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المقدمة
ل ننشــر هذا الكتاب، أيها القارئ، ليخبرنا أن في العالم خطيًة وويالً وشــقاء، 
فإننــا نعلــم هــذا كلــه ِعلــم اليقيــن. ول ننشــره ليقــول لنــا أن هنالــك عــداء مســتحكما 
، بيــن  وصراعــاً رهيبــاً ل هدنــة فيــه ول هــوادة بيــن الظلمــة والنــور، بيــن الخطيئــة والِبــرِّ
الحــق والباطــل، بيــن المــوت والحيــاة. إننــا نعلــم هــذا فــي قــرارة نفوســنا، ونعلــم 

أَيْضــاً أننــا شــركاء فــي هــذا النضــال نقــوم بدورنــا فيــه.
ولكــن فــي بعــض األحيــان يداعــب نفوســنا الشــوق إلــى معرفــة المزيــد عــن هــذا 
الصــراع الهائــل: هــل بــدأ فــي هــذا الزمــان أَْم هــو أزلــي؟ مــا العناصــر التــي تدخــل 
فــي مظاهــره المعقــدة جــداً؟ مــا صلتــي بــه ومــا مســؤوليتي؟ لقــد وجــدُت نفســي 

؟ فــي هــذا العالــم مــن دون اختيــاري، فهــل هــذا يعنــي شــراَ أَْم خيــرا بالنســبة إلــيَّ
مــا هــي المبــادئ العظيمــة التــي تدخــل فــي هــذا الصــراع، وكــم تطــول مدتــه؟ 
ومــاذا تكــون نهايتــه؟ هــل ســتغوص هــذه األَرْض، كمــا يقــول لنــا بعــض العلمــاء، 
فــي أعمــاق ليــل أبــدي متجمــد مظلــم، أَْم أن أََمامهــا مســتقبالً أفضــل يشــرق فيــه نــور 

الحيــاة وتنعشــه محبــة هللا األبديــة؟
ثــم إن هنالــك ســؤال يطــرق أبــواب قلوبنــا قائــالً: كيــف يمكــن أن يــؤول الصــراع 
الــذي فــي قلبــي، والنضــال بيــن األنانيــة المتحكمــة والمحبــة الدافقــة، إلــى نصــرة 

كاملــة حاســمة للخيــر والصــالح، نصــرة أبديــة؟ مــاذا يقــول كتــاب هللا؟ 
لــكل  أبديــة  لهــا أهميــة  التــي  المشــكلة  عــن هــذه  إيــاه هللا  يعلمنــا  الــذي  ومــا 
مــن  بــكل إصــرار  تأتينــا  ناحيــة وهــي  مــن كل  نفــس؟ مثــل هــذه األســئلة تواجهنــا 

حاســمة.  محــددة  إجابــة  وتطلــب  قلوبنــا  أعمــاق 
ل شــك فــي أن اإللــه الــذي خلــق فــي قلوبنــا هــذا الحنيــن إلــى مــا هــو أفضــل، 
الحنيــن إلــى الحــق، لــن يحرمنــا مــن جــواب عــن كل مــا نحتــاج إلــى معرفتــه، ألن »  
ــاِء « )عامــوس 3: 7(. ــُن ِســرَُّه لَِعِبيــِدِه األَنِْبيَ ــيَِّد الــرَّبَّ لَ يَْصَنــُع أَْمــرًا إِلَّ َوُهــَو يُْعلِ السَّ

فلكــي نــدرك مبــادئ هــذا الصــراع العظيــم األهميــة والمتوقفــة عليــه حيــاة الكون 
بأســره، علينــا أن نطَّلــع عليــه فــي هــذا الكتــاب ألن المؤلفــة قــد بســطته أََمامنــا فــي 
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دروس متماســكة محسوســة ملموســة عظيمــة األثــر، تغطــي العشــرين قرنــاً األخيــرة.
مدينــة  أورشــليم،  تاريــخ  مــن  المحزنــة  الختاميــة  بالمشــاهد  يبــدأ  والكتــاب 
مختــاري هللا بعــد رفضهــا رجــل جلجثــة الــذي جــاء ليخلِّــص. ثــم يســير الكتــاب قُُدمــاً 
ـْت بــأولد هللا فــي القــرون  علــى طــول طريــق األمــم، ويرينــا الضطهــادات التــي حلّـَ
األولــى، والرتــداد العظيــم الــذي تبــع ذلــك فــي كنيســته، ويقظــة العالــم التــي حققهــا 
اإلصــالح الــذي فيــه تتجلــى بــكل وضــوح بعــض المبــادئ العظيمــة لذلــك الصــراع، 
والصــواب،  الحــق  مبــادئ  فرنســا  رفــض  مــن  نتعلمــه  الــذي  المخيــف  والــدرس 
وانتعــاش الكتــب المقدســة وتعظيمهــا، وتأثيرهــا الصالــح المانــح الحيــاة والخــالص، 
واليقظــة الدينيــة فــي األيــام األخيــرة، وفــك ختــوم ينبــوع كلمــة هللا المتألقــة نــوًرا 
لــكل  بمــا فيهــا مــن إعالنــات عجيبــة للنــور والمعرفــة لمواجهــة الطوفــان المهلــك 

الظــالم. ضــاللت 
إنَّ هدف هذا الكتاب، أيها القارئ، هو أْن يعين النفس المضطربة للحصول 
علــى الحــل الصائــب لــكل هــذه المشــاكل. لقــد كتبتــه ســيدة ذاقــت هللا ووجدتــه 
صالحــاً، ســيدة تعلمــت مــن شــركتها مــع هللا ودرســها لكلمتــه أن ســر الــرب لخائفيــه 

وعهــده لتعليمهــم.
وإن النضــال الحالــي الوشــيك الوقــوع، بمــا يتضمنــه مــن مبــادئ حيويــة، والــذي 
ل يمكــن إلنســان أن يلتــزم جانــب الحيــاد حيالــه، قــد بُســطت مبادئــه الحيويــة هنــا 

بــكل وضــوح وقــوة.
وفــي الختــام يخبرنــا هــذا الكتــاب عــن النصــرة األبديــة المجيــدة، نصــرة الخيــر 
علــى الشــر والحــق علــى الباطــل والنــور علــى الظلمــة والفــرح علــى الحــزن والرجــاء 
علــى اليــأس والمجــد علــى العــار والحيــاة علــى المــوت والمحبــة األبديــة الصبــورة 

علــى كل حقــد وكراهيــة.
ولقــد كانــت الطبعــات الســابقة لهــذا الكتــاب واســطة فــي اإلتيــان بنفــوس كثيــرة 
إلــى الراعــي األميــن. والناشــرون يســألون هللا أن يجعــل هــذه الطبعــة ذات ثمــر وفيــر 

لخيــر النفــوس األبدي.
والُمَعــرُِّب يبتهــل اليــه تعالــى حتــى يجعــل هــذا الكتــاب المنقــول إلــى العربيــة 
إلــى ملكــوت  يــده لجتــذاب كثيريــن مــن أبنــاء شــرقنا العربــي  واســطة فعالــة فــي 

النعمــة والنــور حتــى ينالــوا باإليمــان خــالص ابــن هللا.

الناشرون



كلمة تمهيدية
قبــل دخــول الخطيئــة العالــم كان آدم ينعــم بوفــاق تــام مــع باريــه. ولكــن منــذ 
فصــل اإلنســان نفســه عــن هللا بالعصيــان ُحــرم الجنــس البشــري مــن هــذا المتيــاز 
السامي. ومع ذلك فعبر طريق تدبير الفداء انفتح لساكني األَرْض طريق يمكنهم 
بواســطته أن يســتعيدوا صلتهــم بالســماء. لقــد اتصــل هللا باإلنســان بروحــه وأعطــي 
يُســوَن َمُســوِقيَن  العالــم نــورا الهيــا بمــا أعلنــه هللا لمختاريــه: » تََكلَّــَم أُنـَـاُس هللِا الِْقدِّ

ِمــَن الــرُّوح الُْقــُدِس « )2 بطــرس 1: 21(. 
وفــي غضــون األلفيــن والخمســمائة ســنة األولــى مــن التاريــخ البشــري لــم يظهــر 
إلــى غيرهــم،  للنــاس وحــي مكتــوب. وأولئــك الذيــن أوتــوا علمــا مــن هللا ابلغــوه 
فســلمه اآلبــاء إلــى بنيهــم مــدى أجيــال التاريــخ المتعاقبــة. وقــد بــدأ إعــداد الكلمــة 
المكتوبــة فــي عهــد موســى، وُجمعــت اإلعالنــات الموحــى بهــا فــي كتــاب واحــد، 
واســتمر إعــالن الوحــي ألفــاً وســتمائة ســنة، مــن موســى مــؤرخ الَخلْــِق والنامــوس 

إلــى يوحنــا كاتــب أســمي حقائــق اإلِنِْجيــل.
س يشــير إلــى هللا علــى أنــه مبدعــه ومؤلفــه، ومــع ذلــك فقــد  واَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
بــه كتــب كل ســفر مــن أســفار  الــذي  أيــٍد بشــرية. ومــن خــالل األســلوب  ســطرته 
ِبــِه  الكتــاب تتبيــن لنــا مميــزات الكتبــة العديديــن. وكل حــق معلــن فيــه » ُموًحــى 
ــر عنــه بأقــوال النــاس. فلقــد  ِمــَن هللِا « )2 تيموثــاوس 3: 16(، ومــع ذلــك فإنــه يعبِّ
أفــاض اللــه الســرمدي بروحــه القــدوس نــوره فــي أذهــان عبيــده وقلوبهــم، فأعطــوا 
تصــورات ورؤى وآيــات ورمــوزا. وقــد عبــر أولئــك الذيــن أعلــن لهــم الحــق بإحــدى 

هــذه الطــرق عــن أفكارهــم بلغــة بشــرية.
لقد نطق هللا نفسه بالوصايا العشر وكتبها بيده. فهي ليست من تأليف إنسان 
بــل هــي مــن هللا. لكــّن اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس، بحقائقــه اإللهيــة المعبــر عنهــا بلغــة النــاس، 
يُبــرز التحــاد بيــن مــا هــو الهــي ومــا هــو بشــري. وقــد ظهــر مثــل هــذا التحــاد فــي طبيعــة 
المســيح الــذي كان ابــن هللا وابــن اإلنســان. وهكــذا يصــدق علــى اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس 

كمــا يصــدق علــى المســيح أن » الَْكلَِمــُة َصــاَر َجَســًدا َوَحــلَّ بَيَْنَنــا « )يوحنــا 1: 14(.
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إن أســفار اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس التــي كتبــت فــي عصــور شــتى علــى أيــدي رجــال 
يختلفــون اختالفــا بينــاً فــي المقــام والعمــل والمواهــب العقليــة والروحيــة تقــدم إلينــا 
تنوعاً بيناً في األسلوب واختالفاً وتنوعاً في طبيعة المواضيع التي تعرض. والكتبة 
المختلفون يستخدمون أشكالً مختلفة للتعبير. وفي غالب األحيان نرى الحقيقة 
م بطريقة أخاذة بواسطة كاتب بحيث تختلف عما يقدمه كاتب آخر،  الواحدة تُقدَّ
وإذ يقــدم كتَّــاب عديــدون موضوعــاً مــا مــن منظــور مختلــف يبــدو للقــارئ الســطحي 
أو العديــم الكتــراث أو المتعصــب ان هنــاك تناقضــا أو تباينــا، فــي حيــن ان القــارئ 

المفكــر الوقــور ذا البصيــرة الصافيــة يــرى توافقــا وانســجاما. 
إن الحــق إذ يقــدم بواســطة أفــراد مختلفيــن يُعــرض مــن وجهــات نظــر مختلفــة. 
فأحــد الكتــاب يتأثــر تأثــرا عظيمــا بشــكل مــن أشــكال الموضــوع، فيشــدد علــى مــا 
يتفــق مــع اختبــاره أو قــوة إدراكــه وتقديــره، بينمــا يســلّط كاتــب آخــر الضــوء علــى 
ناحيــة أخــرى. فــكل كاتــب يقــدم تحــت إرشــاد الــرُّوح الُْقــُدِس مــا انطبــع بقــوة فــي 
ذهنــه، فتتالقــى مختلــف جوانــب الحــق عندهــم جميعــاً فــي توافــق وتناغم كاملين، 
وتتحــد الحقائــق الموحــى بهــا فــي كتــاب كامــل ُهيِّــئ لســد حاجــات النــاس فــي كل 

ظــروف الحيــاة وتجاربهــا.
ــل  ولقــد ســر هللا بــأن يعلــن حقــه للعالــم بوســائط بشــرية، وهــو نفســه قــد أهَّ
بروحــه القــدوس أناًســا وجعلهــم قادريــن علــى الضطــالع بهــذا العمــل. وهــو الــذي 
أرشــد العقــل إلــى اختيــار مــا يُنطــق بــه ومــا يُــدّون. لقــد اســتؤمنت علــى هــذا الكنــز 
ـغ بالتعبيــر الناقــص للغــة  أوان خزفيــة، ومــع ذلــك فهــو مــن الســماء. فالشــهادة تُبلّـَ
اإلنســان، ومــع ذلــك فهــي شــهادة هللا، وكل ابــن مطيــع مؤمــن مــن أبنــاء هللا يــرى 

فيهــا مجــد قــوة إلهيــة مملــوءاً نعمــة وحقــاً.
قبــول  لهــم  وينبغــي  للخــالص.  الالزمــة  المعرفــة  فــي كلمتــه  النــاَس  ســلم هللا 
اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس بصفتــه إعــالن إرادتــه المعصــوم والمــزود بســلطانه. إنَّ أقــوال هللا 
هــي مقيــاس الخلــق، وهــي معلنــة للتعاليــم ومحــك الختبــار. » كُلُّ الِْكتَــاِب ُهــَو 
، لَِكــْي  ُموًحــى ِبــِه ِمــَن هللِا، َونَاِفــٌع لِلتَّْعلِيــِم َوالتَّْوِبيــخِ، لِلتَّْقِويــِم َوالتَّأِْديــِب الَّــِذي ِفــي الِْبــرِّ
بًــا لِــُكلِّ َعَمــل َصالِــحٍ « )2 تيموثــاوس 3: 16، 17(. يَُكــوَن إِنَْســاُن هللِا كامــالً، ُمتَأَهِّ

ومــع ذلــك فــإن حقيقــة كــون هللا قــد أعلــن مشــيئته للنــاس بواســطة كلمتــه ل 
يعنــي أن حضــور الــرُّوح الُْقــُدِس الدائــم وإرشــاده مــا عــادا لزميــن. فالحقيقــة هــي 
علــى العكــس مــن ذلــك، ألن المخلــص قــد وعــد عبيــده بــأن الــرُّوح الُْقــُدِس ســيوضح 
ويفســر لهــم الكلمــة اإللهيــة، ويفيــض مــن نــوره علــى تعاليمهــا حتــى يســهل تطبيقهــا. 
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وبمــا أن روح هللا القــدوس هــو الــذي أوحــى اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس فمــن المســتحيل أن 
يكــون تعليــم الــرُّوح الُْقــُدِس مناقضــا لتعليــم كلمــة هللا.

لــم يُعــَط الــرُّوح الُْقــُدِس ول يمكــن أن يُمنــح لكــي يلغــي اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس. فكلمــة 
هللا تقرر بكل صراحة أنَّ اَلِْكتَاب الُمَقدَّس هو المقياس الذي به يُمتحن كل تعليم 
قـُـوا كُلَّ ُروحٍ، بـَـِل اْمتَِحُنــوا األرواح: َهــْل  وكل اختبــار. يقــول يوحنــا الرســول: » لَ تَُصدِّ
ِهــَي ِمــَن هللِا؟ ألَنَّ أَنِْبيَــاَء كََذبَــًة كَِثيِريــَن قَــْد َخرَُجــوا إلــى الَْعالَــِم « )1 يوحنــا 4: 1(. 
ــَهاَدِة. إِْن لـَـْم يَُقولـُـوا ِمثـْـَل هــَذا الَْقــْوِل  ــِريَعِة َوإلــى الشَّ وإشــعياء يعلــن قائــالً: » إلــى الشَّ

فَلَيْــَس لَُهــْم فَْجــٌر! « )فذلــك ألنــه ليــس فيهــم نــور( — )إشــعياء 8: 20(.
لقــد وقــع تعييــر عظيــم علــى عمــل الــرُّوح الُْقــُدِس بســبب أخطــاء طائفــة مــن 
أنهــم  أفرادهــا  المعرفــة والنــور، وصــرح  ادَّعــت أن عندهــا  إذ  النــاس وضاللتهــا، 
وانطباعــات  بانفعــالت  ينقــادون  إنهــم  هللا.  كلمــة  إرشــاد  إلــى  بحاجــة  ليســوا 
يعتبرونهــا فــي مقــام صــوت هللا فــي النفــس. لكــّن الــروح الــذي يســيطر عليهــم ليــس 
هــو روح هللا. فالنقيــاد وراء هــذه النفعــالت، الــذي يســوقهم إلــى إهمــال كلمــة 
هللا، يــؤدي حتمــاً إلــى البلبلــة والضطــراب وخيبــة األمــل والهــالك، وهــذا يســاعد 
علــى مناصــرة الشــرير فــي نوايــاه الخبيثــة. وألن خدمــة الــرُّوح الُْقــُدِس ذات أهميــة 
حيويــة لكنيســة المســيح فإنــه مــن بيــن مكايــد الشــيطان أن يحــاول عبــر ضــاللت 
المتطرفيــن والمتعصبيــن إلحــاق الحتقــار والزدراء بعمــل الــرُّوح الُْقــُدِس وجعــل 

شــعب هللا يهملــون نبــع القــوة، الــذي أعــده ربنــا بنفســه.
زمــن  مــدة  طــوال  هللا،  كلمــة  مــع  وفــاق  علــى  عملــه،  الُْقــُدِس  الــرُّوح  واصــل 
القديــم  العهديــن  أســفار  تعطــى  كانــت  عندمــا  العصــور  خــالل  ففــي  البشــارة. 
والجديــد لــم يكــف عــن إيصــال النــور إلــى أذهــان بعــض األفــراد بمعــزل مــن اإلعالنــات 
س  الُمَقــدَّ واَلِْكتَــاب  المقــدس.  اإللهــي  الوحــي  أســفار  فــي  كانــت ســتجمع  التــي 
نفســه يخبرنــا كيــف قبــل النــاس بواســطة الــرُّوح الُْقــُدِس اإلنــذار والتوبيــخ والمشــورة 
والتعليــم فــي مســائل ل صلــة لهــا بإعطــاء الكلمــة المقدســة. ثــم إن هنالــك بعــض 
ذكــر  ولكــن ل  الكتــاب  فــي  أســماؤهم  ذكــرت  الذيــن  مــن عصــور مختلفــة  األنبيــاء 
ألي كالم نطقــوا بــه. وكذلــك بعدمــا ختمــت أســفار اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس كان الــرُّوح 

الُْقــُدِس ل يــزال دائبــاً فــي عملــه بإنــارة أولد هللا وإنذارهــم وتعزيتهــم.
ـِذي َسيُرِْســلُُه  ــا الُْمَعــزِّي، الــرُّوح الُْقــُدِس، الّـَ وعــد يســوع تالميــذه قائــال: » َوأَمَّ
ــا  » َوأَمَّ لَُكــْم «،  قُلْتُــُه  َمــا  ِبــُكلِّ  َويَُذكِّرُكُــْم  َشــْيٍء،  كُلَّ  يَُعلُِّمُكــْم  فَُهــَو  ِباْســِمي،  اآلُب 
ِبأُُمــوٍر  ... َويُْخِبرُكُــْم  الَْحــقِّ ، فَُهــَو يُرِْشــُدكُْم إلــى َجِميــعِ  َمتَــى َجــاَء َذاَك، ُروُح الَْحــقِّ
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آتِيٍَة « )يوحنا 14: 26؛ 16: 13(. والكتاب يعلّمنا بكل وضوح أن هذه المواعيد، 
التــي ليســت قاصــرة علــى عصــر الرســل وحــده، تتنــاول كنيســة المســيح فــي كل 
إلــى  األيــام  كُلَّ  َمَعُكــْم  أَنَــا  » َهــا  لهــم:  قائــال  لتابعيــه  يؤكــد  فالمخلــص  العصــور. 
ْهِر « )متى 28: 20(. وبولس يعلن أن هبات الروح وإعالناته أعطيت  انِْقَضاِء الدَّ
يِســيَن لَِعَمــِل الِْخْدَمــِة، لِبُْنيَــاِن َجَســِد الَْمِســيِح، إلــى  للكنيســة » ألجــل تَْكِميــِل الِْقدِّ
أَْن نَْنتَِهــَي َجِميُعَنــا إلــى َوْحَدانِيَّــِة اإليمــان َوَمْعرِفَــِة ابْــِن هللِا. إلــى إِنَْســاٍن كَاِمــل. إلــى 

ِقيَــاِس قَاَمــِة ِمــْلِء الَْمِســيِح « )أفســس 4: 12، 13(.
ولقد صلى الرســول ألجل المؤمنين في أفســس قائالً: » كَْي يُْعِطيَُكْم إِلُه َربَِّنا 
يَُســوَع الَْمِســيِح، أَبُــو الَْمْجــِد، ُروَح الِْحْكَمــِة َواإلِْعــالَِن ِفــي َمْعرِفَِتــِه، ُمْســتَِنيرًَة ُعيُــوُن 
أَْذَهانُِكــْم، لِتَْعلَُمــوا َمــا ُهــَو رََجــاُء َدْعَوتِــِه ... َوَمــا ِهــَي َعظََمــُة قُْدرَتِــِه الَْفائَِقــُة نَْحَونَــا 
األذهــان  إنــارة  فــي  إن خدمــة روح هللا  )أفســس 1: 19-17(.  الُْمْؤِمِنيــَن «  نَْحــُن 
وكشــِف أعمــاق كلمــة هللا المقدســة للعقــول كانــت هــي البركــة التــي طلبهــا بولــس 

ألجــل كنيســة أفســس.
وبعــد ظهــور الــرُّوح الُْقــُدِس بصــورة عجيبــة فــي يــوم الخمســين وعــظ بطــرس 
قــال:  ثــم  الخطايــا،  لغفــران  المســيح  اســم  علــى  ويعتمــدوا  يتوبــوا  أن  الشــعب 
» فَتَْقبَلـُـوا َعِطيَّــَة الــرُّوح الُْقــُدِس. ألَنَّ الَْمْوِعــَد ُهــَو لَُكــْم َوألَْولَِدكـُـْم َولـِـُكلِّ الَِّذيــَن َعلـَـى 

َمــْن يَْدُعــوُه الــرَّبُّ إِلُهَنــا « )أعمــال 2: 38، 39(. بُْعــٍد، كُلِّ 
وفــي صلــة مباشــرة بمشــاهد يــوم هللا العظيــم وعــد الــرب بلســان يوئيــل النبــي 
تمــت هــذه  )يوئيــل 2: 28(. وقــد  نحــو خــاص  الُْقــُدِس علــى  الــرُّوح  أنــه ســيعلن 
النبــوة جزئيــاً عنــد انســكاب الــروح فــي يــوم الخمســين، ولكنهــا ســتتم بطريقــة اشــمل 

وأكمــل عنــد إعــالن نعمــة هللا التــي ســتالزم عمــل اإلِنِْجيــل النهائــي.
ســيزيد الصــراع الهائــل بيــن الخيــر والشــر هــول واشــتدادا حتــى إلــى انقضــاء 
الدهــر. ففــي كل العصــور احتــدم غضــب الشــيطان ضــد كنيســة المســيح. وقــد 
منــح هللا شــعبه فيضــاً مــن نعمتــه وروحــه لتقويتهــم فــي نضالهــم ضــد قــوة الشــرير. 
فعندمــا كان علــى رســل المســيح أن يحملــوا إنجيلــه إلــى العالــم ويكتبــوه ليســلموه 
إلــى كل األجيــال الالحقــة أُعطــوا إنــارة خاصــة مــن الــروح. ولكــن عندمــا تقتــرب أيــام 
خــالص الكنيســة ونجاتهــا النهائيــة فالشــيطان ســيعمل بقــوة مضاعفــة. انــه يأتــي 
» َوِبــِه َغَضــٌب َعِظيــٌم! َعالًِمــا أَنَّ لَــُه زََمانًــا قَلِيــالً « )رؤيــا 12: 12(. وهــو ســيعمل 
ٍة، َوِبآيَــاٍت َوَعَجائِــَب كَاِذبَــٍة « )2 تســالونيكي 2: 9(. فلمــدى ســتة آلف  » ِبــُكلِّ قُــوَّ
بيــن مالئكــة هللا  أســمى مكانــة  يحتــل  الــذي كان  الجبــار  العقــل  ذلــك  نــرى  ســنة 
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منصبــاً علــى أعمــال الخــداع والتضليــل واإلهــالك. وكل أعمــاق مهــارة الشــيطان 
ودهائــه المكتســب، وكل مــا طــوره فــي قلبــه مــن قســوة فــي أثنــاء صــراع الدهــور 
هــذا ســيُعبَّأ كلــه ضــد شــعب هللا فــي النضــال األخيــر. فــي وقــت الخطــر هــذا علــى 
اتبــاع المســيح ان يقدمــوا إلــى العالــم اإلنــذار بقــرب مجــيء الــرب ثانيــة، وســيُِعد 
شــعباً للوقــوف أََمامــه فــي مجيئــه » ِبــالَ َدنـَـٍس َولَ َعيْــٍب « )2 بطــرس 3: 14(. ففــي 
ذلــك الوقــت لــن تكــون هبــة النعمــة اإللهيــة والقــوة الخاصــة اقــل لزومــاً للكنيســة ممــا 

كانــت فــي عصــر الرســل.
تقــول مؤلفــة الكتــاب: انكشــفت أََمامــي بإنــارة الــرُّوح الُْقــُدِس مشــاهد النضــال 
الطويــل األمــد بيــن الخيــر والشــر. ومــن وقــت إلــى آخــر ســمح لــي أن أشــاهد تقــدم 
الصــراع وتطــوره، فــي أجيــال وعصــور مختلفــة، بيــن المســيح رئيــس الحيــاة وُمبــدع 
خالصنــا، وبيــن الشــيطان ســلطان الشــر ومبتــدع الخطيئــة وأول مــن عصــى شــريعة 
هللا المقدسة. إنَّ عداوة الشيطان للمسيح قد أثيرت ضد اتباع الفادي. ويستطيع 
المــرء أن يتتبــع عبــر التاريــخ العــداوة نفســها ضــد مبــادئ شــريعة هللا ومبــادئ الخــداع 
والمخاتلة نفســها التي تجعل الضاللت تبدو كأنها حقيقة فيُســتعاض عن شــريعة 
هللا بوصايــا النــاس، حتــى لينقــاد النــاس إلــى أن يتقــوا ويعبــدوا المخلــوق مــن دون 
الخالق. فمن سياسات الشيطان الثابتة مدى العصور محاولته الهادفة إلى تشويه 
صفــات هللا وجعــل النــاس يحتضنــون تصــورات كاذبــة عــن الخالــق، وهكــذا ينظــرون 
اليه نظرة الخوف والكراهية بدل المحبة، واجتهاده في جعل الناس يلقون بشريعة 
هللا جانبــاً إذ يجعلهــم يعتبــرون أنفســهم أحــرارا مــن كل التزاماتهــا، واضطهــاده َمــن 
يتجــرأون علــى مقاومــة أكاذيبــه ومخاتالتــه. ويمكــن تتبــع هــذه السياســة فــي عهــود 

اآلبــاء واألنبيــاء والرســل والشــهداء ورجــال اإلصــالح.
وفــي النضــال األخيــر العظيــم سيســير الشــيطان وفــق هــذه السياســة نفســها، 
مبديــاً الــروح نفســها وعامــالً للوصــول إلــى تلــك الغايــة نفســها كمــا فــي كل األجيــال 
الســالفة. فالتاريــخ يعيــد نفســه باســتثناء أن النضــال المقبــل ســيكون قويــا وعنيفــا 
للغايــة، لــم يشــهده العالــم مــن قبــل ولــم يكــن لــه بــه عهــد. فمخاتــالت الشــيطان 
ســتكون أشــد خداعا وهجماته أشــد عنفاً وقوة، وهو لو اســتطاع ألَّضلَّ المختارين 

)مرقــس 13: 22(.
الماضــي  ومشــاهد  العظيمــة  كلمتــه  حقائــق  لعقلــي  هللا  روح  كشــف  وإذ 
تاريــخ  أتتبــع  لــي، وأن  بــأن أعــرِّف اآلخريــن بمــا قــد أعلــن  أُمــرت  والمســتقبل فقــد 
هــذا الصــراع فــي العصــور الماضيــة، وعلــى الخصــوص لكــي أقدمــه بحيــث يفيــض 
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نــوراً علــى المعركــة المقبلــة الوشــيكة الوقــوع. وفــي متابعــة هــذا الغــرض حاولــت 
أن أختــار وأجمــع معــا أحداثــا فــي تاريــخ الكنيســة بطريقــة جعلتنــي أتتبــع كشــف 
والتــي  مختلفــة  فتــرات  فــي  للعالــم  أُعطيــت  التــي  الفاحصــة  العظيمــة  الحقائــق 
أهاجــت غضــب الشــيطان وعــداء الكنيســة الُمحبــة للعالــم، والتــي قــد حفظــت 

الَْمــْوِت «. ـى  َحتّـَ َحيَاتَُهــْم  يُِحبُّــوا  الذيــن: » لَــْم  أولئــك  بواســطة شــهادة 
ويمكننــا أن نــرى فــي هــذه البيانــات رمــزا للنضــال الــذي أََمامنــا. فــإذ نتأمــل فيهــا 
فــي نــور كلمــة هللا وإنــارة روحــه نســتطيع أن نــرى مكايــد الشــرير وقــد انكشــفت، 
والمخاطــر التــي يجــب أن يتحاشــاها أولئــك الذيــن يريــدون أن يوجــدوا » بــال لــوم « 

أََمــام الــرب فــي مجيئــه.
إن الحــوادث العظيمــة التــي امتــاز بهــا تقــدم اإلصــالح فــي العصــور الماضيــة هــي 
من صميم التاريخ وهي معلومة جيداً ومعترف بها في العالم البروتســتانتي، وهي 
حقائــق ل يمكــن ألحــد أن يناقضهــا. ولقــد قدمــت هــذا التاريــخ بإيجــاز يالئــم حجــم 
الكتــاب مراعــاًة لالختصــار المرغــوب فيــه، فلخصــت حقائقــه علــى نحــو يتــالءم مــع 
اإلدراك السديد لتطبيقها. وفي بعض الحالت اقتبست أقوال المؤرخ الذي جمع 
حقائــق كثيــرة معــاً ليســتخرج باختصــار صــورة شــاملة للموضــوع أو أُوجــز التفاصيــل 
بطريقــة مالئمــة. ولكــن فــي بعــض الحــالت لــم نــأِت علــى وضــع كالمــه بيــن مزدوجيــن 
» « ألن تلــك القتباســات لــم تعــَط بقصــد اعتبــار الكاتــب حجــة بــل ألن بيانــه يقــدم 
عرضــاً معــداً ومؤثــرا للموضــوع. وقــد جــرت العــادة علــى إيــراد اختبــارات وآراء مــن 

يضطلعــون بعمــل اإلصــالح فــي أيامنــا علــى هــذا النحــو ذاتــه.
الحــروب  عــن  جديــدة  حقائــق  إيــراد  الكتــاب  هــذا  وضــع  مــن  الغايــة  ليســت 
للحقائــق  إظهــار  هــي  مــا  بقــدر  الســالفة  العصــور  فــي  ثــارت  التــي  والنضــالت 
والمبــادئ التــي لهــا عالقــة باألحــداث المقبلــة. ومــع ذلــك فــإذ ننظــر إلــى كل هــذه 
المســتندات التاريخيــة الماضيــة علــى أنهــا جــزء مــن الصــراع القائــم بيــن قــوات النــور 
وقــوات الظلمــة نراهــا تحــوي مغــزى خاصــاً وعبرهــا يُســلَّط نــور علــى المســتقبل ينيــر 
يــن، علــى غــرار المصلحيــن القدامــى، إلــى الشــهادة » ِمــْن أجــل كَلَِمــِة  طريــق المدعوِّ
هللِا، َوِمــْن أجــل َشــَهاَدِة يَُســوَع الَْمِســيح ِ «، حتــى ولــو خاطــروا بــكل مــا يملكونــه مــن 

حطــام هــذه الدنيــا.
الحــق  بيــن  العظيــم  الصــراع  عــن  الســتار  كشــف  هــي  الكتــاب  هــذا  غايــة  إن 
والباطــل، وفضــح مكايــد الشــيطان، وعــرض وســائل مقاومتــه بنجــاح، وتقديــم حــل 
مــرٍض لمشــكلة الشــر العظيمــة، وإفاضــة نــور علــى أصــل الخطيئــة وميلهــا النهائــي 
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بحيــث تتضــح عدالــة هللا ورحمتــه فــي معامالتــه مــع خالئقــه، ويتوفــر البرهــان علــى 
شــريعة هللا المقدســة غيــر المتغيــرة. وإنــي بــكل حــرارة وغيــرة أصلــي حتــى يكــون 
هــذا الكتــاب واســطة تحريــر النفــوس مــن ســلطان الظلمــة حتــى يصيــروا أهــالً ألن 
يِســيَن ِفــي النُّــور ِ « )كولوســي 1: 12(  يكــون لهــم نصيــب فــي » َشــرِكَِة ِميــرَاِث الِْقدِّ

لمجــد ذاك الــذي قــد أحبنــا وبــذل نفســه ألجلنــا.
أ. ج. هـ
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1
خراب أورشليم

» إِنَّــِك لـَـْو َعلِْمــِت أَنـْـِت أَيْضــاً، َحتَّــى ِفــي يَْوِمــِك هــَذا، َمــا ُهــَو لَِســالَِمِك! َولِكــِن 
ِبِمتْرََســٍة،  أَْعــَداُؤِك  ِبــِك  َويُِحيــُط  أيــام  َســتَأْتِي  فإنــُه  َعيَْنيْــِك.  َعــْن  أُْخِفــَي  قَــْد  اآلَن 
ــوَن  َويُْحِدقُــوَن ِبــِك َويَُحاِصُرونَــِك ِمــْن كُلِّ ِجَهــٍة، َويَْهِدُمونَــِك َوبَِنيــِك ِفيــِك، َولَ يَتْرُكُ
ـِك لَــْم تَْعرِِفــي زََمــاَن افِْتَقــاِدِك « )لوقــا 19: 44-42(. ِفيــِك َحَجــرًا َعلَــى َحَجــٍر، ألَنّـَ

نظــر يســوع إلــى أورشــليم مــن علــى قمــة جبــل الزيتــون. كان المنظــر المنبســط 
أََمامــه جميــالً وســاكناً. كان زمــن عيــد الفصــح، وقــد اجتمــع هنــاك بنــو يعقــوب 
قادميــن مــن كل البلــدان إلحيــاء عيدهــم القومــي العظيــم. ففــي وســط الحدائــق 
المعيديــن  خيــام  فيهــا  نصبــت  التــي  الُخضــر  السندســية  والمنحــدرات  والكــروم 
العبرانييــن  عاصمــة  وحصــون  الفخمــة  والقصــور  المســطحة  التــالل  ارتفعــت 
العظيمــة، فبــدت ابنــة صهيــون فــي عــز كبريائهــا وكأنهــا تقــول: » أَنَــا َجالَِســٌة َملَِكــًة 
.... َولـَـْن أََرى َحزَنـًـا. « وإذ كانــت تحــس بجمالهــا كانــت تحســب أنهــا آمنــة وتتمتــع 
برضــى الســماء، كمــا كانــت عندمــا تغنــى الملــك الشــاعر قائــالً: » َجِميــُل الرْتَِفــاِع، 
ــَماِل، َمِديَنــُة الَْملِــِك الَْعِظيــِم «  فَــَرُح كُلِّ األَرْض، َجبَــُل ِصْهيَــْوَن. فَــَرُح أَقَاِصــي الشِّ
)مزمــور 48: 2(. وقــد بــدت لعيــون الناظريــن مبانــي الهيــكل الفخمــة، وســطعت 
أشــعة الشــمس الغاربــة علــى جدرانــه المرمريــة البيضــاء كمــا تألقــت مــن البوابــة 
األمــة  فخــر  كأنهــا  بــدت  الَْجَمــاِل «  » كََمــال  كانــت  وإذ  والبــرج.  والقبــة  الذهبيــة 
فــي جســمه  المنظــر ول تســري  ذلــك  يشــاهد  إِْســرَائِيل  بنــي  مــن  فَمــن  اليهوديــة. 
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وقلبــه هــزة اإلعجــاب! ولكــن يســوع كانــت بقلبــه أفــكار تختلــف عــن ذلــك اختالفــا 
عظيمــاً: » َوِفيَمــا ُهــَو يَْقتـَـرُِب نَظـَـَر إلــى الَْمِديَنــِة َوبََكــى َعلَيَْهــا « )لوقــا 19: 41(. ففــي 
وســط فــرح الجمــوع وهــم يحيونــه فــي دخولــه الظافــر ويلوحــون بَســَعف النخــل، 
وهتافــات الفــرح تتعالــى وتــردد التــالل صداهــا، وآلف األصــوات تنــادي بــه ملــكاً، 
غمــر نفــس فــادي العالــم حــزن مفاجــئ غامــض. فــذاك الــذي هــو ابــن هللا ومنتظـَـر 
إِْســرَائِيل، والــذي بقدرتــه قهــر المــوت وأخــرج الموتــى مــن قبورهــم، كان غارقــاً فــي 

دموعــه ليــس بســبب حــزن عــادي بــل بســبب ألــم شــديد لــم يمكنــه كبتــه. 
إلــى أيــة نهايــة  ولــم يكــن الســيد يبكــي علــى نفســه مــع أنــه كان يعــرف جيــداً 
مخيفــة ســينتهي طريقــه. كان أََمامــه بســتان جثســيماني، مشــهد آلمــه الشــديدة 
القادمــة. وكذلــك كان يــرى بــاب الضــأن الــذي لمــدى قــرون طويلــة كانــت تمــر منــه 
م ذبائــح، والــذي كان مزمعــاً ان يفتــح لــه عندمــا يكــون  آلف قطعــان الغنــم لتقــدَّ
بـْـِح « )إشــعياء 53: 7(. وكانــت جلجثــة، مــكان الصلــب،  » كََشــاٍة تَُســاُق إلــى الذَّ
غيــر بعيــدة مــن ذلــك المــكان. فعلــى الطريــق الــذي كان المســيح مزمعــاً أن يســير 
فيــه ل بــد أن يقــع رعــب ظلمــة داجيــة إذ يجعــل نفســه ذبيحــة إثــم. ولكــن تأملــه فــي 
هــذه المشــاهد لــم يكــن هــو الــذي القــى عليــه ظــالم الحــزن فــي تلــك الســاعة، 
ســاعة الفــرح. فلــم يكــن تشــاؤمه مــن عذاباتــه، التــي هــي فــوق طاقــة البشــر، هــو 
بــل لقــد بكــى علــى اآللف مــن  الــذي القــى ظاللــه علــى نفســه المنكــرة لذاتهــا، 
أهــل أورشــليم المقضــي عليهــم بالهــالك. بكــى علــى عمــى أولئــك العصــاة الذيــن 

أتــى ليباركهــم ويخلِّصهــم.

محبة أب
إن تاريــخ حقبــة مــن الزمــن تربــو علــى ألــف عــام فيهــا أغــدق هللا علــى شــعبه 
إحســانات عظيمــة ورعايــة ســاهرة تمتعــت بهــا تلــك األمــة المختــارة كان ماثــالً أََمــام 
ـا حيــث أوثــق ابــن الوعــد ليوضــع علــى  عينــي يســوع. فقــد كان هنــاك جبــل الُْمِريّـَ
ألبــي  تثبَّــت  ابــن هللا. وهنــاك  لذبيحــة  ذبيحــة طائعــة خاضعــة — كرمــز  المذبــح 
المؤمنيــن عهــد البركــة والوعــد المجيــد بمجــيء مســيا )تكويــن 22: 9، 18-16(. 
وهنــاك اشــتعلت نــار الذبيحــة صاعــدة إلــى الســماء مــن بَيْــَدِر أُرْنـَـاَن فمنعــت ســيف 
مــالك النقمــة عــن إهــالك المدينــة )1 اخبــار 21( — وهــي رمــز ينطبــق علــى ذبيحــة 
المخلــص وتشــفعه فــي األثمــة. لقــد أكــرم هللا أورشــليم مــن دون مــدن األَرْض كلهــا. 
لَــُه « )مزمــور 132: 13(. ففيهــا  َمْســَكًنا  اْشــتََهاَها  ِصْهيَــْوَن.  اْختَــاَر  والــرب » قَــِد 
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نطق األنبياء القديســون برســائل إنذارهم أجيالً طويلة. وفيها كان الكهنة يلّوحون 
بمباخرهم فكانت ســحب البخور تصعد أََمام هللا مصحوبة بصلوات القديســين. 
وفيهــا كانــت دمــاء الحمــالن المذبوحــة تقــدم كل يــوم مســتبقة مجــيء حمــل هللا. 
وفيهــا أعلــن هللا حضــوره فــي ســحابة المجــد فــوق كرســي الرحمــة )غطــاء التابــوت(. 
وهناك ارتكزت قاعدة السلّم السرية التي تصل األَرْض بالسماء )تكوين 28: 12؛ 
يوحنا 1: 51( — وهي تلك السلم التي كان مالئكة هللا ينزلون ويصعدون عليها 
والتــي فتحــت للعالــم الطريــق إلــى قــدس األقــداس. فلــو كان بنــو إِْســرَائِيل كأمــة 
قــد ظلــوا علــى ولئهــم للســماء لكانــت أورشــليم قــد ثبتــت إلــى الدهــر كالمدينــة 
المختــارة مــن هللا )إِرِْميَــا 17: 21-25(. لكــّن تاريــخ ذلــك الشــعب الــذي قــد أغــدق 
هللا عليــه ســيولً مــن نَِعِمــه واحســاناته كان ســجالً للــرّدة والعصيــان. فلقــد قاومــوا 

نعمــة الســماء وانتهكــوا امتيازاتهــم وازدروا بالفــرص الســانحة المتاحــة لهــم.
َوتََهاَونُــوا  كَالََمــُه  َورََذلُــوا  هللِا،  ِبرُُســِل  يَْهــزَأُوَن  » كَانُــوا  إِْســرَائِيل  بنــي  أن  ومــع 
ــِه « )2 أخبــار 36: 16( فقــد ظــل يعلــن نفســه لهــم قائــال: » الــرَّبُّ إِلــٌه رَِحيــٌم  ِبأَنِْبيَائِ
ــاء ِ « )خــروج 34: 6(. وعلــى رغــم  َوَرُؤوٌف، بَِطــيُء الَْغَضــِب وَكَِثيــُر اإلِْحَســاِن َوالَْوفَ
رفضهــم المتكــرر فقــذ ظلــت رحمتــه تدافــع عنهــم. فبمحبــة شــفوقة تفــوق محبــة 
ُمبَكِّــرًا  رُُســلِِه  يَــِد  َعــْن  إِلَيِْهــْم  آبَائِِهــْم  إِلــُه  الــرَّبُّ  » أَرَْســَل  يرعــاه  الــذي  لالبــن  األب 
َوُمرِْســالً ألنــه َشــِفَق َعلـَـى َشــْعِبِه َوَعلـَـى َمْســَكِنِه « )2 أخبــار 36: 15(. فلمــا لــم يُجــد 
الحتجاج ول التوســل ول التوبيخ أرســل إليهم أعظم هبات الســماء، ل بل ســكب 

كل الســماء فــي تلــك الهبــة الواحــدة.
لقــد أرســل ابــن هللا نفســه لكــي يتوســل إلــى تلــك المدينــة القاســية القلــب. 
إنَّ المســيح هــو الــذي أخــرج أمــة العبرانييــن مــن مصــر ككرمــة جيــدة )مزمــور 80: 
ــٍة «  8( ويــده هــي التــي طــردت األمــم مــن أََمامهــا. وقــد غرســها » َعلَــى أَكََمــٍة َخِصبَ
يصــرخ  هــو  وهــا  بهــا.  للعنايــة  عبيــده  وأرســل  بســياج  أحاطهــا  الحارســة  وبرعايتــه 
قائــالً: » َمــاَذا يُْصَنــُع أَيْضــاً لَِكرِْمــي َوأَنـَـا لـَـْم أَْصَنْعــُه لـَـُه؟ « ومــع أنــه إذ انتظــر مــن كرمــه 
» أَْن يَْصَنــَع ِعَنبًــا فََصَنــَع ِعَنبًــا رَِديئًــا « )إشــعياء 5: 1-4( ظــل يرجــو بلهفــة أن يجــد 
فيــه ثمــراً فأتــى بنفســه إليــه لعلــه ينجــو مــن الدمــار والهــدم. فنقــب حــول الكرمــة 
وشــذبها وبــذل ألجلهــا كل مــا فــي طوقــه مــن اهتمــام ورعايــة. ولــم يــكل مــن بــذل 

الجهــود لينقــذ هــذه الكرمــة التــي هــي غــرس يمينــه.
ثــالث ســنين ظــل رب المجــد والنــور يدخــل ويخــرج بيــن شــعبه. لقــد  خــالل 
» أشــفي  إِبْلِيــُس «،  َعلَيِْهــْم  الُْمتََســلِِّط  َجِميــَع  َويَْشــِفي  َخيْــرًا  يَْصَنــُع  » َجــاَل 
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المنكسري القلوب ألنادي للمأسورين باإلطالق وللعمي بالبصر، والعرج يمشون 
يبشــرون «  والمســاكين  يقومــون  والموتــى  يســمعون  والصــم  يطهــرون  والبــرص 
)أعمــال 10: 38؛ لوقــا 4: 18؛ متــى 11: 5(. وقــد شــملت دعوتــه الرحيمــة كل 
الطبقــات علــى الســواء، وهــي التــي يقــول فيهــا: » تََعالَــْوا إِلَــيَّ يَــا َجِميــَع الُْمتَْعِبيــَن 

)متــى 11: 28(. أُِريُحُكــْم «  َوأَنَــا  األَْحَمــاِل،  َوالثَِّقيلِــي 

قلوب متحجرة
بــدل حبــه )مزمــور 109: 5(  بــدل خيــر وبغضــاً  أنهــم وضعــوا عليــه شــراً  ومــع 
فقــد ظــل دائبــاً فــي القيــام برســالته، رســالة الرحمــة. ولــم يطــرد أبــداً إنســاناً طلــب 
نعمتــه. وإذ كان يجــول مــن مــكان إلــى آخــر ل يجــد مبيتــاً يــأوي إليــه، ولمــا كان نصيبــه 
العــار والفقــر عــاش لكــي يخــدم حاجــات النــاس ويخفــف ويالتهــم متوســالً إليهــم أن 
يقبلــوا هبــة الحيــاة. فأمــواج الرحمــة التــي صدتهــا تلــك القلــوب المتحجــرة بعيــداً 
عنهــا عــادت إليهــم بقــوة إشــفاق ومحبــة ل يمكــن التعبيــر عنهمــا. لكــنّ  أمــة إِْســرَائِيل 
ارتــدت عــن أخلــص صديــق وأعظــم معيــن. وقــد ازدروا بتوســالت محبتــه ورفضــوا 

مشــوراته وســخروا مــن إنذاراتــه.
كانــت ســاعة الرجــاء والغفــران موشــكة علــى النقضــاء، وكأس غضــب هللا 
المؤجــل طويــالً كادت تمتلــئ، والغيمــة التــي ظلــت تتجمــع مــدى أجيــال العصيــان 
والتمــرد، وقــد صــارت ســوداء جــداً تنــذر بالويــل والثبــور، كانــت توشــك أن تنفجــر 
علــى تلــك األمــة اآلثمــة. وذاك الــذي كان يســتطيع وحــده أن يخلصهــم مــن المصيــر 
المرعــب المحيــق بهــم احتقــر وأهيــن ورُفــض، ولســوف يُصلــب بعــد قليــل. وحيــن 
يعلــق المســيح علــى صليــب جلجثــة فــإن يــوم إِْســرَائِيل كأمــة منعــم عليهــا ومباركــة 
مــن هللا ســيكون قــد انقضــى. إنَّ هــالك نفــس واحــدة هــو كارثــة تصغــر أََمامهــا كل 
أرباح العالم وكنوزه. ولكن إذ نظر المســيح إلى أورشــليم تمثل أََمامه هالك مدينة 
كبيــرة واســعة وأمــة برمتهــا — وهــي المدينــة نفســها واألمــة نفســها التــي كانــت قبــالً 

مختــارة مــن هللا وكنــزه الخــاص.
بكــى األنبيــاء بســبب ردة إِْســرَائِيل والدمــار المخيــف الــذي حــل بهــم. وتمنــى 
إِرِْميَــا لــو تكــون عينــاه ينبــوع دمــوع لكــي يبكــي نهــاراً وليــالً قتلــى بنــت شــعبه حزنــاً 
علــى قطيــع الــرب الــذي أُخــذ أســيراً )إِرِْميَــا 9: 1؛ 13: 17(. إذاً فكــم كان عظيمــاً 
حــزن ذاك الــذي شــملت نظرتــه النبويــة ل ســنين فقــط بــل دهــوراً! لقــد رأى المــالك 
المهلــك مجــرداً ســيفه علــى تلــك المدينــة التــي ظلــت مســكنا للــرب حقبــة طويلــة 
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مــن الزمــن. ومــن فــوق قمــة جبــل الزيتــون، وهــي البقعــة نفســها التــي احتلهــا تيطــس 
وجيشــه بعــد ذلــك، نظــر الســيد عبــر الــوادي إلــى ديــار الهيــكل وأروقتــه المقدســة 
فــرأى بعينيــه المغرورقتيــن بالدمــوع منظــراً مخيفــاً ســيحدث فــي المســتقبل، رأى 
المصطفــة  الجيــوش  تلــك  أقــدام  وقــع  وســمع  الغربــاء  بجيــوش  محاطــة  األســوار 
للحــرب، وســمع أصــوات األمهــات واألولد يصرخــون فــي طلــب الخبــز فــي داخــل 
أســوار المدينــة المحاصــرة، ورأى هيكلهــا المقــدس الجميــل وقصورهــا وأبراجهــا 

وقــد اشــتعلت فيهــا النــار ولــم يبــق منهــا غيــر األطــالل المحترقــة.

مشتتون في كل األَْرض
البلــدان  كل  فــي  مشــتتين  المختــار  الشــعب  رأى  األجيــال  عبــر  تطلــع  وإذ 
» كحطــام ســفينة علــى شــاطئ مهجــور «. رأى فــي القصــاص المؤقــت الموشــك 
أن يقــع علــى أبنــاء تلــك المدينــة أول جرعــة مــن جرعــات كأس الغضــب الــذي ل بــد 
أن يشــربوه حتــى الثمالــة فــي الدينونــة األخيــرة. وقــد نطقــت رأفتــه اإللهيــة ومحبتــه 
المشــتاقة بهــذا القــول النائــح الحزيــن: » يـَـا أُورَُشــلِيُم، يـَـا أُورَُشــلِيُم! يـَـا قَاتِلـَـَة األَنِْبيَــاِء 
َجاَجــُة  تَْجَمــُع الدَّ أَْجَمــَع أَْولََدِك كََمــا  أَْن  أَرَْدُت  َمــرٍَّة  إِلَيَْهــا، كَــْم  َوَراِجَمــَة الُْمرَْســلِيَن 
المنعــم  األمــة  أيتهــا   .)37  :23 )متــى  تُِريــُدوا! «  َولَــْم  َجَناَحيَْهــا،  تَْحــَت  ِفرَاَخَهــا 
عليهــا مــن دون جميــع األمــم ليتــك عرفــت زمــان افتقــادك، ومــا هــو لســالمك! 
لقــد أبعــدت عنــك ســيف مــالك العــدل، ودعوتــك إلــى التوبــة ولكــن عبثــاً. إنكــم 
لــم ترفضــوا أو ترذلــوا العبيــد واألنبيــاء وحدهــم بــل قــدوس إِْســرَائِيل فاديكــم. فلئــن 
هلكتــم فعليكــم أنتــم تقــع تبعــة هالككــم فــال تلوُمــنَّ إل أنفســكم. » ول تريــدون أن 

تأتــوا إلــيَّ لتكــون لكــم حيــاة « )يوحنــا 5: 40(.
لقــد رأى المســيح فــي أورشــليم رمــزًا للعالــم الــذي تقســى فــي عــدم اإليمــان 
والتمــرد والــذي يســرع ليلقــي بنفســه تحــت طائلــة دينونــة هللا وانتقامــه. إن ويــالت 
الجنــس الســاقط إذ ضغطــت علــى روحــه اغتصبــت مــن بيــن شــفتيه تلــك الصرخــة 
المــرة. لقــد رأى آثــار الخطيئــة فــي الشــقاء الــذي حــل بالبشــرية والدمــوع والدمــاء. 
جاشــت فــي قلبــه عواطــف إشــفاق عظيــم علــى المحزونيــن والمتألميــن فــي العالــم 
وتــاق إلــى تخفيــف آلم الجميــع. ولكــن حتــى يــده لــم يمكنهــا أن تصــد تيــار ويــالت 
البشــرية، إذ قليلــون مــن النــاس هــم الذيــن طلبــوا العــون مــن مخلصهــم الوحيــد. 
لقــد كان علــى اســتعداد ألن يســلِّم للمــوت نفســه ليجعــل الخــالص فــي متنــاول 

أيديهــم، لكــّن قليليــن هــم الذيــن أتــوا إليــه لتكــون لهــم حيــاة. 
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جالل السماء يسكب الدموع
جالل السماء يسكب الدموع! ابن هللا السرمدي تنزعج روحه وتنحني نفسه 
تحــت ضغــط العــذاب والنســحاق! أدهــش هــذا المنظــر ســاكني الســماء جميعــاً، 
وهــو يرينــا مقــدار هــول الخطيئــة وشــناعتها، ويســلط الضــوء علــى صعوبــة إنقــاذ 
ـع عبــر أجيــال التاريــخ  المذنبيــن مــن عواقــب تعديهــم شــريعة هللا. فيســوع إذ تطلّـَ
الالحقــة إلــى آخــر جيــل رأى العالــم واقعــاً تحــت ســلطان خــداع شــبيه بــذاك الــذي 
كان ســبب خــراب أورشــليم. لقــد كانــت خطيئــة إِْســرَائِيل العظيمــة هــي رفضهــم 
التــي  لشــريعة هللا  رفضهــم  هــي  العظمــى  المســيحي  العالــم  للمســيح، وخطيئــة 
هــي أســاس حكمــه فــي الســماء وعلــى األَرْض. فشــريعة الــرب ســتُحتقر وترفــض. 
ومالييــن مــن النــاس المســتعبدين للخطيئــة والذيــن هــم عبيــد الشــيطان المحكــوم 
عليهــم بالمــوت الثانــي ســيرفضون اإلصغــاء إلــى كالم الحــق فــي يــوم افتقادهــم. فيــا 

للعمــى الرهيــب، ويــا للجنــون المحيــر الغريــب!
قبــل الفصــح بيوميــن، عندمــا خــرج المســيح مــن الهيــكل آخــر مــرة بعدمــا شــهَّر 
بريــاء رؤســاء اليهــود، خــرج مــع تالميــذه مــرة أخــرى إلــى جبــل الزيتــون وجلــس معهــم 
علــى منحــدر مكســو بالعشــب األخضــر يشــرف علــى المدينــة. ومــرة أخــرى نظــر إلــى 
أســوارها وأبراجهــا وقصورهــا، ومــرة أخــرى اتجــه ببصــره إلــى الهيــكل المتألــق بالمجــد 

والبهــاء الــذي يخطــف األبصــار، وكان إكليــل جمــال علــى هامــة الجبــل الُمقــدَّس.

الهيكل الفخم
قبــل ذلــك بألــف ســنة تغنــى صاحــب المزاميــر بإحســانات هللا علــى إِْســرَائِيل 
َوَمْســَكُنُه  ِمظَلَّتُــُه،  َســالِيَم  ِفــي  » كَانَــْت  فقــال:  لــه  مســكناً  مقدســهم  جعــل  إذ 
ِمثْــَل  َوبََنــى  أََحبَّــُه.  ـِذي  الّـَ ِصْهيَــْوَن  َجبَــَل  يَُهــوَذا،  ِســبَْط  » اْختَــاَر  ِصْهيَــْوَن «،  ِفــي 
ُمرْتََفَعــاٍت َمْقِدَســُه « )مزمــور 76: 2؛ 78: 68، 69(. لقــد بُنــي الهيــكل األول فــي 
أوج نجــاح شــعب إِْســرَائِيل. وقــد جمــع الملــك داود كنــوزاً كثيــرة جــداً ونفائــس 
عظيمــة لهــذا الغــرض، ووضعــت رســوم البنــاء بالهــام إلهــي )1 اخبــار 28: 12، 
19(. ثــم أكمــل ذلــك العمــل ســليمان، أحكــم ملــوك إِْســرَائِيل. وكان هــذا الهيــكل 
أفخــم بنــاء شــهده العالــم. ومــع ذلــك فقــد أعلــن الــرب علــى لســان حجــي النبــي 
َمْجــِد  ِمــْن  أَْعظَــَم  يَُكــوُن  األَِخيــِر  الْبَيْــِت  هــَذا  » َمْجــُد  الثانــي:  الهيــكل  عــن  قائــالً 
الْبَيْــَت  هــَذا  فَأَْمــأُ  األَُمــم،  كُلِّ  ُمْشــتََهى  َويَأْتِــي  األَُمــم.  كُلَّ  » َوأُزَلْــزُِل  األَوَِّل «، 

َمْجــًدا، قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد « )حجــي 2: 9، 7(.
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ــر الهيــكل أعيــد بنــاؤه قبــل ميــالد المســيح بحوالــي 500  بعدمــا أخــرب نَبُوَخْذنَصَّ
ســنة، بنــاه شــعب كانــوا قــد عــادوا مــن ســبيهم الطويــل األمــد ليجــدوا بالدهــم خربــة 
قــد  فــي الســن كانــوا  بينهــم حينئــذ أشــياخ طاعنــون  تكــون مهجــورة. وكان  وتــكاد 
رأوا مجــد هيــكل ســليمان فراحــوا يبكــون عنــد وضــع أساســات الهيــكل الثانــي إذ 
رأوه أحقــر مــن البيــت األول وأقــل شــأناً. وقــد وصــف النبــي هــذا الشــعور الــذي 
ـِذي رَأَى هــَذا الْبَيْــَت ِفــي َمْجــِدِه  ســاد الشــعب بقــوة قائــال: » َمــِن الْبَاِقــي ِفيُكــُم الّـَ
األَوَِّل؟ وَكَيْــَف تَْنظُُرونـَـُه اآلَن؟ أََمــا ُهــَو ِفــي أَْعيُِنُكــْم كَالَ َشــْيٍء! « )حجــي 2: 3؛ عــزرا 
3: 12(. ثــم أعطاهــم الوعــد بــأنَّ مجــد هــذا البيــت ســيكون أعظــم مــن مجــد األول.

تَقــدَّس  ول  كال  فخامتــه،  فــي  لــأول  مســاوياً  يكــن  لــم  الثانــي  الهيــكل  لكــّن 
بعالمــات الحضــور اإللهــي الظاهــرة التــي امتــاز بهــا الهيــكل األول، ولــم يكــن هنالــك 
ــز بــه تكريــس الهيــكل الثانــي. فمــا مــأْت  مظهــر للقــوة الخارقــة الفائقــة الطبيعــة يُميَّ
س المبنــي حديثــاً، ول نزلــت نــار مــن الســماء لتــأكل  ســحابة المجــد ذلــك الُمقــدَّ
الذبيحــة الموضوعــة علــى المذبــح، ول عــاد الشــكينا يحــل بيــن الكروبيــن فــي قــدس 
األقــداس. ثــم إنــه ل التابــوت ول كرســي الرحمــة ول لوحــا الشــهادة ُوجــدت فــي 
الهيــكل. ولــم يُســمع صــوت آت مــن الســماء معلنــاً للكهنــة الســائلين إرادة الــرب.

يتمجد بحضور المسيح
حــاول اليهــود عبثــاً مــدى قــرون طويلــة أن يــروا فــي أي شــيء تــم وعــد هللا إياهــم 
علــى لســان حجــي. لكــّن الكبريــاء وعــدم اإليمــان أعميــا أذهانهــم حتــى ل يفهمــوا 
معنــى كالم النبــي. إن الهيــكل الثانــي لــم يُكــرم بســحابة مجــد الــرب بــل بالحضــور 
الحــي لــذاك الــذي فيــه قــد حــل مــلء الالهــوت جســدياً — الــذي كان هــو ذات هللا 
ظاهــراً فــي الجســد. لقــد أتــى » مشــتهى كل األمــم « إلــى هيكلــه حقــاً عندمــا كان 
ـم ويشــفي فــي أروقتــه المقدســة. ففــي حضــور المســيح، وفــي  رجــل الناصــرة يعلِـّ
هــذا وحــده، فــاق الهيــكل الثانــي األول مجــداً. لكــّن إِْســرَائِيل ألقــى بعيــداً منــه عطيــة 
الســماء المســداة إليــه. فــإذ خــرج المعلــم الوضيــع فــي ذلــك اليــوم مــن بــاب الهيــكل 
الذهبــي رحــل المجــد عــن الهيــكل إلــى األبــد. ولقــد تــم مــن قبــل كالم المخلــص 

ــرَُك لَُكــْم َخرَابًــا « )متــى 23: 38(. القائــل: » ُهــَوَذا بَيْتُُكــْم يُتْ
امتــأ التالميــذ دهشــة ورهبــة عندمــا ســمعوا المســيح يتنبــأ بخــراب الهيــكل، 
وكانــوا يرغبــون فــي معرفــة معنــى كالمــه كامــالً. ففــي مــدة تزيــد علــى األربعيــن عامــاً 
بــذل اليهــود بــكل ســخاء كل مــا لديهــم مــن مــال وجهــد ومهــارة فــي فــن الِعمــارة 
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ليزيــدوا مــن عظمــة الهيــكل وبهائــه وفخامتــه. وأغــدق هيــرودس الكبيــر علــى الهيــكل 
ثــروة الرومــان وكنــوز اليهــود، بــل حتــى اإلمبراطــور ســيد العالــم نفســه وهبــه الكثيــر 
من عطاياه الثمينة. لقد أُتي بكتل هائلة من الرخام األبيض ذي الحجم الكبير من 
رومــا للمســاهمة فــي بنــاء الهيــكل وتزيينــه. ووّجــه التالميــذ نظــر المســيح معلمهــم 
إلــى تلــك األحجــار الضخمــة قائليــن لــه: » يـَـا ُمَعلِّــُم، انْظـُـْر! َمــا هــِذِه الِْحَجــارَُة! َوهــِذِه 

األَبِْنيَــُة! « )مرقــس 13: 1(.

» متى يكون هذا «
قائــالً:  الخطيــر  المفــزع  القــول  بهــذا  يســوع  نطــق  الــكالم  هــذا  علــى  وجوابــاً 
» اَلَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: إِنَّــُه لَ يُتـْـرَُك هُهَنــا َحَجــٌر َعلـَـى َحَجــٍر لَ يُْنَقــُض! « )متــى 24: 2(. 
خلــط التالميــذ بيــن خــراب أورشــليم وحــوادث مجــيء المســيح الشــخصي فــي 
مجــد عالمــي ليجلــس علــى عــرش إمبراطوريــة العالــم كلــه، ويعاقــب اليهــود غيــر 
التائبيــن، ويخلــع عــن أعنــاق األمــة نيــر الرومــان. كان الــرب قــد أخبرهــم انــه ســيأتي 
ثانيــة، فلمــا ذكــر أحكامــه التــي ســيوقعها علــى أورشــليم اتجهــت أفكارهــم إلــى ذلــك 
المجــيء. فــإذ التفــوا حــول المخلــص فــوق جبــل الزيتــون ســألوه قائليــن: » قُــْل لََنــا 

ْهــِر؟ « )متــى 24: 3(. َمتَــى يَُكــوُن هــَذا؟ َوَمــا ِهــَي َعالََمــُة َمِجيِئــَك َوانِْقَضــاِء الدَّ
لقــد أُخفــي المســتقبل عــن التالميــذ رحمــة بهــم. فلــو أدركــوا إدراكاً شــامالً فــي 
ذلــك الحيــن هاتيــن الحقيقيتيــن المخيفتيــن — أي آلم الفــادي وموتــه، وخــراب 
لــكان قــد غمرهــم رعــب عظيــم. لقــد اســتعرض المســيح  أورشــليم وهيكلهــم — 
أََمامهــم ملخصــاً لأحــداث العظيمــة التــي ســتقع قبــل انقضــاء الدهــر. ولــم يفهمــوا 
لكــّن معنــاه كان ســيتضح إذ كان يجــب ان يفهــم  كامــالً حينــذاك،  كالمــه فهمــاً 
َنيــن فــي كالم المســيح لشــدة حاجتهــم  التعليــم والتوجيــه المتضمَّ الــرب  شــعب 
اليــه. وكانــت النبــوة التــي نطــق بهــا يســوع ذات معنــى مــزدوج، ففــي حيــن كانــت 

ترمــز إلــى خــراب أورشــليم كانــت أَيْضــاً رمــزاً ألهــوال اليــوم األخيــر العظيــم.
إلــى حديثــه األحــكام والضربــات الموشــكة  أعلــن يســوع لتالميــذه المصغيــن 
أن تنصــب علــى شــعب إِْســرَائِيل المرتديــن، وعلــى الخصــوص النتقــام الجزائــي 
الــذي ســيحيق بهــم بســبب رفضهــم مســيّا وصلبهــم إيــاه. وستســبق ذلــك العمــل 
المخيــف والعظيــم األهميــة عالمــات ل تخطــئ. وقــد تجــيء الســاعة الرهيبــة فجــأة 
وبســرعة عظيمــة. وحــذر المخلــص تابعيــه قائــالً: » فََمتَــى نَظَرْتُــْم رِْجَســَة الَْخــرَاِب 
ِس لِيَْفَهــِم الَْقــاِرئُ فَِحيَنِئــٍذ  الَِّتــي قَــاَل َعْنَهــا َدانِيــآُل النَِّبــيُّ قَائَِمــًة ِفــي الَْمــَكاِن الُْمَقــدَّ
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لوقــا 21: 20،  )متــى 24: 15، 16؛  الِْجبَــال ِ «  إلــى  ـِة  الْيَُهوِديّـَ ِفــي  الَِّذيــَن  لِيَْهــرُب 
21(. فعندمــا تُنَصــب أعــالم الرومــان الوثنييــن فــي األَرْض المقدســة التــي كانــت 
تمتــد بضعــة أميــال خــارج أســوار المدينــة حينئــذ كان علــى اتبــاع المســيح ان يهربــوا 
لينجــوا بأنفســهم. ومتــى شــوهدت عالمــة اإلنــذار كان يتحتــم علــى طالبــي النجــاة 
أورشــليم  فــي  كمــا  اليهوديــة  بــالد  كل  وفــي  الهــروب.  فــي  يتلــكأوا  أو  يتأخــروا  أل 
علــى  وجــوُده  يتفــق  فَمــن  الحــال.  فــي  الهــروب  إنــذار  إطاعــة  يتعيّــن  كان  نفســها 
الســطح وجــب أل ينــزل ليأخــذ مــن بيتــه شــيئاً ولــو كان كنــزاً مشــتهى غالــي الثمــن. 
والذيــن يعملــون فــي الحقــول أو الكــروم ل يرجعــون لســتعادة ثيابهــم التــي تركوهــا 
فــي بيوتهــم ريثمــا ينتهــون مــن عملهــم فــي الحقــول فــي حــر النهــار. يجــب أل يتــرددوا 

أو يتباطــأوا لحظــة واحــدة لئــال يحيــق بهــم الهــالك الشــامل.
فــي أثنــاء ُملــك هيــرودس لــم تكــن أورشــليم مزينــة جــداً فقــط، بــل بنيــت فيهــا 
ل  ومنيعــة  قويــة  فبــدت  مناعــة  موقعهــا  زادت  التــي  والحصــون  واألســوار  األبــراج 
تقهــر. وَمــن كان ينبــئ بخرابهــا فــي ذلــك الحيــن كان يُعتبــر، كمــا قــد اُعتبــر نــوح 
ــَماُء  مــن قبــل، رجــال مجنونــاً مثيــراً للفتــن وُمختــل العقــل. لكــّن المســيح قــال: » اَلسَّ
َواألَرْض تَــزُولَِن َولِكــنَّ كَالَِمــي لَ يَــزُوُل « )متــى 24: 35(. فأجــل خطايــا أورشــليم 
الكثيــرة أرســلت إليهــا إنــذارات الغضــب، وبســبب اصرارهــا علــى عــدم اإليمــان 

ُختــم علــى هالكهــا فصــار امــرأ محتومــاً ل مفــر منــه.
لقــد أعلــن الــرب علــى لســان ميخــا النبــي قائــالً: » اِْســَمُعوا هــَذا يـَـا ُرَؤَســاَء بَيْــِت 
ُمْســتَِقيٍم.  كُلَّ  َويَُعوُِّجــوَن  الَْحــقَّ  يَْكرَُهــوَن  الَِّذيــَن  إِْســرَائِيل،  بَيْــِت  َوقَُضــاَة  يَْعُقــوَب 
ِبالرَّْشــَوِة،  يَْقُضــوَن  ُرَؤَســاُؤَها  ِبالظُّلْــِم.  َوأُورَُشــلِيَم  َمــاِء،  ِبالدِّ ِصْهيَــْوَن  يَبُْنــوَن  الَِّذيــَن 
ــِة، َوُهــْم يَتَوَكَّلُــوَن َعلَــى الــرَّبِّ  وَكََهَنتَُهــا يَُعلُِّمــوَن ِباألُْجــرَِة، َوأَنِْبيَاُؤَهــا يَْعرِفُــوَن ِبالِْفضَّ

! « )ميخــا 3: 11-9(. قَائِلِيــَن: » أَلَيْــَس الــرَّبُّ ِفــي َوَســِطَنا؟ لَ يَأْتِــي َعلَيَْنــا َشــرٌّ
هــذا الــكالم يصــف بــكل أمانــة ودقــة ســكان أورشــليم الفاســدين واألبــرار فــي 
عــون أنهــم يحفظــون وصايــا هللا وشــريعته بــكل  أعيــن أنفســهم. ففــي حيــن كانــوا يدَّ
تدقيــق وصرامــة كانــوا فــي الحقيقــة يتعــدون كل مبادئهــا. لقــد ابغضــوا المســيح ألن 
طهارتــه وقداســته كشــفتا عــن إثمهــم، واتهمــوه بأنــه هــو الســبب فــي كل المتاعــب 
والمصائــب التــي حاقــت بهــم جــزاء لهــم علــى خطاياهــم. فمــع علمهــم واِقِْتناعهــم 
بأنه منزه عن الخطيئة أعلنوا أن موته كان أمراً لزماً لضمان سالمة األمة. فقد قال 
ـوَن َويَأُْخــُذوَن  رؤســاء اليهــود: » إِْن تَرَكَْنــاُه هَكــَذا يُْؤِمــُن الَْجِميــُع ِبــِه، فَيَأْتِــي الرُّوَمانِيُـّ
تََنــا « )يوحنــا 11: 48(. فلــو ُضحــي بالمســيح ألمكنهــم أن يصبحــوا أمــة  َمْوِضَعَنــا َوأُمَّ
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قويــة متحــدة مــن جديــد. وأخــذوا يتحاجــون ثــم اجمعــوا علــى العمــل بقــرار رئيــس 
كهنتهــم أنــه خيــر لهــم أن يمــوت إنســان واحــد عــن الشــعب ول تهلــك األمــة كلهــا.

َمــاِء، َوأُورَُشــلِيَم ِبالظُّلْــِم «  وهكــذا نجــد أن رؤســاء إِْســرَائِيل » يَبُْنــوَن ِصْهيَــْوَن ِبالدِّ
)ميخــا 3: 10(. ومــع ذلــك ففــي حيــن قتلــوا مخلصهــم ألنــه وبــخ خطاياهــم فقــد 
جعلهــم ِبرّهــم الذاتــي يعتبــرون أنفســهم شــعب هللا المختــار المنعــم عليــه وانتظــروا 
أنــه ســينقذهم مــن أعدائهــم. وهنــا يســتطرد النبــي فيقــول: » لِذلِــَك ِبَســبَِبُكْم تُْفلَــُح 
ِصْهيَْوُن كََحْقل، َوتَِصيُر أُورَُشلِيُم ِخَربًا، َوَجبَُل الْبَيِْت َشَواِمَخ َوْعٍر « )ميخا 3: 12(. 

صبر للّا 
ــر الــرُب يــوم حســاب المدينــة واألمــة مــا يقــرب مــن أربعيــن ســنة بعدمــا نطــق  أخَّ
وقاتلــي  إنجيلــه  رافضــي  علــى  وكان صبــر هللّا  عليهمــا.  الدينونــة  بحكــم  المســيح 
ابنــه عظيمــاً ومدهشــاً جــداً. إنَّ َمثَــل التينــة العقيمــة كان يمثِـّـل معاملــة هللّا لأمــة 
ـُل األَرْض أَيْضــاً؟ « )لوقــا  اليهوديــة. لقــد صــدر األمــر قائــالً: » اِقْطَْعَهــا! لَِمــاَذا تُبَطِـّ
13: 7(. لكــّن رحمــة هللّا أمهلتهــا وقتــاً أطــول. كان ل يــزال يوجــد بيــن اليهــود جماعــة 
جهلــوا صفــات المســيح وعملــه. ولــم تتــح لأبنــاء الفرصــة، ول أعطــي لهــم النــور 
الــذي قــد رفضــه آباؤهــم. وعــن طريــق كــرازة الرســل ورفاقهــم قصــد هللّا أن يشــرق 
بنــوره عليهــم، وأن يُســمح لهــم بــأن يــروا كيــف تمــت النبــوات ليــس فقــط فــي ميــالد 
فــي موتــه وقيامتــه. ولــم تلحــق باألبنــاء دينونــة آبائهــم،  أَيْضــاً  بــل  المســيح وحياتــه 
ولكــن مــع علمهــم بــكل النــور المعطــى آلبائهــم فــإذ رفضــوا الممنــوح لهــم مــن جديــد 

صــاروا شــركاء آبائهــم فــي خطاياهــم ومــأوا مكيــال إثمهــم.

أمة استفحل شرها
إّن صبــر هللا علــى أورشــليم جعــل إصــرار الشــعب علــى قســاوة قلوبهــم يــزداد، 
فببغضهــم تالميــذ يســوع وقســوتهم عليهــم رفضــوا آخــر هبــات الرحمــة. حينئــذ رفــع 
هللا عنهــم يــده الحارســة الواقيــة، ورفــع قوتــه الرادعــة للشــيطان ومالئكتــه، وبذلــك 
تُركــت األمــة تحــت ســيطرة القائــد الــذي اختارتــه لنفســها. لقــد ركل بنوهــا نعمــة 
المســيح، التــي كان يمكنهــا أن تعينهــم علــى إخضــاع أهــواء قلوبهــم الشــريرة، أمــا 
اآلن فقــد انتصــرت عليهــم تلــك األهــواء. وأثــار الشــيطان أقســى شــهوات نفوســهم 
وأحطهــا. لــم يعــد النــاس يركنــون إلــى التعقــل، إذ لــم تبــق لهــم عقــول، بــل تحكمــت 
فــي قســوتهم. ففــي  لقــد أمســوا كالشــياطين  فيهــم األهــواء والغضــب األعمــى. 
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العائلــة وفــي األمــة وبيــن أعلــى الطبقــات وأدناهــا علــى الســواء استشــرى الشــك 
والحســد والكراهيــة والخصــام والتمــرد وجرائــم القتــل. ولــم يكــن يوجــد أمــان فــي أي 
مــكان. فاألصدقــاء واألقربــاء كانــوا يســلمون بعضهــم بعضــاً. ولقــد ذبــح الوالــدون 
يضبطــوا  أن  إِْســرَائِيل  رؤســاء  يســتطع  ولــم  والديهــم،  األولد  ذبــح  كمــا  أولدهــم 
ــب  أنفســهم، فلقــد جعلتهــم انفعــالت الغضــب الجامحــة قومــاً طغــاة. لقــد رحَّ
اليهــود بالشــهادات الكاذبــة إلدانــة ابــن هللا البــار، واآلن هــا هــي التهامــات الكاذبــة 
بأفعالهــم كانــوا  إنهــم  قــد جعلــت حياتهــم تحــت رحمــة األقــدار وغيــر مضمونــة. 
وَس إِْســرَائِيل « )إشــعياء 30: 11(. واآلن هــا هــم  يقولــون: » اْعزِلُــوا ِمــْن أََمامَنــا قـُـدُّ
يجابــون إلــى طلبهــم. فمــا عــاد خــوف هللا يزعجهــم، وصــار الشــيطان علــى رأس 

تلــك األمــة، وخضعــت لســلطانه أعلــى الســلطات المدنيــة والدينيــة.
في بعض األحيان كان رؤساء األحزاب المتعادية يتفقون على نهب ضحاياهم 
التعســاء وتعذيبهــم، وبعــد ذلــك كانــت قواتهــم ترتــد بعضهــا علــى بعــض، فيذبــح 
أحدهــم اآلخــر مــن دون رحمــة. بــل حتــى قدســية الهيــكل لــم تكــن كافيــة لردعهــم عــن 
أعمالهــم الوحشــية الرهيبــة. فقــد كان العابــدون يســقطون صرعــى أََمــام المذبــح، 
الجرائــم  تلــك  فــإن مرتكبــي  ذلــك  القتلــى. ومــع  بجثــث  المقــدس  تنجــس  وهكــذا 
الجهنميــة، فــي عماهــم وتجديفهــم وغطرســتهم، أعلنــوا علــى المــأ أنهــم ل يخشــون 
علــى أورشــليم مــن الهــالك ألنهــا مدينــة هللا الخاصــة. ولكــي يثبتــوا ســلطانهم أعطــوا 
بعــَض األنبيــاء الكذبــة رشــوًة ليعلنــوا، حتــى فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه جيــوش 
الرومــان تحاصــر الهيــكل، أن الشــعب يجــب أن ينتظــر خــالص هللا. وإلــى النهايــة 
ظلــت جماهيــر كثيــرة مــن الشــعب متمســكة بالعتقــاد أن هللا العلــي ســيتدخل 
ويهزم خصومهم. لكّن شعب إِْسرَائِيل كانوا قد رفضوا حماية هللا، واآلن فال يوجد 
ملجــأ يعتصمــون بــه. مــا أشــقاك يــا أورشــليم! إنهــا إذ مزقتهــا الفتــن الداخليــة جــرت 
دمــاء بنيهــا القتلــى فــي الشــوارع ناحــراً أحدهــم اآلخــر، فــي حيــن أســقطت جيــوش 

األعــداء اســتحكاماتها وقتلــت رجــال الحــرب فيهــا!

اقوال المسيح تتم
لقد تمت، حرفياً، كل النبوات التي تنبأ بها المسيح عن خراب أورشليم، وتحقق 

اليهود من صدق إنذاره القائل: » ِبالَْكيِْل الَِّذي ِبِه تَِكيلُوَن يَُكاُل لَُكْم « )متى 7: 2(.
ولقــد ظهــرت آيــات وعجائــب منبئــة بالكــوارث والهــالك. ففــي منتصــف الليــل 
أضــاء نــور غيــر طبيعــي علــى الهيــكل والمذبــح. وفــي الســحاب عنــد الغــروب كانــت 
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تـُـرى صــور مركبــات ورجــال حــرب مصطفيــن للقتــال. والكهنــة الذيــن كانــوا يخدمــون 
األَرْض  ارتجــت  كمــا  غامضــة،  أصــوات  ســماع  لــدى  ارتعبــوا  الهيــكل  فــي  ليــالً 
الهائــل  الشــرقي  والبــاب  هنــا «،  مــن  » لنرحــل  قائلــة:  كثيــرة  أصــوات  وُســمعت 
النفــس  بشــق  يوصدونــه  كانــوا  رجــال  عشــرين  أن  بحيــث  جــداً  ثقيــالً  كان  الــذي 
والــذي كان مثبتــاً بمصاريــع ومتاريــس قويــة مثبتــة فــي األَرْض الصخريــة، انفتــح فــي 

منتصــف الليــل بيــد غيــر منظــورة )1(.
ونــزولً معلنــاً  يــذرع شــوارع أورشــليم صعــوداً  وطــوال ســبع ســنين ظــل رجــل 
الويــالت المزمعــة أن تنقــض علــى المدينــة، ففــي النهــار والليــل كان ينشــد بصــوت 
صــوت  الغــرب،  مــن  صــوت  الشــرق،  مــن  » صــوت  قائــال:  المرثــاة  هــذه  حزيــن 
العريــس  ضــد  صــوت  الهيــكل!  وضــد  أورشــليم  ضــد  صــوت  األربــع!  الريــاح  مــن 
والعــروس! صــوت ضــد الشــعب كلــه! « وقــد أُلقــي بذلــك الرجــل الغريــب األطــوار 
فــي الســجن وُجلــد، ولكــن لــم تخــرج مــن بيــن شــفتيه كلمــة تذمــر أو شــكوى، ولــم 
يــرد علــى الشــتائم واإلهانــات بغيــر هــذا القــول: » ويــل ويــل ألورشــليم، وويــل ويــل 
لســكانها! « ولــم يكــّف ذلــك الرجــل عــن تقديــم إنذاراتــه حتــى قُتــل فــي الحصــار 

الــذي كان قــد أنبــأ بــه.

نجاة المسيحيين
ولكــن لــم يهلــك أحــد مــن المســيحيين عنــد خــراب أورشــليم. كان المســيح قــد 
أنــذر تالميــذه، فــكل مــن آمنــوا بكالمــه جعلــوا يترقبــون العالمــة الموعــود بهــا. فلقــد 
قــال يســوع: » َوَمتـَـى رَأَيْتـُـْم أُورَُشــلِيَم ُمَحاطـَـًة ِبُجيـُـوٍش، فَِحيَنِئــٍذ اْعلَُمــوا أَنَّــُه قـَـِد اقْتـَـرََب 
َخرَابَُهــا. ِحيَنِئــٍذ لِيَْهــرُِب الَِّذيــَن ِفــي الْيَُهوِديَّــِة إلــى الِْجبَــاِل، َوالَِّذيــَن ِفــي َوْســِطَها فَلْيَِفــرُّوا 
َخارًِجــا « )لوقــا 21: 20، 21(. فبعدمــا حاصــر الرومــان المدينــة بقيــادة سســتيوس 
وإذ  ناجــح.  بهجــوم  يبشــر  انتظــار عندمــا كان كل شــيء  غيــر  علــى  الحصــار  فكــوا 
يئــس المحاَصــرون مــن المقاومــة الناجحــة كانــوا علــى وشــك التســليم، فــإذا بالقائــد 
الروماني ينسحب على رأس جيشه من دون سبب ظاهر. لكّن عناية هللا الرحيمة 
كانــت تســيِّر الحــوادث لخيــر شــعبه. فقــد أعطــي المســيحيون المنتظــرون العالمــة 
الموعود بها، وأتيحت الفرصة اآلن لكل من يريدون أن يطيعوا إنذار المخلص. وقد 
تســلط هللا علــى األحــداث بحيــث لــم يمنــع اليهــود أو الرومــان جماعــة المســيحيين 
مــن الهــروب. وإذ ارتــد القائــد سســتيوس خــرج اليهــود مــن أورشــليم يطــاردون الجيــش 
الرومانــي. وعندمــا التحــم الجيشــان كانــت لــدى المســيحيين فرصــة لتــرك المدينــة. 
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وفي هذا الوقت لم يكن في األرياف أعداء يعترضون طريق أولئك الهاربين. وفي 
وقــت الحصــار اجتمــع اليهــود فــي أورشــليم إلحيــاء عيــد المظــال، وهكــذا اســتطاع 
المســيحيون، فــي طــول البــالد وعرضهــا، أن يهربــوا، مــن دون أن يزعجهــم أحــد، إلــى 

مــكان أميــن — مدينــة بيلــال فــي أرض بيريــة فــي عبــر األردن.

يواصلون المقاومة
إن قــوات اليهــود التــي تطــارد سســتيوس وجيشــه هجمــت علــى مؤخــرة ذلــك 
الجيــش بوحشــية عظيمــة بحيــث تهددوهــم بالفنــاء التــام. وبصعوبــة عظيمــة أمكــن 
إلــى  عــادوا  ثــم  تُذكــر،  خســارة  بــال  نجــوا  فقــد  اليهــود  أمــا  يتقهقــروا.  أن  الرومــان 
أورشــليم منتصريــن وهــم يحملــون غنيمتهــم. لكــّن هــذا النجــاح الظاهــري لــم يجلــب 
بــروح اإلصــرار علــى المقاومــة العنيفــة  لهــم غيــر الشــر، فقــد مأهــم ذلــك الفــوز 
عــة وســريعة. للرومــان، ممــا جلــب علــى تلــك المدينــة المقضــي عليهــا ويــالت مروِّ

وقــع  وقــد  هائلــة.  كــوارث  بأورشــليم  الحصــار حلــت  تيطــس  اســتأنف  عندمــا 
الشــعب  مــن  مالييــن  كان  عندمــا  الفصــح  عيــد  أيــام  فــي  المدينــة  علــى  الحصــار 
مجتمعين داخل أسوارها. غير أن مخازن المؤونة التي كانت في حوزتهم والتي لو 
حرصــوا عليهــا لكانــت تكفيهــم عــدة ســنين، كانــت قــد أُتلفــت بســبب حســد رجــال 
األحــزاب المتنازعيــن وانتقاماتهــم المتبادلــة. واآلن النــاس يجــوزون فــي كل أهــوال 
المجاعــة المخيفــة، فقــد بيــع مكيــال القمــح بوزنــة مــن المــال. وكانــت وخــزات الجــوع 
على الناس شديدة بحيث أنهم كانوا يقضمون مناطقهم الجلدية ونعالهم وأغطية 
دروعهم. وكثيرون من الناس كانوا يتســللون إلى خارج األســوار تحت ســتار الظالم 
ليجمعــوا النباتــات البريــة الناميــة خــارج األســوار، لكــّن كثيريــن منهــم قُبــض عليهــم 
وقتلــوا بعــد عذابــات شــديدة، والذيــن عــادوا اغتُصــب منهــم فــي غالــب األحيــان مــا 
جمعــوه بعــد تلــك المخاطــرة العظيمــة. ثــم إن ذوي الســلطان كانــوا يوقعــون عذابــات 
وحشية رهيبة بالناس الذين عضهم الفقر بنابه لكي يغتصبوا مؤونتهم القليلة التي 
أخفوهــا. وكانــوا فــي غالــب األحيــان يلجــأون إلــى ضــروب القســوة هــذه، مــع أنهــم 

كانــوا قومــاً شــباعى، وكان همهــم أن يختزنــوا المؤونــة لأيــام الالحقــة.
قــد  الطبيعيــة  المحبــة  كأن  بــدا  وقــد  والوبــاء.  بالجــوع  األنفــس  آلف  هلكــت 
وكان  أزواجهــن.  والزوجــات  زوجاتهــم  األزواج  ســلب  فلقــد  وتالشــت.  انتزعــت 
والســؤال  الســن.  فــي  الطاعنيــن  والديهــم  أفــواه  مــن  الطعــام  يختطفــون  األولد 
الــذي ألقــاه النبــي حيــن قــال: » َهــْل تَْنَســى الَْمــْرأَُة رَِضيَعَهــا « وجــد لــه جوابــاً فــي 
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داخــل أســوار تلــك المدينــة المقضــي عليهــا بالهــالك: » أَيَــاِدي النَِّســاِء الَْحَنائِــِن 
ِبْنــِت َشــْعِبي « )إشــعياء 49:  . َصــاُروا طََعاًمــا لَُهــنَّ ِفــي َســْحِق  طَبََخــْت أَْولََدُهــنَّ
15؛ مراثــي 4: 10(. وكذلــك تــم إنــذار النبــوة المعطــى قبــل ذلــك بأربعــة عشــر قرنــاً 
تََضــَع  أَْن  تَُجــرِّْب  لَــْم  الَِّتــي  َوالُْمتَرَفَِّهــُة  ِفيــَك  َمــُة  الُْمتََنعِّ الــذي يقــول: » الَْمــْرأَُة  وهــو 
ــِم َوالتَّرَفُّــِه، تَبَْخــُل َعيُْنَهــا َعلـَـى رَُجــِل ِحْضِنَهــا َوَعلـَـى  أســفل قََدِمَهــا َعلـَـى األَرْض لِلتََّنعُّ
ابِْنَهــا َوبَْنِتَهــا... َوِبأَْولَِدَهــا الَِّذيــَن تَلُِدُهــْم، ألَنََّهــا تَأْكُلُُهــْم ِســرًّا ِفــي َعــَوِز كُلِّ َشــْيٍء ِفــي 
يَقــِة الَِّتــي يَُضاِيُقــَك ِبَهــا َعــُدوَُّك ِفــي أَبَْواِبــَك « )تثنيــة 28: 56، 57(.  الِْحَصــاِر َوالضِّ

هالك تام
وهكــذا  اليهــود،  قلــوب  فــي  الرعــب  يوقعــوا  أن  الرومــان  قــادة  حــاول  لقــد 
وعذبــوا  ُجلــدوا  اُســروا  عندمــا  قاومــوا  الذيــن  واألســرى  يستســلمون.  يجعلونهــم 
وصلبــوا أََمــام ســور المدينــة. وكان مئــات مــن الشــعب يقتلــون علــى هــذا النحــو 
كل يــوم، وظــل ذلــك العمــل المخيــف جاريــاً حتــى لقــد نصبــت صلبــان فــي كل 
وادي يهوشــافاط وفــي جلجثــة بكثــرة عظيمــة بحيــث غــدا الســير بيــن تلــك الصلبــان 
متعــذراً. فاللعنــة التــي نطقــوا بهــا أََمــام كرســي وليــة بيالطــس حيــن قالــوا: » َدُمــُه 

َعلَيَْنــا َوَعلَــى أَْولَِدنَــا « )متــى 27: 25( حلــت بهــم بطريقــة مرعبــة جــداً.
كان تيطــس يرغــب كل الرغبــة فــي أن يضــع حــداً لتلــك المشــاهد المخيفــة، 
وهكــذا يجّنــب عــن أورشــليم كأس الهــالك فــال تشــربه حتــى الثمالــة. وامتــأ قلبــه 
رعبــاً عندمــا رأى أكوامــاً مــن الجثــث فــي األوديــة. وكمــن هــو ذاهــل العقــل تطلــع مــن 
أعلــى جبــل الزيتــون إلــى الهيــكل الفخــم الجميــل وامــر بــأل يمــس حجــر مــن احجــاره. 
وقبــل أن يحــاول امتــالك هــذا الحصــن التمــس بحــرارة مــن رؤســاء اليهــود أل يجبــروه 
مــكان آخــر  فــي أي  للحــرب  فــإذا خرجــوا  بالدمــاء.  المقــدس  علــى تدنيــس ذلــك 
فلــن يمــس رومانــي واحــد ذلــك الهيــكل أو ينتهــك حرمتــه. ثــم إن يوســيفوس نفســه 
توســل إليهــم بــكل فصاحــة وقــوة إقنــاع أن يستســلموا، وبذلــك ينقــذون أنفســهم 
ومدينتهــم ومعبدهــم. لكــّن جوابهــم علــى كل ذلــك كان اللعنــات الُمــرّة. وفيمــا كان 
يوســيفوس، وســيطهم البشــري األخيــر، واقفــاً يتوســل إليهــم كانــوا هــم يصوبــون 
إليــه ســهامهم. لقــد رفــض اليهــود توســالت ابــن هللا، واآلن فهــا كل العتراضــات 
تيطــس  بــذل  وعبثــاً  النهايــة.  إلــى  المقاومــة  علــى  إصــراراً  تزيدهــم  والتوســالت 
مســاعيه وجهــوده إلنقــاذ الهيــكل، فــإن شــخصاً أعظــم منــه قــد أعلــن أنــه لــن يُتــرك 

فيــه حجــر علــى حجــر.
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هذا، وإن عناد رؤساء اليهود األعمى والجرائم الكريهة التي ارتكبت في داخل 
أســوار تلــك المدينــة المحاصــرة أثــارت رعــب الرومــان وغضبهــم. وأخيــرًا قــرر تيطــس 
الســتيالء علــى الهيــكل بالهجــوم عليــه. ومــع ذلــك فقــد عــزم أنــه بقــدر اإلمــكان ينبغــي 
أن يُحفــظ الهيــكل مــن الدمــار. لكــّن أوامــره أُهملــت. فبعدمــا أوى إلــى خيمتــه ليــالً 
خــرج اليهــود مــن الهيــكل وهاجمــوا الجنــود فــي الخــارج. وفــي أثنــاء الهجــوم ألقى أحد 
الجنــود الرومــان جمــرة مشــتعلة مــن النــار فــي الهيــكل مــن خــالل فتحــة، فاشــتعلت 
النار في الحال في كل حجرات الهيكل المبطنة بخشب األَرز. فاندفع تيطس إلى 
هنــاك يتبعــه قــواده وجنــوده وأمــر بــأن يطفئــوا لهيــب النــار، لكــّن أوامــره أُغفلــت إذ أّن 
أولئك الجنود في ُحُمّو غضبهم ألقوا بشعالت نار في الحجرات المجاورة للهيكل 
ثم قتلوا بحد السيف اليهود الذين جاءوا ليحتموا فيه. وقد جرت الدماء على درج 
الهيكل كالماء، وهلك من اليهود آلف فوق آلف. وفوق ضجيج المعركة ُسمعت 

أصــوات تصيــح قائلــة » إِيَخابـُـود « — زال المجــد.

مشهد مرعب
يقول ملمان في كتابه المســمي تاريخ اليهود، المجلد الســادس عشــر: » لقد 
وجــد تيطــس أنــه يســتحيل عليــه أن يوقــف غضــب جنــوده عنــد حــده، فدخــل فــي 
س مــن الداخــل. وقــد مأهــم جاللــه  صحبــة ضباطــه وعايــن ذلــك الهيــكل المقــدَّ
وبهــاؤه دهشــة، وإذ لــم تكــن النيــران قــد نفــذت إلــى الُقــْدس بــذل تيطــس آخــر جهــد 
إلنقــاذه، فوثــب إلــى األََمــام وأمــر جنــوده مــرة أخــرى أن يوقفــوا تقــدم الحريــق. وقــد 
حــاول ليبراليــس قائــد المئــة أن يرغــم الجنــود علــى الطاعــة إذ أبــرز قضيــب رتبتــه 
أََمامهــم، ولكــن حتــى احتــرام اإلمبراطــور ســقط أََمــام حقــد الرومــان الشــديد علــى 
اليهــود، ممــا زاد مــن هــول المعركــة، ومــن النهــم إلــى الســلب والنهــب. وقــد رأى 
الجنــود كل مــا حولهــم يتــأأل فــي بريــق الذهــب الــذي كان يخطــف األبصــار بلمعانــه 
علــى ضــوء اللهيــب المشــتعل، فظنــوا أن كنــوزاً ل تحصــى مخبــوءة فــي الَمْقــِدس. 
وإذ بجنــدي لــم يلحظــه أحــد يدخــل ويقــذف بمشــعل ملتهــب مــن فتحــة فــي البــاب، 
فاشــتعلت فــوراً النــار فــي كل البنــاء. واضطــر الجنــود أن يتراجعــوا أََمــام وهــج النــار 

والدخــان الــذي كاد يعميهــم، وهكــذا تــرك ذلــك البنــاء الفخــم إلــى مصيــره.
» كان منظــرا مرعبــاً للرومــان، فمــا عســاه يكــون لليهــود! كل قمــة التــل المشــرف 
على المدينة اشتعلت كالبركان. وقد انهارت وتهدمت المباني واحد في أثر اآلخر 
بصــوت تحطيــم هائــل، فابتلعتهــا الهــوة المشــتعلة بالنــار. والســقوف المصنوعــة مــن 
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خشــب األَرز كانــت تشــبه ألواحــاً مــن اللهــب. واألبــراج المطليــة بالذهــب أضــاءت 
فــي هيئــة حــراب مــن النــور األحمــر. واألبــراج المقامــة علــى األبــواب قذفــت إلــى أعلــى 
أعمــدة مــن اللهــب والدخــان، فأنــار ذلــك الحريــق التــالل المجــاورة. وكانــت توجــد 
جماعــات مــن النــاس ملتحفــة بالظــالم ترقــب فــي جــزٍع عظيــم تقــدم النــار والخــراب. 
وامتــأت األســوار والمرتفعــات بوجــوه بعضهــا شــاحب مــن فــرط اليــأس، والبعــض 
اآلخــر َجِهــم لعــدم جــدوى النتقــام. هــذا وإن صيحــات جنــود الرومــان وهــم يروحــون 
ويجيئــون، وزعقــات الثــوار الذيــن كانــت تلتهمهــم النيــران اختلطــت بأصوات الحريق 
وأزيــز األخشــاب المحترقــة المتســاقطة كهديــر الرعــد. وقــد رددت الجبــال صــدى 
يُســمع الصــراخ  صــراخ الشــعب مــن فــوق المرتفعــات. وعلــى طــول األســوار كان 
والعويــل والضوضــاء. والنــاس الذيــن كانــوا موشــكين علــى المــوت جوعــاً اســتجمعوا 

مــا تبقــى فــي أجســامهم مــن قــوة ليطلقــوا صرخــات حــزن وعــذاب.
الخــارج.  فــي  المنظــر  مــن  هــولً  أشــد  الداخــل  فــي  التــي  المذبحــة  » كانــت 
يحاربــون  كانــوا  والذيــن  والكهنــة،  والثــوار  والصغــار،  والكبــار  والنســاء،  فالرجــال 
والذيــن كانــوا يتوســلون ويســترحمون... الجميــع قتلــوا بحــد الســيف فــي مذبحــة 
عامــة بــال تمييــز. وكان عــدد القتلــى يربــو علــى عــدد قاتليهــم. وكان علــى جنــود 
الباقيــن « )2(. القتلــى ليقتلــوا األحيــاء  الرومــان أن يتســلقوا فــوق أكــوام جثــث 

وبعــد خــراب الهيــكل ســقطت المدينــة كلهــا فــي أيــدي الرومــان. وقــد هجــر 
فــي  فيهــم  فتفــرس  منفرديــن،  تيطــس  فوجدهــم  المنيعــة  األبــراج  اليهــود  رؤســاء 
بلغــت  مهمــا  الحصــار،  آلت  ألن  إليــه،  أســلمهم  قــد  أن هللا  لهــم  وأعلــن  ذهــول 
فعاليتهــا، كانــت عاجــزة عــن دك تلــك التحصينــات الهائلــة. إن المدينــة والهيــكل 
قــد قُوِّضــا كالهمــا حتــى أساســاتهما. واألَرْض التــي كان ذلــك البيــت المقــدَّس 
التــي  والمذبحــة  الحصــار  وفــي  )إِرِْميَــا 26: 18(.  كََحْقــل «  عليهــا » تُْفلَــُح  مقامــاً 
تلــت ذلــك هلــك أكثــر مــن مليــون نفــس مــن الشــعب، والذيــن بقــوا أحيــاء اقتيــدوا 
أســرى أو بيعــوا عبيــداً أو ســيقوا إلــى رومــا ليزينــوا موكــب احتفــال القائــد الفاتــح، 
أو طرحــوا للوحــوش فــي المّدرجــات الرومانيــة أو تشــتتوا وهامــوا علــى وجوههــم 

كجوَّابيــن ل وطــن لهــم فــي كل بلــدان العالــم.

مدينون للمسيح
إن اليهود هم الذين صنعوا أغاللهم التي كُبلوا بها، وهم الذين مأوا ألنفسهم 
كأس النقمــة. ففــي الهــالك الشــامل الــذي حــل بهــم كأمــة، وفــي كل الويــالت التــي 
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لحقتهــم فــي شــتاتهم، إنمــا كانــوا يحصــدون العاصفــة بعــد أن زرعــوا الريــح بأيديهــم. 
يقــول النبــي: » هــالكك منــك يــا إِْســرَائِيل « )هوشــع 13: 9( — ترجمــة ســنة 1878 
فــي غالــب  ِبإِثِْمــَك « )هوشــع 14: 1(. إن آلمهــم تصــوَّر  ـرَْت  تََعثّـَ قَــْد  ـَك  — » ألَنّـَ
يحــاول  النحــو  هــذا  وعلــى  المباشــر.  بقضــاء هللا  عليهــم  وقــع  األحيــان كقصــاص 
المخــادع األعظــم أن يخفــي عملــه. فاليهــود إذ رفضــوا محبــة هللا ورحمتــه فــي إصــرار 
خرجــوا مــن تحــت كنــف حمايــة هللا وحراســته، وُســمح للشــيطان بــأن يحكــم عليهــم 
كما يشاء. وأعمال القسوة والوحشية التي ارتكبت في خراب أورشليم هي مظهر 

مــن مظاهــر قــوة الشــيطان النتقاميــة ضــد مــن يخضعــون لســلطانه.
ل يمكننــا أن نعــرف كــم نحــن مدينــون للمســيح لقــاء الســالم والحمايــة اللذيــن 
ننعــم بهمــا. إن قــوة هللا الرادعــة هــي التــي تحــول بيــن النــاس وخضوعهــم التــام 
لشــكر هللا  ســبب عظيــم  لديهــم  الشــاكرين  وغيــر  والعصــاة  الشــيطان.  لســلطان 
علــى رحمتــه وصبــره فــي حجــز قــوة الشــرير القاســية الخبيثــة وضبطهــا. ولكــن عندمــا 
يتجــاوز النــاس حــدود صبــر هللا واحتمالــه فــإن ذلــك الــرادع يُــزال. إن هللا ل يقــف 
يتــرك رافضــي رحمتــه  العصيــان، ولكنــه  الحكــم ضــد  الخاطــئ موقــف منفــذ  مــن 
ألنفســهم ليحصــدوا مــا قــد زرعــوه. فــكل شــعاع مــن أشــعة النــور الــذي يُرفــض، وكل 
إنذار يزدرى به أو يهمل، وكل شــهوة ينغمس فيها اإلنســان، وكل مخالفة لشــريعة 
هللا إنمــا هــي بــذرة تـُـزرع ول بــد لهــا مــن حصــاد مضمــون وأكيــد. والخاطــئ إذ يقــاوم 
روح هللا بــكل إصــرار ل بــد أن يفقــده فــي النهايــة، وحنيئــذ لــن تكــون هنالــك قــوة 
الشــيطان  مكايــد  مــن  واٍق  هنالــك  يكــون  ولــن  الشــريرة،  النفــس  أهــواء  لتضبــط 
يســتخفون  مــن  لــكل  إنــذار خطيــر مخيــف  أورشــليم ســوى  ومــا خــراب  وعداوتــه. 
بهبــات النعمــة اإللهيــة وكل مــن يقاومــون توســالت رحمــة هللا. ولــم يُعــرف مــن قبــل 
شــهادة حاســمة علــى كراهيــة هللا للخطيئــة وعلــى القصــاص الكيــد الــذي ل بــد أن 

يحــل بالمذنــب كتلــك التــي يوفرهــا خــراب أورشــليم.
إن نبــوة المخلّــص عــن افتقــاد هللا أورشــليم بالدينونــة ســيكون لهــا إتمــام آخــر 
كان ذلــك الخــراب رمــزاً باهتــاً لــه وضئيــالً. ففــي القضــاء العــادل الــذي حــل بالمدينــة 
المختارة يمكننا أن نرى الدينونة الهائلة التي ســتحل بالعالم الذي رفض رحمة هللا 
وداس شــريعته. فأنبــاء الشــقاء البشــري الــذي شــهدته األَرْض مــدى عصــور الجريمــة 
الطويلــة مظلمــة قاتمــة الســواد. والقلــب يشــمئْز ويســأم والعقــل يخــور لــدى التأمــل 
في ذلك. لقد كانت عواقب رفض ســلطان الســماء وخيمة جداً، لكّن منظرًا اشــد 
ظالمــاً يُعــرض أََمامنــا فــي إعالنــات المســتقبل الموحــى بهــا. إن ســجالت الماضــي 
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— ذلــك الموكــب الطويــل، موكــب الشــغب والمعــارك والثــورات: » ألن كُلَّ ِســالَِح 
َمــاِء « )إشــعياء 9: 5( — ليســت  الُْمتََســلِّحِ ِفــي الَْوَغــى وَكُلَّ رَِداٍء ُمَدْحــرَجٍ ِفــي الدِّ
شــيئا فــي مقابــل أهــوال ذلــك اليــوم عندمــا تنســحب قــوة روح هللا الرادعــة بعيــداً 
مــن األشــرار انســحابا كامــالً ول تعــود توقــف انفجــار الشــهوات البشــرية والغضــب 
الشيطاني! فسيرى العالم حينئذ، أكثر من أي وقت مضى، نتائج حكم الشيطان.

ولكن في ذلك اليوم، وكما كانت الحال عند خراب أورشليم، سينجو شعب 
هللا، كل َمن يوجد مكتوباً في سفر الحياة وكل من كُتب للحياة )إشعياء 4: 3(. 
لقــد أعلــن المســيح أنــه ســيأتي ثانيــة ليجمــع عبيــده األمنــاء لنفســه: » َوِحيَنِئــٍذ تَظَْهــُر 
ــَماِء. َوِحيَنِئــٍذ تَُنــوُح َجِميــُع قَبَائِــِل األَرْض، َويُبِْصــُروَن  َعالََمــُة ابْــِن اإلِنَْســاِن ِفــي السَّ
ٍة َوَمْجــٍد كَِثيــٍر فَيُرِْســُل َمالَئَِكتَــُه ِببُــوق  ــَماِء ِبُقــوَّ ابْــَن اإلِنَْســاِن آتِيًــا َعلَــى َســَحاب السَّ
ــَماَواِت إلــى  يـَـاِح، ِمــْن أَقَْصــاِء السَّ ــْوِت، فَيَْجَمُعــوَن ُمْختَاِريــِه ِمــَن األَْربـَـعِ الرِّ َعِظيــِم الصَّ
َمــن ل يطيعــون اإلِنِْجيــل ســيبيدهم الــرب  أَقَْصائَِهــا « )متــى 42: 30، 31(. وكل 
الحــال  كانــت  تســالونيكي 2: 8(. فكمــا   2( بظهــور مجيئــه  ويبطلهــم  فمــه  بنفخــة 
بإثمهــم. فحيــاة  يُهلكــون أنفســهم ويتعثــرون  نــرى أن األشــرار  إِْســرَائِيل قديمــاً  مــع 
الخطيئــة التــي عاشــوها جعلتهــم فــي حالــة عــدم توافــق مــع هللا، وقــد انحطــت 

طبائعهــم بالشــر إلــى حــد أن إعــالن مجــده ســيكون نــاراً آكلــة لهــم.

رنا الرب يحذِّ
اذاً فليحتــرس النــاس لئــال يهملــوا الــدرس الــذي تحملــه إليهــم كلمــات المســيح. 
فكمــا أنــذر تالميــذه بخــراب أورشــليم معطيــاً إياهــم عالمــة عــن الخــراب المقبــل لكــي 
يهربــوا، هكــذا هــو قــد أنــذر العالــم بيــوم الهــالك األخيــر وأعطــى النــاس عالمــة قــدوم 
ذلــك الهــالك، حتــى يســتطيع كل مــن يريــد الهــروب أن يهــرب مــن الغضــب اآلتــي. 
ــْمِس َوالَْقَمــِر َوالنُُّجــوِم، َوَعلـَـى األَرْض  ويســوع يعلــن قائــال: » َوتَُكــوُن َعالََمــاٌت ِفــي الشَّ
رؤيــا 6: 17-12(.  مرقــس 13: 24-26؛  : 29؛  متــى 24  )لوقــا 21: 25؛  كَــرُْب « 
فأولئك الذين يرون نُذر مجيئه يعلمون » أَنَُّه قَِريٌب َعلَى األَبَْواِب « )متى 24: 33(. 
وهو يحّذرنا قائالً: » اِْسَهرُوا إِذًا « )مرقس 13: 35(. فالذين ينتبهون إلى اإلنذار لن 
يُتركــوا فــي الظــالم ليدركهــم ذلــك اليــوم علــى حيــن غــرة. أمــا ألولئــك الذيــن ل يســهرون 

فــإن » يَــْوَم الــرَّبِّ كَلِــصٍّ ِفــي اللَّيْــِل هَكــَذا يَِجــيُء « )1 تســالونيكي 5: 5-2(.
ليــس العالــم فــي هــذه األيــام أكثــر اســتعداًدا لتصديــق هــذه الرســالة ممــا كان 
اليهــود مســتعدين لقبــول إنــذار المســيح عــن أورشــليم. وفــي أي وقــت يجــيء يــوُم 
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هللا ســيفاجئ األثمــة الفجــار. فــإذ تســير الحيــاة علــى وتيــرة واحــدة، وحيــن يكــون 
النــاس منغمســين فــي لذاتهــم وأعمالهــم وتجارتهــم وجمــع المــال واكتنــاز الثــروة، 
فــي طمأنينــة  النــاس  العالــم وتنــوُّره ويهجــع  تقــدم  الدينيــون  القــادة  وحيــن يمجــد 
البيــوت غيــر  يســرق  الــذي  الليــل  الهــالك كلــص نصــف  ينســل  كاذبــة — حينئــذ 

المحروســة ويفاجــئ المهمليــن واألثمــة » فَــالَ يَْنُجــوَن « )1 تســالونيكي 5: 3(. 
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الثانــي  مجيئــه  ومشــاهد  أورشــليم  عــن مصيــر  لتالميــذه  يســوع  أعلــن  عندمــا 
أنبأهــم أَيْضــاً باختبــار شــعبه منــذ اليــوم الــذي فيــه يؤخــذ مــن بينهــم إلــى يــوم مجيئــه 
المخلــص  شــاهد  الزيتــون  جبــل  فــوق  ومــن  إلنقاذهــم.  كثيــر  ومجــد  بقــوة  ثانيــة 
العواصــف المزمعــة أن تهــب علــى الكنيســة الرســولية، وإذ اختــرق ببصــره حجــب 
المســتقبل شــاهد األعاصيــر العنيفــة المدمــرة التــي ســتهاجم تابعيــه فــي العصــور 
المقبلــة، عصــور الظــالم والضطهــاد. وفــي كلمــات مختصــرة ذات معنــى مخيــف 
أنبأهــم بالنصيــب الــذي ســيكيله رؤســاء هــذا العالــم لكنيســة هللا )متــى 24: 9، 
أتبــاع المســيح أن يســلكوا طريــق التضــاع والعــار واأللــم نفســه  21، 22(. فعلــى 
الــذي ســار فيــه ســيدهم. فالعــداوة التــي هوجــم بهــا فــادي العالــم ســتهاجم كل 

مــن يؤمنــون باســمه.
شــهد تاريــخ الكنيســة األولــى علــى تأكيــد أقــوال المخلــص وإتمامهــا وصدقهــا. 
فقــوات األَرْض والجحيــم اصطفــت ضــد المســيح فــي شــخص أتباعــه وتالميــذه. 
انتصــر اإلِنِْجيــل فســتزول هياكلهــا ومذابحهــا،  لــو  أنــه  لقــد ســبق للوثنيــة أن رأْت 
المســيحية،  علــى  للقضــاء  جيوشــها  وحشــدت  قواتهــا  كل  اســتجمعت  ولذلــك 
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وُســلبت  أمالكهــم  مــن  المســيحيون  فُجــرد  الضطهــاد.  نيــران  ضدهــا  وأشــعلت 
أموالهــم وطُــردوا مــن بيوتهــم وأوطانهــم. لقــد صبــروا » َعلَــى ُمَجاَهــَدِة آلٍَم كَِثيــرٍَة « 
بُــوا ِفــي ُهــزٍُء َوَجلْــٍد، ثـُـمَّ ِفــي قُيُــوٍد أَيْضــاً َوَحبْــٍس «  )عبرانييــن 10: 32(. وقــد » تََجرَّ
منهــم  فالســادة  بدمهــم.  شــهادتهم  ختمــوا  منهــم  وكثيــرون   ،)36  :11 )عبرانييــن 

والعبيــد، األغنيــاء والفقــراء، العلمــاء والجهــالء قُتلــوا جميعــاً مــن دون رحمــة. 
هــذه الضطهــادات التــي بــدأت فــي أثنــاء حكــم نيــرون قُبَيــل استشــهاد بولــس 
ظلــت رحاهــا تــدور أمــدا طويــال، تشــتد أحيانــا وتخــف أخــرى، وقــد ظلــت نارهــا 
مشــتعلة قرونــا. لقــد اتهــم المســيحيون كذبــا بجرائــم مخيفــة، وأعلــن أنهــم الســبب 
هدفــا  صــاروا  وإذ  والــزلزل.  واألوبئــة  كالمجاعــات  العظيمــة،  الكــوارث  كل  فــي 
لكراهيــة الجماهيــر وارتيابهــم فقــد وقــف الوشــاة مســتعدين لتســليم أولئــك األبريــاء 
للمــوت طمعــاً فــي الربــح القبيــح والحصــول علــى المــال الملــوث بالدمــاء الزكيــة. 
وقــد ُحكــم عليهــم بأنهــم متمــردون وثائــرون علــى حكــم اإلمبراطوريــة وانهــم أعــداء 
الديــن وآفــات المجتمــع. وقــد طُــرح عــدد غفيــر منهــم للوحــوش الكاســرة أو أحرقــوا 
أحيــاء فــي مدرَّجــات األلعــاب العامــة وســاحاتها. وقــد ُصلــب غيرهــم، وآخــرون 
ألبســوا جلــود وحــوش ضاريــة وطرحــوا طرائــد للــكالب الوحشــية. وكان قصاصهــم 
مــن  بعيــد  لــو كانــوا يحتفلــون  الجماهيــر وإلهائهــم كمــا  لتســلية  وتعذيبهــم فرصــة 
أعيادهــم. ولقــد اجتمعــت جماهيــر غفيــرة لكــي يمتعــوا أنظارهــم بتلــك المشــاهد، 

وكانــوا يســتقبلون عذابــات أولئــك الشــهداء بالضحــك والتصفيــق.
أعداؤهــم  كان  بــه  يلــوذون  ملجــأ  عــن  بحثــا  المســيح  أتبــاع  ذهــب  وحيثمــا 
يتصيدونهــم كمــا لــو كانــوا وحوشــا ضاربــة. ولقــد اضطــروا إلــى الختبــاء فــي أماكــن 
ا لَُهــْم.  موحشــة منعزلــة » ُمْعتَاِزيــَن َمْكُروِبيــَن ُمَذلِّيــَن، َوُهــْم لَــْم يَُكــِن الَْعالَــُم ُمْســتَِحقًّ
 .)38  ،37  :11 )عبرانييــن  األَرْض «  َوُشــُقوِق  َوَمَغاِيــَر  َوِجبَــال  بَــرَاِريَّ  ِفــي  تَائِِهيــَن 
والتجــأ إلــى الســراديب آلف منهــم. وقــد ُحِفــرِْت فــي قلــب األَرْض والصخــر دهاليــز 
التيــه المظلــم المعقــد مــن  التــالل خــارج مدينــة رومــا. وامتــد هــذا  طويلــة تحــت 
الممــرات مســافة أميــال طويلــة خــارج أســوار المدينــة. وفــي هــذه المعتكفــات التــي 
تحــت األَرْض كان تالميــذ المســيح يدفنــون موتاهــم، وفيهــا كانــوا يجــدون مســكنا 
لهــم عندمــا كانــت تحــوم حولهــم الشــبهات ويُحكــم عليهــم بالنفــي. وعندمــا يقيــم 
المعطــي الحيــاة أولئــك الذيــن قــد جاهــدوا الجهــاد الحســن فســيخرج مــن تلــك 

المقابــر المظلمــة كثيــرون ممــن قــد استشــهدوا ألجــل المســيح.
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إيمان شهود الرب
أقســى  تحــت  نقيــا  طاهــرا  بإيمانهــم  محتفظيــن  الشــهود  أولئــك  ظــل 
بعيــدا  ونُفــوا  والعــزاء  الراحــة  أســباب  كل  مــن  ُحرمــوا  أنهــم  ومــع  الضطهــادات. 
لــم  إليهــم فإنهــم  الحبيبــة  المظلمــة  فــي جــوف األَرْض  نــور الشــمس وعاشــوا  مــن 
ينطقــوا بكلمــة تذمــر أو شــكوى، بــل كانــوا يشــجعون بعضهــم بعضــا بكلمــات اإليمــان 
والصبــر والرجــاء علــى احتمــال العــوز والضيــق. إنَّ خســارة كل الخيــرات األَرْضيــة لــم 
تجبرهــم علــى أن يجحــدوا إيمانهــم بالمســيح. فلقــد كانــت التجــارب والضطهــادات 

مــن راحتهــم وثوابهــم. بتهــم  خطــوات قرَّ
بـُـوا َولـَـْم يَْقبَلـُـوا النََّجــاَة  وكغيرهــم مــن عبيــد هللا فــي القديــم، كثيــرون منهــم » ُعذِّ
لَِكــْي يََنالـُـوا ِقيَاَمــًة أَفَْضــَل « )عبرانييــن 11: 35(. هــؤلء ذكــروا أقــوال ســيدهم وهــي 
أنهــم حيــن يضطهــد هــم اآلخــرون ألجــل المســيح فليفرحــوا ويتهللــوا ألن أجرهــم 
عظيــم فــي الســماوات ألن أولئــك هكــذا طــردوا واضطهــدوا األنبيــاء الذيــن قبلهــم. 
لقــد تهللــوا وفرحــوا ألَنَُّهــْم ُحســبوا مســتأَهلين ألن يتألمــوا مــن أجــل الحــق، ومــن 
وســط لهــب النيــران التــي كانــت تكــوي أجســامهم وتلتهمهــا كانــوا ينشــدون أناشــيد 
النتصــار. وإذ كانــوا يشــخصون إلــى الســماء بإيمــان كانــوا يــرون المســيح والمالئكــة 
يطلــون مــن شــرفات مســكن المجــد وهــم ينظــرون اليهــم باهتمــام عظيــم ويثنــون 
ــْن أَِميًنــا إلــى الَْمــْوِت  علــى ثباتهــم. وقــد جــاء مــن عــرش هللا صــوت يقــول لهــم: » كُ

فََســأُْعِطيَك إِكْلِيــَل الَْحيَــاِة « )رؤيــا 2: 10(.
ولكن عبثا حاول الشيطان أن يهلك كنيسة المسيح أو يخربها بواسطة العنف. 
إن الصــراع الهائــل الــذي فيــه ضحــى تالميــذ يســوع بحياتهــم لــم يتوقــف عندمــا ســقط 
حاملو األعالم األمناء أولئك في مواقفهم. بل انتصروا بهزيمتهم. لقـد قُتـل العاملون 
فــي كــرم الــرب لكــّن عملــه ظــل ســائرا إلــى األََمــام بثبــات. وقــد انتشــر اإلِنِْجيــل وزاد 
عــدد معتنقــي تعاليمــه. وتغلغــل فــي أقاليــم لــم يتســنَّ حتــى ألعــالم رومــا وجيوشــها 
أن تدخلهــا. إنَّ أحــد المســيحيين إذ كان يحــاج الحــكام الوثنييــن الذيــن عزمــوا علــى 
مواصلــة اضطهــاد قطيــع الــرب قــال: » يمكنكــم أن تدينونــا وتعذبونــا وتقتلونــا... إن 
ظلمكــم لنــا هــو خيــر برهــان علــى براءتنــا. ولــن تجديكــم القســوة فتيــال «. لقــد كانــت 
تلــك القســوة قــوة أعظــم إلقنــاع اآلخريــن بتعاليــم المســيحيين. ثــم عــاد ذلــك الرجــل 

يقــول: » وكلمــا جززتمونــا زاد عددنــا. إن دم المســيحيين هــو البــذار « )3(.
وقــد ألقــي ألــوف منهــم فــي الســجون ثــم قُتلــوا، ولكــن قــام مــن رمادهــم آخــرون 
ليمــأوا الفــراغ الــذي حــدث بموتهــم. والذيــن استشــهدوا ألجــل إيمانهــم ُحفظــوا 
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وســيعطَون  الحســن  الجهــاد  جاهــدوا  لقــد  منتصريــن.  حســبهم  وقــد  للمســيح، 
إكليــل المجــد عنــد مجــيء المســيح. ومثالهــم الحــي واستشــهادهم كانــا شــهادة 
تحــت  وانضــووا  الشــيطان خدمتــه  عبيــد  تــرك  انتظــار  غيــر  وعلــى  للحــق.  دائمــة 

لــواء المســيح.
ولهــذا دبــر الشــيطان خططــه ليخــوض حربــا أكثــر نجاحــا مــن حربــه الســابقة ضــد 
حكــم هللا، بــأن نصــب رايتــه فــي وســط كنيســة المســيح. فــإذا أمكــن التغريــر بأتبــاع 
المســيح فانســاقوا إلــى إســخاط هللا فحينئــذ ســتخور قواهــم ويخذلهــم جلدهــم 

وثباتهــم وسيســقطون فرائــس ســهلة المنــال.
فــي  أخفــق  مــا  بالحيلــة  يكســب  أن  يحــاول  العظيــم  الخصــم  هــو  فهــا  واآلن 
الحصــول عليــه بالعنــف. فــزال الضطهــاد وحلــت فــي مكانــه اإلغــراءات الخطــرة، 
إغــراءات النجــاح المــادي والمجــد الباطــل. وقــد بــدأ الوثنيــون يقبلــون جانبــا مــن 
اإليمــان المســيحي، رافضيــن فــي الوقــت نفســه الحقائــق الجوهريــة األخــرى. لقــد 
أقــروا بأنهــم يقبلــون يســوع كابــن هللا ويؤمنــون بموتــه وقيامتــه ولكــن لــم يكــن فــي 
قلوبهــم تبكيــت علــى الخطيــة ولــم يحســوا بحاجتهــم إلــى التوبــة أو تغييــر قلوبهــم. 
وإذ أبــدوا بعــض التنــازلت مــن جانبهــم اقترحــوا أن يتنــازل المســيحيون عــن بعــض 
مبادئهــم حتــى يقــف الجميــع متحديــن علــى مســتوى واحــد هــو اإليمــان بالمســيح.

والنــار  والتعذيــب  الســجن  إن  مخيــف.  خطــر  فــي  المســيحية  وقعــت  هنــا 
المســيحيين  بعــض  ظــل  لقــد  هــذا.  مــع  بالمقارنــة  بركــة عظيمــة  كانــت  والســيف 
ثابتيــن، وأعلنــوا أنهــم ل يســتطيعون أن يعقــدوا صلحــا، بينمــا انحــاز آخــرون إلــى 
ســيكون  هــذا  بــأن  محتجيــن  المســيحية،  مبــادئ  بعــض  وتحويــر  التســليم  جانــب 
وســيلة لهتدائهــم الكامــل. كان ذلــك وقــَت كــرب شــديد ألتبــاع المســيح األمنــاء. 
لقــد بــدأ الشــيطان يتســلل إلــى الكنيســة تحــت ســتار المســيحية الكاذبــة، ليفســد 

الحــق. عــن كلمــة  أفكارهــم  المســيحيين ويحــول  إيمــان 
أخيــرا رضــي معظــم المســيحيين بــأن يخفضــوا مبادئهــم فاتحــدت المســيحية 
بالوثنيــة. ومــع أن عبــدة األوثــان أقــروا بأنهــم اهتــدوا وانضمــوا إلــى الكنيســة، فقــد 
للمســيح  بتماثيــل  عبادتهــم  موضــوع  بتبديــل  مكتفيــن  بوثنيتهــم،  متعلقيــن  ظلــوا 
وحتــى للعــذراء والقديســين. وإذ أدخلــت هــذه الخميــرة الفاســدة علــى هــذا النحــو 
إلــى داخــل الكنيســة اســتمرت تعمــل عملهــا الوبيــل. ولقــد تغلغلــت فــي إيمــان 
الكنيســة وعباداتهــا العقائــد الفاســدة والشــعائر الخرافيــة والطقــوس الوثنيــة. وإذ 
اختلــط اتبــاع المســيح بعبــدة األوثــان فســد الديــن المســيحي وُجــرِّدت الكنيســة مــن 
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طهارتهــا وقوتهــا. ومــع ذلــك فقــد بقــي بعــٌض ممــن لــم ينقــادوا وراء تلــك الضــاللت، 
وظلــوا محتفظيــن بولئهــم لمبــدع الحــق، فكانــوا يعبــدون هللا وحــده.

فريقان في الكنيسة
كان يوجــد دائمــا فريقــان بيــن مــن أقــروا بأنهــم أتبــاع المســيح. ففــي حيــن أن 
يــدرس حيــاة المخلــص ويجتهــد فــي إصــالح نقائصــه والتشــبه  فريقــا منهمــا كان 
بمثــال يســوع، فــإن الفريــق الثانــي كان ينبــذ الحقائــق الواضحــة العمليــة التــي تفضــح 
ضاللتهم. هذا، وأن الكنيسة حتى وهي في أحسن حالتها لم يكن كل أعضائها 
مــن األمنــاء واألطهــار المخلصيــن. لقــد علَّــم المخلــص أن مــن يتعمــدون النغمــاس 
في الخطية ينبغي أل يُقبلوا في الكنيسة، ومع ذلك فقد ضم إليه رجال مخطئين 
ومنحهــم فوائــد تعاليمــه ومثالــه حتــى تكــون لديهــم فرصــة فيهــا يكتشــفون أخطاءهــم 
ويصلحونهــا. فقــد كان يوجــد خائــن بيــن الثنــي عشــر. لقــد قُبــل يهــوذا ليــس بســبب 
إلــى التالميــذ حتــى عــن طريــق تعاليــم المســيح  بــل علــى رغمهــا. انضــم  أخطائــه 
ومثالــه يتعلــم مــا هــي عناصــر الُخلــق المســيحي، وهــذا يقــود إلــى اكتشــاف أخطائــه 
والتوبــة عنهــا وبمعونــة النعمــة اإللهيــة يطهــر نفســه » فــي طاعــة الحــق «. لكــّن يهــوذا 
لــم يســلك فــي النــور المتوفــر لــه بســخاء مشــرقا عليــه برحمــة هللا. وإذ انغمــس فــي 
الخطيئــة عــرَّض نفســه لتجــارب الشــيطان، وهكــذا أصبحــت صفاتــه الشــريرة هــي 
الســائدة عليــه. وقــد أســلم عقلــه وأفــكاره لســلطان قــوات الظلمــة، وغضــب عندمــا 
ُوبِّــخ، وهــذا قــاده إلــى ارتــكاب تلــك الخطيئــة المخيفــة وهــي تســليم ســيده. وهكــذا 
يفعــل كل مــن يحتضنــون الشــر، والذيــن تحــت ســتار العتــراف بالتقــوى يبغضــون 
مــن يعكــرون ســالمهم بإدانتهــم حيــاة الخطيئــة التــي يعيشــونها. ومتــى ســنحت لهــم 
الفرصــة فهــم يتمثلــون بيهــوذا فيســلمون أولئــك الذيــن أرادوا أن يوبخوهــم لخيرهــم.

اصطــدم الرســل ببعــض مــن كانــوا فــي الكنيســة يعترفــون بالتقــوى وفــي الوقــت 
نفسه يحتضنون اإلثم سرا. لقد مثَّل حنانيا وامرأته سفيرة دور الخونة المخادعين 
إذ تظاهــرا بأنهمــا يقدمــان تقدمــة كاملــة هلل بينمــا كانــا قــد أبقيــا فــي حوزتهمــا بعــض 
الثمــن، بدافــع الطمــع. وقــد كشــف روح الحــق للرســل عــن حقيقــة ذينــك الكاذبيــن، 
وأنقــذت ضربــات هللا ودينونتــه الكنيســة مــن هــذه اللطخــة الخبيثــة التــي شــوهت 
طهارتهــا. هــذا الدليــل الشــهير علــى روح المســيح المميــز فــي الكنيســة كان مبعــث 
رعب للمرائين وفاعلي الشــر. فلم يســتطيعوا البقاء مرتبطين بالذين في عاداتهم 
وميولهــم كانــوا ممثليــن دائميــن للمســيح. وإذ هجمــت التجــارب والضطهــادات 
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علــى تابعيــه فالذيــن كانــوا يرغبــون فــي تــرك كل شــيء ألجــل الحــق أحبــوا أن يصيــروا 
تالميــذ لــه. وهكــذا طــوال اشــتداد الضطهــادات ظلــت الكنيســة طاهــرة نســبيا. 
ولكــن عندمــا زال الضطهــاد انضــم إلــى الكنيســة مهتــدون جــدد ممــن كانــوا أقــل 
إخالصــا وتقــوى. وقــد كان الطريــق ممهــدا والبــاب مفتوحــا أََمــام الشــيطان ليحصــل 

علــى موضــع لقدمــه فــي الكنيســة.
يكــون  لــن  وكذلــك  الظــالم،  ورئيــس  النــور  رئيــس  بيــن  اتفــاق  يوجــد  ل  ولكــن 
بــأن يرتبطــوا بمــن كانــوا  أتباعهمــا. عندمــا رضــي المســيحيون  بيــن  اتحــاد  هنالــك 
بــدأوا يســيرون فــي طريــق جعــل يبتعــد شــيئا فشــيئا  نصــف مهتديــن مــن الوثنيــة 
عــن الحــق. وقــد ابتهــج الشــيطان لكونــه قــد أفلــح فــي التغريــر بعــدد كبيــر مــن تابعــي 
يضطهــدوا  ان  إليهــم  وأوعــز  هــؤلء،  علــى  التأثيــر  فــي  قوتــه  واســتخدم  المســيح. 
مــن قــد ظلــوا علــى ولئهــم هلل. ولــم يــدرك أحــد إدراكا كامــالً كيــف يقــاوم اإليمــان 
المســيحيون  وهــؤلء  حماتــه،  قبــال  كانــوا  الذيــن  أولئــك  إل  الحقيقــي  المســيحي 
تعاليــم  محاربــة  فــي  وثنييــن  نصــف  كانــوا  الذيــن  رفاقهــم  مــع  اتحــدوا  المرتــدون 

الجوهريــة. المســيح 
كان علــى مــن بقــوا أمنــاء أن يثيــروا حربــا يائســة لكــي يثبتــوا ضــد المخادعــات 
الكهنوتيــة.  الثيــاب  تحــت  متخفيــة  الكنيســة  إلــى  أدخلــت  التــي  والرجاســات 
س لــم يُقبَــل علــى أنــه مقيــاس اإليمــان، وعقيــدة الحريــة الدينيــة  واَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
اُطلــق عليهــا اســم الهرطقــة، وكان معتنقــو هــذه العقيــدة مكروهيــن فُنفــوا بعيــدا.

ضرورة االنفصال
وبعــد نضــال طويــل مريــر قــرر األمنــاء القليلــون أن يفصلــوا أنفســهم تمامــا عــن 
أن  رأوا  وقــد  والوثنيــة.  والكــذب  البُطــل  مــن  التحــرر  إذا رفضــت  المرتــدة  الكنيســة 
النفصــال لزم لهــم كل اللــزوم إذا هــم أرادوا إطاعــة كلمــة هللا. ولــم يجســروا علــى 
التســاهل مــع الضــاللت المهلكــة لنفوســهم إذ بذلــك يصيــرون قــدوة تُعــرِّض للخطــر 
إيمان أولدهم وأحفادهم. وحتى يضمنوا السالم والتحاد كانوا على استعداد ألن 
يذعنوا لكل ما ل يتعارض مع ولئهم هلل. ولكنهم أحسوا أن السالم سيُشترى بثمن 
باهــظ جــدا إذا التزمــوا أن يضحــوا بمبادئهــم. فــإذا لــم يكــن ممكنــا ضمــان الوحــدة بغيــر 

تعريــض الحــق والبــر للخطــر، إذاً فليكــن هنالــك اختــالف بــل وحــرب إذا لــزم.
النفــوس  تلــك  ألهبــت  قــد  التــي  المبــادئ  أن  وللعالــم  للكنيســة  الخيــر  ومــن 
هنالــك  هللا.  شــعب  بأنهــم  يعترفــون  كانــوا  الذيــن  قلــوب  فــي  تنتعــش  الثابتــة 
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عــدم مبــالة مفزعــة فــي مــا يختــص بالعقائــد المعتبــرة أعمــدة يرتكــز عليهــا اإليمــان 
المســيحي. وهنالــك فكــرة تجــد رواجــاً وتأييــداً تقــول أن هــذه األمــور ليســت ذات 
أهميــة حيويــة. هــذا النحطــاط يشــدد أيــدي أعــوان الشــيطان، بحيــث أن النظريــات 
الكاذبــة والضــاللت المهلكــة، التــي خاطــر األمنــاء فــي العصــور الســالفة بحياتهــم 
النــاس الذيــن  لــدى آلف مــن  تنــال استحســانا وقبــول  بهــا،  لمقاومتهــا والتشــهير 

عــون أنهــم أتبــاع المســيح. يدَّ
لــوم  بــال  الــذي  المســيحيون األولــون شــعبا خاصــا حقــا، وكان تصرفهــم  كان 
وإيمانهــم الثابــت الــذي ل يتقلقــل توبيخــاً مســتمراً أزعــج ســالم الخطــأة. ومــع أنهــم 
كانــوا قليلــي العــدد ولــم يكونــوا أثريــاء ول احتلــوا مراكــز ســامية أو ُمنحــوا ألقــاب 
شــرف، فقــد كانــوا مبعــث رعــب لفاعلــي الشــر أينمــا انتشــرت تعاليمهــم أو عــرف 
النــاس حقيقتهــم. لهــذا أبغضهــم األشــرار كمــا أبغــض قاييــن الشــرير أخــاه هابيــل. 
والســبب نفســه الــذي ألجلــه قتــل قاييــن هابيــل أخــاه هــو الــذي حمــل الذيــن حاولــوا 
أن يلقــوا بعيــدا منهــم روادع الــرُّوح الُْقــُدِس، علــى قتــل شــعب هللا، ولهــذا الســبب 
اليهــود المخلِـّـص وصلبــوه — ألن طهارتــه وقداســة صفاتــه كانــت توبيخــاً  رفــض 
األمنــاء  تالميــذه  أثــار  اليــوم  إلــى  المســيح  أيــام  ومنــذ  ألنانيتهــم وفســادهم.  دائمــاً 

عــداوة ومقاومــة الذيــن يحبــون طــرق الخطيئــة ويســيرون فيهــا.
فكيــف يمكــن إذا أن يُدعــى اإلِنِْجيــل رســالة الســالم؟ إن إشــعياء عندمــا أنبــأ 
بميــالد مســيا نســب إليــه لقــب » رئيــس الســالم «. وعندمــا أعلــن المالئكــة للرعــاة 
أن المســيح قــد ُولــد غنــوا مــن فــوق ســهول بيــت لحــم قائليــن: » الَْمْجــُد هلِل ِفــي 
ــالَُم، َوِبالنَّــاِس الَْمَســرَُّة « )لوقــا 2: 14(. يوجــد تناقــض  األََعالـِـي، َوَعلَــى األَرْض السَّ
ظاهــري بيــن هــذه اإلعالنــات النبويــة وقــول المســيح: » لَ تَظُنُّــوا أَنِّــي ِجئْــُت ألُلِْقــَي 
َســالًَما َعلَــى األَرْض. َمــا ِجئْــُت ألُلِْقــَي َســالًَما بَــْل َســيًْفا « )متــى 10: 34(. ولكــن 
متــى فهمنــا القوليــن فهمــا صحيحــا نجــد بينهمــا توافقــا تامــا. فاإلِنِْجيــل هــو رســالة 
الســالم  ينشــر  فهــو  وأطاعــوه  النــاس  قبلــه  متــى  نظــام  هــي  والمســيحية  ســالم، 
والنســجام والســعادة فــي كل ربــوع األَرْض. إن المســيحية تجعــل كل مــن يقبلونهــا 
ويعتنقــون تعاليمهــا يتّحــدون فــي أخــوَّة وثيقــة. لقــد كانــت مهمــة يســوع أن يصالــح 
النــاس مــع هللا وكذلــك كال منهــم مــع اآلخريــن. لكــّن العالــم هــو فــي الغالــب تحــت 
ســيطرة الشــيطان ألــد أعــداء المســيح. فاإلِنِْجيــل يقــدم إلــى النــاس مبــادئ الحيــاة 
التــي تخالــف عاداتهــم ورغائبهــم مخالفــة تامــة، فيتمــردون عليــه. وهــم يبغضــون 
يلحــون  الذيــن  ويقتلــون  ويضطهــدون  وتدينهــا،  خطاياهــم  تكشــف  التــي  الطهــارة 
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المعنــى — وألن  فبهــذا  المقدســة،  العادلــة  اإلِنِْجيــل  مطالــب  قبــول  فــي  عليهــم 
الحقائــق الســامية التــي يقدمهــا اإلِنِْجيــل تســبب العــداء والمنازعــات — يقــال عــن 

اإلِنِْجيــل أنــه ســيف.
إن أعمــال العنايــة الغامضــة التــي تجعــل األبــرار يتألمــون ويالقــون الضطهــاد 
علــى يــد األشــرار قــد أحدثــت كثيــرا مــن الرتبــاكات لكثيريــن مــن ضعــاف اإليمــان. 
حتــى أن البعــض يوشــكون أن يطرحــوا عنهــم الثقــة بــاهلل ألنــه يســمح ألحــط النــاس 
أن ينجحــوا، بينمــا أفضــل النــاس وأطهرهــم يتألمــون ويالقــون العذابــات مــن قســوة 
األشــرار. وهــذا الســؤال يتــردد علــى ألســنة البعــض إذ يقولــون: كيــف يســمح هللا 
العــادل الرحيــم الكلــي القــدرة بهــذا الظلــم وهــذا الضطهــاد؟ ســؤال ل شــأن لنــا بــه. 
وقد وفر هللا لنا براهين كافية على محبته، فليس لنا أن نشك في صالحه لكوننا 
ل نــدرك أعمــال عنايتــه. قــال المخلــص لتالميــذه، وكان قــد ســبق فــرأى الشــكوك 
ـِذي قُلْتُــُه  التــي ســتراود نفوســهم فــي أيــام التجــارب والظــالم: » اُذْكُــُروا الْــَكالََم الّـَ
لَُكــْم: لَيْــَس َعبْــٌد أَْعظَــَم ِمــْن َســيِِّدِه. إِْن كَانُــوا قَــِد اْضطََهُدونِــي فََســيَْضطَِهُدونَُكْم « 
)يوحنــا 15: 20(. لقــد عانــى يســوع ألجلنــا أكثــر ممــا يســتطيع أيٌّ مــن تابعيــه أن 
النــاس األشــرار. وأولئــك الذيــن يُدعــون لحتمــال العذابــات  يتحملــه مــن قســاوة 

وآلم الستشــهاد إنمــا يســيرون فــي أثــر خطــوات ابــن هللا الحبيــب.
ول  أولده  ينســى  ل  إنــه   .)9  :3 بطــرس   2( َوْعــِدِه «  َعــْن  الــرَّبُّ  يَتَبَاطَــأُ  » لَ 
يهملهــم، ولكنــه يســمح لأشــرار أن يُظهــروا أخالقهــم علــى حقيقتهــا، حتــى ل ينخــدع 
بهــم كل مــن يرغــب فــي إرادة هللا. ثــم إن األبــرار يُلقــى بهــم فــي كــور األلــم والمشــقة 
ســلوكُهم  ويديــن  والتقــوى،  اإليمــان  بحقيقــة  اآلخريــن  مثالُهــم  ويُقنــع  ليتطهــروا، 

الثابــت األشــرار وغيــر المؤمنيــن.
يســمح هللا بأن ينجح األشــرار ويُظهروا عداءهم له حتى إذا امتأ مكيال إثمهم 
يــرى الجميــع عدالــة هللا ورحمتــه فــي إهالكهــم هــالكا تامــا. علــى أن يــوم انتقامــه 
يأتــي ســريعاً، عندمــا يعاقــب كل مــن قــد تعــدوا شــريعته واضطهــدوا شــعبه جــزاء 
أعمالهــم ويُجــازى كل عمــل مــن أعمــال القســوة والظلــم ضــد عبيــد هللا األمنــاء كمــا 

لــو كان موجهــا ضــد المســيح نفســه.
وهنالــك ســؤال آخــر أهــم مــن األول ينبغــي أن يثيــر اهتمــام كنائــس اليــوم. قــال 
بولــس الرســول: » َوَجِميــُع الَِّذيــَن يُِريــُدوَن أَْن يَِعيُشــوا ِبالتَّْقــَوى ِفــي الَْمِســيِح يَُســوَع 
يُْضطََهــُدوَن « )2 تيموثــاوس 3: 12(. فلمــاذا إذاً يبــدو أن الضطهــاد قــد خدمــت 
نــاره؟ الســبب الوحيــد هــو أن الكنيســة قــد شــاكلت العالــم فــي ُمثُلــه، ولذلــك ل 
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يثــار عليهــا أي اضطهــاد. إن الديانــة الشــائعة فــي أيامنــا هــذه ليســت طاهــرة ول 
مقدســة كالتــي امتــاز بهــا اإليمــان المســيحي فــي أيــام المســيح ورســله. إنمــا فقــط 
بســبب روح التســامح مــع الخطيئــة، وألن حقائــق كلمــة هللا العظيمــة تقابــل بعــدم 
الكتــراث، وألن مــا فــي الكنيســة مــن التقــوى الحيويــة العمليــة قــدر ضئيــل جــداً، 
متــى  ولكــن  ورائجــة.  العالــم  لــدى  مألوفــة  المســيحية  وكأن  يبــدو  األســباب  لهــذه 
انتعــش إيمــان الكنيســة األولــى وقوتهــا فــي كنيســة اليــوم فســيتجدد روح الضطهــاد 

وتشــتعل نيرانــه مجــدداً.
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فــي الرســالة الثانيــة إلــى تســالونيكي أنبــأ بولــس الرســول بالرتــداد العظيــم الــذي 
كان ســيأتي نتيجــة لتوطيــد الســلطة البابويــة. فقــد أعلــن أن يــوم المســيح لــن يأتــي 
» إن لــم يأتــي الرتــداد أول ويســتعلن إنســان الخطيئــة ابــن الهــالك المقــاوم والمرتفــع 
على كل ما يُدعى إلهاً أو معبودا حتى أنه يجلس في هيكل هللا كإله مظهرا نفسه 
 أنــه إلــه «. وفضــال عــن ذلــك فالرســول يحــذر إخوتــه قائــال: » ِســرَّ اإلِثـْـِم اآلَن يَْعَمــُل «

)2 تســالونيكي 2: 3، 4، 7(. حتــى فــي ذلــك التاريــخ القديــم رأى الضــاللت التــي 
ســتعد الطريــق لنشــر البابويــة وتطورهــا وهــي تزحــف إلــى داخــل الكنيســة. 

وشــيئا فشــيئا نــرى » ســر اإلثــم « يتســلل فــي البدايــة فــي صمــت وســكون، 
وبعــد ذلــك يتقــدم علنــا عندمــا حصــل علــى ســلطان وقــوة وتســلط علــى عقــول 
أحــد  بهــا  يحــس  يكــد  لــم  الخــادع. وبطريقــة  التجديفــي  بعملــه  يقــوم  النــاس وهــو 
وكُبــح  المســيحية.  الكنيســة  داخــل  إلــى  لنفســها طريقــا  الوثنيــة  العــادات  شــقت 
روح التســاهل والخنــوع بعــض الوقــت بواســطة الضطهــادات العنيفــة التــي شــنتها 
المســيحية  دخلــت  حيــن  الضطهــاد  زوال  بعــد  ولكــن  المســيحية.  علــى  الوثنيــة 
المســيح ورســله  فــي  التــي  البســاطة  ألقــت عنهــا رداء  الملــوك وقصورهــم  بــالط 
واســتعاضت عنــه بفخامــة الكهنــة والرؤســاء الوثنييــن وكبريائهــم، كمــا اســتعاضت 
الســمي  قســطنطين  اهتــداء  إن  وتقاليدهــم.  النــاس  بمبــادئ  هللا  مطالــب  عــن 
الظاهــري فــي أوائــل القــرن الرابــع ســبب فرحــا عظيمــا، فدخــل العالــُم الكنيســة 
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مرتديــا صــورة البــر. وفــي ذلــك الوقــت تقــدم عمــل الفســاد بســرعة. والوثنيــة التــي 
بــدا كأنهــا انهزمــت صــارت هــي المنتصــرة. فلقــد ســيطرت روحهــا علــى الكنيســة 
إذ اعتــرت بتعاليمهــا وطقوســها وخرافاتهــا إيمــان المعترفيــن بأنهــم أتبــاع المســيح.

» إنســان  نضــج  أن  والمســيحية  الوثنيــة  بيــن  التواطــؤ  هــذا  مــن  نتــج  وقــد 
الخطيئــة « الــذي ســبقت النبــوات فأنبــأت بأنــه ســيقاوم هللا ويســعى ليرتفــع عليــه. 
فذلــك النظــام الهائــل الجبــار، نظــام الديانــة الكاذبــة، هــو ذروة قــوة الشــيطان وقمــة 

محاولتــه ليجلــس علــى العــرش ليحكــم علــى األَرْض حســب إرادتــه.
لقد حاول الشيطان مرة أن يعقد تحالفا مع المسيح. جاء إلى ابن هللا في برية 
التجربــة، وإذ أراه كل ممالــك العالــم ومجدهــا عــرض عليــه أن يدفعهــا كلهــا إلــى يديــه 
إذا اعتــرف فقــط بســيادة ســلطان الظلمــة. لكــّن المســيح انتهــر ذلــك المجــرب الوقــح 
وأرغمــه علــى النســحاب. غيــر أن الشــيطان يصيــب نجاحــا أعظــم حيــن يغــري النــاس 
بالتجــارب ذاتهــا. ففــي ســبيل الظفــر بأربــاح العالــم وكراماتــه انســاقت الكنيســة إلــى 
أن تطلب رضى عظماء األَرْض ومعاضدتهم، وإذ رفضت المسيح على هذا النحو 

فقــد ُغــرر بهــا لكــي تقــدم ولءهــا لنائــب الشــيطان، أســقف رومــا. 
من بين العقائد الكاثوليكية الرئيسة أن البابا هو الرأس المنظور لكنيسة المسيح 
الجامعة، وهو مزود سلطاناً فائقاً على األساقفة والقساوسة في كل أنحاء العالم. 
وأكثــر مــن هــذا فقــد ُخلعــت علــى البابــا ألقــاب هللا نفســه. لقــد لُقــب بـــ » الــرب اللــه 
البابــا « )انظــر التذييــل(. وأعلــن انــه معصــوم. وهــو يطالــب كل النــاس بالــولء. إن مــا 
ألــحَّ الشــيطان فــي طلبــه فــي بريــة التجربــة ل يــزال هــو نفســه يطلبــه بإلحــاح عــن طريــق 

كنيســة روما، وجماعات كثيرة من الناس مســتعدون لتقديم ولئهم له.
لكــّن أولئــك الذيــن يخافــون هللا ويوقرونــه يقابلــون هــذا الدعــاء المنطــوي علــى 
التحــدي لســلطان الســماء مثلمــا واجــه المســيح إغــراءات العــدو المحتــال إذ قــال 
ـاُه َوْحــَدُه تَْعبُــُد « )لوقــا 4: 8(، إن هللا لــم يــورد  يّـَ الســيد: » لِلــرَّبِّ إِلِهــَك تَْســُجُد َوإِ
أبــدا أي إشــارة فــي كلمتــه إلــى أنــه قــد أقــام إنســانا ليكــون رأس الكنيســة. فعقيــدة 
ســيادة البابــا ضــد تعاليــم الكتــب المقدســة مباشــرة. ول يمكــن أن يســود البابــا علــى 

كنيســة المســيح إل بطريــق الغتصــاب.
ــد  لقــد أصــر الكاثوليــك علــى أن يلصقــوا بالبروتســتانتية تهمــة الهرطقــة وتعمُّ
علــى  بالحــري  تنطبــق  التهــم  هــذه  لكــّن  الحقيقيــة.  الكنيســة  عــن  النفصــال 
الكاثوليــك أنفســهم. فهــم الذيــن القــوا لــواء المســيح بعيــداً وارتــدوا عــن » اإليمــان 

.)3 )يهــوذا  يِســيَن «  لِلِْقدِّ َمــرًَّة  الُْمَســلَِّم 
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قوة كلمة للا 
علــى  النــاس  تســاعد  المقدســة  الكتــب  أن  المعرفــة  جيــد  الشــيطان  عــرف 
تمييــز مخاتالتــه والصمــود أََمــام قوتــه. فحتــى مخلــص العالــم نفســه صــد هجماتــه 
بالمكتوب. ففي كل هجوم حمل المسيح ترس الحق األبدي قائال: » مكتوب «. 
وأََمام كل اقتراح من مقترحات الخصم قدم حكمة الكلمة وسلطانها. فلكي يظل 
الشــيطان محتفظــا بســيادته علــى النــاس ويثبِّــت ســلطان البابــا المغتصــب كان ل 
س  بــد لــه مــن أن يبقيهــم فــي حالــة الجهــل بالكتــب المقدســة. إن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
يعظــم هللا ويمجــده، ويضــع النــاس المحدوديــن فــي وضعهــم الصحيــح، ولذلــك 
ينبغــي إخفــاء حقائقــه المقدســة وكبتهــا. هــذا هــو المنطــق الــذي اعتنقتــه الكنيســة 
الكاثوليكيــة. فلقــد ُمنــع النــاس مــن نشــر الكتــاب طــوال مئــات الســنين، كمــا ُحرِّمــت 
علــى النــاس قراءتــه أو حيازتــه فــي بيوتهــم، وقــد فســر الكهنــة واألســاقفة، المجــردون 
مــن المبــادئ الخلقيــة، تعاليمــه بمــا يدعــم ادعاءاتهــم. وهكــذا اعترفــت الغالبيــة 
العظمــى فــي العالــم المســيحي بــأن البابــا هــو نائــب هللا علــى األَرْض ولــه الســلطان 

علــى الكنيســة والحكومــة.

االستخفاف بسلطة السماء
وقــد  يشــاء.  مــا  يعمــل  أن  الشــيطاَن  أمكــن  الضــاللت  اســتُبعد كاشــف  فــإذا 
ــنََّة « )دانيــال  أعلنــت النبــوات عــن البابويــة قولَهــا: » َويَظـُـنُّ أَنَّــُه يَُغيِّــُر األوقــات َوالسُّ
يعطــوا  فلكــي  العمــل.  بهــذا  القيــام  محاولــة  فــي  البابويــة  تتباطــأ  ولــم   .)25  :7
المهتديــن مــن الوثنيــة إلــى المســيحية شــيئا مــا كبديــل مــن عبــادة األوثــان، داعميــن 
قبولهــم المســيحية قبــول اســميا، أدخلــت عبــادة التماثيــل وذخائــر القديســين فــي 
المســيحية تدريجــاً. وقــد أقــر أخيــراً المجمــع النيقــاوي الثانــي )787 ب. م.( هــذا 
النظــام الوثنــي نهائيــا. )أنظــر التذييــل( وحتــى يكتمــل عمــل ذلــك الرجــس تجــرأت 
رومــا علــى حــذف الوصيــة الثانيــة مــن شــريعة هللا التــي تنهــي عــن عبــادة الصــور، 

وتقســيم الوصيــة العاشــرة إلــى اثنتيــن ليظــل عــدد الوصايــا كمــا كان.
هــذه الــروح اإلذعانيــة للوثنيــة أفســحت الطريــق لمزيــد مــن الســتخفاف بســلطة 
الســماء. وإذ بــدأ الشــيطان يســتخدم قــادة الكنيســة غيــر المكرســين دنــس الوصيــة 
وقدســه  باركــه هللا  الــذي  القديــم  الســبت  يــوم  إغفــال  إلــى  وعمــد  أَيْضــاً  الرابعــة 
ــد وعظــم بــدل منــه عيــد » يــوم الشــمس الموقــر « الــذي  )تكويــن 2: 2، 3(، ومجَّ
كان يحتفــل بــه الوثنيــون. ولــم يحاولــوا إجــراء هــذا التغييــر علنــا فــي بــادئ األمــر. 
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ففــي القــرون األولــى كان كل المســيحيين يحفظــون يــوم الســبت الحقيقــي، وكانــوا 
صانــوا  تتغيــر  ل  ثابتــة  هللا  شــريعة  أن  يؤمنــون  وألَنَُّهــْم  هللا.  كرامــة  علــى  يغــارون 
بــكل دهــاء ليتممــوا  بــكل غيــرة. لكــن الشــيطان اســتخدم أعوانــه  قدســية وصايــاه 
غرضــه. ولكــي يتجــه التفــات النــاس إلــى يــوم األحــد، جعلــوه عيــدا إكرامــا لقيامــة 
المســيح. وفــي ذلــك اليــوم كانــت تقــام الخدمــات الدينيــة، إل انــه كان معتبــرا يــوم 

اللهــو والتســليات، وكان يــوم الســبت ل يــزال يحفــظ مقدســا.
ولكــي يمهــد الشــيطان الطريــق للعمــل الــذي قصــد أن ينجــزه قــاد اليهــود قبــل 
مجــيء المســيح إلــى أن يحيطــوا الســبت بأقســى القيــود والنواهــي الصارمــة حتــى 
ليلصــق  الخاطــئ  المنظــور  هــذا  فرصــة  فانتهــز  ثقيــال.  عبئــا  حفظــه  جعلــوا  لقــد 
بالسبت الزدراء والحتقار على اعتبار أنه تشريع يهودي. وفيما ظل المسيحيون 
عمومــا يحفظــون يــوم األحــد كعيــد مفــرح قادهــم الشــيطان إلــى جعــل يــوم الســبت 

يــوم صــوم، يــوم حــزن ووجــوم، لكــي يبرهنــوا علــى كراهيتهــم للديــن اليهــودي.

منشور اإلمبراطور قسطنطين
وفــي أوائــل القــرن الرابــع أصــدر اإلمبراطــور قســطنطين منشــورا صــار يــوم األحــد 
بموجبه عيدا عاما في كل اتحاد اإلمبراطورية الرومانية )انظر التذييل(، فصار رعاياه 
الوثنيــون يوقــرون يــوم الشــمس هــذا كمــا صــار المســيحيون يكرمونــه. كان اإلمبراطــور 
ــد بيــن مصالــح الوثنيــة ومصالــح المســيحية  يقصــد مــن وراء سياســته هــذه أن يوحِّ
المتضاربــة. ولقــد ألــح عليــه فــي ذلــك أســاقفة الكنيســة الذيــن أدركــوا بدافــع الطمــع 
والتعطش إلى السيادة والسلطان، أنه إذا كان المسيحيون الوثنيون يحفظون اليوم 
نفســه فهــذا يســاعد الوثنييــن علــى قبــول المســيحية ولــو فــي الظاهــر، وهكــذا يــزداد 
ســلطان الكنيســة ومجدها. ولكن إذ كان كثيرون من المســيحيين الخائفين هللا قد 
أخــذوا بالتدريــج يضفــون علــى يــوم األحــد بعــض القدســية فقــد ظلــوا يعتبــرون يــوَم 

الســبت الحقيقــي يــوَم الــرب المقــدس، فحفظــوه إطاعــة للوصيــة الرابعــة. 
لــم يكــن المضــل األكبــر قــد أكمــل عملــه، فلقــد عــزم علــى ان يحشــد كل العالــم 
عي  المسيحي تحت لوائه، ويستخدم سلطانه عبر نائبه البابا المتكبر الذي كان يدَّ
انــه نائــب المســيح. وقــد أتــم غرضــه عــن طريــق الوثنييــن الذيــن كانــوا نصــف مهتديــن 
واألســاقفة الطامعيــن والمســيحيين الذيــن بهرهــم مجــد العالــم. ومــن وقــت إلــى آخــر 
كانــت تنعقــد مجامــع مســكونية يلتقــي فيهــا أحبــار الكنيســة القادمــون مــن كل ربــوع 
العالــم. وفــي كل مجمــع تقريبــا كان يــوم الســبت الــذي شــرّعه هللا تحــط كرامتــه 

52, 53



الرتداد  |  53

وتنخفــض شــيئا فشــيئا، فــي حيــن أن يــوم األحــد كان علــى العكــس مــن ذلــك يســمو 
ويتجمــد. وهكــذا آل األمــر نهائيــا إلــى اعتبــار يــوم العيــد الوثنــي مكرَّمــا كتشــريع الهــي، 

بينمــا اعتبــر ســبت اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس تشــريعا يهوديــا بائــدا وأعلــن تحريــم حفظــه.
ــوًدا «  لقــد أفلــح المرتــد العظيــم فــي أن يرتفــع » َعلَــى كُلِّ َمــا يُْدَعــى إِلًهــا أَْو َمْعبُ
)2 تسالونيكي 2: 4(. تجرأ على تغيير الوصية الوحيدة بين وصايا الشريعة اإللهية 
التي توجه الجنس البشري كله توجيها صحيحا إلى اإلله الحي الحقيقي. فالوصية 
الرابعــة تعلــن لنــا أن هللا هــو خالــق الســماوات واألَرْض، وبذلــك يمتــاز عــن كل اآللهــة 
الكاذبــة. ولكــي تذكرنــا هــذه الوصيــة بعمــل الخلــق علمتنــا أن اليــوم الســابع قــد قـُـدس 
كيــوم راحــة لإلنســان. وكان القصــد منهــا جعــل اإللــه الحــي نصــب عيــون النــاس 
وعقولهــم علــى الــدوام كأصــل الوجــود وموضــوع العبــادة والســجود. إن الشــيطان 
يحــاول أن يحــول النــاس عــن ولئهــم هلل وتقديــم الطاعــة لشــريعته، ولذلــك فهــو يحــول 

كل جهــوده لمحاربــة تلــك الوصيــة التــي تشــير إلــى هللا كالخالــق.
يصــر البروتســتانت اآلن علــى القــول أن قيامــة المســيح فــي يــوم األحــد جعلتــه 
يوم الراحة المقدس للمســيحيين. ولكن يعوزهم الدليل الكتابي. فال المســيح ول 
رســله أعطــوا هــذا اليــوم مثــل هــذه الكرامــة. إن حفــظ يــوم األحــد كتشــريع مســيحي 
يجــد أصلــه فــي » ِســر اإلثــم « )2تســالونيكي 2: 7( الــذي كان قــد بــدأ حتــى منــذ 
أيــام بولــس. فأيــن ومتــى اعتــرف الــرب بابــن البابويــة هــذا؟ وأي ســبب شــرعي يمكــن 

إعطــاؤه لذلــك التغييــر الــذي لــم يقــره اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس؟
في القرن السادس صارت البابوية ثابتة األركان، وقد ثبت كرسي سلطانها في 
عاصمــة اإلمبراطوريــة، وأعلــن أن أســقف رومــا هــو رأس الكنيســة كلهــا، وأفســحت 
َوُســلْطَانًا  َوَعرَْشــُه  » قُْدرَتَــُه  الوحــش  التنيــُن  أعطــى  لقــد  للبابويــة.  المجــال  الوثنيــة 
َعِظيًما « )رؤيا 13: 2( )انظر التذييل(. أما اآلن فقد بدأت األلف والمئتان والستون 
سنة من الظلم والضطهاد البابوي المذكورة في نبوات دانيال وسفر الرؤيا )دانيال 
7: 25، رؤيــا 13: 5-7(. وقــد أرغــم المســيحيون علــى اختيــار أحــد الشــرين: إمــا أن 
يتنحوا عن نزاهتهم واســتقامتهم ويقبلوا الطقوس والعبادة البابوية، وإما أن تذوي 
حياتهــم فــي ظلمــات الســجون أو يقاســوا آلم المــوت علــى آلت التعذيــب أو حرقــا 
بالنــار أو قتــال بالســيف حينئــذ تحقــق كالم يســوع حيــن قــال: » َوَســْوَف تَُســلَُّموَن 
ِمــَن الَْوالِِديــَن َواإلِْخــَوِة َواألَقِْربـَـاِء َواألَْصِدقـَـاِء، َويَْقتُلُــوَن ِمْنُكــْم. َوتَُكونـُـوَن ُمبَْغِضيــَن ِمــَن 
الَْجِميــعِ ِمــْن أجــل اْســِمي « )لوقــا 21: 16، 17(. وقــد اشــتد الضطهــاد علــى األمنــاء 
علــى نحــو لــم يســبق لــه مثيــل، فصــار العالــم ســاحة قتــال عظيمــة. ولمــدة مئــات 
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الســنين وجــدت كنيســة المســيح مــالذا لهــا فــي العزلــة والختفــاء. وهكــذا يقــول 
يَّــِة، َحيْــُث لََهــا َمْوِضــٌع ُمَعــدٌّ ِمــَن هللِا لَِكــْي يَُعولُوَهــا  الرائــي: » َوالَْمــرْأَُة َهَربـَـْت إلــى الْبَرِّ

ــِن َوِســتِّيَن يَْوًمــا « )رؤيــا 12: 6(. ُهَنــاَك أَلًْفــا َوِمئَتَيْ
بــدء العصــور المظلمــة. ومــع  بلــوغ كنيســة رومــا ذروة القــوة والســلطان  حــدد 
تعاظــم ســلطانها زادت وطــأة الظلمــة. وقــد انحــرف إيمــان النــاس عــن المســيح، النبــع 
الحقيقــي، إلــى بابــا رومــا. وبــدل مــن التــكال علــى ابــن هللا ألجــل غفــران الخطايــا 
الذيــن زودهــم هــو  البابــا والكهنــة واألســاقفة  إلــى  النــاس  اتجــه  األبــدي  والخــالص 
ســلطاناً. وقــد علموهــم أن البابــا هــو وســيطهم األَرْضــي، وأنــه ل يمكــن إلنســان الدنُّــو 
مــن هللا إل بوســاطته، وأكثــر مــن هــذا فإنــه بالنســبة إليهــم فــي مــكان هللا وينبغــي 
أن يُطــاع طاعــة كاملــة. والنحــراف عــن أوامــره ومطالبــه ســبب كاف إليقــاع المذنبيــن 
تحت أقسى العقوبات الجسدية والروحية. وهكذا انحرفت عقول الناس عن هللا 
إلــى اإلنســان المعــرَّض للخطــأ والضــالل والقســوة، بــل انحرفــوا بالحــري إلــى ســلطان 
الظلمــة نفســه الــذي نّفــذ أغراضــه واســتخدم قوتــه مــن خــالل النــاس األشــرار. لقــد 
تنكرت الخطيئة في ثياب القداسة، فمتى أُغِفلت الكتب المقدسة وأُسدل عليها 
الظــالم وصــار اإلنســان يعتبــر نفســه الســيد المتســلط فلنــا أن ننتظــر تفشــي الخيانــة 
الباطلــة ظهــر  والتقاليــد  البشــرية  القوانيــن  وإذ ســادت  والفســاد.  واإلثــم  والخــداع 

الفســاد الــذي يستشــري دائمــا عندمــا يطــرح اإلنســان شــريعة هللا جانبــا.

أيام خطرة على الكنيسة
كانــت تلــك األيــام خطــرة علــى كنيســة المســيح. وكان حاملــو لــواء الحــق األمنــاء 
بــدأ فــي بعــض األحيــان  بــال شــاهد فلقــد  يُتــرك  لــم  قليليــن حقــا. ومــع أن الحــق 
كأن الضــاللت والخرافــات ســادت ســيادة شــاملة، وكأن الديــن الحقيقــي قــد طــرد 
مــن األَرْض. لقــد غــاب اإلِنِْجيــل عــن األنظــار، أمــا طقــوس الديانــة فــزادت وتكاثــرت 

فأثقلــت كواهــل النــاس باألوامــر الصارمــة.
تعلــم النــاس ليــس فقــط أن ينظــروا إلــى البابــا كوســيطهم بــل أَيْضــاً أن يعتمــدوا 
إلــى  علــى أعمالهــم للتكفيــر عــن خطاياهــم. فالســفر الطويــل لكــي يحــج اإلنســان 
األراضي المقدسة، واألعمال التكفيرية، وعبادة الذخائر، وبناء الكنائس والمزارات 
والمذابح، وتقديم األموال الطائلة بسخاء للكنيسة، هذه كلها وما شاكلها فُرضت 
علــى النــاس لتســكين غضــب هللا أو جلــب رضــاه، كمــا لــو كان هللا شــبيها بالنــاس 

يغضــب مــن التوافــه أو يصفــح متــى قُدمــت إليــه العطايــا أو األعمــال التكفيريــة.
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وعلــى رغــم تفاقــم الرذيلــة وســيادتها حتــى بيــن قــادة كنيســة رومــا فلقــد زاد 
نفــوذ هــذه وتعاظــم. ففــي أواخــر القــرن الثامــن اّدعــى البابويــون أنــه فــي العصــور 
األولــى كان ألســاقفة كنيســة رومــا الســلطان الروحــي نفســه الــذي هــو لهــم اآلن. 
مــن اســتخدام بعــض الوســائل لتضفــي  بــد  تثبيــت هــذا الدعــاء كان ل  وبقصــد 
ر الرهبــان  عليــه طابــع الســلطان، وهــذا مــا أســرع باقتراحــه أبــو األكاذيــب. فلقــد زوَّ
بعــض الكتابــات القديمــة، كمــا اكتشــفت بعــض أحــكام المجامــع الكنســية التــي 
لــم يُســمع بهــا مــن قبــل مثبتــة ســيادة البابــا الشــاملة منــذ أقــدم العصــور. والكنيســة 
التــي رفضــت الحــق قبلــت هــذه األكاذيــب بــكل نهــم وشــغف. )انظــر التذييــل(.

الثبات في وجه المقاومة
أمــا البنــاة األمنــاء القليلــون الذيــن كانــوا يبنــون علــى األســاس الحقيقــي الراســخ 
)1 كورنثــوس 3: 10، 11( فقــد تحيــروا وارتبكــوا وتعطلــوا إذ أعاقهــم ركام التعاليــم 
الكاذبــة عــن القيــام بعملهــم. وعلــى غــرار البنــاة الذيــن كانــوا يرفعون أســوار أورشــليم 
الِيــَن،  ُة الَْحمَّ فــي عهــد نحميــا كان بعضهــم موشــكين أن يقولــوا: » قَــْد َضُعَفــْت قُــوَّ
أنهكتهــم  لقــد  ــوَر « )نحميــا 4: 10(.  نَبِْنــَي السُّ أَْن  نَْقــِدُر  َونَْحــُن لَ  كَِثيــٌر،  ـرَاُب  َوالتُـّ
المنازعــات والكفــاح ضــد الضطهــاد والخــداع والغــش واإلثــم والخيانــة وكل العوائق 
األخــرى التــي اســتطاع الشــيطان ابتكارهــا ليمنــع ويعطــل تقدمهــم. وكثيــرون مــن 
البنائيــن األمنــاء خــارت عزائمهــم، وألَنَُّهــْم كانــوا يَنشــدون الســالم ويحرصــون علــى 
الذيــن  اآلخــرون  أمــا  الحقيقــي.  األســاس  عــن  ارتــدوا  وأرواحهــم  أمالكهــم  صيانــة 
زادتهــم مقاومــة أعدائهــم شــجاعة فــوق شــجاعتهم فقــد أعلنــوا قائليــن بــال خــوف: 
ــيَِّد الَْعِظيــَم الَْمرُْهــوَب « )نحميــا 4: 14( فســاروا فــي  » لَ تََخافُوُهــْم بـَـِل اذْكُــُروا السَّ

عملهــم قُدمــا وكل منهــم ســيفه علــى فخــذه )أفســس 6: 17(.
إن الــروح نفســها، روح كراهيــة الحــق ومقاومتــه، قــد حثــت أعــداء هللا فــي كل 
عصــر، وكان مطلوبــا مــن شــعب هللا أن يُظهــروا اليقظــة والــولء نفســيهما. وينطبــق 
اْســَهُروا «  لِلَْجِميــعِ:  أَقُولُــُه  لَُكــْم  أَقُولُــُه  » َوَمــا  األوليــن  تالميــذه  إلــى  المســيح  قــول 

)مرقــس 13: 37( علــى كل اتباعــه إلــى انقضــاء الدهــر.
وقــد بــدا كأن الظلمــة تــزداد حلوكــة وهــول، فعّمــت عبــادة الصــور، وكان النــاس 
أََمامهــا الصلــوات، وتفشــت أســخف العــادات  أََمامهــا الشــموع ويتلــون  يوقــدون 
الخرافيــة كمــا تحكمــت الخرافــات فــي عقــول النــاس حتــى بــدا كأن العقــل أضــاع 
وكانــوا  والملــذات  اللهــو  محبيــن  أنفســهم  واألســاقفة  الكهنــة  كان  وإذ  ســلطانه. 
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شــهوانيين فاســدين، كان مــن المتوقــع مــن الشــعب الــذي كان يقتــدي بهــم ويتبــع 
إرشــاداتهم أن ينحــدر إلــى عمــق أعمــاق الجهــل والرذيلــة.

البابــا  أعلــن  عندمــا  الدعــاء  طريــق  فــي  أخــرى  خطــوة  البابويــة  خطــت  ثــم 
غريغوريــوس الســابع فــي القــرن الحــادي عشــر عصمــة كنيســة رومــا وكمالهــا، فمــن 
تخطــئ طبقــا  ولــن  لــم  الكنيســة  بــأن  قولــه  وأذاعهــا  ارتآهــا  التــي  المقترحــات  بيــن 
للكتــب المقدســة. إل أن البراهيــن الكتابيــة لــم تدعــم ذلــك التصريــح. وقــد أعلــن 
ذلــك البابــا المتكبــر أَيْضــاً أن لــه الســلطان أن يخلــع األباطــرة، وأن أحــدا مــن النــاس 
كائنــا مــن يكــون ل يحــق لــه أن يلغــي أحكامــه أو يبطلهــا، أمــا هــو فمــن حقــه أن يلغــي 

أحــكام اآلخريــن )انظــر التذييــل(.

تذلل اإلمبراطور هنري الرابع
وهنالــك مثــال مدهــش علــى طغيــان هــذا المدافــع عــن العصمــة واســتبداده 
فــي معاملتــه الشــاذة إلمبراطــور أَلَْمانْيَــا هنــري الرابــع. فــإذ جاهــر هــذا اإلمبراطــور 
بعدم مبالته بسلطان البابا حرمه هذا وخلعه عن العرش. وإذ ارتعب اإلمبراطور 
عندما هجره أمراؤه وجعلوا يهددونه بعدما شــجعهم حكم البابا على التمرد عليه 
أحــس هنــري بضــرورة عقــد صلــح مــع رومــا. فســار فــي صحبــة زوجتــه اإلمبراطــورة 
وأحــد خدامــه األمنــاء عبــر جبــال األلــب فــي منتصــف الشــتاء ليتذلــل أََمــام البابــا، 
ولمــا وصــل إلــى القلعــة التــي كان غريغوريــوس فيهــا اقتيــد إلــى فنــاء خارجــي مــن 
دون أن يُســمح لحراســه بمرافقتــه، وهنــاك فــي زمهريــر الشــتاء القــارس وهــو عــاري 
الــرأس وحافــي القدميــن فــي لبــاس زري لبــث ينتظــر األذن مــن البابــا للمثــول فــي 
حضرتــه. ولــم يتنــازل البابــا بالعفــو عنــه إل بعــد ثالثــة أيــام قضاهــا اإلمبراطــور صائمــا 
معترفــا مســترحما. ومــع ذلــك فــإن العفــو كان مشــروطا بتنفيــذ العقوبــة قبــل أن 
تعــاد اليــه ســمة الملــك ويعــود لمزاولــة ســلطته وحكمــه. وإذ ازدهــى غريغوريــوس 

بهــذا النتصــار افتخــر بــأن مــن واجبــه أن ينــزل الملــوك عــن عظمتهــم وكبريائهــم.
فمــا أعظــم الفــرق المدهــش بيــن كبريــاء البابــا المتعجــرف وغطرســته ووداعــة 
المســيح ولطفــه إذ يصــور نفســه كمــن هــو واقــف علــى بــاب القلــب طالبــاً اإلذن 
حتــى يدخــل ويمنــح اإلنســان الغفــران والســالم، ويعلــم تالميــذه قائــال: “َوَمــْن أََراَد 

أَْن يَُكــوَن ِفيُكــْم أَوَّلً فَلْيَُكــْن لَُكــْم َعبْــًدا « )متــى 20: 27(.
التاليــة ازديــاد األخطــاء والضــاللت الخارجــة مــن رومــا  وقــد شــهدت القــرون 
والتي لم ينقطع ســيلها. بل حتى قبل رســوخ قدم البابوية لقت تعاليم الفالســفة 
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أقــروا  الكنيســة. وكثيــرون ممــن  تأثيــر علــى  لهــا  النــاس، وكان  مــن  الوثنييــن قبــول 
باهتدائهــم إلــى المســيحية ظلــوا متمســكين بعقائــد فلســفتهم الوثنيــة ولــم يكتفــوا 
بالســتمرار فــي دراســتها بأنفســهم بــل ألحــوا علــى اآلخريــن بالســير علــى نهجهــم 
قائليــن أن تلــك الفســلفة وســيلة لنتشــار نفوذهــم وبســطه علــى الوثنييــن. وهكــذا 
أدخلــت علــى اإليمــان المســيحي ضــاللت جســيمة. ومــن أشــهر تلــك الضــاللت 
العتقــاد بالخلــود الطبيعــي لإلنســان وبوعيــه فــي المــوت. هــذه العقيــدة الخاطئــة 
كانت هي األســاس الذي بنت عليه روما ضاللة البتهال إلى القديســين وتمجيد 
مريــم العــذراء. ومــن هــذا نبتــت أَيْضــاً هرطقــة العــذاب األبــدي لمــن يموتــون فــي 

قســاوة قلوبهــم، تلــك الهرطقــة التــي تســللت إلــى العقيــدة البابويــة باكــرا.
حينئــذ أُِعــد الطريــق إلدخــال اختــراع جديــد مــن إنتــاج الوثنيــة، وقــد دعتــه رومــا 
» المطهــر « واســتخدمته فــي إرهــاب الجماهيــر الســاذجة المتمســكة بالخرافــات. 
الهــالك  يســتحقون  ل  َمــن  لعــذاب  مــكان  بوجــود  العتقــاد  ثبّتــت  البدعــة  هــذه 
األبــدي، حتــى إذا نالــوا جزاءهــم علــى خطاياهــم وتطهــروا مــن نجاســتهم قُبلــوا فــي 

الســماء )انظــر التذييــل(.
وكانــت الحــال تدعــو إلــى اختــالق شــيء آخــر يمكِّــن رومــا مــن الســتفادة مــن 
الغفــران.  صكــوك  بدعــة  فــي  ضالتهــا  وجــدت  وقــد  ورذائلهــم.  تابعيهــا  مخــاوف 
فــكل مــن رغبــوا فــي النضــواء تحــت لــواء البابــا لشــن الحــروب بغيــة توســيع أمالكــه 
الزمنيــة وتأديــب أعدائــه أو اســتئصال شــأفة أولئــك الذيــن تجــرأوا علــى إنــكار حقــه فــي 
الســيادة الروحيــة أُعطــوا وعــدا بالغفــران الكامــل لخطاياهــم فــي الماضــي والحاضــر 
والمســتقبل، وبالعتــق مــن كل اآللم والعقوبــات. كمــا علَّمــوا النــاس أَيْضــاً أنهــم إذ 
يبذلون من أموالهم للكنيســة يتحررون من الخطيئة وتُعتق أرواح أصدقائهم الموتى 
المحبوســة فــي لهيــب النــار والعقــاب. فبهــذه الوســائل وأمثالهــا مــأت رومــا خزائنهــا 
باألمــوال الطائلــة وســاندت الفخامــة والتنعــم والرذيلــة التــي اتصــف بهــا أولئــك الذيــن 
عون أنهم نواب عن ذاك الذي لم يكن له اين يسند رأسه. )أنظر التذييل(. كانوا يدَّ

واســتُعيض عــن ممارســة فريضــة العشــاء الربانــي، كمــا جــاءت فــي الكتــاب، 
بالذبيحــة الوثنيــة المدعــوة ذبيحــة القــداس. فلقــد ادعــى كهنــة البابــا أنهــم قــادرون 
والخمــر  الخبــز  تحويــل  علــى  المعنــى،  العديمــة  ومراســمهم  شــعائرهم  بواســطة 
العادييــن إلــى » جســد المســيح ودمــه الفعلــي « )4( نفســه. وبوقاحــة تجديفيــة 
ادعــوا جهــارا انهــم قــادرون علــى أن يخلقــوا هللا خالــق كل األشــياء. وقــد طُلــب مــن 
المســيحيين، مــع التهديــد بالمــوت، أن يجاهــروا بهــذه الهرطقــة الرهيبــة المهينــة 
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للســماء. وكثيــرون ممــن رفضــوا ذلــك ذهبــوا طعامــاً للهيــب النــار. )أنظــر التذييــل(.
فــي القــرن الثالــث عشــر أقيمــت أرهــب أنظمــة البابويــة: محاكــم التفتيــش. ولقــد 
كان ســلطان الظلمــة يعمــل مــع الســلطة البابويــة ويســاندها. ففــي مجامعهــم الســرية 
ســيطر الشــيطان ومالئكتــه علــى عقــول النــاس األشــرار، بينمــا وقــف فــي الوســط احــد 
مالئكــة هللا، وإن يكــن غيــر منظــور، ليســجل أحكامهــم الجائــرة فــي ســفره المخيــف 
وليكتــب تاريــخ تلــك األعمــال التــي كانــت أرهــب مــن أن تقــع عليهــا عيــون النــاس. 
إن » بابل العظيمة قد ســكرت بدماء القديســين «. واألجســام الممزقة لماليين من 

الشــهداء كانــت تصــرخ إلــى هللا لينتقــم لهــم مــن ذلــك الســلطان المرتــد.
انحنــوا  والباطــرة  فالملــوك  المســتبد.  العالــم  البابويــة طاغيــة  أمســت  لقــد 
فــي  النــاس  مصائــر  فــي  يتحكــم  وكأنــه  بــدا  إذ  رومــا.  بابــا  أحــكام  أََمــام  خضوعــا 
الزمــن الحاضــر وفــي األبديــة. ولمــدى مئــات الســنين قُبلــت عقائــد كنيســة رومــا 
يمارســون  النــاس  كان  وقــار  وبــكل  ثقــة.  وبــكل  بحذافيرهــا  وســيع  مــدى  علــى 
طقوســها بوجــه عــام، وكان الجميــع يحفظــون أعيادهــا. ورجــال الكهنــوت كانــوا 
مكرميــن، وكانــت العطايــا تُجــزل لهــم بســخاء إلعالتهــم. ولــم يحــدث قبــل ذلــك 
التاريــخ ول بعــده أن حصلــت كنيســة رومــا علــى عظمــة أو أبهــة أو ســلطان أكثــر 

ممــا حصلــت عليــه آنئــذ.
لكــّن “نــور الظهيــرة بالنســبة إلــى البابويــة كان ظــالم نصــف الليــل بالنســبة إلــى 
العالــم « )5(. فالكتــب المقدســة كادت تكــون مجهولــة تمامــا، ليــس فقــط مــن 
الشــعب بــل حتــى مــن الكهنــة أنفســهم. فكمــا كان الفريســيون قديمــا هكــذا كان 
اُبعــدت  الــذي يفضــح خطاياهــم. وإذ  النــور  هــؤلء الرؤســاء البابويــون يبغضــون 
شــريعة هللا التــي هــي نمــوذج البــر ومقيــاس الكمــال كانــوا يمارســون ســلطانهم 
بــكل حريــة ويمارســون الرذيلــة بــال رادع. كمــا تفشــى الحتيــال والجشــع والبخــل 
وســادت الخالعــة ولــم يعــد النــاس يتورعــون عــن ارتــكاب كل جريمــة فــي ســبيل 
الوصــول إلــى المراكــز العظيمــة والحصــول علــى الغنــى الجزيــل. ولقــد مثلــت فــي 
بعــض  أن  كمــا  والنجاســة.  الفجــور  مشــاهد  أحــّط  واألســاقفة  البابــاوات  قصــور 
مثيــرة ومنفــرة جــدا  ارتكبــوا جرائــم  البابــوي  الكرســي  المتربعيــن علــى  البابــاوات 
بحيــث أن رؤســاء الحكومــات حاولــوا عــزل أحبــار الكنيســة إذ اعتبروهــم وحوشــا 
أوروبــا  ظلــت  ولقــد  جرائمهــم.  عــن  التغاضــي  أو  احتمالهــم  يمكــن  ممــا  أحــط 
واقفــة جامــدة لــم تتقــدم فــي العلــوم أو الفنــون أو المدنيــة، وهكــذا شــمل العالــَم 

المســيحي شــلٌل أدبــي وأخالقــي وثقافــي.
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إن حالــة العالــم تحــت الحكــم البابــوي أعطــت صــورة مخيفــة ومدهشــة ألقــوال 
النبــي هوشــع إذ قــال: » قـَـْد َهلـَـَك َشــْعِبي ِمــْن َعــَدِم الَْمْعرِفَــِة. ألَنَّــَك أَنـْـَت رَفَْضــَت 
الَْمْعرِفـَـَة أَرْفُُضــَك أَنَا...َوألَنَّــَك نَِســيَت َشــِريَعَة إِلِهــَك أَنَْســى أَنـَـا أَيْضــاً بَِنيــَك «، » لَ 
أََمانَــَة َولَ إِْحَســاَن َولَ َمْعرِفَــَة هللِا ِفــي األَرْض لَْعــٌن وَكَــِذٌب َوقَتْــٌل َوِســرْقٌَة َوِفْســٌق. 
يَْعتَِنُفــوَن، َوِدَمــاٌء تَلَْحــُق ِدَمــاًء « )هوشــع 4: 6، 1، 2(. هــذه كانــت عواقــب أقصــاء 

النــاس كلمــة هللا بعيــدا منهــم.
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4
الولدنسيون

فــي وســط الظــالم الدامــس الــذي جثــم علــى األَرْض فــي أثنــاء الفتــرة الطويلــة 
التــي كانــت الســيادة فيهــا للبابــوات لــم يكــن ممكنــا أن ينطفــئ نــور الحــق تمامــا. 
فلقــد كان هلل شــهود فــي كل عصــر — رجــال اعتنقــوا اإليمــان بالمســيح كالوســيط 
س كالقانــون الوحيــد للحيــاة،  الوحيــد بيــن هللا والنــاس. وتمســكوا باَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
وكانــوا يقدســون الســبت الحقيقــي. ولــن تعــرف شــعوب األجيــال القادمــة عظــم 
ُوصمــوا  لقــد  المجاهديــن.  أســالفهم  تجــاه  أعناقهــم  فــي  الــذي  الكبيــر  يــن  الدَّ
وشــوَّه  أحرقــت  أو  كتاباتهــم  وصــودرت  وبواعثهــم  نواياهــم  بــت  وكُذِّ بالهرطقــة 
األعــداء أخالقهــم، ومــع ذلــك فقــد ظلــوا راســخين كالطــود. ومــن جيــل إلــى جيــل 

ظلــوا محتفظيــن بإيمانهــم فــي نقاوتــه كميــراث مقــدس لأجيــال الالحقــة.
إن تاريــخ شــعب هللا فــي العصــور المظلمــة التــي بــدأت منــذ أن صــارت الســيادة 
لرومــا هــو ســجل حافــل باألحــداث ومكتــوب فــي الســماء، وإن كان أهــل العالــم ل 
يعطونــه المكانــة الالئقــة بــه. وقليلــة هــي اآلثــار الدالــة علــى وجــود شــعب هللا هــذا، 
اللهــم إل فــي اتهامــات مضطهديهــم. فلقــد كانــت سياســة رومــا تهــدف إلــى محــو كل 
آثــار النشــقاق والخــروج علــى عقائدهــا وقوانينهــا، فــكل مــا كانــت تعتبــره هرطقــة 
عمــدت إلــى مالشــاته ســواء أكان مؤلفــات أو أناســا. فــكالم الشــك أو التســاؤل فــي 
مــا يختــص بســلطة تعاليــم البابــا كان كفيــال بــأن يضيِّــع حــق اإلنســان فــي الحيــاة ســواء 
كان مــن األغنيــاء أو الفقــراء، العظمــاء أو األدنيــاء. وعمــدت رومــا أَيْضــاً إلــى إحــراق 
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كل الوثائــق التــي تثبــت قســوتها علــى المنشــقين عليهــا، فلقــد أصــدرت المجامــع 
البابويــة أوامرهــا بحــرق مثــل تلــك الســجالت. قبــل اختــراع المطابــع كانــت الكتــب 
قليلــة العــدد ونــادرة الوجــود، وكانــت ذات أحجــام كبيــرة بحيــث لــم يســهل حفظهــا، 

ولهــذا فلــم يكــن مــا يمنــع رجــال كنيســة رومــا مــن تنفيــذ أغراضهــم.
لم تُترك كنيسة ضمن حدود سيادة روما تنعم بحرية ضميرها من دون إزعاج. 
فمــا أن حصلــت البابويــة علــى الســلطان حتــى مــدت يديهــا لتســحق كل مــن رفضــوا 
العتــراف بســيادتها، وهكــذا خضعــت الكنائــس لســلطانها الواحــدة فــي أثــر األخــرى.

في بريطانيا العظمى كانت المســيحية البدائية قد جّذرت أصولها. فاإلِنِْجيل 
الــذي قبلــه البريطانيــون فــي القــرون األولــى لــم يكــن الرتــداد الرومانــي قــد أفســده. 
وكانــت الضطهــادات التــي أثارهــا األباطــرة الوثنيــون والتــي امتــدت حتــى إلــى هــذه 
الســواحل النائيــة هــي الهديــة الوحيــدة التــي حصلــت عليهــا الكنائــس مــن عاصمــة 
اإلمبراطوريــة. وكثيــرون مــن المســيحيين الذيــن هربــوا مــن الضطهــاد الواقــع عليهــم 
فــي إنكلتــرا وجــدوا ألنفســهم مــالذا فــي الســكوتالند، ومــن هنــاك انتقــل الحــق إلــى 

ايرلنــده، وفــي كل هــذه األقطــار قبــل النــاس الحــق بفــرح.
وقــد  البــالد.  علــى  ســائدة  الوثنيــة  كانــت  بريطانيــا  السكســون  غــزا  عندمــا 
فأرغــم  عبيدهــم،  أيــدي  مــن  التعليــم  يتلقــوا  أن  عــن  وترفعــوا  الغــزاة  اســتنكف 
المســيحيون علــى التراجــع إلــى الجبــال والقفــار الموحشــة، ومــع ذلــك فالنــور الــذي 
احتجــب إلــى حيــن ظــل مشــتعال. وبعــد ذلــك بقــرن مــن الزمــان كان ذلــك النــور 
يضــيء فــي اســكوتالنده بلمعــان عظيــم امتــد إلــى بلــدان بعيــدة. ومــن ايرلنــده أتــى 
كولومبــا التقــّي ومعاونــوه الذيــن جمعــوا حولهــم المؤمنيــن المشــتتين فــي جزيــرة 
أيونــا الموحشــة وجعلوهــا مركــز خدماتهــم الكرازيــة. ووجــد بيــن أولئــك الكارزيــن 
رجــل كان يحفــظ الســبت الكتابــي، وهكــذا قـُـدم هــذا الحــق إلــى النــاس، فأُنشــئت 
فــي أيونــا مدرســة خــرج منهــا المرســلون ليــس إلــى اســكوتالنده وإنكلتــرا وحدهمــا 

بــل أَيْضــاً إلــى أَلَْمانْيَــا وسويســرا، وحتــى إلــى إيطاليــا نفســها.

فرق مدهش
إخضاعهــا  علــى  العــزم  وعقــدت  بريطانيــا  إلــى  بنظرهــا  صّوبــت  رومــا  لكــّن 
هدايــة  أمــر  عاتقهــم  علــى  مرســلوها  أخــذ  الســادس  القــرن  ففــي  لســيادتها. 
بــكل ســرور وترحيــب مــن البرابــرة المتكبريــن  السكســون الوثنييــن. وقــد قوبلــوا 
العمــل  تقــدم  وإذ  الرومانيــة.  العقيــدة  إلــى  منهــم  كثيــرة  آلفــاً  فاســتمالوا 
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اصطــدم الرؤســاء البابويــون والمهتــدون، بالمســيحيين األصلييــن، وبــدا الفــرق 
متواضعيــن  بســطاء  قومــا  المســيحيون  كان  فقــد  الفريقيــن:  بيــن  مدهشــا 
وعاداتهــم،  وتعاليمهــم  أخالقهــم  فــي  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  بمبــادئ  ومتمســكين 
أمــر  وقــد  وغطرســتها.  وعظمتهــا  البابويــة  خرافــات  عرضــوا  فقــد  البابويــون  أمــا 
الســامية.  البابــا  بســيادة  تعتــرف  أن  المســيحية  الكنائــس  هــذه  البابــا  مبعــوث 
وبــكل وداعــة أجابــه البريطانيــون قائليــن أنهــم يريــدون أن يحبــوا جميــع النــاس، 
يقدمــون  ل  فهــم  وكذلــك  الكنيســة،  فــي  الســيادة  أمــر  مخــول  ليــس  البابــا  وأن 
لــه إل الخضــوع الــذي هــو مــن حــق كل تابــع للمســيح. فبُذلــت عــدة محــاولت 
الكبريــاء  أذهلتهــم  إذ  الوضعــاء  المســيحيين  لكــّن هــؤلء  لرومــا،  بولئهــم  للظفــر 
ســيدا  يعرفــون  ل  أنهــم  قائليــن  ثبــات  بــكل  أجابــوا  رومــا  مبعوثــو  أظهرهــا  التــي 
آخــر غيــر المســيح. وهنــا ظهــرت روح البابويــة علــى حقيقتهــا. فلقــد قــال ذلــك 
الرئيــس البابــوي: “إذا كنتــم ل تقبلــون األخــوة الذيــن يأتوكــم بالســالم فســيأتيكم 
فــي  معنــا  تتحــدوا  لــم  وإذا  والدمــار.  الحــرب  إليكــم  يحملــون  الذيــن  األعــداء 
إرشــاد السكســون إلــى طريــق الحيــاة فســتتلقون منهــم ضربــات المــوت « )6(. 
ولــم يكــن هــذا كالمــا عديــم الجــدوى، فلقــد اســتُخدمت الحــروب والمؤامــرات 
كنائــس  خربــت  أن  إلــى  هــؤلء  اإِلنِْجيــل  إيمــان  شــهود  ضــد  والغــدر  والخــداع 

البابــا. لســلطان  الخضــوع  علــى  أرغمــت  أو  بريطانيــا 
ولكــن بعيــدا مــن ســلطان رومــا كانــت توجــد علــى امتــداد القــرون جماعــات 
محاطيــن  كانــوا  لقــد  البابــوي.  الفســاد  مــن  أحــرارا  تقريبــا  ظلــوا  المســيحيين  مــن 
س  بالوثنيــة وبمــرور العصــور تأثــروا بأخطائهــا، إل أنهــم ظلــوا يعتبــرون اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّ
كالقانــون الوحيــد لإليمــان، وتمســكوا بكثيــر مــن حقائقــه. هــؤلء المســيحيون كانــوا 
يؤمنــون بثبــات شــريعة هللا ودوامهــا، وكانــوا يحفظــون الســبت الــذي نصــت عليــه 
الوصيــة الرابعــة. والكنائــس التــي تمســكت بهــذا اإليمــان وهــذا الســلوك كانــت فــي 

أواســط إفريقيــا وبيــن ارمــن آســيا الصغــرى.

إيمان الولدنسيين
البابويــة.  الســلطة  اعتــداءات  قاومــوا  مــن  طليعــة  فــي  كانــوا  الولدنســيون 
ففــي البــالد نفســها التــي ثبَّتــت فيهــا البابويــة كرســيها لقــت أباطيلهــا وأكاذيبهــا 
ومفاســدها أقســى مقاومــة. وقــد ظلــت كنائــس بيدمونــت محتفظــة باســتقاللها 
عــدة قــرون، ولكــن أخيــرا جــاء الوقــت الــذي فيــه أصــرت رومــا علــى إخضــاع تلــك 
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الكنائــس لســلطانها. وبعــد حــروب غيــر مجديــة ضــد طغيــان رومــا اعتــرف رؤســاء 
هــذه الكنائــس مكرهيــن بســيادة تلــك القــوة التــي بــدا كأن كل العالــم يبــدي لهــا 
ولءه. ومــع ذلــك فقــد ُوجــد بعــض مــن رفــض الخضــوع للبابــا أو لأســاقفة. أولئــك 
أصــروا علــى تقديــم ولئهــم هلل وحــده والحتفــاظ بنقــاوة إيمانهــم وبســاطته. وقــد 
حــدث انفصــال. فالذيــن ظلــوا متمســكين بإيمانهــم القديــم انســحبوا بعيــدا. بعــض 
منهــم هجــروا وطنهــم فــي جبــال األلــب ليرفعــوا رايــة الحــق فــي بلــدان غريبــة، بينمــا 
الجبــال  فــي  الصخريــة  والمعاقــل  المنعزلــة  الصغيــرة  الوديــان  إلــى  تراجــع غيرهــم 

حيــث احتفظــوا بحريتهــم فــي عبــادة هللا.
قــرون  عــدة  بــه  وعلَّمــوا  الولدنســيون  المســيحيون  اعتنقــه  الــذي  اإليمــان  إن 
عقائدهــم  كانــت  لقــد  رومــا.  قدمتهــا  التــي  الكاذبــة  التعاليــم  نقيــض  علــى  كان 
الدينيــة مؤسســة علــى كلمــة هللا المكتوبــة، وهــي دســتور المســيحية الحقيقــي. 
لكــّن أولئــك الفالحيــن الوضعــاء الذيــن كانــوا يعيشــون فــي معتكفاتهــم الخفيــة، 
وقــد ُعزلــوا عــن العالــم وهــم دائبــون علــى عملهــم اليومــي بيــن قطعانهــم وكرومهــم، 
لــم يصلــوا، مــن تلقــاء أنفســهم، إلــى معرفــة الحــق الــذي هــو علــى نقيــض عقائــد 
الكنيســة المرتــدة وضاللتهــا. إن إيمانهــم لــم يكــن حديــث العهــد، لكــّن عقيدتهــم 
الدينيــة كانــت هــي اإلرث الــذي أخــذوه عــن آبائهــم. لقــد حاربــوا وناضلــوا دفاعــا 
)يهــوذا  يِســيَن «  لِلِْقدِّ َمــرًَّة  الُْمَســلَِّم  » اإليمــان  الرســولية:  الكنيســة  إيمــان  عــن 
3(. إن كنيســة المســيح الحقيقيــة حارســة كنــوز الحــق المــودع بيــن أيــدي شــعبه 
ليعطــي للعالــم كانــت هــي » الكنيســة فــي البريــة «، ل الســلطة الدينيــة المتكبــرة 

المتربعــة علــى عرشــها فــي عاصمــة العالــم.
مــن بيــن أهــم األســباب التــي أدت إلــى انفصــال الكنيســة الحقيقيــة عــن رومــا 
الكتــاب.  فــي  عنــه  المنصــوص  الســبت  ليــوم  هــذه  أبدتهــا  التــي  الكراهيــة  هــي 
علــى  الحــق  البابويــة  الســلطة  طرحــت  فقــد  تنبــأوا  أن  لأنبيــاء  ســبق  وكمــا 
األَرْض، فديســت شــريعة هللا فــي الثــرى بينمــا عظـّـم النــاس التقاليــد والعــادات 
البشــرية ومجدوهــا. والكنائــس التــي كانــت خاضعــة لحكــم البابــا أرغمــت مــن 
البــدء علــى إكــرام يــوم األحــد كيــوم مقــدس. وفــي وســط الضــاللت والخرافــات 
الســائدة ارتبــك كثيــرون حتــى مــن شــعب هللا األمنــاء إلــى حــد أنهــم مــع كونهــم 
قــد حفظــوا الســبت كفــوا عــن العمــل فــي يــوم األحــد أَيْضــاً. لكــّن هــذا لــم يكــن 
ليرضــي الرؤســاء البابوييــن. فقــد أمــروا الشــعب ل أن يقدســوا يــوم األحــد فقــط 
مــن  توعــدوا  وأشــدها  األلفــاظ  وبأقســى  الســبت،  يــوم  يدنســوا  أن  أَيْضــاً  بــل 
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مــن  بالهــروب  إل  فــي ســالم  مــن حفــظ شــريعة هللا  أحــد  يتمكــن  ولــم  يكرمونــه. 
تحــت ســلطان رومــا.

