
فةُمثلُسرِبُجاىاتُمختموماليين.ُفيماُكنتُأنظرهُمنُعمىُبعد،ُكانُىذاُالجيشُيتحركُفيُإت

ُم ُيثمُسائرينُفيُندفعينُفيُطريقُطيورُعظيم، ُلم َُاخر، ُمستقيمُطريٍق ُفيُإتجاه تحركُأبدًا
ُ.ُوبسببُىذاُالتحركُالغريب،ُكانُينحرفُأكثرُفأكثرُعنُالجيشينُاألولين.مسافةُبعيدةل

بةُلمُتكنُممساءُلوانُرماديةُكئيبأقةُاتُُممزَُّوفيماُإقتربُتُأكثر،ُرأيتُأنُىؤالءُالجنودُيرتدونُبزَّ
ُواحدٍُ ُكل ُنظيفة. ُومجروحُوال ُبالدم ُممطخًا ُكان ُالمنيم ُيحاول ُمنيم ُالقميل ُكان ُولكنُتقدم. ،

كانُالقتالُيندلعُبإستمرارُفيُمعظميمُكانُيسيرُفيُطريقُعامُخمفُالذينُيسيرونُأماميم.ُ
ُالرايا ُخمف ُالبقاء ُيحاول ُبعضُالجنود ُكان ُمنيم. ُلمعديد ُإصابات ُمسببًا ُالميتريةُالمراتب ت

ُبينُوالمنتشرةُ ُقريبينُمنُالراياتُىويةُواضحةُما ُلمُيكنُحتىُلمذينُكانوا ُمعُذلك، مراتبيم.
ُبإستمرارُمنُرايةُالىُأخرى.نيمُكانواُينسمونُأل
ُ

ُمنيمُ ُالقميل ُكان ُوالعسكر. ُالجنراالت ُفقط، ُمرتبتين ُلتواجد ُمندىشًا ُكنت ُالجيشُالثالث، في
ُأييرتديُقطعةُد ُأَر ُولم ُكانُالجنراالتُسُرع، ُالجنراالت. الحُبإستثناءُأسمحةُوىميةُيحمميا

ُإستثنائيًا،ُولكنُحتىُأؤلئكُمنُذويُالمراتبُ أنُكانواُيعممونُيتباىونُبياُوكأنياُجعمتيمُشيئًا
ُأنُأؤلئكُمنُذويُالمراتبُكانُو ُكانُواضحًا ُأحزننيُذلكُألنو ُتكنُحقيقية. ُلم اُتمكُاألسمحة

ُباعو.يمكنيمُإتُّْقييرغبونُبشدةُإيجادُشخصُحقي

األنانيةُكماُفيُعدمُبينُالجنراالت.ُلمُيكنُذلكُبسببُالمتواجدُطموحُسوىُُلمُيبدوُىناكُأي
عنايةُقميمة.ُفكرُتُأنوُعمىُاألقلُسيكونُالطموحُالموجودُفيُوجودُالجيشُاألول،ُبلُبسببُ

عمىُالجنراالتُىناُأنُالمجموعةُالثانيةُأفضلُبكثيرُمنُاإلرتباكُالسائدُفيُىذهُالمجموعة.ُبداُ
ُالتح ُفي ُأكبر ُرغبة ُلأللدييم ُالواحد ُومحاربة ُأنفسيم ُكانتُالمجموعاتُدثُعن ُما ُوىذا خر،

كانتُالصغيرةُتفعموُبإستمرارُحولُالرايات.ُإستطعُتُأنُأنظرُبعدئذُأنُالمعاركُضمنُالمراتبُ
تُالتيُكانتُتصدرىاُالتغيراتُالغريبةُفيُاإلرشاداوبسببُُالعظيمليذاُاإلندفاعُالسببُالمؤديُ

ُىذهُالمجموعةُمنُوقٍتُالىَُاخر.
ُلمُ ُالعظيمة، ُبأعدادىم ُحتى ُأنو ُشعرُت ُاألخيرة، ُالمجموعة ُفي ُالماليين ُالى ُأنظر ُكنُت فيما

ُالىُالجيشيفُأيةُتض ُفيُكلُمعركةُحقيقيةُأنُحقاًُُقوة ُينبغيُعادة ُبلُباألحرىُأضعفوه. ،
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ُ ُالىُالمسؤوليةُبداًل ُالجيشُنظره ُفالىُايوجو ُلمنفعة. جعلُفيُالطعامُوالحمايةُستالعونُمجرد
التكمفةُأكثرُفيُالمصادرُمنُأيةُقيمةُيمكنُإضافتياُالىُقدرةُالجيشُلمقتال.ُفكرُتُبأنُالعسكرُ
ُالمجموعةُ ُجنراالت ُمن ُالعديد ُمن ُأكثر ُباألعتبار ُجديرون ُالثانية ُأو ُاألولى ُالمجموعة في

ُ ُالسببُفيُسماح ُأفيم ُأن ُأستطع ُلم ُأنُالثالثة. ُالثالثة ُالمجموعة ُليذه ُاألوليتين المجموعتين
ُتصنفُخمفيما.ُبكلُوضوحُلمُيكونواُجنودًاُبمعنىُالكممة.ُ

ُ
 حكمة صفورة

 

ُكنتُأراقب،ُُوجدتُُ ُوفيما ُالجيشُبكاممو. نفسيُفيُالحالُعمىُجبلُحيثُتمكنتُمنُرؤية
ُقدامُالجيش،ُولكنُحالُعبورُالفُر ُوُمغبرًا قُاإلثنيُعشرُاألولى،ُالحظتُأنُالَسيَلُكانُجافًا

وجداولُمياهُنقيةُتتدفقُُ،ثماراًُاللياُوحاممةُظُِمعطيةُأشجارُمعُُ،صارتُاألرضُخضراءُداكنة
فيُكلُمكانُمنُاليابسة.ُكانُالجيشُيستردُاألرض.ُفكرُتُعنُمدىُإختالفُىذاُعماُيحدثُ

ُمكانُكلمدُتمامًاُفيَُيسمبونُوينيبونُحتىُُيجرّْدواُالبُحيثُ،أحدُجيوشُالعالمُبمٍدُماحينُيعبرُ
ُ.يصمونُإليو

ُ
.ُرفعواُالجسورُوالعديدُمنُاألبنيةُولكنُمكانفيماُكانتُالمجموعةُالثانيةُتعبرُذلكُالذلكُراقبُتُ

ُ ُعمىُىيئتِو ُيكنُالمكانُمتروكًا ُلم ُفيُمثمما ُكما ُيكنُالعشبُأخضرًا ُلم ُإذ كانُقبلُعبورىم.
ُيرُمنُالثمار.الكثُسمبتُالسابق،ُكماُأنُالجداولُكانتُطينيةُُو

.ُإذُكانُالعشبُإماُمنزوعًاُأوُثمُرأيُتُماُحدثُفيماُكانتُالمجموعةُالثالثةُتعبرُذلكُالمكان
إستصعبُرؤيتو.ُوماُبقيُمنُاألشجارُُجرّْدُمنُاألوراقُوالثمار.ُكانتُمماُسًاُفيُاألرضُعُودم

ُخراباًُ ُاألبنية ُوُتركت ُلمعبور، ُقابمة ُغير ُمكسورة ُوالجسور ُمموثة، ُىذهُالجداول ُأن ُلي ُبدا .
المجموعةُخرَّبتُماُبقيُصالحًاُبعدُعبورُالمجموعتينُاألولىُوالثانية.ُوفيماُكنتُأراقبيم،ُبدأُ

ُداخمي.ُفيالغضبُينبعُ

شعرُتُبالحكمةُواقفًاُبجانبي.ُلمُيقلُأيُشيءُمنذُفترةُطويمة،ُلكنيُإستطعتُأنُأشعرُبأنوُىوُ
ُأيضًاُكانُغاضبًا.

ُ ُ"األنانية ُقال، ُجيشي،ُوأخيرًا ُينضج ُحينما ُحتى ُبوفرة. ُوُأعطييا ُحياة ُأُلعطي ُجئت ُتخرّْب.
ي،ُلكنيمُالُيعرفونيُوالُنإسميُويتبعونُأؤلئكُالذينُيتبعونبسيكونُىناكُالكثيرونُِمَمنُيدعونُ

عالمُالُيعرُفُيمشونُفيُطرقي.ُىؤالءُُيخرّْبونُثمارُأؤلئكُالذينُيتبعونني.ُوبسببُذلك،ُفإنُال
ُأمُلعنة."ُماُإذاُشعبيُبركةًُ
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زدادتُحدتياُحتىُصارتُموجعةُ ُقالُالحكمةُذلك،ُشعرُتُبحماوةُىائمةُخارجةُمنو،ُوا  وفيما
التركيزُفيُماُكانُيقولو.ُكماُإنيُكنُتُأعرفُبأنيُأشعرُبماُيشعرُبوُُبحيثُكانُصعبًاُعميَُّ

ُالوجعُكانُكانُوأنُذلكُ ُلي.ُىذا ُمنُالرسالةُالتيُكانُينقميا ُميمًا الموُعمىُتجميعُألجزءًا
ُالجيش.ُكانتُِكالُالمشاعرُشديدةُلدرجةُإنيُ األرضُوغضبوُعمىُاألنانيةُالمتواجدةُفيُىذا

ُوكأنياُُطِمغْتُعميَّ.ُشعرتُُ

ُسُيدمّْرُالجيشُبأكممو.ُثمُتذكرُتُكيفُاإلفيماُإستمرُغضبُالربُفيُ زدياد،ُشعرُتُأنُالربَّ
الربُُكانُقَصدُُرُمطيعًاُالرب.ُموسىُفيُطريقوُالىُمصمضىُموسىُحينماُبأنُالربُإلتقىُ

أنُيميتوُالىُأنُختنتُزوجتوُصفورةُإبنيما.ُلمُأفيمُذلكُحتىُاألن.ُألنُالختاُنُيتكممُعنُإزالةُ
طيةُعاليُالكاىن،ُإنذارُلخُ،ُىذاُالحدثُمعُموسىُكانُكُنبوَّةجسديةُأوُطبيعةُجسديةأعضاءُ

ُيُتأديبُإبنيو.الذيُجمبُلعنًةُعمىُنفسوُوىزيمًةُألسرائيلُبسببُفشموُف

ُصرخُت،ُ"ياُرب،ُأنِيضُالذينُليمُحكمةُصفورة!"
أقولُليمُقصةُأنُضيُالىُقادةُىذاُالجيشُالعظيمُُولممإستمرُاإلشتعالُوغمرنيُتصميمُعميقُ

عمىُكلُواحٍدُفيُجيشُالربُأنُُيختَنُفيُقمبو.ُينبغيُأنُتُنتزَعُالطبيعةُتوجبُصفورةُوأنوُي
ذلك،ُفإنُالجيشُبأكمموُسُيدمَّرُمنُُأبعدُمنُذلكُدونُأنُيعممواسارواُُالجسدية.ُعممُتُأنيمُلو

ُالىُمصر.عندُرجوعوُقبلُالربُنفسو،ُتمامًاُمثمماُكانُالربُعمىُوشكُأنُيقتلُموسىُ
ُ

،ُ'الحكمة'يُثمُوجدُتُنفسيُواقفًاُفيُقاعةُالحكمُأمامُكرسيُالدينونة.ُكانُالربُالُيزالُيظيرُك
ُبةُوالُكمماتوُبيكذاُثقل،ُإذُقال:هُأبدًاُبيكذاُرىاولكنيُلمُأُر

ُالجيشُفيُقمبكُ ُىذا ُمرات"رأيَت ُإنيُعدة ُالجيش. ُاألنُسيقودونُىذا ُالذينُُأفوّْضيم ُالقادة .
ُُأرِسمكُالىُالعديدُمنُىؤالءُالقادة.ُماُالذيُستقولوُليم؟"

،ُىذاُجيشُعظيم،ُلكنيُالُزلتُ يفُُسمحُالمجموعةُالثالثة.ُلسُتُأفيمُكُحزينًاُعمىُحال"ياُربُّ
ُالىُأبعَدُمماُىمُفيو،ُينبغيُ ُمنُجيشك.ُأريدُأنُأقولُأنوُقبلُأنُيسيروا ليمُأنُيكونواُجزءًا

ُ ُوالثاني ُالجيشُاألول ُوتشتيتُعمى ُالتراجع ُالثالثة. ُالمجموعة ُسوىُىذه ُحقًا ُليسوا حشٍدُفيم
ُعظيمُمنُالرَّعاع."

عُأناُعمىُإطالقيمُسيجمعونُزمُِمُالذينُمُُقال،ُ"ماُرأيتُوُاليومُالُيزالُموجودًاُفيُالمستقبل.ُالخدا
ىذاُالجيشُوُيجيّْزونوُليكونواُجميعًاُكماُرأيَت.ُفيُىذاُالوقت،ُتقريبًاُجيشيُبأكمموُىوُفيُحالةُ

ُ؟"ة.ُكيفُُيمكننيُأنُأسمَحُبإقصائيمالمجموعةُالثالث
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ماُالمجموعةُصعقُتُلكالموُىذا،ُمعُإنيُعممُتُإنيُلمُأَرُمطمقًاُأيُشعٍبُلمربُحالتوُجيدةُك
ُ.منُالجيشُالثانية

،ُأعمُمُإنيُشعرُتُبغضبكُعمىُالمجموعةُالثالثة.ُإنُكانُتقريبًاُمعظمُجيشكُاألنُ،ُ"ياُربقمتُُ
ُ ُالوضعفي ُىذهُذلك ُالى ُأنظر ُكنُت ُحينما ُجميعًا. ُُتدمّْرنا ُلم ُأنك ُشاكٌر ُبساطة ُبكل ُفإني ،

ُإفتقارُ ُالبائسةُسببو ُأنُحالتيا ُالثالثة،ُشعرُت ُالىُامتدريبُوالتجييزُوالرؤيلالمجموعة ،ُإضافة
ُعنُصفورة،ُلإخفاقُ ُبرسالة ُالذىابُإلييم ُعميَّ ُُأصدّْقُأنو ُالقموب. قبولُالصميبُالذيَُيختُن

ُضباطُوأمراءُلتدريبيم."الىُلكنيمُيحتاجونُأيضًاُ

"ُ ُالحكمة، ُمستعدينُأإستمر ُيكونوا ُلم ُأيضًا ُىم ُالجبل. ُقدام ُرأيتُو ُالذي ُاألول ُالجيش تذكر
حال،ُرجعُُلمُيكونواُمستعدينُفروا.ُعمىُأيُمعركة،ُولكنُحينماُبدأتُالمعركة،ُأؤلئكُالذينلم

ُالمجموعتينُاألوليتينُفيُىذاُاُ الكثيرونُوعمييمُدروعيمُُو ستُبدلتُأوىاميمُبالحق.ُتغيرتُأيضًا
ُفأرسلالجيشُبسببُالمعاركُالتيُأيقظتيمُ ممنُمتُرعاتيُإلييمُحالتيمُالحقيقية.ُثمُصرخواُإليَّ

ُىمُحسبُقمبي."

ُ ُمرتزقة ُليسوا ُالممك. ُداود ُمثل ُرعاتيُىم ُيسعونُممنُ"جميع ُأو ُبلُامُرإلكتسابُأماكن كز،
نقياءُسيبذلونُأنفسيمُمنُأجلُشعبي.ُكماُأنيمُالُيعرفونُالخوفُفيُالصراعُضدُأعدائيُوىمُأ

ورة.ُالوقتُفيُعبادتيمُلي.ُإنيُمزمعُأنُأطمقُىؤالءُالرعاة.ُينبغيُعميكُالرجوعُبرسالةُصف
لنُأحتملُأؤلئكُالذينُيسعونُألنُُيحَسبواُمعُشعبي،ُالذينُالَُيختنونُقموبيم.ُُثَاٍتُقريبًاُحي

ُ".يظيينبغيُأنُتنذرىمُعنُغ

مثلُصموئيلُليسكبواُالزيتُعمىُرعاتيُأطمقتيمُ"كماُإنيُُأرسمكُراجعًاُلتسيرُمعُاألنبياءُالذينُ
ُ ُالحقيقيين. ُالكثيُراليوم ُبُوُيعتبر ُمنيم ُيخدمونُن ُستجدىم ُلكنك ُإخوتيم، ُبين ُمن ُاألدنى أنيم

كرعاةُأوفياءُلقطعانيمُالصغيرة،ُإنيمُفعمٌةُأمناءُلكلُماُأعطيتوُليم.ُىمُاألمناءُالذينُدعوتيمُ
ُونُشعبيُفيُالنيايةُلممعركةُالعظيمة."ليكونواُمموكًا.ُسأئَتِمُنُليؤالءُبسمطتي.ُسُيِعدُُّ

أنُُيعملُبالجنراالتُتوجبُحالةُالمجموعةُالثالثة،ُماُالذيُفتسائمُتُفيُقمبي،ُإنُكناُاألنُفيُ
ُالذينُلمُيبدوُأنيمُجنراالتُحقيقيينُعمىُاإلطالق؟

نيمُأنا،ُبلَُعيَّنواُأنفسيمُأجابُالرب،ُ"أنتُعمىُصواب،ُإنيمُليسواُبجنراالتُحقيقيين.ُلمُُأعيُّْ
سيصيرواُضباطًاُنافعين.ُُنبأنفسيم.ُمعُذلك،ُسيتغيرُالبعضُمنيمُوسأجعميمُجنراالت.ُوَاخري

ُفيُبدايةُالمعركة،ُولنُتراىمُبعدُذلكُثانية.ُعمىُأي ُ"حال،ُمعظميمُسَيفرُّ
"تذكرُىذا:ُفيُفترةُماُكلُواحٍدُمنُالمجموعتينُاألوليتينُكانُجزءًاُمنُالمجموعةُالثالثة.ُحينماُ

ُ ُُمعمنًا ُصفورة ُتذىبُبرسالة ُشعبي،إني ُجسديَة ُبعُد ُأحتمل ُالُفإنُلن ُأؤلئك ُدعوتيم ُحقاًُذين
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والذينُىمُمكرسينُلطاعتيُلنُيفرواُمنُِختانيُبلُسيصمدواُضدُالجسديةُفيُالمعسكر،ُلذلكُ
ُىمُ ُجنراالتي ُخرافي. ُحالة ُعن ُالمسوؤلين ُىم ُرعاتي ُعمييم. ُالدينونة ُجمب ُعمى ُأضطر لن

ُيحبون ُألنيم ُالمسؤولية ُىذه ُسيأخذون ُدعوتيم ُالذين ُأؤلئك ُجنودي. ُحالة ُعن يُنالمسؤولين
". ُويحبونُشعبيُويحبونُالِبرّْ

ُ
 قائد الجنود

 

أمامُكرسيُالدينونة،ُبلُعمىُجبٍلُيشرفُعمىُالجيشُثانية.ُكانُالحكمةُواقفًاُبعدئذُلمُأكنُ
ُبجانبي.ُبداُعميوُالحزم،ُلكنيُلمُأعدُأشعرُبالوجعُوالغضبُالذيُشعرتُبوُقباًل.

ُ"سمحُتُلكُ ُقائاًل، ُالحكمة ُُنظرتألنُبدأ ُإنيُُأرسمكُالىُأؤلئكُالمدعوينُالمستُفيقمياًل قبل.
كُىمُالذينُإلتقواُلُيِعدُّواُجيشيُويقودونو.ُأؤلئكُىمُالذينُيقاتمونُفيُالمعركةُعمىُالجبل.ُأؤلئ

وبقواُأمناء.ُأؤلئكُىمُالذينُإعتنواُبشعبيُوحافظواُعميوُُمجازفينُبحياتيم.ُإنيمُُبجيشُالُمشَتكي
ُفيُجيشيُالذيُسي ُقادًة ُليكونوا ُبدونُفيُحاربُفيُالمعركةُالعظيمةُُدعيوا النيايةُوسيصمدوا

ُ"خوفُضدُكلُقواتُالظممة.

كر.ُاإلقامةُالوقتيةُولكنُسيكونُىناكُوقٌتُحيثُسُيعسُ،ُىذاُالجيشُيتقدم،نظرُبعينيك"كماُت
فيُمعسكرُضروريةُمثلُالسير.ُإنوُوقتُالتخطيطُوالتدريبُوصقلُالخبراتُواإلسمحة.ُكماُإنوُ

ُالمجموعةُاألولىُُفيممنُىمُالوقتُ ُالمجموعةُأنُيسيروا ضمنُالمجموعةُالثانيةُوعمىُقادة
الثانيةُالسيرُضمنُالمجموعةُالثالثة،ُإليجادُأؤلئكُالممكنُدعوتيمُالىُالمستوىُالتالي.ُإفعلُ

،ُوالذينُيريدونُأن2ُ-11ُ:1ىذاُماُدمتُتستطيعُذلكُألنُالوقتُقريٌبُحينُتُنجزُرؤياُيوحناُ
الُيسيرونُفيُطرقيُفإنيمُسُيداسونُتحتُالقدم.ُسيكونُجيشيُقبلُالمعركةُُيدعوُبإسميُلكنيم

العظيمةُاألخيرةُمقدسًاُكماُأناُقدوٌس.ُسأزيلُأؤلئكُالذينُلمُُتختنُقموبيمُكذلكُالقادةُالذينُالُ
ُكيدعمونُِبرُّْ ُثالثة ُلنُيكونُىناكُمجموعة ُاألخيرة ُالقتالُفيُالمعركة ُحينُيبدأ تراىاُالتيُي.