كان الولدنســيون فــي طليعــة شــعوب أوروبــا فــي الحصــول علــى ترجمــة اَلِْكتـَـاب 
س )انظــر التذييــل(. فقبــل أيــام اإلصــالح بمئــات الســنين كانــت فــي حوزتهــم  الُمَقــدَّ
بيــن أيديهــم الحــق  اليــد وفــي لغتهــم الوطنيــة. لقــد كان  نســخ منــه مكتوبــة بخــط 
اإللهــي النقــي ل تشــوبه شــائبة، وهــذا جعلهــم هدفــا للكراهيــة والضطهــاد. لقــد 
أعلنــوا أن كنيســة رومــا هــي بابــل المرتــدة الــوارد ذكرهــا فــي ســفر الرؤيــا، فتصــدوا 
لمقاومتهــا ومحاربــة مفاســدها مخاطريــن فــي ذلــك بحياتهــم. وفــي حيــن أن بعضــا 
مبادئهــم  عــن  فشــيئاً  شــيئاً  تنازلــوا  إذ  للهــوان  وعقيدتهــم  إيمانهــم  عرضــوا  منهــم 
متمســكين  ثبتــوا  آخريــن  فــإن  األمــد  الطويــل  الضطهــاد  ضغــط  تحــت  المميــزة 
بالحــق. وعلــى مــدى عصــور الظلــم والرتــداد ُوجــد بعــض الولدنســيين الذيــن أنكــروا 
علــى رومــا ســيادتها، ورفضــوا عبــادة الصــور علــى أنهــا وثنيــة، وقــد حفظــوا الســبت 
الحقيقــي. وظلــوا محتفظيــن بإيمانهــم تحــت أقســى عواصــف المقاومــة. فمــع انهــم 
طُعنــوا بحــراب آل ســافوى ولســعتهم نيــران البابويــة وأحرقتهــم فقــد ظلــوا ثابتيــن لــم 

يتراجعــوا قيــد أنملــة، بــل دافعــوا عــن كلمــة هللا وكرامتــه بــال خــوف.
وخلــف الحصــون العاليــة فــي الجبــال التــي كانــت مــالذا للمضطَهديــن علــى 
الحــق  نــور  ظــل  األماكــن  تلــك  فــي  لهــم.  مخبــأ  الولدنســيون  وجــد  العصــور  مــر 
ألــف ســنة حفــظ  ولمــدى  الوســطى،  العصــور  ظــالم  فــي وســط  متألقــا ومضيئــا 

هنــاك. نقيــا  القديــم  اإليمــان  الحــق  شــهود 

للا أمدهم بالقوة
الحقائــق  وعظمــة  يتناســب  مهيــب  جــالل  ذا  مقِدســا  لشــعبه  أعــد هللا  لقــد 
فــي نظــر أولئــك المطروديــن  الجبــال  بيــن أيديهــم. وكانــت  اليهــم أمانــة  المســلمة 
األمناء رمزا لبر الرب وعدله الذي ل يتزعزع ول يُنقض. وقد وجهوا أنظار أولدهم 
إلــى المرتفعــات الشــاهقة مــن فوقهــم فــي جــالل ثابــت، وحدثوهــم عــن ذلــك الــذي 
ليــس عنــده تغييــر ول ظــل دوران، الــذي كلمتــه راســخة رســوخ اآلكام الدهريــة. 
لقــد ثبَّــت هللا الجبــال ونطَّقهــا بالقــوة، ول يمكــن لغيــر ذراع القــدرة الالمتناهيــة أن 
تزحزحهــا مــن أماكنهــا. وبتلــك القــوة نفســها ثبَّــت شــريعته التــي هــي أســاس حكمــه 
فــي الســماء وعلــى األَرْض. يمكــن لــذراع اإلنســان أن تمتــد إلــى بنــي جنســه وتقضــي 
علــى حياتهــم، ولكــن لــو أمكــن تلــك الــذراع أن تقتلــع الجبــال مــن أساســاتها وتلقــي 
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بهــا فــي أعمــاق البحــر لســتطاعت أن تغيــر وصيــة واحــدة مــن شــريعة الــرب أو تمحــو 
وعــدا واحــدا مــن مواعيــده للعامليــن بوصايــاه والمتمميــن إرادتــه. فينبغــي لعبيــد 

هللا أن يظلــوا راســخين كالجبــال الثابتــة عنــد إظهــار ولئهــم لشــريعته.
قــدرة  علــى  دائمــا  شــاهدا  المنخفضــة  بأوديتهــم  المحيطــة  الجبــال  كانــت 
أولئــك  تعلــم  ولقــد  الحافظــة.  لرعايــة هللا  أبــداً  يخيــب  ل  الخالقــة وضمانــا  هللا 
الغربــاء أن يحبــوا تلــك الرمــوز الصامتــة المنبئــة بحضــور هللا. ولــم يصــدر عنهــم 
تذمــر أو تبــرم مــن الحيــاة الشــاقة التــي كانــت مــن نصيبهــم، ولــم يكونــوا يحســون 
بالوحشــة وهــم معتزلــون وحدهــم فــي تلــك الجبــال، بــل شــكروا هللا الــذي هيــأ 
لهــم ملجــأ يلــوذون بــه هروبــا مــن غضــب النــاس وقســوتهم، ولقــد تهللــت قلوبهــم 
ألجــل الحريــة التــي اســتطاعوا فــي ظاللهــا أن يقدمــوا إليــه عبادتهــم. وفــي غالــب 
القويــة  الجبــال  فــي  يجــدون  كانــوا  يتعقبونهــم  أعداؤهــم  كان  عندمــا  األحيــان 
فمــا  بحمــد هللا،  يتغنــون  كانــوا  العاليــة  الصخــور  وبيــن  منيعــا.  حصنــا  الراســخة 

أغانــي شــكرهم. تُســكت  أن  اســتطاعت جيــوش رومــا 
كانــوا  والغيــرة.  والبســاطة  بالنقــاوة  أولئــك  المســيح  اتبــاع  تقــوى  اتًّســمت 
البيــوت واألراضــي واألصدقــاء واألقربــاء  مــن  قــدراً  الحــق أجــل  يعتبــرون مبــادئ 
المبــادئ  هــذه  يطبعــوا  أن  واهتمــام حاولــوا  غيــرة  وبــكل  نفســها.  الحيــاة  وحتــى 
يتعلمــون  الصغــار  كان  الحداثــة  بكــور  فمنــذ  والشــباب.  األحــداث  قلــوب  فــي 
الكتــب المقدســة ويقدســون مطالــب شــريعة هللا. كانــت نســخ الكتــاب قليلــة 
ونــادرة الوجــود، فلذلــك كانــوا يحفظــون غيبــا تلــك األقــوال الثمينــة. وكان كثيــرون 
منهــم قادريــن علــى تــالوة فصــول كبيــرة مــن العهديــن القديــم والجديــد عــن ظهــر 
قلــب. وكانــت أفكارهــم عــن هللا مصحوبــة دائمــا بمنظــر الطبيعــة الجليــل وبــركات 
حياتهــم اليوميــة البســيطة. وقــد تعلــم الصغــار أن ينظــروا بشــكر إلــى هللا المعطــي 

والتعزيــات. النعــم  كل 
هــذا، وإن اآلبــاء مــع مــا كانــوا يضمرونــه ألولدهــم مــن رقــة ومحبــة لــم يفرطــوا فــي 
حبهــم لهــم إلــى حــد الســماح لهــم بــأن يتعــودوا النغمــاس فــي الملــذات. ذلــك أن 
الحيــاة التــي أََمامهــم كانــت حيــاة التجــارب والمشــقات، وقــد تُختــم بالستشــهاد، 
لــذا دّربوهــم منــذ طفولتهــم علــى الصبــر والقســوة وضبــط النفــس، والعتمــاد علــى 
أنفســهم فــي العمــل والتفكيــر، فتعلــم األبنــاء منــذ الصغــر أن يتحملــوا المســؤوليات 
واحــدة  كلمــة  ألن  ذلــك  الصمــت:  حكمــة  تعلمــوا  كمــا  كالمهــم،  فــي  ويتحفظــوا 
طائشــة تقــع علــى مســامع أعدائهــم كانــت كفيلــة بــأن توقــع فــي الخطــر ليــس قائلهــا 
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وحــده بــل مئــات مــن إخوتــه، ألن أعــداء الحــق كانــوا يطــاردون كل مــن يجــرؤ علــى 
تطــارد  كمــا  تروقــه،  التــي  الدينيــة  العقيــدة  اختيــار  فــي  الحريــة  لــه  بــأن  المجاهــرة 

الذئــاب قطيعــا مــن الخــراف.
لقــد ضحــى الولدنســيون بالنجــاح العالمــي وكل أســباب الرفاهيــة ألجــل الحــق. 
وبــكل مواظبــة وصبــر جعلــوا يكــدون لجمــع قوتهــم. فــكل بقعــة تصلــح للــزرع بيــن 
الجبــال أصلحــت بــكل عنايــة، والوديــان وجوانــب التــالل األقــل خصوبــة أُصلحــت 
لتجود بثمار وفيرة. وكان القتصاد وإنكار الذات الصارم جزءا من التهذيب الذي 
أخــذه األبنــاء عــن آبائهــم. وقــد تعلــم األبنــاء أن هللا يقصــد أن تكــون حياتهــم تدريبــا 
دائمــا، وأنــه يمكنهــم الحصــول علــى مــا يحتاجــون إليــه بالكــد والعمــل الشــخصي، 
الكــد  يتطلــب  هــذا  العيــش  نمــط  وكان  واإليمــان.  والحــرص  والتبصــر  بالحكمــة 
والمشــقة، ولكنــه كان مصــدر صحــة لهــم قــّوى عزائمهــم وعضالتهــم، وهــذا هــو مــا 
يحتــاج إليــه اإلنســان فــي حالتــه، حالــة الســقوط، وهــو المدرســة التــي أعدهــا هللا 
لتدريبــه وتنميــة قــواه. ومــع تعــوُّد الشــباب حيــاة الكــد والعمــل المضنــى لــم تُغفــل 
تمامــا الثقافــة العقليــة. فلقــد تعلمــوا أن كل قواهــم هــي ملــك هلل وأنــه ينبغــي لهــم 

إصالحهــا كلهــا وتحســينها وتنميتهــا ألجــل خدمتــه.

كارزون غيورون ومضّحون
األولــى  الرســولية  بالكنيســة  شــبيهة  الفــودوا  أو  الولدنســيين  كنائــس  كانــت 
فــي طهارتهــا وبســاطتها. فــإذ رفضــوا ســيادة البابــا واألســاقفة تمســكوا باَلِْكتَــاب 
س على أنه السلطة العليا الوحيدة المعصومة من الخطأ. ورعاتهم الذين  الُمَقدَّ
كانــوا يختلفــون اختالفــا بينــا عــن كهنــة رومــا المتعجرفيــن اتبعــوا مثــال ســيدهم 
الــذي » لــم يــأت ليُخــدم بــل ليَخــدم «. كانــوا يرعــون قطيــع هللا ويربضونهــم فــي 
المراعــي الخضــر ويوردونهــم ينابيــع الميــاه الحيــة أي كلمتــه المقدســة. فهنــاك، 
بعيــدا مــن تماثيــل الفخامــة البشــرية والكبريــاء، اجتمــع الشــعب ليــس فــي كنائــس 
بــل تحــت ظــالل الجبــال فــي وديــان األلــب. وفــي  فخمــة او كاتدرائيــات مهيبــة 
أوقــات الخطــر كانــوا يلجــأون إلــى حصــن بيــن الصخــور ليصغــوا إلــى كالم الحــق 
مــن أفــواه خــدام المســيح. ولــم يكتــف الرعــاة بالمنــاداة باإِلنِْجيــل بــل كانــوا يــزورون 
المرضــى ويعلِّمــون األطفــال ويُنــذرون المخطئيــن ويدأبــون فــي فــض المنازعــات 
وإنهــاء الخصومــات وإنمــاء روح الوفــاق والمحبــة األخويــة. وفــي أوقــات الســلم 
حرفــة  لبولــس  كانــت  كمــا  ولكــن  الطوعيــة.  بتقدماتهــم  يعولونهــم  الشــعب  كان 
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نفســه  بهــا  يعــول  مهنــة  او  حرفــة  منهــم  كل  تعلــم  كذلــك  الخيــام،  صناعــة  هــي 
عندمــا تدعــو الضــرورة.

أيــدي رعاتهــم. فعندمــا كانــوا يدرســون  الشــباب تعليمهــم علــى  تلقــى  ولقــد 
س مــادة دراســتهم الرئيســة. فحفظــوا مــا ورد  العلــوم العامــة كان اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
فــي إنجيلــي متــى ويوحنــا عــن ظهــر قلــب فضــال عــن كثيــر مــن الرســائل. ثــم إنهــم 
تلــك  بعــض  وكانــت  الُمَقــدَّس.  اَلِْكتَــاب  نســخ  فــي  وقتهــم  بعــض  يقضــون  كانــوا 
الكتــاب كلــه، لكــّن البعــض اآلخــر كان يحتــوي علــى  المخطوطــات تحتــوي علــى 
مختــارات منــه فقــط. وكان بعــض القادريــن منهــم يضيفــون إلــى تلــك المختــارات 
شــروحا بســيطة لبعــض اآليــات. وهكــذا ظهــرت للمــأ كنــوز الحــق التــي كان مــن قــد 

تعظمــوا علــى هللا قــد اخفوهــا عــن النــاس أمــدا طويــال.
مغــاور  فــي  أحيانــا  المقدســة  الكتــب  نُســخت  يــكل  ل  فبصبــر عظيــم وجهــد 
األَرْض الســحيقة المظلمــة علــى نــور المشــاعل، كتبــت آيــة بعــد آيــة وأصحاحــا بعــد 
أصحــاح. وهكــذا اســتمر العمــل، وهكــذا كانــت إرادة هللا المعلنــة تلمــع كالذهــب 
الخالــص، وقــد زاد مــن لمعانهــا ووضوحهــا وقوتهــا التجــارب التــي احتملهــا أولئــك 
األبــرار فــي ســبيلها، ولــم يتحقــق مــن ذلــك غيــر الذيــن قامــوا بذلــك العمــل. وكان 

مالئكــة الســماء يعســكرون حــول العامليــن األمنــاء.
لقــد ألــح الشــيطان علــى الكهنــة واألســاقفة البابوييــن أن يدفنــوا كلمــة الحــق 
تحــت أكــوام الضــاللت والهرطقــات والخرافــات، ولكنهــا بطريقــة عجيبــة ُحفظــت 
فــي طهارتهــا ونقاوتهــا مــدى عصــور الظــالم كلهــا. إنهــا لــم تكــن تحمــل طابــع إنســان 
بــل طابــع هللا. لقــد بــذل النــاس جهــودا ل تــكل فــي إخفــاء معانــي اقــوال اَلِْكتَــاب 
س الواضحــة البســيطة وجعلهــا تناقــض شــهادتها. ولكــن كمــا كان الُفلــك  الُمَقــدَّ
الميــاه ذات األمــواج الصاخبــة كذلــك كلمــة هللا تنتصــر علــى  يســير علــى وجــه 
بالهــالك، وتقهرهــا. وكمــا توجــد فــي المنجــم عــروق  التــي تتهددهــا  العواصــف 
الذهــب والفضــة مختبئــة تحــت ســطح األَرْض، وهكــذا علــى مــن يريــد أن يكتشــف 
إلــى عمــق كبيــر، كذلــك أقــوال هللا المقدســة  كنوزهــا الثمينــة أن يحفــر ويحفــر 
والتواضــع  الغيــرة  بــروح  يطلبهــا  لمــن  إل  تُكشــف  ل  التــي  الحــق  كنــوز  َحــَوْت 
س هــو الكتــاب الــذي ينبغــي أن  والصــالة. لقــد قصــد هللا أن يكــون اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّ
يتعلمــه كل بنــي اإلنســان فــي مراحــل الطفولــة والشــباب والرجولــة، وأن يدرســوها 
فــي كل وقــت. ولقــد أعطــى النــاس كالَمــه كإعــالن عــن نفســه، فــكل حــق جديــد 
الكلمــة  درس  إن  ومعطيــه.  مبدعــه  لصفــات  جديــد  كشــف  هــو  ويُــدرك  يُفهــم 
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وإيجــاد  خالقهــم،  إلــى  النــاس  لتقريــب  هللا  رســمها  التــي  الوســيلة  هــو  اإللهيــة 
صلــة وثيقــة بينــه وبينهــم، وإعطائهــم معرفــة أوضــح وأكمــل إلرادتــه. فكلمــة هللا 

هــي وســيلة التخاطــب بيــن هللا واإلنســان.

الكنز األعظم
وإذ كان الولدنســيون يعتبــرون أن مخافــة الــرب هــي رأس الحكمــة لــم يكونــوا 
يجهلــون أهميــة التصــال بالعالــم ومعرفــة النــاس والحيــاة العمليــة لتوســيع المــدارك 
إلــى  الجبــال  فــي  مدارســهم  مــن  الشــباب  بعــض  فأرســل  األحاســيس.  وتنشــيط 
معاهد العلم في مدن فرنسا وإيطاليا حيث كان المجال أوسع للتفكير والدرس 
والمالحظــة ممــا كان فــي وطنهــم فــي جبــال األلــب. وقــد تعــرض أولئــك الشــباب 
الذين أرسلوا إلى تلك المعاهد للتجارب، إذ شاهدوا الرذيلة واصطدموا بأعوان 
وأخطــر  الهرطقــات  أخبــث  قبــول  فــي  عليهــم  الحــوا  الذيــن  الماكريــن  الشــيطان 
المخاتــالت. إل أن تهذيبهــم الــذي كانــوا قــد تلقــوه منــذ طفولتهــم كان حصنــا قويــا 

اعَّدهــم لمواجهــة كل تلــك األمــور.
وقــد  أســرارهم.  علــى  أحــدا  يســتأمنوا  لــم  إليهــا  ذهبــوا  التــي  المــدارس  وفــي 
المقدســة  الكتــب  أعــدت مالبســهم بحيــث تخفــي أعظــم كنوزهــم: مخطوطــات 
الثمينــة. فهــذه المخطوطــات، التــي كانــت ثمــرة تعــب شــهور وســنين، حملوهــا 
معهــم. وكلمــا ســنحت لهــم الفــرص مــن دون أن يثيــروا شــبهة أحــد كانــوا يضعــون 
بــكل حــرص وحــذر أجــزاء منهــا فــي طريــق أولئــك الذيــن كان يبــدو لهــم أن قلوبهــم 
مفتوحــة لقبــول الحــق. إن هــؤلء الشــبان الولدنســيين تربــوا منــذ نعومــة أظفارهــم 
جاعليــن هــذه الغايــة نصــب عيونهــم. وقــد فهمــوا عملهــم وقامــوا بــه بــكل أمانــة، 
العلــم هــذه، وفــي أحيــان  فــي معاهــد  الحقيقــي  اإليمــان  إلــى  البعــض  فاهتــدى 
كثيــرة وجــد أن مبادئــه قــد تســربت إلــى كل المدرســة، ومــع ذلــك فــإن الرؤســاء 
البابوييــن بــكل اســتجواباتهم الملحــة وأســئلتهم المحرجــة لــم يســتطيعوا تتبــع هــذا 

التعليــم، الــذي قالــوا عنــه أنــه هرطقــة، إلــى منبعــه.
اإلنســان  نفــس  فــي  يعتمــل  دافــع  تبشــيرية، وأول  المســيح هــي روح  إن روح 
المتجــدد هــو أن يأتــي باآلخريــن إلــى المخلــص. هــذه كانــت روح هــؤلء الولدنســيين 
المســيحيين، فلقــد أحســوا بــأن هللا يطلــب منهــم شــيئا أكثــر مــن مجــرد حفــظ الحــق 
فــي نقاوتــه فــي كنائســهم، وأن عليهــم مســؤولية مقدســة هــي أن يجعلــوا نورهــم 
يشــرق علــى مــن هــم فــي الظلمــة، وبقــوة كلمــة هللا العظيمــة حاولــوا أن يحطمــوا 
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الولدنســيين  تربــى خــدام  وقــد  النــاس.  التــي فرضتهــا رومــا علــى  العبوديــة  قيــود 
وتدربــوا علــى أن يكونــوا مبشــرين، إذا كان يُطلــب مــن كل مــن يدخــل الخدمــة أن 
يكــون لــه أول كل شــيء اختبــار المبشــر. وكان علــى كل منهــم أن يخــدم مــدة ثــالث 
ســنين فــي مركــز تبشــيري قبــل أن يــوكل إليــه أمــر رعايــة كنيســة فــي وطنــه. فهــذه 
الخدمــة التــي كانــت تتطلــب إنــكار الــذات والتضحيــة حالمــا يدخلهــا الخــادم كانــت 
تمهيــدا مناســبا لحيــاة الراعــي فــي تلــك األوقــات التــي محصــت نفــوس النــاس. 
مشــرقة  آمــال  أََمامهــم  يــروا  لــم  المقدســة  الوظيفــة  لهــذه  رُســموا  الذيــن  والشــبان 
الستشــهاد.  وربمــا  والخطــر،  والمشــقة  الكــد  حيــاة  بــل  العالمــي  والمجــد  للثــراء 
اثنيــن كمــا أرســل يســوع تالميــذه. وفــي  اثنيــن  وكان أولئــك المبشــرون يخرجــون 
العــادة، كان يصحــب الشــاب رجــٌل مســنٌّ محنَّــك، وكان الشــاب يســير بموجــب 
إرشــادات زميلــه الــذي كان مســؤول عــن تدريبــه، كمــا كان يبالــي بتعليماتــه. ولــم 
يكــن هــذان الزميــالن يســيران متالزميــن دائمــا بــل كانــا فــي غالــب األحيــان يجتمعــان 

معــا للصــالة والتشــاور، وهكــذا كان الواحــد منهمــا يشــدد زميلــه فــي اإليمــان.
بيــد أنهمــا لــو باحــا بغــرض رســالتهما لكانــت هزيمتهمــا أمــرا مؤكــدا، ولذلــك 
كانــا يحرصــان علــى إخفــاء شــخصيتهما. فقــد كان كل خــادم يُتقــن حرفــة أو مهنــة، 
وكانــوا  الزمنيــة،  الحرفــة  ســتار  تحــت  عملهــم  يتابعــون  المبشــرون  أولئــك  وكان 
فــي العــادة يختــارون أن يكونــوا باعــة متجوليــن. » كانــوا يحملــون أصنــاف الحريــر 
والجواهــر وغيرهــا مــن الســلع التــي لــم يكــن مــن الســهل شــراؤها فــي تلــك األيــام إل 
فــي األســواق البعيــدة. وكان النــاس يرحبــون بهــم كتجــار فــي األماكــن التــي لــو عــرف 
النــاس فيهــا انهــم مبشــرون لكانــوا يطردونهــم « )7(. وكانــوا طــوال الوقــت يرفعــون 
قلوبهــم فــي الصــالة إلــى هللا فــي طلــب الحكمــة حتــى يوفــروا للنــاس كنــزا أثمــن مــن 
س  الذهــب والآللــئ، وكانــوا يحملــون معهــم فــي الســر نســخاً مــن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
بيــن طيــات ثيابهــم، ســواء أكان الكتــاب كامــالً أو جــزءاً منــه، وكلمــا عرضــت لهــم 
فرصــة كانــوا يســترعون انتبــاه زبائنهــم إلــى هــذه المخطوطــات. وفــي غالــب األحيــان 
كانــوا يوقظــون فــي نفــوس النــاس شــوقا وحنينــا إلــى قــراءة كلمــة هللا. فكانــوا بــكل 

ســرور يودعــون بعــض تلــك النســخ بيــن أيــدي مــن يرغبــون فــي قبولهــا.

إلقاء البذار الثمين
ســفوح  عنــد  الرابضــة  والوديــان  الســهول  فــي  المبشــرين  هــؤلء  عمــل  بــدأ 
جبالهــم، ولكنــه امتــد إلــى أماكــن بعيــدة. وإذ كانــوا يســيرون حفــاة فــي مالبســهم 
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الخشــنة التــي عالهــا غبــار الســفر، كمــا كانــت الحــال مــع ســيدهم، دخلــوا المــدن 
العظيمــة واخترقــوا البلــدان البعيــدة. وفــي كل مــكان كانــوا يلقــون البــذار الثميــن. 
وقــد أقيمــت كنائــس فــي طريقهــم، كمــا شــهد دم الشــهداء للحــق. وسيكشــف يــوم 
الــرب العظيــم عــن الحصــاد الغنــي الوفيــر مــن النفــوس التــي جمعــت إلــى المخــزن 
مــن طريــق أتعــاب هــؤلء الرجــال األمنــاء وخدماتهــم. وإذ كانــت كلمــة هللا محتجبــة 
وصامتــة راحــت تشــق لنفســها طريقــا فــي العالــم المســيحي وتالقــي قبــول وفرحــا 

فــي بيــوت النــاس وقلوبهــم.
لم يكن الولدنسيون يعتبرون كالم هللا مجرد سجل لمعامالت هللا مع الناس 
فــي الماضــي وإعالنــا لواجبــات الحاضــر وتبعاتــه وكفــى، بــل كانــت تلــك األقــوال 
اإللهيــة كشــفا وإعالنــا لمخاطــر المســتقبل وأمجــاده. كانــوا يعتقــدون أن نهايــة كل 
س بالصــالة  ــاب الُمَقــدَّ شــيء لــم تكــن بعيــدة منهــم جــدا. ولمــا كانــوا يدرســون اَلِْكتَ
أن  يقتضيهــم  بــأن واجبهــم  واقتنعــوا  الثمينــة  بأقوالــه  تأثــرا عميقــا  تأثــروا  والدمــوع 
يعرِّفــوا اآلخريــن بحقائقــه المخلصــة. لقــد وجــدوا تدبيــر الخــالص معلنــا فــي الكتــاب 
بــكل وضــوح، كمــا وجــدوا العــزاء والســالم والرجــاء فــي اإليمــان بيســوع. وألن النــور 
أشــرق علــى أفهامهــم وأبهــج قلوبهــم تاقــوا إلــى أن يســلطوه علــى مــن كانــوا جالســين 

فــي كــورة الظــالم، ظــالم الضــاللت البابويــة.
كانــوا  والكهنــة  البابــا  تعليمــات  باتِّباعهــم  النــاس  مــن  أن جماهيــر  رأوا  لقــد 
خطايــا  ألجــل  أجســامهم  بتعذيــب  الغفــران  علــى  الحصــول  عبثــا  يحاولــون 
لتخصلهــم  الصالحــة  أعمالهــم  إلــى  يركنــوا  أن  تعلمــوا  قــد  كانــوا  فــإذ  نفوســهم. 
كانــوا دائمــا ينظــرون إلــى ذواتهــم، وكانــوا يفكــرون فــي حالتهــم الخاطئــة ويــرون 
لــم  ذلــك  ومــع  والجســد،  الــروح  وعــذاب  هللا  لغضــب  مســتهدفين  أنفســهم 
بتعاليــم  مكبَّــال  الضميــر  حــي  إنســان  كل  كان  هكــذا  عــزاء.  أو  راحــة  يجــدوا 
حياتهــم  ليقضــوا  وأصدقاءهــم  أقرباءهــم  هجــروا  النــاس  مــن  الوفــا  إن  رومــا. 
ويجلــدون  متكــررة  طويلــة  أصوامــا  أنفســهم  علــى  يفرضــون  كانــوا  األديــرة.  فــي 
وينطرحــون  وقداســاته  الليــل  نصــف  صلــوات  ويتلــون  قاســيا  جلــدا  أنفســهم 
علــى األحجــار البــاردة الرطبــة ســاعات طويلــة متعبــة فــي مســاكنهم الموحشــة 
ويســافرون ســفرا طويــال ليحجــوا إلــى األماكــن المقدســة، وبــاإلذلل والتكفيــرات 
ألــوف  الوســائل وبكثيــر غيرهــا حــاول  بهــذه  المخيفــة —  المختلفــة والعذابــات 
قلوبَهــم  علــى  يســيطر  كان  لضمائرهــم.  الســالم  علــى  يحصلــوا  أن  النــاس 
فيتجلــدون  وانتقامــه،  هللا  غضــب  مــن  الخــوف  ويالزمهــم  بالخطيئــة  الشــعوُر 
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تنهــار أخيــرا طبيعتهــم المجهــدة فيــوارون  النفســية حتــى  علــى احتمــال آلمهــم 
ورجــاء. نــور  مــن  نفوَســهم شــعاٌع  يُبهــج  أن  مــن دون  الثــرى 

يوجهون الخطاة إلى المسيح
تــاق الولدنســيون إلــى أن يكســروا خبــز الحيــاة ليناولــوه لهــذه األنفــس الجائعــة، 
وأن يكشــفوا لهــم رســالة الســالم فــي مواعيــد هللا، ويوجهــوا أنظارهــم وقلوبهــم إلــى 
المســيح الــذي هــو رجاؤهــم الوحيــد فــي الخــالص. إن العقيــدة القائلــة بــأن األعمــال 
التعــدي علــى شــريعة هللا اعتبروهــا هــم عقيــدة  ــر عــن  الصالحــة يمكنهــا أن تكفِّ
كاذبــة. فالتــكال علــى الســتحقاق البشــري يتعــارض مــع فكــرة محبــة المســيح غيــر 
الســاقط عاجــز  مــات يســوع كذبيحــة عــن اإلنســان ألن جنســنا  لقــد  المحــدودة. 
أََمــام هللا. واســتحقاقات  بــه حظــوة أو قبــول  ينــال  مــا يمكــن أن  تمامــا عــن عمــل 
المخلــص المصلــوب والمقــام هــي أســاس اإليمــان المســيحي. فاعتمــاد النفــس 
علــى المســيح هــو أمــر حقيقــي، وارتباطهــا بــه ينبغــي أن يكــون وثيقــا كارتبــاط العضــو 

بالجســم والغصــن بالكرمــة.
وحتــى  هللا  صفــات  إلــى  ينظــرون  النــاًس  والكهنــة  البابــوات  تعاليــم  جعلــت 
صــوروا  فلقــد  وكريهــة.  وكئيبــة  عابســة  صفــات  كانــت  لــو  كمــا  المســيح  صفــات 
المخلــص كمــن خــال قلبــه مــن العطــف علــى اإلنســان فــي حالتــه الســاقطة بحيــث 
أنــه كان ينبغــي للنــاس أن يتوســلوا طالبيــن وســاطة الكهنــة والقديســين. أمــا الذيــن 
يســوع  إلــى  النفــوس  إرشــاد هــذه  إلــى  تاقــوا  فقــد  بكلمــة هللا  اســتنارت عقولهــم 
كالمخلــص المحــب الرحيــم الــذي يقــف باســطا ذراعيــه داعيــا الــكل أن يأتــوا اليــه 
بأثقــال خطاياهــم وهمومهــم ومتاعبهــم. وكانــوا يشــتاقون إلــى إزالــة كل العوائــق 
ســها الشــيطان حتــى ل يــرى النــاس المواعيــد ويأتــوا إلــى هللا  والمعطَّــالت التــي كدَّ

مباشــرة معترفيــن بخطاياهــم ليحصلــوا علــى الغفــران والســالم.

مهاجمة مملكة الشيطان
وبــكل شــوق كان المبشــر الولدنســي يكشــف للعقــول الطالبــة المعرفــة حقائــق 
المقدســة  مــن كلمــة هللا  أجــزاء  بعــض  يقــدم  وبــكل حــذر كان  الثمينــة.  اإلِنِْجيــل 
للنفــس  الرجــاء  يعطــي  أن  قلبــه  يبهــج  ممــا  وكان  وعنايــة.  حــرص  بــكل  المكتوبــة 
الطالبــة الخــالص المضروبــة بالخطيئــة والتــي تنظــر إلــى هللا علــى أنــه إلــه النقمــة 
الموشــك أن يجــري عدلــه. وكثيــراً مــا كان يكشــف لإلخــوة عــن المواعيــد الثمينــة 
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التــي ترشــد الخاطــئ إلــى رجائــه الوحيــد، وفيمــا هــو يتكلــم كانــت شــفتاه ترتعشــان 
مــن فــرط التأثــر وعينــاه تدمعــان وهــو جــاٍث علــى ركبتيــه. وعلــى هــذا النحــو أشــرق 
نــور الحــق مبــددا ظلمــات العقــول فانقشــعت ســحب الكآبــة حتــى أشــرقت فــي 
يُتلــى  كان  األحيــان  غالــب  وفــي  الشــفاء.  إشــراقتها  وفــي  البــر،  شــمس  القلــب 
فصــل مــن الكتــاب مــرارا وتكــرارا إذ كان الســامعون يبــدون رغبتهــم فــي تكــراره كأنمــا 
ليســتوثقوا مــن صــدق مــا قــد ســمعوه. وكان النــاس يرغبــون باألخــص فــي تكــرار 
مثــل هــذه األقــوال: » َوَدُم يَُســوَع الَْمِســيِح ابِْنــِه يُطَهِّرُنَــا ِمــْن كُلِّ َخِطيَّــٍة « )1 يوحنــا 
ـِة هَكــَذا يَْنبَِغــي أَْن يُرْفَــَع ابْــُن اإلِنَْســاِن،  يّـَ 1: 7(. » وَكََمــا رَفَــَع ُموَســى الَْحيَّــَة ِفــي الْبَرِّ
لَِكــْي لَ يَْهلِــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه بـَـْل تَُكــوُن لَــُه الَْحيَــاُة األبديَّــُة « )يوحنــا 3: 14، 15(.

كثيــرون مــن النــاس مــا كانــوا لينخدعــوا بادعــاءات رومــا. فلقــد رأوا بُطــل وســاطة 
النــاس أو المالئكــة ألجــل الخاطــئ. وإذ أشــرق النــور الحقيقــي علــى عقولهــم كانــوا 
كرســي  ومذبحــه  ذبيحتنــا  ودمــه  كاهننــا  هــو  » المســيح  قائليــن:  فرحــا  يهتفــون 
اعترافنــا «. وقــد ألقــوا أنفســهم بالتمــام علــى اســتحقاقات يســوع مردديــن هــذه 
األقــوال: » ِبــُدوِن إيمــان لَ يُْمِكــُن إِرَْضــاُؤُه « )عبرانييــن 11: 6(، » َولَيـْـَس ِبأََحــٍد َغيْــرِِه 
ــَماِء، قـَـْد أُْعِطــَي بَيْــَن النَّــاِس، ِبــِه يَْنبَِغــي أَْن  الَْخــالَُص. ألن لَيْــَس اْســٌم آَخــُر تَْحــَت السَّ

نَْخلُــَص « )أعمــال 4: 12(.
كان يقيــن محبــة المخلــص شــيئا اكبــر مــن أن تســتوعبه بعــض تلــك النفــوس 
المســكينة التــي كانــت فــي مهــب العاصفــة. ولقــد كانــت الراحــة التــي حققهــا ذلــك 
اليقيــن عظيمــة جــدا، والنــور الــذي شــعَّ منــه باهــرا جــدا حتــى لقــد بــدا كأن أولئــك

يــد  فــي  ثقــة  بــكل  أيديهــم  وضعــوا  لقــد  الســماء.  إلــى  اُختطفــوا  قــد  النــاس 
المســيح وثبّتــوا أقدامهــم علــى صخــر الدهــور. انتفــى عنهــم كل خــوف مــن المــوت، 
بــل صــاروا اآلن يتحرّقــون شــوقا إلــى أن يُطرحــوا فــي أعمــاق الســجون أو يحرقــوا 

بالنــار لــو أمكنهــم بذلــك أن يكرمــوا اســم فاديهــم.
وأحيانــا  الخفيــة.  األماكــن  فــي  تُقــرأ  وكانــت  هللا  كلمــة  أُخرجــت  وهكــذا 
كان الســامع شــخصا واحــدا. وأحيانــا أخــرى كانــوا جماعــة صغيــرة مــن النــاس 
الليــل كلــه  النــور والحــق. وفــي غالــب األحيــان كانــوا يقضــون  إلــى  المشــتاقين 
ســاهرين يصغــون إلــى كلمــة هللا. وكانــت الدهشــة واإلعجــاب يســتوليان علــى 
التوقــف  إلــى  يضطــر  مــا  كثيــرا  كان  ذاك  الرحمــة  رســول  أن  بحيــث  الســامعين 
وفــي  الخــالص.  بشــارة  الســامعين معانــي  أفهــام  تســتوعب  القــراءة حتــى  عــن 
كثيــر مــن الحيــان كان بعــض أولئــك الســامعين يســألون قائليــن: » هــل يقبــل 
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فــكان  لــي؟ «  ســيغفر  هــل  وجهــي؟  فــي  سيبتســم  وهــل  حقــا،  ذبيحتــي  هللا 
َوالثَِّقيلِــي  الُْمتَْعِبيــَن  َجِميــَع  يَــا  إِلَــيَّ  » تََعالَــْوا  قائــال:  الكتــاب  مــن  الجــواب  يأتيــه 

.)28  :11 )متــى  أُِريُحُكــْم «  َوأَنَــا  األَْحَمــاِل، 

طريق الحق والحياة
لقــد تمســكوا بالوعــد بإيمــان، وُســمعت الســتجابة المفرحــة تقــول: » لــن اقــوم 
بالحج الطويل بعد اليوم، ولن أسافر سفرا مضنيا إلى المعابد المقدسة، إذ يمكنني 
اإلتيان إلى يسوع كما أنا بخطيئتي ونجاستي، وهو لن يرذل صالة التوبة والسترحام 

التــي أقدمهــا اليــه. ’ مغفــورة لــك خطايــاك ‘ ، حتــى خطايــاي أنــا يمكــن أن تغفــر! «
حينئــذ كان يغمــر القلــَب فيــٌض مــن الفــرح المقــدس ويتعظــم اســم يســوع فــي 
الشــكر والتســبيح. وكان أولئــك الســعداء المغبوطــون يعــودون إلــى بيوتهــم لينشــروا 
النــور، وعلــى قــدر اســتطاعتهم كانــوا يســردون اختبارهــم الجديــد علــى اآلخريــن، 
وانهــم قــد وجــدوا الطريــق الحــي الحقيقــي. وكان يصحــب كالم هللا فيــض مــن القــوة 
المقدســة العجيبــة فيصــل إلــى قلــوب النــاس المشــتاقين إلــى الحــق. لقــد كان هــو 
صــوت هللا فــكان يحمــل معــه قــوة إقنــاع وتبكيــت وصلــت إلــى قلــوب الســامعين.

بعــد ذلــك كان رســول الحــق يســير فــي طريقــه، لكــّن مظهــر الوداعــة الــذي بــدا 
عليــه وغيرتــه وإخالصــه وحماســته الشــديدة، كل تلــك الصفــات كانــت موضــوع 
تعليقــات النــاس المتعــددة، وفــي حــالت كثيــرة لــم يســأله ســامعوه مــن أيــن أتــى 
غمرهــم  ذلــك  وبعــد  الدهشــة،  غمرتهــم  البــدء  ففــي  ذاهــب.  هــو  أيــن  إلــى  ول 
الحــوا  يســألوه. وعندمــا  أن  فــي  يفكــروا  لــم  كبيــر حتــى  إلــى حــد  والفــرح  الشــكر 
عليــه فــي الذهــاب معهــم إلــى بيوتهــم كان يجيبهــم قائــال أن عليــه أن يــزور الخــراف 
الضالــة عــن القطيــع. فكانــوا يتســاءلون قائليــن: أل يمكــن أن يكــون هــذا اإلنســان 

مــالكا آتيــا مــن الســماء؟
فــي حــالت كثيــرة لــم يعــد النــاس يــرون رســول الحــق مــرة أخــرى. لقــد ســار فــي 
طريقــه إلــى بلــدان أخــرى، أو لعلــه كان يقضــي أيامــه فــي ســجن مظلــم، أو ربمــا 
استشــهد ودفنــت عظامــه فــي األَرْض التــي كان يســير عليهــا شــاهدا للنــاس. لكــّن 
األقــوال التــي نطــق بهــا لــم تذهــب هبــاء، كال ول تالشــت، بــل كانــت تعمــل عملهــا 

فــي قلــوب الســامعين، وسيكشــف يــوم الديــن عــن تلــك النتائــج المباركــة كاملــة.
فثــارت  الشــيطان،  مملكــة  غــزو  علــى  دائبيــن  الولدنســيون  المبشــرون  كان 
كل  يراقــب  الشــر  ســلطان  وكان  الحــذر.  مــن  بمزيــد  ونشــطت  الظــالم  قــوات 
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رأى  وقــد  أعوانــه.  مخــاوف  فأثــار  ونجاحهــا  الحــق  رســالة  لتقــدم  تبــذل  محاولــة 
الرؤســاء البابويــون أن تلــك الرســالة شــؤم عليهــم ونذيــر بالخطــر علــى دعوتهــم، 
وأن ذلــك الخطــر يجيئهــم مــن أولئــك المبشــرين المتجوليــن الفقــراء. فلــو ُســمح 
لنــور الحــق أن يضــيء مــن دون عائــق أو مانــع فــال بــد أن يكتســح أََمامــه ســحب 
الضــالل الكثيفــة التــي اكتنفــت النــاس، مرشــدا عقولهــم إلــى هللا وحــده، ول بــد 

أن يــؤول األمــر إلــى هــدم ســيادة رومــا.
إن مجــرد وجــود هــذا الشــعب المتمســك بإيمــان الكنيســة األولــى كان شــهادة 
دائمــة علــى ارتــداد رومــا، ولذلــك فقــد أثــاروا أقســى العــداء والضطهــاد المريــر. 
وإن رفضهــم التنــازل عــن الكتــب المقدســة والتفريــط فيهــا كان أَيْضــاً إســاءة لــم 
تســتطع رومــا الســكوت عليهــا. ولذلــك عولــت علــى أن تمحــو اســمهم وذكرهــم 
عــن وجــه األَرْض. وحينئــذ بــدأت أرهــب الحمــالت الصليبيــة ضــد شــعب هللا فــي 
البــار  المخبــرون والمحققــون، وتكــررت مأســاة هابيــل  الجبليــة. وتعقبهــم  بيوتهــم 

وهــو يســقط بيــد قاييــن القاتــل، مــرارا عديــدة.
وقد خربت وأتلفت أراضيهم الخصبة مرارا وتكرارا كما اكتســحت مســاكنهم 
وكنائســهم، حتــى أنــه فــي األماكــن التــي ازدهــرت فيهــا قبــال الحقــول والبيــوت التــي 
كان يســكنها ذلــك الشــعب البــريء الُمجــّد الكــدود لــم يبــق غيــر الخــراب اليبــاب 
فــي البريــة القاحلــة. فكمــا يزيــد الوحــش المفتــرس ضــراوة عندمــا يلعــق الدمــاء، 
كذلــك زاد اضطــرام غضــب البابوييــن بعــد اآللم والخســائر التــي أوقعوهــا بأولئــك 
النقــي عبــر  للحــق  أولئــك الشــهود  مــن  المســاكين. وقــد طــورد كثيــرون  الضحايــا 
الجبــال واقتنصهــم مطاردوهــم فــي الوديــان حيــث اختبــأوا أو ُحبســوا فــي الغابــات 

العظيمــة وقمــم الجبــال.
لــم يكــن مــن الممكــن تقديــم تهمــة تمــس أخــالق تلــك الفئــة المحرومــة. فحتــى 
أعداؤهــم أعلنــوا أنهــم شــعب مســالم هــادئ تقــي. لكــّن الجريمــة العظمــى كانــت 
أنهــم لــم يريــدوا أن يعبــدوا هللا حســبما يريــد البابــا. فأجــل هــذه الجريمــة الواحــدة 
انهالــت عليهــم كل ألــوان اإلذلل واإلهانــات والعذابــات التــي قــد تخطــر علــى بــال 

النــاس أو الشــياطين.

حملة على شهود الرب
وعندمــا عزمــت رومــا فــي زمــن مــا أن تســتأصل هــذه الطائفــة المكروهــة أصــدر 
البابــا مرســوماً يقضــي بإدانتهــم كهراطقــة وأســلمهم للذبــح )انظــر التذييــل(. لــم تكــن 
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بــل  التهمــة الموجهــة إليهــم هــي الكســل أو الخيانــة أو اإلخــالل باألمــن والنظــام، 
أشــيع عنهــم بأنهــم يتظاهــرون بالتقــوى والقداســة، وهــذا المظهــر يخــدع » خــراف 
الحظيــرة الحقيقيــة «. لذلــك أمــر البابــا قائــال: » تلــك الطائفــة الخبيثــة الرجســة 
المطبوعــة علــى الشــر، إذا رفــض أفرادهــا أن يجحــدوا تعاليمهــم فينبغــي ســحقهم 
كالحيــات الســامة « )8(. فهــل كان هــذا العاهــل المتعجــرف يعــرف أنــه ســيواجه 
هــذا الــكالم مــرة أخــرى، وهــل كان يعلــم أنــه قــد ُســجل ضــده فــي أســفار الســماء، 
وأنــه ســيجابه بهــذا الــكالم فــي يــوم الديــن؟ لقــد قــال يســوع: » ِبَمــا أَنَُّكــْم فََعلْتُُمــوُه 

ِبأََحــِد إِْخَوتِــي هــؤُلَِء األََصاِغــِر، فَِبــي فََعلْتُــْم « )متــى 25: 40(.
أوجــب هــذا المرســوم علــى كل عضــو فــي الكنيســة أن يشــترك فــي الحملــة 
الصليبيــة ضــد الهراطقــة. والــذي حفــز النــاس علــى هــذا العمــل القاســي هــو أنهــم 
» برئــت ســاحتهم مــن كل العقوبــات الكنســية، العامــة منهــا والخاصــة. وكل مــن 
اشــترك فــي تلــك الحملــة أعتــق مــن كل النــذور التــي أوجبهــا علــى نفســه وصــار 
لــه الحــق الشــرعي فــي ملكيــة أي شــيء يكــون قــد اســتولى عليــه بغيــر وجــه حــق، 
واعطــي وعــداً بغفــران كل خطايــاه متــى قتــل أيــا مــن أولئــك الهراطقــة. وقــد ألغــي 
وتــرك  بهجرهــم  خدمهــم  وأمــر  الولدنســيين،  لصالــح  عقــد  كل  المنشــور  ذلــك 
خدمتهــم، ونهــى جميــع النــاس عــن تقديــم أي مســاعدة لهــم، وأعطــى كل النــاس 
الوثيقــة تكشــف عــن  الولدنســيين « )9(. هــذه  أمــالك  بالســتيالء علــى  ســلطانا 
الــروح الكامنــة خلــف كل تلــك المشــاهد. والصــوت الــذي يُســمع فيهــا ليــس هــو 

صــوت المســيح بــل هــو زئيــر التنيــن.
إن الرؤســاء البابوييــن رفضــوا المتثــال لمقيــاس شــريعة هللا العظيــم، بــل لقــد 
أقامــوا ووضعــوا قانونــا يناســبهم ويتفــق ورغباتهــم وعزمــوا علــى إرغــام النــاس علــى 
المتثــال لــه ألن هــذه هــي إرادة رومــا. وقــد حدثــت أرهــب المآســي. وكان الكهنــة 
فــون يقومــون بالعمــل الــذي عينــه الشــيطان لهــم، ومــا  والبابــوات الفاســدون المجدِّ
كان للرحمــة أن تجــد لنفســها ســبيال إلــى قلوبهــم. فالــروح نفســها التــي صلبــت 
إلــى  المتعطــش  نيــرون  حرّكــت  التــي  نفســها  والــروح  الرســل،  وقتلــت  المســيح 
ســفك الدمــاء الزكيــة ليقضــي علــى األمنــاء فــي عهــده، كانــت دائبــة فــي عملهــا 

لتبيــد مــن األَرْض أولئــك الذيــن كانــوا أحبّــاء هللا.
إن الضطهادات التي حلت بهذا الشعب الخائف هللا احتملوها قرونا عديدة 
بصبــر وثبــات، وتمجــد بذلــك فاديهــم. وعلــى رغــم الحمــالت الصليبيــة التــي ُجنــدت 
عليهــم والمذابــح الوحشــية التــي حلــت بهــم فإنهــم لــم يكّفــوا عــن إرســال مبشــريهم 
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ليبذروا بذار الحق الثمين. لقد طوردوا حتى الموت ومع ذلك أروت دماؤهم ذلك 
البذار المزروع فلم يكف عن اإلتيان بثمر. وهكذا شــهد الولدنســيون هلل قبل ميالد 
لوثر بعدة قرون. فإذ تشتتوا في بلدان كثيرة زرعوا بذار اإلصالح الذي بدأ في أيام 
ويكلِف ونما وزاد وتأصل في أيام لوثر، وسيظل هذا العمل متقدما إلى األََمام إلى 
انقضــاء الدهــر علــى أيــدي مــن يرغبــون أَيْضــاً فــي احتمــال كل شــيء » ِمــْن أجــل كَلَِمِة 

هللِا، َوِمْن أجل َشــَهاَدِة يَُســوَع الَْمِســيحِ « )رؤيا 1: 9(. 
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س فــي  قبــل أيــام اإلصــالح كانــت توجــد نســخ قليلــة جــدا مــن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
بعــض األحيــان، ولكــن لــم يســمح هللا أن تتالشــى كلمتــه كليــاً مــن الوجــود. ولــم 
يكــن لحقائــق الكتــاب أن تظــل محجوبــة إلــى األبــد عــن األنظــار. لقــد كان يمكنــه 
أن يطلــق كلمتــه مــن قيودهــا بالســهولة نفســها التــي يســتطيع بهــا أن يفتــح أبــواب 
الســجون والمصاريــع الحديديــة ليطلــق عبيــده إلــى رحــب الحريــة. وفــي ممالــك 
أوروبــا المختلفــة كان روح هللا يســتطيع أن يحــرك النــاس للبحــث عــن الحــق كمــن 
المقدســة جعلــوا  الكتــب  إلــى  اإللهيــة  العنايــة  الكنــوز. وإذ قادتهــم  ينقبــون عــن 
يدرســونها باهتمــام وشــغف عظيميــن. لقــد كانــوا مســتعدين لقبــول النــور مهمــا 
تكــن الكلفــة بالنســبة إليهــم. ومــع أنهــم لــم يــروا كل شــيء بوضــوح فقــد اســتطاعوا 
مالحظــة حقائــق كثيــرة كانــت قــد أخفيــت عنهــم طويــال. وكرســل موفديــن مــن 
قبــل الســماء خرجــوا يحطمــون أغــالل الضــالل والخرافــات ويَدعــون أولئــك الذيــن 

ظلــوا مقيديــن بقيــود عبوديتهــم طويــال لينهضــوا مطالبيــن بحريتهــم.
وخــارج جماعــات الولدنســيين ظلــت كلمــة هللا محصــورة لقــرون طويلــة فــي 
ــراً لغيــر العلمــاء أن يفهموهــا. ولكــن حــان الوقــت الــذي  نطــاق لغــات لــم يكــن متيسِّ
فيــه تُرجمــت الكتــب المقدســة ووزعــت علــى شــعوب ممالــك مختلفــة فــي لغاتهــم 
الوطنيــة. كان العالــم قــد جــاز فــي ظلمــة منتصــف الليــل، وكانــت ســاعات الظلمــة 

موشــكة علــى النتهــاء، وفــي بلــدان كثيــرة ظهــرت بــوادر أنــوار الفجــر اآلتــي.
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فــي القــرن الرابــع عشــر أشــرق » كوكــب صبــح اإلصــالح « فــي إنكلتــرا. كان 
جــون ويكلِــف هــو بشــير اإلصــالح ليــس إلنكلتــرا وحدهــا بــل لــكل العالــم المســيحي. 
إن الحتجــاج العظيــم الــذي ُســمح لويكلِــف أن يقدمــه ضــد رومــا لــم يكــن فــي الوســع 
إســكاته أبــدا، فــكان فاتحــة الصــراع الــذي أدى إلــى تحريــر األفــراد والكنائــس واألمــم.

تلقــى ويكلِــف تربيــة عقليــة شــاملة عميقــة، وبالنســبة إليــه كانــت مخافــة هللا 
رأس الحكمــة. واشــتهر فــي الكليــة بتقــواه الحــارة وغيرتــه كمــا بمواهبــه العظيمــة 
الممتــازة وثقافتــه الســليمة. وفــي تعطشــه إلــى العلــم طلــب التعــرف إلــى كل فــروع 
وعلــى  المدنــي  والقانــون  الكنيســة  وقانــون  العلميــة  الفلســفات  فــدرس  العلــوم، 
الخصــوص قوانيــن بــالده. وظهــرت باكــرا قيمــة هــذه التربيــة وآثارهــا البعيــدة المــدى 
بفلســفة  إلمــام كامــل  لــه  بهــا. وقــد كان  قــام  التــي  فــي مســتقبل حياتــه وأعمالــه 
دراســاته  أهلتــه  كمــا  أخطائهــا،  عــن  الكشــف  علــى  ســاعده  مــا  النظريــة،  عصــره 
الحريــة  ســبيل  فــي  العظيــم  الصــراع  فــي  لالشــتباك  والكنســي  القومــي  للقانــون 
أمكنــه  التــي  األســلحة  اســتخدام  يحســن  أن  اســتطاع  وعندمــا  والمدنيــة.  الدينيــة 
الحصــول عليهــا مــن كلمــة هللا اكتســب تدريبــا عقليــا منضبطــاً وفهــم حيــل رجــال 
الفلســفة والالهــوت الجامعييــن. وقــد أكســبته قــوة عبقريتــه واتســاع دائــرة معارفــه 
بــكل رضــى  أتباعــه  الســواء. رأى  الكامــل احتــرام أصدقائــه وأعدائــه علــى  وعلمــه 
واطمئنــان أن بطلهــم يقــف فــي طليعــة جبابــرة العقــول فــي أمتــه. فُمنــع أعــداؤه مــن 
إلحــاق الحتقــار بدعــوة اإلصــالح مــن خــالل التشــهير بجهــل وُضعــف مــن يناصرهــا.

ويكلِف يعرف الكتاب
وإذ كان ويكلِف ل يزال في الكلية شــرع في دراســة اَلِْكتَاب الُمَقدَّس. في تلك 
العصــور القديمــة عندمــا كان الكتــاب متاحــا باللغــات القديمــة وحدهــا كان نوابــغ 
الطلبــة فقــط قادريــن علــى أن يجــدوا الطريــق إلــى نبــع الحــق الــذي كان مغلقــا فــي 
وجــوه الطبقــات غيــر المتعلمــة. وهكــذا كان الطريــق مفتوحــا أََمــام عمــل ويكلِــف فــي 
المســتقبل كرجــل مــن رجــال اإلصــالح. لقــد درس العلمــاء كلمــة هللا واكتشــفوا تلــك 
الحقيقــة العظيمــة، أل وهــي حقيقــة النعمــة المجانيــة، معلنــًة فيهــا. وفــي تعليمهــم 

نشــروا معرفــة هــذا الحــق وأرشــدوا اآلخريــن ليلتفتــوا إلــى أقــوال هللا الحيــة.
بالدقــة  فــي فحصــه  بــدأ  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  إلــى  انتبــاه ويكلِــف  اتجــه  وعندمــا 
والتعمــق نفســيهما اللذيــن جعــاله يســتقي العلــوم فــي المــدارس. كان قبــل ذلــك 
يحــس بتــوق عظيــم لــم تســتطع دراســاته العلميــة وتعاليــم الكنيســة أن تشــبعه. لقــد 

80, 81



جون ويكلِف  |  81

وجــد فــي كلمــة هللا ضالتــه التــي عبثــا بحــث عنهــا طويــال. وجــد فيهــا إعالنــا لتدبيــر 
الخــالص، ورأى المســيح مقّدمــا فيهــا كالشــفيع والوســيط الوحيــد عــن اإلنســان. 

فنــذر نفســه لخدمــة المســيح وعــوَّل علــى إعــالن الحقائــق التــي اكتشــفها.
وكغيــره مــن المصلحيــن الذيــن أتــوا بعــده لــم يكــن ويكلِــف فــي بــدء عملــه يعلــم 
إلــى أيــن ســينتهي بــه المطــاف. لــم يكــن يتعّمــد مقاومــة رومــا أو مقارعتهــا. لكــّن 
يحــارب األكاذيــب  أن  إليــه  بالنســبة  األمــور  ألــزم  مــن  للحــق جعــل  نفســه  تكريســه 
واألباطيــل. وكلمــا زاد اكتشــافه واتضحــت أََمامــه أخطــاء البابويــة وضاللتهــا زادت 
س للنــاس. رأى أن رومــا قــد تخلــت عــن  غيرتــه علــى توفيــر تعاليــم اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
كلمــة هللا وأبدلتهــا بتقاليــد النــاس وطقوســهم. واتهــم الكهنــة بأنهــم قــد اســتبعدوا 
س مــن دون أن يخشــى شــيئا، وطالــب بإعــادة الكتــاب إلــى الشــعب  اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّ
وان يعــود للكتــاب ســلطانه فــي الكنيســة. لقــد كان معلمــا موهوبــا وغيــورا، وواعظــا 
فصيحــا، وكانــت حياتــه اليوميــة تطبيقــا للحقائــق التــي بشــر بهــا. هــذا، وان معرفتــه 
للكتــاب وقــوة حججــه وطهــارة حياتــه واســتقامته وشــجاعته العظيمــة التــي ل تنثنــي، 
كل ذلــك اكســبه تقديــر النــاس عامــة وثقتهــم. وكثيــرون منهــم لــم يعــودوا، إذ ذاك، 
الرومانيــة.  الكنيســة  فــي  وســائداً  اإلثــم متفشــياً  رأوا  إذ  القديــم  بإيمانهــم  قانعيــن 
وبفــرح يســتحيل إخفــاؤه رحبــوا بالحقائــق التــي كشــف عنهــا ويكلِــف. لكــّن الرؤســاء 
البابوييــن احتدمــوا غيظــا واشــتعل غضبهــم عندمــا اكتشــفوا أن هــذا المصلــح كان 

يكســب انصــارا ونفــوذا أكبــر منهــم

كاشف لألخطاء
قسيســا  كان  فــإذ  رومــا.  ســلطات  تبيحهــا  كانــت  التــي  الفضائــح  مــن  كثيــر   
ملــك  علــى  البابــا  فرضهــا  التــي  الجزيــة  إيفــاء  ضــد  جريئــا  موقفــا  وقــف  للملــك 
اإلنكليــز، وبرهــن علــى أن ادعــاء البابــا بــان لــه حــق الســيادة علــى الحــكام المدنييــن 
مناقــض للعقــل والوحــي اإللهــي. فأثــارت مطالــب البابــا كثيــرا مــن الســخط، وكان 
لتعاليــم ويكلِــف تأثيــر عظيــم فــي عقــول قــادة األمــة. فاتحــد الملــك مــع النبــالء علــى 
إنــكار ادعــاء البابــا بــأن لــه ســلطة دنيويــة وعلــى رفــض إيفــاء الجزيــة، وهكــذا ُوجهــت 

إلــى ســيادة البابــا فــي إنكلتــرا ضربــة قويــة.
وهنالــك شــر آخــر أثــار ضــده ذلــك المصلــح حربــا عنيفــة طويلــة إل وهــو وضــع 
نظــام الرهبــان المتســولين. فقــد تجمــع أولئــك الرهبــان فــي إنكلتــرا وهكــذا أصابــوا 
عظمــة األمــة وازدهارهــا بآفــة مخيفــة. فلقــد أحــس أربــاب الصناعــة والتعليــم ورجــال 
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األخــالق شــدة وطــأة هــذا التأثيــر الضــار. إن حيــاة الراهــب، التــي كان يقضيهــا فــي 
البطالــة والتســول، لــم تكــن فقــط بالوعــة تلتهــم ثــروات الشــعب، لكنهــا فــوق ذلــك 
جعلــت النــاس يحتقــرون العمــل النافــع. لقــد تحطمــت حيــاة الشــباب وفســدت. 
وبســبب تأثيــر الرهبــان أغــري كثيــرون علــى دخــول األديــرة وتكريــس نفوســهم لحيــاة 
عــن علمهــم ألنــه  أخفــى  اآلبــاء،  عــن كونــه مضــادا إلرادة  النســك. وهــذا، فضــال 
يتعــارض مــع أوامرهــم ورغباتهــم. فأحــد آبــاء كنيســة رومــا األوليــن فــي معــرض حثــه 
الشباب على إطاعة مطالب الرهبنة واعتبارها جديرة بالطاعة وأهم من التزامهم 
بمحبــة آبائهــم وإطاعتهــم أعلــن قائــال: » لــو انطــرح أبــوك أََمامــك باكيــا ونائحــا، ولــو 
كشــفت لــك أمــك عــن جســدها وثدييهــا اللذيــن أرضعــاك فكــن حريصــا علــى أن 
تدوسهما بقدميك وتتقدم إلى األََمام في طريقك إلى المسيح «. هكذا تقست 
قلــوب األبنــاء علــى آبائهــم بهــذه » الوحشــية الفظيعــة التــي هــي أقــرب إلــى ضــراوة 
الذئــب وطغيــان المســتبدين منهــا إلــى الــروح المســيحية أو الرجولــة والمــروءة «، 
علــى حــد مــا قالــه لوثــر فيمــا بعــد )9-1(. وهكــذا أبطــل الرؤســاء البابويــون وصيــة 
هللا بســبب تقليدهــم كمــا قــد فعــل الفريســيون قديمــا. وبالنتيجــة خربــت البيــوت 

وأوحشــت، وُحــرم اآلبــاء مــن عشــرة بنيهــم وبناتهــم.

يوجههم إلى مصدر الحق
بهــم  وُغــرر  الكاذبــة  الرهبــان  انخدعــوا بتصويــرات  الجامعــات  بــل حتــى طلبــة 
لينضمــوا إلــى رهبانياتهــم. وقــد نــدم كثيــرون بعــد ذلــك ألَنَُّهــْم خطــوا تلــك الخطــوة 
الطائشــة إذ اكتشــفوا أنهــم قــد أودوا بحياتهــم إلــى اليبوســة والذبــول وجلبــوا الحــزن 
مــن  غــدا  حتــى  الفــخ  فــي  أرجلهــم  أمســكت  إن  مــا  ولكــن  والديهــم.  قلــوب  إلــى 
المســتحيل عليهــم إن يســتعيدوا حريتهــم. وإذ كان كثيــر مــن اآلبــاء يخافــون مــن 
تأثيــر الرهبــان رفضــوا إرســال بنيهــم إلــى الجامعــات. فــكان هنالــك نقــص ملحــوظ 
فــي عــدد الطلبــة الملتحقيــن بمراكــز العلــم العظيمــة. ونتــج مــن ذلــك أن ضعفــت 

المــدارس وتفشــى الجهــل.
وكان البابا قد منح هؤلء الرهبان السلطان على قبول العترافات ومنح الغفران 
للمعترفيــن. فصــار هــذا مبعــث شــر عظيــم. وإذ كان الرهبــان يحرصــون علــى زيــادة 
أرباحهــم كانــوا علــى أتــم اســتعداد لمنــح النــاس الغفــران حتــى لجــأ إليهــم المجرمــون 
من كل نوع، وعلى أثر ذلك استفحل شر الرذائل بسرعة هائلة. ولقد تُرك المرضى 
والفقراء ليتألموا في حين إن العطايا التي كان يجب أن تُهدى لهم لتفرج ضيقتهم 
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وتخفف آلمهم وضعت في أيدي الرهبان الذين كانوا يطالبون الشــعب بالتصدق 
عليهــم. وكانــوا يعمــدون إلــى التهديــد بفضــح مــن يمتنعــون عــن تخصيــص رهبانياتهــم 
بالعطايــا، قائليــن عنهــم انهــم ملحــدون. وعلــى رغــم احتــراف الرهبــان التســول والفقــر 
فقــد كانــت ثرواتهــم تتزايــد كل يــوم كمــا أن صروحهــم الفخمــة وموائدهــم الحافلــة 
التــي كان التــرف يبــدو فيهــا ظاهــرا للعيــان كشــفت باألكثــر عــن فقــر األمــة المتزايــد. 
وإذ كانوا يقضون وقتهم في الترف والملذات كانوا يرســلون بدل منهم أناســا جهلة 
ل يســعهم إل أن يســردوا بعــض القصــص واألســاطير العجيبــة، ويرســلوا النــكات بيــن 
حين وآخر ليسروا الناس ويجعلوهم أغرارا تماما ليستغل الرهبان سذاجتهم. ومع 
ذلــك فقــد ظــل الرهبــان محتفظيــن بســيطرتهم علــى الجمــوع المتعلقيــن بالخرافــات، 
ــن فقــط فــي  وجعلوهــم يعتقــدون أن كل الواجــب الدينــي المطلــوب منهــم متضمَّ
اعترافهــم بســيادة البابــا وتمجيــد القديســين وتخصيــص الرهبــان بالعطايــا، وأن هــذا 

كاٍف ألن يضمــن لهــم مكانــا فــي الســماء.
وعبثا حاول العلماء واألتقياء أن يقوموا ببعض إصالحات في أخويات الرهبان 
ــه ضرباتــه إلــى أصــل الشــر معلنــاً أن النظــام  هــذه. ولكــن ويكلِــف ببصيرتــه الصافيــة وجَّ
بجملتــه كاذب وباطــل وينبغــي إبطالــه. وقــد اســتيقظ الشــعب ليتباحثــوا ويتســاءلوا. 
فــإذ كان الرهبــان يجوبــون البــالد طــول وعرضــا ويبيعــون غفرانــات البابــا بــدأ النــاس 
يشــكون فــي إمكانيــة ابتيــاع الغفــران بالمــال، وكانــوا يتســاءلون مــا إذا لــم يكــن يجــب 
عليهم أن يطلبوا الغفران من هللا ل من بابا روما )انظر التذييل(. وقد فزع عدد غير 
قليــل مــن النــاس مــن جشــع الرهبــان الذيــن بــدا كأن طمعهــم ل يعــرف الشــبع. فقالــوا: 
» إن رهبان روما وكهنتها يلتهموننا كما لو كانوا سرطانا رهيبا. ينبغي أن يحررنا هللا 
وينقذنا وإل فمصير األمة إلى الهالك « )10(. لقد حاول أولئك الرهبان المتسولون 
إخفاء جشــعهم بقولهم أنهم إنما يتبعون مثال المخلص فأعلنوا أن يســوع وتالميذه 
كانــوا يعتمــدون فــي أمــر إعالتهــم علــى صدقــات الشــعب. لكــّن هــذا الدعــاء نشــأ عنــه 
ضــرر عظيــم لهــم ولدعوتهــم ألنــه جعــل كثيريــن يفتشــون الكتــب المقدســة ليتعلمــوا 
الحــق ألنفســهم. وهــي نتيجــة لــم تكــن رومــا تتوقعهــا أو ترغــب فيهــا. وقــد اتجهــت 

عقــول النــاس إلــى نبــع الحــق الــذي كانــت رومــا تهــدف إلــى إخفائــه.
ثــم بــدأ ويكلِــف بكتابــة بعــض النبــذ ضــد الرهبــان ونشــرها، ومــع ذلــك فهــو لــم 
يكــن يرغــب فــي أن يشــتبك معهــم فــي جــدال، لكنــه كان يريــد باألكثــر أن يوجــه 
أفــكار النــاس إلــى تعاليــم الكتــاب ومبدعــه. وأعلــن أن ســلطان الغفــران أو الحــرم ل 
يملكــه البابــا بدرجــة أعظــم مــن أي كاهــن عــادي، وأنــه يجــب أل يُحــرَم إنســان حقــاً، 
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مــا لــم يجلــب علــى نفســه دينونــة هللا أول. ولــم يكــن يجــد وســيلة أفعــل مــن هــذه فــي 
محاولــة قلــب ذلــك الصــرح الهائــل وهدمــه، صــرح الســلطة الروحيــة والزمنيــة، الذي 

أقامــه البابــا وفيــه أســر أرواح مالييــن النــاس وأجســادهم.

إرسال المصلح إلى أوروبا
ُدعــي ويكلِــف مــرة أخــرى للدفــاع عــن التــاج البريطانــي ضــد اعتــداءات رومــا. فــإذ 
كان قــد ُعيــن ســفيرا لمليكــه وبــالده فــي األراضــي الواطئــة قضــى عاميــن يتفــاوض مــع 
مندوبــي البابــا، وفيمــا هــو هنــاك اتصــل برجــال الديــن فــي فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا، 
فكانــت لــه فرصــة أن ينظــر إلــى الصــورة الخلفيــة لأشــياء وأن يعــرف أمــورا كثيــرة كان 
يمكــن أن تظــل خافيــة علــى الشــعب فــي إنكلتــرا. تعلــم أشــياء كثيــرة انتفــع بهــا فــي 
جهــوده التــي بذلهــا فيمــا بعــد. وقــد عــرف مــن ممثلــي البــالط البابــوي هــؤلء، الصفــة 
الحقيقية للحكومة البابوية وأهدافها. وعاد إلى إنكلترا ليردد تعاليمه السالفة بأكثر 

مجاهــرة وغيــرة معلنــا أن الجشــع والكبريــاء والخــداع هــي آلهــة رومــا.
وفــي معــرض كالمــه عــن البابــا وجامعــي ضرائبــه فــي احــدى النبذ قال: » انهم 
يســتنزفون مــن بالدنــا قــوت الفقــراء، وآلفــا عديــدة كل ســنة مــن » المــاركات « 
زندقــة  هــي  التــي  الروحيــة  واألمــور  القــداس  ذبيحــة  ألجــل  الملــك  خزانــة  مــن 
المســيحي  العالــم  يجعــل  وهــذا  الكهنوتيــة،  بالرتــب  متاجــرة  أنهــا  إذ  ملعونــة، 
كبيــر  جبــل  بالدنــا  فــي  كان  لــو  أنــه  بهــا. وحقــا  ويتمســك  الهرطقــة  بهــذه  يرضــى 
مــن أكــوام الذهــب، ولــم يأخــذ أحــد منــه شــيئا باســتثناء جامــع ضرائــب الكهنــة 
المتجبــر هــذا، فبمــرور الزمــن لــن يعــود لهــذا الذهــب وجــود، ألنــه يأخــذ األمــوال 
)شــراء  الســيمونية  هــذه  علــى  هللا  لعنــة  غيــر  منهــا  بــدل  يعطينــا  ول  بالدنــا  مــن 

.)11( يحترفهــا «  التــي  بيعــه(  أو  الكهنوتــي  المنصــب 
وحالمــا عــاد ويكلِــف إلــى إنكلتــرا عينــه الملــك علــى أبروشــية لتــرورث. وقــد كان 
هــذا تأكيــدا علــى أن الملــك، علــى األقــل، لــم يكــن مســتاء مــن صراحتــه فــي الــكالم. 

وقــد ظهــر نفــوذ ويكلِــف فــي تشــكيل البــالط وفــي صــوغ معتقــدات األمــة.
وســرعان مــا انهالــت عليــه رعــود البابــا. فلقــد أرســلت ثــالث بــراءات بابويــة إلــى 
إنكلترا، إلى الجامعة والملك واألساقفة، وفي كل منها يأمر البابا باتخاذ اإلجراءات 
الســريعة الحاســمة إلســكات ناشــر الهرطقة )انظر التذييل(. وقبلما وصلت براءات 
البابا كان األســاقفة، في غيرتهم، قد اســتدعوا ويكلِف إلدانته. لكّن اثنين من أقوى 
أمــراء المملكــة رافقــاه إلــى المحكمــة، كمــا أن النــاس الذيــن تجمعــوا حولهــا واندفعــوا 
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إلــى داخلهــا أوقعــوا الرعــب فــي قلــوب القضــاة فتوقفــت إجراءاتهــم موقتــا وُســمح 
لويكلِف أن يمضي في طريقه بسالم. وبعد ذلك بقليل مات الملك إدوارد الثالث 
الــذي حــاول األســاقفة فــي أثنــاء شــيخوخته أن يثيــروه ضــد ذلــك المصلــح، وتولــى 

الحكــم ظهيــر ويكلِــف ونصيــره الســابق كنائــب عــن الملــك فــي حكــم المملكــة.
بعمــل  كلهــا  تقــوم  أن  إنكلتــرا  علــى  أوجــب  البابــا  بــراءات  ورود  توالــي  أن  إل 
حاســم بالقبــض علــى ذلــك الهرطوقــي وطرحــه فــي الســجن، وكان الغــرض مــن تلــك 
اإلجراءات أن يُحرق بالنار. وقد بدأ مؤكدا أن ويكلِف ل بد أن يسقط سريعا فريسة 
لنتقــام رومــا. لكــّن ذاك الــذي كان قــد أعلــن ألحــد القديســين قائــال: “لَ تََخــْف... أَنـَـا 
تُرٌْس لََك « )تكوين 15: 1( مد يده مرة أخرى لحماية خادمه، فجاء الموت ل ليهجم 
على المصلح بل ليقضي على البابا الذي أمر بقتله. فلقد مات البابا غريغوريوس 

الحــادي عشــر فتشــتت شــمل رجــال الديــن الذيــن أتــوا لمحاكمــة ويكلـِـف.
تتيــح  لكــي  ذلــك  بعــد  التــي جــرت  لكــّن عنايــة هللا ســيطرت علــى األحــداث 
الفرصــة لنمــو اإلصــالح وازدهــاره. فقــد تبــع مــوَت غريغوريــوس اختيــار إثنيــن مــن 
البابــوات متنافَســين. فــكان هنــاك قوتــان متناحرتــان كل منهمــا معتــرف بهــا أنهــا 
وكل  التذييــل(.  )انظــر  بالطاعــة  النــاس  تطالــب  كانــت  منهمــا  وكل  معصومــة، 
اآلخــر،  ضــد  الحــرب  إثــارة  فــي  لمعاونتــه  باألمنــاء  اســتنجد  البابويــن  هذيــن  مــن 
وجــوه  فــي  يقذفهــا  كان  التــي  بالحــروم  أوامــره  إطاعــة  علــى  النــاس  يرغــم  وكان 
الحــادث  هــذا  فــكان  ألنصــاره.  الســماء  فــي  الصالــح  بالجــزاء  والوعــد  خصومــه، 
بــذل  إلــى حــد كبيــر. ولقــد  البابــا  إلــى إضعــاف ســلطة  التــي أدت  العوامــل  مــن 
فاســتراح  اآلخــر،  أحدهمــا  لمهاجمــة  جهدهمــا  قصــارى  المتنافســان  الحزبــان 
ويكلِــف بعــض الوقــت. كان كل مــن البابَويْــن يرشــق اآلخــر بالحــروم والمهاتــرات، 
وســالت الدمــاء كاألنهــار ليثبــت كل مــن اإلثنيــن حقــه، فغمــرت الكنيســة ســيول 
معتكفــه  فــي  وهــو  المصلــح  كان  ذلــك  أثنــاء  وفــي  والوشــايات.  الجرائــم  مــن 
عــن  الشــعب  أنظــار  تحويــل  إلــى  يســعى جاهــدا  لتــرورث  أبروشــية  فــي  الهــادئ 

الســالم. رئيــس  يســوع  إلــى  المتناحريــن  البابويــن  ذينــك 
مهــد ذلــك النشــقاق الــذي حــدث، بــكل مــا نجــم عنــه مــن نــزاع وفســاد، الطريــق 
لإلصــالح إذ أعطــى النــاس فكــرة صحيحــة عــن حقيقــة البابويــة. وفــي احــدى النبــذ 
التي نشرها ويكلِف وكان موضوعها » انشقاق بين البابوات « طلب من الشعب 
أن يتأملــوا فــي مــا إذا لــم يكــن هــذان البابــوان قــد نطقــا بالصــدق حيــن حكــم كل منهمــا 
علــى اآلخــر بأنــه ضــد المســيح )المســيح الدجــال(. ثــم قــال: » إن هللا لــم يســمح 
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للشــيطان أن يملــك علــى كاهــن واحــد بــل أحــدث النقســام بيــن الثنيــن حتــى يمكــن 
للشــعب باســم المســيح أن ينتصــروا علــى كليهمــا بســهولة أعظــم « )12(. 

مســاكنهم  فــي  النــور  بنشــر  يكتــف  ولــم  المســاكين.  كســيده،  ويكلِــف،  بشــر 
المتواضعــة فــي أبروشــيته فــي لتــرورث، بــل عقــد العــزم علــى أن يحملــه إلــى كل 
أنحــاء إنكلتــرا. ولكــي ينجــز هــذا العمــل نظــم هيئــة مــن المبشــرين البســطاء األتقيــاء 
الذيــن كانــوا يحبــون الحــق ويرغبــون كل الرغبــة فــي نشــره. فخــرج هــؤلء الرجــال 
وفــي  العظيمــة  المــدن  وشــوارع  األســواق  فــي  النــاس  يعلِّمــون  األماكــن  كل  إلــى 
األريــاف، فــي الــدروب واألزقــة وفــي القــرى. وكانــوا يبحثــون عــن الشــيوخ والمرضــى 

والمســاكين ويخبرونهــم ببشــارة نعمــة هللا المفرحــة.

مرض خطر يهاجم المصلح
وكأســتاذ لالهــوت فــي أكســفورد كان ويكلِــف يبشــر بكلمــة هللا فــي قاعــات 
الجامعــة. وكان بــكل أمانــة يعــرض الحــق أََمــام طالبــه حتــى لقــد حصــل علــى لقــب 
اَلِْكتَــاب  ترجمــة  كان  حياتــه  فــي  بــه  قــام  عمــل  أعظــم  لكــّن  اإلِنِْجيــل «.  » دكتــور 
س إلــى اللغــة اإلنكليزيــة. وفــي أحــد مؤلفاتــه الــذي عنوانــه » حــق الكتــاب  الُمَقــدَّ
ومعنــاه « عبــر عــن اعتزامــه أن يترجــم الكتــاب حتــى يتســنى لــكل رجــل فــي إنكلتــرا 

أن يقــرأ عــن أعمــال هللا العجيبــة فــي لغتــه التــي ُولــد فيهــا.
ولكــن فجــأة أوقفــت أعمالــه. فمــع أنــه لــم يكــن قــد بلــغ الســتين مــن عمــره فــإن 
عملــه المتواصــل ودراســاته ومهاجمــات أعدائــه، كل ذلــك أثــر فــي صحتــه وقوتــه 
الخبــر  لهــذا  الرهبــان  فُســرَّ  مــرض خطــر،  ثــم هاجمــه  األوان،  قبــل  يشــيخ  وجعلــه 
صنعــه  الــذي  الشــر  علــى  المــرة  ندامتــه  ســيعلن  اآلن  أنــه  ظنــوا  إذ  بالغــا  ســرورا 
بالكنيســة، وأســرعوا إلــى حجرتــه ليصغــوا إلــى اعترافــه. فاجتمــع حــول ســرير ذلــك 
الرجــل الــذي ظُــن أنــه فــي دور الحتضــار ممثلــون عــن الرهبانيــات األربــع مــع أربعــة 
شــفتيك،  علــى  المــوت  لمســات  نــرى  نحــن  » هــا  لــه:  فقالــوا  مدنييــن،  ضبــاط 
فينبغــي لــك أن تنــدم علــى أخطائــك، وفــي حضرتنــا تنكــر كل مــا قلتــه لإلضــرار 
بنــا «. أصغــى ذلــك المصلــح إلــى أقوالهــم وهــو صامــت، فلمــا كفــوا عــن الــكالم 
أمــر غالمــه أن يُرفــع فــي فراشــه، فــإذ وقفــوا منتظريــن أن يســمعوا إنــكاره لتصريحاتــه 
ق ببصــره إليهــم ثــم قــال بصوتــه القــوي الثابــت الــذي طالمــا أرعبهــم:  الماضيــة حــدَّ
» لــن أمــوت ولكنــي ســأعيش ألعلــن علــى المــأ مــرة أخــرى الشــرور التــي يرتكبهــا 

الرهبــان « )13(، فخــرج الرهبــان مهروليــن وهــم متعجبــون وخجلــون.
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أقوى األسلحة
وتحقــق مــا قالــه ويكلِــف، فلقــد عــاش ليضــع فــي أيــدي مواطنيــه أمضــى ســالح 
لتحريــر  الســماء  عينتهــا  التــي  الوســيلة  هــو  الــذي  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  رومــا:  ضــد 
وكثيــرة،  عظيمــة  وعقبــات  عوائــق  هنــاك  كانــت  وتبشــيرهم.  وإنارتهــم  الشــعب 
وكان عليــه ان يذللهــا إلنجــاز هــذا العمــل. كان ويكلِــف ينــوء تحــت ثقــل المــرض 
العمــل  فــي  يقضيهــا  قليلــة  ســنين  ســوى  لــه  يبــق  لــم  أنــه  علــم  وقــد  والضعــف، 
والخدمة، ورأى المقاومات التي كان عليه أن يواجهها، ولكنه إذ تشجع بالستناد 
إلــى مواعيــد كلمــة هللا تقــدم إلــى األََمــام غيــر خائــف بــأس أحــد. وفــي مــْلء نشــاط 
قــواه العقليــة وثروتــه العظيمــة مــن الختبــارات الناضجــة حفظتــه عنايــة هللا الخاصــة 
وأعدتــه للقيــام بهــذا العمــل الــذي كان أعظــم أعمالــه وأمجدهــا. فــإذ كانــت الفتنــة 
والثــورات تجتــاح العالــم المســيحي شــرع هــذا المصلــح فــي القيــام بعملــه المختــار 

فــي أبروشــيته فــي لتــرورث، غيــر آبــه للعواصــف التــي كانــت تثــور فــي الخــارج.
أخيــرا أكمــل العمــل: أول ترجمــة إنكليزيــة للكتــاب إطالقــا. هــا هــي كلمــة هللا 
م إلى شعب إنكلترا، وما عاد المصلح يخاف اآلن السجن أو الموت احتراقا.  تُقدَّ
لقــد وضــع بيــن أيــدي الشــعب اإلنكليــزي نــورا لــن يخبــو أو ينطفــئ. فــإذ وفَّــر الكتــاب 
لمواطنيــه عمــل لتحطيــم قيــود الجهــل والرذيلــة ولتحريــر بــالده ورفــع شــأنها عمــال 

أكبــر مــن كل مــا أحــرزه أذكــى النــاس مــن انتصــارات باهــرة فــي ســاحات القتــال.
وإذ كان فــن الطباعــة غيــر معــروف حينــذاك لــم يكــن مــن الممكــن الحصــول 
بعــد عمــل مضــن بطــيء، وكان  س إل  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  مــن نســخ  علــى عــدد كبيــر 
اهتمــام الشــعب بالحصــول علــى الكتــاب عظيمــا بحيــث أن كثيريــن شــرعوا فــي 
الناســخون كل  يلبــي  أن  الميســور  مــن  يكــن  لــم  ولكــن  عــن طيــب خاطــر.  نســخه 
س كامــالً، بينمــا  طلبــات الشــعب فــورا. وقــد طلــب بعــض األثريــاء اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
حصــل آخــرون علــى جــزء منــه. وفــي حــالت كثيــرة اشــتركت جملــة عائــالت فــي 
شــراء نســخة واحــدة. وهكــذا وجــدت تــوراة ويكلِــف طريقهــا إلــى بيــوت الشــعب.

واستســالمهم  خنوعهــم  مــن  أيقظهــم  النــاس  عقــول  إلــى  اللتجــاء  وإن  هــذا 
البروتســتانتية  التعاليــم  حينئــذ  الشــعب  ويكلِــف  علّــم  فقــد  البابويــة  للعقائــد 
الممتــازة: الخــالص باإليمــان بالمســيح والعصمــة الكاملــة التــي اتصفــت بهــا الكتــب 
س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  يعرضــون  ويكلِــف  أرســلهم  الذيــن  الــكارزون  وكان  المقدســة. 
أن  بحيــث  النجــاح  حالفهــم  وقــد  المصلــح.  مؤلفــات  بعــض  وكذلــك  للشــعب، 

الجديــد. اإليمــان  قبلــوا  إنكلتــرا  شــعب  نصــف  حوالــي 
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ســاء ظهــور اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس وذيوعــه ســلطات الكنيســة إســاءًة عظيمــة. فقــد 
كان عليهــم إذ ذاك أن يواجهــوا وســيلة وعامــال أقــوى مــن ويكلِــف، وهــو عامــل ل 
تقــوى أســلحتهم علــى أن تقهــره. ولــم يكــن فــي إنكلتــرا فــي ذلــك الحيــن أي قانــون 
س ألنــه لــم يكــن قــد نُشــر قبــل ذلــك بلغــة الشــعب.  يحــرِّم اقتنــاء اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
فُســنَّت مثــل تلــك القوانيــن فيمــا بعــد ونُفــذت بــكل صرامــة، ولكــن فــي تلــك األثنــاء 

علــى رغــم محــاولت الكهنــة كانــت توجــد فرصــة لنشــر كلمــة هللا إلــى حيــن.

ويكلِف يُستدعى إلى المحاكمة
فاســتدعي  جديــد،  مــن  المصلــح  صــوت  إلســكات  البابويــون  الرؤســاء  تآمــر 
بــال  كان  كلــه  ذلــك  لكــّن  األخــرى،  إثــر  فــي  واحــدة  محاكــم،  ثــالث  أََمــام  ليحاكــم 
جــدوى. ففــي البدايــة قــرر مجمــع األســاقفة أن مؤلفــات ويكلِــف هرطوقيــة، وإذ 
كســبوا رتشــارد الثانــي الملــك الشــاب إلــى جانبهــم حصلــوا علــى مرســوم ملكــي 

المدانــة. الجديــدة  العقائــد  تلــك  يعتنــق  مــن  علــى كل  بالســجن  يقضــي 
خـوف  دون  ومـن  البرلمـان،  إلـى  المجمـع  ذلـك  مـن  دعـواه  ويكلِـف  واسـتأنف 
اتهـم حكومـة الكهنـة أََمـام مجلـس األمـة وطالـب بإصـالح األضـرار والمفاسـد الهائلـة 
التـي أقرتهـا الكنيسـة وصادقـت عليهـا. وبقـوة إقنـاع عظيمـة صـوَّر لرجـال المجلـس 
الغتصابات والمفاسد التي ارتكبتها السلطات البابوية. فارتبك خصوم ويكلِف، أما 
أصدقـاؤه ومعضـدوه فقـد أرغمـوا علـى الخضـوع وكان كثيـرون ينتظـرون بـكل ثقـة أن 
المصلـح نفسـه، وهـو فـي حـال الضعـف والشـيخوخة ووحيـد ل صديـق لـه، سـينحني 
صاغرا أََمام السلطة المزدوجة أي سلطة الملك وسلطة األساقفة. ولكن بدل من هذا 
رأى البابويون أنفسهم منهزمين. فأََمام قوة حجج ويكلِف ومقدرته الخطابية العظيمة 
ألغى البرلمان المرسوم القاضي باضطهاد المصلح ومشايعيه، وهكذا أطلق سراحه.

ومــرة ثالثــة أوتــي بــه ليحاكــم، أمــا هــذه المــرة فكانــت أََمــام أعلــى محكمة إكليريكية 
فــي المملكــة وقــد عــزم البابويــون أل يظهــروا أي تعاطــف مــع الهرطقــة: فقــد ظنــوا 
أن رومــا ل بــد أن تنتصــر هنــا أخيــراً ويُوضــع حــد نهائــي لعمــل المصلــح. فلــو ظفــروا 
بمرادهم فال بد من إرغام ويكلِف على إنكار تعاليمه أو سوقه مباشرة إلى المحرقة.

يرفض أن يتراجع
لكــّن ويكلِــف لــم يتراجــع ولــم يبــد خضوعــا أو استســالما، بــل بــكل شــجاعة 
ومركــزه  نفســه  نســي  فــإذ  مضطهديــه.  اتهامــات  وفنَّــد  بتعاليمــه  تمســك 

89, 90



جون ويكلِف  |  89

مغالطاتهــم  ووضــع  هللا  محكمــة  أََمــام  ســامعيه  أوقــف  بــه  المحيطــة  والظــروف 
بقــوة  المجلــس  فــي  الحاضــرون  وأحــس  األزلــي.  الحــق  ميــزان  فــي  ومخاتالتهــم 
كأنهــم  وبــدا  هللا،  هيبــة  الســامعين  أولئــك  علــى  واســتولت  الُْقــُدِس،  الــرُّوح 
المصلــح  أقــوال  اخترقــت  لقــد  المــكان.  ذلــك  مــن  الخــروج  عــن  عاجــزون 
قلوبهــم كأنهــا ســهام مــن جعبــة هللا. فبقــوة تبكيــت عظيمــة رد تهمــة الهرطقــة 
نشــر  علــى  تجرأتــم  » لمــاذا  قائــال:  وقــد ســألهم  المتهميــن  هــم  عليهــم فصــاروا 

هللا؟ «. بنعمــة  أتجرتــم  الربــح  أألجــل  ضاللتكــم؟ 
وأخيــرا قــال: » َمــْن تظنــون أنكــم تحاربــون؟ أشــيخا فانيــا يترنــح وهــو واقــف علــى 
حافــة القبــر؟ كال فأنتــم إنمــا تحاربــون الحــق، الحــق الــذي هــو أقــوى منكــم والــذي 
ســيقهركم « )14(. وإذ قــال هــذا خــرج مــن ذلــك الجتمــاع ولــم يحــاول أحــد مــن 

خصومــه أن يمنعــه مــن الخــروج.
أوشــك عمــل ويكلِــف أن ينتهــي، ورايــة الحــق التــي حملهــا طويــال كان ل بــد أن 
تســقط مــن يــده ولكــن كان عليــه أن يشــهد لإلنجيــل مــرة أخــرى. كان ل بــد لــه مــن أن 
يعلــن الحــق مــن معقــل مملكــة الضــالل نفســه. فلقــد أســتُدعي ويكلِــف ليحاكــم أََمــام 
المحكمة البابوية في روما التي قد سفكت دم القديسين مدرارا مرارا عديدة، ولم 
يكــن يجهــل الخطــر المحــدق بــه ومــع ذلــك فقــد كان يرغــب فــي إطاعــة ذلــك األخطــار 
لــول أن مــرض الفالــج المفاجــئ الــذي أصيــب بــه قــد حــال بينــه وبيــن القيــام بتلــك 
الرحلــة. ولكــن مــع أن صوتــه لــم يُســمع فــي رومــا فقــد كان يســتطيع أن يتكلــم بواســطة 
الرســائل، وهــذا مــا عقــد العــزم علــى عملــه. فمــن أبروشــيته كتــب ذلــك المصلــح 
رســالة إلــى البابــا، تلــك الرســالة التــي وإن كانــت تبــدو فيهــا نغمــة الحتــرام والــروح 

المســيحية فقــد كانــت توبيخــا جارحــا للســدة البابويــة علــى ابهتهــا وكبريائهــا.
قــال: » أنــه ممــا يبهــج قلبــي حقــا أن أجاهــر معلنــا، لــكل إنســان، اإليمــان الــذي 
اعتنقــه، وعلــى الخصــوص أََمــام أســقف رومــا، الــذي بــكل رضــى وســرور ســيثبتني 

فــي هــذا اإليمــان لكونــي اعتقــد أنــه ســليم وحقيقــي، وإن كان خطــأ فليصلحــه.
» فأنــا أعتقــد أول أن إنجيــل المســيح هــو شــريعة هللا الكاملــة... وأعتبــر أن 
أســقف رومــا مــن حيــث أنــه نائــب المســيح علــى األَرْض مرتبــط بشــريعة اإلِنِْجيــل 
فــي  تنحصــر  المســيح ل  تالميــذ  بيــن  العظمــة  النــاس. ألن  مــن جميــع  أكثــر  هــذه 
الســيادة والكرامــات العالميــة بــل فــي اتبــاع المســيح بــكل دقــة وعــن أقــرب قــرب فــي 
حياتــه وتصرفاتــه... إن المســيح مــدى ســني غربتــه هنــا علــى األَرْض عــاش كأفقــر 

إنســان، محتقــرا وطارحــا عنــه كل ســلطان وكرامــة عالميــة...
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ال سالم إال في اتِّباع المسيح
» ينبغــي لــكل إنســان أميــن أل يتبــع البابــا نفســه أو أيــاًّ مــن القديســين إل فــي 
األمــور التــي يكــون فيهــا تابعــا للــرب يســوع المســيح. ألن بطــرس وابنــي زبــدي إذ 
نقيــض  علــى  هــي  التــي  العالميــة،  الكرامــة  علــى  الحصــول  إلــى  يشــتاقون  كانــوا 
ألن  يصلحــون  ل  األخطــاء  تلــك  ففــي  أخطــأوا.  فقــد  المســيح،  خطــوات  اتِّبــاع 

تحتــذى... ُمثــال  يكونــوا 
» ينبغــي للبابــا أن يتــرك للســلطات الدنيويــة كل ســيادة وحكــم زمنــي. وألجــل 
ذلــك عليــه أن يرعــى بحــق إكليروســه كافــة وينصحــه، ألن هــذا مــا فعلــه المســيح 
وعلــى الخصــوص بواســطة رســله. ولذلــك فــإن كنــت قــد أخطــأت فــي أي مــن هــذه 

األمــور فأنــا بــكل تواضــع اخضــع لــكل تأديــب، حتــى للمــوت إذ دعــت الضــرورة.
 ولــو كنــت أســعى وفقــا إلرادتــي أو رغبتــي الشــخصية لتقدمــت بــكل تأكيــد 
للمثــول أََمــام أســقف رومــا. لكــّن الــرب قــد افتقدنــي علــى عكــس ذلــك، وعلمنــي أن 

أطيــع هللا باألحــرى ل النــاس «.
وفــي ختــام رســالته قــال: » لُنصــلِّ إلــى هللا طالبيــن منــه أن يوقــظ البابــا وأربــان 
الســادس، حتــى كمــا بــدأ خدمتــه، هكــذا يتبــع بــكل أمانــة هــو وكل رجــال اإلكليــروس 
مثــال الــرب يســوع المســيح فــي الحيــاة والعــادات، وحتــى يعلمــوا الشــعب، علــى 

نحــو فعــال مجــٍد، أن يتبعــوا المســيح هــم أَيْضــاً فــي الحيــاة والعــادات « )15(.
وهكــذا قــدم ويكلِــف للبابــا وكرادلتــه وداعــة المســيح وتواضعــه، مســتعرضا ل 
أََمامهــم فقــط بــل أَيْضــاً أََمــام العالــم المســيحي اجمــع، الفــرق بينهــم وبيــن الســيد 

الــذي ادعــوا أنهــم يمثلــون.
كان ويكلِــف يتوقــع بــكل تأكيــد أن يبــذل حياتــه ثمــن ولئــه لســيده، فلقــد اتحــد 
الملك مع البابا واألساقفة على إهالكه. وبدا أكيدا أنه بعد شهور قليلة على األكثر 
ســيموت احتراقــاً، لكــّن شــجاعته لــم تضعــف. فقــد قــال لبعــض مــن حولــه: » مــا لكــم 
تتحدثــون عــن طلــب إكليــل الستشــهاد كأنــه بعيــد؟ أنكــم إذا بّشــرتم بإنجيــل المســيح 
علــى مســامع األســاقفة المتعجرفيــن فلــن يخطئكــم الستشــهاد. مــا هــذا! هــل أعيــش 

وأظــل صامتــا؟ ... كال مطلقــا! فلتســقط الضربــة فأنــا منتظــر مجيئهــا « )16(.
لكــّن عنايــة هللا ظلــت تحمــي عبــده وتحرســه. فذلــك الرجــل الــذي ظــل طــوال 
حياتــه واقفــا بشــجاعة مدافعــا عــن الحــق، معرَّضــا للخطــر كل يــوم، مــا كان ليســقط 
فريســة أعدائــه وكراهيتهــم. لــم يحــاول ويكلِــف أبــدا أن يحمــي نفســه لكــّن الــرب كان 
حاميــا لــه وحارســا، واآلن عندمــا أحــس األعــداء أنهــم قــد تمكنــوا مــن فريســتهم فقــد 
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رفعتــه يــد هللا بعيــدا عــن متنــاول أيديهــم. فــإذ كان فــي كنيســته فــي لتــرورث مزمعــا 
إلــى الشــعب المائــدة المقدســة ســقط علــى األَرْض إذ هاجمــه مــرض  أن يقــدم 

الفالــج. وبعــد وقــت قصيــر أســلم الــروح.
لقــد عيــن هللا لويكلِــف عملــه، ووضــع فــي فمــه كالم الحــق، ووفــر لــه الحمايــة 
حتــى يصــل هــذا الــكالم إلــى مســامع الشــعب. وطالــت أيامــه، وطالــت ســنوات 

التعــب والكــدح، إلــى أن ُوضــع أســاس اإلصــالح العظيــم.
خــرج ويكلِــف مــن غمــرة عصــور الظــالم. ولــم يكــن أحــد قــد ســبقه حتــى ينســج 
نظــام اإلصــالح الــذي قــام بــه علــى منوالــه. فــإذ أقيــم كيوحنــا المعمــدان ليتمم وينجز 
رســالة خاصــة، كان بشــير عهــد جديــد. ومــع ذلــك فقــد كان يوجــد فــي نظــام الحــق 
الــذي قدمــه وحــدة وكمــال لــم يتفــوق عليــه فيهمــا المصلحــون الذيــن أتــوا بعــده، 
وبعضهــم لــم يصلــوا إلــى مســتواه حتــى بعــده بمئــة ســنة. لقــد كان األســاس الــذي 
وضعــه متســعاً وعميقــاً كمــا كانــت البُنيــة ثابتــة وحقيقيــة حتــى لــم يكــن هنالــك مــا 

يدعــو إلــى أن يعيــد مــن جــاؤوا بعــده إقامتهــا مــن جديــد.

فيض من البركات 
تلــك الحركــة العظيمــة التــي بدأهــا ويكلِــف، والتــي كانــت مزمعــة أن تطلــق 
العقــول والضمائــر مــن أســرها وتحــرر األمــم التــي ظلــت أمــدا طويــال موثقــة إلــى 
س. ففــي الكتــاب كان  مركبــة رومــا الظافــرة، بــدأت ونبعــت مــن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
نبــع نهــر البركــة الــذي فــاض كمــاء الحيــاة وســال مــدى األجيــال منــذ القــرن الرابــع 
عشــر. لقــد قبــل ويكلِــف الكتــب المقدســة بإيمــان ثابــت كاإلعــالن الموحــى بــه 
يعتبــر  أن  تعلــم  قــد  كان  واألعمــال.  لإليمــان  الكافــي  والقانــون  هللا  إرادة  عــن 
كنيســة رومــا الســلطة اإللهيــة المعصومــة وأن يقبــل، بوقــار، التعاليــم والعــادات 
المصطلــح عليهــا مــدى ألــف ســنة، لكنــه تــرك ذلــك كلــه ليصغــي إلــى مــا تقولــه 
كلمــة هللا المقدســة. هــذه هــي الســلطة التــي ألــح علــى الشــعب أن يعتــرف بهــا. 
الحقيقيــة  الســلطة  أن  أعلــن  البابــا  لســان  تتكلــم علــى  الكنيســة  كــون  مــن  فبــدل 
س  الوحيــدة هــي صــوت هللا متكلمــا فــي كتابــه. وهــو لــم يَُعلِّــم أن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
الُْقــُدِس  الــرُّوح  أن  أَيْضــاً  قــال  بــل  وحســب،  هللا  لــإلرادة  الكامــل  اإلعــالن  هــو 
الكتــاب  تعاليــم  يــدرس  مــن  كل  وأن  اإللهيــة،  للكلمــة  الوحيــد  المفســر  هــو 
 ســيعرف واجبــه بنفســه ولنفســه. وهكــذا حــوَّل أفــكار النــاس مــن البابــا وكنيســة

 رومــا إلــى كلمــة هللا.
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لقد كان ويكلِف أحد أعظم رجال اإلصالح. ففي اتســاع ذهنه وســمو تفكيره، 
وفــي عزمــه الثابــت علــى حفــظ الحــق وجرأتــه فــي الدفــاع عنــه لــم يكــن يباريــه غيــر 
القليليــن ممــن أتــوا بعــده. إن طهــارة الحيــاة، والنشــاط الــذي ل يــكل فــي الــدرس 
التــي ل غبــار عليهــا، والمحبــة المســيحية واألمانــة فــي الخدمــة  والكــد، والنزاهــة 
كانــت هــي الصفــات التــي امتــاز بهــا أول المصلحيــن، وهــذا كلــه علــى رغــم الظــالم 

العقلــي والفســاد األخالقــي الــذي استشــرى فــي عصــره.
بــة والمغيِّــرة. فاَلِْكتَــاب  إن صفــات ويكلِــف هــي شــهادة لقــوة كلمــة هللا المهذِّ
الُمَقــدَّس هــو الــذي صاغــه ووســم شــخصيته المحببَّــة. فالســعي إلــى فهــم حقائــق 
الوحــي اإللهــي يضفــي علــى قــوى النفــس نشــاطا وقــوة وهــو يوســع الذهــن ويشــحذ 
المــدارك وينضــج التمييــز. ودراســة الكتــاب تســمو باألفــكار والمشــاعر والُمثُــل أكثــر 
مــن أي دراســة أخــرى، وتُكســب المــرء ثبــات القصــد والصبــر والشــجاعة والجلــد، 
وتطهِّر الُخلُق، وتقدس النفس. دراســة كتاب هللا بروح الغيرة والوقار إذ تقرب بين 
عقل التلميذ وفكر هللا غير المحدود تمنح العالم رجال أقوى وأنشــط عقول وذوي 
مبادئ أنبل من كل ما قد نتج من أعظم تعليم قد تتضمنه الفلسفة البشرية. يقول 

ــاَل « )مزمــور 119: 130(. ــُل الُْجهَّ صاحــب المزاميــر » فَتْــُح كَالَِمــَك يُِنيــُر، يَُعقِّ
ظلــت تعاليــم ويكلِــف تنتشــر بعــض الوقــت. وأتباعــه الذيــن لُقبــوا بالويكلِفييــن 
واللولردييــن لــم يكتفــوا بالتجــول فــي أنحــاء إنكلتــرا بــل تشــتتوا فــي بلــدان أخــرى، 
حامليــن معرفــة اإلِنِْجيــل. أمــا األن وقــد أُخــذ منهــم قائدهــم فقــد خدمــوا بغيرة أعظم 
ممــا فعلــوا مــن قبــل، فتقاطــرت جماهيــر النــاس تســتمع إلــى تعاليمهــم. وبعــض 
النبــالء وحتــى الملكــة نفســها كانــوا ضمــن المهتديــن. وفــي كثيــر مــن األماكــن كان 
هنالك إصالح ملحوظ في عادات الناس، وحتى الرســوم والرموز الوثنية البابوية 
أزيلــت مــن الكنائــس. ولكــن ســرعان مــا هبــت عاصفــة الضطهــاد القاســية علــى 
أولئــك الذيــن تجــرأوا علــى قبــول اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس مرشــدا لهــم. فــإذ كان ملــوك 
اإلنكليــز يتوقــون إلــى توطيــد ســلطانهم بالحصــول علــى معاضــدة رومــا لــم يتــرددوا 
فــي التضحيــة بأولئــك المصلحيــن. وألول مــرة فــي تاريــخ إنكلتــرا تقــرر حــرق تالميــذ 
اإلِنِْجيــل بالنــار. وقــد جــاء استشــهاد فــي إثــر آخــر. فالمحامــون عــن الحــق الذيــن نُفــوا 
أو عذبــوا لــم يســعهم إل أن يســكبوا صرخاتهــم فــي أذنــي رب الجنــود. وإذ طــوردوا 
كأعــداء للكنيســة وخونــة ضــد المملكــة كانــوا يبشــرون فــي األماكــن الخفيــة وعلــى 
قــدر اإلمــكان كانــوا يلجــأون إلــى بيــوت الفقــراء الوضيعــة، وكثيــراً مــا كانــوا يلجــأون 

إلــى المغــاور والكهــوف فــي بطــون الجبــال.
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ولكــن علــى الرغــم مــن هــول الضطهــاد فقــد رُفــع احتجــاج هــادئ مقــدِّس غيــور 
صــبور ضــد الفســاد المتفشــي فــي اإليمــان والعقيــدة الدينيــة مــدى قــرون طويلــة. إن 
المســيحيين الذيــن عاشــوا فــي تلــك العصــور القديمــة كانــوا يعرفــون جــزءا مــن الحــق، 
ومــع هــذا فقــد تعلمــوا أن يحبــوا كلمــة هللا ويطيعوهــا، وبــكل صبــر احتملــوا اآللم فــي 
سبيلها. ومثل التالميذ في العصر الرسولي ضحى كثيرون منهم بأمالكهم وأموالهم 
فــي ســبيل دعــوة المســيح. والذيــن منهــم ُســمح لهــم بالســكنى فــي بيوتهــم آووا معهــم 
بــكل ســرور إخوتهــم المنفييــن. ولكــن عندمــا طـُـردوا هــم أَيْضــاً قبلــوا بــكل فــرح أن يكونــوا 
مشردين. نعم، إن آلفا منهم إذ أرعبهم اهتياج مضطهديهم اشتروا حريتهم بتضحية 
إيمانهــم فأطلــق ســراحهم مــن الســجون والبســوا مســوح التائبيــن ليعلنــوا علــى المــأ 
إنكارهم لإليمان. لكّن عدد الذين حملوا مشعل الشهادة في السجون المظلمة في 
معاقــل اللــولرد لــم يكــن قليــال. وكان بينهــم جماعــة مــن النبــالء مــن أصــل عريــق، كمــا 
كان بينهــم أَيْضــاً الفقــراء والوضعــاء. وفــي وســط العــذاب، والنيــران تلتهــم أجســامهم، 

كانــوا متهلليــن ألَنَُّهــْم قــد ُحســبوا أهــال ألن يعرفــوا » شــركة آلمــه «.
لقــد أخفــق البابويــون فــي تنفيــذ إرادتهــم مــع ويكلِــف فــي حياتــه، ولــم يشــفوا 
غليلهــم منــه حتــى عندمــا كان جثمانــه راقــدا مســتريحا وســاكنا فــي قبــره. فبنــاء 
علــى مرســوم أصــدره مجمــع كونســتانس بعــد مــوت ويكلِــف بأكثــر مــن أربعيــن 
فــي  برمــاده  وألقــي  النــاس،  مــن  مــأ  علــى  عظامــه  وأُحرقــت  قبــره  نُبــش  عامــا 
إلــى  رمــاده  حمــل  قــد  النهــر  هــذا  » إن  قديــم:  كاتــب  قــال  وقــد  قريــب.  نهــر 
نهــر األفــون، ونهــر األفــون حملــه إلــى نهــر الســفرن وحملــه الســفرن إلــى البحــار 
رمــاد  كان  وهكــذا  العظيــم.  األوقيانــوس  إلــى  حملتــه  بدورهــا  وهــذه  الضيقــة 
ويكلِــف رمــزا لتعاليمــه التــي هــي اآلن منتشــرة فــي كل العالــم « )17(. ولــم يكــن 

الخبيثــة. فعلتهــم  مغــزى  يفهمــون  أعــداؤه 
وبواســطة مؤلفــات ويكلِــف نبــذ جــون هــس مــن بوهيميــا كثيــرا مــن الضــاللت 
المتباعديــن  البلديــن  هذيــن  ففــي  وهكــذا  اإلصــالح.  عمــل  فــي  وشــرع  البابويــة، 
بلــدان أخــرى.  إلــى  بــذار الحــق. ومــن بوهيميــا امتــد اإلصــالح  المنفصليــن ألقــى 
واتجهــت أفــكار النــاس إلــى كلمــة هللا التــي كانــت قــد نُســيت وأهملــت طويــال. إن 

يــدا الهيــه كانــت تعــد الطريــق لإلصــالح العظيــم.
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كان اإِلنِْجيــل قــد غــرس فــي بوهيميــا وتأصلــت جــذوره منــذ القــرن التاســع. 
الشــعب.  بلغــة  تقــام  الجهاريــة  العبــادة  وكانــت  س،  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  تُرجــم  وقــد 
ولكن بقدر ما زاد سلطان البابا حجبت كلمة هللا. إن غريغوريوس السابع الذي 
إلــى علــى نفســه أن يــذل كبريــاء الملــوك كان يصــر علــى اســتعباد الشــعب أَيْضــاً، 
البوهيميــة،  باللغــة  الجهاريــة  العبــادة  إقامــة  فيــه  يحــرم  أمــرا  وتبعــا لذلــك أصــدر 
كمــا أعلــن البابــا قائــال: » لقــد ســر الكلــي القــدرة بــأن تقــام عبادتــه بلســان غيــر 
مفهــوم، فــإن شــرورا وهرطقــات كثيــرة قــد ظهــرت لعــدم مراعــاة هــذا القانــون « 
نــور كلمــة هللا وأن يظــل الشــعب ســجينا  )18(. وهكــذا قــررت رومــا أن تطفــئ 
كثيريــن  إن  الكنيســة.  لحفــظ  أخــرى  وســائل  أعــدت  الســماء  لكــّن  الظــالم.  فــي 
مــن الولدنســيين واللبيجنســيين إذ طــردوا مــن أوطانهــم بســبب الضطهــاد الــذي 
وقــع فــي فرنســا وإيطاليــا أتــوا إلــى بوهيميــا. ومــع أنهــم لــم يكونــوا يجســرون علــى 
حفــظ  وهكــذا  الخفــاء.  فــي  غيــرة  بــكل  يكــدون  كانــوا  جهــارا  بالكلمــة  التبشــير 

اإليمــان الحقيقــي مــن جيــل إلــى جيــل.
قبــل أيــام هــس كان يوجــد فــي بوهيميــا رجــال قامــوا جهــاراً يوبخــون الفســاد 
الــذي تفشــى فــي الكنيســة والخالعــة التــي عمــت بيــن النــاس، فأثــار عملهــم اهتمــام 
الشــعب فــي كل مــكان. وثــارت مخــاوف الكهنــة، فوقــع الضطهــاد علــى تالميــذ 
طاردهــم  والجبــال  الغابــات  فــي  هللا  ليعبــدوا  النــاس  هــؤلء  طــرد  وإذ  اإلِنِْجيــل. 

97, 98



96  |  الصراع العظيم

الجنــود وقتلــوا كثيريــن منهــم. وبعــد وقــت صــدر قــرار يقضــي بحــرق كل مــن يرتــد 
عــن العبــادة كمــا قــد رســمتها كنيســة رومــا. ولكــن فيمــا كان المســيحيون يســلمون 
ــوا  أرواحهــم كانــوا ينظــرون إلــى األََمــام عندمــا تنتصــر دعوتهــم. وإن واحــدا ممــن علمَّ
أســلم  قبلمــا  أعلــن  وحــده «  المصلــوب  بالمخلــص  باإليمــان  هــو  الخــالص  » أن 
روحــه قائــال: » إن أعــداء الحــق الغاضبيــن علينــا منتصــرون علينــا اآلن، ولكــن هــذه 
النصــرة لــن تــدوم، فســيقوم واحــد مــن بيــن عامــة الشــعب، بــال ســيف أو ســلطان، 
لــن يســتطيعوا النتصــار عليــه « )19(، وكان عصــر لوثــر ل يــزال بعيــدا جــدا، لكــّن 
واحــدا كان قــد بــدأ ينهــض، وكانــت شــهادته ضــد رومــا مزمعــة أن تثيــر الشــعوب.

أمــه  كنــف  فــي  صبــاه  منــذ  يتيمــا  عــاش  األصــل،  متواضــع  هــس  جــون  كان 
التقيــة التــي إذ كانــت تعتبــر التهذيــب ومخافــة هللا أعظــم قيمــة مــن كل األمــالك، 
اجتهــدت فــي إحــراز هــذا اإلرث ألبنهــا. وتعلــم هــس فــي احــدى مــدارس األقاليــم، 
ثــم التحــق بجامعــة بــراغ بعدمــا حصــل علــى منحــة دراســية مــن أهــل الخيــر. وصحبتــه 
أمــه فــي الســفر إلــى بــراغ، وكانــت أرملــة فقيــرة. وعندمــا اقتربــا مــن المدينــة العظيمــة 
جثــت بجــوار ذلــك الشــاب اليتيــم وطلبــت مــن اآلب الســماوي أن يباركــه. ولــم تكــن 

تلــك األم تعلــم كيــف ســتجاب صالتهــا.
فــي الجامعــة امتــاز هــس علــى أقرانــه بمثابرتــه علــى الــدرس ونجاحــه الســريع 
احتــرام  المثاليــة  وحياتــه  الجــذاب  اللطيــف  ســلوكه  اكســبه  بينمــا  المتواصــل، 
الجميــع. وقــد كان تابعــا مخلصــا لكنيســة رومــا وباحثــا مجــدا فــي طلــب البــركات 
الروحيــة التــي كانــت الكنيســة تدعــي منحهــا للنــاس. وفــي مناســبة اليوبيــل تقــدم 
مــن كرســي العتــراف، ووهــب كل النقــود القليلــة التــي كان يحتفــظ بهــا، وانضــم 
إلــى الموكــب حتــى يكــون لــه نصيــب فــي الغفــران الموعــود بــه. وبعــد إنهــاء دراســته 
فــي الكليــة اُلِحــَق بســلك الكهنــوت وبســرعة هائلــة بلــغ درجــة الكرديناليــة، وســرعان 
مــا اتصــل ببــالط الملــك. وصــار أســتاذا ثــم عميــدا للجامعــة التــي كان قــد تلقــى 
علومــه فيهــا، وفــي ســنوات قليلــة صــار ذلــك الطالــب الــذي كان يتلقــى إحســانات 

أهــل الخيــر فخــر بــالده واشــتهر اســمه فــي أوروبــا كلهــا.

عمل اإلصالح يبتدئ
لكــّن هــس بــدأ عمــل اإلصــالح فــي حقــل آخــر، فبعــد ســنوات قليلــة مــن ســيامته 
أقيــم واعظــاً علــى كنيســة بيــت لحــم. وكان مؤســس هــذه الكنيســة يؤيــد  كاهنــاً 
رغــم  وعلــى  األمــور.  أهــم  مــن  ويعتبــره  الشــعب  بلغــة  بالكتــاب  الكــرازة  موضــوع 
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مقاومــة رومــا لهــذا اإلجــراء لــم يتوقــف التبشــير فــي بوهيميــا تمامــا. لكــّن الجهــل 
باَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس كان فظيعــا فتفشــت الرذيلــة تبعــا لذلــك بيــن كل الطبقــات. 
بــال رحمــة مستشــهدا بكلمــة هللا لتعزيــز مبــادئ  وقــد فضــح هــس هــذه الشــرور 

الحــق والطهــارة وطبعهــا وغرســها فــي األذهــان.
وأن جيــروم، أحــد مواطنــي بــراغ الــذي ارتبــط بهــس بعــد ذلــك أوثــق ارتبــاط، 
ملكــة  وكانــت  إنكلتــرا.  مــن  عودتــه  عنــد  ويكلِــف  مؤلفــات  معــه  أحضــر  قــد  كان 
إنكلتــرا التــي اعتنقــت تعاليــم ويكلِــف أميــرة بوهيميَّــة، وبفضــل نفوذهــا انتشــرت 
كتــب ذلــك المصلــح وتداولتهــا األيــدي فــي وطنهــا. وقــد قــرأ هــس هــذه الكتــب 
بشــغف واهتمــام عظيميــن واقتنــع بــأن مؤلفهمــا مســيحي مخلــص، ومــال إلــى قبــول 
اإلصالحــات التــي دافــع عنهــا. كان هــس قــد بــدأ الســير فــي طريــق مــن شــأنه أن 

يباعــد بينــه وبيــن رومــا، وإن كان هــو لــم يعــرف ذلــك.

صورتان تؤثران في هس
قرابــة ذلــك الوقــت وصــل إلــى بــراغ مــن إنكلتــرا اثنــان مــن الغربــاء مــن أربــاب 
العلــم، كانــا قــد حصــال علــى النــور وأتيــا إلــى هــذه البــالد القاصيــة لينشــراه فيهــا. 
واذ بــدآ بهجــوم علنــي علــى ســيادة البابــا أســكتتهما الســلطات ســريعا. ولكــن إذ 
كانــا ل يريــدان أن يتنحيــا عــن غرضهمــا لجــآ إلــى إجــراءات أخــرى. فبصفتهمــا فنانيــن 
رســما فــي ســاحة واســعة مكشــوفة لجماهيــر النــاس صورتيــن، أولهمــا تمثــل دخــول 
المســيح إلــى أورشــليم »  َوِديًعــا َراكِبًــا َعلَــى أَتَــاٍن َوَجْحــٍش ابْــِن أَتَــاٍن « )متــى 21: 
5(. ويتبعــه تالميــذه وقــد بليــت ثيابهــم مــن طــول الســفر، وهــم يســيرون حفــاة. أمــا 
الصــورة الثانيــة فقــد رســما فيهــا الموكــب البابــوي وقــد ارتــدى البابــا أفخــر الثيــاب 
وأبهــى الحلــل وعلــى رأســه اإلكليــل المثلــث، وامتطــى جــوادا عليــه زينــة فخمــة، 

وكان يتقدمــه ضاربــو األبــواق ويتبعــه الكرادلــة واألســاقفة فــي حللهــم البهيــة.
كانــت هــذه عظــة اســترعت انتبــاه النــاس مــن كل الطبقــات. وقــد أتــى جماهيــر 
النــاس لمشــاهدة تلــك الصورتيــن، ولــم يخــَف مغزاهمــا علــى أحــد. وتأثــر كثيــرون 
أنــه هــو الســيد، وكبريــاء  إذ رأوا الفــرق الشاســع بيــن وداعــة المســيح وتنازلــه مــع 
البابــا وغطرســته مــع أنــه يعتــرف بأنــه عبــده وخادمــه. فحــدث كثيــر مــن الشــغب 
يرحــال حرصــا  أن  لهمــا  ينبغــي  أنــه  الغريبــان  ذانــك  وجــد  وقــت  وبعــد  بــراغ.  فــي 
علــى ســالمتهما. لكــّن الــدرس الــذي علمــاه للشــعب لــم يُنــَس أبــدا. لقــد أحدثــت 
الصورتــان تأثيــرا عظيمــا فــي نفــس هــس، وذلــك قــاده إلــى دراســة أكمــل للكتــاب 
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ولمؤلفــات ويكلِــف. ومــع أنــه لــم يكــن إلــى ذلــك الحيــن متأهبــا لقبــول اإلصالحــات 
التــي دافــع عنهــا ويكلِــف فقــد رأى بوضــوح أكثــر حقيقــة البابويــة عــن كثــب، وبغيــرة 

عظيمــة شــهَّر بكبريــاء الســلطة الكنســية وطموحهــا وفســادها.
فــي  حــدث  الــذي  الضطــراب  ألن  أَلَْمانْيَــا،  إلــى  النــور  امتــد  بوهيميــا  ومــن 
منهــم  كثيــرون  وكان  األلمــان.  الطلبــة  مــن  مئــات  انســحاب  ســبّب  بــراغ  جامعــة 
س، فعنــد عودتهــم بشــروا  قــد تلقــوا مــن هــس معرفتهــم األولــى باَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ

وطنهــم. فــي  باإِلنِْجيــل 
وصلــت أنبــاء العمــل فــي بــراغ إلــى رومــا، وســرعان مــا اســتُدعي هــس ليمثــل 
ملــك  اتحــد  فلقــد  لمــوت مؤكــد.  نفســه  عــرض  قــد  لــكان  أطــاع  فلــو  البابــا.  أََمــام 
بوهيميــا وملكتهــا مــع رجــال الجامعــة وبعــض النبــالء والضبــاط فــي تقديــم التمــاس 
إلــى البابــا حتــى يســمح ببقــاء هــس فــي بــراغ وأن تســتجوبه رومــا بواســطة منــدوب 
بابــوي. ولكــن بــدل مــن أن يجيبهــم البابــا إلــى هــذا الطلــب شــرع فــي محاكمــة هــس 

وإدانتــه، وأعلــن أن مدينــة بــراغ قــد وقعــت تحــت الحــرم البابــوي.

اهتياج في مدينة براغ
فــي ذلــك العصــر كان إصــدار حكــم كهــذا كفيــال بــأن ينشــر الذعــر الشــامل، 
والحتفــالت التــي تصحــب هــذا الحكــم كانــت تثيــر الرعــب فــي قلــوب الشــعب 
الــذي كان ينظــر إلــى البابــا كنائــب هلل نفســه وفــي يــده مفاتيــح الســماء والجحيــم 
ولــه الســلطان علــى أن يســتنزل األحــكام الزمنيــة والروحيــة. وكان النــاس يعتقــدون 
أن أبــواب الســماء تغلــق فــي وجــه كل إقليــم يقــع عليــه هــذا الحــرم، وأنــه إذا لــم 
يــرض البابــا برفــع هــذا الحكــم فــإن أرواح الموتــى تنفــى بعيــدا مــن مواطــن الســعادة. 
وكعالمــة لهــذه الكارثــة المخيفــة أوقفــت كل الخدمــات الدينيــة، فأقفلــت الكنائــس 
وكان يحتفــل بمراســم الــزواج فــي ســاحة الكنيســة، ولــم يكــن يُســمح بدفــن الموتــى 
فــي المدافــن المكرَّســة بــل كانــوا يــوارون الثــرى، مــن دون إقامــة طقــوس الدفـّـن، فــي 
الخنــادق أو الحقــول. وهكــذا بهــذه اإلجــراءات التــي تؤثــر فــي التصــورات حاولــت 

رومــا أن تتحكــم فــي ضمائــر الشــعب.
بهــس كســبب  النــاس  مــن  بــراغ وشــهَّرت جماعــة كبيــرة  الشــغب مدنيــة  عــم 
لــكل الكــوارث وطالبــوا بتســليمه لغضــب رومــا. فلكــي يســكِّن المصلــح العاصفــة 
بــراغ  إلــى أصدقائــه الذيــن تركهــم فــي  إلــى مســقط رأســه وكتــب  انســحب مؤقتــاً 
يقــول: » إنــي إذا كنــت قــد انســحبت مــن وســطكم فذلــك إطاعــة لوصيــة المســيح 
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واحتــذاء لمثالــه حتــى اعفــي ضعفــاء العقــول مــن أن يجلبــوا علــى أنفســهم دينونــة 
أبديــة، وحتــى ل أكــون ســببا فــي وقــوع حــزن أو اضطهــاد علــى األتقيــاء. واعتكفــت 
أَيْضــاً خوفــا مــن أن يظــل الكهنــة العديمــو التقــوى يحرِّمــون الكــرازة بكلمــة هللا بينكــم 
وقتــا أطــول، ولكنــي لــم أترككــم لكــي أنكــر الحــق اإللهــي الــذي ألجلــه أنــا مســتعد 
بمعونــة هللا ألن أمــوت « )20(. ولــم يكــف هــس عــن مواصلــة كفاحــه بــل ســافر 
مخترقــا البــالد المجــاورة معلِّمــا الجماهيــر المتعطشــة. وهكــذا كانــت اإلجــراءات 
لَ  » ألَنََّنــا  أبعــد،  مــدى  إلــى  نشــره  فــي  ســببا  اإلِنِْجيــل  لقمــع  البابــا  اتخذهــا  التــي 

، بَــْل ألجــل الَْحــقِّ « )2 كورنثــوس 13: 8(. نَْســتَِطيُع َشــيْئًا ِضــدَّ الَْحــقِّ
“فــي هــذا الــدور مــن حيــاة هــس كان يبــدو أن عقلــه قــد صــار مســرحا لكفــاح 
مريــر. فمــع أن الكنيســة كانــت تحــاول أن تدمــر حياتــه بصواعقهــا فهــو لــم يرفــض 
ســلطانها أو يجحــده. كان ل يــزال يعتبــر الكنيســة البابويــة عــروس المســيح، والبابــا 
ممثــال لهــا ونائبــا عنــه. إنمــا الــذي كان هــس يحاربــه هــو ســوء اســتخدام الســلطة 
ل المبــدأ نفســه. وهــذا أثــار صراعــا مخيفــا بيــن اِقِْتنــاع عقلــه ومطالــب ضميــره، 
فــإذا كانــت الســلطة عادلــة ومعصومــة كمــا كان يعتقــد فكيــف حــدث أنــه أحــس 
الطاعــة  تنتهــي  أن إطاعتهــا خطيــة، فكيــف  وقــد رأى  إلــى عصيانهــا؟  باضطــراره 
للكنيســة المعصومــة إلــى تلــك النهايــة؟ تلــك كانــت المشــكلة التــي اســتعصى 
عليــه حلهــا، وذلــك هــو الشــك الــذي عذبــه ســاعة بعــد ســاعة. وأقــرب الحلــول 
التــي خطــرت لــه هــو أن مــا حــدث قديمــا فــي أيــام المخلــص يحــدث هــو نفســه اآلن 
أناســا أشــرارا يســتخدمون ســلطاتهم  مــرة أخــرى، وهــو أن كهنــة الكنيســة غــدوا 
المشــروعة فــي أغــراض غيــر مشــروعة. هــذا قــاده إلــى أن يتخــذ إلرشــاده وإرشــاد 
مــن يبشــرهم المبــدأ المقــرر وهــو أن وصايــا الكتــاب التــي نُقلــت عــن طريــق الفهــم 
هــي التــي ينبغــي أن تســود علــى الضميــر وتتحكــم فيــه، وبمعنــى آخــر أن هللا الــذي 
يتكلــم فــي الكتــاب، ل الكنيســة التــي تتكلــم بواســطة الكهنــة، هــو المرشــد الــذي 

ل يخطــئ « )21(.

جيروم ينضم إلى هس
كنيســته  إلــى  هــس  عــاد  وقــت  بعــد  بــراغ  فــي  الهتيــاج  شــدة  خفــت  فلمــا 
المســماة بيــت لحــم ليواصــل الكــرازة بكلمــة هللا بغيــرة وشــجاعة عظيمتيــن. كان 
إلــى جانبــه.  وقفــوا  النبــالء  مــن  وكثيريــن  الملكــة  لكــّن  وأقويــاء،  نشــيطين  أعــداؤه 
النقيــة المثقفــة المنعشــة وحياتــه المقدســة مــن  بيــن تعاليمــه  وكثيــرون إذ قارنــوا 
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جهــة، والمبــادئ المنحطــة الحقيــرة التــي كان ينشــرها البابويــون، والجشــع والدعــارة 
والفجــور التــي كانــوا يرتكبونهــا مــن جهــة أخــرى، اعتبــروا النحيــاز إليــه شــرفا عظيمــا.

كان هس قد وقف وحده في عمله وكفاحه حتى ذلك الحين، غير أن جيروم، 
الذي كان قد اعتنق تعاليم ويكلِف وهو في إنكلترا، انضم إليه في عمل اإلصالح. 
واتحــد الثنــان بعــد ذلــك فــي حياتهمــا، ولــم يفترقــا فــي موتهمــا. كان جيــروم متألــق 
الذكاء ذا فصاحة وعلم غزير، وقد أحرز نصيبا كبيرا في تلك المواهب التي تظفر 
برضى الشــعب واستحســانه، لكن هس كان متفوقا عليه في الصفات التي تحدد 
قــوة الخلــق الحقيقيــة، فكانــت أفــكاره الهادئــة ورأيــه الصائــب رادعــا لــروح جيــروم 
المتحفــزة الوثابــة، وهــذا األخيــر عــرف بتواضــع حقيقــي قــدر هــس وخضع لمشــوراته، 

وبفضــل جهودهمــا المتحــدة انتشــر اإلصــالح بســرعة عظيمــة.
لقــد جعــل هللا نــوراً عظيمــاً يشــرق علــى عقلــي هذيــن الرجليــن المختاريــن، 
لــم يحصــال علــى كل  فكشــف لهمــا الشــيء الكثيــر مــن ضــاللت رومــا، ولكنهمــا 
عــن طريــق خادميــه هذيــن  كان هللا  للعالــم.  يعطــى  أن  مزمعــا  كان  الــذي  النــور 
يخــرج الشــعب مــن ظلمــات البابويــة، ولكــن كان ل بــد لهمــا مــن مواجهــة عقبــات 
ومعطــالت كثيــرة وعظيمــة، وقــد قادهمــا هللا خطــوة فخطــوة علــى قــدر احتمالهمــا. 
أنهمــا لــم يكونــا مســتعدين لقبــول كل النــور دفعــة واحــدة. فلــو قــدم إليهمــا النــور 
فــي مــلء قوتــه مثــل نــور الشــمس فــي وقــت الظهيــرة إلــى قــوم عاشــوا طويــال فــي 
الظــالم، فلربمــا كانــا يرتــدان راجعيــن. ولذلــك كشــف هللا النــور لهذيــن القائديــن 
قليــال قليــال بمقــدار مــا يســتطيع الشــعب تقبلــه. ومــن جيــل إلــى جيــل كان علــى 
إلــى  الشــعب  يقــودوا  وأن  الطريــق  هــذا  متتبعيــن  يســيروا  أن  اآلخريــن  العامليــن 

األََمــام فــي طريــق اإلصــالح.
بابــاوات  ثالثــة  هنالــك  فــكان  الكنيســة.  فــي  متفشــيا  النشــقاق  ظــل 
يتنازعــون الســيادة، وامتــأت ربــوع العالــم المســيحي بالجرائــم والشــغب تبعــا 
فــي  الحــرم  بقــذف  منهــم  كل  يكتــف  لــم  وإذ  والمنازعــات.  المشــاغبات  لتلــك 
وجــه اآلخريــن لجــأ إلــى األســلحة الماديــة، فبُــذل المــال لشــراء األســلحة وحشــد 
يحصلــوا  فلكــي  الحــال،  بطبيعــة  المــال  إلــى  يحتاجــون  الثالثــة  وكان  الجيــوش. 
التذييــل(.  )انظــر  للبيــع  وبركاتهــا  ووظائفهــا  الكنيســة  هبــات  ُعرضــت  عليــه 
منافســيهم  إلذلل  والحــرب  الســيمونية  إلــى  فلجــأوا  برؤســائهم  الكهنــة  وتمثــل 
وتقويــة ســلطانهم هــم. أمــا هــس فــكان كل يــوم يزيــد بســالة ويرعــد بكالمــه ضــد 
التــي كانــت الكنيســة تغضــي عنهــا وتتســاهل معهــا باســم الديــن،  الرجاســات 
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الــذي  الشــقاء  كل  علــة  بأنهــم  جهــارا  رومــا  كنيســة  قــادة  يتهمــون  النــاس  وكان 
المســيحي. العالــم  غمــر 

ومــرة أخــرى بــدا كأن مدينــة بــراغ علــى وشــك الشــتباك فــي حــرب داميــة. وكمــا 
ُر إِْســرَائِيل « )1  كانــت الحــال فــي العصــور القديمــة اتهــم خــادم الــرب بأنــه » ُمَكــدِّ
البابــوي فانســحب  الحــرم  ملــوك 18: 17(. ومــرة أخــرى وقعــت المدينــة تحــت 
هــس راجعــا إلــى قريتــه. وانتهــت شــهادته األمينــة التــي كان يؤديهــا فــي كنيســته 
المســماة بيــت لحــم، وكان عليــه أن يتكلــم فــي مجــال أوســع لــكل العالــم المســيحي 

قبــل أن يبــذل حياتــه كشــاهد للحــق.
وألجــل معالجــة المســاوئ والشــرور التــي أذهلــت أوروبــا وأربكتهــا اســتدعي 
رغبــة  علــى  بنــاء  المجلــس  ُدعــي  وقــد  كونســتانس.  فــي  لالنعقــاد  عــام  مجمــع 
يوحنــا  هــو  المتنافســين  الثالثــة  البابــاوات  أحــد  بواســطة  اإلمبراطــور سجســموند 
ــب  الثالــث والعشــرون. لكــّن هــذا البابــا المدعــو يوحنــا لــم يكــن فــي الحقيقــة يرحِّ
الفحــص والمتحــان  تكــن تحتمــل  لــم  المجلــس ألن أخالقــه وسياســته  باســتدعاء 
األخالقيــة  تصرفاتهــم  فــي  متهاونيــن  كانــوا  الذيــن  األســاقفة  أيــدي  علــى  حتــى 
كأعضــاء الكنائــس فــي تلــك األيــام. ومــع ذلــك فهــو لــم يكــن يجــرؤ علــى مقاومــة 

التذييــل(. )انظــر  سجســموند  إرادة 
وكان مــن أهــم األغــراض التــي كان علــى المجمــع إنجازهــا معالجــة النشــقاق 
الحــادث فــي الكنيســة واســتئصال الهرطقــة. وألجــل هــذا دعــي البابــوان اآلخــران 
أي  الجديــدة  لــآلراء  األكبــر  المــرّوج  وكذلــك  المجمــع،  أََمــام  للمثــول  المتنازعــان 
يذهبــا  لــم  علــى ســالمتهما  يحرصــان  كانــا  فــإذ  البابــوان  ذانــك  أمــا  جــون هــس. 
بنفســهما بــل أنابــا عنهمــا ممثليــن موفديــن مــن قبلهمــا. وأمــا البابــا يوحنــا الــذي 
كان حســب الظاهــر هــو الداعــي إلــي ذلــك الجتمــاع فقــد حضــر لكــّن الهواجــس 
كانــت تســاوره إذ كان يشــك فــي نيــات اإلمبراطــور ويخشــى أن يخلعــه ويحاســبه 
التــي  الجرائــم  وعلــى كل  البابــوي  تاجــه  علــى  العــار  التــي جلبــت  الرذائــل  علــى 
كونســتانس  مدينــة  دخــل  فقــد  ذلــك  ومــع  المركــز.  ذلــك  إلــى  للوصــول  ارتكبهــا 
كبيــر  ويتبعــه جمــع  الرتــب  أعلــى  مــن  اإلكليــروس  بــه رجــال  يحــف  بأبهــة عظيمــة 
مــن الندمــاء. وخــرج كل رجــال اإلكليــروس فــي المدينــة ورؤســاؤها وجمــع غفيــر 
مــن المواطنيــن للترحيــب بــه. وكانــت فــوق رأســه مظلــة مــن ذهــب يحملهــا أربعــة 
الكرادلــة  أََمامــه، كمــا حضــر  القربــان المقــدس  الحــكام. وقــد ُحمــل  مــن عظمــاء 

والنبــالء فــي حللهــم البهيــة فــي عــرض مهيــب.
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وفــي أثنــاء ذلــك كان هنالــك مســافر آخــر يقتــرب مــن مدينــة كونســتانس. كان 
هــس يحــس بالمخاطــر التــي تتهــدده وقــد ودع أصدقــاءه كمــا لــو أنــه لــن يلتقيهــم مــرة 
أخــرى، وســار فــي رحلتــه وهــو شــاعر بــأن نهايتــه ســتكون المــوت حرقــا بالنــار. وعلــى 
الرغــم مــن أنــه كان قــد حصــل علــى صــك األمــان مــن ملــك بوهيميــا كمــا حصــل 
علــى صــك آخــر مــن اإلمبراطــور سجســموند فقــد عمــل ترتيبــه علــى أنــه قــد يمــوت.

تساهل من جانب الملك
وفــي رســالة بعــث بهــا إلــى أصدقائــه فــي بــراغ قــال: » يــا إخوتــي. إنــي مســافر 
واثــق  القتلــة. ولكنــي  الكثريــن  الملــك لمواجهــة أعدائــي  مــن  أمــان  وبيــدي صــك 
ثقــة كاملــة بــاهلل القديــر وبمخلصــي، وأنــا أثــق بأنــه ســيصغي إلــى صلواتكــم الحــارة 
وأنــه سيســكب حكمتــه فــي فمــي حتــى أقاومهــم، وأنــه ســيمنحني روحــه القــدوس 
بــل  التجــارب والســجن،  بــكل شــجاعة  ننــي بحقــه حتــى أســتطيع أن أجابــه  ليحصِّ
الموت القاســي إن لزم األمر. لقد تألم يســوع المســيح ألجل أحبائه فهل نســتغرب 
أنــه قــد تــرك لنــا مثــال حتــى نحتمــل بصبــر كل شــيء ألجــل خالصنــا، إنــه هللا ونحــن 
خالئقــه، وهــو الــرب ونحــن عبيــده، وهــو ســيد العالــم أمــا نحــن فبشــر محتقــرون، 
ومــع ذلــك فقــد تألــم! فلمــاذا إذاً ل نتألــم نحــن، ل ســيما أن اآللم هــي لتطهيرنــا؟ فيــا 
أحبائــي، إذا كان موتــي يــؤول إلــى مجــده فصلــوا حتــى يجــْيَء ســريعا وحتــى أحتمــل 
كل الباليــا بصبــر وثبــات. أمــا إذا كان مــن األفضــل أن أعــود إليكــم فصلــوا حتــى أعــود 
مــن دون أن أتلــوث، أي حتــى ل أكتــم حرفــا واحــدا مــن حــق اإلِنِْجيــل وحتــى أتــرك 
إلخوتــي مثــال فاضــال نبيــال يتبعونــه. وهكــذا فمــن المرجــح أنكــم لــن تــروا وجهــي فــي 
بــراغ بعــد اآلن، أمــا اذا تعطَّفــت إرادة هللا القديــر بإعادتــي إليكــم فلنســر قدمــا فــي 

عملنــا ونحــن أثبــت قلبــا فــي معرفــة شــريعته ومحبتهــا « )22(.
وفــي رســالة أخــرى أرســلها إلــى كاهــن كان قــد صــار تلميــذا لإلنجيــل تكلــم هــس 
باتضــاع عميــق عــن أخطائــه متهمــا نفســه بأنــه » كان يحــس بالســرور عندمــا يرتــدي 
المالبــس الفاخــرة، وأنــه كان يقتــل الســاعات فــي ممارســات تافهــة «. ثــم أضــاف 
النفــوس  وخــالص  هللا  مجــد  » ليــت  المؤثــرة:  التحذيــرات  هــذه  ســبق  مــا  إلــى 
يشــغالن عقلــك وليــس امتــالك هبــات النــاس أو األمــالك أو العقــارات. حــاذر 
ــه كل اهتمامــك  مــن تزييــن بيتــك أكثــر مــن تزييــن نفســك، وفــوق كل شــيء وجِّ
وعنايتــك إلــى البنــاء الروحــي. كــن تقيــا ومتواضعــا مــع الفقــراء ول تنفــق أموالــك 
فــي األكل والشــرب وإقامــة الولئــم. فــإذا لــم تصلــح حياتــك وتكــف عــن اإلفــراط فــي 
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تمتعاتــك فأنــا أخشــى أنــك ســتقع تحــت طائلــة التأديــب القاســي كمــا هــو الحــال 
ولذلــك  تعاليمــي،  تلقيــت  طفولتــك  منــذ  ألنــك  عقيدتــي  تعــرف  أنــت  معــي... 
فــال جــدوى فــي أن أكتــب لــك أكثــر مــن هــذا. ولكنــي أناشــدك برحمــة الــرب أل 
تتمثــل بــي فــي أي مــن األباطيــل التــي رأيتنــي أســقط فيهــا «. وعلــى غــالف الرســالة 
أضــاف قائــال: » أناشــدك يــا صديقــي أل تفــّض هــذه الرســالة حتــى يتأكــد لــك بمــا 

ل يحتمــل الشــك أننــي قــد ُمــت « )23(.

القبض على المصلح
وفــي أثنــاء الرحلــة رأى هــس دلئــل علــى انتشــار تعاليمــه فــي كل مــكان وقبــول 
النــاس دعوتــه قبــول حســنا، فقــد تجمهــر النــاس لمقابلتــه، وفــي بعــض المــدن كان 

الحــكام يتبعونــه فــي الشــوارع.
عند وصول هس إلى كونستانس ُمنح حرية كاملة. وأُضيف إلى صك األمان 
لــه. ولكــن علــى رغــم  البابــا  لــه مــن اإلمبراطــور تأكيــد شــخصي بحراســة  الممنــوح 
ذلــك فــكل تلــك العهــود والتأكيــدات المقدســة المتكــررة قــد انتُهكــت ونقضــت إذ 
اعتقــل بعــد وقــت قصيــر بأمــر البابــا والكرادلــة وألقــي بــه فــي جــب كريــه الرائحــة. 
وبعــد ذلــك نُقــل إلــى قلعــة منيعــة عبــر الريــن وُحفــظ أســيرا فيهــا. أمــا البابــا الــذي 
لــم يســتفد مــن غــدره فقــد ألقــي بــه هــو نفســه بعــد ذلــك بوقــت قصيــر فــي الســجن 
ذاتــه )24( بعدمــا تأكــد للمجمــع أنــه قــد ارتكــب أحــط الجرائــم، فضــالً عــن القتــل 
والســيمونية والزنــا، » خطايــا ذكرهــا أَيْضــاً قبيــح «، علــى حــد قــول المجمــع. وأخيــرا 
ُجــرد مــن تــاج البابويــة وطــرح فــي الســجن. والبابــوان اآلخــران المتنافســان ُخلعــا، 

واختيــر بابــا جديــد.
ومــع أن البابــا نفســه كان مرتكبــا جرائــم أعظــم مــن تلــك التــي اتهــم بهــا هــس الكهنــة 
وبسببها طالب باإلصالح، فإن المجمع عينه الذي جرد البابا من رتبته تقدم ليسحق 
المصلــح. ولقــد أثــار خبــر اعتقــال هــس ســخطا عظيمــا فــي بوهيميــا، فقــدم بعــض 
األمراء األقوياء احتجاجات شديدة ضد هذا العتداء. واإلمبراطور الذي كان يرفض 
الســماح بانتهــاك صــك األمــان قــاوم اإلجــراءات التــي اتخــذت ضــد هــس. لكــّن أعــداء 
المصلح كانوا خبثاء وأصروا على تنفيذ أغراضهم. وقد لجأوا إلى تعصب اإلمبراطور 
ومخاوفــه وغيرتــه علــى الكنيســة. وقدمــوا حججــا مطولــة يبرهنــون بهــا أن » اإليمــان 
ينبغــي أل يُحفــظ لــدى الهراطقــة أو مــن يشــتبه بأنهــم هراطقــة حتــى ولــو كانــت فــي 

أيديهــم صكــوك أمــان مــن اإلمبراطــور أو الملــوك « )25(. وهكــذا انتصــروا.
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ومــع أن هــس كان فــي منتهــى اإلعيــاء والضعــف مــن أثــر المــرض الــذي أصابــه 
فــي الســجن — ألن الهــواء الرطــب المتعفــن واألبخــرة الكريهــة التــي كانــت تنبعــث 
مــن ســجنه المحتبــس الهــواء أصابتــه بحمــى كادت تقضــي علــى حياتــه — فقــد 
أتــى بــه أخيــرا ليمثــل أََمــام المجلــس. فوقــف موثقــا باألصفــاد الثقيلــة فــي حضــرة 
ظــل  الطويلــة  المحاكمــة  أثنــاء  وفــي  بحمايتــه.  تعهــد  قــد  كان  الــذي  اإلمبراطــور 
متمســكا بإيمانــه بــكل قــوة وثبــات. وأََمــام أحبــار الكنيســة ورجــال الدولــة المجتمعيــن 
نطــق باحتجــاج مقــدس أميــن ضــد فســاد رجــال الكهنــوت. وعندمــا طُلــب منــه أن 

يختــار بيــن أن ينكــر عقائــده أو يُحكــم عليــه بالمــوت فقــد قبــل أن يمــوت شــهيدا.

نعمة للا تسنده
الحكــم  قبــل  مــرت  التــي  اآللم  أســابيع  خــالل  ففــي  نعمــة هللا.  ســندته  وقــد 
النهائــي عليــه امتــأت نفســه بســالم الســماء. فكتــب إلــى أحــد أصدقائــه يقــول: 
» إنــي أكتــب هــذه الرســالة مــن ســجني وأنــا موثــق اليديــن أتوقــع حكــم المــوت علَّــي 
غــدا... فعندمــا نجتمــع معــا مــرة أخــرى بمســاعدة يســوع فــي حيــاة الخلــود حيــث 
الســالم المفــرح الســعيد فســتعلم كــم كان الــرب رحيمــا حيالــي، وكيــف ســندني 

بقوتــه العظيمــة فــي وســط تجاربــي وآلمــي « )26(.

يأبى أن يتراجع
وفــي ظــالم ســجنه رأى بعيــن اإليمــان نصــرة اإليمــان الحقيقــي. وإذ عــاد بأفــكاره 
وأحالمــه إلــى الكنيســة فــي بــراغ حيــث كــرز باإلِنِْجيــل رأى البابــا وأســاقفته وقــد محــوا 
صــور المســيح وطمســوا معالمهــا التــي كان هــو قــد رســمها علــى الجــدران. » وقــد 
أزعجتــه هــذه الرؤيــا وأفزعتــه. ولكنــه رأى فــي اليــوم التالــي كثيريــن مــن الرســامين 
عاكفيــن علــى إعــادة رســم تلــك الصــور. وقــد زاد عددهــا واشــتد لمعــان ألوانهــا. 
وعندما انتهى أولئك الفنانون من رسم تلك الصور وقد احتشد حولهم جمع كثير 
صاحــوا قائليــن: ليــأِت اآلن البابــوات واألســاقفة، إنهــم مهمــا جاهــدوا لــن يســتطيعوا 
أن يطمسوا هذه الصور بعد اآلن! «. وقال ذلك المصلح وهو يقص حلمه: » إني 
متأكــد مــن هــذا أن صــورة المســيح لــن تطمــس أبــدا. لقــد كانــوا يتمنــون مالشــاتها، 
لكّنهــا ستُرســم مــن جديــد فــي كل القلــوب بواســطة مبشــرين أفضــل منــي « )27(.

أوقــف هــس أََمــام المجمــع للمــرة األخيــرة، وكان الجتمــاع حافــال بشــخصيات 
واألســاقفة  والكرادلــة  اإلمبراطوريــة  وأمــراء  اإلمبراطــور  هنــاك  كان  شــهيرة. 
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اليــوم،  ذلــك  أحــداث  أتــوا لمشــاهدة  الذيــن  النــاس  مــن  والكهنــة، وجمــع غفيــر 
وكان كثيــرون مــن أنحــاء بلــدان العالــم المســيحي قــد اجتمعــوا ليكونــوا شــهودا 
علــى أول ضحيــة عظيمــة فــي الصــراع الطويــل الــذي كان ســيتقرر فيــه مبــدأ حريــة 

العبــادة. وحريــة  الضميــر 
إنــكار  يرفــض  أنــه  أعلــن  النهائــي  بقــراره  ليدلــي  اســتُدعي  قــد  هــس  كان  وإذ 
تعاليمــه. وثبَّــت نظــره الثاقــب علــى الملــك الــذي انتهــك عهــده لــه علــى نحو مشــين 
تحــت  المجلــس  أََمــام  أمثــل  أن  اختيــاري  بمحــض  عزمــت  » لقــد  قائــال:  وأعلــن 
حمايــة الملــك الحاضــر هنــا اآلن وبنــاء علــى وعــده لــي باألمــان « )28(، فاحمــر 

إليــه أنظــار كل الحاضريــن. وجــه سجســموند خجــال عندمــا اتجهــت 
وبعــد النطــق بالحكــم بــدأت إجــراءات تجريــده مــن رتبتــه الكهنوتيــة. وقــد أُلبــس 
األســاقفة أســيرهم الــزي الكهنوتــي، فقــال معلقــا: » إن ربنــا يســوع المســيح ألبــس 
 .)29( بيالطــس «  إلــى  بأخــذه  هيــرودس  أمــر  عندمــا  إهانتــه  بقصــد  أبيــض  رداء 
وعندمــا أمــر مــرة أخــرى بــأن يتراجــع عــن تعاليمــه التفــت إلــى الشــعب ثــم أجــاب 
قائــال: » إذاً بــأي وجــه أشــاهد الســماوات؟ وكيــف أنظــر إلــى جمــوع النــاس الذيــن 
هــذا  أقــّدر  ممــا  أكثــر  خالصهــم  أقــّدر  فأنــا  كال  الطاهــر؟  باإلِنِْجيــل  بشــرتهم  قــد 
الجســد الفانــي المحكــوم عليــه بالمــوت «. وقــد ُجــرد مــن مالبســه الكهنوتيــة قطعــة 
بعــد أخــرى، وكلمــا قــام أســقف بــدوره فــي الحتفــال كان ينطــق علــى هــس باللعنــة. 
وأخيــرا وضعــوا علــى رأســه إكليــال مــن الــورق هرمــي الشــكل رُســمت عليــه صــور 
مخيفــة لأبالســة وقــد كُتبــت عليــه كلمــة » كبيــر الهراطقــة « فــي مــكان ظاهــر فــوق 
جبينــه. فقــال هــس: » إننــي بفــرح عظيــم ألبــس إكليــل العــار هــذا ألجلــك يــا يســوع، 

أنــت الــذي مــن أجلــي قــد أُلبســت إكليــال مــن الشــوك «.
نفســك  نكــرِّس  نحــن  » واآلن  األســاقفة،  قــال  هكــذا  ألبســوه  أن  وبعــد 
للشــيطان «. أمــا هــس، فــإذ رفــع عينيــه صــوب الســماء قــال، » أمــا أنــا ففــي يديــك 

 .)30( فديتنــي «  قــد  ألنــك  يســوع  الــرب  أيهــا  روحــي  اســتودع 

يموت على آلة اإلعدام
ثــم أســلم إلــى أيــدي الســلطات المدنيــة فاقتــادوه إلــى مــكان اإلعــدام وتبعــه 
فــي حللهــم  والكهنــة واألســاقفة  المســلحين،  الرجــال  مــن  مئــات  موكــب عظيــم، 
الغاليــة الثمــن، وســكان مدينــة كونســتانس. وعندمــا أُؤثِــق إلــى آلــة اإلعــدام وكان 
كل شــيء مَعــدا إلشــعال النــار أنــذر ذلــك الشــهيد مــرة أخيــرة لينقــذ نفســه بإنــكار 
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ضاللتــه وجحدهــا. فقــال هــس: » أيَّ ضــاللت أجحدهــا أو أرفضهــا؟ أنــا أعلــم 
أنــي لــم أخطــئ فــي شــيء ول ارتكبــت جرمــا. إنــي أُشــهد هللا علــى أن كل مــا كتبتــه 
ومــا كــرزت بــه كان القصــد منــه إنقــاذ النفــوس مــن الخطيئــة والهــالك. ولذلــك فإنــي 
بــكل ســرور أثبــت بدمــي مــا قــد كتبتــه وبشــرت بــه « )31(. وعندمــا أضرمــت النــار 
مــن حولــه أبتــدأ يترنــم قائــال: » يــا يســوع ابــن داود ارحمنــي «. وظــل يفعــل ذلــك 

إلــى أن أســكت صوتــه إلــى األبــد.
أدهشــت هــذه البطولــة وقــوة الحتمــال أعــداءه أنفســهم فقــال أحــد البابوييــن 
الغيوريــن وهــو يصــف استشــهاد هــس ثــم استشــهاد جيــروم الــذي مــات بعــد ذلــك 
بقليــل: » احتمــل كالهمــا بعــزم راســخ وعقــل ثابــت دنــو ســاعتهما األخيــرة. لقــد 
اســتعدا للذهــاب إلــى النيــران كمــا لــو كانــا ذاهبيــن إلــى وليمــة عــرس. ولــم ينطقــا 
بمــا يعبــر عــن األلــم. وعندمــا اندلعــت الســنة اللهيــب وامتــدت نحوهمــا بــدآ يترنمان 

ويســبحان ولــم تســتطع النــار المتوهجــة أن توقفهمــا عــن التســبيح « )32(.
بعدمــا احتــرق جســد هــس كلــه ُجمــع رمــاده والتــراب الــذي كان تحتــه وألقــي بــه 
فــي نهــر الريــن وهكــذا ُحملــت بقايــاه إلــى األقيانــوس. وعبثــا تصــور مضطهــدوه أنهــم 
قــد اســتأصلوا المبــادئ التــي كــرز بهــا. ولــم يكونــوا يتصــورون أن ذلــك الرمــاد الــذي 
ألقــوا بــه فــي البحــر فــي ذلــك اليــوم كان مزمعــا أن يكــون كبــذار يــزرع فــي كل ممالــك 
األَرْض، وفــي بلــدان لــم تُكتشــف بعــد، وســيأتي بثمــر كثيــر فــي قيــام شــهود كثيريــن 
صــدى  كونســتانس  مجمــع  جوانــب  فــي  رن  الــذي  الصــوت  لذلــك  كان  للحــق. 
سيســمع فــي كل العصــور الالحقــة. نعــم إن هــس قــد مــات وزال مــن الوجــود، لكــّن 
الحقائــق التــي مــات فــي ســبيل إثباتهــا ل يمكــن أن تندثــر. إن مثــال اإليمــان والجلــد 
الــذي أبــداه كان مــن شــأنه أن يشــجع جماهيــر مــن النــاس علــى الثبــات فــي جانــب 
الحــق فــي مواجهــة العــذاب والمــوت. لقــد برهــن إعــدام هــس علــى قســوة رومــا 
وغدرهــا. إن أعــداء هــس بعملهــم هــذا إنمــا كانــوا يناصــرون ويروجــون الحــق الــذي 

عبثــاً حاولــوا مالشــاته، وإن كانــوا ل يــدرون.

جيروم يصل إلى كونستانس
ومــع ذلــك فقــد كانــت ســتقام آلــة التعذيــب مــرة أخــرى فــي كونســتانس، ودم 
شــاهد آخــر كان وشــيكا أن يــراق ألجــل الحــق. إن جيــروم وهــو يــودع هــس عنــد 
رحيلــه للمثــول أََمــام المجمــع جعــل يحثــه علــى الشــجاعة والثبــات معلنــا لــه أنــه إذا 
وقــع فــي أي خطــر فســيهب لنجدتــه، فحالمــا علــم أن صديقــه المصلــح قــد طُــرح 
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فــي الســجن تأهــب ذلــك التلميــذ األميــن فــي الحــال إلنجــاز وعــده. ومــن دون أن 
يحصــل علــى صــك أمــان بــدأ رحلتــه إلــى كونســتانس ومعــه رفيــق واحــد. ولــدى 
وصولــه إلــى هنــاك اقتنــع بأنــه إنمــا قــد عــرض نفســه للخطــر مــن دون أن يتمكــن مــن 
عمــل شــيء إلنقــاذ هــس. فهــرب مــن المدينــة. ولكــن فيمــا كان عائــدا إلــى وطنــه 
قُبــض عليــه وأعيــد مكبــال بالقيــود وتحــت حراســة فرقــة مــن الجنــود. وعندمــا وقــف 
أََمــام المجمــع أول مــرة كانــت إجابتــه علــى التهــم الموجهــة ضــده تقابــل بصرخــات 
قائلــة: » أطرحــوه فــي النــار، ألقــوا بــه فــي اللهيــب! « )33(. وقــد طُــرح فــي ســجن 
مظلــم وأوثــق بالقيــود، وكان فــي وضــع ســبَّب لــه آلمــا مبرحــة، وكان طعامــه الخبــز 
والمــاء. وبعــد بضعــة شــهور ســبَّبت لــه آلم الســجن مرضــا كاد يقضــي عليــه، فــإذ 
خــاف أعــداؤه أن يفلــت منهــم عاملــوه بقســوة أقــل مــع أنــه ظــل ســجينا عامــا كامــالً.

جيروم يمثل أََمام المجمع
كانــت لمــوت هــس نتائــج غيــر مــا كان يرجــوه البابويــون. فنقــض صــك األمــان 
أثــار عاصفــة شــديدة مــن الســخط، لذلــك ارتــأى المجمــع أنــه بــدل مــن حــرق جيــروم 
يستحســن إرغامــه علــى التراجــع إن كان ذلــك فــي اإلمــكان. فأتــي بــه أََمــام المجلــس 
إن  بالنــار.  يحــرق  أن  وأمــا  وإيمانــه  تعاليمــه  ينكــر  أن  إمــا  يختــار  ان  عليــه  وُعــرض 
بــدء إلقائــه فــي الســجن كان يمكــن أن يكــون رحمــة بالمقارنــة  مــوت جيــروم عنــد 
مــع العذابــات الهائلــة التــي احتملهــا، أمــا اآلن، وقــد أضعفــه المــرض واآللم التــي 
عــن أصدقائــه وانهيــار  قاســاها فــي الســجن وعــذاب الجــزع والقلــق وهــو بعيــداً 
قــواه بعــد مــوت هــس، فقــد خــارت قــوة احتمالــه وخذلــه جلــده فرضــي بالخضــوع 
للمجمــع. وتعهــد بــأن يتمســك بالعقيــدة الكاثوليكيــة وقبــل قــرار المجمــع الــذي أدان 

تعاليــم ويكلِــف وهــس، باســتثناء » الحقائــق المقدســة « التــي علّمــا بهــا )34(.
وبهذه الوســيلة حاول جيروم إســكات ضميره والنجاة من حكم الموت. لكنه إذ 
كان منفردا في سجنه اتضح له جسامة ما فعل. تذكر شجاعة هس وولءه، وعلى 
نقيــض ذلــك تأمــل فــي تنكــره للحــق ولمعلمــه اإللهــي الــذي كان قــد تعهــد خدمتــه 
والــذي احتمــل ألجلــه مــوت الصليــب. كان قبــل تراجعــه يجــد العــزاء فــي وســط آلمــه 
إذ كان واثقــا مــن رضــى هللا، أمــا اآلن فقــد تعذبــت نفســه مــن فــرط النــدم وصــارت 
نهبــا للشــكوك. وعــرف أنــه ل بــد لــه مــن أن يتراجــع وينكــر أشــياء كثيــرة قبــل أن يتصالــح 
مــع رومــا. والطريــق الــذي بــدأ يســير فيــه كان ينتهــي حتمــا إلــى الرتــداد التــام. ولذلــك 
فقد عزم على أمر وهو أنه ينبغي له أل ينكر سيده لكي ينجو من آلم قصيرة األمد.
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وســرعان مــا أُتــي بــه ثانيــة ليمثــل أََمــام المجمــع. فلــم يكــن خضوعــه كافيــا إلقنــاع 
ألــح فــي طلــب  قــد أهاجــه مــوت هــس  الــذي  الــدم  قضاتــه. وتعطشــهم لســفك 
ضحايــا جديــدة. ولــم يكــن متاحــا اإلبقــاء علــى حيــاة جيــروم إل باستســالم الحــق مــن 
غيــر تحفــظ. ولكنــه كان قــد عقــد العــزم علــى المجاهــرة بإيمانــه واتبــاع مثــال أخيــه 

الشــهيد ولــو طــرح فــي النــار.
وقــد تبــرأ مــن إنــكاره الســابق، وكإنســان مائــت طلــب بــكل خشــوع فرصــة يقــدم 
فيهــا دفاعــه. وإذ كان األســاقفة يخافــون تأثيــر أقوالــه أصــروا علــى أنــه يجــب إمــا 
أن يصــادق علــى صحــة التهــم الموجهــة إليــه وإمــا أن ينكرهــا. فاحتــج جيــروم علــى 
تلــك القســوة وذلــك الظلــم قائــال: » لقــد أبقيتمونــي ســجينا 340 يومــا فــي ســجن 
رهيــب. وكنــت محاطــا باألقــذار والوخامــة والروائــح الكريهــة. وكنــت فــي عــوز إلــى 
كل شــيء، توقفوننــي أََمامكــم وتميلــون آذانكــم لســماع أقــوال أعدائــي القســاة ثــم 
ترفضــون ســماع أقوالــي... فــإذا كنتــم حقــا رجــال حكمــاء وأنــوار العالــم فاحترســوا 
لئــال تأثمــوا فــي حــق العدالــة. أمــا أنــا فلســت إل إنســانا ضعيفــا، وحياتــي ليســت 
بــذات أهميــة، وعندمــا أحذركــم مــن النطــق بحكــم جائــر فإنــي أراعــي مصلحتكــم 

أكثــر ممــا أراعــي مصلحتــي « )35(.
أخيــرا أجيــب إلــى طلبــه، وأََمــام القضــاة جثــا جيــروم وصلــى طالبــا مــن روح هللا 
أن يضبــط أفــكاره وأقوالــه حتــى ل يتكلــم كالمــا مناقضــا للحــق أو غيــر جديــر بكرامــة 
ســيده. وقــد تــم لــه وعــد الــرب للتالميــذ األوليــن إذ قــال لهــم يســوع: » َوتَُســاقُوَن 
ــوا كَيْــَف أَْو ِبَمــا تَتََكلَُّمــوَن،  أََمــام ُولٍَة َوُملـُـوٍك ِمــْن أجلــي ...فََمتـَـى أَْســلَُموكُْم فـَـالَ تَْهتَمُّ
ــاَعِة َمــا تَتََكلَُّمــوَن ِبــِه، ألن لَْســتُْم أَنْتـُـُم الُْمتََكلِِّميــَن بـَـْل ُروُح  ألَنَُّكــْم تُْعطـَـْوَن ِفــي تِلـْـَك السَّ

أَِبيُكــُم الَّــِذي يَتََكلَّــُم ِفيُكــْم « )متــى 10: 20-18(.

دفاعه الجريء 
أثار كالم جيروم الدهشة واإلعجاب حتى في نفوس أعدائه. لقد ظل عاما كامالً 
محبوســا فــي ســجن مظلــم وهــو عاجــز عــن أن يقــرأ أو حتــى يــرى شــيئا، وتعــرََّض آللم 
جسمية مبرحة وجزع عقلي. ومع ذلك فقد قدم حججه بوضوح وقوة عظيمين كما 
ه أفكار سامعيه إلى الصف الطويل من الرجال القديسين  لو كان أشبعها درسا. ووجَّ
الذين دانهم قضاة ظالمون. ففي كل جيل تقريبا وجد أناس كانوا يحاولون أن يرفعوا 
من شأن أمتهم ومع ذلك فقد ُعيروا وطُردوا، ولكن بعد ذلك بزمن طويل اتضح أنهم 

جديرون بالكرامة. والمسيح نفسه ُحكم عليه كفاعل شر أََمام محكمة ظالمة.
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إن جيــروم عندمــا تخــاذل مــن قبــل بــدا كأنــه صــادق علــى عدالــة الحكــم بإدانــة 
الشــهيد  ببــراءة ذلــك  قــال وشــهد  مــا  نــادم علــى  بأنــه  أمــا اآلن فقــد جاهــر  هــس، 
وقداســته فقــال: » لقــد عرفتــه منــذ طفولتــه. وقــد كان رجــال فاضــال وعــادل وقديســا، 
وُحكــم عليــه بالمــوت علــى رغــم براءتــه... وأنــا أَيْضــاً مســتعد للمــوت ولــن أتراجــع أو 
أنكمــش أََمــام العذابــات التــي قــد أعدهــا لــي أعدائــي وشــهود الــزور الذيــن ســيقدمون 
حســابا يومــا مــا عــن ادعاءاتهــم أََمــام هللا العظيــم الــذي ل يمكــن أن يُخــدع « )36(.

وجعــل جيــروم يلــوم نفســه علــى إنــكاره الحــق، فاســتأنف كالمــه قائــال: » مــن 
بيــن كل الخطايــا التــي قــد ارتكبتهــا منــذ شــبابي ل توجــد خطيــة تضغــط بثقلهــا 
فــي  ارتكبتهــا  التــي  الخطيئــة  كهــذه  أليمــة  ندامــة  لــي  وتســبب  وجدانــي  علــى 
هــذا المــكان المشــؤوم عندمــا وافقــت علــى الحكــم الجائــر ضــد ويكلِــف وجــون 
هــس، الشــهيد القديــس معلمــي وصديقــي. نعــم! إنــي أعتــرف مــن أعمــاق قلبــي 
وأعلــن برعــب عظيــم أننــي قــد جبنــت جبنــا مشــينا عندمــا حكمــت ظلمــا علــى 
تعاليمهمــا مدفوعــا بدافــع الخــوف مــن المــوت. ألجــل ذلــك أنــا أتوســل... إلــى 
هللا القديــر أن يتعطــف علــيَّ ويغفــر خطايــاي وعلــى الخصــوص هــذه الخطيئــة 
التــي هــي أفظعهــا جميعــا «. ثــم أشــار إلــى قضاتــه وقــال لهــم بــكل ثبــات: » لقــد 
بــل  الكنيســة  عقيــدة  زعزعــا  ألَنَُّهْمــا  ل  هــس  جــون  وعلــى  ويكلِــف  علــى  حكمتــم 
التــي ارتكبهــا رجــال اإلكليــروس: ترفّعهــم  ألَنَُّهْمــا وصمــا بوصمــة العــار الفضائــح 
الحقائــق  مــن  أكَّــداه  فمــا  والكهنــة.  األســاقفة  رذائــل  وكل  وكبرياءهــم  وتنّعمهــم 

التــي ل تُنقــض، أُجاريهمــا فيــه وأعلــن مــا قــد أعلنــاه «.
وصاحــوا  والســخط  الحنــق  شــدة  مــن  األســاقفة  وارتجــف  أقوالــه،  قوطعــت 
قائليــن: » مــا حاجتنــا بعــد كل هــذا إلــى برهــان جديــد؟ هــا نحــن نــرى بعيوننــا أشــد 

الهراطقــة عنــادا ماثــال أََمامنــا؟ «
فــإذ لــم تكــن تلــك العاصفــة لتؤثــر فيــه صــاح جيــروم قائــال: » مــاذا! أتظنــون 
أننــي أخــاف المــوت؟ لقــد حبســتموني ســنة كاملــة فــي ســجن مخيــف هــو أرهــب 
مــن المــوت نفســه. ولقــد قســوتم فــي معاملتــي أكثــر ممــا لــو كنــت تركيــا أو يهوديــا 
أو وثنيــا. ولقــد بلــي لحمــي بالمعنــى الحرفــي وتســاقط عــن عظامــي وأنــا علــى قيــد 
الحيــاة. مــع ذلــك فأنــا ل أشــكو ألن النــوح والعويــل غيــر لئقيــن برجــل ذي قلــب 
وروح. ولكــن ل يســعني إل أن أبــدي دهشــتي مــن مثــل هــذه الوحشــية التــي بهــا 

تعاملــون إنســانا مســيحيا « )37(.
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يساق إلى السجن والموت
إلــى  جيــروم  بإعــادة  أســرعوا  ثــم  الغضــب  عاصفــة  ثــارت  أخــرى  ومــرة 
بيــن أولئــك المجتمعيــن قــوم تأثــروا مــن كالمــه  الســجن. ومــع ذلــك فلقــد كان 
تأثــرا عميقــا فحاولــوا إنقــاذه. وقــد زاره بعــض أحبــار الكنيســة الذيــن الحــوا عليــه 
فــي الخضــوع للمجمــع. وقُدمــت أعــذب األمانــي وأحالهــا جــزاء لــه علــى تنازلــه 
عــن مقاومــة رومــا. ولكــن كمــا تصــرف المســيح معلمــه عندمــا أهــدي اليــه مجــد 

ثابتــا. العالــم ظــل جيــروم 
قــال لهــم: » برهنــوا لــي مــن الكتــب المقدســة علــى أننــي مخطــئ وأنــا أجحــد 

مــا قــد صرحــت بــه «.
هــي  المقدســة  الكتــب  » هــل  قائــال:  يجربونــه  جــاؤوا  الذيــن  أحــد  فصــاح 
إذاً مــا يجــب أن يقــاس بــه كل أمــر؟ مــن ذا الــذي يســتطيع أن يفهمهــا قبــل أن 

الكنيســة؟ «. تفســرها 
إنجيــل  مــن  باإليمــان  أحــق  النــاس  تعاليــم  » وهــل  قائــال:  جيــروم  أجــاب 
مخلّصنــا؟ أن بولــس لــم يــوِص مــن كتــب إليهــم بــأن يصغــوا إلــى تقاليــد النــاس بــل 

الكتــب «. فتشــوا  قــال: 
نــادم ألنــي تحاججــت معــك  إنــي  فجــاءه الجــواب يقــول: » أيهــا الهرطوقــي! 

بقــوة الشــيطان « )38(. أنــك مســوق  هــذا الوقــت الطويــل. وأنــا أرى 
وبعــد قليــل صــدر حكــم اإلدانــة عليــه فأخــذوه إلــى المــكان نفســه الــذي فيــه 
أســلم هــس روحــه. فــإذ كان ســائرا إلــى ســاحة المــوت كان يســبح هللا، وقــد أشــرق 
علــى محيــاه نــور الفــرح والســالم. وثبّــت نظــره فــي المســيح، ومــا عــاد المــوت مرعبــا 
فــي نظــره. وعندمــا خطــا الجــالد مــن خلفــه وهــو موشــك أن يشــعل النــار صــاح 
الشــهيد قائــال: » تقــدم إلــى األََمــام بشــجاعة وأشــعل النــار أََمــام وجهــي. فلــو كنــت 

خائفــا لمــا أتيــت إلــى هنــا «.
وكان آخــر مــا قالــه عندمــا أُشــعلت النــار وامتــدت إليــه ألســنة اللهيــب صــالة 
قــال فيهــا: » يــا ربــي وأبــي القديــر ارحمنــي واغفــر خطايــاي ألنــك تعلــم أننــي قــد 
أحببــت حقــك دائمــا « )39(. وبعــد ذلــك مــا عــاد صوتــه يُســمع إنمــا كانــت شــفتاه 
تتحــركان بالصــالة. وعندمــا أتــت عليــه النــار ُجمــع رمــاده والتــراب الــذي كان تحتــه 

وألقــي فــي نهــر الريــن كمــا قــد حــدث لهــس.
وهكــذا مــات ذانــك الرجــالن األمينــان حامــال نــور هللا. لكــّن نــور الحــق الــذي 
أعلنــاه، نــور مثالهمــا وبطولتهمــا، ل يمكــن إخفــاؤه. فــإذا كان يســهل علــى النــاس 

114, 115



هس وجيروم  |  111

أن يُرجعــوا الشــمس فــي مســيرها فإنهــم يســتطيعون أن يحولــوا دون بــزوغ نــور ذلــك 
النهــار الــذي بــدأ منــذ ذلــك الحيــن ينفجــر مشــرقا علــى العالــم.

الحرب في بوهيميا
كان إعدام هس قد أضرم نار غضب ورعب عظيم في بوهيميا. لقد أحست 
األمة كلها أنه سقط فريسة حقد الكهنة وغدر اإلمبراطور. وقد أعلن أنه كان معلما 
أمينــا للحــق، واتُّهــم المجمــع الــذي حكــم بموتــه بارتــكاب جريمــة قتــل. لكــّن تعاليمــه 
اجتذبــت اهتمامــا أعظــم مــن كل مــا حــدث مــن قبــل. وبنــاء علــى مراســيم أصدرهــا 
بــت ونجــت  البابــا كان قــد ُحكــم بحــرق مؤلفــات ويكلِــف، لكــّن المؤلفــات التــي ُهرِّ
مــن النــار أخرجــت مــن مخابئهــا ودرســت مــع اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس أو بعــض أجزائــه التــي 

اســتطاع النــاس الحصــول عليهــا، وكثيــرون اعتنقــوا اإليمــان المصلــح.
لكــّن قاتلــي هــس لــم يســتطيعوا أن يقفــوا هادئيــن مكتوفــي األيــدي وهــم يــرون 
انتصــار دعوتــه. لقــد اتحــد البابــا مــع اإلمبراطــور علــى ســحق تلــك الحركــة فهجمــت 

جيــوش سجســموند علــى بوهيميــا.
لكــّن الــرب أقــام مخلصــا يدعــى زســكا، أصيــب بالعمــى عنــد بــدء الحــرب ومــع 
ذلــك كان مــن أقــدر قــواد عصــره. وقــد صــار قائــدا لجيــش بوهيميــا. فــإذ اســتند 
ذلــك الشــعب إلــى معونــة هللا وعدالــة قضيتهــم ثبتــوا أََمــام أقــوى الجيــوش التــي 
ُجــرِّدت ضدهــم، ومــرارا وتكــرارا عبــأ اإلمبراطــور جيوشــا جديــدة وغــزا بوهيميــا، وفــي 
كل مــرة كان يُصــد صــدا مشــينا. كان أتبــاع هــس قــد ارتفعــوا فــوق مســتوى الخــوف 
مــن المــوت، فلــم يســتطع أي جيــش أن يصمــد أََمامهــم. وبعــد بــدء الحــرب بســنين 
قليلــة مــات زســكا الشــجاع فخلفــه بروكوبيــوس وكان مثلــه قائــدا شــجاعا محنــكا، 

بــل كان أقــدر منــه فــي بعــض النواحــي.
وإذ علــم أعــداء شــعب بوهيميــا أن قائدهــم األعمــى مــات ظنــوا أن الفرصــة 
أتبــاع  البابــا حربــا صليبيــة ضــد  أعلــن  مــا خســروه. حينئــذ  مؤاتيــة لســترداد كل 
هــس، ومــرة أخــرى ُجــرد جيــش علــى بوهيميــا فُمنــي بهزيمــة ســاحقة. ثــم أعلــن 
عــن تجريــد حملــة أخــرى وُجمــع مــن كل الممالــك الخاضعــة لســلطان البابــا فــي 
أوروبــا الرجــال واألمــوال والذخيــرة الحربيــة. وتقاطــرت جماهيــر كثيــرة مــن الرجــال 
واحتشــدوا تحــت رايــة البابــا وهــم واثقــون أنهــم فــي النهايــة ســيقطعون دابــر أتبــاع 
هــس الهراطقــة. اقتــرب الجيشــان ولــم يكــن يفصــل واحدهمــا عــن اآلخــر غيــر نهــر. 
» كان الصليبيــون يفوقــون أعداءهــم عــدداً وقــوة ولكــن بــدل مــن أن يعبــروا النهــر 
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ويهجمــوا عليهــم وقفــوا يرنــون صامتيــن إلــى أولئــك المحاربيــن « )40(، حينئــذ 
واحــدة  ضربــة  يضربــوا  أن  دون  ومــن  غامــض،  رعــب  الغــزاة  جيــش  علــى  وقــع 
منظــورة  غيــر  قــوة  أن  لــو  كمــا  شــملهم  وتشــتت  العظيــم  الجيــش  ذلــك  انكســر 
طردتهــم. وقتــل جيــش هــس عــددا كبيــرا منهــم، ثــم طــاردوا الهاربيــن ووقعــت فــي 
أيــدي أولئــك المنتصريــن غنائــم كثيــرة، حتــى أن الحــرب لــم تــؤِد بهــم إلــى الفقــر 

بــل أغنتهــم غنــى جزيــال.
وبعــد ســنين قليلــة قــام بابــا جديــد وجــرد عليهــم حملــة أخــرى مــن المشــاة. 
الممالــك  كل  مــن  واألمــوال  الذخائــر  ُجمعــت  الســالفة  المــرة  فــي  حــدث  وكمــا 
األوروبيــة الخاضعــة لحكــم البابــا. وكانــت اإلغــراءات المعروضــة علــى مــن رغبــوا 
فــي دخــول تلــك الحــرب الخطــرة عظيمــة. فلقــد ُعــرض تأكيــد بغفــران أفظــع الخطايــا 
التــي ارتكبهــا الصليبيــون، كمــا قُطــع وعــد بجــزاء صالــح عظيــم فــي الســماء لمــن 
الكرامــة  علــى  ســيحصلون  كانــوا  أحيــاء  يبقــون  ومــن  الحــرب،  تلــك  فــي  يموتــون 
والغنــى فــي ســاحة القتــال. ومــرة أخــرى ُحشــد جيــش عظيــم، وإذ عبــروا الحــدود 
دخلــوا بوهيميــا. تراجعــت أََمامهــم جيــوش هــس انكســارا، وهكــذا اجتذبــوا الغــزاة 
إلــى عمــق البــالد بحيــث جعلوهــم يعتقــدون أنهــم قــد أحــرزوا النصــرة. أخيــرا وقــف 
جيــش بروكوبيــوس ثابتــا فــي مكانــه، وإذ ارتــدوا إلــى العــدو تقدمــوا ليلتحمــوا معهــم 
ينتظــرون  فــي معســكرهم  ظلــوا  الصليبيــون خطأهــم  اكتشــف  ولمــا  القتــال.  فــي 
يــروه، وقــع رعــب  بــل قبــل أن  الهجــوم. وعندمــا ســمع صــوت الجيــش الزاحــف، 
عظيــم علــى الصليبييــن. وإذا باألمــراء والقــواد والجنــود العادييــن يُلقــون أســلحتهم 
ويفــرون هاربيــن فــي كل اتجــاه. وعبثــا حــاول القاصــد الرســولي الــذي كان قائــدا 
للغــزاة أن يلــم شــمل الجيــش المرتعــب الــذي شــمله الرتبــاك والفوضــى. وعلــى 
رغــم الجهــود العظيمــة التــي بذلهــا انجــرف هــو أَيْضــاً مــع جمــوع الهاربيــن. فكانــت 

الهزيمــة ماحقــة، ومــرة أخــرى جمــع المنتصــرون غنائــم وافــرة.
وهكــذا ففــي المــرة الثانيــة إذ خــرج جيــش عظيــم مــن أقــوى دول أوروبــا، جيــش 
مــن الرجــال المحاربيــن المدربيــن علــى اســتخدام األســلحة فــي القتــال، هربــوا مــن 
الدولــة  تلــك  المدافــع عــن  الجيــش الصغيــر  أََمــام  دون أن يضربــوا ضربــة واحــدة 
الضعيفــة. هنــا ظهــرت قــدرة هللا. لقــد أصــاب الغــزاة رعــٌب عظيــم فائــق الطبيعــة. 
فــذاك الــذي طــرح جيــوش فرعــون فــي بحــر ســوف، والــذي هــزم جيــوش مديــان 
أََمــام جدعــون ورجالــه الثــالث مئــة، والــذي فــي ليلــة واحــدة قتــل كل رجــال جيــوش 
ملــك أشــور المتكبــر، مــدَّ يــده مــرة أخــرى ليضعــف قــوة الطغــاة الظالميــن. » ُهَنــاَك 
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َد ِعظَاَم ُمَحاِصرَِك. أَْخَزيْتَُهْم ألن هللَا  َخافُوا َخْوفًا، َولَْم يَُكْن َخْوٌف، ألن هللَا قَْد بَدَّ
ــْد رَفََضُهــْم « )مزمــور 53: 5(. قَ

اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية
لمــا يئــس القــواد البابويــون مــن الغلبــة لجــأوا إلــى الحيلــة والسياســة، فعقــدوا 
صلحــا بحيــث أقــروا منــح شــعب بوهيميــا حريــة الضميــر لقــاء تــرك حــق القــرار فــي 
يــد رومــا. وقــد قــدم شــعب بوهيميــا أربعــة شــروط للصلــح مــع رومــا وهــي: حريــة 
الكرازة باَلِْكتَاب الُمَقدَّس، حق كل أعضاء الكنيسة في الخبز والخمر في المائدة 
الســماوية، اســتخدام اللغــة الوطنيــة فــي العبــادة، واعتــزال كل رجــال اإلكليــروس 
الوظائــف والســلطات المدنيــة، ومتــى ارتكــب أحدهــم جريمــة فالســلطة الشــرعية 
للمحاكــم المدنيــة هــي التــي تحكــم علــى اإلكليــروس والعلمانييــن علــى حــد ســواء. 
وقــد » قبلــت الســلطات البابويــة أخيــرا شــروط اتبــاع هــس األربعــة، ولكــن مــع حصــر 
حــق إيضاحهــا وتفســيرها بالمجمــع، أي بالبابــا واإلمبراطــور « )41(. وعلــى هــذا 
األســاس عقــدوا المعاهــدة فكســبت رومــا عــن طريــق النفــاق والمخاتلــة مــا عجــزت 
عــن إحــرازه بالحــرب، ألنهــا إذ أقامــت نفســها مفســرة لشــروط أتبــاع هــس وللكتــاب 

اســتطاعت تحويــر معناهــا لخدمــة أغراضهــا.
وإذ رأت جماعــة كبيــرة فــي بوهيميــا أن ذلــك التفــاق قــد غــدر بحرياتهــم رفضــوا 
قبــول المعاهــدة، فحدثــت خصومــات ووقعــت انقســامات أدت إلــى المنازعــات 
القائــد  ســقط  النــزاع  ذلــك  وفــي  الواحــد.  الشــعب  أبنــاء  بيــن  الدمــاء  وســفك 

بروكوبيــوس النبيــل ومــات، وبذلــك اندثــرت حريــات بوهيميــا.
وصــار سجســموند الــذي ســلّم هــس وجيــروم إلــى المــوت ملــكا علــى بوهيميــا 
شــعب  حقــوق  يحمــي  بــأن  نفســه  علــى  أخــذه  الــذي  القســم  رغــم  وعلــى  اآلن، 
بوهيميــا فقــد تقــدم لنشــر البابويــة. لكنــه لــم يربــح كثيــرا مــن وراء تعلقــه برومــا، فلقــد 
عــاش حيــاة التعــب المحفوفــة باألخطــار مــدى عشــرين عامــا. وضاعــت جيوشــه 
وابتلعــت أموالــه وأقفــرت خزائنــه فــي حــرب طويلــة بــال جــدوى. واآلن بعدمــا ملــك 
ســنة واحــدة مــات تــاركا مملكتــه علــى شــفا حــرب أهليــة، وقــد أورث نســله اســما 

مجلــال بوصمــة العــار.
وطــال أمــد الفتــن والشــغب والمنازعــات وســفك الدمــاء. ومــرة أخــرى غــزت 
جيــوش الغربــاء بوهيميــا، وطــال أمــد المنازعــات والخصومــات الداخليــة فارتبكــت 

األمــة. والذيــن بقــوا أمنــاء لإلنجيــل حلــت بهــم اضطهــادات داميــة.
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قيام كنيسة مميزة
وألن إخوتهــم الداخليــن فــي معاهــدة مــع رومــا تســببوا بترســيخ ضاللتهــا فــي 
البالد، فأولئك الذين ظلوا متمســكين باإليمان القديم نظموا أنفســهم في كنيســة 
خاصــة وأطلقــوا علــى أنفســهم اســم » األخــوة المتحديــن «. ومــع أن هــذا التصــرف 
أرغمــوا  وإذ  يتزعزعــوا.  ولــم  ثابتيــن  ظلــوا  فقــد  الطبقــات  كل  لعنــة  عليهــم  انــزل 
علــى أن يبحثــوا ألنفســهم عــن ملجــأ فــي الغابــات والكهــوف ظلــوا مواظبيــن علــى 

اجتماعاتهــم لقــراءة كلمــة هللا والتحــاد والشــتراك فــي العبــادة.
هنــا  يوجــد  أنــه  علمــوا  مختلفــة  بلــدان  إلــى  ســرا  أوفدوهــم  رســل  وبواســطة 
المدينــة،  هــذه  فــي  قليلــة  جماعــة  بالحــق،  تعتــرف  منعزلــة  » جماعــات  وهنــاك 
وأخــرى فــي غيرهــا، وأن الجميــع مســتهدفون مثلهــم لالضطهــاد. كمــا علمــوا أنــه 
توجــد فــي جبــال األلــب كنيســة قديمــة مبنيــة علــى أســاس اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس وتحتــج 
علــى المفاســد الوثنيــة المتفشــية فــي رومــا « )42(. فاســتقبلوا هــذا النبــأ بفــرح 

عظيــم. وبــدأ اتصــال بينهــم وبيــن المســيحيين الولدنســيين.

انتظار بزوغ الفجر
ليــل  طــوال  انتظــروا  اإلِنِْجيــل  حــق  علــى  ثابتيــن  البوهيميــون  أولئــك  ظــل  وإذ 
الضطهــاد، وفــي أحلــك الســاعات، اتجهــوا بأنظارهــم صــوب األفــق كمــن يراقبــون 
الصبــح. » لقــد وقــع نصيبهــم فــي أيــام شــريرة... ولكنهــم ذكــروا األقــوال التــي كان 
هــس أول مــن نطــق بهــا ورددهــا جيــروم، مــن أنــه ينبغــي أن يمــر قــرن كامــل قبــل أن 
يبــزغ نــور النهــار. وكانــت هــذه األقــوال بالنســبة إلــى التابورييــن « )أتبــاع هــس(، 
بمثابــة مــا قالــه يوســف لأســباط فــي بيــت العبوديــة: » هللُا َســيَْفتَِقُدكُْم فَتُْصِعــُدوَن 
ِعظَاِمــي ِمــْن ُهَنــا « )43( )تكويــن 50: 25(. » هــذا، وأن الحقبــة التــي جــاءت فــي 
ختــام القــرن الخامــس عشــر شــهدت زيــادة عــدد كنائــس اإلخــوة، وإن يكــن ببــطء. 
ومــع أنــه كانــت تأتيهــم مناوشــات ومضايقــات فقــد كانــوا يتمتعــون براحــة نســبية. 
وعندمــا بــدأ القــرن الســادس عشــر بلــغ عــدد الكنائــس فــي بوهيميــا ومورافيــا مائتــي 
كنيســة )44(. » وكانــت البقيــة التــي بقيــت ونجــت مــن الهــالك ومــن هــول النــار 
اليــوم  ذلــك  فجــر  يبصــروا  أن  نصيبهــم  مــن  كان  كمــا  ومنتقــاة،  والســيف عظيمــة 

الــذي. كان هــس قــد أنبــأ بــه « )45(.
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7
 انفصال لوثر

 عن روما

البابويــة  مــن ظلمــة  الكنيســة  إخــراج  إلــى  دعــوا  مــن  مقدمــة  فــي  لوثــر  يقــف 
خشــية  يعــرف  ل  متعبــدا  متحمســا  غيــورا  رجــال  كان  انقــى.  إيمــان  نــور  إلــى 
الدينيــة  والعقيــدة  لإليمــان  آخــر  بأســاس  يعتــرف  ول  هللا،  يخــاف  بــل  النــاس 
أتــم هللا عمــال عظيمــا  س، كان رجــل عصــره، وعــن طريقــه  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  غيــر 

العالــم. وإنــارة  الكنيســة  إلصــالح 
وكالبشــيرين األوليــن الكارزيــن باإلِنِْجيــل بــرز لوثــر مــن بيــن أحضــان الفقر، عائشــا 
ســني طفولتــه فــي بيــت فــالح ألمانــي وضيــع. وقــد كــد أبــوه وتعــب فــي العمــل فــي 
المناجــم لكــي يكفــل لــه تهذيبــا لئقــا. كان يريــد أن يصيــر ابنــه محاميــا، لكــّن هللا 
مــدى  ببــطء شــديد  يرتفــع  الــذي كان  العظيــم  الهيــكل  فــي  بّنــاء  قصــد أن يجعلــه 
العصــور. كانــت المشــقات والحرمــان والتدريــب القاســي هــي المدرســة التــي فيهــا 

أعــدت الحكمــة الالمتناهيــة لوثــر لرســالة حياتــه المهمــة.
شــريفاً  العــزم،  ثابــت  الُخلــق،  قويــم  الذهــن،  ثاقــب  رجــالً  لوثــر  والــد  كان 
ومســتقيما. وكان أمينــا لِقِْتناعــه بالواجــب مهمــا تكــن النتائــج. وقــد جعلــه رشــده 
أن ينظــر إلــى نظــام الرهبنــة بكثيــر مــن الشــك والرتيــاب، فغضــب جــدا عندمــا دخــل 
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لوثــر الديــر مــن دون رضــاه. ومــرت ســنتان قبــل أن يتصالــح مــع ابنــه. وحتــى فــي ذلــك 
الحيــن ظلــت نظرتــه إلــى الرهبنــة كمــا كانــت فلــم تتغيــر.

وقــد حــرص والــدا لوثــر حرصــا عظيمــا علــى تربيــة أولدهمــا وتهذيبهــم. وحــاول 
أن يعلماهــم معرفــة هللا وممارســة الفضائــل المســيحية. وقــد ســمع البــن أبــاه وهــو 
يصلــي طالبــا أن يذكــر ابنــه اســم الــرب وأن يســاعد فــي يــوم مــن األيــام علــى نجــاح 
حقــه وتقدمــه. وكانــا تواقيــن إلــى حســن اســتغالل كل ميــزة أدبيــة أو فكريــة أتيحــت 
لهمــا خــالل حيــاة الكــد التــي عاشــاها. وانصبــت جهودهمــا بجديــة ومثابــرة علــى 
إعــداد أولدهمــا لحيــاة التقــوى والنفــع. وكانــت صالبتهمــا وقــوة خلقهمــا تجنحــان 
بهمــا أحيانــا إلــى القســوة البالغــة. لكــّن المصلــح نفســه، مــع شــعوره بــأن أبويــه قــد 
أخطــآ فــي بعــض النواحــي، وجــد فــي تربيتهمــا أشــياء تســتحق المديــح أكثــر ممــا 

تســتحق اإلدانــة والتوبيــخ.
عومــل لوثــر فــي المدرســة التــي أرســل إليهــا فــي حداثتــه بالفظاظــة والقســوة. 
وكان أبــواه فقيريــن جــدا بحيــث أنــه فــي ذهابــه مــن البيــت إلــى المدرســة فــي بلــدة 
أخــرى كان مضطــرا أحيانــا إلــى أن يحصــل علــى طعامــه بواســطة الغنــاء مــن بــاب 
إلى باب، وكثيرا ما كان يحس بآلم الجوع. واألفكار الدينية الخرافية الكئيبة التي 
كانــت ســائدة آنئــذ مأتــه خوفــا، فــكان يضطجــع فــي الليــل وقلبــه مثقــل بالحــزن 
وهــو ينظــر إلــى المســتقبل المظلــم برعــب دائــم مــن التفكيــر فــي هللا كديــان عبــوس 
قاســي القلــب وطاغيــة ل يرحــم، بــدل مــن التفكيــر فيــه كاآلب الســماوي الرحيــم. 

ومــع ذلــك فأََمــام تلــك الخيبــات الكثيــرة والعظيمــة تقــدم لوثــر بعــزم صــادق 
نفســه  لقــد ظمئــت  نفســه.  اســتهوى  الــذي  والعلمــي  األخالقــي  التفــوق  صــوب 
إلــى المعرفــة، وقــاده ذهنــه العملــي الحــاد إلــى اشــتهاء األمــور الثابتــة النافعــة، ل 

المظهــر. الجميلــة  الســطحية 
وعندمــا التحــق بجامعــة أرفــرت فــي الثامنــة عشــرة مــن عمــره كان مركــزه مشــجعا 
مؤاتيــا وصــارت آمالــه وأمنياتــه أعظــم إشــراقا ممــا كانــت فــي ســني الصبــا. وإذ جــد 
أبــواه واقتصــدا اســتطاعا أن يؤمنــا لــه كل المســاعدة التــي كان يحتــاج إليهــا. وقــد 
علــى  وعكــف  العابســة.  تربيتــه  وقــع  مــن  قليــال  الحكمــاء  األصدقــاء  تأثيــر  خفــف 
ـاب. وكان بــكل اهتمــام وجــد يختــزن فــي عقلــه أرجــح  دراســة مؤلفــات أقــدر الكتّـَ
اآلراء، جاعــال حكمــة الحكمــاء تراثــا لــه. وحتــى تحــت التدريــب الصــارم الــذي تلقــاه 
مــن معلميــه الســابقين قــدم البرهــان فــي وقــت مبكــر علــى امتيــازه وتفوقــه. وبفضــل 
المؤثــرات المؤاتيــة نمــا ذهنــه بســرعة. هــذا، وإن ذاكرتــه الواعيــة وخيالــه النشــيط 
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وحججــه القويــة والمثابــرة التــي ل تــكل ســرعان مــا قفــزت بــه إلــى المكانــة األولــى بيــن 
زمالئــه. وقــد شــحذ التدريــب العقلــي ذكاءه وأيقــظ نشــاطه الذهنــي وحــدة إدراكــه. 

وكان كل ذلــك يعــده للنضــال فــي المســتقبل.
كان قلب لوثر عامرا بخوف هللا، وهذا أعانه على الحتفاظ بثباته في غرضه 
وقــاده إلــى التضــاع العميــق أََمــام هللا. وكان فــي نفســه إحســاس دائــم بوجــوب 
العتمــاد علــى معونــة هللا، فلــم يهمــل أن يبــدأ يومــه بالصــالة، بينمــا كان قلبــه يخفــق 
دائمــاً بطلــب اإلرشــاد والعــون. وكثيــراً مــا كان يقــول: » الصــالة المخلصــة لزمــة 

للــدرس والتحصيــل « )46(. 
الجامعــة  مكتبــة  فــي  الكتــب  بعــض  يفحــص  األيــام  أحــد  فــي  لوثــر  كان  وإذ 
وجــد كتابــا مقدســا مكتوبــا بالالتينيــة. ولــم يســبق لــه أن رأى مثــل ذلــك الكتــاب، 
وكان يجهــل تمامــا حتــى مجــرد وجــوده. كان قــد ســمع بعــض فصــول مــن اإلِنِْجيــل 
والرســائل كانــت تتلــى علــى الشــعب فــي العبــادة العامــة، وكان يظــن أنهــا هــي كل 
الكتــاب. أمــا اآلن فهــا هــو ألول مــرة يــرى كل كالم هللا بيــن دفتــي كتــاب. فبرهبــة 
كانــت  وإذ  المقــدس.  الســفر  ذلــك  صفحــات  يقلــب  جعــل  بالدهشــة  ممتزجــة 
نبضاتــه تســرع وقلبــه يخفــق بــدأ يقــرأ لنفســه كالم الحيــاة. كان بيــن الحيــن واآلخــر 
يتوقــف ليصــرخ قائــال: » ليــت هللا يعطينــي هــذا الكتــاب ليكــون ملكــي الخــاص! « 
)47(. وكان مالئكــة الســماء واقفيــن إلــى جــواره، وانحــدرت مــن عــرش هللا أشــعة 
من النور لتكشــف لعقله كنوز الحق. وكان دائما يخشــى أن يغضب هللا، أما اآلن 

فــإن الِقِْتنــاع العميــق بأنــه خاطــئ اســتولى عليــه كمــا لــم يحــدث مــن قبــل.
يتوق إلى السالم مع هللا

هــذا وإن رغبتــه الحــارة فــي التحــرر مــن الخطيئــة والحصــول علــى الســالم مــع 
هللا قادتــه أخيــرا إلــى دخــول أحــد األديــرة وتكريــس نفســه لحيــاة الرهبنــة. وفــي ذلــك 
الديــر طُلــب منــه ممارســة أحــط ألــوان الكــدح المــذل فيذهــب مــن بيــت إلــى بيــت 
مســتجديا أهــل اإلحســان. وكان إذ ذاك فــي ســن تجعــل اإلنســان يتــوق إلــى الظفــر 
باحتــرام النــاس وتقديرهــم. لكــّن هــذه الممارســات الحقيــرة كان فيهــا قــدر كبيــر مــن 
اإلماتــة لمشــاعره الطبيعيــة. وتحمــل هــذا اإلذلل بصبــر إذ كان يعتقــد أنــه ضــروري 

لــه بســبب خطايــاه.
كان ينفــق فــي الــدرس كل لحظــة تتــاح لــه بعــد أداء واجباتــه اليوميــة، حارمــا 
تنــاول طعامــه  فــي  يقضيهــا  التــي كان  الدقائــق  بــل مســتكثرا عليهــا  النــوم  نفســه 
البســيط. وكان يفــرح بــدرس كلمــة هللا أكثــر مــن فرحــه بــأي شــيء آخــر. فقــد وجــد 
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هنــاك  إلــى  يذهــب  فــكان  الديــر  جــدران  إلــى  بالسالســل  مربوطــا  مقدســا  كتابــا 
كثيــرا. وإذ تعمــق فــي نفســه التبكيــت علــى الخطيئــة اجتهــد فــي الحصــول علــى 
الغفــران والســالم عــن طريــق أعمالــه الذاتيــة. وعــاش عيشــة غايــة فــي الصرامــة، 
محــاول بواســطة الصــوم والصلــوات التــي كان يتلوهــا فــي الليــل والجلــد الــذي كان 
يفرضــه علــى نفســه أن يقهــر شــر طبيعتــه الــذي لــم تســتطع حيــاة النســك أن تحــرره 
منــه. ولــم يتراجــع أََمــام أي تضحيــة يبلــغ بواســطتها إلــى طهــارة القلــب التــي قــد 
توقفــه مبَّــررا أََمــام هللا. وقــال فيمــا بعــد: » لقــد كنــت فــي الحــق راهبــا تقيــا وأتبعــت 
قوانيــن رهبانيتــي بدقــة أعجــز عــن التعبيــر عنهــا. ولــو أُعطــي لراهــب أن يــرث الســماء 
بأعمــال النســك التــي يمارســها لــكان لــي الحــق فــي امتالكهــا ... ولــو اســتمريت 
المــوت «  إلــى  النفــس  وإذلل  الجســد  قمــع  بــي  ألودى  أطــول  مــدة  ذلــك  علــى 
)48(. وكان مــن نتائــج هــذا النظــام المؤلــم أن خــارت قــواه وقاســى كثيــرا مــن جــراء 
تشــنجات إغمائيــة لــم يشــَف منهــا شــفاء كامــالً. ولكــن مــع كل تلــك الجهــود لــم تجــد 

نفســه المثقلــة راحــة. وأخيــرا انســاق إلــى حافــة اليــأس.
عندمــا بــدا للوثــر أن كل أملــه قــد ضــاع دبــر لــه هللا صديقــا ومعينــا. ذلــك أن 
ســتوبتز التقــي فتــح ذهــن لوثــر أََمــام كلمــة هللا وأمــره بــأن يحــول نظــره بعيــدا مــن 
نفســه ويتــرك التفكيــر فــي القصــاص األبــدي ألجــل انتهــاك شــريعة هللا وينظــر إلــى 
لــه: » بــدل مــن تعذيــب نفســك ألجــل  ثــم قــال  يســوع المخلــص غافــر الخطايــا. 
خطايــاك ألــق بنفســك بيــن ذراعــي الفــادي. ثــق بــه، فــي بــر حياتــه وكفارتــه وموتــه... 
اصــغ إلــى ابــن هللا. لقــد صــار إنســانا ليمنحــك يقيــن الرضــى اإللهــي «. » أحــب 
ذاك الــذي أحبــك قبــال « )49(. هكــذا تكلــم رســول الرحمــة ذاك فأثــر كالمــه فــي 
عقــل لوثــر تأثيــرا عميقــا. فبعــد مصارعــات كثيــرة وطويلــة مــع أخطائــه التــي احتضنهــا 

طويــال اســتطاع فهــم الحــق، فحــل الســالم فــي نفســه المضطربــة.

أستاذ في الجامعة
كان لوثــر قــد ســيم كاهنــا وُدعــي للخــروج مــن الديــر ليكــون أســتاذا فــي جامعــة 
ــاب الُمَقــدَّس فــي لغاتــه األصليــة. ثــم بــدأ  وتنبــرك. وهنــاك عكــف علــى دراســة اَلِْكتَ
يلقــي محاضــرات عــن اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس. وشــرح ســفر المزاميــر واألناجيــل والرســائل 
لجماهيــر النــاس الذيــن كانــوا يســتمعون إليــه بســرور وشــغف، وقــد ألــح عليــه ســتوبتز 
صديقه ورئيســه أن يعتلي المنبر ويعظ بكلمة هللا. لكن لوثر تردد شــاعرا في نفســه 
بعدم استحقاقه مخاطبة الشعب نيابة عن المسيح. ولكن بعد صراع طويل خضع 
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واســتجاب لتوســالت أصدقائــه. كان قــد صــار مقتــدرا فــي الكتــب واســتقرت عليــه 
نعمة هللا. وقد أســرت فصاحته قلوب ســامعيه. وكان الوضوح والقوة اللذان بهما 

قــدم الحــق كافييــن إلقنــاع العقــول، فلمســت غيرتــه قلوبهــم.
كان لوثــر ل يــزال ابنــا أمينــا للكنيســة البابويــة، ولــم يكــن يفكــر فــي أن يكــون غيــر 
ذلــك. وقــد رتبــت لــه عنايــة هللا أن يــزور رومــا. وتابــع رحلتــه ســائرا علــى قدميــه. 
وكان يبيــت فــي األديــرة التــي كانــت فــي طريقــه. وفــي أحــد أديــرة ايطاليــا شــاهد مــن 
مظاهــر الثــراء العظيــم والفخامــة والتــرف مــا جعلــه يمتلــئ دهشــة. فــإذ كان الرهبــان 
يحصلــون علــى إيــراد مــن األمــراء كانــوا يســكنون غرفــا فخمــة ويرتــدون أغلــى الحلــل 
وأجملهــا ويأكلــون أشــهى األطعمــة مــن الموائــد الحافلــة بأفخــر طعــام. فاســتبدت 
الــذات  وإنــكار  المنظــر  هــذا  بيــن  يقــارن  وجعــل  لوثــر  بنفــس  المؤلمــة  الهواجــس 

والمشــقات التــي واجههــا فــي حياتــه، فارتبــك عقلــه.