ُ"ىنا.

مامُماُأقوُدُشعبيُالىُاألمثمجيشيُفيُمعسكر،ُيكونُمعظمُالوقتُقدُتبدد.ُلحدُاألنُعندُتخيّْمُ"
مُفيُمعسكر،ُفيناكُقصٌد.ُقوةُالجيشُالذيُأدعوُجيشيُليخيُُّْبيدٍفُواضح،ُىكذاُأيضًاُحين

مُالجيشُفيُأوانو،ُفالقصدُىوُيزحفُستتحددُبنوعيةُمعسكره.ُحينماُيحينُالوقتُليتوقفُويخيُّْ
كيُيتعممُشعبيُطرقي.ُفالجيُشُجيٌشُسواءُكانُفيُمعركةُأمُفيُسالم.ُينبغيُأنُتتعممُكيفُل

ُ".معاًُُواحٍدُمنياُجيدًاُإنُلمُتفعمياُجيداًُُكيفُتسيرُوكيفُتقاتل.ُلنُتفعلُأيمُفيُمعسكرُُوتخيُّْ
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حانُُفيُأوانوُوفيُغيرُأوانو.ُقدُتفكرُأنوُيكونُجيشيُجاىزًاُليفعلُكلُواحدةُمنياُ"ينبغيُأن
مُفيُمعسكٍرُألنيُأرىُأشياءُالُيمكنكُرؤيتياُأبدًا،ُحتىُمنُالوقتُلمسير،ُلكنيُسُأرِشدكُلتخيُّْ

تبعنيُفإنكُستفعلُدومًاُالشيءُالمناسبُفيُالوقتُالمناسب،ُمعُأنوُقدُالُتىذا.ُإنُُامكانُالرؤي
ُ"يكونُمناسبًاُلَك.ُتذكرُإنيُقائدُالجنود.

ُجيشُسيتحدَُّ ُُمِيمَُّ"تصميم ُبُنبل ُومدىُد ُاإلتِو ُىذاُلعداد ُقيادتو. ُفي ُومدىُالجودة ُالميمة يذه
ُعمىُأي ُُأعطيتُلإلنسانُعمىُاإلطالق. ُُنباًل ُالمياِم ُبأفضل ُالقميلُمنُالجيشُسيتقدم ُحال، ة

،ُأماُأؤلئكُالذينُيقودونُشعبيُاألنُفإنيمُيتبعونُرغباتُأنفسيم.ُسُأقيَمُشعبيُقدُُجيّْزُلَمياِموُِ
ُ"تدريبُوتجييزُشعبي.ُسيتبعنيُىؤالءُدومًاُألنيُأناُقائدُالجنود.األنُقادةُسيقومونُب

ُالجيوشُ ُمن ُ"الكثير ُأيضًاُتختبر ُكانتُلو ُعديدة. ُقرون ُمنذ ُجيشي ُيتقدم إنتصاراتُوىزائم.
إنتصاراتُعديدةُوىزائمُعديدة.ُخسرُجيشيُالعديدُمنُالمعاركُألنوُىاجمُالعدوُفيُوقتُلمُ

َُاخرينُُىزمُو ُبذلك. ُاألمر ُالقادةُأعِطو ُىؤالء ُمعظم ُغيرُمدربين. ُبأناٍس ُالعدو ُىاجموا ُألنيم ا
فعمواُذلكُألنيمُكانواُيسعونُلتمجيدُأنفسيم.ُكماُكتبُبولسُالرسولُعنُأؤلئكُفيُزمانو.ُ"إنيمُ

ُجميعًاُيسعونُلمنافعيمُالذاتية."

لكنيمُلمُىُالشرُألجلُإسمي،ُفيُقموبيمُفسعواُبصدٍقُالىُالنصرةُعمنفعتيُ"كانُلقادةَُاخرونُم
ُقائدُُييذُّْ ُسأكون ُأنا ُاألن. ُسيتغير ُذلك ُلكن ُليم. ُكحكمة ُمعي ُيسيروا ُولم ُجيدًا، ُشعوبيم بوا

الجنود.ُالُتضعفُعزيمتكُبالطريقةُالتيُيظيرُفيياُشعبيُاألن،ُولكنُتذكرُماُسينتُجُعنيم.ُ
ُفإنوُسينت ُيتبعنيُجيشي، ُُأعطييمُاألوامر.ُحينما ُحينما ُسيتقدموا صرُفيُكلُسُأقيمُاألنُقادة

ُ"فيُطرقي.ُياًُمُفيُمعسكر،ُفإنوُسيعرفُمحضري،ُوسينموُقُومعركة.ُحينماُيخيُّْ
فيُذلكُالوقت،ُستشعرُبغضبيُُكماُىوُاألن.ُتماماًُ"سيأتيُزمانُفيُالمستقبلُحينُترىُشعبيُ

ذُسأوقفُحينئفيُوضعيةُالمجموعةُالثالثة.ُالذينُيبقواُ.ُإعممُأنوُلنُأحتملُبعدُأؤلئكُالمشتعل
يصيرواُجنودًاُأوُيتشتتوا.ُإماُينُفيُىذهُالمجموعةُمتواجديتأدبُأؤلئكُالحتىُلجيشُكموُسيرُا

بعدئذُيعيشواُليُوِلحّقي.ُأنُسُأودّْبُأؤلئكُفيُالمجموعةُالثانيةُلكيُيطرحواُطموحيمُالشريرُُو
ُُيد ُأعدائي ُألجعل ُفيُوسطيم ُسأكون ُحياة. ُبلُإلعطاء ُليسُلمتدمير، ُجيشي، ُعسونسيتقدم

ُيُجيشي.ُإنيُقادٌمُألكونُقائدًاُلمجنود!"تحتُقدم
ُ

 المدينة
 

ثمُوقفُتُعمىُجبلَُاخرُُيشرفُعمىُمدينة.ُكانُمجدُالمدينةُيفوقُأيُشيءُرأيتوُأوُتصورتوُ
جميعياُفيماُكانتُكلُاألبنيةُوالبيوتُفريدةُوجميمة،ُكانُكلُواحٍدُمنياُممفتًاُلمنظر،ُُوف.ُمنُقبل
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حقولُالمحاطةُوالجبالُوالمياه.ُكانتُبشكٍلُوكأنُالمدينةُناميةُالومعُلواحدُمعُااَلخرُامتناسقةُ
نيًاُمنُقبلُجنسُلمُيسقطُِبناًء.ُشعرتُبأنيُأنظُرُالىُشيءُكانُمبمنُكونياُمثلُشجرةُبداًلُ

ُونقاوةُأدمُوحواءُمنذُالبداية.ُبلُسار ُفيُِبرّْ

وافذُفيُكلُمبنىُأوُمنزل.ُالكميةُاليائمةُمنُزجاجُالنكانتُإحدىُالمميزاتُالظاىرةُفيُالمدينةُ
ُكانُالزجاجُشفافًاُوصافيًاُوكانتُالنوافذُواألبوابُموضوعةُبشكٍلُحتىُشعرتُبأنيُلستُفقط

،ُإذُلمُيكنُىناكًُُا.ُوكانُالحالوَُُّمرحبًاُبوُفيُكلُمنزل،ُبلَُمدع وكأنوُليسُىناكُشيءُمخفيّّ
يُمألوفين،ُلكنيُعممتُفيُخطٌرُمنُسرقةُشيء.ُبعدئذُنظرُتُالىُالناسُفيُالمدينة.ُبدوُل

ُواحدُمنيم.ُكانواُمثلُتصوريُألدمُقبلُسقوطو.ُكانتُعيونُكلُ نفسُالوقتُبأنيُلمُألتِقُبأيّْ
فكريُأبعدُبكثيرُحتىُواحٍدُمنيمُمشرقةُمماُيشيرُتقريبًاُعمىُإدراكيمُالشامل،ُليمُمنُالعمقُال

كُكانُنتيجةُترتيٍبُوسالمُمتقدُالذكاءُعرفتوُعمىُاإلطالق.ُكنتُأعممُأنُذلُمنُأفضلُشخص
،ُأوُ .ُلمُيكنُىناكُطموحُألنُكلُواحدُمنيمُمنُرباُكُاإلخاٍلُتمامًاُمنُاإلرباكُأوُالشكّْ الشكّْ

كانُواثقًاُمنُنفسوُوكانُالجميعُفرحينُبماُىمُفيوُوماُيفعمونو.ُوألنُكلُواحدُمنيمُكانُحرًاُ
ُُُيمكنُتصديقيا.أمورُالكتمامًا.ُبداُالفقرُأوُالمرضُودودينُفإنُالجميعُكانواُ

نظرُتُالىُشوارعُالمدينة.ُكانُىناكُشوارعُعامةُرئيسيةُفيُمركزُالمدينةُوكانتُجميعياُتسيرُ
فيُذاتُاإلتجاه،ُوتواجدُالعديدُمنُشوارعُأصغرُتربطُتمكُالشوارعُالعامة.ُفيماُكنتُأنظُرُالىُ

.ُوحينُنظرُتُالىُشارعُعامَُاخرُليُالمعرفةُعنُحقيقةُالقداسةُأحدُكبارُالشوارعُالعامةُُمِنحتُْ
عِرفُتُحقيقةُالشفاء.ُوفيماُنظرُتُالىُشارعُعامَُاخرُبدأتُأدركُأشياءُعنُالُحكم.ُوناظرًاُالىُ
كلُشارعُكنُتُأدركُحقيقةُمختمفة.ُثمُأدركتُأنُكلُشارعُعامُىوُطريقُالىُتمكُالحقيقة.ُوبداُ

ُ.العامُحقيقةُذلكُالشارعسونُُيعكجميعُالناسُالسائرينُوالساكنينُعمىُكلُشارعُأنُ
انتباىيُالعديدُمنُتمكُالشوارعُالتيُتربطُالشوارعُالعامة.ُفيماُنظرُتُالىُكلُواحدُمنيا،ُجذبُ

شعرتُبأنياُتمنحنيُثمرُالروح:ُمثلُالمحبةُأوُالفرحُأوُالسالمُأوُالصبر.ُىذهُأتتُكمشاعٍرُ
ُالعامة.ُيمُالذيُجاءنيُحينماُكنُتُأنظرُالىُالشوارعداًلُعنُالفَُب
ُ

ُكانتُبعض منُالشوارعُُأنُبعضتمكُالشوارعُمرتبطةُبكلُشارعُعام،ُمنُُالحظُتُأنوُفيما
مرتبطًاُبياُواحدُأوُاثنينُمنُالشوارعُالصغيرة،ُفمثاًل،ُإستطعُتُالوصولُالىُشارعُكانُالعامةُ

مىُالسيرُعالعامُلمقداسةُبالسيرُعمىُشارعُالمحبة.ُإستطعُتُالوصولُالىُالشارعُالعامُلمُحكمُب
ُأي ُعمى ُالفرح. ُأو ُالمحبة ُالشوارع.ُُشارع ُكل ُمع ُمرتبطًا ُلمنعمة ُالعام ُالشارع ُكان حال،

ُالسيرُعمىُطريقُ ُثمرُالروح.ُلقبُعمىُإسمُولموصولُالىُأيُشارعُعامُلمحقّْ،ُكانُعميَّ
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يا.ُكانتُالناسُتسيرُعمىُالشوارعُالعامةُوالشوارعُالصغيرة،ُفيماُكانُالبعضُجالسًاُعمىُحاشيت
عمىُشارعُأوُعمىُشارعُعام،ُوَاخرينُكانواُيبنونُبيوتًاُعمييا.ُالواقعةُكانُالبعضُفيُمنازلوُ

أؤلئكُالذينُكانواُيعيشونُفيُالمنازلُكانواُُيقدّْمونُالطعامُوالشرابُبإستمرارُليؤالءُالسائرينُأوُ
أدركتُأنوُالُأحدُُالجالسين.ُثمُالحظُتُأنوُلمُتكنُىناكُمطاعمُأوُفنادقُفيُالمدينة.ُولموقت

ُمنيمُكانُمحتاجًاُإليياُالنُكلُمنزلُكانُمركزًاُلمضيافةُوالشفاء.

كانتُتستخدمُألغراضُخاصة،ُُمسافرين.ُتمكُالتيُلمُتكنُمفتوحةكانُكلُبيتُتقريبًاُمفتوحًاُلم
ُواحدُحتىُالىُشفاءُ ولكنُىينا،ُمثلُالتدريسُأوُالشفاءُطويلُاألمد.ُتسائمُتُلماذاُيحتاجُأيَّ

أيُمكاٍنَُاخرُأكثرُروعةُمنُىذهُالخدمةُُ.ُمعُذلكُلمُأستطعُتصورالحقاًُُظيرُليُالسببأُُ
التيُُوُ،المساعدةُأوُالشفاء،ُحتىُتمكُالمبنيةُعمىُالشارعُالعامُلمُحكمُوأالعظيمةُفيُالضيافةُ

نُحتىُالشارعُالعامُلمُحكمُكانُجذابًا.ُكانُواضحًاُأليذاُالسبب،ُبدتُمكاناُلمعظمُالنشاطات.ُ
ُأكثرُمنُأيُشارعُأوُشارعُعامُرأيتوُعمىُاإلطالقُ ُفقطُبلُمرغوبًا كلُشارعُلمُيكنُمأمونًا
حتىُفيُالمتنزىاتُالرئيسية.ُكانتُالمدينةُأكثرُروعةُمنُأيُمدينةُخياليةُيمكنُأنُيتخيمياُ

ُالفالسفة.

نُ،ُلكنوُصارُاألتجواالًُجذبُإنتباىيُثانيةُشارعُالعامُلمُحكم.ُبداُليُوكأنوُأقلُالشوارعُالعامةُ
كانتُتصبُفيُىذاُالشوارعُاألخرىُوالشوارعُالرئيسيةُأنُاألكثرُنشاطًا.ُثمُرأيتُأنُالسببُىوُ

ُلمحُُُالشارع.ُعمىُأي الناسُالُيزالُنشاط،ُولكنُكانُالكمُصارُمركزُحال،ُحتىُشارعُالعام
ُمدخولُفيو.لمترددينُ
،ُوعنييدُنيايييةُوُحيييثُكييانُعمييىُمنحييدرتمكنييتُميينُرؤيتيينيايييةُالشييارعُالعييامُلمُحكييم،ُالييىُنظييرُتُ

قوُبمجدُعظيمُالشارعُتواجدُجبلُعال لناسُمنُرؤيةُنيايةُىذاُالشارعُ.ُعممتُأنوُإنُتمكنُاطوَّ
الييىُىييذاُالشييارعُلتواجييدُذاتُالشييعورُكميياُسيييرُفيييوُكثيييرًا.ُثييمُأدركييُتُبييأنيُكنييتُمنجييذبًاُزدادُالإل

ُ.منصفلذيُقادنيُلمعرفةُالربُكحاكٍمُلمقاعةُالعظيمةُلمُحكم.ُعممُتُأنُىذاُكانُالشارعُا
ُ

 عربون السالم
 

أمُأورشميمُالجديدة.ُثمُالحظُتُأنوُبالرغمُمينُتواجيدُمنزليةُرفيعيةُُتسائمُتُإنُكانتُالمدينُةُسماء
ليؤالءُالناسُأكثرُبكثيرُمنُأيُإنسيانُرأيتيوُعميىُاألرض،ُإالُأنيوُليمُيكينُلييمُالمجيدُأوُالمنزليةُ

شيعرتُُةُالُحكيم.ُكنيتُمندىشيًاُليذلكُحيينالمناصيبُاألدنيىُفييُقاعيكأؤلئكُالمتواجدينُحتيىُفييُ
ُبالحكمةُواقفًاُبجانبيُثانية.
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بدأُالكالم،ُ"ىؤالءُىمُذاتُالناسُالذينُرأيتيمُفيُجيشي.ُالمدينةُوالجيشُِكالىماُذاتُالشيء.ُ
ُأُُ ُالذين ُالقادة ُوسأستخدم ُإننيُأبنيُِكالىما، ُلجيشيُومدينتي. ِعدَّىمُكانُلقادتيُالقادمينُرؤيا

ُ ُجنراالتي ُسيصير ُعديدة. ُأجياٍل ُمنذ ُبدأتو ُما ُإلتمام ُاألن ُبارعين، ُالبارعينُُوَبنائين الَبنائين
ُ"سيكونونُجنراالتُفيُالجيش.ُِكالىماُذاتُالناس.

ُتييئُ"يوماُما،ُلنُتكونُىناكُحاجةُلمجيشُبعد،ُلكنُىذهُالمدينةُستدومُالىُاألبد.ُينبغيُأنُ
ُ"لمستقبل.ألجلُالكنُإبنيُكلُماُتبنيوُالجيشُلممعاركُالحالية،ُُو

ُألظيرُ ُمزمع ُإني ُمجيد. ُمستقبل ُىناك ُسيكون ُأحكامي ُصدور ُبعد ُلألرض. ُمستقبٌل "ىناك
فعموُاهللُسيبقىُيكلُشيءُ'المستقبلُلشعبيُلكيُيكونُالمستقبلُفيُقموبيم.ُكماُكتبُسميمان،ُ

ُاألبد ُ'الى ُسيبنون ُفإنيم ُمثمي، ُشعبي ُيصير ُفيما ،ُ ُذلك ُماُالويدوم ُكل ُسيفعمون ُاألبد. ى
يستطيعونوُبسالٍمُلمزمانُالحاليُورؤياُلممستقبل.ُالمدينةُالتيُأبنيياُلتدومُالىُاألبدُستُبنىُعمىُ

ُحقيُوأؤلئكُالذينُيسيرونُفيُالحقُسي ُسيدوُم ُالحقُفيُقموبُالناس. ُتركوا تبقىُعمىُثمارًا
ُ.الدوام

مدينتي،ُولكنُالحكمةُستمألُمعرفةُالحقُ"إنيَُاٍتُالىُاألرضُفيُشعبيُكحكمةُألبنيُمدينتي.ُ
لمدينتيُأكثرُبكثيرُمنُذىاًلُستجعلُالعالمُمنُنييا.ُالحكمةُاألتيةُعمىُالبنائينُالتابعينُليستب
منُشجرةُالمعرفة.ُحكمُةُأنُتناولواُكمتيمُمنذُلممدينةُالتيُبناىاُسميمان.َُعَبَدُالناسُحُُِذىالوإن

خجلُحكمتيُالتيُسأكِشفياُمنُخاللُمدينتي.ُحينئذُسيالعالمُعمىُوشكُأنُتصيرُباىتةُقدامُ
ُحكمةُأخرى.ُكلُماُفعموُسميمانُكانُُنبوَُّ ُ"ٌةُلماُأناُمزمعُعمىُبنائو.أؤلئكُالذينُيعبدونُأيَّ

سطحية.ُسترىُأكثرُمنُوقتُُ"فيُكلُماُرأيتوُعنُالمدينةُالتيُأبنيياُأنا،ُإنماُأعطيتَكُلمحةًُ
كُأنُترىُشيئًاُواحدًا.ُماُالذيُجذبُإنتباىكُأكثرُعنُىذهُخر،ُولكنُفيُالوقتُالحاليُعميأل

ُالمدينة؟"

ُبدقة ُىوُاإلنسجام.ُفكلُشيءُفيُالمدينةُكانُمنسجمًا ُ"الشيءُالوحيدُالذيُكانُبارزًا ُأجبتو،
ُ،ُوكلُالمدينةُكانتُمنسجمةُتمامًاُفيُبيئتيا،"متناىية

ُ"الرباطُالمثاليُلمسالمُىوُالمحبة.ُسيكونُف ُخمقتو،ُإستمرُالرب، ُفيُكلُما يُمدينتيُوحدة.
ُإلستردادُ ُاألرضُىو ُفي ُأنا ُأفعمو ُشيء ُكل . ُفيَّ ُمعًا ُمترابطة ُاألشياء ُكل ُإنسجام. تواجد

ُال ُجميع ُبين ُوما ُوخميقتو ُأبي ُبين ُما ُاألصمي ُفيُمخموقاتاإلنسجام ُالبشرية ُتعيش ُحينما .
زالزلُأوُفيضاناتُأوُُ،ُولنُيكونُىناكُبعدُُااَلبُإنسجامُمعي،ُستكونُاألرضُفيُإنسجامُمع
ُعواصف.ُجئُتُألجِمَبُسالمًاُعمىُاألرض."
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ُكماُ ُالجيش. ُحدثُونظرُت ُكما ُتمامًا ُأنظرُالىُالمستقبل، ُبأنيُكنُت ُعممُت ُكانُيتكمم، فيما
ُأيضًاُلرؤياُعنُالعممُتُأنُماُقالوُعنُالبناءُبسالمُفيُالوقتُالحاليُُو ممستقبلُكانُضروريًا

ُكانُ ُالذيُرأيتو. ُلإلنسجام ُمنُخميقتو ُجزءًا ُأدارُينبغيُالزمنُأيضًا ُثم ُفييا. ُأنُنتالئم عمينا
ُبيائمُالحقولُوأسماكُالبحر.ُ ُخميقتي.ُُأِحبُّ الحكمةُوجييُألنظرُمباشرةُفيُعينيوُوقال،ُ"ُأِحبُّ

فقطُُيُأواًلُأنُأستردُالبشرية.ُلمُأتُِسأستردُكلُاألشياءُكماُكانُمقصودًاُأنُتكون،ُولكنُينبغ
خرينُكماُاألتنظرُأنُإلستردادُالُينبغيُتيُلتكوَنُُجزءًاُمنُخدمألنُستِردُأيضًا.ُألفتديُبلُأل

يابسةُالعظامُاألكثرُ.ُمثلُحزقيال،ُعميكُأنُتنظرُأنوُحتىُىمُسيصيروا،ُبلُكماُفحسبُىم
يكون.ُللمعظامُالىُأنُتصبحُالجيشُالذيُدعوتوًُُاُجدًا.ُينبغيُأنُتتنبأُحياةعظيمُاًُئرةُجيشصا

لشر،ُكماُأنوُسيبنيُوالُُيدمّْر.ُسيحاربُاُ-مُجيشي.ُحينماُيتقدمُجيشيُفإنوُسيستردُثمُسيتقد
ُ".مدينةُالِبر

ُ"كلُكنوزُاألرضُ ُإننيُأبنيُمدينتيُفيُقموبُالناسُالُيمكنُموازنتيا ُنفٍسُواحدة. معُقيمة
خدمواُسُيستُ-ُكنوزُاألبديةلممعرفةُالأيُُ-أؤلئكُالذينُيحتفظونُبحكمةُعظيمةُبقموبُالناس.ُ

ُبيذهُالحكمة،ُفيمُالُُيوجيونُأذىانيمُنحوُأشياءُأرضية،ُبلُنحوُلبناءُمدينتي.ُستعرُِ ُفَُبناءيَّ
ُ"كنوزُالسماء.ُبسببُذلك،ُسيجمبُالعالمُثروتوُالىُمدينتيُمثمماُفعمواُفيُزمانُسميمان.

ُالحكماء.ُينبغيُأنُتسيرُمعيم،ُوينبغيُعمييمُأنُيسيُر واُمعًا.ُكلُ"إنيُمزمٌعُأنُأطمقَُبناءيَّ
ُفيُ ُكِحصِنُحقٍّ ُالمدينةُسيبدأ ُالتيُرأيتياُفيُىذه شارعُمنُالشوارعُالعامةُوالشوارعُالصغيرة
األرض.ُكلُِحصٍنُسيصمدُضدُقواتُالظممة،ُولنُيكونُبإمكانُىذهُالقواتُالصمودُضدىم.ُ

ومالٍذُُكلُواحٍدُسيكونُمثلُجبلُبأنياٍرُتتدفقُمنوُلترويُاألرض.ُكلُواحدُسيكونُمدينةُممجأ
ُ."خِفقضدىمُسينجح،ُوالُسالحُُأعطيوُليمُسيُُُينُيبحثونُعني.ُالُسالحُُيَشكَّللكلُالذ

ُ
 مربالبنائين التابعين ل

 

ُعمىُاإلطالق.ُكانتُالجبالُ ُرأيتُو ُكانُأجملُواٍد ُتكممُالحكمةُإنفتحتُعينيُألنظرُواديًا فيما
ُأخ ُأي ُمن ُإخضرارًا ُأكثر ُنفسو ُالوادي ُمع ُالوادي ُتشكل ُكانتُالتي ُتذكرُه. ُإستطعُت ضرار

الصخورُمثلُحصونُمصنوعةُمنُالفضة،ُواألشجارُفريدةُمنُنوعياُوممتمئةُثمارًا.ُكانُىناكُ
ُانُالماءُيتالألُبمونُأزرقُلمُأرَُو.ُكيحيطُبنيرُفيُالمنتصفُتصبُفيوُجداولُمنُكلُجبلُ

ُاإلطالقُوجمال ُعمى ُعشبُكانتُمثاليةُومثيمو ُورقة ُكل ُالسماء. ُلون ُالواديُيضاىي ُكان .
مراٍضُحيثُالُوجودُألأنياُاألفضلُفيُسالالتياُجميعًاُبممتمئًاُبكلُأنواعُالحيواناتُالتيُبدتُ

ُ ُندٍب. ُاألُمتالئمةكانتُأو ُأحدىا ُالواديُومع ُمع ُجذابُعمىُتمامًا ُمكان ُىكذا ُأَر ُلم خر.
ُاألرضُأبدًا.
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ُمرتدينُدُر ُرأيتُبعضُالجنود ُثم ُأنظرُبستانُعدن، ُيقومونُتسائمتُإنُكنُت ُوىم ُكاممة وعًا
ُالىُالنير،ُثمُيتعقبونُالنيرُالىُ ُيتعقبونُكلُجدولُوصواًل ُلموادي.ُوجنودَُاخرينُكانوا بمسٍح

تالئمونُالمكانُالذيُفيوُكانُالجنودُاألولينُيقومونُبالمسِح.ُفيُالبدايةُلمُأكنُأفكرُأنُالجنودُي
ُ ألنيُبطريقةُماُعممتُأنُمكانيمُتجاىيمُمعُذلكُالمكانُأبدًا،ُولكنُلسببُماُصرتُمطمئنًا

ُمنُالمفترضُأنُيكونُىناك.

التحدثُُبإمكانعمييمُقساوةُالمعركة،ُمعُذلكُكانواُلطفاءُُاديةنظرُتُالىُالجنود.ُكانواُخِشنينُب
ليُأنيمُفيُسالمُتام.ُكانواُجديينُومتسمينُُبداإلييم.ُكانواُعنيفينُوموطَّديُالعزم،ُومعُذلكُ

مًا،ُإنُُومعُأنُالمعركةُرىيبةُدُ،ممتمئينُفرحًاُوسريعيُالضحك.ُفكرتواُكانباإلعتدال،ُمعُذلكُ
ُالذىابُالىُمعركة،ُفإنوُليستُىناكُمجموعةُأخرىُ ُأودُالمحاربةُبجانبيا.ُمنُالجنودُكانُعميَّ

ُليم،ُتالئميمُبشكلُتامُحتىُأنيمُكانواُ الحظُتُأنُدروعيمُالتيُبدتُوكأنياُُعِممتُخصيصًا
واُمرتدينُأيُدروعُعمىُاإلطالق.ُأستطيعُالقولُأنياُكانتُخفيفةُومعُذلكُيسيرونُوكأنيمُليس

بشكلُكاملُمعُألوانُممتزجةُكانتُأقوىُمنُأيُدروعُرأيتياُعمىُاإلطالق.ُكماُأنُالدروعُبدتُ
ُأَرُ ُلم ُكانتُإنعكاسُتمكُاأللوانُفيُنقاوة الماءُوالجبالُوالسماءُالزرقاء،ُوبسرعةُأدركُتُأنيا

وكأنياُعائدةُلعالمُخيالي،ُأعمُقُوأنقىُمنُأيُتُالدروعُبمونُِفضيُطالق.ُكانمثيمياُعمىُاإل
ُفُِ ُالربُشيء ُبدأ ُالجنود، ُىؤالء ُيكون ُعمن ُمتسائاًل ُكنت ُوفيما ُاألرض. ُعمى ُموجود ضيٍّ
ُبالكالم:

ليُسيكونُِحصٌنُمنُمناُزُمنزل.ُكلُالبنائينُالتابعينُلي"فيُبيتُأبيُمنازلُعديدة.ُىؤالءُىمُ
ُ ُمنسُأرسل ُفيماُو ُوالمضطَيدين، ُالفقراء ُأجل ُمن ُلممحاربة ُالبعضُكفرسان ُسينطمق جيشي.

واُغاراتُعمىُمعاقلُالعدوُويستردواُالغنائم.ُسينطمقُسينطمقَُاخرونُكمجموعاتُصغيرةُسيِشنُّ
خرُالىُجيوشُمنُالحصونُحقّْيُوِبرّْي،ُوسينضمُالبعضُاألالبعضُلغزوُمدٍنُسيحكمُعميياُ

ُاألممُمستخدمًاُحقّْيُومحبتيُوقوتي.األخرىُلتحريرُجميعُ

رسالُجيشيُفيُكلُمكانُمنُاُ لتدريبُُوا"ليستُىذهُالحصونُفقطُلحمايةُشعبي،ُبلُلمتعبئةُُو
ُبالخير.ُمة،ُولكنُلنُيختبئُشعبياألرض.ُسيأتيُقريبًاُالزمانُاألكثرُظم .ُسينطمقواُليغزوُالشرَّ

ُليسُ ُسيغزون ُُولمحبتيم ُلحياتيم ُلحد ُكان ن ُا  ُلالموت ُلمحبل ُمحبتيمُبتيم ُمن ُأكثر اَلخرين
ُي.عودتالذينُسُأرسميمُقبلُُولحياتيم.ُسيكونُىؤالءُشجعانًاُالُيعرفونُالخوف،ُ

"حتىُالُنبواتُعنُقدوميمُتصيبُقموبُأعدائيُبالذعر.ُالُييابُىؤالءُالشجعانُشيئًا.ُسيحبونُ
تُالبشريةُفيُالناس.ُالمحبةُىيُأكثرةُقوةُمنُالخوف،ُوستكسرُمحبتيمُقوةُالخوفُالتيُحجُز

اُوىذاُم،ُفإنُالخوفُمنُالموتُالُقدرةُلوُعمييم،ُيومياًُيموتواُء.ُوألنيمُُأختيرواُلعبوديةُمنذُالبد
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ُوأؤلئكُ ُالىُاألبد، ُلكنيُاألنُحيّّ ُمرة، ُُمتُّ ُالخوفُقوتيم. ُالذين ُعمىُأعدائيم ُقوة سُيعطييم
ُُ"رفوننيُسيتبعوننيُأينماُأذىب.يُليسُبإمكانيمُأنُيخافواُالموت.ُلذلك،ُفالذينُيعنالذينُيعرفون

ُبالحياةُالموجودةُفيُاألرضُقبلُالسقوطُ "كلُمنزلُمنُمنازليُسيكونُفيُواٍدُمثلُىذا.ُإنوُحيّّ
جمبْتُحياةُحقيقيةُثانيًة.ُستتواجدُمنازليُفقطُحيثماُتتدفقُجداوليُلتصبُقوةُإفتدائيُألنوُىناُ

ُتحتاجُُمنُكلالبنائينُالتابعينُليُفيُجدولُواحٍد.ُسيأتيُ ُلكنيمُسيعممونُمعًا.ُفكما جدول،
ُمعًاُ ُيعممون ُحينما ُفقط ُأيضًا. ُبيتي ُىكذا ُمختمفة، ُيدوية ُحرف ُأصحاب ُالى ُفخمة منازٍل

ُ"يستطيعونُبناءُبيتي.

كلُالئمُحكمةُلتكممةُمسِحُاألماكنُقبلُالبدءُفيُالبناء.ُسيتلمبنائينُ"كماُترىُفيُىؤالء،ُسيكونُ
ُفيُال ُبلُبحسبُُكانُالمخصصممنزلُمنُمنازليُتمامًا ُليسُبحسبُالمقاييسُالبشرية، لو،

ُمسحُِ ُخبرة ُىي َُبناءيَّ ُُيطوّْرىا ُخبرة ُأول ُألنيُُمقاييسي. ُالمنطقة ُيعرفوا ُأن ُينبغي األراضي.
ُ."كانماُتبنيوُمعُالمالئمُبحكمتي،ُسيتأنَتُوضعتُتصميمُالمنطقةُلشعبي.ُحينماُتَبنيُ

ُالجداولُ ُأحد ُعند ُنفسيُواقفًا ُوجدُت ُكنتُثم ُوفيما ُالجبل. ُقمة ُلحد ُبدأتُأتعقبو فيُالوادي.
مقتربًاُالىُالقمة،ُبدأتُأسمعُأصواتًاُعاليةُومرعبة.ُحينماُرأيتُماُوراءُالوادي،ُإستطعتُرؤيةُ
ُكانُذلكُوكأنيُ قتُالواديُتمامًا. ُوعواصفُونيرانُطوَّ ُاألرض، حروبُوزالزلُعظيمةُتمزُّْق

حيم،ُناظرًاُالجحيمُنفسو.ُبطريقةُماُعرفتُأنُالجحيمُكموُواقٌفُعمىُالحدودُماُبينُالسماءُوالج
عاجزُعمىُإنتياكُحرمةُالوادي،ُولكنُالمنظرُكانُفظيعًا،ُإلتفُتُألىربُراجعًاُالىُالوادي.ُثمُ

ُشعرتُبالحكمةُواقفًاُبجانبي.

ن.ُكنَتُتخف،ُبلُأمُِ"ىذاُىوُالمكانُالذيُينبغيُأنُتعيشُفيو،ُماُبينُاألمواتُواألحياء.ُالُ
ضعيفًا،ُلكنيُمعكُاألن،ُلذلكُكنُشجاعًاُوقويًا.ُالُينبغيُأنُيحكمُعميكُالخوف،ُالُتفعلُأيَُّ

ُشيءُعنُخوٍف.ُإفعلُماُتفعموُعنُمحبةُوستنتصرُدائمًا.ُالمحبةُىوُمصدرُالقوة.ُالمحبةُ
ُبيذهُالكممات." عَُبناءيَّ ُستسودُفيُالنياية.َُشجّْ

ُ
 كممات الحياة

 

ُال ُنفسيُراجعًا ُوجدُت ُكنتُالُأزالُثم ُذاتُالبابُثانيًة. ُأمام ُوواقفًا ُلمُحكم ُالعظيمة ىُالقاعة
اًلُبعضُالشيءُلماُرأيتوُعمىُحاشيةُالوادي،ُولكنُكمماتُالربُكانتُالُتزالُتدويُفيُنذىم

تموُاألخرىُقائاًل.ُ"ينبغيُأنُالُأنسىُقوةُالمحبة.ُىناكُُ"المحبة،ُالمحبة"،ُرددُتُذلكُمرةأذني.ُ
ُمحبة.ُىناكُشجاعةُفيُالمحبة.ُىناكُقوةُفيُالمحبة."سالمُتامُفيُال
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ُالحكمةُ نظرُتُالىُالباب.ُعممتُأنوُالبابُلكنيسةُالرب.ُعممُتُأنُالحصونُالتيُتكممُعنيا
أنياُُتِعدُُّنفسياُلماُكنُتُبواألنشطةُالتيُأعرفُرعاياُىيُكنائسُوأنشطة.ُبدأتُأفكُرُفيُبعضُال

ُرأيت ُقد ُبالمسَّاحين ُأفكُر ُبدأت ُبيذهُو. ُعنيم ُأبدًا ُأفكر ُلم ُلكني ُأعرفيم ُكنُت ُالذين الروحيين
ليُوكأنُمعظميمُمرىقينُمنُالمعركةُلدرجةُأنيمُكانواُيحاولونُكلُجيدىمُبداُالطريقةُقباًل.ُثمُ

فيُالمعركةُُخر.ُفكرتُُكانواُيقاتمونُالواحدُمعُاألالبقاءُعمىُقيدُالحياة،ُحتىُأنيمُفيُيأسيمُ
ُإُشنتُعالتيُ ُالممىُالجبل. ُالعدو ُعمىُالمسيحيينُاألستخدم كانواُممنُخرينُسيحيينُلميجوم

ُالنصُر ُفييا ُُأحرز ُالمعركة ُتمك ُأن ُومع ُالجبل. ُعمى ُالتسمق ُوتحرَُُّةيحاولون ُمعظمُأخيرًا ر
،ُلكنيُعممُتُأنوُيستمزمُوقتًاُطوياًلُلتمتئمُالجراحاتُالناتجةُعنُتمكُالمسيحيينُمنُقوةُالُمشتكي

لفترةُطويمةُحتىُأنُتأثيرهُكانُالُيزالُجزءًاُُرينُكانواُتحتُتأثيرُالُمشتكيلكثيالمعارك.ُوألنُا
ُوسيتطمبُمن ُالُتيم، ُلتوجيو ُأمامُُطبيعتيم ُيزال ُال ُأنو ُعممُت ُأذىانيم. ُتتجدد ُأن ُقبل وقٌت

ُالكنيسةُطريقًاُطوياًلُلكيُتكونُمتحدًة.

ُمنُذلكُالباب؟فكرُتُفيُنفسي،ُمنُأينُنبدأ؟ُماُالذيُأستطيعُأنُأفعموُإنُدخمتُ

أجابنيُالحكمة،ُ"ليسُعميكُأنُتبدأ،ُقدُُأكِمل.ُأناُأنجزُتُوحدةُشعبيُعمىُالصميب.ُمعُأنوُ
يبدوُوكأنُالعدوُيسودُمنذُالصميب،ُلكنوُفيُالواقعُيعملُفيُالخطةُالتيُوضعياُأبيُوأناُمنذُ

نيُوالُننُيخدمُوالبدء.ُحينماُتكِرزُعنُالصميبُوتعيشُبقوتو،ُفإنكُستفعلُمشيئتي.ُأؤلئكُالذي
معًا.ُأؤلئكُالذينُليمُخوفُُنويتحدُوقريبًاُخرُنُالواحدُاأليخدمونُطموحاتيمُالشخصيةُسيعرفُو

ُشيءُعمىُاألرض.ُأؤلئكُال ذينُيخافوننيُلنُيخافُالواحدُاهللُفعاًلُليسُعمييمُأنُيخافواُأيَّ
ُ"خرُويجمسواُمعًاُعمىُمائدتي.األخر،ُبلُيحبُالواحدُمنُاأل

ُلتن"دَُ ُتظرعوتَك ُوسوف ُسُيطَرحُرى، ُإبميس ُمممكتي. ُستأتي ُالىُُكيف ُاألرضُوسيأتي الى
ُكلُ ُأنُُأظيرُغيظيُضد ُمزمٌع ُأيضًا ُألنيُأنا ُغيظو، ُولكنُالُتخافوا األرضُبغيظُعظيم.
اإلثم.ُسيعرفُاألثيمُوكلُمنُيتبعوُغيظيُقريبًا.ُينبغيُأنُترىُىذهُاألشياء،ُولكنُليسُعميكُ

ُألنيُأسكنُوسطُش ُإنُأنُتخافيا ُتنظرنيُفإنكُلنُتخاف. ُمنُالجميع.ُوفيما ُأعظُم عبيُوأنا
ُ"نكُالُتنظرني.السببُأُخفَت،ُف

"حينماُيتَّحدُالشرُفيُالجنسُالبشريُتمامًاُمعُاألثيم،ُستأتيُعمىُاألرضُمحنةُعظيمةُلفترة.ُ
ُع ُالخميقة ُوكل ُالبشرية ُكل ُستدرُك ُسيُقمبعدئذ ُفيُذاتُالوقت، ُالعصيان. شعبيُُتحدومأساة

ُعصيانُمع ُفي ُيسيرون ُالذين ُأؤلئك ُالعظيمة. ُالظممة ُضد ُالعظيم ُنوري ُوسيصمد ُتمامًا، ي
ُسيسقطونُفيُالظممةُالعميقة.ُأؤلئكُالذينُيسيرونُفيُطاعةُسيتألقونُكنجومُالسماء.ُ

ُدومًا،ُالطريقُالتواضعُوالطاعةُسيميدُ" ُستنظرُُوحينُإليَّ لكُمجدي.ُالسمواتُينجميُتأتيُإليَّ
ُالفارقُبينُالنورُوالظممة.ُأنَتُُدعيَتُلتعيشُماُبينُالظممةُوالنورُواألرضُمزمعانُ أنُينظرا
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منُأجلُأنُتدعوُالذينُيعيشونُفيُالظممةُلممجئُالىُالنور.ُحتىُفيُىذاُالوقتُلسُتُراغبًاُ
ُإنساٍن." ُفيُىالكُأيّْ

ُ
كنُتُقدُالتيُأنُأتذكرُالظممةُواألحداثُالمريعةُُ،ُإستصعَبُعميَُّفيُالمجدُالذيُكانُيحيطُبنا