على درج بيالطس
تــالل. فانطــرح علــى األَرْض  بُعــد المدينــة المبنيــة علــى ســبع  أخيــراً رأى مــن 
هاتفاً بانفعال عميق: » يا روما المقدســة، أني أُحييك « )50(. ثم دخل المدينة 
وبــدأ يــزور الكنائــس وكان يصغــي إلــى القصــص العجيبــة التــي كان يرددهــا الكهنــة 
والرهبــان، ثــم قــام بممارســة الطقــوس المفروضــة. وأينمــا ذهــب كان يــرى المناظــر 
التي مأته دهشــة ورعبا إذ رأى اإلثم متفشــيا بين كل طبقات اإلكليروس، وســمع 
مــن األســاقفة نكاتــا بذيئــة فامتــأت نفســه رعبــا إذ رأى نجاســتهم حتــى فــي أثنــاء 
إقامــة القــداس. وإذ اختلــط بالرهبــان والشــعب رأى اإلســراف والدعــارة. وأينمــا 
اتجــه وجــد النجاســة فــي موضــع القداســة. وقــد كتــب يقــول: » ل يســتطيع أحــد أن 
يتصــور مقــدار شــناعة األمــور المخجلــة التــي تُرتكــب فــي رومــا، ول يصــدق بوجودهــا 
إل من رأوها بأعينهم. وقد صار أمرا عاديا أن يقول الناس: إذ كان هنالك جحيم 

فــإن رومــا مبنيــة فوقهــا. إنهــا بــؤرة تخــرج منهــا كل الخطايــا « )51(.
» ســلم  يصعــدون  مــن  لــكل  الغفــران  بمنــح  بابــوي  مرســوم  صــدر  قــد  وكان 
بيالطــس « علــى ركبهــم، تلــك الســلم التــي قيــل أن المخلــص نــزل درجاتهــا عندمــا 
خــرج مــن دار الوليــة الرومانــي، وأنهــا قــد نُقلــت مــن أورشــليم إلــى رومــا بمعجــزة. 
وفــي أحــد األيــام كان لوثــر يرقــى درجاتهــا بخشــوع، وفجــأة دوى صــوت كالرعــد بــدا 
يَْحيَــا « )روميــة 1: 17(. فنهــض علــى قدميــه  الْبَــارُّ فَِباإليمــان  ــا  كأنــه يقــول: » أَمَّ
وأســرع خارجــا مــن ذلــك المــكان فــي خــزي ورعــب. ولــم تفقــد تلــك اآليــة قوتهــا 
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أو ســلطانها علــى نفســه أبــدا. ومــن ذلــك الحيــن رأى بــكل جــالء، أكثــر ممــا ســبق 
لــه أن رأى، ضاللــة اإلركان إلــى األعمــال البشــرية ألجــل الخــالص، ولــزوم اإليمــان 
الدائــم باســتحقاقات المســيح. لقــد انفتحــت عينــاه ولــم تغلقــا أبــدا بعــد ذلــك علــى 
تضليــل خــدع البابويــة. وعندمــا حــوَّل وجهــه بعيــدا عــن رومــا حــول قلبــه كذلــك 
عنهــا، ومنــذ ذلــك الحيــن زاد النفصــال اتســاعا إلــى أن انفصمــت وقُطعــت كل 

عالقــة لــه بالكنيســة البابويــة.
بعدمــا عــاد لوثــر مــن رومــا حصــل مــن جامعــة وتنبــرك علــى درجــة دكتــوراه فــي 
الالهــوت. واآلن صــارت لــه الحريــة فــي أن يكــرس نفســه للكتــاب المقــدس الــذي 
أحبــه تكريســا أشــد مــن ذي قبــل. لقــد أخــذ علــى نفســه عهــدا مقدســا بــأن يــدرس 
يفعــل  البابــوات وتعاليمهــم، وأن  بأقــوال  بهــا ل  بأمانــة  بعنايــة كلمــة هللا ويبشــر 
ذلــك مــدى أيــام حياتــه. فلــم يعــد مجــرد راهــب أو أســتاذ بــل الناطــق المفــّوض 
باســم الكتــاب. وكــراٍع ُدعــي إلــى إطعــام القطيــع إذ كانــت تلــك الخــراف جائعــة 
وظامئــة إلــى الحــق. وقــد أعلــن بــكل ثبــات أن علــى المســيحيين أل يقبلــوا تعاليــم 
ل تســتند إلــى ســلطان الكتــب المقدســة. وكانــت هــذه األقــوال ضربــة أصابــت 

ســيادة البابــا، واشــتملت علــى مبــدأ اإلصــالح.
رأى لوثــر خطــر تعظيــم النظريــات البشــرية فــوق كلمــة هللا. ومــن دون خــوف 
وقــاوم  التعليــم.  رجــال  بهــا  ويعلــم  يعتنقهــا  التــي  اإللحاديــة  النظريــات  هاجــم 
الفلســفة والعلــوم الالهوتيــة التــي ظلــت مســيطرة علــى الشــعب طويــالً. وفضــح 
مقولتهمــا التــي كانــت وبيلــة فــي تأثيرهــا، فضــالً عــن تفاهتهــا وعــدم جدواهــا. 
إلــى  والالهوتييــن  الفالســفة  مغالطــات  عــن  ســامعيه  عقــول  يحــول  أن  وحــاول 

فــي كتــب األنبيــاء والرســل. الحقائــق األبديــة المدونــة 
بأقوالــه  المتعلقــة  المتلهفــة  الجمــوع  إلــى  أبلغهــا  التــي  الرســالة  كانــت 
ثمينــة ومحييــة. لــم يســبق لهــم أن ســمعوا مثــل تلــك التعاليــم. إن بشــرى محبــة 
المخلــص ويقيــن الغفــران والســالم بدمــه المكفــر مــأت قلوبهــم فرحــا وألهمتهــم 
أقصــى  إلــى  يمتــد  أن  لــه  را  مقــدَّ كان  نــوراً  وتنبــرك  فــي  أشــعل  لقــد  أبديــا.  رجــاء 

الدهــر. انقضــاء  إلــى  لمعانــا  ويزيــد  األَرْض 
فتيــل  تشــتعل  والضــالل  الحــق  فبيــن  ينســجمان،  ل  والظلمــة  النــور  لكــّن 
حــرب ل يمكــن الســيطرة عليهــا. وإن رفــع إنســان رايــة أحدهمــا ودافــع عنــه فــال 
ِجئْــُت  » َمــا  قائــال:  نفســه  أعلــن مخلصنــا  ولقــد  ويهدمــه.  اآلخــر  يهاجــم  أن  بــد 
ألُلِْقــَي َســالًَما بـَـْل َســيًْفا « )متــى 10: 34(. وقــال لوثــر بعــد بــدء اإلصــالح بســنين 
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قليلــة: » إن هللا ل يقودنــي بــل يدفعنــي إلــى األََمــام. إنــه يحملنــي بعيــدا. فأنــا 
لســت ســيد نفســي. أنــا أحــب أن أعيــش فــي راحــة وســكون، ولكنــه قــد ألقــي 
بــي فــي وســط الشــغب والضوضــاء والثــورات « )52(. وكان مقيَّضــاً لــه وقتئــذ 

أن يُــزج بــه فــي وســط المعمعــة.

تتزل وصكوك الغفران
كانــت كنيســة رومــا تتجــَر بنعمــة هللا. لقــد ُوِضعــت موائــد الصيارفــة )متــى 
تتــردد فــي أماكــن العبــادة صرخــات مــن  21: 12( فــي جــوار مذابحهــا، وكانــت 
كانــوا يشــترون ويبيعــون، وكانــت صكــوك الغفــران تُعــرض للبيــع جهــارا بســلطان 
بثمــن  رومــا.  فــي  بطــرس  القديــس  كنيســة  لبنــاء  األمــوال  جمــع  بحجــة  رومــا  بابــا 
بأجــرة  ســيوضع  الزاويــة  حجــر  وكان  هللا،  لعبــادة  هيــكل  ســيقام  كان  الجرائــم 
الضربــة  فيهــا  كانــت  رومــا  لتعظيــم  المســتخدمة  نفســها  الوســائل  لكــن  اإلثــم، 
أعدائهــا  ألــد  البابويــة  ضــد  أهــاج  مــا  هــذا  وعظمتهــا.  ســلطانها  علــى  القاضيــة 
إصــرارا وأعظمهــم نجاحــا، وأدى إلــى الحــروب التــي هــزت العــرش البابــوي والتــاج 

البابــا. رأس  علــى  الموضــوع  المثلــث 
تتــزل،  وأســمه  أَلَْمانْيَــا،  فــي  الغفــران  صكــوك  بيــع  المكلــف  الموظــف  كان 
أنــه قــد نجــا  أنــواع الجرائــم ضــد المجتمــع وشــريعة هللا. ولكــن بمــا  متهمــا بأحــط 
مــن القصــاص الــذي كان يســتحقه بســبب جرائمــه اســتُخدم فــي ترويــج المشــاريع 
التجاريــة الســالفة مــن قبــل البابــا. فبــكل جــرأة ووقاحــة جعــل يــردد أعظــم األكاذيــب 
الســاذج  الجاهــل  الشــعب  ذلــك  ليخــدع  العجيبــة  القصــص  ويقــص  الخالبــة 
المتمســك بالخرافات. فلو كانت في حوزتهم كلمة هللا لما اســتطاع أن يخدعهم 
أحــد. ولكــن أخــذ منهــم اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس وحرمــوا منــه ليظلــوا خاضعيــن للســيادة 

البابويــة فتزيــد قــوة رؤســائها وتتضاعــف ثروتهــم )53(.
نعمــة  » هــا  قائــال:  يعلــن  رســول  تقدمــه  وقــد  المــدن  يدخــل  تتــزل  كان 
عــي  المدَّ بذلــك  النــاس  ورحــب   .)54( أبوابكــم «  أََمــام  س  الُمقــدَّ والبابــا  هللا 
أقيمــت  وقــد  الســماء.  مــن  إليهــم  نــزل  نفســه  هللا  هــو  كان  لــو  كمــا  ف  المجــدِّ
يمتــدح  جعــل  المنبــر  تتــزل  أعتلــى  فــإذ  الكنيســة.  فــي  الشــائنة  التجــارة  تلــك 
الغفــران  بفضــل شــهادات  أنــه  أنهــا عطايــا هللا. وأعلــن  الغفــران علــى  صكــوك 
التــي معــه تُغفــر لمــن يشــتريها كل الخطايــا التــي يرغــب فــي ارتكابهــا مســتقبال، 
لســامعيه  أكَّــد  فقــد  هــذا  مــن  وأكثــر   .)55( لهــا «  لــزوم  ل  التوبــة  وأنــه » حتــى 
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أَيْضــاً خطايــا  بــل  أن لصكــوك الغفــران قــوة ل لغفــران خطايــا األحيــاء وحســب 
قُدمــت  التــي  النفــس  تتحــرر  الصنــدوق  فــي  النقــود  تــرن  حالمــا  وأنــه  الموتــى، 

.)56( الســماء  إلــى  وتنطلــق  المطهــر  عذابــات  مــن  ألجلهــا 

األلوف تقبل دعوة تتزل
علــى  القــوة  منهــم  ليشــتري  أمــوال  الرســَل  الســاحر  ســيمون  أعطــى  عندمــا 
تُــَك َمَعــَك لِلَْهــالَِك ألَنَّــَك ظََنْنــَت  إجــراء المعجــزات قــال لــه بطــرس: » لِتَُكــْن ِفضَّ
النــاس  مــن  آلفــا  لكــّن   .)20  :8 )أعمــال  ِبَدَراِهــَم! «  هللِا  َمْوِهبَــَة  تَْقتَِنــَي  أَْن 
والفضــة  الذهــب  مــن  ســيل  فــكان  هــذا،  تتــزل  بعــرض  تمســكوا  المتلهفيــن 
الــذي يمكــن شــراؤه بالمــال أســهل مــن ذاك  إلــى خزائنــه. إن الخــالص  يتدفــق 
والنتصــار  الخطيئــة  مقاومــة  فــي  والمجاهــدة  واإليمــان  التوبــة  يتطلــب  الــذي 

التذييــل(. )انظــر  عليهــا 
ولقــد قــاوم رجــال العلــم والتقــوى تعليــم الغفــران هــذا فــي الكنيســة الرومانيــة، 
كما وجد كثيرون ممن كانوا ل يؤمنون بالدعاءات التي ل يقرها العقل أو الوحي 
التــي تجعلــه  الكافيــة  الجــرأة  يكــن هنالــك أســقف واحــد لديــه  لــم  اإللهــي. ولكــن 
يرفــع صوتــه محتجــا علــى تلــك التجــارة اآلثمــة. غيــر أن عقــول النــاس كان يســاورها 
الضطــراب وعــدم الطمئنــان. وقــد بــدأ كثيــرون يتســاءلون فــي لهفــة وشــوق عمــا إذا 

لــم يكــن هللا عازمــا علــى أن يســتخدم إنســانا كوســيلة لتطهيــر كنيســته.
ومــع أن لوثــر كان مــا يــزال مــن أكثــر المتعصبيــن للبابويــة، فقــد امتــأ رعبــا مــن 
الدعــاءات التجديفيــة التــي تنطــوي عليهــا المتاجــرة بصكــوك الغفــران. كان كثيــرون 
مــن المواظبيــن علــى ســماع عظاتــه قــد اشــتروا بعــض تلــك الصكــوك. وســرعان مــا 
عــادوا إلــى راعيهــم معترفيــن بخطاياهــم المتعــددة. وكانــوا ينتظــرون الغفــران ل ألَنَُّهــْم 
قــد تابــوا أو يرغبــون فــي إصــالح حياتهــم بــل علــى أســاس صكــوك الغفــران، فأبــى 
لوثــر أن يمنحهــم الغفــران، وأنذرهــم أنهــم مــا لــم يتوبــوا ويصلحــوا حياتهــم فــال بــد مــن 
هالكهــم فــي خطاياهــم. ففــي ارتبــاك عظيــم عــادوا إلــى تتــزل يشــتكون رفــض كاهــن 
اعترافهم قبول صكوكه، وبعض منهم طلبوا إليه بكل جرأة أن يعيد إليهم نقودهم. 
فامتــأ الراهــب غضبــا وجعــل يقــذف أرهــب اللعنــات. ثــم أمــر بإشــعال نــار فــي 
المياديــن العامــة وأعلــن أنــه » قــد حصــل علــى تفويــض مــن البابــا بحــرق كل الهراطقــة 

الذيــن يتجــرأون علــى مقاومــة صكــوك الغفــران المقدســة التــي يبيعهــا « )57(.
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بطل من أبطال الحق
باشــر لوثــر عملــه بشــجاعة كمدافــع عــن الحــق. وســُمع صوتــه مــن المنبــر وهــو 
يوجــه إلــى ســامعيه إنــذاراً حــاراً مقدســاً. وقــد شــرح للشــعب أن الخطيئــة كريهــة 
جــدا، وعلمهــم أنــه يســتحيل علــى اإلنســان بأعمالــه أن يقلــل مــن جرمهــا أو يفلــت 
مــن قصاصهــا. ول شــيء يخلــص الخاطــئ غيــر التوبــة إلــى هللا واإليمــان بالمســيح. 
ونعمــة المســيح ل يمكــن شــراؤها، فهــي هبــة مجانيــة. ثــم نصــح الشــعب بــأل يشــتروا 
صكــوك الغفــران بــل أن ينظــروا باإليمــان إلــى الفــادي المصلــوب. وأخبرهــم عــن 
اختبــاره المؤلــم المريــر فــي محاولتــه الفاشــلة الحصــول علــى الخــالص بإذللــه نفســه 
لكونــه  والفــرح  الســالم  علــى  قــد حصــل  أنــه  لســامعيه  وأكــد  التكفيريــة،  وأعمالــه 

صــرف نظــره عــن نفســه وآمــن بالمســيح.
وإذ ثابــر تتــزل علــى تجارتــه ونشــر ادعاءاتــه اإللحاديــة عــوَّل لوثــر علــى اإلقــدام 
علــى احتجــاج أكثــر فعاليــة ضــد هــذه الفضائــح الصارخــة وقــد عرضــت لذلــك 
فرصــة مؤاتيــة وســريعة. كانــت توجــد فــي كنيســة القلعــة فــي وتنبــرك كثيــر مــن 
الذخائــر التــي كانــت تعــرض علــى الشــعب فــي بعــض األيــام المقدســة الخاصــة، 
ويقدمــون  حينئــذ  الكنيســة  يــزورون  كانــوا  مــن  لــكل  كامــل  غفــران  يُمنــح  وكان 
اعترافاتهــم. ولذلــك كان النــاس يفــدون إليهــا أفواجــا فــي تلــك المناســبات، ومــن 
عشــية  ففــي  ميعــاده.  حــان  قــد  كان  الــذي  القديســين «  » جميــع  عيــد  أهمهــا 
العيــد انضــم لوثــر إلــى تلــك الجمــوع التــي كانــت فــي طريقهــا إلــى الكنيســة وألصــق 
علــى بابهــا ورقــة كتــب عليهــا خمســة وتســعين برهانــا ضــد صكــوك الغفــران. وقــد 
مــن  كل  ومباحثــة  البراهيــن،  هــذه  يعــارض  مــن  كل  لمناقشــة  اســتعداده  أعلــن 

يخالفــه الــرأي فــي الجامعــة فــي اليــوم التالــي.
اتجــاه  كل  فــي  وتكــرارا  مــرارا  وقرئــت  الجميــع.  انتبــاه  مقترحاتــه  اســترعت 
هــذه  برهنــت  وقــد  المدينــة.  كل  وفــي  الجامعــة  فــي  عظيــم  اهتيــاج  فحــدث 
المباحثــات أن ســلطة غفــران الخطيئــة والتجــاوز عــن القصــاص لــم تُمنــح للبابــا أو 
إلنســان آخــر. إن ذلــك النظــام كلــه حكايــة مضحكــة وحيلــة لبتــزاز المــال بالتحايــل 
علــى خرافــات الشــعب، وهــو خدعــة شــيطانية إلهــالك نفــوس كل مــن يثقــون 
هــو  المســيح  إنجيــل  أن  أَيْضــاً  وضــوح  بــكل  وتبرهــن  الكاذبــة.  الدعــاءات  بتلــك 
مــن  لــكل  فيــه موهوبــة مجانــا  المعلنــة  نعمــة هللا  الكنيســة، وأن  فــي  أثمــن ذخــر 

وإيمــان. بتوبــة  يطلبونهــا 
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رسالته تهز أَلَْمانَْيا
ت مباحثــات لوثــر كل جــدال فلــم يجســر أي إنســان علــى قبــول ذلــك  تحــدَّ
جميــع  فــي  اقترحهــا  التــي  األســئلة  انتشــرت  قليلــة  أيــام  خــالل  وفــي  التحــدي. 
العالــم المســيحي. وكثيــرون  فــي كل  أَلَْمانْيَــا، وبعــد أســابيع قليلــة رنّــت  أنحــاء 
الذيــن رأوا اإلثــم متفشــيا فــي الكنيســة وحزنــوا لذلــك  البابــا األتقيــاء  أتبــاع  مــن 
عظيمــا  فرحــا  فرحــوا  تقدمــه  وقــف  أو  لدفعــه  حيلــة  يدهــم  فــي  تكــن  لــم  ولكــن 
وقــد  هللا.  صــوت  فيهــا  أن  متحققيــن  المقترحــات  تلــك  علــى  أطلعــوا  بعدمــا 
يــده ليوقــف ذلــك الســيل المتدفــق مــن  الــرب فــي رحمتــه قــد مــدَّ  بــأن  أحســوا 
فــي  والحــكام  األمــراء  وفــرح  رومــا.  فــي  البابــوي  الكرســي  مــن  الخــارج  الفســاد 
قلوبهــم ألن صدمــة قويــة أصابــت ذلــك الســلطان المتغطــرس الــذي أنكــر علــى 

قراراتــه.  علــى  الحتجــاج  أو  المعارضــة  حــق  الشــعب 
أمــا جمــوع النــاس الذيــن كانــوا يحبــون الخطيئــة ويؤمنــون بالخرافــات فقــد ارتعبــوا 
إذ رأوا المغالطــات التــي كانــت قــد أســكتت مخاوفهــم وقــد اكتُســحت. وأمــا رجــال 
اإلكليــروس الماكــرون الذيــن أوقفــوا عــن عملهــم فــي إباحــة ارتــكاب الجرائــم فــإذ رأوا 
أن أرباحهــم مهــددة بالخطــر تملكهــم ســخط عظيــم، واجتمعــوا ليســندوا ادعاءاتهــم 
ويؤيدوهــا، فــكان علــى ذلــك المصلــح أن يجابــه متهميــه وأعــداءه األلــداء. وقــد اتهمــه 
آخــرون  اتهمــه  األخــرى. كمــا  النزعــات  وبعــض  العــداء  بدافــع  يعمــل  بأنــه  بعضهــم 
بالغطرســة، وأعلنــوا أن هللا لــم يوجهــه بــل هــو يعمــل بدافــع الكبريــاء والجــرأة. فأجــاب 
قائــال: » مــن ذا الــذي ل يعــرف أن اإلنســان نــادرا مــا يتقــدم بــرأي جديــد مــن دون أن 
تظهــر عليــه بعــض مظاهــر الكبريــاء أو يتَّهــم بأنــه يخلــق المشــاحنات؟ ولمــاذا مــات 
المســيح وكل الشــهداء؟ ألنــه بــدا وكأنهــم قــوم متكبــرون يحتقــرون حكمــة زمانهــم، 
وينشــرون بدعــاً مــن دون أن يتواضعــوا بطلــب المشــورة مــن وحــي اآلراء القديمــة «. 
ثــم أعلــن قائــال: » إن كل مــا أفعلــه لــن استرشــد بــه حكمــة النــاس بــل مشــورة 
هللا، فــإن كل العمــل عمــل هللا فمــن ذا الــذي يســتطيع أن يوقفــه؟ وإن لــم يكــن 
كذلــك فمــن يســتطيع أن يمضــي بــه قُُدمــاً؟ ليكــن ل مــا أريــد أنــا ول مــا يريــدون هــم، 

ل مشــيئتنا بــل مشــيئتك أنــت أيهــا اآلب القــدوس الــذي فــي الســماء « )58(.

محاربات شديدة
ومــع أن لوثــر كان مســوقا بــروح هللا ليبــدأ عملــه فلــم يكــن ليشــرع فيــه مــن دون 
وتعليقاتهــم  مقاصــده  تصويرهــم  وســوء  أعدائــه  فتعييــرات  شــديدة.  محاربــات 

130, 131



انفصال لوثر عن روما  |  125

تكــن  ولــم  جــارف،  عليــه كســيل  انقّضــت  وبواعثــه  علــى أخالقــه  الماكــرة  الجائــرة 
العلــم  دور  وفــي  الكنيســة  فــي  الشــعب  قــادة  بــأن  واثقــا  لقــد كان  األثــر.  عديمــة 
كانــوا  الذيــن  مــن  التشــجيع  وكالم  اإلصــالح.  نحــو  الســعي  فــي  إليــه  ســينضمون 
أيامــا  بأنــه ســيرى  يحتلــون مراكــز ســامية ألهمــه فرحــا ورجــاء. كمــا ألهمــه شــعوره 
يســتحيل  بالتشــجيع  فــإذا  الكنيســة.  علــى  نورهــا  يفيــض  لمعانــا  وأشــد  أصفــي 
تعييــرا وإدانــة. فكثيــرون مــن ذوي المقامــات الرفيعــة فــي الكنيســة والدولــة اقتنعــوا 
بصــدق مباحثــه، ولكنهــم ســرعان مــا رأوا أن قبــول هــذه الحقائــق يتطلــب تغييــرات 
وانقالبــات عظيمــة. ذلــك أن تنويــر الشــعب وإصالحــه ســيكون فــي الواقــع تقويضــا 
لســلطان رومــا وســيوقف الكثيــر مــن مــوارد الثــروة التــي تتدفــق فــي خزانتهــا، وهــذا 
بالطبــع ســيقلل مــن إســراف الرؤســاء البابوييــن وترفهــم. زد علــى ذلــك أن تعليــم 
الشــعب أن يفكــروا ويتصرفــوا كخالئــق مســؤولة، ناظريــن إلــى المســيح وحــده ألجــل 
الخــالص، ل بــد أن يطيــح عــرش البابــا، ويقضــي فــي النهايــة علــى ســلطته. فلهــذه 
األســباب رفضــوا المعرفــة المعطــاة لهــم مــن هللا واصطفــوا ضــد المســيح والحــق 

بمقاومتهــم الرجــل الــذي أرســله إلنارتهــم.
ارتعــب لوثــر وهــو ينظــر إلــى نفســه: رجــل واحــد يتصــدى لمقاومــة أعظــم قوات 
األَرْض. كان أحيانــا يشــك فــي مــا إذا كان يســير حســب إرشــاد هللا للتصــادم مــع 
البابــا  أقــاوم ســيادة  أنــا حتــى  أكــون  » مــن  يقــول:  كتــب  وقــد  الكنيســة.  ســلطة 
الــذي ترتعــد أََمامــه ملــوك األَرْض فــي كل العالــم؟ ... ليــس مــن يعــرف كــم قاســى 
قلبــي وتألــم فــي أثنــاء هذيــن العاميــن األوليــن، ول مقــدار اليــأس والقنــوط الــذي 
فعندمــا  تمامــا.  عزيمتــه  لتخــور  لليــأس  يُتــرك  لــم  ولكنــه   .)59( فيــه «  غصــت 
إلــى  أنــه يســتطيع الســتناد  إلــى هللا وحــده وعلــم  خذلتــه المعونــة البشــرية نظــر 

ذراعــه الكليــة القــدرة باطمئنــان تــام.

س فقط اَلِْكَتاب الُمَقدَّ
وقــد كتــب لوثــر ألحــد أصدقــاء اإلصــالح يقــول: » ل يمكننــا أن نفهــم الكتــب 
بالصــالة.  تبــدأ  أن  بــه هــو  تقــوم  أول واجــب  إن  بالعقــل.  أو  بالــدرس  المقدســة 
توســل إلــى الــرب أن يمنحــك مــن فــرط رحمتــه العظيمــة الفهــم الحقيقــي لكلمتــه. 
ل يوجــد مفســر لكلمــة هللا غيــر مؤلفهــا ومبدعهــا ألنــه هــو نفســه قــد قــال: ويكــون 
الجميــع متعلميــن مــن هللا. ل تنتظــر شــيئا مــن جهــودك الخاصــة أو فهمــك بــل ثــق 
بــاهلل تمامــا وبتأثيــر روحــه. ثــق بهــذا بنــاء علــى كلمــة إنســان مجــرّب « )60(. هنــا 
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درس ذو أهميــة حيويــة للذيــن يحســون أن هللا قــد دعاهــم ليقدمــوا إلــى اآلخريــن 
الحقائــق المقدســة فــي عصرنــا هــذا. إن هــذه الحقائــق ســتثير عــداوة الشــيطان 
والنــاس الذيــن يحبــون الخرافــات التــي قــد ابتكرهــا. ففــي الصــراع مــع قــوات الشــر 

تدعــو الحاجــة إلــى أكثــر مــن القــوة العقليــة والحكمــة اإلنســانية.
عندمــا لجــأ األعــداء إلــى العــادات والتقاليــد أو إلــى تصريحــات البابــا وســلطانه 
واجههــم لوثــر بالكتــاب مــن دون ســواه. ففــي الكتــاب حجــج لــم يســتطيعوا اإلجابــة 
عنها. ولهذا صرخ عبيد الطقوس والخرافات طالبين سفك دمه كما طلب اليهود 
ســفك دم المســيح. فقــد صــاح البابويــون المتعصبــون قائليــن: » إنــه هرطوقــي، إنهــا 
خيانــة عظمــى للكنيســة أن نســمح لهــذا الهرطوقــي الفظيــع أن يعيــش ســاعة واحــدة 
بعــد اآلن. فلتنصــب لــه المشــنقة فــي الحــال « )61(. لكــّن لوثــر لــم يســقط فريســة 
بــه، وأُرســلت مالئكــة الســماء  غضبهــم الجنونــي. فلقــد أبقــى لــه هللا عمــال يقــوم 
لحراســته. ومــع ذلــك فــإن كثيريــن ممــن قبلــوا مــن لوثــر النــور الثميــن صــاروا هدفــا 

لغضــب الشــيطان، وألجــل الحــق احتملــوا العــذاب والمــوت بــال خــوف.
اســترعت تعاليــم لوثــر اهتمــام المفكريــن ذوي األلبــاب فــي كل أنحــاء أَلَْمانْيَــا. 
بــدأ  لقــد  وأنارهــم.  النــاس  آلف  أيقــظ  الــذي  النــور  انبثــق  وكتاباتــه  فمــن عظاتــه 
التــي ظلــت الكنيســة  اإليمــان الحــي يحتــل مــكان الممارســات الطقســية الميتــة 
بخرافــات  ثقتهــم  يفقــدون  يــوم  بعــد  يومــا  النــاس  وكان  طويــال.  بهــا  متمســكة 
التــي امتحــن  تُنقــض وتتالشــى. وكلمــة هللا  البابويــة. وبــدأت حواجــز التعصــب 
بهــا لوثــر كل عقيــدة وكل ادعــاء كانــت تشــبه ســيفا ذا حديــن يشــق لنفســه طريقــا 
إلــى قلــوب النــاس. وفــي كل مــكان اســتيقظت الرغبــة فــي طلــب التقــدم الروحــي 
وظهــر جــوع وعطــش إلــى البــر لــم يُــر مثلهمــا منــذ أجيــال. وعيــون الشــعب التــي 
عانقــت  األَرْضييــن  والوســطاء  البشــرية  الطقــوس  إلــى  تتجــه  أمــدا طويــال  ظلــت 

اآلن المســيح وإيــاه مصلوبــاً بقــوة وإيمــان.

يساق إلى روما
هــذا الهتمــام الواســع النطــاق أثــار مخــاوف الســلطات البابويــة آنــذاك فوصــل 
إلــى لوثــر أمــر بالحضــور إلــى رومــا لســتجوابه فــي تهمــة الهرطقــة. ومــأ هــذا األمــر 
قلــوب أصدقائــه رعبــا وهلعــا. لقــد عرفــوا تمامــاً هــول الخطــر الــذي يتهــدده فــي 
تلــك المدينــة الفاســدة التــي كانــت ســكرى بــدم شــهداء يســوع، فعارضــوا ذهابــه 

إلــى رومــا وطلبــوا أن يتــم اســتجوابه فــي أَلَْمانْيَــا.
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أجيبــوا إلــى هــذا الطلــب وُعيِّــن القاصــد الرســولي ليســتمع إلــى تلــك القضيــة. 
وفــي التعليمــات التــي وصلــت إليــه مــن البابــا تقــّرر أن لوثــر قــد ُصنِّــف فــي خانــة 
الهراطقــة، وقــد أوصــي نائــب البابــا بــأن » يحاكمــه ويقيــده مــن دون تأخيــر «. وإذ 
ظــل لوثــر متشــبثا برأيــه وعجــز مبعــوث البابــا عــن القبــض عليــه شــخصيا فقــد أعطــي 
السلطان بأن » يُحرم لوثر من حماية القانون وأن تصادر أمواله وممتلكاته في أنحاء 
أَلَْمانْيَــا كافــة، وأن يُنفــى ويلعــن ويُحــرم مــن شــركة الكنيســة جميــع مــن لهــم بــه صلــة « 
)62(. وأكثــر مــن هــذا فقــد أوصــى البابــا رســوله بــأن يســتأصل تلــك الهرطقــة الوبائيــة 
تمامــا، وأن يحــرم كل مســؤول فــي الكنيســة أو الدولــة، باســتثناء اإلمبراطــور، يبــدي 

إهمــال فــي القبــض علــى لوثــر وأتباعــه وفــي تســليمهم إلــى انتقــام رومــا.
أي  الوثيقــة  هــذه  فــي  نــرى  ل  أننــا  علــى حقيقتهــا.  البابويــة  هنــا ظهــرت روح 
أثــر للمبــادئ المســيحية أو حتــى للعدالــة العاديــة. لقــد كان لوثــر بعيــدا مــن رومــا 
بعــدا قاصيــا ولــم تُعــط لــه فرصــة إليضــاح موقفــه أو الدفــاع عــن نفســه، ومــع ذلــك 
فقبــل فحــص قضيتــه ُحكــم عليــه إجمــال بالهرطقــة، وفــي اليــوم نفســه أنــذر واتهــم 
وحوكــم وصــدر عليــه الحكــم وذلــك بواســطة األب األقــدس المتأنــق الســيد الوحيــد 

والمرجــع المعصــوم األوحــد للكنيســة والدولــة.

ميالنكثون
فــي هــذا الوقــت الــذي كان فيــه لوثــر فــي أشــد الحاجــة إلــى عطــف صديــق 
أمين ومشــورته أرســلت عناية هللا ميالنكثون إلى وتنبرك. كان هذا اإلنســان شــابا 
وديعــا وخجــول فــي ســلوكه فكســب حكمــه الصائــب وعلمــه الواســع وفصاحتــه 
وتقديرهــم  النــاس  إعجــاب  واســتقامته،  أخالقــه  طهــارة  إلــى  باإلضافــة  اآلســرة، 
جميعــا. ولــم يكــن تألــق مواهبــه أكثــر بــروزا مــن رقــة ميولــه ومزاجــه. وســرعان مــا صــار 
تلميــذا غيــورا جــدا لإلنجيــل وصديــق لوثــر الموثــوق بــه ومعينــه الفّعــال. وكانــت رقتــه 
وحــذره ودقتــه مكملــة لشــجاعة لوثــر ونشــاطه. إن اتحادهمــا فــي العمــل اضفــى 

علــى اإلصــالح قــوة، وهكــذا صــار ميالنكثــون مصــدر تشــجيع عظيــم للوثــر.
عينــت مدينــة أوكســبرك مكانــا للمحاكمــة، فســار المصلــح إليهــا علــى قدميــه. 
وقــد بــدأت المخــاوف الجســيمة تتجمــع مــن حولــه، وكانــت تُســمع تهديــدات علنيــة 
تفيــد بأنــه ســيُقبض عليــه ويُقتــل فــي الطريــق، فتوســل إليــه أصدقــاؤه أل يتقــدم 
فــي ســيره مخاطــرا بحياتــه، بــل اســتحلفوه بــأن يتــرك وتنبــرك إلــى حيــن ويلجــأُ إلــى 
الــذي قــد وضعــه هللا  مــن يســتطيعون حمايتــه، لكنــه رفــض التخلــي عــن المركــز 
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فيــه. عليــه أن يظــل أمينــا فــي الدفــاع عــن الحــق علــى رغــم العواصــف التــي كانــت 
تهــب عليــه وتصدمــه. وهــذا مــا قالــه: » إنــي أشــبه إِرِْميَــا الــذي كان رجــل خصــام 
يتضاعــف فرحــي...  تهديداتهــم وتتعالــى صيحاتهــم  تزيــد  مــا  بقــدر  ونــزاع. ولكــن 
لقــد حطمــوا كرامتــي وســمعتي. ولكــن بقــي شــيء واحــد وهــو جســدي التعــس 
المضنــى، فليأخــذوه، فإنهــم بذلــك يقصــرون حياتــي ســاعات قليلــة. أمــا نفســي 
للعالــم  المســيح  كلمــة  إعــالن  فــي  يرغــب  مــن  إن  يمســوها.  أن  يســتطيعون  فــال 

ينبغــي لــه أن ينتظــر المــوت فــي كل لحظــة « )63(.
اغتبــط مبعــوث البابــا اغتباطــا عظيمــا لــدى علمــه بوصــول لوثــر إلــى أوكســبرك. 
فذلــك الهرطوقــي المشــاغب الــذي قــد اســترعى انتبــاه العالــم كلــه بــدا اآلن وكأنــه 
صــار فــي قبضــة يــد رومــا. وقــد صمــم ذلــك الســفير علــى أل يدعــه يفلــت. وكان 
المصلــح قــد أخفــق فــي الحصــول علــى صــك األمــان لنفســه، فألــح عليــه أصدقــاؤه 
بــأل يمثــل أََمــام الســفير قبــل الحصــول علــى ذلــك الصــك، وســعوا هــم أنفســهم إلــى 
الحصــول عليــه مــن اإلمبراطــور. وقــد قصــد مبعــوث البابــا أن يرغــم لوثــر علــى التراجــع 
إن أمكــن، فــإن أخفــق فــي ذلــك فســيأمر بحملــه إلــى رومــا ليقاســم هــس وجيــروم 
مصيرهمــا، ولذلــك حــاول عــن طريــق أعوانــه أن يغــري لوثــر بالمثــول أََمامــه مــن دون 
أن يكــون معــه صــك أمــان ويســلم نفســه لرحمتــه. لكــّن المصلــح لــم يفعــل ذلــك فلــم 
يمثــل أََمــام ســفير البابــا أل بعــد حصولــه علــى وثيقــة يلتــزم فيهــا اإلمبراطــور حمايتــه.

لوثــر  كســب  يحاولــوا  أن  علــى  البابويــون  عــزم  والحيلــة  السياســة  بــاب  ومــن 
بالتظاهــر بالرقــة واللطــف نحــوه. وتظاهــر القاصــد الرســولي فــي حديثــه مــع لوثــر 
بالــود والنعطــاف والصداقــة نحــوه، لكنــه أمــر لوثــر أن يخضــع بــكل ثقــة لســلطان 
ر الرجــل  الكنيســة ويســلم فــي كل نقطــة بــال محاجــة أو تســاؤل. إنــه لــم يكــن يُقــدِّ
الكنيســة  يعتبــر  أنــه  بقولــه  لوثــر  فأجابــه  صائبــا.  تقديــرا  معــه  يتعامــل  كان  الــذي 
ويوقرهــا، وأنــه يرغــب فــي الحــق، وأنــه يريــد أن يجيــب علــى كل اعتــراض ضــد مــا 
بــه، وأن يُخضــع تعاليمــه لحكــم بعــض الجامعــات العظيمــة. ولكنــه فــي  ـم  قــد علّـَ
الوقــت نفســه اعتــرض علــى تصــرف الكردينــال إذ طلــب منــه أن يتراجــع مــن دون أن 

يبرهــن لــه أنــه علــى ضــالل.

يطالبون المصلح بالتراجع
لكــّن الجــواب الوحيــد كان هــذا: » تراجــع، تراجــع! « أمــا المصلــح فأبــان لــه أنــه 
يســتند فــي موقفــه هــذا إلــى ســلطان الكتــب المقدســة، وأعلــن بــكل ثبــات أنــه ل 
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يســتطيع أن يرفــض الحــق. فــإذ لــم يســتطع ذلــك الســفير اإلجابــة علــى حجــج لوثــر 
أمطــره بســيل مــن ألفــاظ التعييــر والســخرية والمداهنــة المحشــوة باقتباســات مــن 
التقليــد وأقــوال اآلبــاء، وبذلــك لــم يعــِط المصلــَح فرصــة للــكالم. فــإذ رأى لوثــر أنــه لــو 
اســتمر المؤتمــر علــى هــذه الحــال فســيكون عقيمــا وقــد اســتطاع أخيــرا أن يحصــل 

مــن الســفير علــى أذن بتقديــم جوابــه كتابــة، وإن يكــن علــى مضــض.
كســبا  المظلــوم  يجنــي  العمــل  » وبهــذا  يقــول:  لــه  صديــق  إلــى  لوثــر  كتــب 
ليحكمــوا  آخــرون  عليهــا  يطلــع  أن  يمكــن  المكتوبــة  الرســالة  ألن  أول  مضاعفــا: 
علــى  للتأثيــر  أفضــل  فرصــة  لديــه  تكــون  اإلنســان  ألن  وثانيــا  عليــه،  أو  للكاتــب 
مخــاوف طاغيــة متكبــر يهــذي ويفضــل باألحــرى أن يغلــب بكالمــه المتغطــرس، 

.)64( أَيْضــاً «  ضميــره  علــى  التأثيــر  وربمــا 
وكان  آلرائــه،  مؤثــرا  موجــزا  واضحــا  تفســيرا  لوثــر  قــدم  التالــي  الجتمــاع  وفــي 
يســتند فــي ذلــك إلــى اقتباســات كثيــرة مــن كلمــة هللا. فبعدمــا قــرأ هــذه الورقــة 
بصــوت عــال ســلمها إلــى الكردينــال الــذي ألقاهــا جانبــا بــكل احتقــار معلنــا أنهــا 
مجموعــة أقــوال تافهــة واقتباســات فــي غيــر محلهــا. وقــد ثــار لوثــر بســبب هــذا 
الكنيســة  تقليــد  أي  ميدانــه،  فــي  المتكبــر  المبعــوث  لمواجهــة  وتقــدم  الــكالم 

ادعاءاتــه. كل  فهــدم  وتعاليمهــا، 
وعندمــا رأى الســفير أنــه قــد عجــز عــن اإلجابــة علــى حججــه لــم يســتطع ضبــط 
فسأرســلك  وإل  » تراجــع  للوثــر:  قائــال  صــاح  واهتيــاج  غضــب  ففــي  نفســه، 
إلــى رومــا لتمثــل هنــاك أََمــام القضــاة المفــوَّض إليهــم الِطِـّـالع علــى قضيتــك. 
مــن  وســأخرجهم  ومشــجعيك  مؤيديــك  وكل  مشــايعيك  وكل  ألحرمنَّــك  إنــي 
فــال  وإل  » تراجــع  قائــال:  غاضبــة  متعجرفــة  بنغمــة  أعلــن  وأخيــراً  الكنيســة «. 

ثانيــة « )65( ترجــع 
أل  جــالء  بــكل  أعلــن  وبذلــك  الفــور،  علــى  وأصدقــاؤه  المصلــح  انســحب 
يخــدع  كان  لقــد  ذلــك.  إلــى  يرمــي  الكردينــال  يكــن  ولــم  يتراجــع.  أن  منــه  يُنتظــر 
اآلن  أمــا  يخضــع.  بحيــث  لوثــر  ســيُرعب  والقســوة  العنــف  بواســطة  أنــه  نفســه 
إليهــم واحــدا فواحــدا. وقــد  ينظــر  مــع مســاعديه فقــد جعــل  تُــرك وحــده  وقــد 

مؤامراتــه. لفشــل  شــديدا  غمــا  اغتــم 
ولــم تكــن جهــود لوثــر فــي هــذه المناســبة بــال نتائــج حســنة. فلقــد أتيحــت لذلــك 
الجمــع الكبيــر فرصــة للمقارنــة بيــن الرجليــن، وليحكمــوا بأنفســهم بشــأن الــروح التــي 
ظهــرت عنــد كل منهمــا كمــا بشــأن قوتــه وصــدق موقفــه. وكــم كان الفــارق عظيمــاً! 
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إلــى  والحــق  هللا،  قــوة  مــْلِء  فــي  الثابــت  الوضيــع  البســيط  المصلــح  وقــف  لقــد 
جانبــه. أمــا ممثــل البابــا فــكان صلِفــا معتــزا بنفســه ومتشــامخا وغيــر واقعــي، ولــم 
يقــدم حجــة واحــدة مــن كالم هللا، ومــع ذلــك ففــي حمــو غضبــه كان يصــرخ قائــال: 

» تراجــع وإل فسترســل إلــى رومــا لتنــال جــزاءك «.

الهروب من أوكسبرك 
وعلــى الرغــم مــن أن لوثــر كان بيــده صــك األمــان فقــد كان البابويــون يتآمــرون 
للقبــض عليــه وإيداعــه الســجن. وتباحــث أصدقــاؤه معــه قائليــن إنــه مــن العبــث أن 
يطيــل إقامتــه هنــاك بــل عليــه أن يعــود إلــى وتنبــرك بــال إبطــاء وأن يلــزم جانــب الحــذر 
الشــديد إلخفــاء مقاصــده. ولذلــك فقــد غــادر أوكســبرك قبــل الفجــر ممتطيــا صهــوة 
جــواد فــي صحبــة دليــل قدمــه إليــه الحاكــم. فســار مخترقــا شــوارع المدينــة المظلمــة 
الساكنة في تكتم شديد وقد اكتنفت نفسه بعض الهواجس. أما األعداء اليقظون 
القســاة فكانــوا يتآمــرون إلهالكــه. فهــل ســيفلت مــن األشــراك المنصوبــة لــه؟ لقــد 
كانت تلك اللحظات لحظات جزع وصلوات حارة. وقد وصل لوثر إلى باب صغير 
فــي ســور المدينــة فــإذ فُتــح لــه خــرج منــه هــو ودليلــه مــن دون مانــع. فمــا إن خرجــا مــن 
المدينة سالمين حتى أسرع ذانك الهاربان يفران بعيدا. وقبلما علم السفير برحيل 
غريمه كان لوثر قد ابتعد عن مضطهديه. لقد انهزم الشيطان ورسله إذ أفلت منهم 

الرجــل الــذي ظنــوا أنــه قــد وقــع فــي قبضــة أيديهــم، نجــا العصفــور مــن فــخ الصيــاد.
وإذ علــم مبعــوث البابــا نبــأ هــروب لوثــر غمرتــه دهشــة وغضــب عظيمــان. لقــد 
كان يظــن أنــه ســيحصل علــى كرامــة عظيمــة ألجــل حكمتــه وثباتــه فــي معاملــة هــذا 
الرجــل الــذي أزعــج ســالم الكنيســة، ولكــن خــاب أملــه. وقــد عبَّــر عــن غضبــه فــي 
خطــاب أرســله إلــى فريدريــك، منتِخــب اإلمبراطــور بالنيابــة عــن سكســونيا، فيــه 

يتوعــد لوثــر ويأمــر ذلــك الحاكــم بإرســاله إلــى رومــا أو نفيــه مــن سكســونيا. 
وفــي دفــاع لوثــر عــن نفســه طلــب أن يريــه الســفير أو البابــا أخطــاءه بأدلــة مــن 
اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس، وأخــذ علــى نفســه عهــدا مشــددا بــأن يهجــر كل تعاليمــه متــى 
تبرهــن لــه أنهــا مناقضــة لكلمــة هللا. وقــد شــكر هللا الــذي حســبه أهــال ألن يتألــم مــن 

أجــل هــذه القضيــة المقدســة.
لــم يكــن المنتِخــب يعــرف إل الشــيء اليســير مــن تعاليــم اإلصــالح تلــك، لكنــه 
تأثــر تأثــرا عميقــا بصــدق أقــوال لوثــر وقوتهــا ووضوحهــا. وقــد صمــم فريدريــك علــى 
أن يكــون حاميــا للوثــر إلــى أن يثبــت خطــأه. وجوابــا علــى أمــر رســول البابــا قــال: » مــا 
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دام الدكتــور مارتــن قــد َمثُــل أََمامــك فــي أوكســبرك فيجــب أن نكتفــي بذلــك. أننــا 
لــم نكــن ننتظــر منــك أن تحــاول حملــه علــى التراجــع مــن دون أن تقنعــه بأخطائــه. 
ولــم يخبرنــي أحــد مــن العلمــاء فــي كل وليتنــا بــأن عقيــدة لوثــر كفريــة أم مضــادة 
للــروح والتعاليــم المســيحية أو أنهــا ضاللــة «. وفــوق ذلــك فقــد رفــض ذلــك األميــر 

أن يرســل لوثــر إلــى رومــا أو أن يطــرده مــن ولياتــه « )66(.
لقــد رأي ذلــك المنتخــب أن هنالــك انهيــارا عامــا فــي الــروادع األخالقيــة فــي 
المجتمــع. فكانــت الحــال تســتدعي وتتطلــب القيــام بإصــالح عظيــم. فلــو اعتــرف 
النــاس بمطالــب هللا وإرشــاد ضمائرهــم المســتنيرة وأطاعوهــا لمــا كان ثمــة حاجــة 
إلــى اإلجــراءات المعقــدة لكبــح الجرائــم ومعاقبــة مرتكبيهــا. وقــد رأى أن لوثــر كان 
يجاهــد لكــي يصــل إلــى هــذه الغايــة، وفــرح فــي ســره ألن تأثيــرا أفضــل كان يفــرض 

نفســه فــي الكنيســة، وقــد بــدأ النــاس يحســون بــه.

س إثارة االهتمام باَلِْكَتاب الُمَقدَّ
وقد رأى أَيْضاً أن لوثر كأستاذ في الجامعة كان ناجحا جدا. لم تكن قد مضت 
غيــر ســنة واحــدة منــذ الصــق لوثــر مباحثــه علــى بــاب الكنيســة فــي القلعــة، ومــع ذلــك 
فقد نقص عدد الحجاج الوافدين عليها في عيد جميع القديسين نقصا ملحوظا. 
لقــد ُحرمــت رومــا مــن عابديهــا وتقدماتهــم، لكــّن مــكان هــؤلء قــد شــغله أنــاس آخــرون 
وطبقة أخرى جاء أفرادها اآلن إلى وتنبرك ل كحجاج يمجدون ذخائرها بل كطالب 
يمــأون قاعــات العلــم فيهــا. إن كتابــات لوثــر ومؤلفاتــه قــد أضرمــت فــي كل مــكان 
اهتمامــا بالكتــب المقدســة، فتقاطــر الطلبــة إلــى الجامعــة ل مــن أَلَْمانْيَــا وحدهــا بــل 
مــن بلــدان أخــرى. وبعــض الشــباب إذ أقبلــوا علــى وتنبــرك ألول مــرة » رفعــوا أيديهــم 
إلــى الســماء شــكرا هلل الــذي جعــل النــور ينبثــق مــن هــذه المدينــة كمــا قــد انبثــق مــن 

صهيــون فــي العصــور القديمــة، ومنهــا انتشــر إلــى ابعــد الممالــك « )67(.
ولــم يكــن لوثــر إلــى ذلــك الحيــن قــد رجــع عــن ضــاللت البابويــة رجوعــا كامــالً، 
بــل كان رجوعــه جزئيــا. ولكنــه عندمــا كان يقــارن بيــن الوحــي المقــدس والمراســيم 
والقوانيــن البابويــة كان يمتلــئ دهشــة. وقــد كتــب يقــول: » إنــي اآلن مــاض فــي 
قــراءة مراســيم البابــاوات... وأنــا ل أعلــم مــا إذا كان البابــا هــو المســيح الدجــال 
نفســه أم هــو رســوله، فلقــد شــوِّه المســيح وصلــب فــي البابــاوات إلــى حــد كبيــر 
جــدا « )68(. ومــع ذلــك ففــي ذلــك الحيــن كان لوثــر ل يــزال يؤيــد كنيســة رومــا، ولــم 

يكــن يفكــر فــي النفصــال عــن شــركتها.
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كانــت مؤلفــات ذلــك المصلــح وتعليمــه تنتشــر فــي كل دول العالــم المســيحي. 
وامتــد العمــل إلــى سويســرا وهولنــدا، كمــا وجــدت نســخ مــن مؤلفاتــه طريقهــا إلــى 
فرنســا وإســبانيا. وفــي إنكلتــرا قبــل النــاس تعاليمــه كأنهــا كلمــة الحيــاة. وامتــد الحــق 
إلــى بلجيــكا وإيطاليــا أَيْضــاً. لقــد بــدأ آلف النــاس يســتيقظون مــن ســباتهم الشــبيه 

بالمــوت إلــى فــرح حيــاة اإليمــان والرجــاء.
غضبــت رومــا واهتاجــت بســبب هجمــات لوثــر، وصــرح بعــض المتعصبيــن 
يقتــل هــذا  مــن  أن  الكاثوليكيــة،  الجامعــات  بعــض دكاتــرة  مــن خصومــه، وحتــى 
الراهــب المتمــرد فــال ذنــب عليــه ول إثــم. وفــي أحــد األيــام اقتــرب إلــى المصلــح 
هكــذا  ســائر  هــو  لمــاذا  وســأله  ثيابــه  تحــت  مســدس  يخفــي  وكان  غريــب  رجــل 
وحــده فأجابــه لوثــر قائــال: » إننــي بيــن يــدي هللا فهــو قوتــي وترســي. فمــاذا يصنــع 
وهــرب  وجهــه  اكفهــر  الــكالم  هــذا  الغريــب  ســمع  فــإذ   ،)69( اإلنســان؟ «  بــي 

بعيــدا كمــن يهــرب مــن محضــر مالئكــة الســماء.
كانت روما مصرة على إهالك لوثر، لكّن هللا كان حصنا له ومجّنا. لقد انتشرت 
تعاليمــه فــي كل مــكان، » فــي األكــواخ واألديــرة... فــي قــالع النبــالء وفــي الجامعــات 

وفــي قصــور الملــوك «. وفــي كل مــكان قــام النبــالء يؤيدونــه فــي جهــوده )70(.
الحــق  يقــرأ مؤلفــات » هــس « وجــد أن ذلــك  لوثــر  إذ كان  األثنــاء  تلــك  فــي 
ويعلِّمــه،  يؤيــده  أن  يحــاول  نفســه  هــو  الــذي كان  باإليمــان  التبريــر  حــق  العظيــم، 
كان هــو الحــق نفســه الــذي اعتنقــه ذلــك المصلــح البوهيمــي. فقــال لوثــر: » إننــا 
جميعــا، بولــس وأوغســطينوس وأنــا، قــد صرنــا مــن اتبــاع هــس مــن دون أن نــدري «. 
ثــم تابــع كالمــه قائــال: » إن هللا بــكل تأكيــد ســيطال العالــم بقصاصــه إذ بّشــره ذلــك 

الشــهيد بالحــق ومــع ذلــك فقــد أحرقــوه « )71(.
إصــالح  عــن  دفاعــا  وبالئهــا  أَلَْمانْيَــا  إمبراطــور  إلــى  لوثــر  رفعهــا  عريضــة  وفــي 
المســيحية كتــب عــن البابــا يقــول: » إنــه ألمــر مرعــب أن يــرى اإلنســان ذلــك الرجــل 
الــذي يدعــو نفســه نائــب المســيح يتظاهــر بأبهــة ووجاهــة ل يــكاد يضارعــه فيهمــا 
أي إمبراطــور. فهــل هــو بهــذا يشــبه يســوع المســكين أو بطــرس الوضيــع؟ أن النــاس 
نائبــه قــال:  بأنــه  الــذي يتشــدق هــو  أنــه ســيد العالــم! لكــّن المســيح  يقولــون عنــه 
» مملكتــي ليســت مــن هــذا العالــم «. فهــل يمكــن أن يمتــد ســلطان النائــب إلــى 

أبعــد مــن حــدود ســلطان رئيســه وســيده؟ « )72(.
وكتــب عــن الجامعــات يقــول: » إنــي أخشــى جــدا أن تكــون الجامعــات هــي 
أبــواب الجحيــم إل إذا كانــت تبــذل كل جهــد فــي شــرح الكلمــة اإللهيــة المقدســة 
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يــودع ابنــه فــي معهــد ل  بــأن  ونقشــها فــي قلــوب الشــباب. وإنــي ل أنصــح أحــدا 
يســود فيــه اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس ســيادة كاملــة. إن كل معهــد ل ينشــغل النــاس فيــه 

علــى الــدوام بــدرس كلمــة هللا ل بــد أن يصيــر فاســدا « )73(.
فــي  عظيــم  تأثيــر  لهــا  وكان  أَلَْمانْيَــا  كل  فــي  بســرعة  الدعــوة  هــذه  انتشــرت 
الشــعب. لقــد اســتيقظت األمــة كلهــا ونهضــت جمــوع كثيــرة لينضــووا تحــت رايــة 
اإلصــالح. وإذ كان خصــوم لوثــر يلتهبــون شــوقا إلــى النتقــام الحــوا علــى البابــا فــي 
اتخــاذ إجــراءات حاســمة ضــده. فصــدر أمــر بإدانــة تعاليمــه فــي الحــال. وأعطيــت 
لــم يتبــرأوا مــن تعاليمهــم بعدهــا فســيقع  للمصلــح واتباعــه مهلــة ســتين يومــا إذا 

عليهــم الحــرم البابــوي جميعــا. 

أزمة خانقة
كانــت هــذه أزمــة خانقــة اجتازهــا اإلصــالح. فلمــدى قــرون طويلــة كان حكــم 
بــل لقــد مــأ  الحــرم الــذي تصــدره رومــا يوقــع الرعــب فــي قلــوب أقــوى الملــوك، 
إمبراطوريــات قويــة بالويــل والخــراب. وأولئــك الذيــن كان يقــع عليهــم ذلــك الحكــم 
كان جميع الناس ينظرون إليهم بخوف ورعب إذ كانوا يُبترون من معاشرة زمالئهم 
ويعاملــون علــى أنهــم طريــدو العدالــة، وكانــوا يطــاردون إلــى أن يُســتأًصلوا. ولــم يكــن 
لوثــر غافــال عــن العاصفــة الموشــكة أن تهــب عليــه، ولكنــه مــع ذلــك ظــل ثابتــا متــكال 
علــى المســيح ليســنده ويحميــه. فباإليمــان الشــهيد وشــجاعته كتــب يقــول: » أنــا 
ل أعلــم مــا الــذي ســيحدث ول أكتــرث لذلــك... لتســقط الضربــة أينمــا تســقط فأنــا 
لست خائفا. إنه ل تسقط ورقة يابسة على األَرْض من دون إذن أبينا. فكم بالحري 
يهتــم بنــا ويرعانــا. إنــه أمــر بســيط أن يمــوت اإلنســان ألجــل كلمــة هللا إذ أن الكلمــة 
الــذي صــار جســدا قــد مــات هــو نفســه. إننــا إن متنــا معــه فســنحيا أَيْضــاً معــه. وإذ 
نمــر بمــا قــد مــر هــو بــه قبلنــا فســنكون معــه حيــث هــو ونعيــش معــه إلى األبــد « )74(.

وعندمــا وصــل بيــان البابــا إلــى لوثــر قــال: » إنــي ازدريهــا وأهاجمهــا بصفتهــا 
أفــرح ألنــي  إننــي  الــذي ديــن بموجبهــا.  إلحاديــة كاذبــة... إن المســيح نفســه هــو 
احتمــل هــذه الشــرور فــي ســبيل أفضــل دعــوة. لقــد شــعرت بحريــة أعظــم فــي قلبــي 
هــو كرســي  وأن كرســيه  الدجــال،  المســيح  هــو  البابــا  أن  أخيــرا  قــد عرفــت  ألنــي 

.)75( نفســه «  الشــيطان 
ومــع ذلــك فــإن أمــر رومــا لــم يكــن عديــم التأثيــر. لقــد كان الســجن والتعذيــب 
الضعفــاء  النــاس  كان  الطاعــة.  علــى  النــاس  إلرغــام  فعالــة  أســلحة  والســيف 
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والمتمســكون بالخرافــات يرتعبــون أََمــام مرســوم البابــا، ورغــم وجــود عطــف علــى 
لوثر، فلقد أحس كثيرون بأن الحياة أغلى من أن يجازفوا بها في سبيل اإلصالح، 

وكان كل شــيء يــدل علــى أن عمــل ذلــك المصلــح موشــك علــى النتهــاء.
لكــّن لوثــر، مــع ذلــك، لــم يَخــْف. لقــد قذفتــه رومــا بحروماتهــا، ولــم يكــن النــاس 
يشــكون فــي أنــه إمــا أن يهلــك وإمــا أن يُرغــم علــى الستســالم، ولكنــه بقــوة عظيمــة 
قــذف رومــا نفســها بحكــم اإلدانــة وأعلــن علــى المــأ عزمــه علــى تركهــا إلــى األبــد. 
وفــي حشــد مــن الطلبــة واألســاتذة والمواطنيــن مــن كل الطبقــات أحــرق لوثــر بيــان 
البابــا والقوانيــن واألحــكام البابويــة وبعــض المؤلفــات التــي تناصــر ســلطان البابــا. 
ثــم قــال: » لقــد اســتطاع أعدائــي بإحراقهــم كتبــي أن يضعفــوا تأثيــر دعــوة الحــق فــي 
عقــول عامــة الشــعب ويهلكــوا نفوســهم. فلهــذا الســبب عاملتهــم بمثــل معاملتهــم 
وأحرقــت كتبهــم. لقــد بــدأ اآلن صــراع عنيــف. كنــت قبــال ألعــب البابــا. لقــد بــدأت 

هــذا العمــل باســم هللا، وســيكمل مــن دونــي وبقوتــه هــو « )76(.

» كلمة للا معي «
الذيــن عيــروه بضعــف دعوتــه قائــال:  لوثــر علــى مالمــات أعدائــه  وقــد أجــاب 
أعدائــي  علــى  كان  إذا  ومــا  ودعانــي  اختارنــي  قــد  إذا كان هللا  مــا  يــدري  » مــن 
أن يخافــوا لئــال باحتقارهــم إيــاي يحتقــرون هللا نفســه؟ لقــد كان موســى وحيــدا 
أخــآب،  الملــك  حكــم  أثنــاء  فــي  وحيــدا  كان  وإيليــا  مصــر،  عــن  رحــل  عندمــا 
وإشــعياء كان وحيــدا فــي أورشــليم، وكذلــك كان حزقيــال وحيــدا فــي بابــل... إن 
هللا لــم يختــر أبــدا رئيــس كهنــة أو أي شــخص عظيــم آخــر ليكــون نبيــا ولكنــه عــادة 
يختــار الوضعــاء والمحتقريــن، فقــد اختــار عامــوس راعــي الغنــم ليكــون نبيــا. وفــي 
كل عصــر كان القديســون يوبخــون الملــوك العظــام واألمــراء والكهنــة والحكمــاء 
مخاطريــن فــي ذلــك بحياتهــم... أنــا ل أقــول عــن نفســي إننــي نبــي، ولكنــي أقــول 
أنــا واحــد وهــم كثيــرون. وأنــا متيقــن مــن هــذا: إن  إنهــم يجــب أن يخافــوا ألنــي 

كلمــة هللا معــي وليســت معهــم « )77(.
لكــّن لوثــر لــم يقــرر أن ينفصــل نهائيــا عــن الكنيســة أل بعدمــا قــام فــي نفســه 
صــراع رهيــب. وفــي نحــو هــذا الوقــت كتــب يقــول: » إنــي اشــعر شــعورا متزايــدا 
بعيــدا  الطفولــة،  منــذ  لُقنتهــا  التــي  الوســاوس والشــكوك،  بمقــدار صعوبــة طــرح 
منــي. مــا أكثــر مــا تألمــت لذلــك، مــع أن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس هــو فــي جانبــي لتبريــر 
وقوفــي وحيــدا ضــد البابــا واعتبــاري إيــاه المســيح الدجــال، ومــا أعظــم المحــن التــي 
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اجتــاز فيهــا قلبــي! وكــم مــرة ســألت نفســي بمــرارة ذلــك الســؤال الــذي طالمــا نطــق 
بــه البابويــون: » هــل قصــرت الحكمــة علــى نفســك، وهــل الجميــع مخطئــون مــا 
عــداك؟ وكيــف تكــون الحــال لــو أنــك بعــد كل هــذا كنــت أنــت المخطــئ وأنــت 
الــذي قــد ورطــت نفوســا كثيــرة فــي ضاللتــك، وبســببك ســتهلك تلــك النفــوس 
هالكاً أبدياً؟ « هكذا تحاربت مع نفســي ومع الشــيطان إلى أن حصنني المســيح 

نفســه بكلمتــه المنزهــة عــن الخطــأ، حّصــن قلبــي ضــد هــذه الشــكوك « )78(.

النضال العظيم
كان البابــا قــد هــدد لوثــر بالحرمــان أو العــزل إذا لــم ينكــر تعاليمــه ويتبــرأ منهــا، 
عــن  المصلــح  انفصــال  معلنــاً  جديــد  بابــوي  بيــان  ظهــر  فلقــد  وعيــده.  تمــم  وقــد 
بــه كمــن هــو ملعــون مــن الســماء، كمــا شــملت هــذه  الكنيســة البابويــة، مشــهراً 
العظيــم. النضــال  ذلــك  بــدأ  وهكــذا  تعاليمــه.  يقبلــون  مــن  كل  نفســها   اإلدانــة 

إن المقاومــة هــي مــن نصيــب كل الذيــن يســتخدمهم هللا فــي تقديــم الحــق الــذي 
يناســب عصرهــم. كان هنالــك حــق يناســب أيــام لوثــر، وكان ذلــك الحــق مهمــاً 
جــدا فــي تلــك األيــام. ويوجــد حــق يناســب الكنيســة اليــوم. فــذاك الــذي يفعــل كل 
شــيء حســب رأي مســرته قــد ُســر بــأن يضــع النــاس فــي ظــروف مختلفــة ويفــرض 
يوجــدون  التــي  فيهــا واألحــوال  يعيشــون  التــي  بالعصــور  واجبــات خاصــة  عليهــم 
فيهــا. فلــو أنهــم يقــدرون النــور المعطــى لهــم فستنكشــف أََمامهــم آفــاق أوســع مــن 
الحــق. ولكــن الحــق ليــس مقبــول ول مرغوبــا فيــه لــدى الســواد األعظــم مــن النــاس 
لــدى البابوييــن الذيــن قاومــوا لوثــر. وكمــا  فــي هــذه األيــام أكثــر ممــا كان مقبــول 
كانــت الحــال قديمــا كذلــك هــي اليــوم إذ يميــل كثيــرون إلــى قبــول نظريــات النــاس 
وتقاليدهــم بــدل مــن قبــول كلمــة هللا. والذيــن يقدمــون الحــق فــي أيامنــا هــذه ينبغــي 
لهــم أل ينتظــروا مــن النــاس ترحيبــا أو قبــول أكثــر ممــا لقــى المصلحــون األقدمــون. 
إن الصــراع الهائــل بيــن الحــق والضــالل وبيــن المســيح والشــيطان ل بــد أن يــزداد 

هــول واشــتدادا حتــى نهايــة تاريــخ العالــم.
تَــُه  لقــد قــال يســوع لتالميــذه: » لَــْو كُْنتُــْم ِمــَن الَْعالَــِم لَــَكاَن الَْعالَــُم يُِحــبُّ َخاصَّ
يُبِْغُضُكــُم  لِذلِــَك  الَْعالَــِم،  ِمــَن  اْختَرْتُُكــْم  أَنَــا  بَــْل  الَْعالَــِم،  ِمــَن  لَْســتُْم  ألَنَُّكــْم  َولِكــْن 
كَانُــوا  إِْن  َســيِِّدِه  ِمــْن  أَْعظَــَم  َعبْــٌد  لَيْــَس  لَُكــْم:  قُلْتُــُه  ـِذي  الّـَ الْــَكالََم  اُذْكُــُروا  الَْعالَــُم 
فََســيَْحَفظُوَن  كَالَِمــي  َحِفظُــوا  قَــْد  كَانُــوا  َوإِْن  فََســيَْضطَِهُدونَُكْم،  اْضطََهُدونِــي  قَــِد 
كَالََمُكــْم « )يوحنــا 15: 19، 20(. ومــن ناحيــة أخــرى فقــد أعلــن الســيد قائــال بــكل 
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وضــوح: » َويْــٌل لَُكــْم إَِذا قَــاَل ِفيُكــْم َجِميــُع النَّــاِس َحَســًنا ألنــه هَكــَذا كَاَن آبَاُؤُهــْم 
يَْفَعلُــوَن ِباألَنِْبيَــاِء الَْكَذبَــِة « )لوقــا 6: 26(. مــا عــاد روح العالــم منســجما مــع روح 
المســيح اليــوم أكثــر ممــا كان فــي العصــور الســالفة. وأولئــك الذيــن يبشــرون بكلمــة 
هللا فــي طهارتهــا ل يقابلهــم النــاس بالرضــى أكثــر ممــا كانــوا فــي العصــور الخاليــة. 
قــد تختلــف ضــروب مقاومــة الحــق، وقــد تكــون العــداوة مســتترة لكونهــا أشــد مكــرا 

وخبثــا، لكــّن الخصومــة نفســها باقيــة وســتظل قائمــة إلــى انقضــاء الدهــر.
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ــا إمبراطــور جديــد يدعــى شــارل الخامــس، فأســرع  كان قــد أعتلــى عــرَش أَلَْمانْيَ
لمحاربــة  ســلطانه  اســتخدام  علــى  ويحرضونــه  التهانــئ  إليــه  يَزجــون  رومــا  رســل 
اإلصــالح. ومــن الناحيــة األخــرى تقــدم إليــه منتِخــب سكســونيا الــذي كان شــارل 
مدينــا لــه بتاجــه إلــى حــد كبيــر، متوســال إليــه أل يتخــذ إجــراءات ضــد لوثــر حتــى 
يعطيــه فرصــة للدفــاع عــن نفســه. فــكان اإلمبراطــور فــي مركــز يبعــث علــى الرتبــاك 
والحيــرة. ولــم يكــن البابويــون يقنعــون بشــيء أقــل مــن أن يصــدر اإلمبراطــور أمــرا 
ملكيــا يحكــم بمقتضــاه علــى لوثــر بالمــوت. لكــّن المنتخــب أعلــن أن » ل جاللــة 
اإلمبراطــور ول أي شــخص آخــر أعلــن أن كتابــات لوثــر قــد نُقضــت أو فنــدت «، 
أََمــام  مثولــه  يتســنى  أمــان حتــى  لوثــر صــك  الدكتــور  يعطــي  ولذلــك طلــب » أن 

محكمــة يكــون قضاتهــا رجــال علمــاء أتقيــاء منصفيــن « )79(.
كان  الــذي  األلمانيــة،  الوليــات  اجتمــاع  إلــى  جميعهــا  األحــزاب  انتبــاه  اتجــه 
ســيعقد فــي مدينــة ورمــس حــال بعــد إعتــالء شــارل عــرش اإلمبراطوريــة. وكانــت 
فيهــا  يتأمــل  أن  األمــة  مجلــس  علــى  كان  سياســية  ومصالــح  مســائل  هنالــك 
ويجتمعــون  الشــاب  مليكهــم  ســيقابلون  أَلَْمانْيَــا  أمــراء  كان  مــرة  وألول  ويتدبرهــا، 
معــا للمداولــة. ولقــد أتــى أحبــار الكنيســة ورجــال الدولــة مــن كل األماكــن مــن وطــن 
رون مــن أصــل عريــق والمتباهــون  آبائهــم. كان هنــاك اللــوردات المدنيــون المتحــدِّ
بحقوقهــم الموروثــة، ورجــال اإلكليــروس النبــالء المعتــزّون بســيادتهم العظيمــة فــي 
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المقــام والســلطان، كمــا كان هنــاك فرســان البــالط النبــالء وضباطهــم المســلحون، 
فــي  معــا  اجتمعــوا  هــؤلء  البعيــدة — كل  األجنبيــة  الــدول  جــاء ســفراء  وكذلــك 
ورمــس. ومــع هــذا ففــي ذلــك الجتمــاع العظيــم كان الموضــوع الــذي أثــار أعظــم 

اهتمــام هــو دعــوة المصلــح السكســوني.
كان شــارل قــد أشــار علــى المنتخــب مــن قبــل أن يأتــي بلوثــر معــه إلــى المجمــع 
فــي  أكفــاء  مــع رجــال  المناظــرة والجــدال  إيــاه بحريــة  لــه حمايتــه، وواعــدا  مؤكــدا 
المشــاكل التــي هــي موضــوع النــزاع. وكان لوثــر مشــتاقا للمثــول أََمــام اإلمبراطــور. 
ومــع أنــه كان معتــل الصحــة فــي ذلــك الحيــن فقــد كتــب إلــى المنتخــب يقــول لــه: 
إلــى  فســأحمل  صحتــي  كامــل  فــي  وأنــا  ورمــس  إلــى  الذهــاب  علــيَّ  تعــذر  » إذا 
هنــاك وأنــا مريــض كمــا أنــا. ألنــه مــا دام اإلمبراطــور يســتدعيني فأنــا ل أشــك فــي 
بالعنــف والقســوة،  يريــدون أن يعاملونــي  فــإذا كانــوا  أنهــا دعــوة مــن هللا نفســه. 
وهــذا مرجــح جــدا ألَنَُّهــْم ل يأمروننــي بالمثــول أََمامهــم لكــي ألقــى عليهــم تعاليمــي، 
فأنــا أضــع مســألتي هــذه بيــن يــدي الــرب. إن ذاك الــذي قــد حفــظ الفتيــة الثالثــة 
فــي أتــون النــار الملتهبــة ل يــزال حيــا، وهــو يملــك. فــإذا لــم ينقذنــي فــإن حياتــي 
ليســت ذات قيمــة كبيــرة. لنحــرص علــى اإلِنِْجيــل حتــى ل يتعــرض لحتقــار األشــرار، 
ولنســفك دماءنــا ألجلــه خوفــا مــن انتصارهــم. وليــس لــي أن أحكــم فــي مــا إذا كانــت 
حياتــي أو موتــي سيســاهم باألكثــر فــي خــالص الجميــع... يمكنــك أن تنتظــر منــي 
أي شــيء... مــا عــدا الهــروب واإلنــكار. أنــا ل يمكننــي الهــروب، وأكثــر مــن ذلــك ل 

أســتطيع التراجــع « )80(.
وعندما أشيع في مدينة ورمس النبأ الذي يفيد بأن لوثر سيمثل أََمام مجلس 
األمــة حــدث اهتيــاج عــام. أمــا اليانــدر، مبعــوث البابــا الــذي أســندت إليــه تلــك 
القضيــة خصيصــا، فقــد اســتولى عليــه الفــزع والحنــق. فقــد رأى أن النتيجــة ســتكون 
وبيلة على الدعوة البابوية. فكونُه يفحص قضية سبق للبابا أن اصدر حكمه فيها 
باإلدانــة معنــاه احتقــار ســلطان البابــا وســيادته. وفضــال عــن ذلــك فقــد كان يخشــى 
األمــراء  قلــوب  تحويــل  فــي  القويــة ســببا  الرجــل وحججــه  هــذا  تكــون فصاحــة  أن 
وارتدادهــم عــن الدعــوة البابويــة. ولهــذا فقــد احتــج بلهجــة شــديدة أََمــام شــارل علــى 
مجــيء لوثــر إلــى ورمــس. وقرابــة هــذا الوقــت كانــت بــراءة البابــا القاضيــة بحــرم لوثــر 
قــد نُشــرت وأذيعــت، فــإذ أضيفــت إليهــا أقــوال القاصــد الرســولي مــال اإلمبراطــور 
إلى التنازل، فكتب إلى المنتخب يقول أنه إذا لم يتراجع لوثر فليبَق في وتنبرك. 
لــم يقنــع اليانــدر بهــذا النتصــار بــل بــذل قصــاراه مــن دهــاء واحتيــال ليضمــن إدانــة 
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لوثــر. وبإصــرار كان خليقــا بدعــوى أفضــل، ألــح علــى األمــراء واألســاقفة وأعضــاء 
المجلــس اآلخريــن باللتفــات إلــى هــذه القضيــة. وأتهــم المصلــح بأنــه » مثيــر فتــن 
ومتمــرد وملحــد ومجــدف «. لكــّن احتــدام هــذا الســفير وغضبــه كشــفا بــكل جــالء 
التــي تناقلتهــا ألســنة  إلــى ذلــك. وقــد كانــت المالحظــة  التــي دفعتــه  الــروح  عــن 
الجميــع هــي هــذه: » إنــه مدفــوع إلــى ذلــك بالكراهيــة وحــب النتقــام أكثــر ممــا هــو 
مدفــوع بالغيــرة أو التقــوى « )81(. ولقــد كانــت غالبيــة أعضــاء المجلــس أشــد ميــال 

إلــى استحســان دعــوة لوثــر والرضــا عنهــا.
مراســيم  تنفيــذ  بوجــوب  مضاعفــة  بغيــرة  اإلمبراطــور  علــى  ألــح  اليانــدر  لكــّن 
لــم يُجمــع األمــراء  لــم يكــن ذلــك ممكنــا مــا  أَلَْمانْيَــا  البابــا. ولكــن بموجــب شــرائع 
علــى ذلــك، وإذ انتصــرت عليــه لجاجــة المبعــوث أخيــرا أمــره شــارل بــأن يعــرض 
للقاصــد  افتخــار  مدعــاة  اليــوم  ذلــك  كان  » لقــد  المجلــس.  أََمــام  قضيتــه 
الرســولي. كان ذلــك الجتمــاع عظيمــا وحافــال وكانــت الدعــوة أعظــم. وكان علــى 
اليانــدر أن يدافــع عــن رومــا... أم الكنائــس وســيدتهن جميعــا «. كان عليــه أن 
أََمــام رؤســاء العالــم المســيحي المجتمعيــن. » وكان رجــال  يؤيــد خالفــة بطــرس 
تلــك المناســبة عظمــة وســموا كبيريــن. وقــد  فصيحــا وموهوبــا. وأضفــت عليــه 
رتبــت العنايــة أن تظهــر رومــا وتترافــع علــى لســان أقــدر خطبائهــا فــي حــرم محكمــة 
ناصــروا  الذيــن  أولئــك  بإدانتهــا « )82(. وكان  ُحكــم  المحاكــم قبلمــا  مــن أعظــم 
المصلــح يتطلعــون قُدمــاً إلــى تأثيــر كالم اليانــدر بخــوف وجــزع. ولــم يكــن منتخــب 
نــوا  ليُدوِّ مستشــاريه  بعــض  حضــر  مشــورته،  علــى  بنــاء  ولكــن  حاضــرا  سكســونيا 

الرســولي القاصــد  بعــض المذكــرات عــن خطــاب 

يتهمونه بالهرطقة
إن اليانــدر بــكل مــا كان لديــه مــن علــم وفصاحــة نصــب نفســه لهــدم الحــق. 
لقــد قــدم ضــد لوثــر تهمــة فــي اثــر تهمــة قائــال عنــه أنــه عــدو الكنيســة والدولــة، عــدو 
مجالــس  المســيحيين  وعــدو  والعلمانييــن،  اإلكليــروس  عــدو  والموتــى،  األحيــاء 
وأفــرادا. وقــد أعلــن قائــال: » إن فــي أخطــاء لوثــر وضاللتــه مــا يكفــي لحــرق مئــة 
معتنقــي  علــى  الحتقــار  يلقــي  أن  حــاول  خطابــه  ختــام  وفــي  هرطوقــي «.  ألــف 
العقيــدة المصلحــة فقــال: » مــا هــؤلء اللوثريــون جميعــا؟ إنهــم جماعــة مــن الكهنــة 
والمعلميــن الســفهاء والرهبــان الفاســقين والمحاميــن الجهلــة والنبــالء المنحطيــن 
مــع عامــة الشــعب الذيــن قــد أضلوهــم وأفســدوهم. ولكــن كــم يفوقهــم ويســمو 
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عليهــم الحــزب الكاثوليكــي فــي العــدد والمقــدرة والقــوة! إن قــرارا بإجمــاع اآلراء 
يصــدره هــذا المجلــس الشــهير كفيــل بــأن ينيــر الســذج البســطاء ويحــذر الغافليــن 
العديمــي الفطنــة ويثبــت المتقلقليــن المتردديــن ويمنــح الضعفــاء قــوة « )83(.

بمثــل هــذه األســلحة هوجــم دعــاة الحــق فــي كل عصــر. وهــذه الحجــج نفســها 
تــزال تواجــه كل مــن يتجــرأ علــى تقديــم تعاليــم كلمــة هللا الواضحــة الصريحــة  ل 
لمقاومــة الضــاللت الراســخة. إن مــن يرغبــون فــي ديانــة رخيصــة يصرخــون قائليــن: 
» مــن هــؤلء الذيــن يكــرزون بديــن جديــد؟ إنهــم عديمــو العلــم وقليلــو العــدد ومــن 
عــون أن الحــق بجانبهــم وأنهــم شــعب هللا  الطبقــات الفقيــرة. ومــع ذلــك فإنهــم يدَّ
المختــار. إنهــم جهلــة ومخدوعــون، وكــم تفوقهــم كنيســتنا فــي العــدد والنفــوذ! ومــا 
أكثــر العظمــاء والعلمــاء بيننــا! ومــا أعظــم الســلطان الــذي يناصرنــا! « هــذه هــي 
الحجــج التــي لهــا التأثيــر الفعــال علــى العالــم، ولكنهــا مــا عــادت قاطعــة اآلن أكثــر 

ممــا كانــت فــي أيــام المصلــح.
إن اإلصــالح لــم يندثــر بمــوت لوثــر كمــا يظــن كثيــرون. إنــه ســيظل باقيــا إلــى 
قــد عكــس علــى  إذ  لوثــر عمــل عظيــم  لــدى  لقــد كان  العالــم.  تاريــخ هــذا  نهايــة 
اآلخريــن النــور الــذي ســمح هللا بــأن يشــرق عليــه. ومــع ذلــك فهــو لــم يحصــل علــى 
كل النــور الــذي كان معــداًّ ألن يعطــى للعالــم. فمنــذ ذلــك الحيــن إلــى يومنــا هــذا 
وكانــت  س،  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  علــى  يشــرق  جديــد  نــور  عــن  لنــا  يكشــف  يــوم  وكل 

باســتمرار. تنكشــف  كثيــرة  حقائــق 
لــم  المجمــع.  أعضــاء  نفــوس  فــي  أثــرا عميقــا  البابــا  مبعــوث  أحــدث خطــاب 
يكــن لوثــر حاضــرا بمــا لديــه مــن حقائــق كلمــة هللا الواضحــة المقنعــة ليهــزم البطــل 
اتجــاه عــام  يُبــذل أي مســعى للدفــاع عــن المصلــح. وكان هنالــك  البابــوي. ولــم 
لــو  تلــك الهرطقــة  أَيْضــاً لســتئصال  بــل  ظاهــر ل إلدانتــه هــو وتعاليمــه فحســب، 
كان ذلــك ممكنــا. لقــد تمتعــت رومــا بأعظــم فرصــة مواتيــة للدفــاع عــن قضيتهــا، 
وقالــت كل مــا فــي وســعها أن تقولــه لتزكيــة نفســها. لكــّن نصرتهــا الظاهــرة كانــت 
دليــل الهزيمــة. ومنــذ ذلــك الحيــن كان الفــارق بيــن الحــق والضــالل ســيظهر واضحــا 
وجليــا عندمــا يشــتبكان فــي حــرب علنيــة. ومنــذ ذلــك اليــوم لــم تعــد رومــا قــادرة أن 

تقــف آمنــة ثابتــة كمــا كانــت قبــال.
ولكــن فــي حيــن أن معظــم أعضــاء المجلــس مــا كانــوا ليتــرددوا فــي تســليم لوثــر 
لغضــب رومــا وانتقامهــا فــإن كثيريــن منهــم رأوا الفســاد المتفشــي فــي الكنيســة 
الشــعب  كان  التــي  المعاملــة  وســوء  الفضائــح  إزالــة  فــي  ورغبــوا  لذلــك  وحزنــوا 
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األلمانــي يتحملهــا نتيجــة لفســاد حكومــة البابــا وجشــعها. لقــد عــرض الســفير حكــم 
البابــا فــي أجمــل نــور خــالب. أمــا اآلن فهــا هــو الــرب يحــرك أحــد أعضــاء المجلــس 
ليقــدم صــورة حقيقيــة آلثــار طغيــان البابويــة. فبــكل نبــل وثبــات وقــف الــدوق جــورج 
السكســوني فــي ذلــك الحفــل العظيــم وطفــق يســرد بدقــة مرعبــة مخاتــالت البابويــة 

ورجاســاتها ونتائجهــا الفظيعــة. وفــي ختــام كالمــه قــال:
» هــذا قليــل مــن كثيــر مــن الفضائــح الصارخــة ضــد رومــا. لقــد طُــرح الخجــل 
المــال...  المــال،  المــال،  إنمــا هــو  إليــه  تهــدف رومــا  مــا  والســتحياء جانبــا، وكل 
بحيث إن المبشرين الذين ينبغي أل يعلّموا غير الحق ل ينطقون بغير األكاذيب، 
ول يُكتفــى بالســكوت عنهــم والتســاهل معهــم بــل يكافــأون علــى ذلــك ألنــه بقــدر مــا 
تكثــر أكاذيبهــم تــزداد أرباحهــم. ومــن هــذا النبــع القــذر الفاســد تفيــض هــذه الميــاه 
الملوثــة. إنَّ الدعــارة تمــد يدهــا إلــى الطمــع... واأََســفاه! إن الفضائــح التــي يرتكبهــا 
رجــال اإلكليــروس تقــذف بنفــوس كثيــرة مســكينة إلــى الهــالك األبــدي. فــال بــد أن 

يتــم إصــالح عــام! « )84(.
إن لوثــر نفســه لــم يكــن فــي مقــدوره أن يســرد كل تلــك الفضائــح البابويــة، وإن 

حقيقــة كــون المتكلــم مــن ألــد أعــداء المصلــح أضفــت علــى أقوالــه تأثيــراً أعظــم.
ولــو أن أعضــاء المجلــس فتحــوا عيونهــم لكانــوا قــد رأوا مالئكــة هللا فــي وســطهم 
يســلطون أشــعة النــور علــى ظلمــات الضــالل ويفتحــون العقــول والقلــوب لقبــول 
الحــق. إن قــوة إلــه الحــق والحكمــة هــي التــي ســيطرت حتــى علــى خصــوم اإلصــالح، 
وهكــذا مهــدت الطريــق للعمــل العظيــم العتيــد. لــم يكــن مارتــن لوثــر حاضــرا فــي 
الــذي هــو أعظــم مــن لوثــر أســمع أولئــك المجتمعيــن  ذلــك المجلــس، لكــّن هللا 

صوتــه الــذي هــو صــوت الحــق.

يدعى للمثول أََمام المؤتمر
وفــي الحــال عيــن المجلــس لجنــة إلعــداد بيــان بحــوادث طغيــان البابــا وظلمــه 
الــذي أثقــل كاهــل الشــعب األلمانــي. فهــذه القائمــة التــي اشــتملت علــى مئــة 
اإلجــراءات  اتخــاذ  بالتمــاس  مشــفوعة  اإلمبراطــور  إلــى  قُدمــت  وصــف  وواحــد 
» يــا  العريضــة:  تلــك  مقدمــو  وقــال  الفضائــح.  تلــك  علــى  للقضــاء  الســريعة 
بســبب  والغتصــاب  النهــب  حــوادث  لهــول  ويــا  المســيحيين  نفــوس  لضيــاع 
نضــع  أن  يقتضينــا  الواجــب  إن  المســيحي!  العالــم  بســيد  المحيطــة  الفضائــح 
حــدا للخــراب والعــار اللذيــن لحقــا ببالدنــا وشــعبنا. فلهــذا الســبب نحــن بــكل 
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بإجــراء  تأمــر  أن  الجاللــة  صاحــب  يــا  إليــك  نتوســل  إلحــاح  بــكل  بــل  تواضــع 
.)85( إتمامــه «  وتباشــر  عــام  إصــالح 

مــن  الرغــم  وعلــى  أََمامهــم.  ليمثــل  المصلــح  حضــور  المجلــس  طلــب  وهنــا 
أخيــرا  الطلــب  ذلــك  اإلمبراطــور  قبــل  وتهديداتــه  واحتجاجاتــه  اليانــدر  توســالت 
وُدعــي لوثــر للمثــول أََمــام المجلــس. وقــد أرســل مــع ذلــك األمــر الرســمي صــك أمــان 
مؤكــدا لــه أنــه ســيعود إلــى مــكان أميــن. وقــد حمــل هاتيــن الرســالتين رســول انطلــق 

إلــى وتنبــرك لكــي يأتــي بلوثــر إلــى ورمــس.
ارتعــب أصدقــاء لوثــر واغتمــوا. فــإذ كانــوا يعرفــون شــدة التعصــب والعــداء 
المرســل  األمــان  صــك  حتــى  أنــه  يخشــون  كانــوا  خصومــه  لــه  يضمرهمــا  اللذيــن 
إليــه قــد ل يُحتــرم، ولذلــك توســلوا إليــه أل يخاطــر بحياتــه. فأجابهــم بقولــه: » إن 
البابوييــن ل يرغبــون فــي ذهابــي إلــى ورمــس بــل يرغبــون فــي إدانتــي وموتــي. ولكــن 
ذلــك ل يهــم. ل تصلُّــوا ألجلــي بــل ألجــل كلمــة هللا... إن المســيح ســيمنحني روحــه 
ألنتصــر علــى خــدام الضــالل هــؤلء. إنــي أحتقرهــم مــدى حياتــي وســأنتصر عليهــم 
بموتــي. إنهــم فــي » ورمــس « يتآمــرون إلرغامــي علــى التراجــع، وهــذا مــا ســأقوله 
فــي تراجعــي: » لقــد قلــت قبــال أن البابــا هــو نائــب المســيح، أمــا اآلن فأقــر أنــه عــدو 

ربنــا وخصمــه ورســول الشــيطان « )86(.

غيوم في األفق
ولــم يكــن لوثــر ليســير فــي رحلتــه الخطــرة وحــده، ففضــال عــن رســول اإلمبراطــور 
صمــم ثالثــة مــن أشــجع أصدقائــه علــى مرافقتــه. وكان ميالنكثــون يرغــب بــكل لهفــة 
أن يصحبهــم. كان قلبــه مرتبطــا بقلــب لوثــر، وكان يتــوق إلــى أتباعــه إلــى الســجن 
أو المــوت إذا دعــت الضــرورة. لكــّن توســالته رفضــت. فلــو مــات لوثــر فــإن األمــل 
فــي بقــاء اإلصــالح وتقدمــه ســيتركز فــي ذلــك الشــاب. قــال المصلــح وهــو يــودع 
ميالنكثــون: » إذا لــم أرجــع وقتلنــي أعدائــي فــداوم أنــت علــى التعليــم وابــَق ثابتــاً 
فــي الحــق وجاهــد بــدلً منــي... فــإن بََقيــت أنــت حيــا فلــن يكــون لموتــي أهميــة 
كبيــرة « )87(. تأثــر الطلبــة والمواطنــون الذيــن اجتمعــوا لمشــاهدة لوثــر وهــو يرحــل 
تأثــرا عظيمــا. وإن جمعــا كبيــرا ممــن كانــوا قــد تأثــروا بتعاليــم اإلِنِْجيــل وّدعــوه وهــم 

يبكــون. وهكــذا ســافر المصلــح ورفاقــه مــن وتنبــرك. 
مــن جــراء  النــاس كانــت متضايقــة  وفيمــا كانــوا مســافرين لحظــوا أن عقــول 
الهواجــس الكئيبــة. وفــي بعــض المــدن لــم يقابَلــوا باإلكــرام. وعندمــا مالــوا ليبيتــوا 
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تلــك الليلــة عبَّــر كاهــن صديــق عــن مخاوفــه برفعــه أََمــام عينــي لوثــر صــورة مصلــح 
اليــوم التالــي علمــوا أن مؤلفــات لوثــر قــد  إيطالــي قاســى آلم الستشــهاد. وفــي 
حكمــه  يعلنــون  اإلمبراطــور  رســل  وكان  ورمــس.  فــي  ببطالنهــا  وحكــم  ُحرمــت 
ويذيعونــه ويدعــون الشــعب إلــى إحضــار تلــك الكتــب المصــادرة إلــى الحــكام. وإذ 
كان رســول اإلمبراطــور يخشــى علــى ســالمة لوثــر فــي المجلــس ويظــن أن عزمــه قــد 
تزعــزع ســأله عمــا إذا كان ل يــزال راغبــا فــي التقــدم فــي ســيره فأجابــه قائــال: » ولــو 

وقــع علــيَّ الحــرم فــي كل مدينــة فــال بــد مــن ذهابــي « )88(.

يعظ في أرفرت
وفــي أرفــرت قوبــل لوثــر بــكل إكــرام. فــإذ كان محاطــا بجمــوع المعجبيــن ســار 
المتســولين.  مــزود  فيهــا حامــال  يســير  قبــال  التــي كان  المدينــة  تلــك  فــي شــوارع 
ثــم زار غرفتــه فــي الديــر وجعــل يفكــر فــي المصارعــات التــي عــن طريقهــا أشــرق 
أَلَْمانْيَــا. وقــد ألحــوا عليــه أن يقــدم  الــذي صــار اآلن يغمــر كل  النــور  علــى نفســه 
عظــة، ومــع أن ذلــك كان محظــورا عليــه فــإن الرســول الموفــد إليــه إذن لــه بذلــك. 
الديــر. هــذا  فــي  كادحــاً  راهبــاً  قبــالً  كان  الــذي  ذاك  المنبــر  اعتلــى   ولذلــك 

وقــد خاطــب ذلــك الجمــع الحاشــد بــكالم المســيح قائــال: » ســالم لكــم «. ثــم قــال: 
ـاب أن يعلمــوا النــاس الطريــق للحصــول  » لقــد حــاول الفالســفة واألســاتذة والُكتّـَ
علــى الحيــاة األبديــة فلــم يفلحــوا. ولكنــي ســأحدثكم عنــه اآلن... لقــد أقــام هللا 
ويســتأصل  المــوت  يبيــد  لكــي  المســيح،  يســوع  الــرب  األَْمــَوات،  بيــن  مــن  رجــال 
الخطيئــة ويغلــق أبــواب الجحيــم. هــذا هــو عمــل الخــالص... لقــد غلــب المســيح! 
هــذا هــو الخبــر الســار، ونحــن قــد خلصنــا بعملــه ل بأعمالنــا... لقــد قــال ربنــا يســوع 
المســيح: ’ســالم لكــم، أنظــروا يــدي‘، أي أنظــر أيهــا اإلنســان إنــي أنــا مــن دون ســواي 

الــذي رفعــت خطايــاك وافتديتــك، واآلن لــك الســالم قــال الــرب «.
وتابــع حديثــه مبينــا أن اإليمــان الحقيقــي يظهــر فــي الحيــاة المقدســة، قــال: 
أأنــت  لديــه.  مقبولــة  تكــون  بحيــث  أعمالنــا  فلنعمــل  خلصنــا  قــد  هللا  أن  » بمــا 
غنــي؟ أجعــل أموالــك تخــدم حاجــات الفقــراء. وهــل أنــت فقيــر؟ لتكــن خدماتــك 
مقبولــة لــدى األغنيــاء. فــإن كان عملــك نافعــا لــك وحــدك فخدمتــك التــي تتظاهــر 

بتقديمهــا هلل هــي كــذب « )89(.
الحيــاة  خبــز  كســر  لقــد  األقــوال.  تلــك  ســحرتهم  وقــد  يصغــون  النــاس  كان 
البابــاوات  مــن  أعلــى  أََمامهــم  المســيح  ُرفــع  وقــد  الجائعــة.  النفــوس  لتلــك 
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والســفراء واألباطــرة والملــوك. ولــم يُِشــر لوثــر إلــى مركــزه المحفــوف بالمخاطــر، 
ولــم يحــاول أن يجعــل نفســه موضــوع التفكيــر أو العطــف. فــإذ كان يتأمــل فــي 
المســيح لــم يكــن يــرى ذاتــه، بــل اختفــى خلــف رجــل جلجثــة، محــاول أن يقــدم 

الخطــاة. كفــادي  وحــده  يســوع 

شجاعة المصلح
مــكان باهتمــام عظيــم.  تقــدم المصلــح فــي رحلتــه كان يقابَــل فــي كل  كلمــا 
مــن  يحذرونــه  أصدقــاؤه  وكان  حولــه.  مــن  تتجمهــر  المشــتاقة  الجمــوع  وكانــت 
رمــادا  جســدك  ويصيِّــرون  ســيحرقونك  » إنهــم  بعضهــم:  قــال  البابوييــن.  نوايــا 
النيــران  أشــعلوا  لــو  » حتــى  قائــال:  لوثــر  فأجابهــم  هــس «.  مــع  فعلــوا  قــد  كمــا 
عنــان  إلــى  ألســنتها  ترتفــع  بحيــث  وتنبــرك  إلــى  ورمــس  مــن  الطريــق  كل  فــي 
فّكــي  مــن  وســأدخل  أََمامهــم  وســأمثل  الــرب  باســم  فيهــا  فســأجتاز  الســماء 
.)90( المســيح «  يســوع  بالــرب  أعتــرف  إذا  أســنانه،  وأحطــم  البهيمــوت   هــذا 

وقــد أحدثــت أنبــاء قــدوم لوثــر إلــى ورمــس هرجــا ومرجــا عظيميــن. وكان أصدقــاؤه 
يرتعــدون خوفــا علــى ســالمته، وكان أعــداؤه يخافــون علــى نجــاح دعوتهــم. وبُذلــت 
مســاٍع حثيثــة إلقناعــه بالعــدول عــن دخــول المدينــة. وبتحريضــات البابوييــن الــح 
األعــداء عليــه كــي يلتجــئ إلــى قلعــة فــارس صديــق حيــث ســتحل كل المشــاكل 
حــال ســلميا، كمــا أفــادوا. وحــاول أصدقــاؤه أن يثيــروا مخاوفــه إذ جعلــوا يصفــون لــه 
المخاطــر التــي تتهــدده. لكــّن كل مســاعيهم كان مصيرهــا الفشــل، فــإن لوثــر الــذي 
ظــل ثابتــا أعلــن قائــال: » ولــو كان فــي ورمــس أبالســة بقــدر عــدد القرميــد الــذي فــوق 

ســطوحها فــال بــد لــي مــن دخولهــا « )91(.

يصل إلى ورمس
بــه. إن اإلمبراطــور  ــع قــوم كثيــرون للترحيــب  إلــى ورمــس تجمَّ ولــدى وصولــه 
لــم يُســتقبل بمثــل ذلــك الســتقبال العظيــم. كان الهتيــاج عظيمــاً، ومــن  نفســه 
وســط ذلــك الجمــع ارتفــع صــوت مجلجــل حزيــن منــذرا لوثــر بالمصيــر الــذي ينتظــره. 

فلمــا نــزل مــن عربتــه قــال: » إن هللا ســيكون حصنــي «.
بحياتــه،  مخاطــرا  ورمــس  إلــى  ســيجيئ  لوثــر  أن  يصدقــون  البابويــون  يكــن  لــم 
مشــيريه  اإلمبراطــور  اســتدعى  الحــال  وفــي  ذعــرا.  مجيئــه  مأهــم  فقــد  ولذلــك 
ليتداولــوا معــا فــي مــا يجــب عليهــم أن يفعلــوه، وإذا بأســقف عنيــف قــاس مــن 
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طويــال  المســألة  هــذه  فــي  تباحثنــا  » لقــد  لإلمبراطــور:  قائــال  يعلــن  البابوييــن 
فاألفضــل أن تتخلــص مــن هــذا الرجــل فــي الحــال يــا صاحــب الجاللــة. ألــم يأمــر 
ســيكموند بحــرق هــس؟ أننــا لســنا ملزميــن بإعطــاء رجــٍل هرطوقــي صــك أمــان أو 
العتــراف بذلــك الصــك «. لكــّن اإلمبراطــور قــال: » كال بــل علينــا أن نحافــظ علــى 

للــكالم. المصلــح فرصــة  يُعطــى  أن  تقــرر  وعدنــا « )92( ولذلــك فقــد 
كانــت المدينــة كلهــا مشــتاقة لرؤيــة هــذا الرجــل العظيــم، فامتــأ الجنــاح الــذي 
كان لوثــر يقيــم فيــه بجمــع كبيــر مــن الــزوار. ولــم يكــن لوثــر قــد ُشــِفَي تمامــاً مــن مرضــه 
األخيــر، كمــا كان متعبــا مــن ســفره الطويــل الــذي اســتغرق أســبوعين كامليــن، وكان 
عليــه أن يتأهــب لمواجهــة األحــداث الجســيمة التــي تنتظــره فــي الغــد، فــكان فــي 
حاجــة إلــى الســكون والراحــة، لكــّن شــوق النــاس إلــى رؤيتــه كان عظيمــا بحيــث 
والكهنــة  والفرســان  بالنبــالء  وإذا  الراحــة.  مــن  قليلــة  ســاعات  غيــر  لديــه  يكــن  لــم 
مــن  الجمــع كثيــرون  بيــن هــذا  والمواطنيــن يتجمهــرون حولــه بشــوق عظيــم. كان 
النبــالء الذيــن بــكل جــرأة طلبــوا مــن اإلمبراطــور أن يجــري إصالحــا لأضــرار التــي 
أحدثهــا رجــال اإلكليــروس، والذيــن، كمــا قــال لوثــر، » قــد تحــرروا جميعــا بواســطة 
بشــارتي « )93(. وقــد أقبــل األعــداء واألصدقــاء علــى الســواء لرؤيــة هــذا الراهــب 
بوقــار  جميعــا  يحييهــم  وكان  وثبــات،  بهــدوء  جميعــا  اســتقبلهم  لكنــه  الجــريء، 
وحكمــة. وقــد دلــت هيئتــه علــى الثبــات والشــجاعة. وإن وجهــه الشــاحب النحيــل، 
الــذي بانــت فيــه آثــار اإلجهــاد والمــرض، كانــت تبــدو عليــه ســيماء اإلينــاس والفــرح. 
لــم يســتطع  اللــذان امتــازت بهمــا أقوالــه أكســباه قــوة  والجــالل والغيــرة العظيمــة 
حتــى أعــداؤه أن يصمــدوا أََمامهــا تمامــا. فامتــأ أصدقــاؤه وأعــداؤه دهشــة. وقــد 
اقتنــع بعضهــم بــأن قــوة إلهيــة تســنده، بينمــا آخــرون قالــوا مــا قالــه الفريســيون عــن 

المســيح: » بــه شــيطان «.
وفــي اليــوم التالــي ُدعــي لوثــر لحضــور المجلــس. وقــد تعيــن علــى ضابــط مــن 
حــرس اإلمبراطــور أن يقــوده إلــى قاعــة الجتمــاع. ومــع ذلــك لقــى صعوبــة كبيــرة 
فــي الوصــول إلــى المــكان. فلقــد ازدحــم كل شــارع وطريــق بجماهيــر المتفرجيــن 

المشــتاقين لرؤيــة ذلــك الراهــب الــذي تجــرأ علــى تحــدي ســلطان رومــا.
الجيــش  قــادة  أحــد  إليــه  تقــدم  قضاتــه  أََمــام  المثــول  علــى  موشــكا  كان  وإذ 
بــكل رفــق:  لــه  الــذي كان بطــال مغــوارا فــي كثيــر مــن المعــارك، وقــال  العظــام، 
» أيهــا الراهــب المســكين إنــك علــى أهبــة أن تقــف موقفــا أشــرف وأكــرم وأنبــل 
مــن كل المواقــف التــي وقفتهــا أنــا وكل القــادة فــي أعنــف معاركنــا الدمويــة. فــإن 
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باســم هللا ول  األََمــام  إلــى  ذلــك فســر  مــن  واثقــا  كانــت قضيتــك عادلــة وكنــَت 
لــن يتــركك « )94(. تخــش شــيئا، فــاهلل 

أََمام مجلس األمة
أخيــرا وقــف لوثــر أََمــام المجلــس. جلــس اإلمبراطــور علــى عرشــه، وكانــت تحــف 
بــه أشــهر الشــخصيات فــي اإلمبراطوريــة. لــم يســبق إلنســان أن مثــل أََمــام مجمــع 
مهيــب كالــذي وقــف مارتــن لوثــر أََمامــه ليدافــع عــن إيمانــه وعقيدتــه. » لقــد كان 
فالبابــا  البابويــة.  علــى  فريــدا  انتصــارا  المجلــس  رجــال  حضــرة  فــي  مثولــه  مجــرد 
حكــم بإدانــة ذلــك الرجــل وهــا هــو اآلن واقــف أََمــام محكمــة كانــت بــذات الفعــل 
قــد رفعــت نفســها فــوق البابــا. كان البابــا قــد وضعــه تحــت الحــرم وبتــره مــن كل 
المجتمــع البشــري، ومــع ذلــك فهــا هــو يُســتدعى بــكل تقديــر واحتــرام ويمثــل أََمــام 
أعظــم محكمــة مهيبــة فــي العالــم. كان البابــا قــد حكــم عليــه بــأن يظــل صامتــا إلــى 
إلــى كل  المنتبهيــن  الســامعين  أََمــام آلف  يتكلــم  أن  يوشــك  اآلن  هــو  األبــد وهــا 
كلمــة يقولهــا والقادميــن مــن اقصــى أنحــاء العالــم المســيحي. هــا قــد حدثــت ثــورة 
هائلــة بواســطة لوثــر. لقــد بــدأت رومــا تســقط مــن فــوق عرشــها. وكان صــوت ذلــك 

الراهــب كفيــال بــأن يوقعهــا فــي هــذا اإلذلل « )95(.
عندمــا  األصــل  الوضيــع  المصلــح  ذلــك  وجــه  علــى  والرتبــاك  التهيــب  بــدا 
مثــل أََمــام هيئــة ذلــك الحفــل القــوي الشــريف العريــق. وإذ لحــظ بعــض األمــراء 
انفعالــه اقتربــوا منــه وقــال لــه أحدهــم فــي همــس: » ل تخافــوا مــن الذيــن يقتلــون 
الجســد ولكــن النفــس ل يقــدرون أن يقتلوهــا «. وقــال آخــر: » وتســاقون أََمــام ولة 
وملــوك مــن أجلــي... ألنكــم تعطــون فــي تلــك الســاعة مــا تتكلمــون بــه ألن لســتم 
أنتــم المتكلميــن بــل روح أبيكــم الــذي يتكلــم فيكــم «. وهكــذا اقتبــس رجــال العالــم 

العظــام أقــوال المســيح لتشــجيع خادمــه وتقويتــه فــي ســاعة التجربــة.
أُوقــف لوثــر فــي مــكان مواجــه لعــرش اإلمبراطــور مباشــرة. وقــد ســاد علــى ذلــك 
المجمــع العظيــم صمــت عميــق. حينئــذ وقــف أحــد ضبــاط اإلمبراطــور، وإذ أشــار 
إلــى مجموعــة مــن مؤلفــات لوثــر طلــب منــه اإلجابــة عــن ســؤالين: هــل يعتــرف بــأن 
تلــك الكتــب هــي كتبــه، وهــل يقصــد أن يتبــرأ مــن اآلراء التــي كتبهــا فيهــا؟ وبعدمــا 
تليــت أســماء تلــك الكتــب أجــاب لوثــر بأنــه فــي مــا يختــص بالســؤال األول يعتــرف 
بــأن الكتــب تخصــه. ثــم قــال: » أمــا الســؤال الثانــي فبمــا أنــه يتنــاول اإليمــان وخــالص 
النفــوس، وكلمــة هللا التــي هــي أغلــى كنــز وأثمــن ذخــر فــي الســماء وعلــى األَرْض، 
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فلــو أننــي أجبــت عنــه مــن دون تفكيــر أو تأمــل فــإن تصرفــي يكــون مجانبــا للحكمــة 
وخاليــاً مــن الفطنــة، ولعلــي أؤكــد أقّــل ممــا تقتضيــه الظــروف أو أكثــر ممــا يتطلبــه 
ــاِس  اَم النَّ الحــق، وفــي الحالتيــن ينطبــق علــيَّ قــول المســيح: ’َولِكــْن َمــْن يُْنِكرُنــي قُــدَّ
ــَماَواِت‘ )متــى 10: 33(. فلهــذا الســبب  ـِذي ِفــي السَّ اَم أَِبــي الّـَ أُنِْكــرُُه أَنَــا أَيْضــاً قُــدَّ
التمــس منكــم يــا جاللــة اإلمبراطــور، بــكل تواضــع، الســماح لــي بمهلــة مــن الوقــت 

حتــى أســتطيع أن أجيــب مــن دون أن انتهــك كلمــة هللا « )96(.
إن لوثــر إذ تقــدم بهــذا الطلــب تصــرف بحكمــة. وقــد أقنــع تصرفــه المجمــع بأنــه 
لــم يكــن يتصــرف مدفوعــاً بانفعــال أو نــزوة. فالهــدوء وضبــط النفــس، اللذيــن لــم 
يكــن يُنتظــر توفرهمــا فــي ذاك الــذي برهــن علــى جرأتــه التــي ل تليــن، إضافتــا إلــى 
قوتــه قــوة جديــدة إعانتــه علــى أن يجيــب بعــد ذلــك بحكمــة وتصميــم وفطنــة ووقــار 

أذهلــت خصومــه وخيبتهــم، وكانــت توبيخــا لوقاحتهــم وكبريائهــم. 

يجاهد مع للا
وكان عليــه أن يمثــل أََمــام المجمــع فــي اليــوم التالــي ليدلــي بجوابــه الــذي هــو 
فصــل الخطــاب. وغــاص قلبــه فــي داخلــه بعــض الوقــت إذ كان يفكــر فــي القــوات 
التــي اتحــدت معــا لمحاربــة الحــق. فاضطــرب إيمانــه وترنــح، وهجــم عليــه الخــوف 
والرعــب، وغمــره الذعــر. وقــد تجمعــت المخاطــر وتكاثــرت واصطفــت أََمامــه كأنمــا 
أعــداءه ســينتصرون وكأن قــوات الظلمــة قــد غلبــت. وقــد تجمعــت حولــه الســحب 
القاتمــة وبــدت كأنهــا قــد فصلــت بينــه وبيــن هللا. فــكان يتحــرق شــوقا للحصــول 
علــى اليقيــن بــأن رب الجنــود ســيكون معــه. ففــي عــذاب روحــه انطــرح بوجهــه علــى 
أن  يســتطيع  ول  القلــب  تقطــع  التــي  المتعثــرة  الصرخــات  هــذه  وســكب  األَرْض 

يفهمهــا تمــام الفهــم غيــر هللا.
توســل قائــال: » أيهــا اإللــه الســرمدي القديــر، مــا أرهــب هــذا العالــم! هــا هــو 
يفغــر فــاه لبتالعــي، وأنــا ضعيــف الثقــة بــك... فــإذا كان لــي أن أركــن إلــى قــوة هــذا 
العالــم وحدهــا فقــد انتهــى كل شــيء... لقــد دنــت ســاعتي األخيــرة وقــد صــدر 
الحكــم بإدانتــي... يــا هللا أعنِّــي ألنتصــر علــى كل حكمــة العالــم. فافعــل هــذا... 
أنــت وحــدك... ألن هــذا ليــس عملــي بــل هــو عملــك. ل عمــل لــي ألعملــه هنــا، 
وليس لديَّ ما أناضل به ضد عظماء هذا العالم... لكّن القضية هي قضيتك... 
وهــي قضيــة عادلــة وأبديــة. يــا رب أعنــي! أيهــا اإللــه األميــن غيــر المتغيــر، أنــا ل أضــع 
ثقتــي بإنســان... فــكل مــا هــو مــن اإلنســان غيــر أكيــد ول مضمــون، كل مــا هــو مــن 
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اإلنســان مآلــه الفشــل، وهــو يخــذل مــن يتــكل عليــه... لقــد اخترتنــي لهــذا العمــل... 
فليتــك تقــف إلــى جانبــي ألجــل ابنــك الحبيــب يســوع المســيح الــذي هــو حصنــي 

وترســي وبــرج قوتــي « )97(.
لقــد ســمحت عنايــة هللا الحكيمــة للوثــر أن يتحقــق مــن الخطــر الــذي يتهــدده 
حتــى ل يثــق بقوتــه ويندفــع إلــى الخطــر فــي طيــش، ومــع ذلــك فــإن مــا كان يحــدق بــه 
ويتهــدده لــم يكــن خوفــه مــن اآللم الشــخصية أو مــن العــذاب أو المــوت الــذي بــدا 
ماثــال أََمامــه. لقــد واجــه تلــك األزمــة وهــو يحــس بعجــزه عــن مواجهتهــا، فقــد يخســر 
قضيــة الحــق بســبب ضعفــه. وجاهــد مــع هللا ل ألجــل ســالمته بــل ألجــل نصــرة 
اإلِنِْجيــل. وكمــا كان ضيــق يعقــوب فــي صــراع تلــك الليلــة بجــوار ذلــك المجــرى 
المنعــزل، كذلــك كان عــذاب لوثــر وحربــه النفســية. وكيعقــوب جاهــد مــع المــالك 
وغلــب. ففــي عجــزه التــام ثبــت إيمانــه فــي المســيح المخلــص القديــر. وقــد تقــّوى 
بيقيــن كونــه لــن يقــف أََمــام المجلــس وحــده، فعــاد الســالم إلــى نفســه، وفــرح ألنــه 

قــد ُســمح لــه بــأن يرفــع كلمــة هللا أََمــام رؤســاء األمــم.
وإذ اســتند عقــل لوثــر إلــى هللا تأهــب للصــراع الــذي أََمامــه. وجعــل يفكــر فــي 
خطة إجابته، واطلع على بعض فصول من كتبه واســتخرج من األســفار المقدســة 
س الــذي  اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ ثــم إذ وضــع يســراه علــى  أدلــة مناســبة لتدعيــم موقفــه. 
كان مفتوحــاً أََمامــه رفــع يمنــاه إلــى الســماء ونــذر » أن يظــل أمينــا لإلنجيــل، وبــكل 

صراحــة وحريــة يعتــرف بإيمانــه حتــى ولــو ختــم شــهادته بدمــه « )98(.
 

أََمام المجلس ثانية
لــم يكــن يبــدو علــى وجهــه خــوف أو  أََمــام المجمــع  عندمــا أدخــل مــرة أخــرى 
وهكــذا  جــدا،  ونبيــال  شــجاعا  كان  فقــد  ومســالما  هادئــا  كان  أنــه  ومــع  ارتبــاك. 
أن  اآلن  اإلمبراطــور  منــه ضابــط  األَرْض. وطلــب  بيــن عظمــاء  وقــف كشــاهد هلل 
يدلــي بقــراره بمــا إذا كان يتبــرأ مــن تعاليمــه أم ل. فقــدم لوثــر جوابــه بصــوت مكبــوت 
متواضــع مــن دون عنــف أو غضــب. وكان يبــدو عليــه الخجــل والســتحياء والوقــار، 

ومــع ذلــك فقــد أبــدى ثقــة وفرحــا أدهشــا المحِفــل.
قــال لوثــر: » يــا جاللــة اإلمبراطــور الموقــر ويــا أصحــاب الســمو األمــراء ويــا أيهــا 
الســادة األجــالء، إنــي أمثــل أََمامكــم اليــوم امتثــال لأمــر الــذي صــدر إلــيَّ أمــس، 
وإنــي أناشــدكم يــا صاحــب الجاللــة ويــا أصحــاب الســمو أن تصغــوا بحلمكــم إلــى 
كنــت  فــإذا  مــن عدالتهــا وصدقهــا.  واثــق  أنــا  عــن قضيــة  الــذي ســأقدمه  الدفــاع 
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أخالــف عــادات المحاكــم وآدابهــا جهــال منــي فأنــا التمــس منكــم الصفــح والتجــاوز 
 عــن أخطائــي ألنــي لــم أنشــأ فــي قصــور الملــوك بــل فــي حجــرة أحــد األديــرة « )99(.

ثــم إذ تقــدم لإلجابــة عــن الســؤال الموجــه إليــه قــرر أن كتبــه ليســت كلهــا مــن نــوع 
حتــى  شــهد  وقــد  الصالحــة.  واألعمــال  اإليمــان  موضــوع  تنــاول  فبعضهــا  واحــد. 
ونافعــة.  بــل  الضــرر وحســب  عديمــة  ليســت  الكتــب  هــذه  أن  أنفســهم  أعــداؤه 
فالتبــرؤ منهــا معنــاه إدانــة حقائــق تعتــرف بهــا جميــع األحــزاب. والصنــف الثانــي 
مــن الكتــب تنــاول مفاســد البابويــة وفضائحهــا. وســحب هــذه المؤلفــات يزيــد مــن 
طغيــان رومــا ويفتــح البــاب علــى مصراعيــه لمزيــد مــن المعاصــي. أمــا النــوع الثالــث 
الذيــن دافعــوا عــن الشــرور المتفشــية.  مــن كتبــه فقــد هاجــم فيــه بعــض األفــراد 
واعتــرف بــكل صراحــة أنــه فــي هــذه الكتــب األخيــرة قــد اشــتد فــي عنفــه وهجومــه 
عــي لنفســه العصمــة مــن األخطــاء، ولكــن حتــى هــذه  أكثــر ممــا يليــق. وهــو ليــس يدَّ
الكتــب ل يســتطيع أن يســحبها ألن ذلــك يزيــد مــن جــرأة أعــداء الحــق ويعطيهــم 

مجــال ألن يســحقوا شــعب هللا بأعظــم قســوة.
ثــم اســتأنف كالمــه فقــال: » ومــع ذلــك فأنــا لســت إل مجــرد إنســان ولســت 
إلهــا، ولذلــك فســأدافع عــن نفســي كمــا قــد فعــل المســيح: إن كنــت قــد تكلمــت 
رديــا فأشــهد علــى الــرديء ... وإنــي أناشــدكم برحمــة هللا يــا جاللــة اإلمبراطــور وأنتــم 
يــا أصحــاب الســمو أمــراء الدولــة وجميــع الحاضريــن مــن كل الطبقــات والدرجــات 
أو ضللــت. وحالمــا  أخطــأت  أننــي  علــى  والرســل  األنبيــاء  كتــب  مــن  تبرهنــوا  أن 
تقنعوننــي بهــذا فســأتبرأ مــن كل مــا قــد أخطــأت أو ضللــت فيــه وأكــون أول مــن 

يمســك بهــذه الكتــب ويلقــي بهــا فــي النــار.

ال سالم بل سيف
» ومــا قــد قلتــه اآلن أرجــو أن أكــون قــد تحريــت الدقــة فيــه ووزنــت وتأملــت 
فــي كل المخاطــر التــي اعــرِّض لهــا نفســي. ولكنــي لســت خائفــا بــل أنــا فــرح إذ 
أرى اإلِنِْجيــل كمــا كان فــي العصــور الماضيــة مثــار الضطــراب والمنازعــات. هــذه 
هــي صفــة كلمــة هللا، وهــذا هــو مصيرهــا، فلقــد قــال يســوع المســيح: » مــا جئــت 
مشــوراته،  فــي  رهيــب  عجيــب  هللا  إن  ســيفا «  بــل  األَرْض  علــى  ســالما  أللقــي 
الخصومــات والمنازعــات  تقضــون علــى  أنكــم  تزعمــون  وأنتــم  لئــال  فاحترســوا  إذاً 
المخاطــر  مــن  طوفانــا  أنفســكم  علــى  وتجلبــون  المقدســة  كلمــة هللا  تضطهــدون 
والكــوارث الحاضــرة والخــراب األبــدي... كان فــي وســعي أن أورد لكــم عــدة أمثلــة 
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مــن كتــاب هللا، فأتحــدث عــن الفراعنــة وملــوك بابــل وملــوك إِْســرَائِيل الذيــن حيــن 
حاولوا بمشوراتهم التي كانت تبدو حكيمة توطيد دعائم ملكهم كانت جهودهم 
مــن أفعــل العوامــل التــي أدت إلــى هالكهــم. وإن هللا يزعــزع ويزلــزل الجبــال وهــم 

يــدرون « )100(. ل 
كان لوثــر يتكلــم باأللمانيــة، ولذلــك طلــب منــه أن يعيــد مــا قالــه بالالتينيــة. ومــع 
أنــه كان متعبــا مــن جهــده الســابق الــذي بذلــه فقــد امتثــل لأمــر وألقــى خطابــه مــرة 
أخــرى بالوضــوح والنشــاط نفســيهما اللذيــن تكلــم بهمــا أول. وقــد أرشــدته عنايــة 
هللا فــي هــذا األمــر. كانــت عقــول كثيــرون مــن األمــراء قــد طمســتها ظلمــة الضــالل 
والخرافات بحيث أنه عندما تكلم لوثر أول مرة لم يلحظ أحد منهم قوة محاجته، 
ولكــن عندمــا أعــاد تــالوة خطابــه بالالتينيــة اســتطاعوا أن يدركــوا جيــدا وبــكل وضــوح 

النقــاط التــي أوردهــا.
فالذيــن فــي عنادهــم أغمضــوا عيونهــم حتــى ل يــروا النــور وأصــروا علــى عــدم 
الِقِْتنــاع بالحــق حنقــوا مــن قــوة كالم لوثــر. فلمــا انتهــى مــن خطابــه قــال لــه الناطــق 
باســم المجلــس: » إنــك لــم تجــاوب علــى الســؤال المطــروح عليــك ... اعــِط اآلن 

جوابــا واضحــا ومضبوطــا... فهــل تتراجــع أم ل؟ «
أجــاب المصلــح قائــال: » حيــث أنــك يــا صاحــب الجاللــة وأنتــم يــا أصحــاب 
الســمو والعظمــة تطلبــون منــي جوابــا واضحــا بســيطا ومضبوطــا فســأقدم جوابــي 
وهاكم هو: أنا ل يمكنني أن اخضع إيماني فأجعله تحت رحمة البابا أو المجامع 
ألنــه واضــح وضــوح الشــمس أنهــم فــي أحيــان كثيــرة قــد أخطــأوا وناقــض بعضهــم 
بعضــا. ولذلــك فــإذا لــم أقتنــع مــن شــهادة كلمــة هللا أو بالمحاجــة الواضحــة جــدا، 
ومــا لــم أقتنــع بواســطة النصــوص التــي قــد اقتبســتها، ومــا لــم تُلــزم تلــك األقــوال 
ضميــري بواســطة كلمــة هللا فأنــا ل أســتطيع أن أتراجــع ول أريــد أن أتراجــع. ألنــه أمــر 
غيــر مأمــون العاقبــة أن يتكلــم المســيحي ضــد ضميــره. هنــا أنــا أقــف ول يمكننــي أن 

أفعــل غيــر هــذا، وليســاعدني هللا! آميــن «.
وهكــذا وقــف هــذا الرجــل البــار ثابتــا علــى األســاس الراســخ، أســاس كلمــة 
هللا. وقــد اســتنار محيــاه بنــور الســماء. وظهــرت للجميــع عظمتــه وطهــارة خلقــه 
وســالمه وفــرح قلبــه وهــو يشــهد ضــد ســلطان الضــالل ويُبــرز ســمو ذلــك اإليمــان 

الــذي يغلــب العالــم.
ظــل المحفــل كلــه صامتــا بعــض الوقــت مــن فــرط الذهــول. عندمــا قــدم جوابــه 
األول كان يتكلــم بــكل هــدوء وبصــوت منخفــض بهيئــة الحتــرام الــذي كاد يكــون 
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خضوعــا. وقــد فســر البابويــون هــذا كدليــل علــى أن شــجاعته قــد بــدأت تخــور. 
واعتبــروا طلــب التأجيــل بمثابــة مقدمــة لســحب إقــراره. وإذ لحــظ شــارل نفســه، 
وبســاطة  البســيطة  ومالبســه  المضنــى  الراهــب  ذلــك  جســم  الحتقــار،  ببعــض 
حديثــه أعلــن قائــال: » إن هــذا الراهــب لــن يســتطيع أن يجعــل منــي هرطوقيــا «. 
مــأت  ووضوحهــا  محاجتــه  وقــوة  اآلن  أبداهمــا  اللذيــن  والشــجاعة  الثبــات  لكــّن 
أبــدى اإلمبراطــور إعجابــه فصــاح قائــال: » إن  قلــوب كل األحــزاب دهشــة. وقــد 
هــذا الراهــب يتكلــم بقلــِب ثابــت وشــجاعة ل تتزعــزع «. وكثيــرون مــن أمــراء أَلَْمانْيَــا 

نظــروا بفخــر وإعجــاب إلــى ممثــل أمتهــم الجــريء هــذا.
خســروا  قــد  كأنهــم  وبــدوا  انهزمــوا  فقــد  ومشــايعوها  رومــا  ممثلــو  أمــا 
قضيتهــم إذ ظهــرت مــن منظــور غيــر مالئــم. وقــد حاولــوا الحتفــاظ بســلطانهم 
رومــا  هــو حجــة  الــذي  التهديــد  إلــى  باللتجــاء  بــل  كتــاب هللا  إلــى  باللتجــاء  ل 
التــي ل تخذلهــا. وقــال الناطــق باســم المجلــس مخاطبــا لوثــر: » إن لــم تتراجــع 
ضــد  ســيتخذونها  التــي  اإلجــراءات  فــي  سيتشــاورون  واألمــراء  فاإلمبراطــور 

إصالحــه «. أو  تقويمــه  يمكــن  ل  هرطوقــي 
أمــا أصدقــاء لوثــر الذيــن كانــوا يصغــون بفــرح عظيــم إلــى دفاعــه النبيــل فقــد 
أرعبهــم هــذا الــكالم. لكــّن الدكتــور نفســه أجــاب بــكل هــدوء: » ليكــن هللا معينــا لــي 

ألننــي ل أســتطيع أن أتبــرأ مــن أي شــيء « )101(.

أزمة خانقة
يتشــاورون  فــي حيــن جعــل األمــراء  المجلــس  مــن  ثــم طُلــب منــه النســحاب 
معــا. وقــد أحســوا بحلــول أزمــة عظيمــة. فــإن إصــرار لوثــر علــى رفــض الخضــوع قــد 
يؤثــر فــي تاريــخ الكنيســة أجيــال طويلــة. وقــد تقــرر إعطــاؤه فرصــة أخــرى للتراجــع. 
فآلخــر مــرة أُتــَي بــه أََمــام المجمــع، ومــرة أخــرى ُوجــه إليــه الســؤال عمــا إذا كان يريــد 
أن ينكــر تعاليمــه ويتبــرأ منهــا. فقــال: » ليــس عنــدي جــواب آخــر إقدامــه غيــر الــذي 
قدمتــه مــن قبــل «. وقــد اتضــح وتبرهــن أنــه ل يمكــن إقناعــه بالخضــوع لمطالــب 

رومــا بالوعــود أو بالوعيــد.
اغتم الرؤســاء البابويون واغتاظوا ألن ســلطانهم الذي أرعب الملوك والنبالء 
صــار محتقــرا اآلن فــي نظــر راهــب وضيــع. وكانــوا يتوقــون إلــى أن يجعلــوه يحــس 
بشــدة وطــأة غضبهــم بتعذيبــه إلــى أن يمــوت. ولكــن إذ كان لوثــر يشــعر بالخطــر 
المحدق به كان قد تكلم مخاطبا الجميع مظهرا عظمة المسيحية وهدوءها. كان 
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كالمــه خاليــا مــن الكبريــاء والغضــب والتحريــف. لقــد نســي نفســه ونســي عظمــاء 
الرجــال المحيطيــن بــه وأحــس فقــط بأنــه فــي حضــرة ذاك الــذي هــو أســمى، بمــا ل 
يقــاس، مــن كل البابــاوات واألســاقفة والملــوك واألباطــرة. لقــد تكلــم المســيح علــى 
لســان لوثــر مقدمــا شــهادته بقــوة وجــالل إلهمــا األصدقــاء واألعــداء علــى الســواء 
الرهبــة والدهشــة إلــى حيــن. كان روح هللا حاضــرا فــي ذلــك المجلــس ليؤثــر فــي 
قلــوب رؤســاء اإلمبراطوريــة. وبــكل شــجاعة اعتــرف أمــراء عديــدون بعدالــة قضيــة 
لوثــر. واقتنــع كثيــرون منهــم بالحــق، لكــّن بعضهــم تأثــروا تأثــرا وقتيــا. وقــد ُوجــد فريــق 
آخــر لــم يفصحــوا عــن اِقِْتناعهــم حينئــذ، ولكنهــم بعدمــا فتشــوا الكتــب ألنفســهم فــي 

األيــام التاليــة صــاروا معاضديــن لإلصــالح ل يخشــون بــأس أحــد.
أََمــام  لوثــر  ظهــور  مــن  متوجــس  وهــو  بجــزع  ينظــر  فريدريــك  المنتخــب  كان 
شــهد  عظيميــن  وفخــر  وبفــرح  خطابــه.  إلــى  أصغــى  شــديد  وبانفعــال  المجلــس، 
شــجاعة الدكتــور وثباتــه ورباطــة جأشــه فعــزم علــى أن يقــف بــكل ثبــات فــي الدفــاع 
عنــه. جعــل يقــارن بيــن طرفــي النــزاع فــرأى أن حكمــة البابــاوات والملــوك واألســاقفة 
قــد أبطلتهــا قــوة الحــق. لقــد أصابــت البابويــة هزيمــة ســيحس بهــا النــاس مــن كل 

األمــم وفــي كل العصــور.
فــإذ رأى مبعــوث البابــا التأثيــر الــذي أحدثــه خطــاب لوثــر بــات يخشــى حينئــذ 
أكثــر مــن ذي قبــل علــى ســالمة ســلطان البابــا وعــزم علــى اســتخدام كل الوســائل 
مــن  يملــك  كان  مــا  فبــكل  عليــه.  والقضــاء  المصلــح  إلســقاط  يــده  تحــت  التــي 
الفصاحــة والمهــارة الدبلوماســية التــي اشــتهر بهــا جعــل يصــور لإلمبراطــور الشــاب 

جهالــة تضحيــة صداقــة بابــا رومــا العظيــم ألجــل قضيــة راهــب مغمــور.
لــم يكــن كالمــه بــال تأثيــر. ففــي اليــوم التالــي بعدمــا أدلــى لوثــر بجوابــه أمــر شــارل 
بتقديــم رســالة إلــى المجلــس معلنــا فيهــا عزمــه علــى تنفيــذ سياســة ســابقيه فــي 
حفــظ الديــن الكاثوليكــي وحمايتــه. وحيــث أن لوثــر قــد رفــض التبــرؤ مــن ضاللتــه 
ـم بهــا:  فــال بــد مــن اتخــاذ كل اإلجــراءات العنيفــة ضــده وضــد الضــاللت التــي علّـَ
» إن راهبــا واحــدا أضلتــه جهالتــه قــام يحــارب إيمــان العالــم المســيحي كلــه. وألجــل 
إيقــاف هــذا اإللحــاد عنــد حــده ســأضحي بممالكــي وكنــوزي وأصدقائــي وجســدي 
ودمــي وروحــي وحياتــي. إنــي ســأطرد لوثــر األوغســطيني وأنهــاه عــن إحــداث أي 
بصفتهــم  ومشــايعيه  هــو  لمحاربتــه  ســأهب  ذلــك  وبعــد  الشــعب.  بيــن  شــغب 
هراطقة عصاة بالقطع والحرم وكل وسيلة يمكن أن تخطر على البال لمالشاتهم. 
وأنــا أطلــب مــن أعضــاء الوليــات أن يتصرفــوا كمســيحيين أمنــاء « )102(. ومــع 
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فــرض  وقبــل  احترامــه،  ينبغــي  لوثــر  أمــان  أن صــك  اإلمبراطــور  أعلــن  فقــد  ذلــك 
اإلجــراءات التــي ســتتخذ ضــده ينبغــي أن يُســمح لــه بالعــودة إلــى وطنــه بســالم.

عادات وتقاليد
البابــا  المجلــس. فرســل  بهمــا أعضــاء  تشــبث  رأيــان متناقضــان  كان هنالــك 
ونوابــه عــادوا يطالبــون بــأن يُغفــل صــك أمــان المصلــح ول يُلتفــت إليــه. ثــم قالــوا: 
» ينبغــي أن يتلقــى نهــر الريــن رمــاده كمــا تلقــى رمــاد جــون هــس منــذ قــرن « )103(. 
أَلَْمانْيَــا مــع أنهــم هــم أنفســهم كانــوا بابوييــن وجاهــروا بعدائهــم للوثــر  لكــّن أمــراء 
احتجــوا علــى خيانــة األمانــة ونكــث العهــد واعتبــروا ذلــك لطخــة عــار فــي جبيــن 
هــس  مقتــل  بعــد  جــاءت  التــي  الكــوارث  إلــى  األنظــار  وجهــوا  وقــد  األمــة.  كرامــة 
وأعلنــوا أنهــم ل يتجــرأون علــى أن يســتمطروا علــى أَلَْمانْيَــا وعلــى رأس إمبراطورهــم 

الشــاب مثــل تلــك الشــرور الرهيبــة التــي حدثــت مــن قبــل.
وجوابــا علــى ذلــك القتــراح الدنــيء أجــاب شــارل نفســه قائــال » إنــه لــو نُفــي 
واألمــراء «  الملــوك  قلــوب  فــي  مــالذا  يجــد  أن  فينبغــي  كلــه  العالــم  مــن  اإليمــان 
)104(. ومــع ذلــك فقــد ظــل البابويــون الذيــن كانــوا ألــد أعــداء لوثــر يلحــون علــى 
اإلمبراطور أن يعامل المصلح كما قد عامل سجسموند هس، أي أن يتركه تحت 
رحمــة الكنيســة. ولكــن إذ ذكــر شــارل الخامــس منظــر هــس فــي الجتمــاع العــام وهــو 
يشــير إلــى أغاللــه مذكــراً اإلمبراطــور بالعهــد الــذي كان قــد ارتبــط بــه أعلــن شــارل 
قائــال: » أنــا ل أريــد أن يعلــو الخجــل وجهــي كمــا قــد حــدث لسجســموند « )105(.

ومــع ذلــك فــإن شــارل رفــض عمــدا التعاليــم التــي قدمهــا لوثــر. فقــد كتــب ذلــك 
اإلمبراطــور يقــول: » لقــد عقــدت العــزم علــى التمثــل بأســالفي « )106(. لقــد عــزم 
علــى أل يخــرج علــى الُعــرف ولــو حتــى ليســير فــي طريــق العــدل والبــر. فلكــون آبائــه 
قــد أيــدوا البابويــة فهــو أَيْضــاً ســيؤيدها بــكل مــا تنطــوي عليــه مــن قســوة وفســاد. 
وهكــذا تمســك بموقفــه ورفــض قبــول أي نــور أكثــر ممــا قــد حصــل عليــه أســالفه أو 

القيــام بــأي واجــب أكثــر ممــا قــد قامــوا هــم بــه.
وفــي أيامنــا هــذه يوجــد كثيــرون ممــن يتعلقــون بعــادات آبائهــم وتقاليدهــم. 
وعندمــا يرســل الــرب إليهــم نــورا أكثــر يرفضــون قبولــه. فــأن آباءهــم لــم يُعــط لهــم 
النــور لذلــك هــم ل يقبلونــه. إن موقفنــا ليــس كموقــف آبائنــا، ويســتتبع ذلــك أن 
واجباتنــا وتبعاتنــا ليســت هــي واجباتهــم وتبعاتهــم نفســها. إن هللا ل ينظــر إلينــا 
بعيــن الرضــى والستحســان عندمــا نجعــل مثــال آبائنــا يقــرر واجبنــا بــدل مــن كوننــا 
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نتقصــى كلمــة الحــق ألنفســنا. ومســؤوليتنا هــي أعظــم ممــا كانــت عليــه مســؤولية 
آبائنا وأسالفنا. فنحن مسؤولون عن النور المعطى لهم والذي انتقل إلينا كإرث، 
كما أننا مســؤولون أَيْضاً عن النور اإلضافي الذي يشــرق علينا األن من كلمة هللا.

عطف النبالء
لقد قال المســيح عن اليهود غير المؤمنين: » لَْو لَْم أَكُْن قَْد ِجئُْت وَكَلَّْمتُُهْم، لَْم 
ا اآلَن فَلَيَْس لَُهْم ُعْذٌر ِفي َخِطيَِّتِهْم « )يوحنا 15: 22(. السلطان  تَُكْن لَُهْم َخِطيٌَّة، َوأَمَّ
اإللهــي نفســه تكلــم علــى لســان لوثــر علــى مســامع إمبراطــور أَلَْمانْيَــا وأمرائهــا. وأذ أضــاء 
النور من كلمة هللا كان روحه يتوسل آلخر مرة إلى كثيرين من أعضاء ذلك المجلس. 
وكما أن بيالطس قد جعل الكبرياء وحب الشهرة يغلقان قلبه في وجه فادي العالم 
منــذ قــرون طويلــة مضــت، وكمــا أمــر فيلكــس الوالــي المرتعــب رســول الحــق قائــال لــه: 
اذهب ومتى حصلت على وقت أستدعيك. وكما اعترف أغريباس المتكبر قائالً: 
بقليــل تقنعنــي أن أصيــر مســيحياً )أعمــال 24: 25؛ 26: 28( ومــع ذلــك فقــد انصــرف 
عــن الرســالة المرســلة إليــه مــن الســماء كذلــك خضــع شــارل الخامــس لمــا فرضتــه عليــه 

الكبرياء والسياسة العالمية، فقرر أن يرفض نور الحق. 
أحــدث  مــا  لوثــر،  ضــد  تُدبــر  التــي  المؤامــرات  عــن  اإلشــاعات  راجــت  وقــد 
اهتياجــا عظيمــا فــي كل المدينــة. وكان المصلــح قــد عقــد صداقــات مــع كثيريــن 
ممــن كانــوا يعرفــون غــدر رومــا وقســوتها ضــد كل مــن يفضــح مفاســدها فعوَّلــوا 
علــى عــدم التضحيــة بــه. وتعهــد مئــات مــن النبــالء أن يكونــوا حماتــه. واشــتكى عــدد 
غيــر قليــل منهــم علنــا، رســالة اإلمبراطــور كاستســالم مهيــن لرومــا. وعلــى أبــواب 
البيــوت وفــي األماكــن العامــة نُصبــت لوحــات بعضهــا يديــن لوثــر والبعــض اآلخــر 
يناصــره. وعلــى احــدى تلــك اللوحــات كُتــب قــول الحكيــم ذو المغــزى العظيــم: 
بَــاِح «  » َويْــٌل لَــِك أَيَّتَُهــا األَرْض إَِذا كَاَن َملِــُكِك َولَــًدا، َوُرَؤَســاُؤِك يَأْكُلُــوَن ِفــي الصَّ
)جامعــة 10: 16(. وقــد اشــتدت حماســة الجميــع فــي جانــب لوثــر فــي كل أنحــاء 
أَلَْمانْيَــا، وهــذا اقنــع اإلمبراطــور وهيئــة المجلــس أن أي ظلــم يقــع عليــه ســيعرض 

ســالم اإلمبراطوريــة للخطــر، ويزعــزع العــرش. 

محاوالت للمساومة
أمــا فريدريــك منتخــب سكســونيا فقــد كانــت لديــه خطــة مدروســة، وهــو بــكل 
حرص أخفى مشاعره الحقيقية تجاه المصلح، بينما كان في الوقت نفسه يحرسه 
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بيقظــة ل تعــرف الكلــل، مراقبــا تحركاتــه وتحــركات كل خصومــه. ولكــن كان هنالــك 
كثيرون ممن لم يحاولوا إخفاء عطفهم على لوثر. لقد زاره أمراء وكونتات وبارونات 
وشــخصيات كثيــرة شــهيرة مــن العلمانييــن واإلكليــروس. وقــد كتــب ســبالتين يقــول: 
» إن غرفــة الدكتــور الصغيــرة لــم تكــن تتســع لــكل الــزوار الذيــن قدمــوا أنفســهم إليــه « 
)107(. وكان الشــعب يشــخصون إليــه كمــا لــو كان أعظــم مــن إنســان. وحتــى أولئــك 
الذين لم يكونوا يؤمنون بتعاليمه كانوا معجبين بالستقامة الرفيعة التي اتصف بها 

هــذا الرجــل فجعلتــه يفضــل المــوت علــى مخالفــة ضميــره.
بذلــت جهــود جديــة للحصــول علــى موافقــة لوثــر علــى عقــد اتفــاق مــع رومــا. 
حكــم  ورأيــه ضــد  بحكمــه  التشــبث  علــى  أصــر  إن  أنــه  والنبــالء  األمــراء  لــه  وصــوَّر 
الكنيســة والمجامــع فســيُنفى بعيــدا عــن اإلمبراطوريــة بعــد قليــل ولــن يكــون هنالــك 
حصــن يحميــه. فأجابهــم لوثــر علــى ذلــك بقولــه: » إن إنجيــل المســيح ل يمكــن أن 
يبشــر بــه مــن دون عثــرة... إذاً فلمــاذا تفصــل المخــاوف المتوقعــة بينــي وبيــن الــرب 
أو بينــي وبيــن كلمتــه اإللهيــة التــي هــي وحدهــا الحــق؟ كال، فأنــا أفضــل بــدل مــن 

ذلــك أن أســلم جســدي ودمــي وحياتــي للخطــر والمــوت « )108(.
يكــون  لــن  وحينئــذ  اإلمبراطــور  لحكــم  الخضــوع  فــي  عليــه  الحــوا  أخــرى  ومــرة 
هنالــك مــا يخافــه. فأجــاب قائــال: » أنــا راٍض مــن كل قلبــي أن يفحــص اإلمبراطــور 
بــل حتــى احقــر مســيحي، كتبــي ويحكمــوا عليهــا بشــرط واحــد هــو أن  واألمــراء، 
تســتخدموا  ل  يطيعوهــا.  أن  للنــاس  ينبغــي  إذ  لهــم،  نبراســا  هللا  كلمــة  يتخــذوا 

الــذي هــو مقيــد ومرتبــط بكلمــة هللا « )109(. العنــف ضــد ضميــري 
وقــد أجــاب علــى التمــاس آخــر بقولــه: » إنــي راٍض أن أتخلــى عــن صــك األمــان 
المعطــى لــي فأنــا أضــع شــخصي وحياتــي بيــن يــدي اإلمبراطــور. ولكــن لــن يحــدث أن 
أتخلــى عــن كلمــة هللا أبــدا! « )110(. وقــرر أنــه يرغــب فــي النــزول علــى حكــم مجمــع 
عــام بشــرط أن يُطلــب مــن ذلــك المجمــع أن يحكــم بموجــب اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس. ثــم 
أضاف قائال: » في كل ما يختص بكلمة هللا واإليمان يصلح كل مسيحي أن يكون 
قاضيــا كالبابــا ســواء بســواء حتــى لــو كان يســند البابــا مليــون مجمــع « )111(. أخيــرا 

اقتنــع األصدقــاء واألعــداء كلهــم أنــه ل جــدوى مــن محاولــة عقــد صلــح بعــد ذلــك.

صمود غير متزعزع
للشــيطان  النصــرة  لكانــت  واحــد  بنــد  فــي  استســلم  قــد  المصلــح  كان  لــو 
وجنــوده. لكــّن ثباتــه الــذي لــم يتزعــزع كان هــو وســيلة تحريــر الكنيســة وبــدء عهــد 
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جديــد أفضــل. فتأثيــر هــذا الرجــل، الــذي تجــرأ علــى أن يفكــر ويتصــرف لنفســه فــي 
أن يحــدث تأثيــرا فــي الكنيســة والعالــم ليــس فــي  الشــؤون الدينيــة، كان موشــكاً 
بــل فــي كل العصــور الالحقــة. وثباتــه وولءه ســيقويان الجميــع  عهــده هــو فقــط 
إلــى انقضــاء الدهــر عندمــا يجــوزون فــي مثــل ذلــك الختبــار. لقــد وقفــت قــوة هللا 

وجاللــه فــوق مشــورات النــاس وفــوق قــوة الشــيطان الهائلــة.
ثــم صــدر أمــر اإلمبراطــور إلــى لوثــر بالعــودة إلــى وطنــه. وقــد عــرف أن هــذا األمــر 
ســتتبعه حتمــا إدانتــه ســريعا. لقــد تجمعــت فــي طريقــه الســحب المنــذرة بالخطــر. 
ولكــن فيمــا كان راحــال عــن ورمــس امتــأ قلبــه فرحــا وســالما. قــال: » إن الشــيطان 
نفســه يحــرس قلعــة البابــا لكــّن المســيح قــد أحــدث ثغــرة فيهــا وأجبــر الشــيطان علــى 

العتــراف بــأن الــرب أقــوى منــه « )112(.
أنــه  ثباتــه، خطــأً، علــى  يُفهــم  يــزال راغبــا فــي أل  فبعــد رحيلــه إذ كان لوثــر ل 
تمــرد، كتــب إلــى اإلمبراطــور يقــول: » هللا العــارف القلــوب يشــهد أننــي راغــب كل 
الرغبــة فــي إطاعــة جاللتكــم فــي كل مــا يــؤول إلــى الكرامــة أو الهــوان، فــي الحيــاة 
أو المــوت، مــا عــدا كلمــة هللا التــي بهــا يحيــا اإلنســان. ففــي كل شــؤون الحيــاة 
الحاضــرة لــن يتأثــر ولئــي لجاللتكــم، ألن الخســارة أو المكســب فــي هــذه الحيــاة 
يِؤثــران فــي الخــالص. ولكــن فــي مــا يختــص بالمصالــح األبديــة ل يريــد هللا أن  ل 
يخضــع إنســان إلنســان آخــر، ألن مثــل هــذا الخضــوع فــي األمــور الروحيــة هــو عبــادة 

حقيقيــة، وهــذه العبــادة ينبغــي عــدم تقديمهــا لغيــر الخالــق وحــده « )113(.
وعنــد رحيــل لوثــر عــن ورمــس كان اســتقبال النــاس لــه فــي عودتــه يحمــل شــيئا 
مــن التملــق أكثــر ممــا كان عنــد ســفره إليهــا. لقــد رحــب بعــض النبــالء مــن رجــال 
اإلكليــروس بذلــك الراهــب المحــروم. وقــد أكــرم الحــكام المدنيــون الرجــل الــذي 
ــر. وعلــى رغــم نهــي اإلمبراطــور صعــد  شــهَّر بــه اإلمبراطــور، وألحــوا عليــه فــي أن يبَشِّ
لوثــر مــرة أخــرى إلــى المنبــر وقــال: » إنــي لــم أتعهــد أبــداً أن أقيــد كلمــة هللا، كال 

ولــن... « )114(.

يقبض عليه ويسجن
ولــم يكــن قــد مــر عليــه وقــت طويــل منــذ تــرك ورمــس، وإذا بالبابوييــن يقنعــون 
أنــه  علــى  بلوثــر  ُشــهِّر  المنشــور  هــذا  وفــي  ضــده.  مرســوم  بإصــدار  اإلمبراطــور 
» الشــيطان نفســه فــي شــكل إنســان وفــي زي راهــب « )115(. وصــدر أمــر بأنــه 
حالمــا تنتهــي مــدة صــك األمــان الــذي فــي حوزتــه ينبغــي إيقــاف عملــه. وقــد ُحــرم 
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على الناس أن يأووه أو يقدموا له طعاما أو شرابا أو معونة من أي نوع ل بالكالم أو 
العمــل، ســرا أو جهــرا. وكان يتعيــن القبــض عليــه أينمــا وجــد ويســلم إلــى الســلطات. 
وأتباعــه ومشــايعوه كانــوا ســيطرحون فــي غياهــب الســجون وتصــادر أمالكهــم. وكان 
يجــب إحــراق كتبــه، وأخيــرا كل مــن يخالــف هــذا المنشــور كان ذلــك الحكــم يشــمله. 
أما منتخب سكسونيا واألمراء أصدقاء لوثر فكانوا قد رحلوا عن ورمس بعد رحيله 
حال. وصادق مجلس األمة على مرسوم اإلمبراطور. وهذا جعل البابويين يفرحون 

ويتهللــون إذ اعتبــروا أن مصيــر اإلصــالح قــد بــات فشــله محتومــا.
إن  الخطــر.  الســاعة، ســاعة  هــذه  فــي  للنجــاة  لخادمــه طريقــا  أعــد  لكــّن هللا 
عينــاً ســاهرة يقظــة كانــت تتابــع حــركات لوثــر، وقــد عــزم رجــل ذو قلــب مخلــص 
نبيــل علــى إنقــاذه. كان واضحــا أن رومــا لــن تقنــع بغيــر موتــه. ولذلــك فلــم يكــن 
متاحــا إنقــاذه مــن بيــن مخالــب األســد بغيــر إخفائــه. فألهــم هللا فريدريــك منتخــب 
سكســونيا ابتــكار خطــة تكفــل حفــظ المصلــح. وقــد نفــذ ذلــك المنتخــب مــا اعتزمــه 
بمســاعدة أصدقائــه األمنــاء. وبذلــك أمكــن إخفــاء لوثــر عــن األصدقــاء واألعــداء. 
فــإذ كان عائــدا إلــى وطنــه قُبــض عليــه وأبعــد عــن تابعيــه وأخــذ بســرعة إلــى داخــل 
الغابــة ومنهــا إلــى قلعــة وتنبــرك التــي كانــت حصنــا جبليــا منعــزل. وقــد كان القبــض 
عليــه وإخفــاؤه محاطيــن بالغمــوض إلــى حــد أن فريدريــك نفســه ظــل بعــض الوقــت 
يجهــل المــكان الــذي قــد أخــذ اليــه. وهــذا الجهــل لــم يكــن بغيــر قصــد. فطالمــا يجهل 
المنتخــب مــكان وجــود لوثــر ل يســتطيع قطعــا إفشــاء الســر. وقــد اكتفــى بــأن علــم 

أن المصلــح فــي مــكان أميــن، وأنــه معافــى وحســب.
وابتهــج  أســيرا،  يــزال  ل  ولوثــر  الشــتاء  وأقبــل  والخريــف  والصيــف  الربيــع  َمــّر 
اليانــدر وشــركاؤه حيــن ظنــوا أن نــور اإلِنِْجيــل مقبــل علــى النطفــاء. ولكــن بــدل مــن 
هــذا كان المصلــح يمــأ مصباحــه مــن مســتودع الحــق، وكان نــوره موشــكاً أن يضــيء 

بلمعــان أعظــم.
مــن شــدة  اســتراح  وتنيــرك مغتبطــا ألنــه  فــي  فــي حصــن أصدقائــه  لوثــر  كان 
معتــادا  كان  فــإذ  والراحــة.  بالهــدوء  قانعــا  يكــن  لــم  لكنــه  وضوضائهــا.  المعركــة 
حيــاة العمــل والنشــاط والصــراع الصــارم لــم يكــن يحتمــل البقــاء ســاكنا. ففــي أيــام 
العتــزال تلــك ظهــرت حالــة الكنيســة أََمامــه علــى حقيقتهــا، فصــرخ فــي يــأس وقــال: 
» واأســفاه! إنــه ل يوجــد ول واحــد فــي يــوم غضــب الــرب هــذا، يقــف أََمامــه كَســوٍر 
يخشــى  وبــات  نفســه،  فــي  يفكــر  جعــل  أخــرى  ومــرة   .)116( شــعبه! «  ليخلــص 
أن يُتهــم بالجبــن إذا انســحب مــن المعركــة. ثــم جعــل يلــوم نفســه علــى تكاســله 
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يبــدو أن  أكثــر ممــا  يــوم كان يعمــل  ذلــك ففــي كل  الراحــة. ومــع  فــي  وانغماســه 
رجــالً واحــداً يســتطيع أن يقــوم بــه. فلــم يتوقــف قلمــه عــن الكتابــة. وإذ كان أعــداؤه 
يخدعــون أنفســهم بقولهــم أنــه َخــرَِس فقــد شــملتهم الدهشــة والرتبــاك إذ ظهــر 
أََمامهــم برهــان ملمــوس علــى أنــه ل يــزال يعمــل بنشــاط. ذلــك أن كميــة كبيــرة مــن 
الكراريــس المكتوبــة بقلمــه كانــت تتداولهــا األيــدي فــي أَلَْمانْيَــا. كمــا أنــه أســدى إلــى 
بنــي أمتــه خدمــة جليلــة إذ ترجــم العهــد الجديــد إلــى اللغــة األلمانيــة. ومــن قلعتــه 
الصخريــة الشــبيهة بجزيــرة بطمــس ظــل يعلــن اإلِنِْجيــل ويوبــخ الخطايــا والضــاللت 

المتفشــية بيــن الشــعب فــي أيامــه مــدة تقــرب مــن ســنة.
لكّن السبب الذي ألجله جعل هللا خادمه ينسحب ويعتزل الحياة العامة لم 
يكــن لحفــظ حياتــه مــن غضــب أعدائــه أو منحــه فرصــة هــدوء واســتجمام اســتعدادا 
للقيــام بأعمالــه الهامــة وحســب، بــل لقــد كانــت هنالــك نتائــج أجــل قــدرا مــن هــذه 
ســتتحقق. ففــي عزلــة ذلــك المعتكــف الصخــري وغموضــه أُبعــد لوثــر مــن كل معونــة 
أرضيــة ولــم يعــد يســمع مديــح النــاس، وهكــذا نجــا مــن الكبريــاء والثقــة بالنفــس 
اللتيــن تنشــآن عــن النجــاح. فعــن طريــق اإلذلل واآللم أُعــد للســير مــرة أخــرى وهــو 

آمــن فــوق المرتفعــات الشــاهقة التــي قــد ارتفــع إليهــا فجــأة.
إن النــاس إذ يفرحــون بالحريــة التــي يمنحهــم الحــق إياهــا فإنهــم يميلــون إلــى 
تمجيــد الذيــن اســتخدمهم هللا فــي تحطيــم أغــالل الضــالل والخرافــات التــي كانــوا 
النــاس وعواطفهــم عــن هللا وأن  مكبليــن بهــا. والشــيطان يحــاول أن يبعــد أفــكار 
يجعلهــا تتركــز فــي الوســائل البشــرية، وإن يقودهــم إلــى إكــرام الذيــن هــم مجــرد 
آلت وإلــى تجاهــل اليــد التــي توجــه كل حــوادث العنايــة. إننــا فــي غالــب األحيــان 
عــن  يتغافلــون  واإلكــرام  المديــح  علــى  يحصلــون  الذيــن  الدينييــن  القــادة  أن  نــرى 
نفوســهم.  علــى  التــكال  إلــى  يقودهــم  وهــذا  ويتناســونه.  هللا  علــى  اعتمادهــم 
وينتــج مــن ذلــك أنهــم يحاولــون الســيطرة علــى عقــول النــاس وضمائرهــم، إذ يميــل 
هــؤلء إلــى أن ينظــروا إليهــم فــي طلــب اإلرشــاد بــدل مــن استرشــاد كلمــة هللا. إن 
عمــل اإلصــالح كثيــرا مــا يتعطــل بســبب هــذه الــروح التــي يحتضنهــا وينغمــس فيهــا 
معاضــدو اإلصــالح ومروجــوه. وقــد أراد هللا أن يجنِّــب عمــل اإلصــالح هــذا الخطــر. 
كان يريــد أن يُطبــع هــذا العمــل ل بطابــع إنســان بــل بطابــع هللا. كانــت أنظــار النــاس 
قــد اتجهــت إلــى لوثــر كمــن هــو مفســر الحــق، وقــد عنهــم منهــم حتــى تتجــه أنظــار 

الجميــع إلــى ذاك الــذي هــو مبــدع الحــق األزلــي وهــو الحــق نفســه. 

169, 170



9
المصلح السويسري

عنــد اختيــار الوســائل ألجــل إصــالح الكنيســة تُشــاهد الخطــة اإللهيــة نفســها 
أشــراف  تــاركا  اإللهــي  المعلــم  عبَــر  لقــد  الكنيســة.  غــرس  فــي  اســتخدمت  التــي 
األَرْض وعظماءهــا وأثرياءهــا الذيــن اعتــادوا الحصــول علــى المديــح والــولء كقــادة 
للشــعب. كانــوا مــن ذوي الفتخــار والثقــة المفرطــة بمكانتهــم المتباهيــة بحيــث 
لــم يســتطيعوا التكيــف والتعاطــف مــع بنــي جنســهم، ول المســاهمة فــي العمــل 
الخالصــي الــذي قــام بــه الناصــري الوديــع. ووجهــت الدعــوة إلــى صيــادي الجليـــل 
الكادحـيـن األميين: » َهلُمَّ َوَرائِي فَأَْجَعلُُكَما َصيَّاَدِي النَّاِس « )متى 4: 19(. كان 
ـم. وبقــدر مــا قــلَّ تأثرهــم بالتعاليــم الكاذبــة  هــؤلء التالميــذ وضعــاء وقابليــن للتعلُـّ
أيامهــم بقــدر مــا اســتطاع المســيح أن يعلمهــم تعليمــا  التــي كانــت متفشــية فــي 
ناجحــا ويدربهــم علــى خدمتــه. كذلــك كانــت الحــال فــي أيــام اإلصــالح العظيــم. 
فالمصلحــون الذيــن أخــذوا مركــز القيــادة كانــوا رجــال يحيــون حيــاة الفقــر — رجــال 
كانــوا أكثــر النــاس تحــررا مــن كبريــاء الحســب والنســب والمركــز ومــن التعصــب 
والحتيــال. إن خطــة هللا هــي أن يســتخدم الوســائل الوضيعــة فــي تحقيــق النتائــج 
العظيمــة. وحينئــذ لــن يعــود المجــد للنــاس بــل لــذاك الــذي يعمــل فيهــم أن يريــدوا 

وأن يعملــوا مــن أجــل مســرته.
بعــد ولدة لوثــر بأســابيع قليلــة فــي كــوخ أحــد عمــال المناجــم فــي سكســونيا، 
ولــد أولريــك زوينكلــي بيــن جبــال األلــب فــي كــوخ راعــي للمواشــي، أمــا البيئــة التــي 
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عــاش فيهــا زوينكلــي فــي طفولتــه والتعليــم الــذي تلقــاه فــي صبــاه فــكان مــن شــأنهما 
إعــداده لخدمتــه العتيــدة. فــإذ نشــأ بيــن مناظــر الجــالل الطبيعــي والجمــال والروعــة 
الخالــق وقدرتــه وجاللــه.  بالشــعور بعظمــة  بكــور حياتــه  تأثــر عقلــه منــذ  العظيمــة 
هــذا، وإن تاريــخ أعمــال البطولــة التــي تتالــت علــى الجبــال فــي وطنــه اضــرم فــي 
نفســه آمــال الشــباب. وإذ كان يجلــس إلــى جــوار جدتــه التقيــة كان يصغــي إلــى 
الكنيســة  أســاطير  بيــن  مــن  انتقتهــا  قــد  كانــت  التــي  القليلــة  الكتابيــة  القصــص 
وتقاليدهــا. وباهتمــام وشــوق كان يصغــي إلــى قصــص األعمــال الجليلــة التــي قــام 
بهــا اآلبــاء واألنبيــاء والرعــاة الذيــن كانــوا يحرســون قطعانهــم علــى تــالل فلســطين 

حيــث تحدثــت المالئكــة معهــم، وعــن طفــل بيــت لحــم ورجــل جلجثــة.
وكمــا كان جــون لوثــر يرغــب فــي تعليــم ابنــه كذلــك كان أبــو أولريــك. فاُرســل 
ذلــك الصبــي مــن وطنــه مبكــرا، ونمــا عقلــه بســرعة حتــى لقــد ظهــرت مشــكلة العثــور 
علــى المعلميــن األكفــاء ليعلمــوه. وفــي الثالثــة عشــر مــن العمــر ذهــب إلــى بــرن التــي 
كانت تضم حينئذ أشهر مدرسة في سويسرا. ومع ذلك فقد ظهر خطر كان يهدد 
بالقضاء على مستقبله. فقد بذل الرهبان جهودا جبارة إلغوائه على دخول الدير. 
الشــعب  برضــا  للظفــر  يتنافســون  والفرنسيســكان  الدومنيــكان  الرهبــان  كان  لقــد 
واستحســانه بالزينــات الفخمــة التــي كانــوا يجّملــون بهــا كنائســهم، والمظاهــر الخالبــة 
التي كانوا يحيطون بها طقوسهم، وجاذبية الذخائر الشهيرة واأليقونات العجائبية.

رأى رهبــان الدومينيــكان فــي بــرن أنهــم لــو اســتطاعوا أن يكســبوا هــذا الطالــب 
الشــاب الموهــوب لَحصلــوا علــى الربــح والكرامــة. إن شــبابه الرائــع كفيــل باجتــذاب 
الشــعب إلــى خدماتهــم وازديــاد إيــراد رهبانيتهــم أكثــر ممــا تجتذبــه البهــة والتباهــي. 
وحاولــوا بــكل مــا أتتهــم الحيلــة مــن الخــداع والمداهنــة أن يغــروا زوينكلــي بدخــول 
ديرهم. إن لوثر عندما كان طالبا في المدرسة دفن نفسه في حجرة بأحد األديرة، 
وكان ممكنــا أل يعــرف العالــم عنــه شــيئا لــو لــم تُحــرره عنايــة هللا. أمــا زوينكلــي فلــم 
يكــن لــه أن يواجــه هــذا الخطــر. فقــد دبــرت العنايــة أن يعلــم أبــوه بمكائــد أولئــك 
الرهبــان. ولــم يكــن يريــد أن يعيــش ابنــه حيــاة عاطلــة عديمــة النفــع كالرهبــان. ورأى 

أن نفــع ابنــه مســتقبال مســتهدف للخطــر، فأمــره بالعــودة إلــى وطنــه بــال إبطــاء.

زوينكلي يكتشف الحق
امتثــل البــن ألمــر أبيــه. لكــّن ذلــك الشــاب لــم يكــن ليقنــع بالبقــاء فــي وطنــه. 
فجعــل يواصــل دراســته، وبعــد ذلــك ذهــب إلــى بــازل. وفــي هــذه المدينــة ســمع 
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زوينكلــي إنجيــل نعمــة هللا المجانيــة ألول مــرة. ذلــك أن ويتمبــاك، أســتاذ اللغــات 
القديمــة، قادتــه دراســته للغتيــن اليونانيــة والعبريــة إلــى اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس، وهكــذا 
أشــرقت أشــعة النــور اإللهــي علــى عقــول الطلبــة الذيــن كان يعلمهــم. وقــد أعلــن 
أنــه يوجــد حــق أقــدم وأثمــن بمــا ل يقــاس مــن النظريــات التــي يعلمهــا األســاتذة 
الوحيــدة  الفديــة  هــو  المســيح  مــوت  أن  هــو  القديــم  الحــق  وهــذا  والفالســفة. 
المقدمــة عــن اإلنســان الخاطــئ. وكان هــذا التصريــح بالنســبة إلــى زوينكلــي أول 

شــعاع يبشــر بقــدوم الفجــر.
وســرعان مــا ُدعــي زوينكلــي إلــى تــرك بــازل ليبــدأ عمــل حياتــه. وكان الحقــل 
األول لخدمتــه أبرشــية فــي جبــال األلــب غيــر بعيــدة عــن مســقط رأســه. وعندمــا 
يعلــم  كان  إذ  اإللهــي  الحــق  عــن  للبحــث  بجملتهــا  نفســه  » كــرس  كاهنــا  ســيم 
مــا يجــب أن يتعلمــه  يقــول عنــه مصلــح آخــر مــن شــركائه، » كثــرة  جيــدا «، كمــا 
الكتــب  يفتــش  مــا كان  الــذي يســتودعه المســيح قطيعــه « )117(. وبقــدر  ذاك 
لــه الفــرق واضحــا بيــن حقائقهــا وهرطقــات رومــا. فخضــع للكتــاب  بــدا  بقــدر مــا 
المقــدس بصفتــه كلمــة هللا التــي هــي القانــون الوحيــد المعصــوم الكافــي. وقــد رأى 
أن الكتــاب ينبغــي أن يفســر نفســه. ولــم يجــرؤ علــى أن يشــرح الكتــاب بحيــث يدعــم 
نظريــة أو عقيــدة ســبق لــه تصورهــا، بــل اعتبــر أن واجبــه يقتضيــه أن يتقصــى مــا هــو 
تعليــم الكتــاب المباشــر الصريــح. وقــد حــاول النتفــاع بــكل معونــة إلدراك معنــى 
كلمــة هللا إدراكا صحيحــا وكامــالً، وكان يتوســل إلــى هللا فــي طلــب معونــة روحــه 

القــدوس الــذي يعلنــه لــكل مــن يطلبونــه بإخــالص فــي الصــالة.
وهللا  إنســان.  مــن  ل  هللا  مــن  آتيــة  المقدســة  الكتــب  » إن  زوينكلــي:  وقــال 
الــذي ينيــر العقــول والقلــوب ســيعطيك أن تفهــم أن الــكالم آٍت مــن هللا. إن كلمــة 
ـم نفســها وتكشــف عــن  هللا... ل يمكــن أن تخيــب، فهــي لمعــة ومنيــرة، وهــي تعلِـّ
ذاتهــا وتنيــر النفــس بــكل الخــالص والنعمــة، وتعزيهــا بــاهلل، وتجعلهــا تتضــع بحيــث 
تفقــد نفســها أو حتــى تخســرها لتعانــق هللا « )118(. وقــد برهــن زوينكلــي نفســه 
علــى صــدق هــذا الــكالم. وإذ كان يتكلــم عــن اختبــاره فــي هــذا الوقــت كتــب بعــد 
ذلــك يقــول: » عندمــا... بــدأت أُخضــع نفســي بالتمــام للكتــاب المقــدس كانــت 
الفلســفة والالهــوت التعليمــي يقترحــان علــيَّ دائمــاً المجــادلت، أخيــراً وصلــت 
إلــى هــذا إذ فكــرت قائــال: ’ ينبغــي لــك أن تتــرك كل ذلــك الكــذب وتتعلــم المعنــى 
الــذي يقصــده هللا مــن كلمتــه البســيطة ‘. وحينئــذ بــدأت أســأل هللا أن يمنحنــي 

النــور فبــدا مــن الســهل علــيَّ فهــم كالمــه « )119(.
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يكرز بتعليم المسيح
لــم يتســلمه مــن لوثــر، لكنــه كان تعليــم  بــه زوينكلــي  الــذي كــرز  التعليــم  إن 
المســيح. لقــد قــال ذلــك المصلــح السويســري: » إْن كان لوثــر يكــرز بالمســيح 
فهــو إنمــا يفعــل مــا افعلــه أنــا. إنَّ َمــن قــد أتــى بهــم إلــى المســيح هــم أكثــر ممــن 
قــد أرشــدتهم أنــا إليــه. ولكــن هــذا ل يهــم. فأنــا لــن أحمــل اســم شــخص آخــر غيــر 
اســم المســيح الــذي أنــا جنــدي لــه والــذي هــو وحــده قائــدي. إنــي لــم أرســل إلــى 
. ولمــاذا؟ ... حتــى يتبرهــن إلــى أي حــد  لوثــر بكلمــة واحــدة ول هــو أرســل إلــيَّ
ـم تعليــم المســيح مــن دون تواطــؤ  يتوافــق روح هللا مــع نفســه إذ أننــا كلينــا نعلِـّ

علــى نحــو واحــد متماثــل « )120(.
وفــي عــام 1516 دعــي زوينكلــي ليصيــر واعظــا فــي ديــر اينســيدلن. هنــا أُتيــح 
لــه أن يــرى فســاد رومــا عــن قــرب، وكان عليــه أن يبــذل كمصلــح نفــوذا يحــس بــه 
النــاس بعيــدا مــن وطنــه فــي األلــب. وكان بيــن الجــواذب التــي فــي اينســيدلن تمثــال 
الديــر نقشــت  المعجــزات. وفــوق مدخــل  قــدرة علــى عمــل  لــه  للعــذراء قيــل أن 
هــذه العبــارة: » هنــا يمكــن الحصــول علــى غفــران كامــل للخطايــا « )121(. وكان 
الحجــاج يقصــدون مــزار العــذراء هــذا فــي كل الفصــول. ولكــن فــي عيــد تكريســه 
الســنوي العظيــم كان يتقاطــر إلــى هنــاك جماهيــر غفيــرة مــن كل أنحــاء سويســرا 
بل ومن فرنســا وأَلَْمانْيَا. وأثار ذلك زوينكلي فانتهز الفرصة ليعلن الحرية بواســطة 

اإلِنِْجيــل لعبيــد الخرافــات هــؤلء.
فقــال للنــاس: » ل تتصــوروا أن هللا هــو فــي هــذا الهيــكل أكثــر ممــا هــو فــي 
أي مــكان آخــر فــي الخليقــة، فــاهلل محيــط بكــم أينمــا توجــدون وهــو يســمعكم... 
هــل يمكــن لأعمــال غيــر النافعــة أو الحــج الطويــل أو النــذور أو الصــور والتماثيــل 
نعمــة  علــى  الحصــول  لكــم  تضمــن  أن  القديســين  أو  العــذراء  إلــى  التوســل  أو 
فاعليــة  وأيُّ  دعواتنــا؟  منــه  تتكــون  الــذي  الكثيــر  الــكالم  جــدوى  مــا   ... هللا؟ 
أو  الهفهافــة  الطويلــة  الحلــل  أو  الحليــق  الــرأس  أو  المصقولــة  القلنســوة  فــي 
المطــرزة؟ ... إن هللا ينظــر إلــى القلــب، لكــّن قلوبنــا منصرفــة عنــه «. ثــم قــال: 
التــي  الذبيحــة  أو  القربــان  هــو  الصليــب  علــى  مــرة  أســلم  الــذي  المســيح  » إن 

قدمــت تكفيــرا عــن المؤمنيــن إلــى األبــد « )122(.
أحســوا  بــل  يقبلــوه،  أو  الــكالم  بهــذا  يرضــوا  لــم  الســامعين  مــن  كثيريــن  لكــّن 
بالخيبــة المــرة عندمــا قيــل لهــم أن ســفرهم الشــاق كان عبثــا. ولــم يكونــوا يفهمــون 
شــيئا عــن الغفــران المجانــي المعطــى لهــم بواســطة المســيح. كانــوا قانعيــن بالطريــق 
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القديــم الــذي كانــوا يعتقــدون أنــه يوصلهــم إلــى الســماء كمــا قــد رســمته لهــم رومــا. 
وقــد امتنعــوا عــن إيقــاع أنفســهم فــي الرتبــاك الناشــئ عــن محاولــة البحــث عــن 
شــْيء أفضــل. كان أســهل عليهــم أن يســتندوا فــي أمــر خالصهــم إلــى الكهنــة والبابــا 

مــن أن يســعوا نحــو طهــارة القلــب.
لكــّن فريقــا آخــر قبلــوا أخبــار الفــداء بالمســيح بفــرح. فالممارســات والطقــوس 
دم  باإليمــان  فقبلــوا  النفــس،  تمنحهــم ســالم  أن  تســتطع  لــم  رومــا  التــي فرضتهــا 
المخلــص كفــارة عنهــم. وعــاد هــؤلء الحجــاج إلــى وطنهــم ليعلنــوا لآلخريــن النــور 
الثميــن الــذي حصلــوا عليــه. وهكــذا انتقــل الحــق مــن قريــة إلــى أخــرى ومــن مدينــة 
كبيــرا،  نقصــا  العــذراء  هيــكل  إلــى  يحجــون  كانــوا  مــن  عــدد  فنقــص  أخــرى،  إلــى 
ونقصــت تبعــا لذلــك قيمــة النــذور، كمــا نقــص كذلــك الراتــب الــذي كان زوينكلــي 
يتقاضــاه منهــم. لكــّن هــذا ســبب لــه فرحــا عندمــا رأى أن قــوة التعصــب والخرافــات 

هــي فــي طريقهــا إلــى الضمحــالل.
يعملــه،  زوينكلــي  كان  الــذي  العمــل  عــن  غافلــة  الكنيســة  ســلطات  تكــن  لــم 
ولكنهــم رفضــوا التدخــل فــي ذلــك الحيــن. فأَنَُّهــْم كانــوا يرغبــون فــي أن يكســبوه 
الحــق  كان  ذلــك  أثنــاء  وفــي  بالتملقــات،  إليهــم  اســتمالته  حاولــوا  جانبهــم  إلــى 

الشــعب. قلــوب  علــى  يســيطر 

يعظ في كاتدرائية زورخ 
هــذا وإن خدمــات زوينكلــي فــي اينســيدلن أعدتــه ألن يعمــل فــي حقــل أوســع. 
را لــه أن يدخــل هــذا الحقــل ســريعا. فبعدمــا خــدم مــدة ثــالث ســنين  وكان مقــدَّ
دعــي إلــى وظيفــة واعــظ فــي كاتدرائيــة زورخ. وكانــت هــذه المدينــة حينــذاك أهــم 
إلــى بعيــد. ومــع  الــذي يحــدث فيهــا ســيمتد  مــدن التحــاد السويســري. فالتأثيــر 
ذلــك فــإن رجــال اإلكليــروس الذيــن دعــوه كانــوا يرغبــون فــي منــع أيــة أفــكار جديــدة، 

وتبعــا لذلــك أملــوا عليــه تعليماتهــم والواجبــات المفروضــة عليــه.
قالــوا لــه: » عليــك أن تبــذل كل جهــد فــي جمــع اإليــرادات للكنيســة ول تغفــل 
أقــل شــيء. وينبغــي لــك أن توصــي الجميــع مــن علــى المنبــر وفــي كرســي العتــراف 
بتقدماتهــم  يبرهنــوا  حتــى  األداء  الواجبــة  واللتزامــات  العشــور  كل  يدفعــوا  بــأن 
علــى مقــدار حبهــم للكنيســة. وعليــك أن تزيــد الدخــل الــذي يجمــع مــن المرضــى 
والقداســات وكل الفرائــض الكهنوتيــة «. ثــم عــاد معلمــوه يقولــون لــه: » أمــا فــي 
مــا يختــص بتقديــم األســرار المقدســة والوعــظ والواجبــات الرعويــة فتســتطيع أن 
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ــن كاهنــا آخــر غيــرك ليقــوم بهــا، وخصوصــا الوعــظ. وعليــك أل تقــدم األســرار  تعيِّ
ل  فقــط،  طلبهــم  علــى  وبنــاء  الوجاهــة،  ذوي  المشــهورين  للنــاس  إل  المقدســة 

لجميــع النــاس مــن دون تمييــز « )123(.

المسيح محور عظاته
كان زوينكلــي يصغــي إلــى كل هــذه التوصيــات وهــو صامــت. ثــم بعدمــا عبَّــر 
لهــم عــن شــكره ألجــل شــرف دعوتهــم إيــاه لهــذه الوظيفــة المهمــة عمــد إلــى توضيــح 
الطريــق الــذي قصــد أن يســير فيــه، فقــال: » لقــد ظلــت حيــاة المســيح محجوبــة عــن 
الشــعب أمــداً طويــالً، لذلــك فأنــا ســأعظ ممــا ورد فــي إنجيــل متــى كلــه... مســتقيا 
التعاليــم مــن ينابيــع الكلمــة اإللهيــة فأســبر أغوارهــا مقارنــا بيــن فصــل وآخــر وباحثــا عن 
المعرفــة والفهــم بالصــالة المســتمرة الحــارة. إنــي ســأكرس كل خدمتــي لتمجيــد هللا 
وتعظيــم ابنــه الوحيــد وخــالص النفــوس وبنيانهــا فــي اإليمــان الحقيقــي « )124(. 
ومع أن بعض رجال اإلكليروس لم يصادقوا على خطته وحاولوا أن يثنوه عنها فقد 
ظــل زوينجلــي ثابتــا. وأعلــن أنــه لــن يعتمــد طريقــة جديــدة بــل ســيتبع الطريقــة القديمة 

التــي كانــت تمارســها الكنيســة فــي العصــور األولــى األكثــر نقــاوة وطهــارة.
لكــي  أفواجــا  وتقاطــروا  بهــا،  ـم  علّـَ التــي  بالحقائــق  النــاس  اهتمــام  واســتيقظ 
عــادوا  الخدمــة  حضــور  عــن  انقطعــوا  قــد  كانــوا  ممــن  وكثيــرون  اليــه.  يستمعــوا 
ليســمعوه. وقــد بــدأ خدمتــه بفتــح األناجيــل وقراءتهــا وشــرحها لســامعيه، مفســرا 
للشــعب كلمــة الوحــي اإللهــي عــن حيــاة المســيح وتعاليمــه وموتــه. وفــي زيوريــخ 
المعصــوم،  الوحيــد  كالمرجــع  هللا  كلمــة  للشــعب  أعلــن  اينســيدلن  فــي  كمــا 
ومــوت المســيح كالذبيحــة الوحيــدة الكاملــة. قــال: » إنــي أريــد أن أرشــدكم إلــى 
تجمهــر  وقــد   .)125( الحقيقــي «  الخــالص  نبــع  الحقيقــي  المســيح  المســيح، 
السياســة والعلــم،  مــن رجــال  الواعــظ،  ذلــك  الطبقــات حــول  مــن كل  الشــعب 
والصنــاع والتالميــذ والفالحيــن. وكانــوا يصغــون إلــى كالمــه باهتمــام عظيــم. ولــم 
يكتــف بإعــالن هبــة الخــالص المجانــي بــل بــكل شــجاعة وبــخ الشــرور والمفاســد 
الكاتدرائيــة  مــن  كثيــرون  عــاد  وقــد  العصــر.  ذلــك  فــي  متفشــية  كانــت  التــي 
مســبحين هللا قائليــن: » إن هــذا الرجــل يعــظ بكلمــة الحــق. أنــه ســيكون كموســى 

الداجيــة هــذه « )126(. مــن ظلمــة مصــر  فيخرجنــا 
ولكن مع أن الناس قبلوا كالمه في بادئ األمر قبول حســنا وبحماســة شــديدة 
وشــجب  عملــه  لتعطيــل  الرهبــان  انبــرى  إذ  ذلــك،  بعــد  المقاومــات  بــدأت  فقــد 
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الوقاحــة  إلــى  لجــأوا  وآخــرون  والتهكــم،  بالســخرية  كثيــرون  وهاجمــه  تعاليمــه. 
والتهديد. لكّن زوينكلي تحمل كل ذلك بصبر إذ قال: » إذا أردنا أن نربح األشــرار 

إلــى يســوع المســيح فعلينــا أن نغمــض عيوننــا عــن أشــياء كثيــرة « )127(.
فــي هــذه األثنــاء دخــل عامــل جديــد إلنجــاح عمــل اإلصــالح. ذلــك أن رجــال 
يدعــي لوســيان أرســل إلــى زورخ حامــال بعــض مؤلفــات لوثــر مــن قبــل أحــد أصدقــاء 
اإليمــان، المصلــح مــن مدينــة بــازل، إذ كان يــرى أن بيــع هــذه الكتــب ســيكون وســيلة 
قويــة لنشــر النــور. هــذا الرجــل كتــب إلــى زوينكلــي يقــول: » عليــك أن تتحقــق ممــا 
إذا كان حامــل هــذه الكتــب ذا فطنــة كافيــة ومهــارة. فــإن كان كذلــك دعــه يحمــل 
هــذه الكتــب مــن مدينــة إلــى مدينــة ومــن قريــة إلــى قريــة ومــن بيــت إلــي بيــت إذا 
الخصــوص  يــدي شــعب سويســرا، وعلــى  بيــن  لوثــر هــذه  لــزم، واضعــا مؤلفــات 
يــزداد  شــرحه للصــالة الربانيــة المكتوبــة للشــعب. فبقــدر مــا تُفهــم هــذه الكتــب 

إقبــال النــاس علــى شــرائها « )128(. وهكــذا دخــل النــور إلــى تلــك البــالد.
ولكن فيما يبدأ هللا بتحطيم قيود الجهالة والخرافات يعمل الشــيطان جاهدا 
بأعظــم قــوة ليلــف النــاس فــي أكفــان الظــالم وليزيــد مــن متانــة تلــك القيــود. فــإذ 
بــدم  والنــور  الغفــران  الشــعب  إلــى  ليقدمــوا  األقطــار  مــن  كثيــر  فــي  رجــال  نهــض 
المســيح بــدأت رومــا بنشــاط جديــد فــي فتــح أســواقها فــي كل العالــم المســيحي 

بائعــة الغفــران بالمــال.
هــذا  إذا كان  الجرائــم  بارتــكاب  للنــاس  ُســمح  وقــد  ثمنهــا؛  لــكل خطيئــة  كان 
الترخيــص المجانــي يمــأ خزانــة الكنيســة بالمــال. وهكــذا تقدمــت تلــك الحركتــان: 
أحداهمــا تقــدم غفرانــا للخطايــا فــي مقابــل دفــع المــال، واألخــرى تقــدم الغفــران 
بينمــا  إيراداتهــا،  مصــدر  ذلــك  وتجعــل  الخطيئــة  ارتــكاب  تبيــح  فرومــا  بالمســيح. 
المســيح  إلــى  وقلوبهــم  النــاس  أنظــار  ويوجهــون  الخطيئــة  يدينــون  المصلحــون 

الخــالص. وصانــع  كالكفــارة 

بيع الغفران في سويسرا
تتــزل  برئاســة  الدومنيــكان  الرهبــان  إلــى  أَلَْمانْيَــا  فــي  الغفــران  بيــع  اســند  وقــد 
الممقــوت القبيــح الســيرة. أمــا فــي سويســرا فقــد كلــف بــه الرهبــان الفرنسيســكان 
تحت رئاسة راهب إيطالي يدعى شمشون، فاسدي خدمة عظيمة إلى الكنيسة 
بجمعــه أمــوال طائلــة مــن أَلَْمانْيَــا وسويســرا ليمــأ بهــا خزانــة البابــا. أمــا اآلن فقــد 
بــدأ يجــوب أنحــاء سويســرا فاجتمعــت حولــه جمــوع كثيــرة. وكان يســلب أربــاح 
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الفالحيــن القليلــة ويفــرض علــى األثريــاء أمــوال طائلــة. لكــّن آثــار اإلصــالح ظهــرت 
فــي كســاد تلــك التجــارة اآلثمــة مــن دون أن توقفهــا تمامــا. كان زوينكلــي ل يــزال فــي 
انيســيدلن عندمــا عــرض شمشــون بعــد دخولــه سويســرا بضاعتــه فــي مدينــة قريبــة. 
فلمــا عــرف المصلــح غرضــه مــن المجــيء هــبَّ لمقاومتــه. لــم يتقابــل الخصمــان، 
ولكــّن نجــاح زوينجلــي فــي فضــح ادعــاءات ذلــك الراهــب كان عظيمــا حتــى لقــد 

اضطــر الراهــب إلــى النســحاب إلــى جهــات أخــرى.
وفــي زورخ وعــظ زوينكلــي ضــد المتاجــرة بالغفــران. وعندمــا اقتــرب شمشــون 
مــن هــذه المدينــة أرســل إليــه المجلــس رســولً يحــذره مــن دخولهــا وإذ اســتطاع 
الدخــول بالحيلــة أبعــد مــن دون أن يبيــع صــكا واحــدا مــن صكــوك الغفــران، وبعــد 

قليــل رحــل عــن سويســرا.
وقد اكتسب اإلصالح قوة دافعة محركة عظيمة بظهور الطاعون أو » الموت 
ذلــك  أََمــام  النــاس  فــإذ وقــف  عــام 1519.  فــي  اجتــاح سويســرا  الــذي  الوبيــل « 
المهلــك وجهــا لوجــه بــدأوا يحســون بــأن الغفــران الــذي كانــوا قــد ابتاعــوه منــذ عهــد 
قريــب هــي باطلــة ول قيمــة لهــا. فكانــوا يتوقــون إلــى أســاس أشــد رســوخا إليمانهــم. 
وإذ كان زوينكلــي فــي زيوريــخ أصابــه الوبــاء وكانــت وطــأة المــرض شــديدة عليــه 
جــدا بحيــث انتــزع كل أمــل فــي شــفائه وانتشــرت إشــاعة تقــول أنــه قــد مــات. لكــن 
رجــاءه وشــجاعته لــم يتزعزعــا فــي ســاعة التجربــة. فلقــد نظــر بإيمــان إلــى صليــب 
جلجثــة مســتِنداَ إلــى الكفــارة الكافيــة الكاملــة عــن الخطيــة. فلمــا عــاد مــن أبــواب 
قــوة غيــر  قبــال. وكان لكالمــه  بغيــرة أعظــم ممــا فعــل  باإلِنِْجيــل  يكــرز  بــدأ  المــوت 
معتــادة. فرحــب الشــعب براعيهــم المحبــوب بفــرح عظيــم إذ عــاد إليهــم بعدمــا 
وصــل إلــى حافــة القبــر. وكانــوا هــم قــد عــادوا مــن زيــارة المرضــى والمحتضريــن وهــم 

يحســون بقيمــة اإلِنِْجيــل العظيمــة أكثــر مــن قبــل.
قوتــه  واختبــر  وحقائقــه،  الكتــاب  لتعاليــم  أوضــح  فهــم  إلــى  زوينكلــي  وصــل 
بيقيــن أعظــم وأكمــل. وكان موضــوع كالمــه ووعظــه ســقوط اإلنســان  دة  المجــدِّ
وتدبيــر الفــداء. فقــال: » لقــد متنــا كلنــا فــي آدم وانحدرنــا إلــى أعمــاق الفســاد 
أبديــا... وآلمــه هــي...  فــداء  المســيح  لنــا  اشــترى  والدينونــة « )129(. » وقــد 
كافيــة  وهــي  والشــفاء.  الخــالص  لنــا  تكفــل  أنهــا  إذ  وفعالــة  دائمــة  أبديــة  ذبيحــة 
ثابــت  بإيمــان  عليهــا  يعتمــدون  مــن  لمصلحــة  األبــد  إلــى  اإللهــي  العــدل  إلرضــاء 
فــي  ليبقــوا  أحــرارا  ليســوا  أنهــم  بوضــوح  النــاس  ـم  علّـَ فقــد  ذلــك  ومــع  راســخ «. 
بــاهلل فهنــاك  إيمــان  المســيح فقــال: » أينمــا يوجــد  نعمــة  إلــى  الخطيــة اســتنادا 
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يوجــد هللا. وأينمــا يســكن هللا فهنــاك توجــد غيــرة تلــح علــى النــاس وتحثهــم علــى 
.)130( الصالحــة «  األعمــال 

الكاتدرائية تغص بالجماهير
الكاتدرائيــة  بحيــث ضاقــت  عظيمــا  زوينكلــي  بســماع  الشــعب  اهتمــام  كان 
علــى ســعتها بجماهيــر النــاس الذيــن أتــوا ليســمعوه. وقــد كشــف لســامعيه عــن 
الحــق قليــال قليــالً علــى قــدر مــا كانــوا يحتملــون. حــرص علــى أل يقــدم إليهــم منــذ 
البــدء األمــور المفزعــة لهــم والتــي تخلــق التعصــب. فقــد كان عملــه أن يربــح قلوبهــم 
لتعاليــم المســيح حتــى تليــن بمحبتــه، واضعــا أََمامهــم مثــال الســيد؛ وإذ يقبلــون 

مبــادئ اإلِنِْجيــل تــزول وتتالشــى كل معتقداتهــم وأعمالهــم الخرافيــة.
تقدم اإلصالح في زيوريخ خطوة فخطوة، ولذلك فزع األعداء ونهضوا يقاومونه. 
قبل ذلك بعام واحد رفض راهب وتنبرك أوامر البابا واإلمبراطور في مدينة ورمس، 
واآلن هــا كل شــيء فــي زورخ يــدل علــى ثبــات مماثــل ضــد مطالــب البابــا. وقــد هوجــم 
زوينكلي مرارا. وفي المقاطعات البابوية كان يؤتى من حين إلى آخر بتالميذ اإلِنِْجيل 
إلــى آلت اإلعــدام، لكــّن هــذا لــم يكــن كافيــا بــل كان ينبغــي إســكات صــوت معلــم 
الهرطقــة. ولذلــك أرســل أســقف كونســتانس ثالثــة نــواب إلــى مجلــس زورخ، وهــؤلء 
اشــتكوا علــى زوينكلــي بأنــه يشــجع علــى تعــدي أوامــر الكنيســة، وهــذا يعــرض ســالم 
المجمع ونظامه للخطر. وقال األسقف في بيانه: لو ألغي سلطان الكنيسة فال بد أن 
تعم الفوضى. وقد أجاب زوينكلي قائال أنه منذ أربع سنين يعلم باإلِنِْجيل في زورخ، 
هــذه المدينــة » التــي هــي فــي أتــم هــدوء وســالم بيــن كل مــدن التحــاد «. ثــم قــال: 

» أفليســت المســيحية إذاً هــي أعظــم حــارس لأمــن العــام؟ « )131(. 
بــأن يظلــوا فــي داخــل الكنيســة التــي ل  أوصــى المبعوثــون أعضــاء المجلــس 
خــالص لمــن هــو خــارج عنهــا كمــا زعمــوا. فأجــاب زوينكلــي المجلــس قائــال: » ل 
تجعلــوا هــذه التهمــة تثيركــم. إن أســاس الكنيســة هــو الصخــرة نفســها والمســيح 
نفســه الــذي أعطــى ســمعان اســم بطــرس ألنــه قــد اعتــرف بــه بــكل أمانــة. ففــي كل 
أمــة، كل مــن يؤمــن مــن كل قلبــه بالــرب يســوع مقبــول لــدى هللا. هنــا حقــا توجــد 
الكنيســة، وخارجــا عنهــا ل خــالص ألي إنســان « )132(. وكان مــن نتائــج ذلــك 

المؤتمــر أن أحــد مبعوثــي األســقف قبــل اإليمــان المصلــح. 
رفــض المجلــس اتخــاذ أي إجــراء ضــد زوينكلــي، فتأهبــت رومــا للقيــام بهجــوم 
قائــال:  صــاح  أعــداؤه  لــه  يدبرهــا  التــي  بالمؤامــرات  المصلــح  أُبلــغ  فــإذ  جديــد. 
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» ليأتــوا، فأنــا ل أخافهــم أكثــر ممــا تخــاف الصخــرة القويــة أمــواج البحــر التــي تهــدر 
التــي حاولــوا  تقــدم الدعــوة  نتــج مــن مســاعي اإلكليــروس  تحتهــا « )133(. وقــد 
القضــاء عليهــا، وظــل الحــق ينتشــر. وفــي أَلَْمانْيَــا تشــجع مــن جديــد معتنقــو مبــادئ 
اإلصــالح، الذيــن كانــت عزائمهــم خائــرة بســبب اختفــاء لوثــر، عندمــا رأوا تقــدم 

اإلِنِْجيــل فــي سويســرا.
فــي  وكمالهــا  وفرتهــا  فــي  ثمــاره  زيوريــخ ظهــرت  فــي  اإلصــالح  توطــد  وعندمــا 
قمــع الرذيلــة وازدهــار النظــام والنســجام. وقــد كتــب زوينكلــي يقــول: » لقــد ســكن 
ريــاء ول حســد ول  بيننــا مشــاجرات ول  فــال توجــد  الســالم والنســجام مدينتنــا. 
منازعــات. فمــن أيــن يمكــن أن يجــيء مثــل هــذا التحــاد والوفــاق إن لــم يكــن مــن 

الــرب ومــن تعاليمــه التــي تمأنــا مــن ثمــار الســالم والتقــوى؟ « )134(.
أثــارت انتصــارات اإلصــالح حفيظــة البابوييــن فبذلــوا أقصــى جهودهــم الجبــارة 
للقضــاء عليــه. فــإذ رأوا أنهــم لــم يحققــوا نصــرا كبيــرا بمحاولتهــم قمــع عمــل لوثــر فــي 
أَلَْمانْيَــا بواســطة الضطهــاد، عقــدوا العــزم علــى محاربــة اإلصــالح بأســلحته. فــأرادوا 
مناظــرة مــع زوينكلــي، وبعدمــا رتبــوا كل شــيء أرادوا أن يتأكــدوا مــن النتصــار بــأن 
يختــاروا هــم ليــس فقــط مــكان المناظــرة بــل أَيْضــاً القضــاة الذيــن ســيحكمون فيهــا 
بيــن المتباريــن. فلــو اســتطاعوا أن يوقعــوا زوينكلــي فــي قبضــة أيديهــم فســيحرصون 
علــى أل يفلــت منهــم. ومتــى أُبكــم الزعيــم فستســحق الحركــة ســريعا. وقــد حرصــوا 

علــى إخفــاء هــذا الســر وهــذه النوايــا.
اتفقــوا علــى إقامــة المبــاراة فــي بــادن، لكــّن زوينكلــي لــم يكــن حاضــرا. ذلــك 
المحرقــات  البابوييــن، وكانــت  نوايــا  فــي  أن أعضــاء مجلــس زورخ كانــوا يشــكون 
فــي المقاطعــات البابويــة معــدة للمعترفيــن باإلِنِْجيــل إنــذارا لهــم، فنهــوا راعيهــم 
قــد  مــن  لمقابلــة كل  مســتعدا  زوينكلــي  وكان  الخطــر.  لهــذا  نفســه  تعريــض  عــن 
ترســلهم رومــا إلــى زورخ. أمــا ذهابــه إلــى بــادن التــي قــد ُســفك فيهــا دم شــهداء 
الحــق منــذ عهــد قريــب فــكان ذهابــا لمالقــاة المــوت المحقــق. وقــد اختيــر كل مــن 
يســانده  المشــهور  إك  الدكتــور  أمــا  المصلحيــن،  لتمثيــل  وهالــرِّ  أيكولمباديــوس 

جماعــة الدكاتــرة العلمــاء فــكان بطــل رومــا.
ومــع أن زوينكلــي لــم يكــن حاضــرا ذلــك المؤتمــر فقــد كان المؤتمــرون يحســون 
أخــذ  اآلخريــن  علــى  وحــرم  الســر،  أمنــاء  جميــع  البابويــون  ختــار  وقــدا  بحضــوره. 
إلــى  يصــل  فقــد كان  هــذا  رغــم كل  علــى  ولكــن  المــوت.  تحــت طائلــة  مذكــرات 
زوينكلــي بيــان دقيــق فــي كل يــوم عــن كل مــا قيــل فــي بــادن. ذلــك أن طالبــا كان 
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حاضــرا تلــك المناظــرة كان فــي كل مســاء يكتــب بيانــا عــن كل الحجــج التــي قيلــت 
فــي ذلــك اليــوم، كمــا أخــذ طالبــان آخــران علــى نفســيهما أمــر تســليم هــذه األوراق 
مــع الخطــاب الــذي كان يرســله أيكولمباديــوس يوميــا إلــى زوينكلــي فــي زيوريــخ. 
تكتــب  الــرد مقدمــا مشــورته ومقترحاتــه. وكانــت خطاباتــه  يرســل  المصلــح  وكان 
ليــال وكان الطالبــان يعــودان بهــا إلــى بــادن فــي الصبــاح التالــي. ولكــي يتملصــا مــن 
الحــارس اليقــظ الواقــف علــى بــاب المدينــة كان هــذان الرســولن يحضــران لــه بعــض 

الدجــاج فــكان يســمح بدخولهمــا بــال عائــق.
عنــه  وقــال  المحتاليــن.  خصومــه  ضــد  المعركــة  زوينكلــي  دخــل  وهكــذا 
األرق  ليالــي  خــالل  وتفكيــره  بتأمالتــه  أكثــر  واشــتغل  تعــب  » إنــه  مايكونيــوس: 
قــد ذهــب بنفســه  لــو كان  أكثــر ممــا  بــادن  إلــى  بهــا  يبعــث  التــي كان  وبنصائحــه 

.)135( باألعــداء «  محــاط  وهــو  الجــدال  ذلــك  فــي  لالشــتراك 
يحلمــون  كانــوا  الــذي  النتصــار  انتظــار  فــي  تحمســوا  فــإذ  البابويــون  أمــا 
فــي  تلمــع  الجواهــر  وكانــت  الحلــل،  بأبهــى  متســربلين  بــادن  إلــى  أتــوا  فقــد  بــه 
موائدهــم  وحفلــت  ببــذخ،  المــال  ينفقــون  وكانــوا  صدورهــم.  وعلــى  أيديهــم 
عــبَء  والمــرُح  النشــراُح  خفــف  وقــد  الخمــور.  أنــواع  وأجــود  األطعمــة  بأشــهى 
واجباتهــم الكهنوتيــة. أمــا المصلحــون فكانــوا يختلفــون عنهــم اختالفــا ملحوظــا، 
إذ كان النــاس ينظــرون إليهــم كمــا لــو كانــوا أحســن قليــال مــن المتســولين الذيــن 
كان  وإذ  قصيــرا.  وقتــا  المائــدة  إلــى  يجلســون  األكل  فــي  اقتصادهــم  جعلهــم 
صاحــب البيــت الــذي يســكنه ايكولمباديــوس يراقبــه بعــض الوقــت فــي غرفتــه 
كان يجــده دائمــا مشــغول إمــا فــي الــدرس أو الصــالة. أدهشــه ذلــك فقــال لمــن 

تقــي جــدا «. حولــه: » إن هــذا الهرطوقــي علــى األقــل 
بينمــا  فاخــرة،  بزينــة  مزينــة  منصــة  غطرســة  بــكل  إك  اعتلــى  المؤتمــر  وفــي 
أيكولمباديــوس المتواضــع الــذي كان يرتــدي ثيابــا زريــة حقيــرة أُرغــم بــكل احتقــار 
علــى الجلــوس فــوق مقعــد خشــبي حقيــر )136(. ولــم يخــذل إك صوتــُه العالــي ول 
ثقتــه بنفســه التــي ل حــد لهــا. وزادت غيرتــه وحماســته مــن أملــه فــي الحصــول علــى 
العقيــدة واإليمــان كان ســيكافأ بأجــر كبيــر.  الُمدافــع عــن  الذهــب والشــهرة ألن 

فلمــا فشــلت حجتــه المعقولــة لجــأ إلــى الشــتائم والقســم.
أََمــام  انكمــش  بنفســه  واثــق  غيــر  محتشــما  كان  الــذي  أيكولمباديــوس  أمــا 
ل  » أنــا  س:  المقــدَّ العتــراف  هــذا  علــى  بنــاء  دخلهــا  ولكنــه  المبــارزة.  تلــك 
ولطفــه  رقتــه  ومــع   .)137( كلمــة هللا «  غيــر  للحكــم  آخــر  مقيــاس  بــأي  أعتــرف 

182, 183



170  |  الصراع العظيم

حيــن  ففــي  تراجعــه.  أو  خوفــه  وعــدم  مقدرتــه  علــى  برهــن  فقــد  تصرفاتــه  فــي 
فــإن  عادتهــم  هــي  كمــا  الكنيســة  عــادات  ســلطة  إلــى  اســتندوا  البابوييــن  أن 
المصلــح تمســك بــكل ثبــات بالكتــب المقدســة. وقــد قــال: » إن الُعــرف ل قــوة 
لــه هنــا فــي بالدنــا سويســرا مــا لــم يكــن مطابقــا للدســتور، أمــا اآلن ففيمــا يختــص 

.)138( المقــدس «  الكتــاب  هــو  دســتورنا  فــإن  بالعقيــدة 
لــم يكــن التبايــن بيــن المتباريــن عديــم األثــر فــإن المحاجــة الصريحــة الهادئــة التــي 
قدمهــا المصلــح بــكل رقــة ووداعــة كان لهــا تأثيــر علــى تلــك العقــول التــي تحولــت 

فــي اشــمئزاز عــن ادعاءاتــك المتفاخــرة الصاخبــة.
ثقــة  بــكل  البابويــون  كان  نهايتهــا  وفــي  يومــا  عشــر  ثمانيــة  المناظــرة  دامــت 
عــون النصــرة ألنفســهم. وقــد انحــاز معظــم المبعوثيــن إلــى جانــب رومــا. فأعلــن  يدَّ
المجلــس هزيمــة المصلحيــن كمــا صــرح أنهــم، ومعهــم زوينكلــي قائدهــم، قــد بتــروا 
مــن الكنيســة. لكــن ثمــار المؤتمــر أعلنــت إلــى جانــب مــن لــه األفضليــة، إذ نتــج مــن 
تلــك المبــاراة قــوة دافعــة محركــة للدعــوة البروتســتانتية. ولــم يمــض وقــت طويــل 
بعــد ذلــك حتــى أعلنــت المدينتــان الكبيرتــان بــرن وبــازل انضمامهمــا إلــى اإلصــالح. 
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تقدم اإلصالح في 

أَْلَماْنَيا
أثــار اختفــاء لوثــر الغامــض الرعــب والفــزع فــي كل أرجــاء أَلَْمانْيَــا. ففــي كل 
مــكان كان النــاس يســألون عنــه وانتشــرت إشــاعات مغرضــة عنــه، واعتقــد كثيــرون 
مــن جانــب أصدقائــه  فقــط  ليــس  مناحــة عظيمــة  وكانــت هنالــك  قتــل.  قــد  أنــه 
المخلصيــن المجاهريــن بولئهــم لــه بــل أَيْضــاً مــن جانــب آلف ممــن لــم يجاهــروا 

باعتنــاق مبــادئ اإلصــالح. وقــد أقســم كثيــرون قســما علنيــا لينتقمــوا لموتــه.
ثــارت مشــاعر الشــعب  إلــى أي مــدى  رأى الرؤســاء البابويــون برعــب عظيــم 
ضدهــم. فمــع أنهــم ابتهجــوا وتهللــوا إذ ســمعوا بخبــر مــوت لوثــر المزعــوم فســرعان 
مــا صــاروا اآلن يرغبــون فــي الختفــاء بعيــدا عــن غضــب الشــعب. إن أعــداءه لــم 
يكونــوا يضطربــون أََمــام أعظــم األعمــال الجريئــة التــي قــام بهــا وهــو عائــش بينهــم 
بقــدر اضطرابهــم عنــد اختفائــه. وأولئــك الذيــن فــي غضبهــم حاولــوا إهــالك هــذا 
المصلــح الجــريء امتــأت قلوبهــم اآلن خوفــا وهلعــا عندمــا صــار أســيرا عاجــزا. 
وقــد قــال أحدهــم: » إن الوســيلة الوحيــدة الباقيــة لنــا إلنقــاذ أنفســنا هــي إيقــاد 
تلــح  التــي  األمــة  إلــى  نعيــده  لكــي  كلــه  العالــم  فــي  لوثــر  عــن  والبحــث  المشــاعل 
فــي الســؤال عنــه « )139(. وقــد بــدا كأن مرســوم اإلمبراطــور كان عديــم القــوة، 
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واستشــاط مبعوثــو البابــا غضبــا عندمــا رأوا أن ذلــك المرســوم لــم يســترع انتبــاه 
النــاس ول اهتمامهــم بقــدر مــا اســترعاه مصيــر لوثــر.