ُاإلنسان.ُُبياءُوعظمة.ُفكرتُفيُالفارقُماُبينُمجدُالربُُوشيدتُعمييا

ُ ُ"كم ُفيتفُت، ُنحن ُلوضئيمون ُيرثى ُبشكل ُُلو! ُلمحة ُالبشرية ُلكل ُُأعطيْت ُكرسيُواحدة عن
أنُيحتملُ.ُياُرب،ُلماذاُالُُتظيرُنفسكُلمعالمُكيُالُيتوجبُعميوُبسرعةدينونتكُلتابُالجميعُ

ُيختارُأحٌدُالشرُإنُإستطاعواُرؤيتكُكماُأنت."ُ؟ُلنىذاُالشر

ُالشر ُيمتد ُنفسيُحينما ُُ"سأكشُف ُسُأظيرفيُكلُطرقو ُحينئذ ُففيماُُتمامًا، نفسيُالىُالعالم.
حينئذُُفُأناُمنُخاللُالناسُالُمستردين.ُيكشفُاألثيمُنفسوُمنُخاللُالناسُالساقطين،ُسُأكشَُ

ُالعالم ُسيراني ،ُ ُفي ُالذيُلي ُالمجد ُالظممة.ُليسُمجرد ُضد ُالذيُيصمُد ُمجدي ُبل السماء،
ُفيُ ُتنظرهُىينا،ُإنوُطبيعتي.ُبعدُأنُأكشفُطبيعتيُفيُشعبي،ُسأرجُع مجديُىوُأكثرُمما

يُننيُألنيمُيحبوننذلكُالحين،ُفإنيُسأبحثُعنُأؤلئكُالذينُسيتبعُوُلحدالمجدُالذيُليُىنا.ُ
ُُُُُُويحبونُالحق،ُليسُلمجردُمحبتيمُليذاُالمجدُوالقوة.ُُُُُُُ

الورثةُمعي.ُإستالمُيتمردُالعالمُكموُسيكونواُجديرينُفيُأنُيطيعواُحينُ"أؤلئكُالذينُإختارواُ
أؤلئكُسيكونواُمستحقينُليحكمواُمعيُورؤيةُمجديُوالمشاركةُفيو.ُأؤلئكُىمُالذينُالُيعيشونُ

إنيمُُ.الظيورألجلُأنفسيم،ُبلُألجمي.ُبعضُمنُعظماءُأؤلئكُاإلخوةُالعائدينُليُعمىُوشكُ
ُراسخينُ ُالىُىناُخاللُسيقفونُمعُالحقُضدُالظممةُالعظيمة.ُسيبقوا ُالتجارب.ُجمبُتَك أعظم

ُ"واُألنُزمنُخالصيمُقدُإقترب.ضعفوُأرِسمَكُراجعًاُلتشجعيمُعمىُالصمودُوأنُالُي

ُاتُالتيُتخدمو،ُومعمجدُأبيُونظرُالربُونظرُ"كماُُأرِسمَكُراجعًاُلُتحذّْرُأؤلئكُالعظماء.ُإبميسُ
.ُالمجدُوالقوةُالتيُشاركياُمعوُااَلبُبداًلُمنُالوثوقُفيُااَلبألنوُبدأُيثقُفيُُذلكُسقط.ُسقطَُ

ُأشاِركياُمعيمُفيُتمكُاألوقاتُينبغيُأنُالُيضعواُثقتيمُالتيُأؤلئكُالذينُسُيؤتمنواُبالقوةُوالمجدُ
.ُليسُاإليمانُالحقيقيُأبدًاُفيُنفسُِ َكُأوُفيُحكمتكُأوُفيُفيُالقوةُأوُالمجد،ُبلُيضعونياُفيَّ

. ُ"القوةُالتيُأعطيتياُلَك.ُاإليمانُالحقيقيُىوُفيَّ

ُوستثقُبنفسكُف" ، ُعميَّ ُفيُاإلعتماد ُفإنكُستنمو ، ُفيَّ ُالموجود ُالحقيقي ُاإليمان ُفي ُتنمو فيما
ُ ُلن ُأنفسيم ُفي ُالوثوق ُبدأوا ُالذين ُأؤلئك ُأقل. ُقادرينُبصورة ُأوُيكونوا ُقوتي ُثُقل ُحمِل عمى

يسقطواُكماُحدثُمعُاألثيم.ُقوتيُفيُالضعفُتكمل،ُولكنُينبغيُأنُالُنُأنُباإلمكامجدي،ُ
ُ".أحمقُتنسىُأبدًاُأنكُفيُنفِسَكُإنساٌنُضعيف،ُوبنفِسَكُإنسانٌُ
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ُ"أؤلئكُالذينُىمُجديرونُ ُذلكُبتيُمعيُفيُالزمانُاألألنُيحكموا فيُالظممةُالعيشُسُيبرىنوا
واُفيَّ.ُسينحنيُحتىُأعظمُالمالئكةُبكلُفرٍحُوضعفاتُالجسدُالبشري،ُومعُذلكُسيخدمونيُويثق

ُ ُالمالئكة ُتعجبت ُالطريقة. ُبيذه ُإختبارىم ُتم ُالذين ُأؤلئك ُقدام ُمشاىدتيم ُوالنساءُعند الرجال
ُوفيُحّقيُفيُممنُرأواُُالُمعذبين أوقاتُالظممة.ُالقميلُجدًاُمنُالمجدُالموجودُىناُبقواُثابتينُفيَّ

ُ"أبناءُوبناتُأبي.ُأنُُيدعونَُُوُإخوتيُأؤلئكُجديرونُألنُُيدعونَُ
ُيبدوُالحقُعمىُاألرضُ" ُوسيٌل ُأؤلئكُالذينُيقيُرفيُأغمبُاألحيانُضعيفًا ونُمنُىناُنظُرُه.

رُالوقتُالذيُفيوُأقفُوأجمبُأحكاميُعمىُاألرضُلكيُيتأختمُيعرفونُأنُحقيُيسودُدومًا.ُقدُ
ُ ُما ُميما ُالحق ُمع ُبوقوفيم ُلي ُمحبتيم ُبرىنة ُمن ُإخوتي ُيتمكن ُوطيبتيُتكون ُحقي الكمفة.

ُ ُكسيسودا ُاألبدية، ُطوال ُسيسود ُسيتألقونُما ُأؤلئك ُلمحق. ُلمحبتيم ُإليَّ ُسيأتون ُالذين جميع
ُكالنجومُالتيُُصِنعتُتكريمًاُليم."

ُ
.ُفيُأوقاٍتُُفيماُكانُالحكمةُمستمٌرُفيُكالمو،ُوجدتُنفسيُوكأنيُإغتسمُتُتحتُُدشُِ ماءُحيٍّ

ىناُمثمماُكنتُاإللتياءُحضرُمجده،ُكنُتُبميدًاُوسيلُكنتُخجاًلُألنيُحتىُفيُوجوديُفيُم
ُ ُفيما ُلكنيُاألن ُحاديكممنيُكانعمىُاألرض. ُحتىُأصبحُت ُغسمتنيُكمماتو الذىنُلدرجةُُ،

.ُخاِلصإغتساليُكمماُبدتُكمماتوُوكأنياُتنفجرُبتألقُُادتفوقُنطاقُاإلنتعاشُالعقمي.ُوكمماُُز
فيُمحضره،ُلمُأسمعُالحقُفحسبُبلُفيُداخمي.ُليسُفقطُإنيُرأيُتُمجده،ُبلُشعرُتُبمجدهُف

ُصُتُالحقَّ.إمتَُ
ُ

 العروس المحبوبة
 

صفيا،ُولكنُذلكُكانُمألوفًا.ُأعممُُوالشعورُبأنيُاغتسمتُبكمماتُالربُكانُأكثرُروعةُمنُ
ظةُممسوحةُمنُأشخاصُوِجدواُفيُمحضرُالرب.ُلمُعُِنُتُأشعرُبذلكُحينماُأستمُعُالىُنيُكإ

ُ ُشعوٌر ُذلك ُذلك ُكانبالسُُيكن ُاألحاسيس، ُفي ُالبالدة ُمن ُفبداًل ُتمامًا. ُالعكس ُبل تُكِر،
الفُمنُأجزاءُالمعموماتُالتيُجمعتياُعمىُمدىُاَُ.ُفيُمحضره،ُشعرُتُبأنُاألحاسيسُُتسرع

ياُمرتبطةُببعضياُألجلُإعطاءُمعنىُعميقُوشاملُلكلُشيءُقالوُلي.ُكمسنواتُطويمةُكانتُ
ُأصبحتُم ُالطريقة،ُكلُفكرٍة ُإذُُثلُدعامةُقويةُلممعرفةُفيُذىني.ُثمُأصبحتُْفيُىذه ىيامًا

ُبعمقُالمحبةُلكلُحقٍّ.كنتُأشعرُ

ُبعمٍقُأ ِرُطاقةُجعمتنيُقادرًاُعمىُرؤيةُكلُحقٍّ .ُكثرُمنُالسابقعندماُتكممُالرب،ُشعرتُبتحرُّ
ُكمماتوُمعموماتُبلُحياة.ُىذهُاإلستنارةُالعظيمةُكانتُمشابيةُلماُإختبرتوُب عدُأنُلمُتنقلُإليَّ
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ُكنتُأفتحُقمبيُُصممتُأنُالُأحاولُإخفاءُأيُشيءُحين وقفتُأمامُكرسيُالدينونة.ُوكمما
ُوألجلُتغييري،ُكمماُزادتُقوةُإختراقُكمماتوُفيُداخمي.أكثرُلكمماتوُأل ُكشِفُأيُظممٍةُفيَّ

،ُبلُبطريقةُماُأعادُتنظيمُعقميُوقمبيُلكيُتكونُفحسبُلمُيعطنيُالربُمعموماٍتُحينماُتكمم
ُلمفيم،ُومنُثمُُيطِمقُالفذهُالحقائقُى ُلمحقُّْأساسًا يمُ.ُفمثاًل،ُكانُلديُبحسبُفكريُفَُيمُمحبًة

التيُُأطِمقتُلتييئةُُلتبشيريةراسخُعنُالكنيسةُكعروسُالمسيح.ُوفيماُكانُيتكممُعنُالخدماتُا
ُأصبحتُْ ُولموقت ُكنيسة. ُكل ُأعرف ُوكأني ُقمبي ُفي ُرأيُت ُكونياُُالعروس، ُمجرد ُمن أكثر

ُلمساعدتيمُفيُتييئتياُلو.ُلوىُُتوعةُأناس،ُبلُأصبحمجم محبوبتو.ُشعرتُبعاطفةُجياشةُفيَّ
اإلشمئزازُمنُالخطيةُوالدعارةُمعُالعالمُركبتيُفيماُكنتُأنظُرُماُفعمتُوُبشعبُالرب.ُعممُتُأنُ

ُماُكنتُأشعُرُبوُكانُيشعرُبوُالرب.

ُحقَُّوُالذيُإغتسمني.ُكانُاإلغتسالُالذيُش عرُتُبوُأكثرُروعةُمنُتصوري.ُكانُإنسكبُعميَّ
ُتقريبًاُوكأنيُعشُتُحياتيُفيُبالوعةُوُأعطيُتُاألنُُدّشًاُساِخنًا.ُ

ُأمسكنيُحقُُّاإلغتسالُبيكذاُقوةُحتىُإنيُأردتُبشدةُالرجوعُالىُاألرضُومشاركتوُمعُشعبو.

ُ ُالحقّْ ُقوة ُإطالق ُعمى ُمزمع ُ"إني ُالحكمة، ُإستمر ُالِمسحة ُستتطذي ُشعبي. يرُإلغتسال
ُسيكونُو ُالذين ُُرسمي ُسُأرسل ُنجاساتيا. ُكل ُمن ُلقداستيُُاعروستي ُبغيرٍة ُمشتعمين لييبُنار،

ُوقداسةُشعبي."

بدونُجدٍلُأنُقوةُالحقُستُنِجُزُحينئذُرسالةُالقداسة.ُعممُتُُكانُيتكمم،ُشعرُتُبعمقُوقوةفيماُ
ىيامُمشاركةُذلكُمعُُذلك.ُكانُرؤيةُالعروسُالمتألقةُالتيُيستحقياُيشتعلُفيُقمبي.ُأردتُبكل

عمىُتييئةُأنفسيمُلو.ُلمُأستطعُأنُأدركُِفعلُأيُشيءُتمامًاُيضعواُنصبُأعينيمُكيُشعبوُل
ُىدفي.ىذاُدونُأنُيكونُمرةُأخرىُ

.ُوفيماُكانُيتكمم،ُرأيُتُرعاي ُوالِبرّْ يُاُالكنائسُالذينُكانواُمألوفينُلبدأُيتكممُعنُحصوِنُالحقّْ
ُي ُالرب.ُن.ُصِرُتُكافحُووكيفُكانوا ُبحقّْ ُأكثرُمنُذيُقبلُألجميمُلكيُيتشددوا مثقاًلُبعبٍء

منُأجميمُأكثرُُبوُعممتُأنيمُكانواُضعفاءُألنيمُلمُيسيرواُفيُالحق.ُصارُالحزنُالذيُشعرتُُ
ُمماُإستطعتُإحتمالُو.

ُفيتفُت،ُ"لماذاُالُيسيرونُفيُالحق؟"
عُأنُأورشميمُكانتُحزينةُألنُسمُُِنوُنحمياُحيحُالحكمة،ُ"بدأَتُتشعُرُبالعبِءُالذيُشعَرُبوضَُّ

جدرانياُكانتُمحطمة.ُإنيُأنقُلُالىُُرسميُالنارُليرواُعروستيُمغتسمة،ُكماُأنقُلُإلييمُعبءُ
ُُ"نحمياُلينظرواُإستردادُجدرانُالخالص.ُبعدئذُلنُيعانيُشعبيُأسىُفيماُبعد.
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ُفقط،ُبلُتشعكمدينتيُُوك"رأيَتُشعبيُكجيشيُُو ُأيضًا.ُفقطُعروستي.ُاألنُلستُتنظرىا رُبيا
حينماُيصدرُحقيُمنُالقمبُحينئذُلوُالقوةُفيُتغييرُالناس.ُينبغيُأنُتأتيُالمياهُالحيةُمنُ

سيتكممونُحقيُُيطيّْرك،ُىكذاُأجعُلُُرسميُليبُنارُُشعرتَُكماُأعماقُاإلنسان،ُأيُمنُالقمب.ُ
ُف ُليسُفقطُإلعطاء ُالحقُالذيُالحق، ُقموبُالناس. ُلتغيير ُالقوة ُبلُمع ُليسُفقطُيٍم، ُأرسمو

ُلتبكيتُالناسُعمىُخطيتيمُبلُسيغتسميمُمنُخطيتيم."
ُبدأتُالمخططاتُ ُشيء. ُلعمل ُعظيمة ُغيرٌة ُداخمي ُنشأتُفي ُفيُكالمو، ُمستمر حتىُوىو
اإللييةُتأتينيُفعرفُتُأنياُستساعدُشعبو.ُلمُأستطعُإمساكُنفسيُعنُالبدءُبالعمل.ُأؤمنُاألنُ

رُجيشًاُعظيمًاُجدًا!ُفيُمحضرُالحكمة،ُليسُىناكُشيءُبسةُستصياأنوُحتىُالعظامُاألكثرُي
ُمستحيل.ُلمُتكنُليُمشكمةُفيُالتصديقُأنُكنيستوُستصيرُعروسًاُدونُلطخةُأوُجعدة،ُأو

و.ُلمُيكنُلديُأّيُشكُأنُكمكِحصٍنُلمحقُينظرىاُالعالمُُأنياُستصيرُمدينةُعظيمة،ُشاِمخة
ُالُتصمدُأنوُُشعبو،ُمعُكونوُضعيفًاُوميزومًاُكماُيبدوُاألن، عمىُوشكُأنُيكونُجيشًاُلمحقّْ

ُكانتُأقوىُ ُأنُقوتو ُعممُت ُقباًل، ُبيا ُأشعر ُالحقُالتيُلم ُبقوة ُوشاعرًا ُلمظممة. ُقوة ُأية أمامو
ُبكثيرُمنُالظممة.

 
 كممات الحياة

 

التيُغيَّرتُعنُعروستوُُومنُقبلُإستممتياُُافيُمحضره،ُشعرُتُوكأنوُبإمكانيُالتكممُعنُرؤي
ُليُأنوُبإمكانيُالتكممُالىُمعظمُرعيةُالكنيسةُالماكلُمنُسمعي ُقوةُلدرجةُيزُو.ُبدا مةُبيكذا

ُِحصنًاُعظيمًاُلمحق.ُعممُتُأيضًاُأنوُعمىُاألرض،ُلمُتكنُلكمماتيُتمكُالقوة.يصيرواُبسرعةُ

ُ ُالقوة ُىذه ُلكمماتَك ُ"ستكون ُأدعوكُلتكرزقاطعنيُالحكمة، ُلم . ُتثبتُفيَّ ُدعوتَكُُحينما عني.
ُوكمماتيُتثبتُفيكُستُنتجُثمامنُخاللو.ُفيماُتثبتُكممًُاُأتمكنُالتلتكونُصوت رًاُستبقىُفيك.ُفيَّ

ُوبكممتيُس ُالخميقة، ُُخِمقْت ُبكممتي، ُوحياة.ُتنشأ ُكمماتيُروٌح ُفيكُوفيُشعبي. ُالجديدة الخميقة
مكثُفيماُتفكمماتيُُتعطيُحياة.ُلسَتُمدعوًاُلمجردُالكرازةُعني،ُبلُلتدعنيُُأعمّْمُمنُخاللك.ُ

ُفيُمحضري،ُستكونُكمماتكُكمماتي،ُوستكونُلياُقوة."

بناِرُاهلل،ُولكنُأؤلئكُالذينُُتشتعلُ،ُ"كلُشجيرةُفيُمرةريتُبراونينكُفكرُتُفيُشيءُقالتوَُمرك
ُثمر."الُيبصرونياُفقطُيخمعونُأحذيتيم.ُأماُالبقيةُفتمتقطُ

ُقمت،ُ"ياُرب،ُأريدُأنُأراكُفيُكلُشيء،"
بُنارُيلُيبِصرواُقصديُفيُكلُاألشياء.ُسأجعلُُرسميُليُاُرسميُالرؤيفإستجابُلي،ُ"سُأعطيُ

ة.ُستستقرُناريُعمييم،ُلكنيمُلنُُيمَتيمواُبيا.ُحينئذُشتعمكتمكُالتيُظيرتُفيُشجيرةُالُعميقُالم
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ستندىشُالبشريةُليذاُالمشيدُالعظيمُويمتفتواُلينظرواُإليو.ُسأتكممُمنُخاللُُرسميُداعيًاُشعبيُ
ُصيرهُوالنيوضُكالمحررينُالذينُدعوتيمُألنُيكونوا."الىُمعرفةُم

ُ
ُفاقتربتُإ ُالباب. ُنحو ُبإنجذاٍب ُشعرُت ُأرَُثم ُلم ُالكتابة. ستطعتُرؤية ُوا  ُمثميا.ُُليو ُكتابة قباًل

ُكانتُمكتوبةُبذىبُخالٍص،ُوبطريقةُماُكانتُالكتابةُحيَّة.ُفبدأتُأقرأىا:

ُعمىُاألُر ُفيُالسمواتُوما ُما ُُخِمقُكلُشيء ُفيو ُكانُألن ُسواء ُمنظوٍر، ُوغير ُمنظورًا ض،
عروشًاُأمُسياداتُأمُرياساتُأمُسالطين،ُكلُاألشياءُبوُولوُُخمقت.ُالذيُىوُقبلُكلُاألشياء،ُ
ُمنُاألموات،ُ ُِبكٌر ُالذيُىوُالبداية، ُأيُالكنيسة، ُإتحدتُكلُاألشياء.ُوىوُرأسُالجسد، وفيو

ُاالَُولُفيُكلُشيء.ُألنوُفيوُليكونُجديرًاُألخذُالمكانُاأل ُكلُالِملِءُفيو،ُُسرَّ بُجدًاُأنَُيحلَّ
منُخاللو،ُسواءُماُعمىُأيُوأنُيصالحُمنُخاللوُكلُاألشياءُلنفسو،ُجالبًاُسالمًاُبدمُصميبو،ُ

ُفيُالسماء.ُومعُأنكمُكنتمُقباًلُأجنبيينُوأعداءُفيُالفكر،ُمنيمكينُفيُأعمالُ األرضُأوُما
وت،ُلُيقدّْمكمُأماموُقديسينُبالُلومُوالُشكوى.ُإنُشريرة،ُفقدُصالحكمُاألنُفيُجسدُبشريتوُبالم

إستمرتمُفعاًلُثابتينُوراسخينُفيُاإليمان،ُولمُتتراجعواُعنُرجاءُاإلنجيلُالذيُسمعتموه،ُوالذيُ
ُاألنُفيُ ُأفرحُأنا ُبولس،ُصرتُخادمًا. ُأنا ُالذيُلو، ُفيُكلُالخميقةُتحتُالسماء، نناديُبو

ُماُالميُألجمكم،ُوُأقدّْمُفيُجسديُمساَُ ُالذيُىوُالكنيسة،ُفيُِملِء اىمتيُبالنيابةُعنُجسده،
ُتعتازهُشدائدُالمسيح.