وزاد  الشــعب  مخــاوف  أ  هــدَّ ســجينا،  يكــن  وإن  ســالما،  كونــه  خبــر  لكــّن 
يقــرأون مؤلفاتــه بحماســة أعظــم ممــا قــد فعلــوا مــن  النــاس  لــه. وبــدأ  تحمســهم 
قبــل. وانضمــت جماهيــر متزايــدة إلــى دعــوة هــذا البطــل الــذي دافــع عــن كلمــة 
هللا فــي مثــل تلــك الظــروف المخيفــة. وبمــرور األيــام كان اإلصــالح يعتــز ويتقــوى. 
والبــذار الــذي ألقــاه لوثــر نبــت وظهــر وترعــرع فــي كل مــكان. واحتجابــه وغيابــه 
انجــز عمــال مــا كان يُســتطاع إنجــازه لــو كان حاضــرا. وقــد أحــس القــادة اآلخــرون 
فبإيمــان  العظيــم.  قائدهــم  احتجــاب  بعــد  اآلن  جديــدة  مســؤولية  عليهــم  بــأن 
وغيــرة عظيميــن اندفعــوا إلــى األََمــام ليعملــوا كل مــا فــي وســعهم حتــى ل يتعطــل 

العمــل الــذي بُــِدئ بــه بمثــل هــذه الروعــة.
لكّن الشــيطان لم يكن خامال. فلقد حاول اآلن أن يعمل ما قد حاول عمله في 
كل حركات اإلصالح األخرى، أي أن يخدع الناس ويهلكهم بالتمويه عليهم بإصالح 
زائــف بــدل اإلصــالح الحقيقــي. فكمــا كان يوجــد مســحاء كذبــة فــي القــرن المســيحي 

األول في الكنيســة المســيحية كذلك قام أنبياء كذبة في القرن الســادس عشــر.
المحيــط  فــي  الحــادث  بالهتيــاج  متأثــرة  النــاس  مــن  شــرذمة  قامــت  فلقــد 
مــن الســماء وادعــوا أن هللا أرســلهم  تلقــوا وحيــا خاصــا  أنهــم  الدينــي وتصــوَّروا 
بــدأه بضعــف ووهــن.  لوثــر  أن  أعلنــوا  الــذي  تكملــة عمــل اإلصــالح  فــي  للتقــدم 
لكنهــم فــي واقــع األمــر كانــوا يقوِّضــون العمــل نفســه الــذي قــام بــه. فلقــد رفضــوا 
المبدأ العظيم الذي هو أساس اإلصالح، أي إن كلمة هللا هي األساس الكافي 
الــذي ل يخطــئ بالمقيــاس  لإليمــان واألعمــال، واســتعاضوا عــن ذلــك المرشــد 
الــذي  التصــرف  اليقينــي، مقيــاس مشــاعرهم وانفعالتهــم. وبهــذا  المتغيــر غيــر 
بموجبــه طرحــوا كاشــف الضــاللت واألكاذيــب جانبــا أفســح المجــال للشــيطان 

ليســيطر علــى عقــول النــاس كمــا يشــاء.
وقــد ادعــى أحــد أولئــك األنبيــاء أنــه تلقــى تعليمــه مــن المــالك جبرائيــل. وإن 
طالبا ممن انضموا إليه ترك دراســته معلنا أن هللا قد وهبه حكمة لتفســير الكلمة 
اإللهيــة. وانضــم إليهمــا أولئــك الذيــن كانــوا يميلــون إلــى التعصــب. لكــّن إجــراءات 
هــؤلء المتعصبيــن لــم يكــن لهــا تأثيــر كبيــر. كانــت كــرازة لوثــر قــد أيقظــت النــاس فــي 
كل مــكان ليحســوا بضــرورة اإلصــالح. أمــا اآلن فــإن بعضــا ممــن كانــوا أمنــاء أضلتهــم 

ادعــاءات هــؤلء األنبيــاء الجــدد.
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وشــركائه  ميالنكثــون  علــى  وألحــوا  وتنبــرك  إلــى  الحركــة  هــذه  متزعمــو  تقــدم 
بقبــول دعوتهــم قائليــن: » لقــد أرســلنا هللا لتعليــم الشــعب وكانــت لنــا أحاديــث 
مــع الــرب. ونحــن نعلــم مــاذا ســيحدث. وبالختصــار نحــن رســل وأنبيــاء ونستشــهد 

بالدكتــور لوثــر « )140(.

المتعصبون يعترضون سبيل الحق
أن  لهــم  يســبق  لــم  عنصــرا  هــذا  كان  فقــد  وتحيــروا.  المصلحــون  اندهــش 
واجهــوه، ولــم يكونــوا يعلمــون كيــف يتصرفــون. قــال ميالنكثــون: » إنــه بــكل تأكيــد 
فمــن   ... هــي؟  أرواح  أي  ولكــن  القــوم،  أولئــك  فــي  طبيعيــة  غيــر  أرواح  توجــد 
ناحيــة علينــا أن نحتــرس لئــال نطفــئ روح هللا، ومــن الناحيــة األخــرى لنحتــرس مــن 

الشــيطان « )141(. أن يضلنــا روح 
وســرعان مــا ظهــرت ثمــار التعليــم الجديــد. فهــذا التعليــم جعــل النــاس يهملــون 
رفــض  فــإذ  المــدارس.  فــي  التشــويش  تمامــا، وســاد  س وينبذونــه  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب 
التالميــذ كل رادع تركــوا دراســاتهم وخرجــوا مــن الجامعــة. والرجــال الذيــن حســبوا 
أنفســهم أكفــاء إلنعــاش عمــل اإلصــالح والســيطرة عليــه لــم يفلحــوا إل فــي اإلتيــان بــه 
إلــى حافــة الدمــار وشــفا الخــراب. فاســتعاد البابويــون ثقتهــم اآلن وصاحــوا قائليــن: 

» بعــد معركــة واحــدة ســنفوز بــكل شــيء وننتصــر « )142(.
عميــق:  باهتمــام  قــال  حــدث  قــد  بمــا  وارتبــرك  فــي  وهــو  لوثــر  ســمع  فــإذ 
 .)143( الوبــاء «  بهــذا  ســيقذفنا  الشــيطان  أن  دائمــا  أتوقــع  كنــت  » لقــد 
يهــدد  كان  الــذي  الخطــر  وعــرف  األدعيــاء،  األنبيــاء  أولئــك  طبيعــة  عــرف  وقــد 
قضيــة الحــق. إن مقاومــة البابــا واإلمبراطــور لــم تســبب لــه مثــل هــذا الرتبــاك 
بأنهــم  يعترفــون  الذيــن كانــوا  بيــن  بــه اآلن. فمــن  يحــس  الــذي  العظيــم  والضيــق 
أعدائــه.  ألــد  وانقلبــوا عليــه وصــاروا  قــوم  قــام  األمنــاء  دعــاة اإلصــالح وجنــوده 
فــي  اســتخدمت  العظيــم  والعــزاء  الفــرح  لقلبــه  التــي جلبــت  نفســها  والحقائــق 

الكنيســة. فــي  التشــويش  وأحــداث  والخصومــة  النــزاع  إثــارة 

معركة الحق
فــي عمــل اإلصــالح كان روح هللا يحــث لوثــر علــى التقــدم إلــى األََمــام، وقــد 
دفعــه إلــى أبعــد مــن نفســه. إنــه لــم يكــن يقصــد أن يقــف المواقــف التــي وقفهــا أو 
أن يحــدث مثــل تلــك النقالبــات الجوهريــة. إنمــا هــو كان مجــرد آلــة فــي يــد القــدرة 

187, 188



174  |  الصراع العظيم

غيــر المحــدودة. ومــع ذلــك فقــد كان يرتعــد جزعــا علــى نتيجــة عملــه. لقــد قــال مــرة: 
» لــو علمــت أن تعاليمــي قــد أضــرت بإنســان مهمــا كان وضيعــا خامــل الذكــر — 
ــل أن أمــوت  وهــذا مــا لــم تفعلــه ألن تعاليمــي هــي اإلِنِْجيــل نفســه — لكنــت أفضِّ

عشــر مــرات علــى أن أرفــض التراجــع وإنــكار تعاليمــي « )144(.
تحــت  تقــع  اإلصــالح  مركــز  كانــت  التــي  نفســها  وارتبــرك  هــي  فهــا  اآلن  أمــا 
نتيجــة  تكــن  لــم  المخيفــة  النتيجــة  هــذه  أن  ومــع  والعصيــان.  التعصــب  ســيطرة 
تعاليــم لوثــر إل أن أعــداءه فــي كل أَلَْمانْيَــا ألصقــوا بــه هــذه التهمــة. وأحيانــا كان 
يســأل وهــو مــر النفــس قائــال: » أيمكــن أن تكــون هــذه هــي خاتمــة عمــل اإلصــالح 
العظيــم هــذا؟ « )145(. وإذ كان يجاهــد مــع هللا فــي الصــالة مــأ الســالم قلبــه 
ل  وأنــت  هــو عملــك.  بــل  ليــس عملــي  العمــل  » إن  قائــال:  مــن جديــد فصلــى 
تســمح ألن تفســده الخرافــات أو التعصــب «. لكنــه لــم يعــد يطيــق البقــاء حيــث 
المتأزمــة، ولذلــك  الظــروف  تلــك  فــي مثــل  النضــال  مــن  بعيــدا  أطــول  كان وقتــا 

عــوَّل علــى العــودة إلــى وتنبــرك.
ومن دون تأخر أو تردد شرع في القيام بتلك الرحلة الخطرة. كان واقعا تحت 
لعنــة اإلمبراطــور وكان ألعدائــه مــلء الحريــة فــي أن يغتالــوه، كمــا كان محظــورا علــى 
أصدقائــه أن يقدمــوا لــه مســاعدة أو ملجــأ يلــوذ بــه. وقــد اتخــذت حكومــة اإلمبراطــور 
أقســى اإلجــراءات ضــد تابعيــه. لكّنــه رأى أن عمــل اإلِنِْجيــل معــرض للخطــر فخــرج 

مــن مخبئــه بــال خــوف باســم الــرب ليحــارب ألجــل الحــق.
وفــي رســالة بعــث بهــا إلــى المنتخــب، بعدمــا أخبــره أنــه ينــوي مغــادرة قلعــة 
وارتبــرك، قــال: » ليكــن معلومــا لــدى ســموكم أننــي ذاهــب إلــى وتنبــرك تحــت 
حراســة أســمى بكثيــر ممــا يمكــن أن يقدمــه األمــراء والمنتخبــون. وأنــا ل أفكــر فــي 
التمــاس معاضــدة ســموكم وبالحــري ل أرغــب فــي حمايتكــم، فأنــا أفضــل بالحــري 
يمكنــك  أو  حمايتــي  تســتطيع  ســموكم  أن  علمــت  ولــو  بنفســي.  أحميكــم  أن 
الــذي  الســيف  إن  بالمــرة.  وتنبــرك  إلــى  الذهــاب  فــي  فكــرت  لمــا  لــي،  تقديمهــا 
يســتطيع الــذود عــن هــذه القضيــة وإنجاحهــا ل وجــود لــه، فينبغــي أن يعمــل هللا 
كل شــيء مــن دون معونــة اإلنســان أو موافقتــه. إن مــن لديــه أعظــم إيمــان هــو 

الــذي يســتطيع أن يقــدم أعظــم حمايــة « )146(.
فــي رســالة أخــرى كتبهــا لوثــر وهــو فــي طريقــه إلــى أضــاف قائــال: » إنــي علــى 
اســتعداد ألن أثيــر ســخط ســموكم وغضــب العالــم كلــه. أليــس أهــل وتنبــرك هــم 
خرافــي؟ ألــم يجعلهــم هللا أمانــة فــي عنقــي؟ أفــال ينبغــي لــي إذا دعــت الضــرورة أن 
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أعــرض نفســي للمــوت فــي ســبيلهم؟ وفضــال عــن هــذا فأنــا أخشــى مــن نشــوب ثــورة 
فــي أَلَْمانْيَــا يعاقــب بهــا هللا أمتنــا « )147(.

قوة الكلمة
اســتأنف لوثــر عملــه بحــذر وتواضــع عظيميــن يصحبهمــا العــزم والثبــات. فقـــد 
قــال: » علينــا بواســطة كلمــة هللا أن نهــدم ونخــرب مــا قــد أقيــم بواســطة العنــف. 
إنــي لــن ألجــأ إلــى القــوة فــي محاربــة المتعلقيــن بالخرافــات والعديمــي اإليمــان... 

فينبغــي أل نُْكــرِه أحــدا علــى شــيء. إن الحريــة هــي جوهــر اإليمــان « )148(.
انتشــر فــي كل مدينــة وتنبــرك نبــأ يفيــد أن لوثــر قــد عــاد، وأنــه مزمــع أن يعــظ. 
يبــق  لــم  بحيــث  بالعابديــن  الكنيســة  وازدحمــت  مــكان  كل  مــن  النــاس  فتقاطــر 
موضــع لقــدم. فلمــا اعتلــى المنبــر جعــل يعلمهــم ويوصيهــم ويوبخهــم بحكمــة ورقــة 
بالغتيــن. وإذ كان يتحــدث عــن تصــرف مــن قــد لجــأوا إلــى إجــراءات عنيفــة فــي 
إبطــال الذبيحــة اإللهيــة )القــداس( قــال: » إن القــداس شــيء رديء وهللا يقاومــه، 
وينبغــي إلغــاؤه. وأحــب أن يســتعاض عنــه فــي كل العالــم بالعشــاء الربانــي كمــا 
هــو مرســوم فــي اإلِنِْجيــل، ولكــن ينبغــي أل نرغــم أحــداً علــى تركــه بــل لنتــرك األمــر 
بيــن يــدي هللا. فكلمتــه هــي التــي يجــب أن تعمــل ل نحــن. قــد تســألونني قائليــن: 
ولمــاذا ذلــك؟ فأقــول لكــم إن الســبب هــو أننــي ل أمســك قلــوب النــاس فــي يــدي 
كمــا يمســك الفخــاري الطيــن. نعــم أن لنــا الحــق فــي أن نتكلــم ولكــن ل حــق لنــا فــي 
أن نفعــل. علينــا أن نبشــر، أمــا الباقــي فمــن اختصــاص هللا. ولــو أننــي لجــأت إلــى 
العنــف فمــا الــذي أجنيــه مــن وراء ذلــك؟ التجهــم والعبوســة والتمســك بالرســميات 
والفرائــض البشــرية وتقليــد الحــركات والريــاء... ولكــن لــن يكــون هنــاك إخــالص 
القلــب ول إيمــان ول محبــة. فــإذا أعوزتنــا هــذه األشــياء الثالثــة فــكل شــيء يعوزنــا 
ونكــون ناقصيــن. وأنــا ل أقــدم فلســا واحــدا للحصــول علــى مثــل هــذه النتيجــة... 
إن هللا يعمــل عــن طريــق كلمتــه وحدهــا أكثــر ممــا نســتطيع فعلــه أنتــم وأنــا وكل 
العالــم بقوتنــا المتضافــرة. إن هللا يمســك بالقلــب، فمتــى أمتلــك القلــب فقــد 

أمتلــك كل شــيء
» إنــي ســأكرز وأباحــث وأكتــب، ولكنــي لــن أرغــم إنســانا، ألن اإليمــان شــيء 
اختيــاري. انظــروا مــاذا فعلــت. لقــد وقفــت ضــد البابــا وضــد صكــوك الغفــران 
لقــد قدمــُت كلمــة هللا وكــرزُت  ثــورة.  أو  مــن دون عنــف  البابوييــن ولكــن  وضــد 
نائمــا حــدث أن  قــد فعلتــه. ومــع ذلــك ففيمــا كنــت  مــا  وكتبــُت، هــذا هــو كل 
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الكلمــة التــي كــرزُت بهــا أطاحــت بالبابويــة، بحيــث أنــه لــم يوقــع بهــا مثــل ذلــك 
الكلمــة اإللهيــة  إنمــا  لــم أفعــل شــيئا،  أميــر أو إمبراطــور. ومــع ذلــك فأنــا  الضــرر 
هــي التــي عملــت كل هــذا. فلــو أننــي حاولــت اللتجــاء إلــى القــوة فربمــا كانــت 
كل أَلَْمانْيَــا قــد غرقــت فــي طوفــان هائــل مــن الــدم. ومــاذا كانــت تكــون النتيجــة؟ 
الخــراب والدمــار للجســد والنفــس. ولهــذا ظللــت هادئــا وتركــت كلمــة هللا تجــول 

وحدهــا فــي كل العالــم « )149(.
وظــل لوثــر يعــظ يومــا بعــد يــوم، لمــدة أســبوع كامــل، تلــك الجمــوع العطشــى 
اإلِنِْجيــل  قــوة  إن  التعصــب.  ثــورة  ســحر  كلمــة هللا  فكســرت  ســماع كالمــه.  إلــى 

إلــى طريــق الحــق. أعــادت الشــعب الضــال 
ولم يكن لوثر يرغب في منازلة المتعصبين الذين نشأ عن تصرفهم شر عظيم. 
عــون  وقــد علــم أنهــم قــوم حكمهــم غيــر ســليم وأهواءهــم غيــر مضبوطــة، وإذ كانــوا يدَّ
أنهــم قــد حصلــوا علــى اســتنارة خاصــة مــن الســماء لــم يكونــوا يحتملــون أقــل مناقضــة 
عــون ألنفســهم الســيادة العليــا  ألقوالهــم أو حتــى أرق توبيــخ أو مشــورة. وإذ كانــوا يدَّ
كانــوا ينتظــرون مــن كل إنســان أن يعتــرف بصــدق دعواهــم مــن دون ســؤال. ولكــن إذ 
طلبــوا مقابلــة لوثــر فقــد قبــل ذلــك وهكــذا أفلــح فــي فضــح ادعاءاتهــم إلــى حــد كبيــر 

حتــى لقــد رحــل أولئــك المحتالــون عــن وتنبــرك فــي الحــال.

المعلمون يحتقرون الكلمة
بعــدة ســنين  ذلــك  بعــد  ولكــن  إلــى حيــن،  عنــد حــده  التعصــب  أوقــف  وقــد 
ثــار بأكثــر عنــف وكانــت لــه نتائــج أشــد هــول. وقــد قــال لوثــر عــن المتزعميــن لهــذه 
الحركــة: » إنهــم يعتبــرون الكتــب المقدســة مجــرد رســالة ميتــة. وقــد جعلــوا كلهــم 
يصرخــون قائليــن: ’الــروح! الــروح!‘ ولكنــي بــكل تأكيــد لــن أســير فــي ذلــك الطريــق 
الــذي يقودهــم فيــه روحهــم. ليحفظنــي هللا برحمتــه مــن كنيســة ل يوجــد فيهــا غيــر 
القديســين. إنــي اشــتهي أن أعيــش مــع الفقــراء والضعفــاء والمرضــى الذيــن يعرفــون 
خطاياهــم ويشــعرون بهــا والذيــن يتنهــدون ويصرخــون إلــى هللا دائمــا مــن أعمــاق 

قلوبهــم للحصــول علــى العــزاء والعــون « )150(.
كان تومــاس مونــزر أنشــط أولئــك الرجــال المتعصبيــن. كان رجــال ذا مقــدرة 
عظيمــة لــو أحســن توجيههــا إلعانتــه علــى أن يصنــع خيــرا، ولكنــه لــم يكــن قــد تعلــم 
أول مبــادئ الديانــة الحقيقيــة. » كانــت قــد تحكمــت فيــه رغبــة فــي إصــالح العالــم، 
ولكنــه نســي، كمــا يفعــل كل المتحمســين، إنــه ينبغــي أن يبــدأ بإصــالح نفســه « 
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)151(. كان يطمــع فــي الحصــول علــى مركــز ونفــوذ، وكان يرفــض أن يكــون فــي 
المركز الثاني حتى بعد لوثر. وقد أعلن أن المصلحين إذ وضعوا ســلطان اَلِْكتَاب 
الُمَقدَّس في مكان ســلطان البابا إنما كانوا يوطدون دعائم شــكل آخر من أشــكال 
أنــه هــو نفســه مرســل مــن قبــل هللا لتقديــم اإلصــالح  البابويــة. كمــا ادعــى قائــال 
الحقيقــي. وقــال مونــزر: » ومــن عنــده هــذه الــروح فعنــده اإليمــان الحقيقــي حتــى 

س فــي حياتــه « )152(. لــو لــم يــر اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
جعــل أولئــك المعلمــون المتعصبــون النفعــالت تتحكــم فيهــم إذ اعتبــروا كل 
فكــر وكل وازع صوتــا مــن هللا. ولهــذا تجــاوزوا الحــدود. بــل أن بعضــا منهــم احرقــوا 
فيحيــي «.  الــروح  وأمــا  يقتــل  الحــرف  » إن  قائليــن:  يصيحــون  المقدســة  كتبهــم 
وقــد دغــدغ تعليــم مونــزر رغبــة النــاس فــي األشــياء العجيبــة، فــي حيــن أنــه أشــبع 
كبرياءهــم وغرورهــم إذ أنــه فــي الواقــع قــدم اآلراء البشــرية علــى كلمــة هللا. واعتنــق 
تعاليمــه آلف مــن النــاس. وســرعان مــا شــهَّر بــكل األنظمــة المتبعــة فــي العبــادة 
الجهاريــة، كمــا أعلــن أن تقديــم الطاعــة لأمــراء هــو كمحاولــة عبــادة هللا وبليعــال.

إن عقــول النــاس إذ كانــت قــد بــدأت تطــرح بعيــدا منهــا نيــر البابويــة أخــذت 
عــون أنهــا  تتبــرم مــن روادع الســلطة المدنيــة. وتعاليــم مونــزر الثوريــة التــي كانــوا يدَّ
إلــى طــرح كل رادع أو ضابــط، وإطــالق  مصــادق عليهــا مــن هللا ســاقت النــاس 
العنــان لتعصبهــم وعواطفهــم الثائــرة. وقــد تبعــت ذلــك ارهــب الفتــن والمنازعــات 

فارتــوت أرض أَلَْمانْيَــا بالدمــاء. 

به األحداث لوثر تعذِّ
إن العــذاب النفســي الــذي كان لوثــر قــد جــاز بــه فــي أرفــرت صــار اآلن يضغــط 
قلبــه بشــدة مضاعفــة إذ ألصقــت تهمــة التعصــب باإلصــالح. ولقــد أعلــن األمــراء 
البابويــون، وكان كثيــرون مســتعدين للتصديــق علــى ذلــك اإلعــالن، إن الثــورة هــي 
الثمــرة الشــرعية لتعاليــم لوثــر. ومــع أن هــذه التهمــة لــم يكــن لهــا أي أســاس مــن 
الصحــة فقــد جلبــت ضيقــاً وغمــاً عظيميــن لنفــس المصلــح. فكــون دعــوة الحــق 
تهــان إلــى حــد مســاواتها بالتعصــب المنحــط الدنــيء، كان ذلــك أكثــر ممــا يســتطيع 
احتمالــه. ومــن الناحيــة األخــرى فــإن متزعمــي الثــورة كانــوا يبغضــون لوثــر ألنــه فضــال 
أنهــم  أعلــن  فقــد  اإللهــي  اإللهــام  ادعاءهــم  وأنكــر  تعاليمهــم  قــاوم  قــد  كونــه  عــن 
متمــردون علــى الســلطة المدنيــة، فــأرادوا أن يثــأروا منــه بــأن اشــتكوا عليــه بأنــه مــدٍع 

حقيــر، فبــدا كأنــه قــد جلــب إلــى نفســه عــداوة األمــراء والشــعب.
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فــرح البابويــون لذلــك فرحــا عظيمــا إذ كانــوا ينتظــرون أن ينهــار اإلصــالح ســريعا، 
وكانــوا يلومــون لوثــر حتــى علــى األخطــاء التــي كان يحــاول جــادا إصالحهــا. أما الحزب 
المتعصــب فــإذ ادعــوا كذبــا أنهــم عوملــوا معاملــة ظالمــة نجحــوا فــي الظفــر بعطــف 
فريــق كبيــر مــن الشــعب، وكمــا هــو الحــال فــي غالــب األحيــان مــع مــن ينحــازون إلــى 
جانب الضالل والخطأ فقد اعتبرهم الناس شهداء. وهكذا حدث أن أولئك الذين 
كانوا يبذلون كل قواهم ونشاطهم في محاربة اإلصالح نالوا العطف والمديح كمن 
هــم ضحايــا القســوة والظلــم. هــذا هــو عمــل الشــيطان الــذي تدفــع النــاس إليــه روُح 

العصيــان نفســها التــي ظهــرت أول مــا ظهــرت فــي الســماء.

عمل الشيطان 
يحاول الشيطان على الدوام أن يخدع الناس ويغرر بهم بحيث يدعون الخطيئة 
بــراً والبــر خطيئــة. ومــا أعظــم نجاحــه! وكــم مــن مــرة يقــع اللــوم والعــار علــى خــدام هللا 
األمنــاء ألَنَُّهــْم يصمــدون بــال خــوف دفاعــا عــن الحــق! إن أعــوان الشــيطان يُمدحــون 
ويُداهنــون، والنــاس ينظــرون إليهــم كشــهداء، بينمــا أولئــك الذيــن يجــب امتداحهــم 

ومســاندتهم ألجــل ولئهــم هلل يُتركــون ليقفــوا وحدهــم تحــت الشــبهة والشــك.
الخــداع،  عمــل  بعملهــا،  تقــوم  الكاذبــة  القداســة  أو  الزائفــة  الطهــارة  تــزال  ل 
بأســماء  نفســها  تعــرض  هــذه  أيامنــا  فــي  كذلــك  لوثــر  أيــام  فــي  كانــت  فكمــا 
مختلفــة، محولــة أفــكار النــاس عــن الكتــاب ليســيروا وراء مشــاعرهم وانفعالتهــم 
بــدل مــن تقديــم طاعتهــم لشــريعة هللا. هــذه مكيــدة مــن أنجــح مكايــد الشــيطان 

والحــق. بالطهــارة  العــار  إللصــاق 
دافــع لوثــر دفاعــا مجيــدا بــال خــوف عــن الحــق ضــد كل الهجمــات التــي كانــت 
فــي كل  قــوي  أنهــا ســالح  علــى  كلمــة هللا  برهنــت  ولقــد  مــن كل جانــب.  تأتيــه 
الحــروب. فبتلــك الكلمــة حــارب ضــد ســلطة البابــا المغتصبــة والفلســفة العقليــة، 

كمــا وقــف ثابتــاً أََمــام التعصــب الــذي كان يحــاول التحالــف مــع اإلصــالح.
كان كل مــن هــذه العناصــر المضــادة بطريقتــه الخاصــة يلقــي جانبــا الكلمــة 
الدينــي.  والحــق  المعرفــة  نبــع  أنهــا  علــى  البشــرية  الحكمــة  ويعظــم  المقدســة 
عــي للحبــر  فالمذهــب العقلــي يؤلِّــه العقــل ويجعلــه مقيــاس الديــن. والبابويــة إذ تدَّ
األعظــم إلهامــا آتيــا مــن الرســل بسلســلة متصلــة وغيــر متغيــرة مــدى العصــور تفســح 
المجــال لــكل أنــواع اإلســراف والفســاد تحــت ســتار قداســة التفويــض الرســولي. 
واإللهــام الــذي ادعــاه مونــزر ورفاقــه ألنفســهم لــم يكــن مــن منبــع أســمى مــن األوهــام 
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العقليــة، وكان تأثيــره مدمــرا لــكل ســلطة بشــرية أو إلهيــة. لكــّن المســيحية الحقــة 
تقبــل كلمــة هللا ككنــز الحــق الموحــى بــه ومحــك كل أنــواع اإللهــام.

بعدمــا عــاد لوثــر مــن وارتبــرك أكمــل ترجمــة العهــد الجديــد. وبعــد قليــل قــدم 
اإلِنِْجيــل إلــى شــعب أَلَْمانْيَــا بلغتهــم. وقــد ا ســتقبل كل مــن كانــوا يحبــون الحــق 
هــذه الترجمــة بفــرح عظيــم، أمــا مــن اختــاروا التقاليــد البشــرية ووصايــا النــاس فقــد 

رفضوهــا بــكل ازدراء.
ولقــد فــزع الكهنــة عندمــا فكــروا فــي أن عامــة الشــعب ســيكونون اآلن قادريــن 
على التباحث معهم في تعاليم كلمة هللا وحينئٍذ سيُكتشف جهلهم ويفضح. إن 
أســلحة محاجتهــم الجســدية كانــت عاجــزة أََمــام ســيف الــروح. وقــد حشــدت رومــا 
س وانتشــاره. لكــّن المراســيم والحــروم  كل ســلطتها لتمنــع تــداول اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
وشــتى العذابــات كانــت كلهــا بــال جــدوى. وبقــدر مــا دانــت رومــا الكتــاب ونهــت 
النــاس عــن قراءتــه زادت لهفــة الشــعب لمعرفــة تعاليمــه الحقــة. وكل مــن كانــوا 
يعرفــون القــراءة كانــوا مشــتاقين إلــى درس كلمــة هللا بأنفســهم. كانــوا يحملونهــا 
معهــم ويقرأونهــا مــرارا، ولــم يكتفــوا إل بعدمــا حفظــوا أجــزاء كبيــرة مــن الكتــاب عــن 
ظهــر قلــب. فــإذ رأى لوثــر الحظــوة التــي نالهــا كتــاب العهــد الجديــد بــدأ فــي الحــال 

فــي ترجمــة العهــد القديــم ونشــره فــي أجــزاء كلمــا أنهــي ترجمــة واحــد منهــا.
كان النــاس يرحبــون بمؤلفــات لوثــر فــي المــدن والقــرى علــى الســواء، » وإن 
اقتنعــوا  إذ  الرهبــان  وبعــض  آخــرون.  قــوم  نشــره  وأصدقــاؤه  لوثــر  ألفــه  قــد  مــا 
بعــدم قانونيــة اللتزامــات الرهبانيــة ورغبــوا فــي الســتعاضة عــن حيــاة الخمــول 
إذاعــة  الناشــط، ولكنهــم كانــوا يجهلــون كيفيــة  العمــل  الطويلــة بحيــاة  والكســل 
واألكــواخ  القــرى  يــزورون  األقاليــم  فــي  يتجولــون  تامــا، جعلــوا  كلمــة هللا جهــال 
ــا وقراهــا بهــؤلء  ليبيعــوا كتــب لوثــر وأصدقائــه، وســرعان مــا غصــت مــدن أَلَْمانْيَ

.)153( الشــجعان «  الموزعيــن 

تأثير قراءة الكتاب
درس النــاس هــذه الكتــب باهتمــام عظيــم وكان يســتوي فــي ذلــك األغنيــاء 
منهــم والفقــراء، العلمــاء والبســطاء. وفــي الليــل كان معلمــو مــدارس القــرى يتلــون 
حــول  وهــم جالســون  النــاس  مــن  مســامع جماعــات صغيــرة  علــى  الكتــب  هــذه 
المواقــد. ومــع كل جهــد كانــت بعــض النفــوس تقتنــع بالحــق، وإذ تقبــل الكلمــة 

بفــرح تقــوم بدورهــا بنشــر تلــك البشــرى لآلخريــن.
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الُْجهَّــاَل «  ــُل  يَُعقِّ يُِنيــُر،  كَالَِمــَك  » فَتْــُح  القائــل:  الوحــي  كالم  تحقــق  وقــد 
فــي  عظيمــا  تغييــرا  هللا  كلمــة  دراســة  أحدثــت  وقــد   .)130  :119 )مزمــور 
مــن حديــد علــى  نيــرا  قــد وضــع  البابــوي  عقــول الشــعب وقلوبهــم. كان الحكــم 
يمارســون  النــاس  فــكان  والنحطــاط.  الجهــل  حالــة  فــي  فأبقاهــم  رعايــاه  أعنــاق 
تلــك  فــي  يشــتركان  يكونــا  لــم  والعقــل  القلــب  لكــّن  خرافــي،  بتدقيــق  الطقــوس 
الممارســات إل بقــدر ضئيــل. فــإذ قدمــت كــرازة لوثــر إلــى الشــعب حقائــق كلمــة 
هللا الواضحــة ثــم ُوضعــت تلــك الكلمــة إياهــا فــي متنــاول الشــعب فذلــك أيقــظ 
قواهــم الهاجعــة. ولــم يكتــف بــأن طهــر طبيعتهــم الروحيــة ورفــع مــن قدرهــا ولكنــه 

ونشــاطا جديديــن. قــوة  منــح عقولهــم  أَيْضــاً 
س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  بأيديهــم  الطبقــات ممســكين  مــن كل  أشــخاص  يُــرى  كان 
قــد  كانــوا  الذيــن  البابويــون  أمــا  وعقائــده.  اإلصــالح  تعاليــم  عــن  يدافعــون  وهــم 
وكلــوا إلــى الكهنــة والرهبــان أمــر دراســة كلمــة هللا فقــد طلبــوا منهــم اآلن أن ينبــروا 
لتفنيــد التعاليــم الجديــدة. ولكــن إذ كان الكهنــة والرهبــان يجهلــون الكتــب وقــوة 
هللا انهزمــوا هزيمــة منكــرة أََمــام أولئــك الذيــن اتهموهــم بالجهــل والهرطقــة. قــال 
كاتــب كاثوليكــي: » إن لوثــر لســوء الحــظ قــد أوصــى تابعيــه بــأل يؤمنــوا بــأي كالم 
آخــر غيــر اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس « )154(. وقــد كان كثيــرون مــن الشــعب يتجمعــون 
بــل كان  المعرفــة وبســطاء،  قليلــو  أنــاس  يدافــع عنــه  الــذي كان  الحــق  ليســمعوا 
هــؤلء يتباحثــون فيــه مــع بعــض أســاتذة الالهــوت العلمــاء الفصحــاء، وكان جهــل 
أولئــك العظمــاء المعيــب يبــدو واضحــا عندمــا كانــت حججهــم تصطــدم بتعاليــم 
كلمــة هللا البســيطة. وكان العمــال والجنــود والنســاء وحتــى الصغــار أكثــر درايــة 

س مــن الكهنــة والفالســفة وأســاتذة الِعلــم. والمامــا بتعاليــم اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
فــي  واضحــا  البابويــة  الخرافــات  ومروجــي  اإلِنِْجيــل  تالميــذ  بيــن  الفــرق  كان 
أوســاط المثقفيــن كمــا كان بيــن عامــة الشــعب: » وقــد تصــدى للمدافعيــن عــن 
بعــُض  األدبيــة،  الثقافــة  ونشــر  اللغــات  دراســة  أهملــوا  الذيــن  البابويــة،  التراتبيــة 
الشــبان مــن ذوي العقــول الرحبــة واألذهــان الكريمــة المكرســين للــدرس والســتقراء 
والبحــث فــي الكتــب المقدســة، وجعلــوا الطرائــف األدبيــة القديمــة مألوفــة لديهــم؛ 
فــإذ كانــوا قــد وهبــوا عقــول نشــيطة ونفوســا عاليــة وقلوبــا شــجاعة فقــد بلغــوا مــن 
العلــم شــأناً كبيــرا بحيــث لــم يمكــن ألحــد أن يباريهــم فــي ذلــك أمــداً طويــال. ولذلــك 
فعندمــا كان أولئــك الشــبان المدافعــون عــن اإلصــالح يقارعــون األســاتذة البابوييــن 
فــي أي اجتمــاع كانــوا يهاجمونهــم بســهولة وثقــة عظيمــة بحيــث كان خصومهــم 
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الجهلــة يتلعثمــون ويرتبكــون ويجللهــم الزدراء الــذي كان يــرى علــى وجــوه جميــع 
.)155( الحاضريــن « 

اســتعانوا  المصليــن  جمــوع  قلــة  البابويــون  الكهنــوت  رجــال  رأى  وعندمــا 
بالحــكام، وبــكل الوســائل حاولــوا إرجــاع الرعيــة إلــى الحظيــرة، لكــّن هــؤلء كانــوا قــد 
وجــدوا فــي التعاليــم الجديــدة مــا أشــبع نفوســهم، فتركــوا أولئــك الذيــن ظلــوا أمــدا 

طويــال يطعمونهــم مــن خرنــوب الطقــوس الخرافيــة التافهــة والتقاليــد البشــرية.
كالم  إلــى  تنبهــوا  الحــق  معلمــي  ضــد  الضطهــاد  نيــران  اشــتعلت  وعندمــا 
ــوا إلــى  ــِة فَاْهُربُ ــْم )اضطهدوكــم( ِفــي هــِذِه الَْمِديَن المســيح القائــل: » َوَمتَــى طَرَُدوكُ
األخــرى « )متــى 10: 23(. لقــد انبثــق النــور مشــرقا فــي كل مــكان. وأحيانــا كان 
أولئــك الهاربــون يجــدون بابــا مفتوحــا يرحــب بهــم، وحيــث يمكثــون كانــوا يبشــرون 
بالمســيح، أحيانــا فــي الكنيســة، فــإن لــم يســمح لهــم بذلــك وُحرمــوا مــن هــذا المتيــاز 
كانــوا يكــرزون فــي بيــوت خاصــة أو فــي العــراء. فحيثمــا وجــدوا مــن يســتمع إليهــم، 
يصبــح ذلــك المــكان هيــكالً مقدســاً. والحــق الــذي كان يُعلــن بمثــل ذلــك النشــاط 

واليقيــن كان ينتشــر بقــوة ل تقــاوم.
وعبثــا  الهرطقــة  لســحق  والمدنيــة  الدينيــة  الســلطات  إلــى  الكهنــة  لجــأ  وعبثــا 
مــن  آلف  ختــم  لقــد  والســيف.  والنــار  والتعذيــب  الســجن  إلــى  يلجــأون  كانــوا 
المؤمنيــن شــهادتهم بدمهــم ومــع ذلــك فقــد ظــل عمــل اإلصــالح يســير قدمــا. لقــد 
آل الضطهــاد إلــى نشــر الحــق، أمــا التعصــب الــذي حــاول الشــيطان أن يقرنــه بــه 

فقــد نتــج عنــه إيضــاح الفــرق الشاســع بيــن عمــل الشــيطان وعمــل هللا.
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11
احتجاج األمراء

كان الحتجــاج الــذي قدمــه األمــراء المســيحيون فــي أَلَْمانْيَــا فــي مجمــع ســبايرز 
فــي عــام 1529 شــهادة مــن أنبــل الشــهادات التــي قدمــت لصالــح فتــرة اإلصــالح. 
وقــد ضمنــت شــجاعة رجــال هللا أولئــك وإيمانهــم وثباتهــم لأجيــال التاليــة حريــة 
اســم  المصلحــة  الكنائــس  علــى  احتجاجهــم  أطلــق  وقــد  الضميــر.  وحريــة  الفكــر 
هــي  الحتجــاج  ذلــك  فــي  المذكــورة  والمبــادئ  المحتجيــن(.  )أي  بروتســتانت 

.)156( البروتســتانتية «  » جوهــر 
لقــد حــلَّ علــى اإلصــالح يــوم ظــالم ووعيــد. فعلــى الرغــم مــن منشــور ورمــس 
الــذي فيــه أعلــن أن لوثــر صــار طريــد القانــون وُحــرِّم نشــر تعليمــه أو معتقداتــه، 
فقــد ســاد التســامح الدينــي إلــى هــذا الحيــن، فــي أرجــاء اإلمبراطوريــة وأوقــف 
هللا القــوات المناوئــة للحــق عنــد حدهــا. كان شــارل الخامــس قــد عقــد العــزم 
ليضــرب  يــده  يرفــع  كان  كلمــا  كثيــرة  أحيــان  فــي  ولكــن  اإلصــالح،  ســحق  علــى 
الهــالك  أن  يــرى  كان  كثيــرة  ومــرارا  بعيــدا.  الضربــة  تحويــل  إلــى  يضطــر  كان 
ولكــن  منــه.  مفــر  ل  أمــر  رومــا  مقاومــة  علــى  تجــرأوا  مــن  لــكل  الســريع  المباشــر 
فــي اللحظــة الحرجــة كانــت جيــوش األتــراك تُــرى علــى حــدود البــالد الشــرقية، 
اإلمبراطــور  عظمــة  مــن  يغــار  كان  الــذي  نفســه  البابــا  أو  فرنســا  ملــك  كان  أو 
األمــم وضوضائهــا  فــي غمــرة منازعــات  الحــرب، وهكــذا  المتزايــدة يشــن عليــه 

ليتقــوى ويمتــد. تُــرك اإلصــالح 
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ومــع ذلــك فــإن الــولة البابويــون كانــوا قــد أخفــوا ضغائنهــم حتــى يســتطيعوا أن 
يتكاتفــوا ضــد رجــال اإلصــالح. كان مجلــس ســبايرز الــذي انعقــد فــي عــام 1526 
قــد منــح لــكل وليــة، الحريــة التامــة فــي الشــؤون الدينيــة إلــى أن يجتمــع المجلــس 
العــام. ولكــن مــا إن زال الخطــر الــذي بســببه صــدر هــذا التصريــح حتــى اســتدعى 
اإلمبراطــور المجلــس ليلتئــم مــرة ثانيــة فــي ســبايرز فــي عــام 1529 ألجــل ســحق 
الهرطقة. وكان ل بد من استمالة األمراء بالوسائل السلمية إن أمكن لينحازوا إلى 
جانــب اإلمبراطــور ضــد اإلصــالح، فــإن لــم تفلــح هــذه الوســائل كان شــارل مســتعدا 

ألن يحــارب بحــد الســيف.
منهــم  غفيــر  عــدد  ســبايرز  إلــى  حضــر  فقــد  كثيــرا،  لذلــك  البابويــون  ابتهــج 
وجاهــروا بعدائهــم لرجــال اإلصــالح وكل مــن حبــذوا أعمالهــم أو قبلــوا مبادئهــم. 
وقــد قــال ميالنكثــون: » إننــا لعنــة ونفايــة العالــم لكــّن المســيح ســينظر مــن عليائــه 
اإلِنِْجيلييــن  األمــراء  علــى  ُحــرِم  وقــد   .)157( ويحفظهــم «  المســكين  شــعبه  إلــى 
الذيــن حضــروا المجلــس أن يســمحوا بــأن يُنــادى باإلِنِْجيــل حتــى فــي مســاكنهم. إل 
أن شــعب ســبايرز كانــوا عطشــى إلــى كلمــة هللا، فعلــى رغــم هــذا النهــي تقاطــرت 

آلف منهــم إلــى الخدمــات التــي كانــت تقــام فــي كنيســة منتخــب سكســونيا.
ــل بحلــول األزمــة، فقــد صــدرت مــن قبــل اإلمبراطــور رســالة تقــول  هــذا األمــر عجَّ
للمجلــس أنــه لكــون القــرار الــذي منــح الشــعب حريــة الضميــر قــد نجــم عنــه الشــغب 
والضطــراب فــإن اإلمبراطــور ينــوي إلغــاءه، فأثــار هــذا التصــرف التعســفي غضــب 
المســيحيين اإلِنِْجيلييــن وفزعهــم. وقــد قــال أحدهــم: » هــا هــو المســيح يقــع مــرة 
ثانيــة فريســة بيــن أيــدي قيافــا وبيالطــس «. وزادت قســوة البابوييــن وهياجهــم، 
وأعلــن أحــد المتعصبيــن منهــم قائــال: » إن األتــراك خيــر مــن اللوثرييــن، ألن األتــراك 
يحفظــون أيــام الصــوم أمــا اللوثريــون فيتعدونهــا. فلــو كان لنــا أن نختــار إمــا كتــاب 
نرفــض  أن  بــد  فــال  الكنيســة،  فــي  قديمــاً  المتوطنــة  الضــاللت  أو  المقــدس  هللا 
اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس «. وقــال ميالنكثــون: » فــي كل يــوم وفــي وســط المجمــع كلــه 

يقذفنــا فابــر، نحــن المتمســكين باإلِنِْجيــل، بحجــر « )158(.
كان التســامح الدينــي قــد تثبَّــت بحكــم القانــون وقــد عزمــت الوليــات اإلِنِْجيليــة 
علــى مقاومــة كل اعتــداء علــى حقوقهــا. وإذ كان لوثــر ل يــزال تحــت الحرمــان الــذي 
قــد أوقعــه عليــه مرســوم ورمــس فلــم يكــن مســموحا لــه بالذهــاب إلــى ســبايرز، فحــل 
فــي مكانــه زمــالؤه األمــراء الذيــن قــد أقامهــم هللا للدفــاع عــن حقــه فــي تلــك الحالــة 
الطارئــة. كان فريدريــك منتخــب سكســونيا النبيــل، الــذي حمــى لوثــر مــن قبــل، 
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قــد مــات، فرّحــب باإلصــالح وبفــرح أخــوه الــدوق جــون، الــذي صــار حاكمــا مــن 
بعــده. ومــع أنــه كان مــن دعــاة الســالم فقــد أبــدى نشــاطا وشــجاعة عظيميــن فــي 

كل المســائل المتعلقــة بمصالــح اإليمــان.

مواجهة األزمة في سبايرز
رومــا  لســلطان  اإلصــالح  اعتنقــت  التــي  الوليــات  تخضــع  أن  الكهنــة  طلــب 
خضوعــا كامــالً. ومــن الناحيــة األخــرى تمســك المصلحــون بحقهــم فــي الحريــة التــي 
قــد ُمنحــت لهــم مــن قبــل. ولــم يرضــوا بــأن تعــود رومــا لتبســط ســلطانها علــى تلــك 

الوليــات التــي قــد قبلــت كلمــة هللا بفــرح عظيــم.
وقــد اقتُــرح أخيــرا حــل وســط مفــاده أنــه فــي األماكــن التــي لــم ترســخ فيهــا قــدم 
اإلصــالح ينبغــي تنفيــذ مرســوم ورمــس بــكل دقــة وصرامــة. » وفــي األماكــن التــي 
انحــرف النــاس فيهــا عــن اإلصــالح والتــي ل يمكــن قبولــه فيهــا مــن دون خطــر نشــوب 
ثــورة ينبغــي لهــم علــى األقــل أل يقومــوا بــأي إصــالح جديــد، وينبغــي أل يلمحــوا إلــى 
أيــة نقطــة هــي موضــوع جــدل، ويحظــر عليهــم مقاومــة الحتفــال بذبيحــة القــداس، 
وعليهــم أل يســمحوا ألي كاثوليكــي باعتنــاق المذهــب اللوثــري « )159(. وقــد أقــر 

المجلــس هــذا اإلجــراء الــذي رضــي بــه الكهنــة واألســاقفة بغبطــة عظيمــة.
يكــن  لــم  إذ  يمتــد...  أن  يمكــن لإلصــالح  » لمــا كان  المنشــور  هــذا  نُفــذ  فلــو 
مــن  بعــد، ولمــا أمكــن إرســاءه علــى أســس راســخة. حيــث كان موجــوداً  معروفــاً 
قبــل « )160( . وكانــت تحــرَّم حريــة الــكالم، ولــم يكــن يســمح بانضمــام متجدديــن 
إليهــم. وقــد طُلــب مــن أصدقــاء اإلصــالح َوُدعاتــه الخضــوع لهــذه القيــود والنواهــي 
فــي الحــال. فبــدا وكأن آمــال العالــم توشــك أن تنطفــئ. » إن رســوخ قــدم الحكومــة 
القديمــة «.  واإلهانــات  الضطهــادات  يعيــد  أن  بــد  ل   ... جديــد  مــن  البابويــة 
وســرعان مــا يعطــي المجــال » للقضــاء علــى ذلــك العمــل الــذي قــد تلقــى هــزات 

تامــا بواســطة التعصــب والخصومــات « )161(. عنيفــة قضــاء 

نتائج عظيمة في خطر
وعندمــا اجتمــع الحــزب اإلِنِْجيلــي للتأمــل والتشــاور كانــوا ينظــرون بعضهــم إلــى 
بعــض بفــزع وارتبــاك، وجعلــوا يتســاءلون فــي مــا بينهــم قائليــن: » ومــا العمــل؟ « 
إن نتائــج عظيمــة كانــت مســتهدفة للخطــر. » هــل يخضــع رجــال اإلصــالح ويقبلــون 
بمشــورة  يأخــذوا  أن  الهائلــة  األزمــة  هــذه  فــي  عليهــم  أســهل  كان  مــا  المرســوم؟ 
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تجعلهــم ينهجــون نهجــا خاطئــا! ومــا كان أكثــر الحجــج المقبولــة ظاهــرا واألســباب 
المعقولــة التــي كان يمكــن أن تجعلهــم يخضعــون! لقــد أُعطــي لأمــراء اللوثريــون 
لــكل  الضمــان  هــذا  أُعطــي  كمــا  حريــة،  بــكل  ديانتهــم  شــعائر  لممارســة  ضمــان 
رعاياهــم الذيــن كانــوا قــد اعتنقــوا المبــادئ المصلحــة قبــل اتخــاذ ذلــك اإلجــراء. 
أفلــم يكــن ذلــك كافيــا لهــم؟ مــا أكثــر المخاطــر التــي ســينجون منهــا لــو خضعــوا! ومــا 
أكثــر المخاطــر والحــروب المجهولــة التــي ســتحل بهــم إذا هــم تمــادوا فــي المقاومــة! 
ومــن يــدري مــا هــي الفــرص الســانحة التــي يحملهــا لهــم المســتقبل؟ علينــا أن ننشــد 
الســالم ونمســك بغصــن الزيتــون الــذي تمــده لنــا رومــا ونضمــد جــراح أَلَْمانْيَــا. بمثــل 
هــذه الحجــج كان يتــاح للمصلحيــن أن يبــرروا قبولهــم الســير فــي طريــق كان كفيــال 

بــأن يقضــي علــى قضيتهــم قضــاًء تامــاً. 
» ولحســن الحــظ نظــروا وتأملــوا فــي المبــدأ الــذي بُنيــت عليــه هــذه التســوية 
وتصرفــوا بإيمــان. ومــاذا كان ذلــك المبــدأ؟ لقــد كان مــن حــق رومــا أن ترغــم ضمائــر 
الناس وتحرِّم التســاؤل الحر. ولكن ألم يكن من حقهم وحق رعاياهم البروتســتانت 
أن يتمتعــوا بالحريــة الدينيــة؟ نعــم كان لهــم أن يتمتعــوا بهــا كإحســان ومنَّــة مشــروطة، 
ل كحق مكتسب. ولكن في كل ما كان خارجا عن نطاق تلك التسوية كان ينبغي 
أن يتحكــم مبــدأ الســلطة العظيــم. فالضميــر ل يؤخــذ بَعيــن العتبــار، وكانــت رومــا 
هــي القاضــي الــذي ل مــرد لحكمــه والــذي ينبغــي إطاعتــه. إن قبــول تلــك التســوية 
إقليــم  فــي  الدينيــة  الحريــة  لحصــر  إيجابيــا  إذعانــا  يكــون  أن  يمكــن  كان  المقترحــة 
سكســونيا المصلحــة وحدهــا. أمــا فــي مــا عــدا ذلــك مــن كل بلــدان العالــم المســيحي 
فكانــت حريــة التســاؤل والعتــراف باإليمــان المصلــح معتبــرة جرائــم جزاؤهــا الســجن 
والمــوت حرقــا. فهــل يرضــون بحصــر الحريــة الدينيــة فــي نطــاق ضيــق؟ أو يرضــون 
بــأن يشــاع أن اإلصــالح لــن يكــون لــه مهتــدون جــدد، أو أنــه قــد أحــرز آخــر انتصاراتــه، 
وأنــه أينمــا كان ســلطان رومــا وســيادتها فــي الوقــت الراهــن فســتدوم تلــك الســيادة؟ 
وهــل كان يمكــن أن يتبــرأ المصلحــون مــن دمــاء مئــات وألــوف النــاس الذيــن تبعــا لهــذه 
التســوية كانــوا سيســلمون أرواحهــم فــي أراض خاضعــة لحكــم البابويــة؟ فــي تلــك 
الســاعة الحرجــة العظيمــة كان معنــى هــذا أنهــم يخونــون قضيــة اإلِنِْجيــل وحريــات 
العالــم المســيحي « )162(. لقــد كانــوا » يفضلــون علــى هــذا تضحيــة كل شــيء 

حتــى أمالكهــم وتيجانهــم وحياتهــم « )163(.
قــال األمــراء: » لنرفــض هــذا المرســوم. ففــي مــا يختــص بالضميــر ل ســلطان 
الــذي تنعــم  لأغلبيــة «. وقــد أعلــن المبعوثــون قائليــن: » إننــا مدينــون بالســالم 

200, 201



احتجاج األمراء  |  187

فيــه اإلمبراطوريــة لمرســوم عــام 1526، فــإذا ألغــي فــال بــد مــن حــدوث اضطرابــات 
وانقســامات فــي أَلَْمانْيَــا. إن المجلــس عاجــز عــن عمــل أي شــيء أكثــر مــن إبقــاء 
الحريــة الدينيــة إلــى أن ينعقــد المجمــع « )164(. إن مــن واجــب الدولــة أن تحــرص 
علــى حريــة الضميــر، وهــذا هــو مــدى ســلطانها فــي المســائل الدينيــة. فــكل حكومــة 
علمانيــة تحــاول تنظيــم الممارســات الدينيــة أو ترغــم النــاس علــى حفظهــا بواســطة 
المســيحيون  حــارب  ألجلــه  الــذي  المبــدأ  بنفــس  تضحــي  إنمــا  المدنيــة  الســلطة 

اإلِنِْجيلييــن وكافحــوا بــكل شــجاعة.
ولقــد عقــد البابويــون العــزم علــى القضــاء علــى مــا أســموه » عنــاداً جريئــاً «، 
بيــن معاضــدي اإلصــالح وبإدخــال الخــوف  إيقــاع النقســامات  وبــدأوا بمحاولــة 
إلــى قلــوب مــن لــم يجاهــروا بمناصرتــه. أخيــرا دعــي ممثلــو المــدن الحــرة للمثــول 
أََمــام المجلــس وطلــب منهــم إعــالن مــا إذا كانــوا يرضــون بشــروط القتــراح أم ل، 
فطلبــوا التأجيــل لكــّن طلبهــم رُفــض. وعنــد المتحــان وقــف مــا يقــرب مــن نصــف 
الضميــر  حريــة  تضحيــة  رفضــوا  الذيــن  وأولئــك  المصلحيــن.  يناصــرون  عددهــم 
وحــق الفــرد فــي أن يكــون لــه حريــة رأي عرفــوا جيــدا أن تصرفهــم ســيجعلهم هدفــاً 
لالنتقــاد واإلدانــة والضطهــاد. وقــد قــال أحــد المندوبيــن: » علينــا إمــا أن ننكــر 

كلمــة هللا أو أن نُحــرَق « )165(.

وقفة األمراء المشرِّفة
أن  المجلــس  حضــور  فــي  اإلمبراطــور  عــن  نــاب  الــذي  فردينانــد  الملــك  رأى 
المرســوم قــد تنجــم عنــه انقســامات خطيــرة مــا لــم يقتنــع األمــراء بقبولــه وتأييــده. 
ولذلــك لجــأ إلــى قــوة اإلقنــاع إذ كان يعلــم جيــدا أن اللتجــاء إلــى العنــف والقــوة 
مــع مثــل أولئــك الرجــال لــن يزيدهــم إل إصــرارا. ولذلــك » التمــس مــن األمــراء قبــول 
المرســوم مؤكــدا لهــم أن ذلــك ســيجعل اإلمبراطــور راضيــا عنهــم غايــة الرضــى «. 
ســيادة  مــن  وأســمى  أعظــم  بســيادة  يعترفــون  كانــوا  األمنــاء  الرجــال  هــؤلء  لكــّن 
الحــكام األَرْضييــن، ولهــذا أجابــوه برصانــة: » إننــا مســتعدون ألن نطيــع اإلمبراطــور 

فــي كل مــا يــؤول إلــى إقــرار الســالم وتمجيــد هللا وإكرامــه « )166(.
أخيــرا أعلــن الملــك أََمــام المجلــس قائــال للمنتخــب وأصدقائــه: » إن المرســوم 
أوشــك أن يصبــح فــي صــورة إرادة إمبراطوريــة، وأنــه لــم يبــَق أََمامهــم إل الخضــوع 
للمصلحيــن  يعــِط  لــم  المجمــع، وبذلــك  مــن  انســحب  ثــم  قــال هــذا  لأغلبيــة «. 
إلــى  ارســلوا وفــداً  التشــاور أو حتــى تقديــم جــواب. » وعبثــاً  مجــالً للمداولــة أو 
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الملــك ليتوســلوا إليــه أن يعــود «. أجابهــم قائــال: » لقــد بــات األمــر مقــرراً، ولذلــك 
فلــم يبــق أََمامكــم إل الخضــوع « )167(.

ســيظلون  المســيحيين  األمــراء  أن  مقتنعيــن  اإلمبراطــوري  الحــزب  رجــال  كان 
البشــرية  والتعاليــم  العقائــد  مــن  أســمى  أنــه  علــى  الُمَقــدَّس  باَلِْكتَــاب  متمســكين 
انهــار  المبــدأ  النــاس هــذا  اعتنــق  أينمــا  أنــه  أَيْضــاً  كانــوا عالميــن  ومطاليبهــا، كمــا 
النــاس منــذ ذلــك الحيــن إذ ’كانــوا  ســلطان البابويــة. ولكنهــم كغيرهــم مــن آلف 
دعــوى  إن  قائليــن  أنفســهم  يخدعــون  كانــوا  تُــرى‘  التــي  األشــياء  إلــى  ينظــرون 
اإلمبراطــور والبابــا قويــة، أمــا دعــوى المصلحيــن فضعيفــة. ولــو اســتند المصلحــون 
إلــى المعونــة البشــرية وحدهــا ألصبحــوا عاجزيــن كمــا قــد ظنهــم البابويــون. ولكنهــم 
لقــد  لهــم قوتهــم.  أنهــم كانــوا منشــقين علــى رومــا كانــت  قلــة عددهــم ومــع  مــع 
اســتأنفوا » مــن قــرار المجلــس إلــى كلمــة الحــق ومــن اإلمبراطــور شــارل إلــى يســوع 

.)168( األربــاب «  ورب  الملــوك  ملــك  المســيح 
لّمــا رفــض فردينانــد اللتفــات إلــى اِقِْتناعــات األمــراء المســتقيمة الســليمة صمــم 
أولئــك علــى تعليــق أهميــة كبيــرة علــى غيابــه بــأن يقدمــوا احتجاجهــم أََمــام المجلــس 

الوطنــي مــن دون إبطــاء. ولذلــك كتبــوا بيانــا رســميا وقدمــوه إلــى مجلــس األمــة.
وهــذا مــا جــاء فــي عريضتهــم: » إننــا نحتــج فــي عريضتنــا هــذه أََمــام هللا خالقنــا 
وحافظنــا وفادينــا ومخلصنــا والــذي ســيكون ديّاننــا فــي يــوم مــا، كمــا نحتــج أَيْضــاً 
أََمــام كل النــاس وكل الخالئــق إننــا نحــن باألصالــة عــن أنفســنا وبالنيابــة عــن رعايانــا 
لــن نقبــل أو نتمســك بمــا جــاء فــي األمــر الصــادر إذا كان يخالــف إرادة هللا ويناقــض 

كلمتــه المقدســة وضمائرنــا المســتقيمة وخــالص نفوســنا.
» مــا هــذا! أنصــادق علــى هــذا المرســوم؟! هــل نجــزم أنــه عندمــا يدعــو هللا 
بســبب  هللا  معرفــة  يقبــل  أن  اإلنســان  هــذا  يســتطيع  ل  لمعرفتــه  إنســانا  القديــر 
المرســوم! «. » ل تعليــم أكيــد إل إذا تطابــق وكلمــة هللا... الــرب ينهانــا عــن قبــول 
آيــات  ينبغــي أن توضحهــا  المقدســة  تعليمــه... وأقــوال هللا  تعليــم آخــر غيــر  أي 
أخــرى أكثــر وضوحــا... إن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس ضــروري فــي كل شــْيء للمســيحي. 
وفهمــه أمــر ميســور وهــو يعتبــر أنــه يبــدد الظلمــات. لقــد عزمنــا بنعمــة هللا علــى 
النقيــة القاطعــة بكلمــة هللا وحدهــا كمــا هــي مدونــة فــي أســفار  حفــظ البشــارة 
العهــد القديــم والعهــد الجديــد مــن دون أن نزيــد عليهــا شــيئا آخــر يناقضهــا. إن 
لــكل تعليــم ولــكل حيــاة، ول  القانــون األكيــد  الحــق وحــده وهــي  كلمــة هللا هــي 
أََمــام  يبنــي علــى هــذا األســاس ســيصمد  يمكنهــا أن تخذلنــا أو تخدعنــا. فالــذي 
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كل قــوات الجحيــم، فــي حيــن أن كل األباطيــل البشــرية التــي تقــف ضــد الكتــاب 
أََمــام وجــه هللا «. ستســقط 

 » فلهــذا الســبب نحــن نرفــض حمــل النيــر المفــروض علينــا «. » ونحــن فــي 
الوقــت نفســه ننتظــر مــن جاللــة اإلمبراطــور أن يعاملنــا كســيد مســيحي يحــب هللا 
فــوق كل شــيء وإننــا نعلــن أننــا مســتعدون أن نقــدم لجاللتــه ولكــم أيهــا الســادة 

األجــالء المحبــة والطاعــة اللتيــن همــا واجبنــا الشــرعي العــادل « )169(.
تأثر أعضاء المجلس تأثرا عميقا. وقد مأت الدهشة والفزع قلوب غالبيتهم 
بســبب جــرأة أولئــك المحتجيــن. فبــدا المســتقبل أََمامهــم عاصفــا وغيــر مأمــون أو 
مضمــون، وكأن النقســامات والخصومــات وســفك الدمــاء أمــور ل مفــر منهــا. لكــّن 
المصلحيــن إذ كانــوا واثقيــن مــن عدالــة قضيتهــم ومســتندين إلــى ذراع هللا القديــر 

» امتــأوا شــجاعة وثباتــا «.
نــة فــي هــذا الحتجــاج الشــهير... اشــتملت علــى جوهــر   إن المبــادئ المتضمَّ
البروتســتانتية، فهــذا الحتجــاج يقــاوم اثنيــن مــن المســاوئ التــي يرتكبهــا اإلنســان 
ــم الحــكام المدنييــن، والثانــي ســلطة  ضــد األمــور المختصــة باإليمــان، أولهمــا تهجُّ
الكنيســة العتباطيــة. والبروتســتانتية ترفــع ســلطان الضميــر فــوق الحــكام بــدل مــن 
هــذه المســاوئ، وترفــع كلمــة هللا فــوق الكنيســة المنظــورة. فهــي أول ترفــض تدخــل 
الســلطة المدنيــة فــي الشــؤون اإللهيــة، وتقــول مــع األنبيــاء والرســل: » ينبغــي أن 
يطــاع هللا أكثــر مــن النــاس «. وأََمــام تــاج اإلمبراطــور شــارل الخامــس يُرفــع اكليــل 
يســوع المســيح، ولكنها تذهب إلى أبعد من ذلك، فهي تقدم هذا المبدأ القائل 
بــأن كل التعاليــم البشــرية ينبغــي أن تخضــع ألقــوال هللا وتقــف صاغــرة أََمامهــا « 
المجاهــرة  فــي  الحــق  لهــم  أن  المحتجــون  أولئــك  أكــد  فقــد  هــذا  وفــوق   .)170(
باِقِْتناعاتهــم بالحــق بــكل حريــة. فهــم لــن يؤمنــوا ويطيعــوا كلمــة هللا وحســب بــل 
وســيعلمونها أَيْضــاً للنــاس، وقــد أنكــروا علــى الكهنــة والحــكام حــق التدخــل. كان 
الحتجــاج المقــدم للمجلــس فــي ســبايرز شــهادة احتفاليــة ضــد التعصــب الدينــي 

وتأييــداً لحــق كل النــاس فــي عبــادة هللا بموجــب مــا تمليــه عليــه ضمائرهــم.

تبنِّي االحتجاج
م ذلــك البيــان ونُقــش فــي عقــول آلف النــاس كمــا ُســجل فــي أســفار الســماء  قـُـدِّ
حيث لن يستطيع بشر أن يمحوه. وقبلت كل أَلَْمانْيَا اإلِنِْجيلية هذا على أنه تعبير 
عن إيمانها وعقيدتها. وفي كل مكان كان الناس يرون في هذا البيان بشيرا بعصر 
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جديــد أفضــل. وقــد قــال أحــد األمــراء البروتســتانت فــي ســبايرز: » ليحفظكــم هللا 
القديــر الــذي أعطاكــم نعمــة لتقديــم هــذا العتــراف بهــذه الشــجاعة وهــذا النشــاط 

وهــذه الحريــة. ليحفظكــم فــي ثباتكــم المســيحي إلــى يــوم الديــن « )171(.
بمســايرة  رضــي  أحــرزه  الــذي  النجــاح  مــن  القــدر  هــذا  بعــد  اإلصــالح  أن  لــو 
الظــروف للحصــول علــى رضــى العالــم لبرهــن علــى خيانتــه وتنكــره لمبادئــه، ولــكان 
فــي ذلــك القضــاء التــام عليــه. ففــي اختبــار هــؤلء المصلحيــن النبــالء درس نافــع 
لــكل األجيــال التاليــة. وطريقــة الشــيطان فــي مقاومتــه هلل وكلمتــه لــم تتغيــر. وهــو 
في هذه األيام ل يزال يحارب الكتب المقدســة لكونها مرشــد اإلنســان في حياته، 
كما كان يفعل في القرن السادس عشر. في أيامنا هذه انحرف الناس بعيدا من 
تعاليــم الكتــاب وفرائضــه، وذلــك فهــم بحاجــة إلــى الرجــوع إلــى المبدأ البروتســتانتي 
العظيــم: اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس وحــده كقانــون لإليمــان واألعمــال. والشــيطان ل يــزال 
يســتخدم كل وســيلة تحــت يــده للقضــاء علــى الحريــة الدينيــة. إن ذلــك الســلطان 
المضــاد للمســيح، الــذي قــد رفضــه أولئــك المحتجــون فــي ســبايرز، يحــاول اآلن 
بقــوة ونشــاط جديديــن أن يســتعيد ســيادته الضائعــة. وإن التمســك ذاتــه بكلمــة 
التــي حلــت  تلــك األزمــة  الــذي ل ميــل فيــه ول انحــراف والــذي تجلــى فــي  هللا، 

باإلصــالح، هــو الرجــاء الوحيــد لإلصــالح فــي هــذه األيــام.

مجال ضيِّق للهرب
ظهــرت  كمــا  البروتســتانت،  هــدد  الــذي  الخطــر  بــوادر  بعــض  ظهــرت  وقــد 
تلــك  ففــي  األمنــاء.  لحمايــة  امتــدت  قــد  هللا  يــد  أن  علــى  تــدل  بــوادر  أَيْضــاً 
األثنــاء » قــاد ميالنكثــون صديقــه ســيمون كرينايــس فــي شــوارع ســبايرز بعجلــة 
عظيمــة، وألــح عليــه أن يعبــر نهــر الريــن. اندهــش كرينايــس مــن هــذا التصــرف 
لــه ميالنكثــون: » إن رجــال شــيخا وقــورا ل أعرفــه ظهــر  وهــذا الندفــاع. فقــال 
الضبــاط  بعــض  لحظــات  بعــد  سيرســل  فردينانــد  أن  لــي  وقــال  فجــأة  أََمامــي 

كرينايــس! «. علــى  للقبــض 
فــي ذلــك اليــوم كان فابــر، أحــد األســاتذة البابوييــن المشــهورين، قــد افتــرى 
علــى كرينايــس فــي عظــة ألقاهــا، وفــي نهايتهــا اعتــرض عليــه لكونــه قــد دافــع عــن 
» الضــاللت الشــنيعة «. » وقــد كظــم فابــر غضبــه ولكنــه فــي الحــال توجــه إلــى 
الملــك الــذي أعطــاه أمــرا ضــد أســتاذ هيدلبــرج الُملِــح. ولــم يشــك ميالنكثــون 

إن هللا قــد أنقــذ صديقــه بكونــه أرســل احــد مالئكتــه القديســين لتحذيــره.
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وإذ كان ميالنكثــون واقفــا ســاكنا علــى شــاطئ الريــن ظــل منتظــرا حتــى أنقــذت 
الشــاطئ اآلخــر صــاح  فــإذ رآه علــى  مــن مضطهديــه.  النهــر كرينايــس  ميــاه ذلــك 
الــدم  لســفك  المتعطشــين  أولئــك  أيــدي  مــن  أفلــت  أخيــراً  نعــم  ’أخيــراً،  قائــالً: 
الزكــي‘. ولمــا عــاد ميالنكثــون إلــى بيتــه قيــل لــه إن بعــض الضبــاط قلبــوا بيتــه رأســا 

علــى عقــب بحثــا عــن كرينايــس « )172(.

المجمع في أوكسبرك 
كان اإلصــالح ســيزيد عظمــة وســموا فــي نظــر عظمــاء األَرْض. فالملــك فردينانــد 
رفــض ســماع أقــوال األمــراء اإلِنِْجيلييــن، ولكــن ســتُمنح لهــم فرصــة فيهــا يعرضــون 
فلكــي  المجتمعيــن.  الدولــة  ورؤســاء  الكنيســة  وأحبــار  اإلمبراطــور  أََمــام  قضيتهــم 
يســكِّن اإلمبراطــور شــارل الخامــس الخصومــات والفتــن قــام فــي الســنة التاليــة، بعــد 
احتجــاج األمــراء المقــدم فــي ســبايرز، باســتدعاء المجلــس ليلتئــم فــي أوكســبرك 
وأعلن أنه سيرأسه بنفسه. وقد ُدعي الرؤساء البروتستانت للذهاب إلى هناك.

كان اإلصــالح مهــددا بمخاطــر عظيمــة، لكــّن المدافعيــن عنــه وضعــوا قضيتهــم 
بيــن يــدي هللا، وتعهــدوا بــأن يظلــوا ثابتيــن فــي جانــب اإلِنِْجيــل. وقــد ألــح مشــيرو 
قــد  اإلمبراطــور  أن  لــه  وقالــوا  المجمــع،  حضــور  بعــدم  عليــه  سكســونيا  منتخــب 
ثــم قالــوا: » أليســت  فــي الشــرك.  لكــي يوقعهــم  مــن األمــراء أن يحضــروا  طلــب 
مجازفــة بــكل شــيء أن يحبــس اإلنســان نفســه فــي داخــل أســوار مدينــة ومعــه عــدو 
جبــار؟ « لكــّن آخريــن أجابــوا بــكل نبــل قائليــن: » ليتصــرف األمــراء بشــجاعة فتنجــو 
قضيــة هللا «. وقــال لوثــر: » إن هللا أميــن ولــن يتركنــا « )173(. فخــرج المنتخــب 
قاصــدا أوكســبرك يحيــط بــه رجــال حاشــيته. وكان الجميــع عالميــن بالمخاطــر التــي 
تتهــدده، وكثيــرون تقدمــوا إلــى األََمــام ووجوههــم عابســة وقلوبهــم مضطربــة، لكــّن 
لوثــر الــذي ســار معهــم يشــيعهم إلــى كوبــرج أنعــش إيمانهــم الخائــر إذ انشــد الترنيمــة 
التــي كتبهــا فــي أثنــاء تلــك الرحلــة، وهــي القائلــة » هللا ملجــأ لنــا وقــوة «. فكانــت 
تلــك الترنيمــة الجميلــة ســببا فــي تبديــد فــزع أولئــك المســافرين ومخاوفهــم وإعــادة 

البهجــة إلــى قلــوب المحزونيــن منهــم، إذ ألهمتهــم الرجــاء والشــجاعة.
أمــا األمــراء المصلحــون فقــد عقــدوا عزمهــم علــى أن يضعــوا بيانــا بآرائهــم بشــكل 
منهجــي ومنســق ويرفقــوا بــه األدلــة الكتابيــة لكــي يقدمــوه أََمــام المجلــس وأســند 
أمــر أعــداده إلــى لوثــر وميالنكثــون وشــركائهما. وقــد قبــل البروتســتانت هــذا اإلقــرار 
علــى أنــه شــرح إليمانهــم، واجتمعــوا ليكتبــوا أســماءهم علــى تلــك الوثيقــة المهمــة. 
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كان ذلــك الوقــت خطيــرا وشــاقا، وكان المصلحــون مهتميــن بــال تختلــط قضيتهــم 
بالمشــاكل السياســية، وأحســوا بــأن اإلصــالح ينبغــي أل يمــارس أي تأثيــر أو قــوة أو 
نفــوذ غيــر مــا ينبعــث مــن كلمــة هللا. فــإذ تقــدم األمــراء المســيحيون ليوقِّعــوا علــى 
ذلــك اإلقــرار تدخــل ميالنكثــون قائــال: » إن علمــاء الالهــوت والخــدام )القساوســة( 
للشــؤون  األَرْض  عظمــاء  بســلطة  فلنحتفــظ  األمــور،  هــذه  يقترحــون  الذيــن  هــم 
األخــرى «. فأجابــه جــون منتخــب سكســونياً قائــالً: » ل ســمح هللا أن تقصينــي، 
فلقــد عقــدت العــزم علــى أن أفعــل الصــواب مــن دون أن أضطــرب خوفــا علــى 
تاجي. إني أتوق إلى العتراف بالرب. إن وظيفتي كمنتخب ومنصبي ليسا شيئا 
بالنســبة إلى صليب يســوع المســيح «. وبعدما قال هذا وقّع إمضاءه. وقال أمير 
آخــر وهــو يمســك بالقلــم: » إذا كانــت كرامــة ربــي يســوع المســيح... تقتضينــي أن 
أتــرك أموالــي وحتــى حياتــي فســأفعل ذلــك عــن طيــب خاطــر «. واســتأنف كالمــه 
قائــال: » إنــي أفضــل باألحــرى أن أنبــذ رعايــاي وأتخلــى عــن أمالكــي وأتــرك أرض 
آبائــي وأجــدادي ول شــيء بيــدي غيــر عصــاي، علــى أن أقبــل تعليمــا آخــر غيــر مــا 

تضمنــه هــذا القــرار « )174(. هكــذا كان إيمــان رجــال هللا أولئــك وجرأتهــم.

أعظم يوم في اإلصالح
الخامــس  شــارل  كان  فــإذ  اإلمبراطــور.  أََمــام  للوقــوف  المحــدد  الوقــت  جــاء 
جالســا علــى عرشــه يحــف بــه المنتخبــون واألمــراء أمــر بــأن يمثــل أََمامــه المصلحــون 
البروتســتانت. ثــم قـُـرئ إقــرار إيمانهــم. ففــي ذلــك المحفــل الجليــل الوقــور ُعرضــت 
حقائــق اإلِنِْجيــل بــكل وضــوح كمــا أُشــير إلــى أخطــاء الكنيســة البابويــة، وحســنا قيــل 
عــن ذلــك اليــوم أنــه » أعظــم أيــام اإلصــالح ومــن أمجــد األيــام فــي تاريــخ المســيحية 

والجنــس البشــري « )175(.
قبــل ذلــك بســنين قليلــة وقــف راهــب وتنبــرك وحيــدا أََمــام المجلــس الوطنــي. 
أمــا اآلن فهــا أشــرف أمــراء اإلمبراطوريــة وأقواهــم ينوبــون عنــه. كان محرمــا علــى لوثــر أن 
يذهــب إلــى أوكســبرك، لكّنــه كان حاضــرا بأقوالــه وصلواتــه. وقــد كتــب يقــول: » إنــي 
فرح جدا ألني عشت إلى هذه الساعة التي فيها تمجد المسيح بواسطة أمثال هؤلء 
المعترفين الممتازين المشهورين وفي مثل ذلك المجمع المجيد « )176(. وهكذا تم 
اَم ُملـُـوٍك وَلَ أَْخــزَى « مــا قالــه الكتــاب فــي )مزمــور 119: 46(: » َوأَتََكلَّــُم ِبَشــَهادَاتَِك قـُـدَّ

فــي أيــام بولــس كُــرز أََمــام أمــراء المدينــة اإلمبراطوريــة ونبالئهــا باإِلنِْجيــل الــذي 
الــذي  اإِلنِْجيــل  أن  إذ  المناســبة،  هــذه  فــي  كان ســجينا ألجلــه. وكذلــك حــدث 
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نُهــي عــن الكــرازة بــه مــن المنبــر نــودي بــه مــن القصــر، ومــا كان معتبــرا أنــه مــن غيــر 
الالئــق أن يصغــي إليــه الخــدم والعبيــد أصغــى إليــه رؤســاء اإلمبراطوريــة وســادتها 
األمــراء  وكان  والعظمــاء،  الملــوك  هــم  المســتمعون  وكان  وإعجــاب.  بدهشــة 
المتوجــون هــم الذيــن كــرزوا بالكلمــة، وكانــت العظــة هــي حــق هللا الســامي. وقــد 
لــم يكــن هنالــك عمــل أعظــم ول  أيــام العصــر الرســولي  قــال كاتــب: » إنــه منــذ 

أبــدع مــن هــذا اإلقــرار « )177(.
نســتطيع  ول  حــق  اللوثريــون  قالــه  مــا  » كل  قائــال:  بابــوي  أســقف  أعلــن  وقــد 
إنكاره «. وقد وجه آخر هذا السؤال إلى الدكتور إك قائال: » هل يمكنك بواسطة 
المحاجــة المعقولــة أن تفنــد هــذا اإلقــرار الــذي قدمــه المنتخــب وحلفــاؤه؟ « فجــاءه 
الجــواب يقــول: » ل يمكــن ذلــك بالســتناد إلــى كتــب األنبيــاء والرســل، ولكنــه ممكــن 
مــن وجهــة نظــر اآلبــاء والمجامــع العامــة «. فعــاد الســائل يقــول: » لقــد فهمــت مــن 
كالمــك اآلن أن اللوثرييــن هــم داخــل الكتــب المقدســة أمــا نحــن فخارجهــا « )178(.

وأعلــن  المصلــح،  اإليمــان  معتنقــي  صــف  إلــى  أَلَْمانْيَــا  أمــراء  بعــض  انضــم 
اإلمبراطــور نفســه أن تلــك المــواد البروتســتانتية مــا هــي إل الحــق الصريــح. وقــد 
تُرجــم ذلــك اإلقــرار إلــى لغــات كثيــرة، وتداولتــه أيــدي النــاس فــي كل أوروبــا، وقبلــه 

أنــه تعبيــر عــن إيمانهــم. مالييــن النــاس مــدى األجيــال المتعاقبــة علــى 
ولــم يكــن عبيــد هللا األمنــاء يشــقون وحدهــم، فــإذ أتحــدت ضدهــم الرياســات 
والسالطين وأجناد الشر الروحية في السماويات فالرب لم يترك شعبه. فلو فتحت 
عيونهــم لــرأوا البرهــان علــى حضــور هللا ومســاعدته كمــا قــد رأى ذلــك أحــد األنبيــاء فــي 
القديــم. فــإذ وجــه خــادم إليشــع نظــر ســيده إلــى الجيــش المعــادي المحيــط بالمدينــة 
، افْتـَـْح َعيَْنيْــِه فَيُبِْصــَر «  والــذي قطــع عليهــم ســبيل النجــاة صلــى النبــي قائــال: » يـَـا رَبُّ
)2 ملــوك 6: 17(، وإذا بالجبــل مملــوء خيــال ومركبــات نــار، فلقــد جــاء جيــش ســماوي 

لحراســة رجــل هللا. وهكــذا حرســت المالئكــة العامليــن فــي اإلصــالح وقضيتــه.
ثبــات وجــوب عــدم اللجــوء  بــكل  بيــن المبــادئ التــي حافــظ عليهــا لوثــر  كان 
إلــى القــوة الزمنيــة لمســاندة اإلصــالح وعــدم الركــون إلــى الســيف دفاعــا عنــه. وقــد 
عندمــا  ولكــن  باإلِنِْجيــل،  اعترفــوا  قــد  اإلمبراطوريــة  أمــراء  ألن  وتهلــل  قلبــه  ابتهــج 
اقترحــوا تكويــن حلــف دفاعــي أعلــن أن » عقيــدة اإلِنِْجيــل ينبغــي أن يدافــع عنهــا 
هللا وحــده... فبقــدر مــا يقــل تدخــل اإلنســان بقــدر مــا يكــون تدخــل هللا عظيمــا 
كان  السياســية  الحتياطــات  كل  أن  يــرى  وكان  اإلِنِْجيــل.  صالــح  فــي  ومدهشــا 

الخاطــئ « )179(. الالئــق والشــك  الخــوف غيــر  مبعثهــا 
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وعندما اتحد أعداء أشــداء لتقويض أركان اإليمان المصلح ومالشــاته وكانت 
آلف السيوف موشكة أن تُسل ضده كتب لوثر يقول: » إن غضب الشيطان قد 
ثــار وهــاج، وهــا هــم البابــاوات األشــرار يتآمــرون ونحــن مهــددون بالحــرب. فانصحــوا 
الشــعب أن يناضلــوا بــكل شــجاعة أََمــام عــرش الــرب باإليمــان والصــالة حتــى إذا 
انهــزم أعداؤنــا بقــوة روح الــرب يُجبــرون علــى أن يجنحــوا إلــى الســالم. إن حاجتنــا 
الرئيســية وعملنــا الرئيســي هــو الصــالة ألن النــاس يعلمــون أنهــم مهــددون بالمــوت 

بحــد الســيف ومهــددون بغضــب الشــيطان؛ فليّصلــوا « )180(.
وفــي تاريــخ متأخــر بعــد ذلــك إذ كان لوثــر يشــير إلــى الحلــف الــذي كان األمــراء 
المصلحــون يفكــرون فيــه أعلــن أن الســالح الوحيــد المســتخدم فــي هــذه الحــرب 
ينبغــي أن يكــون » ســيف الــروح «. وقــد كتــب إلــى منتخــب سكســونيا يقــول: » إن 
ضمائرنــا ل تســمح لنــا بقبــول تشــكيل ذلــك الحلــف المقتــرح، فخيــر لنــا أن نمــوت 
عشــرات المــرات مــن أن نســمح بــأن تســفك نقطــة دم واحــدة فــي ســبيل محاماتنــا 
عــن حــق اإلِنِْجيــل. إن دورنــا هــو أن نكــون كغنــم تســاق إلــى الذبــح، وينبغــي لنــا أن 
نحمــل صليــب المســيح. فــال تخــف يــا صاحــب الســمو. إننــا بصلواتنــا ســننجز عمــال 
أكثــر ممــا يســتطيع أعداؤنــا أن يعملــوه بمفاخراتهــم. إنمــا أحــرص علــى أل تلــوث 
يديــك بدمــاء إخوتــك. فــإذا رغــب اإلمبراطــور فــي اللتجــاء إلــى المحاكــم فنحــن 
إيماننــا، فعلــى كل  أنــت ل تســتطيع أن تدافــع عــن  علــى اســتعداد ألن نحاكــم. 

واحــد أن يؤمــن علــى مســؤوليته ويخاطــر بنفســه « )181(.
فمــن معتكــف الصــالة جــاءت القــوة التــي هــزت العالــم باإلصــالح العظيــم، إذ 
هنــاك بســكون مقــدس ثبَّــت عبيــد الــرب أقدامهــم علــى صخــرة مواعيــده. ففــي 
أثنــاء الصــراع الــذي كان محتدمــا فــي أوكســبرك » لــم يكــن يمــر علــى لوثــر يــوم مــن 
دون أن يقضــي ثــالث ســاعات فــي الصــالة علــى األقــل، وكان يختارهــا مــن بيــن 
أفضــل الســاعات المكرســة للــدرس «. ففــي خلوتــه وهــو فــي حجرتــه كان يُســمع 
وهــو يســكب نفســه أََمــام هللا بــكالم » كلــه تعبــد وخــوف ورجــاء كمــا يفعــل اإلنســان 
وهــو يخاطــب صديقــا لــه «. فــكان يقــول: » أنــا أعلــم أنــك أنــت أبونــا والهنــا وأنــك 
ستشــتت مضطهــدي أولدك ألنــك أنــت نفســك مهــدد بالخطــر معنــا. إن هــذه 
القضيــة كلهــا هــي قضيتــك ونحــن لــم نُقحــم أنفســنا فيهــا إل بإرغامــك لنــا. فإنقذنــا 

إذاً يــا أبانــا « )182(.
الــذي كاد الجــزع والخــوف يســحقانه قائــال: » نعمــة  إلــى ميالنكثــون  وكتــب 
وســالم فــي المســيح! أقــول فــي المســيح ل فــي العالــم. آميــن! إنــي أمقــت مقتــا 
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شــديداً هــذه الهمــوم الهائلــة التــي تنتابــك وتــكاد تلتهمــك. فــإن كانــت القضيــة غيــر 
عادلــة فاتركهــا، أمــا إذا كانــت عادلــة فمــا لنــا نكــذِّب مواعيــد ذاك الــذي يأمرنــا أن 
ننــام بــال خــوف... إن المســيح لــن يتوانــى عــن القيــام بهــذا العمــل الــذي هــو عمــل 

الحــق والعــدل. إنــه حــي ويملــك، فمــن أيــن يأتينــا الخــوف؟ « )183(.
أصغــى هللا إلــى صرخــات عبيــده. فقــد أعطــى لأمــراء والخــدام نعمــة وشــجاعة 
لحفــظ الحــق ضــد رؤســاء ظلمــة هــذا الدهــر. لقــد قــال الــرب: » هَنــَذا أََضــُع ِفــي 
يُْخــزَى « )1 بطــرس 2:  لَــْن  ِبــِه  يُْؤِمــُن  ـِذي  َوالّـَ ُمْختَــاًرا كَِريًمــا،  زَاِويَــٍة  َحَجــَر  ِصْهيَــْوَن 
6(. لقــد أقــام المصلحــون البروتســتانت بناءهــم علــى المســيح فلــم يمكــن ألبــواب 

الجحيــم أن تقــوى عليهــم. 

210





12
اإلصالح الفرنسي

تال الحتجاج الذي قدم في سبايرز واإلقراَر الذي تُلي في أوكسبرك، اللذين 
ســجال نصــرة اإلصــالح فــي أَلَْمانْيَــا، ســنو صــراع وظــالم؛ فالبروتســتانتية إذ أضعفتهــا 
بــدت  األشــداء  أعداؤهــا  وهاجمهــا  معاضديهــا  بيــن  وقعــت  التــي  النقســامات 
كأنهــا محكــوم عليهــا بالهــالك. لقــد ختــم آلف مــن األمنــاء شــهادتهم بدمائهــم، ثــم 
اشــتعلت نــار حــرب أهليــة، وأعلنــت خيانــة أحــد معاضــدي القضيــة البروتســتانتية 
المشــهورين، كمــا ســقط أشــرف األمــراء المصلحيــن بيــن يــدي اإلمبراطــور وكانــوا 
انتصــاره  لحظــة  فــي  اإلمبراطــور  لكــّن  أخــرى.  إلــى  مــن مدينــة  يُســحبون كاألســرى 
الظاهــري أصابتــه الهزيمــة. لقــد رأى الفريســة تُغتصــب مــن قبضتــه وأجبــر أخيــرا 
لقــد  مالشــاتها.  فــي  يطمــع  حياتــه  طيلــة  كان  التــي  التعاليــم  مــع  التســامح  علــى 
جازف بمملكته وأمواله وحياته نفســها لكي يســحق الهرطقة، أما اآلن فها هو يرى 
جيوشــه تُبــاد فــي المعــارك وأموالــه تتبــدد وتذهــب ضياعــا، وممالكــه الكثيــرة تنــذر 
بالثــورة، بينمــا اإليمــان الــذي حــاول عبثــا أن يكبتــه ويخمــده ينتشــر فــي كل مــكان. 
كان شــارل الخامــس يحــارب ضــد قــوة هللا القاهــرة. لقــد قــال هللا: » ليكــن نــور «، 
لكــّن اإلمبراطــور كان يحــاول أن يبقــي الظلمــة جاثمــة فــي الصــدور واألذهــان، وقــد 
أخفقــت كل مقاصــده. وعندمــا بلــغ ســن الشــيخوخة قبــل األوان إذ كان مضنــي 
القلــب والجســم مــن هــول المعــارك الطويلــة تنــازل عــن العــرش ودفــن نفســه فــي 

ديــر حيــث قضــى باقــي أيــام حياتــه التعســة.
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فــي سويســرا  علــى اإلصــالح  مــرّْت  أَلَْمانْيَــا كذلــك  فــي  الحــال  كانــت  وكمــا 
فقــد  المصلــح  اإليمــان  قبلــت  كثيــرة  مقاطعــات  أن  حيــن  ففــي  ســود،  ليــال 
فــكان  أعمــى.  إصــرار  فــي  رومــا  بعقيــدة  متمســكة  األخــرى  المقاطعــات  ظلــت 
أهليــة،  حــرب  قامــت  أن  الحــق  قبــول  فــي  رغبــوا  َمــن  اضطهادهــم  نتائــج  مــن 
وســقط زوينكلــي وكثيــرون ممــن اتحــدوا معــه صرعــى فــي ســاحة القتــال بمدينــة 
بعــد  مــات  الكــوارث  هــذه  بســبب  ايكولمباديــوس  روح  انســحقت  وإذ  كابــل. 
بــدت كأنهــا ستســترجع كل  أماكــن كثيــرة  بقليــل. وانتصــرت رومــا، وفــي  ذلــك 
مــا قــد خســرته. لكــّن ذاك الــذي مشــوراته منــذ األزل لــم يتــرك عملــه ول شــعبه. 
فــإن يــده تأتيهــم بالخــالص وقــد اقــام فــي بلــدان أخــرى فعلــة وعمــال يضطلعــون 

قُدمــا. بــه  ويســيرون  باإلصــالح 
ففــي فرنســا كان نــور النهــار قــد انبثــق قبلمــا اشــتهر لوثــر كمصلــح. وكان أول 
مــن أشــرق عليهــم النــور رجــالً شــيخاً يدعــى ليففــر، وكان رجــالً متبحــرا فــي العلــم 
وأســتاذاً فــي جامعــة باريــس، وكان أحــد البابوييــن الغيوريــن المخلصيــن. ففيمــا 
س انتباهــه، فقدمــه  ــاب الُمَقــدَّ كان ينقــب فــي كتــب األدب القديــم اســترعى اَلِْكتَ

إلــى تالميــذه ليدرســوه.
تاريــخ  بإعــداد  فبــدأ  بالقديســين،  المتحمســين  الُمعجبيــن  مــن  ليففــر  وكان 
للقديســين والشــهداء كمــا هــو مــدون فــي أســاطير الكنيســة، وكان هــذا العمــل 
بــه  إذا  بعيــدا  فيــه شــوطا  قــد قطــع  تعبــا عظيمــا وجهــدا كبيــرا. وإذ كان  يتطلــب 
يفكــر فــي الســتعانة باَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس، فبــدأ بدرســه ونصــب عينيــه هــذا الغــرض، 
فــرأى القديســين فــي الكتــاب فــي صــورة أخــرى غيــر مــا صــوَّره التقويــم الكاثوليكــي. 
وحينئــذ أشــرق علــى ذهنــه فيــض مــن النــور اإللهــي. ففــي ذهــول واشــمئزاز كــف عــن 
ذلــك العمــل الــذي كان قــد عينــه لنفســه، وكــرس ذاتــه ووقتــه لكلمــة هللا. وقــد بــدأ 

يعلــم بتلــك الحقائــق الغاليــة الثمينــة التــي اكتشــفها.

مصلحان يعلنان الحق
وفــي عــام 1512، قبلمــا بــدأ لوثــر أو زوينكلــي عمــل اإلصــالح، كتــب ليففــر 
بالنعمــة وحدهــا  الــذي  البــر  ذلــك  باإليمــان  يمنحنــا  الــذي  يقــول: » إن هللا هــو 
قائــال:  الفــداء صــاح  أســرار  فــي  يتأمــل  وإذ كان  األبديــة « )184(.  للحيــاة  يبــرر 
» مــا أعظــم تلــك المقايضــة التــي ل توصــف! فالبــار قــد ديــن والمجــرم أطلــق حــرا، 
والموتــى  يمــوت  الحيــاة  البركــة، معطــي  ينــال  والملعــون  اللعنــة  يحمــل  المبــارك 
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الوجــوه  غيــر خــزي  يعــرف  لــم  الــذي  الظــالم وذاك  فــي  يغــوص  المجــد  يحيــون، 
.)185( بالمجــد «  يتســربل 

أن  أَيْضــاً  ـم أن مجــد الخــالص يُنســب إلــى هللا وحــده أعلــن  وفيمــا كان يعلِـّ
المســيح  كنيســة  فــي  عضــوا  كنــت  » إذا  قــال:  اإلنســان.  علــى  واجبــة  الطاعــة 
فانــت عضــو فــي جســده، فــإن كنــت عضــوا فــي هــذا الجســد فانــت إذاً ممتلــئ 
كانــوا  فكــم  المتيــاز  هــذا  النــاس  يــدرك  أن  أمكــن  لــو  آه  اإللهيــة...  بالطبيعــة 
إلــى  باحتقــار  ينظــرون  كانــوا  كــم  والقداســة،  والعفــاف  الطهــارة  حيــاة  يعيشــون 
مجــد هــذا العالــم بالمقارنــة مــع المجــد الــذي فــي داخلهــم، ذلــك المجــد الــذي ل 

.)186( البشــر! «  عيــون  تــراه  أن  تســتطيع 
وقــد ُوجــد بيــن طلبــة ليففــر جماعــة كانــوا يصغــون إلــى أقوالــه بشــوق ولهفــة، 
طلبــة كانــوا ســيواظبون علــى إعــالن الحــق بعــد أن يصمــت صــوت أســتاذهم. وقــد 
كان وليــم فــارِل واحــدا مــن هــؤلء. هــذا الطالــب، إذ كان ابنــا ألبويــن تقييــن وقــد 
مــا قالــه  يقــول  بإيمــان وطيــد، كان بوســعه أن  الكنيســة  تربــى علــى قبــول تعاليــم 
يِســيًّا « )أعمال 26:  بولس الرســول: » َحَســَب َمْذَهِب ِعبَاَدتَِنا األَْضيَِق ِعْشــُت فَرِّ
التهــب قلبــه غيــرة إلهــالك كل مــن يجــرؤ علــى  5(. ولمــا كان كاثوليكيــا مكرســاً 
مقاومــة الكنيســة. وقــد قــال بعــد ذلــك وهــو يشــير إلــى هــذه الفتــرة مــن حياتــه: 
» كنــت أصــر بأســناني كذئــب ضــار حيــن كنــت أســمع إنســانا يتكلــم بالســوء ضــد 
البابا « )187(. وكان دائبا في تمجيد القديســين بجهد ل يكل حين كان يصحب 
ليففــر فــي جولتــه لزيــارة كنائــس باريــس، فيســجد أََمــام المذبــح ويزيــن المــزارات 
المقدســة بالهدايــا. لكــّن هــذه الفرائــض لــم تســتطع أن تمنــح نفســه الســالم، فقــد 
لزمــه تبكيــت شــديد علــى خطايــاه بحيــث إن كل األعمــال التكفيريــة التــي مارســها 
لــم تُبعــد عنــه ذلــك التبكيــت. وقــد أصغــى إلــى أقــوال المصلــح كمــا لــو كانــت صوتــا 
جــاءه مــن الســماء حيــن قــال: » إن الخــالص هــو بالنعمــة... لقــد ديــن البــريء أمــا 
المجــرم فأطلــق ســراحه... وصليــب المســيح وحــده هــو الــذي يفتــح أبــواب الســماء 

ويغلــق أبــواب الجحيــم « )188(.
وبفــرح عظيــم قبــل فــارل هــذا الحــق. فــإذ كان اهتــداؤه كاهتــداء بولــس تحــول 
بعيــدا مــن عبوديــة التقاليــد إلــى حريــة أولد هللا. وهــو يقــول: » بــدل مــن القلــب 
الفتــاك لذئــب مفتــرس عــاد بهــدوء حمــال وديعــا عديــم األذى إذ انســحب قلبــه 

بعيــدا مــن البابــا وأعطــي ليســوع المســيح « )189(.
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إقبال شديد على اإلِنِْجيل
ظَــلَّ ليففــر ينشــر النــور بيــن طلبتــه، أمــا فــارل فــإذ كان غيــوراً فــي مــا يختــص 
بالمســيح كمــا كان فــي قضيــة البابــا خــرج ليشــهد للحــق عالنيــة. هــذا، وأن أحــد 
باريــس(،  مــن  كــم   55 )حوالــي  مييوكــس  )مدينــة(  أســقف  وهــو  الكنيســة  أحبــار 
ســرعان مــا... انضــم إليهــم. كمــا أن معلميــن آخريــن ذوي مراكــز ســامية لمقدرتهــم 
وعلمهــم انضمــوا إليهــم فــي المنــاداة باإلِنِْجيــل، وقــد حصــل اإلِنِْجيــل علــى مهتديــن 
قصــر  إلــى  والفالحيــن  العمــال  بيــوت  مــن  الطبقــات،  كل  مــن  اإليمــان  اعتنقــوا 
والملــك  الصــالح.  إيمــان  فرنســا  ملــك  األول  فرنســيس  أخــت  فقبلــت  الملــك. 
نفســه والملكة األم بدا في ذلك الحين أنهما يقبالن اإلِنِْجيل قبول حســنا. وبآمال 
عاليــة تطلــع المصلحــون إلــى األََمــام، إلــى الوقــت الــذي فيــه تُربــح فرنســا لإلنجيــل.

تنتظــر  التجــارب والضطهــادات  لتتحقــق. فلقــد كانــت  تكــن  لــم  لكــّن آمالهــم 
تالميــذ المســيح. غيــر أن هللا فــي رحمتــه أخفــى كل ذلــك عنهــم. وقــد تخللــت 
ويتقــدم  اإلصــالح  وينجــح  العاصفــة  لمواجهــة  يتشــددوا  حتــى  ســالم  فتــرة  ذلــك 
تقدمــا ســريعا. لقــد تعــب أســقف مييوكــس وبــذل جهــودا كبيــرة فــي أســقفيته فــي 
تعليــم رجــال الكهنــوت والشــعب أَيْضــاً. وعــزل الكهنــة الجهلــة الفاســدين وبقــدر 
المســتطاع نصــب فــي مكانهــم رجــال ذوي علــم وتقــوى. وكان األســقف يرغــب كل 
الرغبــة فــي أن يقتــرب شــعبه مــن كلمــة هللا بأنفســهم فتحقــق ذلــك ســريعا. لقــد 
عكــف ليففــر علــى ترجمــة العهــد الجديــد، وفيمــا كان كتــاب لوثــر األلمانــي يخــرج 
مــن المطبعــة فــي وتنبــرك نُشــر العهــد الجديــد الفرنســي فــي مييوكــس. ولــم يدخــر 
األســقف جهدا ول مال في ســبيل نشــر الكتاب في أبروشــياته، وســرعان ما حصل 

الفالحــون فــي مييوكــس علــى اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس.
وكمــا يتلهــف المســافرون، المشــرفون علــى المــوت عطشــا، علــى نبــع مــاء حــي 
ويســتقبلونه بفــرح عظيــم كذلــك اســتقبلت هــذه النفــوس رســالة الســماء. فالفعلــة 
في الحقول والعمال في ورش العمل كانوا يتسلون بذكر حقائق اَلِْكتَاب الُمَقدَّس 
الثمينــة وهــم فرحــون. وفــي المســاء بــدل مــن ارتيــاد الحانــات كانــوا يجتمعــون فــي 
بيــوت إخوتهــم ليقــرأوا كلمــة هللا ويشــتركوا معــا فــي الصــالة والتســبيح. وقــد شــوهد 
ومــن  الطبقــات  أفقــر  مــن  كانــوا  أنهــم  فمــع  المجتمعــات.  هــذه  فــي  عظيــم  تغييــر 
الفالحيــن الكادحيــن وغيــر المتعلميــن فقــد شــوهدت قــوة النعمــة اإللهيــة المصلحــة 
التــي تســمو بالنفــس فــي حياتهــم. فــإذ كانــوا متواضعيــن ومحبيــن وقديســين وقفــوا 

شــهودا لمــا يســتطيع اإلِنِْجيــل أن يفعلــه فــي حيــاة مــن يقبلونــه بإخــالص.
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هــذا، وأن النــور الــذي أشــرق فــي مييوكــس أرســل أشــعته إلــى أماكــن بعيــدة. 
ففــي كل يــوم كان يــزداد عــدد المتجدديــن. أمــا غضــب حكومــة البابــا فــكان قــد 
أوقــف عنــد حــده إلــى حيــن بفضــل جهــود الملــك الــذي كان يحتقــر تزمــت الرهبــان 
وتعصبهــم. لكــّن الرؤســاء البابوييــن انتصــروا فــي النهايــة. وهــا هــي آلت اإلعــدام 
تُنصــب. فــإذ اجبــر أســقف مييوكــس علــى أن يختــار إمــا الحــرق بالنــار أو التراجــع 
أختــار أســهل األمريــن، ولكــن علــى الرغــم مــن ســقوط الراعــي فقــد ظــل قطيعــه ثابتــا. 
الفقــراء،  المســيحيين  هــؤلء  إن  أجســامهم.  تلتهــم  والنــار  للحــق  كثيــرون  وشــهد 
بشــجاعتهم وولئهم، تحدثوا إلى ألوف من الناس الذين لم يســبق لهم أن ســمعوا 

شــهادتهم فــي أيــام الســالم.

نبيل يحمل الشعلة
ولــم يكــن المحتَقــرون والفقــراء وحدهــم هــم الذيــن تجــرأوا علــى أن يشــهدوا 
للمســيح فــي وســط اآللم والحتقــار. ففــي قــالع اإلشــراف وفــي قصــر الملــك 
والمراكــز،  الثــروة  تقديرهــا  مــن  أكثــر  الحــق  تقــدر  ملكيــة  نفــوس  توجــد  كانــت 
وحتــى الحيــاة نفســها. كان ســالح الُملــك يخفــي تحتــه روحــا أعلــى وأثبــت ممــا 

يخفــي رداء األســقف وتاجــه.
كان لويــس دي بركيــن مــن أصــل عريــق، فارســا شــجاعا ولطيفــا كــرس وقتــه 
أحــد  عنــه  قــال  وقــد  وآدابــه.  فــي أخالقــه  لــوم  وبــال  فــي عاداتــه  للــدرس، ومهذبــا 
الكتَّــاب: » لقــد كان تابعــا أمينــا للشــرائع البابويــة ومواظبــا علــى حضــور القداســات 
والســتماع إلــى العظــات... وقــد تــوج كل فضائلــه األخــرى ببغضــه لمبــادئ لوثــر 
الُمَقــدَّس  اَلِْكتَــاب  إلــى  عنايــة هللا  قادتــه  إذ  ولكــن  مقتــا شــديدا «.  إياهــا  ومقتــه 
ككثيريــن غيــره مــن النــاس فقــد أدهشــه أن يــرى فيــه » ل تعاليــم رومــا بــل تعاليــم 
لوثــر « )190(. فمنــذ ذلــك الحيــن كــرس نفســه تكريســا كامــالً لقضيــة اإلِنِْجيــل.

وشــجاعته  وفصاحتــه  ذكاءه  وإن  فرنســا «،  نبــالء  بيــن  عالــم  » أعظــم  كان 
التــي ل تُقهــر وغيرتــه وبســالته، ونفــوذه فــي البــالط الملكــي — ألنــه كان مــن أعــز 
أصدقــاء الملــك — كل ذلــك جعــل كثيريــن يعتقــدون أنــه ســيكون مصلــح البــالد. 
وقــد قــال بيــزا: » كان فــي وســع دي بركيــن أن يكــون لوثــر الثانــي لــو كان الملــك 
فرنســيس األول شــبيها بمنتخــب سكســونيا «. وقــد صــاح البابويــون قائليــن: » إنــه 
شــر مــن لوثــر « )191(. وبالحقيقــة إن الكاثوليــك فــي فرنســا كانــوا يخافونــه أكثــر 
مــن خوفهــم لوثــر، فألقــوه فــي الســجن بتهمــة كونــه هرطوقيــا، لكــّن الملــك أطلــق 
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ســراحه. وظــل الصــراع محتدمــا عــدة ســنين، وإذ كان الملــك فرنســيس يتأرجــح 
بيــن رومــا واإلصــالح كان أحيانــاً يتســامح مــع الرهبــان وأحيانــاً يكبــح غيرتهــم العنيفــة. 
وقــد ســجنت الســلطات البابويــة دي بركيــن ثــالث مــرات، وفــي كل مــرة كان يُطلــق 
ســراحه بأمــر الملــك الــذي إذ كان معجبــاً بذكائــه ونبوغــه ونبــل أخالقــه رفــض أن 

يتركــه ضحيــة لخبــث حكومــة البابــا وضغائنهــا.
أمــا دي بركيــن فقــد أُنــذر مــرارا بالخطــر الــذي كان يتهــدده فــي فرنســا، وألــح 
النفــي الختيــاري.  فــي  النجــاة  الذيــن وجــدوا  يتبــع خطــوات  عليــه أصدقــاؤه أن 
العظيمــة  وفصاحتــه  علمــه  مــع  الــذي  للظــروف،  المســاير  الجبــان  فاراســمس 
الحيــاة  يجعــل  الــذي  الخلقــي  والســمو  العظمــة  تلــك  إلــى  الوصــول  فــي  أخفــق 
يرســلوك  أن  » أُطلــب  يقــول:  بركيــن  إلــى دي  كتــب  للحــق،  والشــرف خادميــن 
أَلَْمانْيَــا. أنــت تعــرف بيــدا،  ســفيرا فــي دولــة أجنبيــة. اذهــب وســافر فــي أنحــاء 
ورجــل مثلــه هــو تنيــن ذو ألــف رأس ينفــث ســمومه فــي كل مــكان. إن أعــداءك 
يُســّمون لَِجئــون. ولــو أن قضيتــك أفضــل مــن قضيــة يســوع المســيح فلــن يتركــوك 
تفلَــت بــل ســيفتكون بــك فتــكا ذريعــا. ل تمعــن فــي الثقــة بحمايــة الملــك. وعلــى 

كل حــال ل تعرضنــي للخطــر مــع كليــة الالهــوت « )192(.

المخاطر تتكاثر
ولكــن إذ تكاثــرت المخاطــر وتفاقمــت األهــوال زادت غيــرة دي بركيــن وقوتــه. 
الــذات،  خدمــة  علــى  المنطويــة  السياســية  إراســمس  مشــورة  اتبــاع  مــن  فبــدل 
عــزم علــى اتخــاذ إجــراءات أعظــم جــرأة. ولــم يقنــع بالدفــاع عــن الحــق بــل هاجــم 
الضــاللت. فتهمــة الهرطقــة التــي حــاول الكاثوليــك أن يلصقوهــا بــه ألصقهــا هــو 
القســم  ورهبــان  المثقفــون  األســاتذة  هــم  وأنشــطهم  أعدائــه  ألــد  كان  وقــد  بهــم. 
الالهوتــي فــي جامعــة باريــس العظيمــة التــي كانــت مــن أســمى المراجــع اإلكليريكية 
فــي المدينــة وفــي األمــة. وقــد اســتخلص دي بركيــن مــن كتــب أولئــك العلمــاء اثنتــي 
عشــرة قضيــة جاهــر بأنهــا » مخالفــة للكتــاب المقــدس وهرطوقيــة «، والتمــس مــن 

الملــك أن يكــون َحكمــا فــي ذلــك الصــراع.
فــرح  بــل  المناضليــن وذكائهــم،  أولئــك  قــوة  إبــراز  ينفــر  الملــك  يكــن  لــم  وإذ 
أمــر  المتعجرفيــن،  الرهبــان  أولئــك  كبريــاء  إلذلل  لــه  ســنحت  قــد  الفرصــة  ألن 
كانــوا  س.  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  مــن  ببراهيــن  قضيتهــم  عــن  يدافعــوا  أن  الكاثوليــك 
يعرفــون جيــدا أن هــذا الســالح لــن يفيدهــم كثيــرا، أمــا الســجن والتعذيــب والحــرق 
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بالنــار فكانــت هــي األســلحة التــي عرفــوا جيــدا كيــف يحســنون اســتخدامها. واآلن 
فهــا هــي الدائــرة تــدور عليهــم إذ رأوا أنفســهم موشــكين علــى الســقوط فــي الهــوة 
ففــي حيرتهــم وذهولهــم جعلــوا  فيهــا.  بركيــن  إســقاط دي  يحاولــون  كانــوا  التــي 

للنجــاة يتلفتــون حولهــم طلبــا 
» فــي ذلــك الوقــت نفســه شــوهد تمثــال للعــذراء فــي زاويــة أحــد الشــوارع 
جماهيــر  وتقاطــرت  المدينــة.  فــي  عظيــم  شــغب  فحــدث  ومبتــورا «،  مشــوها 
النــاس إلــى ذلــك المــكان وهــم يعبــرون عــن حزنهــم وغضبهــم. وكذلــك الملــك 
ثــم  بركيــن «  تعاليــم دي  ثمــار  هــي  » هــذه  قائليــن:  تأثــرا عميقــا. وصاحــوا  تأثــر 
قالــوا: » إن كل شــيء مصيــره إلــى الدمــار — الديــن والشــرائع والعــرش نفســه — 

اللوثــري « )193(. بســبب مؤامــرة هــذا 
باريــس،  مــن  فانســحب  الملــك  أمــا  أخــرى.  مــرة  بركيــن  دي  علــى  وقُبــض 
وهكــذا تُركــت للرهبــان الحريــة إلتمــام أغراضهــم. فحوكــم هــذا المصلــح وحكــم 
فــي  المــوت  نُفــذ فيــه حكــم  بالمــوت، وحتــى ل يتدخــل فرنســيس إلنقــاذه  عليــه 
اإلعــدام  ســاحة  إلــى  ســيق  اليــوم  ذلــك  ظهــر  ففــي  نفســه.  بالحكــم  النطــق  يــوم 
حيــث اجتمعــت جمــوع كثيــرة لمشــاهدة ذلــك الحــدث. وكثيــرون رأوا بدهشــة 
وتشــاؤم أن هــذه الضحيــة قــد اختيــرت مــن بيــن أفضــل وأشــجع األســر النبيلــة فــي 
فرنســا. وقــد غشــيت وجــوه تلــك الجمــوع الصاخبــة ســحب الذهــول والغضــب 
والحتقــار والكراهيــة الُمــرة. لكــّن وجهــا واحــدا كان صافيــا لــم يعكــره شــيء. لقــد 
طــارت أفــكار ذلــك الشــهيد بعيــدا عــن منظــر ذلــك الشــغب فلــم يكــن يحــس بغيــر 

حضــور ســيده وربــه.

صمت دي بركين
التجهــم  نظــرات  إلــى  ول  فيهــا  ركــب  التــي  التعســة  العربــة  إلــى  يلتفــت  لــم 
والعبــوس التــي كان يوجههــا إليــه مضطهــدوه، ول إلــى المــوت المخيــف الــذي كان 
ماضيــا إليــه. فهــذه لــم يكتــرث لهــا، لكــّن ذاك الحــي الــذي كان ميتــا وهــو حــي إلــى 
أبــد األبديــن والــذي لــه مفاتيــح الهاويــة والمــوت كان واقفــا إلــى جــواره. كان وجــه دي 
بركيــن يتألــق بنــور الســماء وســالمها. وكان قــد لبــس ثيابــا فاخــرة، إذ ارتــدى معطفــا 
مــن المخمــل وصــدرة مــن األطلــس والفــولذ وبنطلونــاً نحيفــاً ذهبيــا « )194(. كان 
مزمعا أن يشهد إليمانه في محضر ملك الملوك وسكان المسكونة المشاهدين، 

ومــا كان ينبغــي أن تظهــر عالمــة مــن عالمــات الحــزن لتكــذب فرحــه أو تُعكــره.
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وإذ كان الموكــب يســير ببــطء فــي الشــوارع المزدحمــة لحــظ النــاس بدهشــة 
الســالم الصافــي والنصــرة الفرحــة فــي نظراتــه وهيئتــه، فقالــوا: » إنــه يشــبه إنســانا 

جالســا فــي هيــكل يتأمــل فــي األمــور المقدســة « )195(.
وعندمــا جــيء بــه إلــى مــكان اإلعــدام حــاول دي بركيــن أن يخاطــب الشــعب 
بــدأوا يصيحــون وبــدأ الجنــود  قليــال، ولكــن إذ كان الرهبــان يخشــون مغبــة ذلــك 
ففــي  وهكــذا  الشــهيد.  صــوت  يســمع  أن  أحــد  يســتطع  فلــم  أســلحتهم  يصلــون 
عــام 1529 قامــت أعلــى الســلطات األدبيــة واإلكليريكيــة لمدينــة باريــس المهذبــة 
عــن  دنيئــا  مثــال   1792 العــام  فــي  الفرنســية[  ]الثــورة  غوغــاء  » بإعطــاء  المثقفــة 
المشــنقة « )196(. المقدســة وهــم علــى  المحتضريــن  أصــوات  إســكات  كيفيــة 

محزنــا  موتــه  خبــر  فــكان  النــار.  فــي  جثتــه  وأحرقــت  بركيــن  دي  ُشــنق  وقــد 
قــال  فلقــد  عبثــاً.  يذهــب  لــم  مثالــه  لكــن  كلهــا.  فرنســا  فــي  اإلصــالح  ألصدقــاء 
شــهود الحــق: » إننــا نحــن أَيْضــاً علــى أتــم اســتعداد لمواجهــة المــوت بفــرح ونحــن 

.)197( اآلتيــة «  الحيــاة  إلــى  ناظــرون 
وفــي أثنــاء الضطهــاد الــذي وقــع فــي مييوكــس ُحــرم معلمــو اإليمــان المصلَــح 
مــن الترخيــص المعطــى لهــم للتبشــير فرحلــوا إلــى حقــول أخــرى. وبعــد قليــل ســافر 
ليففــر إلــى أَلَْمانْيَــا. أمــا فــارل فعــاد إلــى مســقط رأســه فــي شــرقي فرنســا لينشــر النــور 
حيــث قضــى ســني طفولتــه. وكانــت قــد وصلــت إلــى هنــاك أخبــار عــن األحــداث 
الجاريــة فــي مييوكــس، فوجــد الحــق الــذي علَّــم بــه المصلِــح بغيــرة ل تعــرف الخــوف 
َمــن يســتمعون إليــه. ولكــن ســرعان مــا ثــارت الســلطات إلســكاته فنفــي مــن المدينــة. 
ومــع أنــه لــم يعــد فــي مقــدوره أن يخــدم جهــارا فقــد جــال فــي األريــاف والقــرى معلمــا 
الغابــات  إلــى  يــأوي  وكان  المنعزلــة،  ومراعيهــم  الخاصــة  مســاكنهم  فــي  النــاس 
والكهــوف المنقــورة فــي الصخــور التــي كان يلجــأ إليهــا فــي حداثتــه. وكان هللا يُعــّده 
لتجــارب أقســى. وقــد قــال مــرة: » إن الصلبــان والضطهــادات ودســائس الشــيطان 
التــي ســبق أن أنــذرت بهــا كان يوجــد منهــا الشــيء الكثيــر، وهــي أقســى مــن أن 
أســتطيع احتمالهــا مــن تلقــاء نفســي، لكــّن هللا هــو أبــي فلقــد أمدنــي بالقــوة التــي 

أحتــاج إليهــا وهــذا هــو مــا يصنعــه بــي دائمــا « )198(.
وكمــا حــدث فــي أيــام الرســل كذلــك حــدث حينئــذ أن الضطهــادات » آلَــْت 
ومييوكــس  باريــس  مــن  طــردوا  فــإذ   .)12 :1 )فيلبــي  اإلِنِْجيــل «  ِم  تََقــدُّ إلــى  أَكْثَــَر 
النــور  ِبالَْكلَِمــِة « )أعمــال 8: 4(. وهكــذا شــق  ــِريَن  ُمبَشِّ َجالُــوا  تََشــتَّتُوا  » فَالَِّذيــَن 

لنفســه طريقــا فــي كثيــر مــن مقاطعــات فرنســا النائيــة.
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للا يعد كلفن
يــزال دائبــا فــي إعــداد عمــال لينشــروا رســالته. ففــي إحــدى  لقــد كان هللا ل 
مــدارس باريــس كان يوجــد شــاب مفكــر هــادئ، وكان قــد ســبق فأقــام البرهــان 
علــى أن لــه عقــال ثاقبــا جبــارا، كمــا كانــت حياتــه أَيْضــاً بــال لــوم كشــأنه فــي غيرتــه 
وذكائــه وتعبــده الدينــي. وســرعان مــا جعلــه نبوغــه ومثابرتــه مفخــرة الكليــة، وكان 
كثيــرون يؤملــون بــكل ثقــة أن جــون كلفــن ســيصير مــن أقــدر الرجــال وأكرمهــم فــي 
الدفــاع عــن الكنيســة. لكــّن شــعاعا مــن نــور هللا اختــرق جــدران التمســك بالتعاليــم 
التقليديــة والخرافــات التــي كان كلفــن محبوســا ضمنهــا. وقــد اقشــعر بدنــه عندمــا 
ســمع عــن التعاليــم الجديــدة، ولــم يكــن يشــك فــي أن الهراطقــة يســتحقون الحــرق 
بالنــار التــي اكتــووا بهــا. ومــع ذلــك فقــد جمعتــه الصدفــة وجهــا لوجــه أََمــام الهرطقــة 
وأرغــم علــى اختبــار قــوة الالهــوت الكاثوليكــي فــي مبــارزة التعليــم البروتســتانتي.

جــاء إلــى باريــس أحــد أبنــاء عمــه، وكان قــد انضــم إلــى المصلحيــن فاجتمــع 
أربكــت  التــي  المســائل  تلــك  فــي  يتباحثــان  كانــا  مــا  وكثيــراً  معــا  القريبــان  ذانــك 
غيــر  العالــم  فــي  توجــد  » ل  البروتســتانتي:  أوليفيتــان  فقــال  المســيحي.  العالــم 
بالطقــوس  يُخلّــص اإلنســان نفســه  النــاس وفيهــا  مــن اختــراع  ديانتيــن، إحداهمــا 
س والتــي  ــاب الُمَقــدَّ واألعمــال الصالحــة، أمــا األخــرى فهــي تلــك المعلنــة فــي اَلِْكتَ

المجانيــة وحدهــا «. بنعمــة هللا  الخــالص  ينتظــر  أن  اإلنســان  تُعلــم 
فصــاح كلفــن يقــول: » ل شــأن لــي بتعاليمــك الجديــدة هــذه. أفتظــن أننــي قــد 

عشــت فــي الضــالل كل أيامــي؟ « )199(.

تحت تأثير الحق
ولكــن اســتيقظت فــي عقلــه أفــكار لــم يقــو علــى طردهــا بعيــدا منــه بإرادتــه. فــإذ 
كان منفــردا فــي حجرتــه جعــل يتأمــل فــي مــا قالــه لــه ابــن عمــه. وقــد لزمــه تبكيــت 
الديــان  فــي حضــرة  ماثــل  وهــو  لــه  شــفيع  ول  نفســه  فــرأى  علــى خطيئتــه  شــديد 
القــدوس العــادل. إن شــفاعة القديســين واألعمــال الصالحــة وطقــوس الكنيســة 
عجــزت كلهــا عــن التكفيــر عــن الخطيئــة. ولــم يكــن يــرى أََمامــه ســوى قتــام اليــأس 
األبــدي. وعبثــاً حــاول أحبــار الكنيســة أن يُخففــوا عنــه ويلــه وشــقاءه. وعبثــاً لجــأ إلــى 

العتــراف واألعمــال التكفيريــة إذ لــم تُصلــح بينــه وبيــن هللا.
وفيمــا كان كلفــن ل يــزال مشــتبكا فــي تلــك المصارعــات التــي ل جــدوى منهــا 
أتتــه فرصــة للذهــاب لزيــارة أحــد المياديــن العامــة فــي أحــد األيــام، فــرأى هنــاك 
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هرطوقيــا يمــوت احتراقــا. وقــد أدهشــه الســالم الــذي كان يــراه مرتســما علــى وجــه 
تحــت  واقــع  الرهيــب، وهــو  المــوت  ذلــك  ففــي وســط عذابــات  الشــهيد.  ذلــك 
الشــهيد  ذلــك  أبــدى  والمــوت،  العــذاب  مــن  أرهــب  هــي  التــي  الكنيســة  دينونــة 
شــجاعًة وإيمانــا راح ذلــك الطالــب الشــاب يــوازن بينهمــا وبيــن يأســه وظلمتــه بألــم 
وانســحاق مــع حرصــه الشــديد علــى إطاعــة أوامــر الكنيســة بــكل صرامــة. وقــد علــم 
كلفــن أن إيمــان الهراطقــة كان يســتند إلــى اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس، فعقــد العــزم علــى 

دراســته حتــى يكتشــف، إذا أمكــن، ســر فرحهــم. 
قــد  ذبيحتــه  إن  اآلب،  » أيهــا  يقــول:  فصــاح  المســيح.  وجــد  الكتــاب  وفــي 
أســكتت غضبــك، ودمــه طهرنــي مــن كل نجاســاتي. وعلــى الصليــب حمــل اللعنــة 
عنــي، وموتــه كفــر عــن ذنوبــي. لقــد ابتكرنــا ألنفســنا كثيــرا مــن الجهــالت الباطلــة، 
كل  اعتُبــر  حتــى  قلبــي  لمســت  وقــد  كســراج،  أََمامــي  كلمتــك  وضعــت  لكنــك 

.)200( رجاســة «  يســوع  اســتحقاقات  غيــر  آخــر  اســتحقاق 
كان كلفــن قــد تعلـّـم لكــي يدخــل الخدمــة الكهنوتيــة. فــإذ كان فــي الثانيــة عشــرة 
مــن العمــر الحــق فــي خدمــة كنيســة صغيــرة وقــد حلــق لــه األســقف رأســه حســب 
قانــون الكنيســة. لكنــه لــم يُرســم ولــم يقــم بواجبــات الكاهــن بــل ُحســب عضــوا بيــن 

رجــال اإلكليــروس، وكان يحتفــظ بلقــب وظيفتــه ويتقاضــى مرتبــا عنهــا.
أمــا اآلن، وقــد أحــس أنــه لــن يمكنــه أن يصيــر كاهنــا، فقــد عكــف علــى دراســة 
القانــون بعــض الوقــت، لكنــه أخيــرا تــرك تلــك الدراســات وعقــد العــزم علــى تكريــس 
لقــد كان خجــول  للشــعب.  يكــون معلمــا  أن  فــي  تــردد  أنــه  حياتــه لإلنجيــل. غيــر 
بطبيعتــه وقــد ثقــل علــى نفســه عــبء مســؤولية تلــك الوظيفــة، وكان يرغــب فــي 
القيــام  فقبــل  أصدقائــه  توســالت  عليــه  انتصــرت  أخيــرا  للــدرس.  نفســه  تكريــس 
بذلــك العمــل. قــال: » إنــه أمــر مدهــش أن إنســانا وضيــع األصــل يتبــوأ هــذا المركــز 

الرفيــع العظيــم « )201(.

كلفن يبدأ عمله
بــدأ كلفــن عملــه بــكل هــدوء، فــكان كالمــه كالنــدى المتســاقط علــى األَْرض 
تحــت  إقليميــة  مدينــة  إلــى  وانطلــق  باريــس  تــرك  قــد  كان  إلحيائهــا.  اليابســة 
حراســة األميــرة مرغريــت التــي إذ كانــت تحــب اإِلنِْجيــل بســطت حمايتهــا علــى 
بــدأ  المظهــر. وقــد  العــادات وبســيط  يــزال حدثــا رقيــق  تالميــذه. كان كلفــن ل 
يجتمعــون حولــه كان  العائلــة  أفــراد  فــإذ كان  بيوتهــم.  فــي  الشــعب  بيــن  عملــه 
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الرســالة  ســمعوا  فالذيــن  الخــالص.  حقائــق  عــن  لهــم  ويكشــف  اإِلنِْجيــل  يقــرأ 
المعلــم  ذلــك  انتقــل  مــا  وســرعان  اآلخريــن،  إلــى  الســارة  األخبــار  تلــك  نقلــوا 
مفتوحــا  البــاب  يجــد  وكان  المنعزلــة.  والقــرى  المــدن  إلــى  المدينــة  تلــك  تــاركا 
أََمامــه إلــى القــالع واألكــواخ علــى الســواء، وكان يتقــدم ليضــع أساســات كنائــس 

المــوت. يهابــون  للحــق ل  كانــت ســتُْخِرج شــهودا 
بيــن  عــادي  غيــر  اهتيــاج  هنــاك  وكان  باريــس.  إلــى  عــاد  قليلــة  أشــهر  وبعــد 
اَلِْكتَــاب  إلــى  النــاس  قــادت  القديمــة  اللغــات  فدراســة  واألســاتذة.  العلمــاء 
الُمَقــدَّس، وكثيــرون ممــن لــم تتأثــر قلوبهــم مــن قبــل بحقائقــه جعلــوا بــكل شــوق 
يتباحثــون فيهــا، بــل كانــوا يحاربــون المناضليــن عــن الكاثوليكيــة. أمــا كلفــن فمــع 
كونــه ضليعــاً ومتمرســاً فــي مياديــن المجــادلت الالهوتيــة فقــد كانــت لديــه رســالة 
أســمى يتممهــا غيــر مــا كان ألولئــك الفالســفة الكثيــري الصخــب والمشــاغبات. 
الــذي  المناســب  الوقــت  فــكان هــذا هــو  اســتيقظت،  قــد  النــاس  كانــت عقــول 
تســودها ضجــة  الجامعــات  قاعــات  كانــت  حيــن  ففــي  الحــق.  فيــه  لهــم  يكشــف 
المجــادلت الالهوتيــة، كان كلفــن يتنقــل مــن بيــت إلــى بيــت وهــو يفســر اَلِْكتَــاب 

وإيــاه مصلوبــاً. المســيح  عــن  ويحدثهــم  للشــعب  س  الُمَقــدَّ

إشراق النور في باريس
اقتضــت عنايــة هللا أن تَُقــَدم إلــى مدينــة باريــس دعــوة أخــرى لقبــول اإلِنِْجيــل. 
تلــك  فــي  الطبقــات  مــن كل  النــاس  لكــّن كل  ليففــر وفــارل،  لقــد رفضــت دعــوة 
متأثــرا  كان  فــإذ  الملــك  أمــا  جديــد.  مــن  الرســالة  سيســمعون  كانــوا  العاصمــة 
باعتبــارات سياســية لــم يكــن ينحــاز إلــى رومــا تمامــا ضــد اإلصــالح. وأمــا مرغريــت 
فكانــت ل تــزال متشــبثة باألمــل فــي أن البروتســتانتية ســتنتصر فــي فرنســا. فعزمــت 
علــى أن تأمــر بالكــرازة بالعقيــدة المصلحــة فــي باريــس. ففــي أثنــاء غيــاب الملــك 
أمــرت خادمــا بروتســتانتيا بــأن يبشــر فــي كنائــس العاصمــة. وإذ منعــت الســلطات 
البابوية هذا فتحت األميرة أبواب القصر على سعتها. فأعدت حجرة كبيرة لتكون 
قاعــة لالجتماعــات، وأعلــن أنــه فــي ســاعة معينــة مــن كل يــوم ســتلقى عظــة، وُدعــي 
النــاس مــن كل الطبقــات والمراكــز للحضــور، فتقاطــرت جماهيــر الشــعب لحضــور 
ــع النــاس فــي غــرف النتظــار  الخدمــة. وإذ ضاقــت القاعــة بجماهيــر الشــعب تجمَّ
والردهــات. وكانــوا يجيئــون إلــى هنــاك كل يــوم باأللــوف، منهــم النبــالء والساســة 
والمحامــون والتجــار والصنــاع. وبــدل مــن أن يمنــع الملــك هــذه الجتماعــات فقــد 
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أمــر بفتــح كنيســتين مــن كنائــس باريــس. ولــم يســبق لتلــك المدينــة أن تأثــرت بكلمــة 
ليــرف  الســماء  مــن  نــزل  قــد  الحيــاة  بــدا وكأن روح  هللا كمــا حــدث حينئــذ. وقــد 
علــى ذلــك الشــعب. كمــا حلــت القناعــة والزهــد والطهــارة والنظــام والجــد والعمــل 

مــكان الســكر والخالعــة والمنازعــات والخصومــات والبطالــة. 
لكــّن األحبــار البابوييــن لــم يقفــوا مكتوفــي األيــدي. كان الملــك ل يــزال يرفــض 
ــر  التدخــل إليقــاف الكــرازة فاتجهــت الســلطات الدينيــة إلــى الشــعب، ولــم تّدخِّ
وإذ  وتعصبهــم.  بالخرافــات  المتعلقيــن  الجهلــة  الجمــوع  مخــاوف  إلثــارة  وســيلة 
القديــم  فــي  كأورشــليم  فإنهــا  الكذبــة  لمعلميهــا  جهلهــا  فــي  باريــس  خضعــت 
فــي  هللا  بكلمــة  التبشــير  ودام  لســالمها.  هــو  مــا  ول  افتقادهــا  زمــان  تعــرف  لــم 
مــن  الســاحقة  األكثريــة  فــإن  اإِلنِْجيــل  قبلــوا  كثيريــن  أن  ومــع  ســنتين،  العاصمــة 
يخــدم  لكــي  بالتســامح  تظاهــر  قــد  األول  فرنســيس  وكان  رفضــوه.  الشــعب 
أغراضــه، فافلــح البابويــون فــي اســتعادة ســيادتهم. ومــرة أخــرى أغلقــت الكنائــس 

الهراطقــة. لحــرق  النــار  وأعــدت 
كان كلفــن ل يــزال فــي باريــس يعــّد نفســه بالــدرس والتأمــل والصــالة لعملــه 
وخدماتــه العتيــدة. ومــن فــرط مواظبتــه علــى نشــر النــور حامــت حولــه الشــكوك. 
فــي  معتكفــه  فــي  نفســه  يظــن  وكان  بالنــار.  تحرقــه  أن  الســلطات  حاولــت  وقــد 
بــأن  ليخبــروه  إليــه  مســرعين  يهرولــون  أصدقائــه  ببعــض  وإذا  الخطــر،  عــن  منــأى 
بعــض الضبــاط هــم فــي طريقهــم إليــه ليلقــوا القبــض عليــه. وفــي تلــك اللحظــة 
ُســمع قــرع عنيــف علــى البــاب الخارجــي. ولــم تبــق لديــه برهــة واحــدة ليضيعهــا. 
وقــد أبقــى بعــض أصدقائــه أولئــك الضبــاط واقفيــن علــى البــاب فــي حيــن ســاعد 
أطــراف  إلــى  خارجــا  فأســرع  النوافــذ،  إحــدى  مــن  المصلــح  إنــزال  علــى  آخــرون 
المدينــة. وقــد لجــأ إلــى كــوخ عامــل مــن أصدقــاء اإلصــالح فتنكــر بثيــاب مضيفــه 
ووضــع فأســا علــى كتفــه واســتأنف رحلتــه. واتجــه فــي ســيره نحــو الجنــوب لجئــاً 

إلــى أمــالك مرغريــت مــرة أخــرى )202(.

تحت حماية األصدقاء
ظــل فــي ذلــك المــكان بضعــة أشــهر تحــت حمايــة أصدقــاء أقويــاء، وانشــغل 
في الدرس كما فعل من قبل ذلك. لكنه كان قد آل على نفســه أن يبشــر فرنســا، 
ولذلك لم يستطع أن يظل عاطال وقتا طويال. فحالما خفت شدة العاصفة قليال 
ذهــب يبحــث عــن حقــل جديــد للخدمــة فــي بواتييــه التــي تضــم جامعــة وحيــث كان 
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النــاس قــد بــدأوا يعتنقــون اآلراء الجديــدة ويقبلونهــا. وكان أنــاس مــن كل الطبقــات 
يصغــون إلــى رســالة اإلِنِْجيــل بفــرح. لــم يكــن التبشــير علنيــا بــل كان يعقــد الجتمــاع 
فــي بيــت كبيــر القضــاة، فــي محــل إقامتــه، وأحيانــاً فــي أحــد المتنزهــات. وكان 
كلفــن يشــرح كالم الحيــاة األبديــة لــكل مــن رغبــوا فــي ســماع أقوالــه. وبعــد وقــت 
إذ زاد عــدد الســامعين ارتــأوا أن يجتمعــوا خــارج المدينــة لضمــان ســالمتهم. وكان 
فــي جانــب ممــر عميــق ضيــق حولتــه األشــجار والصخــور المشــرفة  يوجــد كهــف 
إلــى معتكــف محجــوب عــن العيــون، فاختــاروه ليعقــدوا فيــه اجتماعاتهــم. وكانــوا 
جماعــات صغيــرة متخذيــن طرقــا مختلفــة. فــي هــذه البقعــة المنعزلــة كان اَلِْكتَــاب 
العشــاء  فريضــة  البروتســتانت  مــارس  المــكان  هــذا  فــي  ويُشــرح.  يُقــرأ  س  الُمَقــدَّ
مــن  كثيــرون  خــرج  الصغيــرة  الكنيســة  هــذه  ومــن  فرنســا.  فــي  مــرة  ألول  الربانــي 

المبشــرين األمنــاء.
وهــو  األمــل  بهــذا  متعلقــا  يــزال  ل  كان  باريــس.  إلــى  كلفــن  عــاد  أخــرى  ومــرة 
أن فرنســا كأمــة ســتقبل اإلصــالح. لكنــه وجــد كل بــاب مــن أبــواب العمــل مغلقــا 
تقريبــا. فكونــه يعلِّــم النــاس اإلِنِْجيــل معنــاه أنــه يســير فــي أقصــر الطــرق إلــى المــوت 
احتراقــا، ولذلــك قــرر أخيــرا أن يرحــل إلــى أَلَْمانْيَــا. ومــا إن تــرك فرنســا حتــى هبــت 
علــى البروتســتانت عاصفــة هائلــة بحيــث أنــه لــو بقــي لــكان مصيــره القتــل كغيــره.

إن المصلحيــن الفرنســيين إذ كانــوا يتوقــون إلــى أن يــروا بالدهــم ســائرة قدمــا 
فــي طريــق اإلصــالح كأَلَْمانْيَــا وسويســرا عولــوا علــى أن يضربــوا ضربــة جريئــة ضــد 
خرافــات رومــا توقــظ األمــة كلهــا. ولذلــك فقــد كُتبــت إعالنــات فــي ليلــة واحــدة 
تهاجــم القــداس وأرســلت بالبريــد إلــى كل أنحــاء فرنســا. لكــّن هــذه الحركــة الغيــورة 
والطائشــة فــي الوقــت نفســه بــدل مــن أن تعمــل علــى تقــدم اإلصــالح جلبــت الدمــار 
ليس على مروجيها فحسب بل على كل أصدقاء اإلصالح في كل أرجاء فرنسا. 
فلقــد أعطــت البابوييــن مــا كانــوا يبتغونــه، أي حجــة لطلــب إهــالك الهراطقــة هالكا 

تامــا لكونهــم مهيجيــن خطريــن علــى اســتقرار العــرش وســالم األمــة.
وبيــد خفيــة — لــم يُعلــم إذا كانــت يــد صديــق طائــش أو عــدو محتــال — ألصــق 
امتــأ  وقــد  الخاصــة.  الملــك  مقصــورة  بــاب  علــى  اإلعالنــات  تلــك  النــاس  أحــًد 
قلــب الملــك رعبــا. ففــي هــذا اإلعــالن هاجمــت يــد قاســية الخرافــات التــي ظــل 
التطفــل  لهــا، جــرأة  مثيــل  التــي ل  الجــرأة  أجيــال طويلــة. وهــذه  يوقرونهــا  النــاس 
بهــذه األقــوال الصريحــة المفزعــة فــي حضــرة الملــك، أثــارت غضبــه. ففــي ذهولــه 
ظــل بعــض الوقــت مرتعــدا وهــو صامــت وحينئــذ عبــر عــن اهتياجــه وغضبــه بهــذه 
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الكلمــات: » ليُقبَــض علــى كل مــن يُشــك فــي أنهــم لوثريــون مــن دون تمييــز. إنــي 
سأســتأصلهم جميعــا « )203(. وهكــذا قُضــى األمــر إذ عــزم الملــك علــى أن يلقــي 

بنفســه إلــى جانــب رومــا.

حكم إرهابي
اتُخــذت اإلجــراءات فــي الحــال للقبــض علــى كل أتبــاع لوثــر فــي باريــس. وكان 
المؤمنيــن لحضــور  يدعــو  أن  المصلــح معتــادا  اإليمــان  مــن معتنقــي  فقيــر  ِحرَفــي 
فــي  بالقتــل  وُهــدد  عليــه  فُقبــض  الخفــاء،  فــي  تعقــد  كانــت  التــي  الجتماعــات 
فــي  بروتســتانتي  كل  بيــت  إلــى  البابــا  مبعــوث  يرشــد  لــم  إذا  بالنــار  حرقــا  الحــال 
المــوت  مــن  خوفــه  لكــن  الدنــيء،  القتــراح  ذلــك  أََمــام  رعبــا  فارتجــف  المدينــة. 
احتراقــا انتصــر عليــه فــي النهايــة فرضــي بــأن يســلِّم إخوتــه. فســار الخائــن مــع موريــن 
المخبــر الســري الملكــي، وحولهمــا جماعــة مــن الكهنــة وحاملــي المباخــر والرهبــان 
تكريــم  ظاهريــا  المظاهــرة  هــذه  مــن  القصــد  كان  المدينــة.  شــوارع  فــي  والجنــد، 
» القربــان المقــدس «، والتكفيــر عــن اإلهانــة التــي لحقــت بذبيحــة القــداس مــن 
المهرجــان قصــد مهلــك مميــت.  يختفــي خلــف هــذا  البروتســتانت، ولكــن كان 
فلــدى وصولهــم مقابــل بيــت أحــد اللوثرييــن كان الخائــن يومــئ خفيــة، فيتوقــف 
الموكــب ويدخــل األعــداء البيــت، ويســحبون أفــراد العائلــة ويكبلونهــم بالقيــود. 
وكانــت تلــك الجماعــة الرهيبــة تتقــدم إلــى األََمــام بحثــا عــن ضحايــا جديــدة. » إنهــم 
لــم يُبقــوا علــى بيــت واحــد عظيمــا كان أو صغيــرا، حتــى كليــات جامعــة باريــس ... 
لقــد أرعــب موريــن المدينــة كلهــا ... كان ذلــك الحكــم حكــم اإلرهــاب « )204(.

وقــد قُتلــت كل تلــك الضحايــا بعــد عذابــات قاســية. وكان هنــاك أمــر خــاص 
يقضــي بــأن تكــون النــار خفيفــة حتــى تطــول مــدة عذاباتهــم. لكنهــم ماتــوا منتصريــن. 
فلــم يتزعــزع ثباتهــم ول عّكــر ســالَمهم ُمعكــر. وإذ عجــز المضطهــدون عــن زعزعــة 
ثبــات أولئــك الشــهداء الــذي ل يليــن أحســوا بأنهــم قــد انهزمــوا. » لقــد نصبــت 
المشــانق فــي كل أحيــاء باريــس، وتبــع ذلــك الحــرق بالنــار فــي أيــام متتابعــة، وكان 
القصــد مــن ذلــك نشــر الذعــر مــن الهرطقــة بنشــر القتــل واإلعــدام فــي كل مــكان. 
كل  اســتطاع  لقــد  الراجحــة.  هــي  اإلِنِْجيــل  كفــة  كانــت  النهايــة  ففــي  ذلــك  ومــع 
أهــل باريــس أن يــروا أي نــوع مــن الرجــال هــم أولئــك الذيــن أنجبتهــم تلــك اآلراء 
الحديثــة. لــم تكــن هنالــك منصــة أفضــل مــن منصــة كل شــهيد وهــو يمــوت احتراقــا. 
فذلــك الفــرح الرصيــن الــذي أنــار وجــوه هــؤلء الرجــال وهــم يســيرون... إلــى ســاحة 
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المشــتعلة،  النيــران  وســط  فــي  واقفــون  وهــم  أبدوهــا  التــي  والبطولــة  اإلعــدام، 
المشــاهدين  بعــض  غضــب  جعلــت  المظالــم  تلــك  عــن  وصفحهــم  ووداعتهــم 
ينقلــب إلــى أشــفاق وبغضتهــم إلــى محبــة، وكان دفاعــا ينطــق بأفصــح لســان وأقــوى 

حجــة فــي صالــح اإلِنِْجيــل « )205(.
وإذ كان الكهنــة يحرصــون علــى أن يجعلــوا حنــق الشــعب علــى أشــده أشــاعوا 
الكاثوليــك  ذبــح  بالتآمــر علــى  اتهموهــم  فلقــد  البروتســتانت.  التهــم ضــد  أرهــب 
لــم يكــن هنالــك ظــل  وقلــب الحكومــة وقتــل الملــك. لكــّن كل هــذه الدعــاءات 
مــن برهــان علــى صدقهــا. ومــع ذلــك فــإن هــذه التنبــؤات عــن الشــر كانــت ســتتم 
فــي ظــروف تختلــف عــن هــذه الظــروف اختالفــا بينــا وألســباب مــن نــوع مختلــف. 
تجمعــت  األبريــاء  البروتســتانت  ضــد  الكاثوليــك  ارتكبهــا  التــي  القســوة  فأعمــال 
تنبــأوا  الــذي  الهــالك  بهــم  أوقعــت  بقــرون  ذلــك  وبعــد  رهيــب،  ثقيــل  جــزاء  فــي 
بأنــه يتهددهــم، ملــكا وحكومــة وشــعبا. لكنــه جــزاء وقــع عليهــم بأيــدي الملحديــن 
والبابوييــن أنفســهم. فلــم يكــن توطيــد دعائــم البروتســتانتية بــل هــو كبحهــا وكبتهــا 

مــا ســيوقع بفرنســا كــوارث هائلــة بعــد قرابــة 300 ســنة.
طبقــات  كل  والرعــب  والشــكوك  الشــبهات  شــملت  الوقــت  ذلــك  فــي 
التعاليــم  تأصلــت  إلــى أي حــد  النــاس  العــام رأى  الذعــر  المجتمــع. وفــي وســط 
اللوثريــة فــي عقــول الرجــال الذيــن كانــوا قــد تلقــوا أعلــى تعليــم وتمتعــوا بأعظــم 
ومهمــة  ســامية  كثيــرة  وظائــف  أن  وجــدوا  لقــد  الســامية.  باألخــالق  وتحلــوا  نفــوذ 
قــد خلــت مــن أصحابهــا. واختفــى كثيــرون مــن الصنــاع ورجــال المطابــع والعلمــاء 
وأســاتذة الجامعــات والمؤلفيــن، وحتــى ندمــاء الملــك. وهــرب مئــات مــن باريــس، 
نفــوا أنفســهم مــن وطنهــم، وفــي حــالت كثيــرة قدمــوا أول إخطــار علــى انحيازهــم 
للعقيــدة المصلحــة. وقــد جعــل البابويــون ينظــرون حولهــم فــي ذهــول وهــم يفكــرون 
فــي الهراطقــة الذيــن عاشــوا فيمــا بينهــم مــن دون أن يثيــروا الشــبهات. وقــد صبــوا 
قبضــة  فــي  كانــوا  الذيــن  الفقــراء  مــن  الضحايــا  جماهيــر  علــى  غضبهــم  جامــات 
أيديهــم. واكتظــت الســجون باألبريــاء وأظلمــت الســماء بالدخــان المتصاعــد مــن 

باإلِنِْجيــل. المعترفيــن  لقتــل  المنصوبــة  المحرقــات 
بــدأت  التــي  بأنــه قائــد فــي حركــة النهضــة  لقــد كان فرنســيس األول يتشــدق 
فــي أوائــل القــرن الســادس عشــر، وســره أن يجمــع فــي بالطــه رجــال علمــاء مــن كل 
البلــدان. وكان التســامح القليــل الــذي أظهــره لإلصــالح يعــزى نوعــا مــا إلــى حبــه 
العلــم واحتقــاره جهــل الرهبــان وخرافاتهــم. ولكــن إذ دفعتــه غيرتــه إلــى اســتئصال 
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الهرطقــة أصــدر مــن كان نصيــرا للعلــم ومحبــا للعلمــاء منشــورا بإلغــاء الطباعــة فــي 
كل أنحــاء فرنســا! وهــو بذلــك يقــدم إلينــا مثــال، ضمــن أمثلــة كثيــرة ســجلها التاريــخ، 
عــن أن الثقافــة العقليــة ليســت واقيــة لإلنســان مــن التعصــب الدينــي والضطهــاد.

كانــت فرنســا عازمــة علــى مالشــاة البروتســتانتية فــي احتفــال مقــدس عــام. 
القــداس  بــذم ذبيحــة  إلــى عنــان الســماء  التــي بلغــت  الكهنــة إن اإلهانــة  وقــال 
التصديــق  فــي  شــعبه  عــن  ينــوب  أن  يجــب  الملــك  وإن  بالــدم،  غســلها  يجــب 

العمــل المخيــف. علــى ذلــك 
وتقــرر أن يكــون اليــوم الحــادي والعشــرون مــن شــهر كانــون الثانــي )ينايــر( عــام 
1535 اليــوم المعيــن للقيــام بذلــك الحتفــال الرهيــب. فثــارت المخــاوف الوهميــة 
والكراهيــة المتعصبــة العميــاء فــي قلــوب األمــة جمعــاء. واجتمعــت فــي باريــس 
جماهيــر مــن النــاس القادميــن مــن األريــاف المحيطــة بهــا فامتــأت بهــم الشــوارع. 
اليــوم ســيُبدأ بموكــب مهيــب » وقــد ُعلقــت علــى البيــوت المحيطــة  كان ذلــك 
بالشــوارع أقمشــة حــداد ســوداء، كمــا أقيمــت مذابــح متباعــدة «. وأضــيء ســراج 
أََمــام كل بــاب تكريمــا » للســر المقــدس «. » وقبــل الفجــر بــدأ الموكــب يتجمــع 
أََمــام قصــر الملــك. فــي مقّدمــه جــاءت أعــالم األبروشــيات المتعــددة وصلبانهــا، 
وبعدهــا ســار المواطنــون اثنيــن اثنيــن حامليــن الســرج «. ثــم أقبلــت الرهبانيــات 
الذخائــر  مــن  بمجموعــة  ذلــك  بعــد  وأتــي  الخــاص.  زيهــا  فــي  منهــا  كل  األربــع، 
الشــهيرة وخلفهــا رجــال اإلكليــروس األشــراف فــي حللهــم األرجوانيــة والقرمزيــة، 

وثيابهــم الزاهيــة الجميلــة البراقــة، وقــد غمرتهــم الزينــات المجملــة بالجواهــر.
» وحمــل أســقف باريــس ذبيحــة القربــان تحــت مظلــة فخمــة... يحملهــا أربعــة 
لــم  مــن أمــراء البيــت المالــك... وخلــف القربــان الملــك فرنســيس األول الــذي 
تــاج الملــك ول الحلــة الملوكيــة «. » فــإذ كان ملــك  اليــوم ل  يلبــس فــي ذلــك 
فرنســا حاســر الــرأس وهــو متجــه ببصــره إلــى األَرْض وفــي يــده ســراج منيــر « ظهــر 
» فــي هيئــة إنســان تائــب نــادم « )206(. وكان يجثــو أََمــام كل مذبــح بــكل تذلــل 
بــه  الــذي تلوثــت  الــدم الزكــي  بهــا روحــه أو  التــي تنجســت  ليــس ألجــل الرذائــل 
يــداه، بــل ألجــل الخطيئــة المميتــة التــي ارتكبهــا رعايــاه الذيــن تجــرأوا علــى إدانــة 
اثنيــن  يســيرون  وهــم  الدولــة  ورؤســاء  الملكــة  جــاءت  وبعــده  القــداس.  ذبيحــة 

اثنيــن وكل يحمــل ســراجا منيــرا.
وكجــزء مــن خدمــات ذلــك اليــوم خاطــب الملــك رجــال المملكــة العظــام فــي 
باحــة قصــر األســقف الكبيــرة. فظهــر أََمامهــم بوجــه حزيــن. وبــكالم فصيــح مؤثــر كان 
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ينــوح علــى » الجريمــة والتجديــف ويــوم الحــزن والعــار « الــذي حــل باألمــة. وقــد 
التــي  الوبائيــة  الهرطقــة  اســتئصال  فــي  يســاعدوا  بــأن  المخلصيــن  رعايــاه  طالــب 
كانــت تتهــدد فرنســا بالدمــار، ثــم قــال: » وعلــى قــدر مــا أنــا متأكــد مــن أننــي ملككــم 
أيهــا الســادة لــو رأيــت عضــوا مــن أعضــاء جســمي ملطخــا أو مصابــا بهــذا التعفــن 
والفســاد الكريــه لكنــت أقدمــه إليكــم لكــي تبتــروه... وأكثــر مــن هــذا فلــو علمــت 
أســلمه  كنــت  بــل  عليــه...  أبقيــت  لمــا  الهرطقــة  بهــذه  متنجــس  أبنائــي  أحــد  أن 
بنفســي وأقدمــه ذبيحــة هلل «. وقــد انهمــرت الدمــوع مــن عينيــه فاحتبــس صوتــه 
ولــم يســتطع أن يتكلــم، فبكــى كل ذلــك الجمــع، وصاحــوا يقولــون بصــوت واحــد: 

» إننــا ســنعيش ونمــوت فــي ســبيل الديــن الكاثوليكــي « )207(.
لقــد  الحــق!  نــور  رفضــت  أمــة  شــملت  التــي  الظلمــة  تلــك  أرهــب  كان  مــا 
وقداســتها،  قوتَهــا  شــاهدت  بعدمــا  فرنســا  لكــّن  المخلِّصــة «  » النعمــة  ظهــرت 
وبعدمــا اجتــذب جمالُهــا آلفــا مــن النفــوس، وبعدمــا اســتنارت المــدُن والقــرى 
بنورهــا، ارتــدت إلــى الــوراء إذ اختــارت الظلمــة ورفضــت النــور. لقــد طرحــوا عنهــم 
هبــة الســماء قالــوا عــن الشــر خيــرا وعــن الخيــر شــرا إلــى أن ســقطوا ضحايــا خــداع 
النفــس العنيــد. واآلن فمــع أنهــم يعتقــدون فعــالً أنهــم باضطهادهــم شــعب هللا 
إنمــا يــؤّدون لــه تعالــى خدمــة فــإن ذلــك اإلخــالص لــم يبررهــم. أنهــم بــكل عنــاد 
أرواحهــم  تلطيــخ  ومــن  الخــداع  مــن  ينقذهــم  أن  يمكــن  كان  الــذي  النــور  رفضــوا 

األبريــاء. بدمــاء ضحاياهــم 

َقَسم الستئصال الهرطقة
فــي  وذلــك  الهرطقــة  يســتأْصلوا  بــأن  مقدســا  قســما  الجميــع  أقســم  وقــد 
الكاتدرائيــة العظيمــة حيــث نصبــت » إلهــة العقــل « علــى العــرش بعــد ذلــك 
وقــد  الحــي.  اإللــه  نســيت  التــي  األمــة  تلــك  نصبتهــا  ســنة،  مئــة  ثــالث  بحوالــي 
قــد اقســموا  الــذي  العمــل  فــي  مــن جديــد وشــرع ممثلــو فرنســا  الموكــب  نُظــم 
بعــض  كان  التــي  الصقــالت  نصبــت  قصيــرة  مســافات  » فعلــى  يعملــوه.  أن 
النــار  تشــعل  أن  ورتبــوا  أحيــاء،  عليهــا  ســيُحرقون  البروتســتانت  المســيحيين 
فــي اللحظــة التــي يقتــرب فيهــا الملــك منهــم، وأن يتوقــف الموكــب لمشــاهدة 
شــهود  قاســاها  التــي  العذابــات  تفاصيــل  ذكــر  مجــرد  إن   .)208( اإلعــدام « 
ولــم  ثبتــوا  الضحايــا  أولئــك  لكــّن  للشــعور،  ومدمــر  مرعــب  أولئــك  المســيح 
أومــن  قائــال: » أنــا ل  أجــاب  يتراجــع  أن  ألــح علــى واحــد منهــم  فــإذ  يتراجعــوا. 
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بغيــر مــا ســبق األنبيــاء والرســل فكــرزوا بــه ومــا آمنــت بــه جمــوع القديســين. إن 
.)209( الجحيــم «  قــوات  كل  ســيقاوم  وهــو  بــاهلل،  راســخ  إيمانــي 

وكان الموكــب يتوقــف مــرارا أََمــام أماكــن التعذيــب، فلمــا وصلــوا إلــى قصــر 
الملــك الــذي كانــوا قــد انطلقــوا منــه تفــرق الجمــع، وانســحب الملــك واألســاقفة، 
وهــم راضــون كل الرضــى عــن إجــراءات ذلــك اليــوم، وكانــوا يهنئــون أنفســهم بــأن 

العمــل الــذي قــد بــدأً بــه سيســتمر حتــى تتالشــى الهرطقــة تمامــا.

محاربة اإلِنِْجيل بعنف
تأكيــد،  بــكل  سيُســتأصل  كان  فرنســا  رفضتــه  قــد  الــذي  الســالم  إنجيــل  إن 
)ينايــر(  الثانــي  كانــون  مــن  والعشــرين  الحــادي  ففــي  ذلــك!  نتائــج  أرهــب  ومــا 
عــام 1793، أي بعــد 258 ســنة مــن اليــوم نفســه الــذي فيــه شــرعت فرنســا فــي 
تمامــاً،  مختلــف  بهــدف  ولكــن  آخــر،  موكــب  هنــاك  كان  المصلحيــن،  اضطهــاد 
الرئيســية.  الشــخصية  هــو  الملــك  كان  أخــرى  ومــرة  باريــس.  شــوارع  فــي  ســار 
ومــرة أخــرى كان هنالــك شــغب وضوضــاء، ومــرة أخــرى صــاح النــاس فــي طلــب 
ضحايــا جديــدة، ومــرة أخــرى كانــت تـُـرى الصقــالت الســود، ومــرة أخــرى انتهــت 
أحــداث اليــوم بالمحرقــات الهائلــة. وكان الملــك لويــس الســادس عشــر يناضــل 
انيه وجالديــه، لكنهــم ســحبوه إلــى ســاحة اإلعــدام حيــث أمســك  بيــن أيــدي ســجَّ
بــكل قــوة وطــرح علــى األَرْض وهــوت الفــأس علــى عنقــه فتدحــرج رأســه المقطــوع 
تلــك  مــن  فبالقــرب  الوحيــدة،  الضحيــة  هــو  الملــك  يكــن  ولــم   .)210( بعيــدا « 
البقعــة هلــك 2800 نفــس تحــت حــد المقصلــة القاطــع فــي خــالل تلــك األيــام 

الداميــة، أيــام حكــم الرعــب.
لقــد قــدم اإلصــالح إلــى العالــم كتابــا مفتوحــا كاشــفا لهــم عــن وصايــا شــريعة 
المحــدودة  غيــر  هللا  محبــة  إن  الشــعب.  ضمائــر  علــى  بمطالبــه  يلــح  وهــو  هللا 
هللا:  قــال  لقــد  ومبادئهــا.  الســماء  شــرائع  عــن  للنــاس  كشــفت  قــد  والســرمدية 
الَِّذيــَن  ــُعوِب  الشُّ أَْعيُــِن  أََمــام  َوِفطَْنتُُكــْم  ِحْكَمتُُكــْم  ذلِــَك  َواْعَملُــوا ألن  » فَاْحَفظُــوا 
ــْعُب الَْعِظيــُم إِنََّمــا ُهــَو َشــْعٌب  يَْســَمُعوَن كُلَّ هــِذِه الَْفرَائِــِض، فَيَُقولُــوَن: هــَذا الشَّ
َحِكيــٌم َوفَِطــٌن « )تثنيــة 4: 6(. إن فرنســا عندمــا رفضــت هبــة الســماء زرعــت بــذار 
الفوضــى والخــراب، ثــم إن التفاعــل الــذي ل مفــر منــه بيــن الســبب والنتيجــة نتجــت 

منــه تلــك الثــورة الهائلــة التــي بــدأ بهــا حكــم الرعــب.
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فارل في سويسرا
طويــل،  بوقــت  المشــؤومة،  اإلعالنــات  تلــك  بســبب  الضطهــاد  ثــار  قبلمــا 
إلــى  أُجبــر فــارل الشــجاع الغيــور علــى الهــرب مــن أرض ميــالده، فانطلــق ذاهبــاً 
سويســرا وســاعد علــى نجــاح عمــل زوينكلــي، وهكــذا جعــل كفــة اإلصــالح ترجــح. 
وقــد قضــى ســنواته األخيــرة فــي تلــك البــالد، ومــع ذلــك فقــد ظــل يبــذل جهــوده 
ونفــوذه الثابــت إلصــالح فرنســا. وفــي خــالل الســنوات األولــى التــي قضاهــا فــي 
منفــاه اتجهــت مســاعيه بنــوع خــاص إلــى نشــر رســالة اإِلنِْجيــل فــي وطنــه. وقــد 
التــي  الحــدود، وبيقظتــه  الســاكنين عنــد  تبشــير مواطنيــه  فــي  قضــى وقتــا كبيــرا 
ونصائحــه.  بتشــجيعاته  الشــعب  وأعــان  الصــراع،  يراقــب  كان  الــكالل  تعــرف  ل 
إلــى  األلمــان  المصلحيــن  مؤلفــات  ترجمــت  المبعديــن  مــن  غيــره  وبمســاعدة 
س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  ومــن  الكتــب  هــذه  مــن  كبيــرة  كميــات  وطُبعــت  الفرنســية، 
الفرنســي. وكان الموزعــون يبيعــون هــذه الكتــب بكثــرة فــي فرنســا. كانــت تلــك 
الكتــب تعطــى للموزعيــن بأثمــان مخفضــة، وهكــذا ســاعدتهم األربــاح التــي كانــوا 

يحصلــون عليهــا علــى الســتمرار فــي ذلــك العمــل.
لقــد بــدأ فــارل عملــه فــي سويســرا فــي زي معلــم مدرســة وضيــع. وإذ لجــأ إلــى 
أبروشــية منعزلــة كــرس نفســه لتعليــم الصغــار. وفضــال عــن فــروع العلــم العاديــة 
س بــكل حــذر علــى أمــل أن يصــل إلــى اآلبــاء عــن طريــق  قــدم حقائــق اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّ
أولدهم. وقد آمن بعضهم، لكّن الكهنة انبروا له ليوقفوا ذلك العمل، وثار سكان 
األريــاف المتعلقــون بالخرافــات فقاومــوه. وقــد دافــع الكهنــة بقولهــم: » ذلــك ل 
بالحــرب «  بــل  بالســالم  تجــيء  بــه ل  الكــرازة  المســيح ألن  إنجيــل  يكــون  يمكــن أن 
)211(. وعندمــا طُــرد فــارل مــن مدينــة هــرب كالتالميــذ األوليــن إلــى أخــرى. فمــن 
قريــة إلــى قريــة ومــن مدينــة إلــى مدينــة أخــرى انطلــق ســيرا علــى قدميــه متحمــال 
الجــوع والبــرد والتعــب. وفــي كل مــكان كانــت المخاطــر تتهــدده. كان يبشــر فــي 
األســواق والكنائــس، وأحيانــا كان يقــف علــى منابــر الكاتدرائيــات. وأحيانــا كان يجــد 
الكنيســة خاليــة مــن الســامعين، وفــي أحيــان أخــرى كان تبشــيره يقاطَــع بصيحــات 
التهكــم، فــي ذات مــرة ُســحب مــن المنبــر بعنــف. وقــد تحــرش بــه الرعــاع أكثــر مــن 
مــرة، وُضــرب حتــى أشــرف علــى المــوت. ومــع ذلــك فقــد ظــل متقدمــا فــي ســيره. 
إلــى الهجــوم بإصــرار ل يتزعــزع.  أنــه عــاد  أنــه قــد ُصــدَّ فــي أحيــان كثيــرة إل  ومــع 
وكان يــرى مدينــة بعــد مدينــة وبلــدة بعــد أخــرى، كانــت قبــال معاقــل للبابوييــن، 
تفتــح أبوابهــا لإلنجيــل. واألبروشــية الصغيــرة التــي بــدأ عملــه فيهــا قبلــت العقيــدة 
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الطقــوس  أَيْضــاً  همــا  نبذتاهمــا  ونيوشــاتل  مــورات  مدينتــي  أن  كمــا  المصلحــة. 
البابويــة وأخرجتــا التماثيــل الوثنيــة مــن الكنائــس.

اختيار وسيلة متواضعة 
وكان فــارل يشــتاق منــذ زمــٍن بعيــد إلــى أن يرفــع العلــم البروتســتانتي فــي مدينــة 
جنيــف. فلــو أمكنــه أن يربــح هــذه المدينــة فقــد تصبــح مركــزا لإلصــالح فــي فرنســا 
وسويســرا وإيطاليــا. فــإذ جعــل هــذا الهــدف نصــب عينيــه ظــل يواصــل جهــوده 
حتــى ربــح كثيــرا مــن المــدن والقــرى المجــاورة. ثــم دخــل جنيــف ومعــه رفيــق واحــد. 
ولكــن لــم يُســمح لــه بــأن يعــظ أكثــر مــن مرتيــن. وقــد حــاول الكهنــة عبثــا أن يقنعــوا 
الســلطات المدنيــة بإدانتــه، فاســتدعوه للمثــول أََمــام مجلــس إكليريكــي، وأتــوا هــم 
المجلــس يحملــون الســالح تحــت طيــات ثيابهــم إذ كانــوا ينــوون اغتيالــه. وقــد وقــف 
خــارج المجلــس جمــع مــن إلــى الرعــاع الشرســين المســلحين بالهــراوات والســيوف 
لكــي يتأكــدوا مــن موتــه إذا أمكنــه اإلفــالت مــن المجلــس. ومــع ذلــك فــإن وجــود 
القضــاة والقــوة المســلحة أنقــذه. باكــراً اليــوم التالــي أُخــذ هــو وزميلــه ليعبــرا البحيــرة 

إلــى مــكان أميــن. وهكــذا انتهــى أول مجهــود بذلــه لتبشــير جنيــف.
أمــا المحاولــة التاليــة فقــد اســتخدمت فيهــا وســيلة متواضعــة: شــاب وضيــع 
المظهــر قوبــل بفتــور حتــى مــن المعترفيــن بصداقتهــم لإلصــالح. ولكــن أي نجــاح 
يمكــن أن يحــرزه هــذا اإلنســان فــي المدينــة التــي طُــرد منهــا فــارل؟ وكيــف يســتطيع 
مثــل هــذا اإلنســان الــذي تعــوزه الشــجاعة والخبــرة أن يصمــد لتلــك العاصفــة التــي 
ِة، بَــْل  قــد هــرب مــن أََمامهــا أقــوى الرجــال وأشــجعهم؟ » ...لَ ِبالُْقــْدرَِة َولَ ِبالُْقــوَّ
لِيُْخــِزَي  الَْعالَــِم  ُضَعَفــاَء  هللُا  » اْختَــاَر   .)6  :4 )زكريــا  الُْجُنــوِد «  رَبُّ  قَــاَل  ِبُروِحــي 
ــاِس «  ــاِس! َوَضْعــَف هللِا أَقْــَوى ِمــَن النَّ األَقِْويَــاَء «، » ألن َجَهالَــَة هللِا أَْحَكــُم ِمــَن النَّ

)1 كورنثــوس 1: 27، 25(.
بــدأ فرومنــت )وهــذا هــو اســم ذلــك الشــاب( عملــه كمعلــم مدرســة. فالحقائــق 
بيوتهــم.  فــي  آبائهــم  مســامع  علــى  رددوهــا  المدرســة  فــي  لــأولد  علمهــا  التــي 
وســرعان مــا أقبــل الوالــدون ليســتمعوا إلــى شــرح اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس حتــى امتــأت 
حجــرة الدراســة بالمســتمعين المنتبهيــن وقــد ُوزعــت عليهــم كتــب العهــد الجديــد 
وبعــض النبــذ مجانــا فوصلــت إلــى أيــدي كثيريــن ممــن لــم يجســروا علــى المجــيء 
عالنيــة ليســمعوا تلــك التعاليــم الجديــدة. وبعــد وقــت أجبــر هــذا المعلــم أَيْضــاً 
علــى الهــرب صونــا لحياتــه، لكــّن التعاليــم التــي علمهــا للنــاس علقــت بعقولهــم. 
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لقــد ُزرع اإلصــالح وظــل يقــوى ويمتــد. وقــد عــاد المبشــرون، وبفضــل جهودهــم 
ثبتــت العبــادة البروتســتانتية فــي جنيــف أخيــرا.

كانــت المدينــة قــد أعلنــت انحيازهــا إلــى جانــب اإلصــالح عندمــا دخــل كلفــن 
مــن أبوابهــا بعــد جــولت متعــددة وتقلبــات مختلفــة مــرت بــه. فــإذ كان عائــدا مــن 
آخــر زيــارة لمســقط رأســه كان ســائرا فــي طريقــه إلــى بــازل، فلمــا رأى جيــوش شــارل 

الخامــس تســد عليــه الطريــق اضطــر أن يتخــذ طريقــا دائريــا يمــر بجنيــف.
يــد هللا تعمــل. فمــع أن جنيــف قبلــت  بــأن  الزيــارة اعتــرف فــارل  فــي هــذه 
العقيــدة المصلحــة إل أنــه كان باقيــا عمــل عظيــم ينبغــي إنجــازه فيهــا. فالنــاس 
تتــم  أن  ينبغــي  التجديــد  وعمليــة  كأفــراد.  بــل  كجماعــات  هللا  إلــى  يهتــدون  ل 
فــي القلــب والضميــر بقــوة الــرُّوح الُْقــُدِس ل بقــرارات المجالــس. وفيمــا طــرح 
ينبــذوا  ألن  تمامــاً  مســتعدين  يكونــوا  لــم  رومــا  ســلطة  عنهــم  جنيــف  شــعب 
مبــادئ  تثبيــُت  ســهلًة  مهمــًة  تكــن  ولــم  حكمهــا.  تحــت  تفشــت  التــي  الرذائــل 
المركــز  ليمــأ عــن جــدارة  المدينــة وإعــداد شــعبها  فــي هــذه  اإِلنِْجيــل الطاهــرة 

اليــه. تدعــوه  اإللهيــة  العنايــة  أن  بــدا  الــذي 
كان فــارل واثقــا بأنــه قــد وجــد فــي كلفــن الشــخص الــذي يمكنــه أن يشــركه معــه 
فــي هــذا العمــل. وقــد ناشــد ذلــك الواعــَظ الشــاب باســم هللا أن يبقــى ليخــدم 
معــه. لكــّن كلفــن تراجــع فزعــا. فــإذ كان بطبعــه خجــول ومحبــا للســالم فقــد أجفــل 
مــن الحتــكاك بأهــل جنيــف الذيــن كانــت روحهــم جريئــة ومعتــزة بنفســها وعنيفــة. 
ثــم إن اعتــالل صحتــه وولعــه بالــدرس والِطِّــالع جعــاله يميــل إلــى العزلــة وينشــدها. 
وإذ كان يعتقــد أنــه بكتاباتــه يمكنــه أن يســدي أجــل الخدمــات لقضيــة اإلصــالح كان 
يرغــب فــي أن يجــد لنفســه معتكفــا هادئــا فيــه ينّكــب علــى الــدرس، وهكــذا فعــن 
طريــق المطبوعــات يســتطيع أن يعلــم الكنائــس ويبنيهــا. لكــّن إنــذار فــارل المهيــب 
المقــدس جــاءه كأنــه صــوت مــن الســماء فلــم يجــرؤ علــى الرفــض. وقــد قــال » إنــه 
تــراءى لــه وكأن يــد هللا قــد امتــدت إليــه مــن الســماء لتمســك بــه، وثبتتــه علــى نحــو 

قاطــع فــي المــكان الــذي كان يرغــب كل الرغبــة فــي تركــه « )212(.

أعداء ألداء لإلصالح
فــي هــذا الوقــت كانــت مخاطــر عظيمــة محدقــة بالقضيــة البروتســتانتية. لقــد 
أرعــدت حرومــات البابــا ضــد جنيــف فكانــت هنالــك أمــم قويــة تتوعدهــا بالهــالك. 
فكيــف لهــذه المدينــة الصغيــرة أن تقــاوم الســلطة الدينيــة القويــة الجبــارة التــي طالما 
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أََمــام  تصمــد  أن  يمكنهــا  وكيــف  لهــا؟  الخضــوع  علــى  واألباطــرة  الملــوك  أرغمــت 
الجيــوش القويــة التــي يقودهــا غــزاة العالــم األشــداء الصناديــد؟

فــي كل العالــم المســيحي كانــت البروتســتانتية مهــددة بأعــداء أقويــاء مرعبيــن. 
فــإذ أحــرز اإلصــالح أول انتصاراتــه عبــأت رومــا قــوات جديــدة علــى أمــل أن تقضــي 
عليــه بالدمــار. وفــي هــذا الوقــت أنشــئت رهبنــة اليســوعيين )الجزويــت( وهــي 
أقســى أبطــال البابويــة الفاســدين وأقواهــم. فــإذ انقطعــوا عــن كل الصــالت األَرْضيــة 
وبُتــروا مــن كل المصالــح البشــرية واُِميتــوا عــن مطالــب العاطفــة الطبيعيــة وابكمــوا 
العقــل والضميــر، فإنهــم لــم يكونــوا يعرفــون قانونــا ول صلــة عــدا قوانيــن رهبانيتهــم 
وِصالتهــا، ولــم يكونــوا يعرفــون واجبــا غيــر واجــب نشــر ســلطانها )انظــر التذييــل(. 
لكــّن إنجيــل المســيح كان قــد أعــان معتنقيــه علــى مواجهــة األخطــار واحتمــال اآللم 
وعــدم تهيــب البــرد أو الجــوع أو التعــب أو الفقــر، وعلــى رفــع رايــة الحــق فــي وجــه 
آلت التعذيــب أو الســجون أو النــار المحرقــة. فلكــي ينــازل الجزويــت هــذه القــوات 
أضرمــوا قلــوب تابعيهــم بنــار التعصــب الــذي أعانهــم علــى احتمــال مخاطــر مماثلــة 
واســتخدام كل قــوى الخــداع لمقاومــة قــوة الحــق. فلــم يتورعــوا عــن ارتــكاب أفظــع 
الجرائــم أو اســتخدام أحــط أســاليب الخــداع أو الغــش المتعــددة األشــكال. ومــع 
كونهــم قــد نــذروا أن يعيشــوا عيشــة الفقــر والتضــاع مــدى الحيــاة فقــد كان هدفهــم 
المدروس أن يحرزوا الثروة والســلطان وأن يكرســوا جهودهم لتدمير البروتســتانتية 

ويوطــدوا دعائــم الســيادة البابويــة.
لبــس هــؤلء الرهبــان ِقنــاع القداســة فبــدأوا بزيــارة الســجون والمستشــفيات، 
وكانــوا يخدمــون المرضــى والفقــراء، ويعترفــون أنهــم قــد نبــذوا العالــم وهــم يحملــون 
اســم يســوع المقــدس الــذي جــال يصنــع خيــراً. ولكــن تحــت هــذا المظهــر الخارجــي 
الــذي ل غبــار عليــه كانــت تختفــي أرهــب النوايــا اإلجراميــة المميتــة. وقــد كان مــن 
المبــادئ األساســية لهــذه الرهبنــة » إن الغايــة تبــرر الوســيلة «. وبنــاء علــى هــذا 
كونهــا  عــن  فضــال  الغتيــال،  وجرائــم  الــزور  ويميــن  والســرقة  الكــذب  كان  المبــدأ 
مغتفــرة، تُعتبــر أعمــال حميــدة وجليلــة مــا دامــت تخــدم مصالــح الكنيســة. وتحــت 
كثيــر مــن أشــكال التنكــر زحــف الجزويــت إلــى وظائــف الدولــة وجعلــوا يتســلقون 
حتــى صــار بعضهــم مستشــارين للملــوك، وصــاروا يشــكلون سياســة الــدول. وكان 
ألبنــاء  كليــات  أقامــوا  وقــد  ســادتهم.  علــى  ليتجسســوا  كخــدم  يعملــون  بعضهــم 
األمــراء والنبــالء ومــدارس لعامــة الشــعب، وكان أبنــاء البروتســتانت يُجبــرون علــى 
والفخامــة  البهــة  مظاهــر  كل  اســتخدمت  وقــد  هــذا،  البابويــة.  الطقــوس  حفــظ 
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األبنــاء  خــان  وهكــذا  أفكارهــم،  وتأســر  وتذهــل  األولد  عقــول  لتربــك  الخارجيــة 
عهــود آبائهــم وأســلموا الحريــة التــي فــي ســبيلها تعــب آباؤهــم واســتنزفوا دماءهــم. 
وبســرعة عظيمــة توّســع الجزويــت فــي كل أوروبــا وأينمــا حلــوا انتعشــت البابويــة.

وفــي ســبيل زيــادة ســطوتهم وســلطانهم صــدرت بــراءة بابويــة بإعــادة محاكــم 
نفســه  الكاثوليكــي  الشــعب  نفــور  مــن  الرغــم  وعلــى  التذييــل(.  )انظــر  التفتيــش 
وكراهيتهــم لهــذه المحكمــة المخيفــة فقــد أقامهــا الحــكام البابويــون ثانيــة، وارتكبــت 
فــي أعمــاق الســجون الســرية فظائــع أرهــب مــن أن تواجــه النــور. وفــي ممالــك كثيــرة 
قُتــل ألــوف فــوق ألــوف أو أجبــروا علــى الهــرب إلــى بلــدان أخــرى، وهــم مــن زهــرة 
األمــة الذيــن كانــوا أطهــر وأشــرف النــاس وأعالهــم ثقافــة وأســماهم علمــا وخلقــا 
وأتقاهــم، مــن الرعــاة المكرســين والمواطنيــن الكادحيــن المحبيــن للوطــن واألســاتذة 

العباقــرة والفنانيــن الموهوبيــن والصنــاع المهــرة.

انتصارات لإلصالح
نــور اإلصــالح وحرمــان  التــي اســتخدمتها رومــا إلطفــاء  الوســائل  هــذه هــي 
س وإبقــاء جهالــة العصــور المظلمــة وخرافاتهــا جاثمــة  النــاس مــن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
علــى الصــدور. ولكــن ببركــة هللا وجهــود أولئــك الرجــال اإلشــراف الذيــن أقامهــم 
إلــى فضــل أســلحة  تُعــزى قوتهــا  ولــم  البروتســتانتية  تُقهــر  لــم  لوثــر  ليخلفــوا  هللا 
لهــا.  معاقــل  قــوة،  وأقلهــا  األمــم  وأحقــر  البلــدان  أصغــر  صــارت  لقــد  األمــراء. 
كانــت جنيــف الصغيــرة واحــدة مــن تلــك المــدن التــي كانــت فــي وســط أعــداء 
بشــواطئها  )هولنــدا(  الواطئــة  البــالد  وكذلــك  هالكهــا.  علــى  يتآمــرون  أشــداء 
حينئــذ  كانــت  التــي  إســبانيا  طغيــان  ضــد  صارعــت  الشــمال  بحــر  فــي  الرمليــة 
والمجدبــة  البــرودة  الشــديدة  الســويد  وأَيْضــاً  ثــراء.  وأكثرهــا  الممالــك  أعظــم 

نصــرة عظيمــة. أحــرزت لإلصــالح  التربــة 
ظــل كلفــن يعمــل جاهــدا فــي جنيــف حوالــي ثالثيــن ســنة، ليقيــم أول هنــاك 
كنيســة تتمســك بفضائل اَلِْكتَاب الُمَقدَّس، ولينشــر ثانية اإلصالح في جميع أنحاء 
أوروبــا. ولــم يكــن تصرفــه كقائــد شــعبي خاليــا مــن األخطــاء، ول كانــت تعاليمــه خاليــة 
مــن الخطــأ، لكّنــه أعــان علــى نشــر الحقائــق التــي كانــت مهمــة فــي عصــره وعلى حفظ 
المبــادئ البروتســتانتية للصمــود أََمــام تيــار البابويــة الــذي كان يعــود مســرعاً، ومنهــا 
بســاطة الحياة المســيحية وطهارتها التي عمل على تنميتها في الكنائس المصلحة 

لتحــل مــكان الكبريــاء والفســاد الــذي تفشــى بتأثيــر التعاليــم البابويــة.
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ومــن جنيــف خرجــت مطبوعــات وبــرز معلمــون لنشــر التعاليــم المصلحــة. وقــد 
نظــر المضطَهــدون فــي كل البلــدان إلــى هــذه البقعــة فــي انتظــار التعليــم والمشــورة 
والتشــجيع. وصــارت مدينــة كلفــن هــذه مــالذا لــكل المصلِحيــن المطارَديــن فــي كل 
غربــي أوروبــا. فأولئــك المهاجــرون فــي هربهــم مــن األعاصيــر المخيفــة التــي ظلــت 
أبــواب جنيــف. وإذ كانــوا يتضــورون جوعــاً ومجروحيــن  قــرون قرعــوا  تهــب عــدة 
ومحروميــن مــن الوطــن واألهــل رحــب بهــم أهــل المدينــة وعوملــوا بــكل رفــق ومحبــة. 
وتقواهــم.  وعلومهــم  بمهاراتهــم  باركوهــا  وطنــا  المدينــة  هــذه  فــي  وجــدوا  ولمــا 
طغيــان  ليقاومــوا  بلدانهــم  إلــى  عــادوا  فيهــا  يحتمــون  إليهــا  لجــأوا  ممــن  وكثيــرون 
رومــا. إن جــون كنوكــس المصلــح اإلســكوتلندي الشــجاع، وجماعــة غيــر قليلــة مــن 
البيوريتــان اإلنكليــز، والبروتســتانت فــي هولنــدا وإســبانيا، والهيجونــوت فــي فرنســا 

حملــوا مــن جنيــف مشــعل الحــق لينيــروا ظلمــات أوطانهــم. 
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األراضي الوطيئة 

واسكنديناوه

اســتوجب طغيــان البابــا فــي األراضــي الوطيئــة الحتجــاج منــذ عهــد مبكــر جــدا. 
فقبــل عهــد لوثــر بســبع مئــة ســنة اتُِّهــم البابــا بالخيانــة بــال خــوف، وذلــك علــى لســان 
اثنيــن مــن األســاقفة اللذيــن إذ كَانــا قــد أُرســال إلــى رومــا فــي ســفارة عرفــا الصفــة 
ملكتــه وعروســه،  » قــد جعــل  إن هللا  فقــال:  المقدســة «.  » للبابويــة  الحقيقيــة 
الكنيســة، مؤونــة فخمــة أبديــة ألســرتها ببائنــة )مَهــر( ل تفنــى ول تتدنــس وأعطاهــا 
إكليــال وصولجانــا أبدييــن... وكل مــا يعــود بالربــح تصديــَت لــه كاللــص. لقــد أقمــت 
نفســك فــي هيــكل هللا، وبــدل مــن كونــك راعيــا فقــد صــرت ذئبــا يفتــرس الغنــم... 
أنت تريد أن تقنعنا بأنك رئيس األســاقفة، لكنك تتصرف كما لو كنت طاغية... 
ومــع أنــه ينبغــي لــك أن تكــون عبــد العبيــد، كمــا تســمي نفســك، فانــت تســعى إلــى 
أن تكون رب األرباب ... إنك تجعل أوامر هللا محتقرة... الرُّوح الُْقُدِس هو باني 
كل الكنائــس فــي كل أنحــاء األَرْض... ومدينــة إلهنــا التــي نحــن رعاياهــا تصــل إلــى 
كل أقاليم الســماء، وهي أعظم من تلك المدينة التي يســميها األنبياء القديســون 
بابــل والتــي تتظاهــر إنهــا إلهيــة وتعــد نفســها للســماء وتتشــدق بــأن حكمتهــا خالــدة، 

وأخيــرا تدعــي مــن دون ســبب أنهــا لــم ولــن تخطــئ « )213(.
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ومــن قــرن إلــى قــرن قــام آخــرون ليــرددوا صــدى هــذا الحتجــاج. ثــم إن أولئــك 
المعلميــن األوليــن فيمــا كانــوا يجوبــون البلــدان المختلفــة بأســماء متعــددة وكانــت 
لهــم صفــات المبشــرين الولدنســيين وكانــوا ينشــرون فــي كل مــكان معرفــة اإلِنِْجيــل، 
وقــد  بســرعة.  تعاليمهــم  انتشــرت  حيــث  الوطيئــة  األراضــي  داخــل  فــي  تغلغلــوا 
اللغــة الهولنديــة. وأعلنــوا » إن فيهــا ميــزة  إلــى  التــوراة الولدنســية شــعرا  ترجمــوا 
عظيمــة، ل نــكات وفكاهــات وخرافــات وأشــياء تافهــة ومخاتــالت، بــل كالم الحــق، 
وأنــه بالطبــع كانــت توجــد هنــا وهنــاك لقمــة يابســة، ولكــن كان يمكــن بعــد ذلــك أن 
تكتشــف بســهولة زبــدة وحــالوة كل مــا هــو صالــح ومقــدس فــي الكتــاب «. )214(. 

هــذا مــا كتبــه معتنقــو الحــق القديــم فــي القــرن الثانــي عشــر.
وهنــا بــدأت الضطهــادات البابويــة، ولكــن فــي وســط وقــود النــار والعذابــات 
المرجــع  هــو  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  أن  ثبــات  بــكل  معلنيــن  يتكاثــرون  المؤمنــون  ظــل 
الوحيــد الــذي ل يخطــئ فــي الديــن، وأنــه » ينبغــي أل يُكــره أحــد علــى اإليمــان بــل 

بالتبشــير « )215(. ربحــه  يجــب 
فقــام رجــال  الوطيئــة،  األراضــي  فــي  تربــة مالئمــة  لوثــر  تعاليــم  ولقــد وجــدت 
غيــورون أمنــاء ليبشــروا باإلِنِْجيــل. وقــد أتــى مينــو ســيمونز مــن إحــدى مقاطعــات 
الكتــاب  يجهــل  كاثوليكيــا وســيم كاهنــا كان  رومانيــا  تعليمــا  تلقــى  فــإذ  هولنــده. 
جهــال تامــا، ولــم يكــن يريــد أن يقــرأه خشــية أن يُغــوى ويعتنــق الهرطقــة. وعندمــا 
اقتحمــت عقلَــه الشــكوُك الخاصــة بعقيــدة اســتحالة القربــان والخمــر إلــى جســد 
المســيح ودمــه فعليــاً. اعتبــر ذلــك تجربــة شــيطانية، فحــاول بالصــالة والعتــراف أن 
يتحــرر منهــا، ولكــن عبثــاً حــاول. فانغمــس فــي الملــذات محــاول إســكات ضميــره 
الــذي كان يبّكتــه ولكــن مــن دون جــدوى. وبعــد وقــت عكــف علــى دراســة العهــد 
الجديــد، وهــذا مــع مؤلفــات لوثــر جعلــه يقبــل اإليمــان المصلـَـح. وفــي أثــر ذلــك رأى 
فــي قريــة مجــاورة رجــال يُحكــم عليــه باإلعــدام ويقطــع رأســه ألنــه قبــل المعموديــة 
مرتيــن. وهــذا قــاده إلــى أن يــدرس مــا ورد فــي الكتــاب عــن معموديــة األطفــال. فلــم 
أنــه فــي كل مــكان كان  يســتطع أن يجــد برهانــا عليهــا فــي كالم هللا، ولكنــه رأى 

يُطلــب التوبــة كشــرط لقبــول المعموديــة.
فانســحب مينــو مــن الكنيســة البابويــة وكــرس حياتــه لتعليــم النــاس الحقائــق 
التــي قــد قبلهــا. وقــام فــي أَلَْمانْيَــا واألراضــي الوطيئــة جماعــة مــن المتعصبيــن ينــادون 
بتعاليــم ســخيفة مثيــرة للفتــن تدعــو إلــى انتهــاك النظــام واللياقــة، وتنــادي باللتجــاء 
إلى العنف والثورة. وقد رأى مينو العواقب المخيفة التي ل بد أن تؤدي إليها هذه 
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الحركات، فبكل جرأة جعل يقاوم التعاليم الخاطئة والتدبيرات الطائشة التي كان 
ينــادي بهــا أولئــك المتعصبــون. ومــع ذلــك فقــد أضــل أولئــك المتعصبــون أناســاً 
كثيريــن ولكنهــم عــادوا فنبــذوا تعاليمهــم الوبيلــة الشــريرة. وكان ل يــزال باقيــا كثيــرون 
مــن نســل المســيحيين القدامــى الذيــن كانــوا مــن ثمــار التعليــم الولدنســي. وقــد خــدم 

مينــو بيــن هــؤلء النــاس بغيــرة عظيمــة وبنجــاح منقطــع النظيــر.
ولمــدة خمــس وعشــرين ســنة ظــل يســافر ويتنقــل مــع زوجتــه وأولده متحمليــن 
المتاعــب الجمــة والُعســر، وكثيــرا مــا تعرضــت حياتــه للخطــر. وقــد قطــع األراضــي 
الوطيئــة وشــمالي أَلَْمانْيَــا وهــو يعمــل باألكثــر بيــن الطبقــات الفقيــرة، وكان لــه تأثيــر 
النطــاق. وألنــه كان بطبيعتــه فصيحــا وأن تكــن ثقافتــه محــدودة فقــد كان  واســع 
رجــال موصوفــا بالســتقامة التــي ل تليــن ول تتزعــزع ووداعــة الــروح ورقــة العــادات 
وخلــوص التقــوى والغيــرة المقدســة، وجاعــال مــن حياتــه مثــال للتعاليــم والوصايــا 
واضطُهــدوا  اتباعــه  تشــتت  وقــد  الشــعب.  بثقــة  ظفــر  وهكــذا  بهــا،  علــم  التــي 
وقاســوا الشــيء الكثيــر، وارتكبــوا بســبب تعاليــم المونســتريين المتعصبيــن. ومــع 

ذلــك فبفضــل جهــوده اهتــدت جمــوع كثيــرة مــن النــاس إلــى هللا.
الوطيئــة.  األراضــي  فــي  قبلــت  كمــا  باإلجمــاع  المصلحــة  التعاليــم  تُقبــل  لــم 
وفــي قليــل مــن األقطــار احتمــل معتنقــو تلــك التعاليــم اضطهــادات ارهــب ممــا 
اإلصــالح  الخامــس  شــارل  لعــن  أَلَْمانْيَــا  وفــي  الوطيئــة.  األراضــي  أهــل  احتملــه 
بــكل ســرور أن يحــرق بالنــار كل  وحــرَّم علــى النــاس اعتنــاق مبادئــه، وكان يريــد 
كان  نفــوذه  أَنَّ  بَيْــَد  الطغيــان.  وبيــن  بينــه  حالــوا  األمــراء  لكــّن  إليــه،  ينتمــون  مــن 
أعظــم فــي األراضــي الوطيئــة ممــا فــي بــالده، وقــد توالــت المنشــورات الداعيــة 
س  إلــى الضطهــاد فــي تتابــع وســرعة عظيمــة. فكــون اإلنســان يقــرأ اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
أو يســمع تعاليمــه أو يبشــر بــه أو حتــى يتحــدث عنــه كان كفيــال بــأن يوقعــه تحــت 
خطــر المــوت احتراقــا. وكــون اإلنســان يصلــي إلــى هللا فــي الخفــاء أو يمتنــع عــن 
حتــى  بــل  المــوت.  يســتوجب  كان  بمزمــور  يترنــم  أو  األيقونــات  أََمــام  الســجود 
مــن كانــوا يتركــون أخطاءهــم كانــوا يدانــون. فــإن كانــوا رجــال كانــوا يموتــون قتــال 
بالســيف، أمــا النســاء فكــن يُدفــنَّ حيــات. وهكــذا هلــك آلف مــن النــاس تحــت 

الثانــي. الخامــس وفيليــب  حكــم شــارل 
وفــي مــرة أُتــي بأســرة كاملــة أََمــام محكمــة التفتيــش، وكانــوا متهميــن بالتخلــف 
عــن حضــور القــداس وإقامــة العبــادة فــي بيتهــم. وعنــد اســتجواب البــن األصغــر 
إذ ســئل عمــا يفعلونــه فــي الخفــاء أجــاب قائــال: » إننــا نخــر جاثيــن ونتضــرع إلــى 
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يكــون  حتــى  مليكنــا  ألجــل  نصلــي  ونحــن  خطايانــا،  ويغفــر  عقولنــا  ينيــر  أن  هللا 
هللا «  يحفظهــم  حتــى  حكامنــا  ألجــل  ونصلــي  ســعيدة،  وحياتــه  ناجحــا  حكمــه 
)216(. وقــد تأثــر بعــض القضــاة تأثــرا عميقــا، ومــع ذلــك فقــد حكــم علــى األب 

وأحــد أبنائــه بالمــوت حرقــا بالنــار.

إيمان الشهداء
كان إيمــان الشــهداء موازنــا ومســاويا لغضــب مضطهديهــم وحنقهــم. ففضــال 
شــجاعة  الشــابات  والعــذارى  الضعيفــات  الرقيقــات  النســاء  أبــدت  الرجــال  عــن 
ثابتــة ونــادرة. » كانــت الزوجــة تقــف إلــى جــوار زوجهــا وهــو يحتــرق بالنــار، وفيمــا 
كان يقاســي العذابــات كانــت زوجتــه تهمــس لــه بــكالم العــزاء أو ترنــم لــه مزمــورا 
لتخفــف عنــه «، وكانــت العــذارى الشــابات يرقــدن فــي قبورهــن وهــن علــى قيــد 
الحيــاة كمــا لــو كــن داخــالت إلــى مخــادع نومهــن أو يذهبــن إلــى المشــانق والنــار 
وهــن متســربالت بأبهــى الحلــل كمــا لــو كــن ذاهبــات إلــى حفلــة زفافهــن « )217(.

وكمــا فــي عهــد الوثنيــة عندمــا حــاول الوثنيــون أن يالشــوا اإلِنِْجيــل فــكان دم 
عــدد  زاد  أن  الضطهــاد  نتائــج  مــن  كان  كذلــك   ،)218( البــذار  هــو  المســيحيين 
شــهود الحــق. فســنة بعــد ســنة كاد الملــك يجــن أََمــام عــزم الشــعب الــذي ل يقهــر 
فظــل ماضيــا فــي أعمــال القســوة، ولكــن عبثــا. وأمــا تحــت حكــم وليــم أورانــج النبيــل 

فنجحــت الثــورة فــي تحقيــق حريــة العبــادة فــي هولنــدا.
وفــي جبــال بيدمونــت وســهول فرنســا وشــواطئ هولنــدا كان تقــدم اإِلنِْجيــل 
ودخــل  قبــول  وجــد  فقــد  الشــمالية  األقطــار  فــي  أمــا  تالميــذه.  بــدم  موســوما 
اإليمــان  حملــوا  أوطانهــم  إلــى  عودتهــم  فــي  وتنبــرك  فطلبــة  ســليما.  دخــول 
نشــرها  بعــد  أَيْضــاً  لوثــر  كتــب  وقــد ســاعدت  إســكندينافيا.  بــالد  إلــى  المصلــح 
المفاســد  عــن  الجريئــون  البســطاء  الشــمال  أهــل  وابتعــد  النــور.  تعميــم  علــى 
حقائــق  بطهــارة  ورحبــوا  رومــا،  صنــع  مــن  هــي  التــي  والخرافــات  والفخفخــة 

وبســاطتها. الحيــاة  المانحــة  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب 

المصلِح الدانيماركي
كان تــاوزن » المصلــح الدانيماركــي « ابــن رجــل فــالح. وقــد برهــن ذلــك الصبــي 
ـم لكــن ظــروف أبويــه حرمتــه ذلــك  علــى ذكاء عقلــه ونبوغــه. كان يتــوق إلــى التعلُـّ
فدخــل ديــرا. هنــاك أكســبته طهــارة حياتــه مــع اجتهــاده وولئــه رضــى رئيســه. وقــد 

240, 241



األراضي الوطيئة واسكنديناوه  |  225

إلــى  المســتقبل  فــي  بأنــه سيســدي  تبشــر  المتحــان علــى موهبــة  نتيجــة  برهنــت 
الكنيســة خدمــات جليلــة. وقــد تقــرر الحاقــه بإحــدى جامعــات أَلَْمانْيَــا أو األراضــي 
الوطيئــة. وأُعطــي ذلــك الطالــب الشــاب الحــق فــي اختيــار المدرســة التــي يريدهــا 
بشــرط واحــد هــو أل يذهــب إلــى وتنبــرك. فالطالــب المبعــوث مــن قبــل الكنيســة 

ينبغــي أل يتعــرض لســموم الهرطقــة. هــذا مــا قالــه الرهبــان.
معقــال  اليــوم  إلــى  تــزال  ول  كانــت حينئــذ  التــي  كولونيــا  إلــى  تــاوزن  فذهــب 
األســاتذة  تديّــن  مــن  نفســه  اشــمأزت  مــا  وســرعان  البابويــة.  معاقــل  مــن  حصينــا 
المتزمــت الغامــض. وفــي ذلــك الوقــت حصــل علــى مؤلفــات لوثــر فقرأهــا بدهشــة 
وســرور. وكان يرغــب كل الرغبــة فــي أن يتمتــع بنــوال نصيــب شــخصي مــن تعليــم 
ذلــك المصلــح، لكنــه لــو فعــل ذلــك ألســخط عليــه رئيــس ديــره فيُحــرم مــن اإلنفــاق 

عليــه. لكنــه عقــد العــزم، وبعــد قليــل ســجل اســمه بيــن طلبــة وتنبــرك.
فيــه  يشــك  أحــد  يكــن  ولــم  الديــر.  إلــى  توجــه  الدانيمــارك  إلــى  عــاد  عندمــا 
إلــى ذلــك الحيــن أنــه قــد اعتنــق مبــادئ لوثــر، وهــو لــم يُطلــع أحــدا علــى ســريرته، 
بــل حــاول مــن دون أن يثيــر تعصــب زمالئــه أن يقودهــم إلــى إيمــان أنقــى وحيــاة 
س وجعــل يشــرح لهــم معنــاه الصحيــح، وأخيــرا  أقــدس. ففتــح لهــم اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
فــكان  الخــالص،  فــي  الوحيــد  ورجــاؤه  الخاطــئ  بــر  أنــه  علــى  بالمســيح  بشــرهم 
غضــب رئيــس الديــر عظيمــا إذ كان يبنــي عليــه آمــال كبــارا كمحــام ومدافــع شــجاع 
عــن رومــا. فنقــل مــن ديــره فــي الحــال إلــى ديــر آخــر وُحكــم عليــه بمالزمــة حجرتــه، 

وفُرضــت عليــه رقابــة شــديدة.
ارتعــب األوصيــاء الجــدد عندمــا أعلــن رهبــان كثيــرون أنهــم قــد اهتــدوا إلــى 
بمعرفــة  زمــالءه  يراســل  تــاوزن  كان  حجرتــه  قضبــان  خــالل  فمــن  البروتســتانتية. 
وســائل  اســتخدام  فــي  ماهريــن  الدانيماركيــون  اآلبــاء  أولئــك  كان  ولــو  الحــق. 
ذلــك،  بعــد  تــاوزن  صــوت  أحــد  ســمع  لمــا  للهراطقــة  معاملتهــا  فــي  الكنيســة 
وقــد  الديــر.  مــن  طــردوه  األَرْض  تحــت  ســجن  فــي  يقبــروه  أن  مــن  بــدل  ولكنهــم 
الحمايــة  يؤّمــن  ملكــي  مرســوم  صــدر  قــد  كان  أنــه  ذلــك  اآلن،  عاجزيــن  أمســوا 
لمعلمــي التعاليــم الجديــدة. وقــد بــدأ تــاوزن يبشــر، فُفتحــت لــه الكنائــس وتقاطــر 
النــاس لســماعه. وكان آخــرون يبشــرون بكلمــة هللا وكتــاب العهــد الجديــد الــذي 
ترجــم إلــى اللغــة الدانماركيــة وانتشــر فــي كل مــكان. هــذا، وأن المســاعي التــي 
قليــل  وبعــد  أكثــر،  نشــره  إلــى  آلــت  العمــل  هــذا  علــى  للقضــاء  البابويــون  بذلهــا 

المصلحــة.  العقيــدة  قبلــت  قــد  أنهــا  الدانيمــارك  أعلنــت 
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تقدم اإلصالح في السويد 
وفــي الســويد أَيْضــاً حــدث أن الشــبان الذيــن كانــوا قــد نهلــوا مــن النبــع العــذب 
فــي وتنبــرك حملــوا مــاء الحيــاة إلــى بالدهــم ومواطنيهــم، وكان مــن بيــن قــادة اإلصــالح 
فــي الســويد شــابان أخــوان همــا أولف ولورنتيــوس بيتــري، أبوهمــا حــداد مــن مدينــة 
أوريبــرو. هــذان الشــابان كانــا قــد تلقيــا العلــم علــى يــدي لوثــر وميالنكثــون، وكانــا 
مجتهدين في تعليم الناس تلك التعاليم التي تلقياها. ومثل المصلح العظيم أثار 
أولف الشعب بغيرته وفصاحته، أما لورنتيوس فكان مثل ميالنكثون عالما ومفكرا 
وهادئا. كان كل منهما حارا في تقواه وحاصال على معرفة البابويين على أشدها، 
فلقــد أثــار الكهنــة الكاثوليــك ذلــك الشــعب الجاهــل المتعلــق بالخرافــات. فهاجــم 
الرعــاع أولف بيتــري مــرارا، وفــي بعــض األحيــان كان ينجــو بحياتــه بشــق النفــس. ومــع 

ذلــك فقــد كان هــذان المصلحــان حائزيــن رضــى الملــك وحمايتــه.
غاص الشعب تحت حكم الكنيسة البابوية في أعماق الفقر وسحقه الظلم. 
كان النــاس محروميــن مــن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس، وإذ كانــت ديانتهــم عبــارة عــن بعــض 
الرمــوز والطقــوس التــي لــم تكــن لتنيــر الذهــن كانــوا يعــودون إلــى العقائــد الخرافيــة 
والممارســات الوثنيــة التــي كان يديــن بهــا أســالفهم الوثنيــون. وقــد انقســمت األمــة 
إلــى أحــزاب متضاربــة زادت منازعاتهــم وخصوماتهــم مــن شــقاء الجميــع. وقــد عقــد 
العــزم علــى إجــراء إصــالح فــي الدولــة وفــي الكنيســة فرحــب بمســاعدة  الملــك 

هذيــن المصلحيــن المقتدريــن فــي حربــه ضــد رومــا.
ففي حضرة الملك وعظماء بالد السويد دافع أولف بيتري بمقدرته الخطابية عن 
تعاليم اإليمان المصلح ضد أبطال البابوية. وأعلن أن تعاليم اآلباء ينبغي قبولها على 
قــدر مطابقتهــا للكتــب المقدســة، وأن تعاليــم اإليمــان الجوهريــة معروفــة فــي الكتــاب 
على نحو واضح بســيط بحيث يمكن أن يفهمها كل إنســان. لقد قال المســيح: » ... 
ــَس لِــي بَــْل لِلَّــِذي أَرَْســلَِني « )يوحنــا 7: 16(. وقــد أعلــن بولــس أنــه أن بشــر  تَْعلِيِمــي لَيْ
بإنجيــل آخــر غيــر مــا قبلــه فليكــن أناثيمــا )ملعونــا( )غالطيــة 1: 8(. ثــم قــال المصلــح: 
» إذاً فكيف يتجرأ آخرون على أن يسنوا قوانين كما يروق لهم ويفرضوها على الناس 
كأنهــا ضروريــة للخــالص؟ « )219(. ثــم أعلــن أن أوامــر الكنيســة ليســت ملزمــة متــى 
كانت متعارضة مع أوامر هللا، ثم قدم المبدأ البروتستانتي العظيم وهو » أن اَلِْكتَاب 

الُمَقــدَّس وحــده « هــو قانــون اإليمــان واألعمــال فــي األراضــي الوطيئــة واســكنديناوه.
ومــع أن هــذا النــزاع أقيــم علــى مســرح مغمــور نســبيا فهــو يرينــا » نــوع الرجــال 
مــن كل الرتــب الذيــن تكــّون منهــم جيــش المصلحيــن الذيــن لــم يكونــوا قومــا أمييــن 
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عديمــي العلــم ول متعصبيــن لطائفــة خاصــة، مشــاغبين أو محبيــن للجــدال، كال بــل 
كانــوا رجــال درســوا كلمــة هللا وعرفــوا جيــدا كيــف يحســنون اســتخدام األســلحة التــي 
زودتهــم إياهــا خزانــة أســلحة الكتــاب. وفــي مــا يختــص بالبالغــة والعلــوم كانــوا فــي 
طليعــة جيلهــم. وعندمــا نحصــر انتباهنــا فــي المــدن المتألقــة مثــل وتنبــرك وزورخ، 
وننظــر إلــى األســماء الشــهيرة كلوثــر وميالنكثــون وزوينكلــي وايكلولمباديــوس، فقــد 
يقــال لنــا أن هــؤلء كانــوا قــادة الحركــة، ونحــن بالطبــع ننتظــر أن تكــون لهــم قــوة هائلــة 
وإدراك واســع المــدى، أمــا أتباعهــم فلــم يكونــوا مثلهــم. حســنا فلنلتفــت إلــى مســرح 
السويد المغمور وإلى ذينك السمين المتواضعين أي أولف ولورنتيوس بيتري — 
مــن األســاتذة إلــى التالميــذ — فمــا الــذي نجــده؟ ... نجــد أســاتذة ولهوتييــن أقويــاء، 
رجال أتقنوا كل نظام حق اإلِنِْجيل وانتصروا انتصارا سهال على السفسطائيين من 

المــدارس وعلــى أصحــاب المقامــة فــي رومــا « )220(.
 

السويد تؤيد اإلصالح
كان مــن نتائــج هــذه المجادلــة أن ملــك الســويد قبــل اإليمــان البروتســتانتي، 
وبعــد وقــت قصيــر قــرر المجلــس الوطنــي اعتناقــه. كان أولف بيتــري قــد ترجــم 
كتــاب العهــد الجديــد إلــى اللغــة الســويدية، وبنــاء علــى رغبــة الملــك شــرع اإلخــوان 
س كلــه. وهكــذا فــأول مــرة حصــل شــعب الســويد علــى  فــي ترجمــة اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّ
س فــي لغتهــم الوطنيــة. وقــد صــدر أمــر مــن المجلــس يفــرض علــى  ــاب الُمَقــدَّ اَلِْكتَ
ُخــَدام الكلمــة فــي كل أنحــاء المملكــة أن يشــرحوا اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس، وعلــى األولد 

أن يتعلمــوا فــي مدارســهم قــراءة الكتــاب.
الجهالــة  ظلمــاِت  المبــارك  اإِلنِْجيــل  أنــواُر  طَــردت  وتأكيــد  ثبــات  وبــكل 
إلــى قــوة وعظمــة  والخرافــات. وإذ تحــررت األمــة مــن المظالــم البابويــة وصلــت 
البروتســتانتية.  مــن معاقــل  الســويد معقــال  قبــل. وقــد صــارت  مــن  تبلغهمــا  لــم 
وبعــد ذلــك بقــرن مــن الزمــان، فــي وقــت محنــة وخطــر عظيميــن، فــإن هــذه الدولــة 
التــي كانــت إلــى ذلــك الحيــن صغيــرة وواهنــة أصبحــت هــي الوحيــدة فــي أوروبــا 
التــي تجــرأت علــى مــد يــد العــون إلــى أَلَْمانْيَــا فأنقذتهــا فــي حــرب الثالثيــن ســنة 
المخيفــة. كانــت كل دول شــمالي أوروبــا مهــددة بخطــر العــودة للخضــوع لطغيــان 
رومــا، لكــّن جيــوش الســويد هــي التــي أعانــت أَلَْمانْيَــا علــى أن تعكــس تيــار النجــاح 
واللوثرييــن  الكلفنييــن   — البروتســتانت  مــع  التســامح  علــى  وتحصــل  البابــوي 

ســواء بســواء — وتســتعيد حريــة الضميــر للممالــك التــي قبلــت اإلصــالح.
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14
المصلحون األخرون 

في إنكلترا 

ألــزم  األلمانــي  للشــعب  المغلــق  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  يفتــح  لوثــر  كان  عندمــا 
تــوراة  كانــت  إنكلتــرا.  لشــعب  نفســه  العمــل  بذلــك  يقــوم  بــأن  تنــدل  هللا  روح 
تكــن  لــم  ولكنهــا  باألخطــاء،  الملــيء  الالتينــي  النــص  عــن  ترجمــت  قــد  ويلكــف 
لــم  بحيــث  جــدا  عظيمــة  المخطوطــة  النســخ  أثمــان  وكانــت  قــط.  طُبعــت  قــد 
اقتنــاء نســخة منهــا. وفــوق  األثريــاء والنبــالء يســتطيع  مــن غيــر  القليــل  إل  يكــن 
انتشــارها  كان  الكنيســة  بأمــر  بشــدة  محظــورا  كان  اقتناءهــا  أن  فحيــث  هــذا 
فــي حيــز ضيــق نســبيا. وفــي عــام 1516، أي قبــل ظهــور نظريــات لوثــر بســنة، 
لذلــك،  الجديــد.  للعهــد  والالتينيــة  اليونانيــة  ترجمتــه  نشــر  قــد  أراســمس  كان 
وألول مــرة طُبعــت كلمــة هللا فــي لغتهــا األصليــة. وفــي هــذا الكتــاب أصلحــت 
كثيــر مــن األخطــاء الــواردة فــي الترجمــات الســابقة، وبذلــك صــار معناهــا أكثــر 
معرفــة  إلــى  المتعلمــة  الطبقــات  مــن  كثيريــن  الكتــاب  هــذا  قــاد  وقــد  وضوحــا. 
الشــعب  عامــة  لكــّن  دفــع جديــدة.  قــوة  اإلصــالح  عمــل  وأعطــى  للحــق  أفضــل 
أن  تنــدل  علــى  مــن كلمــة هللا. وكان  يزالــون محروميــن  كبيــر ل  إلــى حــد  كانــوا 

مواطنيــه. إلــى  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  تقديــم  فــي  ويكلِــف  عمــل  يكمــل 
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كان تنــدل تلميــذا مجــدا وباحثــا غيــورا عــن الحــق، فحصــل علــى كتــاب العهــد 
الجديــد باليونانيــة ألراســمس. ومــن دون خــوف بشــر النــاس باِقِْتناعاتــه، وألــح علــى 
الشعب أن يمتحنوا كل التعاليم في نور كلمة هللا. وقد أجاب تندل على الدعاء 
البابــوي القائــل أن الكنيســة هــي التــي أعطــت الكتــاب وهــي وحدهــا تســتطيع أن 
تشــرحه بقولــه: » هــل تعرفــون مــن الــذي علــم النســور أن تجــد صيدهــا؟ ذلــك اإللــه 
نفســه يعلــم أولده الجيــاع أن يجــدوا أباهــم الســماوي فــي كلمتــه. إنكــم لــم تعطونــا 
كالم هللا ولكنكــم علــى النقيــض مــن ذلــك أخفيتمــوه عنــا. وأنتــم الذيــن أحرقتــم مــن 

قــد بشــروا بــه، ولــو اســتطعتم ل حرقتــم الكتــاب نفســه « )221(.
أثــارت بشــارة تنــدل اهتمامــا عظيمــا، فقبــل كثيــرون مــن الشــعب الحــق. لكــّن 
الكهنــة كانــوا يقظيــن، فمــا إن تــرك الحقــل حتــى عمــدوا إلــى تدميــر عملــه بالوعيــد 
نصنــع؟  قائــال: » مــاذا  مــرارا عديــدة. فصــاح  نجحــوا  وقــد  والتشــويه.  والتحريــف 
ففيمــا أنــا أزرع فــي مــكان يدمــر العــدو مــا قــد زرعتــه فــي حقــل آخــر. أنــا ل أســتطيع 
س بلغتهم ألمكنهم  أن أكون في كل مكان. آه! لو توفر للمسيحيين اَلِْكتَاب الُمَقدَّ
الُمَقــدَّس ل يمكننــا أن  اَلِْكتَــاب  المغالطــات. فمــن دون  أََمــام كل هــذه  الصمــود 

نثبِّــت الشــعب فــي الحــق « )222(.
أمــا اآلن فقــد اســتحوذ علــى عقلــه غــرض جديــد. قــال: » لقــد كان الشــعب 
يترنمــون بالمزاميــر فــي هيــكل الــرب بلغــة إِْســرَائِيل، أفــال يمكــن أن يكلمنــا اإلِنِْجيــل 
هديــه  علــى  الكنيســة  تســير  الــذي  الظهيــرة  نــور  يكــون  وهــل  إنكلتــرا؟...  بلغــة 
أضعــف مــن نــور الفجــر؟ ينبغــي للمســيحيين أن يقــرأوا العهــد الجديــد فــي لغتهــم 
الوطنيــة «. لقــد اختلــف أســاتذة الكنيســة ومعلموهــا فــي مــا بينهــم. إنمــا بقــراءة 
اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس وحــده اســتطاع النــاس الوصــول إلــى الحــق. » واحــد يتمســك 
بعقيــدة أســتاذ، وآخــر يُشــيد بتعليــم أســتاذ آخــر... وكل مؤلــف يناقــض اآلخريــن، 
إذاً كيــف يمكننــا التمييــز بيــن مــن يقــول الصــواب ومــن يقــول الخطــأ؟ ... كيــف؟ ... 

فــي الواقــع يمكننــا ذلــك بواســطة كلمــة هللا « )223(.
وبعــد ذلــك بوقــت قصيــر إذ اشــتبك عالــم مــن أســاتذة الكاثوليــك مــع تنــدل 
فــي جــدال صــاح هــذا العالــم قائــال: » خيــر لنــا أن نســتغني عــن شــرائع هللا مــن أن 
نســتغني عــن شــرائع البابــوات «. فأجابــه تنــدل بقولــه: » إنــي أتحــدى البابــا وكل 
شــرائعه. وإذا أبقــى هللا علــى حياتــي فقبــل مضــي ســنين كثيــرة ســأجعل الولــد 

الــذي يســوق المحــراث يعــرف مــن أقــوال هللا أكثــر ممــا تعــرف أنــت « )224(.
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العهد الجديد بلغة الشعب
إن ذلــك الغــرض الــذي كان تنــدل يفكــر فيــه ويهتــم بــه، إل وهــو تقديــم كتــاب 
العهــد الجديــد للشــعب بلغــة الشــعب، ثبــت فــي ذهنــه وتأيــد حينئــذ، وفــي الحــال 
بــدأ فــي ذلــك العمــل. وإذ طـُـرد مــن بيتــه بســبب الضطهــاد ذهــب إلــى لنــدن وظــل 
وقســوتهم  البابوييــن  عنــف  لكــّن  إزعــاج.  دون  مــن  عملــه  يواصــل  الوقــت  بعــض 
اضطراه إلى الهرب. وقد بدا كأن كل بالد إنكلترا الواســعة قد أغلقت أبوابها في 
وجهــه، فعــوَّل علــى اللجــوء إلــى أَلَْمانْيَــا. وهنــاك بــدأ بطبــع كتــاب العهــد الجديــد 
المترجــم إلــى اإلنكليزيــة. وقــد توقــف العمــل مرتيــن، وعندمــا كان يحظـّـر عليــه الطبــع 
فــي مدينــة كان يذهــب إلــى أخــرى. أخيــرا ســافر إلــى ورمــس التــي كان لوثــر قــد 
دافــع فيهــا عــن حــق اإلِنِْجيــل قبــل ذلــك بســنوات قليلــة أََمــام المجلــس. وكان فــي 
تلــك المدينــة العريقــة كثيــرون مــن أصدقــاء اإلصــالح، فواظــب تنــدل علــى عملــه 
هنــاك مــن دون توقُّــف. وســرعان مــا أعــدت ثالثــة آلف نســخة مــن العهــد الجديــد، 

وفــي الســنة ذاتهــا تبعــت الطبعــة األولــى طبعــة ثانيــة.
أن  مــن  الرغــم  وعلــى  عظيمتيــن.  ومواظبــة  بغيــرة  جهــوده  تنــدل  وتابــع 
الســلطات اإلنكليزيــة حرســت موانئهــا بأعظــم يقظــة وأكمــل حــذر فقــد ُحملــت 
كلمــة هللا ســرا إلــى لنــدن بطــرق مختلفــة، ومــن هنــاك ُوزعــت علــى كل البــالد. 
وعبثــا حــاول البابويــون أن يُخمــدوا صــوت الحــق. وقــد اشــترى أســقف درهــام 
كتــب،  مــن  معــه  مــا كان  تنــدل كل  مــن أصدقــاء  كتــب مقدســة  بائــع  مــن  مــرة 
ليحرقهــا ظنــا منــه أنــه بذلــك ســيعطل ذلــك العمــل إلــى حــد كبيــر، ولكــن علــى 
لتلــك  ثمنــا  األســقف  مــن  الرجــل  أخــذه  الــذي  المــال  فــإن  ذلــك  مــن  العكــس 
الكتــب أعــان علــى شــراء بعــض المــواد إلصــدار طبعــة جديــدة أفضــل للكتــاب، 
ولــول ذلــك لمــا كانــت قــد نُشــرت. وحيــن ُســجن تنــدل بعــد ذلــك قدمــت إليــه 
تغطيــة  فــي  أعانــوه  قــد  مــن  أســماء  يذكــر  أن  شــرط  علــى  عنــه  لإلفــراج  فرصــة 
الــذي  هــو  درهــام  أســقف  إن  قائــال  فأجابهــم  المقدســة  كتبــه  طبــع  نفقــات 
علــى  أعانــه  الباقيــة  الكتــب  بشــرائه  ألنــه  الجميــع  مــن  أكثــر  عونــا  إليــه  أســدى 

شــجاعة.  بــكل  عملــه  فــي  التقــدم 
أُســلم تنــدل إلــى أعدائــه وقاســى مــرة آلم الســجن شــهورا طويلــة. وأخيــرا شــهد 
علــى  آخريــن  جنــودا  أعانــت  أعدهــا  التــي  األســلحة  لكــّن  شــهيدا،  بموتــه  إليمانــه 

مواصلــة الحــرب مــدى كل العصــور إلــى يومنــا هــذا.
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قادة غيورون أتقياء
وقــد أعلــن لتيمــر مــن المنبــر قائــال أن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس ينبغــي أن يُقــرأ بلغــة 
الشــعب. ثــم قــال إن مبــدع اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس » هــو هللا نفســه « وهــذا الكتــاب 
ول  قــاض  ول  إمبراطــور  أو  ملــك  يوجــد  » ل  وخلــوده:  قوتــه  فــي  مبدعــه  يشــارك 
حاكم... أل وهو ملزم بأن يطيع... كلمته المقدسة « » فال نسر في طرق مشعبة 
بــل لنســر علــى هــدي كلمــة هللا، ل نســر فــي أثــر خطــوات... أجدادنــا، ول نحــاول أن 

نعمــل مثــل أعمالهــم، بــل لنعمــل مــا كان يجــب عليهــم أن يعملــوه « )225(.
عــن  للــذود  تنــدل،  أصدقــاء  أخلــص  مــن  كانــا  اللــذان  وفريــت،  بارنــز  وانبــرى 
الحــق. وجــاء فــي أثرهمــا ردلــي وكراغــر. فهــؤلء القــادة فــي اإلصــالح اإلنكليــزي كانــوا 
علمــاء، ومعظمهــم كانــت لهــم مراكــز عظيمــة ونالــوا كرامــة ألجــل غيرتهــم أو تقواهــم 
فــي الشــركة البابويــة. ولذلــك فــإن مقاومتهــم للبابويــة جــاءت نتيجــة لِطِّالعهــم علــى 
ضــاللت » كرســي البابويــة المقدســة « وأخطائهــا. إن اِطِّالعهــم علــى أســرار بابــل 

أمــدَّ شــهادتهم قــوة أعظــم ضدهــا.

سؤال غريب
قــال لتيمــر: » أريــد اآلن أن أســأل ســؤال غريبــا: مــن هــو أكثــر أســاقفة إنكلتــرا 
نشــاطا واجتهــادا؟ ... أراكــم تنصتــون باهتمــام عظيــم فــي انتظــار ذكــر اســمه... 
ســأقول لكــم عــن اســمه، إنــه الشــيطان. إنــه ل يتــرك أســقفيته البتــة، ففــي كل وقــت 
يمكــن أن  فــي عملــه دائمــا... ل  دائــب  لزيارتــه تجدونــه هنــاك... وهــو  تذهبــون 
تجدوه خامال في أي يوم، وأنا أؤكد لكم ذلك، فأينما يسكن الشيطان... تختفي 
ليختــِف  بالمســابح.  المقدســة ويؤتــى  الكتــب  الشــموع، وتختفــي  الكتــب وترتفــع 
نــور اإلِنِْجيــل وليــؤَت بأنــوار الشــموع حتــى فــي وضــح النهــار وفــي وقــت الظهيــرة، 
ليختــِف صليــب المســيح ولينتشــر ابتــزاز األمــوال عــن طريــق ضاللــة المطهــر... ل 
لــزوم لكســاء العــراة والفقــراء والعاجزيــن وليهتــم النــاس بزخرفــة التماثيــل وتزييــن 
أوثــان الخشــب والحجــر، لترتفــع تقاليــد النــاس ووصاياهــم ولتســقط تقاليــد هللا 
وكلمتــه المقدســة... يــا ليــت أســاقفتنا يجتهــدون فــي زرع بــذار التعاليــم الصالحــة 

بقــدر مــا يجتهــد الشــيطان فــي زرع الــزوان « )226(.
إن المبــدأ الجليــل الــذي حفظــه هــؤلء المصلحــون، والــذي تمســك بــه واعتنقــه 
الولدنســيون وويكلِــف وجــون هــس ولوثــر وزوينكلــي وكل مــن اتحــدوا معهــم، كان 
هــو المرجــع المعصــوم فــي الكتــب المقدســة والقانــون الوحيــد لإليمــان واألعمــال. 
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وقد أنكروا على البابوات والمجامع واآلباء والملوك الحق في التحكم في ضمائر 
س هــو مرجعهــم ومســتندهم،  النــاس فــي الشــؤون الدينيــة. كان اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
بــاهلل  اإليمــان  ســند  وقــد  والدعــاءات.  التعاليــم  كل  امتحنــوا  تعاليمــه  نــور  وفــي 
وبكلمتــه هــؤلء النــاس عندمــا أســلموا حياتهــم للمــوت حرقــا بالنــار. وصــاح لتيمــر 
تلتهــم جســميهما وتوشــك أن  النــار  لهــب  لــه عندمــا كانــت  يقــول لشــهيد زميــل 
تســكت صوتهمــا: » ثــق وافــرح فإننــا اليــوم سنشــعل بنعمــة هللا فــي إنكلتــرا شــمعة 

لــن تنطفــئ كمــا أنــا واثــق « )227(.
وفــي اســكوتالنده لــم يتــالش بالتمــام بــذار الحــق الــذي زرعــه كولومبــا ومعاونوه. 
كنائــس  ظلــت  لرومــا  إنكلتــرا  كنائــس  خضعــت  بعدمــا  الســنين  مئــات  فلمــدى 
اســكوتالنده محتفظــة بحريتهــا. ومــع ذلــك ففــي القــرن الثانــي عشــر ثبتــت البابويــة 
قدمهــا فــي اســكوتالنده، ولــم تكــن لهــا الســيادة التامــة فــي مملكــة أخــرى كمــا كانــت 
الحــال فــي اســكوتالنده، ولــم تكــن الظلمــة فــي أشــد حــالت حلوكهــا كمــا كانــت 
فــي تلــك البــالد. ومــع هــذا فقــد جــاءت بعــض أشــعة النــور حيــث كان الظــالم علــى 
أشــده لتشــق كبــد غياهــب الظلمــة وتبشــر بقــدوم نــور النهــار الباهــر. إن جماعــة 
اللولردييــن القادميــن مــن إنكلتــرا بالتــوراة وتعاليــم ويكلِــف أعانــوا كثيــرا فــي حفــظ 

معرفــة اإلِنِْجيــل، وكان لــكل عصــر شــهوده وشــهداؤه. 
وعنــد بــدء اإلصــالح العظيــم جــيء بكتــب لوثــر، ثــم بكتــاب العهــد الجديــد الــذي 
ترجمــه تنــدل إلــى اإلنكليزيــة، ومــن دون أن تالحــظ الســلطة الكهنوتيــة عبــرت هــذه 
الرســائل الجبــال والوديــان بســكون فأوقــدت مشــعل الحــق مــن جديــد وزادتــه نــورا 
الــذي  نــوره بعدمــا كاد يخبــو فــي اســكوتالنده، وهكــذا خّربــت عمــل رومــا  علــى 

ظلــت تقيمــه لمــدة أربعــة قــرون مــن الظــالم والضطهــاد.

دم الشهداء قوة عظيمة
حينئــذ صــار دم الشــهداء قــوة عظيمــة دفعــت بتلــك الحركــة إلــى األََمــام. فــإذ 
تَنبَّــه القــادة البابويــون فجــأة إلــى الخطــر الــذي كان يهــدد قضيتهــم أحرقــوا بعضــا مــن 
أنبــل وأشــرف أبنــاء اســكوتلنده. لكنهــم بهــذا العمــل إنمــا أقامــوا منبــرا لكــي تُســمع 
اهتــزت  وهكــذا  البــالد،  أنحــاد  كل  فــي  المحتضريــن  الشــهود  أولئــك  أقــوال  منــه 
مشــاعر الشــعب وقــد عزمــت األمــة عزمــا ثابتــا علــى أن تنفــض عنهــا أغــالل رومــا.

كان هاملتــون وويشــارت علــى درجــة عظيمــة مــن نبــل األخــالق كمــا كان دم 
النبــل يجــري فــي عروقهمــا. هــذان األميــران ومعهمــا جمــع كبيــر ممــن كانــوا أقــل 
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رمــاد  مــن  ولكــن  المحرقــة.  فــوق  أرواحهــم  أســلموا  ونســبا  وحســبا  شــأنا  منهمــا 
ويشــارت خــرج واحــد لــم يكــن للهيــب النــار أن يســكته، شــخص كان بمســاعدة هللا 

ســيقضي القضــاء المبــرم علــى البابويــة فــي اســكوتلنده.
الروحانيــة  الكنيســة وعلومهــا  تقاليــد  مــن  يــده  نفــض  قــد  كان جــون كنوكــس 
ليتغــذى بحقائــق كلمــة هللا. وقــد ثبّتــت تعاليــُم ويشــارت تعاليــَم جــون كنوكــس فــي 

عزمــه علــى النفصــال عــن رومــا والنضمــام إلــى المصلحيــن المضطهديــن.
فــإذ ألــح عليــه رفاقــه بــأن يكــون واعظــا تراجــع مرتعبــا مــن تلــك المســؤولية، ولــم 
يقبــل تلــك الدعــوة إل بعدمــا قضــى أيامــا فــي العتــزال والصــراع العنيــف مــع نفســه. 
إلــى األََمــام بعزيمــة ل تليــن وشــجاعة  ولكــن حالمــا اضطلــع بأعبــاء الوعــظ تقــدم 
وبســالة ل تقهــر مــدى أيــام حياتــه. هــذا المصلــح المخلــص األميــن لــم يكــن يخــاف 
وجــه إنســان. فنيــران الستشــهاد المتقــدة مــن حولــه زادت مــن غيرتــه قــوة فــوق قــوة. 
وإذ رُفعــت فــأس الطاغيــة فــوق رأســه متوعــدة إيــاه ظــل ثابتــا فــي الميــدان بــل كان 

يضــرب ضرباتــه إلــى اليميــن وإلــى اليســار بــكل قــوة لهــدم الوثنيــة.

أََمام الملكة وجها لوجه
وعندمــا وقــف جــون كنوكــس وجهــا لوجــه أََمــام ملكــة اســكوتالنده، التــي كان 
كثيــرون مــن المصلحيــن يجبنــون فــي حضرتهــا وتخذلهــم شــجاعتهم وغيرتهــم، شــهد 
للحــق بــال انحــراف. لــم يكــن فــي وســع المداهنــة أو المالطفــة أن تكســبه، ول هــو 
جبــن أََمــام التهديــدات. لقــد أتهمتــه الملكــة بالهرطقــة قائلــة لــه أنــه يعلِّــم الشــعب أن 
يعتنقــوا دينــا ممنوعــا بأمــر الدولــة، وهكــذا تعــدى علــى أمــر هللا الــذي يفــرض علــى 

الرعايــا أن يطيعــوا ملوكهــم، فأجابهــا كنوكــس بــكل ثبــات قائــال: 
» كمــا أن الديــن الصحيــح لــم يحصــل علــى قوتــه األصيلــة ول ســيادته مــن ملــوك 
األَرْض بــل مــن هللا الســرمدي وحــده فكذلــك رعايــاه ليســوا ملزميــن أن يشــكلوا 
دينهــم حســب مــزاج ملوكهــم، ألنــه يحــدث فــي غالــب األحيــان أن الملــوك يكونــون 
إبراهيــم  نســل  فلــو كان كل   ... الحقيقــي  ديــن هللا  إلــى  بالنســبة  النــاس  أجهــل 
اعتنقــوا ديــن فرعــون الــذي كان ملــكا عليهــم أمــدا طويــال، فأســألِك يــا مولتــي أن 
تجيبينــي أي ديــن كان يبقــى فــي العالــم؟ أو لــو أن كل النــاس فــي أيــام الرســل كانــوا 
يدينــون بديــن أباطــرة الرومــان فــأي نــوع مــن الديــن كان يوجــد علــى وجــه األَرْض؟ 
... وهكــذا تدركيــن يــا مولتــي أن الرعايــا ليســوا مجبريــن علــى اعتنــاق ديــن ملوكهــم 

ولــو أنهــم ملتزمــون أن يقدمــوا لهــم الخضــوع والطاعــة «.
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)معلمــو  وهــم  بشــكل،  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  تفســرون  » أنتــم  مــاري:  فقالــت 
ومــن  أؤمــن  التفســيرين  فبــأي  آخــر؛  بشــكل  يفســرونه  الكاثوليكيــة(  الكنيســة 

حكمــا؟ «.  يكــون 
بــكل  كتابــه  مــن  يخاطبــِك  الــذي  بــاهلل  » آمنــي  قائــال:  المصلــح  فأجابهــا 
وضــوح، وأبعــد ممــا يعلمــه الكتــاب ليــس لــك أن تؤمنــي بهــذا أو ذاك. إن كلمــة 
هللا واضحــة فــي حــد ذاتهــا، أمــا إذا ظهــرت أََمامــِك معضلــة أو مشــكلة فــي مــكان 
مــا فالــرُّوح الُْقــُدِس الــذي ل يمكــن أن يناقــض نفســه أبــدا، يوضــح تلــك المعضلــة 
علــى  يصــرون  لَمــن  إل  يبقــى هنالــك شــك  ل  بحيــث  آخــر،  فــي موضــع  نفســها 

فــي جهلهــم « )228(. البقــاء 
بمثــل هــذه الحقائــق تكلــم ذلــك المصلــح الشــجاع أََمــام الملكــة مخاطــرا بحياتــه. 
وقــد ظــل ثابتــا علــى غرضــه بنفــس تلــك الشــجاعة التــي ل تــكل ول تتراجــع، مصليــا 

ومحاربــا حــروب الــرب فتحــررت اســكوتالنده مــن البابويــة.
أمــا فــي إنكلتــرا فــإن تثبيــت قــدم البروتســتانتية كديــن قومــي قلــل مــن الضطهاد 
وخفــف مــن حدتــه وإن يكــن لــم يوقفــه كليــا. فمــع أن كثيــرا مــن تعاليــم رومــا قــد 
رُفضــت فــإن عــددا غيــر قليــل مــن طقوســها ظــل باقيــا. لقــد رفضــوا ســيادة البابــا، 
ولكــن، فــي مكانــه، أقيــم الملــك رأســا للكنيســة. وفــي خدمــة الكنيســة كان ل يــزال 
يوجــد انحــراف عــن طهــارة اإلِنِْجيــل وبســاطته. ولــم يكــن ذلــك المبــدأ العظيــم، مبــدأ 
الحريــة الدينيــة، قــد فُهــم تمامــا. فمــع أن الحــكام البروتســتانت قلمــا لجــأوا إلــى 
ضــروب القســوة الرهيبــة التــي اســتخدمتها رومــا ضــد الهرطقــة فإنهــم لــم يعترفــوا 
بحــق كل فــرد فــي أن يعبــد هللا كمــا يمليــه عليــه ضميــره. كان مطلوبــا مــن الجميــع 
أن يقبلــوا التعاليــم ويحفظــوا طقــوس العبــادة التــي فرضتهــا الكنيســة المعتــرف بهــا. 

وقــد قاســى المنشــقون أهــوال الضطهــاد، إن عنيفــا أو خفيفــا، مئــات الســنين.
ُحــرم علــى  وفــي القــرن الســابع عشــر طُــرد آلف الرعــاة مــن وظائفهــم. كمــا 
الكنيســة.  عليــه  تقــره ول صادقــت  لــم  دينــي  اجتمــاع  إلــى كل  الذهــاب  النــاس 
ينفــون.  أو  يُســجنون  أو  فادحــة،  غرامــات  عليهــم  تفــرض  كانــت  والمخالفــون 
وأولئــك األمنــاء الذيــن لــم يكونــوا يســتطيعون أن يكفــوا عــن الجتمــاع لعبــادة هللا 
بعــض  وفــي  المعتمــة،  العلِّيــات  أو  المظلمــة  األزقــة  فــي  الجتمــاع  علــى  أرغمــوا 
األحيــان كانــوا يذهبــون إلــى الغابــات فــي منتصــف الليــل. وفــي المخابــئ التــي 
كانــوا يلــوذون بهــا فــي الغابــات كان يقــام هيــكل مــن صنــع هللا وكان أبنــاء هللا 
الصــالة  فــي  هللا  أََمــام  نفوســهم  ليســكبوا  يجتمعــون  والمضطهــدون  المشــتتون 
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إيمانهــم.  ألجــل  اآللم  كثيــرون  قاســى  التحفظــات  كل  رغــم  وعلــى  والتســبيح. 
بلــدان  إلــى  كثيــرون  ونُفــي  العائــالت  شــمل  وتشــتت  الســجون  اكتظــت  فقــد 
أجنبيــة. ومــع ذلــك فقــد كان هللا مــع شــعبه ولــم تفلــح الضطهــادات فــي إســكات 
شــهادتهم. وطُــرد كثيــرون عبــر المحيــط إلــى أميــركا حيــث وضعــوا أســس الحريــة 

البــالد ومجدهــا. تلــك  كانــت حصــن  التــي  والدينيــة  المدنيــة 

ظهور تقدم اإلِنِْجيل
ومــرة أخــرى حــدث حينئــذ، كمــا فــي أيــام الرســل، إن الضطهــادات آلــت إلــى 
جــون  استنشــق  الخليعيــن  بالمجرميــن  امتــأ  كريــه  ســجن  ففــي  اإلِنِْجيــل.  تقــدم 
بنيــان عبيــر الســماء، وهنــاك كتــب روايتــه العجيبــة التــي فيهــا صــوَّر َســفر الســائح 
المســيحي مــن مدينــة الهــالك إلــى المدينــة الســماوية. وفــي مــدة تزيــد علــى مئتــي 
ســنة ظــل ذلــك الصــوت الخــارج مــن ســجن مدينــة بدفــورد يكلــم قلــوب النــاس بقــوة 
تهــز المشــاعر. إن كتابــي يوحنــا بنيــان اللذيــن أســماهما » ســياحة المســيحي « و 

» النعمــة المتفاضلــة ألول الخطــاة « أرشــدا أناســا كثيريــن فــي طريــق الحيــاة. 
والعلــم  المواهــب  الرجــال ذوي  مــن  وغيرهــم  وآليــن  وقالفــل  باكســتر  إن  ثــم 
والختبــار المســيحي العميــق وقفــوا بــكل شــجاعة يدافعــون عــن اإليمــان المســلم 
مــرة للقديســين. والعمــل الــذي قــام بــه هــؤلء الرجــال المحرومــون وطريــدو القانــون 
بأمــر حــكام هــذا العالــم ل يمكــن أن يتالشــى، فــإن كتابــي فالفــل » نبــع الحيــاة « و 
» أســلوب النعمــة « قــد علمــا آلفــا مــن النــاس كيــف يســلمون أرواحهــم للمســيح. 
كمــا أن كتــاب باكســتر » الراعــي المصلــح « كان بركــة عظيمــة لكثيريــن مــن الذيــن 
يرغبــون فــي انتعــاش عمــل هللا، وأَيْضــاً كتابــه » راحــة القديســين األبديــة « كان لــه 

أثــره العظيــم فــي إرشــاد نفــوس كثيــرة إلــى الراحــة التــي بقيــت لشــعب هللا.
وبعــد ذلــك بمئــة ســنة فــي أثنــاء الظلمــة الروحيــة ظهــر هوايتفيلــد وابنــا وســلي 
كحاملــي مشــعل النــور مــن قبــل هللا. فتحــَت حكــم الكنيســة المعتــرف بهــا وصــل 
َشــعب إنكلتــرا إلــى حالــة مــن الركــود الروحــي قريبــة الشــبه بالوثنيــة. وكان الديــن 
الطبيعي هو الدراســة المحببة لدى رجال اإلكليروس وقد شــمل معظم تعاليمهم 
الالهوتيــة. وكان رجــال الطبقــات العاليــة يتهكمــون علــى التقــوى ويفخــرون بأنهــم 
فــوق متنــاول مــا ســموه التعصــب الدينــي. أمــا الطبقــات الفقيــرة فــكان أفرادهــا 
فــي أحــط دركات الجهــل وصــاروا صرعــى الرذائــل. أمــا الكنيســة فلــم تكــن لديهــا 

الشــجاعة أو اإليمــان إلســناد قضيــة الحــق الــذي بــدأ يهــوي إلــى الحضيــض.
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إن العقيــدة العظيمــة، عقيــدة التبريــر باإليمــان التــي علــم بهــا لوثــر بــكل وضــوح، 
كانــت قــد غابــت تقريبــا عــن أنظــار النــاس وأذهانهــم، وقــد احتلــت مكانهــا العقيــدة 
البابويــة، عقيــدة التــكال علــى األعمــال الصالحــة للخــالص. وكان هوايتفيلــد وابنــا 
وســلي، الذيــن كانــوا أعضــاء فــي الكنيســة المعتــرف بهــا، يطلبــون رضــى هللا بــكل 
حيــاة  بواســطة  اإللهــي  بالرضــى  الظفــر  يســتطيعون  أنهــم  تعلمــوا  وقــد  إخــالص، 

الفضيلــة وحفــظ فرائــض الديانــة.
وعندمــا أصيــب تشــارلس وســلي بمــرض وكان يتوقــع قــدوم المــوت ســئل علــى 
أي أســاس بنــى رجــاءه للحصــول علــى الحيــاة األبديــة. فأجــاب قائــال: » لقــد بذلــت 
تــراءى لــه أن صديقــه الــذي طــرح عليــه  قصــارى جهــدي لكــي أخــدم هللا «. وإذ 
ذلــك الســؤال لــم يكفــه ذلــك الجــواب قــال تشــارلس: » مــاذا أليســت مســاعيَّ التــي 
بذلتهــا أساســا كافيــا للرجــاء؟ وهــل هــو سيســلب منــي تلــك المســاعي؟ إذاً فلــم 
يبــق لــي مــا أتــكل عليــه بعــد ذلــك « )229(. هكــذا كانــت الظلمــة الداجيــة التــي 
ســادت علــى الكنيســة وأخفــت الكفــارة، ســالبة المســيح مجــده، ومحوِّلــة عقــول 

النــاس بعيــدا مــن رجائهــم الوحيــد فــي الخــالص، أي دم الفــادي المصلــوب. 
» كيف يتبرر اإلنسان عند هللا «رأى وسلي وزمياله أن الدين الحقيقي مركزه 
القلــب، وأن شــريعة هللا تمتــد إلــى األفــكار كمــا إلــى األقــوال واألعمــال. وإذ اقتنعــوا 
بلــزوم قداســة القلــب كمــا بوجــوب اســتقامة الســلوك الخارجــي عكفــوا علــى أن 
المصحوبــة  الجديــة  الجهــود  بــكل  وعــزم. وحاولــوا  جــد  بــكل  يحيــوا حيــاة جديــدة 
بالصــالة أن يقمعــوا شــر القلــب الطبيعــي. فعاشــوا حيــاة إنــكار الــذات والمحبــة 
بــكل دقــة وصرامــة يراعــون كل اإلجــراءات التــي ظنــوا أنهــا قــد  والتضــاع، وكانــوا 
تعينهــم فــي الحصــول علــى مــا كانــوا يتحرقــون شــوقا إليــه، القداســة التــي تظفــر 
برضــى هللا. ولكنهــم لــم ينالــوا مطلبهــم. وعبثــاً حاولــوا تحريــر أنفســهم مــن دينونــة 
الخطيئــة أو تحطيــم قوتهــا أو ســلطانها. هــذا هــو الصــراع نفســه الــذي اختبــره لوثــر 
فــي حجرتــه بديــر أرفــرت. ولقــد كان هــذا هــو الســؤال ذاتــه الــذي عــذب نفســه: 

» فََكيْــَف يَتَبَــرَُّر اإلِنَْســاُن ِعْنــَد هللِا؟ « )أيــوب 9: 2(.
إن نــار الحــق اإللهــي التــي كادت تخمــد علــى المذابــح البروتســتانتية كانــت 
فــي  المســيحيون  ســلمه  قــد  الــذي  القديــم  المشــعل  مــن  جديــد  مــن  ستشــعل 
بعــد  بوهيميــا  فــي  فالبروتســتانتية  بعدهــم.  جــاءوا  لمــن  األجيــال  عبــر  بوهيميــا 
نبــذ  رفضــوا  مــن  وكل  رومــا.  حشــود  أقــدام  وداســتها  امتُهنــت  اإلصــالح  أيــام 
فــي  إذ وجــدوا ألنفســهم ملجــأ  مــن هــؤلء  الهــرب. فبعــض  الحــق أجبــروا علــى 
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المســيحيين  هــؤلء  نســل  ومــن  هنــاك.  القديــم  بالحــق  احتفظــوا  سكســونيا 
النــور. علــى  وزميــاله  وســلي  حصــل 

إن جــون وتشــارلس وســلي بعدمــا رســما للخدمــة أرســال إلــى أميــركا للتبشــير. 
تلــك الســفينة جماعــة مــن المورافييــن. وقــد غضبــت الطبيعــة  وكان علــى ظهــر 
وثــارت العواصــف، فــإذ وقــف جــون وســلي وجهــا لوجــه أََمــام المــوت أحــس بــأن 
ليــس عنــده يقيــن الســالم مــع هللا. أمــا أولئــك األلمــان فعلــى العكــس مــن ذلــك 

أبــدوا هــدوءاً وثقــة لــم يكــن هــو يعــرف عنهمــا شــيئاً.
وقــال: » لقــد ظللــت طويــال أراقــب رزانتهــم وحكمــة تصرفاتهــم وقــد برهنــوا 
علــى الــدوام أنهــم قــوم ودعــاء إذ قامــوا بخدمــات وضيعــة ألجــل المســافرين وهــذا 
مــا يترفــع كل إنكليــزي عــن القيــام بــه، ولــم يرغبــوا ول قبلــوا أن يأخــذوا أجــرا عــن 
كل تلــك الخدمــات، قائليــن أنهــا خيــر عــالج لقلوبهــم المتكبــرة، وأن مخلصهــم 
فرصــة  يــوم  كل  أعطاهــم  وقــد  وأعظــم.  أجــل  خدمــات  إليهــم  أســدى  الحبيــب 
إلظهــار وداعــة لــم يســتطع أن يثيرهــا أي أذى. فلــو أن أحــد المســافرين دفعهــم أو 
ضربهــم أو طرحهــم أرضــا فإنهــم كانــوا يقومــون ويســيرون فــي طريقهــم مــن دون 
أن تصــدر مــن أفواههــم كلمــة شــكوى. وهــا قــد عرضــت فرصــة لختبــار مــا إذا 
كانــوا قــد تحــرروا مــن روح الخــوف كمــا قــد تحــرروا مــن روح الكبريــاء والغضــب 
والنتقــام. ففــي وســط المزمــور الــذي رتلــوه وبــدأوا بــه الخدمــة هــاج البحــر فانشــق 
الشــراع وتمــزق ودخلــت الميــاه الســفينة وفاضــت علــى متنهــا كمــا لــو أن الغمــر 
العظيــم قــد ابتلعهــا. فُســمعت صرخــات مخيفــة مــن اإلنكليــز. أمــا األلمــان فبــكل 
هــدوء ظلــوا يواصلــون الترنيــم. وبعــد ذلــك ســألت واحــدا منهــم قائــال: “ألــم تكــن 
أســأله:  فعــدت  خائفــا «  أكــن  لــم  فأنــا  هلل  » شــكرا  قائــال:  فأجابنــي  خائفــا؟ « 
بــكل لطــف: » كال، ألن  » ولكــن ألــم يكــن أولدكــم ونســاؤكم خائفيــن؟ « فقــال 

نســاءنا وأولدنــا ل يخافــون المــوت « )230(
ولــدى وصولهــم إلــى ســافانا مكــث وســلي مــع المورافييــن وقتــا قصيــرا وقــد أثــر 
فيــه ســلوكهم المســيحي تأثيــرا عميقــا. وعلــى نقيــض الرســميات الميتــة التــي كانــت 
تـُـرى فــي كنيســة إنكلتــرا كتــب عــن إحــدى خدماتهــم الدينيــة يقــول: » إن البســاطة 
العظيمــة والوقــار الــذي شــمل الخدمــة كلهــا كادا ينســيانني األف والســبع مئــة ســنة 
الســالفة فتصــورت نفســي وســط إحــدى تلــك الجماعــات التــي لــم يكــن فيهــا وجــود 
للرســميات أو المقامــات، بــل كان يــرأس الجتمــاع بولــس صانــع الخيــام أو بطــرس 

الصيــاد؛ ولكــن فــي تلــك الخدمــات كان يتجلــى الــروح والقــوة «.
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المسيح وحده
وبعدمــا عــاد وســلي إلــى إنكلتــرا توصــل تحــت إرشــاد واعــظ مورافــي إلــى إدراك 
أكمــل لعقيــدة الكتــاب. وقــد اقتنــع أنــه ينبغــي لــه أن ينبــذ كل اســتناد إلــى أعمالــه 
الــذي يرفــع خطيئــة العالــم «. وفــي  بالتمــام علــى » حمــل هللا  للخــالص ويتــكل 
فيــه  لوثــر  بيانــات  مــن  بيــان  قــرئ  لنــدن  فــي  المورافييــن  اجتماعــات  مــن  اجتمــاع 
يصــف التغييــر الــذي يحدثــه روح هللا فــي قلــب المؤمــن. وإذ كان وســلي يســمع 
اضطــرم اإليمــان فــي نفســه، وفــي ذلــك يقــول: » لقــد أحسســت بقلبــي يســخن 
الخــالص  ألجــل  وحــده  المســيح  علــى  اتكلــت  قــد  أننــي  وأحسســت  ويتحمــس، 
وأُعطــي لــي اليقيــن بأنــه قــد رفــع عنــي خطايــاي، نعــم خطايــاي أنــا، وأنقذنــي مــن 

.)231( والمــوت «  الخطيئــة  نامــوس 
وعلــى مــدى ســنين طويلــة مــن المحــاولت الشــاقة اليائســة ومــن اإلنــكار الصــارم 
للنفــس ولومهــا وإذللهــا ظــل وســلي ثابتــاً علــى عزمــه األوحــد فــي طلــب هللا. أمــا 
اآلن فقــد وجــده كمــا وجــد أن النعمــة التــي جــدَّ فــي الحصــول عليهــا بالصلــوات 

واألصــوام والصدقــات وإنــكار الــذات كانــت هبــة » بــال فضــة ول ثمــن «.
فلمــا ثبــت فــي اإليمــان بالمســيح اضطرمــت فــي أعماقــه رغبــة فــي نشــر معرفــة 
إنجيــل نعمــة هللا المجانيــة فــي كل مــكان. فقــال: » إنــي أنظــر إلــى العالــم كلــه علــى 
أنــه أبروشــيتي، وحيثمــا أكــون أحكــم بأنــه مــن الالئــق والصائــب والــالزم أن أعلــن لــكل 

مــن يرغبــون فــي الســتماع، بشــرى الخــالص المفرحــة « )232(. 
وقــد ظــل دائبــا فــي حيــاة الدقــة وإنــكار الــذات، إنمــا مــن منظــار أنهــا ثمــرة اإليمان 
ل أساســه. فنعمــة هللا فــي المســيح هــي أســاس رجــاء المســيحي، وهــذه النعمــة 
تظهــر فــي الطاعــة. وقــد كــرس وســلي حياتــه للتبشــير بالحقائــق العظيمــة التــي قــد 
دة  ــر وقــوة الــرُّوح الُْقــُدِس المجــدِّ حصــل عليهــا: التبريــر باإليمــان بــدم المســيح المكفِّ

للقلــب والتــي تظهــر ثمارهــا فــي الحيــاة المطابقــة لمثــال المســيح.
الطويــل  الشــخصي  باِقِْتناعهــم  لعملهــم  وســلي  وآل  هوايتفيلــد  أُعــد  لقــد 
المشــقات  احتمــال  علــى  قادريــن  وبكونهــم  الهــالك؛  حــال  فــي  بأنهــم  والمضنــي 
كجنــود صالحيــن للمســيح، لقــد تعرضــوا لتجربــة الحتقــار والســخرية والضطهــاد 
فــي الجامعــة وفــي حقــل الخدمــة بعدمــا دخلــوه. وقــد دعاهــم زمالءهــم الفجــار 
مــن الطلبــة، هــم وكل مــن عطفــوا عليهــم وانضمــوا إليهــم، باســم ميثودســت قصــدا 
لــالزدراء والحتقــار — وهــذا يُعتبــر اســماً مــن أكبــر األســماء فــي الوقــت الحاضــر إذ 

تكرمــه وتعتنقــه طائفــة مــن أكبــر الطوائــف فــي إنكلتــرا وأميــركا.
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لكــّن  إنكلتــرا واظبــوا علــى طقــوس عبادتهــا،  فــي كنيســة  وإذ كانــوا أعضــاء 
الــرب قــدم إليهــم فــي كلمتــه مقياســا أســمى، وقــد أقنعهــم الــرُّوح الُْقــُدِس بــأن 
واقتنــع  العلــّي.  قــوُة  بشــارتهم  رافقــت  وقــد  مصلوبــاً.  وإيــاه  بالمســيح  يبشــروا 
الذئــاب  مــن  الحمــالن  هــذه  حمايــة  الــالزم  مــن  فــكان  وتجــددوا،  النــاس  آلف 
الخاطفــة. ولــم يكــن وســلي يفكــر فــي إنشــاء طائفــة جديــدة بــل نظمهــم فــي مــا 

الميثودســتي. بالتحــاد  دعــي 
بهــا  المعتــرف  الكنيســة  مــن  المبشــرون  هــؤلء  لقاهــا  التــي  المقاومــة  كانــت 
مقاومــة عجيبــة وقاســية، ومــع ذلــك فــإن هللا تســلط علــى الحــوادث بحكمتــه حتــى 
جعــل اإلصــالح يبــدأ مــن داخــل الكنيســة نفســها. فلــو جــاء كلــه مــن الخــارج لمــا 
تغلغــل فــي األماكــن التــي كانــت فــي أشــد الحاجــة إليــه. ولكــن بمــا أن المبشــرين 
بالنتعــاش كانــوا مــن رجــال الكنيســة وخدمــوا فــي داخــل حظيــرة الكنيســة كلمــا أتيــح 
لهــم ذلــك فقــد وجــد الحــق بابــا مفتوحــا كان يمكــن أن يظــل موصــدا. وقــد أُوِقــظ 
بعــض رجــال اإلكليــروس مــن ســباتهم فصــاروا خدامــا غيوريــن فــي أبروشــياتهم. 
والكنائــس التــي قــد تقســت وفســدت بالرســميات والطقــوس عــادت إليهــا الحيــاة.

وفــي عهــد وســلي كمــا فــي كل أجيــال تاريــخ الكنيســة قــام أنــاس ذوو مواهــب 
لكــّن  العقيــدة،  فــي  نقطــة  كل  ينســقوا  لــم  عليهــم.  المفــروض  بالعمــل  مختلفــة 
النفــوس  ربــح  فــي غــرض شــامل هــو  بــروح هللا واتحــدوا  الجميــع كانــوا منقاديــن 
للمســيح. هــذا وإن الخــالف بيــن هوايتفيلــد وابنــي وســلي كاد فــي وقــت مــا ينتهــي 
بالنفــور والفرقــة، ولكــن بمــا أنهــم كانــوا قــد تعلمــوا الوداعــة فــي مدرســة المســيح 
فقــد أصلــح بينهــم التســامح المتبــادل والمحبــة. ولــم يكــن لديهــم متســع مــن الوقــت 
ليقضــوه فــي الجــدال، فــي حيــن أن الضــالل واآلثــام كانــت تتكاثــر فــي كل مــكان، 

وكان الخطــأة يتحــدرون إلــى الهــالك.

نجاة وسلي من الموت
ســار خــدام هللا فــي طريــق وعــر. فقــد اســتخدم النــاس ذوو النفــوذ وأربــاب 
رجــال  مــن  كثيــرون  جاهــر  وقــت  وبعــد  ضدهــم.  وعلومهــم  نفوذهــم  العلــم 
اإلكليــروس بعدائهــم لهــم، فأغلقــت أبــواب الكنائــس فــي وجــه اإليمــان النقــي وفــي 
وجــوه الداعيــن إليــه. وإن تصــرف رجــال اإلكليــروس بمنعهــم مــن اعتــالء منابرهــم 
أيقــظ عناصــر الظــالم والجهــل واإلثــم. ومــرارا كثيــرة كان جــون وســلي ينجــو مــن 
المــوت بأعجوبــة مــن أعاجيــب رحمــة هللا. ولمــا ثــار غضــب الرعــاع ضــده وبــدا كأن 
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ل مهــرب لــه وقــف إلــى جانبــه مــالك فــي هيئــة إنســان فتراجــع الرعــاع وخــرج خــادم 
المســيح مــن مــكان الخطــر آمنــا.

وكتــب وســلي عــن نجاتــه مــن الرعــاع الســاخطين فــي إحــدى تلــك المــرات 
التــل  مــن  نازلــون  ونحــن  أســفل  إلــى  يطرحونــي  أن  كثيــرون  حــاول  يقــول: » لقــد 
فــي طريــق زلــق إلــى المدينــة، وكنــت أعتقــد أننــي لــو ســقطت إلــى األَرْض فقــد ل 
أســتطيع النهــوض ثانيــة. لكــّن رجلــي لــم تــزّل ولــم أتعثــر أدنــى تعثــر حتــى نجــوت مــن 
أيديهــم كليّــاً... ومــع أن كثيريــن حاولــوا أن يمســكوا بعنقــي أو بثيابــي ليطرحونــي 
بجيــب صدرتــي،  أمســك  منهــم  واحــدا  لكــّن  يســتطيعوا،  لــم  فإنهــم  أســفل  إلــى 
فتمــزق  ماليــة  فيــه ورقــة  كانــت  الــذي  اآلخــر  الجيــب  أمــا  يــده،  فــي  تمــزق  الــذي 
ــه إلــيَّ عــدة ضربــات  جــزء منــه... وكان خلفــي تمامــا رجــل جشــع. هــذا الرجــل وجَّ
بهــا ضربــة واحــدة فــي مؤخــرة رأســي  بعصــا كبيــرة مــن الســنديان، فلــو ضربنــي 
. ولكــن فــي كل مــرة كانــت الضربــة ترتــد عنــي ولــم أعــرف ســبب ذلــك  لقضــى علــيَّ
ألنــي لــم أكــن أســتطيع التحــرك ل إلــى اليميــن ول إلــى اليســار... وقــد جــاء آخــر 
مندفعــا فــي وســط الجمــع وإذ كان يرفــع يــده ليضربنــي أنزلهــا فجــأة، إنمــا فقــط 
جعــل يربــت علــى رأســي ويقــول: ’ مــا أشــد نعومــة شــعره! ‘... إن الرجــال األوليــن 
أنفســهم الذيــن تحولــت قلوبهــم كانــوا أبطــال المدينــة، وكانــوا قــادة الرعــاع فــي 

كل الظــروف. وكان أحدهــم مصارعــا فــي حدائــق الدببــة ...
» بــأي درجــات لطيفــة يعدنــا هللا لعمــل مشــيئته! منــذ عاميــن أصابــت طوبــة 
)قطعــة قرميــد( كتفــي فأحدثــت فيهــا كشــطا، وبعــد ذلــك بعــام أصابتنــي ضربــة 
. وفــي الشــهر الماضــي تلقيــت ضربــة، وفــي هــذا المســاء تلقيــت  حجــر بيــن عينــيَّ
اثنتيــن، أحداهمــا قبــل دخولنــا المدينــة والثانيــة عنــد خروجنــا منهــا، ولكــن لــم أتأثــر 
منهمــا ألنــه مــع أن إنســانا ضربنــي ضربــة علــى صــدري بــكل قوتــه، واألخــرى أصابــت 
فمــي بعنــف شــديد حتــى ســال الــدم فــي الحــال، فإنــي لــم أشــعر بألــم أكثــر ممــا لــو 

لمســني بقشــة « )233(.

الميثودست يالقون الصعاب
تلقى الميثودست الذين عاشوا في تلك األيام الخوالي — سواء، في ذلك، 
المجاهريــن  ومــن  الكنائــس  أعضــاء  مــن  الهــزء والضطهــاد  والخــدام —  الشــعب 
بزندقتهــم وعــدم تدينهــم الذيــن ألهبهــم ســوء تصويرهــم وتحريفهــم. لقــد اشــتُكي 
نــادرة  كانــت  العدالــة  عــدل، ألن  فيهــا  يكــن  لــم  التــي  العــدل  فــي محاكــم  عليهــم 
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الوجــود فــي محاكــم تلــك األيــام. وفــي غالــب األحيــان كانــوا يالقــون ظلمــا علــى 
أيــدي مضطهديهــم. وكان الرعــاع ينتقلــون مــن بيــت إلــى بيــت يحطمــون اإلثــاث 
والنســاء  الرجــال  يمتهنــون كرامــة  وبــكل وحشــية  يروقهــم،  مــا  وينهبــون  والبضائــع 
واألطفــال. وفــي بعــض الحــالت كانــت تلصــق بعــض اإلعالنــات التــي تدعــو كل 
مــن يرغبــون فــي تحطيــم نوافــذ بيــوت الميثودســت ونهــب مــا فــي تلــك البيــوت إلــى 
دان لهــم. وهــذه العتــداءات العلنيــة علــى كرامــة  الجتمــاع فــي مــكان وزمــان يحــدَّ
الشــرائع اإلنســانية واإللهيــة ُســمح بارتكابهــا مــن دون أن يوبــخ مرتكبوهــا. وقــد وقــع 
الــذي كانــت غلطتــه الوحيــدة أبعــاد الخطــأة عــن  اضطهــاد منظــم ضــد الشــعب 

طريــق الهــالك وهدايتهــم إلــى طريــق القداســة.
فقــال:  زمالئــه،  وإلــى  إليــه  الموجهــة  التهــم  عــن  وســلي  جــون  تحــدث  وقــد 
عــون أن تعاليــم هــؤلء الرجــال كاذبــة ومخطئــة وحماســية، وأنهــا  » بعــض النــاس يدَّ
تعاليــم جديــدة لــم يُســمع بهــا إل مــن عهــد قريــب، وأنهــا خاصــة بمذهــب الكويكــرز 
)األصدقــاء( يعتنقهــا قــوم متعصبــون بابويــون. لكــّن هــذا الدعــاء كلــه اقتلــع مــن 
أصولــه حيــث قــد تبرهــن علــى مــدى واســع أن كل فــرع مــن هــذا التعليــم هــو تعليــم 
يكــون  أن  يمكــن  فــال  ولذلــك  كنيســتنا.  تفســره  كمــا  الصريــح  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب 
تعليمــا كاذبــا ول مخطئــا علــى شــرط أن يكــون اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس صادقــا «. ثــم قــال: 
» وآخــرون يدعــون قائليــن: ’ إن عقيدتهــم دقيقــة أكثــر مــن الــالزم. وهــم يجعلــون 
الطريــق إلــى الســماء أضيــق وأكــرب ممــا يجــب ‘. وهــذا هــو فــي الحــق العتــراض 
األصلــي )كمــا كان هــو العتــراض الوحيــد بعــض الوقــت(، وهــو فــي الســر أســاس 
آلف العتراضــات األخــرى التــي تبــدو فــي أشــكال مختلفــة. ولكــن هــل هــم يجعلــون 
طريــق الســماء أضيــق ممــا جعلــه ربنــا ورســله؟ وهــل عقيدتهــم وتعاليمهــم أدق ممــا 
الواضحــة،  القليلــة  اآليــات  بعــض  فــي  فقــط  تأملــوا  الُمَقــدَّس؟  اَلِْكتَــاب  فــي  هــي 
’تحــب الــرب إلهــك مــن كل قلبــك ومــن كل نفســك ومــن كل قدرتــك ومــن كل 
فكــرك‘. ’ألن كل كلمــة بطالــة يتكلــم بهــا النــاس ســوف يعطــون عنهــا حســاباً يــوم 

الديــن ‘. ’فــإن أكلتــم أو شــربتم أو فعلتــم شــيئاً فافعلــوا كل شــيء لمجــد هللا‘.
» فــإن كانــت عقيدتهــم أدق مــن هــذه فاللــوم عليهــم، لكــّن ضمائركــم تعلــم أنهــا 
ليســت كذلــك. ومــن ذا الــذي يكــون أقــل دقــة فــي شــيء صغيــر مــن دون أن يفســد 
كلمــة هللا؟ وهــل يمكــن أن مــن هــو وكيــل علــى ســرائر هللا يحســب أمينــا لــو أنــه غيَّــر 
جــزءا مــن تلــك الوديعــة المقدســة؟ كال. إنــه ل يســتطيع أن يلغــي شــيئا، ول أن يُثلــْم 
حــّد شــيء، بــل هــو ملــزم بــأن يعلــن قائــال للنــاس: ’إنــه غيــر مســموح لــي أن أنــزل 
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بكلمــة هللا لتوافــق ذوقكــم بــل عليكــم أن ترتقــوا أنتــم إليهــا وإل هلكتــم إلــى األبــد‘. 
المألوفــة عــن ’جفــاء هــؤلء  لتلــك الصرخــة األخــرى  هــذا هــو األســاس الصحيــح 
النــاس‘. فهــل هــم جفــاة حقــاً، ومــن أي وجهــة هــم جفــاة؟ أل يطعمــون الجيــاع 
ويكســون العــراة؟ كال ليــس هــذا هــو الموضــوع. إنهــم ليســوا ناقصيــن فــي هــذا، 
ولكنهــم جفــاة جــدا لكونهــم يدينــون النــاس! فهــم يظنــون أنــه ل يســتطيع أحــد أن 

يخلــص مــا لــم ينتمــي إلــى طريقتهــم « )234(.
إلــى  كان  وســلي  أيــام  قبيــل  إنكلتــرا  فــي  الــذي ظهــر  الروحــي  النحطــاط  إن 
كثيــرون  أكــد  لقــد  القوانيــن(.  )تناقضــي  األنتينومــي  للتعليــم  نتيجــة  كبيــر  حــد 
ملزميــن  ليســوا  فالمســيحيون  ولذلــك  األدبيــة  الشــريعة  ألغــى  قــد  المســيح  أن 
وهنالــك  الصالحــة «.  األعمــال  » عبوديــة  مــن  تحــرر  قــد  المؤمــن  وأن  بحفظهــا، 
قــوم آخــرون مــع أنهــم يســلمون بــدوام الشــريعة أعلنــوا أنــه ليــس مــن الــالزم للخــدام 
أن يوصــوا الشــعب بإطاعــة وصاياهــا، ألن أولئــك الذيــن اختارهــم هللا للخــالص 
ممارســة  إلــى  تقــاوم  ل  التــي  اإللهيــة  النعمــة  تحريضــات  بواســطة  » ســينقادون 
التقــوى والفضيلــة «، بينمــا أولئــك المحكــوم عليهــم بالطــرد بعيــدا عــن هللا إلــى 

األبــد » لــن تكــون لهــم القــوة علــى حفــظ الشــريعة اإللهيــة «.
أن  وســعهم  فــي  يكــون  لــن  المختاريــن  » أن  اعتقــدوا  ممــن  آخــرون  وهنالــك 
إلــى  فــي رضــى هللا، هــؤلء وصلــوا  أن يخســروا حقهــم  النعمــة ول  مــن  يســقطوا 
الســتنتاج األكثــر شــناعة وهــو أن ’األعمــال الشــريرة التــي يرتكبونهــا ليســت خاطئــة 
فــي حقيقتهــا ول تعتبــر أدلــة علــى انتهاكهــم شــريعة هللا، وإنــه ينتــج عــن ذلــك أنــه ل 
يوجــد مــا يدعــو إلــى أن يعترفــوا بخطاياهــم ول إلــى التخلــص منهــا بالتوبــة‘ )235(. 
نظــر  فــي  ’المعتبــرة  الخطايــا،  أرذل  هــي  التــي  الخطيئــة  حتــى  أنــه  أعلنــوا  ولذلــك 
الجميــع انتهــاكاً شــنيعاً لشــريعة هللا، ل تعتبــر خطيئــة فــي نظــر هللا‘ لــو كان مرتكبهــا 
واحــدا مــن المختاريــن، ألنــه ’مــن بيــن الصفــات الجوهريــة المميــزة للمختاريــن أنهــم 

ل يســتطيعون أن يفعلــوا شــيئا مغيظــا هلل أو تنهــى عنــه شــريعته‘ «)236(.
ـم بهــا فــي مــا  هــذه التعاليــم الفظيعــة شــبيهة فــي جوهرهــا بالتعاليــم التــي علّـَ
شــريعة  توجــد  ل  أنــه  وهــي   — المشــهورون  الالهــوت  وأســاتذة  المعلمــون  بعــد 
إلهيــة ثابتــة كنمــوذج الصــواب، ولكــن نمــوذج األخــالق يقــرره المجتمــع نفســه، وإنــه 
كان دائمــا عرضــة للتغييــر. كل هــذه اآلراء مصدرهــا الــروح الســائدة نفســها، روح 
ذاك الــذي حتــى وهــو بيــن ســكان الســماء الذيــن بــال خطيئــة بــدأ عملــه فــي نقــض 

ســياجات روادع شــريعة هللا.
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أدت عقيــدة علــم هللا المســبق بالســلوك البشــري وتقريــر هللا مصيــر النــاس 
منــذ األزل إلــى رفــض حقيقــي لشــريعة هللا. لكــّن وســلي قــاوم بــكل ثبــات ضــاللت 
إلــى  النــاس  قــاد  الــذي  التعليــم  هــذا  أن  للنــاس  وبيَّــن  األنتينومييــن،  المعلميــن 
اعتنــاق مذهــب األنتينومييــن مناقــض لكلمــة هللا المقدســة. لقــد » ظََهــرَْت نِْعَمــُة 
هللِا الُْمَخلَِّصــُة، لَِجِميــعِ النَّــاِس « » ألَنَّ هــَذا َحَســٌن َوَمْقبُــوٌل لَــَدى ُمَخلِِّصَنــا هللِا، 
ــوَن ألنــه يُوَجــُد إِلــٌه  ـِذي يُِريــُد أَنَّ َجِميــَع النَّــاِس يَْخلُُصــوَن، َوإلــى َمْعرِفَــِة الَْحــقِّ يُْقِبلُ الّـَ
َواِحــٌد َوَوِســيٌط َواِحــٌد بَيْــَن هللِا َوالنَّــاِس: اإلِنَْســاُن يَُســوُع الَْمِســيُح، الَّــِذي بـَـَذَل نَْفَســُه 
ِفْديَــًة ألجــل الَْجِميــعِ « )تيطــس 2: 11؛ 1تيموثــاوس 2: 3-6(. إن روح هللا يُعطــى 
مجانا للناس ليقدر كل إنســان على التمســك بوســائط الخالص. وهكذا المســيح 
النــاس  إن   .)9  :1 )يوحنــا  الَْعالَــِم «  إلــى  آتِيًــا  إِنَْســاٍن  كُلَّ  يُِنيــُر  الَْحِقيِقــيُّ  » النُّــوُر 

يفشــلون فــي نَيــل الخــالص بســبب إصرارهــم علــى رفــض هبــة الحيــاة.

الدفاع عن الناموس األدبي
وجوابــا علــى ادعــاء القائليــن بأنــه عنــد مــوت المســيح أُلغيــت الوصايــا العشــر 
مــع النامــوس الطقســي قــال وســلي: » إن النامــوس األدبــي الــذي يشــمل الوصايــا 
فلــم  يبطلــه هللا.  لــم  بذلــك  النــاس  وألزمــوا  األنبيــاء حفظــه  أوجــب  وقــد  العشــر 
هــذه  الشــريعة.  هــذه  مــن  جــزء  أي  يلغــي  أن  مجيئــه  مــن  المســيح  غــرض  يكــن 
فــي  األميــن  ثابتــة كالشــاهد  تقــف   ’ والتــي  يمكــن نقضهــا  التــي ل  الشــريعة  هــي 
الســماء ‘... كان هــذا منــذ بــدء العالــم إذ لــم تكتــب علــى ألــواح حجريــة بــل علــى 
قلــوب كل بنــي اإلنســان عندمــا خرجــوا مــن يــد الخالــق. ومــع أن الحــروف التــي 
كتبــت بأصبــع هللا قــد شــوهتها الخطيئــة إلــى حــد كبيــر، فإنــه مــن غيــر الممكــن 
محوهــا تمامــا مــا دام عندنــا إحســاس بالخيــر والشــر. وينبغــي لــكل جــزء مــن هــذه 
العصــور،  كل  فــي  البشــري  الجنــس  لــكل  الملزمــة  قوتــه  فــي  يبقــى  أن  الشــريعة 
وأل تكــون متوقفــة علــى الزمــان أو المــكان أو أي ظــرف مــن الظــروف المعرَّضــة 
إلــى طبيعــة هللا وطبيعــة  الشــريعة مســتندة  تكــون هــذه  يتعيــن أن  بــل  للتغييــر، 

اإلنســان وعالقاتهمــا غيــر المتغيــرة كل باآلخــر.
 ’مــا جئــت ألنقــض بــل ألكمــل‘... مــن دون تســاؤل نقــول أن معنــى هــذا الــكالم 
أتيــت ألجــل تثبيــت  )إذ هــو متوافــق مــع مــا جــاء قبلــه ومــا جــاء بعــده( — هــو: 
النامــوس فــي ملئــه برغــم كل تعليقــات النــاس: أتيــت لكــي أوضــح توضيحــا كامــالً 
أتيــت ألعلــن  اإللهيــة،  الكلمــة  فــي  أو غامضــا  عــن األذهــان  مــا كان محجوبــا  كل 
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األهميــة الكاملــة الحقيقيــة لــكل جــزء منهــا، ولكــي أبيِّــن للنــاس طــول كل الوصايــا 
المتضمنــة فــي الكتــاب وعرضهــا ومداهــا، ومــا بلغتــه طهــارة كل فروعهــا وروحانيتهــا 

غيــر المدَركــة مــن ســمو وعمــق.
» اذاً  فقــال:  واإلِنِْجيــل  النامــوس  بيــن  التــام  التوافــق  عــن  وســلي  أعلــن  وقــد 
فهنالــك أوثــق الصــالت والروابــط التــي يمكــن تصورهــا بيــن النامــوس واإلِنِْجيــل. 
فمــن ناحيــة نجــد أن النامــوس يعــد الطريــق لإلنجيــل ويرشــدنا إليــه، ومــن الناحيــة 
األخــرى نجــد اإلِنِْجيــل يرشــدنا دائمــا إلــى إتمــام النامــوس إتمامــا أكمــل. فالنامــوس 
وودعــاء  متواضعيــن  نكــون  وأن  القريــب  ونحــب  نحــب هللا  أن  منــا  يطلــب  مثــال 
لهــذه األمــور، ’وأن ذلــك غيــر  الكفايــة  ليــس فينــا  بــأن  أو قديســين. ونحــن نحــس 
المحبــة  تلــك  يهبنــا  بــأن  وعــدا  لنــا  يقــدم  هللا  نجــد  ولكننــا  لإلنســان‘.  مســتطاع 
ويجعلنــا متواضعيــن وودعــاء وقديســين. ونحــن نتمســك باإلِنِْجيــل وبهــذه األخبــار 
المفرحــة، وحينئــذ فحســب إيماننــا يكــون لنــا، وحينئــذ ’يكمــل فينــا ِبــّر النامــوس‘ 

يســوع... « المســيح  فــي  الــذي  باإليمــان 
بــكل  الذيــن  أولئــك  هــم  المســيح  إنجيــل  أعــداء  ألــد  مــن  وقــال وســلي: » إن 
مجاهــرة وعلــى نحــو قاطــع ’يدينــون النامــوس‘ نفســه ’ويتكلمــون عنــه شــرا ويذمونــه‘ 
النــاس أن يكســروا )أن ينقضــوا ويحلــوا ويفكــوا( بضربــة واحــدة  والذيــن يعلِّمــون 
مضاميــن ليــس وصيــة واحــدة، ســواء كانــت مــن الوصايــا الصغــرى أو الكبــرى، بــل 
كل الوصايــا... وأعظــم كل الظــروف المدهشــة التــي تــالزم هــذا الضــالل القــوي 
وهــذه الخديعــة العظيمــة هــو أن مــن يقعــون فيهــا يعتقــدون أنهــم يكرمــون المســيح 
بالحــق إذ يهدمــون النامــوس اإللهــي وأنهــم يعظمــون مركــز المســيح فــي حيــن أنهــم 
يهدمــون تعاليمــه! ومــع ذلــك فهــم يكرمونــه مثلمــا أكرمــه يهــوذا بقولــه ’الســالم يــا 
ســيدي. وقبّلــه‘. ويمكنــه أن يقــول بحــق لــكل منهــم: ’أَِبُقبْلَــٍة تَُســلُِّم ابْــَن اإلِنَْســاِن؟‘ 
فليــس أقــل مــن تســليمه بقبلــة. أن نتحــدث عــن دمــه ثــم نحرمــه مــن اإلكليــل، وأن 
نســتخف بأقــل جــزء مــن النامــوس بحجــة أننــا نســاعد علــى تقــدم اإلِنِْجيــل. وكذلــك 
لــن يســتطيع التنصــل مــن هــذه التهمــة َمــن يبشــر باإليمــان علــى نحــو يــؤّدي مباشــرة 
إلــى إســقاط أّي مــن فــروع الطاعــة، ومــن يكــرز بالمســيح علــى نحــو يلغــي أو يوهــن 

أصغــر وصايــا هللا « )237(.
فيهــا  باإلِنِْجيــل  الكــرازة  » إن  علمــوا  الذيــن  أولئــك  علــى  وســلي  أجــاب  وقــد 
تحقيــق لــكل أهــداف النامــوس « فقــال: » هــذا مــا ننكــره إنــكاراً باتــاً، فهــو ل يحقــق 
أول غايــة مــن غايــات النامــوس وهــي إقنــاع النــاس بالخطيئــة وإيقــاظ أولئــك الذيــن 
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هــم نيــام علــى حافــة الجحيــم «. والرســول بولــس يعلــن قائــال: ’ بالنامــوس معرفــة 
الخطيئــة‘، ومــا لــم يتبكــت اإلنســان علــى الخطيئــة فهــو ل يشــعر بحاجتــه إلــى دم 
بــل  طبيــب  إلــى  األصحــاء  يحتــاج  ’ل  نفســه:  ربنــا  قــال  وقــد  المكفــر...  المســيح 
المرضــى ‘. إذاً فمــن الســخافة أن نجــيء بالطبيــب إلــى جماعــة مــن األصحــاء، أو 
علــى األقــل مــن يتصــورون أنهــم أصحــاء. فعليــك أن تقنعهــم أولً بأنهــم مرضــى وإل 
لــك تعبــك ألجلهــم. ومــن الســخافة كذلــك كونــك تقــدم المســيح  فلــن يشــكروا 

للذيــن قلبهــم صحيــح لــم ينكســر بعــد « )238(.
الشــريعة  باإلِنِْجيــل كان كســيده » يعظــم  يكــرز  أن وســلي وهــو  نــرى  وهكــذا 
أمجــد  كان  ومــا  مــن هللا،  لــه  المســلم  العمــل  أنجــز  أمانــة  بــكل  وهــو  ويكرمهــا «. 
النتائــج التــي ســمح لــه بــأن يراهــا. ففــي نهايــة حياتــه الطويلــة التــي بلغــت ثمانيــن 
ســنة — قضــى منهــا أكثــر مــن نصــف قــرن فــي الخدمــة متنقــالً — زاد عــدد ســامعيه 
بفضــل  الذيــن  الغفيــر  الجمــع  ولكــّن  نســمة.  مليــون  نصــف  علــى  بــه  المتعلقيــن 
جهــوده رُفعــوا مــن خــراب الخطيئــة وانحطاطهــا إلــى حيــاة أســمى وأطهــر، وعــدد 
الذيــن بواســطة تعليمــه حصلــوا علــى اختبــار أعمــق وأغنــى، لــن تتســّنى معرفتهــم 
حتــى تجتمــع كل جمــوع المفدييــن مــن أفــراد أســرة هللا فــي ملكوتــه. إن حياتــه تقــدم 
ر بثمــن. فحبــذا لــو أن اإليمــان والوداعــة والغيــرة التــي ل  لــكل مســيحي درســا ل يقــدَّ
تــكل وتضحيــة النفــس والتكريــس التــي لوحظــت فــي حيــاة خــادم المســيح هــذا تجــد 

لهــا انعكاســاً فــي كنائــس عصرنــا الحاضــر!
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إن اإلصــالح إذ أهــدى النــاَس كتابــا مقدســا مفتوحــا فــي القــرن الســادس عشــر 
كان يحــاول الدخــول إلــى كل ممالــك أوروبــا. وقــد رحبــت بــه بعــض الــدول بــكل 
ســرور علــى أنــه رســول الســماء، ولكــن فــي بلــدان أخــرى أفلحــت البابويــة إلــى حــد 
كبيــر فــي منــع دخولــه، وبذلــك كادت أنــوار معرفــة كتــاب هللا بتأثيراتهــا الســامية 
فــي فرنســا فــإن العقــول المظلمــة  تُبَْعــْد تَماًمــا. ومــع أن النــور وجــد بابــا مفتوحــاً 
لــم تدركــه. وظــل الحــق والضــالل يتصارعــان علــى الســيادة طــوال قــرون. وأخيــرا 
يُْنونـَـُة: إِنَّ النُّــوَر قـَـْد َجــاَء  انتصــر الشــر وأقصــي حــق الســماء بعيــدا: » َوهــِذِه ِهــَي الدَّ
ــوِر « )يوحنــا 3: 19(. وقــد تُركــت  ــاُس الظُّلَْمــَة أَكْثَــَر ِمــَن النُّ ــِم، َوأََحــبَّ النَّ إلــى الَْعالَ
األمــة لتحصــد ثمــار المســلك الــذي اختارتــه لنفســها. فرُفعــت روادع روح هللا عــن 
ذلك الشعب الذي ازدرى بهبة نعمته. وُسمح للشر أن يتفاقم ويستشري. ورأى 

العالــم كلــه عواقــب اإلصــرار علــى رفــض النــور.
فــي  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  ضــد  عــدة  قــرون  طــوال  ثــارت  التــي  الحــرب  بلغــت 
الهائلــة  الثــورة  تلــك  كانــت  لقــد  الثــورة.  مشــاهد  فــي  القصــوى  غايتهــا  فرنســا 
هــي النتيجــة الشــرعية لكبــت رومــا وكبحهــا ومصادرتهــا الكتــب المقدســة، )انظــر 
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السياســة  إليــه  آلــت  لمــا  العالــم  رآه  مدهــش  مثــال  أعظــم  فقدمــت  التذييــل(. 
البابويــة، وأظهــرت العواقــب التــي كان تعليــم الكنيســة البابويــة يــؤّدي إليهــا فــي 

حقبــة مــن الزمــن تزيــد عــن ألــف عــام.
كان األنبيــاء قــد تنبــأوا عــن قمــع الكتــب المقدســة وكبتهــا فــي ســني الســيادة 
البابويــة، كمــا أن الرائــي يشــير أَيْضــاً إلــى العواقــب الهائلــة التــي كانــت ســتعصف 

بفرنســا علــى الخصــوص نتيجــة لســيادة » إنســان الخطيئــة «.
َشــْهرًا  َوأَْربَِعيــَن  اثَْنيْــِن  َســَة  الُْمَقدَّ الَْمِديَنــَة  الــرب: » َوَسيَُدوُســوَن  قــال مــالك 
ُمُســوًحا... لَِبَســيِْن  يَْوًمــا،  َوِســتِّيَن  َوِمئَتَيْــِن  أَلًْفــا  فَيَتََنبَّــآِن   ، لَِشــاِهَديَّ َوَســأُْعِطي 

َحْربًــا  َمَعُهَمــا  َســيَْصَنُع  الَْهاِويَــِة  ِمــَن  اِعــُد  الصَّ فَالَْوْحــُش  َشــَهاَدتَُهَما،  َمــا  تَمَّ َوَمتَــى 
َويَْغلِبُُهَمــا َويَْقتُلُُهَمــا َوتَُكــوُن ُجثَّتَاُهَمــا َعلَــى َشــاِرِع الَْمِديَنــِة الَْعِظيَمــِة الَِّتــي تُْدَعــى 
َعلَــى  ــاكُِنوَن  السَّ ِبِهَمــا  ...َويَْشــَمُت  َربَُّنــا  ُصلِــَب  َحيْــُث  َوِمْصــَر،  َســُدوَم  ُروِحيًّــا 
األَرْض َويَتََهلَّلُــوَن، َويُرِْســلُوَن َهَدايَــا بَْعُضُهــْم لِبَْعــٍض ألن هَذيْــِن النَِّبيَّيْــِن كَانَــا قَــْد 
ــاكِِنيَن َعلَــى األَرْض ثُــمَّ بَْعــَد الثَّالَثَــِة األيــام َوالنِّْصــِف، َدَخــَل ِفيِهَمــا ُروُح  بَــا السَّ َعذَّ
كَانُــوا  الَِّذيــَن  َعلَــى  َعِظيــٌم  َخــْوٌف  َوَوقَــَع  أَْرُجلِِهَمــا.  َعلَــى  فََوقََفــا  هللِا،  ِمــَن  َحيَــاٍة 

.)11-2  :11 )رؤيــا  يَْنظُُرونَُهَمــا « 
المذكورتيــن هنــا — » اثنيــن وأربعيــن شــهرا « » وألــف ومئتيــن  الفترتيــن  إن 
وســتين يومــاً « همــا شــيء واحــد وتمثــالن كلتاهمــا الزمــن الــذي كانــت كنيســة 
والســتين  والمئتيــن  األلــف  إن  رومــا.  مــن  الضطهــاد  فيــه  ستقاســي  المســيح 
ســنة التــي كانــت فيهــا الســيادة للبابويــة بــدأت فــي عــام 538 للميــالد، وكانــت 
جيــش  دخــل  التاريــخ  ذلــك  ففــي  التذييــل(.  )انظــر   ،1798 عــام  فــي  ســتنتهي 
فرنســي رومــا وأســر البابــا الــذي مــات فــي منفــاه. ومــع أنــه كان قــد تــم اختيــار 
ذلــك  منــذ  قــط  تســتطع  لــم  البابويــة  الســلطة  فــإن  ذلــك  بعــد  تــواً  جديــد  بابــا 

قبــل. مــن  لهــا  كانــت  التــي  القــوة  تســتخدم  أن  الوقــت 

يتنبآن في المسوح
الـــ 1260 ســنة كلهــا.  لــم يظــل قائمــا مــدى فتــرة  علــى أن اضطهــاد الكنيســة 
ــر أيــام تلــك البلــوى المحرقــة. والُمخلِّــص حينمــا تنبــأ  فــاهلل، رحمــة منــه بشــعبه قصَّ
ــْر تِلـْـَك األيــام  عــن » الضيقــة العظيمــة « التــي ســتحل بالكنيســة قــال: » َولـَـْو لـَـْم تَُقصَّ
ــُر تِلْــَك األيــام « )متــى 24: 22(.  لَــْم يَْخلُــْص َجَســٌد. َولِكــْن ألجــل الُْمْختَاِريــَن تَُقصَّ

فبفضــل تأثيــر اإلصــالح انتهــت الضطهــادات قبــل عــام 1798.
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ُهَمــا  » هــَذاِن  قائــال:  يعلــن  فالنبــي  الشــاهدين  بذينــك  يختــص  مــا  فــي  أمــا 
يْتُونَتَــاِن َوالَْمَنارَتَــاِن الَْقائَِمتَــاِن أََمــام رَبِّ األَرْض «. وقــد قــال صاحــب المزاميــر:  الزَّ
 )105  :119 مزمــور  4؛   :11 )رؤيــا  لَِســِبيلِي «  َونُــوٌر  كَالَُمــَك  لِرِْجلِــي  » ِســرَاٌج 
فالشــاهدان يرمــزان إلــى كتــب العهــد القديــم والعهــد الجديــد. فكالهمــا شــهادة 
فرمــوز  الخــالص.  لتدبيــر  يشــهدان  وكالهمــا  ودوامهــا.  شــريعة هللا  هامــة ألصــل 
العهــد القديــم وذبائحــه ونبواتــه تشــير إلــى مخلــص آت فــي المســتقبل. وأناجيــل 
العهــد الجديــد ورســائله تخبرنــا عــن مخلــص قــد أتــى بالطريقــة ذاتهــا التــي أنبــئ بهــا 

والنبــوات: الرمــوز  بواســطة  عنــه 
» يَتََنبَّــآِن أَلًْفــا َوِمئَتَيْــِن َوِســتِّيَن يَْوًمــا، لَِبَســيِْن ُمُســوًحا «. وطــوال أغلــب ســني 
تلــك المــدة ظــل شــاهدا هللا محجوبيــن. لقــد حــاول الســلطان البابــوي أن يحجــب 
كلمــة الحــق عــن الشــعب وأقــام بــدل منهــا شــهودا كذبــة لكــي يناقضــوا شــهادتها، 
)انظــر التذييــل(. وعندمــا صــادرت الســلطات الزمنيــة والدينيــة اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس 
النــاس  يســتطيع  التــي  الجهــود  أقصــى  وبذلــت  وأفســدتها  شــهادته  وعكســت 
تلــك الشــهادة، وعندمــا  يبتكروهــا لتحويــل أذهــان الشــعب عــن  والشــياطين أن 
طــورد أولئــك الذيــن تجــرأوا علــى إعــالن حقائقــه المقدســة أو أســلموا وعذبــوا أو 
دفنــوا فــي زنزانــات فــي الســجون أو استشــهدوا مــن أجــل إيمانهــم أو أجبــروا علــى 
الهــروب إلــى حصــون الجبــال ومغــاور األَرْض وشــقوقها، حينئــذ تنبــأ الشــاهدان 
األمينــان لبســين مســوحا. إل أنهمــا ظــال يؤديــان شــهادتهما طــوال مــدة الـــ 1260 
ســنة. ففــي اظلــم العصــور كان يوجــد رجــال أمنــاء أحبــوا كلمــة هللا وكانــوا غيوريــن 
علــى مجــده. هــؤلء العبيــد المخلصــون األمنــاء أُعطــوا الحكمــة والقــوة والســلطان 

ليعلنــوا حــق هللا طــوال تلــك الســنين.
أعداءُهَمــا  َوتَــأْكُُل  فَِمِهَمــا  ِمــْن  نَــاٌر  تَْخــُرُج  يُْؤِذيَُهَمــا،  أَْن  يُِريــُد  أََحــٌد  كَاَن  » َوإِْن 
ـُه يُْقتَــُل « )رؤيــا 11: 5(. ل يمكــن  َوإِْن كَاَن أََحــٌد يُِريــُد أَْن يُْؤِذيَُهَمــا، فَهَكــَذا لَ بُــدَّ أَنّـَ
أن يــدوس إنســان كلمــة هللا مــن دون قصــاص. إن معنــى هــذا اإلنــذار المخيــف 
ُموّضــح فــي األصحــاح األخيــر مــن ســفر الرؤيــا حيــث يقــول الرائــي: » ألَنِـّـي أَْشــَهُد 
ــاِب: إِْن كَاَن أََحــٌد يَِزيــُد َعلَــى هــَذا، يَِزيــُد هللُا  ِة هــَذا الِْكتَ ــوَّ ــَواَل نُبُ لِــُكلِّ َمــْن يَْســَمُع أَقْ
َربـَـاِت الَْمْكتُوبـَـَة ِفــي هــَذا الِْكتـَـاِب. َوإِْن كَاَن أََحــٌد يَْحــِذُف ِمــْن أَقـْـَواِل كِتـَـاِب  َعلَيـْـِه الضَّ
َســِة، َوِمــَن  ِة، يَْحــِذُف هللُا نَِصيبَــُه ِمــْن ِســْفِر الَْحيَــاِة، َوِمــَن الَْمِديَنــِة الُْمَقدَّ هــِذِه النُّبُــوَّ

الَْمْكتُــوِب ِفــي هــَذا الِْكتَــاِب « )رؤيــا 22: 18، 19(.
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نتائج العصيان على للا
هكــذا كانــت اإلنــذارات التــي أعطاهــا هللا لمنــع النــاس مــن تغييــر مــا قــد أعلنــه 
أو أمــر بــه، أو مــن تحويــره بطريقــة مــا. هــذه اإلنــذارات الخطيــرة تنطبــق علــى كل 
مــن يســتخدمون نفوذهــم فــي جعــل النــاس يســتخفون بشــريعة هللا. وينبغــي أن 
تخيــف وترعــب الذيــن بــكل طالقــة يعلنــون إنــه ل ضيــر مــن كوننــا نطيــع شــريعة هللا 
أو نعصاهــا. فــكل الذيــن يعظمــون آراءهــم فــوق الوحــي اإللهــي أو يحاولــون تحويــر 
المعنــى الواضــح الصريــح للكلمــة اإللهيــة لتتفــق مــع أهوائهــم الخاصــة أو لتتماشــى 
مــع العالــم يوقعــون أنفســهم تحــت مســؤولية هائلــة مخيفــة. إن الكلمــة المكتوبــة أي 
شــريعة هللا ســتزن خلــق كل إنســان وتديــن كل مــن يعلــن عنــه هــذا المحــك الــذي 

ل يخطــئ، أنــه ناقــص.
 ومتــى تممــا شــاهدتهما « )وفيمــا همــا يتممــان شــهادتهما(. إن المــدة التــي 
كان فيهــا ذانــك الشــاهدان ســيتنبآن لبســين مســوحا انتهــت فــي عــام 1798. وإذ 
كانــا يقتربــان مــن نهايــة عملهمــا فــي الخفــاء كانــت ســتثور حــرب عليهمــا مــن القــوة 
التــي يمثلهــا » الوحــش الصاعــد مــن الهاويــة «. ففــي كثيــر مــن دول أوروبــا كانــت 
القــوى المتحكمــة فــي الكنيســة وفــي الدولــة علــى مــدى قــرون طويلــة هــي تلــك 
التــي كان الشــيطان مســيطرا عليهــا عــن طريــق البابويــة. ولكننــا هنــا نــرى مظهــرا 

جديــدا مــن مظاهــر قــوة الشــيطان.
كانــت سياســة رومــا، تحــت ســتار اإلقــرار بتوقيرهــا للكتــاب المقــدس، إن تبقيــه 
مغلقــا عليــه فــي لغــة يجهلهــا الشــعب ومحجوبــا عــن األنظــار. وتحــت حكمهــا تنبــأ 
الشــاهدان » لَِبَســيِْن ُمُســوًحا «. لكــّن قــوة أخــرى — هــي قــوة الوحــش الصاعــد 

مــن الهاويــة — كانــت موشــكة أن تعلــن الحــرب علــى كلمــة هللا.
ثــم إن » المدينــة العظيمــة « التــي قتــل الشــاهدان فــي شــوارعها وفيهــا كانــت 
جثتاهمــا تدعــى » روحيــا مصــر «. مــن بيــن كل األمــم المذكــورة فــي تاريــخ اَلِْكتَــاب 
س نجــد أن مصــر هــي أكثرهــا جــرأة فــي إنــكار وجــود اإللــه الحــي ومقاومــة  الُمَقــدَّ
اومــراه. إنــه لــم يجــرؤ أي ملــك علــى أن يجاهــر بالعــدوان علــى ســلطة الســماء فــي 
ترفــع وكبريــاء مثلمــا فعــل ملــك مصــر. فعندمــا أبلــغ موســى إلــى فرعــون الرســالة 
ـى  الــرَّبُّ َحتّـَ ُهــَو  بــكل غطرســة وتشــامخ قائــال: » َمــْن  باســم الــرب أجــاب الملــك 
)خــروج  أُطْلُِقــُه «  لَ  َوإِْســرَائِيل   ، الــرَّبَّ أَْعــرُِف  لَ  إِْســرَائِيل؟  فَأُطْلِــَق  لَِقْولِــِه  أَْســَمَع 
5: 2(. هــذا هــو اإللحــاد، واألمــة التــي ترمــز إليهــا مصــر ســتُقِدم علــى إنــكار شــبيه 
بهــذا إذ تنكــر مطالــب هللا الحــي، وســتُبدي روحــا شــبيهة بتلــك الــروح المشــبعة 
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بعــدم اإليمــان والتحــدي. ثــم إن » المدينــة العظيمــة « مشــبهة أَيْضــاً » روحيــا « 
بســدوم. إن فســاد ســدوم الظاهــر فــي تعّديهــا شــريعة هللا ظهــر علــى الخصــوص 
فــي دعارتهــا. وهــذه خطيئــة ســتكون أَيْضــاً مــن الســمات البــارزة لتلــك األمــة التــي 

تنطبــق عليهــا أوصــاف هــذه اآليــة.
وتبعــا لمــا ورد فــي أقــوال النبــي قبــل عــام 1798 بقليــل ســتقوم قــوة نابعــة مــن 
الشــيطان ولهــا صفاتــه لتحــارب اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس. ففــي البــالد التــي ســتبكم فيهــا 

شــهادة شــاهَدي هللا ستتفشــى دعــارة ســدوم وإلحــاد فرعــون.

إتمام حرفي للنبوة
أثنــاء  ففــي  تاريــخ فرنســا.  فــي  تمــت حرفيــا وبطريقــة مدهشــة  النبــوة  هــذه 
مــن  جمــع  عــن  العالــم  ســمع  مــرة  » ألول   1793 عــام  فــي  نشــبت  التــي  الثــورة 
النــاس؛ ولــدوا وتهذبــوا فــي أحضــان المدنيــة وكانــوا يدعــون أن لهــم الحــق فــي 
بإنــكار  مــن أجمــل دول أوروبــا، يرفعــون أصواتهــم مجاهريــن  أن يسوســوا دولــة 
أعظــم حــق مقــدس تقبلــه نفــس اإلنســان، ويُجمعــون علــى إنــكار العتقــاد بــاهلل 
وبعبادتــه « )239(. » إن فرنســا هــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي ُســجل 
عليهــا أنهــا كأمــة رفعــت يدهــا فــي تحــد وتمــرد ضــد خالــق الكــون. لقــد وجــد ول 
وإســبانيا  وأَلَْمانْيَــا  إنكلتــرا  فــي  والملحديــن  المجدفيــن  مــن  كثيــرون  يوجــد  يــزال 
وفــي كل مــكان، لكــّن فرنســا تقــف وحدهــا فــي تاريــخ العالــم كالدولــة الوحيــدة 
قبــل  والتــي  إلــه  يوجــد  أنــه ل  أعلنــت  التشــريعية  قــرار جمعيتهــا  التــي بموجــب 
كل ســكانها فــي العاصمــة وأكثريــة النــاس فــي أماكــن أخــرى ذلــك اإلعــالن وهــم 

يرقصــون بفــرح عظيــم، ســواء الرجــال والنســاء « )240(.
وتميــزت فرنســا كذلــك بتلــك الســمة التــي اشــتهرت بهــا ســدوم، ففــي أثنــاء 
الثورة ظهرت حالة انحطاط وفساد خلقي شبيهة الحالة التي استمطرت جامات 
الغضــب علــى مــدن الســهل. وهــا هــو المــؤرخ يعــرض إلحــاد فرنســا ودعارتهــا جنبــا 
بهــذه القوانيــن  ارتبــط  النبــوة فيقــول: » وقــد  فــي  إلــى جنــب كمــا همــا مقدمــان 
التــي تمــس الديــن ذاك الــذي حــّول وحــدة الــزواج — وهــو أقــدس ارتبــاط يمكــن 
أن يكّونــه بنــو اإلنســان ويــؤدي دوامــه إلــى زيــادة التماســك فــي المجتمــع — إلــى 
حالــة عقــد مدنــي مؤقــت يُتــاح لرجــل وامــرأة أن يرتبطــا بــه أو يفســخاه متــى أرادا ... 
فلــو أن الشــياطين عملــوا وكــدوا لســتنباط وســيلة تــؤدي حتمــا إلــى تدميــر كل مــا 
هــو جليــل أو وقــور أو جميــل أو ثابــت فــي الحيــاة البيتيــة، وللحصــول فــي الوقــت 
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نفســه علــى ضمــان أن الضــرر الــذي يقصــدون أن يخلقــوه ســيدوم مــن جيــل إلــى 
جيــل، لمــا اســتطاعوا أن يســتنبطوا خطــة أفعــل مــن انحطــاط الــزواج... إن صوفــي 
أرنولــت، وهــي ممثلــة اشــتهرت بســرعة خاطرهــا ونكاتهــا، وصفــت الــزواج الــذي 

أقرتــه الجمهوريــة الفرنســية بأنــه ’ ســر الزنــا ‘ « )241(.

عداوة ضد المسيح
تممتــه  النبــوة  فــي  الــوارد  التحديــد  هــذا  أَيْضــاً «.  ربنــا  صلــب  » حيــث 
فرنســا أَيْضــاً. فلــم تبــُد العــداوة للمســيح علــى أشــدها فــي أمــة مــا كمــا ظهــرت 
كمــا  وقاســية  ُمــرة  ومقاومــة  بعــداوة  اصطــدم  ول  الحــق  يجابــه  ولــم  فرنســا،  فــي 
حــدث فــي فرنســا. ففــي الضطهــاد الــذي أثارتــه فرنســا ضــد المعترفيــن باإِلنِْجيــل 

تالميــذه. شــخص  فــي  المســيح  صلبــت 
ومــن جيــل إلــى جيــل أُهرقــت دمــاء القديســين. فــإذ كان الولدنســيون يبذلــون 
حياتهــم علــى جبــال بيدمونــت » ألجــل كلمــة هللا وألجــل شــهادة يســوع المســيح « 
قــدم أخوتهــم اللبيجنســيون شــهادة مماثلــة فــي فرنســا. وفــي أيــام اإلصــالح كان 
تالميــذه يســاقون إلــى المــوت بعــد عذابــات هائلــة. فالملــك والنبــالء والســيدات 
يُمتعــون  جميعــا  كانــوا  وفرســانها  األمــة  فخــر  الرقيقــات،  والعــذارى  الشــريفات 
كانــوا  الذيــن  الشــجعان  والهيكونــوت  يســوع.  شــهداء  عذابــات  برؤيــة  أنظارهــم 
قلــب  كل  ويقدســها  بهــا  يعتــز  التــي  الحقــوق  تلــك  اســتخالص  ألجــل  يحاربــون 
لقــد اعتبــر  ُســفكت دماؤهــم فــي كثيــر مــن المعــارك الحاميــة الوطيــس.  بشــري 
البروتســتانت طريــدي العدالــة، وكانــت تعطــى جوائــز لمــن يأتــون برؤوســهم، فكانــوا 

يطــاردون كمــا تطــارد الوحــوش.
المســيحيين  ذريــة  مــن  الباقيــة  القليلــة  البقيــة  البريــة «،  فــي  » الكنيســة  إن 
كانــوا  والذيــن  عشــر  الثامــن  القــرن  فــي  فرنســا  فــي  باقيــن  ظلــوا  الذيــن  األوليــن 
يختبئــون فــي جبــال الجنــوب، ظلــوا علــى ولئهــم إليمــان آبائهــم. وإذ كانــوا يتجــرأون 
علــى الجتمــاع علــى ســفح جبــل أو فــي مســتنقعات منعزلــة كان الجنــود والفرســان 
يطاردونهــم ويوثقونهــم إلــى الســفن ليظلــوا ُمســتعبدين فيهــا مــدى الحيــاة. فأولئــك 
الذيــن كانــوا أنقــى النــاس فــي فرنســا وأعظمهــم ثقافــة وذكاء وعبقريــة كانــوا يكبلــون 
ويعذبــون عذابــات رهيبــة ويُحشــرون بيــن اللصــوص والقتلــة )242(. وآخــرون ممــن 
كانــوا يعاملــون ببعــض الرحمــة كانــوا يُقتلــون رميــا بالرصــاص مــن دون أن يرثــي لهــم 
أحــد حيــن كانــوا، وهــم عــزَّل مــن الســالح وعاجــزون تمامــا، يجثــون علــى ركبهــم 
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للصــالة. وكان مئــات مــن الرجــال الطاعنيــن فــي الســن والنســاء اللواتــي ل حيلــة 
لهــن فــي الدفــاع عــن أنفســهن واألولد األبريــاء يتركــون قتلــى علــى األَرْض فــي مــكان 
اجتماعهــم للصــالة. وإذ كان بعضهــم يعبــرون ســفوح الجبــال أو الغابــات لــم يكــن 
المــروج  فــي  أربــع خطــوات جثثــا مبعثــرة  يجــدوا » بعــد كل  أمــرا غيــر مألــوف أن 
أو  النــاس  أو  الســيف  أقفرهــا  التــي  األشــجار. فأرضهــم  علــى  أو أجســاما معلقــة 
النــار » اســتحالت إلــى بريــة واســعة كئيبــة «. » هــذه الفظائــع ُســنَّت لهــا قوانيــن 
ـان حكــم الملــك  ... ليــس فــي عصــر مظلــم بــل فــي الفتــرة الزاهــرة الجميلــة فــي إبّـَ
لويــس الرابــع عشــر، فلقــد انتشــر العلــم حينئــذ وازدهــرت العلــوم المختلفــة، وكان 
علمــاء الالهــوت فــي البــالط الملكــي وفــي العاصمــة رجــال علمــاء وفصحــاء، وكانــوا 

يتظاهــرون بالوداعــة واإلحســان وحــب الخيــر « )243(.

أبشع الجرائم
لكــّن مذبحــة ســان بارثلوميــو ســطرت خطوطــا أشــد ســوادا مــن دجــى الليــل 
مــدى  الشــياطين  ترتكبــه  أن  يمكــن  عمــل  أرهــب  وكانــت  الجرائــم  ســجالت  فــي 
ذلــك  بخــوف ورعــب عظيــم مشــاهد  يذكــر  العالــم  يــزال  المخيفــة. ول  العصــور 
الهجــوم الــدال علــى النذالــة والقســوة والجبــن. فملــك فرنســا أبــاح ذلــك العمــل 
الرهيــب تحــت الحــاح كهنــة رومــا وأســاقفتها. وقــد كانــت إشــارة البــدء فــي تلــك 
المذبحــة دقــات األجــراس فــي ســكون الليــل. إن آلفــا مــن البروتســتانت إذ كانــوا 
نائميــن باطمئنــان وســكون فــي بيوتهــم مســتندين إلــى عهــد الشــرف باألمــان مــن 
يعطــف  أن  دون  مــن  قســوة  بــكل  وقتلــوا  إنــذار  ســابق  بــال  ُســحبوا  مليكهــم  فــم 

إنســان. عليهــم قلــب 
مــن  خروجهــم  فــي  لشــعبه  المنظــور  غيــر  القائــد  هــو  المســيح  كان  وكمــا 
فــي هــذا  المنظــور  قائــد رعايــاه غيــر  الشــيطان هــو  عبوديــة مصــر، كذلــك كان 
العمــل الرهيــب الــذي فيــه تضاعــف عــدد شــهداء الحــق. وقــد ظلــت المذبحــة 
زاد  األولــى  أيــام  الثالثــة  خــالل  وفــي  كاملــة،  أيــام  ســبعة  باريــس  فــي  قائمــة 
تقتصــر  ولــم  تصــور.  كل  فــاق  حــد  إلــى  واهتياجهــم  القاتليــن  أولئــك  غضــب 
تمتــد  بــأن  خاصــا  أمــرا  أصــدر  فالملــك  وحدهــا،  المدينــة  علــى  المذبحــة  تلــك 
لتشــمل كل المقاطعــات والمــدن حيــث يعيــش البروتســتانت. ولــم تــراع حرمــة 
الســن أو الجنــس. فلــم يبقــوا علــى طفــل بــريء ول علــى رجــل أشــيب. لقــد قُتــل 
وظلــت  معــا.  وأطفالهــن  واألمهــات  والصغــار،  الكبــار  والفالحــون،  األشــراف 
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مــن  فهلــك  كامليــن،  شــهرين  فرنســا  أنحــاء  جميــع  فــي  قائمــة  المذبحــة  تلــك 
ألفــا. ســبعون  رعاياهــا  وأفضــل  األمــة  خيــرة 

مظاهر التعظُّم
» ولمــا بلغــت أنبــاء تلــك المذبحــة أســماع رومــا ابتهــج رجــال اإلكليــروس ابتهاجــا 
فــاق كل الحــدود. وقــد كافــأ كاردينــال اللوريــن الرســول الــذي حمــل إليــه ذلــك الخبــر 
بــأن أعطــاه ألــف جنيــه ذهبــا. ودوت طلقــات مدافــع ســان أنجيلــو فرحــا وابتهاجــا، 
كمــا تجاوبــت أصــوات نواقيــس الكنائــس مــن كل مــكان، وأحالــت شــعالت النــار 
الليــل البهيــم إلــى نهــار، كمــا ســار البابــا غريغوريــوس الثالــث عشــر فــي موكــب طويــل 
يحــف بــه الكرادلــة وغيرهــم مــن أحبــار اإلكليــروس إلــى كنيســة ســان لويــس حيــث كان 
كردينال اللورين ينشــد نشــيد الشــكر، وقد ُســّك وســام إلحياء ذكرى تلك المذبحة، 
ول تزال توجد في الفاتيكان ثالث صور لفاساري في وصف الهجوم على األميرال، 
والملك وهو مجتمع مع المجلس يتآمرون لتدبير تلك المذبحة، والمذبحة نفسها. 
وقــد أرســل غريغوريــوس إلــى شــارل الــوردة الذهبيــة، وبعــد المذبحــة بأربعــة أشــهر... 
كان يصغــي بــكل ســرور وبشاشــة إلــى عظــة كان يلقيهــا كاهــن فرنســي... تكلــم فيهــا 
عــن » ذلــك اليــوم المفعــم ســعادة وفرحــا عندمــا وصلــت األخبــار إلــى األب األقــدس 

فذهــب فــي جــالل مقــدس ليشــكر هللا والقديــس لويــس « )244(. 
مذبحــة  بتدبيــر  قامــوا  مــن  علــى  ســيطرت  التــي  نفســها  الشــريرة  الــروح  إن 
ســان بارثلوميــو كانــت هــي الــروح الســائدة فــي مشــاهد الثــورة. فلقــد أعلــن أن 
يســوع المســيح دجــال، وكانــت صيحــات الملحديــن الفرنســيين تهتــف فــي مــزاح 
قائلــة: » اســحقوا ذلــك الحقيــر « وكانــوا يقصــدون المســيح. لقــد ســار التجديــف 
المتحــدي للســماء والشــر الرجــس يــدا بيــد، وقــد رُفــع وتمجــد أحــط النــاس األنــذال. 
وشــر وحــوش الخالعــة والقســوة والوحشــية والرذيلــة حملــوا فــوق األعنــاق. وفــي 
كل هــذا أظهــر النــاس أعظــم الــولء للشــيطان. بينمــا المســيح الــذي يمتــاز بالحــق 

والطهــارة والمحبــة المنكــرة ذاتهــا ُعلــق علــى صليــب.
» الوحــش الصاعــد مــن الهاويــة ســيصنع معهمــا حربــا ويغلبهمــا ويقتلهمــا «. 
إن قــوة اإللحــاد التــي ســادت علــى فرنســا فــي أثنــاء الثــورة وحكــم الرعــب أثــارت ضــد 
هللا وكلمتــه المقدســة حربــا هائلــة لــم يســبق للعالــم أن رأى لهــا مثيــال. لقــد أبطــل 
المجلــس القومــي أو الجمعيــة الوطنيــة عبــادة هللا، والكتــب المقدســة جمعــت 
وأحرقــت علــى مــرأى مــن النــاس بــكل احتقــار وازدراء. ولقــد داس النــاس شــريعة 
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هللا تحــت أقدامهــم وألغيــت كل قوانيــن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس، وأبطــل يــوم الراحــة 
األســبوعي، واســتعاضوا عنــه بجعــل اليــوم العاشــر يومــا للطــرب والتجديــف. ُوحــرم 
إجــراء فريضتــي العمــاد والعشــاء الربانــي. وكتبــت فــوق المدافــن إعالنــات بخــط 

واضــح تفيــد أن المــوت نــوم أبــدي.
ولقــد قيــل أن مخافــة هللا أبعــد مــا تكــون عــن رأس الحكمــة بحيــث أنهــا صــارت 
رأس الجهالــة. وُحظِّــرت كل الخدمــات الدينيــة باســتثناء خدمــات الحريــة والدولــة. 
» وقــد أتــي بأســقف باريــس الشــرعي ليمثــل الجانــب األكبــر فــي أوقــح مهزلــة تثيــر 
الشــكوك ُمثِّلــْت قــط أََمــام هيئــة قوميــة... لقــد جــيء بــه فــي موكــب حافــل ليعلــن 
أََمــام الجمعيــة أن الديــن الــذي قــد علــم بــه تلــك الســنين الطــوال كان بــكل معانــي 
الكلمــة حيلــة مــن حيــل الكهنــوت ليــس لهــا أســاس ل فــي التاريــخ ول فــي الحــق 
المقدس. وفي عبارات خطيرة حاسمة أنكر وجود هللا الذي كان قد كرس نفسه 
لخدمتــه، ثــم قــال أنــه فــي مســتقبل أيامــه ســيكرس نفســه للــولء للحريــة والمســاواة 
والفضيلــة وعلــوم األدب. ثــم وضــع أوســمته األســقفية علــى المنضــدة، وبعــد ذلــك 
عانقــه رئيــس الجمعيــة. واتبــع كثيــرون مــن الكهنــة المرتديــن مثــال األســقف )245(.

» ويشــمت بهمــا الســاكنون علــى األَرْض ويتهللــون ويرســلون هدايــا بعضهــم 
فرنســا  إن  األَرْض.  علــى  الســاكنين  عذبــا  قــد  كانــا  النبييــن  هذيــن  ألن  لبعــض 
الملحــدة كانــت قــد أبكمــت صــوت التوبيــخ الــذي كان ينطــق بــه ذانــك الشــاهدان. 
لقــد انطرحــت كلمــة الحــق ميتــة فــي الشــوارع، ولذلــك فــرح وتهلــل كل مــن كانــوا 
يمقتــون نواهــي شــريعة هللا وأوامرهــا. لقــد جاهــر النــاس بتحديهــم لملــك الســماء. 
وكالخطــأة مــن قديــم الزمــان صاحــوا قائليــن: » كَيْــَف يَْعلـَـُم هللُا؟ َوَهــْل ِعْنــَد الَْعلِــيِّ 

َمْعرِفَــٌة؟ « )مزمــور 73: 11(.

جرأة مجدفة
وبجــرأة وتجديــف ل يــكاد اإلنســان يصدقهمــا قــال أحــد كهنــة النظــام الجديــد: 
أراك  أتحــداك!  إنــي  أهيــن.  الــذي  لســمك  انتقــم  موجــوداً  كنــت  إن  هللا  » يــا 
صامتــا. إنــك ل تجــرؤ علــى أن تمطرنــا بصواعقــك أو رعــودك. مــن ذا الــذي يصــدق 
بعــد هــذا أنــك موجــود؟ « )246(. مــا أعظــم هــذا مــن صــدى لقــول فرعــون: » مــن 

هــو الــرب حتــى أســمع لقولــه «؟ » ل أعــرف الــرب «!
» قَــاَل الَْجاِهــُل ِفــي قَلِْبــِه:’ لَيْــَس إِلــٌه ‘ « )مزمــور 14: 1(. والــرب يعلــن عمــن 
يحرفــون الحــق قائــال: » ُحْمَقُهــْم َســيَُكوُن َواِضًحــا لِلَْجِميــعِ « )2 تيموثــاوس 3: 9(. 
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فبعدمــا نبــذت فرنســا عبــادة اإللــه الحــي » العلــي المرتفــع ســاكن األبــد « بزمــن 
قصيــر انحــدرت إلــى عبــادة األوثــان المنحطــة المرذولــة إذ عبــد النــاس إلهــة العقــل 
فــي شــخص امــرأة خليعــة متهتكــة. وذلــك فــي الجمعيــة التــي تمثــل األمــة وبواســطة 
أعلــى ســلطاتها المدنيــة والتشــريعية! وقــد قــال المــؤرخ: » ثمــة احتفــال ل مثيــل لــه 
فــي الســخافة الممزوجــة باإللحــاد ثــمَّ فــي عصــر الجنــون هــذا. لقــد فتحــت أبــواب 
المؤتمــر علــى مصاريعهــا لدخــول فرقــة موســيقية كان يســير فــي مقدمتهــا هيئــة 
رجال المجلس البلدي الذين دخلوا في موكب وقور ينشــدون نشــيدا في تمجيد 
الحريــة وهــم يحرســون أنثــى محجبــة لتكــون موضــوع عبادتهــم مســتقبال وســموها 
إلهــة العقــل. فلمــا أُتــي بهــا إلــى داخــل الحاجــز رُفــع عنهــا الحجــاب باحتفــال رســمي 
عظيــم ووضعــت علــى يميــن الرئيــس، فــي حيــن أن جميــع النــاس كانــوا يعرفــون أنهــا 
احــدى راقصــات دار األوبــرا ... هــذه الشــخصية، التــي تعتبــر أنســب ممثــل لذلــك 
العقــل الــذي عبــده رجــال الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية، هــي التــي خصتهــا فرنســا 

بالعبــادة الجهريــة والــولء.

يعبدون إالهة العقل
» كان لهــذا المجــون اإللحــادي الســخيف طــراز خــاص، فعمــد النــاس فــي طــول 
البــالد وعرضهــا إلــى تنصيــب إلهــة العقــل حيثمــا رغبــوا فــي أن يبينــوا أنهــم أنــداد 

لــكل الِقمــم التــي تســمو إليهــا الثــورة « )247(.
لقــد أفســح  المشــترعون!  العقــل: » أيهــا  قــدم عبــادة  الــذي  الخطيــب  وقــال 
النــور  تقويــا علــى مواجهــة  لــم  للعقــل. إن عينيــه الضعيفتيــن  المجــال  التعصــب 
الباهــر. ولقــد اجتمــع اليــوم حشــد عظيــم تحــت تلــك القبيــب القوطيــة التــي تــردد 
الحقيقيــة  بالعبــادة  الفرنســيون  يحتفــي  هنــا  الحــق.  األولــى صــدى صــوت  للمــرة 
الوحيــدة: عبــادة الحريــة وعبــادة العقــل. وهنــا نبتهــل طالبيــن نجــاح قــوات جيــش 
الجمهوريــة. هنــاك ننبــذ األصنــام الجامــدة ونســتعيض عنهــا بالعقــل، هــذه الصــورة 

الحيــة التــي هــي تحفــة الطبيعــة « )248(.
وعندمــا أُتــي باآللهــة إلــى الجمعيــة أمســك الخطيــب بيدهــا والتفــت إلى الجمع 
وقــال: » أيهــا النــاس، ل ترتعبــوا بعــد اآلن أََمــام رعــود إلــه عاجــز خلقتــه مخاوفكــم. 
لــه  أكــرم تمثــال  إليكــم  أقــدم  أنــا  العقــل. وهــا  بإلــه آخــر غيــر  ومــن اآلن ل تعترفــوا 
هــذه...  مثــل  أََمــام  ذبائحكــم  فقدمــوا  أصنــام  لكــم  تكــون  أن  أردتــم  فــإذا  وأنقــاه. 

أســقط أََمــام مجلــس الحريــة يــا برقــع العقــل! ... 
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» وبعدمــا عانــق الرئيــس اآللهــة أركبــت فــي عربــة فخمــة وســار فــي صحبتهــا 
علــى  رُفعــت  وهنــاك  هللا.  مــكان  لتحتــل  نوتــردام  كاتدرائيــة  إلــى  غفيــر  جمهــور 

.)249( الحاضريــن «  كل  مــن  العبــادة  وتقبَّلــت  العالــي  المذبــح 
وتبــع ذلــك بوقــت قصيــر حــرق اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس جهــارا. وفــي إحــدى المــرات 
رجالهــا  وصــاح  البلــدي  المجلــس  قاعــة  للمتحــف  الشــعبية  الجمعيــة  دخلــت 
قائليــن: » ليحــَي العقــل! « وهــم يحملــون علــى رأس ســارية كومــة كتــب نصــف 
والعهــد  القديــم  العهــد  وكتــاب  القــداس  وكتــب  صلــوات  كتــب  منهــا  محترقــة، 
الجديــد، “دللــة علــى احتــراق كل الحماقــات والســخافات والــكالم الفــارغ التــي 

الرئيــس. قــول  يرتكبهــا « )250(، علــى حــد  البشــري  الجنــس  جعلــوا 

فرنسا تقاوم اإلصالح
إن البابويــة هــي التــي بــدأت العمــل الــذي يكملــه اإللحــاد اآلن. وسياســة رومــا 
التــي كانــت  الظــروف الجتماعيــة والسياســية والدينيــة  تلــك  التــي خلقــت  هــي 
تســرع بفرنســا إلــى الدمــار. وقــد قــال أحــد الكتــاب عــن تلــك األعمــال المتطرفــة 
التذييــل(. ولكنهــا علــى  )انظــر  الكنيســة  العــرش وعلــى  تقــع علــى  أن مســؤوليتها 
وجــه التحديــد تقــع علــى عاتــق الكنيســة. لقــد ســممت البابويــة عقــول الملــوك ضــد 
اإلصــالح بحجــة أنــه عــدو للتــاج وعنصــر للنــزاع يقضــي علــى ســالمة األمــة ووفاقهــا. 
واســتخدمت عبقرية روما وســائلها لتضرم نيران أشــد ضروب القســوة والضطهاد 

المثيــر الــذي أثــاره العــرش.
اإلِنِْجيــل  النــاس  قبــل  فأينمــا  الُمَقــدَّس.  اَلِْكتَــاب  بذهــاب  الحريــة  روح  ولّـَـت 
اســتيقظت عقولهــم. فبــدأوا يطرحــون عنهــم أصفــاد الجهــل والرذيلــة والخرافــات 
التــي اســترقتهم طويــال. وبــدأوا يفكــرون ويعملــون كمــا يعمــل عقــالء النــاس. ورأى 

الملــوك ذلــك فارتعــدوا فرقــا خوفــا مــن زوال ظلمهــم واســتبدادهم.
لحاكــم  البابــا  قــال  لقــد  ومخاوفهــم.  حســدهم  إضــرام  فــي  رومــا  تتباطــأ  ولــم 
فرنســا في عام 1525: » إن هذا الجنون )البروتســتانتية( لن يكتفي بإزعاج الدين 
وتدميــره، ولكنــه مقبــل علــى تدميــر كل الرئاســات واألشــراف والقوانيــن واألنظمــة 
والمقامــات أَيْضــاً « )251(. وبعــد ذلــك بســنوات قليلــة أنــذر أحــد ســفراء البابــا 
كل  ويدمــرون  ســيقبلون  البروتســتانت  إن  مــولي.  يــا  تضــل  » ل  قائــال:  الملــك 
النظــم المدنيــة والدينيــة... إن العــرش مهــدد بالخطــر، كالمذبــح ســواء بســواء... 
فإدخــال ديــن جديــد ســيتبعه حتمــاً إدخــال حكومــة جديــدة «. )252(. واســتغاث 
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» تســتميل  البروتســتانتية  العقيــدة  أن  فأعلنــوا  الشــعب  بتعصبــات  الالهوتيــون 
النــاس إلــى قبــول البــدع والجهــل، وتســلب الملــك محبــة رعايــاه وولءهــم، وتدمــر 
الكنيســة والدولــة «. وهكــذا أفلحــت رومــا فــي تعبئــة فرنســا لمحاربــة اإلصــالح. 
» لقــد ُجــرد ســيف الضطهــاد فــي فرنســا أول لمعاضــدة العــرش وحفــظ النبــالء 

واإلبقــاء علــى القوانيــن « )253(.

سياسة قاتلة
مــا أقــل مــا كان يعــرف حــكام البــالد ممــا يخبئــه لهــم الغيــب مــن نتائــج تلــك 
السياســة المشــؤومة الخرقاء! كان اَلِْكتَاب الُمَقدَّس ســيغرس في عقول الشــعب 
وقلوبهــم مبــادئ العدالــة والعتــدال والحــق والمســاواة واإلحســان وحــب الخيــر 
التــي هــي حجــر الزاويــة فــي بنــاء نجــاح األمــة ورخائهــا وازدهارهــا: » اَلِْبــرُّ يَرْفـَـُع َشــأَْن 
ــِة «، وبــه » ألن الُْكرِْســيَّ يُثَبَّــُت ِبالِْبــرِّ « )أمثــال 14: 34؛ 16: 12(. » َويَُكــوُن  األُمَّ
ُصْنــُع الَْعــْدِل َســالًَما «، ويولِّــد » ُســُكونًا َوطَُمأْنِيَنــًة إلــى األبــد « )إشــعياء 32: 17(. 
وَمــن يطيــع شــريعة هللا ل بــد أن يحتــرم ويطيــع شــرائع بــالده. ومــن يخــاف هللا يكــرم 
الملــك وهــو يســتخدم كل ســلطاته العادلــة الشــرعية. لكــّن فرنســا التعســة حرَّمــت 
اقتنــاء اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس وحرمــت ونفــت كل تالميــذه. فمــن قــرن إلــى قــرن حــدث 
أن الرجــال ذوي المبــادئ الســليمة المســتقيمة والــذكاء الخــارق والخلــق القويــم، 
الذيــن أوتــوا شــجاعة جعلتهــم يجاهــرون باِقِْتناعاتهــم وإيمانــا أعانهــم علــى احتمــال 
اآللم ألجــل الحــق، أُرِهقــوا كعبيــد فــي الســفن أو هلكــوا حرقــا بالنــار أو بلــي لحمهــم 
وعظامهــم فــي ظلمــات الســجون. وقــد وجــد ألــوف وألــوف أن النجــاة فــي الهــروب، 

وظلــت الحــال هكــذا مــدى 250 ســنة بعــد بــدء اإلصــالح.

هروب أنبل المواطنين الفرنسيين
»  ونــدر أن كان هنالــك جيــل مــن الفرنســيين مــدى تلــك الحقبــة الطويلــة لــم 
أََمــام هيــاج المضطهديــن المجنــون حامليــن  يشــهد تالميــذ اإلِنِْجيــل وهــم يفــرون 
معهــم الــذكاء والفنــون والعمــل والنظــام التــي تفوقــوا فيهــا تفوقــا عظيمــا ليغنــوا 
بهــا البلــدان التــي لجــأوا إليهــا. وبقــدر مــا أغدقــوا مــن هــذه الهبــات علــى الممالــك 
األخــرى ُحــرم وطنهــم منهــا. ولــو أن كل مــا نُقــل مــن فرنســا بقــي فيهــا، ولــو بقيــت 
هــذه  مــدى  أرضهــا  لتــزرع  المنفيــون  هــؤلء  يملكهــا  كان  التــي  الصناعيــة  المهــارة 
الثــالث مئــة ســنة، ولــو ظلــت هواياتهــم الفنيــة تُصلــح مــن شــأن صناعاتهــا مــدى 
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تلــك الســنين، ولــو أنــه فــي خــالل هــذه الســنين الطــوال اســتُخدم ذكاؤهــم وقــوة 
ابتكارهــم وقوتهــم التحليليــة العقليــة فــي إغنــاء آدابهــم وغــرس علومهــم، ولــو كانــت 
حكمتهــم تهــدي بالدهــم فــي مشــوراتها، وشــجاعتهم تخــوض معاركهــا، ومســاواتهم 
تقــوي عقــول  س كانــت  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  ولــو أن ديانــة  تكــوِّن شــرائعها،  وعدالتهــم 
الشــعب وتتحكــم فــي ضمائرهــم فمــا كان أعظــم المجــد الــذي كان اليــوم يطــوق 
عنــق فرنســا! وكــم كانــت تصيــر بــالدا عظيمــة وناجحــة وســعيدة! وكــم كانــت تصيــر 

نموذجــا عظيمــا تنســج علــى منوالــه كل األمــم!
» لكــّن التعصــب العنيــد األعمــى طــرد مــن أرضهــا كل معلــم للفضيلــة وكل 
بطــل مــن أبطــال النظــام وكل مدافــع أميــن يــذود عــن العــرش. فأولئــك الرجــال 
الذيــن كانــوا يســتطيعون أن يجعلــوا لبالدهــم ’ اســما ومجــدا ‘ فــي األَرْض، قــال 
التعصــب: اختــاروا واحــدا مــن هذيــن: الحــرق أو النفــي. وأخيــرا اكتمــل خــراب 
بالنــار،  ليحــرق  متديــن  رجــل  ول  ليُحــرم،  ذو ضميــر  رجــل  يبــَق هنالــك  لــم  األمــة 
ول رجــل محــب لوطنــه لينفــى بعيــدا « )254(. فكانــت الثــورة بــكل رعبهــا هــي 

الوبيلــة. النتيجــة 

ماذا بعد ذلك
الصناعيــة  فالمــدن  عــام.  انحطــاط  فرنســا  شــمل  الهيكونــوت،  هــرب  » وإذ 
الزاهــرة أصابهــا العطــب والخــراب، واألقاليــم الخصبــة اســتحالت قفــارا، وأعقبــت 
فتــرة النجــاح غيــر العــادي فتــرة جمــود وبــالدة عقليــة وانحطــاط خلقــي. وصــارت 
ر بعضهــم أنــه عنــد نشــوب الثــورة  باريــس ملجــأ كبيــرا وبيتــا مــن بيــوت اإلحســان. وقــدَّ
ُوجــد 200 ألــف صعلــوك يســتجدون الملــك. لكــّن الجزويــت هــم وحدهــم الذيــن 
نجحــوا وازدهــرت أحوالهــم مــن دون تلــك األمــة الخربــة المتسوســة، وقــد تحكمــوا 

فــي الكنائــس والمــدارس والســجون وســفن العبيــد بطغيــان رهيــب «.
مشــاكلها  لــكل  ناجــع  صحيــح  بحــل  لفرنســا  اإلِنِْجيــل  يأتــي  أن  يمكــن  كان 
السياســية والجتماعيــة التــي أربكــت كهنتهــا وملكهــا ومشــترعيها، وأخيــرا أودت 
تعاليــم  الشــعب  خســر  رومــا  حكــم  تحــت  ولكــن  والدمــار.  الفوضــى  إلــى  باألمــة 
عــن  أُبعــدوا  ولقــد  لنفســها.  المنكــرة  والمحبــة  التضحيــة  عــن  المباركــة  المخلــص 
ممارســة إنــكار الــذات ألجــل خيــر اآلخريــن. فاألغنيــاء لــم يوبخهــم أحــد علــى ظلمهــم 
للفقــراء، والفقــراء لــم يجــدوا عونــا فــي عبوديتهــم وانحطاطهــم. وقــد زادت أنانيــة 
األثريــاء واألقويــاء وصــارت أكثــر جــالء وجــورا. ولمــدى قــرون طويلــة نجــم عــن طمــع 
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النبــالء وخالعتهــم اغتصــاب ســاحق للفالحيــن. لقــد ظلــم األغنيــاء الفقــراء، بينمــا 
الفقــراء األغنيــاء. أبغــض 

العاملــة  الطبقــات  أمــا  األَرْض،  مالكــي  النبــالء  كان  األقاليــم  مــن  كثيــر  وفــي 
فكانــوا مجــرد مســتأجرين تحــت رحمــة ســادتهم، ومرغميــن علــى إجابــة مطالبهــم 
الطبقــات  عاتــق  علــى  كلــه  وقــع  والدولــة  الكنيســة  إعانــة  عــبء  إن  الباهظــة. 
» وكانــت  فادحــة.  ضرائــب  عليهــم  تُفــرض  كانــت  الذيــن  والفقيــرة  المتوســطة 
مســرات النبــالء معتبــرة القانــون األســمى؛ ويمكــن أن يمــوت المزارعــون والفالحــون 
جوعــا، لكــّن ظالميهــم لــم يكونــوا يكترثــون لذلــك فــي شــيء... وكان النــاس مرغميــن 
األَرْض.  صاحــب  مصلحــة  علــى  خدمتهــم  يقصــروا  أن  وصغيــرة  كبيــرة  كل  فــي 
وكانــت حيــاة العمــال الزراعييــن حيــاة تعــب متواصــل، ولــم يكــن مــا يفــرج عنهــم 
بؤســهم وشــقاَءهم. وشــكواهم، إن كانــوا يتجــرأون علــى الشــكوى، كانــت تقابــل 
باحتقــار وقــح. ومحاكــم العــدل كانــت دائمــا تســتمع لشــكوى نبيــل يقدمهــا ضــد 
أحــد الفالحيــن. واشــتهر القضــاة بقبولهــم الرشــوة، وأقــل نــزوة أو تقلــب فــي المــزاج 
يبديــه أحــد اإلشــراف كانــت لــه قــوة القانــون بفضــل هــذا الفســاد العــام. والضرائــب 
ناحيــة  مــن  الدنيوييــن  بأيــدي الوجهــاء  الشــعب  مــن عامــة  تُغتصــب  التــي كانــت 
وبأيــدي رجــال اإلكليــروس مــن الناحيــة األخــرى لــم يكــن نصفهــا يجــد طريقــه إلــى 
النغماســات  فــي  تتبــدد  الباقيــة  المبالــغ  فكانــت  الكنيســة،  أو  الملكيــة  الخزانــة 
الخليعــة. أمــا الذيــن كانــوا يفقــرون رعاياهــم فكانــوا يُعفــون مــن الضريبــة، وكانــوا 
مخوليــن بموجــب القانــون أو العــادة أن يحتلــوا كل وظائــف الدولــة. كان عــدد أفــراد 
الطبقــات المحظوظــة 150 ألفــا، فأجــل إرضــاء هــؤلء كان يُحكــم علــى مالييــن مــن 

الشــعب أن يحيــوا حيــاة منحطــة يائســة « )انظــر التذييــل(.

ترف األرستقراطيين ورذائلهم
يثــق  الشــعب  يكــن  ولــم  والخالعــة.  للتــرف  الملكــي مستســلما  البــالط  وكان 
كثيرا بالحكام، ول كان الحكام يثقون كل الثقة بالشــعب. ولقد حامت الشــكوك 
حــول كل إجــراءات الحكومــة علــى أنهــا متآمــرة وأنانيــة. وقبــل الثــورة بأكثــر مــن نصف 
قــرن كان لويــس الخامــس عشــر متربعــا علــى العــرش، وكان يُعتبــر حتــى فــي تلــك 
األيــام الشــريرة ملــكا كســول تافهــا شــهوانيا مســتهترا. ولمــا كان أشــراف تلــك األمــة 
فاســدين وقســاة، والطبقــة الدنيــا فيهــا فقــراء وجهلــة وكانــت الدولــة مرتبكــة فــي 
شــؤونها الماليــة والشــعب ســاخطا وناقمــا، فلــم تكــن ثمــة حاجــة إلــى عيــن نبــي 
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لتــرى، مــن بعيــد، الثــورة القادمــة الوشــيكة الوقــوع. وكان الملــك معتــادا أن يقــول 
لمستشــاريه الذيــن كانــوا ينذرونــه بوقــوع الكارثــة: » اجعلــوا كل شــيء يســير علــى 
ســجيته طالمــا أنــا حــّي، وبعــد موتــي ليكــن مــا يكــون «. وعبثــا ألحــوا عليــه فــي إجــراء 
إصــالح واجــب الوقــوع. لقــد رأى الشــرور متفشــية، ولكــن كانــت تعــوزه الشــجاعة 
والقــوة لصدهــا. وكان كالم الملــك الكســول األنانــي أصــدق تصويــر للهــالك الــذي 

كان موشــكا أن يحــل بفرنســا عندمــا قــال: » ومــن بعــدي الطوفــان! «.
عندمــا اســتعانت رومــا بحســد الملــوك والطبقــات الحاكمــة أثــرت عليهــم حتــى 
يبقــوا الشــعب فــي عبوديتــه، إذ كانــت تعلــم جيــدا أن هــذا يضعــف الدولــة، وكانــت 
ترمــي مــن وراء تلــك الوســيلة إلــى إبقــاء الحــكام تحــت نيــر عبوديتهــا. وبسياســتها 
الواعيــة والبصيــرة بالعواقــب أحســت أنهــا لكــي تســتعبد النــاس اســتعبادا فعــال 
ينبغــي أن تكبــل نفوســهم، وأن الطريقــة األكيــدة لمنعهــم مــن اإلفــالت مــن عبوديتهــم 
أضعافــا  أرهــب  األخالقــي  النحطــاط  كان  لقــد  للحريــة.  أهــل  غيــر  جعلهــم  هــي 
مضاعفــة مــن اآللم الجســدية التــي نجمــت عــن سياســتها. وإذ ُحــرم الشــعب مــن 
ــاب الُمَقــدَّس وتُركــوا لتعاليــم التعصــب واألنانيــة فقــد لُفــوا فــي أكفــان الجهالــة  اَلِْكتَ
والخرافــات وغاصــوا فــي أعمــاق الرذيلــة، بحيــث غــدوا غيــر مؤهليــن لحكــم أنفســهم.

حصاد بالدم
لكــّن نتائــج هــذا كلــه أتــت مختلفــة اختالفــا بينــا عــن كل مــا كانــت تقصــده رومــا 
أو ترمــي إليــه. فبــدل مــن أن يبقــي عملُهــا عامــَة الشــعب خاضعيــن خضوعــا أعمــى 
اعتبروهــا  إذ  الكاثوليكيــة  احتقــروا  لقــد  وثــوارا.  ملحديــن  النــاس  صيّــر  لتعاليمهــا 
احتيــال. ورأوا فــي اإلكليــروس عصابــة تظلمهــم وتســتعبدهم. واإللــه الوحيــد الــذي 
عرفــوه كان إلــه رومــا، وكانــت تعاليمهــا هــي دينهــم الوحيــد. واعتبــروا أن طمعهــا 

س الشــرعية ولذلــك رفضــوا الكتــاب.  وقســوتها همــا ثمــرة اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
صــوَّرت رومــا صفــات هللا أســوأ تصويــر وحرَّفــت مطالبــه، وهــا هــم النــاس اآلن 
يرفضــون اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس ومبدعــه. وطلبــت مــن النــاس أن يؤمنــوا إيمانــا أعمــى 
عيــة أنهــا مصــادق عليهــا مــن الكتــاب. وكان رد الفعــل علــى ذلــك أن  بعقائدهــا مدَّ
فولتيــر وجماعتــه نشــروا ســموم الكفــر فــي كل مــكان بعدمــا ألقــوا بكلمــة هللا جانبــا. 
انقلبــوا  وإذ  الحديديتيــن،  قدميهــا  تحــت  الشــعب  رومــا جماهيــر  ســحقت  لقــد 
ثــار غضبهــم  علــى طغيانهــا بعدمــا انحطــوا وتوحشــوا ألقــوا عنهــم كل رادع. فــإذ 
رفضــوا  الزمــن  ذلــك  طــوال  ولءهــم  لــه  قدمــوا  الــذي  البــراق  الخــداع  ذلــك  علــى 
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الحــق والكــذب معــاً؛ وإذ ظنــوا واهميــن أن الخالعــة هــي حريــة ابتهــج عبيــد الرذيلــة 
بحريتهــم المزعومــة.

عنــد بــدء الثــورة تنــازل الملــك معطيــا الشــعب حــق التمثيــل بحيــث يتفوقــون 
على النبالء واإلكليروس معا؛ وهكذا رجحت كفتهم، لكنهم لم يكونوا مستعدين 
أن يســتخدموا تلــك الميــزة بحكمــة واعتــدال. فــإذ كانــوا يتوقــون إلــى التعويــض عــن 
المظالــم التــي حلــت بهــم عولــوا علــى الشــروع فــي تكويــن المجتمــع مــن جديــد. 
فذلــك الشــعب المعتــدى عليــه، الذيــن كانــت عقولهــم ممتلئــة بذكريــات المظالــم 
المريــرة الطويلــة التــي حاقــت بهــم، عولــوا علــى أن يحدثــوا انقالبــا فــي حالــة البــؤس 
الذيــن  أولئــك  مــن  يثــأروا ألنفســهم  وان  احتمالهــا،  علــى  قادريــن  عــادوا  مــا  التــي 
اعتبروهــم علــة شــقائهم وآلمهــم. لقــد نقــل المضطهــدون الــدرس الــذي قــد تلقــوه 

تحــت الطغيــان، فصــاروا مضطهديــن لمــن قــد اضطهدوهــم.
حصــدت فرنســا التعســة بالــدم البــذار الــذي زرعتــه. وكانــت نتائــج خضوعهــا 
أول  فرنســا  نصبــت  فيــه  الــذي  المــكان  ففــي  رهيبــة،  وســيطرتها  رومــا  لســلطان 
ركيــزة لحــرق الشــهداء عنــد بــدء اإلصــالح بإيعــاز مــن الكاثوليكيــة أقامــت الثــورة 
أول مقصلــة لهــا. وفــي البقعــة نفســها التــي أحــرق فيهــا الشــهداء البروتســتانت 
األولــون فــي القــرن الســادس عشــر ســقطت أولــى ضحايــا المقصلــة فــي القــرن 
الثامــن عشــر. إن فرنســا إذ قاومــت اإِلنِْجيــل الــذي كان يمكــن أن يأتيهــا بالشــفاء 
فتحــت البــاب لإللحــاد والدمــار. فعندمــا ألقــي بــروادع شــريعة هللا جانبــا ُوجــد 
الجارفــة،  القويــة  البشــري  الغضــب  ســيول  لصــد  كافيــة  غيــر  النــاس  قوانيــن  أن 
اَلِْكتَــاب  ثــارت ضــد  التــي  الثــورة والفوضــى. والحــرب  تيــار  فانســاقت األمــة فــي 
س بــدأت عهــدا يدعــوه تاريــخ العالــم » عهــد الرعــب «. لقــد نُفــي الســالم  الُمَقــدَّ
والســعادة بعيــدا مــن بيــوت النــاس وقلوبهــم. ولــم يكــن أحــد يحــس بالطمأنينــة، 
فالــذي يكــون منتصــرا اليــوم يُشــك فيــه ويــدان غــدا. لقــد كان للظلــم والقســوة 

والشــهوة ســيادة ل ينازعهــا فيهــا منــازع.
وقــد أُْرِغــَم الملــك واإلكليــروس والنبــالء علــى الخضــوع لفظائــع ذلــك الشــعب 
الثائــر المجنــون. فتعطشــه إلــى النتقــام كان قتــل الملــك شــرارته األولــى، والذيــن 
قــرروا موتــه ماتــوا شــنقا بعــد ذلــك. ووقعــت مذبحــة عامــة كان ضحاياهــا كل مــن 
مــا  وقــت  وفــي  بالنــاس،  الســجون  وازدحمــت  الثــورة.  أعــداء  أنهــم  فيهــم  اشــتبه 
كانــت تضــم بيــن جدرانهــا أكثــر مــن مئتــي ألــف أســير. وقــد امتــأت مــدن المملكــة 
الثــوار يعــادي حزبــا آخــر، فصــارت فرنســا  بمشــاهد الرعــب، وكان أحــد أحــزاب 
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ميدانــا فســيحا للقــوات المتضاربــة التــي تســلط عليهــا الغضــب والهتيــاج. » ففــي 
باريس كان يجيء شــغب في أثر شــغب، وكان األهالي ينقســمون إلى خليط من 
األحــزاب التــي كان بعضهــا يصــر علــى اســتئصال البعــض اآلخــر «. وممــا زاد مــن 
بــؤس الشــعب أن األمــة كانــت مشــتبكة مــع جيــوش أوروبــا العظيمــة فــي حــروب 
طويلة مدمرة. » كانت البالد على شفا اإلفالس، وكانت الجيوش تصرخ مطالبة 
اللصــوص  خــرب  وقــد  يتضــورون جوعــا،  باريــس  أهــل  المتأخــرة، وكان  بمرتباتهــا 

مــدن األقاليــم، وكادت المدنيــة تنطفــئ فــي بحــر مــن الفوضــى والفجــور «.
لقــد تعلــم الشــعب جيــدا دروس القســوة والتعذيــب التــي لقنتهــم إياهــا رومــا 
بــكل اجتهــاد. وهــا قــد جــاء يــوم الجــزاء أخيــرا. فلــم يكــن تالميــذ يســوع هــم الذيــن 
يســاقون اآلن إلــى الســجون أو يُســحبون ليحرقــوا. لقــد مــات هــؤلء أو طــردوا إلــى 
المنفــى منــذ عهــد بعيــد. واآلن أحســت رومــا القاســية التــي ل ترحــم بالقــوة المهلكــة 
التــي ألولئــك الذيــن دربتهــم علــى أن يســروا بســفك الدمــاء. » إن مثــال الضطهــاد 
الــذي قدمــه رجــال اإلكليــروس الفرنســيون مــدى عصــور طويلــة ارتــد اآلن عليهــم 
العبيــد والســجون  الكهنــة. وســفن  المشــانق بدمــاء  لقــد تلطخــت  بقــوة عظيمــة. 
التــي امتــأت بالهجونــوت امتــأت اآلن بمضطهديهــم. وإذ أوثــق رجــال اإلكليــروس 
الكاثوليــك إلــى المجاذيــف كعبيــد فــي الســفن اختبــروا إذ ذاك كل الويــالت واآللم 

التــي أســرفت كنيســتهم فــي إيقاعهــا بالهراطقــة الودعــاء « )انظــر التذييــل(.
» حينئذ جاءت األيام التي فيها َســنَّْت أعظم المحاكم وحشــية أعظَم القوانين 
وحشــية، عندمــا لــم يكــن إنســان يســتطيع أن يحيِّــي جــاره أو يتلــو صلواتــه... مــن 
دون أن يرتكــب جريمــة عقابهــا المــوت، وكان الجواســيس يتربصــون فــي كل ركــن، 
وظلــت المقصلــة تقــوم بعملهــا الرهيــب وقتــا طويــال كل صبــاح، وتكــدس األســرى 
فــي الســجون مثلمــا تكــدس الرقيــق فــي ســفن العبيــد، وجــرت دمــاء الضحايــا فــي 
القنــوات لتصــب فــي نهــر الســين ... وفيمــا كانــت العربــات تســير فــي شــوارع باريــس 
محملــة بشــحناتها مــن الضحايــا الذاهبيــن ليلقــوا حتفهــم كان الــولة الذيــن أرســلتهم 
اللجنــة الملكيــة إلــى المقاطعــات يعربــدون بقســوة بالغــة لــم تشــهد لهــا العاصمــة 
مثيــال. فســكين تلــك اآللــة المخيفــة كانــت، فــي نظرهــم، أبطــأ ممــا ينبغــي فــي أدائهــا 
عمليــة القتــل الرهيبــة. لقــد حصــدت طلقــات الرصــاص صفوفــا طويلــة مــن األســرى، 
وكانــت تُحــدث ثقوبــاً فــي أســفل الســفن التــي تكــدس فيهــا األســرى بقصــد إغراقهــا. 
واستحالت مدينة ليون إلى برية قفراء. وفي مدينة آراس ُحرم السجناء من الرحمة 
القاســية وهــي المــوت الســريع. وعلــى طــول نهــر اللــوار مــن ســومور إلــى البحــر كانــت 
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أســراب الغربــان والحــدأة تنهــش الجثــث العاريــة المتعانقــة معــا فــي وضــع شــنيع. 
لــم تكــن هنالــك رحمــة لجنــس أو لســن. وعــدد الفتيــان والفتيــات البالغيــن الســابعة 
عشــرة مــن العمــر الذيــن قتلتهــم تلــك الحكومــة الممقوتــة، بلــغ عــدة مئــات. واألطفــال 
الذيــن كانــوا يُنتزعــون مــن علــى صــدور أمهاتهــم كانــت تتلقفهم الحــراب والرماح التي 
كانــت تحملهــا فــرق اليعقوبييــن « )انظــر التذييــل(. ففــي أثنــاء مــدة قصيــرة مــن الزمــن 

لــم تتعــدَّ العشــر ســنوات هلكــت جماهيــر غفيــرة مــن بنــي اإلنســان.
هــذا كلــه كان وفــق رغبــة الشــيطان. فعلــى مــدى عصــور طويلــة كان يتعــب 
جاهــدا لتحقيــق هــذه النتيجــة. إن سياســته هــي المخاتلــة والخــداع مــن البــدء إلــى 
النهاية، وقصده الثابت هو أن يجلب على الناس الويل والتعاســة، ويشــوه عمل 
هللا ويفســده ويتلــف ويعطــل مقاصــد الرحمــة واإلحســان اإللهيــة، وهكــذا يســبب 
الحــزن لســاكني الســماء. وحينئــذ يعمــي عقــول النــاس بأســاليبه الخادعــة ويجعــل 
النــاس يلقــون اللــوم علــى هللا كمــا لــو أن كل هــذا الشــقاء هــو نتيجــة تدبيــر الخالــق. 
وبهــذه الطريقــة نفســها عندمــا يظفــر أولئــك الذيــن انحــدروا إلــى حــال النحطــاط 
والوحشــية بحريتهــم، يلــح عليهــم أن يعمــدوا إلــى اتخــاذ جانــب اإلفــراط وارتــكاب 
الفظائــع. حينئــذ يشــير الطغــاة والظالمــون إلــى صــورة الخالعــة الجامحــة هــذه علــى 

أنهــا مثــل مــن أمثلــة نتائــج الحريــة.
عندمــا يُكتشــف الضــالل فــي زي مــا يلبســه الشــيطان زيــا تنكريــا آخــر، فيتلقفــه 
أن  النــاس  اكتشــف  فعندمــا  األول.  فــي  كمــا  شــوق  بــكل  النــاس  مــن  جماهيــر 
يتعــدون  النــاس  جعــل  عــن  الوســيلة  بهــذه  الشــيطان  وعجــز  خــداع،  الكاثوليكيــة 
س  شــريعة هللا دفعهــم إلــى العتقــاد أن كل ديــن هــو مخاتلــة وأن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
حديــث خرافــة، وهكــذا إذ ألقــى النــاس عنهــم روادع شــريعة هللا أســلموا أنفســهم 

إلــى اإلثــم الجامــح.
إن الغلطــة المميتــة التــي تســببت بــكل تلــك الويــالت لســكان فرنســا كانــت 
تجاهــل هــذا الحــق العظيــم القائــل إن الحريــة الحقيقيــة ينبغــي أن تكــون داخــل 
نطــاق نواهــي شــريعة هللا » لَيْتـَـَك أَْصَغيْــَت لَِوَصايـَـاَي، فـَـَكاَن كََنْهــٍر َســالَُمَك َوِبــرَُّك 
ــا الُْمْســتَِمُع لِــي فَيَْســُكُن  كَلَُجــِج الْبَْحــِر «، » لَ َســالََم، قَــاَل الــرَّبُّ لِأَْشــرَاِر «، » أَمَّ

ــرِّ « )إشــعياء 48: 18، 22؛ أمثــال 1: 33(. آِمًنــا، َويَْســتَِريُح ِمــْن َخــْوِف الشَّ
إن الكّفــار والملحديــن والمرتديــن يعارضــون شــريعة هللا وينبذونهــا، لكــّن نتائــج 
تأثيرهــم تبرهــن أن خيــر اإلنســان مرتبــط بالطاعــة لوصايــا هللا. والذيــن يرفضــون أن 

يتعلمــوا هــذا الــدرس مــن كتــاب هللا يلتزمــون تعلمــه مــن تاريــخ األمــم.
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مصدر البؤس
فقــد  الطاعــة  عــن  النــاس  إلبعــاد  رومــا  كنيســة  الشــيطان  اســتخدم  عندمــا 
كانــت وســيلته مختفيــة، وقــد أخفــى عملــه بحيــث أن النحطــاط والشــقاء اللذيــن 
الحيــن  ذلــك  وإلــى  والتمــرد.  العصيــان  نتيجــة  أنهمــا  يظهــرا  لــم  ذلــك  مــن  نتجــا 
اُبطلــت قوتــه وســلطانه بواســطة روح هللا بحيــث امتنــع عليــه نيــل مرامــه مــن كل 
مقاصــده ولــم يتتبــع الشــعب التأثيــر إلــى مســبباته، ول اكتشــفوا منشــأ ويالتهــم 
وشــقائهم. ولكــن فــي الثــورة جاهــرت الجمعيــة الوطنيــة بطــرح شــريعة هللا جانبــا. 
بيــن  التفاعــل  رؤيــة  النــاس  اســتطاع جميــع  ذلــك  تبــع  الــذي  الرعــب  وفــي حكــم 

والنتيجــة. الســبب 
س جانبــا ابتهــج  عندمــا جاهــرت فرنســا برفضهــا هللا وألقــت باَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
النــاس األشــرار، وأرواح الظلمــة فرحــت بمــا قــد حصلــت عليــه مــن الغــرض الــذي 
ظلــت تهــدف إليــه طويــال: مملكــة حــرة مــن روادع شــريعة هللا وألن القضــاء علــى 
العمــل الــرديء ل يجــري ســريعا فلذلــك » اْمتَــأَ قَلْــُب بَِنــي الْبََشــِر ِفيِهــْم لَِفْعــِل 
ــرِّ « )جامعــة 8: 11(. لكــّن كســر الشــريعة العادلــة البــارة ل بــد أن ينتــج منــه  الشَّ
الشــقاء والدمــار. ومــع أن شــر النــاس لــم يفتقــد بالقضــاء فــي الحــال إل أنــه بــكل 
خــر  تأكيــد كانــت ســتنجم عنــه الدينونــة. وإن عصــور الرتــداد والجريمــة كانــت تدَّ
بعــد  هللا،  محتقــرو  عــرف  إثمهــم  مكيــال  فــاض  وعندمــا  الغضــب،  ليــوم  غضبــا 
الــرادع  أن ينهكــوا صبــر هللا. إن روح هللا  أمــر مخيــف جــداً  أنــه  فــوات الفرصــة، 
الــذي يفــرض كبحــا لقــوة الشــيطان القاســية كان قــد رفــع إلــى حــد كبيــر، ولذلــك 
ســمح لذلــك الــذي يســر بشــقاء النــاس أن يتمــم إرادتــه. فالذيــن اختــاروا خدمــة 
بحيــث  جــدا  رهيبــة  بجرائــم  البــالد  امتــأت  حتــى  ثمــاره  ليحصــدوا  تُركــوا  التمــرد 
يعجــز قلــم الكاتــب عــن وصفهــا. ولقــد ارتفعــت مــن جوانــب كل األقاليــم المقفــرة 
كمــا  فرنســا  اهتــزت  لقــد  رهيبــة.  مــرة  مخيفــة، صرخــة  المخربــة صرخــة  والمــدن 
» والدولــة  واألســرة  الجتماعــي  والنظــام  والشــريعة  فالديــن  هائلــة.  زلزلــة  مــن 
ـة ارتفعــت لمحاربــة شــريعة هللا لقــد  والكنيســة، كل هــذه ُمحقــت بقــوة يــد عاقّـَ
يُر فَيَْســُقُط ِبَشــرِِّه «، وإن عمــل شــرا  ــرِّ ــا الشِّ صــدق الحكيــم حقــا حيــن قــال: » أَمَّ
مئــة مــرة وطالــت أيامــه إل أنــي أعلــم أنــه يكــون خيــر للمتقيــن هللا الذيــن يخافــون 
يِر « )أمثــال 11: 5؛ جامعــة 8: 12، 13(. » ألَنَُّهــْم  ــرِّ قدامــه. » َولَ يَُكــوُن َخيْــٌر لِلشِّ
أَبَْغُضــوا الِْعلْــَم َولَــْم يَْختَــاُروا َمَخافَــَة الــرَّبِّ «، » فَلِذلـِـَك يَأْكُلُــوَن ِمــْن ثََمــِر طَِريِقِهــْم، 

َويَْشــبَُعوَن ِمــْن ُمَؤاَمرَاتِِهــْم « )أمثــال 1: 29، 31(. 
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فرنسا تعود إلى اإلِنِْجيل
» الخــارج  المجــدف  الوحــش  قتلهمــا  اللذيــن  األمينيــن  هللا  شــاهدي  إن 
األيــام  الثَّالَثَــِة  بَْعــَد  » ثُــمَّ  فإنــه  طويــال،  صامتيــن  ليبقيــا  كانــا  مــا  الهاويــة «  مــن 
َوَوقَــَع  أَْرُجلِِهَمــا.  َعلَــى  فََوقََفــا  هللِا،  ِمــَن  َحيَــاٍة  ُروُح  ِفيِهَمــا  َدَخــَل  َوالنِّْصــِف، 
َخــْوٌف َعِظيــٌم َعلَــى الَِّذيــَن كَانُــوا يَْنظُُرونَُهَمــا « )رؤيــا 11: 11(. فــي عــام 1793 
صادقــت الجمعيــة الفرنســية علــى مرســوم إلغــاء الديــن المســيحي والســتغناء 
س. ولكــن بعــد ذلــك بثــالث ســنين ونصــف أصــدرت الهيئــة  عــن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
لقــد  س.  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  تــداول  ويبيــح  المرســوم  هــذا  يلغــي  آخــر  قــرارا  نفســها 
وقــف العالــم مشــدوها أََمــام الجرائــم الهائلــة التــي ارتكبــت فــي فرنســا لرفضهــا 
أنهمــا  بمــا  وكلمتــه  بــاهلل  اإليمــان  بضــرورة  النــاس  واعتــرف  س،  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب 
فْــَت،  َوَجدَّ َعيَّــرَْت  » َمــْن  الــرب:  قــال  لقــد  الكريــم.  والخلــق  الفضيلــة  أســاس 
وِس  قُــدُّ َعلَــى  َعيَْنيْــَك؟  الَْعــالَِء  إلــى  َرفَْعــَت  َوقَــْد  َصْوتًــا،  َعلَّيْــَت  َمــْن  َوَعلَــى 
إِْســَرائِيل! « )إشــعياء 37: 23(. » لِذلِــَك هأَنَــَذا أَُعرِّفُُهــْم هــِذِه الَْمــرََّة، أَُعرِّفُُهــْم 

.)21  :16 )إِرِْميَــا  يَْهــَوُه «  اْســِمي  أَنَّ  فَيَْعرِفُــوَن  َوَجبَُروتِــي،  يَــِدي 
وفــي مــا يختــص بالشــاهدين يعلــن النبــي بعــد ذلــك قائــال: » َوَســِمُعوا َصْوتًــا 
ــَماِء ِفــي  ــَماِء قَائِــالً لَُهَمــا: » اْصَعــَدا إلــى هُهَنــا «. فََصِعــَدا إلــى السَّ َعِظيًمــا ِمــَن السَّ
ــَحابَِة، َونَظَرَُهَمــا أَْعَداُؤُهَمــا « )رؤيــا 11: 12(. فمنــذ حاربــت فرنســا شــاهدي  السَّ
نُظمــت  عــام 1804  ففــي  قبــل.  مــن  عليهــا  يحصــال  لــم  كرامــة  علــى  هللا حصــال 
جمعيــة التــورات البريطانيــة واألجنبيــة وتبــع ذلــك منظمــات أخــرى مثلهــا، وصــارت 
التــوراة  جمعيــة  تأسســت   1816 عــام  وفــي  أوروبــا.  قــارة  فــي  عديــدة  فــروع  لهــا 
األمريكيــة. ولمــا تكونــت جمعيــة التــوراة البريطانيــة طبــع الكتــاب ووزع فــي خمســين 

لغــة. ومنــذ ذلــك الوقــت ترجــم إلــى أربــع مئــة لغــة ولهجــة )انظــر التذييــل(.
النــاس اهتمامــا كبيــرا  يُبــِد  لــم  التــي ســبقت عــام 1792  فــي الخمســين ســنة 
باإلرساليات األجنبية. ولم تشكل جمعيات جديدة، ولم يكن غير قليل من الكنائس 
التــي بذلــت مجهــودا لنشــر المســيحية فــي البلــدان الوثنيــة. ولكــن حوالــي نهايــة القــرن 
الثامــن عشــر حــدث تغييــر عظيــم. مــا عــاد النــاس قانعيــن بنتائــج الديــن العقلــي ول 
أشــبعتهم ثمــاره، وتحققــوا مــن لــزوم اإلعــالن اإللهــي والديــن الختبــاري. فمنــذ ذلــك 

الحيــن نمــا عمــل اإلرســاليات األجنبيــة نمــوا لــم يســبق لــه مثيــل )انظــر التذييــل(.
هــذا فضــال عــن أن التحســينات التــي أُدخلــت علــى الطباعــة أكســبت عمــل 
ثــم إن التســهيالت المتواصلــة فــي المواصــالت بيــن  توزيــع الكتــاب قــوة دافعــة. 
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القديمــة،  القومــي  والنطــواء  التعصــب  ســياجات  ونقــض  المختلفــة،  البلــدان 
وحرمــان بابــا رومــا مــن اســتخدام الســلطة الدنيويــة، كل هــذا أفســح الطريــق لدخــول 
س يبــاع فــي شــوارع رومــا بــال مانــع،  كلمــة هللا. ولبضــع ســنين ظــل اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ

وهــا هــو يُحمــل اآلن إلــى كل أنحــاء المســكونة.
يــردده  ممــا  ســئمت  » لقــد  زهــو:  فــي  وقــال  مــرة  الكافــر  فولتيــر  تشــدق  لقــد 
المســيحي.  الديــن  دعائــم  أقامــوا  قــد  رجــال  عشــر  اثنــي  إن  قائليــن  مــرارا  النــاس 
ولكنــي ســأبرهن أن رجــال واحــدا يكفــي لهــدم هــذا الديــن «. وقــد مــرت أجيــال منــذ 
الُمَقــدَّس، ولكنــه أبعــد وأمنــع  اَلِْكتَــاب  النــاس فــي محاربــة  مــات. واتحــد مالييــن 
مــن أن يتالشــى بحيــث أنــه فــي حيــن كانــت توجــد مــن كتــاب هللا مئــة نســخة فــي 
أيــام فولتيــر، يوجــد اآلن عشــرة آلف، بــل مئــة ألــف نســخة. قــال أحــد المصلحيــن 
األقدميــن عــن الكنيســة المســيحية: » إن اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس هــو الســندان الــذي قــد 
ِك لَ  أبلــى وحطــم كثيــرا مــن المطــارق «. وقــد قــال الــرب: » كُلُّ آلَــٍة ُصــوِّرَْت ِضــدَّ
ــِه « )إشــعياء 54: 17(. ــِك ِفــي الَْقَضــاِء تَْحُكِميــَن َعلَيْ تَْنَجــُح، وَكُلُّ لَِســاٍن يَُقــوُم َعلَيْ

ــا كَلَِمــُة إِلِهَنــا فَتَثْبُــُت إلــى األبــد «، » ... كُلُّ َوَصايَــاُه أَِميَنــٌة. ثَاِبتَــٌة َمــَدى  » َوأَمَّ
ْهــِر َواألبــد، َمْصُنوَعــٌة ِبالَْحــقِّ َوالْســِتَقاَمِة « )إشــعياء 40: 8؛ مزمــور 111: 7،  الدَّ
8(. كل مــا يبنــى علــى ســلطان اإلنســان مصيــره الهــدم والنهيــار، أمــا مــا يبنــى علــى 

صخــرة كلمــة هللا الثابتــة فســيبقى إلــى األبــد.
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مــن  كثيــر  علــى  أبقــوا  لكنهــم  رومــا  تعاليــم  كل  اإلنكليــز  المصلحــون  رفــض 
طقوســها. وهكــذا فمــع أن ســلطة رومــا ومعتقداتهــا طُرحــت جانبــا فــإن كثيــرا مــن 
عاداتهــا وطقوســها تغلغلــت فــي عبــادة كنيســة إنكلتــرا. وقــد ادعــى المدعــون أن 
س ل يأمــر بهــا كمــا ل  هــذه األشــياء ل تمــس الضميــر، وأنــه مــع كــون اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
ينهــي عنهــا فإنهــا ليســت شــريرة فــي جوهرهــا. لكــّن حفــظ تلــك الطقــوس جعــل 
الهــوة التــي تفصــل بيــن الكنائــس المصلحــة ورومــا ضيقــة جــدا، وقــد شــدد كثيــرون 

قائليــن أن هــذه األشــياء قــد تزيــد مــن قبــول الكاثوليــك للعقيــدة البروتســتانتية.
الحجــج  هــذه  أن  المتســاهلين  والمســايرين  القديــم  علــى  للمحافظيــن  بــدا 
مقنعة، ولكن ُوجدت جماعة أخرى لم تر هذا الرأي. فحقيقة كون هذه العادات 
» تــؤدي إلــى إقامــة جســر فــوق الهــوة الفاصلــة بيــن رومــا واإلصــالح « )255( كانــت 
فــي نظرهــم حّجــة مقنعــة ضــد اإلبقــاء عليهــا. لقــد نظــروا إليهــا بوصفهــا ســمات 
العبوديــة التــي تحــرروا منهــا والتــي لــم يكونــوا يرغبــون فــي العــودة إليهــا. وتحاجــوا 
قائليــن أن هللا قــد أثبــت فــي كتابــه القوانيــن الالزمــة لتنظيــم عبادتــه، وأنــه ل يســمح 
لحــد أن يضيــف إلــى هــذه القوانيــن أو يحــذف منهــا شــيئا. إن الرتــداد العظيــم كان 
فــي مبدئــه محاولــة إضافــة ســلطة الكنيســة إلــى ســلطان هللا. لقــد بــدأت رومــا بــأن 
حرمــت علــى النــاس أشــياء لــم يحرمهــا هللا، وانتهــت بــأن حرمــت علــى النــاس مــا 

قــد أمــر بــه أمــراً صريحــاً.
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رغــب كثيــرون رغبــة جــادة فــي العــودة إلــى الطهــارة والبســاطة اللتيــن امتــازت 
بهمــا الكنيســة األولــى. لقــد اعتبــروا كثيــراً مــن العــادات الثابتــة التــي كانــت ســائدة 
فــي الكنيســة اإلنكليزيــة نُصبــا للوثنيــة، ولــم تســمح لهــم ضمائرهــم بــأن يشــتركوا معهــا 
في عبادتها. لكن الكنيســة، اســتناداً إلى الســلطة المدنية، لم تكن تســمح بانشــقاق 
أو تخلــف عــن طقوســها. فــكان يُطلــب مــن النــاس بموجــب القانــون أن يشــتركوا 
فــي عباداتهــا، وكان محرمــا علــى النــاس عقــد اجتماعــات غيــر مرخــص بهــا للعبــادة 
الدينية، ومن خالف هذه القوانين كان يحكم عليه إما بالسجن أو النفي أو الموت.

عــرش  اعتلــى  قــد  كان  الــذي  الملــك،  أعلــن  الســابع عشــر  القــرن  أوائــل  فــي 
» يذعنــون  » البيوريتــان «  جعــل  علــى  عزمــه  عــن  قريــب،  عهــد  منــذ  إنكلتــرا 
ويمتثلــون أو ... يطردهــم مــن البــالد، أو يفعــل بهــم مــا هــو شــر مــن ذلــك « )256(. 
فــإذ كانــوا يطــارَدون ويضطَهــدون ويســَجنون لــم يكونــوا ينتظــرون أن تتحســن األحــوال 
مــا  بــأن مــن يعبــدون هللا ويخدمونــه بموجــب  فــي المســتقبل، وكثيــرون اقتنعــوا 
توحــي بــه إليهــم ضمائرهــم » مــا عــادت إنكلتــرا مكانــا يصلــح لســكناهم « )257(. 
وقــد عــزم بعضهــم أخيــرا علــى اللتجــاء إلــى هولنــدا. فواجهــوا صعوبــات وخســائر 
وســجنا، وأحبطــت مســاعيهم وأســلموا إلــى أيــدي أعدائهــم. لكــّن مواظبتهــم الثابتــة 
انتصــرت أخيــرا فوجــدوا مــالذا لهــم علــى شــواطئ الجمهوريــة الهولنديــة الصديقــة.

وعنــد هروبهــم تركــوا بيوتهــم ومتاعهــم ووســائل رزقهــم. كانــوا غربــاء فــي أرض 
إلــى  اضطرهــم  ممــا  والعــادات،  اللغــة  فــي  عنهــم  يختلــف  شــعب  وبيــن  غريبــة 
بــة ليكســبوا لقمــة عيشــهم. فالرجــال الذيــن  اللتجــاء إلــى ِحــرَف جديــدة غيــر مجرَّ
كانــوا فــي منتصــف العمــر والذيــن قضــوا حياتهــم فــي حــرث األَرْض كان عليهــم 
بــكل ســرور قبلــوا ذلــك الوضــع ولــم  آليــة. ولكنهــم  عندئــذ أن يتعلمــوا صناعــات 
يضيعــوا الوقــت فــي البطالــة أو التذمــر. ومــع أنهــم مــرارا كثيــرة كان يعضهــم الفقــر، 
فــي  الفــرح والعــزاء  لهــم، ووجــدوا  التــي منحــت  البــركات  فقــد شــكروا هللا علــى 
شــركتهم التــي لــم يكــن يعكرهــا معكــر. » لقــد عرفــوا أنهــم غربــاء ولــم يكونــوا ينظــرون 
كثيــرا إلــى األمــور العالميــة الزائلــة بــل كانــوا يرفعــون عيونهــم إلــى الســماء التــي هــي 

أعــز وطــن عليهــم. فكانــوا يهدئــون أرواحهــم « )258(.

المحبة واإليمان يتشددان
وإيمانهــم.  محبتهــم  تقــوَّت  والضيقــات  والمشــقات  الغربــة  آلم  وســط  وفــي 
لقــد اتكلــوا علــى مواعيــد الــرب فلــم يخذلهــم فــي وقــت الحاجــة والضيــق. وكانــت 
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يــد هللا  هتهــم  وجَّ وعندمــا  وســندهم.  لتشــجيعهم  إلــى جوارهــم  يقفــون  مالئكتــه 
إلــى عبــر البحــار، إلــى بــالد يســتطيعون فيهــا أن يؤسســوا حكومــة ويتركــوا ألولدهــم 
اإلرث الثميــن، إرث الحريــة الدينيــة، تقدمــوا فلــم يتراجعــوا بــل ســاروا إلــى األََمــام 

فــي طريــق العنايــة اإللهيــة.
هــم إلتمــام مقاصــده  لكــي يعدَّ التجــارب علــى شــعبه  بوقــوع  لقــد ســمح هللا 
الصالحــة نحوهــم. ولقــد نزلــت الكنيســة إلــى الحضيــض لكــي تتســامى وترتفــع. كان 
هللا عازمــا أن يظهــر قدرتــه لخيرهــا لكــي يقــدم للعالــم برهانــا جديــدا علــى أنــه لــن 
ــم فــي األحــداث لكــي يجعــل غضــب الشــيطان  يتــرك مــن يتكلــون عليــه. ولقــد تحكَّ
ومؤامــرات النــاس األشــرار تزيــد مــن مجــده وتأتــي بشــعبه إلــى موضــع أميــن، فــكان 

الضطهــاد والنفــي يفتحــان الطريــق للحريــة.
إن البيوريتــان عندمــا أُكرهــوا علــى النفصــال عــن الكنيســة اإلنكليزيــة فــي بــادئ 
األمــر ارتبطــوا معــا بعهــد مقــدس كشــعب الــرب الحــر » أن يســيروا معــا فــي كل 
روح  كانــت  هنــا   .)259( مســتقبال «  ســيعرفونها  والتــي  لديهــم  المعروفــة  طرقــه 
أولئــك  رحــل  الغــرض  ولهــذا  الحيــوي.  البروتســتانتية  ومبــدأ  الحقيقيــة  اإلصــالح 
المهاجــرون عــن هولنــدا ليجــدوا ألنفســهم وطنــا فــي العالــم الجديــد. وقــد خاطبهــم 
جــون روبنســون راعيهــم، الــذي شــاءت عنايــة هللا أل يرافقهــم، قائــال فــي خطابــه 

الوداعــي ألولئــك المنفييــن: 

وعد بإرسال نور الحق
» يــا إخوتــي إننــا موشــكون أن نفتــرق بعــد قليــل، والــرب وحــده يعــرف مــا إذا 
كنــت سأســعد برؤيــة وجوهكــم ثانيــة أم ل. ولكــن ســواء أراد الــرب ذلــك أم لــم يــرد 
أوصيكــم أََمــام هللا ومالئكتــه المباركيــن أل تســيروا ورائــي إلــى أبعــد ممــا ســرت أنــا 
وراء المســيح. وإذا أعلــن لكــم الــرب شــيئا بوســيلة مــن وســائله فكونــوا مســتعدين 
لقبولــه كمــا كنتــم مســتعدين لقبــول أي حــق أخبرتكــم بــه فــي أثنــاء خدمتــي، ألنــي 
واثــق مــن أن لــدى الــرب حقــا ونــورا أكثــر ســينبثقان مــن كلمتــه المقدســة « )260(.

» أمــا مــن ناحيتــي فــال أســتطيع أن أنــوح علــى الكنائــس المصلحــة فــي حالتهــا 
الراهنــة بالقــدر الكافــي، إذ أنهــم قــد وصلــوا إلــى نقطــة فــي الديــن توقفــوا عندهــا ول 
يريــدون أن يتقدمــوا إلــى أكثــر ممــا لديهــم مــن إرشــادات رجــال اإلصــالح. فاللوثريــون 
ل يريــدون أن يتعــدوا مــا قالــه لوثــر أو رآه ... والكلفينيــون ترونهــم يتمســكون بشــدة 
يــر كل شــيء. هــذه تعاســة  لــم  الــذي  بمــا قــد تركــه لهــم رجــل هللا العظيــم ذاك 
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تســتحق الرثــاء ألنــه مــع أن أولئــك الرجــال كانــوا ملتهبيــن وأنــوارا مشــرقة فــي زمانهــم 
فإنهــم لــم يستكشــفوا كل مشــورة هللا ول نفــذوا إليهــا، لكنهــم لــو عاشــوا إلــى اليــوم 
لكانوا مســتعدين لقبول نور جديد كما كانوا عندما قبلوا النور أول مرة « )261(.

» اذكــروا عهــد كنيســتكم الــذي فيــه أجمعتــم علــى أن تســيروا فــي كل طــرق 
الــرب، مــا عرفتــم منهــا ومــا ســوف تعرفــون. اذكــروا وعدكــم وعهدكــم مــع هللا وعهــد 
كل منكــم مــع اآلخريــن بــأن تقبلــوا كل النــور والحــق الــذي ســيعلن لكــم مــن كلمتــه 
المكتوبــة. ولكــن فــوق هــذا ألتمــس منكــم أن تلتفتــوا إلــى مــا تقبلونــه كحــق: قارنــوه 
وزنــوه بميــزان الحقائــق الكتابيــة األخــرى قبلمــا تقبلونــه، ألنــه ليــس ممكنــا أن يشــرق 
نــور المعرفــة الكامــل مــرة واحــدة علــى العالــم المســيحي الــذي خــرج مــن ظلمــات 

كثيفــة ضــد المســيح منــذ عهــد قريــب « )262(.
بــأن  ألهمهــم  الــذي  هــو  الضميــر  بحريــة  التمتــع  إلــى  النــزلء  أولئــك  شــوق  إن 
ومخاطــر  المشــاق  وتحمــل  البحــر  عــرض  فــي  الطويــل  الســفر  لمخاطــر  يصمــدوا 
البريــة، وبمعونــة هللا وبركتــه أن يضعــوا علــى شــواطئ أميــركا أســاس أمــة قويــة. 
ومــع أن أولئــك النــزلء كانــوا قومــا أمنــاء يتقــون هللا فإنهــم لــم يكونــوا يفهمــون بعــد 
المبــدأ العظيــم، مبــدأ الحريــة الدينيــة. إن تلــك الحريــة التــي ضحــوا فــي ســبيلها 
بالكثيــر لكــي يســتحوذوا بأنفســهم عليهــا لــم يكونــوا كلهــم علــى الســواء مســتعدين 
ألن يمنحوهــا لآلخريــن. » قليلــون جــدا حتــى مــن بيــن طليعــة أدبــاء ومفكــري القــرن 
الســابع عشــر كانــوا يفهمــون ذلــك المبــدأ الجليــل فهمــا عــادل، وهــو المســتوحى 
مــن العهــد الجديــد الــذي يعتــرف بــاهلل علــى أنــه الحَكــم والديــان الوحيــد لإليمــان 
البشــري « )263(. إن التعليــم القائــل بــأن هللا أعطــى الكنيســة حــق التســلط علــى 
الضميــر ووصــف الهرطقــة وتحديدهــا ومعاقبتهــا هــو ضاللــة مــن أعظــم الضــاللت 
لــم  رومــا  عقيــدة  رفضــوا  المصلحيــن  أن  ومــع  النفــوس.  فــي  المتأصلــة  البابويــة 
ــْت البابويــُة بها العالَم  يتخلصــوا تمامــا مــن روح التعصــب. والظلمــة الكثيفــة التــي لفَّ
المســيحي مــدى أجيــال حكمهــا الطويلــة لــم تكــن إلــى ذلــك الحيــن قــد انقشــعت 
تمامــا. فهــا أحــد كبــار الخــدام فــي مســتعمرة خليــج ماساشوســتس يقــول: » إن 
التســامح هــو الــذي جعــل العالــم عــدوا للمســيح والمســيحية، والكنيســة لــم يلحقهــا 
أي ضرر من معاقبة الهراطقة « )264(! وقد ســن المســتعمرون قانونا ينص على 
أن أعضــاء الكنائــس هــم وحدهــم الذيــن لهــم حــق التصويــت فــي انتخــاب الحكومــة 
المدنيــة. وقــد تكــّون نــوع مــن كنيســة الدولــة، وطلــب مــن كل الشــعب أن يســاهموا 
فــي إعالــة رجــال اإلكليــروس، ورُخــص للحــكام أن يقضــوا علــى الهرطقــة، وهكــذا 
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صــارت الســلطة الدنيويــة فــي يــدي الكنيســة. ولــم يمــض زمــن طويــل حتــى أدت 
تلــك اإلجــراءات إلــى النتيجــة المحتومــة: الضطهــاد.

روجر وليمز
بعــد مــرور احــدى عشــرة ســنة علــى تأســيس المســتعمرة األولــى أبحــر روجــر 
بالحريــة  لينعــم  أتــى  األوليــن  النــزلء  مــن  كغيــره  وهــو  الجديــد.  العالــم  إلــى  وليمــز 
الدينيــة؛ ولكّنــه علــى خالفهــم، رأى — مــا لــم يــره غيــر القليليــن مــن معاصريــه — أن 
هــذه الحريــة هــي حــق كل فــرد ل ينازعــه فيــه منــازع، مهمــا تكــن عقيدتــه. لقــد كان 
يكــون  الحــق، وكان مثــل روبنســون يعتقــد باســتحالة أن  باحثــا مجــدا فــي طلــب 
كل النــور المســتقى مــن كلمــة هللا قــد حصــل عليــه النــاس بعــد. كان وليمــز » أول 
أســاس  علــى  مدنيــة  حكومــة  يؤســس  الحديــث  المســيحي  العالــم  فــي  شــخص 
عقيــدة حريــة الضميــر وتســاوي اآلراء أََمــام القانــون « )265(. وقــد أعلــن أنــه يجــب 
علــى الحاكــم أن يــردع الجريمــة، ولكــن ينبغــي لــه أل يتســلط علــى ضمائــر النــاس. 
وقــال: » يســتطيع الجمهــور أو الحــكام أن يقــرروا مــا يجــب علــى اإلنســان نحــو أخيــه 
اإلنســان، ولكــن عندمــا يحاولــون أن يأمــروا إنســانا بالقيــام بالواجــب نحــو هللا فإنهــم 
أنــه إذا  أمــان، ألنــه واضــح  يكــون هنالــك  فــي غيــر وضعهــم ول يمكــن أن  يكونــون 
اليــوم، ويصــدر  المعتقــدات  يقــرر بعــض اآلراء أو  قــد  كان للحاكــم ســلطان فإنــه 
نوعــا آخــر غــدا، كمــا قــد فعــل كثيــرون مــن ملــوك وملــكات إنكلتــرا علــى اختــالف 
عقائدهــم، وكمــا فعــل كثيــرون مــن البابــاوات والمجامــع فــي كنيســة رومــا، بحيــث 

يصيــر العتقــاد كومــة كبيــرة مــن الرتبــاكات « )266(.
لقد أُِمر الناُس بالحضور إلى الكنيسة المعترف بها، أما المتخلف فتفرض عليه 
غرامــة أو يلقــى فــي الســجن. » وقــد اســتنكر وليمــز هــذا القانــون. إن أردأ مــواد القانــون 
اإلنكليــزي هــو ذاك الــذي يرغــم النــاس علــى حضــور الكنيســة األبروشــية. لقــد اعتبــر 
إرغــام النــاس علــى الشــتراك فــي العبــادة مــع مــن يخالفونهــم فــي العقيــدة انتهــاكا 
صريحــا لحقوقهــم الطبيعيــة. ودفــع غيــر المتدينيــن وغيــر الراغبيــن إلــى العبــادة العامــة 
بــدا كأنــه تشــجيع علــى النفــاق ... وأضــاف قائــالً: ’يجــب أل يرغــم أحــد علــى العبــادة 
وفروضهــا بغيــر رضـــاه‘. وإذ اندهــش خصومــه مــن آرائــه صاحــوا قائليــن: ’مــا هــذا! أل 

يســتحق األجيــر أجرتــه؟‘ فأجابهــم قائــال: ’نعــم، ولكــن ممــن اســتأجروه‘ « )267(.
نــادرة  مواهــب  ذي  ورجــل  أميــن  كخــادم  ومحبوبــا  مكرمــا  وليمــز  روجــر  كان 
واســتقامة ل تنثنــي ومحبــة حقيقيــة لعمــل الخيــر، إل أن إنــكاره الثابــت حــق الحــكام 
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المدنييــن فــي التســلط علــى الكنيســة ومطالبتــه بالحريــة الدينيــة يســتحيل التســامح 
فيهمــا. فقــد قالــوا إن تطبيــق هــذا التعليــم الجديــد » كفيــل بــأن يهــدم ســلطة الدولــة 
والحكومــة فــي البــالد « )268( وقــد ُحكــم عليــه بالنفــي بعيــدا مــن المســتعمرات؛ 
وأخيــرا، لكــي ينجــو مــن القبــض عليــه، أرغــم علــى الهــرب فــي وســط البــرد وعواصــف 

الشــتاء إلــى الغابــة المجهولــة.
وقــد قــال: » لمــدى أربعــة عشــر أســبوعا قُــذف بــي فــي ذلــك الفصــل القــارس 
البــرد جــدا، ولــم أذق طعامــا ول اســترحت فــي فــراش، لكــّن الغربــان كانــت تعولنــي 
فــي البريــة «، ولجــأت إلــى شــجرة مجوفــة ألحتمــي فيهــا مــن البــرد )269(. وهكــذا 
ظــل يواصــل فــراره المؤلــم فــي وســط الثلــوج والغابــة غيــر المطروقــة إلــى أن وجــد 
بيــن قبيلــة مــن الهنــود الذيــن كســب ثقتهــم ومحبتهــم عندمــا كان  لنفســه مــالذا 

يحــاول أن يعلمهــم حقائــق اإلِنِْجيــل.
إلــى شــواطئ خليــج  اتجــه أخيــرا  التنقــل والتجــوال  فــي  وبعــد شــهور قضاهــا 
ناراجانســيت حيــث وضــع أســس أول وليــة فــي العصــور الحديثــة كانــت، بأكمــل 
األساســي  المبــدأ  وكان  الدينيــة.  الحريــة  فــي  إنســان  كل  بحــق  تعتــرف  معنــى، 
لمســتعمرة روجــر وليمــز هــو هــذا: » يجــب أن تعطــى لــكل إنســان الحريــة فــي أن 
يعبــد هللا حســب نــور ضميــره « )270(. وقــد صــارت مســتعمرته الصغيــرة التــي 
هــي رود آيالنــد ملجــأ للمضطهديــن، وقــد كبــرت ونجحــت إلــى أن صــارت مبادئهــا 

األساســية — الحريــة المدنيــة والدينيــة — حجــر زاويــة الجمهوريــة األمريكيــة.

الوثيقة الجليلة القديمة للحرية
وفــي تلــك الوثيقــة الجليلــة القديمــة التــي ســجلها أجــداد األمريكييــن بمثابــة 
علــى  نثبــت  » إننــا  قائليــن:  أعلنــوا   — الســتقالل  إعــالن   — حقوقهــم  صــك 
هــذه الحقائــق بــكل وضــوح أن جميــع النــاس قــد خلقــوا متســاوين، وأن الخالــق 
قــد منحهــم بعــض الحقــوق ل ينازعهــم فيهــا أحــد، وبيــن هــذه الحقــوق الحيــاة 
التعبيــرات  بأعظــم  يكفــل  والدســتور  الســعادة «.  أثــر  فــي  والســعي  والحريــة 
مــن  يطلــب  ول  دينــي  شــرط  يوضــع  » ل  الضميــر.  حرمــة  الصريحــة  القاطعــة 
أحــد ذلــك ليكــون مؤهــال يخــول لــه الحصــول علــى وظيفــة ذات أمانــة عامــة فــي 
للديــن  بمؤسســة  قانونــا خاصــا  يســن  لــن  » والكونكــرس  المتحــدة «،  الوليــات 

بــكل حريــة «. ول ينهــي عــن ممارســة الديــن 
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حقوق الضمير
» إن واضعــي الدســتور اعترفــوا بالمبــدأ األبــدي وهــو أن عالقــة اإلنســان بإلهــه 
تســمو فــوق كل تشــريع بشــري، وإن حقــوق ضميــره ل ينازعــه فيهــا أحــد، بــل هــي 
الحــق، فنحــن  المحاجــة إلثبــات هــذا  إلــى  تكــن هنالــك حاجــة  وقــف عليــه. ولــم 
نحــس بــه فــي أعماقنــا. إن هــذا هــو اإلحســاس الــذي فــي تحديــه للشــرائع البشــرية 
قــد أعــان كثيريــن مــن الشــهداء وأســندهم وهــم يقاســون العذابــات وتلتهــم النــار 
أجســامهم. لقــد أحســوا بــأن واجبهــم نحــو هللا أســمى مــن كل تشــريع بشــري، وأن 
النــاس ينبغــي أل يســتخدموا ســلطة مــا إلرغــام ضمائرهــم. إنــه مبــدأ غريــزي فــي 

النفــس ل يمكــن أن يقتلــه شــيء « )271(.
أرض  وجــود  عــن  أوروبــا  ممالــك  كل  فــي  الطيبــة  األخبــار  انتشــرت  وعندمــا 
تقاطــر  اِقِْتناعــات ضميــره  تعبــه ويطيــع  بثمــار  يتمتــع  أن  إنســان فيهــا  لــكل  يمكــن 
وتضاعفــت  وزادت  الجديــد.  العالــم  شــواطئ  قاصديــن  النــاس  مــن  ألــوف 
بــت  رحَّ خــاص،  قانــون  بموجــب  ماساشوســتس،  » إن  بســرعة.  المســتعمرات 
يمكنهــم  الذيــن  دولــة  كل  مــن  بالمســيحيين  العامــة  النفقــة  وعلــى  كامــالً  ترحيبــا 
اضطهــاد  أو  المجاعــات  أو  الحــروب  مــن  هروبــاً  األطلنطــي «  عبــر  يطيــروا  أن 
بموجــب  صــاروا،  باألقــدام  والمدوســين  الهاربيــن  فــإن  وهكــذا  مضطهديهــم «. 
القانــون، ضيوفــا علــى الجمهوريــة « )272(. وفــي خــالل عشــرين ســنة منــذ وطــئ 

نيوإنكلنــد. فــي  الحجــاج  ألــوف  اســتقر  مــرة  أول  بليمــوث  أرض  النــاس 
قليــل  معــاش  بربــح  » قنعــوا  طلبــوه  الــذي  الغــرض  بلــوغ  يضمنــوا  ولكــي 
بالركــون إلــى حيــاة القتصــاد والكــد. ولــم يطلبــوا مــن األَرْض شــيئا غيــر التعويــض 
تلقــي هالــة خادعــة علــى  يــروا رؤيــا ذهبيــة  المعقــول عــن كدهــم وتعبهــم. ولــم 
وبــكل  الجتماعــي.  لنظامهــم  الثابــت  البطــيء  بالتقــدم  قنعــوا  بــل  طريقهــم... 
صبــر تحملــوا عــوز البريــة وهــم يــروون شــجرة الحريــة بدموعهــم وعــرق جباههــم 

البــالد «. فــي  حتــى تأصلــت 
س أســاس اإليمــان والعقيــدة ونبــع الحكمــة وميثــاق  ولقــد اعتبــر اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
اجتهــاد،  بــكل  والكنيســة  والمدرســة  البيــت  فــي  تعلــم  مبادئــه  وكانــت  الحريــة. 
وظهــرت ثمــاره فــي حســن التدبيــر والــذكاء والطهــارة والعتــدال. وربمــا كان الواحــد 
يســكن فــي مســتعمرة بيوريتانيــة عــدة ســنين » مــن دون أن يــرى ســكيرا أو يســمع 
س  إنســانا يحلف أو يالقي متســول « )273(. وقد تبرهن أن مبادئ اَلِْكتَاب الُمَقدَّ
الضعيفــة  المســتعمرات  ونمــت  القوميــة.  العظمــة  لضمــان  حــارس  أضمــن  هــي 
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المنعزلــة فصــارت اتحــادا لوليــات قويــة، ولحــظ العالــم بدهشــة ســالَم » كنيســة ل 
يحكمهــا بابــا، ودولــة ل يحكمهــا ملــك « ونجاحهمــا.

أمريــكا  شــواطئ  إلــى  اجتُذبــوا  النــاس  مــن  منقطــع  غيــر  متدفقــا  ســيال  لكــّن 
مدفوعيــن بدوافــع تختلــف عــن تلــك التــي كانــت للنــزلء األوليــن. فمــع أن اإليمــان 
البدائــي الفطــري والطهــارة بــذل مجهــودا واســع النطــاق وقــوة لصــوغ النــاس فــإن ذلــك 
التأثيــر جعــل يتضــاءل شــيئا فشــيئا بنســبة كثــرة الوافديــن طلبــا للمنفعــة الماديــة.

يســمح  كان  بموجبهــا  والتــي  األولــون  المســتعمرون  التــي وضعهــا  الالئحــة  إن 
الحكومــة  فــي  مناصــب  علــى  يحصلــوا  أو  يصوتــوا  أن  الكنائــس وحدهــم  ألعضــاء 
المدنية أدت إلى نتائج وخيمة وبيلة. لقد قبل هذا اإلجراء بمثابة وسيلة من وسائل 
طهــارة الدولــة، ولكــن كان مــن نتائجــه تفشــي الفســاد فــي الكنيســة. فكــون العتــراف 
بالديانة شرط التصويت والتوظف جعل كثيرين ممن تدفعهم البواعث والسياسة 
الدنيويــة وحدهــا ينضمــون إلــى الكنيســة مــن دون أن تتغيــر قلوبهــم. وهكــذا تكونــت 
الكنائــس إلــى حــد كبيــر مــن أشــخاص غيــر متجدديــن. وحتــى فــي دائــرة الخدمــة ُوجــد 
بعــٌض ممــن كانــوا يجهلــون قــوة الــرُّوح الُْقــُدِس المجــددة، فضــال ً عــن األخطــاء التــي 
كانــوا يتمســكون بهــا فــي العقيــدة. وهكــذا ظهــرت أَيْضــاً النتائــج الشــريرة التــي كانــت 
تشــاهد فــي تاريــخ الكنيســة منــذ أيــام قســطنطين إلــى يومنــا هــذا، وهــي محاولــة بنــاء 
الكنيســة بمســاعدة الدولــة، واللتجــاء إلــى الســلطة الزمنيــة لمعاضــدة إنجيــل ذاك 
الــذي قــد أعلــن قائــال: » َمْملََكِتــي لَيَْســْت ِمــْن هــَذا الَْعالَــِم « )يوحنــا 18: 36(. إن 
اندمــاج الكنيســة فــي الدولــة ولــو بقــدر طفيــف جــدا، مــع أنــه يبــدو وكأنــه يقــرب العالــم 

مــن الكنيســة فإنــه فــي الحقيقــة يقــرب الكنيســة مــن العالــم.
إن المبــدأ الــذي دافــع عنــه روبنســون وروجــر وليمــز بــكل شــجاعة والقائــل بــأن 
النــور  لقبــول  يكونــوا مســتعدين  أن  لهــم  ينبغــي  المســيحيين  وبــأن  متــدرج  الحــق 
عــن  غــاب  العظيــم  المبــدأ  هــذا  المقدســة،  مــن كلمــة هللا  يشــرق عليهــم  الــذي 
عقــول نســلهما. فالكنائــس البروتســتانتية فــي أمريــكا — وكنائــس أوروبــا أَيْضــاً — 
التــي نالــت حظــوة التمتــع العظيمــة ببــركات اإلصــالح أخفقــت فــي التقــدم إلــى 
األََمــام فــي طريــق اإلصــالح. ومــع أن جماعــة قليلــة مــن األمنــاء قامــوا بيــن وقــت 
وآخــر ليعلنــوا الحــق الجديــد ويكشــفوا عــن األخطــاء التــي اعتنقهــا النــاس طويــال، 
فــإن الســواد األعظــم مــن النــاس، كاليهــود فــي أيــام المســيح والبابوييــن فــي عهــد 
ولذلــك  عاشــوا.  كمــا  والعيشــة  آباؤهــم  بــه  آمــن  قــد  بمــا  باإليمــان  اكتفــوا  لوثــر، 
والطقــوس.  الرســميات  مــن  مجموعــة  صــارت  حتــى  فانحطــت  الديانــة  عــادت 
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والضــاللت والخرافــات التــي كان يمكــن طرحهــا جانبــا لــو ظلــت الكنيســة ســائرة 
فــي نــور كلمــة هللا أبقــي عليهــا واعتنقهــا النــاس. وهكــذا خمــدت تدريجــا الــروح 
التــي ألهمهــا اإلصــالح للنــاس، إلــى حــد أن كانــت هنالــك حاجــة ماســة إلــى إجــراء 
إصــالح فــي الكنيســة البروتســتانتية كمــا فــي الكنيســة الكاثوليكيــة فــي أيــام لوثــر. 
فقــد كانــت هنالــك محبــة العالــم والخمــول والركــود الروحــي وتوقيــر آراء النــاس 

والســتعاضة عــن تعاليــم كلمــة هللا بنظريــات البشــر.
س الواســع النطــاق فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر،  إن انتشــار اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
فــي  مماثــل  تقــدم  يتبعهمــا  لــم  العالــم،  علــى  منــه  أشــرق  الــذي  العظيــم  والنــور 
معرفــة الحــق المعلــن أو تديــن اختبــاري صحيــح. فالشــيطان لــم يســتطع حينئــذ أن 
يباعــد بيــن الكلمــة اإللهيــة وشــعب هللا كمــا فــي العصــور الســالفة، إذ كانــت فــي 
متنــاول أيــدي الجميــع، لكنــه لكــي يتمــم أغراضــه جعــل كثيريــن يبخســون كلمــة هللا 
حقهــا ويســتخفون بهــا. وقــد أهمــل النــاس تفتيــش الكتــب، وهكــذا ظلــوا يقبلــون 

تفســيرات كاذبــة ويعتنقــون عقائــد ل أســاس لهــا فــي الكتــاب.
عليــه  والقضــاء  الحــق  ســحق  فــي  محاولتــه  فشــل  مــن  الشــيطان  تحقــق  وإذ 
بواسطة الضطهاد لجأ إلى حيلة التواطؤ التي آلت إلى الرتداد العظيم وتشكيل 
كنيســة رومــا. وقــد أغــوى المســيحيين علــى أن يتحالفــوا ل مــع الوثنييــن اآلن بــل مــع 
الذيــن لشــدة تعلقهــم بأمــور هــذا العالــم برهنــوا علــى أنهــم وثنيــون كمــا كان عابــدو 
فــي  كانــت  ممــا  أقــل خطــرا  األحــالف  تلــك  نتائــج  تكــن  ولــم  المنحوتــة.  التماثيــل 
العصــور القديمــة. وقــد ترعرعــت الكبريــاء واإلســراف تحــت ســتار الديــن ففســدت 
الكنائــس. وظــل الشــيطان يفســد ويحــرِّف تعاليــم الكتــاب. والتقاليــد التــي كانــت 
ــخت أصولهــا. وقــد كانــت الكنيســة تســند هــذه التقاليــد  ســتدمر حيــاة المالييــن رسَّ
وتدافــع عنهــا بــدل مــن أن تجاهــد وتدافــع عــن » اإليمــان المســلَّم مــرة للقديســين «. 

وهكــذا انحطــت المبــادئ التــي فــي ســبيلها عمــل المصلحــون وتألمــوا كثيــرا. 
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البشيرون بقدوم 

الصباح

حقيقــة  نفســه  وأمجدهــا  الُمَقــدَّس  اَلِْكتَــاب  فــي  المعلنــة  الحقائــق  أروع  مــن 
المتغــرب  العظيــم. فشــعب هللا  الفــداء  ليكمــل عمــل  للمســيح  الثانــي  المجــيء 
فــي  يُعطــى رجــاًء مفرحــا  المــوت «  فــي » أرض ظــالل  ليتغــرب  المتــروك طويــال 
الوعــد بمجــيء ذاك الــذي هــو » القيامــة والحيــاة «، » ليــرد منفيَّــه «. إن تعليــم 
مــن  أبوانــا األولن  أن خــرج  الُمَقــدَّس. فمنــذ  اَلِْكتَــاب  الثانــي هــو محــور  المجــيء 
عــدن حزينيــن ظــل أبنــاء اإليمــان ينتظــرون مجــيء ذاك الموعــود بــه ليحطــم ســلطان 
الُمهلِــك ويعيدهــم إلــى الفــردوس المفقــود. وقــد كان رجــال هللا القديســون قديمــا 
يتشــّوقون إلــى مجــيء مســيا فــي مجــده كمنتهــى رجائهــم. إن أخنــوخ الــذي كان 
الســابَع مــن آدم والــذي لمــدة ثالثــة قــرون ســار مــع هللا أعطــي لــه وعــد بــأن يــرى مــن 
يِســيِه،  بعيــد مجــيء المخلـّـص. فأعلــن قائــال: » ُهــَوَذا قـَـْد َجــاَء الــرَّبُّ ِفــي َربـَـَواِت ِقدِّ
لِيَْصَنــَع َديُْنونَــًة َعلَــى الَْجِميــعِ « )يهــوذا 14، 15(. وأيــوب الشــيخ الوقــور صــاح مــن 
، َواآلِخــَر َعلَــى  ــا أَنـَـا فََقــْد َعلِْمــُت أَنَّ َولِيِّــي َحــيٌّ وســط بلــواه بثقــة عظيمــة قائــال: » أَمَّ
األَرِْض يَُقــوُم... « )أيــوب 19: 25( » ومــن جســدي أعايــن هللا الــذي أنــا أعاينــه 
بنفســي وعينــاي تريانــه ل غيــري « )أيــوب 19: 26، 27 — ترجمــة ســنة 1878(.
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بأســمى  القديســين  ـاب  الكتّـَ ألهــم  الِبــر،  ُملــك  ليحقــق  المســيح،  مجــيء  إن 
األمــر  هــذا  عــن  طويــال  وأنبيــاؤه  الكتــاب  شــعراء  تكلــم  لقــد  الحماســية.  األقــوال 
ملــك  بعظمــة  المزاميــر  صاحــب  تغنــى  ولقــد  الســماوية.  بالنــار  يتوهــج  بــكالم 
أَْشــرََق.  هللُا  الَْجَمــاِل،  كََمــاِل  ِصْهيَــْوَن،  » ِمــْن  فقــال:  وقدرتــه وجاللــه،  إِْســرَائِيل 
ــَماَواِت  ا. يَْدُعــو السَّ اَمــُه تـَـأْكُُل، َوَحْولـَـُه َعاِصــٌف ِجــدًّ يَأْتـِـي إِلُهَنــا َولَ يَْصُمــُت. نـَـاٌر قُدَّ
ــَماَواُت  ِمــْن فَــْوُق، َواألَرَْض إلــى ُمَدايََنــِة َشــْعِبِه « )مزمــور 50: 2-4(. » لِتَْفــَرِح السَّ
، ألنــه َجــاَء. َجــاَء لِيَِديــَن األَرَْض. يَِديــُن الَْمْســُكونََة  َولْتَبْتَِهــِج األَرْض ...أََمــام الــرَّبِّ

.)13-11  :96 )مزمــور  ِبأََمانَِتــِه «  ــُعوَب  َوالشُّ ِبالَْعــْدِل 
تَرَنَُّمــوا  اْســتَيِْقظُوا،  الُْجثَــُث.  تَُقــوُم  أَْمَواتُــَك،  » تَْحيَــا  إشــعياء:  النبــي  وقــال 
ـَك طَــلُّ أَْعَشــاٍب، َواألَرْض تُْســِقُط األَْخِيلَــَة «. » يَبْلَــُع  ـرَاِب. ألن طَلّـَ يَــا ُســكَّاَن التُـّ
َعــاَر  َويَْنــِزُع  الُْوُجــوِه،  َعــْن كُلِّ  ُمــوَع  الدُّ الــرَّبُّ  ــيُِّد  السَّ َويَْمَســُح  األبــد،  إلــى  الَْمــْوَت 
ــْوِم: ’ُهــَوَذا هــَذا  ــَم. َويَُقــاُل ِفــي ذلِــَك الْيَ ــْد تََكلَّ َشــْعِبِه َعــْن كُلِّ األَرِْض، ألن الــرَّبَّ قَ
ِبَخالَِصــِه‘ «  َونَْفــَرُح  نَبْتَِهــُج  انْتَظَرْنَــاُه.  الــرَّبُّ  ُهــَو  هــَذا  فََخلََّصَنــا.  انْتَظَرْنَــاُه  إِلُهَنــا. 