ليذهُالكنيسةُصرتُخادمًاُحسبُتدبيرُاهللُالذيُُمنحُليُألجلُفائدتكمُإلنجازُكممةُاهللُتمامًا،ُ
ىذاُىوُالسرُالذيُُأخفيُمنذُالدىورُومنذُاألجيالُالماضية،ُقدُُأظِيرُاألنُلقديسيو،ُالذيُأرادُ

ُممجد.الرجاءُلاألمم،ُالذيُىوُالمسيحُفيكم،ُبينُُأنُُيعرّْفيمُماُىوُِغنىُمجُدُىذاُالسرُاهلل

ونحنُنناديُبو،ُُمنذريَنُكلُإنسانُومعمميَنُكلُإنسانُبكلُحكمٍةُلكيُُنقدّْمُكلُإنساٍنُكاماًلُفيُ
خميُ)كولوسيُالمسيح.ُوليذاُاليدفُأعملُأناُأيضًا،ُمجاىدًاُبحسبُقوتوُالتيُتعملُكثيرًاُفيُدا

1ُ:16ُ–ُ22)ُ

منُأكثرُلياُمنُالقيمةُكلُكممةُمنُاهللُنقلُحياة،ُوكأنياُكانتُىذهُالكممات،ُفيماُكنتُأقرأُُو
ُأممكُُحينُلنفسيُأنُأكونُمحمواًلُبيمومُالعالمُفيُكيفُسمحتُكنوزُاألرض!ُفكرُت،ُجميعُ

ظةُممسوحة،ُلكنيُكنتُعُِإلجتيازُاألرضُلسماِعُكمماتُاهلل.ُبدأتُأفكُرُعنُمدىُاإلستحقاقُ
ُ ُأِرد ُبحيثُلم ُإىماليُقيادفيُبعضُاألحيانُكسواًل ُلشدة ُكنتُمرتعبًا ُسيارتيُداخلُالمدينة. ة

ُلكممتوُفيماُكنُتُواقفًاُأمامُالباب.ُىتفُت،ُ"ياُرب،ُأناُمتأسفُجدًا،"
ذُحدثُذلك،ُفكرُتُمميقمُتُذلك،ُإنفتحُالباب.ُُوُحين منُُبداُالبابُكئيبًاُوغيرُجذابًٍُاُكيفُا 

ىكذاُيحكمُُ،،ُلكنوُعنُقربُكانُأكثرُإتقانًاُوجمااًلُمنُأيُبابُعمىُاإلطالق.ُفكرتعمىُبعد
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ُبنفسيُفيُأغمبُاألحيانُإنيُالناسُعمىُالكنيسة،ُوكيفُ ُأحببُتُاهللُلفترةُكنُت ُعمييا. أحكُم
ُطويمة،ُلكنيُأخفقُتُفيُمحبةُشعبوُبالطريقةُالتيُتوجبُعميُذلك.

البابُلتتقدمُنحوُاليدفُالذيُدعوتكُألجمو.ُالُتستطيعُأنُتُنِجزُىدفكُ"ىكذاُتوبةُستفتحُلكُ
عنيم،ُُمنفصالًُعنُشعبي.ُدعوُتُشعبيُليكوَنُواحدًا،ُواألنُحانُالوقتُليحدثُذلك.ُُمنفصالًُ

ُفيُ ُرأيتو ُما ُالرؤىالُتستطيعُأنُتحيا ُالحقُأنُتنتقلُمنُعميكُاألنُ. ُالطريقُومعرفة رؤية
ُلنُُصيرلت ُلحياتي. ُإناًء ُذلك ُتفعل ُأن ُاالَُتستطيع ُعنُشعبي. ُأعطاكُمحبتوُمنفصاًل بُقد

ي،ُمنُأجلُأنُتكونُمحبتوُفيك،ُمثمماُطمبُتُمنو.ُاألنُسُأعطيكُمحبتيُلشعبي.ُينبغيُألجم
ُكممتيُحقًاُسينفتحُلكُ عمىُُرسميُأنُينظرواُشعبيُكماُأفعلُوأنُيحبونوُكماُأفعل.ُفيماُُتِحبُّ

ُالبابُالىُحيثُمقصدك."
ُ

ُتم ُلم ُعقمي ُسماعيُعنُفحسبمسُكمماتو ُفمجرد ُقاليا. ُكممة ُبكل ُشعرُت ُأيضًا. ُقمبي ُبل ،
.ُتمكُكانتُ ُتجاهُشعبوُنقلُتمكُالمحبةُإليَّ محبةُعنُأيُمحبةُأعظمُالمحبةُالتيُتكممُعنيا

ُ ُالى ُإختبرتيا ُقد ُكنت ُوقد ُمألوفة ُأيضًا ُكانت ُلكنيا ُاإلطالق، ُعمى ُبيا ُعندُشعرت ُما حد
ُكيفُإنيُفيُحماقتيُكنتُأقولُفيُظاتُممسوحة.عُِسماعيُ ُلنُُفكرُت أغمبُاألحيانُأنو

ُولكنيُأشعرُاألنعُِيكونُىناكُ ظات.ُعُِأنوُالُيمكنُأنُتكونُالسماءُبدونُُظةُفيُالسماء،
ُحتىُإنيُبدأتُأتوقُلكرازةُكممتو.

طوالُاألبدية،ُليذاُالسببُيدعىُُاتُوتعميمُفيُالسماء.ُقصتيُستُقصُُّظعُِ"نعمُسيكونُىناكُ
بد.ُستفرحُكلُالخميقةُنجيلُاألبدي.ُأناُالكممةُوأناُالحق،ُوكمماتُالحقُستمألُالخميقةُالىُاألاإل

ُوسوفُبكمماتُحق ُالىُشياداتكم، ُيستمعوا ُأن ُُيحبون ُالمالئكة ُحتى ُأنتُأيضًا. ُتفعل يُكما
ُالُمفتدونُ ُيسمعونيا.ُسُيِحبُّ أنُ.ُولكنُعميكُاألنُإفتدائيأنُيقولواُويستمعواُالىُقصصُدومًا

ُأؤلئكُالذينُيحبوننيُ رُكممةُشيادتكُالكثيرين. ُألؤلئكُالذينُيمكثونُفيُالظممة.ُسُتحرّْ تقوليا
ُيُُ ُكممتي، ُويُُُيحبون ُقرائتيا ُسيُُحبون ُالذي ُالحق ُُأعطيَت ُقد ُسماعيا. رحبون ُوىيُُحرّْ الناس،

ُكممتيُفيُقمبك.ُتقدَّمُبكممتي.ُتقدَّمُوسترىُقوةُكممتي."
 

 الَمن  
 

ُعبرُالب ُدخمُت ُفيو ُالذيُتواجدُت ُأنُكلُالمجد ُإنذىمتُإذ ُفعمتُذلك، ُحينما قدُُمنُقبلاب.
،ُلكنيُكنتُماُأزالُأشعرُبقوةُحيراًُقديم.ُكانُمُسردابإختفى.ُسادُىناكُظالمُوعفونة،ُوكأنوُ
ُالكمماتُالتيُقالياُليُالرب،ُوقدُنفعتني.
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ُقالُصوتُمنُوسطُالظممة،ُ"ماُتشعرُبوُىوُِمسحةُالروحُالقدس،"

ُُت،ُ"منُأنَت؟"سأل
ُ"ىلُعميكُأنُتسأل؟"ُ

ُ
ُيكنُالصوتُ ُلم ُكانُمثل ُعممتُأنو ُذلك، ُمع َُاخر. ُمألوفًا ُكانُصوتًا ُلكنو صوتُالحكمة،

وكنتُمندىشًاُلرؤيةُصديقيُالقديم،ُالنسرُاألبيض،ُُممةالحكمة.ُتكيفتُعينيُتدريجيًاُعمىُالظ
ُالكالم.ببدأُف

ختبرتوُىناُتمامًاُكماُفعمَتُفيُمحضرُالربُإماُُبإمكانكُأنُتثبتُفيُكلُلك"إنوُيحياُفيك،ُلذ
ُكىنا ُنُتميزهُفيألمحضره،ُوىذاُصواب،ُولكنُعميكُأنُتتعممُىناُل.ُأعممُأنكُصرَتُمدمنًا

ُ"خرين.بكُوبعدئذُحينُيتكممُمنُخاللُاألزُصوتوُفيُقمعدةُأشكال.ُأواًلُينبغيُأنُُتمي
ُُو ُقباًل، ُأنَت ُتعرفو ُما ختبرتوُمنُوقتُأل"ىذا ُا  ُلنُخر، ُاألن. ُينبغيُأنُتعرفو ولكنُليسُكما

وحُالقدسُيكونُأبدًاُبعيدًاُعنكُويمكنكُأنُتجدهُدومًاُبسيولة.ُسيقودكُدومًاُالىُالحق.ُفقطُبالُر
ُأي ُأو ُالتيُُيمكنكُأنُترىُوتعرفُأيُشيء ُفيُاألزمنة ُفعاًل. ُفييا ُالتيُىم ُبالطريقة واحٍد

ُإنُلمُنتبعوُعنُكثب."ُبادأمامنا،ُسنُُ
ُ

"ُ ُلترينيُفقمُت، ُأنتُىنا ُىل ُمنُخاللي. ُيتكمم ُأنُذلكُصحيحُألنيُسمعتُالحكمة ُأعمم أنا
ُالطريق؟ُإننيُبالكادُُأبِصُرُفيُىذاُالمكان."

خرُألقولُلكُعنُإشاراتُالطريقُالتيُستدعكُتعرفُأنكُماُأجابني،ُ"سأتيُإليكُمنُوقتُأل
أساعدكُلتدركُكيفُضًاُسزلتُعمىُالطريقُالصحيح،ُولكنُيجبُأنُيقودكُالروحُالقدس.ُأناُأي

ُأماكن ُفي ُتحيا."ُيقودك ُأن ُتستطيع ُلكي ُالَمنَّ ُعن ُلك ُأقول ُأن ُأواًل ُينبغي ُولكن ُمختمفة،
ُال !ُىلُتعنيُمثلُالَمنَّ ُأكموُاإلسرائيميونُفيُالبرية؟ُىلُىذاُماُنأكموُىنا؟"ُذيفقمُت،ُ"الَمنَّ

ُالذيُأكموُاإلسرائيميونُفيماُكانواُأجابني،"كلُالذينُسارواُمعُاهللُعاشواُعميوُمنذُالبداية.ُالمَُ نَّ
ُكلُيومُ ُالطازجُكلُيوم.ُكماُغطىُالربُاألرضُبالَمنَّ فيُالبريةُكانُُنبوَّة.ُسيعطيكُالربُالَمنَّ

ُفيُالبرية،ُيغطيُاألُر ُكانوا تمتفتُُضُكلُيومُشعبوُبالحق.ُفيُكلُطريقألجلُإسرائيلُفيما
توُستحيطُبك،ُوستتمكنُمنُجمعو.ُىؤالءُالذينُإليوُستجده.ُحتىُفيُوسطُالظممةُوالكأبة،ُكمم

ُالقصورُ ُفي ُيعيشون ُالذين ُىؤالء ُيوم. ُكل ُليجدونو ُسيستقيظون ُالداخمية ُالسجون ُفي ُطرحوا
ُُيداسُعميو.ُ ُوبسيولة ُوخفيفُكالندى، ُالربُرقيٌق َُمنَّ ُولكن ُيوم. ُكل ُأيضًا ُسيجدونو الفخمة

ُينبغيُأنُتكونُرقيقًاُوخفيفُالقمبُلكيُتراه."

ُ
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 ةسالة الحيالر 
 

كلُيومُالىُكلُفردُمنُشعبو.ُالُيستطيعونُالعيشُبالخبزُيتكممُإستمرُالنسرُفيُكالمو،ُ"الربُ
كممياُفيُوحده،ُبلُينبغيُأنُتكونُلدييمُالكمماتُالتيُتخرجُمنُفمو.ُىذهُليستُالكمماتُالتيُتَُ

ُالماضي،ُبلُأنياُالكمماتُالتيُيتكممياُإلييمُيوميًا."

ُالربُ"الكثيرونُضعفاءُأل ُالذيُيعطيو ُإنيمُنيمُالُيعممونُكيفُيجمعونُالَمنَّ إياىمُكلُيوم.
ُوُألنيمُيُُصوتو.ُلكنُشعبوُيعرفُصوتو،ُويتبعونونُألنيمُالُيعرفونُتييي ميزونُصوتو.ُالَمنَّ

زه،ُوأنُتساعدُوُكلُيوم.ُعميكُأنُتعرفُكيفُُتميىوُخبزُالحياةُالذيُُيعطىُلكلُفردُمنُشعب
ُ ُفإنيمُسيبحثونُعنوشعبوُأنُُيميّْزه. ُأنتُاألن، ُتذوقُو ُيذوقونوُكما ُبُحينما .ُالُإجتيادكلُيوم

ُالذيُيعطيوُالربُيوميًا.ُىذاُنُتدخيرُالطعامُأوُالماء،ُبلُتعمَّمُأنُتُبِصرُوتتناولُالمَُتقمقُع نَّ
ُسيحفظكُحينماُتخفقُبقيةُاألشياء."

ُوِجَدُفيُرسالتوُالحيَّة،ُ"ماُُكتبُفيُالكتابُالمقدسُىوُالمحمُالذيُيعطيوُلناُالرب،ُ ولكنُالَمنَّ
مطريقةُالتيُيتواجدُلأيُفيُشعبو.ُسيتكممُإليكُكلُيومُمنُخاللُشعبو.ُينبغيُأنُتفتحُقمبكُ

ُالسماوي.ُفماُقالوُألورشميم،ُقالوُلنا:ُكانُفيياُالربُفيُشعبوُإنُ لنُترونيُعميكُتناولُالَمنَّ
عنوُحينماُسارُعمىُاألرض،ُىذاُالكالمُىوُُب!الىُأنُتقولوا،ُمباركُىوُذاكُاألتيُبإسمُالُر

ُالربُعمىُاألرضُاألنُمنُخال ُفيو ُالذيُيمشي ُالطريق ُعن ُيتكمم ُتكبرُكما ُفيما ُشعبو. ل
ُالذيُيقدموُلكُالربُلنُمحبتناُلمَمنُّْ ،ُتكبرُمحبتناُلبعضناُالبعض.ُإنُكِبرَتُفيُالمحبة،ُفالَمنَّ

ُ"ونُجديدًاُكلُصباح.،ُبلُسيكتافياًُُيكونُأبدًاُمذاقوُعتيقًاُأو

ُالربُقدُيأتيكُمنُخاللُكمماتُصديقُ أوُمنُأحدُأفرادُشعبوُالذيُعاشُفيُزماٍنُُحميم"َمنَّ
قبمكُفيماُتتأملُفيُكتاباتيم.ُكماُسيتكممُإليكُمنُخاللُأؤلئكُالذينُالُيعرفونو،ُلكنكُستعرفُ

ُستُُ ُإليك. ُأرسميم ُميُّْأنو ُتتخطىُالىُأبعٍد ُالربُحينما ُسماعُكمماتوُُوُمحاوالًُزَُمنَّ سماعُطالبًا
الربُنفسو.ُليسُفقطُسماعُكمماتو،ُبلُسماعُصوتوُالذيُسيقودكُفيُالطريقُالذيُأيُالكممة،ُ

،ُولكنَُمنَّوُىوُالكممةُالتيُُوينبغيُعميكُالذىابُفيو.ُالكثيُر نُيعيدونُالكمماتُالتيُقالياُالربُّ
ُ"يتكممياُاألن.

جمعُناإلناءُلُعطيناكتابُالمقدسُلكيُنبنيُأنفسناُويكماُىوُمكتوبُفيُالُقوي"نحتاجُالىُلحمُ
ُنمُّْ يُمذاقكُلَمنَّو.ُلحمُكممتوُالمكتوبةُستبنيناَُمنَّو.ُتقوَّىُعمىُلحمُكممتوُالمكتوبة،ُولكنُأيضًا

ُأماُناُلماُىوُقادم،ُوُتِعدُُّ ُلماُىوَُاٍتُعمينا.فستسندناُالَمنَّ

ُِمنُالرب.ُكماُأنُشعبوَُمنَّوُقبلُالقديسينُفيُقاعلكُمنُ"الكمماتُالتيُقيمْتُ ةُالحكمُكانتَُمنَّ
ُوالتيُتُقالُمنُ ُيوميًا ُالىُشعبو ُالتيُيتكمميا ُالكمماتُالحية ُىو ُىوُخبزُالحياة، ُالَمنَّ لمعالم.
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ُ ُما ُخاللُشعبو. ُفالُكِتَب ُوالُيمكنُتغييره. َن ُدوّْ ُعمىُأيقد ُلنفوسنا. حال،ُُمكتوبُىوُمرساٌة
ُوالربُيكتبُفصاًلُجديدًاُفيُكتابُالحياةُعنُكلُنفسُتأتيُإليو."كتابُالحياةُماُزالُمكتوبًا.ُ

ُ
 نصر أم هزيمة

 

ُُمسَُ ُالكتابُالمقدسُىو ُىوُ"المكتوبُفي ُالمكتوُب ُالناس. ُوسط ُالذيُيبنيو ُإقامتو ُلمكان دة وَّ
.ُشعبوُىمُاألوانيُليقودىمُلمخالصيعملُالربُمنُخاللُالرجالُوالنساءُحيثُمطريقُلالشيادةُ

ُتزالُحيةُوالُتزالُتعطيُلكممتوُالح ُلمعالمُبأنُكمماتوُليستُمجردُتاريخ،ُبلُما يةُوىمُشيود
.ُالمكتوُبُىوُخططوُاألبديةُُالمكتوَبُوَمنَُّحياة.ُإنُأردتُمعرفةُكمماتو،ُعميكُأنُتعرفُ الربّْ

.ُكلُيومالتيُلنُتتغيرُوالتيُينبغيُأنُنعرفياُلنسيرُفيُطرقو.ُأماَُمنَُّوُفسيعطيَكُالقوةُلتسيرُ
ُوىذاُصارُلكيُتكونُلناُشركةُمعُبعضنا."

ُف ُاألواستمرُالنسر،ُ"إنُسرنا ُفمناُشركةُمعُأحدنا ُىوُفيُالنور، العديدُمنُُ.خريُالنورُكما
ُأنيمُإسُتخِدمواُبيذهُالطريقة.ُالُيعرفونُفيُأغمبُاألحيانُمتىُيتكممُمنُ رسموُالُيعرفونُبعُد

ُُخالليم.ُوأؤلئكُالذينُيتكممُإلييمُنادرًاُما ُيميّْزونُصوتو.ُينبغيُأنُيتغيرُكلُىذا.ُشعبوَُمدُعوّّ
ليكونُفيُوحدٍةُمعوُفيُكلُماُيعممو،ُولكنُالُيتواجدُإالُالقميلُممنُيعرفُصوتو.ُلذلكُفيمُ

ُماُيتبعونوُفيُالطريقُالذيُيريدُأنُيقودىمُفييا.ُ يريدُاألنُأنُيعِرَفُكلُشعبوُمتىُُإنونادرًا
نتائجُأنُتقررُُمحادثةُموثوقةُبينُجنرالُعسكريُوجنودهُيمكنماُكيتكممُمنُخالليمُأوُإلييم.ُ

ُ"ىزيمتيمُفيُاأليامُالقادمة.ُومعركة،ُىكذاُقوةُمحادثتوُمعُشعبوُستقررُنصرتيمُأ
ُاألنُالعديدُمنُُرسموُالذينُسينطمقواُبرسائمو.ُكماُأنيمُسُيعمّْمونُشعبوُل يعرفُصوتوُ"إنوُُيِعدُّ

ُتستقبلُويعرف ُأن ُينبغي ُُطرقو. ُِخدمتيم ُنجاُح ُالربُنفسو. ُتستقبل ُوكأنك ُكما رُُرسمو سُيقرّْ
ُأمُسقوطُالعديدُمنُشعبو."ُنيوض

ُ
،ُفبالتأكيدُلنُيكونواُبحاجةُالىُمساعدة.ُلكنُذلكُجمبُالربُُيرِسميمُفكرُتُلمحظةُأنوُإنُكان

ُتوبيخًاُصارمًاُمنُالنسر،ُالذيُإستطاعُتمييزُأفكاري.