.)9 )إشــعياء 26: 19؛ 25: 8، 
سة أبصر السيد في مجيئه فقال:  وحبقوق وهو ذاهل من جالل الرؤيا المقدَّ
ــَماَواِت،  ـى السَّ وُس ِمــْن َجبَــِل فَــاَراَن... َجالَلُــُه َغطّـَ » هللَاُ َجــاَء ِمــْن تِيَمــاَن، َوالُْقــدُّ
األَرْض.  َوقَــاَس  » َوقَــَف  كَالنُّــوِر «.  لََمَعــاٌن  وَكَاَن  تَْســِبيِحِه.  ِمــْن  اْمتَــأَْت  َواألَرُْض 
َمَســالُِك  الِْقــَدِم.  آكَاُم  َوَخَســَفْت  ـُة  ْهِريّـَ الدَّ الِْجبَــاُل  َوُدكَّــِت  األَُمــُم  فَرََجــَف  نَظَــَر 
األَزَِل لَــُه «. » َركِبْــَت َخيْلَــَك، َمرْكَبَاتِــَك َمرْكَبَــاِت الَْخــالَِص « » أَبَْصرَتـْـَك فََفِزَعــِت 
ــْمُس َوالَْقَمــُر َوقََفــا  ــُة َصْوتََهــا. رَفََعــْت يََديَْهــا إلــى الَْعــالَِء. اَلشَّ الِْجبـَـاُل... أَْعطـَـِت اللُّجَّ
ــرَِة، لِلََمَعــاِن بَــرِْق َمْجــِدَك «. » َخرَْجــَت لَِخــالَِص  ِفــي بُُروِجِهَمــا لُِنــوِر ِســَهاِمَك الطَّائِ

َشــْعِبَك، لَِخــالَِص َمِســيِحَك « )حبقــوق 3: 3، 4، 6، 8، 10، 11، 13(.
حزنهــم  فــي  عزَّاهــم  تالميــذه  عــن  يرحــل  أن  موشــكاً  المخلّــص  كان  وعندمــا 
بيقيــن مجيئــه الثانــي، قائــال لهــم: » لَ تَْضطَــرِْب قُلُوبُُكــْم... ِفــي بَيْــِت أَِبــي َمَنــازُِل 
كَِثيــرٌَة... أَنـَـا أَْمِضــي ألُِعــدَّ لَُكــْم َمَكانـًـا، َوإِْن َمَضيْــُت َوأَْعــَدْدُت لَُكــْم َمَكانـًـا آتـِـي أَيْضــاً 
ــْم إِلَــيَّ « )يوحنــا 14: 1-3(. » َمتَــى َجــاَء ابْــُن اإِلنَْســاِن ِفــي َمْجــِدِه َوَجِميــُع  َوآُخُذكُ
َمَعــُه، فَِحيَنِئــٍذ يَْجلِــُس َعلَــى كُرِْســيِّ َمْجــِدِه. َويَْجتَِمــُع أََمامــُه  يِســيَن  الَْمالَئَِكــِة الِْقدِّ

ــُعوِب « )متــى 25: 31، 32(. َجِميــُع الشُّ
ثــم إن المالكيــن اللذيــن بقيــا علــى جبــل الزيتــون بعــد صعــود المســيح رددا 
ارْتََفــَع  ـِذي  الّـَ هــَذا  يَُســوَع  » إِنَّ  قائليــن:  بمجيئــه  الوعــد  التالميــذ  مســامع  علــى 
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)أعمــال  ــَماِء «  السَّ إلــى  ُمْنطَلًِقــا  َرأَيْتُُمــوُه  كََمــا  َســيَأْتِي هَكــَذا  ــَماِء  السَّ إلــى  َعْنُكــْم 
1: 11(. وإذ كان بولــس الرســول يتكلــم بــروح اإللهــام شــهد قائــال: » ألَنَّ الــرَّّب 
ــَماِء « )1  نَْفَســُه ِبُهتَــاٍف، ِبَصــْوِت رَئِيــِس َمالَئَِكــٍة َوبُــوِق هللِا، َســْوَف يَْنــزُِل ِمــَن السَّ
ــَحاِب،  تســالونيكي 4: 16(. وهــا هــو نبــي بطمــس يقــول: » ُهــَوَذا يَأْتِــي َمــَع السَّ

َعيْــٍن « )رؤيــا 1: 7( َوَســتَْنظُرُُه كُلُّ 
ــَم َعْنَهــا هللُا ِبَفــِم َجِميــعِ  وحــول مجيئــه تتجمــع أمجــاد » رَدِّ كُلِّ َشــْيٍء، الَِّتــي تََكلَّ
ْهــِر « )أعمــال 3: 21(. حينئــذ سيتالشــى حكــم الشــر  يِســيَن ُمْنــُذ الدَّ أَنِْبيَائِــِه الِْقدِّ
أَبَــِد  إلــى  فََســيَْملُِك  َوَمِســيِحِه،  لَِربَِّنــا  الَْعالَــِم  » َمَمالِــُك  وتصيــر  األمــد،  الطويــل 
ــيُِّد الــرَّبُّ  األبديــَن « )رؤيــا 11: 15(: » فَيُْعلَــُن َمْجــُد الــرَّبِّ َويَــرَاُه كُلُّ بََشــٍر «. » السَّ
يُْنِبــُت ِبــرًّا َوتَْســِبيًحا أََمــام كُلِّ األَُمــم «. » يَُكــوُن رَبُّ الُْجُنــوِد إِكْلِيــَل َجَمــال َوتـَـاَج بََهــاٍء 

لِبَِقيَّــِة َشــْعِبِه « )إشــعياء 40: 5؛ 61: 11؛ 28: 5(.
حينئــذ فــإن مملكــة المســيح التــي ظــل الشــعب يتــوق إليهــا طويــال والتــي هــي 
مملكــة الســالم ســتثبت تحــت كل الســماء. » فــإن الــرَّبَّ قَــْد َعــزَّى ِصْهيَــْوَن. َعــزَّى 
َمْجــُد  إِلَيْــِه  الــرَّبِّ «. » يُْدفَــُع  كََجنَّــِة  َوبَاِديَتََهــا  كََعــْدٍن،  يَّتََهــا  بَرِّ َويَْجَعــُل  ِخَرِبَهــا،  كُلَّ 
بَْعــُد  يَُقــاُل  َولَ  ’َمْهُجــورٌَة‘،  لَــِك:  بَْعــُد  يَُقــاُل  » لَ  َوَشــاُروَن «.  كَرَْمــَل  بََهــاُء  لُبَْنــاَن. 
ألَرِْضــِك: ’ُموَحَشــٌة‘، بـَـْل تُْدَعيْــَن: ’َحْفِصيبَــَة‘، َوأَرُْضــِك تُْدَعــى: ’بَُعولـَـَة‘ « » وَكََفــَرِح 

الَْعِريــِس ِبالَْعــُروِس يَْفــَرُح ِبــِك إِلُهــِك « )إشــعياء 51: 3؛ 35: 2؛ 62: 4، 5(.
َوُوَعــُد المخلّــص  لقــد كان مجــيء الــرب رجــاء أتباعــه األمنــاء فــي كل عصــر. 
الوداعــي الــذي أعطــاه علــى جبــل الزيتــون بأنــه ســيأتي ثانيــة أنــار المســتقبل أََمــام 
أن  للتجــارب  ول  يطفئــه  أن  للحــزن  يكــن  لــم  ورجــاء  فرحــا  قلوبهــم  مالئــاً  تالميــذه 
تظلمــه. ففــي وســط األلــم والضطهــاد كان » ظهــور هللا العظيــم ومخلصنــا يســوع 
المســيح « هــو » الرجــاء المبــارك «. إن مســيحيي تســالونيكي إذ كانــت قلوبهــم 
يــروا  مفعمــة حزنــا وهــم يدفنــون أحباءهــم الذيــن كانــوا يرجــون أن يعيشــوا حتــى 
مجــيء الــرب وّجــه معلمهــم بولــس أفكارهــم إلــى أن القيامــة ســتحدث عنــد مجــيء 
المخلــص. وحينئــذ ســيقوم األَْمــَوات فــي المســيح، ويخطفــون مــع األحيــاء لمالقــاة 
. لِذلِــَك َعــزُّوا  الــرب فــي الهــواء. قــال بولــس: » َوهَكــَذا نَُكــوُن كُلَّ ِحيــٍن َمــَع الــرَّبِّ

بَْعُضُكــْم بَْعًضــا ِبهــَذا الْــَكالَِم « )1 تســالونيكي 4: 18-17(.
الوعــد:  الصخريــة ســمع هــذا  فــي جزيــرة بطمــس  الحبيــب  التلميــذ  وإذ كان 
» نََعــْم! أَنَــا آتِــي َســِريًعا «، فجــاء جوابــه المشــتاق مجاهــرا بطلبــة الكنيســة فــي كل 

غربتهــا قائــال: » آِميــَن. تََعــاَل أَيَُّهــا الــرَّبُّ يَُســوُع « )رؤيــا 22: 20(.
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لحــرق  أعــدت  التــي  المنّصــات  فــوق  ومــن  الســجون،  ظلمــات  أعمــاق  فمــن 
التــي مــن فوقهــا شــهد الشــهداء والقديســون للحــق يجــيء  الضحايــا، والمشــانق 
قيامــة  مــن  » متحققيــن  كانــوا  فــإذ  التاريــخ.  أجيــال  عبــر  ورجائهــم  إيمانهــم  نطــق 
الســيد، ومتحققيــن تبعــا لذلــك مــن قيامتهــم عنــد مجيئــه « — كمــا يقــول أحــد 
 .)274( عليــه «  متعاليــن  كانــوا  ألَنَُّهــْم  بالمــوت  » ازدروا   — المســيحيين  هــؤلء 
كانــوا راغبيــن فــي النــزول إلــى القبــر لكــي » يقومــوا أحــرارا « )275(. كانــوا ينتظــرون 
» أن يأتــي الــرب مــن الســماء فــي الســحاب بمجــد أبيــه « » ليأتــي لأبــرار بأزمنــة 
الملكوت «. وكان الولدنسيون يعتنقون هذا اإليمان نفسه )276(. وكان ويكلِف 

يتطلــع إلــى األََمــام إلــى ظهــور الفــادي كأنــه رجــاء الكنيســة )277(.
وقــد أعلــن لوثــر قائــال: » إنــي مقتنــع بــكل يقيــن أن يــوم الدينونــة لــن يتأخــر 
بعــد اليــوم ثــالث مئــة ســنة كاملــة. فــاهلل ل يقــدر ولــن يســتطيع الصبــر علــى هــذا 
ســتخرب  وفيــه  يقتــرب  العظيــم  اليــوم  » إن  هــذا «.  مــن  أكثــر  الشــرير  العالــم 

مملكــة األرجــاس « )278(.
وقــد قــال ميالنكثــون: » إن هــذا العالــم الهــرم ليــس بعيــدا مــن نهايتــه «. وكلفــن 
إلــى مجــيء المســيح  بــكل حــرارة  بــل أن يشــتاقوا  يتــرددوا  يأمــر المســيحيين » أل 
كأســعد حــدث «. وهــو يعلــن » أن كل أســرة األمنــاء يجعلــون ذلــك اليــوم نصــب 
عيونهم دائما «. ويقول: » ينبغي لنا أن نجوع إلى المســيح ونطلب ونتأمـــل حتى 

يبــزغ فجـــر ذلــك اليـــوم العظيــم عندمــا يعلــن الــرب مجــد ملكوتـــه كامــالً « )279(.
وقــد قــال نوكــس المصلــح الســكوتالندي: » ألــم يحمــل ربنــا يســوع جســدنا إلــى 
الســماء؟ وهــل هــو لــن يعــود؟ نحــن نعلــم أنــه ســيعود وســيعود ســريعا «. وكان ردلــي 
وليتمــر، اللــذان بــذل حياتهمــا ألجــل الحــق، ينتظــران مجــيء الــرب بإيمــان. وقــد كتــب 
ردلــي يقــول: » إن العالــم مــن دون شــك — وهــذا مــا أعتقــده يقينــا ولذلــك أصــرح بــه 
— يقتــرب مــن النهايــة. لذلــك يجــب أن نشــترك مــع يوحنــا خــادم هللا فنصــرخ بمــلء 

قلوبنــا إلــى مخلصنــا المســيح قائليــن: » تعــال أيهــا الــرب يســوع « )280(.
وقــد قــال باكســتر: » إن األفــكار الخاصــة بمجــيء الــرب محببــة ومفرحــة لــي « 
)281(. » إن كوننــا نحــب ظهــوره وننتظــر ذلــك الرجــاء المبــارك هــو عمــل اإليمــان 
القيامــة  يبطــل عنــد  المــوت هــو آخــر عــدو  العلــي «. » إذا كان  وصفــة قديســي 
مجــيء  إلــى  يشــتاقوا  أن  للمؤمنيــن  ينبغــي  وحــرارة  غيــرة  بأيــة  نتعلــم  أن  فيمكننــا 
المســيح ثانيــة ويصلّــوا حتــى تتــم هــذه الغلبــة الكاملــة واألخيــرة « )282(. » هــذا 
هــو اليــوم الــذي ينبغــي لــكل المؤمنيــن أن يشــتاقوا إليــه ويرجــوه وينتظــروه كإتمــام 
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ــل  لــكل عمليــة فدائهــم ولــكل رغائــب نفوســهم ومســاعيها «. » أســرع يــا رب وعجِّ
و  الرســولية  الكنيســة  رجــاء  كلــه  هــذا   .)283( الســعيد «  المبــارك  اليــوم  هــذا 

البريــة «، ورجــاء المصلحيــن. » الكنيســة فــي 
إن النبــوات فضــال عــن كونهــا قــد ســبقت فأنبــأت عــن كيفيــة مجــيء المســيح 
مجيئــه.  قــرب  النــاس  يعــرف  بموجبهــا  التــي  العالمــات  أوردت  قــد  فإنهــا  وغايتــه 
ــْمِس َوالَْقَمــِر َوالنُُّجــوِم « )لوقــا 21: 25(.  قــال يســوع: » َولتَُكــوُن َعالََمــاٌت ِفــي الشَّ
ــَماِء تَتََســاقَُط، َوالُْقــوَّاُت  ــْمُس تُظْلِــُم، َوالَْقَمــُر لَ يُْعِطــي َضــْوَءُه، َونُُجــوُم السَّ » الشَّ
ٍة  ــَماَواِت تَتَزَْعــَزُع. َوِحيَنِئــٍذ يُبِْصــُروَن ابـْـَن اإلِنَْســاِن آتِيًــا ِفــي َســَحاٍب ِبُقــوَّ الَِّتــي ِفــي السَّ
كَِثيــرٍَة َوَمْجــٍد « )مرقــس 13: 24-26(. وهكــذا يصــف الرائــي أول العالمــات التــي 
ــْمُس َصــارَْت  تســبق المجــيء الثانــي فيقــول: » َوإَِذا زَلْزَلَــٌة َعِظيَمــٌة َحَدثَــْت، َوالشَّ

ِم « )رؤيــا 6: 12(. َســْوَداَء كَِمْســٍح ِمــْن َشــْعٍر، َوالَْقَمــُر َصــاَر كَالــدَّ

كارثة لشبونة
لهــذه  وإتمامــا  عشــر.  التاســع  القــرن  بــدء  قبــل  العالمــات  هــذه  رؤيــت  وقــد 
النبــوة حدثــت فــي ســنة 1755 أرهــب زلزلــة ُســجلت. ومــع أن المشــهور عنهــا أنهــا 
زلزلــة لشــبونة فقــد امتــدت إلــى أبعــد أنحــاء أوروبــا وأفريقيــا وأمريــكا. فقــد أحــس 
بهــا النــاس فــي كريــن لنــد وجــزر الهنــد الغربيــة وجزيــرة ماديــرا والنــروج والســويد 
وبريطانيــا العظمــى وإيرلنــدا، ضمــن مســاحة ل تقــل عــن أربعــة مالييــن ميــل مربــع. 
وقــد كانــت شــدة الهــزة فــي أفريقيــا كمــا كانــت فــي أوروبــا تقريبــا، وقــد خــرب قســم 
كبيــر مــن بــالد الجزائــر، وعلــى مســافة قريبــة مــن مراكــش ابتُلعــت قريــة عــدد ســكانها 
اكتســحت موجــة هائلــة شــاطئ  وقــد  األَرْض.  فــي جــوف  نســمة  أو 10 آلف   8

إســبانيا وأفريقيــا فابتلعــت مدنــا وأحدثــت تخريبــا عظيمــا.
كانــت الهــزة علــى أشــد عنفهــا فــي إســبانيا والبرتغــال. ففــي قــادس قيــل ان 
ارتفــاع الموجــة بلــغ ســتين قدمــا. » وأعظــم الجبــال فــي البرتغــال اهتــزت بقــوة هائلــة 
كأنمــا مــن أساســها، وبعــض منهــا حدثــت فــي قممهــا شــقوق فتمزقــت بطريقــة 
عجيبــة وقُذفــت كتــل هائلــة مــن صخورهــا إلــى األوديــة المجــاورة، وقيــل أن لهــب 

نــار خرجــت مــن تلــك الجبــال « )284(.
حــال  ذلــك  وبعــد  األَرْض،  تحــت  مــن  رعــد  صــوت  » ُســمع  لشــبونة  وفــي 
أســقطت هــزة عنيفــة الجانــب األكبــر مــن المدينــة. وفــي مــدى ســت دقائــق هلــك 
ســتون ألفــا مــن الســكان. فــي البــدء تراجــع البحــر وجفــت ميــاه المينــاء وبعــد ذلــك 
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ارتــدت الميــاه وكان ارتفاعهــا يبلــغ خمســين قدمــا أو أكثــر فــوق الســطح العــادي «. 
» وبيــن األشــياء غيــر العاديــة التــي حدثــت فــي لشــبونة والتــي قيــل أنهــا وقعــت 
فــي أثنــاء تلــك الكارثــة هبــوط رصيــف جديــد مبنــي كلــه مــن الرخــام بلغــت تكاليفــه 
مبلغــا كبيــرا. وكان قــد تجمــع جمهــور كبيــر مــن النــاس علــى ذلــك الرصيــف طلبــا 
فجــأة  ولكــن  المتســاقطة.  األنقــاض  مــن  بعيديــن  ســيكونون  أنهــم  لظنهــم  للنجــاة 
غــاص الرصيــف بــكل مــن كانــوا واقفيــن عليــه ولــم تطــف علــى ســطح المــاء جثــة 

واحــدة مــن تلــك الجثــث « )285(.
» كان مــن نتائــج الزلزلــة ســقوط كل الكنائــس واألديــرة ومعظــم األبنيــة العامــة 
وأكثــر مــن ربــع البيــوت. وفــي خــالل ســاعتين بعــد تلــك الهــزة اشــتعلت النيــران فــي 
أحيــاء مختلفــة، وظلــت فــي عنفهــا تلتهــم مــا أََمامهــا لمــدة ثالثــة أيــام حتــى خربــت 
المدينة تماما. وقد حدثت الزلزلة في يوم مقدس عندما كانت الكنائس واألديرة 
مزدحمــة بالنــاس الذيــن لــم ينجــو منهــم غيــر القليــل جــدا )286(. أمــا الرعــب الــذي 
شــمل النــاس فــكان بعيــداً عــن الوصــف. لــم يبكــي أحــد، فلــم يكــن مجــال لســكب 
الدمــوع. بــل جعــل النــاس يجــرون إلــى هنــا وهنــاك وهــم يهــذون مــن هــول الرعــب 
والدهشــة، وكانــوا يلطمــون وجوههــم ويقرعــون صدورهــم وهــم يقولــون ’لقــد انتهــى 
الصلبــان.  تماثيــل  حامــالت  يركضــن  وكــن  أولدهــن  األمهــات  ونســيت  العالــم!‘ 
ولســوء الحــظ ركــض كثيــرات منهــن إلــى الكنائــس ليحتميــن فيهــا، ولكــن عبثــا ُعــرض 
ســر القربــان المقــدس، وعبثــا احتضــن النــاس المســاكين المذابــح. لقــد ُدفنــت 
التماثيــل والكهنــة والشــعب فــي ذلــك الدمــار الواحــد الشــامل «. وقُــدر أن عــدد 

النفــوس التــي هلكــت فــي ذلــك اليــوم المخيــف بلــغ تســعين ألــف.

ظالم الشمس والقمر
وبعد ذلك بخمس وعشــرين ســنة ظهرت العالمة التالية المذكورة في النبوة، 
أي ظــالم الشــمس والقمــر. والــذي زاد مــن الدهشــة عنــد ظهــور هــذه العالمــة هــو 
حقيقــة كــون وقــت إتمامهــا كان قــد أشــير إليــه بــكل وضــوح وأنبــئ بــه. ففــي حديــث 
التــي  الطويلــة  المحنــة  لهــم  إذ وصــف  الزيتــون،  مــع تالميــذه علــى جبــل  المســيح 
ستمر بها الكنيسة — أي مدة 1260 سنة من الضطهاد البابوي، والتي قال فيها 
الســيد أن مــدة الضيــق ســتقصر — ذكــر بعــض العالمــات الخاصــة التــي ستســبق 
ــا ِفــي  مجيئــه، وحــدد الزمــن الــذي ســتحدث فيــه أولــى تلــك الحــوادث فقــال: » َوأَمَّ
ــْمُس تُظْلِــُم، َوالَْقَمــُر لَ يُْعِطــي َضــْوَءُه « )مرقــس  يــِق، فَالشَّ تِلـْـَك األيــام بَْعــَد ذلـِـَك الضِّ
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13: 24(. إن الـــ 1260 يومــا أو ســنة انتهــت فــي عــام 1798. وقبــل ذلــك بربــع قــرن 
كان الضطهــاد قــد أوشــك علــى النتهــاء. وبحســب كالم المســيح كان ســيعقب 
هــذا الضطهــاد ظــالم الشــمس. ففــي التاســع عشــر مــن أيــار )مايــو( عــام 1780 

تمــت هــذه النبــوة.
 إن يوم الظالم الذي وقع في 19 أيار )مايو( عام 1780 يكاد يكون يوما فريدا 
إن لــم يكــن هــو اليــوم األوحــد إطالقــا كأعظــم يــوم غامــض فــي الظاهــرة التــي لــم يجــد 
النــاس لهــا تفســيرا بعــد ... فلقــد شــملت كل الســماوات المنظــورة والجــو فــي 

نيوإنكلنــد ظلمــة لــم يُعــرف مصدرهــا ول أمكــن التعليــل عنهــا « )287(.
ذلــك  ماساشوســتس  فــي  يعيشــون  كانــوا  ممــن  عيــان  شــاهد  ويصــف 

بقولــه:  الحــادث 
الظــالم.  مــا شــملها  » فــي الصبــاح أشــرقت الشــمس صافيــة ولكــن ســرعان 
صــارت الســحب منخفضــة وهــي إذ كانــت ســوداء ومنــذرة بالخطــر كمــا بــدا عليهــا 
حــال لمعــت منهــا البــروق ودمدمــت الرعــود وانهمــر مطــر قليــل. وحوالــي الســاعة 
التاسعة صارت السحب أقل كثافة، وصار منظرها كالنحاس األصفر أو األحمر، 
فتغيــرت مناظــر األَرْض والصخــور واألشــجار والمبانــي والمــاء والنــاس بفعــل ذلــك 
النــور الغريــب الــذي ليــس مــن األَرْض. وبعــد دقائــق قليلــة انتشــرت ســحابة ســوداء 
فــي الجــو كلــه باســتثناء حيــز صغيــر جــدا فــي األفــق. وكانــت الدنيــا ظالمــا كمــا 

تكــون عــادة فــي الســاعة التاســعة مــن احــدى ليالــي الصيــف...
بالخــوف والجــزع والرهبــة. وقــد وقفــت  النــاس  امتــأت عقــول  » وبالتدريــج 
النســاء أََمــام أبوابهــن ينظــرن إلــى ذلــك المنظــر المظلــم، وعــاد الرجــال مــن عملهــم 
تــرك  والتاجــر  كــوره،  تــرك  والحــداد  نجارتــه،  أدوات  تــرك  والنجــار  الحقــول،  فــي 
متجــره. وقــد ُصــرف التالميــذ مــن مدارســهم ليعــودوا إلــى بيوتهــم فعــادوا مرتعبيــن، 
والمســافرون لجأوا إلى أقرب مزرعة. وتردد هذا الســؤال على كل لســان وفي كل 
قلــب: ’مــا الــذي ســيحدث؟‘ وقــد بــدا كأن إعصــارا موشــك أن يهــب علــى البــالد، 

أو كأن هــذا اليــوم هــو يــوم نهايــة كل شــيء.
» وقــد أضيئــت الشــموع وأوقــدت نيــران المواقــد التــي أرســلت نورهــا كمــا فــي 
ليلــة مــن ليالــي الخريــف ل قمــر فيهــا ... وعــادت الدواجــن إلــى صغارهــا لتهجــع 
جعلــت  والضفــادع  تخــور،  وجعلــت  مراعيهــا  فــي  تجمعــت  والمواشــي  وتنــام، 
بــدأت تنشــد أغنيــات المســاء، وجعلــت الخفافيــش تطيــر هنــا  تنقنــق، والطيــور 

وهنــاك. أمــا بنــو اإلنســان فكانــوا يعلمــون أن الليــل لــم يــأت بعــد ...
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» أقام الدكتور نثنائيل هويتيكر، راعي كنيسة التابرناكل في ساليم، خدمات 
دينيــة فــي بيــت الصــالة وألقــى عظــة فيهــا أعلــن أن الظلمــة فائقــة الطبيعــة. وأقيمــت 
اجتماعــات أخــرى فــي أماكــن متعــددة. وكانــت اآليــات التــي بنيــت عليهــا العظــات 
النبــوات  مــع  متفقــة  كانــت  الظلمــة  تلــك  أن  علــى  كلهــا  أجمعــت  قــد  المرتجلــة 
الكتابيــة ... وقــد زادت شــدة الظلمــة حــال بعــد الســاعة الحاديــة عشــرة « )288(. 
» وفــي معظــم أنحــاء البــالد كان الظــالم كثيفــا بحيــث لــم يكــن أحــد يســتطيع أن 
يتبيــن الوقــت ل مــن الســاعات الصغيــرة ول مــن ســاعات الحائــط، ول أن يتنــاول 

غــداءه أو يديــر شــؤون بيتــه مــن دون اســتخدام أنــوار الشــموع ...
» كان ذلــك الظــالم واســع النطــاق. وقــد لوحــظ أنــه امتــد حتــى إلــى فالمــوث 
شــرقا. أمــا فــي الغــرب فقــد وصــل إلــى أبعــد أطــراف كنكتكــوت وإلــى ألبانــي. وفــي 
الجنــوب رؤي علــى شــواطئ البحــر. وفــي الشــمال امتــد إلــى أقصــى حــدود أماكــن 

الســتيطان األمريكيــة « )289(.

شهادة التاريخ
النهــار  نــوُر  الكثيــف  الظــالم  مــكاَن  حــل  ســاعتين  أو  بســاعة  الغــروب  وقبــل 
أســود  بضبــاب  مكتنفــة  تــزال  ل  تكــن  وإن  الشــمس  فظهــرت  جزئيــا،  الصافــي 
ثقيــل. » وبعــد الغــروب تجمعــت الســحب ثانيــة فــوق الــرؤوس. وســرعان مــا زاد 
ظالمهــا «. » وكذلــك لــم يكــن ظــالم الليــل عاديــا ول أقــل رعبــا مــن ظلمــة النهــار، 
فمــع أن القمــر كان تقريبــا بــدرا فلــم يكــن مــن يســتطيع أن يميــز األشــياء مــن دون 
الســتعانة باألنــوار الصناعيــة التــي عندمــا كانــت تشــاهد مــن البيــوت المجــاورة أو 
األماكــن البعيــدة كانــت تــرى مكتنفــة بظلمــة كظلمــة مصــر التــي كان يمكــن ألشــعة 
النــور أن تخترقهــا بالجهــد « )290(. وقــد قــال شــاهد عيــان لهــذا المنظــر فــي ذلــك 
الحيــن: » لقــد أمكننــي أن أفهــم وقتئــذ أنــه لــو أن كل اإلجــرام الســماوية المضيئــة 
فــي كل المســكونة لُفــت فــي ظلمــات ل ينفــذ إليهــا النــور، أو لــو محيــت مــن الوجــود 
لمــا كان الظــالم حينئــذ أشــد مــن هــذا الــذي رأيتــه « )291(. ومــع أن القمــر كان 
قــد توســط الســماء فــي التاســعة مســاء فأرســل أنــواره فإنــه » لــم يكــن لــه أقــل أثــر 
فــي طــرد الظلمــات الشــبيهة بظلمــات المــوت «. وبعــد منتصــف الليــل انقشــعت 

الظلمــة، وعندمــا ظهــر القمــر ألول مــرة كان يشــبه الــدم فــي لونــه.
يــوم 19 أيــار )مايــو( مــن عــام 1780 » اليــوم المظلــم « فــي التاريــخ.  يســمى 
فمنــذ عهــد موســى لــم يســجل التاريــخ فتــرة مظلمــة فــي مثــل حلوكــة هــذا اليــوم 

307, 308



البشيرون بقدوم الصباح  |  287

أو اتســاعه أو مدتــه. إن وصــف هــذا الحــادث كمــا قدمــه شــهود العيــان إنمــا هــو 
النبــي قبــل إتمامــه بألفيــن وخمــس مئــة  الــذي ســجله يوئيــل  الــرب  لــكالم  صــدى 
ــْمُس إلــى ظُلَْمــٍة، َوالَْقَمــُر إلــى َدٍم قَبْــَل أَْن يَِجــيَء يَــْوُم  ســنة، إذ قــال: » تَتََحــوَُّل الشَّ

)يوئيــل 2: 31(. الَْمُخــوُف «  الَْعِظيــُم  الــرَّبِّ 

عالمات أخرى للمجيء
لقــد أمــر المســيح شــعبه أن يراقبــوا عالمــات مجيئــه ويفرحــوا حيــن يــرون عالمــات 
مليكهــم اآلتــي. فقــال: » َوَمتـَـى ابْتـَـَدأَْت هــِذِه تَُكــوُن، فإنتَِصبـُـوا َوارْفَُعــوا ُرُؤوَســُكْم ألن 
نََجاتَُكــْم تَْقتـَـرُِب «. ثــم وجــه أنظــار تابعيــه إلــى ظهــور براعــم األشــجار فــي الربيــع فقــال: 
ــَف قَــْد قَــرَُب. هَكــَذا  يْ ــُروَن َوتَْعلَُمــوَن ِمــْن أَنُْفِســُكْم أَنَّ الصَّ » َمتَــى أَفَْرَخــْت تَْنظُ
أَنْتُــْم أَيْضــاً، َمتَــى َرأَيْتُــْم هــِذِه األَْشــيَاَء َصائِــرًَة، فَاْعلَُمــوا أَنَّ َملَُكــوَت هللِا قَِريــٌب « 

)لوقــا 21: 28، 30، 31(.
ولكــن إذ احتلــت الكبريــاء والتمســك بالطقــوس مــكان روح الوداعــة والــورع فــي 
الكنيســة فتــرت المحبــة للمســيح واإليمــان بمجيئــه. وإذ انغمــس أولئــك المعترفــون 
بولئهم هلل في األمور الدنيوية وصاروا يركضون في أثر المسرات العالمية عميت 
لقــد أهمــل تعليــم  الخــاص بعالمــات ظهــوره.  المخلــص  أذهانهــم عــن تعليمــات 
المجــيء الثانــي، واألقــوال اإللهيــة الخاصــة بــه حجبهــا التحريــف إلــى حــد أن أغفلــت 
ونســيت إلــى حــد كبيــر. هكــذا كانــت الحالــة فــي كنائــس أمريــكا علــى الخصــوص. 
فالحريــة والراحــة اللتــان كانــت كل طبقــات المجتمــع تنعــم بهمــا، واشــتهاء الغنــى 
والطمــوح فــي طلــب التــرف، والشــوق الطاغــي إلــى جمــع المــال والندفــاع القــوي 
نحــو الشــهرة والســلطان، األمــور التــي بــدا أنهــا فــي متنــاول أيــدي الجميــع، كل هــذه 
جعلــت النــاس يركــزون اهتماماتهــم وآمالهــم فــي أمــور هــذه الحيــاة، ويبعــدون عــن 
تفكيرهــم، إلــى المســتقبل البعيــد، ذلــك اليــوم الخطيــر الــذي فيــه ســيزول ويبطــل 

نظــام األشــياء الحاضــرة.
عندمــا وجــه المخلــص أفــكار تابعيــه إلــى عالمــات مجيئــه الثانــي أنبأهــم عــن 
حالــة الرتــداد التــي ســتعم العالــم قبيــل ذلــك. فكمــا كانــت الحــال فــي أيــام نــوح 
كذلــك ســتكون الحــال حينئــذ إذ ســيكون النشــاط وحركــة التجــارة العالميــة علــى 
أشــدهما، وكذلــك الســعي فــي أثــر المســرات، والبيــع والشــراء والغــرس والبنــاء؛ ثــم 
إن النــاس ســيزوجون ويتزوجــون، وفــي الوقــت نفســه ينســون هللا والحيــاة اآلتيــة. 
فلمثــل أولئــك العائشــين فــي هــذا الوقــت يقــدم المســيح إنــذاره قائــال: » فَاْحتـَـِرُزوا 
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ألَنُْفِســُكْم لِئَــالَّ تَثُْقــَل قُلُوبُُكــْم ِفــي ُخَمــاٍر َوُســْكٍر َوُهُمــوِم الَْحيَــاِة، فَيَُصاِدفَُكــْم ذلِــَك 
الْيَــْوُم بَْغتَــًة «. » اِْســَهُروا إًِذا َوتََضرَُّعــوا ِفــي كُلِّ ِحيــٍن، لَِكــْي تُْحَســبُوا أَْهــالً لِلنََّجــاِة 
اَم ابـْـِن اإلِنَْســاِن « لوقــا 21: 34، 36(. ِمــْن َجِميــعِ هــَذا الُْمزِْمــعِ أَْن يَُكــوَن، َوتَِقُفــوا قـُـدَّ

يصــور حالــة الكنيســة فــي هــذا الوقــت قــول المخلــص فــي ســفر الرؤيــا: » أَنَّ 
لـَـَك اْســًما أَنَّــَك َحــيٌّ َوأَنـْـَت َميْــٌت «. والذيــن يرفضــون أن يســتيقظوا مــن طمأنينتهــم 
الكاذبــة وعــدم اكتراثهــم يُقــدم إليهــم ذلــك اإلنــذار الخطيــر القائــل: » إِْن لـَـْم تَْســَهْر، 

، َولَ تَْعلَــُم أَيَّــَة َســاَعٍة أُقْــِدُم َعلَيْــَك « )رؤيــا 3: 1، 3(. أُقْــِدْم َعلَيْــَك كَلِــصٍّ
وأن  خطرهــم  إلــى  ويتنبهــوا  النــاس  يصحــو  أن  إلــى  تدعــو  الحالــة  كانــت 
نبــي  ويعلــن  الختبــار.  بنهايــة  المتصلــة  الخطيــرة  لأحــداث  للتأهــب  يســتيقظوا 
ا، فََمْن يُِطيُقُه؟ « من يســتطيع أن  هللا قائال: » ألَنَّ يَْوَم الرَّبِّ َعِظيٌم َوَمُخوٌف ِجدًّ
ــرَّ « ول يســتطيع  يثبــت عندمــا يقتــرب ذاك الــذي عينــاه » طَْهــُر ِمــْن أَْن تَْنظُــرَا الشَّ
يصرخــون  الذيــن  أمــا   .)13  :1 حبقــوق   ،11  :2 )يوئيــل  الَْجــْوِر «  إلــى  » النَّظَــَر 
آلهــة  يتعــدون عهــده ويســرعون وراء  ذلــك  نَْعرِفُــَك « ومــع  إِلِهــي،  قائليــن: » يَــا 
أخــرى ويخفــون اإلثــم فــي قلوبهــم ويحبــون طــرق الظلــم، لهــؤلء يكــون يــوم الــرب 
» أَلَيْــَس يـَـْوُم الــرَّبِّ ظاَلًَمــا َل نـُـوًرا، َوقَتَاًمــا َوَل نـُـوَر لـَـُه؟ « )هوشــع 8: 1، 2؛ مزمــور 
» أَنِـّـي  الــرب:  يقــول  الَْوقْــِت «  ذلِــَك  ِفــي  » َويَُكــوُن   .)20  :5 عامــوس  4؛   :16
الَْقائِلِيــَن  ُدرِْديِِّهــِم،  َعلَــى  الَْجاِمِديــَن  الرَِّجــاَل  َوأَُعاِقــُب  ــُرِج،  ِبالسُّ أُورَُشــلِيَم  ـُش  أُفَتِـّ
» َوأَُعاِقــُب   .)12  :1 )صفنيــا  يُِســيُء «  َولَ  يُْحِســُن  لَ  الــرَّبَّ  إِنَّ  قُلُوِبِهــْم:  ِفــي 
الُْمْســتَْكِبِريَن،  ـَم  تََعظُـّ ـُل  َوأُبَطِـّ إِثِْمِهــْم،  َعلَــى  َوالُْمَناِفِقيــَن  َشــرَِّها،  َعلَــى  الَْمْســُكونََة 
يَْســتَِطيُع  َذَهبُُهــْم  َولَ  تُُهــْم  ِفضَّ » لَ   (.11  :13 )إشــعياء  الُْعتَــاة ِ «  تََجبُّــَر  َوأََضــُع 

.)13  ،18  :1 َخرَابًــا « )صفنيــا  َوبُيُوتُُهــْم  َغِنيَمــًة  ثَْرَوتُُهــْم  » فَتَُكــوُن  إِنَْقاَذُهــْم « 

الدعوة إلى النهوض
والنبــي إِرِْميَــا إذ نظــر إلــى هــذا الوقــت المخيــف صــاح قائــال: » تُوِجُعِنــي ُجــْدَراُن 
َوُهتَــاَف  الْبُــوِق  َصــْوَت  نَْفِســي  يَــا  َســِمْعِت  ـِك  ــُكوَت. ألَنّـَ السُّ أَْســتَِطيُع  قَلِْبــي...لَ 

الَْحــرِْب. ِبَكْســٍر َعلَــى كَْســٍر نُــوِدَي « )إِرِْميَــا 4: 19، 20(.
ٍة، يـَـْوُم َخــَراٍب َوَدَمــاٍر، يـَـْوُم ظـَـالٍَم  » ذلـِـَك الْيَــْوُم يـَـْوُم َســَخٍط، يـَـْوُم ِضيــق َوِشــدَّ
 .)16  ،15  :1 )صفنيــا  َوُهتَــاٍف «  بُــوق  يَــْوُم  َوَضبَــاٍب.  َســَحاٍب  يَــْوُم  َوقَتَــاٍم، 
» ُهــَوَذا يَــْوُم الــرَّبِّ قَــاِدٌم، قَاِســيًا ِبَســَخٍط َوُحُمــوِّ َغَضــٍب، لِيَْجَعــَل األَْرَض َخَرابًــا 

.)9  :13 )إشــعيا  ُخطَاتََهــا «  ِمْنَهــا  َويُِبيــَد 
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وفــي نــور ذلــك اليــوم العظيــم تدعونــا كلمــة هللا بلغــة مهيبــة ومؤثــرة وتدعــو 
شــعب هللا كلــه لينهضــوا مــن ســباتهم الروحــي ويلتمســوا وجهــه بالتوبــة والتذلــل، 
لِيَرْتَِعــْد  قُْدِســي!  َجبَــِل  ِفــي  تُــوا  َصوِّ ِصْهيَــْوَن.  ِفــي  ِبالْبُــوِق  » اِْضِربُــوا  فيقــول: 
َصْوًمــا.  ُســوا  » قَدِّ قَِريــٌب «.  ألنــه  قَــاِدٌم،  الــرَّبِّ  يَــْوَم  ألن  األَرِْض  ُســكَّاِن  َجِميــُع 
ــيُوَخ.  الشُّ اْحُشــُدوا  الَْجَماَعــَة.  ُســوا  قَدِّ ــْعَب.  الشَّ اِْجَمُعــوا  ِباْعِتــَكاٍف.  نَــاُدوا 
. لِيَْخــُرِج الَْعِريــُس ِمــْن ِمْخَدِعــِه َوالَْعــُروُس ِمــْن  اْجَمُعــوا األَطَْفــاَل َوَراِضِعــي الثُـّـِديِّ
َحَجلَِتَهــا «. » اْرِجُعــوا إلــى الــرَّبِّ إِلِهُكــْم ألنــه َرُؤوٌف َرِحيــٌم، بَِطــيُء الَْغَضــِب َوكَِثيــُر 

.)13  ،12  ،17-15 ،1  :2 )يوئيــل  الرَّأْفَــِة « 
وألجــل إعــداد شــعب الــرب للوقــوف فــي يــوم هللا كان ل بــد مــن إجــراء إصــالح 
يبنــون  يكونــوا  لــم  شــعبه  بأنهــم  المعترفيــن  مــن  كثيريــن  أن  رأى هللا  لقــد  عظيــم. 
لأبديــة. ففــي رحمتــه كان مــن المنتظَــر أن يرســل إليهــم رســالة إنــذار إليقاظهــم مــن 

خمولهــم وليجعلهــم يســتعدون لمجــيء الــرب.
وهــذا اإلنــذار نجــده فــي )رؤيــا 14(. ففــي هــذا األصحــاح توجــد رســالة مثلثــة، 
وهي موصوفة بأنها معلنة على أفواه خالئق ســماوية، ويتبع ذلك مباشــرة مجيء 
ابــن اإلنســان ليجمــع » حصيــد األَرْض «. وأول هــذه اإلنــذارات يعلــن عــن الدينونــة 
ـٌة،  أَبَِديّـَ ِبَشــارٌَة  َمَعــُه  ــَماِء  السَّ َوَســِط  » ِفــي  طائــرا  مــالكا  النبــي  رأى  لقــد  المقبلــة. 
ِبَصــْوٍت  قَائِــالً  َوَشــْعٍب،  َولَِســاٍن  َوقَِبيلَــٍة  ــٍة  أُمَّ وَكُلَّ  األَرِْض  َعلَــى  ــاكِِنيَن  السَّ ــَر  لِيُبَشِّ
َعِظيــٍم: » َخافُــوا هللَا َوأَْعطُــوُه َمْجــًدا، ألنــه قَــْد َجــاَءْت َســاَعُة َديُْنونَِتــِه، َواْســُجُدوا 

ــَماِء َواألَرِْض َوالْبَْحــِر َويََناِبيــعِ الِْميَــاه ِ « )رؤيــا 14: 6، 7(. لَِصانِــعِ السَّ
هــذه الرســالة أعلــن عنهــا أنهــا جــزء مــن » البشــارة األبديــة «. فالكــرازة باإلِنِْجيــل 
لــم يكلــف بهــا المالئكــة بــل النــاس، لكــّن المالئكــة القديســين كلفــوا بتوجيــه وإدارة 
هــذا العمــل. لقــد وُكلــت إليهــم الحــركات العظيمــة ألجــل خــالص النــاس. إل أن 

اإلعــالن الفعلــي لإلنجيــل يقــوم بــه خــدام المســيح علــى األَرْض.
كان  كلمتــه  وتعاليــم  هللا  روح  إلهــام  مطيعيــن  كانــوا  الذيــن  األمنــاء  فالنــاس 
» الَْكلَِمــُة  إلــى  انتبهــوا  الذيــن  هــم  إنهــم  للعالــم.  اإلنــذار  هــذا  يعلنــوا  أن  عليهــم 
ـُة، َوِهــَي أَثْبَــُت « وهــي الســراج المنيــر » ِفــي َمْوِضــعٍ ُمظْلِــٍم، إلــى أَْن يَْنَفِجــَر  النَّبَِويّـَ
بْــِح « )2 بطــرس 1: 19(. لقــد كانــوا يطلبــون معرفــة هللا  النََّهــاُر، َويَطْلـَـَع كَوْكَــُب الصُّ
أكثــر مــن كل الكنــوز إذ حســبوا تجارتهــا خيــرا مــن تجــارة الفضــة وربحهــا خيــرا مــن 
الذهــب الخالــص « )أمثــال 3: 14(. والــرب قــد أعلــن لهــم عظائــم ملكوتــه: » ِســرُّ 

لِتَْعلِيِمِهــْم « )مزمــور 25: 14(. َوَعْهــُدُه  الــرَّبِّ لَِخائِِفيــِه، 
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رجال متواضعون يقدمون الرسالة
ولــم يكــن العلمــاء الالهوتيــون هــم الذيــن فهمــوا هــذا الحــق وأذاعــوه. فلــو 
الصــالة  روح  فــي  باجتهــاد  الكتــب  وفتشــوا  أمنــاء  حراســا  النــاس  هــؤلء  كان 
قــد  المقدســة  الكتــب  وكانــت  الليــل.  مــن  الهزيــع  ذلــك  يعرفــوا  أن  ألمكنهــم 
بمطالــب  يقومــوا  لــم  ولكنهــم  الوقــوع.  الوشــيكة  الحــوادث  عــن  لهــم  كشــفت 
ذلــك المركــز فُســلمت الرســالة إلــى جماعــة مــن المســاكين المتواضعيــن. لقــد 
 :12 ـالَُم « )يوحنــا  الظّـَ يُْدرِكَُكــُم  لِئَــالَّ  النُّــوُر  لَُكــُم  َداَم  َمــا  قــال يســوع: » فَِســيُروا 
35(. فالذيــن يبتعــدون عــن النــور الــذي قــد أعطــاه هللا، أو الذيــن يهملــون فــي 
طلبــه حيــن يكــون فــي متنــاول أيديهــم يُتَركــون فــي الظــالم. لكــّن المخلــص أعلــن 
قائــال: » أَنَــا ُهــَو نُــوُر الَْعالَــِم. َمــْن يَتْبَْعِنــي فَــالَ يَْمِشــي ِفــي الظُّلَْمــِة بَــْل يَُكــوُن لَــُه 
بقصــد  هللا  إرادة  يعمــل  أن  يطلــب  مــن  فــكل   .)12  :8 )يوحنــا  الَْحيَــاِة «  نُــوُر 
وعــزم موحديــن، وبــكل غيــرة ينتبــه إلــى النــور المعطــى مــن قبــل، ســيحصل علــى 
ســماوي  لمعــان  ذا  نجمــا  الســماء  سترســل  النفــس  تلــك  فلمثــل  أكمــل؛  نــور 

الحــق. كل  إلــى  ليرشــدها 
عنــد المجــيء األول للمســيح كان يمكــن للكهنــة والكتبــة فــي المدينــة المقدســة 
الذيــن اســتؤمنوا علــى أقــوال هللا أن يفهمــوا عالمــات األزمنــة ويعلنــوا عــن مجــيء 
الســيد الموعــود بــه. لقــد حــددت نبــوة ميخــا مــكان مولــده، وكذلــك حــدد دانيــال 
زمــان مجيئــه )ميخــا 5: 2؛ دانيــال 9: 25(. وقــد ســلم هللا هــذه النبــوات لرؤســاء 
ولــم يعلنــوا للشــعب أن مجــيء  لــم يعرفــوا  انهــم  لــو  لهــم عــذر  يكــن  ولــم  اليهــود، 
المســيح قريــب. فقــد كان جهلهــم نتيجــة إهمالهــم الخاطــئ. كان اليهــود يبنــون 
أضرحــة أنبيــاء هللا الذيــن قتلــوا، بينمــا هــم بإكرامهــم لعظمــاء األَرْض كانــوا يبــدون 
فــي  منازعاتهــم وطموحهــم  فــي  منغمســين  كانــوا  فــإذ  الشــيطان.  لعبيــد  ولءهــم 
الكرامــات  أنظارهــم  عــن  غابــت  النــاس  بيــن  والســلطان  الســامي  المركــز  طلــب 

اإللهيــة الممنوحــة لهــم مــن ملــك الســماء.
كان ينبغــي لشــيوخ إِْســرَائِيل أن يداومــوا علــى البحــث والســتقصاء عــن مــكان 
أعظــم حــادث فــي تاريــخ العالــم وعــن زمانــه وظروفــه، أي مجــيء ابــن هللا ألجــل فــداء 
اإلنســان، باهتمام خشــوعي عميق. وكان ينبغي لكل الشــعب أن يكونوا ســاهرين 
ومنتظريــن لكــي يكونــوا أول مــن يرحبــون بفــادي العالــم. ولكــن هنــا فــي بيــت لحــم 
إلــى طــرف  كان يوجــد مســافران متعبــان، كانــا قــد قطعــا الشــارع الضيــق بطولــه 
البلــدة الشــرقي يبحثــان عبثــا عــن مــكان يلجــآن إليــه ويســتريحان فيــه تلــك الليلــة. 
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ولكــن ل بيــت فتــح بابــه لقبولهمــا. وفــي النهايــة وجــدا ملجــأ فــي حظيــرة قــذرة مــن 
حظائــر الماشــية، وهنــاك ُولــد مخلــص العالــم.

أخبار مفرحة 
كــون  قبــل  أبيــه  عنــد  هللا  لبــن  كان  الــذي  المجــد  الســماء  مالئكــة  رأت  لقــد 
العالــم، فباهتمــام عظيــم تشــوَّقوا إلــى ظهــوره علــى األَرْض كحــادث يســبب أعظــم 
فــرح لجميــع الشــعب. وقــد تعيَّــن علــى المالئكــة أن يحملــوا البشــرى للذيــن كانــوا 
متأهبيــن لقبولهــا والذيــن كانــوا بــكل فــرح ســيذيعونها علــى كل ســاكني األَرْض. 
يحمــل عبئــا  أن  اإلنســان، وكان عليــه  لنفســه طبيعــة  فاتخــذ  المســيح  تنــازل  لقــد 
ثقيــال مــن الويــل واأللــم إذ كان عليــه أن يجعــل نفســه ذبيحــة إثــم، ومــع ذلــك فقــد 
كان المالئكــة يتوقــون إلــى أن يبــدو ابــن العلــي فــي عظمــة ومجــد يليقــان بصفاتــه 
حتــى وهــو فــي حالــة التضــاع. فهــل ســيجتمع عظمــاء األَرْض فــي عاصمــة إِْســرَائِيل 
ليحيــوه عنــد مجيئــه؟ وهــل ســتقدمه جيــوش المالئكــة إلــى الجمــوع التــي تنتظــره؟

إن مــالكا ينــزل إلــى األَرْض ليــرى مــن هــم المتأهبــون للترحيــب بيســوع. ولكنــه 
يــكاد ل يــرى عالمــة مــن عالمــات النتظــار، ول يســمع صــوت التســبيح والنتصــار 
لكــون وقــت مجــيء مســيا علــى األبــواب. هــا المــالك يطيــر بعــض الوقــت فــوق 
المدينــة المختــارة والهيــكل الــذي كان يُعلَــن فيــه الحضــور اإللهــي أجيــال طويلــة، 
ولكــن حتــى فــي هــذا المــكان يُــرى عــدم الكتــراث نفســه. إن الكهنــة فــي فخامتهــم 
الشــعب  يخاطبــون  والفريســيون  الهيــكل.  فــي  معيبــة  ذبائــح  مــون  يقدِّ وكبريائهــم 
بأصواتهــم العاليــة أو يتفاخــرون بتقديــم صلواتهــم فــي زوايــا الشــوارع وفــي قصــور 
الملــوك وفــي مجتمعــات الفالســفة وندواتهــم وفــي مــدارس معلمــي النامــوس، 
بــال إلــى الحقيقــة العجيبــة التــي قــد مــأت  الجميــع عديمــو الكتــراث ول يلقــون 

الســماء فرحــا وتســبيحا، وهــي أن فــادي البشــر منتظَــر ظهــورُه علــى األَرْض.
رئيــس  لقــدوم  اســتعدادات  ول  المســيح  ينتظــرون  النــاس  أن  علــى  برهــان  ل 
الحيــاة. والرســول الســماوي فــي ذهولــه موشــك أن يعــود إلــى الســماء ومعــه ذلــك 
الخبــر المخجــل، وإذا بــه يكتشــف جماعــة مــن الرعــاة الذيــن يحرســون قطعانهــم فــي 
الليــل، وإذ يشــخصون إلــى الســماء التــي زانتهــا النجــوم يتأملــون فــي النبــوة الــواردة 
عــن مســيا اآلتــي إلــى األَرْض ويتوقــون لمجــيء فــادي العالــم. هنــا جماعــة متأهبــة 
لقبــول رســالة الســماء. وفجــأة يظهــر مــالك الــرب معلنــا بشــارة الفــرح العظيــم. وهــا 
المجــد الســماوي يغمــر ذلــك الســهل كلــه، ويظهــر جمــع غفيــر مــن المالئكــة، وكأنمــا 
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الفــرح عظيــم جــدا بحيــث ل يســتطيع رســول واحــد أن يعلنــه مــن الســماء، وإذا 
بأصــوات كثيــرة عذبــة تتغنــى بأنشــودة الســماء التــي ســتتغنى بهــا فيمــا بعــد أمــم 
ــاِس  ــالَُم، َوِبالنَّ األَرْض جميعــا قائــال: » الَْمْجــُد هلِل ِفــي األََعالِــي، َوَعلَــى األَرِْض السَّ

الَْمَســرَُّة « )لوقــا 2: 14(.
مــا أعظــم قصــة بيــت لحــم هــذه مــن درس عجيــب لنــا! وكــم توبــخ عــدم إيماننــا 
وكبرياءنــا واكتفاءنــا بذواتنــا! وكــم تنذرنــا بــأن نحتــرس لنفوســنا بعــدم مبالتنــا المجرمــة 

نخيــب نحــن أَيْضــاً فــال نميِّــز عالمــات األزمنــة، ولذلــك ل نعــرف زمــان افتقادنــا!
لم يجد المالك مترقبي مجيء مسيا على جبال اليهودية وحدها وبين الرعاة 
المنفرديــن وحدهــم. ففــي بــالد األمــم أَيْضــاً كان يوجــد جماعــة انتظــروه. كانــوا رجــال 
مــن حكمــاء بــالد المشــرق وأغنيائهــا ونبالئهــا وفالســفتها. فــإذ كان أولئــك المجــوس 
يتلقــون العلــم علــى يــدي الطبيعــة فقــد رأوا هللا فــي خالئقــه ومصنوعاتــه. وكانــوا 
قــد علمــوا مــن كتــب العهــد القديــم شــيئا عــن الكوكــب الــذي يبــرز مــن يعقــوب، 
وبشــوق ولهفــة انتظــروا مجيئــه، وهــو الــذي لــن يكــون » تَْعِزيَــَة إِْســرَائِيل « فحســب 
بــل نــورا ينيــر األمــم و » َخالَصــاً إلــى أَقَْصــى األَرِْض « )لوقــا 2: 25، 32؛ أعمــال 13: 
37(. لقــد كانــوا باحثيــن عــن النــور، فأنــار إلقدامهــم الطريــق نــور آت مــن عــرش هللا. 
إن كهنــة أورشــليم ومعلموهــا الذيــن ُعيِّنــوا ليكونــوا حراســا علــى الحــق ومفســرين 
لــه، إذ كانــوا مكتنفيــن بالظــالم، فــإن النجــم الــذي أرســلته الســماء أرشــد هــؤلء األمــم 

الغربــاء إلــى مــكان ميــالد الملــك الوليــد.

» للذين ينتظرونه  «:
ــُه « )عبرانييــن  ــٍة لِلَْخــالَِص لِلَِّذيــَن يَْنتَِظُرونَ ــًة ِبــالَ َخِطيَّ إن المســيح » َســيَظَْهُر ثَانِيَ
9: 28(. فكمــا أن أخبــار ميــالد المخلــص لــم تســلَّم للرؤســاء الدينييــن كذلــك رســالة 
مجيئــه الثانــي. لقــد أخفقــوا فــي الحتفــاظ بصلتهــم بــاهلل ورفضــوا النــور المنبثــق 
ــا  مــن الســماء، فلذلــك لــم يكونــوا ضمــن الذيــن قــال عنهــم بولــس الرســول: » َوأَمَّ
. َجِميُعُكــْم  ـى يُْدرِكَُكــْم ذلِــَك الْيَــْوُم كَلِــصٍّ أَنْتُــْم أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة فَلَْســتُْم ِفــي ظُلَْمــٍة َحتّـَ

أَبَْنــاُء نُــوٍر َوأَبَْنــاُء نََهــاٍر. لَْســَنا ِمــْن لَيْــل َولَ ظُلَْمــٍة « )1 تســالونيكي 5: 4، 5(.

الشعب نيام
كان ينبغي للحراس الواقفين على أسوار صهيون أن يكونوا أول من يستقبلون 
أخبــار مجــيء المخلــص، وأول مــن يرفعــون أصواتهــم معلنيــن أنــه قــد قــرب، وأول مــن 
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ينــذرون النــاس ليتأهبــوا لقدومــه. لكنهــم كانــوا مســتريحين يحلمــون بالســالم واألمــان 
كنيســته  يســوع  رأى  لقــد  فــي خطاياهــم.  ومســتريحين  نائميــن  النــاس  كان  حيــن 
كالتينــة العقيمــة، عليهــا ورق الدعــاء الريائــي، ولكــن ليــس فيهــا الثمــر الثميــن. كانــوا 
فــي تفاخرهــم يحفظــون طقــوس الديانــة فيمــا كانــت تعوزهــم روح الوداعــة الحقيقيــة 
والتوبــة واإليمــان، التــي هــي مــن دون ســواها تجعــل الخدمــة مقبولــة لــدى هللا. وبــدل 
مــن فضائــل الــروح أظهــروا الكبريــاء وتمســكوا بالرســميات والطقــوس والمجــد الباطــل 
واألنانيــة والظلــم. فالكنيســة المرتــدة أغمضــت عينيهــا حتــى ل تــرى عالمــات األزمنــة. 
لكــّن هللا لــم يتركهــم ولــم يكــذب مــن جهــة أمانتــه، أمــا هــم فتركــوه وانفصلــوا عــن 

محبتــه. وألَنَُّهــْم رفضــوا المتثــال لشــروطه لــم يتمــم مواعيــده لهــم.
هــذه هــي النتيجــة األكيــدة لرفــض تقديــر النــور والنتفــاع بــه والمتيــازات التــي 
يمنحهــا هللا. فمــا لــم تســر الكنيســة فــي أثــر خطــوات عنايتــه التــي تكشــف الطريــق 
أََمامهــا، ومــا لــم تقبــل كل شــعاع مــن أشــعة النــور، متممــة كل واجــب يعلــن لهــا، 
فســتنحط الديانــة حتمــا بحيــث تصيــر مجــرد حفــظ طقــوس، أمــا روح التقــوى الحيويــة 
فســتختفي. وقــد زخــر تاريــخ الكنيســة بأمثلــة متعــددة تُبــرز هــذه الحقيقــة. فــاهلل 
يطلــب مــن شــعبه أعمــال اإليمــان والطاعــة المطابقــة للبــركات والمتيــازات الممنوحة 
لهــم. والطاعــة تتطلــب التضحيــة المنطويــة علــى حمــل الصليــب، وهــذا هــو الســبب 

الــذي ألجلــه يرفــض مــن يعترفــون بأنهــم أتبــاع المســيح قبــول النــور المنبعــث 
 .)44  :19 )لوقــا  افتقادهــم  زمــان  يعرفــوا  لــم  قديمــا  وكاليهــود  الســماء،  مــن 
فبســبب كبريائهــم وعــدم إيمانهــم تجاوزهــم الــرب وأعلــن حقــه للذيــن على غــرار رعاة 
بيــت لحــم والمجــوس القادميــن مــن المشــرق انتبهــوا إلــى كل النــور الــذي قــد قبلــوه.
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18
 نور جديد في

 الدنيا الجديدة

إن مزارعا مســتقيما أمين القلب كان قبال يشــك في صدق الكتب المقدســة 
الــذي  الرجــل  هــو  كان  الحــق،  فــي معرفــة  إخــالص  بــكل  يرغــب  كان  ذلــك  ومــع 
اختــاره هللا خصيصــا ليكــون فــي طليعــة مــن يعلنــون المجــيء الثانــي للمســيح. إن 
وليــم ميلــر، ككثيريــن غيــره مــن المصلحيــن، كان فــي بــدء حياتــه يتصــارع مــع الفقــر، 
ر منهــا  وهكــذا تعلــم دروس النشــاط وإنــكار الــذات. وكان أفــراد األســرة التــي تحــدَّ
وبالغيــرة  الحتمــال،  علــى  وبالقــدرة  للحريــة،  المحبــة  المســتقلة  بالــروح  يمتــازون 
علــى حــب الوطــن، وكانــت كلهــا مــن صفاتــه البــارزة. كان أبــوه ضابطــا فــي جيــش 
الثــورة. وتعــزى حالــة العســر التــي اجتازهــا ميلــر فــي بكــور حياتــه إلــى التضحيــات 

التــي بذلهــا أبــوه فــي الصــراع واآللم التــي حلــت بــه فــي تلــك الفتــرة العاصفــة.
كان رجال ســليم البنية، وحتى في طفولته برهن على ذكاء خارق غير عادي. 
وإذ نمــا وكبــر ظهــر ذكاؤه علــى نحــو أوضــح. كان عقلــه نشــيطا وناميــا نمــوا حســنا، 
فــإن حبــه  فــي كليــة،  بالتعلــم  يحــظ  لــم  أنــه  العلــم قويــا. ومــع  إلــى  وكان تعطشــه 
للــدرس وعــادة التفكيــر الدقيــق والنتقــاد الُمحَكــم صيَّرتــه رجــال ســليما فــي حكمــه 
وواســع األفــق فــي تفكيــره. وكانــت صفاتــه األدبيــة ل غبــار عليهــا، وقــد تمتــع بشــهرة 
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يحســد عليهــا، إذ كان مكرَّمــا ألجــل اســتقامته وحســن تدبيــره وحبــه للخيــر. ومــن 
كثــرة نشــاطه ومقدرتــه اكتســب كفــاَءة مبكــرة، مــع أنــه ظــل محتفظــا بعــادات حــب 
الــدرس والســتقصاء. وقــد شــغل وظائــف متعــددة مدنيــة وعســكرية، بامتيــاز، وقــد 

بــدا كأن الســبيل إلــى الثــروة والكرامــة مفتــوح أََمامــه.
كانــت أمــه امــرأة نقيــة فــي تقواهــا. وإذ كان بعــد صبيــا وقــع تحــت المؤثــرات 
الدينيــة. ومــع ذلــك ففــي بكــور صبــاه عاشــر جماعــة يؤمنــون بوجــود هللا ولكنهــم 
ينكــرون الوحــي، وقــد زاد تأثيرهــم فيــه لكونهــم فــي الغالــب مواطنيــن صالحيــن 
ورجــال كرمــاء ومحســنين فــي ميولهــم. فــإذ كانــوا عائشــين فــي وســط المحافــل 
والمجتمعــات المســيحية فقــد تشــكلت أخالقهــم وتأثــرت إلــى حــد كبيــر بالبيئــة 
المحيطــة بهــم. والفضائــل التــي أكســبتهم احتــرام النــاس وثقتهــم كانــوا مدينيــن 
بهــا للكتــاب المقــدس، ومــع ذلــك فــإن هــذه الهبــات الصالحــة أُفِســدت إلــى حــد 
أن كان لهــا تأثيــر مضــاد لكلمــة هللا. فــإذ عاشــر ميلــر هــؤلء النــاس اعتنــق ميولهــم. 
والشــروح والتفاســير المألوفــة لكلمــة هللا أوجــدت صعوبــات بــدا مــن الصعــب 
س  الُمَقــدَّ باَلِْكتَــاب  ألقــت  أنهــا  حيــن  فــي  الجديــدة،  عقيدتــه  أَنَّ  بَيْــَد  تخطيهــا؛ 
راضــي  أو  قانــع  غيــر  ميلــر  ظــل  وقــد  منــه،  بــدل  أفضــل  شــيئا  تقــدم  لــم  جانبــا، 
النفــس، ومــع ذلــك بقــي متمســكا بتلــك اآلراء مــدة اثنتــي عشــرة ســنة. ولكــن إذ 
بلــغ الرابعــة والثالثيــن مــن العمــر أوقــع الــرُّوح الُْقــُدِس فــي قلبــه إحساســا بحالتــه 
كخاطــئ. فلــم يعــد يجــد فــي عقيدتــه القديمــة أي يقيــن بالغبطــة أو الســعادة بعــد 
القبــر. وكان المســتقبل مظلمــا وكئيبــا بالنســبة إليــه. وإذ أشــار بعــد ذلــك إلــى مــا 

كان يشــعر بــه فــي ذلــك الحيــن قــال:
» إن فكــرة الفنــاء كانــت فكــرة بــاردة تصيــب النفــس بالقشــعريرة. والوقــوف 
أََمــام هللا للدينونــة كان فيــه الهــالك األكيــد للجميــع. كانــت الســماء مــن فوقــي 
هــو؟  لمــاذا  والمــوت:  هــي؟  مــا  األبديــة:  حديــداً.  تحتــي  مــن  واألَرْض  نحاســا، 
وبقــدر مــا فكــرت وتحاججــت ازددت بعــداً مــن أي إثبــات أو برهــان. وبقــدر مــا 
لــم  فكــرت ازدادت اســتنتاجاتي تبعثــراً. حاولــت أن أكــف عــن التفكيــر، ولكنــي 
أســتطع التحكــم فــي أفــكاري. لقــد كنــت فــي الحــق تعســاً ولكنــي لــم أفطــن إلــى 
الســبب. جعلــت أتذمــر وأشــكو ولكنــي لــم أكــن أعلــم علــى مــن أتذمــر ول ممــن 
أشــكو. علمــت أن هنالــك خطــأ إل أننــي لــم أعلــم كيــف أو أيــن أجــد الصــواب. 

لقــد نُحــت وبكيــت ولكــن بــال رجــاء «.
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ميلر يجد صديقا
وظــل علــى تلــك الحــال عــدة أشــهر ثــم يقــول: » وفجــأة رُِســمْت أََمــام ذهنــي 
بــكل وضــوح ذاتيــة المخلــص. وقــد بــدا لــي أنــه يمكــن أن يكــون هنالــك كائــن صالــح 
ورحيــم بحيــث يكفــر عــن آثامنــا وبذلــك يخلصنــا مــن تحمــل قصــاص خطايانــا. ففــي 
الحــال أحسســت أنــه ل بــد أن يكــون ذلــك الشــخص جميــال جــدا، وُخيِّــل إلــّي أننــي 
تبــادر لذهنــي هــذا  وأثــق برحمتــه. ولكــن  بيــن ذراعيــه  بنفســي  ألقــي  أن  أســتطيع 
الســؤال: كيــف نبرهــن علــى حقيقــة وجــود مثــل هــذا الشــخص؟ لقــد وجــدت إنــي 
س ل أســتطيع أن أجــد برهانــا علــى وجــود مثــل هــذا  فــي منــأى عــن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ

المخلــص، أو حتــى علــى وجــود األبديــة... 
الــذي احتــاج  المخلــص  مثــل هــذا  إلــّي  يقــدم  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  أن  » رأيــت 
إليــه. وقــد ارتبكــت مــن هــذا الفكــر وهــو كيــف يمكــن لكتــاب غيــر موحــى بــه أن يوفـّـر 
مثــل هــذه المبــادئ التــي تســد حاجــات العالــم الســاقط. وقــد اقتنعــت واعترفــت 
س ل بــد وأن يكــون إعالنــاً مــن هللا. فصــار كتــاب هللا موضــوع  بــأن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
فرحــي، وقــد وجــدت فــي يســوع صديقــا. فصــار المخلــص بالنســبة إلــّي معلمــا بيــن 
ربــوة. واألقــوال اإللهيــة التــي كانــت لــي قبــال غامضــة ومتناقضــة صــارت اآلن ســراجا 
لرجلــي ونــورا لســبيلي. فاســتقر عقلــي وشــبع واكتفــى. وقــد وجــدت الــرب اإللــه 
س إذ ذاك أهم موضوع  صخرة في وسط أوقيانوس الحياة. وصار اَلِْكتَاب الُمَقدَّ
لدراســتي، ويمكننــي أن أقــول صادقــا أننــي قــد فتشــته بســرور عظيــم، ووجــدت أن 
نصفــه لــم أخبــر بــه. وتســاءلت لمــاذا لــم أر جمالــه ومجــده مــن قبــل واســتغربت أنــي 
قــد رفضتــه. وقــد وجــدت كل مــا كان يصبــو إليــه قلبــي معلنــا لــي، ووجــدت فيــه 
عالجــا لــكل أدويــة النفــس. ومــا عــدت أجــد لــذة فــي المطالعــات األخــرى، ووطنــت 

النفــس والقلــب علــى طلــب الحكمــة مــن هللا « )292(.
لكــّن عشــراءه  التــي كان قبــال يزدريهــا.  بالديانــة  بإيمانــه  اعتــرف ميلــر جهــارا 
ضــد  هــو  أوردهــا  طالمــا  التــي  الحجــج  تلــك  إيــراد  فــي  يتباطــأوا  لــم  الملحديــن 
ســلطان كلمــة هللا. ولــم يكــن حينئــذ متأهبــا للــرد عليهــم ولكنــه تحــاجَّ قائــال أنــه 
س إعالنــا مــن هللا فــال بــد أن يكــون متوافقــا مــع نفســه،  إذا كان اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
وحيــث أنــه قــد أعطــي ألجــل تعليــم اإلنســان فــال بــد أن يكــون مطابقــا إلدراكــه. 
بيــن  التوفيــق  إذا كان يمكــن  ليتحقــق ممــا  لنفســه  أقــوال هللا  فعــوَّل علــى درس 

أم ل. فيــه  المتناقضــة  األقــوال 
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اتضاح الحق له
وإذ حــاول أن يلقــي جانبــا اآلراء المعروفــة مــن قبــل ويســتغني عــن التفاســير 
جعــل يقــارن أقــوال الكتــاب بعضهــا ببعــض بمســاعدة الشــواهد وفهــرس الكتــاب. 
وقــد تابــع دراســته علــى نحــو منظــم منهجــي مبتدئــا مــن ســفر التكويــن، فــكان يقــرأ 
آيــة فآيــة، ولــم يتعجــل، قاصــراً دراســته علــى بضــع فقــرات حتــى يتضــح لــه المعنــى 
ول تســبب لــه أي ارتبــاك. وعندمــا كان يجــد شــيئاً ملتبســا أو غامضــا كان معتــادا 
أن يقارنــه بــكل آيــة أخــرى لهــا صلــة بالمســألة التــي هــي موضــوع تفكيــره. ولقــد جعــل 
لــكل كلمــة عالقــة خاصــة بموضــوع اآليــة، فــإذا كان رأيــه فيهــا متفقــا مــع نــص مــواٍز 
آخــر تكــف عــن أن تُعتبــر مشــكلة بعــد ذلــك. وعندمــا كان يأتــي إلــى فصــل يصعــب 
فهمــه كان يجــد لــه تفســيرا فــي فصــل آخــر مــن الكتــاب. وإذ كان يــدرس مصليــا 
بحــرارة فــي طلــب اإلنــارة اإللهيــة، فمــا كان يبــدو غامضــا علــى فهمــه مــن قبــل كان 
يتضــح أََمامــه اآلن. لقــد اختبــر صــدق كالم صاحــب المزاميــر حيــن قــال: » فَتْــُح 

ــُل الُْجهَّــال َ « )مزمــور 119: 130(. كَالَِمــَك يُِنيــُر، يَُعقِّ
وباهتمام عظيم درس سفري دانيال والرؤيا مستخدما مبادئ التفسير نفسها 
كمــا فــي األســفار األخــرى، ولشــدة فرحــه وجــد أن الرمــوز النبويــة يمكــن فهمهــا. وقــد 
رأى أن النبــوات علــى قــدر مــا تمــت، تمــت حرفيــا؛ وحتــى كل الرمــوز المختلفــة 
والســتعارات واألمثــال والمشــابهات كانــت موضحــة فــي عالقتهــا المباشــرة، أو أن 
التعبيــرات التــي وردت فيهــا وضحــت فــي مواضــع أخــرى مــن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس، 
ثــم يقــول: » وهكــذا اقتنعــت أن  وعندمــا ُوضحــت هكــذا فُهمــت فهمــا حرفيــا. 
س هــو نظــام حقائــق معلنــة، وهــي مقدمــة بــكل وضــوح وبســاطة،  اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
بحيــث أن أي عابــر طريــق ولــو كان جاهــال ل يحتــاج إلــى أن يخطــئ فيهــا « )293(. 
وقــد كوفئــت جهــوده إذ كان يتتبــع خطــوط النبــوة العظيمــة خطــوة بعــد خطــوة، 
تقــود  الســماء  مالئكــة  وكانــت  الحــق.  سلســلة  حلقــات  مــن  أخــرى  بعــد  وحلقــة 

افــكاره وتكشــف أََمــام عقلــه حقائــق األســفار اإللهيــة.

الحنطة والزوان
وإذ اعتبــر الطريقــة التــي بهــا قــد تمــت النبــوات فــي الماضــي مقياســا يقيــس 
بــه النبــوات التــي ســتتم مســتقبال اقتنــع بــأن الــرأي المألــوف عــن ُملــك المســيح 
الروحــي — أي ألــف ســنة زمنيــة قبــل انقضــاء الدهــر — لــم يكــن لــه ســند مــن كلمــة 
هللا. فهذه العقيدة التي تشــير إلى ألف ســنة يســود فيها البر والســالم قبل مجيء 
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الــرب بنفســه أبعــدت عــن النــاس أهــوال يــوم هللا. ولكــن مــع أن هــذه العقيــدة تبــدو 
مفرحــة ومســرة فهــي متناقضــة لتعاليــم المســيح ورســله الذيــن أعلنــوا أن الحنطــة 
والــزوان ينميــان معــا إلــى وقــت الحصــاد، أي انقضــاء العالــم، وأن » النَّــاَس األشــرار 
ُموَن إلــى أَرَْدأَ « )2 تيموثــاوس 3: 13(، وأنــه » ِفــي األيــام األَِخيــرَِة  ِريــَن َســيَتََقدَّ الُْمزَوِّ
ــٌة « )2 تيموثــاوس 3: 3( وأن مملكــة الظلمــة ســتظل باقيــة إلــى  َســتَأْتِي أَزِْمَنــٌة َصْعبَ
وقــت مجــيء الــرب، وأنــه ســيبيدها بنفخــة فمــه ويبطلهــا بظهــور مجيئــه )متــى 13: 

30؛ 2 تيموثــاوس 13، 1؛ 2 تســالونيكي 2: 8(.

تجديد العالم ليس من عقائد الكنيسة األولى
لــم تكــن عقيــدة تجديــد العالــم وملــك المســيح الروحــي هــي عقيــدة الكنيســة 
فــي أيــام الرســل. ولــم يقبلهــا المســيحيون عمومــا إل حوالــي بــدء القــرن الثامــن 
علّمــت  فقــد  وخيمــة.  نتائجهــا  كانــت  األخــرى  الضــاللت  مــن  وكغيرهــا  عشــر. 
وحالــت  الــرب  مجــيء  انتظــار  فــي  البعيــد  المســتقبل  إلــى  يتطلعــوا  أن  النــاس 
بينهــم وبيــن اللتفــات إلــى العالمــات المنبئــة بمجيئــه. وقــد ســاقت النــاس إلــى 
اإلحســاس بالثقــة والطمئنــان اللذيــن لــم يكــن لهمــا أســاس، وقادتهــم إلــى إهمــال 

للقــاء ســيدهم. الــالزم  الســتعداد 
واضحــا  تعليمــا  علَّمــت  قــد  المقدســة  الكتــب  أن  ميلــر  اكتشــف  وقــد 
الــرَّّب  » ألَنَّ  بولــس:  قــال  فقــد  حرفيــا.  مجيئــا  بنفســه  المســيح  مجــيء  بعقيــدة 
ــَماِء « )1  نَْفَســُه ِبُهتَــاٍف، ِبَصــْوِت رَئِيــِس َمالَئَِكــٍة َوبُــوِق هللِا، َســْوَف يَْنــزُِل ِمــَن السَّ
تســالونيكي 4: 16(. والمخلــص يعلــن قائــال: » َويُبِْصــُروَن ابْــَن اإِلنَْســاِن آتِيًــا َعلَــى 
ــرَْق يَْخــُرُج  ــُه كََمــا أَنَّ الْبَ ٍة َوَمْجــٍد كَِثيــٍر « )متــى24: 30(. » ألَنَّ ــَماِء ِبُقــوَّ َســَحاب السَّ
اإِلنَْســاِن «  ابْــِن  َمِجــيُء  أَيْضــاً  يَُكــوُن  الَْمَغــارِِب، هَكــَذا  إلــى  َويَظَْهــُر  الَْمَشــاِرِق  ِمــَن 
)متــى 24: 27(. وســتصحبه كل أجنــاد الســماء. يجــيء » ابـْـُن اإِلنَْســاِن ِفــي َمْجــِدِه 

)متــى 24: 31(. َمَعــُه «  يِســيَن  الِْقدِّ الَْمالَئَِكــِة  َوَجِميــُع 
وعندمــا يجــيء فاألَْمــَوات األبــرار ســيقامون واألحيــاء األبــرار ســيتغيرون. يقــول 
ِعْنــَد  َعيْــٍن،  طَرْفَــِة  ِفــي  لَْحظَــٍة  ِفــي  نَتََغيَّــُر،  كُلََّنــا  َولِكنََّنــا  كُلَُّنــا،  نَرْقُــُد  » لَ  بولــس: 
نَتََغيَّــُر. ألن  َونَْحــُن  َعِديِمــي فََســاٍد،  األَْمــَوات  فَيَُقــاُم  ُق،  َســيُبَوَّ الْبُــوِق األَِخيــِر. فإنــُه 
هــَذا الَْفاِســَد لَبُــدَّ أَْن يَلْبَــَس َعــَدَم فََســاٍد، َوهــَذا الَْمائِــَت يَلْبَــُس َعــَدَم َمــْوٍت « )1 
كورنثــوس 15: 51-53(. وفــي رســالته إلــى أهــل تســالونيكي بعدمــا يصــف مجــيء 
الْبَاِقيــَن  األَْحيَــاَء  نَْحــُن  ثُــمَّ  أَوَّلً.  َســيَُقوُموَن  الَْمِســيِح  ِفــي  يقــول: » األَْمــَوات  الــرب 
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ــُحِب لُِمالَقـَـاِة الــرَّبِّ ِفــي الَْهــَواِء، َوهَكــَذا نَُكــوُن كُلَّ  َســُنْخطَُف َجِميًعــا َمَعُهــْم ِفــي السُّ
ِحيــٍن َمــَع الــرَّبِّ « )1 تســالونيكي 4: 16، 17(.

إن شــعب المســيح ل يســتطيع أن يــرث الملكــوت إل عندمــا يجــيء هــو بنفســه. 
الَْمالَئَِكــِة  َوَجِميــُع  َمْجــِدِه  ِفــي  اإلِنَْســاِن  ابْــُن  َجــاَء  » َوَمتَــى  المخلــص:  قــال  فقــد 
َجِميــُع  أََمامــُه  َويَْجتَِمــُع  َمْجــِدِه.  كُرِْســيِّ  َعلَــى  يَْجلِــُس  فَِحيَنِئــٍذ  َمَعــُه،  يِســيَن  الِْقدِّ
ــُعوِب، فَيَُميِّــُز بَْعَضُهــْم ِمــْن بَْعــٍض كََمــا يَُميِّــُز الرَّاِعــي الِْخــرَاَف ِمــَن الِْجــَداِء، فَيُِقيــُم  الشُّ
الِْخــرَاَف َعــْن يَِميِنــِه َوالِْجــَداَء َعــِن الْيََســاِر. ثـُـمَّ يَُقــوُل الَْملِــُك لِلَِّذيــَن َعــْن يَِميِنــِه: تََعالـَـْوا 
يَــا ُمبَاَركِــي أَِبــي، رِثـُـوا الَْملَُكــوَت الُْمَعــدَّ لَُكــْم ُمْنــُذ تَأِْســيِس الَْعالَــِم « )متــى 25: 31-

34(. هــا نحــن قــد عرفنــا مــن األقــوال اإللهيــة التــي ورد ذكرهــا اآلن أنــه عندمــا يجــيء 
التغييــر  وبهــذا  يتغيــرون.  األَْمــَوات عديمــي فســاد واألحيــاء  اإلنســان ســيقام  ابــن 
العظيــم يؤهلــون لقبــول الملكــوت. ألن بولــس يقــول: » إِنَّ لَْحًمــا َوَدًمــا لَ يَْقــِدَراِن 
َــا َملَُكــوَت هللِا، َولَ يَــرُِث الَْفَســاُد َعــَدَم الَْفَســاِد « )1 كورنثــوس 15: 50(. إن  أَْن يَرِث
اإلنســان فــي حالتــه الحاضــرة قابــل للمــوت وللفســاد. لكــّن ملكــوت هللا ل يتدنــس. 
وســيبقى إلــى األبــد. ولذلــك فاإلنســان فــي حالتــه الطبيعيــة ل يســتطيع أن يدخــل 
ملكــوت هللا. ولكــن عندمــا يجــيء يســوع يمنــح لشــعبه عــدم المــوت )الخلــود(، ثــم 

يدعوهــم ليرثــوا الملكــوت الــذي كانــوا قبــال وارثيــن اســميين لــه. 

دليل آخر
كان  التــي  الحــوادث  أن  ميلــر  لعقــل  برهنــت  وغيرهــا  اإللهيــة  األقــوال  هــذه 
الجميــع ينتظــرون حدوثهــا قبــل مجــيء المســيح مثــل ســيادة ملــك الســالم علــى 
العالــم وإقامــة ملكــوت هللا علــى األَرْض إنمــا هــي لحقــة للمجــيء الثانــي. زد علــى 
هــذا إن كل عالمــات األزمنــة وحالــة العالــم كانــت مطابقــة لمــا وصــف بــه األنبيــاء 
األيــام األخيــرة. وقــد اضطــر إلــى الســتنتاج مــن دراســة الكتــاب وحــده أن الفرصــة 

المحــددة لبقــاء األَرْض علــى حالتهــا الراهنــة كانــت موشــكة علــى النقضــاء.
ثــم يقــول: » وهنالــك برهــان آخــر أثـّـر فــي عقلــي تأثيــرا حيويــا وهــو تاريــخ الكتــاب 
... فقــد وجــدت أن الحــوادث المنبــأ بهــا والتــي تمــت فــي الماضــي حدثــت فــي 
 :6 )تكويــن  الطوفــان  قبــل  كانــت  التــي  ســنة  والعشــرون  فالمئــة  معيــن.  وقــت 
3(، والســبعة أيــام التــي كانــت ستســبقه، واألربعــون يومــا التــي أنبــئ بنــزول ميــاه 
الطوفــان فيهــا ) 7: 4(، واألربــع مئــة ســنة التــي أنبــئ بــأن نســل إبراهيــم ســيتغرب 
فيهــا ) تكويــن 15: 13(، والثالثــة أيــام التــي حلــم بهــا ســاقي ملــك مصــر وخبــازه ) 
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تكويــن 40: 12-20(، والســبع ســنوات التــي حلــم بهــا فرعــون )تكويــن 41: 28-
45(، واألربعــون ســنة التــي كان قــد ُحكــم علــى إِْســرَائِيل أن يقضوهــا فــي البريــة ) 
عــدد 14 : 33(، والثــالث ســنوات والنصــف التــي ســيكون فيهــا جــوع )1 ملــوك 17 
: 1( — ) انظــر أَيْضــاً لوقــا 4: 25( ... وســنو الســبي الســبعون )إِرِْميَــا 25: 11(، 
ــر ) دانيــال 4: 13-16(، والســبعة  والســبعة أزمنــة التــي قضــي بهــا علــى نَبُوَخْذنَصَّ
أســابيع والثنــان والســتون أســبوعا واألســبوع الواحــد فيصيــر مجموعهــا ســبعين 
أســبوعا وهــي الحقبــة المقضــى بهــا علــى اليهــود ) دانيــال 9 : 24-27(، كل هــذه 
الحــوادث المحــددة أزمنتهــا كانــت كلهــا قبــال مواضيــع نبــوات، ولكنهــا تمــت كلهــا 

طبقــا للنبــوات « )294(.
امتــدت  مختلفــة  تاريخيــة  مــددا  للكتــاب  دراســته  فــي  وجــد  فعندمــا  ولذلــك 
أنهــا  علــى  اعتبرهــا  فقــد  للمســيح  الثانــي  المجــيء  أيــام  إلــى  لهــا  فهمــه  بحســب 
يقــول:  موســى  هــو  وهــا  لعبيــده.  هللا  أعلنهــا  قــد  التــي  المحــددة «  » األوقــات 
ــرَائُِر لِلــرَّبِّ إِلِهَنــا، َوالُْمْعلََنــاُت لََنــا َولِبَِنيَنــا إلــى األبــد « )تثنيــة 29: 29(. والــرب  » السَّ
ــيَِّد الــرَّبَّ لَ يَْصَنــُع أَْمــرًا إِلَّ َوُهــَو يُْعلِــُن  يعلــن علــى لســان عامــوس النبــي قائــال: » ا لسَّ
ِســرَُّه لَِعِبيــِدِه األَنِْبيَــاِء « )عامــوس 3: 7(. إذاً فيمكــن لتالميــذ كتــاب هللا أن ينتظــروا 
بــكل ثقــة وقــوع أعظــم حادثــة مدهشــة فــي التاريــخ البشــري موضحــة ومشــاراً إليهــا 

بــكل وضــوح فــي كلمــة الحــق.

كل الكتاب هو نافع
ثــم يقــول: » وإذ اقتنعــت اِقِْتناعــا كامــالً بــأن كل الكتــاب الموحــى بــه مــن هللا 
نافــع )2 تيموثــاوس 3: 16(، وأنــه لــم تــأِت نبــوة قــط بمشــيئة إنســان بــل تكلــم أنــاس 
هللا القديســون مســوقين مــن الــرُّوح الُْقــُدِس )2 بطــرس 1: 21(، وأنــه قــد » كُِتــَب 
بْــِر َوالتَّْعِزيَــِة ِبَمــا ِفــي الُْكتُــِب يَُكــوُن لََنــا رََجــاٌء « )روميــة  ـى ِبالصَّ ألجــل تَْعلِيِمَنــا، َحتّـَ
15: 4(، لــم يســعني إل أن أعتبــر األجــزاء التاريخيــة مــن الكتــاب أجــزاء مــن كلمــة 
هللا وتســتحق منــا كل تأمــل جــدي وكل تقديــر كأي جــزء آخــر مــن الكتــاب. ولذلــك 
فإننــي فــي محاولتــي فهــم مــا قــد رأى هللا فــي رحمتــه أنــه مــن المناســب أن يعلنــه 

لنــا، ل حــق لــي فــي التغاضــي عــن المــدد النبويــة « )295(.
هــي  الثانــي  المجــيء  وقــت  وضــوح  بأجلــي  تعلــن  أنهــا  بــدا  التــي  النبــوة  إن 
َوَمَســاٍء،  َصبَــاٍح  ِمئَــِة  َــالَِث  َوثث أَلَْفيْــِن  » إلــى  وتقــول:   )14  :8 )دانيــال  فــي  الــواردة 
فَيَتَبَــرَّأُ الُْقــْدُس «. فــإذ أتبــع ميلــر قاعدتــه فــي جعــل الكتــاب مفســرا لنفســه عــرف 
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أن اليــوم فــي النبــوة الرمزيــة يمثــل ســنة )عــدد 14: 34؛ حزقيــال 4: 6(، ورأى أن 
مــدة الـــ 2300 يومــا نبويــا أو ســنة حرفيــة ســتمتد بعــد انتهــاء النظــام اليهــودي إلــى 
إلــى مقــدس ذلــك العهــد.  مــدى بعيــد، ولهــذا فــال يمكــن أن تكــون اإلشــارة هنــا 
وقــد قبــل ميلــر الــرأي الســائد، أي أنــه فــي العصــر المســيحي تكــون األَرْض هــي 
المرمــوز إليهــا بالمقــدس، ولذلــك فقــد فهــم أن تبرئــة القــدس المذكــور فــي )دانيــال 
8: 14( أو تطهيــره يرمــز إلــى تطهيــر األَرْض بالنــار عنــد المجــيء الثانــي للمســيح. 
فــإذا اســتطاع إذاً معرفــة النقطــة التــي منهــا تبــدأ الـــ 2300 يومــا، فقــد اســتنتج ميلــر 
أنــه يســتطيع التأكــد بســرعة مــن معرفــة وقــت المجــيء الثانــي. وهكــذا يُتــاح إعــالن 
وقــت تلــك النهايــة العظيمــة، الوقــت الــذي فيــه تنتهــي الحالــة الراهنــة » بــكل مــا 
فيهــا مــن كبريــاء وســلطان وأبهــة وبطــل وشــر وظلــم « عندمــا » ترفــع اللعنــة عــن 
األَرْض، ويبطــل المــوت، ويعطــى الجــزاء لعبيــد هللا األنبيــاء والقديســين والخائفيــن 

اســمه، ويهلــك مــن يُهلكــون األَرْض « )296(.
فبنشــاط جديــد وغيــرة أعمــق واصــل ميلــر فحــص النبــوات وكــرس ليالــي بطولهــا 
وأيامــا عديــدة لــدرس مــا بــدا لــه أمــرا ذا أهميــة مدهشــة ونفــع شــامل. لــم يجــد فــي 
األصحــاح الثامــن مــن ســفر دانيــال دليــال يرشــده لمعرفــة النقطــة التــي منهــا تبــدأ الـــ 
2300 يومــا. ومــع أن المــالك جبرائيــل أمــر بــأن يفهــم الرؤيــا لدانيــال لــم يقــدم غيــر 
شــرح جزئــي. وإذ انكشــفت لعينــي النبــي الضطهــادات المريعــة الموشــكة أن تحــل 
بالكنيســة خانتــه قــواه الجســمانية. ولــم يقــو علــى الحتمــال أكثــر مــن ذلــك، فتركــه 
المــالك بعــض الوقــت. وقــد ضعــف دانيــال ونحــل أيامــا ثــم قــال: » وَكُْنــُت ُمتََحيِّــرًا 

ِمــَن الرُّْؤيَــا َولَ فَاِهــَم « )دانيــال 8: 27(.
مقاومة إتمام النبوات

الرجــل  هــذا  » فهِّــم  يقــول:  الســماء  رســول  إلــى  أمــر  صــدر  فقــد  ذلــك  ومــع 
الرؤيــا «. فينبغــي إطاعــة هــذه الوصيــة. فامتثــال لهــا عــاد المــالك إلــى دانيــال بعــد 
ذلــك بمــدة مــن الزمــن قائــال: » إنــي خرجــت اآلن ألعلمــك الفهــم فتأمــل الــكالم 
وافهــم الرؤيــا « )دانيــال 8: 37، 16؛ 9: 22، 23(. ولكــن بقيــت نقطــة هامــة فــي 
الرؤيــا التــي رآهــا فــي األصحــاح الثامــن تركــت مــن دون إيضــاح أل وهــي الخاصــة 
بالزمن، مدة الـ 2300 يوما. ولذلك فإذ عاد المالك ليســتأنف شــرحه أســهب في 

الــكالم عــن موضــوع الزمــن قــال:
َســِة لِتَْكِميــِل  » َســبُْعوَن أُْســبُوًعا قُِضيَــْت َعلَــى َشــْعِبَك َوَعلَــى َمِديَنِتــَك الُْمَقدَّ
الرُّْؤيَــا  َولَِختْــِم   ، األبــديِّ ِبالِْبــرِّ  َولِيُؤْتَــى  اإلِثْــِم،  ــارَِة  َولَِكفَّ الَْخطَايَــا،  َوتَتِْميــِم  الَْمْعِصيَــِة 
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ـُه ِمــْن ُخــُروِج األمــر لِتَْجِديــِد  وِســيَن. فَاْعلَــْم َوافَْهــْم أَنّـَ وِس الُْقدُّ ِة، َولَِمْســِح قُــدُّ َوالنُّبُــوَّ
أُورَُشــلِيَم َوِبَنائَِها إلى الَْمِســيِح الرَّئِيِس َســبَْعُة أََســاِبيَع َواثَْناِن َوِســتُّوَن أُْســبُوًعا، يَُعوُد 
َويُبَْنــى ُســوٌق َوَخلِيــٌج ِفــي ِضيــِق األَزِْمَنــِة. َوبَْعــَد اثَْنيْــِن َوِســتِّيَن أُْســبُوًعا يُْقطـَـُع الَْمِســيُح 
َولَيْــَس لَــُه ...َويُثَبِّــُت َعْهــًدا َمــَع كَِثيِريــَن ِفــي أُْســبُوٍع َواِحــٍد، َوِفــي َوَســِط األُْســبُوِع 

ِبيَحــَة َوالتَّْقِدَمــَة « )دانيــال 9: 27-24(. ـُل الذَّ يُبَطِـّ

مالك يرسل إلى دانيال
لقــد أُرســل المــالك إلــى دانيــال لقصــد مســتعجل هــو إفهامــه مــا قــد َعِســَر عليــه 
البيــان المختــص بالزمــن:  فهمــه فــي الرؤيــا المذكــورة فــي األصحــاح الثامــن وهــي 
» إلى أَلَْفيِْن َوثثاَلَِث ِمئَِة َصبَاحٍ َوَمَســاٍء، فَيَتَبَرَّأُ الُْقْدُس «. فبعدما أُمر دانيال قائال: 
ــِل الـْـَكالََم َوافَْهــِم الرُّْؤيـَـا « كان أول كالم قالــه لــه المــالك هــو هــذا: » َســبُْعوَن  » فَتَأَمَّ
َســِة «. إن الكلمــة المترجمــة  أُْســبُوًعا قُِضيَــْت َعلَــى َشــْعِبَك َوَعلَــى َمِديَنِتــَك الُْمَقدَّ
هنــا » قضيــت « معناهــا الحرفــي هــو اقتُطعــت أو اســتُنزلت. فالســبعون أســبوعا 
التــي ترمــز إلــى 490 ســنة أعلــن المــالك عنهــا أنهــا اقتُطعــت علــى اعتبــار أنهــا خاصــة 
باليهود. ولكن ممَّ اقتطعت؟ حيث أن الـ 2300 يوما هي المدة الوحيدة المذكورة 
في األصحاح الثامن فال بد أن تكون هي المدة التي كانت ستقطع منها السبعون 
أســبوعا. فــإذاً ينبغــي أن تكــون الســبعون أســبوعا جــزءا مــن الـــ 2300 يومــا. وينبغــي 
أن تبــدأ المدتــان معــا. وقــد أعلــن المــالك أن الســبعين أســبوعا تبــدأ منــذ خــروج األمــر 
لتجديــد أورشــليم وبنائهــا فــإذا أمكــن العثــور علــى تاريــخ ذلــك األمــر فيمكــن التأكــد من 

نقطــة البتــداء فــي تلــك الفتــرة العظيمــة أي الـــ 2300 يومــا.
وفــي األصحــاح الســابع مــن ســفر عــزرا يوجــد ذلــك األمــر فــي اآليــات 12-16. إن 
أرْتَْحَشْســتا ملــك فــارس، أصــدر هــذا األمــر فــي أكمــل صــورة فــي عــام 457 ق.م. 
ولكــن فــي )عــزرا 6: 14( نجــد الـــكتاب يقــول أن بيــت الــرب الــذي فــي أورشــليم 
قــد بنــي » حســب ... أمــر كــورش وداريــوس وأرْتَْحَشْســتا ملــك فــارس «. فهــؤلء 
إلــى  أوصلــوه  تثبيتــه وإكمالــه  وإعــادة  األمــر  لهــذا  فــي إصدارهــم  الثالثــة  الملــوك 
الكمــال الــذي تتطلبــه النبــوة ليعيــن بــداءة الـــ 2300 ســنة. فــإذ نجعــل عــام 457 ق.م 
الوقــت الــذي فيــه كمــل ذلــك األمــر كتاريــخ لصــدوره فــكل مــا قــد حددتــه النبــوة عــن 

الســبعين أســبوعا يــرى أنــه قــد تــم.
» من خروج األمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة أسابيع 
واثنــان وســتون أســبوعا « — أي 69 أســبوعا أو 483 ســنة. إن أمــر أرْتَْحَشْســتا نُفــذ 

326, 327



304  |  الصراع العظيم

فــي خريــف ســنة 457 ق.م. ومــن هــذا التاريــخ تمتــد الـــ 483 ســنة إلــى خريــف ســنة 
27 م. )انظر التذييل( وفي ذلك الوقت تمت هذه النبوة. إن كلمة » المسيح « 
معناهــا » الممســوح «. ففــي خريــف ســنة 27م. تعمــد المســيح علــى يــدي يوحنــا 
ـِذي ِمــَن  المعمــدان، وقبــل مســَحة الــروح. وبطــرس الرســول يشــهد بــأن » يَُســوُع الّـَ
ِة « )أعمــال 10: 38(. وقــد أعلــن  النَّاِصــرَِة كَيْــَف َمَســَحُه هللُا ِبالــرُّوح الُْقــُدِس َوالُْقــوَّ
ــَر الَْمَســاكِيَن « )لوقــا  ، ألنــه َمَســَحِني ألُبَشِّ المخلــص نفســه قائــال: » ُروُح الــرَّبِّ َعلـَـيَّ
هللِا  َملَُكــوِت  ِبِبَشــارَِة  » يَْكــِرُز  وكان  الجليــل  إلــى  انتقــل  اعتمــد  وبعدمــا   .)18 :4

َويَُقــوُل: » قَــْد كََمــَل الزََّمــان ُ « )مرقــس 1: 14، 15(.

تقديم اإلِنِْجيل إلى العالم
» َويُثَبِّــُت َعْهــًدا َمــَع كَِثيِريــَن ِفــي أُْســبُوٍع َواِحــٍد « )دانيــال 9: 27(. إن هــذا 
» األســبوع « المذكــور أََمامنــا هــو آخــر أســبوع فــي األســابيع الســبعين. وهــو آخــر 
ســبع ســنين فــي المــدة المخصصــة لليهــود. وفــي خــالل هــذه المــدة التــي تمتــد 
وبعــد  بنفســه،  أول  اإِلنِْجيــل  دعــوة  المســيح  نشــر  34م.  إلــى ســنة   27 مــن ســنة 
الرســل حامليــن بشــارة  لليهــود بوجــه خــاص. وإذ خــرج  ذلــك بواســطة تالميــذه 
الملكــوت كانــت وصيــة المخلــص لهــم هــي هــذه: » إلــى طَِريــِق أَُمــٍم لَ تَْمُضــوا، 
ــاِمِريِّيَن لَ تَْدُخلـُـوا. بـَـِل اْذَهبـُـوا ِبالَْحــِريِّ إلــى ِخــرَاِف بَيْــِت إِْســرَائِيل  َوإلــى َمِديَنــٍة لِلسَّ

ـِة « )متــى 10: 5، 6(. الّـَ الضَّ
ِبيَحــَة َوالتَّْقِدَمــَة « )دانيــال 9: 27( ففــي عــام  » َوِفــي َوَســِط األُْســبُوِع يُبَطِّــُل الذَّ
31م. أي بعــد معموديتــه بثــالث ســنين ونصــف صلــب ســيدنا. فــإذ قدمــت تلــك 
الذبيحــة العظيمــة فــي جلجثــة أُبطــل نظــام الذبائــح والتقدمــات الــذي ظــل مــدى 
أربعــة آلف ســنة يشــير إلــى حمــل هللا. لقــد التقــى الرمــز بالمرمــوز إليــه، وكل ذبائــح 

النظــام الطقســي وتقدماتــه كانــت ســتبطل هنــاك.
كمــا  انتهــت  لليهــود خصيصــا  المحــددة  والـــ 490 ســنة  أســبوعا  الســبعين  إنَّ 
قــد رأينــا فــي عــام 34م. وفــي ذلــك الوقــت وبســبب مــا عملــه مجمــع الســنهدريم 
اليهودي ختمت األمة على رفضها لإلنجيل باستشهاد استفانوس واضطهاد أتباع 
المســيح. وحينئــذ قُدمــت إلــى العالــم رســالة الخــالص التــي لــم تعــد مقصــورة علــى 
الشــعب المختــار. وإذ أُرغــم التالميــذ علــى الفــرار مــن أورشــليم بســبب الضطهــاد 
ــاِمرَِة وَكَاَن يَْكــِرُز  ــِريَن ِبالَْكلَِمــِة «، » فإنَحــَدَر ِفيلُبُّــُس إلــى َمِديَنــٍة ِمــَن السَّ » َجالُــوا ُمبَشِّ
لَُهــْم ِبالَْمِســيحِ «. وإذ كان بطــرس منقــادا بمشــورة هللا كــرز باإلِنِْجيــل لقائــد المئــة فــي 
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قيصرية، لكرنيليوس الرجل الذي كان تقيا وخائف هللا، وبولس الغيور قبل اإليمان 
بالمســيح فأرســل ليحمــل البشــارة » إلــى األَُمــم بَِعيــًدا « )أعمــال 8: 4، 5؛ 22: 21(.

إلــى هنــا تمــت كل النبــوات بحذافيرهــا وُحــددت بــداءة الســبعين أســبوعا فــوق 
كل شــك وتســاؤل فــي عــام 457 ق.م وانتهــت فــي عــام 34م. ومــن هــذه الحقيقــة 
لــن يصعــب علينــا الهتــداء إلــى نهايــة الـــ 2300 يومــا. فباقتطــاع الســبعين أســبوعا 
— 490 يومــا — مــن الـــ 2300 يومــا يتبقــى 1810 أيــام. وبعــد نهايــة الـــ 490 يومــا 
بقيــت الـــ 1810 أيــام التــي لــم تتــم بعــد. ومــن عــام 34م. امتــدت الـــ 1810 أيــام إلــى 
عــام 1844. ولذلــك فــإن الـــ 2300 يومــا المذكــورة فــي )دانيــال 8: 14( تنتهــي فــي 
عــام 1844. وفــي نهايــة هــذه المــدة النبويــة العظيمــة » يتبــرأ )يتطهــر( الُقــْدس « 
بنــاء علــى شــهادة مــالك هللا. وهكــذا فوقــت تطهيــر الهيــكل الــذي أجمــع غالبيــة 

النــاس علــى أنــه ســيحدث عنــد المجــيء الثانــي حــدد وأشــير اليــه.
وقــد كان ميلــر ورفاقــه يعتقــدون أول أن الـــ 2300 يومــا تنتهــي فــي ربيــع عــام 
1844 بينمــا النبــوة تشــير إلــى خريــف تلــك الســنة )انظــر التذييــل(. إن ســوء فهــم 
هــذه النقطــة أوقــع الخيبــة والرتبــاك عنــد مــن حــددوا وقتــا مبكــرا علــى أنــه وقــت 
مجــيء الــرب. ولكــن هــذا لــم يكــن لــه أقــل تأثيــر علــى قــوة الحجــة التــي برهنــت علــى 
أن الـــ 2300 يومــا انتهــت فــي عــام 1844، وإن تلــك الحادثــة العظيمــة المشــار إليهــا 

بتطهيــر القــدس ينبغــي أن تتــم فــي ذلــك الحيــن.

دليل واضح قاطع
عندمــا بــدأ ميلــر بــدرس الكتــاب ليبرهــن أنــه إعــالن مــن هللا لــم يكــن لديــه أي 
أمــل بأنــه ســيصل إلــى هــذه النتيجــة، وهــو نفســه كان ضعيــف الثقــة بنتائــج بحثــه 
يمكــن  ل  بحيــث  والقــوة  الوضــوح  مــن  كان  الكتابــي  البرهــان  لكــّن  واســتقصائه. 

إغفالــه أو طرحــه جانبــا.
ولقــد كــرس عاميــن كامليــن لــدرس الكتــاب حتــى وصــل إلــى الِقِْتنــاع الخطيــر 
في عام 1818 بأن المســيح ســيظهر لفداء شــعبه بعد قرابة 25 ســنة. ويقول ميلر: 
» لســت فــي حاجــة إلــى الــكالم عــن الفــرح الــذي مــأ قلبــي أََمــام هــذا األمــل المبهــج 
ول عــن أشــواق نفســي الحــارة لالشــتراك فــي أفــراح المفتديــن. وقــد صــار اَلِْكتَــاب 
لعقلــي.  وليمــة  الحــق  فــي  كان  لقــد  جديــدا.  كتابــا  حينئــذ  نظــري  فــي  الُمَقــدَّس 
وكل مــا كان قاتمــا أو غامضــا أو مبهمــا مــن تعاليمــه انقشــع مــن عقلــي أََمــام النــور 
الصافــي الــذي أشــرق علــيَّ مــن خــالل ســطوره. وكــم بــدا الحــق باهــرا ومجيــدا! فــكل 
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المتناقضــات وعــدم التوافــق التــي كنــت قــد وجدتهــا فــي الكتــاب مــن قبــل ذهبــت 
إلــى غيــر رجعــة. ومــع وجــود كثيــر مــن األجــزاء التــي لــم أكــن قانعــا بأننــي قــد أدركتهــا 
إدراكا كامــالً، انبثــق فــي عقلــي نــور عظيــم بعدمــا كان مظلمــا بحيــث أحسســت 
بفــرح مــن دراســتي الكتــاب لــم أكــن أظــن قبــال أننــي سأســتقيه مــن تعاليمــه )297(.

قــد  كان  المهمــة  الحــوادث  تلــك  بــأن  مقدســا  اِقِْتناعــا  مقتنعــا  كنــت  » وإذ 
الســؤال  هــذا  جاءنــي  قصيــر  وقــت  بعــد  لتتــم  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  فــي  بهــا  أنبــئ 
بقــوة عظيمــة عــن مــدى واجبــي تجــاه العالــم علــى ضــوء البرهــان الــذي أثــر فــي 
يشــارك  أن  يقتضيــه  الواجــب  بــأن  اإلحســاس  إل  يســعه  فلــم   ،)298( عقلــي « 
اآلخريــن فــي النــور الــذي قــد حصــل عليــه. وكان يتوقــع مقاومــة األشــرار، لكنــه كان 
واثقــا أن كل المســيحيين ســيفرحون برجــاء لقــاء المخلــص الــذي كانــوا يعترفــون 
فرحهــم  شــدة  مــن  كثيريــن  أن  مــن  ناشــئا  الوحيــد  خوفــه  وكان  يحبونــه.  بأنهــم 
برجــاء الخــالص المجيــد الموشــك أن يتــم ســريعا ســيقبلون التعليممــن دون أن 
يفحصــوا الكتــب الفحــص الكافــي إلظهــار صدقــه، ولذلــك تــردد فــي تقديــم ذلــك 
التعليــم لئــال يكــون مخطئــا فيتســبب فــي تضليــل اآلخريــن، وعمــد إلــى مراجعــة 
البراهيــن لدعــم الســتنتاجات التــي وصــل إليهــا، والتأمــل بــكل اهتمــام وحــرص 
فــي كل مشــكلة تعــرض لعقلــه. وقــد رأى أن العتراضــات قــد تالشــت أََمــام نــور 
كلمــة هللا كمــا يتالشــى الضبــاب أََمــام أشــعة الشــمس. وإذ قضــى خمــس ســنين 

علــى هــذا المنــوال اقتنــع اِقِْتناعــا كامــالً بســالمة موقفــه.

تحذير العالم
واآلن فهــا واجــب اِطِّــالع اآلخريــن علــى مــا اعتقــد أن الكتــاب يعلمــه بــكل وضــوح 
يلــح عليــه بقــوة جديــدة، فقــال: » عندمــا كنــت فــي عملــي كان هــذا القــول يــرن فــي 
أذني بدون انقطاع قائال: » اذهب وحذر العالم من الخطر المحدق به «. وقد ظل 
هــذا القــول اإللهــي يالحقنــي: » إذ قلــت للشــرير يــا شــرير موتــا تمــوت فــإن لــم تتكلــم 
لتحــذر الشــرير مــن طريقــه فذلــك الشــرير يمــوت بذنبــه أمــا دمــه فمــن يــدك أطلبــه. وإن 
حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه أما أنت 
فقــد خلصــت نفســك « )حزقيــال 33: 8، 9(. وقــد أحسســت أنــه لــو أنــذر األشــرار 
على نحو فّعال فسيتوب كثيرون منهم. فإذا لم يُنذروا فسيطلب دمهم من يدي «

ثــم بــدأ فــي عــرض آرائــه لجماعــات خاصــة كلمــا أتيحــت فرصــة، مصليــا إلــى 
لــم يســتطع أن  هللا حتــى يحــس كل خــادم بقوتهــا ويكــرس نفســه لنشــرها. لكنــه 
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يبعــد عــن نفســه الِقِْتنــاع بــأن عليــه واجبــا شــخصيا يتممــه بتقديــم اإلنــذار. وقــد كان 
هــذا الخاطــر يالزمــه دائمــا ويهمــس فــي قلبــه قائــال: » اذهــب وأخبــر العالــم بهــذا 
اإلنــذار. إنــي ســأطلب دم النــاس مــن يــدك «. وقــد ظــل منتظــرا تســع ســنين، وكان 
عبء المســؤولية ل يزال يضغط قلبه إلى أن كان عام 1831 عندما جاهر عالنية 

بأســباب إيمانــه ألول مــرة.

يدعى لترك المحراث
وكمــا ُدعــي إليشــع ليتــرك محراثــه وثيرانــه فــي الحقــل ويلبــس رداء التكريــس 
للوظيفــة النبويــة كذلــك ُدعــي وليــم ميلــر ليتــرك محراثــه ويكشــف للنــاس عــن أســرار 
ملكــوت هللا. فشــرع فــي عملــه بارتعــاد وهــو يقــود ســامعيه خطــوة فخطــوة عبــر 
الفترات النبوية إلى ظهور المســيح ثانية. وفي كل مجهود اكتســب قوة وشــجاعة 

عندمــا رأى الهتمــام البعيــد المــدى الــذي أثارتــه أقوالــه.
أقوالهــم صــوت هللا فقبــل  فــي  الذيــن ســمع  التمــاس أخوتــه  اســتجاب ميلــر 
أن يجاهــر بآرائــه. كان قــد بلــغ الخمســين مــن عمــره حينــذاك، ولــم يكــن معتــادا 
مخاطبــة الجماهيــر، وكان يحــس بعــدم أهليتــه للقيــام بالعمــل الــذي أََمامــه. ولكــن 
منــذ بــدأ فــي ذلــك العمــل تباركــت أعمالــه وخدماتــه علــى نحــو عجيــب لخــالص 
النفــوس. فــأول محاضــرة ألقاهــا حــدث بعدهــا انتعــاش دينــي تجــددت بــه ثــالث 
عشــرة عائلــة كاملــة مــا عــدا شــخصين اثنيــن. وفــي الحــال الحــوا عليــه أن يتكلــم 
انتعــاش عمــل هللا.  مــن جهــوده  نتــج  تقريبــا  مــكان  وفــي كل  أخــرى،  أماكــن  فــي 
وقــد تجــدد الخطــأة وأوقــظ المســيحيون لتكريــس أنفســهم تكريســا أكمــل، والتــزم 
س  ذوو العتقــاد الخاطــئ عــن هللا والملحــدون أن يعترفــوا بصــدق اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
والديــن المســيحي. وقــد شــهد عنــه مــن خــدم بينهــم بالقــول: » اســتطاع الوصــول 
إلــى عقــول طبقــة مــن النــاس لــم يكــن لغيــره أن يؤثــروا فيهــم « )299(. لقــد كانــت 
كرازتــه كفيلــة بــأن توقــظ عقــول الجماهيــر للتفكيــر فــي أمــور الديــن المهمــة وتوقــف 

محبــة العالــم والشــهوانية المتفشــيتين فــي ذلــك العصــر عنــد حدهمــا.
وفــي  لكرازتــه.  نتيجــة  مئــات  وأحيانــا  عشــرات  تجــدد  تقريبــا  مدينــة  كل  وفــي 
علــى  أبوابهــا  الطوائــف  مــن كل  البروتســتانتية  الكنائــس  لــه  فتحــت  كثيــرة  أماكــن 
وقــد  ليخــدم.  المختلفــة  الكنائــس  خــدام  مــن  الدعــوات  عليــه  وانهالــت  ســعتها، 
كان القانــون الــذي لــم يِحــد عنــه هــو إل يخــدم فــي مــكان لــم يُــدع اليــه، ومــع ذلــك 
فســرعان مــا وجــد أنــه ل يســتطيع إجابــة نصــف الطلبــات التــي كانــت تنهــال عليــه.

331, 332



308  |  الصراع العظيم

وكثيرون ممن كانوا يخالفونه الرأي عن الوقت الصحيح للمجيء الثاني اقتنعوا 
بيقينيــة المجــيء الثانــي للمســيح وبقــرب حدوثــه وبحاجتهــم إلــى الســتعداد لــه. وفــي 
بعــض أمهــات المــدن كان لعملــه تأثيــر ملحــوظ. فتجــار الخمــور تركــوا التجــارة وحولــوا 
حوانيتهــم إلــى أماكــن لالجتماعــات الدينيــة، ومغــاور المقامــرة انفــضَّ النــاس عنهــا، 
وذوو العتقاد الخاطئ عن هللا والملحدون والقائلون أن جميع الناس سيخلصون 
فــي النهايــة، وحتــى أشــّر الخليعيــن اســتهتارا أصلحــوا، مــع أن بعضــا منهــم لــم يكونــوا 
قــد دخلــوا بيتــا مــن بيــوت العبــادة منــذ ســنين. وقــد أقيمــت اجتماعــات للصــالة. 
أقامتهــا الطوائــف المختلفــة فــي أحيــاء عديــدة فــي كل ســاعة تقريبــا، وكان رجــال 
األعمــال يجتمعــون فــي وقــت الظهــر للعبــادة والتســبيح. ولــم يســرف النــاس فــي 
الهتيــاج بــل كان الوقــار ســائدا علــى أغلــب العقــول. وقــد أدى عمــل ميلــر إلــى إقنــاع 
األفهام والعقول، كما كانت الحال مع المصلحين األولين، ل إلى إثارة النفعالت.

ترخيص بالكرازة
وفــي عــام 1833 حصــل ميلــر علــى ترخيــص بالكــرازة مــن الكنيســة المعمدانيــة 
عملــه،  طائفتــه  خــدام  مــن  كبيــر  عــدد  أَيْضــاً  أقــرَّ  وقــد  فيهــا.  عضــوا  كان  التــي 
وإن  انقطــاع،  بــال  ويكــرز  يســافر  كان  وقــد  عملــه.  واصــل  الرســمية  وبمصادقتهــم 
اقتصــرت خدماتــه الشــخصية بصــورة رئيســة علــى نيوإنكلنــد والوليــات الوســطى. 
وعلــى مــدى ســبع ســنين ظــل ينفــق مــن مالــه الخــاص، ولــم يتســلم بعــد ذلــك المــال 
الكافــي لنفقــات ســفره إلــى األماكــن التــي كان يدعــى إليهــا. فبــدل مــن أن تكــون 
بهــا  نــاءت  ثقيلــة  كانــت ضريبــة  لــه  مالــي  نفــع  اجتنــاء  فــي  العامــة ســببا  خدماتــه 
مــوارده الضئيلــة التــي كانــت تتناقــص تدريجــا خــالل هــذه الفتــرة مــن حياتــه. لقــد 
كان أبــا ألســرة كبيــرة، ولكــن بمــا أن غايتهــم كانــت القتصــاد فــي اإلنفــاق والكــد فــي 

العمــل فقــد كانــت مزرعتــه كافيــة لإلنفــاق عليهــم وعليــه.

» والنجوم تسقط «
وفــي عــام 1833، أي بعــد ســنتين مــن تقديــم ميلــر لبراهينــه علنــا عــن ســرعة 
مجيء المســيح، ظهرت آخر العالمات التي وعد بها المخلص قبل مجيئه الثاني. 
ــَماِء « )متــى 24: 29(. ويوحنــا إذ  فلقــد قــال يســوع: » َوالنُُّجــوُم تَْســُقُط ِمــَن السَّ
ــَماِء  رأى فــي رؤيــا المشــاهد التــي تنــذر بمجــيء يــوم الــرب أعلــن قائــال: » َونُُجــوُم السَّ
ِريــٌح َعِظيَمــٌة «  إَِذا َهزَّتَْهــا  َســَقطَْت إلــى األَرْض كََمــا تَطْــرَُح َشــَجرَُة التِّيــِن ُســَقاطََها 
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)رؤيــا 6: 13(. هــذه النبــوة تمــت بطريقــة مدهشــة ومؤثــرة عندمــا تســاقط وابــل مــن 
الشــهب فــي 13 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( مــن عــام 1833. كانــت ظاهــرة واســعة 
النطــاق وعجيبــة إذ تســاقطت النجــوم علــى نحــو ل مثيــل لــه، » فصــار كل جلــد 
السماء فوق كل الوليات المتحدة كتلة من النار المتصادمة بعضها ببعض لمدى 
ســاعات! لــم يحــدث مثــل هــذه الظاهــرة الســماوية فــي هــذه البــالد )أمريــكا( منــذ 
أن أنشــئت، وقــد شــاهدتها بعــض طبقــات المجتمــع بإعجــاب، وشــاهدها آخــرون 
برعــب عظيــم «. » إن كثيريــن ل يزالــون يذكــرون ســموها وجمالهــا الرهيــب ... لــم 
يحــدث أن انهمــرت األمطــار بأغــزر ممــا ســقطت الشــهب علــى األَرْض، فــي الشــرق 
والغــرب والشــمال والجنــوب علــى الســواء. وبالجملــة فقــد كانــت كل الســماوات 
تتحــرك ... إن المشــهد كمــا جــاء وصفــه فــي صحيفــة البروفســور ســيليمان قــد 
شــوهد في عرض ســماء أمريكا الشــمالية كلها ... فمن الســاعة الثانية صباحا إلى 
أن أشــرق نــور النهــار، إذ كانــت الســماء ســاكنة وصافيــة، كانــت تــرى أنــوار مضيئــة 

تبهــر األبصــار تلمــع بــال انقطــاع فــي الســماء « )300(.
» ل يســتطيع قلــم كاتــب، بالغــا مــا بلــغ مــن الفصاحــة وحســن التعبيــر، أن يصــف 
بهــاء ذلــك المنظــر العظيــم ... وليــس فــي وســع مــن يشــهده أن يكــوِّن فكــرة مناســبة 
صحيحــة عــن بهائــه ومجــده. وقــد بــدا كأن كل نجــوم الســماء قــد اجتمعــت فــي بقعــة 
واحــدة فــي كبــد الســماء وراحــت فــي آن واحــد تقــذف أنوارهــا بســرعة البــرق 
فــي كل أنحــاء األفــق، ومــع ذلــك فهــي لــم تنفــد علــى رغــم أن آلف منهــا تتالــت فــي 
أثــر آلف كمــا لــو كانــت قــد خلقــت لتلــك المناســبة « )301(. » ولــم يكــن فــي 
المســتطاع مشــاهدة منظــر أقــرب إلــى هــذه الظاهــرة مــن منظــر شــجرة تيــن وهــي 

تطــرح ســقاطها إذا هزتهــا ريــح عظيمــة « )302(.
وفي صحيفة » نيويورك التجارية « الصادرة في 14 تشــرين الثاني )نوفمبر( من 
عــام 1833 ظهــر مقــال طويــل عــن تلــك الظاهــرة العجيبــة فيــه هــذا القــول: » ل أظــن أن 
فيلســوفا وصــف أو عالمــا روى حــدوث ظاهــرة شــبيهة بمــا حــدث أمــس صباحــا. إنمــا 
نبي وصفها منذ 1800 سنة وصفا مطابقا تماما، أعني إذا كنا ندرك أن تساقط نجوم 

ُهب ... إذ أن الكلمة تصح حرفيا بهذا المعنى فقط «. السماء يعني تساقط الشُّ
إليــه  الــذي أشــار  المســيح  تلــك العالمــات علــى مجــيء  وهكــذا ظهــرت آخــر 
ــَواِب «  ــُه قَِريــٌب َعلَــى األَبْ ــُه فَاْعلَُمــوا أَنَّ ــْم هــَذا كُلَّ عندمــا قــال لتالميــذه: » َمتَــى رَأَيْتُ
التاليــة الموشــكة أن  )متــى 24: 33(. وبعــد هــذه العالمــات رأى يوحنــا الحادثــة 
تحــدث إذ رأى وإذا الســماء قــد انفلقــت كــدرج واألَرْض تزلزلــت وكل جبــل وجزيــرة 
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تزحزحــا مــن موضعهمــا، وإذا األشــرار فــي رعبهــم وخوفهــم يحاولــون الهــروب مــن 
حضــرة ابــن اإلنســان )رؤيــا 6: 17-12(.

نذير بالدينونة
إن كثيريــن ممــن شــاهدوا ســقوط النجــوم نظــروا إلــى ذلــك الحــادث علــى أنــه 
نذيــر باقتــراب الدينونــة. » إنهــا رمــز مخيــف وســابق أكيــد وعالمــة رحيمــة لذلــك 
اليــوم العظيــم الرهيــب « )303(*. وهكــذا اتجــه انتبــاه النــاس إلــى إتمــام النبــوة، 

وكثيــرون انتبهــوا إلــى اإلنــذار بمجــيء الــرب ثانيــة.
وفــي عــام 1840 تمــت نبــوة أخــرى عظيمــة، فأثــار ذلــك اهتمــام النــاس عامــة. 
قبــل ذلــك بعاميــن نشــر يوشــيا لتــش، أحــد مشــاهير الخــدام الكارزيــن بالمجــيء 
الثانــي، تفســيرا لمــا جــاء فــي األصحــاح التاســع مــن ســفر الرؤيــا الــذي ينبــئ بســقوط 
اإلمبراطوريــة العثمانيــة. وبنــاء علــى حســابه كان ذلــك ســيحدث » فــي عــام 1840 
م فــي أحــد أيــام شــهر آب )أغســطس( «. وقبيــل إتمــام تلــك النبــوة بأيــام قالئــل 
كتــب يقــول: » إذا اعتبرنــا المــدة األولــى التــي طولهــا 150 ســنة قــد تمــت بالضبــط 
قبلمــا اعتلــى ديكــوزس العــرش بــإذن مــن األتــراك، وأن الـــ 393 ســنة والخمســة عشــر 
يومــا قــد بــدأت فــي نهايــة المــدة األولــى فهــي ســتنتهي فــي يــوم 11 آب )أغســطس( 
مــا  وهــذا  القســطنطينية.  فــي  العثمانــي  الحكــم  يتحطــم  عندمــا   1840 عــام  مــن 

ســيتبرهن صدقــه علــى مــا اعتقــد « )304(.
وفي ذلك الوقت المحدد عينه قبلت تركيا عن طريق سفرائها حماية الجيوش 
األوروبيــة المتحالفــة، وهكــذا وضعــت نفســها تحــت ســيادة األمــم المســيحية. فــكان 
مــا حــدث إتمامــا صحيحــا للنبــوة )انظــر التذييــل(. وعندمــا ُعــرف ذلــك اقتنــع كثيــرون 
بصحــة مبــادئ التفســير النبــوي الــذي قدمــه ميلــر وزمــالؤه، وكان ذلــك قــوة دافعــة 
لحركــة المجــيء الثانــي. وقــد انضــم إلــى ميلــر بعــض رجــال العلــم والمراكــز الســامية 

فــي الكــرازة وفــي نشــر آرائــه. ومــن عــام 1840 إلــى عــام 1844 امتــد العمــل بســرعة.

س فقط اَلِْكَتاب الُمَقدَّ
كان وليــم ميلــر يتمتــع بقــوة ذهنيــة جبــارة. وكان مدربــا فــي تفكيــره ودراســته، 
وأضــاف إلــى ذلــك كلــه حكمــة الســماء باتصالــه بنبــع الحكمــة. كان رجــال ذا قيمــة 
عظيمــة، وكان يظفــر بالحتــرام والتقديــر فــي كل مــكان، والنــاس يقــدرون فيــه الخلــق 

* كُِتَب هذا القول في 26 تشرين الثاني )نوفمبر( من عام 1833.
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والوداعــة  الصادقــة  القلبيــة  الشــفقة  بيــن  فــإذ جمــع  العاليــة.  المســتقيم واآلداب 
المســيحية وقــوة ضبــط النفــس كان لطيفــا نحــو الجميــع مســتعدا ألن يصغــي إلــى 
آراء اآلخريــن ويــزن حججهــم. ومــن دون غضــب أو اهتيــاج كان يختبــر كل المبــادئ 
الكاملــة  ومعرفتــه  الســليمة  حججــه  مكنتــه  وقــد  هللا،  كلمــة  بواســطة  والتعاليــم 

للكتــاب مــن دحــض األخطــاء والضــاللت وفضــح األكاذيــب.
ومــع ذلــك فهــو لــم ينجــز عملــه مــن دون مقاومــة ُمــرة. فكمــا كانــت الحــال مــع 
المصلحيــن األوليــن فــإن الحقائــق التــي قدمهــا لــم تظفــر باستحســان معلمــي الديــن 
المشــهورين. وألن هــؤلء النــاس لــم يســتطيعوا أن يبــرروا موقفهــم هــذا ممــا ورد فــي 
الكتــاب فقــد لجــأوا إلــى أقــوال النــاس وتعاليمهــم وتقاليــد اآلبــاء. لكــّن كلمــة هللا 
كانــت هــي الشــهادة الوحيــدة التــي قبلهــا الــكارزون بحقيقــة المجــيء الثانــي. لقــد 
كانــت كلمــة الســر عندهــم هــي هــذه: » الكتــاب، ول شــيء غيــر الكتــاب «. وإذ 
عجــز خصومهــم عــن إيــراد الحجــج الكتابيــة اســتعاضوا عنــه بالســخرية والســتهزاء، 
أنهــم  الوحيــد  ذنبهــم  كان  الذيــن  فــي  الطعــن  فــي  ووزناتهــم  وقتهــم  واســتخدموا 
القداســة وينــذرون  فــي أن يحيــوا حيــاة  بفــرح ويجتهــدون  الــرب  ينتظــرون مجــيء 

اآلخريــن ليكونــوا متأهبيــن لظهــوره.
موضــوع  فــي  التفكيــر  عــن  النــاس  أذهــان  لصــرف  جبــارة  جهــود  بُذلــت  وقــد 
المجــيء الثانــي. واعتبــرت دراســة النبــوات التــي تشــير إلــى مجــيء المســيح ثانيــة 
وانقضــاء الدهــر خطيــة وأمــرا مخجــال. وهكــذا قــوض الخــدام المشــهورون اإليمــان 
بكلمــة هللا. وصيــرت تعاليمهــم النــاس ملحديــن. وكثيــرون اســتباحوا الســير فــي 
الذيــن  علــى  بالالئمــة  الشــر  بنشــر  المتســببون  وألقــى  الدنســة.  شــهواتهم  طريــق 

الثانــي. بالمجــيء  يؤمنــون 
فــإن دور  المســتمعين األذكيــاء  مــن  ومــع أن ميلــر اجتــذب بعظاتــه جماهيــر 
النشــر الدينيــة نــدر أن ذكــرت اســمه إل بقصــد الســخرية أو التشــهير. ولمــا كان 
هــذا التصــرف مــن معلمــي الديــن مشــجعا لالمبالييــن والفجــار فقــد عمــد هــؤلء 
إلــى وصفــه باأللقــاب المشــينة والنــكات التجديفيــة فــي محاولــة لوصمــه وعملــه 
بالعــار. فذلــك الرجــل األشــيب الــذي تــرك بيتــه المريــح ليســافر مــن مدينــة إلــى 
أخــرى علــى نفقتــه الخاصــة، مجاهــدا جهــادا متواصــال ليحمــل إلــى العالــم اإلنــذار 
والكــذب،  بالتعصــب  ونعتــوه  بــه  منــه وشــّهروا  الدينونــة، ســخروا  بقــرب  الخطيــر 

واتهمــوه بأنــه وغــد نصــاب.
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ازدياد االهتمام
الحتجــاج  أثــارت  عليــه  انصبــت  التــي  واإلهانــات  والكــذب  الســخرية  تلــك 
الموضــوع ذي  مثــل هــذا  تنــاول  الدنيويــة. » إن  النشــر  مــن دور  الغاضــب حتــى 
الجــالل العظيــم والخطــورة البالغــة « بالســتخفاف وبــذاءة اللســان، أعلــن عنــه أهــل 
العالــم بأنــه » ليــس مجــرد عبــث بمشــاعر مذيعيــه ومؤيديــه ولكنــه هــزء بيــوم الدينونــة 

وســخرية بــاهلل نفســه وازدراء بأهــوال كرســي دينونتــه « )305(.
لقــد حــاول المحــرض علــى كل شــر ليــس فقــط أن يعطــل ويبطــل تأثيــر رســالة 
س  المجــيء الثانــي بــل أَيْضــاً أن يهلــك الرســول نفســه. فميلــر طبَّــق اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
وحــاول أن يجعلــه يمــس قلــوب الســامعين، موبخــا خطاياهــم ومزعجــا رضاهــم عــن 
القاطــع مثيــرا لعداوتهــم. هــذا، وأن مقاومــة  أنفســهم، وقــد كان كالمــه الصريــح 
أعضــاء الكنائــس رســالته جــرأت الطبقــات الوضيعــة علــى أن يتطرفــوا فــي عدوانهم، 
المالئكــة  لكــّن  الجتمــاع.  مــكان  مــن  خروجــه  عنــد  اغتيالــه  علــى  األعــداء  فتآمــر 
القديســين كانــوا حاضريــن، فاتخــذ أحدهــم صــورة إنســان وأمســك بــذراع خــادم 
الــرب هــذا وأخرجــه بســالم مــن وســط ذلــك الجمــع الغاضــب. فعملــه لــم يكــن قــد 

أكمــل بعــد، ولــذا أخفــق الشــيطان ورســله فــي تحقيــق أغراضهــم.
ولكــن علــى رغــم كل المقاومــات فــإن اهتمــام النــاس برســالة المجــيء الثانــي 
ظــل يتزايــد. فلقــد زاد عــدد الحضــور مــن العشــرات والمئــات إلــى أن بلــغ ربــوات 
الكنائــس المختلفــة، ولكــن بعــد  إلــى  ومئــات األلــوف. وقــد زاد عــدد الحاضريــن 
ولجــأت  أنفســهم،  المتجدديــن  هــؤلء  ضــد  حتــى  المقاومــة  روح  ظهــرت  قليــل 
الكنائــس إلــى اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة ضــد معتنقــي تعاليــم ميلــر، مــا جعلــه يــرد 
برســالة مكتوبة أرســلها إلى الكنائس والمســيحيين من مختلف الطوائف قائال لهم 
أنــه إذا كانــت تعاليمــه كاذبــة فعليهــم أن يــروه خطــأه وضاللــه مــن اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس.

قال: » بماذا آمنَّا مما لم تأمرنا به كلمة هللا التي تقولون أنتم أنفسكم أنها هي 
القانــون لإليمــان واألعمــال؟ ومــا الــذي عملنــاه ممــا يُنــزل علينــا مثــل هــذه التشــهيرات 
المؤذيــة مــن فــوق المنابــر ومــن دور النشــر، األمــر الــذي أعطاكــم ســببا عــادل لطردنــا 
نحن المجيئيين من كنائسكم وشركتكم؟ «. » إن كنا على ضالل فأخبرونا في أي 
شــيء ضللنــا. أرونــا ضاللنــا مــن كلمــة هللا بالبرهــان القاطــع. لقــد ســخر الســاخرون 
منــا بمــا فيــه الكفايــة، ولكــن هــذه الســخريات ل تســتطيع أن تقنعنــا بأننــا علــى ضــالل، 
فكلمــة هللا وحدهــا هــي التــي تجعلنــا نغيــر آراءنــا. وإن اســتنتاجاتنا لــم تــأت إل وليــدة 

الصــالة والتدقيــق، كمــا قــد رأينــا البراهيــن مــن اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس « )306(.
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شك وعدم إيمان
إن اإلنــذارات التــي أرســلها هللا إلــى العالــم مــن جيــل إلــى جيــل علــى أفــواه 
النــاس  آثــام  أثــارت  فعندمــا  اإليمــان.  وعــدم  الشــك  هــذا  بمثــل  قوبلــت  خدامــه 
المــاء  مــن  طوفانــا  عليهــم  يرســل  لكــي  هللا  غضــب  الطوفــان،  قبــل  وشــرورهم، 
أخبرهــم قبــل ذلــك بمــا كان ينــوي أن يفعلــه لكــي تكــون لهــم فرصــة فيهــا يرجعــون 
عــن طرقهــم الشــريرة. وطــوال مئــة وعشــرين ســنة كان صــوت اإلنــذار يــرن فــي آذانهــم 
داعيــا إياهــم إلــى التوبــة لئــال يهلكهــم هللا بغضبــه. لكنهــم اعتبــروا هــذه الرســالة 
تفاهــة فلــم يصدقوهــا. ثــم زادت جرأتهــم فــي شــرهم فجعلــوا يســخرون مــن رســول 
الســماء واســتخفوا بتوســالته واتهمــوه بالغطرســة والتصلــف. فكيــف يجــرؤ رجــل 
واحــد علــى الوقــوف فــي وجــه كل عظمــاء األَرْض؟ فــإذا كانــت رســالة نــوح صادقــة 
لمــاذا لــم يرهــا النــاس ولــم يصدقوهــا؟ هــل يصمــد تصريــح رجــل واحــد أََمــام حكمــة 

آلف النــاس؟ لــم يصدقــوا اإلنــذار، وبالتالــي لــم يحتمــوا فــي الفلــك. 
لقــد أشــار الســاخرون الهازئــون إلــى أمــور الطبيعــة — إلــى تتابــع الفصــول مــن 
دون أقــل تغييــر، وإلــى الســماء الصافيــة التــي لــم تمطــر أبــدا، وإلــى الحقــول اليانعــة 
أمثــال؟ « وفــي  الليــل — فصاحــوا قائليــن: » أل يمثــل  نــدى  التــي كان ينعشــها 
احتقــار شــديد أعلنــوا أن الــكارز بالبــّر إن هــو إل متحمــس ثائــر، وظلــوا ســائرين فــي 
طريقهــم، وزاد تلهفهــم علــى المســرات وإصرارهــم علــى الســير فــي طرقهــم الشــريرة 
أكثــر مــن قبــل. لكــّن عــدم إيمانهــم لــم يؤخــر وقــوع تلــك الكارثــة التــي قــد أنبــئ بهــا. 
لقــد احتمــل هللا شــرورهم طويــال وأعطاهــم متســعا مــن الوقــت للتوبــة، ولكــن فــي 

الوقــت المعيــن افتقــد هللا بدينونتــه أولئــك الذيــن رفضــوا رحمتــه.

النهاية تأتي بغتة
أن  فكمــا  الثانــي.  مجيئــه  ســيتناول  نفســه  اإليمــان  عــدم  أن  يعلــن  والمســيح 
النــاس فــي أيــام نــوح » لـَـْم يَْعلَُمــوا َحتَّــى َجــاَء الطوفــان َوأََخــَذ الَْجِميــَع «، » كَذلـِـَك « 
— كمــا يقــول مخلصنــا — » يَُكــوُن أَيْضــاً َمِجــيُء ابْــِن اإلِنَْســاِن « )متــى 24: 39(. 
فعندمــا يتحــد المعترفــون بأنهــم شــعب هللا مــع العالــم، ويعيشــون كمــا يعيــش 
أولئــك ويشــاركونهم فــي مســراتهم المحرمــة، وعندمــا يصيــر تــرف العالــم ســائدا فــي 
الكنيســة، وعندمــا تــدق أجــراس أفــراح الــزواج، والجميــع ينتظــرون مجــيء ســنوات 
وزوال  البراقــة  أحالمهــم  بانتهــاء  يفاجــأون  حينئــذ  العالمــي،  النجــاح  مــن  طويلــة 

رجائهــم الخــادع كمــا يظهــر البــرق مــن الســماء.
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أناســا  أرســل  الطوفــان كذلــك  بمجــيء  العالــم  لينــذر  عبــده  أرســل هللا  وكمــا 
مختاريــن ليعلنــوا للنــاس عــن قــرب الدينونــة األخيــرة. وكمــا ســخر معاصــرو نــوح مــن 
تنبــؤات ذلــك الــكارز بالبــر فكذلــك فــي أيــام ميلــر ســخر بــه النــاس وهــزأوا بأقوالــه، 

ومــن بينهــم مــن يَدعــون أنفســهم شــعب هللا.
إن  بهــا؟  والكــرازة  الثانــي  المجــيء  بعقيــدة  الكنائــس  ترحــب  لــم  لمــاذا  ولكــن 
إلــى األبــرار  بالنســبة  الويــل والدمــار فإنــه  الــرب وإن كان يســبِّب لأشــرار  مجــيء 
مفعــم بالفــرح والرجــاء. فهــذا الحــق العظيــم كان مبعــث عــزاء لشــعب هللا األمنــاء 
مــدى العصــور، إذاً فلمــاذا صــار كمبدعــه » حجــر صدمــة وصخــرة عثــرة « لشــعبه؟ 
لَُكــْم  َوأَْعــَدْدُت  َمَضيْــُت  » َوإِْن  قائــال:  تالميــذه  وعــد  الــذي  هــو  نفســه  الــرب  إن 
َمَكانًــا آتِــي أَيْضــاً وَآُخُذكُــْم إِلَــيَّ « )يوحنــا 14: 3(. والمخلــص الرحيــم هــو الــذي إذ 
لحــظ وحشــة تابعيــه وحزنهــم أرســل مالكيــن ليعزياهــم بيقيــن كونــه ســيأتي ثانيــة 
هــو بنفســه كمــا انطلــق عنهــم إلــى الســماء. وإذ ظــل التالميــذ شــاخصين باهتمــام 
إلــى فــوق ليلقــوا نظــرة الــوداع علــى ذاك الــذي أحبــوه اســترعت هــذه الكلمــات 
ــَماِء؟ إِنَّ  انتباههــم: » أَيَُّهــا الرَِّجــاُل الَْجلِيلِيُّــوَن، َمــا بَالُُكــْم َواِقِفيــَن تَْنظُــُروَن إلــى السَّ
ُمْنطَلًِقــا  َســيَأْتِي هَكــَذا كََمــا رَأَيْتُُمــوُه  ــَماِء  إلــى السَّ َعْنُكــْم  ارْتََفــَع  ـِذي  الّـَ يَُســوَع هــَذا 
ــَماِء « )أعمــال 1: 11(. وقــد أضرمــت رســالة المالكيــن هــذه، الرجــاء فــي  إلــى السَّ
ِبَفــَرٍح َعِظيــٍم،  لَــُه َورََجُعــوا إلــى أُورَُشــلِيَم  قلوبهــم مجــدداً. إن التالميــذ “فََســَجُدوا 
ــَكِل يَُســبُِّحوَن َويُبَارِكُــوَن هللَا « )لوقــا 24: 52، 53(. إنهــم  وَكَانُــوا كُلَّ ِحيــٍن ِفــي الَْهيْ
لــم يفرحــوا ألن يســوع قــد انفصــل عنهــم بينمــا تُركــوا هــم ليكافحــوا ضــد تجــارب 

العالــم وإغراءاتــه، بــل ألن المالكيــن قــد أكــدا لهــم أنــه ســيأتي ثانيــة.
إن المنــاداة بالمجــيء الثانــي للمســيح ينبغــي أن تكــون اآلن كمــا كانــت رســالة 
المالئكــة لرعــاة بيــت لحــم بشــرى بفــرح عظيــم. ومــن يحبــون المخلــص بالحــق ل 
يسعهم إل أن يُحيُّوا بفرح اإلعالن المبني على كلمة هللا: إن ذاك الذي فيه تتركز 
آمالهــم فــي الحيــاة األبديــة آٍت ثانيــة ل ليهــان ويُحتقــر ويرفــض كمــا فــي مجيئــه األول، 
بــل بقــوة ومجــد عظيــم ليفــدي شــعبه. أمــا الذيــن ل يحبــون المخلــص فيرغبــون فــي 
قــد  الكنائــس  يكــون هنالــك برهــان جــازم علــى أن  بعيــدا، ول يمكــن أن  يظــل  أن 
انحرفــت عــن هللا كهــذا الهتيــاج والعــداء اللذيــن بهمــا تقابــل رســالة الســماء هــذه.

إن مــن قــد قبلــوا تعليــم المجــيء الثانــي تنبهــوا إلــى ضــرورة التوبــة والتذلــل أََمــام 
هللا. وكثيرون ظلوا طويال يترّجحون بين المســيح والعالم، أما اآلن فقد أحســوا بأنه 
قد حان الوقت الذي فيه يقفون موقفا حاسما إلى جانب واحد من الثنين. » إن 
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األشــياء الخاصــة باألبديــة اتخــذت فــي نظرهــم هيئــة الحقيقــة الملموســة علــى نحــو 
غيــر عــادي. لقــد قربــت الســماء منهــم فأحســوا بأنهــم مذنبــون أََمــام هللا « )307(. 
لقــد أُنهــض المســيحيون إلــى حيــاة روحيــة جديــدة. وصــاروا يحســون بــأن الوقــت 
قصير، وأن ما يجب عليهم أن يعملوه ألجل بني جنسهم ينبغي لهم عمله بسرعة. 
وتقلصــت األَرْض وصغــرت فــي نظرهــم، وبــدا كأن األبديــة تنفتــح أََمامهــم. وشــعروا 
بــأن النفــس وكل مــا يتعلــق بخيرهــا أو شــقائها األبــدي تتضــاءل وتصغــر أََمامهــا كل 
األغــراض الماديــة. لقــد اســتقر عليهــم روح هللا ومنحهــم قــوة بهــا يقدمــون توســالتهم 
الحــارة إلــى أخوتهــم وإلــى كل الخطــأة حتــى يســتعدوا ليــوم الــرب. إن شــهادة حياتهــم 
اليوميــة الصامتــة كانــت توبيخــا دائمــا ألعضــاء الكنائــس المتمســكين بالطقــوس وغيــر 
المكرسين. هؤلء وأمثالهم لم يريدوا أن يزعجهم أحد أو يوقفهم عن أتباع مسراتهم 
أو انشغالهم في جمع المال والطموح في طلب الكرامة العالمية. ومن هنا نشأت 

العــداوة والمقاومــة التــي أثيــرت ضــد عقيــدة المجيئييــن وكل مــن أذاعوهــا.
وإذ وجــد أن الحجــج المســتقاة مــن الفتــرات النبويــة منيعــة ول يمكــن التغلــب 
عليهــا حــاول مقاوموهــا أن يثبطــوا الهمــم عــن البحــث والفحــص فــي هــذا الموضــوع 
خطــوات  أثــر  فــي  البروتســتانت  ســار  وهكــذا  ختمــت.  قــد  النبــوات  أن  بقولهــم 
البابوييــن. ففــي حيــن أن الكنيســة البابويــة تمنــع وصــول الكتــاب )انظــر التذييــل( 
أيــدي الشــعب، ادعــت الكنائــس البروتســتانتية أن جــزءا هامــا مــن الكتــب  إلــى 
المقدســة — ول ســيما الجــزء الــذي يكشــف لنــا عــن الحقائــق التــي تنطبــق علــى 

عصرنــا الحاضــر — ل يمكــن إدراكهــا.
ول  تفهــم  ل  أســرار  والرؤيــا  دانيــال  نبــوات  أن  والشــعب  الخــدام  أعلــن  لقــد 
تــدرك. لكــّن المســيح وجــه انتبــاه تالميــذه إلــى أقــوال دانيــال النبــي عــن الحــوادث 
التــي كانــت مزمعــة أن تقــع فــي أيامهــم وقــال: » لِيَْفَهــِم الَْقــاِرئُ « )متــى 24: 15(. 
أمــا التصريــح بــأن ســفر الرؤيــا ســر ل يمكــن فهمــه فهــو قــول ينقضــه عنــوان ذلــك 
ـاُه هللُا، لِيُــِرَي َعِبيــَدُه َمــا  يّـَ ـِذي أَْعطَــاُه إِ الســفر نفســه: » إِْعــالَُن يَُســوَع الَْمِســيِح، الّـَ
ِة،  ـِذي يَْقــَرأُ َولِلَِّذيــَن يَْســَمُعوَن أَقْــَواَل النُّبُــوَّ لَ بُــدَّ أَْن يَُكــوَن َعــْن قَِريــٍب... طُوبَــى لِلّـَ

َويَْحَفظُــوَن َمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب ِفيَهــا، ألن الَْوقْــَت قِريــٌب « )رؤيــا 1: 3-1(.

سفر ينفتح
يقــول النبــي: » طوبــى للــذي يقــرأ « — يوجــد مــن ل يريــدون أن يقــرأوا. فالبركــة 
ليســت لهــم. » وللذيــن يســمعون « — كذلــك يوجــد مــن يرفضــون ســماع أي شــيء 
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خاص بالنبوات، فالبركة ليست لهذا النوع من الناس. » ويحفظون ما هو مكتوب 
فيهــا « — كثيــرون يرفضــون اللتفــات إلــى اإلنــذارات والتعاليــم المتضمنــة فــي ســفر 
عــي أن لــه حقــا فــي هــذه البركــة الموعــود  الرؤيــا. ل يســتطيعن أحــد مــن هــؤلء أن يدَّ
بهــا. فــكل مــن يســخرون بمواضيــع النبــوة ويهــزأون بالرمــوز المقدمــة هنــا بــكل وقــار، 
وكل مــن يرفضــون إصــالح حياتهــم والســتعداد لمجــيء ابــن اإلنســان لــن ينالــوا بركــة.

وأََمــام شــهادة الوحــي كيــف يجــرؤ النــاس علــى أن يعلِّمــوا أن ســفر الرؤيــا ســر 
يقصــر إدراك النــاس عــن معرفتــه؟ إنــه ســر معلــن وســفر مفتــوح. إن دراســة ســفر 
الرؤيــا توجــه العقــل إلــى نبــوات دانيــال، وكالهمــا يوفِّــران أهــم التعاليــم المقدمــة مــن 

هللا إلــى النــاس عــن الحــوادث المتوقــع حدوثهــا فــي نهايــة تاريــخ العالــم.
اختبــار  فــي  المشــاعر  تهــز  لهــا أهميــة  يوحنــا مشــاهد  لعينــي  انكشــفت  لقــد 
التــي ســيجوزون فيهــا،  الكنيســة. رأى مركــز شــعب هللا والمخاطــر والمحاربــات 
ونجاتهــم أخيــرا. إنــه يســجل الرســائل الختاميــة التــي ســتنضج حصيــد األَرْض، إمــا 
كحــزم تؤخــذ إلــى المخــزن الســماوي وإمــا كوقــود لنيــران الهــالك. لقــد كشــفت لــه 
مواضيــع لهــا أهميــة عظيمــة، وعلــى الخصــوص عــن الكنيســة األخيــرة، لكــي يتعلــم 
مــن ينبغــي لهــم أن يرجعــوا عــن أخطائهــم وضاللتهــم إلــى الحــق كل مــا يختــص 
بالمخاطــر والمحاربــات التــي أََمامهــم. ل حاجــة إلــى إنســان أن يكــون فــي ظلمــة فــي 

مــا يختــص بمــا هــو مقبــل علــى األَرْض.
فلماذا إذاً هذا الجهل المتفشي بالنسبة إلى جزء هام من اَلِْكتَاب الُمَقدَّس؟ 
ولمــاذا هــذا النفــور مــن فحــص تعاليمــه؟ إنــه نتيجــة مســعى مــدروس قــام بــه ســلطان 
الظلمــة ليخفــي عــن النــاس مــا يكشــف لهــم عــن خداعــه ومخاتالتــه. فلهــذا الســبب 
إذ ســبق المســيح فــرأى الحــرب المزمعــة أن تندلــع ضــد مــن يقــرأون ســفر الرؤيــا نطــق 

بالبركــة علــى كل مــن يقــرأون ويســمعون ويحفظــون أقــوال النبــوة.
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يقــدم إلينــا عمــل هللا فــي األَرْض مــن جيــل إلــى جيــل تشــابها مدهشــا فــي كل 
إصالح عظيم أو نهضة دينية. إن مبادئ معاملة هللا للناس باقية كما هي لم تتغير 
قــط. فالنهضــات الهامــة فــي الوقــت الحاضــر لهــا نظيرهــا فــي العصــور الماضيــة، 

واختبــار الكنيســة فــي العصــور الســالفة يوفــر دروســا عظيمــة القيمــة لعصرنــا هــذا.
بروحــه  هللا  إن  القائلــة  تلــك  مــن  وضــوح  بأكثــر  الكتــاب  يشــرحها  حقيقــة  ل 
القــدوس يوجــه عبيــده علــى األَرْض، خصوصــا فــي النهضــات العظيمــة ألجــل تقــدم 
عمــل الخــالص. إن النــاس هــم آلت فــي يــد هللا يســتخدمهم إلنجــاز مقاصــد نعمتــه 
بــه، ويعطــى كل واحــد قــدرا  الــذي يجــب أن يقــوم  ورحمتــه. ولــكل واحــد عملــه 
مــن النــور مالئمــا لحاجــات زمانــه وكافيــا لجعلــه ينجــز العمــل الــذي وكلــه هللا إليــه. 
ولكــن ل يوجــد إنســان، مهمــا كان مقــدار حيازتــه علــى رضــى الســماء عظيمــا، وصــل 
إلــى إدراك كامــل لتدبيــر الفــداء العظيــم، أو حتــى إلــى التقديــر الكامــل للقصــد 
اإللهــي فــي العمــل الــذي فــي عصــره. فالنــاس ل يدركــون تمامــا مــا يريــد هللا أن 
الرســالة  أو يســتوعبون  إليهــم ليعملــوه، ول يفهمــون  الــذي يوكلــه  بالعمــل  يتممــه 

التــي ينطقــون بهــا باســمه فــي كل وجهاتهــا وعالقاتهــا.
)أيــوب 11: 7(،  تَْنتَِهــي؟ «  الَْقِديــِر  نَِهايَــِة  إلــى  أَْم  تَتَِّصــُل،  ُعْمــِق هللِا   » أَإلــى 
. ألنــه كََمــا َعلَــِت  » ألَنَّ أَفْــَكاِري لَيَْســْت أَفَْكاَركُــْم، َولَ طُرُقُُكــْم طُرُِقــي، يَُقــوُل الــرَّبُّ
ــَماَواُت َعــِن األَرْض، هَكــَذا َعلـَـْت طُرُِقــي َعــْن طُرُِقُكــْم َوأَفـْـَكاِري َعــْن أَفَْكارِكـُـْم «.  السَّ
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» ألَنِـّـي أَنَــا هللُا َولَيْــَس آَخــُر. اإِللــه َولَيْــَس ِمثْلِــي. ُمْخِبــٌر ُمْنــُذ الْبَــْدِء ِباألَِخيــِر، َوُمْنــُذ 
الَْقِديــِم ِبَمــا لَــْم يُْفَعــْل « )إشــعياء 55: 8، 9؛ 46: 9، 10(.

فحتــى األنبيــاء الذيــن قــد أكرمهــم هللا بإنــارة الــروح الخاصــة لــم يدركــوا تمامــاً 
فحــوى اإلعالنــات المعطــاة لهــم. وكان ينبغــي أن يكشــف المعنــى مــن جيــل إلــى 

جيــل علــى قــدر حاجــة شــعب هللا إلــى التعليــم المتضمــن فيهــا.
يقــول بطــرس وهــو يكتــب عــن الخــالص الــذي كشــف للنــور بواســطة اإلِنِْجيــل: 
» الَْخــالََص الَّــِذي فَتَّــَش َوبََحــَث َعْنــُه أَنِْبيَــاُء، الَِّذيــَن تََنبَّــأُوا َعــِن النِّْعَمــِة الَِّتــي ألجلُكــْم، 
بَاِحِثيــَن أَيُّ َوقـْـٍت أَْو َمــا الَْوقـْـُت الَّــِذي كَاَن يـَـِدلُّ َعلَيْــِه ُروُح الَْمِســيِح الَّــِذي ِفيِهــْم، إذ 
َســبََق فََشــِهَد ِبــاآللَِم الَِّتــي لِلَْمِســيِح، َواألَْمَجــاِد الَِّتــي بَْعَدَهــا. الَِّذيــَن أعلــن لَُهــْم أَنَُّهــْم 

لَيْــَس ألَنُْفِســِهْم، بـَـْل لََنــا كَانـُـوا يَْخِدُمــوَن « )1 بطــرس 1: 12-10(.
لــم يُعــَط األنبيــاء أن يدركــوا األمــور المعلنــة لهــم إدراكا كامــالً،  ولكــن مــع أنــه 
فإنهــم بــكل غيــرة طلبــوا أن يُعطــوا كل النــور الــذي ُســر هللا بــأن يعلنــه لهــم. لقــد 
» فتشــوا وبحثــوا « » باحثيــن أي وقــت أو مــا الوقــت الــذي كان يــدل عليــه روح 
المســيح «. مــا أعظــم هــذا مــن درس يجــب أن يتعلمــه شــعب هللا فــي هــذا العصــر 
المســيحي الذيــن ألجــل منفعتهــم أعطيــت لهــم هــذه النبــوات » والذيــن أعلــن لهــم 
إلــى رجــال هللا القديســين  انظــر  لنــا كانــوا يخدمــون «!  بــل  ليــس ألنفســهم  أنهــم 
أولئــك وهــم » يفتشــون ويبحثــون « عــن إعالنــات معطــاة لهــم عــن أجيــال لــم تكــن 
بــه  قــد ُولــدت بعــد. وقــارن بيــن غيرتهــم المقدســة وعــدم الكتــراث الفاتــر الــذي 
يعامــل أولئــك المنَعــم عليهــم فــي العصــور التاليــة هبَــة الســماء هــذه. أي توبيــخ 
هــذا لعــدم الكتــراث المتكاســل والمتهالــك علــى أمــور العالــم والــذي يعلــن أن 

النبــوات ل يمكــن فهمهــا!

خيبة أمل التالميذ
مــع أن عقــول النــاس المحــدودة قاصــرة عــن أن تدخــل إلــى مشــورات هللا غيــر 
الغالــب  فــي  فهــم  أغراضــه ومقاصــده،  إتمــام  كامــالً  إدراكا  تــدرك  أو  المحــدودة 
بســبب خطــأ أو إهمــال مــن جانبهــم يدركــون رســائل الســماء إدراكا مبهمــا وغامضــاَ 
قــد  النــاس، وحتــى عقــول خــدام هللا،  أن عقــول  نــرى  أحيــان كثيــرة  وفــي  جــدا. 
طمســتها اآلراء البشــرية وتقاليــد النــاس وتعاليمهــم الكاذبــة بحيــث يعجــزون عــن 
استيعاب كل العظائم التي قد أعلنها هللا في كلمته إل بقدر ضئيل جدا. هكذا 
كانــت الحــال مــع تالميــذ المســيح حتــى عندمــا كان المخلــص معهــم بنفســه. كان 
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قــد تأصــل فــي عقولهــم ذلــك التصــور أو الــرأي المألــوف عــن مســيا كملــك أرضــي 
موشــك أن يســمو بِإْســرَائِيل إلــى عــرش إمبراطوريــة مســكونية، فلــم يســتطيعوا أن 

يفهمــوا معنــى أقوالــه المنبئــة عــن آلمــه وموتــه.
كان المســيح نفســه قــد أرســلهم بهــذه الرســالة: » قَــْد كََمــَل الزََّمــاُن َواقْتَــرََب 
َملَُكــوُت هللِا، فَتُوبـُـوا وَآِمُنــوا ِباإلِنِْجيــل « )مرقــس 1: 15(. وقــد كانــت تلــك الرســالة 
المــالك  أعلــن  لقــد  دانيــال.  نبــوة  مــن  التاســع  فــي األصحــاح  مــا ورد  مبنيــة علــى 
أن التســعة والســتين أســبوعا ســتمتد إلــى » المســيح الرئيــس «، فــكان التالميــذ 
ينتظــرون بآمــال عاليــة وتوقعــات مفرحــة، ويتوقــون إلــى تثبيــت ملكــوت المســيح فــي 

أورشــليم عندمــا يملــك علــى كل األَرْض.
وقــد كــرزوا بالرســالة التــي ســلمها المســيح إليهــم مــع أنهــم هــم أنفســهم لــم 
يكونــوا يفقهــون معناهــا. ففــي حيــن أن إعالنهــم ومناداتهــم كانــا مبنييــن علــى مــا 
يــروا فــي اآليــة التاليــة مــن األصحــاح نفســه  لــم  ورد فــي )دانيــال 9: 25(، فإنهــم 
أن المســيح كان ســيقطع. فمنــذ ولدتهــم كانــوا قــد وضعــوا قلوبهــم علــى مجــد 
اإلمبراطوريــة األَرْضيــة المنتظــرة، وهــذا جعــل عقولهــم تعمــى عــن تحديــد النبــوة 

وعــن معنــى كالم المســيح.
وقــد قامــوا بواجبهــم فــي تقديــم دعــوة الرحمــة إلــى األمــة اليهوديــة، وحينئــذ 
عليــه  مقبوضــا  رأوه  داود  عــرش  يعتلــي  ســيدهم  يــروا  أن  ينتظــرون  كانــوا  فيمــا 
كفاعــل شــر ومجلــودا وُمســتهَزأ بــه ومحكومــا عليــه بالمــوت ومعلقــا علــى صليــب 
التــي  األيــام  أثنــاء  فــي  التالميــذ  أولئــك  قلــوب  اعتصــر  وألــم  يــأس  فــأي  جلجثــة. 

القبــر! فــي  قضاهــا ســيدهم مدفونــا 
لقــد جــاء المســيح فــي الوقــت المعلــن عنــه وعلــى النحــو الــوارد فــي النبــوة. 
وتمــت شــهادة الكتــاب فــي كل تفاصيــل خدمتــه. فقــد كــرز برســالة الخــالص، وكان 
كالمــه كالم مــن » لــه ســلطان «. وقــد شــهدت قلــوب ســامعيه بأنــه مرســل مــن 

الســماء. وشــهدت كلمــة هللا وروحــه لعمــل ابنــه اإللهــي.

عدم يقين
ظــل التالميــذ متعلقيــن بمعلمهــم الحبيــب بمحبــة ل نهايــة لهــا. — ومــع ذلــك 
فقــد كانــت عقولهــم مكتنفــة بالشــكوك وعــدم اليقيــن. وفــي عذابهــم النفســي لــم 
يذكــروا أقــوال المســيح التــي أشــار فيهــا إلــى آلمــه وموتــه. فــإذا كان يســوع الناصــري 
هــو مســيا الحقيقــي فهــل كانــوا يغوصــون إلــى أعمــاق الحــزن والخيبــة؟ هــذا هــو 
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الســؤال الــذي عــذب نفوســهم عندمــا كان المخلــص مضطجعــا فــي القبــر فــي أثنــاء 
ســاعات اليــأس فــي يــوم ذلــك الســبت الفاصــل بيــن موتــه وقيامتــه.

ولكــن مــع أن ليــل الحــزن تجمــع بظلماتــه حــول أتبــاع يســوع أولئــك فإنهــم لــم يكونــوا 
متروكيــن. لقــد قــال النبــي: » إِذَا َجلَْســُت ِفــي الظُّلَْمــِة فَالــرَّبُّ نـُـوٌر لـِـي... َســيُْخرُِجِني 
إلــى النُّــوِر، َســأَنْظُُر ِبــرَُّه « )ميخــا 7: 8، 9(. » الظُّلَْمــُة أَيْضــاً لَ تُظْلِــُم لََديْــَك، َواللَّيْــُل 
ِمثـْـَل النََّهــاِر يُِضــيُء. كَالظُّلَْمــِة هَكــَذا النُّــوُر «. لقــد تكلــم هللا قائــال: » نـُـوٌر أَْشــرََق ِفــي 
الظُّلَْمــِة لِلُْمْســتَِقيِميَن « » َوأَُســيُِّر الُْعْمــَي ِفــي طَِريــق لَــْم يَْعرِفُوَهــا. ِفــي َمَســالَِك لَــْم 
ــاِت ُمْســتَِقيَمًة. هــِذِه األمــور  ــيِهْم. أَْجَعــُل الظُّلَْمــَة أََمامُهــْم نـُـورًا، َوالُْمْعَوجَّ يَْدُروَهــا أَُمشِّ

أَفَْعلَُهــا َولَ أَتْرُكُُهــْم « )مزمــور 139: 12؛ 112: 4؛ إشــعياء 42: 16(
بــكل تفاصيلــه،  إن اإلعــالن الــذي أطلقــه التالميــذ باســم الــرب كان صحيحــا 
والحــوادث التــي كان يشــير إليهــا كانــت قــد حدثــت حينئــذ. » قــد كمــل الزمــان 
 — » الزمــان «  انتهــاء  فعنــد  رســالتهم.  كانــت  هــذه  هللا «،  ملكــوت  واقتــرب 
إلــى  ســتمتد  كانــت  التــي   )9 )دانيــال  فــي  المذكــورة  أســبوعا  والســتين  التســعة 
مســيا » الممســوح « — قبــل المســيح مســحة الــرُّوح الُْقــُدِس بعــد معموديتــه علــى 
يــدي يوحنــا فــي الردن. » وملكــوت هللا « الــذي أعلنــوا أنــه قــد اقتــرب توطــدت 
قــد  كانــوا  كمــا  أرضيــا  ملكوتــا  يكــن  لــم  الملكــوت  هــذا  المســيح.  بمــوت  دعائمــه 
تعلمــوا واعتقــدوا. ول كان هــو ذلــك الملكــوت الدائــم فــي المســتقبل الموشــك 
أن يقــام عندمــا » المملكــة والســلطان وعظمــة المملكــة تحــت كل الســماء تعطــى 
ــالَِطيِن  لشــعب قديســي العلــي «، ذلــك الملكــوت األبــدي الــذي فيــه » َجِميــُع السَّ
ــر عنــه فــي اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس  ــُدوَن َويُِطيُعــوَن « )دانيــال 7: 27(. إن مــا يعبَّ يَّــاُه يَْعبُ إِ
بالقــول » ملكــوت هللا « يســتخدم للدللــة علــى ملكــوت النعمــة وملكــوت المجــد 
كليهمــا. إن بولــس يرينــا ملكــوت النعمــة فــي الرســالة إلــى العبرانييــن. فبعدمــا يشــير 
ْم  إلــى المســيح الشــفيع الرحيــم الــذي » يَرْثـِـَي لَِضَعَفاتَِنــا « يقــول الرســول: » فَلَْنتََقــدَّ
ِبِثَقــٍة إلــى َعــرِْش النِّْعَمــِة لَِكــْي نََنــاَل رَْحَمــًة َونَِجــَد نِْعَمــًة « )عبرانييــن 4: 15، 16(. إن 
عــرش النعمــة يرمــز إلــى ملكــوت النعمــة، ألن وجــود عــرش يتضمــن وجــود ملكــوت. 
والمســيح في كثير من أمثاله يســتعمل هذا التعبير » ملكوت الســماوات « ليدل 

علــى عمــل النعمــة اإللهيــة فــي قلــوب النــاس. 
يشــار  الملكــوت  وهــذا  المجــد،  ملكــوت  إلــى  يرمــز  المجــد  عــرش  وكذلــك 
إليــه فــي قــول المســيح: » َوَمتَــى َجــاَء ابْــُن اإِلنَْســاِن ِفــي َمْجــِدِه َوَجِميــُع الَْمالَئَِكــِة 
َجِميــُع  أََمامــُه  َويَْجتَِمــُع  َمْجــِدِه.  كُرِْســيِّ  َعلَــى  يَْجلِــُس  فَِحيَنِئــٍذ  َمَعــُه،  يِســيَن  الِْقدِّ
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ــُعوِب « )متــى 25: 31، 32(. هــذا الملكــوت ســيأتي فــي المســتقبل. ولــن  الشُّ
ثانيــة. المســيح  يجــيء  حتــى  يقــام 

خطــة  تدبيــر  تــم  عندمــا  اإلنســان  ســقط  حالمــا  النعمــة  ملكــوت  تأســس  لقــد 
الخالص لفداء جنسنا الساقط. وقد ُوجد هذا الملكوت في قصد هللا وبواسطة 
ــس  وعــده. وبواســطة اإليمــان أمكــن النــاس أن يكونــوا ضمــن رعايــاه. إل أنــه لــم يؤسَّ
فعــالً إل بعــد مــوت المســيح. فحتــى بعــد دخــول المخلــص خدمتــه األَرْضيــة، كان 
يمكنــه، وقــد ضجــر مــن عنــاد النــاس وجحودهــم، أن ينســحب مــن ذبيحــة جلجثــة 
فــال يمــوت. فعندمــا كان فــي جثســيماني كانــت كأس الويــل والعــذاب ترتجــف 
فــي يــده. كان فــي وســعه آنئــذ أن يمســح عرقــه المتســاقط كقطــرات الــدم تــاركا 
جنســنا المذنــب ليهلكــوا فــي إثمهــم. فلــو فعــل ذلــك لمــا كان هنالــك فــداء للنــاس 
ــْد  الســاقطين. ولكــن عندمــا أســلم المخلــص روحــه وصــرخ وهــو يمــوت قائــال: » قَ
أُكِْمــَل « حينئــذ تحقــق إتمــام تدبيــر الفــداء. وقــد صــودق علــى الوعــد الــذي قُــدم 
إلــى أبوينــا المذنبيــن فــي عــدن. فملكــوت النعمــة الــذي كان قــد ُوجــد بنــاء علــى 

وعــد هللا قبــال توطــدت أركانــه حينئــذ. 
وهكــذا كان مــوت المســيح — الحــادث نفســه الــذي كان التالميــذ ينظــرون 
إليــه بمثابــة دمــار وإنهيــار لرجائهــم — هــو الــذي حقــق ذلــك الرجــاء. ففــي حيــن 
أنــه أصابهــم بخيبــة أمــل قاســية ومريــرة كان هــو ذروة البرهــان علــى أن اعتقادهــم 
صحيــح. ذلــك الحــادث الــذي جعلهــم ينوحــون وييأســون كان هــو الــذي فتــح بــاب 
الرجــاء لــكل بنــى آدم، وفيــه تركــزت الحيــاة العتيــدة والســعادة األبديــة لــكل عبيــد 

هللا األمنــاء فــي كل األجيــال.
كانــت مقاصــد الرحمــة غيــر المحــدودة فــي طريقهــا إلــى اإلتمــام حتــى عبــر خيبة 
آمــال التالميــذ. ففيمــا ُربحــت قلوبهــم إلــى النعمــة اإللهيــة وإلــى قــوة تعليمــه إذ » لــم 
يتكلــم قــط إنســان « مثلــه فقــد اختلــط بالذهــب النقــي، ذهــب محبتهــم ليســوع، 
التــي مورســت فيهــا  مــع الكبريــاء العالمــي والطمــوح األنانــي. وحتــى فــي العليــة 
فريضــة الفصــح، فــي تلــك الســاعة الخطيــرة عندمــا كان معلمهــم قــد بــدأ يجــوز فــي 
ـُه يَُكــوُن  ظلمــة جثســيماني، فقــد » كَانَــْت بَيَْنُهــْم أَيْضــاً ُمَشــاَجرٌَة َمــْن ِمْنُهــْم يُظَــنُّ أَنّـَ
أَكْبَــَر « )لوقــا 22: 24(. كانــت رؤياهــم ممتلئــة بالعــرش واإلكليــل والمجــد، فــي 
حيــن كان أََمامهــم العــار وآلم البســتان ودار المحاكمــة وصليــب جلجثــة. إن كبريــاء 
قلوبهــم وتعطشــهم إلــى مجــد العالــم هــو مــا جعلهــم يتشــبثون بقــوة تعاليــم زمانهــم 
الكاذبــة فــال يعيــرون أقــوال المخلــص اللتفــات الالئــق، وهــي التــي توضــح طبيعــة 
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ملكوتــه الحقيقيــة وتشــير إلــى آلمــه وموتــه. وهــذه األخطــاء نتجــت عنهــا التجربــة 
— وهــي حــادة وقاســية ولكنهــا لزمــة — وقــد ُســمح بهــا ألجــل تأديبهــم. ومــع أن 
التالميــذ أخطــأوا فــي فهــم معنــى رســالتهم وأخفقــوا فــي تحقيــق انتظاراتهــم فإنهــم 
كــرزوا باإلنــذار المعطــى لهــم مــن هللا، وقــد كافــأ الــرب إيمانهــم وأكــرم طاعتهــم. قــد 
اســتؤمنوا علــى المنــاداة بإنجيــل ســيدهم المجيــد لــكل األمــم. فلكــي يعّدهــم لهــذا 

العمــل ُســمح لهــم بالمــرور فــي ذلــك الختبــار الــذي بــدا لهــم مؤلمــا ومريــرا.

إيمان واع
» ابْتَــَدأَ  و  عمــواس  إلــى  طريقهمــا  فــي  للتلميذيــن  قيامتــه  بعــد  يســوع  ظهــر 
َجِميــعِ  ِفــي  ِبــِه  ــَة  الُْمْختَصَّ األمــور  لَُهَمــا  ــُر  يَُفسِّ األَنِْبيَــاِء  َجِميــعِ  َوِمــْن  ُموَســى  ِمــْن 
اإليمــان.  فيهمــا  واضطــرم  التلميذيــن  قلبــا  ثــار  وقــد   .)27  :24 )لوقــا  الُْكتُــِب « 
لقــد ُولــدا » لرجــاء حــي « حتــى قبلمــا أعلــن يســوع نفســه لهمــا. وقــد قصــد أن 
 .)19  :1 بطــرس   2( الثابتــة  النبــوة  كلمــة  علــى  إيمانهمــا  ويثبــت  أفهامهمــا  ينيــر 
كان يريــد أن يتأصــل الحــق فــي ذهنيهمــا ليــس فقــط ألنــه كان مدعومــاً بشــهادته 
الشــخصية بــل بســبب البرهــان الــذي ل شــك فيــه الــذي تقدمــه رمــوز النامــوس 
الطقســي وظاللــه ونبــوات العهــد القديــم. كان تالميــذ المســيح فــي حاجــة إلــى 
المســيح  معرفــة  يحملــوا  لكــي  بــل  أنفســهم  ألجــل  فقــط  ليــس  الواعــي  اإليمــان 
إلــى العالــم. وكخطــوة أولــى فــي إيصــال هــذه المعرفــة وجــه يســوع تلميذيــه إلــى 
» موســى وجميــع األنبيــاء «. هــذه هــي الشــهادة التــي أعطاهــا المخلّــص، الــذي 

القديــم وأهميتهــا. العهــد  المــوت، لقيمــة كتــب  مــن  قــام 

الشك يتحول إلى يقين
التلميذيــن  ذينــك  مــن  كل  قلــب  فــي  حــدث  الــذي  التغييــر  أعظــم  كان  ومــا 
وهمــا ينظــران مــرة أخــرى إلــى وجــه معلمهمــا الحبيــب! )لوقــا 2: 32(. فبمعنــى 
فــي  موســى  عنــه  كتــب  الــذي  ذاك  » وجــدا  قبــل  مــن  حــدث  ممــا  وأدق  أكمــل 
النامــوس واألنبيــاء «. وعــدم اليقيــن واأللــم واليــأس قــد أفســحت المجــال لليقيــن 
قيامتــه » كانــوا كل حيــن  بعــد  التالميــذ  أن  الصافــي. ول عجــب  التــام واإليمــان 
فــي الهيــكل يســبحون ويباركــون هللا «. أمــا الشــعب فــإذ لــم يكونــوا يعرفــون شــيئا 
أكثــر مــن مــوت المخلــص المشــين كانــوا ينتظــرون أن يــروا علــى وجوههــم تعابيــر 
الحــزن والرتبــاك والهزيمــة، ولكنهــم شــاهدوا أََمــاَرات الفــرح والنصــرة. فمــا أعظــم 
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اإلعــداد الــذي حصــل عليــه هــؤلء التالميــذ للعمــل الــذي كان أََمامهــم! لقــد جــازوا 
بــدا  أنــه عندمــا  لهــم أن يختبروهــا، وقــد رأوا كيــف  فــي أعمــق تجربــة كان متاحــا 
للعيــون البشــرية أنهــم قــد خســروا كل شــيء فقــد تمــت كلمــة هللا بانتصــار عظيــم. 
فمنــذ ذلــك الحيــن أي شــيء كان فــي وســعه أن يرعــب إيمانهــم أو يقلــل مــن توهــج 
محبتهــم؟ ففــي أقســى حــالت الحــزن حصلــوا علــى » تعزيــة قويــة « وعلــى رجــاء 
كان » كَِمرَْســاٍة لِلنَّْفــِس ُمؤْتََمَنــٍة َوثَاِبتـَـٍة « )عبرانييــن 6: 18، 19(. لقــد كانــوا شــهودا 
لحكمــة هللا وقدرتــه، وقــد تيقنــوا » أَنَّــُه لَ َمــْوَت َولَ َحيَــاَة، َولَ َمالَئَِكــَة َولَ ُرَؤَســاَء َولَ 
أُُمــوَر َحاِضــرًَة َولَ ُمْســتَْقبَلًَة، َولَ ُعلْــَو َولَ ُعْمــَق، َولَ َخلِيَقــَة أخــرى «.  قُــوَّاِت، َولَ 
ـِذي أََحبََّنــا « )روميــة 8: 38،  وقــد قالــوا: » ِفــي هــِذِه َجِميِعَهــا يَْعظُــُم انِْتَصارُنَــا ِبالّـَ
ــا كَلَِمــُة الــرَّبِّ فَتَثْبُــُت إلــى األبــد « )1 بطــرس 1: 25(. » َمــْن ُهــَو  39،37(. » َوأَمَّ
الَّــِذي يَِديــُن؟ اَلَْمِســيُح ُهــَو الَّــِذي َمــاَت، بـَـْل ِبالَْحــِريِّ قـَـاَم أَيْضــاً، الَّــِذي ُهــَو أَيْضــاً َعــْن 

ـِذي أَيْضــاً يَْشــَفُع ِفيَنــا « )روميــة 8: 34(. يَِميــِن هللِا، الّـَ
قــال الــرب: » َولَ يَْخــزَى َشــْعِبي إلــى األبــد « )يوئيــل 2: 26(. » ِعْنــَد الَْمَســاِء 
التالميــذ  اجتمــع  عندمــا   .)5  :30 )مزمــور  ـٌم «  تَرَنُـّ بَــاِح  الصَّ َوِفــي  الْبُــَكاُء،  يَِبيــُت 
بمخلصهــم يــوم قيامتــه والتهبــت قلوبهــم فيهــم وهــم يصغــون إلــى أقوالــه، وعندمــا 
نظــروا إلــى رأســه ويديــه وقدميــه التــي قــد ســحقت ألجلهــم، وعندمــا أخذهــم قبــل 
إلــى  ليباركهــم أمرهــم قائــال: » اْذَهبُــوا  يديــه  فــإذ رفــع  بيــت عنيــا،  إلــى  صعــوده 
الَْعالـَـِم أَْجَمــَع َواكْــِرُزوا ِباإِلنِْجيــل لِلَْخلِيَقــِة « ثــم أضــاف قولــه: » َوَهــا أَنـَـا َمَعُكــْم ُكلَّ 

ْهــِر « األيــام إلــى انِْقَضــاِء الدَّ
 )مرقــس 16: 16؛ متــى 28: 20(. وعندمــا نــزل المعــزي الموعــود بــه فــي يــوم 
الخمســين وأعطيــت لهــم قــوة مــن األعالــي، واهتــزت نفوســهم إلحساســهم بوجــود 
ســيدهم الصاعــد، فهــل كانــوا يرضــون حينئــذ، مــع أنــه كان عليهــم أن يســيروا فــي 
طريــق، كطريــق ســيدهم، يــؤدي إلــى التضحيــة والستشــهاد، أن يســتبدلوا خدمــة 
إنجيــل نعمتــه و » إكليــل الِبــّر « الــذي ســينالونه عنــد مجيئــه، بأمجــاد عــرش أرضــي 
كان هــو األمــل المــراود نفوســهم عنــد بــدء تلمذتهــم؟ إن ذاك الــذي هــو “قــادر أن 
يفعــل أكثــر جــدا ممــا نطلــب أو نفتكــر « قــد منحهــم مــع شــركة آلمــه شــركة فرحــه، 
فــرح » اإلتيــان بأبنــاء كثيريــن إلــى المجــد «، فــرح ل ينطــق بــه، » ثقــل مجــد أبــدي «، 

ــَة « ل تُقــاس بــه. ــَة ِضيَقِتَنــا الَْوقِْتيَّ يقــول عنــه بولــس، » ِخفَّ
إنَّ اختبــار التالميــذ الذيــن كــرزوا » بإنجيــل الملكــوت « عنــد المجــيء األول 
للمســيح وجــد نظيــره فــي اختبــار الذيــن أعلنــوا رســالة مجيئــه الثانــي. فمثلمــا خــرج 

350, 351



324  |  الصراع العظيم

التالميــذ يكــرزون قائليــن » قــد كمــل الزمــان واقتــرب ملكــوت هللا « كذلــك أعلــن 
ميلــر وزمــالؤه أن أطــول مــدة نبويــة أخيــرة تشــاهد فــي اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس موشــكة 
علــى النتهــاء، وأن الدينونــة قريبــة، وأن الملكــوت األبــدي ســيجيء. كانــت كــرازة 
التالميــذ فــي مــا يختــص بالزمــن مبنيــة علــى الســبعين أســبوعا المذكــورة فــي )دانيــال 
9(. وقــد أعلنــت الرســالة التــي قدمهــا ميلــر وزمــالؤه انتهــاء الـــ 2300 يــوٍم المذكــورة 
كــرازة كل  إن  منهــا.  جــزءاً  أســبوعاً  الســبعون  كانــت  والتــي  )دانيــال 8: 14(  فــي 
مــن الفريقيــن كانــت مبنيــة علــى إتمــام جــزء مــن قســم مختلــف مــن الحقبــة النبويــة 

العظيمــة نفســها.
الرســالة  فحــوى  يفهمــون  زمــالؤه  ول  ميلــر  وليــم  يكــن  لــم  األوليــن  وكالتالميــذ 
التــي حملوهــا ول أهميتهــا فهمــا كامــالً، فالضــاللت التــي كانــت قــد تمكنــت مــن 
الكنيســة أمــدا طويــال حالــت دون وصولهــم إلــى تفســير صحيــح لنقطــة هامــة فــي 
النبــوة. ولذلــك فمــع أنهــم أعلنــوا الرســالة التــي قــد كلفهــم هللا تقديمهــا إلــى العالــم، 

فإنــه بســبب ســوء فهمهــم معناهــا أصابهــم الفشــل.
ففــي شــرح نبــوة دانيــال )دانيــال 8: 14( القائلــة » إلــى ألفيــن وثــالث مئــة صبــاح 
العــام  الــرأي  القــدس « اتخــذ ميلــر، كمــا ســبق أن قلنــا،  ومســاء فيتبــرأ )يتطهــر( 
المقبــول أن األَرْض هــي القــدس. وكان يعتقــد أن تبرئــة القــدس ترمــز إلــى تطهيــر 
األَرْض بالنــار عنــد مجــيء الــرب. ولذلــك فعندمــا وجــد أن نهايــة الـــ 2300 يــوم قــد 
أنبــئ بهــا بوضــوح اســتنتج أن هــذا قــد كشــف عــن وقــت المجــيء الثانــي. وقــد نتــج 

خطــأه مــن قبولــه الــرأي المألــوف بخصــوص تحديــد معنــى القــدس.
كان  وكهنوتــه  المســيح  لذبيحــة  وظــال  رمــزا  كان  الــذي  الرمــزي  النظــام  فــي 
دورة خدمتــه  فــي  الكهنــة  رئيــس  يمارســها  آخــر خدمــة  تبرئتــه  أو  القــدس  تطهيــر 
إزالتهــا عــن  أو  الخطيئــة  الكفــارة، أي رفــع  مــن أعمــال  الســنوية. كان آخــر عمــل 
إِْســرَائِيل. وكان يشــير إلــى آخــر خدمــة مــن خدمــات رئيــس كهنتنــا فــي الســماء، 
الخدمــة  هــذه  ومحوهــا.  الســماء  أســفار  فــي  المســجلة  شــعبه  خطايــا  رفــع  أي 
تشــمل عمــال مــن أعمــال الفحــص والدينونــة وهــي تســبق مباشــرة مجــيء المســيح 
فــي ســحاب الســماء بقــوة ومجــد عظيــم، ألنــه عندمــا يجــيء ســتكون كل القضايــا 
قــد بـُـتَّ فيهــا. يقــول يســوع: » أُْجرَتـِـي َمِعــي ألَُجــاِزَي كُلَّ َواِحــٍد كََمــا يَُكــوُن َعَملـُـُه « 
) رؤيــا 22 : 12(. هــذا هــو عمــل الدينونــة الــذي يســبق المجــيء الثانــي مباشــرة 
والمعلــن فــي رســالة المــالك األول المدونــة فــي رؤيــا 14: 7 القائلــة: » َخافُــوا 

هللَا َوأَْعطُــوُه َمْجــًدا، ألنــه قَــْد َجــاَءْت َســاَعُة َديُْنونَِتــِه «.
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إن مــن قــد أعلنــوا هــذا اإلنــذار قدمــوا الرســالة الصائبــة فــي الوقــت المعيــن. 
ولكــن كمــا أعلــن التالميــذ األولــون قائليــن: “قــد كمــل الزمــان واقتــرب ملكــوت هللا « 
وكان ذلــك مبنيــا علــى مــا ورد فــي )دانيــال 9(، بينمــا أخفقــوا فــي فهــم حقيقــة كــون 
مــوت مســيا قــد أنبــئ عنــه فــي الســفر نفســه، كذلــك كــرز ميلــر وزمــالؤه بالرســالة 
المبنيــة علــى مــا ورد فــي دانيــال 8: 14 ورؤيــا 14: 7، ولكــن غــاب عــن أنظارهــم 
أنــه كانــت توجــد رســائل أخــرى مبيَّنــة فــي رؤيــا 14 كان ينبغــي تقديمهــا أَيْضــاً قبــل 
مجــيء الــرب. وكمــا أخطــأ التالميــذ فــي مــا يختــص بالملكــوت الموشــك أن يُقــام 
فــي نهايــة الســبعين أســبوعا، كذلــك أخطــأ األدفنتســت فــي مــا يختــص بالحــادث 
الــذي ســيقع فــي نهايــة الـــ 2300 يــوم. ففــي كلتــا الحالتيــن كان هنالــك قبــول أو 
بالحــري تعلــق بالخطــأ المألــوف، األمــر الــذي أعمــى أذهانهــم عــن الحــق. ولقــد تمــم 
كال الفريقيــن إرادة هللا فــي تقديــم الرســالة التــي كان يرغــب فــي تبليغهــا، وكال 

الفريقيــن أصابتهــم الخيبــة بســبب ســوء فهمهــم وســوء تقديرهــم.
بالدينونــة كمــا  بتقديــم اإلنــذار  الســماح  مــن  الرحيــم  تمــم قصــده  إل أن هللا 
إلــى  يأتــون  النــاس  جعــل  بعنايتــه  قريبــا، وهللا  العظيــم  اليــوم  كان  تمامــا.  م  قــدِّ
د لكــي يعلــن لهــم مــا فــي قلوبهــم. كان القصــد مــن الرســالة  اختبــار وقــت محــدَّ
كانــت  إذا  مــا  يــروا  أن  عليهــم  يجــب  كان  وتطهيرهــا.  الكنيســة  اختبــار  هــو 
بأنهــم  يقــرون  كانــوا  لقــد  والســماء.  بالمســيح  أم  بالعالــم  متعلقــة  عواطفهــم 
يحبــون المخلــص، فــكان عليهــم اآلن أن يبرهنــوا علــى تلــك المحبــة. فهــل كانــوا 
أطماعهــم  عــن  ويتخلــوا  وينبذوهــا  الدنيويــة  آمالهــم  يرفضــوا  ألن  مســتعدين 
أن تســاعدهم علــى  بالرســالة  المقصــود  بفــرح؟ كان  بمجــيء ســيدهم  ويرحبــوا 
إليقاظهــم  بهــم  رحمــة  إليهــم  أرســلت  لقــد  الحقيقيــة.  الروحيــة  حالتهــم  معرفــة 

والتذلــل. بالتوبــة  الــرب  يطلبــوا  حتــى 
ولئــن كانــت خيبتهــم أَيْضــاً نتيجــة ســوء فهمهــم الرســالة التــي قدموهــا فقــد كان 
ل بــد أن تــؤول إلــى الخيــر. كان القصــد منهــا اختبــار قلــوب مــن كانــوا قــد اعترفــوا 
بقبــول اإلنــذار. ففــي مواجهــة الفشــل الــذي أصابهــم هــل يتخلــون عــن اختبارهــم 
فــي طيــش ويطرحــون عنهــم الثقــة بكلمــة هللا، أم أنهــم بالصــالة والتذلــل يطلبــون 
الذيــن تحركــوا بدافــع  كــم عــدد  النبــوة؟  لفهــم مغــزى  فيــه  قــد أخفقــوا  مــا  معرفــة 
القلــوب والعديمــي  الفاتــري  أو الهتيــاج واإلثــارة؟ وكــم عــدد  الخــوف والندفــاع 
إلــى  يُدعــون  فعندمــا  الــرب.  يحبــون ظهــور  بأنهــم  كثيــرون  اعتــرف  لقــد  اإليمــان؟ 
يرفضــون  فهــل  والخيبــة  التباطــؤ  اختبــار  وإلــى  وتعييراتــه  العالــم  احتمــال ســخرية 
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اإليمــان؟ هــل يطرحــون جانبــا الحقائــق التــي تدعمهــا شــهادة كلمــة هللا الصريحــة 
غايــة الصراحــة لكونهــم لــم يفهمــوا معامــالت هللا معهــم فــي الحــال؟

إن هــذا الختبــار يكشــف عــن قــوة الذيــن بإيمــان حقيقــي أطاعــوا مــا قــد آمنــوا 
بأنــه تعليــم كلمــة هللا وروحــه. وهــو وحــده يعلمهــم خطــر قبــول نظريــات النــاس 
ــاب الُمَقــدَّس مفســرا نفســه بنفســه. إن الرتبــاك  وتفســيراتهم بــدل مــن جعــل اَلِْكتَ
والتأديــب  اإلصــالح  إلــى  ســيؤديان  اإليمــان  أولد  خطــأ  عــن  الناشــئين  والحــزن 
المطلوبيــن. وهــذا يقودهــم إلــى درس الكلمــة النبويــة بــكل تدقيــق. وســيتعلمون 
أن يمتحنــوا بحــرص أكبــر أســاس إيمانهــم وأن يرفضــوا كل مــا لــم يكــن مؤسســا علــى 

كلمــة الحــق حتــى لــو كان أكثريــة النــاس فــي العالــم المســيحي يقبلونــه.
المؤمنيــن  لهــؤلء  األوليــن ســيتضح لحقــا  التالميــذ  مــع  الحــال  وكمــا كانــت 
مــا كان يبــدو غامضــا عــن أذهانهــم فــي ســاعة التجربــة. فعندمــا يــرون » عاقبــة 
الــرب « ســيعرفون أنــه علــى رغــم التجربــة التــي نتجــت مــن أخطائهــم فــإن مقاصــد 
وســيتعلمون  اإلتمــام.  إلــى  طريقهــا  فــي  بثبــات  ســائرة  كانــت  نحوهــم  محبتــه 
وحــق  » رحمــة  طرقــه  كل  وأن  ورؤوف «  الرحمــة  » كثيــر  أنــه  مبــارك  باختبــار 

وشــهاداته «. عهــده  لحافظــي 

354



20
نهضة دينية عظيمة

الســريع  المســيح  مجــيء  نبــأ  إعــالن  عنــد  عظيمــة  نهضــة  بحــدوث  أُنبــئ  لقــد 
الــواردة فــي رؤيــا 14. إن  وإذاعتــه، كمــا هــو وارد فــي نبــوة رســالة المــالك األول 
ــاكِِنيَن َعلَــى  ــَر السَّ ـٌة، لِيُبَشِّ ــَماِء َمَعــُه ِبَشــارٌَة أَبَِديّـَ مــالكا يُــرى طائــرا » ِفــي َوَســِط السَّ
الرســالة  يعلــن  َوَشــْعٍب « و » بصــوت عظيــم «  َولَِســاٍن  َوقَِبيلَــٍة  ــٍة  أُمَّ وَكُلَّ  األَرِْض 
َواْســُجُدوا  َديُْنونَِتــِه،  َســاَعُة  َجــاَءْت  قَــْد  َمْجــًدا، ألنــه  َوأَْعطُــوُه  قائــال: » َخافُــوا هللَا 

)رؤيــا 14: 6، 7(. الِْميَــاِه «  َويََناِبيــعِ  َوالْبَْحــِر  َواألَرْض  ــَماِء  السَّ لَِصانِــعِ 
إن حقيقــة القــول بــأن مــالكا هــو المبشــر بهــذا اإلنــذار هــي حقيقــة لهــا معناها. 
لقــد ُســرت حكمــة هللا أن تـُـِدْل علــى ســمو العمــل الــذي ســتتممه الرســالة، وعلــى 
وقوتــه ومجــده.  الســماء  رســول  بطهــارة  اللذيــن ســيرافقانها،  والمجــد  الســلطان 
بــه  الــذي  العظيــم «  » والصــوت  و  الســماء «  وســط  » فــي  المــالك  طيــران  إن 
ــٍة  أُمَّ » كُلَّ   — األَرْض «  علــى  » الســاكنين  كل  علــى  وإذاعتــه  اإلنــذار  ســيُلقى 
َوقَِبيلـَـٍة َولَِســاٍن َوَشــْعٍب « — كل ذلــك يبرهــن علــى تلــك النهضــة واتســاع مداهــا 

بحيــث تشــمل العالــم كلــه.
والرســالة نفســها تفيــض نــورا بالنســبة إلــى وقــت حــدوث تلــك النهضــة. فقــد 
أعلــن أنهــا جــزء مــن » البشــارة األبديــة « وأنهــا تعلــن عــن بــدء الدينونــة. لقــد كُــرز 
برســالة الخــالص فــي كل العصــور، لكــّن هــذه الرســالة هــي جــزء مــن البشــارة التــي 
مــا كان يمكــن إذاعتهــا إل فــي األيــام األخيــرة، ألن ذلــك الوقــت هــو وحــده الــذي 
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يصــدق فيــه القــول أن ســاعة الدينونــة قــد أتــت. فالنبــوات تقــدم بعــض الحــوادث 
المتتابعــة التــي تنتهــي كلهــا ببــدء الدينونــة. ويصــدق هــذا القــول علــى ســفر دانيــال 
بنــوع خــاص. لكــّن ذلــك الجــزء مــن النبــوة الــذي لــه صلــة باأليــام األخيــرة قــد أُمــر 
دانيــال بــأن يخفيــه ويختمــه » إلــى وقــت النهايــة «. فإلــى أن نصــل إلــى هــذا الوقــت 
ليــس فــي المســتطاع إذاعــة رســالة عــن الدينونــة مبنيــة علــى إتمــام هــذه النبــوات. 
ولكــن فــي وقــت النهايــة كمــا يقــول النبــي: » كثيــرون يتصفحونــه )كثيــرون يركضــون 

هنــا وهنــاك( والمعرفــة تــزداد « )دانيــال 12: 4(.
أيامــه.  فــي  المســيح  انتظــار مجــيء  مــن  الكنيســة  الرســول  بولــس  ولقــد حــذر 
فقال: » لَ يَأْتِي إِْن لَْم يَأِْت الرْتَِداُد أَوَّلً، َويُْستَْعلَْن إِنَْساُن الَْخِطيَِّة، ابُْن الَْهالَِك « 
)2 تســالونيكي 2: 3(. ل يأتــي إل بعــد الرتــداد العظيــم وبعــد المــدة الطويلــة، مــدة 
» إنســان  إن  الــرب.  مجــيء  ننتظــر  أن  لنــا  هــذا  بعــد  الخطيــة «؛  » إنســان  حكــم 
الخطيــة « الملقــب أَيْضــاً بـــ » ِســَر اإلِثْــِم « و » وابــن الهــالك « و » األثيــم « يرمــز 
إلــى البابويــة التــي أنبــئ عنهــا فــي النبــوة، وكانــت ســتحتفظ بســيطرتها لمــدة 1260 
يأتــي المســيح  يكــن ممكنــا أن  فــي عــام 1798. ولــم  المــدة انقضــت  ســنة. هــذه 
قبــل ذلــك الحيــن. إن بولــس يتنــاول بتحذيــره كل النظــام المســيحي حتــى إلــى عــام 

1798. فبعــد ســنة 1798 ســتذاع رســالة مجــيء الثانــي للمســيح 
م مثــل تلــك الرســالة فــي مــا مضــى. فبولــس، كمــا رأينــا، لــم يكــرز بهــا.  لــم تُقــدَّ
لقــد وّجــه أنظــار ســامعيه إلــى المســتقبل، الــذي كان بعيــدا جــدا آنئــذ، علــى أنــه 
وقــت مجــيء الــرب. والمصلحــون لــم يذيعــوه. وقــد قــال مارتــن لوثــر إن الدينونــة 
لــن تأتــي إل بعــد مــرور نحــو 300 ســنة بعــد زمانــه. ولكــن منــذ عــام 1798 لــم يعــد 
ســفر دانيــال ســفرا مختومــا، فلقــد ازدادت المعرفــة بالنبــوات، وأذاع كثيــرون أن 

رســالة الدينونــة الخطيــرة قريبــة.

جوزيف ولف، الرسول المبعوث إلى العالم
وعلــى غــرار اإلصــالح العظيــم الــذي حــدث فــي القــرن الســادس عشــر ظهــرت 
نهضــة المجــيء الثانــي فــي كثيــر مــن ممالــك العالــم المســيحي فــي وقــت واحــد. ففــي 
كل من أوروبا وأمريكا قاد روح الرب كثيرين من رجال اإليمان والصالة لدرس النبوات، 
فإذ تتبعوا التاريخ الموحى به رأوا البرهان المقنع على أن نهاية كل شيء قريبة. وفي 
كثيــر مــن البلــدان المختلفــة كانــت توجــد جماعــات منعزلــة مــن المســيحيين، هــؤلء 

النــاس وصلــوا عــن طريــق درس الكتــاب وحــده إلــى العتقــاد بقــرب مجــيء المخلــص.
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فــي عــام 1821، أي بعدمــا وصــل ميلــر فــي تفســيره إلــى النبــوات المشــيرة إلــى 
يــوم الدينونــة، بــدأ الدكتــور جوزيــف ولــف، » الرســول المبعــوث إلــى العالــم «، فــي 
إذاعــة نبــا مجــيء الــرب الســريع. ُولــد ولــف فــي أَلَْمانْيَــا مــن أبويــن عبرانييــن. كان أبــوه 
حاخامــا يهوديــا، لكنــه اقتنــع منــذ صبــاه بصــدق الديــن المســيحي. ولمــا كان عقلــه 
نشــيطا محبــا للبحــث والســتقصاء كان يصغــي بــكل شــوق إلــى المحادثــات التــي 
كانت تدور في بيت أبيه حيث كان العبرانيون األتقياء يجتمعون كل يوم ليعددوا 
آمــال وانتظــارات شــعبهم ومجــد مســيا اآلتــي ورّد إِْســرَائِيل. وفــي يــوم مــن األيــام إذ 
ســمع ذلــك الصبــي اســم يســوع الناصــري ســأل مــن يكــون. فجــاءه الجــواب يقــول: 
» إنــه يهــودي ذو مواهــب عظيمــة جــدا. ولكــن بمــا أنــه قــد ادَّعــى أنــه مســيا فقــد 
حكمــت عليــه المحكمــة اليهوديــة بالقتــل «. فعــاد ذلــك الصبــي يســأل: » إذاً فلمــاذا 
خربت أورشليم، ولماذا نحن مسبيون؟ « فأجابه أبوه قائال: » واأسفاه! واأسفاه! 
إن الســبب فــي ذلــك هــو أن اليهــود قــد قتلــوا األنبيــاء «، ففــي الحــال بــرق فــي ذهــن 
ذلــك الصبــي هــذا الخاطــر: » ربمــا كان يســوع أَيْضــاً نبيــا، وقــد قتلــه اليهــود مــع أنــه 
كان بريئا « )308(. وقد كان هذا الشعور قويا بحيث أنه كان كثيرا ما يقف خارج 
كنائــس المســيحيين ليصغــي إلــى الكــرازة مــع أنــه كان قــد نُهــي عــن الدخــول إليهــا. 

وإذ كان ل يــزال فــي الســابعة مــن عمــره جعــل يتفاخــر أََمــام شــيخ مســيحي مــن 
جيرانــه بالنصــرة العتيــدة التــي ســتكون مــن نصيــب إِْســرَائِيل عنــد مجــيء مســيا. 
فقــال لــه الشــيخ: » ســأخبرك اآلن يــا ولــدي العزيــز عمــن كان مســيا الحقيقــي، لقــد 
كان هــو يســوع الناصــري ... الــذي قــد صلبــه أجــدادك كمــا قــد فعلــوا باألنبيــاء منــذ 
القديــم. اذهــب إلــى بيتــك واقــرأ األصحــاح الثالــث والخمســين مــن ســفر إشــعياء 
فتقتنــع بــأن يســوع المســيح هــو ابــن هللا « )309(، فاقتنــع فــي الحــال وذهــب إلــى 
البيت وقرأ ذلك األصحاح، وكان مندهشــا كيف تم ذلك الكالم تماما في يســوع 
الناصــري. فهــل كان كالم ذلــك المســيحي صادقــا؟ وقــد طلــب ذلــك الصبــي مــن 
أبيــه أن يفســر لــه تلــك النبــوة، ولكنــه قوبــل بصمــت عابــس بحيــث لــم يجــرؤ بعــد 
إلــى معرفــة  فــإن هــذا زاده شــوقا  ذلــك علــى طــرق ذلــك الموضــوع. ومــع ذلــك 

المزيــد مــن الديــن المســيحي.

متهم بالهرطقة
هــذه المعرفــة التــي طلبهــا ُحجبــت عنــه عمــدا فــي بيتــه اليهــودي. ولكــن إذ كان 
لــم يــزل فــي الحاديــة عشــرة مــن العمــر هجــر بيــت أبيــه وخــرج إلــى العالــم ليحصــل 
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لنفســه علــى التعليــم وليختــار دينــه وعمــل حياتــه. وقــد ســكن بعــض الوقــت مــع 
بعــض أقربائــه، لكنــه ســرعان مــا طُــرد مــن هنــاك لعتبارهــم إيــاه مرتــدا. ولمــا كان 
وحيدا وليس لديه مال، كان عليه أن يشق لنفسه طريقا بين الغرباء. فذهب من 
مــكان إلــى مــكان، وكان يــدرس باجتهــاد ويكســب عيشــه بتدريــس اللغــة العبريــة. 
وبتأثيــر معلــم كاثوليكــي قبــل العقيــدة الكاثوليكيــة وتكــوَّن لديــه هــدف هــو أن يكــون 
عينيــه،  نصــب  الهــدف  هــذا  كان  إذ  قليلــة  بســنين  ذلــك  وبعــد  لشــعبه.  مرســالً 
ذهــب إلــى رومــا ليواصــل دراســاته فــي كليــة نشــر اإليمــان )البروياغانــدا(، ولمــا كان 
معتــاداً علــى التفكيــر المســتقل والــكالم الصريــح جلــب علــى نفســه تهمــة الهرطقــة 
فــي تلــك الكليــة. وبــكل مجاهــرة هاجــم فضائــح الكنيســة وألــح علــى وجــوب إجــراء 
إصــالح عاجــل. ومــع أنــه كان قــد عومــل فــي بــادئ األمــر بالرضــى الخــاص مــن أحبــار 
رومــا عــاد فطُــرد منهــا بعــد ذلــك. وتحــت مراقبــة الكنيســة جعــل يتنقــل مــن مــكان 
إلــى مــكان إلــى أن تبرهــن أنــه ل يمكــن إخضاعــه للعبوديــة البابويــة. وقــد أعلــن أنــه ل 
يمكــن إصالحــه وأعطيــت لــه حريــة الذهــاب إلــى حيــث يريــد. فســافر حينئــذ إلــى 
إنكلتــرا حيــث اعتــرف بالعقيــدة البروتســتانتية وانضــم إلــى الكنيســة األنكليكانيــة. 

وبعــد دراســة دامــت عاميــن خــرج فــي عــام 1821 لتأديــة رســالته.
عندمــا قبــل ولــف الحــق العظيــم عــن المجــيء األول للمســيح كرجــل » أوجــاع 
ومختبــر الحــزن « رأى أن النبــوات تُظهــر بذلــك الوضــوح نفســه مجيئــه الثانــي بقــوة 
ومجــد. وعندمــا حــاول أن يرشــد شــعبه إلــى يســوع الناصــري كالشــخص الموعــود 
إلــى مجيئــه األول متضعــا كذبيحــة عــن خطايــا النــاس، فقــد  بــه ويوجــه أنظارهــم 

علمهــم أَيْضــاً عــن مجيئــه الثانــي كملــك ومخلــص.

ملك على كل األَْرض
وقد قال: » إن يسوع الناصري، مسيا الحقيقي الذي قد ثُقبت يداه ورجاله 
وسيق كشاة إلى الذبح، والذي كان رجل أوجاع ومختبر الحزن، والذي بعدما زال 
القضيب من يهوذا وســلطة التشــريع من بين رجليه جاء في مجيئه األول، ســيأتي 
ثانيــة فــي ســحب الســماء ببــوق رئيــس المالئكــة « )310(، » وســيقف علــى جبــل 
الزيتــون، والســلطان الــذي أعطــي آلدم قبــال علــى الخليقــة ولكنــه أضاعــه )تكويــن 1 
: 26؛ 3 : 7( ســيعطى ليســوع، فســيكون ملــكا علــى كل األَرْض، وســينتهي أنيــن 
الخليقــة وآلم مخاضهــا وستُســمع أغانــي الحمــد والشــكر... وعندمــا يأتــي يســوع 
فــي مجــد أبيــه مــع المالئكــة القديســين ... فالراقــدون المؤمنــون ســيقومون أول 
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)1 تســالونيكي 4 : 16؛ 1 كورنثــوس 15 : 23(. هــذا ندعــوه نحــن المســيحيين 
)إشــعياء 11: 9-6(  الحيوانيــة طبيعتهــا  المملكــة  تغيــر  وحينئــذ  األولــى،  القيامــة 
وتخضــع ليســوع )مزمــور 8(؛ وحينئــذ يعــم الســالم « )311(، » وسيشــرف الــرب 

علــى األَرْض مــرة ثانيــة ويقــول: » هــوذا هــي حســنة جــدا « )312(.
كان ولــف يؤمــن بــأن مجــيء الــرب قريــب، وقــد جعلــه تفســيره للفتــرات النبويــة 
يعتبر النهاية العظيمة في وقت قريب جدا من ذاك الذي حدده ميلر. وقد أجاب 
ولــف علــى مــن أوردوا هــذا القــول » أمــا ذلــك اليــوم وتلــك الســاعة فــال يعلــم بهمــا 
أحــد «، كمــا أجــاب علــى القائليــن بــأن النــاس ل يعلمــون شــيئا عــن قــرب المجــيء 
الثانــي، قائــال: » هــل قــال ســيدنا أن ذلــك اليــوم وتلــك الســاعة لــن يُعرفــا أبــدا؟ ألــم 
يعطنــا عالمــات األزمنــة لكــي نعــرف علــى القــل قــرب مجيئــه كمــا يعــرف اإلنســان 
أن الصيــف قريــب عندمــا تخــرج شــجرة التيــن أوراقهــا؟ )متــى 24: 32(. وهــل لــن 
نعــرف ذلــك الوقــت أبــدا فــي حيــن أنــه هــو نفســه يوصينــا ليــس فقــط بــأن نقــرأ مــا 
كتبه دانيال النبي بل أن نفهمه؟ وفي ســفر دانيال نفســه حيث ذكر أن الكالم ُختم 
عليــه إلــى وقــت النهايــة )الــذي كان هــو الواقــع فــي زمانــه(، فــإن كثيريــن )ســيركضون 
هنــا وهنــاك — وهــو تعبيــر عبرانــي عــن المالحظــة والتفكيــر فــي الوقــت » والمعرفــة 
)معرفــة ذلــك الوقــت( تــزداد « )دانيــال 12: 4(. وفضــال عــن ذلــك فــإن ربنــا لــم يقصد 
أن يقــول لنــا بهــذا أن قــرب الوقــت لــن يُعــرف، بــل أن » اليــوم « المحــّدد، و » الســاعة 
ل يعلــم بهمــا أحــد «. وهــو يقــول أنــه ســيُعرف مــن عالمــات األزمنــة مــا فيــه الكفايــة 

إلقناعنــا بالســتعداد لمجيئــه كمــا أعــد نــوح الفلــك « )313(.
وفــي مــا يختــص بنظــام التفســير المألــوف أو تحريــف الكتــب، كتــب ولــف يقــول: 
» إن الســواد األعظــم مــن أبنــاء الكنيســة المســيحية قــد انحرفــوا عــن المعنــى الواضــح 
الصريــح للكتــاب وارتــدوا إلــى نظــام البوذييــن الــكاذب، الذيــن يعتقــدون أن ســعادة 
الجنس البشري وغبطته العتيدة تنحصر في انتقالهم وطيرانهم في الهواء، ويظنون 
أنهم وهم يقرأون كلمة » اليهود « ينبغي أن يفهموها على أنها » األمم «، وعندما 
يقــرأون كلمــة » أورشــليم « ينبغــي فهمهــا علــى أنهــا » الكنيســة «، وعندمــا يقــال 
» األَرْض « فمعنــى ذلــك » الســماء «، ومجــيء الــرب يجــب أن يفهمــوه علــى أنــه 
نجــاح وتقــدم الجمعيــات التبشــيرية، والصعــود إلــى جبــل بيــت الــرب يجــب أن يفهــم 

منــه أنــه اجتمــاع جليــل لجماعــة الميثودســت « )314(.
وفــي غضــون األربــع والعشــرين ســنة مــن 1821 إلــى 1845 ســافر ولــف بعيــدا. 
ففــي أفريقيــا زار مصــر والحبشــة. وفــي آســيا تجــول فــي فلســطين وســوريا وبــالد 
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فــارس وبخــارى والهنــد. كمــا زار أَيْضــاً الوليــات المتحــدة. وفــي أثنــاء ســفره إلــى 
هنــاك كان يبشــر فــي جزيــرة القديســة هيالنــه. وقــد وصــل إلــى نيويــورك فــي آب 
)أغســطس( مــن عــام 1837، وبعدمــا تكلــم فــي تلــك المدينــة بشــر فــي فيالدلفيــا 
وبلتيمــور وأخيــرا تقــدم إلــى واشــنطن. وفــي هــذه المدينــة قــال: » بنــاء علــى طلــب 
قدمــه الرئيــس الســابق جــون كوينــي آدامــز، منحنــي أحــد بيــوت الكونكــرس، بإجمــاع 
يــوم ســبت  فــي  ألقيتهــا  المجلــس إللقــاء محاضــرة  اآلراء، حريــة اســتخدام قاعــة 
فرجينيــا  أســقف  بحضــور  وكذلــك  الكونغــرس،  أعضــاء  جميــع  بحضــور  وأكرمــت 
ورجــال اإلكليــروس ومواطنــي واشــنطن. وقــد منحنــي ذلــك الشــرف نفســه أعضــاء 
هيئــة حكومــة نيوجرســي وبنســلفانيا، وألقيــت أََمامهــم محاضــرات عــن بحوثــي فــي 

آســيا كمــا عــن ُملــك يســوع المســيح الشــخصي « )315(.

قوة في الكتاب
سافر الدكتور ولف إلى أشد الممالك همجية ووحشية من دون أن يحصل على 
ل كثيرا من المشاق وتعرض لمخاطر ل حصر  حماية من السلطات األوروبية، فتحمَّ
لهــا. لقــد ُضــرب بالفلقــة وتحمــل آلم الجــوع وبيــع كعبــد، وحكــم عليــه بالمــوت ثــالث 
مــرات، وكان محاطــا باللصــوص، وأحيانــا كاد يمــوت عطشــا. وفــي مــرة ُســلب كل مــا 
كان يملكــه وتـُـرك ليســافر مئــات األميــال ســيرا علــى قدميــه فــي الجبــال، وكان الثلــج 

يصــدم وجهــه وقدميــه الحافيتيــن اللتيــن تجمدتــا مــن الســير علــى األَرْض المجمــدة. 
المعاديــة أعلــن  المتوحشــة  القبائــل  بيــن  أعــزل  بــأل يســير وهــو  أنــذر  وعندمــا 
قائــال: » إنــي مــزود » ســالَح الصــالة والغيــرة للمســيح والثقــة بمعونتــه «، ثــم قــال: 
س فــي  » كمــا أننــي مــزود أَيْضــاً بمحبــة هللا والقريــب فــي قلبــي، واَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
س فــي اللغتيــن العبريــة  يــدي « )316( وأينمــا ذهــب كان يحمــل اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
واإلنكليزية. وقال عن احدى سفراته المتأخرة: » لقد ... أبقيت الكتاب مفتوحا 
فــي يــدي. وأحسســت أن قوتــي هــي فــي الكتــاب وأن قوتــه ســتعضدني « )317(.

وهكــذا جعــل يواصــل جهــوده إلــى أن وصلــت رســالة الدينونــة إلــى قســم كبيــر 
مــن المســكونة. لقــد نشــر كلمــة هللا بيــن اليهــود واألتــراك والفرنســيين والهنــدوس 
وقوميات وأجناس كثيرة بلغات مختلفة، وفي كل مكان بشر بُملك مسيا اآلتي.

فــي رحلتــه إلــى بخــارى وجــد شــعبا نائيــاً منعــزل يعتنــق عقيــدة مجــيء الــرب 
الكتــاب  الســيرة وهــذا  يســمى  كتابــا  يملكــون  اليمــن  عــرب  وقــال: » إن  الســريع. 
يتوقعــون  وهــم  عظيــم،  بمجــد  وملكــه  للمســيح  الثانــي  المجــيء  بعقيــدة  يصــرح 
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حــدوث وقائــع عظيمــة فــي عــام 1840 « )318(. » وفــي اليمــن ... قضيــت ســتة 
أيــام مــع بنــي ركاب. إنهــم ل يشــربون خمــرا ول يغرســون كرمــا ول يزرعــون حقــال 
ويعيشــون فــي الخيــام، ويذكــرون يونــاداب الشــيخ الصالــح ابــن ركاب. وقــد وجــدت 
بيــن تلــك الجماعــة أفــرادا مــن بنــي إِْســرَائِيل مــن ســبط دان... وهــم ينتظــرون مــع 

بنــي ركاب ســرعة مجــيء مســيا فــي ســحاب الســماء « )319(.
وإن مرســال آخــر وجــد عقيــدة مشــابهة ســائدة فــي بــالد التتــار. وقــد ســأل كاهــن 
تتــاري ذلــك المرســل عمــا إذا كان يعــرف وقــت المجــيء الثانــي للمســيح. وعندمــا 
أجابــه المرســل بأنــه ل يعــرف عــن ذلــك شــيئا بــدا الندهــاش العظيــم علــى الكاهــن 
مــن مثــل ذلــك الجهــل الــذي يعتــرف بــه رجــل يقــول بأنــه معلــم للكتــاب المقــدس، 
ثــم أعلــن عــن اعتقــاده المبنــي علــى النبــوة بــأن المســيح ســيأتي حوالــي عــام 1844.

رسالة المجيء في إنكلترا 
برســالة  بالكــرازة  إنكلتــرا  فــي  نــودي   ،1826 عــام  فــي  أي  مبكــر،  وقــت  وفــي 
المجــيء. وفــي هــذه البــالد لــم تتخــذ هــذه النهضــة شــكال محــددا كمــا فــي أمريــكا، 
إذ لــم يعلِّمــوا جهــارا عــن الوقــت المحــّدد للمجــيء، لكــّن الحقيقــة العظيمــة الخاصــة 
بمجــيء المســيح الســريع بقــوة ومجــد أعلنــت علــى نطــاق واســع. ولــم يقتصــر هــذا 
علــى المنشــقين والمخالفيــن وحدهــم. فالكاتــب اإلنكليــزي مورانــت بــروك يقــرر 
أنــه حوالــي 700 خــادم مــن خــدام كنيســة إنكلتــرا كانــوا دائبيــن فــي الكــرازة » ببشــارة 
الــرب  إلــى عــام 1844 كموعــد لمجــيء  التــي تشــير  الملكــوت هــذه «. والرســالة 
قدمــت إلــى شــعب بريطانيــا العظمــى أَيْضــاً. ومــن الوليــات المتحــدة انتشــرت، 
الكتــب  بعــض  طبــع  أعيــد  وقــد  المجــيء.  عــن  مطبوعــات  واســع،  نطــاق  علــى 
والصحــف فــي إنكلتــرا. وفــي عــام 1842 عــاد روبــرت ونتــر اإلنكليــزي المولــد، والــذي 
قبــل عقيــدة المجــيء وهــو فــي أمريــكا، إلــى وطنــه ليكــرز بمجــيء الــرب. واشــترك 
كثيرون معه في ذلك العمل، فأعلنت رسالة الدينونة في كثير من أنحاء إنكلترا.

وفــي أمريــكا الجنوبيــة، فــي وســط الهمجيــة والكهنــة المحتاليــن، وجــد لكونــزا، 
الــذي كان إســبانيا ينتمــي إلــى الجزويــت، طريقــه إلــى اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس، وهكــذا 
اعتنــق عقيــدة قــرب المجــيء الثانــي. وإذ اســتُفز ليقــدم اإلنــذار متحاشــيا انتقــادات 
د  رومــا نشــر آراءه باســم مســتعار هــو » المعلــم بــن عــزرا «، مصــورا نفســه أنــه تجــدَّ
مــن اليهوديــة إلــى المســيحية. وكان لكونــزا يعيــش فــي القــرن الثامــن عشــر، ولكــن 
قرابــة العــام 1825 وجــد كتابــه طريقــه إلــى لنــدن حيــث ترجــم إلــى اللغــة اإلنكليزيــة، 
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وكان نشــره عامــال مــن عوامــل تعميــق الهتمــام الــذي كان قــد بــدأ يســتيقظ فــي 
إنكلتــرا بموضــوع المجــيء الثانــي.

أمــا فــي أَلَْمانْيَــا فقــد كــرز بهــذه العقيــدة فــي القــرن الثامــن عشــر علــى يــد بنــكل 
الــذي كان أحــد خــدام الكنيســة اللوثريــة وأســتاذا يشــار إليــه بالبنــان، كمــا كان ناقــداً 
كبيــراً. فبعدمــا أتــم بنــكل تحصيلــه العلمــي، كــرَّس نفســه لدراســة الالهــوت، التــي 
أمالــه إليهــا عقلــه الوقــور المحــب للديــن بالفطــرة. وكان لتهذيبــه وتدريبــه الباكــر أثــر 
كبيــر فــي ذلــك. وكغيــره مــن الشــباب الكثيــري التفكيــر قبلــه وفــي أيامــه كان عليــه أن 
يصــارع الشــكوك والصعوبــات الدينيــة، وبتأثــر عميــق يشــير إلــى » الســهام الكثيــرة 
التــي أصابــت قلبــه المســكين وجعلــت شــبابه صعــب الحتمــال « )320( جعــل 
يدافــع عــن قضيــة الحريــة الدينيــة بعدمــا صــار عضــوا فــي مجلــس وتنبــرك الكنســّي، 
» وبينمــا كان متمســكاً بحقــوق الكنيســة وامتيازاتهــا كان مدافعــاً عــن أكبــر قــدر 
مــن الحريــة علــى أن تُمَنــح للذيــن يشــعرون بأنهــم ملزمــون، إطاعــة لضمائرهــم، بــأن 
ينســحبوا مــن كنيســتهم « )321(. ول يــزال النــاس فــي إقليمــه يحســون بالنتائــج 

الصالحــة لهــذه السياســة.
وإذ كان بنــكل يعــد عظــة ممــا ورد فــي األصحــاح الحــادي والعشــرين مــن ســفر 
الرؤيــا ليلقيهــا فــي يــوم أحــد المجــيء أشــرق نــور المجــيء الثانــي للمســيح فــي ذهنــه. 
وانكشــفت نبــوات ســفر الرؤيــا أََمــام ذهنــه، األمــر الــذي لــم يكــن لــه بــه عهــد مــن 
قبــل. ولمــا غمــره الشــعور باألهميــة الهائلــة المدهشــة والمجــد الفائــق للمناظــر التــي 
يعرضهــا النبــي اضطــر إلــى النصــراف عــن التفكيــر فــي ذلــك الموضــوع إلــى حيــن. 
وعندمــا اعتلــى المنبــر أُقحــم ذلــك الموضــوع ذاتــه علــى عقلــه بــكل وضوحــه وقوتــه. 
ومــن ذلــك الحيــن كــرس نفســه لــدرس النبــوات، وعلــى الخصــوص تلــك المذكــورة 
فــي ســفر الرؤيــا، وســرعان مــا اقتنــع بأنهــا تشــير إلــى قــرب مجــيء المســيح. والتاريــخ 
الــذي حــدده علــى أنــه وقــت المجــيء الثانــي كان قريبــا جــدا مــن التاريــخ الــذي 

حــدده ميلــر بعــد ذلــك.
ولقــد انتشــرت مؤلفــات بنــكل فــي جميــع أنحــاء العالــم المســيحي. وآراؤه عــن 
النبــوة قبلهــا جميــع ســكان وليــة وتنبــرك وانتشــرت فــي بعــض أنحــاء أَلَْمانْيَــا إلــى 
حــٍد مــا. وظلــت النهضــة باقيــة بعــد موتــه وســمعت رســالة المجــيء فــي أَلَْمانْيَــا فــي 
الوقــت نفســه الــذي كانــت فيــه تســترعي النتبــاه فــي بلــدان أخــرى. وفــي تاريــخ 
ســابق ذهــب بعــض المؤمنيــن إلــى روســيا وهنــاك كّونــوا مســتعمرات، ول تــزال 

الكنائــس األلمانيــة فــي تلــك البــالد تعتنــق عقيــدة قــرب مجــيء المســيح.
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إشراق النور في فرنسا وسويسرا
فــارل  فــي فرنســا وسويســرا. ففــي جنيــف حيــث كان  النــور  وكذلــك أشــرق 
كان  الثانــي.  المجــيء  برســالة  جوســيه  كــرز  اإلصــالح،  حــق  نشــرا  قــد  وكلفــن 
جوســيه ل يــزال طالبــا فــي المدرســة عندمــا اصطــدم بــروح التديــن العقلــي التــي 
ســادت أوروبــا كلهــا فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر وأوائــل التاســع عشــر؛ وعندمــا 
إلــى  يميــل  الحقيقــي، كان  اإليمــان  يجهــل  أنــه كان  عــن  الخدمــة، ففضــال  دخــل 
الشــك والرتيــاب. ففــي شــبابه راق لــه أن يــدرس النبــوات، وبعدمــا طالــع كتــاب 
األصحــاح  فــي  ورد  مــا  انتباهــه  اســترعى  رولــن  كتبــه  الــذي  القديــم «  » التاريــخ 
الثانــي مــن ســفر دانيــال، وقــد أدهشــته الدقــة العجيبــة التــي بهــا تمــت النبــوة كمــا 
تُشــاهد فــي مــا كتبــه المــؤرخ. هنــا كانــت شــهادة علــى كــون الكتــب المقدســة 
موحــًى بهــا، وكانــت هــذه بمثابــة مرســاة لــه فــي وســط مخاطــر الســنين المتأخــرة. 
فلــم يعــد قانعــا بتعليــم الديــن العقلــي، وإذ كان يــدرس الكتــاب ويبحــث عــن نــور 

أوضــح قــاده ذلــك بعــد وقــت إلــى إيمــان إيجابــي.

األطفال يفهمون
واصــل فحــص النبــوات فوصــل إلــى العتقــاد أن مجــيء الــرب قــد اقتــرب. وإذ 
كان متأثــر بخطــورة هــذا الحــق العظيــم وأهميتــه رغــب فــي إذاعتــه علــى النــاس، 
لكــّن العتقــاد الســائد بــأن نبــوات دانيــال هــي أســرار ل يمكــن فهمهــا كانــت عقبــة 
فــي طريقــه. وأخيــرا قــرر — كمــا قــد فعــل فــارل مــن قبــل عندمــا أراد تبشــير جنيــف 
— أن يبــدأ باألطفــال، وكان يرجــو أنــه عــن طريقهــم سيســترعي اهتمــام الوالديــن.

» أريــد  قــال:  اإلجــراء  هــذا  مــن  قصــده  عــن  ذلــك  بعــد  يتكلــم  كان  وفيمــا 
تقديمــه  أردت  الموضــوع  هــذا  أهميــة  قلــة  بســبب  ليــس  أنــه  هــذا،  يُفهــم  أن 
بهــذا الشــكل المألــوف بــل علــى العكــس خاطبــت بــه األطفــال بســبب أهميتــه 
أل  أخشــى  وكنــت  النــاس،  يســمعني  أن  فــي  رغبــت  لقــد  العظيمــة.  وقيمتــه 
يســمعني أحــد لــو خاطبــت الكبــار أول «، » لذلــك عولــت علــى الذهــاب إلــى 
األصغــر فأجمــع جمهــورا مــن األطفــال؛ فــإذا زاد العــدد وكبــرت تلــك الجماعــة 
ورؤي أنهــم يســتمعون ويســرون بالســتماع ويهتمــون باإلصغــاء ويفهمــون الحــق 
بدورهــم  فالكبــار  حــال،  أخــرى  حلقــة  أعقــد  أن  بــد  فــال  الموضــوع  ويوضحــون 
تــم  فمتــى  ويدرســون.  يجلســون  كونهــم  اهتمامهــم  يســتوجب  ممــا  أنــه  ســيرون 

.)322( القضيــة «  كســبنا  فقــد  هــذا 
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وقــد نجــح ذلــك المســعى. فــإذ كان يخاطــب الصغــار جــاء الكبــار ليســمعوا. 
ذوي  مــن  جماعــة  بينهــم  وكان  المنتبهيــن.  بالســامعين  كنيســته  أروقــة  وامتــأت 
يــزورون  الذيــن كانــوا  الغربــاء واألجانــب  الغزيــر، ومــن  العاليــة والعلــم  المقامــات 

إلــى أماكــن أخــرى. جنيــف، وهكــذا انتقلــت الرســالة 
فإذ تشــجع جوســيه بهذا النجاح نشــر تعاليمه على أمل أن يزيد ذلك من إقبال 
النــاس علــى درس األســفار النبويــة فــي الكنائــس التــي يتكلــم النــاس فيهــا بالفرنســية. 
وقــد قــال: » إن طبــع الــدروس المعطــاة لــأولد هــو بمثابــة رد علــى البالغيــن الذيــن 
يهملــون دراســة مثــل تلــك األســفار مســتندين إلــى ذلــك العــذر الــكاذب وهــو أنهــا 
غامضــة ول يمكــن فهمهــا، فكأننــي أقــول لهــم: » وكيــف يمكــن أن تكــون غامضــة فــي 
حيــن أن أطفالكــم يفهمونهــا؟ « ثــم أضــاف قائــال: » لقــد كانــت لــي رغبــة شــديدة 
فــي تعميــم معرفــة النبــوات بيــن شــعبنا إن أمكــن «. » وفــي الحــق يلــوح لــي أنــه ل 
توجــد دراســة أخــرى تطابــق حاجــات الزمــن أفضــل مــن هــذه «، » إننــا بهــذه الدراســة 

نتأهــب لمواجهــة الضيقــة القريبــة فنســهر وننتظــر يســوع المســيح «. 
ومــع أن غاوســن كان مــن أشــهر الوعــاظ المحبوبيــن الذيــن يتكلمــون الفرنســية 
فإنــه بعــد وقــت أوقــف عــن الخدمــة، وكان ذنبــه األكبــر هــو أنــه بــدل مــن اســتخدام 
كتاب التعليم المســيحي الكنســي، وهو كتاب غير مشــوق وفلســفي وخاٍل تقريبا 
س فــي تعليــم الشــباب. وقــد صــار  مــن اإليمــان اإليجابــي، اســتخدم اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
بعــد ذلــك معلمــا فــي مدرســة لهوتيــة بينمــا واصــل فــي أيــام اآلحــاد إعطــاء دروس 
فــي التعليــم المســيحي للصغــار وتعليمهــم مبــادئ اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس. وقــد أثــارت 
كتبــه عــن النبــوات اهتمامــا كبيــرا. وظــل مــن كرســي األســتاذية وعــن طريــق النشــر 
والمطبوعــات وفــي عملــه المحبــوب لديــه كمعلــم لأطفــال يحــدث تأثيــرا كبيــرا عــدة 
ســنين، وكانــت لــه اليــد الطولــى فــي اســترعاء انتبــاه الكثيريــن لــدرس النبــوات التــي 

كانــت تبرهــن أن مجــيء الــرب قريــب.

األطفال يكرزون في إسكندينافيا
واســع  اهتمامــا  فأثــارت  المجــيء  رســالة  أذيعــت  أَيْضــاً  إســكندينافيا  وفــي 
النطــاق. وقــد أوقــظ كثيــرون مــن طمأنينتهــم العديمــة الكتــراث ليعترفــوا بخطاياهــم 
فــي كنيســة  اإلكليــروس  رجــال  لكــّن  المســيح.  باســم  الغفــران  ويطلبــوا  ويتركوهــا 
كانــوا  مــن  ببعــض  الــزج  فــي  نفوذهــم  واســتخدموا  الحركــة  تلــك  قاومــوا  الدولــة 
كان  حيــث  كثيــرة  أماكــن  وفــي  الســجون.  غياهــب  فــي  الرســالة  بتلــك  يكــرزون 
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يصمــت صــوت الكارزيــن برســالة مجــيء الــرب القريــب علــى هــذا النحــو ســر هللا 
بــأن يرســل الرســالة بطريقــة عجائبيــة بواســطة األطفــال الصغــار. فــإذ كانــوا لــم يبلغــوا 
ســن الرشــد لــم يمكــن لقانــون الدولــة أن يردعهــم، ولذلــك ُســمح لهــم بــأن يتكلمــوا 

مــن دون إزعــاج.
العمــال  مســاكن  وفــي  الفقيــرة،  الطبقــات  بيــن  األكثــر  علــى  الحركــة  كانــت 
كان  أنفســهم  الــكارزون  واألطفــال  اإلنــذار.  لســماع  الشــعب  اجتمــع  الوضيعــة 
السادســة  تتجــاوز  أعمارهــم  تكــن  لــم  منهــم  وبعــض  الفقــراء.  أولد  مــن  معظمهــم 
أو الثامنــة. ولمــا كانــت حياتهــم تشــهد بمحبتهــم للمخلــص وكانــوا يجتهــدون فــي 
الــذكاء والمقــدرة المألوفيــن  إطاعــة مطالــب هللا المقدســة كانــوا يظهــرون عــادة 
أََمــام  يقفــون  كانــوا  فعندمــا  ذلــك  ومــع  أعمارهــم.  مثــل  فــي  هــم  مــن  عنــد  فقــط 
الطبيعيــة.  تفــوق مواهبهــم  بقــوة  يتحركــون  أنهــم كانــوا  الجلــي  مــن  الشــعب كان 
كانــت نغمــة كالمهــم وطريقتهــم تتغيــر. وبقــوة مقدســة كانــوا يقدمــون اإلنــذار عــن 
الدينونــة. مســتخدمين أقــوال الكتــاب نفســها: » خافــوا هللا وأعطــوه مجــدا ألنــه 
قــد جــاءت ســاعة دينونتــه «. وكانــوا يوبخــون الشــعب علــى خطاياهــم، فلــم يدينــوا 
الفســاد والدعــارة والرذيلــة وحدهــا بــل كانــوا يوبخــون علــى محبــة العالــم والرتــداد، 

وينــذرون ســامعيهم باإلســراع فــي الهــروب مــن الغضــب اآلتــي.

يد للا في النهضة
استمع الناس مرتعبين. لقد كان روح هللا المبكِّت يخاطب قلوبهم. وقد بدأ 
كثيــرون يفتشــون الكتــب باهتمــام جديــد أعمــق، وأُصلــح المدمنــون والفاســدون. 
وآخــرون هجــروا أعمــال الخــداع. وتــم عمــل عظيــم حتــى أن خــدام الكنيســة أنفســهم 
التابعيــن للدولــة أُجبــروا علــى العتــراف بــأن يــد هللا كانــت عاملــة فــي تلــك الحركــة.

كانــت إرادة هللا أن تصــل أخبــار مجــيء المســيح إلــى ممالــك إســكندينافيا، 
فعندما أبكمت أصوات خدامه وضع روحه في األطفال حتى يتم العمل. عندما 
اقتــرب يســوع مــن أورشــليم تتبعــه الجمــوع الفرحــة المتهللــة التــي بهتافــات النتصــار 
والتلويــح بســعوف النخــل أعلنــت أنــه ابــن داود طلــب منــه الفريســيون الحاســدون 
أن يســكتهم، لكــّن يســوع أجابهــم قائــال إن ذلــك كان إتمامــا للنبــوة، وأنــه إن ســكت 
هــؤلء فالحجــارة تصــرخ. والشــعب إذ جبنــوا أََمــام تهديــدات الكهنــة والرؤســاء كفــوا 
عــن نداءاتهــم الفرحــة عنــد دخولهــم مــن أبــواب أورشــليم، أمــا األولد فــإذ كانــوا فــي 
أروقــة الهيــكل بعــد ذلــك عــادوا يــرددون الهتافــات، وإذ كانــوا يلوحــون بســعوف 
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ــا لبْــِن َداُوَد « )متــى 21: 8-16(. وعندمــا قــال لــه ا  النخــل هتفــوا قائليــن: » أُوَصنَّ
لفريســيون وهــم فــي أشــد حــالت الغيــظ: » أَتَْســَمُع َمــا يَُقــوُل هــؤُلَِء؟ « قــال لهــم 
تَْســِبيًحا؟ «  َهيَّــأَْت  ــعِ  َوالرُّضَّ األَطَْفــاِل  أَفْــَواِه  ِمــْن   : قَــطُّ قََرأْتُــْم  أََمــا  يســوع: » نََعــْم! 
فكمــا اســتخدم هللا األطفــال عنــد المجــيء األول للمســيح كذلــك اســتخدمهم فــي 
تقديــم رســالة مجيئــه الثانــي. ينبغــي أن يتــم قــول هللا، وهــو أن إذاعــة خبــر مجــيء 

المخلــص يجــب أن تعطــى لــكل شــعب ولســان وأمــة. 
لقــد أعطــي لوليــم ميلــر وزمالئــه أن يبشــروا باإلنــذار فــي أمريــكا. وصــارت هــذه 
البالد المركز لحركة المجيء العظيمة. وفيها كان اإلتمام المباشــر لرســالة المالك 
األول. لقــد وصلــت مؤلفــات ميلــر وزمالئــه إلــى البلــدان البعيــدة. وفــي كل مــكان 
وصــل إليــه المرســلون فــي أنحــاء المعمــور أرســلت بشــارة مجــيء المســيح القريــب. 
وفــي األماكــن البعيــدة والقريبــة انتشــرت رســالة البشــارة األبديــة القائلــة: » خافــوا 

هللا وأعطــوه مجــدا ألنــه قــد جــاءت ســاعة دينونتــه «.
إن شهادة النبوات التي بدا أنها تشير إلى مجيء المسيح في ربيع عام 1844 
تمكنــت مــن عقــول النــاس. وإذ انتقلــت الرســالة مــن وليــة إلــى أخــرى اســتيقظ 
اهتمــام النــاس إلــى أبعــد مــدى، وقــد اقتنــع كثيــرون بــأن البراهيــن المأخــوذة مــن 
الفتــرات النبويــة كانــت صحيحــة، فــإذ ضحــوا بكبريــاء التشــبث بآرائهــم قبلــوا الحــق 
وتركــوا  الطائفيــة  ومشــاعرهم  آراءهــم  جانبــا  ألقــوا  الخــدام  وبعــض  ســرور.  بــكل 
مراتبهــم وكنائســهم واتحــدوا مــع غيرهــم فــي إذاعــة نبــأ مجــيء يســوع. ومــع ذلــك 
فقــد كان يوجــد خــدام قليلــون نســبيا قبلــوا هــذه الرســالة ولذلــك ُســلمت الرســالة 
والميكانيكيــون  الفالحــون حقولهــم  تــرك  لقــد  البســطاء.  العلمانييــن  إلــى  باألكثــر 
آلتهــم والتجــار تجارتهــم وأربــاب المهــن مراكزهــم، ومــع ذلــك فــإن عــدد العمــال كان 
صغيــراً مقارنــة بالعمــل العظيــم الــذي كان ينبغــي إتمامــه. إن حالــة الكنيســة اآلثمــة 
فبــكل  األمنــاء،  الرقبــاء  نفــوس  أثقلــت  الشــر  فــي  انغمــس  الــذي  الضالــة والعالــم 
ســرور ورضــى احتملــوا التعــب والفقــر واآللم ليدعــوا النــاس للتوبــة المؤديــة إلــى 
الخــالص. وعلــى رغــم مقاومــة الشــيطان فقــد ســار ذلــك العمــل إلــى األََمــام بثبــات، 

وقبــل آلف النــاس حقيقــة المجــيء.

أهمية االِْقِتناع
وفي كل مكان سمعت الشهادة الفاحصة محذرة الخطأة من العالميين ومن 
أعضــاء الكنائــس لكــي يهربــوا مــن الغضــب اآلتــي. وكمــا فعــل يوحنــا المعمــدان، 
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الــذي ســبق المســيح، كذلــك وضــع أولئــك الــكارزون الفــأس علــى أصــل الشــجرة، 
ــوا علــى الجميــع بــأن يصنعــوا أثمــارا تليــق بالتوبــة. وكانــت أقوالهــم وتوســالتهم  وألحُّ
المنابــر  مــن  تُســمع  كانــت  التــي  واألمــان  الســالم  تأكيــدات  نقيــض  علــى  المثيــرة 
س  المشــهورة، وأينمــا وصلــت الرســالة أثــرت فــي النــاس. إن شــهادة اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّ
البســيطة المباشــرة إذ أوصلهــا الــرُّوح الُْقــُدِس إلــى القلــوب أحدثــت فــي النفــوس 
تبكيتــا شــديدا عجــز الكثيــرون عــن مقاومتــه كليــة. وقــد اســتيقظ المعترفــون بالديانــة 
وعــدم  للعالــم  ومحبتهــم  المتكــرر  ارتداداهــم  رأوا  لقــد  الكاذبــة.  طمأنينتهــم  مــن 
إيمانهــم وكبرياءهــم وأنانيتهــم. وكثيــرون طلبــوا الــرب تائبيــن متذلليــن. والعواطــف 
التــي ظلــت طويــال متعلقــة باألَرْضيــات تعلقــت اآلن بالســماء. واســتقر روح هللا 
عليهــم، وبقلــوب لينــة وخاضعــة اشــتركوا مــع غيرهــم فــي إطــالق هــذه الصيحــة: 

» خافــوا هللا وأعطــوه مجــدا ألنــه قــد جــاءت ســاعة دينونتــه «.
أخلــص؟ «  لكــي  أفعــل  » مــاذا  قائليــن:  ينتحبــون  وهــم  الخطــأة  ســأل  وقــد 
والذيــن اتصفــت حياتهــم قبــال بعــدم األمانــة صــاروا اآلن راغبيــن فــي التعويــض عمــا 
اختلســوه. وكل مــن حصلــوا علــى الســالم فــي المســيح تاقــوا إلــى مقاســمة اآلخريــن 
البركــة. لقــد رُدت قلــوب اآلبــاء إلــى أبنائهــم وقلــوب األبنــاء إلــى اآلبــاء، واكتُســحت 
حواجــز الكبريــاء والتكتــم، وقــدم كثيــرون اعترافــات مــن أعمــاق قلوبهــم، وحــاول 
أفــراد العائــالت تخليــص الذيــن كانــوا أقــرب إليهــم وأعــز علــى قلوبهــم مــن الجميــع. 
وكثيــرا مــا كانــت تُســمع صــالة شــفاعية حــارة. وفــي كل مــكان كانــت توجــد نفــوس 
في آلم نفسية شديدة وهي تتوسل إلى هللا. وكثيرون كانوا يقضون الليل بطوله 
مجاهديــن بالصــالة فــي طلــب الحصــول علــى اليقيــن بــأن خطاياهــم قــد غفــرت، أو 

فــي طلــب خــالص أقربائهــم أو جيرانهــم وهدايتهــم.
المجيئييــن.  اجتماعــات  لحضــور  الطبقــات  كل  مــن  النــاس  وتقاطــر 
فاألغنيــاء والفقــراء والمترفعــون والوضيعــون كانــوا ألســباب مختلفــة مشــتاقين 
أن يســمعوا ألنفســهم تعليــم المجــيء الثانــي. لقــد أوقــف الــرب روح الضطهــاد 
عنــد حدهــا عندمــا كان عبيــده يشــرحون للنــاس أســباب إيمانهــم. وفــي بعــض 
األحيــان كانــت األداة ضعيفــة، لكــّن روح هللا كان يمنــح حقــه قــوة. وفــي هــذه 
الجتماعــات كان النــاس يحســون بحضــور مالئكــة هللا القديســين فــكان كثيــرون 
قــرب  علــى  البراهيــن  تــردد  كانــت  وعندمــا  يــوم.  كل  المؤمنيــن  إلــى  ينضمــون 
األقــوال  إلــى  تــام  ســكون  فــي  تصغــي  غفيــرة  جماهيــر  كانــت  المســيح  مجــيء 
الجميــع  وأحــس  تقاربتــا.  واألَْرض  الســماء  كأن  بــدا  وقــد  الخطيــرة.  المقدســة 
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إلــى  النــاس  وســار  األعمــار.  والمتوســطي  والصغــار  الكبــار  علــى  هللا  بقــدرة 
الفرحــة  األصــوات  تلــك  وكانــت  شــفاههم،  علــى  والتمجيــد  والتســبيح  بيوتهــم 
ينســى  مــن حضــر هــذه الجتماعــات أن  الليــل. ول يســتطيع كل  تشــق ســكون 

هــذه. العميــق  الهتمــام  مشــاهد 

مقاومة عنيفة للرسالة
أثارت إذاعة الوقت المحدد لمجيء المسيح مقاومة كثيرين من كل الطبقات، 
مــن الخــدام فــي منابرهــم إلــى أشــد الخطــأة طياشــة وتحديــا للســماء. وقــد تمــت 
أقوال النبوة القائلة: » أَنَُّه َســيَأْتِي ِفي آِخِر األيام قَْوٌم ُمْســتَْهزِئُوَن، َســالِِكيَن ِبَحَســِب 
َشــَهَواِت أَنُْفِســِهْم، َوقَائِلِيــَن: ’أَيْــَن ُهــَو َمْوِعــُد َمِجيِئــِه؟ ألنــه ِمــْن ِحيــَن رَقَــَد اآلبَــاُء كُلُّ 
َشــْيٍء بَــاق هَكــَذا ِمــْن بَــْدِء الَْخلِيَقــِة‘  « )2 بطــرس 3 : 3، 4(. إن كثيريــن ممــن كانــوا 
يعترفــون بمحبتهــم للمخلــص أعلنــوا أنهــم ل يقاومــون تعليــم المجــيء الثانــي، إنمــا 
هــم فقــط يعترضــون علــى تحديــد الوقــت. لكــّن عيــن هللا التــي تــرى كل شــيء قــرأت 
خواطــر قلوبهــم. إنهــم لــم يريــدوا أن يســمعوا عــن مجــيء المســيح ليديــن المســكونة 
بالعــدل. كانــوا عبيــدا غيــر أمنــاء، وأعمالهــم لــم تكــن تحتمــل فحــص هللا، كاشــف 
القلوب، فكانوا يخشون من لقاء إلههم. ومثل اليهود الذين كانوا عائشين في أيام 
المجيء األول لم يكونوا متأهبين للترحيب بيسوع. وهم لم يكتفوا برفض اإلصغاء 
إلــى براهيــن الكتــاب الصريحــة بــل ســخروا بمــن كانــوا ينتظــرون الــرب. ولقــد فــرح 
الشــيطان ومالئكتــه بذلــك وألقــوا بالتعييــر فــي وجــه المســيح والمالئكــة القديســين 
قائلين إن شعبه المعترفين باسمه ل يحبونه إل قليالً بحيث أنهم ل يحبون ظهوره.

حجة المعارضين الرئيسة
الحجة التي كان يوردها كثيرا رافضو عقيدة المجيء هي هذه: » إن أحدا من 
ــا ذلـِـَك الْيَــْوُم َوتِلـْـَك  النــاس ل يعــرف اليــوم ول الســاعة « وهــذا مــا قالــه الكتــاب: » َوأَمَّ
ــَماَواِت، إِلَّ أَِبــي َوْحــَدُه « )متــى  24 :  ــاَعُة فَــالَ يَْعلَــُم ِبِهَمــا أََحــٌد، َولَ َمالَئَِكــُة السَّ السَّ
36(. وقــد قــدم أولئــك الذيــن كانــوا ينتظــرون الــرب شــرحا واضحــا ومتناســقا لذلــك 
القــول، وظهــر واضحــا الســتعمال المخطــئ لذلــك القــول الــذي أورده خصومهــم. 
لقــد نطــق المســيح بتلــك األقــوال فــي ذلــك الحديــث التاريخــي مــع تالميــذه علــى 
جبــل الزيتــون بعدمــا رحــل عــن الهيــكل آلخــر مــرة. وقــد طــرح التالميــذ عليــه هــذا 
الســؤال: » مــا هــي عالمــة مجيئــك وانقضــاء الدهــر «؟ فأعطاهــم يســوع العالمــات 
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ـُه قَِريــٌب َعلَــى األَبْــَواِب « )متــى 24: 3،  ـُه فَاْعلَُمــوا أَنّـَ ثــم قــال: » َمتَــى رَأَيْتُــْم هــَذا كُلّـَ
33(. ينبغــي أل يناقــض كالم المخلــص بعضــه بعضــا. فمــع أنــه ل يعــرف أحــد يــوم 
مجيئــه ول ســاعته فإنــه يعلمنــا ويطلــب منــا معرفــة متــى يكــون قريبــا. ثــم هــو يعلمنــا 
أَيْضــاً أن اســتخفافنا بإنــذاره ورفضنــا معرفــة قــرب مجيئــه أو إهمالنــا إياهــا. ســيكون 
مهلــكا لنــا كمــا كان لمــن عاشــوا فــي أيــام نــوح لكونهــم لــم يعرفــوا متــى يجــيء الطوفان. 
والمثــل الــذي ورد فــي األصحــاح نفســه الــذي فيــه قــارن بيــن العبــد األميــن والعبــد 
الخائــن، وفيــه نطــق بالدينونــة علــى ذلــك العبــد الــذي قــال فــي قلبــه: » ســيدي يبطــئ 
قدومــه «، يرينــا فــي أي نــور يقبــل المســيح ويكافــئ الذيــن يجدهــم أمنــاء ســاهرين 
ويعلمــون النــاس عــن مجيئــه، ويجــازي مــن ينكرونــه. وهــو يقــول: » اِْســَهرُوا إِذًا «، 
» طُوبـَـى لِذلـِـَك الَْعبْــِد الَّــِذي إِذَا َجــاَء َســيُِّدُه يَِجــُدُه يَْفَعــُل هَكــَذا! « )متــى 24: 46(، 
، َولَ تَْعلـَـُم أَيَّــَة َســاَعٍة أُقـْـِدُم َعلَيْــَك « )رؤيــا 3: 3(. » إِْن لـَـْم تَْســَهْر، أُقـْـِدْم َعلَيْــَك كَلِــصٍّ

يتكلــم بولــس عــن فئــة مــن النــاس ســيكون مجــيء الــرب مفاجئــا لهــم. فيقــول: 
» َســالٌَم  يَُقولُــوَن:  ِحيَنَمــا  ألنــه  يَِجــيُء.  هَكــَذا  اللَّيْــِل  ِفــي  كَلِــصٍّ  الــرَّبِّ  يَــْوَم  » أَنَّ 
ــه  َوأََمــاٌن «، ِحيَنِئــٍذ يَُفاِجئُُهــْم َهــالٌَك بَْغتَــًة ...فَــالَ يَْنُجــوَن «. ولكنــه بعــد ذلــك يوجِّ
أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة  أَنْتُــْم  ــا  إنــذار المخلــص فيقــول: » َوأَمَّ إلــى  التفتــوا  إلــى الذيــن  كالمــه 
. َجِميُعُكــْم أَبَْنــاُء نـُـوٍر َوأَبَْنــاُء نََهــاٍر.  فَلَْســتُْم ِفــي ظُلَْمــٍة َحتَّــى يُْدرِكَُكــْم ذلـِـَك الْيَــْوُم كَلـَـصٍّ

لَْســَنا ِمــْن لَيْــل َولَ ظُلَْمــٍة « )1 تســالونيكي 5: 5-2(.
ــن أن الكتــاب ل يقــدم إلــى النــاس ترخيصــا بــأن يظلــوا جاهليــن فــي  وهكــذا تبيَّ
مــا يختــص بقــرب مجــيء المســيح. ولكــن فقــط أولئــك الذيــن كانــوا يبحثــون عــن عــذر 
لرفــض الحــق هــم الذيــن صمــوا آذانهــم عــن ســماع هــذا التفســير. وقــد ظــل هــذا 
القــول » ليــس أحــد يعــرف اليــوم ول الســاعة « يــرن فــي آذان الســاخرين الجريئيــن، 
وابتــدأوا  النــاس  اســتيقظ  وإذ  للمســيح.  بولئهــم  المعترفيــن  الخــدام  حتــى  بــل 
يســألون عــن طريــق الخــالص تقــدم المعلمــون الدينيــون ليحولــوا بينهــم وبيــن الحــق 
محاوليــن أن يخففــوا مــن مخاوفهــم بتفســيرهم الــكاذب لكلمــة هللا. لقــد تعــاون 
الرقبــاء غيــر األمنــاء مــع المخــادع األعظــم إذ كانــوا يصرخــون قائليــن ســالم ســالم 
مــع أن هللا لــم يقــل لهــم ســالم. وكالفريســيين فــي أيــام المســيح كثيــرون يرفضــون 
دخــول ملكــوت الســماوات بأنفســهم، بــل أكثــر مــن ذلــك هــم يمنعــون الداخليــن من 

الدخــول. وســيُطلب دم هــذه النفــوس مــن أيديهــم. 
إن أفقــر النــاس فــي الكنائــس وأعظمهــم ورعــا وتقــوى كانــوا كالمعتــاد أول مــن 
قبلــوا الرســالة. والذيــن درســوا الكتــاب ألنفســهم لــم يســعهم إل أن يــروا الصفــة 
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فيــه  النــاس  يكــن  لــم  مــكان  كل  وفــي  النبــوة.  عــن  المألوفــة  لــآلراء  الكتابيــة  غيــر 
خاضعيــن لنفــوذ اإلكليــروس، وفــي كل مــكان أمكنهــم فيــه أن يتقصــوا كلمــة هللا 
بالكتــب  مــن مقارنتهــا  أكثــر  إلــى  فــي حاجــة  المجــيء  تكــن عقيــدة  لــم  ألنفســهم 

اإللهــي. المقدســة إلثبــات ســلطانها 
ســبيل  فــي  منهــم  والبعــض  المؤمنيــن.  غيــر  إخوتهــم  اضهدهــم  وكثيــرون 
الحتفــاظ بمكانتهــم فــي الكنيســة رضــوا بالســكوت عــن التصريــح برجائهــم، لكــّن 
آخريــن أحســوا بــأن ولءهــم هلل يمنعهــم مــن إخفــاء تلــك الحقائــق التــي أودعهــا 
بيــن أيديهــم. وقــد قُِطــع عــدد غيــر قليــل منهــم مــن شــركة الكنيســة ل لســبب آخــر 
إيمانهــم  تجربــة  احتملــوا  والذيــن  المســيح.  بمجــيء  باعتقادهــم  التصريــح  ســوى 
كانــت كلمــات النبــي ثمينــة وعزيــزة عليهــم جــدا إذ قــال: » قَــاَل إِْخَوتُُكــُم الَِّذيــَن 
ــا ُهــْم  . فَيَظَْهــُر لَِفَرِحُكــْم، َوأَمَّ ــِد الــرَّبُّ ــْم ِمــْن أجــل اْســِمي: لِيَتََمجَّ ــْم َوطَرَُدوكُ أَبَْغُضوكُ

فَيَْخــَزْوَن « )إشــعياء 66: 5(.
وقــد كان مالئكــة هللا يراقبــون نتيجــة اإلنــذار بأعظــم اهتمــام. فعندمــا رفضــت 
الكنائــس الرســالة بصــورة عامــة ارتــد المالئكــة حزانــى ومكتئبيــن. ولكــن كان يوجــد 
كثيــرون ممــن لــم يُختبــروا فــي مــا يختــص بحــق المجــيء. وكثيــرون أضلهــم األزواج 
إلــى  اإلصغــاء  مجــرد  حتــى  أنــه  يعتقــدون  فجعلوهــم  واألولد  واآلبــاء  والزوجــات 
الهرطقــات التــي يذيعهــا المجيئيــون خطيئــة. وقــد كلــف المالئكــة بحراســة هــذه 
النفــوس بــكل أمانــة، ألن نــورا جديــدا آتيــا مــن عــرش هللا موشــك أن يشــرق عليهــم.

المخلــص.  مجــيء  يتوقعــون  الرســالة  قبلــوا  الذيــن  كان  يوصــف  ل  وبشــوق 
بوقــار  الســاعة  هــذه  مــن  فاقتربــوا  قريبــاً.  فيــه  بــه  ســيلتقون  الــذي  الوقــت  كان 
هــادئ رصيــن. واســتراحوا للشــركة الحلــوة مــع هللا كعربــون للســالم الــذي كانــوا 
ســيتمتعون بــه فــي األبديــة المتألقــة المجيــدة. إن مــن قــد اختبــر هــذا الرجــاء وهــذه 
الثقــة ل يمكنــه أن ينســى ســاعات النتظــار الثمينــة تلــك. وطــوال بضعــة أســابيع 
قبــل الوقــت ألقــي بأكثــر األعمــال الدنيويــة جانبــا، وقــد جعــل المؤمنــون المخلصــون 
يمتحنــون بــكل دقــة كل أفــكار قلوبهــم وبواعثهــم، كمــا لــو كانــوا مضطجعيــن علــى 
فــراش المــوت وبعــد ســاعات قليلــة ســتغمض عيونهــم عــن رؤيــة المناظــر األَرْضيــة. 
إنهــم لــم يصنعــوا ألنفســهم » حلــال ليصعــدوا بهــا إلــى الســماء « )انظــر التذييــل( 
لمالقــاة  أنهــم مســتعدون  علــى  الداخلــي  البرهــان  إلــى  بالحاجــة  ولكنهــم أحســوا 
مــن  المطهــرة  والصفــات  النفــس  طهــارة  هــي  كانــت  البيــض  فثيابهــم  المخلــص، 
الخطيئــة بــدم المســيح المكفــر. يــا ليــت كل المعترفيــن بأنهــم شــعب هللا تكــون 
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يتزعــزع.  ل  الــذي  الثابــت  الغيــور  اإليمــان  وذلــك  هــذه  القلــب  لهــم روح فحــص 
فلــو أنهــم داومــوا علــى التضــاع أََمــام الــرب وقدمــوا طلباتهــم بإلحــاح أََمــام عــرش 
الرحمــة لــكان لهــم اختبــار أغنــى ممــا لهــم اآلن. إن الصــالة والتبكيــت الحقيقــي علــى 
الخطيئــة يــكادان يكونــان معدوميــن. والفتقــار إلــى اإليمــان الحــي يجعــل الكثيريــن 

منــا محروميــن مــن النعمــة التــي يقدمهــا فادينــا بــكل غنــى. 
الفتــرات  حســاب  فــي  غلطــة  أخفــى  فقــد  شــعبه.  يمتحــن  أن  هللا  قصــد 
أذكــى  أكتشــفها  الغلطــة، كال ول  المجــيء هــذه  منتظــرو  يكتشــف  ولــم  النبويــة. 
خصومهــم وأغزرهــم علمــا. فلقــد قــال أولئــك الخصــوم: » إن حســابكم للفتــرات 
النبويــة صحيــح وإن حادثــة عظيمــة توشــك أن تحــدث. ولكنهــا ليســت هــي التــي 
يتنبــأ عنهــا الســيد ميلــر، إنمــا هــي هدايــة العالــم وليســت هــي المجــيء الثانــي 

التذييــل(. )انظــر  للمســيح « 

خيبة أمل مريرة
مــر وقــت النتظــار ولكــن لــم يظهــر المســيح لخــالص شــعبه، فالذيــن بإيمــان 
انتظــروا مخلصهــم جــازوا فــي اختبــار خيبــة مريــرة. ومــع ذلــك  ومحبــة خالصيــن 
بأنهــم  يقــرون  كانــوا  الذيــن  قلــوب  يختبــر  كان  الــذي  هللا  مقاصــد  تمــت  فقــد 
باعــث  غيــر  ذلــك  إلــى  يدفعهــم  يكــن  لــم  بينهــم جماعــة  وكان  ينتظــرون ظهــوره. 
الخــوف، واعترافهــم باإليمــان لــم يؤثــر فــي قلوبهــم أو حياتهــم، فلمــا لــم يحــدث 
ذلــك الحــادث المنتظــر أعلــن هــؤلء القــوم أنهــم لــم يفشــلوا ول خابــت آمالهــم، 
ألَنَُّهــْم لــم يكونــوا يعتقــدون بــأن المســيح ســيأتي. وكانــوا أول مــن ســخروا مــن حــزن 

الحقيقييــن. المؤمنيــن 
لكــّن يســوع وكل أجنــاد الســماء أشــرفوا بحــب وعطــف علــى أولئــك المجربيــن 
األمنــاء الذيــن قــد خابــت آمالهــم. ولــو انكشــف الســتار الــذي يحجــب العالــم غيــر 
المنظور عن العالم المنظور لكان الناس يرون المالئكة يقتربون من هذه النفوس 

الثابتــة ويصــدون عنهــا ســهام الشــيطان.
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غرضهــم  كان  الثانــي  المجــيء  بتعليــم  يكــرزون  وهــم  وزمــالءه  ميلــر  وليــم  إن 
النــاس ليســتعدوا للدينونــة. لقــد عملــوا  األوحــد مــن كدهــم وتعبهــم هــو إيقــاظ 
علــى إيقــاظ المعترفيــن بالديانــة إلــى رجــاء الكنيســة الحقيقــي وإلــى الحاجــة إلــى 
اختبــار مســيحي أعمــق، كمــا حاولــوا أَيْضــاً أن يوقظــوا غيــر المتجدديــن إلــى واجــب 
إلــى  النــاس  أن يضمــوا  يحاولــوا  لــم  إلــى هللا. » إنهــم  الســريعة والهتــداء  التوبــة 
طائفــة أو فئــة دينيــة، ولهــذا كانــوا يخدمــون بيــن كل األحــزاب والطوائــف مــن دون أن 

يتدخلــوا فــي شــؤونهم أو أنظمتهــم «.
ولقد قال ميلر: » في كل خدماتي لم أكن أرغب أو أفكر أبداً في إقامة مطلب 
أو تدبيــر يختلــف عــن مطالــب الطوائــف القائمــة، أو أن انفــع طائفــة علــى حســاب 
طائفة أخرى، ولكني فكرت في نفع الجميع وإذ كنت افترض أن جميع المسيحيين 
ســيفرحون برجــاء مجــيء المســيح، وأن الذيــن لــم يكونــوا يســتطيعون أن يــروا مــا أراه 
لــن تقــل محبتهــم لمــن يعتنقــون هــذه العقيــدة، لــم أكــن أرى ضــرورة لعقــد اجتماعــات 
منفصلــة. وكان مطلبــي الوحيــد هــو تجديــد النفــوس إلــى هللا وإنــذار العالــم بالدينونــة 
المقبلــة وإقنــاع النــاس بإعــداد قلوبهــم حتــى يمكنهــم لقــاء الههــم بســالم. وقــد اتحــد 

غالبيــة مــن قــد تجــددوا بتأثيــر خدماتــي وكرازتــي مــع الكنائــس المختلفــة « )323(.
وإذ أثمرت جهوده وخدماته في بناء الكنائس، ظل الناس بعض الوقت ينظرون 
إليهــا نظــرة الرضــى، ولكــن عندمــا قــاوم الخــدام والقــادة الدينيــون عقيــدة المجــيء 
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ورغبــوا فــي كبــت كل اهتيــاج يمكــن أن يحدثــه ذلــك الموضــوع لــم يكتفــوا بإعــالن 
مقاومتهم لهذه العقيدة من منابرهم بل حرموا على أعضاء كنائســهم الذهاب إلى 
تلــك الجتماعــات لســماع رســائل عــن المجــيء الثانــي أو التحــدُّث عــن رجائهــم فــي 
الحفــالت الجتماعيــة التــي تقــام فــي الكنائــس. وهكــذا وجــد المؤمنــون أنفســهم فــي 
مركــز تجربــة وارتبــاك. لقــد كانــوا يحبــون كنائســهم ولــم يكونــوا يرغبــون فــي النفصــال 
عنهــا. ولكــن إذ رأوا شــهادة كلمــة هللا مكبوتــة وقــد أنكــر عليهــم حقهــم فــي فحــص 
النبــوات، أحســوا بــأن ولءهــم هلل يمنعهــم مــن الخضــوع. كمــا أنهــم أنكــروا علــى الذيــن 
حاولوا إسكات شهادة كلمة هللا احتكارهم عضوية كنيسة المسيح، » عمود الحق 
وقاعدتــه «، ولذلــك أحســوا أنهــم ل لــوم عليهــم فــي النفصــال عــن الروابــط القديمــة. 

وفــي صيــف عــام 1844 انســحب مــن الكنائــس قرابــة خمســين ألفــا.
قرابــة ذلــك التاريــخ لوحــظ تغييــر ملحــوظ فــي معظــم الكنائــس فــي الوليــات 
فــي  العالــم  بأهــل  المســيحيين  تشــبه  زاد  عديــدة  ســنين  ولمــدة  كلهــا.  المتحــدة 
ممارســاتهم وعاداتهــم زيــادة ثابتــة ولكــن متدرجــة، وظهــر تبعــا لذلــك انحطــاط فــي 
الحيــاة الروحيــة الحقيقيــة، ولكــن فــي تلــك الســنة كانــت توجــد أدلــة علــى وجــود 
انحطــاط ملحــوظ مفاجــئ فــي كل كنائــس البــالد تقريبــا. وفــي حيــن أنــه لــم يبــد 
أن أحــدا يســتطيع أن يدلــي بأســباب ذلــك فــإن الحقيقــة نفســها لوحظــت فــي كل 
مــكان وأبديــت بصددهــا المالحظــات والتعليقــات مــن منابــر الصحافــة والكنائــس.

ففــي اجتمــاع مجمــع فيالدلفيــا صــرح المســتر بارنــز، صاحــب تفســير الكتــاب 
الواســع النتشــار وراعــي كنيســة مــن أمهــات كنائــس تلــك المدينــة، » بأنــه قضــى 
فــي الخدمــة عشــرين عامــا ولــم يحــدث طــوال تلــك الســنين إن مــارس الفريضــة 
أو  كانــوا  قليليــن  جــدد،  أعضــاء  الكنيســة  إلــى  ينضــم  أن  دون  مــن  المقدســة 
كثيريــن، إل فــي آخــر مــرة مــارس فيهــا الفريضــة. أمــا اآلن فــال توجــد انتعاشــات ول 
يوجــد متجــددون يرجعــون إلــى هللا، ول يوجــد نمــو فــي النعمــة ظاهــرا فــي حيــاة 
المعترفيــن بالديانــة، ول يأتــي أحــد إلــى مكتبــه للتحــدث معــه عــن خــالص نفوســهم. 
النــاس  للتجــارة والصناعــة زاد اهتمــام  فــإذ زادت األعمــال والتوقعــات المشــرقة 

باألمــور العالميــة. وهــذا يصــدق علــى كل الطوائــف « )324(.

انحراف الكنائس
فــي  قــال فينــي، األســتاذ  الســنة عينهــا  تلــك  مــن  وفــي شــهر شــباط )فبرايــر( 
الكنائــس  عامــة  أن  وهــي  الحقيقــة  هــذه  تمثــل  أذهاننــا  » أََمــام  أوبرليــن:  كليــة 
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البروتســتانتية فــي بالدنــا إمــا أنهــا تغــط فــي ســبات عميــق وإمــا أنهــا تضمــر العــداء 
ألغلــب اإلصالحــات األخالقيــة فــي هــذا العصــر. توجــد اســتثناءات جزئيــة، ومــع 
ذك فهــي ليســت كافيــة للتدليــل علــى أن الحالــة العامــة هــي علــى عكــس مــا قــد 
قررتــه. كمــا أن لدينــا حقيقــة أخــرى هــي انعــدام تأثيــر اإلصــالح فــي الكنائــس. إن 
الســبات الروحــي يــكاد يكــون شــامال ومتفشــيا فــي كل مــكان، وهــو ســبات عميــق 
قــد  الكنائــس عمومــاً  إن أعضــاء  الدينيــة...  الصحافــة  بــه  تشــهد  مــا  جــدا، وهــذا 
صــاروا عبيــدا لأزيــاء والعــادات العالميــة، مثلهــم فــي ذلــك مثــل أبنــاء هــذا الدهــر. 
فهــم يصحبــون األشــرار فــي حفــالت الطــرب والمســرات وفــي الرقــص وإقامــة الولئــم 
الــخ... ولكــن ل حاجــة بنــا إلــى السترســال فــي هــذا الموضــوع المؤلــم. ويكفــي أن 
نقــول أن البراهيــن تتكاثــف وتزيــد وتضغــط بثقلهــا علــى قلوبنــا، وهــي تبرهــن لنــا أن 
الكنائــس عمومــا ســائرة فــي طريــق النحطــاط المؤلــم. لقــد ابتعــدت عــن الــرب بعــدا 

قاصيــا ولذلــك فقــد انســحب منهــا «.
ـاب فــي صحيفــة » التلســكوب الدينــي « فشــهد قائــال:  وقــد كتــب أحــد الكتّـَ
» لــم يســبق لنــا أن رأينــا انحطاطــا دينيــا كهــذا النحطــاط الشــامل الراهــن. وفــي 
الحقيقــة يجــب علــى الكنيســة أن تســتيقظ وتبحــث عــن ســر هــذه البليــة، إذ يجــب 
عــدد حــالت  نــدرة  نذكــر  بليــة. وعندمــا  فيهــا  يــرى  أن  علــى كل محــب لصهيــون 
التجديــد الحقيقــي ووقاحــة الخطــأة وقســوتهم التــي ل مثيــل لهــا فإننــا نــكاد نصــرخ 

رغمــا عنــا قائليــن: » هــل نســي هللا رحمتــه أم أن بــاب الرحمــة قــد أُغلــق؟ « 

سبب الحالة
مثــل هــذه الحالــة ل يمكــن أن توجــد مــن دون أن تكــون العلــة فــي الكنيســة نفســها. 
فالظلمــة الروحيــة التــي تكتنــف األمــم والكنائــس واألفــراد ل تعــزى إلــى تعســف هللا فــي 
ســحب إمــدادات نعمتــه اإللهيــة بــل إلــى إهمــال اإلنســان أو رفضــه النــور اإللهــي. وإن 
لنا في تاريخ الشعب اليهودي في عهد المسيح مثال رائعا على صدق هذا الكالم. 
فلكونهــم أحبــوا العالــم ونســوا هللا وكلمتــه عميــت أذهانهــم وصــارت قلوبهــم أرضيــة 
وشــهوانية. وهكــذا جهلــوا كل شــيء عــن مجــيء مســيا، وفــي كبريائهــم وعــدم إيمانهــم 
رفضــوا الفــادي. وحتــى فــي ذلــك الحيــن لــم يحــرم هللا األمــة اليهوديــة مــن معرفــة بــركات 
الخالص أو الشتراك فيه. لكّن الذين رفضوا الحق ما عادت لهم بعد ذلك رغبة في 
الحصــول علــى هبــة الســماء. لقــد كانــوا » يقولــون للظــالم نــورا وللنــور ظالمــا « إلــى أن 

صــار النــور الــذي كان فيهــم ظالمــا. ومــا كان أعظــم ذلــك الظــالم!
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أنه مما يروق لسياسة الشيطان أن يُبقي الناس على صورة الديانة وطقوسها 
اإلِنِْجيــل ظلــوا  بعدمــا رفضــوا  اليهــود  إن  الحيويــة.  التقــوى  إذا كان يعوزهــم روح 
محتفظيــن بطقوســهم القديمــة بــكل غيــرة، كمــا ظلــوا محتفظيــن بانطوائهــم القومــي 
فــي حيــن أنهــم هــم أنفســهم لــم يســعهم إل التســليم بــأن هللا مــا عــاد يعلــن حضــوره 
بينهــم. إن نبــوة دانيــال أشــارت إشــارة ل تخطــئ إلــى وقــت مجــيء مســيا، وأنبــأت 
نبــوة مباشــرة بموتــه إلــى حــد أنهــم لــم يشــجعوا أحــدا علــى دراســتها، وأخيــرا نطــق 
وطــوال  أو معرفتــه.  الزمــن  تقديــر  الذيــن حاولــوا  علــى كل  باللعنــة  اليهــود  أحبــار 
ثمانيــة عشــر قرنــا ظــل اليهــود متماديــن فــي عماهــم وتحجــرت قلوبهــم وهــم عديمــو 
الكتــراث لهبــات الخــالص الرحيمــة، وغيــر حافليــن ببــركات اإلِنِْجيــل، وكان ذلــك 

إنــذاراً خطيــرا ومخيفــا بخطــر رفــض النــور اآلتــي مــن الســماء.
فــي  تلــف  فالكنيســة  بهــا  يســتخفون  أو  اإللهــي  الحــق  رســالة  النــاس  يرفــض 
أكفــان الظــالم، ويفتــر اإليمــان والمحبــة، ويقتحــم الكنيســة النفــور والخصومــات، 
العالميــة،  الممارســات  فــي  وجهودهــم  مصالحهــم  يركــزون  الكنيســة  وأعضــاء 

قلوبهــم. فــي صالبــة  الخطــأَة  ويمعــن 

إنذار إلى الكنيسة
إن رســالة المالك األول المذكورة في ســفر الرؤيا األصحاح الرابع عشــر والتي 
فيهــا يعلــن عــن ســاعة دينونــة هللا ويدعــو النــاس إلــى أن يخافــوا هللا ويســجدوا لــه 
كان المقصود بها أن تفصل الشعب المعترف بولئه هلل بعيداً عن تأثيرات العالم 
المفسدة، وتوقظهم لمعرفة حالتهم الحقيقية، حالة محبة العالم والرتداد. ففي 
هــذه الرســالة أرســل هللا إلــى الكنيســة إنــذارا، ولــو قُبــل هــذا اإلنــذار لــكان كفيــال 
بإصــالح الشــرور التــي كانــت تباعــد بينهــم وبيــن هللا. وهــم لــو قبلــوا تلــك الرســالة 
اآلتيــة مــن الســماء واتضعــت قلوبهــم أََمــام الــرب وطلبــوا بــكل إخــالص أن يســتعدوا 
للوقوف في حضرته لظهر روح هللا وقدرته في وســطهم. وكان في وســع الكنيســة 
أن تعــود مــن جديــد إلــى تلــك الحالــة المباركــة، حالــة الوحــدة واإليمــان والمحبــة 
التــي ســادتها فــي عصــر الرســل عندمــا قيــل عــن المؤمنيــن أنــه كان لهــم » قَلْــٌب 
َواِحــٌد َونَْفــٌس َواِحــَدٌة « و » وَكَانـُـوا يَتََكلَُّمــوَن ِبــَكالَِم هللِا ِبُمَجاَهــرٍَة «، » وَكَاَن الــرَّبُّ 

كُلَّ يَــْوٍم يَُضــمُّ إلــى الَْكِنيَســِة الَِّذيــَن يَْخلُُصــوَن « )أعمــال 4: 32، 31؛ 2: 47(.
ولــو أن الشــعب المعتــرف بــاهلل يقبــل النــور الــذي يشــرق لهــم مــن كلمتــه لكانــوا 
يصفهــا  والتــي  طلبهــا،  فــي  المســيح  قــد صلــى  التــي  الوحــدة  تلــك  إلــى  يصلــون 
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ــالَِم «. ثم يقول: » َجَســٌد َواِحٌد، َوُروٌح  الرســول بأنها: » َوْحَدانِيََّة الرُّوِح ِبِربَاِط السَّ
َواِحــٌد،  إيمــان  َواِحــٌد،  الَْواِحــِد. رَبٌّ  َدْعَوتُِكــُم  رََجــاِء  ِفــي  أَيْضــاً  ُدِعيتُــْم  َواِحــٌد، كََمــا 

ـٌة َواِحــَدٌة « )أفســس 4: 5-3(. َمْعُموِديّـَ
مثــل هــذه كانــت النتائــج المباركــة التــي اختبرهــا أولئــك الذيــن قبلــوا رســالة 
إلــى  الطائفيــة  رُِميَــْت حواجزهــم  وقــد  مختلفــة،  مــن طوائــف  أتــوا  لقــد  المجــيء. 
األَرْض، وتطايــرت العقائــد المتضاربــة فصــارت ذرات. وهجــر النــاس الرجــاء غيــر 
الخاصــة  الكاذبــة  اآلراء  أصلحــت  كمــا  زمنــي.  مــادي  ذهبــي  عصــر  فــي  الكتابــي 
األخطــاء،  وأصلحــت  العالــم،  ومجــاراة  الكبريــاء  واكتســحت  الثانــي،  بالمجــيء 
واتحــدت القلــوب فــي أجمــل وأعــذب شــركة. وصــارت للمحبــة والفــرح الســيادة 
العظمــى. فــإذا كانــت هــذه العقيــدة قــد حققــت هــذا كلــه لأقليــة الذيــن قبلوهــا 

فــال بــد أنهــا كفيلــة بــأن تحقــق هــذا أَيْضــاً لــكل مــن يقبلونهــا.
لكــّن الكنائــس عمومــا لــم تقبــل اإلنــذار. فــإن خدامهــا بوصفهــم « رقبــاء علــى 
مجــيء  عالمــات  يميــزون  مــن  أول  يكونــوا  أن  لهــم  ينبغــي  وكان  إِْســرَائِيل «  بيــت 
يســوع، أخفقــوا فــي فهــم الحــق مــن شــهادة األنبيــاء ومــن عالمــات األزمنــة. فــإذ 
بكلمتــه،  واإليمــان  هلل  المحبــة  فتــرت  الدنيويــة  والمطامــع  باآلمــال  القلــب  امتــأ 
أثــارت تعصبهــم وعــدم إيمانهــم. إن واقــع كــون  فعندمــا قدمــت رســالة المجــيء 
الذيــن كــرزوا بهــذه العقيــدة كانــت غالبيتهــم مــن العلمانييــن اســتخدم ضدهــا. لقــد 
قوبلــت شــهادة كلمــة هللا الصريحــة كمــا فــي القديــم بهــذا الســؤال: » أَلََعلَُّكــْم أَنْتـُـْم 
أَيْضــاً قَــْد َضلَلْتُــْم « )يوحنــا 7: 48(، وإذ أيقنــوا صعوبــة تفنيــد البراهيــن المقتبســة 
مــن الفتــرات المذكــورة فــي كتــب األنبيــاء ثبطــوا همــم الكثيريــن حتــى ل يدرســوا 
كان  ولمــا  فهمهــا.  يمكــن  ول  النبويــة مختومــة  األســفار  أن  إذ علموهــم  النبــوات، 
اإلنــذار،  إلــى  اإلصغــاء  رفضــوا  كاملــة  ثقــة  بخدامهــم  واثقيــن  النــاس  مــن  كثيــرون 
بينمــا آخــرون مــع اِقِْتناعهــم بالحــق لــم يجــرؤوا علــى العتــراف بــه لئــال » يخرجــوا مــن 
المجمــع «. إن الرســالة التــي بعثهــا هللا لختبــار الكنيســة وتطهيرهــا كشــفت بــكل 
تأكيــد عــن كثــرة عــدد مــن ثبتــوا محبــة قلوبهــم علــى هــذا العالــم بــدل مــن أن يحبــوا 
المســيح. فاألواصــر التــي ربطتهــم بــاألَرْض كانــت أقــوى مــن الدوافــع التــي جذبتهــم 
إلــى الســماء. لقــد اختــاروا اإلصغــاء إلــى صــوت الحكمــة الدنيويــة وابتعــدوا عــن 

رســالة الحــق الفاحصــة للقلــب.
الســماء  أعدتهــا  قــد  التــي  الوســيلة  رفضــوا  األول  المــالك  إنــذار  رفضــوا  وإذ 
لردهــم. لقــد رفضــوا رســول الرحمــة وطــردوه، ذلــك الرســول الــذي كان يســتطيع 
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أن يصلــح الشــرور التــي فصلتهــم عــن هللا، وبشــوق عظيــم ارتــدوا ينشــدون صداقــة 
والمــوت  والرتــداد  المخيفــة  العالــم  محبــة  حالــة  ســبب  هــو  هــذا  كان  العالــم. 

بالكنائــس فــي عــام 1844. الــذي حــل  الروحــي 
إننــا نجــد فــي األصحــاح الرابــع عشــر مــن ســفر الرؤيــا أن المــالك األول يتبعــه 
مــالك آخــر يعلــن قائــال: » َســَقطَْت! َســَقطَْت بَاِبــُل الَْمِديَنــُة الَْعِظيَمــُة، ألَنََّهــا َســَقْت 
َجِميــَع األَُمــم ِمــْن َخْمــِر َغَضــِب زِنَاَهــا! « )رؤيــا 14: 8(. إن كلمــة » بابــل « معناهــا 
س لتحــدد وتعيــن األشــكال  بلبلــة أو ارتبــاك. وهــي تســتعمل فــي اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
المختلفــة لديــن الرتــداد الــكاذب. وفــي رؤيــا 17 نجــد أن بابــل ممثلــة بهيئــة امــرأة، 
وهــذا رمــز يســتخدم فــي الكتــاب ليشــير إلــى الكنيســة، فالمــرأة الفاضلــة ترمــز إلــى 

الكنيســة الطاهــرة، أمــا المــرأة الشــريرة الفاســدة فترمــز إلــى الكنيســة المرتــدة.
س نجــد أن الصفــة المقدســة الدائمــة للعالقــة الكائنــة بيــن  وفــي اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّ
المسيح والكنيسة ممثلة في الرتباط بالزواج. لقد اقترن الرب بشعبه وضمه إلى 
نفســه بعهــد مقــدس، فمــن ناحيتــه يعدهــم بــأن يكــون لهــم إلهــاً وهــم مــن ناحيتهــم 
لَِنْفِســي  يعلــن قائــال: » َوأَْخطُبُــِك  لــه وحــده. وهــو  بــأن يكونــوا خاصــة  يتعهــدون 
إلــى األبــد. َوأَْخطُبُــِك لَِنْفِســي ِبالَْعــْدِل َوالَْحــقِّ َواإلِْحَســاِن َوالَْمرَاِحــِم « )هوشــع 2: 
19(. ومــرة أخــرى يقــول: » ألنــي ُســدت عليكــم ]أي تزوجتكــم[ « )إِرِْميَــا 3: 14(. 
واســتخدم الرســول بولــس التشــبيه ذاتــه فــي العهــد الجديــد إذ قــال: » َخطَبْتُُكــْم 

َم َعــْذَراَء َعِفيَفــًة لِلَْمِســيِح « )2 كورنثــوس 11: 2(. لِرَُجــل َواِحــٍد، ألُقَــدِّ
عنــه  محبتهــا  وعواطــف  ثقتهــا  حولــت  إذ  للمســيح،  الكنيســة  أمانــة  عــدم  إن 
الــزواج.  عهــد  بتدنيــس  شــبيه  النفــس،  تحتــل  أن  العالــم  أمــور  لمحبــة  وســمحت 
وخطيئــة إِْســرَائِيل فــي تركهــم للــرب ينظــر إليهــا بالمنظــار نفســه. فمحبــة هللا العجيبــة 
التــي ازدروهــا إلــى هــذا الحــد ُصــوِّرَْت علــى نحــو مؤثــر إذ يقــول هللا: » حلفــت لــِك 
ودخلــت معــِك فــي عهــد يقــول الســيد الــرب فصــرِت لــي «. وجملــت جــدا جــدا 
فصلحــِت لمملكــة. وخــرج لــِك اســم فــي األمــم لجمالــك ألنــه كان كامــالً ببهائــي 
الــذي جعلتــه عليــك... فاتكلــِت علــى جمالــك وزنيــِت علــى اســمِك «. » حقــا انــه 
كمــا تخــون المــرأة قرينهــا هكــذا خنتمونــي يــا بيــت إِْســرَائِيل يقــول الــرب «. » أيتهــا 
الزوجــة الفاســقة تأخــذ أجنبييــن مــكان زوجهــا « )حزقيــال 16: 8، 13-15؛ إِرِْميَــا 

3: 20؛ حزقيــال 16: 32(.
إلــى  موجهــا  بهــذا  جــدا  الشــبه  قريــب  كالمــا  الجديــد  العهــد  فــي  نجــد  وإننــا 
المســيحيين المعترفين بالمســيح الذين يطلبون صداقة العالم من دون رضى هللا. 
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ــِم َعــَداَوٌة  ــَة الَْعالَ يقــول الرســول يعقــوب: » أَيَُّهــا الزُّنَــاُة َوالزََّوانِــي، أََمــا تَْعلَُمــوَن أَنَّ َمَحبَّ
ِهلِل؟ فََمــْن أَرَاَد أَْن يَُكــوَن ُمِحبًّــا لِلَْعالَــِم، فََقــْد َصــاَر َعــُدوًّا هلِِل « )يعقــوب 4: 4(.

المرأة المرتدة 
إن المــرأة )بابــل( المذكــورة فــي رؤيــا، األصحــاح الســابع عشــر، موصوفــة بأنهــا 
َوَمَعَهــا  َولُْؤلُــٍؤ،  كَِريَمــٍة  َوِحَجــارٍَة  ِبَذَهــٍب  َوُمتََحلِّيَــًة  َوِقرِْمــٍز،  ِبأُرُْجــواٍن  » ُمتََســْرِبلًَة 
ٌة رََجاَســاٍت َونََجاَســاِت، ... َوَعلَــى َجبَْهِتَهــا اْســٌم  ــوَّ كَأٌْس ِمــْن َذَهــٍب ِفــي يَِدَهــا َمْملُ
. بَاِبــُل الَْعِظيَمــُة أُمُّ الزََّوانِــي َورََجاَســاِت األَرْض‘  « ... ويقــول النبــي  َمْكتُــوٌب: ’ِســرٌّ
يِســيَن َوِمــْن َدِم ُشــَهَداِء يَُســوَع «. وقــد أعلــن  » رَأَيْــُت الَْمــْرأََة َســْكَرى ِمــْن َدِم الِْقدِّ
عــن بابــل أَيْضــاً أنهــا » الَْمِديَنــُة الَْعِظيَمــُة الَِّتــي لََهــا ُملـْـٌك َعلـَـى ُملـُـوِك األَرْض « )رؤيــا 
17: 4-6، 18(. إن القــوة التــي بســطت طــوال قــرون عديــدة ســيادتها المتعســفة 
الظالمــة علــى ملــوك العالــم المســيحي هــي رومــا. واألرجــوان والقرمــز والحجــارة 
بــكل جــالء األبهــة والعظمــة والفخامــة التــي  الكريمــة والذهــب واللؤلــؤ تصــور لنــا 
تزيــد علــى عظمــة الملــوك والتــي كان يتباهــى بهــا كرســي البابــاوات المتعجرفيــن 
دم  مــن  » ســكر  بأنــه  القــول  عليــه  يصــدق  آخــر  ســلطانا  أن  يمكــن  ول  رومــا.  فــي 
القديســين « كمــا صــدق علــى تلــك الكنيســة التــي قــد اضطهــدت اتبــاع المســيح 
بــكل قســوة. ثــم إن بابــل متهمــة أَيْضــاً باتحادهــا وارتباطهــا غيــر المشــروع » بملــوك 
األَرْض «. إن الكنيســة اليهوديــة بســبب تركهــا الــرب وتحالفهــا مــع الوثنييــن صــارت 
زانيــة، وكذلــك رومــا إذ أفســدت نفســها بالطريقــة ذاتهــا وطلبــت معاضــدة القــوات 

األَرْضيــة تقــع تحــت تلــك الدينونــة عينهــا.

سقوط بابل 
التــي  الكنائــس  إلــى  ترمــز  وبناتهــا  الزوانــي «.  أنهــا » أم  بابــل  عــن  قيــل  وقــد 
هللا  ورضــى  بالحــق  التضحيــة  فــي  مثالهــا  وتتبــع  وتقاليدهــا  بتعاليمهــا  تتمســك 
الرســالة  وإن  العالــم.  مــع  مشــروع  غيــر  تحالــف  إبــرام  ســبيل  فــي  واستحســانه 
الــواردة فــي رؤيــا، األصحــاح الرابــع عشــر، التــي تعلــن عــن ســقوط بابــل ل بــد أن 
تنطبــق علــى كل الهيئــات الدينيــة التــي كانــت قبــال طاهــرة ولكنهــا فســدت. وبمــا 
أن هــذه الرســالة تتبــع اإلنــذار بالدينونــة فــال بــد مــن تقديمهــا فــي األيــام األخيــرة، 
الكنيســة  ألن  وحدهــا،  رومــا  كنيســة  إلــى  اإلشــارة  تكــون  أن  يمكــن  فــال  ولذلــك 
ظلــت فــي حالــة الســقوط قرونــا طويلــة. وفــوق هــذا ففــي األصحــاح الثامــن عشــر 
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مــن الرؤيــا يُطلــب مــن شــعب هللا أن يخرجــوا مــن بابــل. وبنــاء علــى مــا جــاء فــي 
هــذا األصحــاح ل بــد أن يكــون كثيــرون مــن شــعب هللا باقيــن فــي بابــل. ففــي أي 
الهيئــات الدينيــة يوجــد الســواد األعظــم مــن اتبــاع المســيح فــي هــذه األيــام؟ إنهــم 
ل شــك موجــودون فــي الكنائــس المختلفــة التــي تعتنــق العقيــدة البروتســتانتية. 
إن هــذه الكنائــس وقفــت عنــد بــدء ظهورهــا موقفــا نبيــال إلــى جانــب هللا والحــق 
فحلَّــت عليهــا بركتــه. وحتــى العالــم غيــر المؤمــن التــزم العتــراف بالنتائــج الجميلــة 
النافعــة التــي تبعــت قبــول النــاس لمبــادئ اإِلنِْجيــل. وقــد وردت هــذه الكلمــات 
فــي أقــوال النبــي: » َوَخــَرَج لـَـِك اْســٌم ِفــي األَُمــم لَِجَمالـِـِك، ألنــه كَاَن كامــالً ِببََهائـِـي 
ــيُِّد الــرَّبُّ «. لكــّن الرغبــة التــي كانــت لعنــة ودمــارا  الَّــِذي َجَعلْتـُـُه َعلَيـْـِك، يَُقــوُل السَّ
إلِْســرَائِيل كانــت هــي نفســها علــة ســقوطهم، أل وهــي رغبــة التشــبه باألشــرار فــي 
العــادات ومحاولــة التقــرب منهــم لكســب صداقتهــم. » فَاتََّكلْــِت َعلَــى َجَمالِــِك، 

َوزَنَيْــِت َعلَــى اْســِمِك « )حزقيــال 16: 14، 15(. 

تتحد مع العالم
إن كثيــرا مــن الكنائــس البروتســتانتية تتمثــل برومــا فــي ارتباطهــا اآلثــم » بملــوك 
األَرْض «. — كنائــس الدولــة فــي صلتهــا بالحكومــات األَرْضيــة، وبطوائــف أخــرى فــي 
ســعيها إلى طلب رضى العالم. ويمكن إطالق اســم » بابل « — بلبلة — بكل لياقة 
على هذه الهيئات، إذ أنها كلها تعترف بأنها تقتبس تعاليمها وعقائدها من الكتاب، 

ومــع ذلــك فهــي منقســمة إلــى شــيع تــكاد ل تحصــى، وعقائدهــا ونظرياتهــا متضاربــة.
وفضــال عــن التحــاد اآلثــم مــع العالــم فــإن الكنائــس التــي انفصلــت عــن رومــا 

تقــدم صفــات أخــرى مــن صفاتهــا.
كانــت  » إذا  القــول:  هــذا  نجــد  الكاثوليكيــة  الرومانيــة  المؤلفــات  أحــد  فــي 
كنيســة رومــا مذنبــة بعبــادة األوثــان فــي عالقتهــا بالقديســين، فــإن ابنتهــا كنيســة 
بريطانيــا قــد ارتكبــت الخطيئــة نفســها، إذ أنهــا تكــرس عشــر كنائــس للعــذراء فــي 

.)325( للمســيح «  واحــدة  كنيســة  تكريــس  مقابــل 
ثــم إن الدكتــور هوبكنــز يعلــن فــي » مقــال كتبــه عــن العصــر األلفــي « قائــال: 
» ل يوجــد مــا يدعونــا إلــى اعتبــار الــروح المنافيــة للمســيحية وممارســتها قاصــرة 
علــى الكنيســة التــي تســمى اآلن كنيســة رومــا. فالكنائــس البروتســتانتية فيهــا كثيــر 
مــن هــذه الــروح، وهــي أبعــد مــا تكــون عــن اإلصــالح الكامــل... المنــزَّه مــن الفســاد 

والنحــالل والشــر « )326(.
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كوثــري  الدكتــور  كتــب  رومــا  عــن  المشــيخية  الكنيســة  انفصــال  وبخصــوص 
يقــول: » منــذ ثــالث مئــة ســنة خرجــت كنيســتنا مــن أبــواب رومــا وعلــى أعالمهــا 
علــى  مكتــوب  الكتــب  فتشــوا  الشــعار  وهــذا  مفتوحــا  الُمَقــدَّس  اَلِْكتَــاب  صــورة 
َدرِْجهــا «. وبعــد ذلــك يســأل هــذا الســؤال الــذي لــه مغــزاه: » ولكــن هــل خرجــوا 

 .)327( الكلمــة؟ «  بمعنــى  كامــالً  بابــل خروجــا  مــن 
بنخــر  أصيبــت  قــد  بريطانيــا  كنيســة  أن  » يبــدو  يقــول:  ســبرجن  هــو  وهــا 
ســوس التمســك بالفرائــض والطقــوس، لكــّن النشــقاق يبــدو ملتبســا مــع اإللحــاد 
الفلســفي. إن أولئــك الذيــن كنــا نفكــر فيهــم أفــكارا حســنة ينحرفــون واحــدا بعــد 
اآلخــر عــن أصــول اإليمــان. وإنــي اعتقــد أن اإللحــاد قــد نخــر فــي عظــام بريطانيــا، 
ذلــك اإللحــاد اللعيــن الــذي يجــرؤ علــى اعتــالء المنبــر ويدعــو نفســه مســيحي «.

مــاذا كان أصــل الرتــداد العظيــم، وكيــف بــدأت الكنيســة فــي النحــراف عــن 
بســاطة اإلِنِْجيــل؟ بمشــاكلتها الممارســات الوثنيــة لتهــوِّن علــى الوثنييــن أمــر قبولهــم 
للمســيحية. وقــد أعلــن بولــس الرســول حتــى فــي عصــره قائــال: » ِســرَّ اإلِثْــِم اآلَن 
فــي  نســبيا  طاهــرة  الكنيســة  ظلــت  وقــد   .)7  :2 تســالونيكي   2( فََقــْط «  يَْعَمــُل 
عهــد الرســل، » ولكــن قرابــة القــرن الثانــي صــار لمعظــم الكنائــس شــكل جديــد، 
فاختفــت البســاطة األولــى، وبعدمــا اضطجــع التالميــذ األولــون فــي قبورهــم قــام 
مــن  المســيحية  القضيــة  فشــيئا  شــيئا  وشــكلوا  الجــدد...  المهتديــن  مــع  نســلهم 
جديــد « )328( ولكــي يحصلــوا علــى مهتديــن خفضــوا مقيــاس اإليمــان المســيحي 
السامي، ونتيجة لذلك » حدث أن طوفانا وثنيا غمر الكنيسة بممارسات الوثنية 
وعاداتهــا وأوثانهــا « )329(، وإذ ظفــر الديــن المســيحي برضــى الرؤســاء العالمييــن 
ومعاضدتهــم قبلــت جماهيــر الوثنييــن الديــن المســيحي قبــول اســميا. ولكــن مــع 
إن كثيريــن كانــوا مســيحيين فــي مظهرهــم » فقــد ظلــوا وثنييــن فــي قلوبهــم، وكانــوا 

علــى الخصــوص يســجدون ألوثانهــم فــي الخفــاء « )330(. 

العملية تتكرر
نفســها  تدعــو  التــي  الكنائــس  أغلــب  فــي  ذاتهــا  العمليــة  هــذه  تتكــرر  ألــم 
بروتســتانتية. فمــا أن تنقضــي حيــاة مؤسســي الكنائــس المصلحــة الذيــن كان لهــم 
روح اإلصــالح الحقيقــي حتــى يتقــدم أولدهــم » ويشــكلون القضيــة مــن جديــد «. 
وفــي حيــن أن أولد المصلحيــن يتعلقــون فــي عماهــم بعقيــدة آبائهــم ويرفضــون 
قبــول أي حــق كتابــي جديــد أكثــر ممــا قــد عرفــوه فإنهــم يبتعــدون بعــدا قاصيــا عــن 
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البســاطة  العالــم. وهكــذا » تختفــي  ونبــذ  الــذات  وإنــكار  الوداعــة  مثــال  مثالهــم، 
األولــى «. إن طوفانــا عالميــا يكتســح الكنيســة » ويحمــل معــه إليهــا عــادات العالــم 

وأوثانــه «. وأعمالــه 
واأََســفاه، إلــى أي حــد مخيــف يحتضــن أولئــك المعترفــون بأنهــم أتبــاع المســيح 
المشــهورة  الكنائــس  ابتعــاد  التــي هــي » عــداوة هلل! « ومــا أعظــم  العالــم  محبــة 
فــي العالــم المســيحي عــن مثــال اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس، مثــال الوداعــة وإنــكار الــذات 
والبســاطة والتقــوى! لقــد قــال جــون وســلي وهــو فــي معــرض حديثــه عــن اســتخدام 
روا جــزءا ولــو صغيــرا مــن هــذه الوزنــة الثمينــة  تُبَــذَّ المــال اســتخداما صائبــا: » ل 
لمجــرد إشــباع شــهوة العيــون فــي التأنــق ولبــس الثيــاب الغاليــة الثمــن أو الزينــة التــي 
روا شــيئا منهــا فــي تزييــن بيوتكــم أو شــراء الصــور واألثــاث  ل حاجــة إليهــا. ول تُبَــذَّ
الذهــب...  بمــاء  الجــدران  تمويــه  فــي  ول  الحاجــة،  عــن  والزائــد  الثمــن  الغالــي 
أو  النــاس  بإعجــاب  الظفــر  إلــى  أو  المعيشــة  تعظــم  إلــى  يــؤدي  ول تضعــوا شــيئا 
مديحهــم... ’ويمدحــك النــاس طالمــا أحســنت إلــى نفســك‘. فمــا دمــت ’تلبــس 
البــز واألرجــوان وتتنعــم كل يــوم مترفهــا‘ فــال شــك أن النــاس ســيمتدحون جمــال 
ذوقــك وكرمــك وســخاءك. ولكــن احــذر مــن أن تشــتري مديحهــم واستحســانهم 
بهــذا الثمــن الغالــي. فخيــر لــك أن تقنــع بالكرامــة التــي تأتيــك مــن هللا « )331(. 

لكــّن كثيــرا مــن الكنائــس فــي أيامنــا هــذه تســتخف بمثــل هــذا التعليــم.

ادعاء التقوى
السياســة  ورجــال  فالحــكام  العالــم.  لــدى  مألوفــا  أمــرا  بالديــن  العتــراف  صــار 
إلــى الكنيســة كوســيلة تجعلهــم  والمحامــون واألســاتذة العظــام والتجــار ينضمــون 
يحصلــون علــى احتــرام المجتمــع وثقتــه ونجــاح مصالحهــم العالميــة. وهكــذا هــم 
بالمســيحية.  العتــراف  ســتار  تحــت  اآلثمــة  صفقاتهــم  كل  يســتروا  أن  يحاولــون 
والهيئــات الدينيــة المختلفــة إذ تتقــوى بثــراء هــؤلء العالمييــن المعتمديــن ونفوذهــم 
تطلــب مزايــدة أعلــى للشــهرة والرعايــة. إن الكنائــس الفخمــة المزينــة بأغلــى الزينــات 
توجــد غالبــا فــي الشــوارع المشــهورة. والعابــدون يلبســون أفخــر المالبــس المصنوعــة 
علــى أحــدث طــراز. والخــادم الموهــوب يُعطــي أجــرا عظيمــا ومرتبــا ســخيا ليحتفــي 
بالشــعب ويجتذبهــم. وينبغــي أل تمــس عظاتــه الخطايــا المألوفــة بــل أن يكــون الــكالم 
ناعمــا ومســرا لتلــك اآلذان المهذبــة. وهكــذا تســجل أســماء الخطــأة المهذبيــن فــي 

ســجالت الكنيســة وتختفــي الخطايــا المهذبــة تحــت ســتار التظاهــر بالتقــوى.
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إن صحيفــة عالميــة شــهيرة فــي تعليقهــا علــى موقــف المعترفيــن بالمســيحية 
حيــال العالــم كتبــت تقــول: » لقــد خضعــت الكنيســة لــروح العصــر وهــي ل تشــعر، 
ووفقــت بيــن طقــوس عبادتهــا وحاجــات العصــر «. » وفــي الحــق أن الكنيســة اآلن 
تســتخدم كل الوســائل التــي مــن شــأنها أن تجعــل الديانــة جذابــة «. وإن كاتبــا فــي 
صحيفــة » نيويــورك إنديبندنــت « يتحــدث عــن الكنيســة الميثودســتية قائــال: » إن 
الحــد الفاصــل بيــن األتقيــاء وغيــر المتدينيــن بــدأ يبهــت شــيئا فشــيئا بحيــث صــار 
النــور والظــالم، والنــاس الغيــورون مــن كال الجانبيــن جاهــدون فــي  بيــن  امتزاجــا 
ســبيل محــو كل الفــروق بيــن أســاليب عملهــم وتمتعاتهــم «. » إن شــهرة الديانــة 
تــؤول إلــى زيــادة عــدد الذيــن يرغبــون فــي الحصــول علــى فوائدهــا مــن دون القيــام 

بواجباتهــا بــكل إنصــاف «.
ويقــول هــوارد كروســبي: » إنــه ممــا يدعونــا إلــى التفكيــر العميــق كوننــا نجــد 
كنيســة المســيح ل تحقــق أغــراض ســيدها إل بقــدر ضئيــل جــدا. فكمــا فعــل اليهــود 
قديمــا حيــن جعلــوا اختالطهــم باألمــم الوثنيــة يســترق قلوبهــم ويجعلهــا تزيــغ عــن 
هللا... كذلــك الحــال مــع كنيســة يســوع اليــوم، التــي تماثلهــم بتحالفهــا واشــتراكها 
المخطــئ مــع العالــم العديــم اإليمــان، وبتخليهــا عــن المثــل اإللهيــة العليــا لحياتهــا 
الحقيقيــة األمينــة، وبتســليمها نفســها لعــادات المجتمــع المعــادي للمســيح، تلــك 
البراهيــن  وباســتخدام  ُمغريــة،  نفســه  الوقــت  فــي  هــي  التــي  الوبيلــة  العــادات 
والوصول إلى النتائج التي ل صلة بينها وبين إعالنات هللا والتي تعادي وتعارض 

النمــو فــي النعمــة «. )332(

انعدام روح التضحية ألجل المسيح
وفــي هــذا التيــار الجــارف، تيــار محبــة العالــم والســعي فــي طلــب المســرات، 
تكاد تضيع التضحية ألجل المسيح وإنكار الذات. » إن بعضا من الرجال والنساء 
الذيــن يمارســون نشــاطهم فــي كنائســنا كانــوا قــد تعلمــوا فــي طفولتهــم أن يتدربــوا 
علــى التضحيــة حتــى يســتطيعوا أن يعطــوا أو يفعلــوا شــيئا ألجــل المســيح «، ولكــن 
» إذا طُلبــت نفقــات اآلن... ينبغــي أل يطلــب مــن أي واحــد أن يعطــي. آه كال! 
اعملــوا ســوقا خيريــة واعرضــوا لوحــات الرســم ومثلــوا محاكمــة كاذبــة أو أقيمــوا 

وليمــة عشــاء تقليديــة أو أي شــيء يــؤكل، أي شــيء فيــه تســلية ومتعــة للنــاس «.
أعلــن الحاكــم واشــبرن مــن وسكونســن فــي خطابــه الســنوي فــي يــوم 9 كانــون 
الثانــي )ينايــر( مــن عــام 1873 قائــال: » يبــدو أننــا نحتــاج إلــى ســن قانــون إلغــالق 
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المــدارس التــي تخــرِّج المقامريــن. وهــذه المــدارس توجــد فــي كل مــكان. بــل حتــى 
بالطبــع( أحيانــا تعمــل عمــل الشــيطان.  يكــن ذلــك لعــدم تيقظهــا  الكنيســة )وإن 
فالجوائــز التــي تقــدم إلــى الجوقــات الموســيقية، وجوائــز المشــاريع، واليانصيــب 
الــذي يكــون أحيانــا ألغــراض دينيــة أو خيريــة ولكــن غالبــا مــا يكــون ألغــراض أقــل 
حيــل  هــذه  كل  الخادعــة،  والطــرود  اليانصيــب،  بــأوراق  األشــياء  وبيــع  لياقــة، 
للحصــول علــى المــال مــن دون مقابــل. ليــس مــا يفســد األخــالق أو يُســكر النــاس، 
وعلــى الخصــوص الشــباب، مثــل إحــراز المــال أو األمــالك مــن دون كــد أو تعــب. 
فــإذا كان النــاس المحترمــون ينشــغلون بهــذه المشــاريع التــي هــي رهــن الصدفــة، 
ويحاولــون إســكات ضمائرهــم بالتفكيــر فــي أن هــذا المــال ينفــق فــي أبــواب خيريــة، 
مــا  غالبــا  التــي  العــادات  فــي  مــرارا  يســقطون  الوطــن  شــباب  كان  إذا  غرابــة  فــال 

يحدثهــا اهتيــاج األلعــاب التــي فيهــا مخاطــرات « )333(.
م  ويقــدِّ المســيحي.  العالــم  كل  فــي  الكنائــس  تغــزو  العالــم  مجــاراة  روح  إن 
لنــدن، صــورة قاتمــة لالنحطــاط الروحــي  لــه ألقاهــا فــي  أتكنــز، فــي عظــة  روبــرت 
المتفشــي فــي بريطانيــا فيقــول: » لقــد نقــص عــدد األبــرار الحقيقييــن مــن األَرْض، 
فــي كل  أيامنــا هــذه  فــي  بالديانــة  المعترفيــن  فــي قلبــه. إن  ذلــك  أحــد يضــع  ول 
كنيسة محبون للعالم، وهم على شاكلته ومحبون للعزاء والراحة اللذين يأتيانهم 
مــن بنــي اإلنســان ويتحرقــون شــوقا إلــى الظفــر باحتــرام النــاس. إنهــم مدعــوون ألن 
يتألمــوا مــع المســيح ولكنهــم ينكمشــون حتــى أََمــام التعييــر... إن الرتــداد، الرتــداد، 
الرتــداد كلمــة منقوشــة فــي واجهــة كل كنيســة. ولــو كانــت تلــك الكنائــس تعــرف 
ذلــك وتحــس بــه لــكان لهــا رجــاء، ولكــن واأََســفاه! فهــم يصيحــون قائليــن: » إنــي أنــا 

غنــي وقــد اســتغنيت ول حاجــة لــي إلــى شــيء « )334(.
إن الخطيئــة العظيمــة التــي اتهمــت بهــا بابــل هــي أنهــا » َســَقْت َجِميــَع األَُمــم ِمــْن 
َخْمــِر َغَضــِب زِنَاَهــا! « )رؤيــا 14: 8(. وكأس الخمــر هــذه التــي تقدمهــا إلــى العالــم 
ترمــز إلــى التعاليــم الكاذبــة التــي قبلتهــا كنتيجــة لعالقتهــا غيــر المشــروعة بعظمــاء 
مفســدا  جهــدا  تبــذل  بدورهــا  وهــي  إيمانهــا،  تفســد  للعالــم  فمصادقتهــا  األَرْض. 
للعالــم بتقديمهــا تعاليــم مضــادة ألوضــح مبــادئ الكلمــة المقدســة وأعظمهــا صراحة.

لقد حجبت روما اَلِْكتَاب الُمَقدَّس عن الناس وطلبت منهم جميعا أن يقبلوا 
تعاليمهــا هــي بــدل مــن تعاليــم الكتــاب. وكان عمــل اإلصــالح هــو إعــادة كلمــة هللا 
إلــى النــاس، ولكــن أليــس أمــرا حقيقيــا جــدا أن النــاس فــي كنائــس عصرنــا الحاضــر 
يتعلمــون أن يركــزوا إيمانهــم علــى عقيدتهــم وتعليــم كنيســتهم ل علــى الكتــاب؟ 
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» إنهــم  البروتســتانتية:  الكنائــس  عــن  كالمــه  معــرض  فــي  بيتشــر  تشــارلس  يقــول 
يرتعبــون لــدى ســماع أقــل كلمــة قاســية تقــال ضــد العقائــد بالحساســية العظيمــة 
نفســها التــي كان اآلبــاء القديســون يحســونها ويرتعبــون بســببها متــى ســمعوا كلمــة 
جارحــة تقــال ضــد عقيــدة اإلكــرام الزائــد للقديســين والشــهداء التــي تبنوهــا.. وإن 
الطوائــف البروتســتانتية اإلِنِْجيليــة وقفــت كلهــا صفــا واحــدا جنبــا إلــى جنــب ويــدا 
بيــد بحيــث لــم يكــن إنســان يســتطيع أن يصيــر واعظــا البتــة مــن دون أن يقبــل كتابــا 
آخــر مــع اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس... وليــس مــن بــاب التصــور أو الخيــال أن نقــرر أن قــوة 
س مثلمــا عملــت رومــا ســواء بســواء، إنمــا  العقيــدة قــد بــدأت تحــرم اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ

بطريقــة أشــد مكــرا واحتيــال « )335(.
عندمــا يفســر المعلمــون األمنــاء الكتــاب ويشــرحونه جيــدا ينبــري رجــال العلــم 
الســليمة  بالعقيــدة  يشــهِّرون  وهــؤلء  الكتــاب.  يفهمــون  أنهــم  ويقــررون  والخــدام 
قائليــن أنهــا هرطقــة، وهكــذا يضللــون طالبــي الحــق. ولــول أن العالــم قــد ســكر بخمــر 
بابــل بحيــث صــارت حالــه ميؤوســا منهــا لمكــن تبكيــت جماهيــر كثيــرة وهدايتهــم 
بواسطة حقائق كلمة هللا الجارحة. لكن اإليمان أو العقيدة الدينية تبدو مشوشة 
ومتنافــرة بحيــث أن النــاس ل يعرفــون مــا الــذي يجــب أن يؤمنــوا بــه علــى أنــه الحــق. 

فعلــى الكنيســة تقــع تبعــة خطيئــة تحجــر قلــب أهــل العالــم.
ــر بهــا أول فــي عــام 1844،  إن رســالة المــالك الثانــي المذكــورة فــي رؤيــا 14 بُشِّ
فأعلــن  المتحــدة،  الوليــات  كنائــس  علــى  مباشــرا  تطبيقــا  حينئــذ  طبقــت  وقــد 
اإلنــذار بالدينونــة علــى أوســع مــدى، لكــّن الغالبيــة العظمــى رفضــوه هنــاك حيــث 
كان انحطــاط الكنائــس ســريعا جــدا. إل أن رســالة المــالك الثانــي لــم تتــم بالكامــل 
فــي عــام 1844. لقــد اجتــازت الكنائــس حينئــذ اختبــار انهيــار أدبــي نتيجــة لرفضهــا 
نــور رســالة المجــيء، لكــن ذلــك النهيــار لــم يكــن كامــالً. فــإذ ظلــت تلــك الكنائــس 
متماديــة فــي رفضهــا للحقائــق الخاصــة بهــذا الزمــن جعلــت تنحــدر إلــى أســفل. ومــع 
هــذا فإنهــا إلــى ذلــك الحيــن لــم يكــن ليصــدق عليهــا القــول: » ســقطت بابــل... 
ألنهــا ســقت جميــع األمــم مــن خمــر غضــب زناهــا «. فهــي لــم تحمــل جميــع األمــم 
علــى فعــل ذلــك بعــد. ومــا تــزال روح مشــاكلة العالــم وعــدم الكتــراث للحقائــق 
الفاحصــة أليامنــا موجــودة وقــد رســخت قدمهــا فــي الكنائــس التــي تعتنــق العقيــدة 
يشــملها  الكنائــس  هــذه  وكل  المســيحي،  العالــم  بلــدان  كل  فــي  البروتســتانتية 
اإلنــذار الخطيــر الرهيــب المتضمــن فــي رســالة المــالك الثانــي. لكــنَّ عمــل الرتــداد 

لــم يصــل بعــد أقصــى غايتــه.
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ٍة، َوِبآيَــاٍت  يعلــن الكتــاب أنــه قبــل مجــيء الــرب ســيعمل الشــيطان » ِبــُكلِّ قُــوَّ
ــَة الَْحــقِّ  َوَعَجائِــَب كَاِذبَــٍة، َوِبــُكلِّ َخِديَعــِة اإلِثـْـِم، ِفــي الَْهالِِكيــَن، ألَنَُّهــْم لَــْم يَْقبَلُــوا َمَحبَّ
ـى يَْخلُُصــوا «. فالذيــن لــم يقبلــوا محبــة الحــق ســيُتركون حتــى يقبلــوا » َعَمــَل  َحتّـَ
قُــوا الَْكــِذَب « )2 تســالونيكي 2: 9-11(. ولــن يكــون ســقوط  ـى يَُصدِّ ــالَِل، َحتّـَ الضَّ
بابــل كامــالً حتــى يتــم الوصــول إلــى هــذه الحالــة ويتــم ويبــرم التحــاد بيــن الكنيســة 
والعالــم فــي جميــع أنحــاء العالــم المســيحي. إن التطــور تدريجــي، وإتمــام النبــوة 

الــواردة فــي رؤيــا 14: 8 علــى نحــو كامــل ســيكون فــي المســتقبل.

يطلبون نورا أوضح
وعلــى رغــم الظلمــة الروحيــة والبتعــاد عــن هللا الموجوديــن فــي الكنائــس التــي 
منهــا تتكــون بابــل، فــإن هيئــة اتبــاع المســيح األمنــاء يوجــدون فــي شــركتهم. وكثيــرون 
مــن هــؤلء لــم يــروا قــط الحقائــق الخاصــة بهــذا الزمــن. وجماعــة غيــر قليلــة منهــم غيــر 
قانعيــن بحالتهــم الراهنــة، وهــم يتوقــون إلــى نــور أوضــح. وعبثــا ينتظــرون أن يروا صورة 
المســيح فــي الكنائــس التــي هــم مرتبطــون بهــا. فــإذ تبتعــد هــذه الهيئــات عــن الحــق 
شــيئا فشــيئا وتعقــد مــع العالــم تحالفــاً وثيقــا فســيرى البــون شاســعا بيــن الفريقيــن، 
وينتهــي األمــر بالنفصــال. وســيأتي الوقــت الــذي فيــه ل يســتطيع مــن يحبــون هللا 
اِت ُدوَن َمَحبَّــٍة هلِِل،  أعظــم الحــب أن يظلــوا مرتبطيــن بأولئــك الذيــن هــم » ُمِحبِّيــَن لِلَّــذَّ

لَُهــْم ُصــورَُة التَّْقــَوى، َولِكنَُّهــْم ُمْنِكــرُوَن قُوَّتََهــا « )2 تيموثــاوس 3: 4، 5(.
إن مــا ورد فــي رؤيــا 18 يشــير إلــى الوقــت الــذي فيــه ســتكون الكنيســة وصلــت 
تمامــا إلــى الحالــة التــي تنبــأ عنهــا المــالك الثانــي نتيجــة لرفضهــا اإلنــذار المثلــث 
الــوارد فــي رؤيــا 14: 6-12، وشــعب هللا الباقــون فــي بابــل ســيدعون لينفصلــوا عــن 
م عملــه. وعندمــا يُتــرك الذيــن  شــركتها. وهــذا هــو آخــر إنــذار يعطــى للعالــم، وســيتمِّ
، بَْل ُسرُّوا ِباإلِثِْم « )2 تسالونيكي 2: 12( ليقبلوا الخداع القوي  قُوا الَْحقَّ » لَْم يَُصدِّ
ويصدقــوا الكــذب، حينئــذ سيشــرق نــور الحــق علــى الذيــن قلوبهــم مفتوحــة لقبولــه، 
وكل شــعب هللا الباقيــن فــي بابــل ســيلتفتون إلــى النــداء القائــل: » اْخرُُجــوا ِمْنَهــا 
يَــا َشــْعِبي لِئَــالَّ تَْشــتَرِكُوا ِفــي َخطَايَاَهــا، َولِئَــالَّ تَأُْخــُذوا ِمــْن َضَربَاتَِهــا « )رؤيــا 18: 4(.
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عندمــا مــر الوقــت الــذي كان مجــيء الــرب منتظــرا فيــه أول — أي فــي ربيــع عــام 
1844 — فالذين كانوا ينتظرون ظهوره بإيمان اكتنفتهم موقتا الشكوك وعدم اليقين. 
وفيمــا كان العالــم يعتبرهــم منهزميــن هزيمــة كاملــة ويلومهــم علــى احتضانهــم خدعــة، 
فــإن كلمــة هللا كانــت ل تــزال نبــع عزائهــم. وظــل كثيــرون يفتشــون الكتــب ويمتحنــون 
مــن جديــد براهيــن إيمانهــم، وبــكل حــرص كانــوا يدرســون النبــوات ليحصلــوا علــى نــور 
جديــد. وقــد بــدا أن شــهادة الكتــاب التــي تســندهم فــي موقفهــم واضحــة وقاطعــة. 
والعالمات التي ل يمكن أن تخطئ أشــارت إلى قرب مجيء المســيح. وشــهدت بركة 
الــرب الخاصــة فــي هدايــة الخطــأة وفــي انتعــاش الحيــاة الروحيــة بيــن المســيحيين أن 
الرسالة كانت من السماء. ومع أن المؤمنين لم يستطيعوا تعليل فشلهم فقد كانوا 

موقنيــن بــأن هللا كان مرشــدهم فــي اختبارهــم الماضــي.
كان التعليــم المنطبــق بنــوع خــاص علــى حالــة عــدم اليقيــن والترقــب متداخــال 
فــي النبــوات التــي كانــت تعتبــر منطبقــة علــى ميعــاد المجــيء الثاني، وكان مشــجعا 
لهــم علــى النتظــار بصبــر وهــم مؤمنــون أن مــا كان غامضــا عليهــم حينئــذ ســيتضح 

لهــم فــي الوقــت المناســب.
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القائلــة:  وهــي   4-1  :2 حبقــوق  فــي  الــواردة  تلــك  النبــوات  هــذه  بيــن  وكان 
» َعلَــى َمرَْصــِدي أَِقــُف، َوَعلَــى الِْحْصــِن أَنْتَِصــُب، َوأَُراِقــُب ألََرى َمــاَذا يَُقــوُل لِــي، 
َوَمــاَذا أُِجيــُب َعــْن َشــْكَواَي. فَأََجابَِنــي الــرَّبُّ َوقَــاَل: ’ اكْتُــِب الرُّْؤيَــا َوانُْقْشــَها َعلَــى 
ـُم َولَ  األَلْــَواِح لَِكــْي يَرْكُــَض قَارِئَُهــا، ألن الرُّْؤيَــا بَْعــُد إلــى الِْميَعــاِد، َوِفــي النَِّهايَــِة تَتََكلّـَ
َغيْــُر  ُمْنتَِفَخــٌة  ُهــَوَذا  ــُر.  تَتَأَخَّ َولَ  إِتْيَانًــا  َســتَأْتِي  ألَنََّهــا  فإنتَِظرَْهــا  تََوانَــْت  إِْن  تَْكــِذُب. 

يَْحيَــا «. ِبإيمانــِه  َوالْبَــارُّ  ِفيــِه.  نَْفُســُه  ُمْســتَِقيَمٍة 
حتــى منــذ عــام 1842 كان التوجيــه المقــدم فــي هــذه النبــوة إلــى النبــي بــأن 
يكتــب الرؤيــا وينقشــها علــى ألــواح لكــي يركــض قارئهــا، قــد أوحــى إلــى تشــارلس 
فتــش بــأن يعــد خارطــة نبويــة لتصويــر نبــوات دانيــال والرؤيــا. وقــد اعتبــر نشــر هــذه 
الخارطــة إتمامــا ألمــر هللا المعطــى بواســطة حبقــوق. ومــع ذلــك فلــم يالحــظ أحــد 
حينئــذ أن تأخيــرا ظاهــرا فــي إتمــام الرؤيــا — وقــت تباطــؤ — ملحــوظ فــي النبــوة 
نفســها. وبعــد الخيبــة بــدت هــذه اآليــة مهمــة جــدا وهــي تقــول: » ألَنَّ الرُّْؤيَــا بَْعــُد 
تَْكــِذُب. إِْن تََوانَــْت فإنتَِظرَْهــا ألَنََّهــا َســتَأْتِي  ـُم َولَ  َوِفــي النَِّهايَــِة تَتََكلّـَ إلــى الِْميَعــاِد، 

ــُر... الْبَــارُّ ِبإيمانــِه يَْحيَــا « )حبقــوق 2: 3، 4(. إِتْيَانًــا َولَ تَتَأَخَّ
وكان جزء من نبوة حزقيال أَيْضاً نبع قوة وعزاء للمؤمنين، وهو يقول: » وَكَاَن 
إِلـَـيَّ كَالَُم الــرَّبِّ قَائـِـالً: ’ يـَـا ابـْـَن آَدَم، َمــا هــَذا الَْمثـَـُل الَّــِذي لَُكــْم َعلـَـى أَرِْض إِْســرَائِيل، 
ـُم ِبَهــا تَُكــوُن‘  «  ـُم، َوالَْكلَِمــُة الَِّتــي أَتََكلّـَ الَْقائِــُل: قَــْد طَالَــِت األيــام َوَخابَــْت ... أَتََكلّـَ
» ُهــَوَذا بَيْــُت إِْســرَائِيل قَائِلُــوَن: الرُّْؤيَــا الَِّتــي ُهــَو َرائِيَهــا ِهــَي إلــى أيــام كَِثيــرٍَة، َوُهــَو 
: لَ يَطـُـوُل بَْعــُد َشــْيٌء  ــيُِّد الــرَّبُّ ُمتََنبِّــٌئ ألَزِْمَنــٍة بَِعيــَدٍة. لِذلـِـَك قـُـْل لَُهــْم: هَكــَذا قـَـاَل السَّ
ِمــْن كَالَِمــي. اَلَْكلَِمــُة الَِّتــي تََكلَّــْم ُت ِبَهــا تَُكــوُن « ) حزقيــال 12: 25-21، 27، 28(.

الــذي يعــرف النهايــة  وقــد فــرح جماعــة المنتظريــن وتهللــوا إذ آمنــوا أن ذاك 
مــن البدايــة قــد رأى الحقائــق عبــر األجيــال، وإذ ســبق فــرأى خيبتهــم منحهــم كالم 
التشــجيع والرجــاء. فلــول الفصــول الكتابيــة التــي تدعوهــم إلــى النتظــار بصبــر وإلــى 
التمســك بثقتهــم بكلمــة هللا لــكان إيمانهــم قــد خذلهــم فــي ســاعة التجربــة تلــك.

العذارى العشر
ثم إن مثل العذارى العشر المذكور في متى 25 يصور اختبار شعب المجيئيين. 
ففــي األصحــاح الرابــع والعشــرين مــن متــى أجــاب المســيح تالميــذه علــى ســؤالهم 
ــه انتباههــم إلــى بعــض  الــذي قدمــوه إليــه عــن عالمــة مجيئــه وانقضــاء الدهــر بــأن وجَّ
الحوادث المهمة جدا في تاريخ العالم والكنيسة منذ مجيئه األول إلى مجيئه الثاني، 
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أي خــراب أورشــليم والضيقــة العظيمــة المحيقــة بالكنيســة بســبب اضطهــاد الوثنييــن 
والبابوييــن، وإظــالم الشــمس والقمــر وســقوط النجــوم. ثــم تكلــم بعــد هــذا عــن مجيئــه 
في ملكوته وأورد لهم المثل الذي فيه وصف فريقين من العبيد الذين كانوا ينتظرون 
مجيئه. واألصحاح الخامس والعشرون من متى يبدأ بالقول: » حينئذ يشبه ملكوت 
الســماوات عشــر عــذارى «. هنــا نــرى الكنيســة وهــي عائشــة فــي األيــام األخيــرة، وهــي 
نفســها التــي أشــير إليهــا فــي نهايــة األصحــاح 24. وفــي هــذا المثــل يمثَّــل اختبارهــم بمــا 

يجــري فــي احــدى حفــالت الــزواج فــي بــالد الشــرق.
ــَماَواِت َعْشــَر َعــَذاَرى، أََخــْذَن َمَصاِبيَحُهــنَّ َوَخرَْجــَن  » ِحيَنِئــٍذ يُْشــِبُه َملَُكــوُت السَّ
ــا الَْجاِهــالَُت  لِلَِقــاِء الَْعِريــِس. وَكَاَن َخْمــٌس ِمْنُهــنَّ َحِكيَمــاٍت، َوَخْمــٌس َجاِهــالٍَت. أَمَّ
ِفــي  َزيْتًــا  الَْحِكيَمــاُت فَأََخــْذَن  ــا  َوأَمَّ َزيْتًــا،  َمَعُهــنَّ  يَأُْخــْذَن  َولَــْم  فَأََخــْذَن َمَصاِبيَحُهــنَّ 
. َوِفيَمــا أَبْطَــأَ الَْعِريــُس نََعْســَن َجِميُعُهــنَّ َونِْمــَن. فَِفــي نِْصــِف  آنِيَِتِهــنَّ َمــَع َمَصاِبيِحِهــنَّ

ــِه! « )متــى 25: 6-1(. ــِل َصــاَر ُصــرَاٌخ: ُهــَوَذا الَْعِريــُس ُمْقِبــٌل، فَاْخرُْجــَن لِلَِقائِ اللَّيْ

تأخير العريس
أنــه  علــى  فُهــم  األول  المــالك  رســالة  عنــه  أعلنــت  كمــا  المســيح  مجــيء  إن 
يرمــز إليــه بمجــيء العريــس. واإلصــالح الواســع النطــاق الــذي حــدث عنــد إعــالن 
مــا  وفــي  المثــل  هــذا  فــي  نجــد  وإننــا  العــذارى.  خــروج  يمثلــه  كان  قــرب مجيئــه 
العــذارى أخــذن  أنــه يوجــد فريقــان ممثــالن هنــا. جميــع  فــي األصحــاح 24  ورد 
س، وعلــى نــوره خرجــن لمالقــاة العريــس. ولكــن  مصابيحهــن، أي اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
فــإن  زيتــاً «  معهــّن  يأخــذَن  ولــم  مصابيحهــن  » أخــذن  الجاهــالت  أن  حيــن  فــي 
» الحكيمــات أخــذَن زيتــاً فــي آنيتهــن مــع مصابيحهــّن «. لقــد قبلــت الحكيمــات 
نعمــة هللا، قــوة روح هللا المجــددة والمنيــرة التــي تجعــل كالمــه ســراجاً ألرجلهــن 
ونــوراً لســبيلهن. وفــي خــوف هللا درســن األقــوال اإللهيــة ليتعلمــن الحــق، وبــكل 
لهــن اختبــار شــخصي، اختبــار  القلــب والحيــاة. هــؤلء كان  غيــرة طلبــن طهــارة 
اإليمــان بــاهلل وبكالمــه، الــذي لــن تهدمــه الخيبــة والتأخيــر. أمــا الباقيــات فإنهــن 
إلــى ذلــك وازع:  » أخــذن مصابيحهــن ولــم يأخــذن معهــن زيتــا «. لقــد دفعهــن 
ثــارت مخاوفهــن لــدى ســماع الرســالة الخطيــرة، لكنهــّن كــن قــد اتكلــن علــى إيمــان 
أن  دون  مــن  الصالحــة،  البواعــث  نــور  الخامــد،  النــور  بذلــك  قانعــات  أخواتهــن 
يكــون عندهــن إدراك كامــل للحــق ول عمــل حقيقــي للنعمــة فــي قلوبهــن. أولئــك 
العــذارى خرجــن للقــاء الــرب ولهــن مــلء الرجــاء فــي انتظــار األجــر الســريع، لكنهــن 
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خــاب  التجــارب  جــاءت  والخيبــة. فعندمــا  التأخيــر  لمواجهــة  متأهبــات  يكــن  لــم 
تنطفــئ. مصابيحهــن  وكادت  إيمانهــن 

» وفيمــا أبطــأ العريــس نعســن جميعهــن ونمــن «. يرمــز تباطــؤ العريــس إلــى 
مــرور الزمــن الــذي كان يُنتظــر أن يجــيء الــرب فيــه وإلــى الخيبــة ومــا زعمــوا أنــه 
تأخيــر. وفــي هــذا الوقــت، وقــت الحيــرة وعــدم اليقيــن، بــدأ اهتمــام الســطحيين 
وذوي القلــوب المنقســمة يضعــف ويترنــح، واخــذوا يميلــون إلــى الســترخاء، أمــا 
الذيــن كان إيمانهــم مؤسســا علــى معرفتهــم الشــخصية للكتــاب فكانــت أرجلهــم 
تزحزحهــم عنهــا. » نعســن جميعهــن  أن  الخيبــة  تســتطع  لــم  مثبتــة علــى صخــرة 
ونمــن «، فريــق منهــن نمــن فــي عــدم اكتــراث، تــاركات إيمانهــن، أمــا األخريــات 
فكــن ينتظــرن بصبــر إلــى أن يعطــى لهــن نــور أكمــل. ومــع ذلــك ففــي ليــل التجربــة 
أمــا  مــا.  حــد  إلــى  وتقواهــم  غيرتهــم  يفقــدون  بــدأوا  قــد  الثانــي  الفريــق  كأن  بــدا 
الســطحيون والمنقســمو القلــوب فلــم يعــودوا قادريــن علــى الســتناد إلــى إيمــان 

إخوتهــم. فعلــى كل واحــد أن يثبــت أو يســقط لنفســه.

ظهور التعصب
اعترفــوا  قــد  مــن  فبعــض  الظهــور.  فــي  التعصــب  بــدأ  الوقــت  هــذا  قرابــة 
كالدليــل  كلمــة هللا  رفضــوا  لهــا  ومتحمســون  وغيــورون  بالرســالة  مؤمنــون  بأنهــم 
لســلطان  أنفســهم  أســلموا  بالــروح  مسترشــدون  أنهــم  ادعــوا  وإذ  المعصــوم، 
متعصبــة  غيــرة  اظهــروا  جماعــة  يوجــد  كان  وخيالتهــم.  وانفعالتهــم  مشــاعرهم 
وأعمالهــم  آراءهــم  إن  تصرفهــم.  علــى  يصادقــوا  لــم  مــن  بــكل  وشــهَّروا  عميــاء 
الممتزجــة بالتعصــب لــم تــالق عطفــا مــن جانــب أكثريــة المجيئييــن، ومــع ذلــك 

الحــق. بقضيــة  العــار  ألحــق  أن  نتائجهــا  مــن  كان  فقــد 
لقــد كان الشــيطان يحــاول بهــذه الوســيلة أن يقــاوم عمــل هللا ويدمــره. اهتــاج 
النــاس إذ رأوا حركــة المجــيء، واهتــدى آلف مــن الخطــأة، وكــرس األمنــاء أنفســهم 
لعمــل نشــر الحــق حتــى فــي وقــت التأخيــر. وكان ســلطان الشــر يخســر رعايــاه، 
فلكــي يجلــب العــار علــى عمــل هللا حــاول أن يخــدع بعــض مــن اعترفــوا باإليمــان 
كل  مراقبــة  فرصــة  ليغتنمــوا  أعوانــه  وقــف  حينئــذ  الحــدود.  يتجــاوزون  ليجعلهــم 
غلطــة وكل إخفــاق وكل عمــل غيــر لئــق فيشــهروا بــه أََمــام النــاس فــي نــور مجســم 
مبالــغ فيــه إلــى أقصــى حــد ليجعــل المجيئييــن وعقيدتهــم مكروهيــن وممقوتيــن. 
وهكــذا بقــدر وفــرة مــن اســتطاع أن يحشــدهم ليعترفــوا بإيمانهــم بالمجــيء الثانــي 
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مــن توجيــه  ميــزة عظيمــة  ينــال  ذلــك  بقــدر  فيمــا ســلطانه مســيطر علــى قلوبهــم، 
اللتفــات إليهــم علــى أنهــم ممثلــو هيئــة المؤمنيــن جميعــا.

إلــى  توعــز  التــي  هــي  وروحــه  اإلخــوة «  علــى  » المشــتكي  هــو  الشــيطان  إن 
النــاس بمراقبــة أخطــاء شــعب الــرب ونقائصهــم ورفعهــا عاليــة لكــي يراهــا الجميــع، 
بينمــا أعمالهــم الصالحــة وحســناتهم تُغفــل ول يذكرهــا أحــد. وعندمــا يعمــل هللا 
علــى خــالص النفــوس يكــون هــو دائمــا نشــيطا ودائبــا فــي العمــل. فعندمــا يأتــي 
بنــو هللا ليمثلــوا أََمــام الــرب يأتــي الشــيطان أَيْضــاً ليمثــل فــي وســطهم. وفــي كل 
وغيــر  بقلوبهــم  المقدســين  غيــر  النــاس  أولئــك  يُْدِخــل  أن  مســتعد  هــو  انتعــاش 
لهــم  افســح  ومتــى  الحــق  أجــزاء  بعــض  هــؤلء  يقبــل  وعندمــا  بعقولهــم.  المتزنيــن 
المجــال بيــن المؤمنيــن فهــو يعمــل عــن طريقهــم بــدس بعــض النظريــات التــي تخــدع 
غيــر اليقظيــن. وليــس فــي المســتطاع أن تبرهــن علــى أن إنســانا هــو حقــا مســيحي 
لمجــرد وجــوده بيــن جماعــة مــن أولد هللا حتــى ولــو كان فــي بيــت العبــادة وأََمــام 
مائــدة الــرب المقدســة. والشــيطان غالبــا مــا يكــون هنــاك فــي أقــدس المناســبات 

فــي أشــخاص الذيــن يســتخدمهم كأعــوان لــه.

أرض متنازع عليها
إن ســلطان الشــر يتنازع على كل شــبر من األَرْض التي يســير عليها شــعب هللا 
فــي طريــق ســياحتهم إلــى المدينــة الســماوية. ففــي كل تاريــخ الكنيســة لــم ينجــح أي 
إصــالح مــن دون أن يواجــه عقبــات جســيمة. كذلــك كانــت الحــال فــي أيــام بولــس. 
فأينمــا أقــام ذلــك الرســول كنيســة ُوِجــد جماعــة اعترفــوا بقبولهــم لإليمــان ولكنهــم 
أدخلــوا معهــم الهرطقــات التــي لــو قبلهــا المســيحيون لكانــت أخيــرا تطــرد محبــة الحــق 
بعيــدا. كمــا أن لوثــر أَيْضــاً قاســى الشــيء الكثيــر مــن الرتبــاك والضيــق مــن جــراء 
تصرفــات النــاس المتعصبيــن الذيــن ادعــوا أن هللا قــد تكلــم عــن طريقهــم مباشــرة، 
والذين ألجل ذلك رفعوا أفكارهم وآراءهم الخاصة فوق شهادة الكتب المقدسة. 
وكثيــرون ممــن كان ينقصهــم اإليمــان ومــع ذلــك كان عندهــم قــدر كبيــر مــن التــكال 
يقولــوا شــيئا جديــدا، أغوتهــم  أو  أن يســمعوا  يحبــون  الــذات، والذيــن كانــوا  علــى 
قــد  مــا  هــدم  فــي  الشــيطان  أعــوان  إلــى  فانضمــوا  الحديثيــن  المعلميــن  ادعــاءات 
حــرك هللا لوثــر ليبنيــه. وكذلــك ابنــا وســلي وغيرهمــا ممــن قــد باركــوا العالــم بقدوتهــم 
وإيمانهــم. ففــي كل خطــوة واجهــوا مكايــد الشــيطان الــذي كان يأتــي بأنــاس شــديدي 
التحمس ويعوزهم التزان والتقوى فيزجهم في التعصب في كل طور من أطواره.
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ولــم يكــن وليــم ميلــر يميــل إلــى تلــك المؤثــرات التــي تســوق إلــى التعصــب. لقــد 
أعلــن علــى غــرار لوثــر أن كل روح ينبغــي أن ُيمتحــن بكلمــة هللا. ولقــد قــال ميلــر: 
» إن للشــيطان ســلطانا عظيمــا علــى عقــول بعــض النــاس فــي هــذه األيــام. وكيــف 
س يجيبنا قائال: » من ثمارهم  يمكننا أن نعرف من أي روح هم؟ إن اَلِْكتَاب الُمَقدَّ
تعرفونهــم... « توجــد أرواح كثيــرة خرجــت إلــى العالــم ونحــن قــد أُمرنــا بــأن نمتحــن 
األرواح. فالــروح الــذي ل يجعلنــا نعيــش صالحيــن وأبــرارا وأتقيــاء فــي هــذا العالــم 
الحاضــر ليــس هــو روح المســيح. إنــي مقتنــع اِقِْتناعــا كامــالً بــأن للشــيطان دخــال 
عــون أنهــم مقدســون  كبيــرا فــي هــذه الحــركات الطائشــة... كثيــرون بيننــا ممــن يدَّ
بالتمــام إنمــا يتبعــون تقاليــد النــاس، ويبــدو أنهــم يجهلــون الحــق كغيرهــم ممــن ل 
يتشــدقون بمثــل هــذه الدعــاءات )336(، » إن روح الضــالل يبعدنــا عــن الحــق، أمــا 
روح هللا فيقودنــا إلــى الحــق. ولكــن، قــد يقــول أحدكــم، يســتطيع إنســان أن يكــون 
علــى ضــالل ويقــول إنــه يملــك الحــق، مــاذا إذاً؟ فعلــى هــذا الســؤال نجيــب قائليــن 
أن الــروح والكلمــة متفقــان. فــإذا كان أحــد يحكــم علــى نفســه بموجــب كلمــة هللا 
ويجــد توافقــا وانســجاما كامــالً فــي الكتــاب فعليــه أن يؤمــن بــأن عنــده الحــق. أمــا إذا 
وجــد أن الــروح الــذي يقــوده غيــر منســجم ول متوافــق مــع كل طبيعــة شــريعة هللا 
أو كتابــه فليســر بحــذر لئــال تؤخــذ رجــاله فــي أشــراك الشــيطان « )337(. » كثيــرا 
مــا وجــد فــي بعــض األشــخاص الدليــل علــى وجــود التقــوى فــي قلوبهــم مــن نظــرات 
عيونهــم المتوهجــة الملتهبــة أو وجوههــم المبللــة بالدمــوع او أحاديثهــم المختنقــة، 
بأكثــر جــالء ووضــوح مــن كل الضجــة التــي تُســمع فــي العالــم المســيحي « )338(.

بــكل غيــرة فــي  وفــي أيــام اإلصــالح اتهــم أعــداؤه أولئــك الذيــن كانــوا جاديــن 
المجــيء  حركــة  محاربــو  عامــل  وقــد  ومســاوئه.  شــروره  بــكل  التعصــب،  محاربــة 
دعاتهــا بمثــل تلــك المعاملــة. وإذ لــم يقنعــوا بتشــويه أخطــاء المتطرفيــن والمبالغــة 
فيهــا نشــروا أخبــارا معاكســة ل أثــر للصــدق فيهــا. هــؤلء النــاس كانــوا مدفوعيــن 
مجــيء  قــرب  إعــالن  عكــره  قــد  ســالمهم  أن  ذلــك  والكراهيــة.  التعصــب  بدافــع 
المســيح. لقــد باتــوا يخشــون أن يكــون ذلــك الــكالم صحيحــا، وكانــوا يرجــون إل يكــون 
كذلــك، وهــذا كان الســر فــي الحــرب التــي أثاروهــا ضــد المجيئييــن وعقيدتهــم.

محبة ووئام
إن حقيقــة كــون جماعــة قليلــة مــن المتعصبيــن اندســوا بيــن صفــوف المجيئييــن 
ليســت ســببا يجعــل النــاس يقــررون أن الحركــة لــم تكــن مــن هللا، تمامــاً مثلمــا أن 
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كافيــا  عــذرا  يكــن  لــم  لوثــر  أو  بولــس  عهــد  فــي  والمخادعيــن  المتعصبيــن  وجــود 
إلدانــة عملهمــا. ليســتيقظ شــعب هللا مــن نومهــم ويبــدأوا جاديــن فــي عمــل التوبــة 
وليكرســوا  يســوع،  فــي  هــو  كمــا  الحــق  ليتعلمــوا  الكتــب،  ليفتشــوا  واإلصــالح. 
أنفســهم بالتمــام هلل، وحينئــذ لــن يعوزنــا البرهــان علــى أن الشــيطان ل يــزال نشــيطا 
المالئكــة  كل  لمعاونتــه  داعيــا  قوتــه  ســيظهر  ممكنــة  خديعــة  بــكل  أنــه  وســاهرا. 

فــي مملكتــه. الســاقطين 
لــم يكــن إعــالن خبــر المجــيء الثانــي هــو الــذي خلــق التعصــب والنقســام. 
لقــد ظهــرت هــذه األشــياء فــي صيــف عــام 1844 عندمــا كان جماعــة المجيئييــن 
الكــرازة  إن  الحقيقــي.  موقفهــم  إلــى  بالنســبة  والرتبــاك  الشــك  حالــة  فــي 
إلــى  مباشــر  نحــو  علــى  أّديــا  الليــل «  نصــف  » وصــراخ  األول  المــالك  برســالة 
هــذه  فــي  اشــتركوا  الذيــن  وأولئــك  النقســام.  علــى  والقضــاء  التعصــب  إخمــاد 
الحــركات المقدســة كانــوا فــي حالــة توافــق، وقــد امتــأت قلوبهــم حبــا بعضهــم 
لبعــض وليســوع الــذي كانــوا ينتظــرون أن يــروه ســريعا. فاإليمــان الواحــد والرجــاء 
المبــارك الواحــد رفعاهــم فــوق تســلط أي تأثيــر بشــري أو ســيادته، وبرهنــا أنهمــا 

الشــيطان.  هجمــات  يقيهــم  تــرس 
» وفيمــا أبطــأ العريــس نعســن جميعهــن ونمــن. ففــي نصــف الليــل صــار صــراخ 
هــوذا العريــس مقبــل فاخرجــن للقائــه. فقامــت جميــع أولئــك العــذارى وأصلحــن 
مصابيحهــن « )متــى 25: 5-7(. فــي صيــف 1844، فــي منتصــف المــدة التــي ظــن 
أول أن الـــ 2300 يومــا ســتنتهي عندهــا، وفــي خريــف تلــك الســنة عينهــا الــذي وجــد 
بعــد ذلــك أن المــدة ســتمتد إليــه، أعلنــت الرســالة بكلماتهــا كمــا هــي واردة فــي 

الكتــاب: » هــوذا العريــس مقبــل «!
أْرتَْحَشْســتا  منشــور  بــأن  الكتشــاف  كان  الحركــة  هــذه  إلــى  أدى  والــذي 
لتجديــد أورشــليم الــذي كان هــو نقطــة بــدء مــدة الـــ 2300 يومــا بـُـِدئ فــي تنفيــذه 
قبــال.  اعتُقــد  كمــا  العــام  ذلــك  بــدء  فــي  وليــس  ق.م.،   457 عــام  خريــف  فــي 
الـــ 2300 ســنة فــي خريــف عــام  تنتهــي  فبإحصــاء األيــام مــن خريــف عــام 457 

التذييــل(. )انظــر   1844
إلــى الخريــف  ثــم إن الحجــج المقتبســة مــن رمــوز العهــد القديــم تشــير أَيْضــاً 
القــدس «  » تطهيــر  إليهــا  يرمــز  التــي  الحادثــة  تتــم  فيــه  الــذي  الوقــت  أنــه  علــى 
)تبرئتــه(. وقــد وضــح هــذا إذ اجتُــذب انتبــاه النــاس إلــى الطريقــة التــي بهــا تمــت 

للمســيح. األول  المجــيء  إلــى  المشــيرة  الرمــوز 
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إتمام الرموز
كان ذبــح خــروف الفصــح رمــزا لمــوت المســيح. فبولــس يقــول: » ألَنَّ ِفْصَحَنــا 
ــْد ُذبــَح ألجلَنــا «. )1 كورنثــوس 5: 7(. ثــم إن حزمــة الباكــورة التــي  أَيْضــاً الَْمِســيَح قَ
إلــى قيامــة المســيح.  الــرب عنــد وقــت الفصــح كانــت ترمــز  أََمــام  كانــوا يرددونهــا 
وبولــس إذ يتكلــم عــن قيامــة الــرب وكل شــعبه يقــول: » الَْمِســيُح بَاكُــورٌَة، ثـُـمَّ الَِّذيــَن 
لِلَْمِســيِح ِفــي َمِجيِئــِه « )1 كورنثــوس 15: 23(. فالمســيح هــو باكــورة ذلــك الحصــاد 
الخالــد، حصــاد المفدييــن الذيــن ســيجمعون إلــى مخــزن هللا فــي القيامــة العتيــدة، 

كمــا كانــت حزمــة الترديــد.
وقــد تمــت هــذه الرمــوز ليــس فقــط بالنســبة إلــى الحــوادث بــل أَيْضــاً بالنســبة 
اليهوديــة،  الســنة  أشــهر  أول  مــن  عشــر  الرابــع  اليــوم  ففــي  حدوثهــا.  وقــت  إلــى 
الــذي لمــدة خمســة عشــر قرنــا طويلــة كان يذبــح فيــه خــروف الفصــح، وبعدمــا أكل 
المســيح الفصــح مــع تالميــذه ســنَّ ذلــك العشــاء الــذي كان إلحيــاء ذكــرى موتــه علــى 
أنــه » حمــل هللا الــذي يرفــع خطيئــة العالــم «. وفــي تلــك الليلــة نفســها قبضــت 
عليــه أيــدي اآلثمــة ليُصلــب ويُقتــل. وإذ كان ســيدنا هــو المرمــوز إليــه بحزمــة الترديــد 
فقــد أقيــم مــن بيــن األَْمــَوات فــي اليــوم الثالــث » بَاكُــورََة الرَّاِقِديــَن « )1كورنثــوس 
15: 20( وهــو نمــوذج لــكل الراقديــن األبــرار الذيــن ســيتغير » َجَســِد تََواُضِعَنــا « 

ليكــون » َعلَــى ُصــورَِة َجَســِد َمْجــِدِه « )فيلبــي 3: 21(.
المجــيء  إلــى  تشــير  التــي  الرمــوز  كل  تتــم  أن  ينبغــي  الصــورة  هــذه  وعلــى 
الموســوي  النظــام  وفــي  الرمزيــة.  الخدمــة  فــي  إليــه  المشــار  الوقــت  فــي  الثانــي 
يــوم الكفــارة العظيــم يقــع فــي اليــوم العاشــر مــن الشــهر  كان تطهيــر القــدس أو 
كفــارة  الكهنــة  رئيــس  يقــدم  فبعدمــا   ،)34-29  :16 )لوييــن  الســابع  اليهــودي 
القــدس، كان يخــرج ويبــارك الشــعب.  إِْســرَائِيل فترفــع خطاياهــم مــن  عــن كل 
وهكــذا اعتُقــد أن المســيح رئيــس كهنتنــا األعظــم ســيظهر ليطهــر األَرْض بمالشــاة 
اليــوم العاشــر مــن  الــذي ينتظــره. إن  الخطيئــة والخطــأة ويبــارك بالخلــود شــعبه 
الشــهر الســابع، يــوم الكفــارة العظيــم الــذي تــم فيــه تطهيــر القــدس والــذي وقــع 
فــي الثانــي والعشــرين مــن تشــرين األول )أكتوبــر( عــام 1844، اعتبــر وقــت مجــيء 
الـــ  التــي ســبق أن أوردناهــا علــى أن  البراهيــن  مــع  الــرب. وقــد كان هــذا متفقــا 
2300 يــوم تنتهــي فــي الخريــف، وقــد بــدا أن هــذا الســتنتاج تســتحيل مقاومتــه.

تبعهــا  والنــوم  النتظــار  فرصــة  أن  نفهــم   25 متــى  فــي  الــوارد  المثــل  وفــي 
قــدوم العريــس. وكان هــذا مطابقــا للبراهيــن التــي قدمناهــا اآلن مــن النبــوات 
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والرمــوز. وهــي تحمــل بيــن طياتهــا الِقِْتنــاع بصدقهــا. وقــد أعلــن آلف المؤمنيــن 
الليــل «. نصــف  » صــراخ 

وكموجــة المــد العاتيــة اكتســحت الحركــة كل البــالد. لقــد انتقلــت مــن مدينــة 
إلــى مدينــة ومــن قريــة إلــى أخــرى إلــى أقصــى ربــوع البــالد إلــى أن أوِقــظ شــعُب هللا 
المنتظــرون. وقــد اختفــى التعصــب أََمــام هــذا اإلعــالن كمــا يختفــي صقيــع الصبــاح 
أََمام الشــمس المشــرقة. ورأى المؤمنون أن شــكوكهم وارتباكهم تالشــت، وأحيت 
الشــجاعة والرجــاء قلوبهــم، وكان العمــل خاليــاً مــن كل تطــرف يظهــر غالبــا عندمــا 
يكــون هنالــك اهتيــاج بشــري ل يضبطــه تأثيــر كلمــة هللا وروحــه. وقــد كان شــبيها 
بأوقــات التذلــل والرجــوع إلــى الــرب التــي كانــت تحــدث لشــعب إِْســرَائِيل عقــب 
ســماع رســائل التوبيــخ مــن خــدام هللا، كمــا كان لــه ذلــك الطابــع الــذي بــه امتــاز 
عمــل هللا فــي كل عصــر. كان يوجــد قليــل مــن الفــرح المذهــل إنمــا الصفــة الغالبــة 
كانــت فحــص القلــب بــكل دقــة والعتــراف بالخطيئــة وتــرك العالــم. وكان التأهــب 
لمالقــاة الــرب هــو الِحمــل الــذي أثقــل النفــوس المعذبــة. وكان هنالــك مواظبــة 

علــى الصــالة وتكريــس هلل فــي غيــر تحفــظ.
قــال ميلــر فــي وصــف ذلــك العمــل: » ل يوجــد تعبيــر عــن الفــرح، أي أنــه كان 
مكبوتــا لوقــت مســتقبل عندمــا تفــرح الســماء واألَرْض معــا بفــرح مجيــد ل يوصــف. 
ول يوجــد هتــاف، فهــذا أَيْضــاً محفــوظ للهتــاف مــن الســماء. والمغنــون صامتــون، 
فهــم منتظــرون حتــى يشــتركوا مــع أجنــاد المالئكــة وجوقــة الســماويين... ول يوجــد 
تصــادم فــي الميــول أو العواطــف، فالجميــع لهــم قلــب واحــد وفكــر واحــد « )339(.

وشــهد شــخص آخــر ممــن اشــتركوا فــي الحركــة فقــال: » لقــد أحدثــت هــذه 
الحركــة أعمــق فحــص للقلــوب وتذلــل للنفــوس أََمــام هللا ســاكن الســماء العليــا، 
المنازعــات  وفــض  العالــم،  هــذا  أمــور  عــن  للعواطــف  انفطامــا  أَيْضــاً  وأحدثــت 
هللا،  أََمــام  والنســحاق  والمظالــم  باألخطــاء  والعتــراف  العــداوة  علــى  والقضــاء 
والبتهــالت التائبــة المنســحقة أََمــام هللا فــي طلــب الغفــران والقبــول. وقــد كانــت 
ســببا فــي إذلل النفــوس وانبطاحهــا، األمــر الــذي لــم نشــهد مثيــال لــه مــن قبــل. وكمــا 
أمــر هللا علــى لســان يوئيــل النبــي عندمــا يقتــرب يــوم الــرب العظيــم، كذلــك حــدث 
فــي هــذه الحركــة أن النــاس مزقــوا قلوبهــم ل ثيابهــم ورجعــوا إلــى الــرب بالصــوم 
والبــكاء والنــوح. وكمــا قــال هللا علــى لســان زكريــا كذلــك حــدث اآلن، فقــد فــاض 
روح النعمــة والتضرعــات علــى أولده، ونظــروا إلــى ذاك الــذي قــد طعنــوه، وكان 

نــوح عظيــم فــي األَرْض... والذيــن كانــوا ينتظــرون الــرب تذللــوا أََمامــه « )340(.

400, 401



368  |  الصراع العظيم

لــم  ومــن بيــن كل الحــركات الدينيــة العظيمــة التــي حدثــت منــذ أيــام الرســل 
توجــد حركــة خاليــة مــن شــوائب النقــص البشــري ومكايــد الشــيطان أكثــر مــن تلــك 
التــي حدثــت فــي خريــف عــام 1844. وحتــى اآلن بعــد مــرور ســنين عديــدة فــإن كل 
مــن اشــتركوا فــي تلــك الحركــة وكل مــن وقفــوا ثابتيــن علــى منصــة الحــق مــا زالــوا 

يحســون بالتأثيــر المقــدس لذلــك العمــل المبــارك ويشــهدون بأنــه كان مــن هللا.

اهتمام عظيم
مقبــل  العريــس  » هــوذا  القائــل  النــداء  المنتظريــن  جماعــة  ســمع  وإذ 
وأصلحــن مصابيحهــن «؛  العــذارى  أولئــك  » قامــت جميــع  للقائــه «  فاخرجــن 
بأعظــم اهتمــام. وأُرســل  مــن قبــل  المعروفــة لديهــم  لقــد درســوا كلمــة هللا غيــر 
مــن الســماء مالئكــة إليقــاظ الذيــن خــارت عزائمهــم وإعدادهــم لقبــول الرســالة. 
أول  كانــوا  والذيــن  بقــدرة هللا.  بــل  النــاس وعلومهــم  يثبــت بحكمــة  لــم  فالعمــل 
بــل أعظمهــم  الموهوبيــن  النــاس  أعظــم  يكونــوا  لــم  النــداء وأطاعــوه  مــن ســمعوا 
تواضعــا وتكريســا. لقــد تــرك الفالحــون محاصيلهــم فــي الحقــول والميكانيكيــون 
القــوا آلتهــم جانبــا، وبدمــوع الفــرح خرجــوا ليقدمــوا اإلنــذار. والذيــن كانــوا قبــال 
قــادة فــي هــذا العمــل صــاروا آخــر مــن انضمــوا إلــى هــذه الحركــة. فقــد أغلقــت 
الكنائــس أبوابهــا بوجــه عــام ضــد هــذه الرســالة وانســحب مــن الرتبــاط بهــا جمــع 
المــالك  برســالة  اإلعــالن  هــذا  يتحــد  أن  عنايــة هللا  ورتبــت  قبلوهــا.  ممــن  كبيــر 

الثانــي، وهــذا اضفــى قــوة علــى ذلــك العمــل.
إن الرســالة القائلــة » هــوذا العريــس مقبــل! « لــم تكــن مســألة حجــة، مــع أن 
دافعــة  قــوة  الرســالة  يصحــب  كان  فقــد  وقاطعــا.  واضحــا  كان  الكتابــي  البرهــان 
تحــرك النفــس. لــم يكــن هنالــك شــك أو تســاؤل. فعنــد دخــول المســيح النتصــاري 
إلــى أورشــليم تقاطــر إلــى جبــل الزيتــون جمــوع النــاس الذيــن اجتمعــوا مــن كل أنحــاء 
البــالد إلحيــاء العيــد، وإذ انضمــوا إلــى الجمــع الــذي كان يرافــق يســوع واشــتركوا 
فــي الهتــاف قائليــن: » ُمبَــارٌَك اآلتـِـي ِباْســِم الــرَّبِّ « )متــى 21: 9(. هكــذا فعــل غيــر 
المؤمنيــن الذيــن تقاطــروا علــى اجتماعــات المجيئييــن، بعضهــم مدفوعيــن بحــب 
الســتطالع وآخــرون بقصــد الســخرية، والجميــع أحســوا بالقــوة المقنعــة المرافقــة 

لهــذه الرســالة: » هــوذا العريــس ُمقبــل! «
فــي ذلــك الوقــت كان يوجــد إيمــان جعــل الصــالة تُســتجاب، وهــو إيمــان كان 
ينظر إلى المجازاة. فكالســيول النازلة على األَرْض العطشــى نزل روح النعمة على 
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أولئــك الطالبيــن الغيوريــن. وأولئــك الذيــن كانــوا ينتظــرون الوقــوف ســريعا أََمــام 
فاديهــم وجهــا لوجــه شــعروا بفــرح مقــدس ل يوصــف. فقــوة الــرُّوح الُْقــُدِس اللطيفــة 

المؤثــرة أذابــت القلــب إذ ُمِنحــْت بركتُــه الوفيــرة لجماعــة المؤمنيــن الواثقيــن.
وصــل الذيــن قبلــوا الرســالة، بــكل حــذر ووقــار، إلــى الوقــت الــذي كانــوا يرجــون 
فيــه أن يالقــوا ســيدهم، وفــي كل صبــاح أحســوا أن واجبهــم األول يقتضيهــم أن 
يحصلــوا علــى برهــان قبولهــم لــدى هللا. كانــوا متحــدي القلــوب ويصلــون كثيــرا معــا 
بعضهــم ألجــل بعــض. وكثيــرا مــا كانــوا يلتقــون معــا فــي أماكــن منعزلــة لكــي تكــون 
لهــم شــركة مــع هللا، وكانــت الصلــوات تســمع صاعــدة مــن الحقــول والبســاتين. إن 
يقيــن رضــى المخلــص عنهــم كان اهــم فــي نظرهــم مــن الطعــام، وإذا غشــت ســحابة 
عقولهــم لــم يكونــوا يســتريحون حتــى تنقشــع. وإذ كانــوا يشــعرون بشــهادة النعمــة 

الغافــرة كانــوا يتوقــون إلــى مشــاهدة ذاك الــذي كانــت تحبــه نفوســهم.

خيبة أمل ثانية
ولكــن كان ل بــد أن يصابــوا بالخيبــة مــرة أخــرى. لقــد مــر وقــت النتظــار ولــم 
يظهــر مخلصهــم. لقــد نظــروا إلــى األََمــام فــي انتظــار مجيئــه بثقــة ثابتــة، واآلن هــا 
هــم يشــعرون بمــا شــعرت بــه مريــم التــي عندمــا جــاءت إلــى قبــر المخلِّــص ووجدتــه 
فارغــا صرخــت باكيــة تقــول: » إِنَُّهــْم أََخــُذوا َســيِِّدي، َولَْســُت أَْعلـَـُم أَيـْـَن َوَضُعــوُه! « 

)يوحنــا 20: 13(.
إن شــعورهم بالرهبــة والخــوف مــن أن تكــون الرســالة صادقــة كان رادعــا للعالــم 
غيــر المؤمــن بعــض الوقــت. وهــذا الشــعور لــم يختــف حــال بعــد انقضــاء المهلــة، 
ففــي بــادئ األمــر لــم يتجــرأوا علــى الشــماتة بأولئــك الذيــن خابــت آمالهــم، ولكــن 
إلــى  تُــَر عالمــة مــن عالمــات غضــب هللا، أفاقــوا مــن خوفهــم وعــادوا  لــم  عندمــا 
بإيمانهــم  اعترفــوا  قــد  كانــوا  ممــن  كثيريــن  وإن  وســخريتهم.  تعييرهــم  اســتئناف 
بقــرب مجــيء الــرب قــد هجــروا إيمانهــم. وبعــض الذيــن كانــت لهــم ثقــة شــديدة 
طُعنــوا فــي كبريائهــم بحيــث أحســوا وكأنهــم يريــدون الهــروب مــن العالــم، فتذمــروا 
علــى هللا وطلبــوا المــوت ألنفســهم بــدلً مــن الحيــاة، كمــا فعــل يونــان. والذيــن بنــو 
إيمانهــم علــى آراء اآلخريــن ل علــى كلمــة هللا صــاروا اآلن مســتعدين لتغييــر آرائهــم 
مــرة أخــرى. وقــد كســب الســاخرون، المســتضعفين الجبنــاء إلــى جانبهــم، واتحــدوا 
لــم تعــد توجــد مخــاوف أو انتظــارات. لقــد مــر الوقــت  بأنــه  جميعــا فــي اإلعــالن 

والــرب لــم يــأِت، وقــد يظــل العالــم علــى حالــه آلف الســنين.
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وتمتعــوا  المســيح  ألجــل  شــيء  كل  المخلصــون  الغيــورون  المؤمنــون  تــرك 
كمــا  للعالــم  إنــذار  آخــر  قدمــوا  لقــد  قبــل.  مــن  يتمتعــوا  لــم  كمــا  بحضــوره 
ومالئكــة  اإللهــي  ســيدهم  عشــرة  فــي  يُقبَلــوا  أن  ينتظــرون  كانــوا  وإذ  اعتقــدوا، 
لقــد  الرســالة.  يقبلــوا  لــم  الذيــن  صحبــة  مــن  كبيــر  حــد  إلــى  انســحبوا  الســماء 
تعــال ســريعا «. ولكنــه  الــرب يســوع،  أيهــا  صلــوا بشــوق حــار قائليــن: » تعــال 
الحيــاة وارتباكاتهــا  ليحملــوا عــبء اهتمامــات  يعــودون اآلن  يــأِت. فكونهــم  لــم 
تجربــة  ذلــك  كان  وهزئــه  الســاخر  العالــم  تعييــر  ويتحملــون  جديــد  مــن  الثقيلــة 

وصبرهــم. إليمانهــم  مرعبــة  قاســية 

خيبة أمل أعنف
التالميــذ  خيبــة  جســامة  مثــل  فــي  تكــن  لــم  الخيبــة  هــذه  فــإن  ذلــك  ومــع 
التــي جــازوا فيهــا فــي المجــيء األول للمســيح. فعندمــا دخــل يســوع أورشــليم 
إِْســَرائِيل  ويخلــص  داود  عــرش  يعتلــي  أن  موشــك  أنــه  تابعــوه  اعتقــد  منتصــرا 
إكــرام  فــي  يتســابقون  مفرحــة جعلــوا  وانتظــارات  عاليــة  فبآمــال  مــن ظالميهــم. 
مليكهــم. وكثيــرون منهــم فرشــوا ثيابهــم فــي الطريــق كبســاط يمــر عليــه، أو كانــوا 
ينثــرون أغصــان األشــجار وســعوف النخــل فــي طريقــه. وفــي فرحهــم الحماســي 
منــه  الفريســيون  طلــب  وعندمــا  َداُوَد! «  لبْــِن  » أُوَصنَّــا  قائليــن:  معــا  هتفــوا 
يســوع  أجابهــم  تلــك،  الفــرح  هــزة  وأغضبتهــم  أزعجتهــم  إذ  تالميــذه  ينتهــر  أن 
أن  ينبغــي   .)40  :19 )لوقــا  تَْصــُرُخ! «  فَالِْحَجــارَُة  هــُؤلَِء  َســَكَت  » إِْن  بقولــه: 
أيــام  مــرَّت  أن  مــا  ولكــن  هللا،  قصــد  يتممــون  التالميــذ  كان  فلقــد  النبــوة.  تتــم 
لقــد  القبــر.  فــي  المــوت ويضعونــه  يعانــي آلم  قليلــة حتــى شــاهدوا مخلصهــم 
أصابتهــم خيبــة ُمــرة. ذلــك أن توقعاتهــم لــم يتحقــق منهــا شــيء، فماتــت آمالهــم 
مــع يســوع، ولــم يدركــوا أن كل تلــك األحــداث كان األنبيــاء قــد ســبقوا وأنبــأوا 
ِمــَن األَْمــَوات « )أعمــال 17:  ـُم َويَُقــوُم  بهــا، وأنــه » كَاَن يَْنبَِغــي أَنَّ الَْمِســيَح يَتَأَلّـَ

منتصــرا. القبــر  مــن  بعدمــا خــرج ســيدهم  إل   ،)3

بعض من ثبتوا
النبــي  قــد أعلــن علــى لســان زكريــا  الــرب  قبــل ذلــك بخمــس مئــة ســنة كان 
ا يَــا ابَْنــَة ِصْهيَــْوَن، اْهِتِفــي يَــا ِبْنــَت أُورَُشــلِيَم. ُهــَوَذا َملِــُكِك  قائــال: » اِبْتَِهِجــي ِجــدًّ
يَأْتِــي إِلَيْــِك. ُهــَو َعــاِدٌل َوَمْنُصــوٌر َوِديــٌع، َوَراكِــٌب َعلَــى ِحَمــاٍر َوَعلَــى َجْحــٍش ابْــِن 
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يحاكــم  أن  أهبــة  علــى  المســيح  أن  التالميــذ  تحقــق  فلــو   .)9  :9 )زكريــا  أَتَــاٍن « 
النبــوة. يتممــوا هــذه  أن  أمكنهــم  لمــا  ويمــوت 

بأنهــا  الوحــي  أنبــأ  التــي  الرســالة  النبــوة وقدمــوا  تمــم ميلــر وجماعتــه  وكذلــك 
ينبغــي أن تقــدم إلــى العالــم، ولكنهــم مــا كانــوا ليقدموهــا لــو أدركــوا تمامــا النبــوات 
المشــيرة إلــى خيبتهــم والتــي تقــدم رســالة أخــرى ليُبَشــر بهــا كل األمــم قبــل مجــيء 
د  المحــدَّ الوقــت  فــي  قُدمتــا  والثانــي  األول  المالكيــن  مــن  كل  رســالة  إن  الــرب. 

وتممتــا العمــل الــذي قصــد هللا أن يتممــه بواســطتهما.
لقد كان العالم يترقب منتظرا أنه إذا مر الوقت ولم يظهر المســيح فكل نظام 
المجــيء الثانــي ســيُهجر ويتخلــى النــاس عنــه. ولكــن فــي حيــن أن كثيريــن تحــت 
ضغــط التجــارب الشــديدة هجــروا إيمانهــم، بقــي آخــرون ثابتيــن. غيــر أن ثمــار حركــة 
المجــيء، وروح الوداعــة وفحــص القلــب، وهجــر العالــم، وإصــالح الحيــاة، وهــي 
أمــور تبعــت ذلــك العمــل، شــهدت بأنــه مــن هللا. فلــم يتجــرأوا علــى إنــكار حقيقــة 
كــون قــوة الــرُّوح الُْقــُدِس شــهدت لكــرازة المجــيء الثانــي، ولــم يســتطيعوا اكتشــاف 
غلطــة واحــدة فــي حســابهم للفتــرات النبويــة. ولــم ينجــح أقــوى خصومهــم فــي هــدم 
نظــام التفســير النبــوي الــذي ســاروا عليــه. وهــم لــم يرضــوا بالتخلــي عــن المواقــف 
الغيــرة والصــالة بعقولهــم  بــروح  إليهــا عــن طريــق دراســة كلمــة هللا  التــي وصلــوا 
بــروح هللا وقلوبهــم الملتهبــة بقوتــه الحيــة، إل بعــد إقناعهــم ببراهيــن  المســتنيرة 
الفاحصــة  النتقــادات  أعظــم  أََمــام  صمــدت  التــي  المواقــف  تلــك  الكتــاب،  مــن 
والمقاومــة المــرة جــدا مــن معلمــي الديــن المشــهورين وحكمــاء هــذا العالــم، والتــي 
ظلــت ثابتــة أََمــام قــوات العلــم والفصاحــة متحــدة معــا، والتعييــرات والشــتائم مــن 

الشــرفاء واألدنيــاء علــى الســواء.
نحــن ل ننكــر أنــه كانــت هنالــك خيبــة بالنســبة إلــى تلــك الحادثــة المنتظــرة، 
فــي  يونــان  نــادى  عندمــا  بكلمــة هللا.  إيمانهــم  ليزعــزع  يكــن  لــم  هــذا  حتــى  ولكــن 
شــوارع نينــوى قائــال أنــه بعــد أربعيــن يومــا تنقلــب المدينــة، قَِبــل الــرب تذلــل أهــل 
د فرصــة إمهالهــم. ومــع ذلــك فقــد كانــت رســالة يونــان مــن قبــل هللا،  نينــوى ومــدَّ
أرشــدهم  قــد  المجيئيــون أن هللا  إرادتــه. واعتقــد  نينــوى حســب  امتُحنــت  وقــد 
إلــى تقديــم اإلنــذار بالدينونــة بمثــل تلــك الوســيلة، فأعلنــوا قائليــن: » لقــد كانــت 
فاحصــة لقلــوب كل مــن ســمعوها وأيقظــت فــي القلــوب محبــة لظهــور الــرب، أو 
تســببت عنهــا عــداوة ظاهــرة أو مســتترة لمجيئــه، ولكــن الــرب عــرف ذلــك كلــه. 
لقــد رســمت خطــا... حتــى إن الذيــن ســيمتحنون قلوبهــم يعرفــون إلــى أي جانــب 
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ســيقفون لــو جــاء الــرب حينئــذ، ســواء كانــوا ســيهتفون قائليــن: هــوذا هــذا إلهنــا. 
انتظرنــاه فخلصنــا، أو ســيصرخون إلــى الصخــور والجبــال لتســقط عليهــم وتخفيهــم 
عــن وجــه الجالــس علــى العــرش وعــن غضــب الخــروف. وقــد اختبــر هللا شــعبه 
مــا إذا كانــوا ســيتراجعون  إيمانهــم ورأى  مــا نعتقــد، امتحــن  الطريقــة علــى  بهــذه 
فــي ســاعة التجربــة عــن الموقــف الــذي قــد يــرى هــو أنــه يناســبهم، ومــا إذا كانــوا 

ســيهجرون هــذا العالــم ويعتمــدون علــى كلمــة هللا بثقــة كاملــة « )341(.
وقــد عبــر وليــم ميلــر عــن مشــاعر الذيــن ظلــوا علــى إيمانهــم بــأن هللا كان مرشــدا 
لهــم فــي اختبارهــم الماضــي إذ قــال: » لــو أننــي عشــت حياتــي مــرة أخــرى بالبرهــان 
نفســه الــذي كان لــي فــي الماضــي، فلكــي أكــون أمينــا مــع هللا والنــاس لمــا كان 
دمــاء  مــن  ثيابــي  قــد طهــرت  أكــون  أن  » أرجــو  مــا عملــت «.  غيــر  أعمــل  أن  لــي 
النــاس. إنــي أحــس أننــي علــى قــدر اســتطاعتي قــد خلصــت نفســي مــن جريمــة 
جلــب الدينونــة والهــالك عليهــم «. وكتــب رجــل هللا، هــذا القــول: » مــع أننــي قــد 
ُخذلــت مرتيــن فلســت بعــد منكســر الخاطــر ول يائســا... إن رجائــي فــي مجــيء 
المســيح قــوي اآلن كمــا كان فــي أي وقــت مضــى. لقــد فعلــت فقــط مــا شــعرت بأنــه 
واجبــي المقــدس الــذي ينبغــي لــي أن أفعلــه، بعــد ســنين قضيتهــا فــي التأمــالت 
المقدســة. فــإن كنــت قــد أخطــأت فمــن ناحيــة إحســاني ومحبتــي لبنــي جنســي 
واِقِْتناعــي بواجبــي نحــو هللا «. » إنــي أعلــم شــيئا واحــدا، وهــو أننــي لــم أكــرز إل 
بمــا آمنــت بــه، وقــد كان هللا معــي، وتجلــت قوتــه فــي العمــل، فنتــج عــن ذلــك خيــر 
كثيــر «. » وقــد أخــذ آلف مــن الشــعب يدرســون كلمــة هللا مدفوعيــن بالكــرازة فــي 
هــذا العصــر. وبتلــك الوســيلة وبواســطة اإليمــان ورش دم المســيح تصالحــوا مــع 
هللا « )342(. » لم أسَع أبداً وراء مديح الناس أو استحسانهم ول جبنت عندما 
تجهــم لــي العالــم. ولــن أشــتري رضــى النــاس اآلن، ولــن أتجــاوز حــدود واجبــي ألثيــر 
عداءهــم. ولــن أطلــب اإلبقــاء علــى حياتــي عــن طريقهــم، ولــن أتراجــع، كمــا أرجــو، 

عــن فقــد حياتــي إذا أرادت عنايــة هللا الصالحــة ذلــك « )343(.
ولــم يتــرك هللا شــعبه، فلقــد مكــث روحــه مــع أولئــك الذيــن لــم ينكــروا بطيــش 
إلــى  الرســالة  فــي  إن  المجــيء.  بحركــة  شــهروا  ول  عليــه  حصلــوا  الــذي  النــور 
العبرانييــن أقــوالً لتشــجيع المجربيــن والمنتظريــن فــي هــذه األزمــة وإلنذارهــم، إذ 
يقــول الرســول: » فَــالَ تَطَْرُحــوا ثَِقتَُكــُم الَِّتــي لََهــا ُمَجــازَاٌة َعِظيَمــٌة. ألَنَُّكــْم تَْحتَاُجــوَن 
قَلِيــل  بَْعــَد  ألنــه  الَْمْوِعــَد.  تََنالُــوَن  هللِا  َمِشــيئََة  َصَنْعتُــْم  إَِذا  ـى  َحتّـَ بْــِر،  الصَّ إلــى 
تَُســرُّ  لَ  ارْتَــدَّ  َوإِِن  يَْحيَــا،  فَِباإليمــان  الْبَــارُّ  ــا  أَمَّ يُبِْطــُئ.  َولَ  اآلتِــي  » َســيَأْتِي  ا  ِجــدًّ
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لقِْتَنــاِء  اإليمــان  ِمــَن  بَــْل  لِلَْهــالَِك،  الرْتِــَداِد  ِمــَن  فَلَْســَنا  نَْحــُن  ــا  َوأَمَّ نَْفِســي «.  ِبــِه 
.)39-35  :10 )عبرانييــن  النَّْفــِس « 

اإلنــذار  هــذا  أن  الــرب  مجــيء  قــرب  إلــى  المشــير  الــكالم  مــن  لنــا  ويتبرهــن 
اآلتــي  ســيأتي  جــدا  قليــل  بعــد  » ألنــه  األخيــرة:  األيــام  فــي  الكنيســة  إلــى  موجــه 
ول يبطــئ «. وهــذا الــكالم يــدل بــكل وضــوح أنــه ســيكون هنالــك تباطــؤ ظاهــر، 
وأنــه يبــدو أن الــرب قــد تباطــأ. وهــذا التعليــم المقــدم هنــا ينطبــق انطباقــا خاصــا 
الــكالم  علــى اختبــار المجيئييــن فــي هــذا الوقــت. فالنــاس الموجــه إليهــم هــذا 
كانــوا فــي خطــر أن يتحطــم إيمانهــم. لقــد عملــوا إرادة هللا فــي اتبــاع إرشــاد روحــه 
وكلمتــه، ومــع ذلــك فلــم يســتطيعوا إدراك قصــده فــي اختبارهــم األول، ول عرفــوا 
الطريــق الــذي كان عليهــم أن يســيروا فيــه، وكانــوا فــي خطــر الشــك فــي مــا إذا 
كان هللا هــو مرشــدهم أو ل. وفــي هــذه الحالــة كان ينطبــق عليهــم القــول: » أمــا 
البــار فباإليمــان يحيــا «. فــإذ أشــرق علــى طريقهــم نــور » صــراخ نصــف الليــل «، 
وإذ رأوا النبــوات وقــد فكــت ختومهــا، والعالمــات التــي كانــت تتــم بســرعة تنبــئ 
بقــرب مجــيء المســيح، كانــوا يســلكون بالعيــان كمــا يبــدو. أمــا اآلن وقــد انحنــت 
نفوســهم بســبب آمالهــم التــي خابــت فقــد أمكنهــم الثبــات فقــط بواســطة اإليمــان 
بــاهلل وبكلمتــه. كان العالــم الهــازئ الســاخر يقــول «: » لقــد انخدعتــم، فاهجــروا 
إيمانكــم وقولــوا أن حركــة المجــيء إنمــا هــي مــن الشــيطان «. لكــّن كلمــة هللا تعلــن 
بــه نفســي «، فكونهــم يهجــرون إيمانهــم اآلن وينكــرون  قائلــة: » إن ارتــد ل تســر 
يرتــدون  أنهــم  ذلــك  فمعنــى  الرســالة  تصحــب  كانــت  التــي  الُْقــُدِس  الــرُّوح  قــوة 
إلــى الهــالك. ولقــد شــجعتهم أقــوال بولــس علــى الثبــات إذ قــال: » فــال تطرحــوا 
ثقتكــم «. » إنكــم تحتاجــون إلــى الصبــر. ألنــه بعــد قليــل جــدا ســيأتي اآلتــي ول 
يبطــئ «. وقــد كان أســلم طريــق يســيرون فيــه هــو أن يحتفظــوا بالنــور الــذي قــد 
حصلــوا عليــه مــن هللا ويتمســكوا بوعــده ويداومــوا علــى تفتيــش الكتــب، وبــكل 

صبــر، ينتظــروا ويســهروا للحصــول علــى نــور أعظــم. 
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تعليــم  أســاس  األخــرى،  اآليــات  كل  دون  مــن  كانــت  التــي  الكتابيــة  اآليــة  إن 
المجــيء والعمــود المركــزي فيهــا، هــي اإلعــالن القائــل: » إلــى ألفيــن وثــالث مئــة 
صبــاح ومســاء فيتبــرأ )يتطهــر( القــدس « )دانيــال 8: 14(. كانــت هــذه الكلمــات 
مألوفــة لــدى كل المؤمنيــن بقــرب مجــيء الــرب. وكانــت آلف األفــواه تنطــق بهــذه 
النبــوة وترددهــا علــى أنهــا كلمــة ســر إيمانهــم. وقــد أحــس الجميــع أن علــى الحــوادث 
المنبــأ بهــا فــي تلــك النبــوة تتوقــف أبهــج انتظاراتهــم إشــراقا وأعظــم اآلمــال التــي 
 .1844 عــام  خريــف  فــي  تنتهــي  النبويــة  األيــام  هــذه  أن  بينــوا  وقــد  يحتضنونهــا. 
فبالشــتراك مــع باقــي العالــم المســيحي كان المجيئيــون يعتقــدون أن العالــم أو 
جــزء منــه هــو القــدس. وفهمــوا أن تبرئــة القــدس أو تطهيــره كان هــو تطهيــر األَرْض 
بالنــار فــي اليــوم األخيــر العظيــم، وإن هــذا ســيحدث فــي المجــيء الثانــي. ولهــذا 

اســتنتجوا أن المســيح ســيعود إلــى األَرْض فــي عــام 1844.
ولكــن الوقــت المحــدد مــر ولــم يظهــر الــرب. وكان المؤمنــون يعلمــون أن كلمــة 
هللا ل تخيــب أبــدا، إذاً فــال بــد أن يكــون هنالــك خطــأ فــي تفســير النبــوة، ولكــن 
المعضلــة  عقــدة  لقطــع  طياشــة  فــي  اندفعــوا  وكثيــرون  الخطــأ؟  ذلــك  كان  أيــن 
ذلــك  تبريــر  يســتطيعوا  ولــم   .1844 عــام  فــي  تنتهــي  يــوم   2300 الـــ  كــون  بإنــكار 
تحاجــوا  وقــد  فيــه.  انتظــروه  الــذي  الوقــت  فــي  يــأت  لــم  المســيح  أن  بالقــول  إل 
قائليــن أنــه لــو كانــت األيــام النبويــة تنتهــي فــي عــام 1844 لــكان المســيح قــد جــاء 
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 ليطهــر القــدس بكونــه يطهــر األَرْض بالنــار، ومــا دام لــم يــأِت فــال يمكــن أن تكــون
األيــام قــد انقضت.

لقــد  النبويــة.  الفتــرات  حســاب  نبــذ  معنــاه  لــكان  الســتنتاج  هــذا  قُبــل  فلــو 
ُوجــد أن ال 2300 يــوم بــدأت عنــد تنفيــذ األمــر الــذي أصــدره أرْتَْحَشْســتا بتجديــد 
أورشــليم وبنائهــا فــي خريــف عــام 457 ق.م. فــإذ نجعــل هــذا التاريــخ نقطــة البــدء 
يكــون هنالــك توافــق تــام فــي تطبيــق كل الحــوادث المنبــأ بهــا فــي إيضــاح تلــك 
الـــ  أي  أســبوعا  والســتون  فالتســعة   .)27-25  :9 )دانيــال  فــي  المذكــورة  المــدة 
483 ســنة، وهــي الحقبــة األولــى مــن الـــ 2300 ســنة، كانــت ســتصل إلــى مســيا، 
وهــذا  للميــالد،   27 ســنة  فــي  الُْقــُدِس  بالــرُّوح  ومســحه  ومعموديتــه  المســيح، 
تمــم التحديــد بــكل دقــة. وفــي منتصــف األســبوع الســبعين كان مســيا ســيُقطع. 
ربيــع  فــي  الصليــب  علــى  ُعلــق  ونصــف  ســنين  بثــالث  المســيح  فبعــد معموديــة 
عــام 31 م. أن الســبعين أســبوعا أو الـــ 490 ســنة كانــت خاصــة باليهــود. وفــي 
نهايــة هــذه المــدة ختمــت األمــة علــى رفضهــا للمســيح باضطهــاد تالميــذه، فتوجــه 
الرســل إلــى األمــم فــي عــام 34 م. إن انقضــاء 490 ســنة مــن 2300 ســنة يُبقــي 
1810 ســنين. فمــن ســنة 34 للميــالد تنتهــي الـــ 1810 ســنة عــام 1844. وقــد قــال 
الســابقة  النبــوة  تحديــدات  فــكل  الُقــْدس «.  )يتطهــر(  يتبــرأ  » حينئــذ  المــالك: 

تمــت بــال ريــب فــي الوقــت المحــدد.
وبهــذا الحســاب كان كل شــيء واضحــا ومتوافقــا عــدا هــذا األمــر وهــو أنــه لــم 
تقــع فعــالً أي حادثــة مطابقــة لتطهيــر القــدس فــي عــام 1844. ولكــن كوننــا ننكــر أن 
األيــام قــد انتهــت فــي ذلــك التاريــخ معنــاه أننــا نلقــي بالمســألة كلهــا فــي الفوضــى 

والرتبــاك وننبــذ المواقــف التــي ثبتــت بموجــب إتمــام النبــوة الــذي ل يخطــئ.

للا قاد شعبه
قوتــه  لزمــت  فلقــد  العظيمــة.  المجــيء  حركــة  فــي  شــعبه  قــاد  هللا  لكــّن 
بوصمــة  ويوصــم  اآلمــال  بالظــالم وخيبــة  ينتهــي  أن  يســمح  فلــم  العمــل،  ومجــده 
مكتنفــة  كلمتــه  يتــرك  أن  يســمح  ولــم  كاذب.  تعصبــي  اهتيــاج  أنــه  علــى  العــار 
للفتــرات  القديــم  حســابهم  هجــروا  كثيريــن  أن  ومــع  اليقيــن.  وعــدم  بالشــك 
نبــذ  فــي  يرغبــوا  لــم  فــإن آخريــن  المبنيــة عليــه،  الحركــة  التاريخيــة وانكــروا صحــة 
لقــد  تســندها كلمــة هللا وشــهادة روحــه.  كانــت  التــي  اإليمــان والختبــار  نقــاط 
اعتقــدوا أنهــم اتخــذوا مبــادئ ســليمة للتفســير فــي درســهم النبــوات وأنــه يجــب 
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عليهــم التمســك بالحقائــق التــي حصلــوا عليهــا والســير علــى النهــج نفســه الــذي 
اعتمــدوه فــي بحوثهــم الكتابيــة. وبــروح الصــالة الحــارة راجعــوا موقفهــم ودرســوا 
لــم يجــدوا غلطــة واحــدة فــي الفتــرات النبويــة  الكتــاب لكتشــاف خطئهــم، فــإذ 

دقــة. بأكثــر  القــدس  فحــص موضــوع  إلــى  أرشــدهم هللا 
ففــي بحثهــم عرفــوا أنــه ل يوجــد نــص فــي الكتــاب أو برهــان يدعــم الــرأي القائــل 
أن األَرْض هــي القــدس، وإنمــا وجــدوا فــي الكتــاب شــرحا وافيــا لموضــوع القــدس 
وطبيعتــه وموقعــه وخدماتــه، إذ كانــت شــهادة الكتَّــاب القديســين واضحــة ومفصلــة 
بحيــث تجعــل المســألة مفهومــة بــال شــك ول إبهــام. وفــي الرســالة إلــى العبرانييــن 
يكتــب بولــس الرســول قائــال: » ثـُـمَّ الَْعْهــُد األَوَُّل كَاَن لـَـُه أَيْضــاً فَرَائـِـُض ِخْدَمــٍة َوالُْقــْدُس 
ـِذي كَاَن ِفيــِه  ـِذي يَُقــاُل لَــُه » الُْقــْدُس « الّـَ ، ألنــه نُِصــَب الَْمْســَكُن األَوَُّل الّـَ الَْعالَِمــيُّ
ـِذي يَُقــاُل لَــُه  الَْمَنــارَُة، َوالَْمائِــَدُة، َوُخبْــُز التَّْقِدَمــِة. َوَورَاَء الِْحَجــاِب الثَّانِــي الَْمْســَكُن الّـَ
ــى ِمــْن كُلِّ ِجَهــٍة  » قُــْدُس األَقْــَداِس « ِفيــِه ِمبَْخــرٌَة ِمــْن ذََهــٍب، َوتَابُــوُت الَْعْهــِد ُمَغشًّ
، َوَعَصــا َهــاُروَن الَِّتــي أَفْرََخــْت،  ـِذي ِفيــِه ِقْســٌط ِمــْن ذََهــٍب ِفيــِه الَْمــنُّ َهــِب، الّـَ ِبالذَّ

َولَْوَحــا الَْعْهــِد. َوفَْوقَــُه كَرُوبَــا الَْمْجــِد ُمظَلِّلَيْــِن الِْغطَــاَء « )عبرانييــن 9: 5-1(.
إن الُقــْدس الــذي يشــير إليــه بولــس هنــا كان هــو الخيمــة التــي أقامهــا موســى 
ِفــي  ألَْســُكَن  َمْقِدًســا  لِــي  » فَيَْصَنُعــوَن  للعلــي:  األَرْضــي  كالمســكن  هللا  بأمــر 
َوَسِطِهْم « )خروج 25: 8(، هذا ما أمر هللا به موسى عندما كان هللا في الجبل. 
يمكــن  بحيــث  الخيمــة مصنوعــة  البريــة وكانــت  فــي  اإلِْســرَائِيليون مســافرين  كان 
نقلهــا مــن مــكان إلــى مــكان ومــع ذلــك فقــد كانــت مســكنا فخمــا جــدا. لقــد كانــت 
جــدران القــدس مكونــة مــن ألــواح مســتقيمة مغشــاة بغشــاء ســميك مــن الذهــب 
وموضوعــة فــي قواعــد مــن الفضــة بينمــا كان الســقف مكونــا مــن جملــة ســتائر أو 
أغطيــة متتابعــة كانــت أعالهــا مــن الجلــد أمــا الداخليــة منهــا فكانــت مــن الكتــان 
كانــت  التــي  الخارجيــة  الــدار  عــن  الجميلــة. وفضــال  الكروبيــم  المشــغول بصنعــة 
تحتــوي علــى مذبــح المحرقــة كانــت الخيمــة نفســها مكونــة مــن مســكنين يســمى 
أحدهمــا القــدس، واآلخــر قــدس األقــداس يفصــل بينهمــا حجــاب أو ســتار جميــل 

ثميــن، وكان علــى بــاب المســكن األول حجــاب مشــابه لهــذا.

الُقْدس وُقْدس األقداس
وفــي الُقــْدس كانــت المنــارة )الشــمعدان( فــي جهــة الجنــوب ولهــا ســبعة ســرج 
لتنيــر الُقــْدس نهــارا وليــال، أمــا فــي الشــمال فكانــت توجــد مائــدة خبــز التقدمــة، 
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مذبــح  يوجــد  كان  األقــداس  قــدس  عــن  الُقــْدس  يفصــل  الــذي  الحجــاب  وأََمــام 
الذهــب للبخــور الــذي كانــت تصعــد منــه كل يــوم ســحابة البخــور العطــر أََمــام هللا.

وفــي قــدس األقــداس كان يوجــد التابــوت الــذي كان عبــارة عــن صنــدوق مــن 
الخشــب الثميــن المغشــى بالذهــب، وفيــه ُوضــع لوحــا الحجــر اللــذان كتــب هللا 
عليهمــا الوصايــا العشــر. وكان فــوق التابــوت غطــاء يســمى كرســي الرحمــة، وكان 
قطعــة مــن الصناعــة الفخمــة الجميلــة، وفــوق الغطــاء كان كروبــان كل منهمــا علــى 
يعلــن  المســكن كان  الخالــص. وفــي هــذا  الذهــب  مــن  ذلــك  أحــد طرفيــه، وكل 

الحضــور اإللهــي فــي ســحابة المجــد بيــن الكروبيــن.

هيكل سليمان
الخيمــة  واســتبدلت  واســتراحوا  كنعــان  فــي أرض  العبرانيــون  وبعدمــا ســكن 
بهيــكل ســليمان الــذي كان بنــاء متينــا دائمــا، وعلــى مســاحة أكبــر، فقــد روعيــت 
فيــه النســب نفســها ووضــع فيــه األثــاث نفســه الــذي كان فــي الخيمــة. علــى هــذا 
الشــكل كان الهيــكل — إل عندمــا صــار خرابــا فــي عهــد دانيــال — إلــى أن دمــر 

بأيــدي الرومــان فــي ســنة 70 للميــالد.
عنــه  يخبرنــا  والــذي  األَرْض  علــى  وجــد  الــذي  الوحيــد  القــدس  هــو  هــذا 
س. وقــد أعلــن بولــس أنــه قــدس العهــد األول. ولكــن أل يوجــد  اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ

الجديــد؟ للعهــد  قُــْدس 
فــإذ اتجــه طالبــو الحــق مــرة أخــرى إلــى الرســالة إلــى العبرانييــن اكتشــفوا أن 
وجــود مقــدس ثــاٍن أو مقــدس العهــد الجديــد كان متضمنــا فــي قــول بولــس الــذي 
ِخْدَمــٍة  فَرَائِــُض  أَيْضــاً  لَــُه  كَاَن  األَوَُّل  الَْعْهــُد  » ثُــمَّ  يقــول:  إذ  قبــل  مــن  اقتبســناه 
قــد  بولــس  أن  إلــى  يشــير  » أَيْضــاً «  كلمــة  اســتعمال  إن  الَْعالَِمــيُّ «.  َوالُْقــْدُس 
هــذا  قــرأوا  الســابق  اإلصــالح  أول  إلــى  عــادوا  فــإذ  الُقــْدس.  هــذا  فذكــر  ســبق 
ــا َرأُْس الْــَكالَِم فَُهــَو: أَنَّ لََنــا رَئِيــَس كََهَنــٍة ِمثْــَل هــَذا، قَــْد َجلَــَس ِفــي  القــول: » َوأَمَّ
ــَماَواِت َخاِدًمــا لِأَقـْـَداِس َوالَْمْســَكِن الَْحِقيِقــيِّ الَّــِذي  يَِميــِن َعــرِْش الَْعظََمــِة ِفــي السَّ

إِنَْســاٌن « )عبرانييــن 8: 1، 2(. الــرَّبُّ لَ  نََصبَــُه 
هنــا يُعلَــن قــدس العهــد الجديــد. لقــد نصــب اإلنســان القــدس األول الــذي 
بنــاه موســى، أمــا هــذا فقــد بنــاه الــرب ل إنســان. فــي الُقــْدس األول كان الكهنــة 
يمارســون خدماتهــم، أمــا فــي هــذا فيخــدم المســيح رئيــس كهنتنــا عــن يميــن هللا. 

كان الَمْقــِدس األول علــى األَرْض أمــا اآلخــر ففــي الســماء.
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فقــد  ِمثَــال.  حســب  كانــت  موســى  أقامهــا  التــي  فالخيمــة  هــذا،  وفــوق 
َوِمثَــاِل  الَْمْســَكِن،  ِمثَــاِل  ِمــْن  أُِريــَك  أَنَــا  َمــا  َجِميــعِ  » ِبَحَســِب  قائــال:  الــرب  أمــره 
قائلــة:  أخــرى  مــرة  الوصيــة  اليــه  قدمــت  وقــد  تَْصَنُعــوَن «.  هَكــَذا  آنِيَِتــِه  َجِميــعِ 
 :25 )خــروج  الَْجبَــِل «  ِفــي  لَــَك  أُظِْهــَر  ـِذي  الّـَ ِمثَالَِهــا  َعلَــى  فَاْصَنْعَهــا  » َوانْظُــْر 
ِفيــِه  ـِذي  الّـَ لِلَْوقْــِت الَْحاِضــِر،  9، 40(. وبولــس يقــول إن المســكن األول » رَْمــٌز 
ُم قََراِبيــُن َوَذبَائِــُح «، وأن أماكنــه المقدســة هــي » أمثلــة األشــياء التــي فــي  تَُقــدَّ
كانــوا  النامــوس  حســب  قرابيــن  يقدمــون  الذيــن  الكهنــة  وأن  ــَماَواِت «،  السَّ
ــْم يَْدُخــْل إلــى أَقْــَداٍس  ــَماِويَّاِت َوِظلََّهــا «، وأن » الَْمِســيح لَ يخدمــون » ِشــبَْه السَّ
ــَماِء َعيِْنَهــا، لِيَظَْهــَر اآلَن أََمــام َوْجــِه  َمْصُنوَعــٍة ِبيَــٍد أَْشــبَاِه الَْحِقيِقيَّــِة، بَــْل إلــى السَّ

 .)24  :9 5؛   :8 23؛   ،9  :9 )عبرانييــن  هللِا ألجلَنــا « 

األصل العظيم
إن الُقْدس الذي في السماء الذي يخدم فيه يسوع ألجلنا هو الُقْدس األصلي 
العظيم الذي كان الُقْدس الذي بناه موســى على مثاله. لقد وضع هللا روحه على 
الرجــال الذيــن أقامــوا الُقــْدس األَرْضــي. فالمهــارة الفنيــة التــي اســتخدمت فــي صنعه 
كانــت مظهــرا لحكمــة هللا. كان للجــدران مظهــر الذهــب الخالــص، ومــن كل جهــة 
تنعكــس عليــه أنــوار الســرج الســبعة للمنــارة الذهبيــة. وكانــت مائــدة خبــز التقدمــة 
ومذبــح البخــور يلمعــان كالذهــب المصقــول. والســتارة الفاخــرة البديعــة التــي كونــت 
الســقف والمشــغولة بصــور المالئكــة ِباألَْســَمانُْجون واألرجــوان والقرمــز، كل ذلــك زاد 
مــن جمــال المشــهد. وخلــف الحجــاب الثانــي كان الشــكينا المقــدَّس وهــو مظهــر 

مجــد هللا المنظــور الــذي لــم يكــن أحــد غيــر رئيــس الكهنــة يدخــل أََمامــه ويعيــش.
إن بهــاء المســكن األَرْضــي الــذي ل يبــارى عكــس أََمــام العيــون البشــرية أمجــاد 
عــرش  أََمــام  المســيح كســابق ألجلنــا  يخــدم  فيــه  الــذي  الســماوي  الهيــكل  ذلــك 
هللا. إنــه المســكن الثابــت الــذي فيــه ملــك الملــوك حيــث ألــوف ألــوٍف تْخِدمــه 
الهيــكل الممتلــئ بمجــد  وربــوات ربــواٍت وقــوٌف قّدامــه )دانيــال 7: 10(، ذلــك 
وجوههــم  يغطــون  الذيــن  الالمعــون  حراســه  الســرافيم  حيــث  األبــدي  العــرش 
إل  إنســان  يــد  إقامتــه  بنــاء  أفخــم  فــي  يجــدوا  أن  يســتطيعوا  لــم  وتعبــدا  إكرامــا 
القــدس  فــي  توجــد  كانــت  فقــد  ذلــك  ومــع  ومجــده.  لعظمتــه  باهتــا  انعكاســا 
والعمــل  الســماوي  بالقــدس  خاصــة  للنــاس  مهمــة  حقائــق  وخدماتــه  األَرْضــي 

اإلنســان. بنــي  لفــداء  فيــه  يجــري  الــذي  العظيــم 
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األماكــن المقدســة فــي الُقــْدس الــذي فــي الســماء يرمــز إليهــا المســكنان اللــذان 
فــي  رؤيــا منظــر هيــكل هللا  فــي  الرســول  يوحنــا  رأى  وقــد  األَرْضــي.  الُقــْدس  فــي 
الســماء، فــرأى » َوأََمــام الَْعــرِْش َســبَْعُة َمَصاِبيــِح نَــاٍر ُمتَِّقــَدٌة « )رؤيــا 4: 5(. وقــد 
َمــُه َمــَع َصلـَـَواِت  رأى مــالكا » َمَعــُه ِمبَْخــرٌَة ِمــْن َذَهــٍب، َوأُْعِطــَي بَُخــوًرا كَِثيــرًا لَِكــْي يَُقدِّ
َهــِب الَّــِذي أََمــام الَْعــرِْش « )رؤيــا 8: 3(. لقــد  يِســيَن َجِميِعِهــْم َعلَــى َمْذبَــِح الذَّ الِْقدِّ
ُســمح للنبــي بــأن يــرى المســكن األول مــن الُقــْدس الــذي فــي الســماء، ورأى هنــاك 
» الســبعة المصابيــح التــي مــن نــار «، » ومذبــح الذهــب « اللذيــن كان يرمــز إليهمــا 
المنــارة ومذبــح البخــور اللــذان فــي الُقــْدس األَرْضــي. ومــرة أخــرى » انَْفتَــَح َهيْــَكُل 
ــَماِء « )رؤيــا 11: 19( فتطلــع فــي داخــل الحجــاب الداخلــي إلــى قــدس  هللِا ِفــي السَّ
المقــدس  التابــوت  إليــه  يرمــز  الــذي كان  َعْهــِدِه «  األقــداس. وهنــا رأى » تَابُــوُت 

الــذي صنعــه موســى لتوضــع فيــه شــريعة هللا.
ينقــض علــى وجــود  برهانــا ل  الموضــوع  الذيــن كانــوا يدرســون  وهكــذا وجــد 
قــدس فــي الســماء. لقــد صنــع موســى القــدس األَرْضــي حســب مثــال أظهــر لــه. 
وقــد علمنــا بولــس أن المثــال هــو القــدس الحقيقــي الــذي فــي الســماء. ويوحنــا 

يشــهد بأنــه قــد رآه فــي الســماء.
بالِبــّر  المثبــت  عرشــه  هللا،  مســكن  الســماء،  فــي  الــذي  الهيــكل  فــي 
والعــدل. وفــي قــدس األقــداس توجــد شــريعته، القانــون العظيــم للحــق الــذي 
الشــريعة  لوحــا  حفــظ  فيــه  الــذي  والتابــوت  البشــري.  الجنــس  كل  يختبــر  بــه 
يغطيــه الغطــاء )كرســي الرحمــة( الــذي أََمامــه يتوســل المســيح ألجــل الخاطــئ 
فــداء  تدبيــر  فــي  بالرحمــة  العــدل  اتحــاد  يمثــل  وهكــذا  دمــه.  باســتحقاق 
اإلنســان. هــذا التحــاد لــم يكــن فــي وســع غيــر الحكمــة اإللهيــة غيــر المحــدودة 
يمــأ  اتحــاد  إنــه  تتممــه.  أن  المحــدودة  غيــر  اإللهيــة  القــدرة  وغيــر  تبتكــره  أن 
اللــذان  الكروبــان  يمثــل  هلل.  والتمجيــد  بالدهشــة  الســماء  ســكان  كل  قلــوب 
كانــا فــي الُقــْدس األَْرضــي ينظــران بوقــار إلــى كرســي الرحمــة، الهتمــام الــذي 
الــذي  الفــداء. هــذا هــو ســر الرحمــة  يتأمــل األجنــاد الســماويون فــي عمــل  بــه 
يبــرر  فيمــا  بــارا  يكــون  أن  يســتطيع  هللا  إن  عليــه:  تطّلــع  أن  المالئكــة  تشــتهي 
وإن  معــه،  الســاقط وشــركته  لجنســنا  يجــدد معاشــرته  وهــو  التائــب،  الخاطــئ 
الهــالك  هاويــة  مــن  لهــا  حصــر  ل  جماهيــر  ليرفــع  يتنــازل  أن  أمكنــه  المســيح 
يســقطوا  لــم  الذيــن  المالئكــة  وبيــن  بينهــم  ليجمــع  النقيــة  ِبــرّه  ثيــاب  ويلبســهم 

هللا. حضــرة  فــي  األبــد  إلــى  وليعيشــوا  قــط، 
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نبوة جميلة
إن عمــل المســيح، كشــفيع ووســيط لإلنســان، مذكــور فــي تلــك النبــوة الجميلــة 
التــي أوردهــا عنــه زكريــا: » الغصــن اســمه... فهــو يبنــي هيــكل الــرب... وهــو يحمــل 
الجــالل ويجلــس ويتســلط علــى كرســيه )كرســي أبيــه(، ويكــون كاهنــا علــى كرســيه 

وتكــون مشــورة الســالم بينهمــا كليهمــا « )زكريــا 6: 12، 13(.
 » يبني هيكل الرب «. إن المسيح بذبيحته وشفاعته هو أساس كنيسة هللا 
وبانيهــا. والرســول بولــس يشــير إليــه علــى أنــه » َحَجــُر الزَّاِويَــِة، الَّــِذي ِفيــِه كُلُّ الِْبَنــاِء 
َمبِْنيُّــوَن َمًعــا،  ـِذي ِفيــِه أَنْتُــْم أَيْضــاً  . الّـَ ًســا ِفــي الــرَّبِّ ُمرَكَّبًــا َمًعــا، يَْنُمــو َهيْــَكالً ُمَقدَّ

َمْســَكًنا ِهلِل ِفــي الــرُّوِح « )أفســس 2: 22-20(.
دهــور  فمــدى  الســاقط.  جنســنا  فــداء  مجــد  للمســيح  الجــالل «.  » يحمــل 
ِمــْن  ــلََنا  َغسَّ َوقَــْد  أََحبََّنــا،  ـِذي  » الّـَ هــذه:  هــي  المفدييــن  أنشــودة  ســتكون  األبــد 
أَبَــِد  إلــى  ــلْطَاُن  َوالسُّ الَْمْجــُد  لَــُه  أَِبيــِه،  هلِل  َوكََهَنــًة  ُملُــوكًا  َوَجَعلََنــا  ِبَدِمــِه،  َخطَايَانَــا 

.)6  ،5  :1 )رؤيــا  األبديــَن « 
» َويَْجلِــُس َويَتََســلَُّط َعلَــى كُرِْســيِِّه، َويَُكــوُن كَاِهًنــا َعلَــى كُرِْســيِِّه «. ليــس اآلن 
» علــى كرســي مجــده «، فملكــوت المجــد لــم يــؤت بــه بعــد، فبعدمــا يكمــل عملــه 
كوســيط » يُْعِطيــِه الــرَّبُّ اإِللــه كُرِْســيَّ َداُوَد أَِبيــِه... َولَ يَُكــوُن لُِملِْكــِه نَِهايَــٌة « )لوقــا 
1: 32، 33(. إن المســيح ككاهــن هــو اآلن جالــس مــع اآلب فــي عرشــه )رؤيــا 3: 
21(. فعلــى كرســيه مــع هللا الســرمدي القيــوم يوجــد ذاك الــذي » أَْحزَانََنــا َحَملََهــا، 
لََهــا «، الــذي تجــرب » ِفــي كُلِّ َشــْيٍء ِمثْلَُنــا، ِبــالَ َخِطيَّــٍة «، لكــي يكــون  َوأَْوَجاَعَنــا تََحمَّ
ِبيــَن «. » إِْن أَْخطَــأَ أََحــٌد فَلََنــا َشــِفيٌع ِعْنــَد اآلِب « )إشــعياء  قــادرا » أَْن يُِعيــَن الُْمَجرَّ
53: 4؛ عبرانيين 4: 15؛ 2: 18؛ 1 يوحنا 2: 1(. إن شفاعته هي شفاعة الجسد 
والجنــب  المثقوبتــان  فاليــدان  عيــب.  بــال  التــي  والحيــاة  المطعــون  المســحوق 
المطعــون والرجــالن المشــوَّهتان تتوســل ألجــل اإلنســان الســاقط الــذي ُدفــع فــي 

فدائــه هــذا الثمــن الــذي ل يمكــن تقديــره.
ليســت  التــي  اآلب،  محبــة  إن  كليهــا «.  بينهمــا  الســالم  مشــورة  » وتكــون 
قــال  وقــد  الهالــك.  الســاقط  الجنــس  خــالص  نبــع  هــي  البــن،  محبــة  مــن  أقــل 
ِمــْن  اآلَب  أَْســأَُل  أَنَــا  إِنِـّـي  لَُكــْم  أَقُــوُل  » َولَْســُت  انطالقــه:  قبــل  لتالميــذه  يســوع 
أجلُكــْم، ألن اآلَب نَْفَســُه يُِحبُُّكــْم « )يوحنــا 16: 26، 27(. لقــد كان هللا » ِفــي 
فــي  الخدمــة  وفــي   .)19  :5 كورنثــوس   2( لَِنْفِســِه «  الَْعالَــَم  ُمَصالًِحــا  الَْمِســيِح 
ــُه هَكــَذا أََحــبَّ  القــدس األعلــى » تكــون مشــورة الســالم بينهمــا كليهمــا «. » ألَنَّ
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ـى بَــَذَل ابَْنــُه الَْوِحيــَد، لَِكــْي لَ يَْهلِــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه، بَــْل تَُكــوُن  هللُا الَْعالَــَم َحتّـَ
.)16 :3 ـُة « )يوحنــا  الَْحيَــاُة األبديّـَ لَــُه 

ماهية المقِدس
إن الســؤال القائــل » مــا هــو الُقــْدس « نجــد لــه جوابــا واضحــا فــي الكتــاب. 
فكلمــة » قُــْدس «، كمــا هــي مســتعملة فــي الكتــاب، تشــير أول إلــى الخيمــة التــي 
بناهــا موســى كمثــال للســماويات، وتشــير ثانيــا إلــى » المســكن الحقيقــي « فــي 
الســماء الــذي كان الُقــْدس األَرْضــي يرمــز إليــه. وبمــوت المســيح انتهــت الخدمــة 
الرمزيــة. » فالمســكن الحقيقــي « فــي الســماء هــو قُــْدس العهــد الجديــد. وبمــا 
فــال  العهــد،  هــذا  أو  النظــام  هــذا  فــي  تتــم   14 :8 دانيــال  فــي  الــواردة  النبــوة  أن 
ففــي  الجديــد.  العهــد  قــْدس  هــو  النبــوة  إليــه  تشــير  الــذي  القــدس  يكــون  أن  بــد 
نهايــة الـــ 2300 يــوم أي فــي عــام 1844 لــم يكــن يوجــد قــْدس علــى األَرْض مــدى 
قــرون عديــدة. إن القــول: » إلــى ألفيــن وثــالث مئــة صبــاح ومســاء فيتبــرأ )يتطهــر( 

القــْدس « يشــير بــال ريــب إلــى القــْدس الــذي فــي الســماء.
إن  القــْدس؟  تطهيــر  هــو  مــا  وهــو:  اإلجابــة  ينتظــر  ســؤال  أهــم  يبقــى  ولكــن 
حقيقــة وجــود مثــل هــذه الخدمــة فــي ارتباطهــا بالقــْدس األَرْضــي منصــوص عنهــا 
فــي أســفار العهــد القديــم. ولكــن هــل يمكــن أن يكــون فــي الســماء مــا يحتــاج إلــى 
تطهيــر؟ إن مــا ورد فــي عبرانييــن 9 يعلمنــا بــكل وضــوح عــن تطهيــر القــْدس األَرْضــي 
حســب  يتطهــر  تقريبــا  شــيء  » وكل  الرســول:  يقــول  حيــث  كليهمــا  والســماوي 
النامــوس بالــدم، وبــدون ســفك دم ل تحصــل مغفــرة. فــكان يلــزم أن أمثلــة األشــياء 
التــي فــي الســماوات تطهــر بهــذه )بــدم الذبائــح(، وأمــا الســماويات عينهــا فبذبائــح 

أفضــل مــن هــذه « )عبرانييــن 9: 22، 23(، أي دم المســيح الزكــي الثميــن.