أنُيفعلُكلُشيءُُبإمكانوُلعديدُمنُشعبوُبسببُذلكُالوىم!ُالرب"الُتفكرُبتمكُالطريقة!ُسقطُا
ليحياُُ'ساعدلمُُا'ُخر.ُالربُأرسلخاللنا.ُنحنُتجييزاتوُالواحدُلألعممياُمنُليبدوننا،ُلكنوُإختارناُ

خر.ُالُتنسىُذلكُالمساعدةُمنُخاللُأحدىمُاألشعبوُبأنُيستممُُقصدفيُشعبو،ُلذلكُفيوُي
ينبغيُأنُتكونُصممُكلُشيءُلكيُُلقدخر.ُاَُمنَّناُمنُخاللُأحدناُاألعطينأبدًا.ُليذاُالسببُيُُ
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ء،ُخر.ُنحتاجوُأكثرُمنُكلُشينُعميناُأيضًاُأنُنحبُالواحدُاألفوقُكلُشيء،ُولكمحبتناُلوُ
ُخر.ُبيذهُالطريقة،ُنحتفظُبتواضعناُلكيُيثقُبناُبنعمتوُوقوتو."لكنناُنحتاجُأيضًاُالواحدُلأل

ُناُأعممُكلُذلكُجيدًا،ُولكنيُأميلُالىُنسيانوُبعضُاألوقات."أجبتو،ُ"إنيُمتأسف.ُفأ

قالُالنسر،ُ"األوقاتُالتيُنسيَتُفيياُىذاُكانتُأكثرُكمفةُعميكُمماُتحتاجُالىُمعرفتوُفيُىذاُ
ُفيُالمستقبلُفسي ُتستطيعُإحتمالو.ُنحنُنحتاجُالىُأكثرُكمفكُالوقت،ُلكنُإنُنسيتُىذا مما

ُنحتاجُالىُجميعُشعبو.ُففيُشعبوُسنكتشفُأكثرُمنُكلُشيء،ُلكنناُأُالرب ،ُ'الُمساِعد'يضًا
ُ"يقودناُالىُاإلبن.ذاكُذاكُيقودناُالىُكلُالحقُُو

"الربُُيطمقُاألنُُرسمو.ُسيكونُالبعضُُمسنينُوحكماء.ُوسيكونُالبعضُشبابًاُذوُخبرةُقميمة،ُ
ُأيُوُرسموُلزرعُاإلرباك.ُُرفونُصوتو.ُكماُأنُالعدوُسُيطِمقلكنيمُسيع ضًاُجزءُمنُتدريبنا.ُىذا

بسببيم،ُلكنُأؤلئكُالذينُُلبعضُالوقت،ُوسيعانيُالبعضُخسارةسينخدعُالبعضُِبُرسلُالعدوُ
يحبونُالربُوحقوُلنُينخدعواُبيمُلفترةُطويمة.ُأؤلئكُالذينُيحبونُالربُوحقوُسيعرفونُالحق.ُ

كشفُالُمخادعينُفيُسيتعمَّمونُمنُذلك،ُوسيعممونُعمىُمنُالوقتُأؤلئكُالذينُإنخدعواُلفترٍةُ
ُ"األيامُالقادمة.

"بعضًاُمنُالذينُكانواُأكثرُإنخداعًاُفيُالسابقُصارواُاألقوىُفيُالحقُبسببُحكمتيم.ُالحكمةُ
ِىيمُعنوُثانية.ُالُتحكمُصرفُإنتباعمىُىؤالءُوتتبعو.ُليسُمنُالسيلُُوىيُأنُتعرُفُصوت

ُاأل ُالذعمى ُأؤلئك ُعميو. ُصاروا ُبما ُبل ُماضييم، ُبسبب ُخرين ُين ُستتغيرُيتبعون الحكمة
ضعفاتيمُالىُنقاطُقوة.ُليسُىناكُمنُىوُأقوىُأوُأكثرُجدارةُباألىميةُمنُأؤلئكُالذينُيعرفونُ

ُ"صوتوُويتبعونو.

صوتو.ُينبغيُعميناُأنُنطمبُمنُأنبيائوُألنُيعرفُ"ينبغيُعميناُأنُالُنتوقفُعنُتشجيعُشعبوُ
لُىذهُالرسالةُالىُالنياية.ُُأرسمناُلنساعدُفيُنحمُأنُيواجيواُويكشفواُاألنبياءُالكذبة.ُعميناُأن

بناءُوسائلُإتصاالتُالربُمعُأؤلئكُالذينُسيكونونُجنودهُفيُالمعركةُالعظيمةُالقادمة.ُينبغيُ
الذينُالُيعرفونُصوتوُمنُقبلُُحينُينخدعُكلمعرفةُصوتو.ُسيباغتناُالوقتُعمىُجميعُشعبوُ

ُمنُينخدعوا."فُبُمعرفتيمُلمربأؤلئكُالذيُيعرفونُصوتوُبسبأماُالظممة.ُ

ُ ُفعمْت ُمثمما ُفيُإغتساليُتمامًا ُإستمرتُكمماتو ُيتكمم، ُالنسر ُكان أتتُفيُمحضرُُحينفيما
الحكمة.ُلمُأستطعُرؤيةُالرب،ُلكنيُكنتُأعممُأنوُحاضرُوأنوُىوُالذيُكانُيكممني.ُمعُأنيُ

مكننيُإدراكُذلك.ُكنُتُكانُليُصفاءُعظيمُفيُالذىنُألكنوُلمُأستطعُرؤيتوُفيُذلكُالمكان،ُ
دومًاُأشعرُأنوُلديُذاكرةُضعيفةُجدًا،ُومعُأنُالربُكانُيقولُاألنُأكثرُمماُقالوُليُسابقًا،ُبداُ
ُكانتُتأتيُمنُخاللُشخصَُاخر.ُ ُقاليا،ُحتىُحينما ليُوكأنيُأستطيعُأنُأتذكرُكلُكممة
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،ُسواًءُكلُاألشياءُالىُالذيُجمبُحينئذُعممُتُأنُىذهُكانتُقوةُالروحُالقدسُ ذاكرتي.ُفيُالربّْ
ُالىُالماضيُأوُالىُالمستقبلُفيذاُالُيختمفُعنُالنظرُالىُالوقتُالحاضر.ُفيماُكنُتُ ناظرًا

ُأفكرُبذلك،ُإستمرُالنسرُفيُكالمو:

ُالمنعشُ ُاليواء ُبسببُقمة ُوقديمًا ُعتيقًا ُيبدو ُالمكان ُوجدت"ىذا ُأنَت ُطويمة. ُلفترة البابُُفيو
قادكُالىُىذاُالمكانُيمكنُأنُيقودكُراجعًاُالىُقاعةُالحكم.ُماُُودخمتُفيو.ُذاتُالبابُالذي
ُالذيُإستممتوُفيُقاعةُالحكم؟"

ُيم،"أجبتُو،ُ"ِحكمةُوف

ُواحدة ُعرشُالنعمة.ُتستطيعُإستممَتُِنعمًة.ُعرشُالُحكمُىوُأيإنكُ،ُأجابُالنسر،ُ"بكممٍة ضًا
ُالذىابُالىُىناكُفيُأيُوقٍت."ُبكلُجرأة

ألنظرُالبابُالذيُكانُخمفي.ُإستطعُتُاألنُرؤيةُجمالو،ُفقدُكانُأعظمُُحينماُقالُذلك،ُإلتفتُُ
ُقاعةُالحكم.ُفتحتُوُودخمتُمنُخاللوُثانية.كانُوقتُدخوليُمماُ

ُ
 الدعوة

 

ُلرؤيةُ ُفجفمُت ُالعظيمة. ُالىُالقاعة ُالنظر ُمن ُثانية ُوجييُألتمكن ُفأدار ُالىُالحكمة، نظرُت
ُسابقًاُىناك.ُوفوجئتُبزيادةُتألقيمُأكثرُمماُمضى.ُكنُتُقدُإلتقيُتُبيمممنُالواقفينُخمفيُ

ُإستطعتُرؤيتوُ ُمما ُأكثر ُلترى ُعيونك ُإنفتحْت ُتغيرت. ُالذي ُأنَت ُيتغيروا. ُ"لم ُالحكمة، قال
ُخرين."اُستكونُقادرًاُعمىُرؤيتيُفيُاأل،ُكممأكثرُسابقًا.ُكمماُإستطعَتُرؤيتيُبوضوح

ُ
ف.ُكانتُلوُسمطةُووقارُعظيم،ُلكنوُفيُنفسُقُالوصفائُنبيالًُنظرُتُنحوُبولسُالرسول.ُكانُ

أوُخاطئُسيشعرُبالراحةُتمامًاُحينُُموِقٌنُأنُأحقرُقرويالوقتُكانُمنعمًاُبالتواضعُحتىُإنيُ
ُثمُنظرتُالىُاأليقتربُإليو.ُغمرتنيُالرغبةُف خرينُوشعرتُوكأنيمُجميعًاُيُأنُأكونُمثمو.

ُع ُوأصدقاء ُالمقربينُليُائمة ُأكثر ُوكمُُيستحيلُعميَُُّعمىُاإلطالق.من ُأحببتيم الوصفُكم
ماُعمىُاألرضُبطريقةُماُىوُأحبوني.ُليستُىناكُِرفقةُعمىُاألرضُتقارنُبيا،ُولكنُاألفضلُ

خرُنفسُأوُألقاٍب.ُكلُواحدُيعرفُاألعُأوُإفتخارُبالمبدئيُلماُىوُىناك.ُليسُىناكُتصنُُُّتذوق
ةُمعُىذهُالعائمةُبأنياُأفضلُمماُكنتُالمحبةُكانتُمصدُرُكلُفكر.ُبدتُاألبديكماُأنُتمامًا،ُ
عمىُاإلطالق.ُأردُتُبإلحاٍحُأخذىمُجميعًاُمعي،ُلكنيُعممتُأنوُليسُبإمكانيمُمغادرةُُهأتصوُر

ُأماكنيمُالحالية.
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أجابُالحكمةُثانيةُألفكاري،ُ"سيكونوَنُمعكُكماُأناُمعك.ُتذكر،ُإنيمُسحابةُالشيودُالعظيمة.ُ
إليكُأكثرُمماُىمُاألن.ُكلُالذينُخدمونيُمنذُالبدايةُىمُجسدُحتىُعندماُالُتراىمُفإنيمُأقربُ

ُ،ُولكنيُسأكونُفيك."قادمُواحد،ُوىمُأيضًاُسيكونونُمعكُِلماُىو

ُفيُيمكنُأنُتسائمتُكيفُأنُأيُشيءُإختبرناهُفيُاألبديةُ ُىوُموجودُىنا يكونُأفضلُمما
لُتحرير،ُفيُحالُعدمُلعقوبةُبقاعةُالحكم.ُأتىُالحكمُمنُكلُفكٍرُصارُمتجميًا.ُفممُيكنُحكٌمُ

إلخفاءُأيُشيء.ُأتتُالحريةُمعُكلُشيءُكانُمنيرًاُلذلكُكانتُىناكُرغبةُلكلُُوجودُمحاولة
قمبُمتصدعُألنُينكشف.ُكانتُالمحبةُىكذاُعظيمةُلدرجةُإنيُعرفُتُأنُكلُشيءُسيتغطىُ

ُويصبحُصحيحًا.

اربُوالمحبةُالتيُإختبرتياُىناُإستمرُالحكمة،ُ"كلُشيءُتشعُرُبوُفيُمحضريُىوُحقيقي.ُالتق
.ُوفيماُتفعل ،ُوستكبرُفيُىذهُالمحبةُفيماُتكبرُفيَّ ُمعُإخوتكُىيُحقيقية.ُأنتمُجميعًاُواِحدًاُفيَّ

ياُىنا.ُحينماُيقبلُشعبيُخرينُلمدخولُفيُالحريةُالتيُإختبرتَُذلك،ُفإنُذاتُالمحبةُستساعدُاأل
ُالذيُيسيرُعمىُاألرضُُحكميُالُمنِصف،ُفإنيمُسُو عمىُفُيسيرونُفيُحريةُستجعمنيُقادرًا

ُ"العالمُبمحبتي.لمسُ

ُ ُفقدانًا ُيعاني ُأن ُأو ُأحد ُييمك ُأن ُ"ليستُرغبتي ُمجيئيم ُرغبتيُعند ُىنا. ُالى يحكمُأنُىي
ُأنُأحكمُعمييم.ُليذاُالسببُفإنُأحكاميُمزمعةُعمىُ الجميعُعمىُأنفسيمُكيُالُيتوجبُعميَّ

ُأتيةُفيُأمواجُ ُيؤمنُالعالمُويتوب.ُكلُصوِتُبوقُالمجئُالىُاألرض.ُإنيا متزايدة،ُلكيُما
ُ"فيمُصوتُاألبواق.ليعملُُرسميُأنُيساعدواُالعالمُإنوُسبقو.ُيسيكونُمدويًاُأكثرُمنُالذيُ

ُالسيرُمعيمُعمىُاألرضُىمُأيضًاُأعضاءُجسدي.ُلمُيتمجدواُبعد،ُ "تذكرُأنُالذينُينبغيُعميَّ
يكونوا،ُوليسُكماُيبدوَنُاألن.ُينبغيُأنُتحبيمُوترىُولكنُينبغيُأنُتراىمُفيماُىمُمدعوينُألنُ

فييمُالسمطةُوالنعمةُالتيُتراىاُاألنُفيُالمتواجدينُىنا.ُتذكرُأنُأؤلئكُالذينُتسيرُمعيمُعمىُ
األرضُينظرونكُكماُتنظرىم.ُينبغيُعميكُأنُتتعممُأنُالُتنظرُإلييمُبحسبُمظيرىمُالحالي،ُ

ُُ"بلُتنظرُماُسيصيرونُعميو.

يستطيعونُرؤيةُسمطتيُفيُاألخرين.ُكحكمتيمُثبتونُفيُحيونُبأحكاميُويلئكُالذينُي"فقطُأُؤ
ُخرونُماُأنتفيك.ُالُتقمقُكيفُينظرُإليكُاألُرونُسمطتيمعُذلك،ُالُتجاىدُلجعلُالناسُي

ُاأل ُتميز ُأن ُفي ُفقط ُإعتِن ُعميو، ُقمقًا ُتصبح ُحينما ُفييم. ُوتراني ُىم ُكما ُنظرةُخرين بشأن
ُستفقاألخرينُإليك ُالحقيقية.ُ، ُفيُفقدانُالسمطة ُستبدأ ُىدفك، ُتصبحُالسمطة ُحينما ُسمطتك. د

ك،ُأنَتُتعرفُالخدمةُوالسمطةُالتيُأعطيتياُلك،ُلذلكُالُتسألُالناسُأنُيدعوكُبحسبُمركزُِ
ُ".كبلُبإسمك.ُثمُسأجعُلُإسمكُأعظمُمنُمركزُِ
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مرتبتك.ُُعممك،ُوليسُىوُلقُبَك.ُِخدمتكُىي"فيُمممكتي،ُالسمطةُتأتيُِمنَُمنُأنَت،ُوليسُماُ
ُأكثرُىوُأعمىُمنُالرسولُتُُ كتسبُالمرتبةُىناُباإلتضاعُوالخدمةُوالمحبة.ُفالشماسُالذيُُيِحبُّ

ُاألمم،ُأماُىناُفُيعَرفونُبمحبتيم.ُىذهُىيُ الذيُيحبُأقل.ُقدُيستخدمُاألنبياءُعمىُاألرضُِلَيزّْ
ًُا."حبُبمحبتيُوتخدمُبقمبي.ُثمُسنكونُواحدأيضًاُدعوتك،ُبأنُتُُ

ُ
 العبادة في الروح

 

ُ ُإستصعبُعميَّ ُالىُالحكمة، ُأستمُع ُكنُت ُالسحابةُالعظيمةُمنُإدراكُفيما أيُفرٍد،ُحتىُىذه
يكونُتواقًاُلسمطةُأوُمنصبُفيُمحضره.ُبداُليُأنوُفيُكلُلحظةُقضيتياُىنا،ُألنُالشيود،ُ

تزالُمحدودة.ُُماُأكثرُفأكثرُفيُالمجدُوالسمطة،ُوعممتُأنُرؤيتيُعنوُكانتأنوُكانُيتعظمُ
ُطوالُ فكماُأنُالكونُيتمددُبسرعةُوليسُىناكُإدراكُإلتساعو،ُىكذاُسيتمددُاإلعالنُعنُالربّْ

ُاألبدية.ُ
ُ

ُإنسانُعمىُاإلطالق؟" ُسألتو،ُ"كيفُيمكنُأنُُيمثّْمكُأيُّ
ُ ُأبي ُُيحرّْك ُذلكُإ"حينما ُيترك ُبكمماتُلن ُاألمم ُتيزَّ ُلكي ُكمو. ُالكون ُيرتعد ُالصغير، صبعو

ُإنط ُعمىُأحٍد ُولكنُحينُُيظِيرباعًا منُبينُإخوتيُعمىُُقلُشأناًُحتىُاألُممنُيمكثونُىنا.
ُلقمبُأبي.ُحينماُتغنيُ ُبمحبةٍُألبيُالكنيسةُاألكثرُإتضاعًاُاألرضُمحبة،ُفذلكُيجمبُإبتياجًا

صُالتمميستطيعُليسُأحدُأنوُىوُيعممُالسماَءُكمياُليستمعُإلييم.ُُحقيقيةُفيُقموبيم،ُفإنوُُيسِكت
ُأؤلئكُالذينُيحيونُفيُظممةُدامسةُوصعوبةُاُمجدهُىنا،ُولكنُحينحينماُينظرُوُهبلُأنُيعبدُو
ُ"جميعُربواتُالسماء.ماُيستطيعُِفعموُبقموبُحقيقية،ُفإنُذلكُيممسُقمبوُأكثرُمُيرنمونُإليو

ُلجميعُالسماءُوىمُناظرينُمفرحاًُُحزينةُمنُاألرضُبكاءًُُاتنغمسببتُ"فيُالعديدُمنُالمرات،ُ
الربُفيُكثيرُُلمتعبيرُعنُىياميمُبالربُمماُجعموامنُالقديسينُيناضلُالقميلُأبي.ُلمستوُعمىُ

جعلُاأللمُوالحزنُذلكُيمنُالمراتُيبكي.ُفيُكلُمرةُأنظرُإخوتيُيممسونُأبيُبعبادةُصادقة،ُ
دفعو.ُالُشيءُيجمبُليُإبتياجًاُأكثرُوكأنوُثمنُصغيرُينبغيُالذيُعِرفتوُعمىُالصميبُيبدوُ

بي.ُذىبتُالىُالصميبُلكيُتتمكنواُمنُعبادتوُمنُخاللي.ُففيُىذهُالعبادة،ُأنتمُأنُتعبدواُأمنُ
ُوأبيُوأناُجميعناُواِحٌد."

ُ
ُأعظمُمنُنُالربُفمختبرتوُلحدُاألن،ُكانتُالعاطفةُالصادرةُفيُكلُماُإ يماُكانُيتحدثُإليَّ

وُليُعنُالعبادةُجاءُمنُداخلُشيءُإختبرتوُعمىُاإلطالق.ُكانُصوتوُىادئًا،ُولكنُماُقالُأي
فقدُكانُأكثرُمماُإستطعتُإحتمالو.ُعممُتُإنيُكنتُأسمعُأعظمُمحبٍةُإلبنُاهلل،ُوىيُُ،أعماقو
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ُالحقيقيةُاألتيةُمنُالمؤمنينُالُمِعدُّْ ُبإمكانُالعبادة ينُلمقتالُوالمناضمينُعمىُرؤيةُإبتياجُأبيو.
ُاألرضُأنُيكونُتأثيرىاُأكبرُمنُأيُشيءَُاخر.ُ

خدمةُالدخولُفيُمغادرةُذلكُالمكان،ُحتىُمعُكلُأمجاده،ُلمجردُُفيُالحاللُمرة،ُأردُتُألُو
نُكانتُصغيرةُ الحقيقةُأنوُبإمكانناُأنُمنُاألكثرُكأبةُعمىُوجوُاألرض.ُكنُتُمغمورًاُبيذهُوا 
بُمنُةُتعنيُأكثرُلالَُب.ُفرٌدُواحدُيعبدُالربُمنُاألرضُخاللُىذهُالفتراتُالمظممنممسُاالَُ

بُمنُعمىُاألرضُفيُالسماء.ُبإمكانناُأنُنممسُقمبُاالَُيينُالماليينُالذينُيعبدونوُفيُالمال
ىذاُالوقتُوكأنوُليسُلناُأبدًاُالقدرةُعمىُفعلُذلكُثانية!ُفوجئتُبيذاُالشيءُحتىُإنيُلمُأدركُ

ُكيفُسقطتُمطروحًاُعمىُاألرض.ُبعدئذُدخمُتُوكأنوُفيُنومُعميق.
ُ
ُاالَُرأي ُكانُىناكُمالُت ُبيكذاُب. ُعظمةُوقوةُحضوره ُبيكذا ُكانُمجده يينُوماليينُيخدمونو.

ُحتىُإنيُشعرتُأنُكلُاألرضُالُتقاسُ ُصوتو،ُكرىبة ُمرة ُسمعُت ُحينما ُقدامو. ُرمٍل حبِة
ُرأيتو،ُعممتُأنُالشمسُكانتُكذوكأنيُذرةُشعرتُ ُقدامو.ُواقفةُقدامُالشمس،ُلكنيُحينما رة

نُماليينُوماليينُمنُالنجومُالحية.ُكلُشيءُلفًاُماتُكستائرُحولو.ُكانُردائوُمُؤكانتُالمجُر
ُكانُحي ُاألبدُفيُمحضره ُالى ُالمكوثُقدامو ُبإمكاني ُعممتُأنو ُوصولجانو. ُوتاجو ُعرشو ًا:

ُ.أنُأعبدهوعدمُاإلكتفاءُمنُاإلعجاب.ُلمُيكنُىناكُىدٌفُأعظمُفيُالكونُمنُ

بُينظرُالصميب.ُكانُاالَُُياُوصارتُتراقب.توقفتُالسماءُكمفبُعمىُشيءُواحٍد.ُاالَُصممُثمُ
ُلمسْتُااَلبمحبةُاإلبنُألبيوُالتيُالُزالتُتعصرنيُمنُخاللُكلُاأللمُُو ُالظممةُالذيُعاناه

ُإى ُذلك، ُفعل ُحينما ُييتز. ُبدأ ُأنو ُحتى ُعمٍق ُاالَُبيكذا ُغمق ُحينما ُواألرض. بُتزتُالسماء
ُكانُإنفعالُاالَُ ُواألرضُظالمًا. ُزادتُالسماء ُحتىُعينيو، ُعظمة ُأفكرُبُبيكذا نيُبأإنيُلم

سأتمكنُمنُالبقاءُعمىُقيدُالحياةُإنُنظرتُذلكُالمشيدُأكثرُمنُالمحظاتُالوجيزةُالتيُنظرتوُ
ُفييا.

فيُكنيسةُصغيرة.ُفكماُيحدثُفيُإختبارُُثمُوجدتُنفسيُفيُمكانُمختمف،ُناظرًاُخدمةُعبادة
ُفيُغرفةُالكنيسةُالمن ُليُوكأنيُأعرفُكلُشيءُعنُكلُواحٍد ُبدا ، اضمة.ُكانُالجميعُنبويٍّ

ُيفكرُو ُيكونوا ُلم ُلكنيم ُفيُحياتيم، ُيُُفيُنيختبرونُتجاربُقاسية ُيكونوا ُلم نُمنُأجلُُوصمُّيا.
ُالرب.ُكانواُسعداءُوفرحيمُكانُصادقًا.ألجلُيم.ُكانُالجميعُيحاولونُتنظيمُأغانيُحمٍدُإحتياج

ُ
ُكانتُالسماءُتبكي.ُبُثانيةُوعممتُلماالَُرأيتُالسماء،ُوكلُالسماءُكانتُتبكي.ُثمُرأيتُا ذا

ب.ُىذهُالجماعةُالصغيرةُالتيُبدتُمنسحقةُوالمكونةُمنُانتُتبكيُبسببُالدموعُفيُعينيُاالَُك
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ُمناضمينُحرَُّ ُبلُدموعُالفرح.ُاهللُكتُأفراد ُتكنُدموعُاأللم ُلم ُيبكي. ُحتىُجعمتو ُعمٍق بيكذا
ُين،ُلمُأستطعُكبحُدموعي.دبُتجاهُأؤلئكُالقمةُمنُالعابُِنماُرأيتُالمحبةُالتيُشعرُبياُاالَُحي

لمُيشدُّنيُشيءُمماُإختبرتوُأكثرُمنُذلكُالمشيد.ُكانتُعبادةُالربُعمىُاألرضُأكثرُمرغوبةُ
تساعدُفيُتييئةُالقديسينُلممعاركُُليُمنُالسكنُفيُكلُمجدُالسماء.ُعممتُإنيُُأعطيتُرسالةًُ

ةُإبالغيمُكيفُيمكنناُأنُولالمتبقيةُعمىُاالرض،ُولكنُلمُيعنيُذلكُشيئًاُليُاألنُمقارنةُبمحا
ب.ُفالعبادةُالصادقةُالتيُُيظيرىاُأكثرُالمؤمنينُإتضاعًاُعمىُاألرضُقدُتجمبُفرحًاُنممسُاالَُ

ب.ُليذاُالسببُيفضلُالمالئكةُأنُُتعطىُليمُبلُأكثرُمنُذلك،ُإنياُقدُتممُسُاالَُلكلُالسماء،ُ
ُ.متعددةاتُُرطواُسمطةُعمىُمجنُأنُُيعموصايةُعمىُمؤمٍنُواحدُعمىُاألرضُ

ُ
ُالىُفرحُاالَُ ُبجانبُااَلب.ُناظرًا ُلمصالةرأيتُيسوعُواقفًا ُكانُُيراقبُالجمسةُالصغيرة ،ُبُفيما

ُأبواُ  ُفإعطاَء ُالسببُلذىابيُالىُالصميب. ُىو ُ"ىذا ُوقال، ُإليَّ ُواحدةُلتفَت ُلمحظة ُولو يُفرحًا
عبادتكُوسطُالصعوباتُكلُيوم.ُحينُتكونُُسعيداًَُكُأنُتجعموُكلُشيء.ُبإمكانُعبادتُُُِيسَتِحق

فإنياُتممسوُأكثرُمنُجميعُعابديوُفيُالسماء.ُىنا،ُحيثُُيرىُمجده،ُالُتستطيعُالمالئكةُمنُ
ُتعبدونوُدونُرؤيةُمجدهُفيُوسطُتجاربكم،ُ ىذهُىيُالعبادةُإمساكُنفسياُعنُعبادتو.ُحينما

تستفيدواُمنيا.ُُأعبدواُدونُأنُعواُتجاربكمُضيُّْبُيبحثُعنُىكذاُعابدين.ُالُتُُبالروحُوالحق.ُاالَُ
فرحًاُُأنُتجمبَُبلُلجمبُفرٍحُلو.ُلنُتستطيعُأبدًاُأنُتكونُأقوىُمنُستستممونو،ُب،ُليسُِلماُاالَُ

ُلو،ُألنُفرحُالربُىوُقوتكم."
ُ

 الخطية
 

ُمحتاجًاُ ُأكن ُلم ُلكني ُفترة، ُمنذ ُيتكمم ُأسمعو ُلم ُثانية. ُالحكمة ُبجانب ُواقفًا ُنفسي ُوجدُت ثم
تتشبعُبوُنفسي.ُكنتُأجاىدُالىُسبرُغورُالعملُليوُىوُأنُأدعُماُرأيتوُحتجتُإللكممات.ُماُإ

ُا ُكذرةُالعظيم ُكانت ُلو ُبالنسبة ُالشمس ُااَلب. ُعابدي ُمن ُنكون ُأن ُلمجرد ُلنا ُُأعطي لذي
رمل.ُمعُذلكُكانُيستمعُالىُصمواتنا،ُمبتيجًاُبناُبإستمرارُوىوُينظرنا،ُوكنُتُُوالمجراتُكحبة

ُماُكا ُأنوُكثيرًا نسانُتصوره،ُلكنيُاإلنُحزينًاُألجمنا.ُكانُأكبرُبكثيرُعماُيستطيعُعقُلُموقنًا
فيُالكونُكمو.ُبإمكانناُلمَسُاهلل!ُكلُإنساٍنُلوُالقدرةُُمُأيضًاُأنوُأكثرُالكائناتُعاطفةكنتُأعم

ُأ ُفِرحًا تُةُبدداألنُذلكُبطريقعرفتُمتألمًا.ُكنُتُأعرُفُذلكُالىوتيًا،ُلكنيُُوأنُيجعلُالربَّ
ُيةُلكلُشيءَُاخر.األىم

ُإليكمُأنقلُُليستُىناكُطريقةُأتمكنُبكمماتُأن الزمانُالذيُقضاءُذلك،ُلكنيُعممُتُأنوُعميَّ
بإمكانيُفعاًلُجمَبُفرٍحُُأنوُأعطيُليُعمىُاألرضُلكيُأعبده.ُكانُذلكُوكأنوُإعالٌنُجديد:ُ
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ُليسوع!ُأدركُُ ُبإمكانيُجمبُفرٍح ُكانُيعنيوُالربُحينماُهلل! ُالسببُذىبُالىُقالُأنوُلُما يذا
أخرىُحينماُُولوُلمحظة.ُلمُأِردُإضاعةُثانيةدُلمسُقمبوُميب.ُكلُتضحيةُُتستحقُذلكُلمجُرالص

ُتعظمتُالتجاربُأوُ ُكمما ُأنو ُأيضًا ُكانُواضحًا ُفيُعبادتو. ُأقضييا ُأن ُبإمكاني ُأنو عممُت
كيُأتمكنُمنُُتجارباُماُجعمنيُراغبًاُلتقبلُتممسوُأكثر.ُوىذكانتُالظممةُنتيجةُالعبادة،ُكمماُ

ُعبادتوُمنُخالليا.

،ُوُعِرفُالربُسابقًاُبسماعُاألذنفيُذاتُالوقت،ُشعرُتُمثلُأيوبُحينماُقالُأنوُبالرغمُمنُأن
بسُالذيُكانُمعُيسوعُلفترةُطويمةُومعُذلكُفيُالغبارُوالرماد.ُكنُتُمثلُفيمُِفإنوُحينماُرأهُتابُ

اُترىُماُمدىُتعجبُالمالئكةُمنُغباوتنا!ُثمُبُمنُخاللو.ُيالَُلمُيكنُيعرفُأنوُكانُينظرُا
ُتكممُالحكمةُثانية:

ُحتىُاأل ُأنو ُ"تذكر ُشأنًا ُقمبُاالَُمنُصغاقل ُيممُس ُأن ُاإلمكانية ُيجعلُريُلو ُذلكُوحده ب.
أناُفقط.ُمنيمُمنُأجلُواحٍدُمرةُأخرىُأىميتيمُأعظمُمنُأيُثمن.ُكنُتُسأذىبُالىُالصميبُ

ُ ُتجاأيضًا ُعن ُأعمم ُبأالمكم. ُمعأشعر ُنشاركيا ُألننا ُبفرحُِربكم ُأشعر ُليذاَُالُوُكم. ُنفٍس. ُكل ِم
منُكلُُكمُجميعًا.ُسيأتيُزمانُحينُُتمسُحُكلُالدموعالسببُالُزلتُأتشفعُبإستمرارُمنُأجم

دواُتجاربكم.ُبدُِلم.ُالُتُُلحتىُذلكُالحين،ُسُيستخدمُاالَُالفرحُثانية.ُُعين.ُسيأتيُزمانُحينُُيعرفُُ
ُُ"فيُوسطُتجاربكم.ظمُتعبيرُإليمانكمُممنُيجمبُالسرورُلناُسينشأُأنُأعظمُعبادتكمُوأعإذُ

خرين.ُينبغيُأنُترانيُفيُالعظائمُوالصغائر.ُفيُقمبك،ُوينبغيُأنُترانيُفيُاأل"ينبغيُأنُترانيُ
ُمنُالذينُيقفونُأمامكُاألن،ُسأتيُإليكُفيُ ُفيُكلُواحٍد ُمختمفًا ُأظيُر أناسُمختمفين.ُفكما

ُزنيُوتسمعُصوتيُوتتبعني."ة.ُىدفكُاألعظمُىوُأنُتميتمفمخُسأتيُإليكُفيُظروف
ُ

وُفيُبأنإستطعتُأنُأشعرُنظرتُحوالي.ُالحكمة،ُلمُيعدُموجودًاُىناك.ُالىُفيماُإلتفُتُألنظرُ
الىُالوراءُناظرًاُالشيودُالذينُكانواُواقفينُخمفي.ُلقدُُ،ُلكنيُلمُأستطعُرؤيتو.ُثمُإلتفتكلُمكان

ُأستط ُلم ُىناك. ُلكنيُكانُواقفًا ُرؤيتو، ُكنتُأعرفع ُمما ُأكثرُعمقًا ُُبطريقة كانُُلقدسابقًا،
ُمتواجدًاُفيُكلُواحدُمنيم.ُ

ُفيوُ ُإستطعتُسماعُصوتُالحكمة ُلكني ُكانُصوتُاإلصالحي ُيتكمم، ُاإلصالحي ُبدأ فيما
ُمباشرة.تمامًاُمثمماُكانُ ُيتكممُإليَّ

،ُسيظيرُخرمنُوقتُأللييم.ُإلرجوعُ"إنوُدومًاُفينا.ُإنوُفيك.ُإنوُفيُأؤلئكُالذينُينبغيُعميكُا
زهُفيُفإنكُتستطيعُأنُتميالُتراهُفيُحالُظيوره،ُُأنوُحينثانية،ُولكنُينبغيُأنُتعرفُُلك

ُإليك.ُ ُوِمنُخاللَُمنُيتكمم ُمتى، ُىوُيعرفُكيف، ُالحكمة. ُإنو ُأيُفيُشعبو. مكانُإقامتو،
منُ'بكىُعمىُأورشميم:ُُنحيُخالليمُإليكُىمُجزٌءُمنُالرسالة.ُتذكرُماُقالومنُفالذينُيتكممُ
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تمكنتُمنُرؤيتوُُذالنُتراهُإالُإُ'األنُوبعدُلنُتريننيُحتىُتقولي:ُمباركُاألتيُفيُإسمُالرب.
ُفيُأؤلئكُالذينُُيرسميمُإليك."

أجبتُو،ُ"منُالسيلُليُأنُأراهُوأسمعوُفيك.ُلكنوُليسُبتمكُالسيولةُمعُأؤلئكُالذينُىمُعمىُ
ُ"األرضُالذينُلمُيتمجدواُبعد.

ممموكُلُالدعوةعنوُىوُألنُتبحثُقاطعنيُأنجمو،ُ"لمُيكنُالقصدُأنُيكونُاألمرُسياًلُىناك.ُ
الذينُيحكمونُمعو.ُأؤلئكُالذينُيحبونوُويحبونُالحقُسيبحثونُعنوُأكثرُمنُبحثيمُعنُأعظمُ

ُالكنوزُأوُاإلنتصارات."
ُ

 لهالخضوع 
ُ

عوةُاألعظمُىيُأنُتخضعُلمربُتمامًا،ُنحوُاألمام.ُ"الدفيماُتقدمُتكممُشخٌصُلمُأستطعُتمييزهُ
ُوىذاُينبغيُمعرفتو"ُ

ُالمنتصرينُ ُمن ُكان ُالقديسين. ُرفقة ُالشخصُفي ُىذا ُلتواجد ُصعقُت ُإسمو. ُليُعن ُقال ثم
ُواحٍدَُاخر.عتقدُالعظماء،ُلكنيُكنتُأ ُدومًاُأنوُفعلُضررًاُأكثرُإلسمُالمسيحُمنُأيّْ

ُنعمةُالصم ُوجدُت ُأيضًا ُ"أنا ُإستمرُفيُالكالم، ُغمبفقطُلكيُتلنُترجعُيبُقبلُنيايةُوقتي.
لو،ُفإنوُسيستخدمكُلتنتصرُفيُإسمو.ُمستسممًاُىو.ُحينُُتكرّْسُنفسكُغِمبكُألجمو،ُبلُلكيُي

أنُتأسرُقموبُالناسُبالحقُالذيُيجعميمُأحرارًا.ُأؤلئكُالذينُيتبعونوُعنُُةُىيالحقيقيلنصرةُا
ُبشكلكثبُسُيستخدمُو ُأؤلئكُأكثرُإلخضاعُاألكثرينُوسُا ُعمىُاألرض، ُالمموك. ُأعظم يكونوا

ُالىُىنا.ُ ُحتىُيصموا ُفعاًل ُأنجزوه ُما ُولنُيروا ُعمىُأيُشيء. ُإنتصروا ُأنيم ُيدركوا ُما نادرًا
لنُُ-ُحتىُالكنوزُالتيُيمكنُإعتبارىاُروحيةُ-ُأؤلئكُالذينَُيدَِّخرونُكنوزًاُعظيمةُعمىُاألرض

ُيحرزواُإالُعمىُالقميلُىنا."

ُ"عمىُا ُليُوكأنُكلُماُقالُبولس، ُبدا ُتوفيُت، ُحينما ألرضُلنُتستطيعُكيلُالكنوزُاألبدية.
كانتُتسقطُأعطيتُحياتيُلبنائوُعمىُاألرضُقدُتيدم.ُالكنائسُالتيُأعطيُتُحياتيُلنيظتياُ

ُبكونيُ ُشعرُت ُاألخيرة ُأيامي ُفي ُإني ُحتى ُضدي. ُقمبوا ُأصدقائي ُأقرب ُحتى ُاإلرتداد، في
ُ."فاشالًُ

حسبُتُبولسُكأٍبُروحي،ُكماُيفعلُمعظمناُىنا.ُمعُإنيُفيُالكالم،ُ"نعم،ُإستمرُالفاتحُالعظيمُ
فإنوُمعظمُالذينُخرجواُسالمينُمنُالمعركةُالعظيمةُسيكونواُمنُالمنتصرينُفيُالنيايةُألنيمُ

عمىُُتتواجدكانواُأوفياءُلموقوفُمعُالحق.ُلنُتقيسُالثمرُالروحيُالحقيقيُبصورةُصحيحةُفيماُ
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طُقياسُنجاحكُالحقيقيُبمدىُقدرتكُعمىُالنظرُالىُالربُبوضوٍحُأكثر،ُاألرض.ُبإمكانكُفق
ُمدىُمعرفتكُلصوتو،ُومدىُمحبتكُلإلخوة."ُو
ُ

حال،ُفيُيومُُفاشل.ُعمىُأيثمُتكممُبولسُثانية،ُ"ألشيرُعديدةُقبلُإعدامي،ُشعرُتُوكأنيُ
نورُالذيُكانُملُمضت.ُذاكرتيُإعداميُتذكرُتُإستفانوسُالذيُرأيتوُيموتُعندُقدميُلسنواتٍُ

أتمكنُلكيُُدومًاُأنوُماتُألجميكنُتُأشعرُكثيرة.ُُتجاربرافقنيُخاللُيُذلكُاليومُفيُوجيوُف
نُكنتُُحمنُرؤيةُالنورُالحقيقي.ُعممُتُإنيُلوُتوفيتُمثلُإستفانوس،ُ أشياءُفعمتُقدُُتىُوا 

بأنيُفعاًلُُ.ُكنتُشاكرًاُجداًُعبثاًُمُتمضيُأنُحياتيُلذلكُضمانًاُألعطانيُجدوى،ُأخرىُبدونُ
نُلمُتبدوُخدمتيُقدُأنجزْتُالكثير. ُ"كنُتُأموتُمنُأجلُاإلنجيل،ُحتىُوا 

كانيتُأيياميُاألخييرةُعميىُاألرضُاألكثيرُفإنكشيفتُالنعمية،ُىكيذاُإنكشفُىذاُاإلعيالنُليي،ُكماُ"
يومييييًاُعييينُالميييوتُكنيييُتُأحييياولُإخالصُروعيييةُعميييىُاإلطيييالق.ُثيييمُأدركيييُتُفيمييياُكنيييُتُأعييييشُوبييي

نفسيي،ُكانيتُىنياكُبيذورُأبدييةُتُيزرعُُُتُفييياأنكيُرُميرةدميةُاإلنجييل،ُوفييُكيلُرغباتيُمينُأجيلُخ
ميييعُإنييييُليييمُأسيييتطعُرؤيتيييياُفييييُالعيييالمُالمؤقيييِت.ُوبتواجيييديُىنيييا،ُأسيييتطيعُاألنُأنُأدركُأنُذليييكُ

بيالثمِرُاليذيُتيراهُعميىُاألرض،ُبيلُإفعيلُمياُينبغييُأنُُتأكيد.ُعميكُأنُالُتحاوَلُالُحكمحقيقيُبال
ُ"ًا.ئباتفعموُلكونوُص

ُ ُمن ُأكثر ُذلك، ُ"مع ُاإنتاج ُلثمر، ُتكون ُفإنكُينبغيُأن ُبحثتُعنو ُإن ُالرب. دعوتكُلمعرفة
ستجدهُدائمًا.ُفيوُقريبُعمىُالدوامُألولئكُالذينُيقتربونُإليو.ُيرغبُالعديدُمنُالناسُمحضره،ُ

دعوتك.ُُلكنيمُالُيقتربونُإليو.ُينبغيُأنُتفعلُأكثرُمنُأنُترغبو.ُعميكُأنُتطمبو.ُىذاُجزءُمن
ليسُىناكُىدفُأعظم.ُستقاسُنصرتكُبمدىُبحثك.ُستكونُبقربوُعمىُالدوامُبحسبُإرادتك.ُ

ُستكونُنصرتكُفيُالحياةُبحسبُرغبتكُإليو."
نُدفنَتُالعديدُُوثمُرفعُبولسُيدهُووجيياُنحوي.ُ"ُأعطيتُالكثير،ُ سُيطمبُمنكُالكثير.ُحتىُوا 

خرين،ُلكنكُستخفقُفيُنجزُأكثرُبكثيرُمنُاأليمكنكُأنُتفإنوُإليك،ُعتُودُِمنُالمواىبُالتيُأ
ُينب ُعنُالربُمِيمَِّتك. ُباحثًا ُمعُاألخرين،ُبلُواصلُالسعي، أكثر.ُُغيُأنُالُتقيسُنفسكُأبدًا

ُورغمُذلك،ُمعُكلُالمجدُالذيُسينكشفُلك،ُالُتنزعُذاكُالرداءُعنك!"
ُ

 الزرع والحصاد
 

ذلكُالمجدُالذيُكنتُأنظرهُاألن،ُبداُُنظرُتُالىُرداءُالتواضعُالذيُكانُيشيرُإليو.ُفيُكل
ُ ُمرتعبًا ُكنُت ُالكئيبُمضاعفًا. ُلونو ُرداوأنا ُالدرعُتحتو،ُءبيكذا ُألنظر ُأزحتُو ُفيُمحضرىم. ة
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حينئذُرأيتُالدرعُأكثرُتألقًاُمماُرأيتوُسابقًا.ُكانُمتألقًاُجدًاُوكمماُزدتُفيُإزاحةُالرداء،ُكمماُ
ُأشعرُبإرتباكُحال،ُصرتُُُسطوعُالدرع.ُعمىُأيتُقداميُبسببُلمجموعةُالتيُكانإضمحمتُا

ُ الُأشعرُعمىُاألقلُُىناكُكيكنتُأقلُلسطوعُدرعيُالمشرق.ُثمُقررُتُنزعُالرداءُكموُفيما
ُمنوُوأناُفيُمحضرُىكذاُمجد.ُبأنيُُمشمئز

ُلعدةُلحظات.ُلمُأكنُقادرًاُعمىُرؤيةُأيُشيءُبسببُ ُتألقكانُىناكُسكوٌت،ُثمُوقفُتُىادئًا
ُأفيمُلماذاُلمُيكنُبإمكانيُالسماعُأيضًا.ُثمُدعوُتُالحكمة.درعي.ُلمُ

ُسمعُتُصوتو،ُ"ضعُردائكُعميك،"

اُلُالقاعةُالعظيمةُثانية.ُفقمُت،ُ"ياُرب،ُماذشكلُمعتمُشكففعمُتُكماُقالُليُثمُبدأُتُأنظرُب
ُمنيمُُمعتٍمُبيذاُالشكل؟"ُحدثُلكلُواحٍد؟ُلماذاُكُلُواحد

ُدونُإرتدائكُذلكُالرداء."شيءُىناُأيُ"الُتستطيعُرؤيةُ

ُفأحتجُتُشاعرًاُبيأسُفظيع،ُ"لكنيُأرتديوُاألن،ُوماُزلتُغيرُقادرُعمىُالنظرُجيدًا،"

"فيُكلُوقٍتُتنزعُاإلتضاعُعنكُستكونُعميانًاُلمنورُالحقيقي،ُوستحتاجُالىُوقٍتُلتكونُقادرًاُ
ُعمىُالنظرُثانية."

ُلكنوُلمُيكنُشي ُثانية، ُمقارنةُلمسابق.ُرجعْتُرؤيتيُثانية،ُولكنُمعُإنيُبدأُتُأنظرُالمجد ئًا
ُببطءُشديد.ُكنُتُحزينًاُلدرجةُالُيمكنُوصفياُبكممات.

ُسألُت،ُ"أينُبولس.ُأناُأعممُأنوُكانُمزمعًاُأنُيقولُليُشيئًاُميمًا."

ُ"حينماُنزعتُردائك،ُغادرُكلُالذينُكانواُىنا."

ًُاُلمظيري.ُىلُأزعجيمُذلك؟""لماذا؟ُلماذاُيغادرونُلمجردُنزعيُالرداء؟ُكنتُمرتبك

"الُلمُينزعجوا.ُعممواُأنوُلنُيكونُبإمكانكُأنُترانيُأوُتسمعنيُمنُخالليمُبدونُالرداء،ُلذلكُ
ُكانُعمييمُالرجوعُالىُأماكنيم."

ُصرُتُأكثرُحزنًاُلسماعُتمكُالعبارة.ُ

ُفقمُت،ُ"ياُرب،ُأناُأعممُأنُماُأرادواُقولوُليُكانُميمًاُجدًا.ُىلُسيرجعون؟"

أنُالُبسيساعدك،ُولكنُإنُتعممَتُالدرسُذلكُ"صحيحُأنوُفاتكُإعالنُميٌمُبنزعكُلردائك.ُكانُ
ُتعممَتُ ُقد ُفإنكُتكوَن ُلمسببُالذيُدفعكُلفعلُذلك، ُخاصة ُثانيةُعمىُاإلطالق، تنزعُالرداء

ُدرسًاُميمًاَُاخر."
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ُتعممتُُ ُإني ُأعتقد ُرب، ُ"يا ُبيكذاُتوسمُت، ُشعرت ُإني ُأتذكر ُلست ُالدرس. ُعمىُُذلك رداءة
ُ"؟اإلطالق.ُأالُيستطيعونُالعودةُاألنُوالمشاركةُبماُلدييمُألجمي

ُوكلُالحكمِةُأتيةُمني.ُأتكمُمُمنُخاللُالناسُألنُالناسُالذينُأتكممُمنُخالليمُىمُ "كلُالحقّْ
،ُفإنيُسأتمكنُمنُالتكممُإليكُبشكلُيكفيُإلحتفاظكُبالرداءمتضعًاُفيماُتبقىُجزءُمنُالرسالة.ُ

ُإليكُفيُمجد ُسأتكمم ُروحيًا. ُوأصمًا ُفإنكُستصبحُعميانًا ُمتىُنزعتُالرداءُعنك، .ُ إنُدومًا
ُ"رُالطريقةُالتيُأتكممُبياُإليك.دعوتني،ُولكنُينبغيُأنُُأغيُّْ

.ُسُأعطيكُالرسالةُدتكُعمىُإستالمُرؤيتكُبأكثرُسرعة"لسُتُأفعلُذلكُلمعاقبتك،ُولكنُلمساع
ُمنُخاللُى ُإعطائيا ُمزمعًا ُأعدائُِالتيُكنُت ُولكنُينبغيُأنُُتعطىُمنُخالل ُالشيود، .ُكذه

ُالتيُ ُلكيُتستمميا.ُىذهُىيُالطريقةُالوحيدة ستأتيُالرسالةُمعُضيقاتُوعميكُأنُتنحنيُجدًا
ُىو ُالتيُتحتاجيا.ُألنُما ُستستممُرؤيتكُثانيةُبالسرعة ُعمىُقادمُفييا ُينبغيُأنُتكونُقادرًا ،

ُرؤيتو.
ُ

 اإلنكسار
 

صارُيُشعرُتُبو.ُعممُتُأنُماُبإمكانيُإستالموُبيكذاُطريقةُمجيدةُإنماُالحزنُالذُحتملالُيُُ
ُمنُذلكُىوُأنُالمجدُالعظيمُالذيُشاىدتوُقبلُبضعُ يأتيُمنُخاللُضيقاتُشديدة،ُاألسوأ

ُ.جداًُُمعتٌمُىوُاألنُدقائقُ

لماُفعمُت.ُأعممُاألنُكمُكانُخطًأ.ُإنُوجعُىذهُالغمطةُصعبُُناشدتو،ُ"ياُرب،ُإنيُمتأسفٌُ
ُوأستممُرؤيت ُأليستُىناكُطريقةُألكونُمغفورًا ُإحتمالو. ُأنُلحظةُجدًا يُثانية؟ُالُيبدوُصوابًا

ُنُاإلفتخارُتؤديُالىُىكذاُدمار،"واحدةُم

ُولبقيةُ ُالخطية ُليذه ُالثمن ُدفعُت ُلقد ُالعقاب. ُعميو ُتستحق ُشيء ُىناك ُليس ُمغفوٌر. "أنت
.ُفبسببُنعمتيُتوجدُعواقبُلمخطية.ُالخطايا.ُإنكُتحياُبنعمتي.ُليسُذلكُبسببُناموسُالبُِ رّْ

ُأخذُإبميسُخطوتوُ الُفإنوُليسُبإمكانيُإئتمانكُبسمطتي.ُحينما ينبغيُأنُتحصدُماُتزرعوُوا 
األنانيةُواإلفتخار،ُتبعتوُحشودُمنُمالئكتيُالذينُإئتمنتيمُلسمطتو.ُحينماُسقطُأدم،ُُنحواألولىُ

ُفألؤلئكُالذينُأُُ ُكثيرة. ُسمعانتُحشود ُىكذا ُليستُىناكُعطييم ُمماثمة. ُمسؤولية ُتتواجد طة،
.ُفمألخطاءُمسؤولية.ُالمسؤوليةُتعنيُأنُاألخرينُسُيعاقبواُإذاُإنحرفَتُأنتُسمطةُحقيقيةُبدون

ُ"عواقب.

خرينُبأعمالك.ُفإزالةُساعدُأوُتسئُالىُاألسمطةُأكثر،ُكمماُكانُبإمكانكُإماُأنُتُُُ"كمماُُأعطيتَُ
ُالتيُىيُأسمىُعواقبُأعمالكُستكونُبنزعُالمسؤولي ةُالحقيقية.ُأنَتُجزٌءُمنُالخميقةُالجديدة
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ةُمنُالجميع.ُبكثيرُمنُالخميقةُاألولى.ُأؤلئكُالذينُُدعيواُليحكمواُمعيُقدُُأعطواُأعظمُمسؤولي
كانُمالكًاُعظيمًا،ُلكنوُلمُيكنُإبنًا.ُقدُُقدأعمىُمماُكانُيشغمياُإبميس.ُفُقدُُدعيواُالىُمركز

ُم ُوارثًا ُلتكون ُفُدعيَت ُمعي. ُشتركًا ُلقصدُياكمحياتك ُجميعًا ُىي ُالضيقاتُواإلعالنات، ُمع ،
ُ"تعميمكُمسؤوليةُالسمطة.

.ُتستطيعُأنُتتِضعُبسقوطكُأكثرُصعوبةتعممو،ُىناكُطريقةُسيمةُأوُعميكُ"لكلُدرٍسُينبغيُ
نكسارك،ُأوُأنُ الصخرةُعميكُوتسحقكُُمحِولًةُإياكُالىُمسحوق.ُفيُِكالُتسقطُعمىُصخرةُوا 

ُالطري ُاإلتضاع. ُأي ُاإلنكسار، ُىي ُالنيائية ُالنتيجة ُمقتين، ُاألول ُالسقوط ُسبََّب نُاإلفتخار
ُمأساةُوظممةُكانُالسببُالنعمة،ُُو فيُمعظمُالسقوطُمنذُذلكُالحين.ُينتجُعنُاإلفتخارُدومًا

ُالت ُعمى ُأساِوَم ُلن ُبسمطتك، ُلخدمتيم ُُدعيت ُالذين ُأؤلئك ُوألجل ُفألجمك ُأدومعاناة. الذيُيب
ُ"ماُزرعتو.ُتتعمموُبحصادُينبغيُأن

ألنُوالده،ُداودُالممك،ُلمُيؤدّْبو.ُتذمَّرُسميمانُلكونوُلمُيستطعُاإلفالتُمنُأيُُيَّا"تباىىُأدون
رُأنوُلمُيعاملُبإنصاٍفُإالُأنُداودُلمُيكنُظالمًا.ُشيءُبدونُتأديبُوالده.ُمعُأنُسميمانُفكَُّ

ُممك ُليكون ُمدعوًا ُكان ُسميمان ُأن ُيعمم ُداود ُكان ُىمُفقد ُأكثر ُتأديبًا ُيستممون ُالذين ُأؤلئك ًا.
ُ"الَمدعوينُليسيرواُفيُسمطةُأعظم.

"كنَتَُمعِميًاُألنكُخرجَتُمنُاإلتضاعُوبدأتُتتجوُنحوُاإلفتخار.ُالُيمكنُلإلتضاعُأنُيجمبُ
ُدعُاإلرباكُليكونُ ُذلكُألنكُبدأتُتتحركُفيُاإلفتخار. ُتشعرُباإلرباك، ُبدأَت ُحينما إرباكًا.

ُبأن ُفإنكُتحذيرًا ُإنُحدثُذلك، ُالُتدعُاإلرباكُيسيطرُعمىُأعمالك. كُإنحرفتُعنُالحكمة.
إنيُسأكونُحينئذُقادرًاُُنُتقبلُكلُفرصٍةُألنُتكونُمتضعًا،ُعالماًُ.ُتعمَّمُأسقوطًاُأبعدستسقطُ

ُ"بسمطةُأكبر.عمىُإئتمناكُ
ُأكثرُعنُ جلُمساعدةُمنُأإخفاقاتكُ"الُتتباىىُفيُقوتك،ُبلُفيُضعفاتك.ُإنُتكممتُجيارًا

ُلعرِضُإنتصاراتك.األ ُفسأكونُأكثرُجيارًا ُسيُُ'ُخرين، ُنفسو ُوكلُمنُألنُكلُمنَُيرفع تضع،
ُ"'يتضعُنفسوُسُيرفع.

ُ
ماُقالوُكانُصحيحًا.ُفأناُبنفسيُكرزتُذاتُالرسالةُمراتُعديدة.ُفكرُتُكيفُأنُكلُعرفُتُأنُ

لىُرسائميُأكثرُمنُالذينُأكرزُبأنيُمحتاجُاأدركتُبولسُحذَّرُتيموثاوسُألنُينتبوُلتعميمو،ُف
ُسحبُتُ ُالمتواضع. ُالرداء ُمن ُأكثر ُالذيُكنتُأرتديو ُالمشرق ُبسببُالدرع ُخجاًل ُكنُت إلييم.

،ُواضحشكلُإشراقُعينيُوكبرتُرؤيتيُبإزدادُماُفعمتُذلك،ُعندالرداءُالىُالداخلُبأكثرُشدة.ُ
ُماُكانتُعميوُقباًل.عمعُأنياُكانتُالُتزالُبعيدةُ

ُ
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ُر.بأكُشكلظرُالباب.ُكنُتُخائفًاُمنُدخولوُثانية،ُعمىُاألقلُحتىُأستممُرؤيتيُبإلتفُتُألن

ُاألن،"ُقالُالحكمة،ُ"ينبغيُأنُتذىب

ُسألُت،ُ"ماُالذيُفيُالجيةُاألخرى؟"

ُ،"مصيركأجاب،ُ"

ُبالرؤي ُإمكانيُدخولُالبابُثانية ُلعدم ُكنتُالُأزالُمتأسفًا ُالذىاب. ُأنوُعميَّ التيُُاكنتُأعمم
نيُسأكونُأكثرُابقًاُألنيُعممُتُاألنُمدىُالظممةُالمتواجدةُفيُالجيةُاألخرى،ُإلكانتُليُس

ُلذلك ُالوقت، ُمن ُلفترة ُعمىُاألخرين ُالربُوليسُُإعتمادًا ُأثقُفي ُبأن ُوعاىدتُنفسي فكرُت
برؤيتي.ُوفيُالحالُأشرقتُعينيُبصورةُأكثر.ُفبدأُتُأنظرُثانيةُالىُالقاعةُالعظيمةُألرىُإنُ

اُكانتُفيُالسابق،ُولكنيُقررتُعدمُفعلُذلك.ُكنُتُُمصممًاُأنوُمنُاألفضلُكانتُمشرقةُكم
ُتنظمتُ ُفيُالسابق. ُكما ُمتألقًا ُوكان ُبجانبي، ُالحكمة ُظير ُثم ُالىُالوراء. ُأنظر ُأنُال األن
عينيُلمنورُبسرعةُحتىُإنيُتمكنتُمنُالنظرُإليو.ُلمُيقلُشيئًا،ُلكنيُإكتسبتُشجاعةُعظيمةُ

كنتُالُأزالُأشعرُبالندمُألنيُلمُأسمعُكلُالرسالةُالتيُكنُتُعمىُوشكُُوأناُأنظره.ُمعُذلك،
ُإستالمياُمنُسحابةُالشيود.

ُ ُالندم ُتحول ُستكونالىُعزيمة"إن ُحينُ، ُحينئذ ُبكثير. ُأسيل ُلتمجيدُُالتجربة ُأعدائك يظير
ُفيُالسمطةُلمييمنةُعمىُأعدائي."نموُأكثرُأنفسيمُعميك،ُفإنكُست

الباب،ُأصابتنيُدىشة.ُرأيتُماُكانُعمىُالبابُبصورةُأكثرُمماُرأيتوُحينماُنظرُتُثانيةُالىُ
مختمفًاُعنُُوفيُجمالوُُبابُمختمف.ُبداُليُأنُالبابُكِبر،ُففكرتُلمحظةُبأنيُأتواجدُعندُسابقاًُ

ُبالذىبُ ُمجيدة ُألقاٌب ُعميو ُمكتوٌب ُكان ُالعالم. ُىذا ُفي ُحتى ُقباًل، ُرأيتيا ُالتي ُاألبواب بقية
ُلدرجةُإستصعبُعميَُُّوالفضة.ُكانُىناك ُكانتُجذابةُجدًا مجوىراتُجميمةُلمُأعرفيا،ُلكنيا

ًُا.مُأدركُتُأنُالبابُبأكمموُكانُحية.ُثصرفُالنظرُعنيا.ُكانتُجميعياُحيَُّ

ُسُفيُالباب،ُوضعُالحكمةُيدهُعمىُكتفيُوقال،ُ"ىذاُىوُالبابُالىُمنزلي."ُحينُفيماُكنتُأتفرَُّ
ُفيمُتُفيُالحالُأنُاإل ُالبابُكانُقالُذلك، ُىذا اإلنجذابُذاتُنجذابُالذيُشعرتُبوُتجاه

.ُفكرتُمميًا،ُكيفُباإلمكانُبطريقةُماالحكمةُكانُالذيُشعرتُبوُحينماُنظرتُالىُالحكمة.ُ
ُيبدوُعاديًاُوكئيبًا.ُأجابُالربُسؤاليُالذيُلمُأتفوهُبو.أنُأنُشيئًاُبيكذاُجمالُ

ُىوُالىُأنُترانيُفي ُبدأتُشعبي.ُُ"الُتستطيعُرؤيةُمنزليُكما تسمعنيُفعاًلُمنُخاللُفيما
مجدُأعظمُسترىُشعبيُقبلُخمعكُلردائك،ُكانتُعينيكُمفتوحتانُلتنظرُمنزليُكماُىو.ُىناكُ

مماُتستطيعُرؤيتوُاألن.ُىذاُىوُالباب،ُلكنُىناكُأشياءُأخرى.ُحينماُترجعُالىُعالمكُالذيُ
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ُينبغيُأن ُىوُما ُينبغيُأنُتفتشُعنو.ُىذا ُىوُما ُىوُماُُيخصك،ُىذا تقودُشعبيُإليو.ُىذا
ُمنزلي."ُ-ُجمو،ُوىذاُىوُماُينبغيُأنُتساعدُلبناءهألينبغيُأنُتجاىدُ

ُلمُينفتحُالباب،ُلكنيُعبرتُمنُم ،ُمشيُتُنحوُالباب. ُكانتُيدُالحكمةُعميَّ نتصفو.ُالُفيما
صفُماُشعرتُبوُعندُعبوريُمنُخاللو.ُُوىناكُلغةُبشريةُتستطيعُُأستطيعُأنُُأصدّْقُأن

المالئكة،ُمنُيُتُمجدُكلُالدىورُفيُلحظةُواحدة.ُرأيُتُاألرضُوالسماءُكواِحٍد.ُرأيُتُربواتُرأ
ُيخدمونُفيُ ورأيُتُربواتُمنُالشعوبُوالتيُكانتُأكثرُتألقًاُمنُأيُمالكُرأيتو.ُكانواُجميعًا

ُمنزلو.

ُأعرفُاألنُالدعوة.ُمعُإنيُعانيُتُالكثير،ُلكنيُعممتُأنُتفويضيُقدُبدأُاألن.

ُ

ُُُُُلنيايةا
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