تطهير الُقْدس
بالــدم،  يتــم  أن  ينبغــي  والحقيقيــة  الرمزيــة  الخدمتيــن  كلتــا  فــي  التطهيــر  إن 
فبولــس  الثانيــة.  الخدمــة  فــي  المســيح  ودم  األولــى  الخدمــة  فــي  الذبائــح  دم 
دون  مــن  أنــه  هــو  بالــدم  التطهيــر  يتــم  أن  يجــب  الــذي ألجلــه  الســبب  أن  يقــرر 
الــذي  العمــل  هــو  وإزالتهــا  الخطيئــة  رفــع  إن  مغفــرة.  تحصــل  ل  دم  ســفك 
بالقــْدس  متصلــة  خطيئــة  هنالــك  تكــون  أن  يمكــن  كيــف  ولكــن  إنجــازه،  ينبغــي 
الخدمــة  إلــى  بالرجــوع  نفهمــه  يمكــن أن  مــا  أو علــى األَرْض؟ هــذا  الســماء  فــي 
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يخدمــون  كانــوا  إنمــا  األَْرض  علــى  يخدمــون  كانــوا  الذيــن  الكهنــة  ألن  الرمزيــة، 
.)5  :8 )عبرانييــن  َوِظلََّهــا «  ــَماِويَّاِت  السَّ » ِشــبَْه 

كانــوا  فالكهنــة  قســمين،  فــي  تنحصــر  األَرْضــي  القــْدس  خدمــة  كانــت  لقــد 
يخدمــون كل يــوم فــي القــْدس، بينمــا كان رئيــس الكهنــة يمــارس مــرة واحــدة فــي 
السنة خدمة تكفيرية خاصة في قٌْدس األقداس ألجل تطهير القْدس. ويوما بعد 
يــوم كان الخاطــئ التائــب يأتــي بذبيحتــه إلــى بــاب خيمــة الجتمــاع، وإذ يضــع يــده 
علــى الذبيحــة يعتــرف بخطايــاه، وبهــذه الطريقــة الرمزيــة كانــت خطايــاه تنتقــل منــه 
إلــى الذبيحــة البريئــة. وبعــد ذلــك كانــت الذبيحــة تُذبــح. والرســول يقــول: » بــدون 
ِم « )لوييــن 17:  ســفك دم « ل تحصــل مغفــرة. » ألَنَّ نَْفــَس الَْجَســِد ِهــَي ِفــي الــدَّ
11(. إن شــريعة هللا التــي كســرت تطلــب حيــاة مــن قــد خالفهــا. فــكان الكاهــن 
يأخــذ الــدم، وهــو رمــز الحيــاة التــي خســرها الخاطــئ الــذي حملــت الذبيحــة ذنبــه، 
إلــى القــْدس ويرشــه أََمــام الحجــاب الــذي كان خلفــه التابــوت الــذي يحتــوي علــى 
الشــريعة التــي تعداهــا الخاطــئ. فبهــذا الطقــس كانــت الخطيئــة، بواســطة الــدم، 
تنتقــل إلــى القــْدس بطريقــة رمزيــة. وفــي بعــض الحــالت لــم يكــن الــدم يُحَمــل إلــى 
القْدس، ولكن كان لحم الذبيحة يؤكل بعد ذلك بواسطة الكاهن كما أمر موسى 
ابنــي هــرون قائــالً: » قــد أعطاكمــا )هللا( إياهــا لتحمــال إثــم الجماعــة « )لوييــن 10: 

17(. وكان كال الطقســين يرمــزان إلــى نقــل الخطيئــة مــن التائــب إلــى القــْدس.
مثــل هــذا كان العمــل الــذي كان يمــارس مــن يــوم إلــى يــوم علــى مــدار الســنة. 
القيــام  تتطلــب  الحاجــة  القــْدس، وكانــت  إلــى  إِْســرَائِيل  انتقلــت خطايــا  وهكــذا 
بعمــل خــاص لرفعهــا. لقــد أمــر هللا بالتكفيــر عــن كل مــن المســكنين المقّدســين 
ــُر َعــِن الُْقــْدِس ِمــْن نََجاَســاِت بَِنــي إِْســرَائِيل َوِمــْن َســيِّئَاتِِهْم َمــَع كُلِّ  فقــال: » فَيَُكفِّ
َخطَايَاُهــْم. َوهَكــَذا يَْفَعــُل لَِخيَْمــِة الْجِتَمــاِع الَْقائَِمــِة بَيَْنُهــْم ِفــي َوَســِط نََجاَســاتِِهْم «. 
ُســُه ِمــْن نََجاَســاِت بَِنــي  كمــا كان ينبغــي التكفيــر عــن المذبــح لكــي » َويُطَهِّــرُُه َويَُقدِّ

إِْســرَائِيل « )لوييــن 16: 16، 19(.

يوم الكفارة العظيم
وكان علــى الكاهــن أن يدخــل إلــى قــدس األقــداس مــرة فــي الســنة فــي يــوم 
يمــارس هنــاك كان  الــذي كان  والعمــل  القــْدس.  تطهيــر  العظيــم ألجــل  الكفــارة 
الكفــارة كان  يــوم  مــدار الســنة. وفــي  تقــدم علــى  التــي كانــت  مكمــال للخدمــات 
يؤتــى بتيســين مــن المعــزى إلــى بــاب الخيمــة، وكانــت تلقــى عليهمــا قرعتــان » قُْرَعــًة 
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لِلــرَّبِّ َوقُْرَعــًة لَِعزَاِزيــَل « )لوييــن 16: 8(. فالتيــس الــذي كانــت تقــع قرعتــه للــرب 
كان يذبــح كذبيحــة خطيئــة عــن الشــعب، وكان علــى الكاهــن أن يأتــي بدمــه إلــى 
داخــل الحجــاب ويــرش دمــه علــى غطــاء التابــوت )كرســي الرحمــة( وأََمامــه. وكان 

يجــب أَيْضــاً أن يــرش مــن الــدم علــى مذبــح البخــور الــذي كان أََمــام الحجــاب.
ُذنُــوِب  ِبــُكلِّ  َعلَيْــِه  َويُِقــرُّ  الَْحــيِّ  التَّيْــِس  َرأِْس  َعلَــى  يََديْــِه  َهــاُروُن  » َويََضــُع 
َمــَع كُلِّ َخطَايَاُهــْم، َويَْجَعلَُهــا َعلَــى َرأِْس التَّيْــِس،  إِْســَرائِيل، َوكُلِّ َســيِّئَاتِِهْم  بَِنــي 
إلــى  ُذنُوِبِهــْم  كُلَّ  َعلَيْــِه  التَّيْــُس  لِيَْحِمــَل  ـِة،  يّـَ الْبَرِّ إلــى  ياُلَِقيــِه  َمــْن  ِبيَــِد  َويُرِْســلُُه 
أَْرٍض ُمْقِفــرٍَة « )لوييــن 16: 21، 22(. ول يعــود تيــس عزازيــل ثانيــة إلــى محلــة 
إِْســَرائِيل. وكان يُطلــب مــن الرجــل الــذي يرســله إلــى البريــة أن يغتســل ويغســل 

المحلــة. إلــى  عودتــه  قبــل  ثيابــه 
وكان القصــد مــن هــذا الطقــس كلــه هــو أن يطبــع علــى عقــول بنــي إِْســرَائِيل 
وقلوبهــم حقيقــة قداســة هللا وكراهيتــه للخطيئــة، وأكثــر مــن هــذا أن يريهــم أنــه ل 
يمكنهــم أن يتصلــوا بالخطيئــة مــن دون أن يتنجســوا. وكان يطلــب مــن كل إنســان 
أن يذلــل نفســه ويحزنهــا عندمــا تمــارس عمليــة الكفــارة هــذه. كان ينبغــي العتــكاف 
عــن كل األعمــال، وكان علــى كل جماعــة إِْســرَائِيل أن يقضــوا الوقــت فــي التذلــل 

المقــدس أََمــام هللا بالصــالة والصــوم وفحــص القلــب فحصــا عميقــا.

تعليم حقائق مهمة
وهنالــك حقائــق مهمــة عــن الكفــارة يمكــن تعلمهــا مــن الخدمــة الرمزيــة: كان 
بــدم  تشــطب  تكــن  لــم  الخطيئــة  لكــّن  الخاطــئ،  عــن  بديــل  قبــول  المســتطاع  فــي 
الذبيحــة. لذلــك قُدمــت وســيلة بهــا كانــت تنتقــل الخطيئــة إلــى القــدس. فبتقديــم 
الــدم كان الخاطــئ يعتــرف بســلطة النامــوس، فيعتــرف بذنبــه فــي تعديــه، ويعــرب 
لــم يكــن يتحــرر تمامــا مــن  عــن شــوقه إلــى الغفــران باإليمــان بفــاٍد ســيأتي، ولكنــه 
يــوم الكفــارة بعدمــا كان رئيــس الكهنــة يأخــذ ذبيحــة مــن  النامــوس. ففــي  دينونــة 
الجماعــة كان يدخــل إلــى قــدس األقــداس بــدم الذبيحــة ويرشــه علــى غطــاء التابــوت 
فــوق الشــريعة مباشــرة لكــي يقــدم ترضيتــه عــن مطالبهــا. وحينئــذ ففــي وظيفتــه 
كوســيط كان يأخــذ الخطايــا علــى نفســه ويحملهــا مــن القــْدس، وإذ يضــع يديــه علــى 
رأس تيــس عزازيــل كان يعتــرف عليــه بــكل هــذه الخطايــا، وبذلــك كان بطريقــة رمزيــة 
ينقلهــا مــن نفســه إلــى التيــس. وكان التيــس يحملهــا بعيــدا فتُعتبــر قــد انفصلــت 

وابتعــدت عــن الشــعب إلــى األبــد.
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هكــذا كانــت الخدمــة تمــارس علــى » شــبه الســماويات وظلهــا «. ومــا كان 
يصنــع بطريقــة رمزيــة فــي خدمــة القــدس األَرْضــي يصنــع حقيقــة فــي خدمــة القــدس 
الســماوي. إن مخلصنــا بعــد صعــوده بــدأ عملــه كرئيــس كهنتنــا. فبولــس يقــول: 
إلــى  بَــْل  الَْحِقيِقيَّــِة،  أَْشــبَاِه  ِبيَــٍد  َمْصُنوَعــٍة  أَقْــَداٍس  إلــى  يَْدُخــْل  لَــْم  الَْمِســيَح  » ألَنَّ 

ــَماِء َعيِْنَهــا، لِيَظَْهــَر اآلَن أََمــام َوْجــِه هللِا ألجلَنــا « )عبرانييــن 9: 24(. السَّ
» داخــل  األول  القــدس  مســكن  فــي  الســنة  مــدار  علــى  الكاهــن  خدمــة  إن 
الحجــاب «، الــذي كان بابــا يفصــل القــدس عــن الــدار الخارجيــة، ترمــز إلــى عمــل 
الخدمــة التــي دخلهــا المســيح عنــد صعــوده. لقــد كان عمــل الكاهــن فــي الخدمــة 
اليوميــة أن يقــدم دم ذبيحــة الخطيئــة أََمــام هللا، كمــا كان يقــدم البخــور الصاعــد مــع 
صلــوات إِْســرَائِيل. وهكــذا تقــدم المســيح باســتحقاق دمــه أََمــام اآلب ألجــل الخطــأة 
كمــا قــدم أََمامــه أَيْضــاً صلــوات التائبيــن المؤمنيــن معطــرة ببــره. مثــل هــذا كان عمــل 

الخدمــة فــي مســكن القــدس األول فــي الســماء.
وقــد تبعــه إيمــان التالميــذ إلــى هنــاك عندمــا صعــد المســيح مــن بينهــم إلــى 
عنــه  قــال  الــذي  الرجــاء  ذلــك  تركــز رجاؤهــم،  هنــا  أنظارهــم.  مــن  بعيــدا  الســماء 
ــٍة، تَْدُخــُل إلــى َمــا َداِخــَل الِْحَجــاِب، َحيْــُث  بولــس: » كَِمرَْســاٍة لِلنَّْفــِس ُمؤْتََمَنــٍة َوثَاِبتَ
ِبــَدِم  إلــى األبــد «، » َولَيْــَس  يَُســوُع كََســاِبق ألجلَنــا، َصائِــرًا... رَئِيــَس كََهَنــٍة  َدَخــَل 
ِفــَداًء  إلــى األَقْــَداِس، فََوَجــَد  َواِحــَدًة  َمــرًَّة  َدَخــَل  نَْفِســِه،  ِبــَدِم  بَــْل  َوُعُجــول،  تُيُــوٍس 

ـا « )عبرانييــن 6: 19، 20؛ 9: 12(. أَبَِديًـّ
ولمــدى ثمانيــة عشــر قرنــا ظــل عمــل الخدمــة هــذا فــي مســكن القــْدس األول. 
الغفــران  علــى  لهــم  وحصــل  التائبيــن  المؤمنيــن  ألجــل  المســيح  دم  توســل  وقــد 
والقبــول لــدى اآلب، ومــع ذلــك فقــد ظلــت خطاياهــم مســجلة فــي األســفار. وكمــا 
إن فــي الخدمــة الرمزيــة كان يوجــد عمــل كفــارة فــي ختــام الســنة، كذلــك قبــل أن 
وإزالتهــا  الخطيئــة  لمحــو  كفــارة  عمــل  يوجــد  النــاس  لفــداء  المســيح  ــل عمــل  يُكمَّ
مــن القــْدس. فهــذه هــي الخدمــة التــي بــدأت فــي نهايــة الـــ 2300 يــوم. ففــي ذلــك 
الوقــت دخــل رئيــس كهنتنــا إلــى قــدس األقــداس، كمــا قــد ســبق النبــي دانيــال وأنبــأ 

بذلــك، ليمــارس آخــر جــزء مــن عملــه المقــّدس، أي ليطهــر القــْدس.

عمل الدينونة
وكمــا حــدث قديمــا أن خطايــا الشــعب وضعــت باإليمــان علــى ذبيحــة الخطيئــة 
وبواســطة دمهــا انتقلــت الخطيئــة إلــى القــدس األَرْضــي بطريقــة رمزيــة، كذلــك فــي 
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العهــد الجديــد تنتقــل خطايــا التائــب وباإليمــان توضــع علــى المســيح وتنتقــل فعــالً 
إلــى القــدس الســماوي. وكمــا تــم التطهيــر الرمــزي للقــْدس األَرْضــي بإزالــة الخطايــا 
التــي كان قــد تنجــس، بهــا كذلــك يتــم التطهيــر الفعلــي للقــْدس الســماوي بإزالــة 
الخطايا المســجلة هناك أو محوها. ولكن قبل أن يتم هذا ينبغي فحص األســفار 
المســجلة فيهــا الخطايــا للحكــم فــي مــن هــم، الذيــن بواســطة التوبــة عــن الخطيئــة 
واإليمــان بالمســيح، يؤهلــون لنــوال بــركات كفارتــه. ولذلــك فتطهيــر القــدس يشــمل 
المجــيء  قبــل  إنجــازه  يجــب  العمــل  وهــذا  دينونــة.  عمليــة  فحــص،  عمليــة  أَيْضــاً 
الثانــي للمســيح لفــداء شــعبه. ألنــه عندمــا يأتــي ســتكون أجرتــه معــه ليجــازي كل 

واحــد كمــا يكــون عملــه )رؤيــا 22: 12(.
مــن  بــدل  المســيح  أن  النبويــة  الكلمــة  نــور  اتبعــوا  الذيــن  أولئــك  رأى  وهكــذا 
قــدس  إلــى  فــي عــام 1844 دخــل  يــوم  الـــ 2300  نهايــة  فــي  إلــى األَرْض  المجــيء 
أقــداس المقــِدس الســماوي ليكمــل عمــل الكفــارة الختامــي اســتعدادا لمجيئــه.

المســيح  إلــى  ترمــز  كانــت  الخطيئــة  ذبيحــة  أن  فــي حيــن  أنــه  أَيْضــاً  وقــد رؤي 
كذبيحــة، ورئيــس الكهنــة كان يرمــز إلــى المســيح كوســيط، فــإن تيــس عزازيــل يرمــز 
إلــى الشــيطان مبتــدع كل خطيئــة والــذي ســتوضع عليــه، نهائيــا، خطايــا التائبيــن 
القــدس بفضــل دم ذبيحــة  الحقيقييــن. وعندمــا أزال رئيــس الكهنــة الخطايــا مــن 
مــن  يزيــل المســيح خطايــا شــعبه  تيــس عزازيــل. وعندمــا  الخطيئــة وضعهــا علــى 
الشــيطان  علــى  دمــه، فســيضعها  بفضــل  نهايــة خدمتــه،  فــي  الســماوي  القــدس 
تيــس  أرســل  وقــد  األخيــر.  القصــاص  يتحمــل  أن  ينبغــي  للحكــم،  تنفيــذا  الــذي، 
عزازيــل إلــى أرض مقفــرة علــى أل يعــود ثانيــة إلــى جماعــة إِْســرَائِيل. وهكــذا ســيُنفى 
الهــالك  فــي  الوجــود  مــن  ويمحــى  وشــعبه  هللا  حضــرة  مــن  األبــد  إلــى  الشــيطان 

والخطــأة.  للخطيئــة  النهائــي 
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كان موضــوع القــْدس المفتــاح الــذي كشــف عــن ســر خيبــة األمــل التــي حدثــت 
فــي عــام 1844. لقــد كشــف لإلبصــار عــن نظــام كامــل للحــق مترابــط ومتوافــق، 
مظهرا أن يد هللا وجهت حركة المجيء العظيمة ومبيناً الواجب الحالي بتسليطه 
الضــوء علــى وضــع شــعبه وعملــه. وكمــا » فــرح تالميــذ يســوع عندمــا رأوا الــرب « 
بعــد ليلــة مخيفــة قضوهــا فــي العــذاب والخيبــة، كذلــك فــرح أولئــك الذيــن كانــوا 
ينتظــرون مجيئــه الثانــي بإيمــان. لقــد كانــوا ينتظــرون أنــه ســيظهر فــي مجــده لمجــازاة 
مريــم  مــع  أنظارهــم، وصرخــوا  عــن  يســوع  غــاب  آمالهــم  عبيــده. فعندمــا خابــت 
حينمــا كانــت عنــد القبــر قائليــن: » أخــذوا ســيدي ولســت أعلــم أيــن وضعــوه «. 
أمــا اآلن فقــد رأوه فــي قــدس األقــداس مــرة أخــرى كرئيــس كهنتهــم الرحيــم المزمــع 
أن يظهــر كمليكهــم ومخلصهــم. وقــد ســطع مــن القــدس نــور أنــار الماضــي والحاضــر 
أنهــم،  ومــع  تخطــئ.  ل  التــي  بعنايتــه  يقودهــم  كان  أن هللا  وعرفــوا  والمســتقبل. 
كالتالميــذ األوليــن، أخفقــوا فــي فهــم الرســالة التــي كانــوا يحملونهــا فقــد كانــت، 
مــع ذلــك، صحيحــة مــن كل جانــب. وإذ نــادوا بهــا تممــوا قصــد هللا ولــم يكــن تعبهــم 
باطــال فــي الــرب. فــإذ كانــوا » مولوديــن ثانيــة لرجــاء حــي « فقــد فرحــوا » بفــرح ل 

يُنطــق بــه ومجيــد «.
الــواردة أولهمــا فــي )دانيــال 8: 14( القائلــة » إلــى ألفيــن  إن كلتــا النبوتيــن 
وثــالث مئــة صبــاح ومســاء فيتبــرأ )يتطهــر( الُقــْدس « وثانيتهمــا فــي )رؤيــا 14: 7( 
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» َخافُــوا هللَا َوأَْعطُــوُه َمْجــًدا، ألنــه قَــْد َجــاَءْت َســاَعُة َديُْنونَِتــِه « كانتــا تشــيران إلــى 
خدمــة المســيح فــي قــدس األقــداس وإلــى الدينونــة الســتقصائية )أو التحقيقيــة( 
ل إلــى مجــيء المســيح ألجــل فــداء شــعبه وهــالك الفجــار. فلــم تكــن الغلطــة فــي 
حســبان الفتــرات النبويــة بــل فــي الحادثــة نفســها التــي كانــت ســتحدث فــي نهايــة الـــ 
2300 يــوم. وبســبب هــذه الغلطــة حاقــت بالمؤمنيــن الخيبــة، ومــع ذلــك فــكل مــا 
ســبقت النبــوة وأنبــأت بــه وكل مــا كان لديهــم مــن مســتند كتابــي لينتظــروه قــد تــم. 
وفيمــا كانــوا يندبــون انهيــار آمالهــم كانــت الحادثــة التــي أنبــأت بهــا الرســالة والتــي 

ينبغــي أن تتــم قبــل ظهــور الــرب لمكافــأة عبيــده قــد حدثــت.
فالمســيح لــم يــأت إلــى األَرْض كمــا كانــوا ينتظــرون، بــل أتــى إلــى قــدس أقــداس 
هيــكل هللا فــي الســماء كمــا ســبق أن أشــير إليــه فــي الرمــز. وقــد صــوَّره دانيــال النبــي 
علــى أنــه آت فــي هــذا الوقــت إلــى القديــم األيــام: » كُْنــُت أََرى ِفــي ُرَؤى اللَّيْــِل َوإَِذا 
ــَماِء ِمثـْـُل ابـْـِن إِنَْســاٍن أَتـَـى َوَجــاَء «، ل إلــى األَرْض، بــل » إلــى الَْقِديــِم  َمــَع ُســُحِب السَّ

اَمــُه « )دانيــال 7: 13(. بـُـوُه قُدَّ األيــام، فََقرَّ
وقــد ســبق النبــي مالخــي أَيْضــاً فأنبــأ بهــذا المجــيء قائــال: » يَأْتِــي بَْغتَــًة إلــى 
ـِذي تَُســرُّوَن ِبــِه. ُهــَوَذا يَأْتِــي، قَــاَل  ـِذي تَطْلُبُونَــُه، َوَمــالَُك الَْعْهــِد الّـَ ــيُِّد الّـَ َهيَْكلِــِه السَّ
رَبُّ الُْجُنــوِد « )مالخــي 3: 1(. كان مجــيء الســيد إلــى هيكلــه فجائيــا، فلــم يكــن 
شــعبه ينتظرونه. لم يكونوا ينتظرونه هناك. فقد كانوا ينتظرون مجيئه إلى األَرْض 
» ِفــي نَــاِر لَِهيــٍب، ُمْعِطيًــا نَْقَمــًة لِلَِّذيــَن لَ يَْعرِفُــوَن هللَا، َوالَِّذيــَن لَ يُِطيُعــوَن إِنِْجيــَل 

َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح « )2 تســالونيكي 1: 8(.

ضرورة االستعداد
هنالــك  كان  ســيدهم.  لســتقبال  متأهبيــن  بعــد  يكونــوا  لــم  الشــعب  لكــن 
إلــى هيــكل  نــور لتوجيــه عقولهــم  عمــل تأهــب ينبغــي أن يتمــوه. كان ســيعطى 
فــي  باإليمــان  كهنتهــم  رئيــس  يتبعــوا  أن  عليهــم  كان  وألنــه  الســماء،  فــي  هللا 
إلــى  ســتقدم  وكانــت  جديــدة.  واجبــات  لهــم  ســتعلن  كانــت  هنــاك  خدمتــه 

أخــرى. وتعليــم  إنــذار  رســالة  الكنيســة 
يقــول النبــي: » َمــْن يَْحتَِمــُل يـَـْوَم َمِجيِئــِه؟ َوَمــْن يَثْبُــُت ِعْنــَد ظُُهــورِِه؟ ألنــه ِمثـْـُل 
ــي  ــِة. فَيَُنقِّ ــا لِلِْفضَّ يً ًصــا َوُمَنقِّ ــاِر. فَيَْجلِــُس ُمَمحِّ ــِص، َوِمثـْـُل أَْشــَناِن الَْقصَّ نَــاِر الُْمَمحِّ
، تَْقِدَمــًة ِبالِْبــرِّ «  ِبيــَن لِلــرَّبِّ ــِة، لِيَُكونُــوا ُمَقرَّ َهــِب َوالِْفضَّ يِهــْم كَالذَّ بَِنــي لَِوي َويَُصفِّ
)مالخــي 3: 2، 3(. فالذيــن يكونــون عائشــين علــى األَرْض عندمــا تنتهــي شــفاعة 
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القــدوس  هللا  حضــرة  فــي  يقفــوا  أن  عليهــم  الســماوي  القــدس  فــي  المســيح 
مطهــرة  وصفاتهــم  عيــب،  بــال  نقيــة  ثيابهــم  تكــون  أن  ينبغــي  وســيط.  دون  مــن 
الــرش. فبنعمــة هللا وجهودهــم ينبغــي لهــم أن ينتصــروا فــي  بــدم  مــن الخطيئــة 
ســائرة  )التحقيقيــة(  الســتقصائية  الدينونــة  تكــون  فعندمــا  الشــر.  ضــد  حربهــم 
قدمــا فــي الســماء والعمــل جاريــا بإزالــة خطايــا المؤمنيــن التائبيــن مــن القــدس، 
بيــن شــعب هللا  بــد أن يكــون هنالــك عمــل تطهيــر خــاص وإزالــة الخطيئــة  فــال 
علــى األَْرض. وهــذا العمــل معــروض علــى نحــو أوضــح فــي الرســائل الــواردة فــي 

األصحــاح الرابــع عشــر مــن الرؤيــا.
مســتعدين  المســيح  اتبــاع  ســيكون  كمــل  قــد  العمــل  هــذا  يكــون  فعندمــا 
الِْقــَدِم  أيــام  ِفــي  كََمــا  لِلــرَّبِّ  َمرِْضيَّــًة  َوأُورَُشــلِيَم  يَُهــوَذا  تَْقِدَمــُة  لظهــوره: » فَتَُكــوُن 
ــِنيَن الَْقِديَمــِة « )مالخــي 3: 4(. وحينئــذ فســتكون الكنيســة التــي  َوكََمــا ِفــي السِّ
ســيقبلها ربنــا لنفســه فــي مجيئــه » كَِنيَســًة َمِجيــَدًة، لَ َدنَــَس ِفيَهــا َولَ َغْضــَن أَْو 
َســًة َوِبــالَ َعيْــٍب « )أفســس 5: 27(. وحينئــذ  َشــْيٌء ِمــْن ِمثـْـِل ذلـِـَك، بـَـْل تَُكــوُن ُمَقدَّ
ُمرِْهبَــٌة  ــْمِس،  كَالشَّ طَاِهــرٌَة  كَالَْقَمــِر،  َجِميلَــٌة  بَــاِح،  الصَّ ِمثْــَل  » ُمْشــرِفَُة  ســتبدو 

.)10  :6 النشــاد  )نشــيد  ِبأَلِْويَــٍة «  كََجيْــٍش 
الثانــي  ينبــئ عــن مجيئــه  فــإن مالخــي  إلــى هيكلــه  الــرب  وفضــال عــن مجــيء 
أَيْضــاً إلجــراء الدينونــة بهــذا القــول: » َوأَقْتـَـرُِب إِلَيُْكــْم لِلُْحْكــِم، َوأَكـُـوُن َشــاِهًدا َســِريًعا 
ــالِِبيَن أُْجرََة األَِجيِر:  ــَحرَِة َوَعلَى الَْفاِســِقيَن َوَعلَى الَْحالِِفيَن ُزوًرا َوَعلَى السَّ َعلَى السَّ
الُْجُنــوِد « )مالخــي  قَــاَل رَبُّ  يَْخَشــانِي،  َولَ  الَْغِريــَب  يَُصــدُّ  َوَمــْن  َوالْيَِتيــِم،  األَرَْملَــِة 
َجــاَء  قَــْد  يقــول: » ُهــَوَذا  نفســه حينمــا  المشــهد  إلــى  يشــير  يهــوذا  إن  ثــم   .)5 :3
ارِِهــْم  يِســيِه، لِيَْصَنــَع َديُْنونـَـًة َعلـَـى الَْجِميــعِ، َويَُعاِقــَب َجِميــَع فُجَّ الــرَّبُّ ِفــي َربـَـَواِت ِقدِّ
َعلـَـى َجِميــعِ أعمــال فُُجورِِهــُم « )يهــوذا 14و 15(. هــذا المجــيء ومجــيء الــرب إلــى 

هيكلــه كل منهمــا مختلــف عــن اآلخــر ومنفصــل عنــه.

» هوذا العريس مقبل « 
إن مجــيء المســيح كرئيــس كهنتنــا إلــى قــدس األقــداس ألجــل تطهيــر القــدس 
الــوارد فــي دانيــال 8: 14، ومجــيء ابــن اإلنســان إلــى القديــم األيــام كمــا جــاء فــي 
دانيــال 7: 13، ومجــيء الــرب إلــى هيكلــه كمــا قــد أنبــأ عنــه مالخــي، هــي أوصــاف 
لحــادث واحــد، وهــو ممثــل أَيْضــاً فــي مجــيء العريــس إلــى العــرس كمــا قــد وصفــه 

المســيح فــي مثــل العــذارى العشــر المذكــور فــي متــى 25.
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فــي صيــف عــام 1844 وخريفــه أطلــق هــذا النــداء: » هــوذا العريــس مقبــل «. 
إن الفريقيــن اللذيــن ترمــز إليهمــا العــذارى الحكيمــات والعــذارى الجاهــالت كانــا قــد 
تكونــا وقتئــذ: الفريــق الــذي كان ينتظــر ظهــور الــرب بفــرح وكان أفــراده مجتهديــن فــي 
الستعداد لمالقاته، والفريق اآلخر الذي كان أفراده متأثرين بالخوف وكانوا يعملون 
بدافــع النــوازع المختلفــة، هــؤلء قنعــوا بنظريــة الحــق لكــّن قلوبهــم خلــت مــن نعمــة 
هللا. ويقول المثل أنه عند مجيء العريس » المستعدات دخلن معه إلى العرس. 
إن مجــيء العريــس المعــروض أََمامنــا هنــا يحــدث قبــل الــزواج، والــزواج يرمــز إلــى 
قبول المســيح ملكوته. إن المدينة المقدســة، أورشــليم الجديدة، التي هي عاصمة 
المملكة وممثلتها تسمى » العروس امرأة الخروف «. قال المالك ليوحنا: » هلم 
فأريــك العــروس امــرأة الخــروف « ثــم يقــول النبــي: » وذهــب بــي بالــروح... وأرانــي 
المدينــة العظيمــة أورشــليم المقدســة نازلــة مــن الســماء مــن عنــد هللا « )رؤيــا 21: 9 
و10(. إذاً يتضــح أن العــروس ترمــز إلــى المدينــة المقدســة، والعــذارى الالئــي يخرجــن 
للقــاء العريــس رمــز للكنيســة. يقــول الكتــاب فــي الرؤيــا أن شــعب هللا هــم المدعــوون 
إلــى عشــاء العــرس )رؤيــا 19: 9(. فــإن كانــوا ضيوفــا مدعويــن فــال يمكــن أن يكونــوا 
رمــزا إلــى العــروس كذلــك. إن المســيح بنــاء علــى مــا قالــه دانيــال النبــي ســيعطى مــن 
قديم األيام في السماء » سلطانا ومجدا وملكوتا «. وسيعطى أورشليم الجديدة، 
رؤيــا 21: 2(.  )دانيــال 7: 14؛  لرجلهــا «  مزينــة  كعــروس  ملكوتــه » مهيــأة  قصبــة 
فبعدمــا يعطــى الملكــوت ســيأتي فــي مجــده كملــك الملــوك ورب األربــاب لفــداء 
شــعبه الذيــن ســيتكئون » مــع إبراهيــم واســحق ويعقــوب « علــى مائدتــه فــي ملكوتــه 

)متــى 8: 11؛ لوقــا 22: 30( ليشــتركوا فــي عشــاء عــرس الخــروف.

ينتظرون ربهم
إن النــداء القائــل » هــوذا العريــس مقبــل « الــذي ُســمع فــي صيــف عــام 1844 
جعــل آلفــا مــن النــاس ينتظــرون مجــيء الــرب فــي الحــال. ففــي الوقــت المعيــن 
جــاء العريــس ل إلــى األَرْض كمــا توقــع النــاس بــل إلــى القديــم األيــام فــي الســماء، 
إِلَــى الُْعــرِْس، َوأُْغلِــَق  َمَعــُه  اُت َدَخلْــَن  إلــى العــرس ليعطــي ملكوتــه، » َوالُْمْســتَِعدَّ
الْبَــاُب «. لــم يكــن لهــم أن يحضــروا العــرس بأنفســهم ألن هــذا يحــدث فــي الســماء 
بينمــا هــم علــى األَرْض. إن أتبــاع المســيح عليهــم أن ينتظــروا » َســيَِّدُهْم َمتـَـى يَرْجــُع 
الُْعــرِْس « )لوقــا 12: 36(. ولكــن عليهــم أن يدركــوا عملــه ويتبعــوه باإليمــان  ِمــَن 

حيــن يدخــل أََمــام هللا، فبهــذا المعنــى يقــال عنهــم أنهــم يدخلــون العــرس.
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آنيتهــن  فــي  زيــت  معهــن  كان  اللواتــي  العــذارى  أن  المثــل  فــي  قيــل  وقــد 
مــن  لديهــم  عمــا  فضــال  فالذيــن،  العــرس.  دخلــن  الالتــي  هــن  مصابيحهــن  مــع 
فــي  والذيــن  ونعمتــه،  روح هللا  أَيْضــاً  عندهــم  كان  الكتــاب،  مــن  للحــق  معرفــة 
لنــور أعظــم، هــؤلء  الكتــاب طلبــا  انتظــروا بصبــر فاحصيــن  المــرة  ليــل تجاربهــم 
وباإليمــان  المخلــص،  وتغييــر خدمــة  الســماء  فــي  بالقــدس  الخــاص  الحــق  رأوا 
تبعــوه فــي عملــه فــي القــدس الســماوي. وكل الذيــن يقبلــون الحقائــق نفســها 
بواســطة شــهادة الكتــب تابعيــن المســيح باإليمــان عندمــا يمثــل أََمــام هللا ليتمــم 
هــؤلء  كل  ملكوتــه،  لــه  يعطــى  نهايتــه  وفــي  وســاطته  أعمــال  مــن  عمــل  آخــر 

العــرس.  إلــى  داخلــون  بأنهــم  يوصفــون 

العمل الختامي في القْدس السماوي
الدينونــة  نفســها  العــرس  صــورة  تمثِـّـل   22 متــى  فــي  الــوارد  المثــل  وفــي 
فقبــل  العــرس.  قبــل  تحــدث  أنهــا  علــى  وضــوح  بــكل  )التحقيقيــة(  الســتقصائية 
الزفــاف يدخــل الملــك لينظــر المدعويــن وليــرى هــل كلهــم لبســون ثــوب العــرس، 
ثــوب الخلــق الــذي بــال عيــب المغتســل والمبيــض فــي دم الخــروف )متــى 22: 11؛ 
رؤيــا 7: 14(. فمــن وجــد مقصــرا فــي هــذا وليــس عليــه لبــاس العــرس يطــرح خارجــا، 
ولكــن كل مــن ُوجــدوا بعــد الفحــص أن عليهــم لبــاس العــرس يقبلهــم هللا ويحســبهم 
أهــال لنصيــب فــي ملكوتــه ويجلســون معــه فــي عرشــه. إن عمــل امتحــان الخلــق 
هــذا والحكــم فــي مــن هــم متأهبــون لملكــوت هللا هــو حكــم الســتقصاء او دينونــة 

الفحــص، والعمــل الختامــي فــي القــْدس الســماوي.
وعندمــا تنتهــي عمليــة فحــص قضايــا كل الذيــن اعترفــوا مــدى األجيــال بأنهــم 
اتبــاع المســيح، فبعــد الحكــم فــي هــذا وليــس قبلــه ينتهــي زمــن النعمــة ويغلــق بــاب 
اُت َدَخلـْـَن َمَعــُه  الرحمــة. وهكــذا ففــي هــذه الجملــة القصيــرة القائلــة: » َوالُْمْســتَِعدَّ
إِلَــى الُْعــرِْس، َوأُْغلِــَق الْبَــاُب « نُحمــل مــن خدمــة المخلــص الختاميــة إلــى الوقــت 

الــذي فيــه يتــم العمــل العظيــم لخــالص اإلنســان.
فــي خدمــة القــدس األَرْضــي، التــي كمــا وقــد رأينــا ترمــز إلــى خدمــة القــدس 
الكفــارة  يــوم  فــي  األقــداس  قــدس  يدخــل  الكهنــة  رئيــس  كان  عندمــا  الســماوي، 
كانــت تبطــل الخدمــة فــي المســكن األول. لقــد امــر هللا قائــال: » َولَ يَُكــْن إِنَْســاٌن 
)لوييــن  ُخُروِجــِه «  إلــى  الُْقــْدِس  ِفــي  لِلتَّْكِفيــِر  ُدُخولِــِه  ِمــْن  الْجِتَمــاِع  َخيَْمــِة  ِفــي 
16: 17(. وهكــذا عندمــا دخــل المســيح قــدس األقــداس ليمــارس عمــل الكفــارة 
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الختامــي كــف عــن خدمتــه فــي المســكن األول. ولكــن عندمــا انتهــت الخدمــة فــي 
المســكن األول بــدأت الخدمــة فــي المســكن الثانــي. وفــي الخدمــة الرمزيــة عندمــا 
تــرك رئيــس الكهنــة القــدس فــي يــوم الكفــارة دخــل ليمثــل فــي حضــرة هللا ويقــدم 
دم ذبيحــة الخطيئــة ألجــل كل إِْســرَائِيل الذيــن تابــوا توبــة صادقــة عــن خطاياهــم. 
وكذلــك كان المســيح قــد أكمــل جــزءاً فقــط مــن عملــه كشــفيعنا ليدخــل علــى جــزء 

آخــر مــن عملــه وكان ل يــزال يتوســل باســتحقاق دمــه أََمــام اآلب ألجــل الخطــأة.
هــذا الموضــوع لــم يفهمــه األدفنتســت فــي عــام 1844. فبعدمــا مــر الوقــت 
الــذي كان يُنتظــر فيــه مجــيء المخلــص، كانــوا ل يزالــون يعتقــدون بقــرب مجيئــه. 
كشــفيع  المســيح  عمــل  وأن  مهمــة  أزمــة  إلــى  وصلــوا  قــد  أنهــم  يعتقــدون  كانــوا 
يفيــد  الكتــاب  فــي  تعليــم  أنــه يوجــد  إليهــم  انتهــى. وُخيِّــل  قــد  أََمــام هللا  اإلنســان 
بــأن فرصــة اختبــار اإلنســان )أي زمــن النعمــة( تنتهــي قبــل مجــيء الــرب الفعلــي 
فــي ســحاب الســماء بوقــت قصيــر. وهــذا بــدا واضحــا مــن اآليــات التــي تشــير إلــى 
وقــت فيــه يطلــب النــاس ويقرعــون ويصرخــون فــي طلــب الرحمــة وهــم واقفــون 
الــذي واجههــم هــو مــا إذا كان  يُفتــح. وقــد كان الســؤال  بابهــا مــن دون أن  أََمــام 
د بالحــري بــدء هــذه الفتــرة  الموعــد الــذي كانــوا يتوقعونــه لمجــيء المســيح لــن يحــدِّ
التــي كانــت ستســبق مجيئــه مباشــرة. فــإذ كانــوا قــد قدمــوا اإلنــذار بقــرب الدينونــة 
أحســوا بــأن عملهــم ألجــل العالــم قــد كمــل ولــم يعــودوا يشــعرون بثقــل مســؤولية 
النفــوس لخــالص الخطــأة بينمــا بــدا لهــم أن تجاديــف الفجــار وســخريتهم الجريئــة 
كانــت برهانــا آخــر علــى أن روح هللا قــد انســحب بعيــدا مــن رافضــي رحمتــه. كل 
هــذا ثبّــت اعتقادهــم أن الختبــار )أو زمــن النعمــة( قــد انتهــى أو، كمــا عبــروا عنــه، 

» إن بــاب الرحمــة قــد اغلــق «.
لكــّن نــورا أوضــح أشــرق عليهــم عنــد فحــص مســألة القــدس. فلقــد رأوا اآلن أنهــم 
دت أزمة  كانوا على صواب في اعتقادهم أن نهاية الـ 2300 يوم في عام 1844 حدَّ
مهمة. فمع أنه كان صحيحا أن باب الرجاء والرحمة، الذي ظل الناس طوال 1800 
ســنة يســتطيعون بواســطته أن يجــدوا طريقــا لإلتيــان إلــى هللا قــد أغلــق، فقــد فتــح 
باب آخر وقدم إلى الناس غفران لخطاياهم بشفاعة المسيح في قدس األقداس. 
لقد انتهى جزء من خدمته لكي يعطي المجال لجزء آخر. كان ل يزال يوجد » باب 

مفتــوح « إلــى القــدس الســماوي حيــث كان المســيح يخــدم ألجــل الخاطــئ.
يخاطــب  بــه  الــذي  الرؤيــا  ســفر  فــي  المســيح  قــول  تطبيــق  حينئــذ  وجــد  وقــد 
، الَّــِذي لـَـُه ِمْفتـَـاُح  وُس الَْحــقُّ الكنيســة فــي عصرنــا الراهــن إذ يقــول: » هــَذا يَُقولـُـُه الُْقــدُّ
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َداُوَد، الَِّذي يَْفتَُح َولَ أََحٌد يُْغلُِق، َويُْغلُِق َولَ أََحٌد يَْفتَُح: أَنَا َعارٌِف أعمالَك. َهَنَذا قَْد 
َجَعلْــُت أََمامــَك بَابًــا َمْفتُوًحــا َولَ يَْســتَِطيُع أََحــٌد أَْن يُْغلَِقــُه « )رؤيــا 3: 7، 8(. 

الذيــن  هــم  العظيــم  الكفــارة  عمــل  فــي  يســوع  يتبعــون  باإليمــان  الذيــن  إن 
يســتفيدون مــن وســاطته ألجلهــم، بينمــا الذيــن يرفضــون النــور الــذي يكشــف عــن 
عمــل هــذه الخدمــة ل يســتفيدون منهــا. إن اليهــود الذيــن رفضــوا النــور المعطــى 
لهم عند مجيء األول للمســيح، ورفضوا اإليمان به كمخلص العالم لم يســتطيعوا 
نــوال الغفــران بواســطته. وعندمــا دخــل يســوع بدمــه إلــى القــدس الســماوي عنــد 
الشــاملة  للظلمــة  اليهــود  تُــرك  وســاطته  بــركات  تالميــذه  علــى  ليســكب  صعــوده 
التــي ل جــدوى منهــا. لقــد  المدلهمــة ليداومــوا علــى تقديــم ذبائحهــم وقرابينهــم 
انتهــت خدمــة الرمــوز والظــالل. فذلــك البــاب الــذي وجــد النــاس بواســطته قديمــا 
طريقــا للدنــو مــن هللا لــم يعــد مفتوحــا. لقــد رفــض اليهــود أن يطلبــوا الــرب بالوســيلة 
الوحيــدة التــي كان يمكــن أن يوجــد بهــا حينئــذ عــن طريــق الخدمــة فــي القــدس 
الســماوي. ولذلــك لــم يجــدوا شــركة مــع هللا. لقــد كان البــاب موصــدا أََمامهــم. فلــم 
تكــن لهــم معرفــة بالمســيح كالذبيحــة الحقيقيــة والوســيط الوحيــد أََمــام هللا، ولهــذا 

لــم يســتطيعوا أن يتمتعــوا بفوائــد وســاطته.
إن حالــة اليهــود غيــر المؤمنيــن تصــور لنــا حالــة العديمــي الكتــراث والعديمــي 
فــي جهلهــم عمــل  البقــاء  الذيــن يصــرون علــى  بالمســيح  بيــن المعترفيــن  اإليمــان 
رئيــس كهنتنــا الرحيــم. وفــي الخدمــة الرمزيــة عندمــا كان رئيــس الكهنــة يدخــل قــدس 
األقــداس كان يطلــب مــن جميــع إِْســرَائِيل أن يجتمعــوا حــول القــدس وبــكل وقــار 
مقــدس يذللــون أنفســهم أََمــام هلل لكــي ينالــوا غفرانــا لخطاياهــم ول يقطعــون مــن 
بيــن الجماعــة. فكــم باألحــرى يليــق بنــا وكــم هــو جوهــري لنــا فــي يــوم الكفــارة المرمــوز 

إليــه أن نــدرك عمــل رئيــس كهنتنــا األعظــم ونعــرف الواجبــات المطلوبــة منــا.
إن النــاس ل يمكنهــم أن يرفضــوا إنــذار هللا الــذي يرســله إليهــم فــي رحمتــه مــن 
دون أن يعاقبــوا. لقــد قدمــت رســالة مــن الســماء إلــى العالــم فــي أيــام نــوح، وكان 
فأَنَُّهــْم  الرســالة.  تلــك  مــع  يتجاوبــون  بهــا  التــي  الكيفيــة  علــى  متوقفــا  خالصهــم 
بميــاه  فهلكــوا  الخاطــئ  الجنــس  مــن  بعيــدا  هللا  روح  انســحب  اإلنــذار  رفضــوا 
الطوفان. وفي عهد إبراهيم كفت الرحمة عن التوســل إلى ســكان ســدوم األثمة، 
وهلــك الجميــع محترقيــن بالنــار التــي أمطرتهــا عليهــم الســماء مــا عــدا لــوط وامرأتــه 
وابنتيــه. كذلــك فــي عهــد المســيح. لقــد أعلــن ابــن هللا لليهــود غيــر المؤمنيــن فــي 
ذلــك الجيــل قائــال لهــم: » ُهــَوَذا بَيْتُُكــْم يُتْــرَُك لَُكــْم َخرَابًــا « )متــى 23: 38(. فلــدى 
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التطلــع عبــر األجيــال إلــى األيــام األخيــرة تعلــن قــدرة هللا غيــر المحــدودة عــن الذيــن 
» لـَـْم يَْقبَلُــوا َمَحبَّــَة الَْحــقِّ َحتَّــى يَْخلُُصــوا « قائلــة: » ألجــل هــَذا َسيُرِْســُل إِلَيِْهــُم هللُا 
 ، قـُـوا الَْحــقَّ قـُـوا الَْكــِذَب، لَِكــْي يـُـَداَن َجِميــُع الَِّذيــَن لـَـْم يَُصدِّ ــالَِل، َحتَّــى يَُصدِّ َعَمــَل الضَّ
بَــْل ُســرُّوا ِباإلِثْــِم « )2 تســالونيكي 2: 10-12(. فــإذ يرفضــون تعاليــم كلمتــه فــاهلل 

سيســحب منهــم روحــه ويتركهــم للضــالل الــذي قــد أحبــوه.
لكّن المسيح ل يزال يتوسط ألجل اإلنسان وسيعطي النور لمن يطلبونه. ومع 
أن المجيئييــن لــم يفهمــوا هــذا أول فقــد اتضــح لهــم فــي مــا بعــد عندمــا وضحــت لهــم 

األقوال اإللهية التي تحدد موقفهم الحقيقي.
إن مــرور الزمــن فــي عــام 1844 تبعتــه فتــرة محنــة عظيمــة للذيــن ظلــوا متمســكين 
بعقيــدة المجــيء. والشــيء الوحيــد الــذي خفــف عنهــم وأراحهــم فــي مــا يختــص 
بموقفهــم الحقيقــي كان النــور الــذي ارشــد عقولهــم إلــى القــدس الســماوي. وقــد 
هجــر البعــض إيمانهــم بحســبانهم الســابق للفتــرات النبويــة ونســبوا التأثيــر القــوي 
لعمــل الــرُّوح الُْقــُدِس الــذي رافــق حركــة المجــيء إلــى عوامــل بشــرية أو شــيطانية. 
اختبارهــم  فــي  لهــم  الــرب كان مرشــدا  بــأن  العتقــاد  ثبتــوا علــى  آخــر  فريقــا  لكــّن 
الســابق. وعندمــا انتظــروا ســاهرين ومصليــن فــي طلــب معرفــة إرادة هللا رأوا أن 
رئيــس كهنتهــم العظيــم قــد شــرع فــي عمــل خدمــة آخــر، واذ اتبعــوه باإليمــان قادهــم 
ذلك إلى أن يروا أَيْضاً عمل الكنيسة النهائي. وقد صار لهم إدراك أوضح لرسالة 
كل مــن المالكيــن األول والثانــي وباتــوا مســتعدين لقبــول اإلنــذار الخطيــر المتضمــن 

فــي رســالة المــالك الثالــث المذكــورة فــي رؤيــا 14، وتقديمــه إلــى العالــم.
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ــَماِء، َوظََهــَر تَابـُـوُت َعْهــِدِه ِفــي َهيَْكلِــِه « )رؤيــا 11:  » َوانَْفتـَـَح َهيْــَكُل هللِا ِفــي السَّ
19(. إن تابــوت عهــد هللا هــو فــي قــدس األقــداس الــذي هــو المســكن الثانــي فــي 
ــَماِويَّاِت َوِظلََّهــا «  القــدس. ففــي خدمــة المســكن األَرْضــي الــذي كان » ِشــبَْه السَّ
)عبرانييــن 8: 5( انفتــح هــذا المســكن فقــط فــي يــوم الكفــارة العظيــم ألجــل تطهيــر 
القــدس. لذلــك فاإلعــالن القائــل بــأن هيــكل هللا انفتــح فــي الســماء وظهــر تابــوت 
عهــده إنمــا يشــير إلــى فتــح قــدس أقــداس القــدس الســماوي فــي عــام 1844 عندمــا 
دخلــه المســيح لممارســة عمــل الكفــارة الختامــي. فالذيــن باإليمــان اتبعــوا رئيــس 
كهنتهــم العظيــم عندمــا دخــل قــدس األقــداس لمباشــرة خدمتــه رأوا تابــوت عهــده. 
وبمــا أنهــم كانــوا قــد درســوا موضــوع القــدس فقــد أدركــوا تغييــر خدمــة المخلــص، 
ورأوا أنــه كان اآلن يخــدم أََمــام تابــوت هللا متوســال ألجــل الخطــأة باســتحقاق دمــه.

كانــت  اللذيــن  الحجــر  لوحــي  يحــوي  األَْرضــي  المســكن  فــي  التابــوت  كان 
لِلَْوَحــْي  مســتودع  مجــرد  كان  فالتابــوت  عليهمــا.  مكتوبــة  هللا  شــريعة  وصايــا 
قيمتــه  عليــه  اضفــى  الــذي  هــو  اإللهيــة  الوصايــا  هــذه  وجــود  وكان  الشــريعة، 
ففــي  عهــده.  تابــوت  ظهــر  الســماء  فــي  هللا  هيــكل  انفتــح  وعندمــا  وقدســيته. 
داخــل قــدس األقــداس فــي القــدس الســماوي تُحَفــظ شــريعة هللا بــكل قدســية 
وكتبهــا  ســيناء  رعــود  وســط  مــن  نفســه  هللا  بهــا  تكلــم  التــي  الشــريعة  وإكــرام، 

الحجــر. لوحــي  علــى  بأصبعــه 
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كانــت  التــي  العظيــم  األصــل  هــي  الســماوي  القــدس  فــي  هللا  شــريعة  إن 
الوصايــا المكتوبــة علــى لوحــي الحجــر والتــي دّونهــا موســى فــي األســفار الخمســة 
إلــى  توصلــوا  والذيــن  عنهــا.  األصــل  طبــق  صــورة  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  مــن  األولــى 
غيــر  المقدســة  الصفــة  يــروا  أن  إلــى  ذلــك  قادهــم  المهمــة  النقطــة  هــذه  إدراك 
المســيح  قــوة كالم  قبــل  مــن  يــروا  لــم  رأوا كمــا  اإللهيــة. وقــد  للشــريعة  المتغيــرة 
ــَماُء َواألَرْض َل يـَـُزوُل َحــرٌْف َواِحــٌد أَْو نُْقطـَـٌة َواِحــَدٌة  حيــن قــال: » إلــى أَْن تـَـُزوَل السَّ
ِمــَن النَّاُمــوِس « )متــى 5: 18(. إن شــريعة هللا إذ هــي إعــالن لمشــيئته وصــورة 
تلــغ  ولــم  الســماء «.  فــي  أميــن  » كشــاهد  األبــد  إلــى  تبقــى  أن  ينبغــي  لصفاتــه 
وصيــة واحــدة ول تغيــر حــرف أو نقطــة منهــا. وصاحــب المزاميــر يقــول: » إلــى 
ــَماَواِت «. » كُلُّ َوَصايَــاُه أَِميَنــٌة. ثَاِبتَــٌة َمــَدى  األبــد يَــا رَبُّ كَلَِمتُــَك ُمثَبَّتَــٌة ِفــي السَّ

َواألبــد « )مزمــور 119: 89، 111: 7، 8(. ْهــِر  الدَّ
فــي قلــب الوصايــا العشــر تبــرز الوصيــة الرابعــة كمــا قــد أعلنــت مــن البــدء: 
ــْوُم  ــا الْيَ َســُه. ِســتََّة أيــام تَْعَمــُل َوتَْصَنــُع َجِميــَع َعَملِــَك، َوأَمَّ ــبِْت لِتَُقدِّ ــْر يَــْوَم السَّ » اُذْكُ
ــابُع فَِفيــِه َســبٌْت لِلــرَّبِّ إِلِهــَك. لَ تَْصَنــْع َعَمــالً َمــا أَنـْـَت َوابُْنــَك َوابَْنتُــَك َوَعبْــُدَك  السَّ
ِفــي ِســتَِّة أيــام َصَنــَع الــرَّبُّ  أَبَْواِبــَك. ألن  ـِذي َداِخــَل  َوأََمتُــَك َوبَِهيَمتُــَك َونَِزيلُــَك الّـَ
ــابعِ. لِذلِــَك بَــارََك  ــَماَء َواألَرْض َوالْبَْحــَر وَكُلَّ َمــا ِفيَهــا، َواْســتَرَاَح ِفــي الْيَــْوِم السَّ السَّ

َســُه « )خــروج 20: 11-8(. ــبِْت َوقَدَّ الــرَّبُّ يَــْوَم السَّ
إن روح هللا قــد عمــل فــي قلــوب تالميــذ كلمتــه أولئــك، فأجبــروا علــى الِقِْتنــاع 
بأنهــم فــي جهلهــم قــد تعــدوا هــذه الوصيــة بعــدم حفــظ يــوم راحــة الخالــق. فبــدأوا 
يفحصون أســباب حفظ اليوم األول من األســبوع بدل من اليوم الذي قدســه هللا. 
ولــم يســتطيعوا أن يجــدوا فــي الكتــاب برهانــا علــى أن الوصيــة الرابعــة قــد ألغيــت أو 
س اليــوم الســابع لــم تـُـزل ول أبطلــت.  أن يــوم الســبت قــد تغيــر، والبركــة التــي بهــا قـُـدِّ
كانــوا بــكل أمانــة يطلبــون أن يعرفــوا إرادة هللا ويعملوهــا، فــإذ رأوا اآلن أنهــم كانــوا 

متعديــن شــريعته مــأ الحــزن قلوبهــم وأعلنــوا ولءهــم هلل بحفــظ ســبته المقــدس.

سر المقاومة
وقــد بُذلــت جهــود كثيــرة وجــادة لهــدم إيمانهــم، ولــم يكــن ألحــد إل أن يفهــم 
أنــه إذا كان الُقــدس األَْرضــي صــورة ومثــال للســماوي فالشــريعة المحفوظــة فــي 
التابــوت علــى األَرْض هــي صــورة طبــق األصــل عــن الشــريعة التــي فــي التابــوت 
اعترافــا  يتضمــن  الســماوي  بالُقــدس  الخــاص  الحــق  قبــول  وأن  الســماء،  فــي 
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بمطالــب شــريعة هللا واللتــزام بحفــظ الســبت المذكــور فــي الوصيــة الرابعــة. 
المتناســق  المنســجم  للتفســير  تليــن  ل  التــي  الُمــرَّة  المقاومــة  ســر  كان  هنــا 
لقــد  الســماوي.  القــدس  فــي  المســيح  خدمــة  أبانــت  التــي  اإللهيــة  لأقــوال 
الــذي  البــاب  يفتحــوا  وأن  هللا  فتحــه  الــذي  البــاب  يغلقــوا  أن  النــاس  حــاول 
ــُق  ــُق، َويُْغلِ ــُح َولَ أََحــٌد يُْغلِ ــاُح َداُوَد، الَّــِذي يَْفتَ ــُه ِمْفتَ أغلقــه. لكــن ذلــك » الَّــِذي لَ
َولَ أََحــٌد يَْفتَــُح « قــد أعلــن قائــال: » َهَنــَذا قَــْد َجَعلْــُت أََمامــَك بَابًــا َمْفتُوًحــا َولَ 
يَْســتَِطيُع أََحــٌد أَْن يُْغلَِقــُه « )رؤيــا 3: 7، 8(. لقــد فتــح المســيح البــاب أو خدمــة 
قــدس األقــداس وكان النــور يشــرق مــن ذلــك البــاب المفتــوح فــي القــدس فــي 
كانــت  التــي  الشــريعة  فــي  متضمنــة  الرابعــة  الوصيــة  أن  تبرهــن  وقــد  الســماء، 

بنــاه هللا ل يســتطيع اإلنســان أن يهدمــه. محفوظــة هنــاك، ومــا 
وقد وجد الذين قبلوا النور الخاص بوساطة المسيح ودوام شريعة هللا أن هذه 
كانــت الحقائــق المقدمــة فــي رؤيــا 14. إن رســائل هــذا األصحــاح تكــوِّن إنــذاراً مثلثــا 
)انظر التذييل( إلعداد ساكني األَرْض للمجيء الثاني للرب. فاإلعالن القائل » قد 
جــاءت ســاعة دينونتــه « يشــير إلــى العمــل الختامــي لخدمــة المســيح ألجــل خــالص 
النــاس. وهــو ينــادي بالحــق الــذي ينبغــي إعالنــه إلــى أن تنتهــي شــفاعة المخلــص 
ويعــود إلــى األَرْض ليأخــذ شــعبه لنفســه. فعمــل الدينونــة الــذي بــدأ فــي عــام 1844 
ينبغــي أن يســتمر حتــى يتقــرر مصيــر الجميــع، األحيــاء منهــم واألَْمــَوات، ولهــذا فهــو 
سيســتمر إلــى نهايــة زمــن النعمــة المقــدم إلــى البشــر. فلكــي يتأهــب النــاس للثبــات 
في الدينونة تأمرهم الرسالة قائلة: » َخافُوا هللَا َوأَْعطُوُه َمْجًدا «. واسجدوا لصانع 
الســماء واألَرْض والبحــر وينابيــع الميــاه «. ونتيجــة قبــول هــذه الرســالة مبينــة فــي 
القــول: » هنــا الذيــن يحفظــون وصايــا هللا وإيمــان يســوع «. فلكــي يتأهــب النــاس 
للدينونة يتعين عليهم أن يحفظوا شريعة هللا. فتلك الشريعة ستكون هي مقياس 
الخلــق فــي الدينونــة. والرســول بولــس يعلــن قائــال: » كُلَّ َمــْن أَْخطَــأَ ِبــُدوِن النَّاُمــوِس 
فَِبــُدوِن النَّاُمــوِس يَْهلِــُك. وَكُلُّ َمــْن أَْخطَــأَ ِفــي النَّاُمــوِس فَِبالنَّاُمــوِس يُــَداُن ... ِفــي 
ـِذي ِفيــِه يَِديــُن هللُا َســرَائَِر النَّــاِس... ِبيَُســوَع الَْمِســيحِ « كمــا يقــول أَيْضــاً:  الْيَــْوِم الّـَ
» الَِّذيــَن يَْعَملُــوَن ِبالنَّاُمــوِس ُهــْم يُبَــرَُّروَن « )روميــة 2: 12-16(. فاإليمــان جوهــري 
ألجــل حفــظ شــريعة هللا، إذ » ِبــُدوِن إيمــان لَ يُْمِكــُن إِرَْضــاُؤُه « و » وَكُلُّ َمــا لَيْــَس ِمــَن 

اإليمــان فَُهــَو َخِطيَّــٌة « )عبرانييــن 11: 6؛ روميــة 14: 23(.
يدعــو المــالك األول النــاس ألن » يخافــوا هللا ويعطــوه مجــدا « ويســجدوا لــه 
لكونــه خالــق الســماوات واألَرْض. فلكــي يفعلــوا هــذا عليهــم أن يطيعــوا شــريعته. 
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يقــول الحكيــم: » اتــق هللا واحفــظ وصايــاه ألن هــذا هــو )واجــب( اإلنســان كلــه « 
)جامعة 12: 13(. فمن دون إطاعة وصايا هللا ل يمكن للسجود أن يكون مرضيا له. 
» هــِذِه ِهــَي َمَحبَّــُة هللِا: أَْن نَْحَفــَظ َوَصايَــاُه. َوَوَصايَــاُه لَيَْســْت ثَِقيلَــًة «. » َمــْن يَُحــوُِّل 
ــِريَعِة، فََصالَتُــُه أَيْضــاً َمْكرََهــٌة « )1 يوحنــا 5: 3؛ أمثــال 28: 9(. أُذْنَــُه َعــْن َســَماعِ الشَّ

دعوة إلى عبادة الخالق
إن واجــب الســجود هلل مبنــي علــى حقيقــة كونــه هــو الخالــق وإن كل الخالئــق 
األخــرى مدينــة بوجودهــا لــه. وفــي كل موضــع فــي الكتــاب حيــث يطلــب مــن النــاس 
تقديــم اإلكــرام والســجود إليــه مــن دون كل آلهــة الوثنييــن يـُـرى برهــان قدرتــه كخالــق: 
ــَماَواِت « )مزمــور 96:  ــا الــرَّبُّ فََقــْد َصَنــَع السَّ ــُعوِب أَْصَنــاٌم، أَمَّ » ألَنَّ كُلَّ آلَِهــِة الشُّ
وُس. ارْفَُعــوا إلــى الَْعــالَِء ُعيُونَُكــْم  5(. » فَِبَمــْن تَُشــبُِّهونَِني فَأَُســاِويِه؟ « يَُقــوُل الُْقــدُّ
ــَماَواِت ُهــَو هللُا.  : » َخالِــُق السَّ َوانْظُــُروا، َمــْن َخلَــَق هــِذِه؟ «. » هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ
أَنَــا  َصوَّرََهــا.  ــَكِن  لِلسَّ بَاِطــالً.  يَْخلُْقَهــا  لَــْم  قَرَّرََهــا.  ُهــَو  َوَصانُِعَهــا.  األَرْض  ُر  ُمَصــوِّ
الــرَّبُّ َولَيْــَس آَخــُر « )إشــعياء 40: 25، 26؛ 45: 18(. وصاحــب المزاميــر يقــول: 
ــمَّ  ــُه نَْحــُن َشــْعبُُه َوَغَنــُم َمْرَعــاُه «. » َهلُ » اْعلَُمــوا أَنَّ الــرَّبَّ ُهــَو هللُا. ُهــَو َصَنَعَنــا، َولَ
الــرَّبِّ َخالِِقَنــا « )مزمــور 100: 3؛ 95: 6(. والخالئــق  أََمــام  َونَرْكَــُع َونَْجثُــو  نَْســُجُد 
بقولهــم:  لــه  يذكــرون ســبب ولئهــم  الســماء  فــي  يســجدون هلل  الذيــن  المقدســة 
» أَنـْـَت ُمْســتَِحق أَيَُّهــا الــرَّبُّ أَْن تَأُْخــَذ الَْمْجــَد َوالَْكرَاَمــَة َوالُْقــْدرََة، ألَنَّــَك أَنـْـَت َخلَْقــَت 

كُلَّ األَْشــيَاِء « )رؤيــا 4: 11(.
وفــي رؤيــا 14 يطلــب مــن النــاس أن يســجدوا للخالــق. والنبــوة ترينــا جماعــة مــن 
النــاس الذيــن نتيجــة للرســالة المثلثــة يحفظــون وصايــا هللا. وإحــدى هــذه الوصايــا 
ــابُع فَِفيــِه َســبٌْت  ــا الْيَــْوُم السَّ )الرابعــة( تشــير مباشــرة إلــى هللا الخالــق إذ تقــول: » َوأَمَّ
ــَماَء َواألَرْض َوالْبَْحــَر وَكُلَّ َمــا ِفيَهــا،  لِلــرَّبِّ إِلِهــَك... ألن ِفــي ِســتَِّة أيــام َصَنــَع الــرَّبُّ السَّ
َســُه « )خــروج 20:  ــبِْت َوقَدَّ ــابعِ. لِذلـِـَك بـَـارََك الــرَّبُّ يـَـْوَم السَّ َواْســتَرَاَح ِفــي الْيَــْوِم السَّ
10، 11(. زد علــى هــذا قــول الــرب عــن الســبت إنــه: » َعالََمــًة ... لِتَْعلَُمــوا أَنِـّـي أَنَــا 
الــرَّبُّ إِلُهُكــْم « )حزقيــال 20: 20(. والســبب المقــدم هــو هــذا: » ألَنَّــُه ِفــي ِســتَِّة أيــام 
َس « )خروج 31: 17(. ابعِ اْستَرَاَح َوتََنفَّ َماَء َواألَرْض، َوِفي الْيَْوِم السَّ َصَنَع الرَّبُّ السَّ

» إن أهميــة الســبت علــى أنــه تــذكار للخلــق هــي كونــه يذكرنــا دائمــا بالســبب 
» لذلــك  خالئقــه.  ونحــن  الخالــق  هــو  ألنــه  بــاهلل «:  الالئقــة  للعبــادة  الحقيقــي 
فالســبت هــو فــي أســاس العبــادة هلل ألنــه يعلــم هــذا الحــق العظيــم بأعظــم طريقــة 
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مؤثــرة. ول يوجــد تشــريع آخــر أو نظــام يفعــل هــذا. يكمــن األســاس الحقيقــي لــكل 
أنــواع عبــادة هللا، بمــا فيهــا حفــظ يــوم الســبت، فــي التمييــز بيــن الخالــق وخالئقــه. 
هــذه الحقيقــة العظيمــة ل يمكــن أن تصيــر عقيمــة، وينبغــي أل تُنســى إطالقــا « 
)344(. فلكــي تكــون هــذه الحقيقــة ماثلــة أبــدا أََمــام أذهــان النــاس ســن هللا شــريعة 
الســبت فــي جنــة عــدن. وطالمــا ظلــت حقيقــة كونــه خالقنــا ســببا يوجــب عبادتنــا 
إيــاه يظــل الســبت عالمــة لــه ومذكــرا بــه. ولــو كان جميــع النــاس يحفظــون الســبت 
الخالــق كموضــوع لإلكــرام والعبــادة،  إلــى  تنعطــف  أفكارهــم وعواطفهــم  لكانــت 
ولمــا ُوجــد عابــد وثــن أو كافــر أو ملحــد. إن حفــظ الســبت عالمــة مــن عالمــات 
الميــاه «.  وينابيــع  الســماء واألَرْض والبحــر  الحقيقــي » الــذي صنــع  لإللــه  الــولء 
ويتبــع ذلــك أن الرســالة التــي تأمــر النــاس بالســجود هلل وحفــظ وصايــاه تأمرهــم 

علــى الخصــوص بحفــظ الوصيــة الرابعــة.
يســوع  إيمــان  وعندهــم  هللا  وصايــا  يحفظــون  الذيــن  أولئــك  عكــس  وعلــى 
يشــير المــالك الثالــث إلــى فريــق آخــر ناطقــا بإنــذار خطيــر ومخيــف ضــد أخطائهــم 
وضاللتهــم، فيقــول: » إِْن كَاَن أََحــٌد يَْســُجُد لِلَْوْحــِش َولُِصورَتـِـِه، َويَْقبَــُل ِســَمتَُه َعلـَـى 
َجبَْهِتــِه أَْو َعلَــى يَــِدِه، فَُهــَو أَيْضــاً َسيَْشــرَُب ِمــْن َخْمــِر َغَضــِب هللِا « )رؤيــا 14: 9 و 
10(. فلكــي نفهــم هــذه الرســالة يتعيــن علينــا أن نفســر الرمــوز المســتعملة تفســيرا 

صحيحــا. فمــا الــذي يرمــز إليــه الوحــش والصــورة والســمة؟

ماهية التنين
يبــدأ وصــف النبــوة الــذي فيــه توجــد هــذه الرمــوز فــي األصحــاح الثانــي عشــر مــن 
ســفر الرؤيــا بالتنيــن الــذي طلــب أن يهلــك المســيح عنــد ولدتــه. والتنيــن يقــال عنــه 
أنــه الشــيطان )رؤيــا 12: 9(. فهــو الــذي حــرض هيــرودس علــى قتــل المخلـّـص. لكــّن 
وســيلة الشــيطان العظمى في محاربته للمســيح وشــعبه في غضون القرون األولى 
مــن التاريــخ المســيحي كانــت هــي اإلمبراطوريــة الرومانيــة التــي كانــت الوثنيــة فيهــا 
هــي الديانــة الســائدة. وهكــذا ففــي حيــن أن التنيــن يرمــز مبدئيــا إلــى الشــيطان فإنــه 

بالمعنــى الثانــي رمــز إلــى رومــا الوثنيــة.
» شــبه  آخــر  لوحــش  )األعــداد 1-10( وصــف  الثالــث عشــر  األصحــاح  وفــي 
نمــر « وقــد أعطــاه التنيــن » قدرتــه وعرشــه وســلطانا عظيمــا «. هــذا الرمــز، كمــا 
اعتقــد غالبيــة البروتســتانت، يرمــز إلــى البابويــة التــي ارتقــت إلــى القــدرة والعــرش 
والســلطان الــذي كان قبــال لإلمبراطوريــة الرومانيــة القديمــة. وقــد أعلــن عــن هــذا 
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الوحــش الشــبيه بالنمــر أنــه » أُعطــي فمــاً يتكلــم بعظائــم وتجاديــف ... ففتــح فمــه 
فــي  ليجــدف علــى اســمه وعلــى مســكنه وعلــى الســاكنين  بالتجديــف علــى هللا 
الســماء. وأُعطــي أن يصنــع حربــا مــع القديســين ويغلبهــم. وأعطــي ســلطانا علــى 
كل قبيلــة ولســان وأمــة «. هــذه النبــوة التــي هــي مطابقــة تقريبــا للوصــف الــذي جــاء 

عــن القــرن الصغيــر الــوارد فــي دانيــال 7 تشــير بــال شــك إلــى البابويــة. 
النبــي:  يقــول  ثــم  شــهرا «.  وأربعيــن  اثنيــن  يفعــل  أن  ســلطانا  » وأُعطــي 
» ورأيــت واحــدا مــن رؤوســه كأنــه مذبــوح للمــوت « ثــم يقــول أَيْضــاً: » إن كان 
أحــد يجمــع ســبيا فإلــى الســبي يذهــب. وإن كان أحــد يقتــل بالســيف فينبغــي أن 
يقتــل بالســيف «. إن الثنيــن واألربعيــن شــهرا تســاوي تمامــاً » الزمــان والزمانيــن 
ونصــف الزمــان «، ثــالث ســنين ونصــف أو 1260 يومــا المذكــورة فــي ســفر دانيــال 
7، وهــو الزمــن الــذي كان الســلطان البابــوي ســيضطهد فيــه شــعب هللا. هــذه 
الســابقة،  الفصــول  مــن  لنــا  تبيــن  قــد  البابويــة كمــا  بــدأت عندمــا ســادت  الفتــرة 
أي فــي عــام 538 م، وانتهــت فــي عــام 1798 م عندمــا أُخــذ البابــا أســيراً عنــد 
تمــت  وبذلــك  مميتــا  جرحــا  البابــوي  الســلطان  ُجــرح  لقــد  الفرنســي.  الجيــش 

النبــوة القائلــة: » إن كان أحــد يجمــع ســبيا فإلــى الســبي يذهــب «.

قيام قوة جديدة
م إلينــا رمــز آخــر، إذ يقــول النبــي: » ثــم رأيــت وحشــا آخــر  عنــد هــذا الحــد يُقــدَّ
هــذا  منظــر  إن   .)11 )العــدد  خــروف «  شــبه  قرنــان  لــه  وكان  األَرْض  مــن  طالعــا 
الوحــش والطريقــة التــي بهــا طلــع تــدلن علــى أن األمــة التــي يرمــز إليهــا تختلــف عــن 
تلــك التــي تقدمهــا الرمــوز الســابقة. فالممالــك العظيمــة التــي حكمــت فــي العالــم 
ظهــرت لدانيــال النبــي بصــورة وحــوش مفترســة طالعــة عندمــا هجمــت » أَْربـَـعِ ِريـَـاِح 
ــَماِء « علــى » الْبَْحــِر الَْكِبيــِر « )دانيــال 7: 2(. وفــي األصحــاح الســابع عشــر مــن  السَّ
ســفر الرؤيا فســر أحد المالئكة المياه كرمز إلى » ُشــُعوٌب َوُجُموٌع َوأَُمٌم َوأَلِْســَنٌة « 
)رؤيــا 17: 15(. والريــاح رمــز إلــى النــزاع والحــرب. وهجــوم أربــع ريــاح الســماء علــى 
البحــر الكبيــر يرمــز إلــى المناظــر المرعبــة، مناظــر الغــزو والثــورات التــي بواســطتها 

وصلــت الممالــك إلــى قمــة الســطوة والســلطان.
مــن  فبــدل  األَرْض «.  مــن  » خارجــا  ظهــر  بالخــروف  الشــبيه  الوحــش  لكــّن 
أن يهــدم قــوات أخــرى ليثبِّــت نفســه وســلطانه فاألمــة التــي يرمــز إليهــا الخــروف 
فــي ســالم.  قبــل وتنمــو تدريجــا  مــن  لــم يحتلــه أحــد  إقليــم  فــي  ينبغــي أن تطلــع 

439, 440



دوام شريعة هللا  |  401

إذاً فلــم يكــن يمكنهــا أن تطلــع بيــن القوميــات المزدحمــة المتصارعــة فــي العالــم 
القديــم، ذلــك البحــر الهائــج الثائــر » بالشــعوب والجمــوع واألمــم واأللســنة «، بــل 

ينبغــي البحــث عنــه فــي القــارة الغربيــة.
فمــا هــي تلــك األمــة التــي فــي الدنيــا الجديــدة أخــذت فــي عــام 1798 تتقــوى 
إن  العالــم؟  انتبــاه  وتجتــذب  والعظمــة  بالقــوة  وتبشــر  ســلطان  علــى  وتحصــل 
أمــة واحــدة مــن دون ســواها هــي  تطبيــق الرمــوز ل يعطــي مجــال للتســاؤل. إن 
التــي تشــير إشــارة صائبــة ل تخطــئ  النبــوة  تنطبــق عليهــا تحديــدات هــذه  التــي 
إلــى الوليــات المتحــدة األمريكيــة. فمــرارا عديــدة اســتخدم الخطبــاء والمؤرخــون، 
علــى نحــو ل شــعوري، فكــر كاتــب الوحــي بــل غالبــا كلماتــه نفســها لوصــف نشــوء 
مــا  وحســب  األَرْض «،  مــن  » طالعــا  الوحــش  ظهــر  لقــد  ونموهــا.  األمــة  هــذه 
يقولــه المفســرون، نجــد أن معنــى كلمــة » طالعــا « الحرفــي هــو » إن ينبــت أو 
ينمــو كالنبــات «. فتلــك األمــة كمــا قــد رأينــا كان ينبغــي أن تنمــو فــي إقليــم لــم 
ويقــول  المتحــدة  الوليــات  قيــام  يصــف  كاتبــا شــهيرا  إن  قبــل.  مــن  أحــد  يســكنه 
صرنــا  حتــى  نمونــا  ســاكنة  » كبــذرة   :)345( الفــراغ «  مــن  انبثاقهــا  » ســر  عــن 
إمبراطوريــة «. وفــي عــام 1850 كتبــت صحيفــة أوروبيــة عــن الوليــات المتحــدة 
أنهــا إمبراطوريــة مدهشــة كانــت » طالعــة «، » وفــي وســط ســكون األَرْض كانــت 
كل يــوم تزيــد مــن قوتهــا وكبريائهــا « )346(. وفــي خطــاب القــاه إدوارد إيفريــت 
عــن المهاجريــن الذيــن أنشــأوا هــذه األمــة قــال: » هــل كانــوا يبحثــون عــن بقعــة 
هادئــة غيــر موحشــة بســبب احتجابهــا، وآمنــة فــي بُعدهــا حيــث كان يمكــن أن 
تتمتــع كنيســة » ليــدن « الصغيــرة بحريــة الضميــر؟ انظــروا األقاليــم العظيمــة التــي 

رفعــوا عليهــا رايــة الصليــب بالغــزو الســلمي...! « )347(.
يــدلن  الخــروف  بقرنــي  الشــبيهين  القرنيــن  إن  خــروف «.  شــبه  قرنــان  » ولــه 
علــى الشــباب والبــراءة والرقــة واللطــف، وهــو وصــف يناســب أن يكــون رمــزا لصفــة 
الوليــات المتحــدة عندمــا رآهــا النبــي » طالعــة « فــي عــام 1798. فلقــد ُوجــد بيــن 
المنفييــن مــن المســيحيين، الذيــن كانــوا فــي طليعــة مــن هربــوا إلــى أمريــكا وطلبــوا 
الكهنــوت، كثيــرون ممــن  الملــوك وتعصــب رجــال  مــن طغيــان  بــه  يلــوذون  ملجــأ 
عقــدوا العــزم علــى إقامــة حكومــة علــى أســاس رحــب مــن الحريــة المدنيــة والدينيــة. 
وقــد وجــدت آراؤهــم مجــال لهــا فــي إعــالن الســتقالل الــذي يقــرر الحقيقــة العظمــى 
قابــل  غيــر  حــق  أُعطــي  ولهــم  سواســية «  مخلوقــون  النــاس  » جميــع  أن  وهــي 
للتصــرف فــي » الحيــاة والحريــة والســعي فــي أثــر الســعادة «. والدســتور يضمــن 
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للشــعب حــق الحكــم الذاتــي علــى شــرط أن الممثليــن الذيــن يختارهــم الشــعب 
أَيْضــاً  قــد منحــت للجميــع  القوانيــن ويطبقونهــا. كمــا  التصويــت يســنون  بطريقــة 
حريــة العقيــدة الدينيــة فســمح لــكل إنســان بــأن يعبــد هللا بموجــب مــا يمليــه عليــه 
ضميــره. وقــد صــار النظــام الجمهــوري والعقيــدة البروتســتانتية مــن مبــادئ األمــة 
األساســية. وهــذه المبــادئ هــي ســر قوتهــا ونجاحهــا. فلقــد توّجــه المضطهــدون 
والمســحوقون في كل أنحاء العالم المســيحي صوب هذه البالد باهتمام ورجاء. 
الوليــات  فنهضــت  النــاس  مــن  مالييــن  الجديــدة  القــارة  هــذه  شــواطئ  وقصــد 

المتحــدة إلــى مركــز مرمــوق بيــن أقــوى أمــم األَرْض.
لكــّن الوحــش الــذي كان » لـَـُه قَرْنـَـاِن ِشــبُْه َخــرُوٍف « » كَاَن يَتََكلَّــُم كَِتنِّيــٍن، َويَْعَمــُل 
يَْســُجُدوَن  ِفيَهــا  ــاكِِنيَن  َوالسَّ األَرْض  َويَْجَعــُل  أََمامــُه،  األَوَِّل  الَْوْحــِش  ُســلْطَاِن  ِبــُكلِّ 
أَْن  َعلَــى األَرْض  ــاكِِنيَن  لِلسَّ الُْمِميــُت... قَائِــالً  ُشــِفَي ُجرُْحــُه  ـِذي  الّـَ لِلَْوْحــِش األَوَِّل 
ــيِْف َوَعــاَش « )رؤيــا 13: 14-11(. ــِه ُجــرُْح السَّ ــِذي كَاَن ِب يَْصَنُعــوا ُصــورًَة لِلَْوْحــِش الَّ

تناقض مذهل
التنيــن  بصــوت  الشــبيه  والصــوت  الخــروف  بقرنــي  الشــبيهان  القرنــان  يشــير 
فــي الرمــز إلــى تناقــض مدهــش بيــن اعترافــات األمــة المرمــوز إليهــا وأعمالهــا. إن 
ْب  » تكلــم « األمــة هــو عمــل ســلطاتها التشــريعية والقضائيــة. فبهــذا العمــل ســتَُكذَّ
كل تلــك المبــادئ الســخية الســلمية التــي أذاعــت بأنهــا أســاس سياســتها. فالنبــوة 
الوحــش  ســلطان  » بــكل  ويعمــل  » كتنيــن «  ســيتكلم  الوحــش  هــذا  أن  القائلــة 
األول « تنبــئ بجــالء عــن نمــو روح التعصــب والجنــوح إلــى الضطهــاد الــذي أظهرتــه 
األمــم التــي يرمــز إليهــا التنيــن والوحــش الشــبيه بالنمــر. والحقيقــة القائلــة أن الوحــش 
الــذي لــه القرنــان » يجعــل األَرْض والســاكنين فيهــا يســجدون للوحــش األول « تــدل 
النــاس علــى القيــام ببعــض  علــى أن ســلطان هــذه األمــة سيســتخدم فــي إرغــام 

الممارســات التــي ســتكون عمــال مــن أعمــال الــولء للبابويــة.
مثــل هــذا العمــل ســيناقض مناقضــة مباشــرة مبــادئ هــذه الحكومــة، ويتناقــض 
مــع عبقريــة نظمهــا الحــرة ومــع اعترافــات إعــالن الســتقالل المباشــرة الحازمــة ومــع 
أل يســتخدموا  لقــد حــرص مؤسســو هــذه األمــة، بحكمــة، علــى  أَيْضــاً.  الدســتور 
القــوة الدنيويــة لمعاضــدة الكنيســة، بمــا ينجــم عنهــا مــن نتائــج ل بــد منهــا: التعصــب 
والضطهــاد. وينــص الدســتور علــى هــذه المــادة فيقــول: » لــن يضــع الكونغــرس 
يوضــع  » لــن  وأنــه  ممارســته «  حريــة  يمنــع  ولــن  ديــن،  أي  بتثبيــت  خاصــا  قانونــا 
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اختبــار دينــي بموجبــه يؤهــل أي إنســان لمنصــب عــام ذي مســؤولية فــي الوليــات 
المتحــدة «. إنمــا فقــط عندمــا يحــدث انتهــاك فظيــع لهــذه القوانيــن الواقيــة لحريــة 
األمــة يمكــن للســلطات المدنيــة أن تفــرض بعــض الممارســات الدينيــة. لكــّن تناقــض 
عمــل كهــذا ليــس أعظــم ممــا هــو مصــور فــي الرمــز. إن الوحــش الــذي لــه قرنــا خــروف 

مــع مجاهرتــه بإيمــان طاهــر ورقيــق وعديــم األذى — هــو الــذي يتكلــم كتنيــن.
 » قائــال للســاكنين علــى األَرْض أن يصنعــوا صــورة للوحــش «. هنــا تُصــوَّر بــكل 
وضــوح هيئــة حكومــة فيهــا تســتند الســلطة التشــريعية علــى الشــعب، وهــذا برهــان 

مدهــش علــى أن الوليــات المتحــدة هــي األمــة المقصــودة بالــذات فــي النبــوة. 
ولكــن مــا هــي » صــورة الوحــش « وكيــف تصــوَّر؟ الصــورة يصنعهــا الوحــش ذو 
القرنيــن وهــي صــورة للوحــش األول. وتدعــى أَيْضــاً صــورة الوحــش. فلكــي نعلــم 
ماذا تشــبه الصورة وكيف تصوَّر، علينا أن ندرس صفات الوحش نفســه: البابوية. 
وقبولهــا  اإِلنِْجيــل  بســاطة  عــن  بانحرافهــا  األولــى  الكنيســة  فســدت  عندمــا 
الطقــوس والعــادات الوثنيــة خســرت وأضاعــت روح هللا وقوتــه. فلكــي تتحكــم 
فــي ضمائــر النــاس طلبــت مســاندة الســلطة الدنيويــة. فنتــج مــن ذلــك البابويــة، 
أغراضهــا  لتنفيــذ  تســتخدمها  التــي  الدولــة  ســلطة  يدهــا  تحــت  كنيســة  أي 
إيقــاع القصــاص بمعتنقــي » الهرطقــة «.  وتحقيــق أهدافهــا وعلــى الخصــوص 
أن  الدينيــة  الســلطة  فعلــى  الوحــش  صــورة  المتحــدة  الوليــات  تصنــع  فلكــي 
أَيْضــاً  تســيطر علــى الحكومــة المدنيــة بحيــث تســتخدم الكنيســة ســلطة الدولــة 

أغراضهــا. إتمــام  فــي 
معاقبــة  فــي  اســتخدمتها  الدنيويــة  الســلطة  لنفســها  الكنيســة  ادعــت  وأينمــا 
المنشــقين علــى تعاليمهــا. والكنائــس البروتســتانتية التــي ســارت فــي أثــر خطــوات 
رومــا بإبــرام محالفــات مــع الســلطات الدنيويــة أبــدت رغبــة مماثلــة فــي كبــت حريــة 
الضميــر. ولنــا مثــال علــى ذلــك فــي الضطهــاد الطويــل األمــد الــذي أوقعتــه كنيســة 
آلف  أرغــم  عشــر  والســابع  عشــر  الســادس  القرنيــن  ففــي  بالمنشــقين.  بريطانيــا 
مــن الخــدام المنشــقين علــى تــرك كنائســهم، وكثيــرون مــن الرعــاة ومــن الشــعب 

تعرضــوا للغرامــات والســجن والتعذيــب والستشــهاد.

االرتداد يعد الطريق
الحكومــة  معونــة  طلــب  إلــى  األولــى  الكنيســة  ســاق  الــذي  هــو  الرتــداد  إن 
المدنيــة، وهــذا أعــد الطريــق لزدهــار البابويــة — الوحــش. لقــد قــال بولــس: » يـَـأِْت 
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الرْتـِـَداُد... َويُْســتَْعلَْن إِنَْســاُن الَْخِطيَّــِة « )2تســالونيكي 2: 3(. وهكــذا فــإن الرتــداد 
فــي الكنيســة ســيهيئ الطريــق لصــورة الوحــش.

يعلــن الكتــاب أنــه قبــل مجــيء الــرب ســتوجد حالــة انحطــاط دينــي شــبيهة بتلــك 
التي كانت في القرون األولى: » ِفي األيام األَِخيرَِة َستَأْتِي أَزِْمَنٌة َصْعبٌَة، ألن النَّاَس 
ِفيــَن، َغيْــَر  يَُكونُــوَن ُمِحبِّيــَن ألَنُْفِســِهْم، ُمِحبِّيــَن لِلَْمــاِل، ُمتََعظِِّميــَن، ُمْســتَْكِبِريَن، ُمَجدِّ
، ِبــالَ رًِضــى، ثَالِِبيــَن، َعِديِمــي  طَائِِعيــَن لَِوالِِديِهــْم، َغيْــَر َشــاكِِريَن، َدنِِســيَن، ِبــالَ ُحُنــوٍّ
ــالَحِ، َخائِِنيــَن، ُمْقتَِحِميــَن، ُمتََصلِِّفيــَن، ُمِحبِّيــَن  النَّزَاَهــِة، َشرِِســيَن، َغيْــَر ُمِحبِّيــَن لِلصَّ

ــٍة هلِِل، لَُهــْم ُصــورَُة التَّْقــَوى، َولِكنَُّهــْم ُمْنِكــرُوَن قُوَّتََهــا « اِت ُدوَن َمَحبَّ ــذَّ لِلَّ
)2 تيموثــاوس 3: 1-5(. » َولِكــنَّ الــرُّوَح يَُقــوُل َصِريًحــا: إِنَّــُه ِفــي األَزِْمَنــِة األَِخيــرَِة 
ـًة َوتََعالِيــَم َشــيَاِطيَن « )1 تيموثــاوس  يَرْتَــدُّ قَــْوٌم َعــِن اإليمــان، تَاِبِعيــَن أرواحــا ُمِضلّـَ
ٍة، َوِبآيـَـاٍت َوَعَجائـِـَب كَاِذبـَـٍة َوِبــُكلِّ َخِديَعــِة  4: 1(. إن الشــيطان ســيعمل » ِبــُكلِّ قـُـوَّ
يَْخلُُصــوا « ســيتركون ليقبلــوا  ـى  الَْحــقِّ َحتّـَ َمَحبَّــَة  يَْقبَلُــوا  اإِلثْــِم «. وكل مــن » لَــْم 
قُــوا الَْكــِذَب « )2 تســالونيكي 2: 9-11(. فعندمــا  ـى يَُصدِّ ــالَِل، َحتّـَ » َعَمــَل الضَّ
يصــل النــاس إلــى حالــة الكفــر والضــالل هــذه فســتتبع ذلــك النتائــج نفســها التــي 

حدثــت فــي القــرون األولــى.
يعتبــر كثيــرون أن الختــالف الكبيــر فــي العقيــدة فــي الكنائــس البروتســتانتية 
تلــك  علــى  الوحــدة  لفــرض  مســعى  أي  بــذل  يمكــن  ل  أنــه  علــى  قاطــع  برهــان 
الكنائــس. ولكــن ُوجــد، مــدى ســنين كثيــرة، ميــل متزايــد وقــوي فــي الكنائــس التــي 
العقائــد.  فــي  إلــى الوحــدة مبنــي علــى المشــابهة  البروتســتانتية  العقيــدة  تعتنــق 
فلكــي يتحقــق هــذا التحــاد فــإن المجادلــة فــي المواضيــع المختلــف عليهــا — مهمــا 
يكــن مبلــغ أهميتهــا مــن وجهــة النظــر الكتابيــة — ينبغــي بالضــرورة التنــازل عنهــا.

لقــد أعلــن تشــارلس بيتشــر فــي عظــة ألقاهــا فــي عــام 1846 قائــال إن خدمــة 
» الطوائف اإلِنِْجيلية البروتستانتية فضال عن كونها مكونة على طول الخط تحت 
ضغــط هائــل مــن مجــرد خشــية النــاس فــإن أفرادهــا يعيشــون ويتحركــون ويتنفســون 
فــي أحــوال فاســدة فــي جوهرهــا وفــي كل ســاعة يســتنجدون بــكل عنصــر ســافل 
فــي طبيعتهــم ليبكــم صــوت الحــق وينحنــي ســاجدا أََمــام قــوة الرتــداد. أفلــم تكــن 
هــذه هــي الطريقــة التــي ســارت عليهــا األمــور فــي رومــا؟ ألســنا نعيــش حياتهــا مــن 
للعالــم! حلفــا  مؤتمــرا  أخــرى!  أََمامنــا؟ جمعيــة عموميــة  نــراه  الــذي  ومــا  جديــد؟ 
إلــى  تــم هــذا ففــي محاولــة للوصــول  إنكليزيــاً وعقيــدة شــاملة! « )348(. ومتــى 

التحــاد الكامــل ســيكون ذلــك إذاً خطــوة نحــو اللتجــاء إلــى القــوة والعنــف.
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عندمــا تتحــد أمهــات الكنائــس فــي الوليــات المتحــدة فــي اتفاقهــا علــى مــواد 
العقيــدة التــي تشــترك كلهــا فيهــا فهــي تؤثــر علــى الدولــة لتنفــذ قراراتهــا وتســند 
وتدعــم أنظمتهــا وقوانينهــا فتكــون أمريــكا البروتســتانتية قــد عملــت بذلــك صــورة 
لحكومــة رومــا البابويــة، وســيكون مــن نتائــج ذلــك حتمــاً أنهــا توقــع عقوبــات دنيويــة 

علــى المنشــقين.

الوحش وصورته
َغــاَر َوالِْكبَــاَر، َواألَْغِنيَــاَء َوالُْفَقــرَاَء،  إن الوحــش ذا القرنيــن » يَْجَعــَل الَْجِميــَع: الصِّ
َواألَْحــرَاَر َوالَْعِبيــَد، تُْصَنــُع لَُهــْم ِســَمٌة َعلَــى يَِدِهــِم الْيُْمَنــى أَْو َعلَــى َجبَْهِتِهــْم، َوأَْن لَ 
ــَمُة أَِو اْســُم الَْوْحــِش أَْو َعــَدُد اْســِمِه «  يَْقــِدَر أََحــٌد أَْن يَْشــتَِرَي أَْو يَِبيــَع، إِّلَّ َمــْن لَــُه السِّ
)رؤيــا 13: 16، 17(. إن رســالة المــالك الثالــث هــي هــذه: » إِْن كَاَن أََحــٌد يَْســُجُد 
لِلَْوْحــِش َولُِصورَتـِـِه، َويَْقبَــُل ِســَمتَُه َعلـَـى َجبَْهِتــِه أَْو َعلـَـى يـَـِدِه، فَُهــَو أَيْضــاً َسيَْشــرَُب ِمــْن 
َخْمِر َغَضِب هللِا «. )رؤيا 14: 9، 10(. إن » الوحش « المذكور في هذه الرسالة 
والــذي يقــوم الوحــش ذو القرنيــن ويرغــم النــاس علــى الســجود لــه هــو الوحــش األول 
الــذي يشــبه النمــر المذكــور فــي رؤيــا 13 — البابويــة. » وصــورة الوحــش « ترمــز إلــى 
صــورة البروتســتانتية المرتــدة التــي ســتتكون عندمــا تطلــب الكنائــس البروتســتانتية 
معونــة الســلطة المدنيــة ألجــل إكــراه النــاس علــى قبــول عقائدهــا. بقــي علينــا أن 

نحــدد » ســمة الوحــش «.
بعدمــا قــدم التحذيــر مــن الســجود للوحــش وصورتــه تعلــن النبــوة قائلــة: » هنــا 
وصايــا  يحفظــون  الذيــن  أن  فبمــا  يســوع «.  وإيمــان  هللا  وصايــا  يحفظــون  الذيــن 
هللا هــم علــى طرفــي نقيــض مــع مــن يســجدون للوحــش ولصورتــه ويقبلــون ســمته 
الجانــب  الواحــد ومخالفتهــا علــى  الجانــب  يُســتنتج أن حفــظ شــريعة هللا علــى 

اآلخــر هــو مــا يجعــل فارقــا بيــن عابــدي هللا وعابــدي الوحــش.
إن الصفــات الخاصــة المميــزة للوحــش وبالتالــي لصورتــه هــي نقــض وصايــا هللا. 
ــنََّة « )دانيــال  يقــول دانيــال عــن القــرن الصغيــر، البابويــة: » َويَظـُـنُّ أَنَّــُه يَُغيِّــُر األوقــات َوالسُّ
7: 25(، وبولس يلقب تلك القوة وذلك السلطان نفسيهما » إنسان الخطيئة « الذي 
كان سيرفع نفسه فوق هللا. فكل من النبوتين مكملة لأخرى. والبابوية لم تستطع أن 
ترفع نفسها فوق هللا إل بتغييرها شريعة هللا، وكل من يحفظ الشريعة بعد تغييرها 
وهو عالم بذلك سيعطي إكراما فائقا لذلك السلطان الذي أحدث هذا التغيير. مثل 

هذه الطاعة للشــرائع البابوية ســتكون هي ســمة الولء للبابا بدل من هللا.
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عــن  تنهــي  التــي  الثانيــة  فالوصيــة  هللا.  شــريعة  تغييــر  البابويــة  حاولــت  لقــد 
تقديــم العبــادة أو الســجود للصــور أو التماثيــل حذفــت مــن الشــريعة، والوصيــة 
الرابعــة غيــرت بحيــث رخــص للنــاس بحفــظ اليــوم األول بــدل مــن اليــوم الســابع، 
علــى أنــه يــوم الراحــة أو الســبت. لكــن البابوييــن يقولــون أن ســبب حذفهــم الوصيــة 
نــة فــي األولــى وإنهــم إنمــا يقدمــون  الثانيــة هــو كونهــا غيــر ضروريــة إذ أنهــا متضمَّ
الشــريعة للنــاس تمامــا كمــا قصــد هللا أن تفهــم. هــذا ل يمكــن أن يكــون التغييــر 
الــذي أنبــأ بــه النبــي. ذلــك أنهــم يقدمــون تغييــرا متعمــدا مقصــودا: » يَظـُـنُّ أَنَّــُه يَُغيِّــُر 
األوقــات « )دانيــال 7: 25(. وحــده التغييــر الــذي طــرأ علــى الوصيــة الرابعــة يتمــم 
النوبــة بالتمــام. فالســلطة الوحيــدة المزعومــة فــي هــذا هــي ســلطة الكنيســة، وهنــا 

جاهــر الســلطان البابــوي بالتعالــي علــى هللا.

عالمة قوة الخلق
ففــي حيــن إن عابــدي هللا ســيمتازون خصوصــا بحفظهــم للوصيــة الرابعــة — 
ألن هــذه هــي رمــز قدرتــه الخالقــة وشــهادة علــى حقــه فــي إكــرام اإلنســان وولئــه 
لــه — فــإن عابــدي الوحــش ســيتميزون بمحاولتهــم لتمزيــق تــذكار الخالــق ألجــل 
أول مطالبهــا  البابويــة  األحــد فرضــت  يــوم  وتعظيمهــا. فأجــل  رومــا  رفــع شــريعة 
إلرغــام  الدولــة  ســلطان  إلــى  األول  التجاؤهــا  وكان  التذييــل(،  )انظــر  المتعجرفــة 
النــاس علــى حفــظ يــوم األحــد علــى أنــه » يــوم الــرب «. لكــّن الكتــاب يشــير إلــى 
اليــوم الســابع ل إلــى اليــوم األول علــى أنــه يــوم الــرب. فلقــد قــال المســيح: » ابْــُن 
اليــوم  » أمــا  قائلــة:  تعلــن  الرابعــة  والوصيــة  أَيْضــاً «.  ــبِْت  السَّ رَبُّ  ُهــَو  اإلِنَْســاِن 
النبــي  إشــعياء  لســان  يحــدده علــى  والــرب  إلهــك «.  للــرب  ففيــه ســبت  الســابع 

إشــعياء 58: 13(. قُْدِســي « )مرقــس 2: 28؛  بالقــول: » يَــْوَم 
المســيح  أن  يقــول  والــذي  األفــواه  علــى  يــرد  مــا  كثيــرا  الــذي  الدعــاء  وإن 
علــى  موعظتــه  ففــي  نفســه.  المســيح  كالم  ويدحضــه  يكذبــه  الســبت  غيــر  قــد 
ِجئْــُت  َمــا  األَنِْبيَــاَء.  أَِو  النَّاُمــوَس  ألَنُْقــَض  ِجئْــُت  أَنِـّـي  تَظُنُّــوا  يقــول: » لَ  الجبــل 
َواألَْرض  ــَماُء  السَّ تَــُزوَل  أَْن  إلــى  لَُكــْم:  أَقُــوُل  الَْحــقَّ  فإنــي  ألكمــل.  بَــْل  ألَنُْقــَض 
فََمــْن   . الْــُكلُّ يَُكــوَن  ـى  َحتّـَ النَّاُمــوِس  ِمــَن  َواِحــَدٌة  نُْقطَــٌة  أَْو  َواِحــٌد  َحــرٌْف  يَــُزوُل  لَ 
ِفــي  ـَم النَّــاَس هَكــَذا، يُْدَعــى أَْصَغــَر  ْغــَرى َوَعلّـَ إِْحــَدى هــِذِه الَْوَصايَــا الصُّ نََقــَض 
َملَُكــوِت  ِفــي  َعِظيًمــا  يُْدَعــى  فَهــَذا  ـَم،  َوَعلّـَ َعِمــَل  َمــْن  ــا  َوأَمَّ ــَماَواِت.  السَّ َملَُكــوِت 

.)19-17  :5 )متــى  ــَماَواِت «  السَّ
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اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس ل يعطــي  إنهــا حقيقــة يســلم بهــا البروتســتانت إجمــال أن 
وزعتهــا  منشــورات  فــي  بــكل وضــوح  مبيــن  هــذا  الســبت.  لتغييــر  ســلطانا  أحــدا 
جمعيــة النبــذ األمريكيــة واتحــاد مــدارس األحــد األمريكيــة. واحــدى هــذه النشــرات 
تعتــرف » بصمــت العهــد الجديــد المطبــق حــول إعطــاء أمــر قاطــع عــن يــوم الراحــة 

]األحــد، أول أيــام األســبوع[ أو حــول القواعــد المحــددة لحفظــه « )349(.
وهنالــك نشــرة أخــرى تقــول: » لــم يحــدث تغييــر فــي اليــوم حتــى وقــت مــوت 
المســيح « )350(. » وعلــى قــدر مــا ترينــا شــهادة الكتــاب فإنهــم )الرســل( لــم... 
يقدمــوا أمــرا قاطعــا يفــرض علــى المســيحيين هجــر اليــوم الســابع — الســبت — 

وحفــظ اليــوم األول مــن أيــام األســبوع « )351(.
يعتــرف اتبــاع الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة أن كنيســتهم هــي التــي غيــرت يــوم 
اعتــراف منهــم  بمثابــة  يــوم األحــد هــو  البروتســتانت  الســبت ويعلنــون أن حفــظ 
بســلطانها. وفــي كتــاب » خالصــة العقيــدة الكاثوليكيــة « للديــن المســيحي نجــد 
الرابعــة،  للوصيــة  إطاعــة  حفظــه  الواجــب  اليــوم  هــو  عمــا  الســؤال  علــى  جوابــا 
اليــوم  يــوم الســبت هــو  القديــم كان  النامــوس  نجــد هــذه الحقيقــة: » فــي عهــد 
المقــدس، لكــّن الكنيســة كمــا قــد علمهــا يســوع المســيح وبموجــب توجيهــات روح 
هللا، أبدلــت يــوم الســبت بيــوم األحــد، ولذلــك فنحــن اآلن نقــدس اليــوم األول ل 

الســابع. إن يــوم األحــد معنــاه، كمــا هــو اآلن، يــوم الــرب «.
ــاب البابويــون » إن مجــرد إبــدال  وكرمــز لســيادة الكنيســة الكاثوليكيــة يــورد الكتَّ
ليــوم األحــد  ألَنَُّهــْم بحفظهــم  البروتســتانت...  بــه  يســمح  الــذي  باألحــد،  الســبت 
يعترفــون بســلطان الكنيســة فــي رســم األعيــاد وفــي إصــدار أوامــر ملزمــة لهــم تحــت 
الخطيئــة « )352(. إذاً فمــا إبــدال الســبت إل أن يكــون عالمــة أو ســمة لســيادة 

كنيســة رومــا، » ســمة الوحــش؟ «.

ادعاء السيادة
العالــم  يقبــل  وعندمــا  الســيادة،  ادعائهــا  عــن  بعــد  رومــا  كنيســة  تتنــح  لــم 
والكنائــس البروتســتانتية يومــا للراحــة والعبــادة مــن صنعهــا فيمــا هــم يرفضــون يــوم 
الســبت الــذي فرضــه الكتــاب، فإنهــم فــي الواقــع يعترفــون بصــدق ادعائهــا هــذا. قد 
يدعــون أن ســلطة التقليــد وأقــوال اآلبــاء هــي ســندهم فــي هــذا الســتبدال، ولكنهــم 
س  بهــذا يتجاهلــون المبــدأ نفســه الــذي يفصلهــم عــن رومــا: إن » اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
واَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس وحــده هــو ديــن البروتســتانت «. يســتطيع البابــوي أن يــرى أنهــم 
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إنمــا يخدعــون أنفســهم وأنهــم بإرادتهــم يغمضــون عيونهــم عــن رؤيــة الحقائــق فــي 
هــذه القضيــة. فــإذ يجــد إرغماهــم النــاس علــى حفــظ يــوم األحــد قبــول فــإن ذلــك 
الكاثوليكــي يفــرح إذ يشــعر أن ذلــك ســيجعل جميــع العالــم البروتســتانتي ينضــوون 

فــي النهايــة تحــت رايــة رومــا.
يعلــن البابويــون أن » حفــظ البروتســتانت يــوم األحــد هــو ولء يقدمونــه رغمــا 
البروتســتانتية  الكنائــس  عنهــم لســيادة الكنيســة الكاثوليكيــة « )353(. إن إرغــام 
علــى حفــظ يــوم األحــد هــو إرغــام لهــا علــى عبــادة البابويــة — الوحــش. وأولئــك 
الذيــن مــع علمهــم بمطالــب الوصيــة الرابعــة يختــارون حفــظ الســبت الزائــف بــدل 
الحقيقــي إنمــا يقدمــون ولءهــم للســلطان الــذي أمــر بــه مــن دون ســواه. ولكــن فــي 
هــذا العمــل نفســه الــذي فيــه تفــرض ســلطة دنيويــة واجبــا دينيــا تصنــع الكنائــس 
علــى  المتحــدة  الوليــات  شــعب  فإرغــام  ولهــذا  للوحــش،  صــورة  بذلــك  نفســها 

حفــظ يــوم األحــد مــا هــو إل إرغــام علــى الســجود للوحــش ولصورتــه.
لكــّن المســيحيين فــي العصــور الســابقة كانــوا يحفظــون يــوم األحــد ظنــا منهــم 
أنهــم بذلــك يحفظــون يــوم الــرب المنصــوص عنــه فــي الكتــاب، واليــوم يوجــد فــي 
كل كنيســة مســيحيون حقيقيــون، ول يُســتثنى مــن ذلــك اتبــاع الكنيســة الرومانيــة 
الكاثوليكيــة )الالتيــن(، يعتقــدون بــكل أمانــة أن يــوم األحــد هــو اليــوم المعيــن مــن 
الــرب. وهللا يقبــل إخالصهــم فــي القصــد واســتقامتهم أََمامــه. ولكــن عندمــا يكــون 
حفــظ األحــد مفروضــا مــن القانــون ويكــون العالــم قــد اســتنار بشــأن واجــب حفــظ 
الســبت الحقيقــي، فــإن كل مــن يتعــدى وصيــة هللا بإطاعتــه أمــرا ل يصــدر عــن 
ســلطة أعلــى مــن ســلطة رومــا إنمــا يُكــرم بذلــك البابويــة أكثــر مــن هللا. إنــه يقــدم 
ولءه لرومــا وللقــوة التــي تفــرض القوانيــن التــي رســمتها رومــا. وهــو إنمــا يســجد 
للوحــش ولصورتــه. فــإذ يرفــض النــاس التشــريع الــذي قــد أعلــن هللا إنــه رمــز ســلطانه 
ويكرمــون بــدل منــه مــا قــد اختارتــه رومــا عالمــة لســيادتها فهــم بهــذا يقبلــون رمــز الــولء 
لرومــا أي » ســمة الوحــش «. وإلــى أن يتضــح للنــاس نتائــج ذلــك ويتحتــم عليهــم 
أن يختــاروا بيــن وصايــا هللا ووصايــا النــاس فــإن أولئــك الذيــن يظلــون متماديــن فــي 

تعديهــم ســيقبلون » ســمة الوحــش «.

إنذار المالك الثالث
تتضمــن رســالة المــالك الثالــث ارهــب تهديــد ُوجــه إلــى بنــي اإلنســان إطالقــا. 
إن تلــك الخطيئــة التــي تُْنــزُِل غضــب هللا الصــرف )الــذي ل أثــر فيــه للرحمــة( ل بــد 
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ان تكــون خطيئــة رهيبــة. لــن يُتــرك النــاس فــي الظلمــة فــي مــا يختــص بهــذا األمــر 
الهــام، فاإلنــذار الخــاص بهــذه الخطيئــة ســيقدم إلــى العالــم قبــل افتقــاد دينونــة هللا 
حتــى يعلــم الجميــع لمــاذا تحــل بالنــاس، هــذه العقوبــة وتكــون لديهــم فرصــة للنجــاة 
منهــا. إن النبــوة تعلــن أن المــالك األول ســيقدم اإلعــالن إلــى كل » أمــة وقبيلــة 
ولســان وشــعب «. وإنــذار المــالك الثالــث، الــذي يكــون جــزءا مــن الرســالة المثلثــة 
نفســها، ســيكون واســع النطــاق كالرســالة األولــى. والنبــوة تصــوره علــى أنــه نطــق 
بإنــذاره بصــوت عــاٍل، والمــالك الــذي قــدم اإلنــذار كان طائــرا فــي وســط الســماء 

وهــذا سيســترعي انتبــاه العالــم. 
سينقســم العالــم المســيحي كلــه إلــى فريقيــن عظيميــن حــول موضــوع النضــال 
يســجدون  والذيــن  يســوع،  وإيمــان  هللا  وصايــا  يحفظــون  الذيــن  أولئــك  هــذا: 
للوحــش ولصورتــه ويقبلــون ســمته. ومــع أن الكنيســة والدولــة ســتوحدان قوتهمــا 
َغــاَر َوالِْكبَــاَر، َواألَْغِنيَــاَء َوالُْفَقــرَاَء، َواألَْحــرَاَر َوالَْعِبيــَد «  وســلطانهما إلرغــام » الصِّ
)رؤيــا 13: 16(، علــى قبــول » ســمة الوحــش «، فــإن شــعب هللا لــن يقبلوهــا. إن 
ــى ِســَمِتِه َوَعــَدِد اْســِمِه،  ــِه َوَعلَ نبــي بطمــس يــرى » الَْغالِِبيــَن َعلَــى الَْوْحــِش َوُصورَتِ
، َمَعُهــْم ِقيثـَـاَراُت هللِا « وهــم يرتلــون ترنيمــة موســى  َواِقِفيــَن َعلـَـى الْبَْحــِر الزَُّجاِجــيِّ

والخــروف )رؤيــا 15: 2، 3(.
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إن عمــل إصــالح الســبت الــذي ســيتم فــي األيــام األخيــرة ســبق فأنبــئ بــه فــي 
: » اْحَفظُــوا الَْحــقَّ َوأَْجــُروا الَْعــْدَل.  نبــوة إشــعياء الــذي يقــول: » هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ
ألنــه قَِريــٌب َمِجــيُء َخالَِصــي َواْســِتْعالَُن ِبــرِّي. طُوبَــى لإِِلنَْســاِن الَّــِذي يَْعَمــُل هــَذا، 
َســُه، َوالَْحاِفــِظ يَــَدُه  ــبَْت لِئَــالَّ يَُنجِّ ــُك ِبــِه، الَْحاِفــِظ السَّ ـِذي يَتََمسَّ َولبْــِن اإِلنَْســاِن الّـَ
ِمــْن كُلِّ َعَمــِل َشــّر «. » َوأَبَْنــاُء الَْغِريــِب الَِّذيــَن يَْقتَرِنُــوَن ِبالــرَّبِّ لِيَْخِدُمــوُه َولِيُِحبُّــوا 
ُســوُه،  يَُنجِّ لِئَــالَّ  ــبَْت  السَّ يَْحَفظُــوَن  الَِّذيــَن  كُلُّ  َعِبيــًدا،  لَــُه  لِيَُكونُــوا  الــرَّبِّ  اْســَم 
ــي «  ــِت َصالَتِ ــِل قُْدِســي، َوأُفَرُِّحُهــْم ِفــي بَيْ ــي ِبِهــْم إلــى َجبَ ــُكوَن ِبَعْهــِدي، آتِ َويَتََمسَّ

)إشــعياء 56: 1، 2، 6، 7(.
الــكالم  ســياق  يبرهــن  كمــا  المســيحي  العصــر  علــى  ينطبــق  الــكالم  هــذا 
الــرب[  ]بيــت  اليــه  بعــد  اجمــع  إِْســرَائِيل  منفيــي  جامــع  الــرب  » الســيد  القائــل: 
إلــى مجموعيــه « )إشــعياء 56: 8(. هنــا يرمــز إلــى جمــع األمــم بواســطة اإِلنِْجيــل. 
التــزام  يمتــد  وهكــذا  حينئــذ.  الســبت  يكرمــون  مــن  علــى  بالبركــة  ينطــق  والــرب 
الوصيــة الرابعــة بعــد صلــب المســيح وقيامتــه وصعــوده إلــى الوقــت الــذي فيــه 

المفرحــة. بالبشــارة  األمــم  كل  عبيــده  يبشــر 
ــِريَعَة  ــَهاَدَة. اْخِتــِم الشَّ والــرب يأمــر علــى لســان النبــي نفســه قائــال: » ُصــرَّ الشِّ
ِبتاَلَِميــِذي « )إشــعياء 8: 16(. إن ختــم شــريعة هللا يوجــد فــي الوصيــة الرابعــة. 
فهــذه الوصيــة وحدهــا مــن دون باقــي الوصايــا العشــر ترينــا اســم معطــي الشــريعة 
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ولقبــه. فهــي تعلــن عنــه أنــه هــو الــذي خلــق الســماوات واألَرْض، وهكــذا تبرهــن 
علــى حقــه علينــا فــي اإلكــرام والعبــادة أكثــر مــن كل الوصايــا األخــرى. وإذا اســتثنينا 
هــذه الوصيــة ل يوجــد فــي الوصايــا العشــر مــا يرينــا بســلطان مــن أعطيــت الشــريعة. 
وعندمــا أبــدل الســبت بالســلطان البابــوي أُخــذ الختــم مــن الشــريعة. ويُطلــب مــن 
تالميــذ يســوع أن يرجعــوه بتمجيدهــم وإكرامهــم لســبت الوصيــة الرابعــة ووضعــه 

فــي مركــزه الشــرعي كتــذكار للخالــق ورمــز لســلطانه.
والنظريــات  التعاليــم  تتكاثــر  عندمــا  الشــهادة «.  وإلــى  الشــريعة  » إلــى 
المتضاربــة فشــريعة هللا هــي القانــون المعصــوم األوحــد الــذي بــه تمتحــن كل اآلراء 
والتعاليــم والنظريــات. ثــم يقــول النبــي: » إِْن لـَـْم يَُقولـُـوا ِمثـْـَل هــَذا الَْقــْوِل فَلَيْــَس لَُهــْم 

فَْجــٌر! « ) فذلــك ألنــه ل نــور فيهــم( ) إشــعياء 8: 20(.
ومــرة أخــرى يعطــى هــذا األمــر: » نــاد بصــوت عــاٍل. ل تمســك. ارفــع صوتــك 
كبــوق وأخبــر شــعبي بتعديهــم وبيــت يعقــوب بخطاياهــم «. ليــس العالــم الشــرير 
بــل أولئــك الذيــن يقــول الــرب عنهــم » شــعبي « هــم الذيــن يوبَّخــون علــى تعدياتهم. 
ـاَي يَطْلُبُــوَن يَْوًمــا فَيَْوًمــا، َويَُســرُّوَن ِبَمْعرِفَــِة  يّـَ وهــو يعلــن أكثــر مــن هــذا قائــال: » َوإِ
ــرُْك قََضــاَء إِلِهَهــا « )إشــعياء 58: 1، 2(. هنــا نــرى  ــْم تَتْ ــرًّا، َولَ ــْت ِب ــٍة َعِملَ طُرُِقــي كَأُمَّ
عظيمــا  اهتمامــا  يظهــرون  أنهــم  ويبــدو  أبــرارا  أنفســهم  يظنــون  النــاس  مــن  فريقــا 
بخدمــة هللا. لكــّن التوبيــخ الصــارم الخطيــر الــذي ينطــق بــه ذاك الــذي هــو فاحــص 

القلــوب يبرهــن أنهــم كانــوا يدوســون علــى الوصايــا اإللهيــة.

ثغرة في الشريعة
وبعد ذلك يشير النبي إلى الفريضة التي قد تركت فيقول: » تُِقيُم أََساَساِت 
ــْكَنى. إِْن رََدْدَت َعــِن  ــَم الثُّْغــرَِة، ُمرْجــَع الَْمَســالِِك لِلسُّ ونََك: ُمرَمِّ َدْوٍر فَــَدْوٍر، فَيَُســمُّ
َس  ًة، َوُمَقــدَّ ــبَْت لـَـذَّ ــبِْت رِْجلـَـَك، َعــْن َعَمــِل َمَســرَّتَِك يـَـْوَم قُْدِســي، َوَدَعــْوَت السَّ السَّ
ـِم ِبَكالَِمــَك،  الــرَّبِّ ُمَكرًَّمــا، َوأَكْرَْمتَــُه َعــْن َعَمــِل طُرُِقــَك َوَعــْن إِيَجــاِد َمَســرَّتَِك َوالتََّكلُـّ
ُذ ِبالــرَّبِّ « )إشــعياء 58: 12-14(. ثــم إن هــذه النبــوة تنطبــق  فإنــَك ِحيَنِئــٍذ تَتَلَــذَّ
علــى عصرنــا الحاضــر. لقــد حدثــت ثغــرة فــي الشــريعة اإللهيــة عندمــا أبــدل الســبت 
بســلطان رومــا. ولكــن قــد جــاء الوقــت الــذي فيــه تعــود تلــك الوصيــة إلــى مــا كانــت 

عليــه. ل بــد مــن ترميــم الثغــرة وإقامــة أساســات دور فــدور.
إن الســبت إذ تقــدس براحــة الخالــق وبركتــه كان آدم يحفظــه وهــو فــي حالــة 
الطهــارة فــي جنــة عــدن المقدســة، وحتــى بعدمــا ســقط وتــاب عندمــا طــرد مــن ذلــك 
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المســكن الســعيد. وكان كل اآلبــاء يحفظونــه مــن هابيــل إلــى نــوح البــار إلــى إبراهيــم 
إلــى يعقــوب. وإذ كان الشــعب المختــار فــي مصــر أرض العبوديــة فكثيــرون منهــم 
إذ كانــوا محاطيــن بالوثنيــة المتفشــية لــم تكــن عندهــم معرفــة بشــريعة هللا، ولكــن 
عندمــا حررهــم الــرب أعلــن شــريعته لذلــك الجمهــور المجتمــع فــي جــالل رهيــب 

لكــي يعرفــوا مشــيئته ويتقــوه ويطيعــوه إلــى األبــد.
منــذ ذلــك اليــوم إلــى يومنــا هــذا ُحفظــت معرفــة شــريعة هللا فــي األَرْض وحفــظ 
يــوم هللا  ســبت الوصيــة الرابعــة. ومــع أن » إنســان الخطيئــة « أفلــح فــي ســحق 
المقــدس باإلقــدام، فحتــى فــي إبَّــان ســني ســيادته ُوجــدت نفــوس أمينــة فــي أماكــن 
خفيــة مســتترة كانــت تحفــظ الســبت وتكرمــه. ومنــذ أيــام اإلصــالح وجــد فــي كل 
جيــل قــوم كانــوا يحفظونــه. ومــع أنهــم كانــوا مكتنفيــن مــن كل جانــب بالتعييــرات 
والضطهــادات فقــد ظلــوا يشــهدون لــدوام شــريعة هللا وثباتهــا واللتــزام المقــدس 

بحفــظ ســبت الخليقــة.
هــذه الحقائــق كمــا هــي مقدمــة فــي رؤيــا أصحــاح 14 فــي ارتباطهــا » بالبشــارة 
األبديــة « ســتميز كنيســة المســيح فــي وقــت ظهــوره. ألنــه نتيجــة للرســالة المثلثــة 
يعلــن الكتــاب قائــال: » هنــا الذيــن يحفظــون وصايــا هللا وإيمــان يســوع «. وهــذه 
هــي آخــر رســالة تقــدم قبــل مجــيء الــرب. وبعــد إعالنهــا مباشــرة يُــرى النبــي ابــن 

اإلنســان آتيــا فــي مجــده ليجمــع حصيــد األَرْض.

جمال الحق وتناسقه
والذيــن قبلــوا النــور الخــاص بالقــدس وثبــات شــريعة هللا امتــأوا دهشــة وفرحــا 
عندما رأوا جمال نظام الحق الذي انكشف ألذهانهم. وقد كانوا يبتغون أن يقدم 
النــور، الــذي بــدا ثمينــا جــدا فــي نظرهــم، إلــى جميــع المســيحيين، ولــم يســعهم 
إل العتقــاد أن الجميــع ســيقبلونه بفــرح. لكــّن تلــك الحقائــق التــي تُحــدث خالفــا 
بينهــم وبيــن العالــم لــم تجــد ترحيبــا مــن كثيريــن ممــن يدعــون أنهــم اتبــاع المســيح. إن 

الطاعــة للوصيــة الرابعــة تطلبــت تضحيــة وهــذا مــا قــد تراجــع أََمامــه كثيــرون.
وعندمــا قدمــت مطالــب الســبت جعــل كثيــرون يتحاجــون مــن وجهــة نظــر أهــل 
العالــم فقالــوا: » لقــد كنــا دائمــا نحفــظ يــوم األحــد كمــا قــد حفظــه آباؤنــا مــن قبــل 
وكثيــرون مــن الصالحيــن األتقيــاء ماتــوا ســعداء وهــم يحفظونــه. فــإذا كانــوا هــم علــى 
صــواب فكذلــك نحــن. إن حفــظ هــذا الســبت الجديــد ســيخرجنا عــن النســجام 
مــع العالــم ولــن يكــون لنــا تأثيــر عليهــم. ومــاذا تســتطيع شــرذمة صغيــرة تحفــظ اليــوم 
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الســابع أن تفعــل ضــد كل أهــل العالــم الذيــن يحفظــون يــوم األحــد؟ « بمثــل هــذه 
الحجــج حــاول اليهــود أن يبــرروا رفضهــم المســيح. فلقــد كان آباؤهــم مقبوليــن لــدى 
هللا وهــم يقدمــون القرابيــن التكفيريــة، فلمــاذا ل يجــد أبناؤهــم الخــالص بســيرهم 
فــي ذلــك الطريــق نفســه؟ وكذلــك فــي عهــد لوثــر كان البابويــون يجادلــون قائليــن 
فهــذا  ولذلــك  الكاثوليكــي  اإليمــان  معتنقيــن  ماتــوا  الحقيقييــن  المســيحيين  أن 
الديــن كاف للخــالص. مثــل هــذه المجــادلت قــد تصيــر مانعــا قويــا لــكل تقــدم فــي 

العقيــدة أو العمــل الدينــي.
وقــد تحاجــج كثيــرون قائليــن أن حفــظ يــوم األحــد هــو عقيــدة ثابتــة وعــادة ذائعــة 
اصطلحــت عليهــا الكنيســة مــدى قــرون عديــدة. وللــرد علــى هــذه الحجــة تبرهــن 
أن يــوم الســبت وحفظــه كانــا أقــدم وأكثــر انتشــاراً بنســبة قــدم العالــم نفســه، وكان 
مصادقــا عليــه مــن المالئكــة ومــن هللا. فعندمــا وضعــت أساســات األَرْض وترنمــت 
كواكــب الصبــح معــا وهتــف جميــع بنــي هللا حينئــذ وضــع أســاس الســبت )أيــوب 
38: 6، 7؛ تكويــن 2: 1-3(. وحســنا يطلــب منــا هــذا القانــون التوقيــر واإلكــرام، 
فهو لم يرســم بموجب أي ســلطان بشــري ول يســتند على أي تقاليد بشــرية، فلقد 

وضعــه القديــم األيــام، وأمــرت بــه كلمتــه األزليــة.
الخــدام  أفســد  الســبت  إصــالح  موضــوع  إلــى  النــاس  انتبــاه  اســترعي  وإذ 
المشــهورون كلمــة هللا وحرفوهــا إذ قدمــوا تفســيرات علــى شــهادتها كفيلــة بــأن 
بقبــول  قنعــوا  ألنفســهم  الكتــب  يفتشــوا  لــم  والذيــن  المتســائلة.  العقــول  تهــدئ 
اآلبــاء  وتقاليــد  والمغالطــة  الحجــة  وبواســطة  لرغائبهــم.  المطابقــة  الســتنتاجات 
إلــى  عــادوا  عنــه  المحاميــن  لكــّن  الحــق.  هــدم  كثيــرون  حــاول  الكنيســة  وســلطة 
كتبهــم المقدســة للدفــاع عــن قانونيــة الوصيــة الرابعــة. فالنــاس الودعــاء المســلحون 
بكلمــة الحــق وحدهــا صمــدوا أََمــام هجمــات رجــال العلــم الذيــن، لشــدة دهشــتهم 
الحجــة  أََمــام  أن تصمــد  مــن  الفصيحــة أضعــف  أن مغالطاتهــم  وحنقهــم، وجــدوا 
البســيطة القويمــة التــي قدمهــا رجــال ضالعــون فــي الكتــب المقدســة ل فــي خبــث 

واحتيالهــا. المــدارس 
إن كثيريــن لســبب عــدم وجــود شــهادة مــن الكتــاب تســندهم جعلــوا يجادلــون 
ضــد  اســتخدمت  قــد  نفســها  المجــادلت  هــذه  أن  نســوا  وقــد  يــكل،  ل  بإصــرار 
المســيح ورســله. فكانــوا يقولــون: » لمــاذا ل يفهــم عظماؤنــا قضيــة الســبت هــذه؟ 
ولكــن الذيــن يعتنقــون عقيدتكــم هــذه هــم قلــة. فــال يعقــل أن تكونــوا صادقين وعلى 

صــواب ويكــون كل رجــال العلــم فــي العالــم مخطئيــن وعلــى ضــالل «.
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فأجــل تفنيــد أمثــال تلــك الحجــج كانــت الحاجــة تدعــو إلــى اقتبــاس تعاليــم 
الكتــاب وتاريــخ معامــالت هللا مــع شــعبه فــي كل العصــور. إن هللا يســتخدم الذيــن 
يســمعون صوتــه ويطيعونــه، والذيــن عندمــا تدعــو الضــرورة ينطقــون بحقائــق غيــر 
مستســاغة والذيــن ل يخافــون مــن أن يوبخــوا الخطايــا الشــائعة. والســبب الــذي 
القائميــن  طليعــة  فــي  ليكونــوا  والعظمــاء  العلمــاء  اســتخدام  مــن  يكثــر  ل  ألجلــه 
بحــركات اإلصــالح هــو كونهــم يثقــون بعقائدهــم ونظرياتهــم ونظمهــم الالهوتيــة ول 
يحســون بحاجــة إلــى التعلُّــم مــن هللا. إنمــا فقــط أولئــك الذيــن لهــم ارتبــاط شــخصي 
بنبــع الحكمــة هــم القــادرون علــى فهــم الكتــب وشــرحها. فالرجــال الذيــن قــد نالــوا 
قــدرا قليــال مــن العلــم فــي المــدارس يدعــون أحيانــا إلعــالن الحــق، ل ألَنَُّهــْم غيــر 
يشــعرون  ل  يجعلهــم  حــد  إلــى  أنفســهم  علــى  متكليــن  غيــر  ألَنَُّهــْم  بــل  متعلميــن 
ـم مــن هللا. إنهــم يتعلمــون فــي مدرســة المســيح، ووداعتهــم  بحاجتهــم إلــى التعلُـّ
وطاعتهــم تجعالنهــم عظمــاء. فــاهلل إذ يســند إليهــم معرفــة حقــه يخلــع عليهــم كرامــة 

عظيمــة تصغــر أََمامهــا الكرامــة والعظمــة البشــريتان بحيــث تصيــران كال شــيء.

يرفضون النور
هللا،  وشــريعة  بالقــدس  الخاصــة  الحقائــق  رفضــوا  المجيئييــن  أكثريــة  إن 
وكثيــرون أَيْضــاً رفضــوا ونبــذوا إيمانهــم بحركــة المجــيء وتمســكوا بــآراء غيــر ســليمة 
البعــض  انســاق  وقــد  العمــل.  ذلــك  تنطبــق علــى  التــي  النبــوات  عــن  ومتضاربــة 
وراء خطــأ تكــرار تحديــد وقــت معيــن لمجــيء المســيح. فالنــور الــذي كان يضــيء 
حينئــذ علــى موضــوع القــدس كان يمكــن أن يظهــر لهــم أنــه ل توجــد فتــرة نبويــة 
تمتــد إلــى المجــيء الثانــي، وأن الوقــت المحــدد لهــذه الحادثــة لــم يُنبــأ بــه. لكنهــم 
إذ ابتعــدوا عــن النــور اســتمروا يحــددون ميعــادا بعــد آخــر لمجــيء الــرب، وفــي كل 

مــرة كانــوا يخيبــون.
عندما قبلت كنيسة تسالونيكي آراء مخطئة عن مجيء المسيح نصحهم بولس 
الرســول بــأن يختبــروا بــكل حــذر آمالهــم وتوقعاتهــم بواســطة كلمــة هللا. وقــد اقتبــس 
لهــم بعــض النبــوات التــي تعلــن عــن الحــوادث التــي ســتحدث قبــل مجــيء المســيح، 
وأبــان لهــم أنــه ل يوجــد أســاس يســتندون إليــه لنتظــار مجيئــه فــي أيامهــم، فقــال لهــم 
محــذرا: » لَ يَْخَدَعنَُّكــْم أََحــٌد َعلـَـى طَِريَقــٍة َمــا « )2 تســالونيكي 2: 3(. فــإن تمســكهم 
إلــى عمــل خاطــئ. وخيبتهــم  بتوقعــات ل تصــادق عليهــا كلمــة هللا قــد يقودهــم 
ستجعلهم عرضة لسخرية غير المؤمنين، ولخطر التسليم للخوف والضعف وخوار 
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العزيمــة، ولتجربــة الشــك فــي الحقائــق التــي هــي جوهريــة لخالصهــم. فــي إنــذار 
الرســول ألهــل تســالونيكي درس مهــم لمــن يعيشــون فــي األيــام األخيــرة. وكثيــرون مــن 
المجيئييــن أحســوا أنهــم مــا لــم يثبِّتــوا إيمانهــم علــى زمــن معيــن لمجــيء الــرب فإنهــم 
ل يمكــن أن يكونــوا غيوريــن وجاديــن فــي عمــل الســتعداد. ولكــن إذ تتنبــه آمالهــم 
مــرارا لتتالشــى بعــد ذلــك فــإن إيمانهــم يتلقــى صدمــة شــديدة بحيــث يغــدو قريبــا مــن 

المســتحيل عليهــم أن يتأثــروا بحقائــق النبــوات العظيمــة.
كانــت  األولــى  الرســالة  تقديــم  فــي  للدينونــة  محــدد  بزمــن  الكــرازة  وأن  هــذا، 
بأمــر هللا. أمــا تقديــر الفتــرات النبويــة الــذي عليــه بنيــت تلــك الرســالة إذ ُجعلــت 
الخطــأ.  إليــه  يرقــى  عــام 1844 فهــو حســاب ل  فــي خريــف  يــوم  نهايــة ال 2300 
وختامهــا  النبويــة  الفتــرات  لبــدء  جديــدة  تواريــخ  إليجــاد  المتكــررة  المحــاولت  إن 
والجــدال غيــر الســليم الــالزم لدعــم هــذه المواقــف هــي، فضــال عــن كونهــا تبعــد 
لشــرح  محاولــة  كل  علــى  والحتقــار  العــار  تلقــي  الحاضــر،  الحــق  عــن  العقــول 
النبــوات. فكلمــا أكثــر مــن تحديــد وقــت للمجــيء الثانــي وكلمــا انتشــر ذلــك التعليــم 
فــي أماكــن عديــدة كلمــا كان ذلــك متوافقــا مــع أغــراض الشــيطان. فبعدمــا يمــر 
الوقــت ســدى يثيــر الشــيطان الســخرية والحتقــار علــى المدافعيــن عنــه، وهكــذا 
انصــب العــار علــى حركــة المجــيء العظيمــة لعامــي 1843 و1844. وأولئــك الذيــن 
يصــرون علــى هــذه الغلطــة ويتشــبثون بهــا ســيحددون أخيــرا تاريخــا فــي المســتقبل 
لــن  الــكاذب، وكثيــرون  إلــى الطمئنــان  البعيــد لمجــيء المســيح. وهــذا يســوقهم 

يكتشــفوا الخــداع إل بعــد فــوات األوان.
إن تاريــخ العبرانييــن قديمــا هــو مثــال مدهــش لالختبــار الماضــي عنــد جماعــة 
المجيئييــن. لقــد كان هللا قائــدا لشــعبه فــي حركــة المجــيء كمــا قــد فعــل عندمــا 
اخــرج العبرانييــن مــن مصــر. وفــي خيبــة األمــل العظيمــة امتحــن إيمانهــم كمــا امتحــن 
إيمــان العبرانييــن عنــد بحــر ســوف. فلــو كانــوا قــد ظلــوا متكليــن علــى يــد هللا الهاديــة 
التــي كانــت معهــم فــي اختبارهــم الماضــي لكانــوا قــد رأوا خــالص هللا. لــو أن كل 
مــن قــد جــدوا متضامنيــن فــي العمــل فــي عــام 1844 قبلــوا رســالة المــالك الثالــث 
ونــادوا بهــا بقــوة الــرُّوح الُْقــُدِس لــكان الــرب قــد عمــل بواســطة جهودهــم عجائــب. 
ولــكان قــد اشــرق علــى العالــم فيــض مــن النــور، وأُنــذر ســكان األَرْض منــذ ســنين، 

وكمــل العمــل الختامــي، وجــاء المســيح لفــداء شــعبه.
لــم يكــن هللا يريــد أن يهيــم العبرانيــون علــى وجوههــم فــي البريــة أربعيــن ســنة، 
شــعبا  فيهــا  أقدامهــم  ويثبــت  مباشــرة  كنعــان  أرض  يدخلهــم  أن  يريــد  كان  بــل 
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اإليمــان «  لَِعــَدِم  يَْدُخلُــوا  أَْن  يَْقــِدُروا  لَــْم  أَنَُّهــْم  » فََنــَرى  لكنهــم  ســعيدا.  مقدســا 
)عبرانييــن 3: 19(. فبســبب عصيانهــم ارتدادهــم هلكــوا فــي القفــر وقــام آخــرون 
يتأخــر  أن  هللا  إرادة  تكــن  لــم  ذاتهــا  الطريقــة  وبهــذه  الموعــد.  أرض  ليدخلــوا 
كل  والحــزن  الخطيئــة  عالــم  فــي  شــعبه  ويظــل  الحــد  هــذا  إلــى  المســيح  مجــيء 
هــذه الســنين، ولكــن عــدم إيمانهــم صــار فاصــال بينهــم وبيــن إلههــم. فــإذ رفضــوا 
إنجــاز العمــل الــذي عينــه لهــم قــام آخــرون لينــادوا بالرســالة. إن يســوع، رحمــة منــه 
بالعالــم، يؤخــر مجيئــه حتــى تتــاح للخطــأة فرصــة لســماع اإلنــذار ويجــدوا فيــه ملجــأ 

قبلمــا ينصــب غضــب هللا.
واآلن كمــا فــي كل العصــور الماضيــة يثيــر تقديــم الحــق، الــذي يوبــخ الخطايــا 
ــيِّآِت يُبِْغــُض النُّــوَر،  والضــاللت المتفشــية، مقاومــة شــديدة. » كُلَّ َمــْن يَْعَمــُل السَّ
ـَخ أعمالــُه « )يوحنــا 3: 20(. وإذ يــرى النــاس أنهــم ل  َولَ يَأْتِــي إلــى النُّــوِر لِئَــالَّ تَُوبّـَ
يســتطيعون الحتفــاظ بمركزهــم بواســطة الكتــب المقدســة فــإن كثيريــن يصــرون 
علــى الحتفــاظ بــه مهمــا تكــن المخاطــرة عظيمــة، وبــروح خبيثــة يهاجمــون أخــالق 
الذيــن يصمــدون فــي الدفــاع عــن الحــق غيــر المقبــول ويشــككون فــي بواعثهــم. هــذه 
هــي السياســة نفســها التــي كانــت متبعــة فــي كل العصــور. لقــد اتهــم إيليــا بأنــه 
مكــدر إِْســرَائِيل، وقيــل عــن إِرِْميَــا أنــه خائــن، وبولــس اتهــم بأنــه قــد نجــس الهيــكل. 
فــي  مخلصيــن  يكونــوا  أن  يريــدون  مــن  كل  أن  نجــد  اآلن  إلــى  اليــوم  ذلــك  ومنــذ 
ولئهــم للحــق يشــهَّر بهــم علــى أنهــم مثيــرو فتــن أو هراطقــة أو منشــقون. وجماهيــر 
كثيــرة مــن عديمــي اإليمــان الذيــن ل يقبلــون كلمــة النبــوة الصادقــة الثابتــة يقبلــون 
توبيــخ خطايــا  علــى  يجــرؤون  مــن  الموجــه ضــد  التهــام  كبيــرة  بســرعة  قــون  ويصدِّ
عصرهــم المألوفــة. هــذه الــروح ســتقوى وتتفاقــم. والكتــاب يعلمنــا بــكل وضــوح 
عــن قــرب مجــيء الوقــت الــذي فيــه تتصــارع قــوى الدولــة مــع شــريعة هللا بحيــث أن 

مــن يطيــع كل وصايــا هللا ســيتعرض للتعييــر والقصــاص كفاعــل شــر.
الحــق  الحــق؟ هــل يســتنتج أن  مــا هــو واجــب رســول  الحــق  نــور هــذا  ففــي 
مطالبــه؟  يقاومــوا  أو  منــه  فيتهربــوا  يثــاروا  ل  حتــى  النــاس  إلــى  يقــدم  أل  ينبغــي 
كال، فــال عــذر لــه بعــد ذلــك عــن حجــز شــهادة كلمــة هللا، لكونهــا تثيــر المقاومــة، 
أكثــر ممــا كان للمصلحيــن األوليــن مــن عــذر. إن العتــراف باإليمــان الــذي نطــق 
المثــل  فتلــك  التاليــة.  األجيــال  منــه  لتســتفيد  ســجل  والشــهداء  القديســون  بــه 
عصرنــا  إلــى  وصلــت  قــد  تتقلقــل،  ل  التــي  والســتقامة  القداســة  مثــل  الحيــة، 
حصلــوا  لقــد  هلل.  شــهودا  ليكونــوا  اليــوم  يُدَعــون  الذيــن  أولئــك  شــجاعة  لتلهــم 
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علــى النعمــة والحــق ل ألجــل أنفســهم فحســب بــل لكــي — عــن طريقهــم — تنيــر 
معرفــة هللا األَرْض. فهــل أعطــى هللا عبيــده نــورا فــي هــذا الجيــل؟ إذاً فليجعلــوا 

نــوره يضــيء فــي العالــم.
قديمــا أعلــن الــرب لواحــد ممــن قــد تكلمــوا باســمه قائــال: » بَيْــَت إِْســرَائِيل لَ 
يََشــاُء أَْن يَْســَمَع لَــَك، ألَنَُّهــْم لَ يََشــاُؤوَن أَْن يَْســَمُعوا لِــي «. ومــع ذلــك فقــد قــال 
َوإِِن اْمتََنُعــوا « )حزقيــال 3: 7، 2: 7(.  َمَعُهــْم ِبَكالَِمــي، إِْن َســِمُعوا  ـُم  لــه: » تَتََكلّـَ
أمــا خــادم هللا فــي هــذا العصــر فالــرب يأمــره قائــال: » اِرْفَــْع َصْوتَــَك كَبُــوق َوأَْخِبــْر 

ِبَخطَايَاُهــْم « )إشــعياء 58: 1(. يَْعُقــوَب  َوبَيْــَت  يِهــْم،  ِبتََعدِّ َشــْعِبي 

تحت مسؤولية جسيمة
إن كل مــن أتاحــت لــه الظــروف قبــول نــور الحــق يقــع تحــت المســؤولية المهيبــة 
والمخيفــة نفســها التــي التزمهــا نبــي إِْســرَائِيل الــذي جاءتــه كلمــة الــرب: » َوأَنـْـَت يَــا 
رُُهــْم  ابـْـَن آَدَم، فََقــْد َجَعلْتـُـَك رَِقيبًــا لِبَيْــِت إِْســرَائِيل، فَتَْســَمُع الـْـَكالََم ِمــْن فَِمــي، َوتَُحذِّ
يَر  ــرِّ َر الشِّ ـْم لِتَُحــذِّ يُر َمْوتًــا تَُمــوُت. فــإن لَــْم تَتََكلّـَ يِر: يَــا ِشــرِّ ــرِّ ِمــْن ِقبَلِــي. إَِذا قُلْــُت لِلشِّ
رَْت  ــُه. َوإِْن َحــذَّ ــا َدُمــُه فَِمــْن يَــِدَك أَطْلُبُ يُر يَُمــوُت ِبَذنِْبــِه، أَمَّ ــرِّ ِمــْن طَِريِقــِه، فَذلِــَك الشِّ
ــا أَنـْـَت  يَر ِمــْن طَِريِقــِه لِيَرْجــَع َعْنــُه، َولـَـْم يَرْجــْع َعــْن طَِريِقــِه، فَُهــَو يَُمــوُت ِبَذنِْبــِه. أَمَّ ــرِّ الشِّ

فََقــْد َخلَّْصــَت نَْفَســَك « )حزقيــال 33: 9-7(.

العقبة الوحيدة في طريق الحق
والمنــاداة  الحــق  قبــول  مــن  النــاس  تمنــع  التــي  الــكأداء  العظيمــة  العقبــة  إن 
بــه هــي مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن تعــب وعــار. هــذه هــي الحجــة الوحيــدة ضــد 
ل  الحجــة  هــذه  لكــّن  يدحضوهــا.  أن  عنــه  المدافعــون  يســتطع  لــم  التــي  الحــق، 
تعيــق اتبــاع المســيح األمنــاء ول تصدهــم. هــؤلء ل ينتظــرون حتــى يشــتهر الحــق 
وينتشــر. فأَنَُّهــْم مقتنعــون بواجبهــم يقبلــون بعــزم صــادق حمــل الصليــب ويقولــون 
ــَة ِضيَقِتَنــا الَْوقِْتيَّــَة تُْنِشــُئ لََنــا أَكْثَــَر فَأَكْثَــَر ثَِقــَل َمْجــٍد  مــع بولــس الرســول: » ألَنَّ ِخفَّ
ـا «، ومعــه أَيْضــاً عــن لســان موســى: » َحاِســبًا َعــاَر الَْمِســيِح ِغًنــى أَْعظَــَم ِمــْن  أَبَِديًـّ

ِمْصــَر « )2 كورنثــوس 4: 17؛ عبرانييــن 11: 26(. َخزَائِــِن 
ومهمــا يكــن نــوع حرفــة خادمــي العالــم، فهــم وحدهــم الذيــن يعملــون بقلوبهــم 
مدفوعيــن بدافــع السياســة أكثــر ممــا بدافــع المبــدأ فــي الشــؤون الدينيــة. علينــا 
أن نختــار الصــواب لكونــه صوابــا ونتــرك النتائــج هلل. إن العالــم يديــن بإصالحاتــه 
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العظيمــة للرجــال ذوي المبــدأ واإليمــان والجــرأة. فبواســطة مثــل هــؤلء ينبغــي أن 
يتــم اإلصــالح ويتقــدم فــي عصرنــا هــذا.

ـِذي َشــِريَعِتي ِفــي  ــْعَب الّـَ ، الشَّ لقــد قــال الــرب: » اِْســَمُعوا لِــي يَــا َعارِِفــي الِْبــرِّ
قَلِْبــِه: لَ تََخافُــوا ِمــْن تَْعِييــِر النَّــاِس، َوِمــْن َشــتَائِِمِهْم لَ تَرْتَاُعــوا، ألنــه كَالثَّــْوِب يَأْكُلُُهــُم 
ــا ِبــرِّي فَإلــى األبــد يَُكــوُن، َوَخالَِصــي إلــى َدْوِر  ــوُس. أَمَّ ــوِف يَأْكُلُُهــُم السُّ ، وَكَالصُّ الُْعــثُّ

األَْدَواِر « )إشــعياء 51: 7، 8(.
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أينمــا يكــرز بكلمــة هللا بأمانــة تتبــع ذلــك نتائــج مباركــة تشــهد لمصدرهــا اإللهــي. 
أحــس  وقــد  بقــوة.  مصحوبــة  الكلمــة  وكانــت  عبيــده  رســالة  هللا  روح  رافــق  لقــد 
الخطــأة بــأن ضمائرهــم قــد اســتيقظت. » والنــور الــذي ينيــر كل إنســان آتيــا إلــى 
العالــم « أنــار مخــادع نفوســهم وانكشــفت للنــور األشــياء التــي كانــت مختبئــة بيــن 
طيــات الظــالم. وقــد تبكتــت عقولهــم وقلوبهــم تبكيتــا عميقــا. تبكتــوا علــى خطيئــة 
وشــعروا  الــرب  ببــر  إحســاس  عندهــم  كان  العتيــدة.  الدينونــة  وعلــى  بــر  وعلــى 
بالرعــب مــن المثــول أََمــام فاحــص القلــوب وهــم ملوثــون بالذنــوب والنجاســات. 
ففــي ألــم وعــذاب صرخــوا قائليــن: » مــن ينقذنــي مــن جســد هــذا المــوت؟ « فــإذ 
أعلــن لهــم صليــب جلجثــة بذبيحتــه الســرمدية ألجــل خطايــا النــاس رأوا أنــه ل يوجــد 
شــيء ســوى اســتحقاقات المســيح يكفــي للتكفيــر عــن معاصيهــم، فهــي وحدهــا 
التــي يمكنهــا أن تصالــح اإلنســان مــع هللا. فبإيمــان ووداعــة قبلــوا حمــل هللا الــذي 
يرفــع خطيئــة العالــم. وبــدم يســوع حصلــوا علــى » غفــران خطاياهــم الماضيــة «.

وقامــوا  واعتمــدوا  آمنــوا  لقــد  بالتوبــة.  تليــق  ثمــارا  النفــوس  هــذه  وصنعــت 
ل  يســوع،  المســيح  فــي  جديــدة  خليقــة  فصــاروا  الحيــاة،  جــدة  فــي  ليســلكوا 
ليشــاكلوا شــهواتهم الســابقة بــل ليســيروا فــي خطواتــه بإيمــان ابــن هللا وليعكســوا 
صفاتــه وليطهــروا أنفســهم كمــا هــو طاهــر. لقــد صــاروا اآلن يبغضــون مــا كانــوا قبــال 
يحبــون ويحبــون مــا كانــوا قبــال يبغضــون. فالمتكبــرون والمتغطرســون صــاروا ودعــاء 
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والمتشــامخون صــاروا  بأنفســهم  والمعجبــون  والمختالــون  القلــوب.  ومتواضعــي 
والســكيرون  وقوريــن.  صــاروا  المســتبيحون  والنجســون  وغيــر فضولييــن.  جاديــن 
صــاروا صاحيــن والخليعيــن طاهريــن. وأزيــاء العالــم الباطلــة ألقــي بهــا جانبــا. ولــم 
ـي  َوالتََّحلِـّ ــْعِر  الشَّ َضْفــِر  ِمــْن  الَْخارِِجيَّــَة،  يَنــَة  » الزِّ المســيحيات  الســيدات  تطلــب 
َهــِب َولِبْــِس الثِّيَــاِب، بَــْل إِنَْســاَن الَْقلْــِب الَْخِفــيَّ ِفــي الَْعِديَمــِة الَْفَســاِد، ِزيَنــَة  ِبالذَّ
اَم هللِا كَِثيــُر الثََّمــِن « )1 بطــرس 3: 3، 4(. ـِذي ُهــَو قُــدَّ الــرُّوِح الَْوِديــعِ الَْهــاِدِئ، الّـَ

لقــد كان مــن ثمــار النهضــات أو النتعاشــات فحــص عميــق للقلــوب وتذلــل. 
المســيح. وصلــى  إلــى دم  الخطــأة وحنــان وشــوق  إلــى  بتوســالت حــارة  وتميــزت 
الرجــال والنســاء وجاهــدوا مــع هللا فــي طلــب خــالص النفــوس. وقــد شــوهدت 
الــذات  إنــكار  أََمــام  يتراجعــوا  لــم  ممــن  كثيريــن  فــي  النتعاشــات  هــذه  مثــل  ثمــار 
التعييــر  يحتملــوا  ألن  مســتأهلين  ُحســبوا  ألَنَُّهــْم  فرحيــن  كانــوا  بــل  والتضحيــة 
والتجــارب ألجــل المســيح. وقــد رأى النــاس تبــدل فــي حيــاة مــن قــد اعترفــوا باســم 
للــروح  يســوع وأفــادوا المجتمــع بتأثيرهــم. كانــوا يجمعــون مــع المســيح ويزرعــون 

أبديــة. حيــاة  ليحصــدوا 
ـِذي  الّـَ الُْحــزَْن  » ألَنَّ  لِلتَّْوبَــِة «،  َحزِنْتُــْم  » ألَنَُّكــْم  القــول:  عليهــم  ينطبــق  وكان 
ــا ُحــزُْن الَْعالَــِم فَيُْنِشــُئ  ِبــالَ نََداَمــٍة، َوأَمَّ ِبَحَســِب َمِشــيئَِة هللِا يُْنِشــُئ تَْوبَــًة لَِخــالٍَص 
ِمــَن  ِفيُكــْم:  أَنَْشــأَ  كَــْم  َمِشــيئَِة هللِا،  ِبَحَســِب  َعيُْنــُه  هــَذا  ُحزْنُُكــْم  ُهــَوَذا  فإنــُه  َمْوتًــا. 
ــْوِق، بـَـْل  الْجِتَهــاِد، بـَـْل ِمــَن الْحِتَجــاِج، بـَـْل ِمــَن الَْغيْــِظ، بـَـْل ِمــَن الَْخــْوِف، بـَـْل ِمــَن الشَّ
ــرَِة، بَــْل ِمــَن النِْتَقــاِم. ِفــي كُلِّ َشــْيٍء أَظَْهرْتـُـْم أَنُْفَســُكْم أَنَُّكــْم أَبِْريَــاُء ِفــي هــَذا  ِمــَن الَْغيْ

األمــر « )2 كورنثــوس 7: 11-9(.

» من ثمارهم تعرفونهم « 
هــذه هــي نتيجــة عمــل روح هللا. ول يوجــد برهــان علــى التوبــة الحقيقيــة مــا 
لــم ينتــج منهــا إصــالح. فــإذا رد الخاطــئ الوديعــة وأرجــع مــا قــد اغتصبــه واعتــرف 
بخطايــاه وأحــب هللا والنــاس يســتطيع أن يتأكــد مــن أنــه وجــد ســالماً مــع هللا. مثــل 
هــذه اآلثــار تبعــت أوقــات النهضــات الدينيــة فــي الســنين الســالفة. وإذ حكــم عليهــا 

بثمارهــا عــرف أن هللا قــد باركهــا فــي خــالص النــاس ورفــع شــأن البشــرية.
تختلــف  الحديثــة  العصــور  فــي  حدثــت  التــي  النتعاشــات  مــن  كثيــراً  ولكــن 
بينــاً عــن تلــك التــي ظهــرت فــي األيــام القديمــة وتبعــت خاللهــا النعمــة  اختالفــاً 
اإللهيــة جهــود عبيــد هللا. نعــم، نحــن ل ننكــر أن اهتمامــا واســع النطــاق قــد أُثيــر، 
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وكثيــرون يعترفــون أنهــم قــد تجــددوا وأن اإلقبــال عظيــم علــى الكنائــس، ومــع كل 
ذلــك فالنتائــج ل تبــرر العتقــاد أن هــذا الهتمــام رافقتــه زيــادة مالئمــة فــي مســتوى 
الحيــاة الروحيــة الحقيقيــة. إن النــور الــذي يرتفــع لهيبــه إلــى حيــن ســرعان مــا ينطفــئ 

تــاركاً الظلمــة أشــد حلوكــة ممــا كانــت.
الخيــال  إلــى  اللتجــاء  بواســطة  تحــدث  مــا  كثيــرا  المألوفــة  النتعاشــات  إن 
واألوهــام وإثــارة النفعــالت وإشــباع شــوق النــاس إلــى كل مــا هــو جديــد ومفــزع. 
اإلِنِْجيــل،  حــق  إلــى  اإلصغــاء  فــي  كثيــراً  يرغبــون  ل  الوســائل  بهــذه  والمتجــددون 
وقلمــا يهتمــون بشــهادة األنبيــاء أو الرســل. ومــا لــم تكــن الخدمــة الدينيــة مــن النــوع 
العاطفــي فهــي ل تجذبهــم. فالرســالة التــي تســتنجد بالعقــل الرزيــن ل توقــظ فيهــم 
اســتجابة ول تجــد لديهــم قبــول. وهــم ل يكترثــون إلنــذارات كلمــة هللا الصريحــة التــي 

تتنــاول مباشــرة مصالحهــم األبديــة.

أتباع أمناء للمسيح
وبالنســبة إلــى كل نفــس مهتديــة حقــاً ســتكون الصلــة بينهــا وبيــن هللا واألمــور 
الكنائــس  مــن  أّي كنيســة  فــي  الحيــاة كلهــا وموضوعــه. ولكــن  مــدار  األبديــة هــي 
المشــهورة فــي هــذه األيــام نجــد روح تكريــس الــذات هلل؟ فالمتجــددون ل ينبــذون 
كبرياءهــم ول حبهــم للعالــم، ول عــادوا راغبيــن فــي إنــكار الــذات وحمــل الصليــب 
وأتبــاع يســوع الوديــع المتواضــع أكثــر ممــا كانــوا قبــل تجديدهــم. لقــد صــار الديــن 
الملحديــن والمتشــككين ألن كثيريــن جــدا ممــن يحملــون اســم  موضــوع ســخرية 
الديــن يجهلــون مبادئــه. فقــوة التقــوى تــكاد تهجــر كثيــرا مــن الكنائــس. والنزهــات 
والبيــوت  فيهــا،  تقــام  التــي  الكنائــس، واألســواق  الطلــق ومســرحيات  الهــواء  فــي 
الفخمــة، والتفاخــر الشــخصي والمباهــاة قــد أبعــدت عــن النــاس التفكيــر فــي هللا. 
لقــد انشــغلت العقــول باألمــالك واألمتعــة واألشــغال العالميــة، أمــا األمــور التــي لهــا 

مســاس بصالــح النفــس األبــدي فــال تــكاد تظفــر بنظــرة عابــرة.
ولكــن علــى رغــم انحطــاط اإليمــان الشــائع وضعــف التقــوى المتفشــي يوجــد 
فــي هــذه الكنائــس أتبــاع أمنــاء للمســيح. فقبلمــا يفتقــد هللا األَرْض بضرباتــه األخيــرة 
ســيحدث بيــن شــعب الــرب انتعــاش فــي التقــوى والقداســة علــى غــرار مــا حــدث 
فــي عصــر الرســل. فسينســكب روح هللا وقوتــه علــى أولده. وفــي ذلــك الوقــت 
مــكان  العالــم  احتلــت محبــة  فيهــا  التــي  الكنائــس  تلــك  مــن  كثيــرون  سينســحب 
تلــك  بــكل ســرور  الخــدام والشــعب ســيقبلون  محبــة هللا وكلمتــه. وكثيــرون مــن 
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الحقائــق العظيمــة التــي أمــر هللا بــأن ينــادى بهــا فــي هــذا الوقــت لإلعــداد شــعب 
وقبــل  العمــل.  هــذا  تعطيــل  فــي  يرغــب  النفــوس  عــدو  إن  ثانيــة.  الــرب  لمجــيء 
مجــيء الوقــت لمثــل هــذه النهضــة ســيحاول الشــيطان أن يمنعهــا بتقديــم شــيء 
زائــف بــدل منهــا. وفــي تلــك الكنائــس التــي يســتطيع أن يجعلهــا تحــت ســلطانه 
الخــادع ســيجعل األمــر يبــدو للنــاس وكأن بركــة هللا الخاصــة قــد فاضــت، وســيظهر 
مــا يُظــن بأنــه اهتمــام دينــي عظيــم. وســيفرح جماهيــر مــن النــاس ألن هللا يعمــل 
عمــال عجيبــا ألجلهــم. فــي حيــن أن ذلــك العمــل هــو عمــل روح آخــر. فتحــت ثــوب 

الديــن ســيحاول الشــيطان أن يمــد تأثيــره علــى العالــم المســيحي.
كانــت  األخيــر  القــرن  نصــف  فــي  التــي حدثــت  النتعاشــات  مــن  كثيــر  وفــي 
ســتكون  التــي  وهــي  صغيــر،  أو  كبيــر  حــد  إلــى  عملهــا  تعمــل  نفســها  المؤثــرات 
اهتيــاج  فثمــة  المســتقبل.  فــي  واتســاعا  شــمول  األكثــر  الحــركات  فــي  ظاهــرة 
عاطفــي هــو مزيــج مــن الحقيقــي والزائــف يســاعد علــى التضليــل. ولكــن ل حاجــة 
اإلنســان  علــى  الصعــب  مــن  ليــس  هللا  كلمــة  نــور  ففــي  أحــد.  ينخــدع  أن  إلــى 
الكتــاب  شــهادة  النــاس  يهمــل  فعندمــا  الحــركات.  هــذه  علــى طبيعــة  يحكــم  أن 
إنــكار  تتطلــب  للنفــس والتــي  الفاحصــة  الواضحــة  الحقائــق  تلــك  عــن  مبتعديــن 
الــذات ونبــذ العالــم تُحجــب عنهــم بركــة هللا بالتأكيــد. وبموجــب القانــون الــذي 
وضعــه المســيح نفســه والقائــل: » ِمــْن ثَِمارِِهــْم تَْعرِفُونَُهــْم « )متــى 7: 16( فمــن 

الحــركات ليســت مــن عمــل روح هللا. الواضــح أن هــذه 
لقــد قــدم هللا إلــى النــاس فــي حقائــق كلمتــه إعالنــا عــن نفســه، وهــي تــرس لــكل 
من يقبلونها يقيهم أغواء الشــيطان. وإهمال هذه الحقائق هو ما فتح الباب لكل 
الشــرور التــي تفاقمــت وانتشــرت فــي كل العالــم المتديِّــن. لقــد غابــت عــن أنظــار 
النــاس طبيعــة شــريعة هللا وأهميتهــا إلــى حــد كبيــر. وســاق الفهــُم الخاطــئ لطبيعــة 
شــريعة هللا ودوامهــا وحقهــا، النــاَس، إلــى األخطــاء الخاصــة بالهدايــة والتقديــس، 
ونتــج مــن ذلــك خفــض مقيــاس التقــوى فــي الكنيســة. هنــا نجــد الســر فــي افتقارنــا 

إلــى روح هللا وقوتــه فــي النتعاشــات التــي تحصــل فــي عصرنــا الحاضــر.
الحقيقــة  بهــذه  يعترفــون  بتقواهــم  اشــتهروا  رجــال  المتعــددة  الطوائــف  فــي 
ويأسفون لها. إن البروفيسور إداوردز بارك، وهو يعدد المخاطر الدينية الشائعة، 
قــال: » مــن بيــن مصــادر الخطــر، إهمــال المنبــر فــي إلــزام النــاس حفــظ شــريعة هللا. 
فــي العصــور القديمــة كان المنبــر صــدى لصــوت الضميــر ... إن أشــهر وعاظنــا 
أضفــوا علــى عظاتهــم جــالل مدهشــا باتباعهــم مثــاَل الســيد وإعطائهــم شــريعَة هللا 

464, 465



نهضات عصرية  |  425

ووصاياهــا ووعيدهــا الســمو والرفعــة الالئقيــن بهــا. لقــد رددوا المبدأيــن العظيميــن 
المقرريــن، وهمــا أن الشــريعة هــي صــورة لكمــالت هللا وأن مــن ل يحــب النامــوس 
ل يحــب اإلِنِْجيــل، ألن النامــوس كاإلِنِْجيــل مــرآة تعكــس صفــات هللا الحقيقيــة. 
ومداهــا  الخطيئــة  شــر  مــن  التقليــل  وهــو  إل  آخــر  خطــر  إلــى  يقــود  الخطــر  وهــذا 

وانحطاطهــا. فعلــى قــدر صــواب الوصيــة يكــون خطــأ عصيانهــا ... 
» ومــن بيــن المخاطــر التــي أوردناهــا خطــر الســتخفاف عدالــة هللا. فالمنبــر 
شــأن  مــن  الحــط  مــع  إحســانه،  دائــرة  مــن  عــدل هللا  إخــراج  إلــى  يميــل  العصــري 
هــذا األخيــر، إلــى حــد جعلــه عاطفــة بــدل مــن رفعــه إلــى مرتبــة المبــدأ. إن النظريــة 
الالهوتيــة الجديــدة تفــرق مــا قــد جمعــه هللا. هــل شــريعة هللا خيــر أم شــر؟ إنهــا 
صالحــة، إذاً فالعــدل صالــح ألنــه يميــل إلــى تنفيــذ القانــون. فمــن عــادة التقليــل مــن 
النــاس ينزلقــون  شــأن شــريعة هللا وعدلــه، ومــدى العصيــان البشــري وعيبــه، إن 
مــن  والتقليــل  الخطيئــة  عــن  كفــارة  أعــدت  قــد  التــي  النعمــة  بخــس  إلــى  بســهولة 
قيمتهــا «، وهكــذا يفقــد اإلِنِْجيــل قيمتــه وأهميتــه فــي عقــول النــاس، وســرعان مــا 

س نفســه جانبــا. يكونــون مســتعدين فعــالً لطــرح اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ

ناموس الحرية
فتحــرر  النامــوس  بموتــه  أبطــل  المســيح  أن  الديــن  مــن معلمــي  كثيــرون  يؤكــد 
نقيــض  وعلــى  محزنــا،  مكــدرا  نيــرا  يصورونــه  النــاس  وبعــض  مطالبــه.  مــن  النــاس 

اإلِنِْجيــل. بهــا  يمتعهــم  التــي  الحريــة  يقدمــون  عبوديتــه 
لكــّن هــذه لــم تكــن النظــرة التــي كان األنبيــاء والرســل ينظــرون بهــا إلــى شــريعة 
ــى ِفــي رَْحــٍب، ألَنِـّـي طَلَبْــُت َوَصايَــاَك «  هللا المقدســة. فلقــد قــال داود: » أَتََمشَّ
)مزمــور 119: 45(. والرســول يعقــوب الــذي كتــب رســالته بعــد مــوت المســيح يشــير 
إلــى الوصايــا العشــر علــى أنهــا » النامــوس الملوكــي « و » النامــوس الكامــل نامــوس 
الحريــة « )يعقــوب 2: 8؛ 1: 25(. والرائــي الــذي كتــب بعــد الصلــب بنصــف قــرن 
ينطــق بالبركــة والطوبــى علــى » الَِّذيــَن يَْصَنُعــوَن َوَصايَــاُه لَِكــْي يَُكــوَن ُســلْطَانُُهْم َعلَــى 

َشــَجرَِة الَْحيَــاِة، َويَْدُخلُــوا ِمــَن األَبْــَواِب إلــى الَْمِديَنــِة « )رؤيــا 22: 14(.
إن الدعــاء القائــل أن المســيح بموتــه قــد ألغــى وأبطــل شــريعة أبيــه هــو ادعــاء ل 
أساس له من الصحة. فلو كان من الممكن تغيير الشريعة أو طرحها جانبا لما كان 
مــن حاجــة إلــى أن يمــوت المســيح لينقــذ اإلنســان مــن قصــاص الخطيئــة. إن مــوت 
المســيح ل يلغــي الشــريعة بــل يبرهــن ثباتهــا وعــدم تغييرهــا. وابــن هللا قــد أتــى لكــي 
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» يعظــم الشــريعة ويكرمهــا « )إشــعياء 42: 21( وهــو الــذي قــال: » لَ تَظُنُّــوا أَنِـّـي 
ــَماُء َواألَرْض لَ يَــزُوُل َحــرٌْف َواِحــٌد أَْو  ِجئْــُت ألَنُْقــَض النَّاُمــوَس «. » إلــى أَْن تـَـزُوَل السَّ
نُْقطـَـٌة َواِحــَدٌة ِمــَن النَّاُمــوِس « )متــى 5: 17، 18(. أمــا عــن نفســه فيعلــن قائــال: » أَْن 
أَفَْعــَل َمِشــيئَتََك يـَـا إِلِهــي ُســِررُْت، َوَشــِريَعتَُك ِفــي َوَســِط أَْحَشــائِي « )مزمــور 40: 8(.

شريعة للا ال تتغير 
هللا  مبدعهــا.  وصفــات  إرادة  إعــالن  إنهــا  بطبيعتهــا.  هللا  شــريعة  تتغيــر  ل 
المحبــة  همــا  يلخصانهــا  اللــذان  العظيمــان  والمبــدآن  محبــة.  وشــريعته  محبــة، 
إن   .)10  :13 )روميــة  النَّاُمــوِس «  تَْكِميــُل  ِهــَي  » الَمَحبَّــُة  للنــاس.  والمحبــة  هلل 
صفــات هللا هــي البــر والحــق، وكــذا طبيعــة شــريعته. يقــول صاحــب المزاميــر: 
» شــريعتك حــق «، » كل وصايــاك عــدل « )مزمــور 119: 142، 172(. وبولــس 
الرســول يعلــن قائــال: » النامــوس مقــدس والوصيــة مقدســة وعادلــة وصالحــة « 
)روميــة 7: 12(. مثــل هــذه الشــريعة إذ هــي تعبيــر عــن فكــر هللا وإرادتــه ينبغــي 

أن تكــون ثابتــة وباقيــة كمبدعهــا.
إن عمــل التجديــد والتقديــس هــو إصــالح ذات البيــن بيــن النــاس وهللا بجعلهــم 
فــي حالــة وفــاق مــع مبــادئ شــريعته. فــي البــدء خلــق هللا اإلنســان علــى صورتــه. 
كان اإلنســان فــي حالــة وفــاق كامــل مــع طبيعــة هللا وشــريعته، وكانــت مبــادئ البــر 
مكتوبــة علــى قلبــه. لكــّن الخطيئــة فصلــت بينــه وبيــن خالقــه، فمــا عــاد بعــد ذلــك 
يعكــس الصــورة اإللهيــة. ونشــبت حــرب فــي قلبــه ضــد مبــادئ شــريعة هللا، » ألَنَّ 
أَيْضــاً  لَِناُمــوِس هللِا، ألنــه  ُهــَو َخاِضًعــا  لَيْــَس  ِهلِل، إذ  َعــَداَوٌة  ُهــَو  الَْجَســِد  اْهِتَمــاَم 
ابنــه  بــذل  حتــى  العالــم  أحــب هللا  » هكــذا  ولكــن   .)7  :8 )روميــة  يَْســتَِطيُع «  لَ 
الوحيد « لكي يتاح لإلنســان أن يتصالح مع هللا. فبواســطة اســتحقاقات المســيح 
يمكنــه أن يعــود إلــى حالــة الوفــاق مــع جابلــه. ينبغــي أن يتجــدد قلبــه بنعمــة هللا وأن 
تكــون لــه حيــاة جديــدة مــن فــوق. هــذا التغييــر هــو الــولدة الثانيــة التــي مــن دونهــا ل 

يقــدر أن يــرى ملكــوت هللا «، كمــا يقــول يســوع.
ِهــَي  » الَْخِطيَّــُة  بالخطيئــة.  الِقِْتنــاع  هــي  هللا  مــع  المصالحــة  خطــوات  أولــى 
ي « علــى شــريعة هللا. » ألَنَّ ِبالنَّاُمــوِس َمْعرِفَــَة الَْخِطيَّــِة « )1 يوحنــا 3: 4؛  التََّعــدِّ
يــرى الخاطــئ خطيئتــه عليــه أن يقيــس أخالقــه ويمتحنهــا  روميــة 3: 20(. فلكــي 
بمقيــاس البــر العظيــم )الشــريعة(. إنــه مــرآة يُــري اإلنســان كمــال الصفــات البــارة 

ويقــدره علــى اكتشــاف النقــص فــي أخالقــه.
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يكشــف النامــوس لإلنســان عــن خطايــاه لكّنــه ل يقــدم عالجــا لذلــك. ففــي 
حيــن يعــد الطائعيــن بالحيــاة، يعلــن أن المــوت هــو نصيــب العصــاة. إنمــا إنجيــل 
الخطيئــة  دينونــة  مــن  اإلنســان  يحــرر  أن  يســتطيع  الــذي  هــو  وحــده  المســيح 
نجاســتها. لــذا ينبغــي لــه أن يتــوب إلــى هللا الــذي قــد تعــدى علــى شــريعته ويؤمــن 
بالمســيح الــذي هــو ذبيحتــه الكفاريــة. وهكــذا ينــال » غفرانــاً لخطايــاه الســالفة « 
ويصيــر مــن شــركاء الطبيعــة اإللهيــة. يغــدو ابنــا هلل ألخــذه روح التبنــي الــذي بــه 

يصــرخ » يــا أبــا اآلب « )غالطيــة 4: 6(.
فهــل هــو حــر اآلن ليتعــدى شــريعة هللا؟ يقــول بولــس: » أفنبطــل النامــوس 
باإليمــان؟ حاشــا بــل نثبــت النامــوس «. » نحــن الذيــن متنــا عــن الخطيئــة كيــف 
نعيــش بعــد فيهــا «. ويوحنــا يعلــن قائــال: » هــذه هــي محبــة هللا أن نحفــظ وصايــاه 
يولــد  عندمــا   .)3  :5 يوحنــا   1 2؛   :6 31؛   :3 )روميــة  ثقيلــة «  ليســت  ووصايــاه 
فعندمــا  شــريعته.  ومــع  هللا  مــع  توافــق  حالــة  فــي  القلــب  يصيــر  ثانيــة  اإلنســان 
يحــدث هــذا التبــدل العظيــم فــي قلــب الخاطــئ ينتقــل مــن المــوت إلــى الحيــاة ومــن 
الخطيئــة إلــى القداســة ومــن التعــدي والعصيــان إلــى الطاعــة والــولء. لقــد انتهــت 
حياتــه القديمــة، حيــاة البعــد والنفصــال، وبــدأت الحيــاة الجديــدة، حيــاة المصالحة 
واإليمــان والمحبــة. حينئــذ » يتــم حكــم )بــر( النامــوس فينــا نحــن الســالكين ليــس 
حســب الجســد بــل حســب الــروح « )روميــة 8: 4(. وحينئــذ ســتكون لغــة النفــس 
هــي هــذه: » كــم أحببــت شــريعتك. اليــوم كلــه هــي لهجــي « )مزمــور 119: 97(.

 » ناموس الرب كامل يرد النفس « )مزمور 91: 7(. من دونه ل يدرك الناس 
طهــارة هللا وقداســته إدراكا عــادل كامــالً، ول يدركــون خطاياهــم ونجاســتهم. ل 
يكــون عندهــم اِقِْتنــاع حقيقــي بالخطيئــة ول يحســون بحاجتهــم إلــى التوبــة. وإذ ل 
يــرون حالــة الهــالك التــي هــم فيهــا لتعديهــم شــريعة هللا فهــم ل يدركــون حاجتهــم 
إلــى دم المســيح المكّفــر. واإلنســان يقبــل رجــاء الخــالص مــن دون تغييــر جوهــري 
فــي القلــب أو إصــالح للحيــاة. وهكــذا تكثــر هدايــات ســطحية وتنضــم جماهيــر 

غفيــرة ممــن لــم يرتبطــوا بالمســيح أبــدا إلــى الكنيســة. 
تحتــل النظريــات الخاطئــة عــن التقديــس، التــي تنشــأ مــن إهمــال شــريعة هللا 
أو نبذهــا، مكانــاً رفيعــاً مرموقــاً فــي الحــركات والنهضــات الدينيــة فــي هــذه األيــام. 
هــذه النظريــات زائفــة وكاذبــة فــي العقيــدة وخطــرة فــي عواقبهــا العمليــة. وحقيقــة 
كونهــا تحظــى برضــا الجميــع تحتــم علــى الجميــع أن يدركــوا إدراكا واضحــا مــا تُعلــم 

بــه الكتــب المقدســة حــول الموضــوع.
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ما هو التقديس؟
إلــى  التقديــس الصحيــح عقيــدة كتابيــة. فالرســول بولــس يعلــن فــي رســالته 
ــالَِم  السَّ » َوإِلــُه  قائــال:  ويصلــي  هللِا «.  إرادة  ِهــَي  » هــِذِه  قائــال:  تســالونيكي 
ُســُكْم ِبالتََّمــاِم « )1تســالونيكي 4: 3؛ 5: 23(. ويعلّمنــا الكتــاب تعليمــا  نَْفُســُه يَُقدِّ
ألجــل  المخلــص  صلــى  لقــد  إليــه.  الوصــول  وكيفيــة  التقديــس  ماهيــة  واضحــا 
 .)17  :17 )يوحنــا  َحــق «  ُهــَو  كَالَُمــَك  ــَك.  َحقِّ ِفــي  ْســُهْم  » قَدِّ قائــال:  تالميــذه 
الُْقــُدِس «  ِبالــرُّوح  ًســا  » ُمَقدَّ يكــون  أن  المؤمــن  علــى  أن  قائــال  يعلّمنــا  وبولــس 
)روميــة 15: 16(. ومــا هــو عمــل َوالــرُّوح الُْقــُدِس؟ لقــد أخبــر يســوع تالميــذه قائــال: 
الَْحــقِّ « )يوحنــا  َجِميــعِ  إلــى  يُرِْشــُدكُْم  فَُهــَو   ، الَْحــقِّ ُروُح  َذاَك،  َجــاَء  َمتَــى  ــا  » َوأَمَّ
16: 13(. وصاحــب المزاميــر: يقــول: » شــريعتك حــق « )مزمــور 119: 142( 
فبواســطة كلمــة هللا وروحــه تُكَشــف للنــاس مبــادئ البــر العظيمــة المشــتَملة فــي 
 )12  :7 )روميــة  وصالحــة «  وعادلــة  » مقدســة  هللا  شــريعة  أن  وبمــا  شــريعته. 
وصــورة طبــق األصــل عــن كمالــه اإللهــي فــإن األخــالق التــي تتكــون بالطاعــة لتلــك 
لتلــك  الكامــل  المثــال  هــو  والمســيح  مقدســة.  أَيْضــاً  تكــون  أن  بــد  ل  الشــريعة 
األخــالق فهــو يقــول: » إنــي أنــا قــد حفظــت وصايــا أبــي «، » فــي كل حيــن أفعــل 
مثلــه،  يكونــوا  أن  المســيح  اتبــاع  وعلــى   .)29  :8 10؛   :15 )يوحنــا  يرضيــه «  مــا 
وبنعمــة هللا أن تكــون لهــم صفــات متفقــة مــع مبــادئ شــريعته المقدســة. وهــذا 

س. الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  التقديــس حســب تعليــم  هــو 

باإليمان فقط
ويمكــن إنجــاز هــذا العمــل بواســطة اإليمــان بالمســيح فقــط وبواســطة قــوة روح 
ُمــوا َخالََصُكــْم  هللا الســاكن فــي القلــب. إن بولــس يوصــي المؤمنيــن بقولــه: » تَمِّ
أجــل  ِمــْن  تَْعَملُــوا  َوأَْن  تُِريــُدوا  أَْن  ِفيُكــْم  الَْعاِمــُل  ُهــَو  هللَا  ألن  َورِْعــَدٍة،  ِبَخــْوٍف 
الَْمَســرَِّة « )فيلبــي 2: 12، 13(. سيشــعر المســيحي بنــوازع الخطيئــة لكنــه ســيثير 
عليهــا حربــا دائمــة ل هــوادة فيهــا. هــذا هــو الوقــت الــذي فيــه يحتــاج المؤمــن إلــى 
معونــة المســيح، فيتحــد الضعــف البشــري بالقــوة اإللهيــة ويهتــف اإليمــان قائــال: 
ـِذي يُْعِطيَنــا الَْغلَبَــَة ِبَربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح « )1 كورنثــوس 15: 57(. » ُشــْكرًا ِهلِل الّـَ

يعلمنــا الكتــاب بــكل وضــوح أن عمــل التقديــس متــدرج. فــإذ يجــد الخاطــئ فــي 
التجديــد ســالما مــع هللا بــدم الكفــارة تكــون الحيــاة المســيحية قــد بــدأت. وعليــه 
اآلن أن يتقــدم » إلــى الكمــال « )عبرانييــن 6: 1( وينمــو » إلــى قيــاس قامــة مــلء 
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المســيح «. يقــول بولــس الرســول: » أَفَْعــُل َشــيْئًا َواِحــًدا: إذ أَنَــا أَنَْســى َمــا ُهــَو َوَراُء 
اُم. أَْســَعى نَْحــَو الَْغــرَِض ألجــل َجَعالَــِة َدْعــَوِة هللِا الُْعلْيَــا ِفــي  َوأَْمتَــدُّ إلــى َمــا ُهــَو قُــدَّ
التــي  الخطــوات  أََمامنــا  يضــع  وبطــرس   .)14  ،13  :3 )فيلبــي  يَُســوَع «  الَْمِســيِح 
بواسطتها يمكننا الوصول إلى حالة التقديس كما رسمه الكتاب فيقول: » َولِهَذا 
ُمــوا ِفــي إيمانُكــْم فَِضيلـَـًة، َوِفــي الَْفِضيلـَـِة َمْعرِفـَـًة،  َعيِْنــِه َوأَنْتـُـْم بَاِذلـُـوَن كُلَّ اْجِتَهــاٍد قَدِّ
بْــِر تَْقــَوى، َوِفــي التَّْقــَوى َمــَودًَّة  ــِف َصبْــرًا، َوِفــي الصَّ ًفــا، َوِفــي التََّعفُّ َوِفــي الَْمْعرِفـَـِة تََعفُّ
ــًدا « )2  ــوا أَبَ ــْن تَزِلُّ ــْم ذلِــَك، لَ ــًة... ألَنَُّكــْم إَِذا فََعلْتُ ــِة َمَحبَّ ــًة، َوِفــي الَْمــَودَِّة األََخِويَّ أََخِويَّ

بطــرس 1: 10-5(.
فهــم  الوداعــة.  روح  يظهــروا  أن  بــد  ل  الكتابــي  التقديــس  يختبــرون  الذيــن  إن 
كموســى قــد رأوا عظمــة جــالل القداســة ويــرون عــدم اســتحقاقهم علــى نقيــض 

الســامي. وكمالــه  الســرمدي  اإللــه  طهــارة 
كان النبــي دانيــال مثــال للتقديــس الحقيقــي. لقــد قضــى حياتــه الطويلــة فــي 
الخدمــة النبيلــة لســيده. كان » الرجــل المحبــوب « لــدى الســماء )دانيــال 10: 
نفســه  اعتبــر  والقداســة  الطهــارة  لنفســه  يدعــي  أن  مــن  فبــدل  ذلــك  ومــع   .)11
واحــدا مــن الخطــأة الفعلييــن عندمــا كان يتوســل ألجــل شــعبه أََمــام هللا فيقــول: 
العظيمــة «،  بــل ألجــل مراحمــك  أََمــام وجهــك  نطــرح تضرعاتنــا  برنــا  » ل ألجــل 
وأعتــرف  أتكلــم وأصلــي  أنــا  قائــال: » وبينمــا  يعلــن  ثــم  » أخطأنــا عملنــا شــرا «، 
بخطيئتــي وخطيئــة شــعبي «. وبعــد ذلــك عندمــا ظهــر لــه ابــن هللا ليعلمــه ويقــدم 
اليــه إرشــادا يقــول دانيــال: » ونضارتــي تحولــت فــيَّ إلــى فســاد ولــم أضبــط قــوة « 

)دانيــال 9: 18، 15، 20؛ 10: 8(.

ال تمجيد للذات
وعندما ســمع أيوب صوت الرب من العاصفة صاح قائال: » أرفض )نفســي( 
الــرب  مجــد  إشــعياء  رأى  )أيــوب 42: 6(. وعندمــا  والرمــاد «  التــراب  فــي  وأنــدم 
وســمع الكروبيــم ينــادون قائليــن: » قــدوس قــدوس قــدوس رب الجنــود « صــرخ 
قائــال: » َويـْـٌل لـِـي! إِنِّــي َهلَْكــُت « )إشــعياء 6: 3، 5(. وبولــس بعدمــا اختطــف إلــى 
الســماء الثالثــة وســمع أشــياء ل يجــوز إلنســان أن ينطــق بهــا يتحــدث عــن نفســه 
علــى أنــه » أصغــر جميــع القديســين « )2 كورنثــوس 12: 2-4؛ أفســس 3: 8(. 
ويوحنــا الحبيــب الــذي اتــكأ علــى صــدر يســوع ورأى مجــده ســقط كميــت أََمــام 

رجلــي المــالك )رؤيــا 1: 17(.
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ل يمكــن للذيــن يســيرون فــي ظــل الصليــب أن يمجــدوا أنفســهم أو يدعــوا 
أنهــم قــد تحــرروا مــن الخطيئــة. فهــم يحســون بــأن خطيئتهــم هــي التــي تســببت 
فــي اآللم والعذابــات التــي ســحقت قلــب ابــن هللا، وهــذا الفكــر يقودهــم إلــى 
التذلــل والنســحاق. والذيــن هــم أقــرب النــاس إلــى يســوع يدركــون كل اإلدراك 
مخلصهــم  اســتحقاق  فــي  هــو  الوحيــد  رجاءهــم  وأن  وشــرها،  البشــرية  ضعــف 

والمقــام. المصلــوب 
إن التقديــس المشــهور اآلن فــي عالــم الديــن يحمــل معــه روح تمجيــد الــذات 
والستخفاف بشريعة هللا مما يجعله يختلف عن ديانة الكتاب. والذين يدافعون 
عنــه يعلِّمــون النــاس قائليــن أن التقديــس هــو عمــل لحظــة بواســطته يحصلــون علــى 
علــى  فتحصــل  فقــط  » آمــن  يقولــون:  وهــم  وحــده.  باإليمــان  الكاملــة  القداســة 
البركــة «. ويظنــون أنــه ل يُطلــب ممــن ينــال هــذه البركــة أن يبــذل أي مجهــود بعــد 
ذلــك. وهــم فــي الوقــت نفســه ينكــرون ســلطان شــريعة هللا ويحتجــون قائليــن إنهــم 
قــد تحــرروا مــن التــزام حفــظ الوصايــا. ولكــن أيمكــن للنــاس أن يكونــوا قديســين طبقــا 
لمشــيئة هللا وصفاتــه مــن دون أن يكونــوا فــي حالــة وفــاق مــع المبــادئ التــي هــي 

تعبيــر عــن طبيعتــه ومشــيئته والتــي ترينــا مــا الــذي يرضيــه؟ 

دين سهل 
إن رغبــة النــاس فــي الحصــول علــى ديــن ســهل ل يتطلــب جهــدا ول إنــكارا 
واإليمــان  اإليمــان  لتعليــم  جعلــت  العالــم  جهــالت  عــن  انفصــال  ول  للــذات 
يعقــوب  يقــول  هللا؟  كلمــة  تقولــه  الــذي  مــا  ولكــن  شــائعة.  عقيــدة  وحــده 
لَــُه  لَيْــَس  َولِكــْن  إيمانــا  لَــُه  إِنَّ  أََحــٌد  قَــاَل  إِْن  إِْخَوتِــي  يَــا  الَْمْنَفَعــُة  » َمــا  الرســول: 
اإِلنَْســاُن  أَيَُّهــا  تَْعلَــَم  أَْن  تُِريــُد  يَُخلَِّصُه؟...َهــْل  أَْن  اإليمــان  يَْقــِدُر  َهــْل  أعمــال، 
ِباألعمــال،  أَبُونَــا  بَْراِهيــُم  إِ ْر  يَتَبَــرَّ أَلَــْم  َميِّــٌت؟  أعمــال  ِبــُدوِن  اإليمــان  أَنَّ  الْبَاِطــُل 
أعمالــِه،  َمــَع  َعِمــَل  اإليمــان  أَنَّ  فَتَــَرى  الَْمْذبَــِح؟  َعلَــى  ابَْنــُه  إِْســَحاَق  َم  قَــدَّ إذ 
ُر اإِلنَْســاُن، لَ ِباإليمــان  ــرَّ َوِباألعمــال أكمــل اإليمــان... تـَـَرْوَن إًِذا أَنَّــُه ِباألعمــال يَتَبَ

 .)24-14  :2 )يعقــوب  َوْحــَدُه « 
مــن  اإليمــان  لتعليــم  المعرقــل  التعليــم  هــذا  هــي ضــد  إن شــهادة كلمــة هللا 
دون أعمــال. فليــس اإليمــان هــو الــذي يطالــب برضــى الســماء مــن دون المتثــال 
اإليمــان  ألن  الغطرســة.  هــي  بــل  الرحمــة،  تُمنــح  أساســها  علــى  التــي  للشــروط 

الكتــاب. يقدمهــا  التــي  والشــروط  المواعيــد  فــي  أساســه  لــه  الحقيقــي 
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ل يخدعــنَّ أحــد نفســه بالعتقــاد أنــه يمكنــه أن يكــون قديســا فــي حيــن أنــه يتعمــد 
التعــدي علــى مطلــب واحــد مــن مطالــب هللا. فارتــكاب خطيئــة معروفــة يُســكت 
صــوت الــروح الشــاهد ويفصــل النفــس عــن هللا. » الخطيئــة هــي التعــدي «. و 
» كل مــن يخطــئ )أي يتعــدى علــى الشــريعة( لــم يبصــره ول عرفــه « )1 يوحنــا 3: 
6(. إن يوحنــا مــع أنــه يتكلــم كثيــرا عــن المحبــة فــي رســائله فإنــه ل يتــردد فــي الكشــف 
عــن الصفــة الحقيقيــة لتلــك الفئــة مــن النــاس الذيــن يدعــون أنهــم قــد تقدســوا فــي 
حيــن أنهــم عائشــون فــي حــال التعــدي علــى شــريعة هللا. فيقــول: » مــن قــال قــد 
عرفتــه وهــو ل يحفــظ وصايــاه فهــو كاذب وليــس الحــق فيــه. وأمــا مــن حفــظ كلمتــه 
فحقــا فــي هــذا قــد تكملــت محبــة هللا « )1 يوحنــا 2: 4، 5(. هنــا اختبــار لعتــراف 
كل واحــد. ل يمكننــا أن ننســب القداســة إلــى أي إنســان مــن دون أن نأتــي بــه إلــى 
مقيــاس هللا الوحيــد للقداســة فــي الســماء وعلــى األَرْض. فــإذا اســتخف النــاس 
الوصايــا  هــذه  إحــدى  ونقضــوا  هللا  وصايــا  شــأن  مــن  وحقــروا  األبديــة  بالشــريعة 
الصغــرى وعلمــوا النــاس هكــذا فلــن يكــون لهــم أي اعتبــار فــي نظــر الســماء. ونعــرف 

نحــن أن ادعاءاتهــم كانــت علــى غيــر أســاس.
وادعــاء اإلنســان أنــه بــال خطيئــة هــو فــي حــد ذاتــه برهــان علــى أن مــن يقــدم 
هــذا الدعــاء بعيــد كل البعــد مــن القداســة. فأنــه ل يــدرك إدراكا حقيقيــا طهــارة 
أن  يريــدون  الذيــن  إليــه  يصيــر  أن  يجــب  مــا  ول  المحــدودة،  غيــر  وقداســته  هللا 
يســوع  طهــارة  صحيحــا  إدراكا  يــدرك  ل  وألنــه  صفاتــه،  مــع  وفــاق  علــى  يكونــوا 
وســمو جمالــه وخبــث الخطيئــة وشــرها، ألجــل هــذا يعتبــر ذلــك اإلنســان نفســه 
إدراكــه لصفــات هللا ومطالبــه  المســيح ونقــص  ابتعــاده عــن  قديســا. وكلمــا زاد 

كلمــا بــدا بــارا جــدا فــي عينــي نفســه.

ذبيحة حية
الــروح  فــي  كلــه،  اإلنســان  كيــان  الكتــاب  فــي  إلينــا  المقــدم  التقديــس  يتنــاول 
» لْتُْحَفــْظ  قائــال:  تســالونيكي  أهــل  بولــس ألجــل  لقــد صلــى  والجســد.  والنفــس 
الَْمِســيِح «  يَُســوَع  َربَِّنــا  َمِجــيِء  ِعْنــَد  لَــْوٍم  ِبــالَ  كَاِملَــًة  َوَجَســُدكُْم  َونَْفُســُكْم  ُروُحُكــْم 
ــُب إِلَيُْكــْم أَيَُّهــا  )1 تســالونيكي 5: 23(. ومــرة أخــرى يكتــب للمؤمنيــن قائــال: » أَطْلُ
َســًة َمرِْضيَّــًة ِعْنــَد هللِا «  ُمــوا أَْجَســاَدكُْم َذِبيَحــًة َحيَّــًة ُمَقدَّ اإلِْخــَوُة ِبَرأْفَــِة هللِا أَْن تَُقدِّ
)روميــة 12 : 1(. وفــي عهــد إِْســرَائِيل قديمــا كانــت كل ذبيحــة تقــدم تُفحــص جيــدا. 
فــإذا اكتشــف أي عيــب فــي الحيــوان المقــدم كان يُرفــض ألن هللا أمــر أن يكــون كل 
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قربــان » بــال عيــب «. فكذلــك المســيحيون يُطلــب منهــم أن يقدمــوا أجســادهم 
» ذبيحة حية مقدســة مرضية عند هللا «. فلكي يفعلوا هذا ينبغي أن تُحفظ كل 
قواهــم فــي أفضــل حالــة ممكنــة. فــكل عمــل مــن شــأنه أن يضعــف قــوى الجســد أو 
العقــل يجعــل اإلنســان غيــر أهــل لخدمــة هللا خالقــه. وهــل يرضــى هللا بشــيء أقــل 
مــن أفضــل مــا فــي وســعنا أن نقدمــه؟ لقــد قــال المســيح: » تحــب الــرب إلهــك مــن 
كل قلبــك «. فالذيــن يحبــون هللا مــن كل القلــب ســيكونون راغبيــن فــي أن يســدوا 
اليــه أفضــل خدمــة فــي حياتهــم، ويطلبــون علــى الــدوام أن يجعلــوا كل قــوى كيانهــم 
فــي حالــة وفــاق مــع القوانيــن التــي تزيــد مــن قدرتهــم علــى عمــل إرادتــه. أنهــم لــن 
يجعلــوا النغمــاس فــي الشــهية أو الشــهوات وســيلة أضعــاف أو تدنيــس للقربــان 

الــذي يريــدون تقديمــه إلــى أبيهــم الســماوي.
يقــول بطــرس: » أطلــب إليكــم ... أن تمتنعــوا عــن الشــهوات الجســدية التــي 
تحــارب النفــس « )1 بطــرس 2: 11(. فــكل تمتُّــع خاطــئ يعمــل علــى تخديــر القــوى 
وإماتة األحاســيس الذهنية والروحية، فال تســتطيع كلمة هللا أو روحه أن تِؤثر في 
القلــب إل بقــدر ضئيــل جــدا. وبولــس كتــب يقــول ألهــل كورنثــوس: » لنطهِّــر ذواتنــا 
مــن كل دنــس الجســد والــروح مكمليــن القداســة فــي خــوف هللا « )2 كورنثــوس 7: 
1(. ومــع ثمــر الــروح الــذي هــو » َمَحبَّــٌة فـَـَرٌح َســالٌَم، طـُـوُل أَنـَـاٍة لُطـْـٌف َصــالٌَح، إيمــان، 

ــٌف « )غالطيــة 5: 22، 23(. َوَداَعــٌة تََعفُّ
المعترفيــن  أكثــر  مــا  بهــا  الموحــى  اإلعالنــات  هــذه  كل  رغــم  علــى  ولكــن 
بالمســيحية الذيــن يوهنــون قواهــم بالركــض فــي أثــر الربــح أو عبــادة الــزي واألناقــة، 
ومــا أكثــر مــن يحطــون مــن قــدر إنســانيتهم الجليلــة المجيــدة بالنغمــاس فــي النهــم 
والشــراهة وشــرب الخمــر أو التمتــع بالمســرات المحرمــة. والكنيســة بــدل مــن أن 
توبــخ هــذه الشــرور فإنهــا فــي غالــب األحيــان تشــجع الشــر باللتجــاء إلــى الشــاهية 
وطلــب الربــح أو حــب الملــذات لكــي تمــأ بالمــال خزانتهــا، ألن محبتهــا للمســيح 
هــي أضعــف مــن أن تمأهــا. ولــو كان ليســوع أن يدخــل كنائــس اليــوم ويــرى الولئــم 
والتجــارة النجســة التــي تــدار باســم الديــن أمــا كان يطــرد أولئــك المنجســين كمــا قــد 

طــرد الصيارفــة مــن الهيــكل؟

طهارة اإلِنِْجيل
يعلــن الرســول يعقــوب أن الحكمــة التــي مــن فــوق هــي » أول طاهــرة «. ولــو 
قــد  التــي  بشــفاههم  العزيــز  يســوع  باســم  ينطقــون  الذيــن  أولئــك  الرســول  جابــه 
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نجســها التبــغ، أولئــك الذيــن أنفاُســهم وأشــخاُصهم ملوثــة برائحتــه الكريهــة والذيــن 
يفســدون هــواء الســماء ويرغمــون كل مــن حولهــم علــى استنشــاق ســمومه، ولــو 
جــرى فــي حضــوره مثــل هــذا العمــل المضــاد كليــا لطهــارة اإلِنِْجيــل، أمــا كان يشــهِّر 
أن  يدعــون  الذيــن  التبــغ  عبيــد  إن  شــيطاني؟ «  نفســاني  » أرضــي  أنــه  علــى  بــه 
عندهــم بركــة التقديــس الكامــل يتحدثــون عــن رجائهــم فــي الســماء، لكــّن كلمــة هللا 

تعلــن بــكل صراحــة أنــه » لَــْن يَدْخلَْهــا َشــيء دنــس « )رؤيــا 21: 27(. 
» أم لســتم تعلمــون أن جســدكم هــو هيــكل للــروح القــدس الــذي فيكــم الــذي 
لكــم مــن هللا. وأنكــم لســتم ألنفســكم. ألنكــم قــد اشــتريتم بثمــن. فمجــدوا هللا فــي 
إن ذاك  التــي هــي هلل « )1 كورنثــوس 6: 19، 20(.  أرواحكــم  وفــي  أجســادكم 
لــن تســتعبده عــادة وبيلــة. فــكل قــواه هــي  للــروح القــدس  الــذي جســده هيــكل 
للمســيح الــذي اشــتراه بدمــه. وأمالكــه هــي للــرب. وكيــف يكــون مبَّــررا وهــو يبــذر 
ينفقــون كل  بالمســيح  المعترفيــن  إن  يديــه؟  بيــن  أمانــة  المــودَع  هــذا  المــال  رأس 
عــام مبلغــا ضخمــا علــى المــالذ العديمــة النفــع والوبيلــة بينمــا توجــد نفــوس تهلــك 
وليــس مــن يقــدم إليهــا كلمــة الحيــاة. لقــد ســلَبْنا هللا فــي العشــور والتقدمــة بينمــا 
نحــن نحــرق علــى مذبــح الشــهوة المهلِكــة أكثــر ممــا نقــدم إلســعاف المســاكين أو 
ســين بالحــق  لنشــر رســالة اإلِنِْجيــل. لــو كان كل المعترفيــن بأنهــم أتبــاع المســيح مقدَّ
لكانــت أموالهــم، بــدل مــن أن تصــرف فــي تمتعــات باطلــة ل داعــي لهــا بــل وضــارة، 
تتحــول إلــى خزانــة الــرب، ولــكان المســيحيون يضربــون أروع األمثلــة علــى التعفــف 

وإنــكار الــذات والتضحيــة. وحينئــذ يصبحــون نــورا للعالــم.
وشــهوة  الجســد  » شــهوة  والملــذات،  للشــهوات  نفســه  العالــم  أســلم  لقــد 
العيــون وتعظــم المعيشــة « التــي تتحكــم فــي جماهيــر النــاس وتســيطر عليهــم. أمــا 
أتبــاع المســيح فلهــم دعــوة أقــدس: » اخرجــوا مــن وســطهم واعتزلــوا يقــول الــرب ول 
تمسوا نجسا «. وفي نور كلمة هللا يسوغ لنا أن نعلن أن التقديس الذي ل يكون 
مــن نتائجــه هــذا اإلقــالع التــام عــن كل ممارســات العالــم ومســراته الخاطئــة ل يمكــن 

أن يكــون تقديســا حقيقيــا.
أمــا الذيــن يمتثلــون لهــذه الشــروط وهــي: » اخرجــوا مــن وســطهم واعتزلــوا... 
ول تمســوا نجســا « فالــرب يقــدم إليهــم هــذا الوعــد: » فأقبلكــم وأكــون لكــم أبــاً 
وأنتــم تكونــون لــي بنيــن وبنــات يقــول الــرب القــادر علــى كل شــيء « )2كورنثــوس 
غنــي  اختبــار  لــه  يكــون  أن  علــى كل مســيحي  وواجــب  امتيــاز  إنــه   .)18 ،17 :6
ووفيــر فــي أمــور هللا. قــال يســوع: » أنــا هــو نــور العالــم. مــن يتبعنــي فــال يمشــي 
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فــي الظلمــة بــل يكــون لــه نــور الحيــاة « )يوحنــا 8: 12(. » أمــا ســبيل الصديقيــن 
فكنــور مشــرق يتزايــد وينيــر إلــى النهــار الكامــل « )أمثــال 4: 18(. إن كل خطــوة 
مــن خطــوات اإليمــان والطاعــة تُدخــل النفــس إلــى ارتبــاط أقــرب وأوثــق بنــور العالــم 
الــذي » ليــس فيــه ظلمــة البتــة «. إن أشــعة شــمس البــر المتألقــة تشــرق علــى عبيــد 
نــوره. فكمــا تخبرنــا النجــوم أن هنالــك فــي  هللا، وعليهــم هــم أن يعكســوا أشــعة 
الســماء نــورا عظيمــا تســتنير هــي وتنيــر بنــوره، كذلــك يجــب علــى المســيحيين أن 
يجعلــوا األمــر واضحــا وجليــا إنــه يوجــد إلــه علــى عــرش الكــون تســتحق صفاتــه أن 
يمجدهــا النــاس ويتمثَّلــوا بهــا. إن مراحمــه وطهــارة صفاتــه وقداســتها ســتبدو جليــة 

واضحــة فــي حيــاة شــهوده.

أوالد للا
يعــدد بولــس فــي رســالته إلــى كولوســي البــركات الممنوحــة ألولد هللا. فيقــول: 
» لـَـْم نـَـزَْل ُمَصلِّيــَن َوطَالِِبيــَن ألجلُكــْم أَْن تَْمتَلِئـُـوا ِمــْن َمْعرِفـَـِة َمِشــيئَِتِه، ِفــي كُلِّ ِحْكَمــٍة 
َعَمــل  ِفــي كُلِّ  ُمثِْمِريــَن  ِفــي كُلِّ رِضــًى،   ، لِلــرَّبِّ يَِحــقُّ  كََمــا  لِتَْســلُُكوا  ُروِحــيٍّ  َوفَْهــٍم 
ٍة ِبَحَســِب قـُـْدرَِة َمْجــِدِه، لـِـُكلِّ َصبْــٍر  يــَن ِبــُكلِّ قـُـوَّ َصالـِـٍح، َونَاِميــَن ِفــي َمْعرِفـَـِة هللِا، ُمتََقوِّ

ــاٍة ِبَفــَرٍح « )كولوســي 1: 11-9(. َوطُــوِل أَنَ
ومــرة أخــرى يكتــب عــن اشــتياقه إلــى أن يــدرك اإلخــوة فــي أفســس ســمو امتيــاز 
المســيحي. فهــو يكشــف لهــم فــي أروع لغــة شــاملة عــن القــوة والمعرفــة العجيبتيــن 
اللتيــن يمكنهــم امتالكهمــا كأبنــاء العلــي وبناتــه. لقــد كان مــن حقهــم أن يتأيــدوا 
فــي  ومتأسســين  متأصليــن  يكونــوا  وأن  الباطــن «  اإلنســان  فــي  بروحــه  » بالقــوة 
المحبــة، وأن يدركــوا مــع جميــع القديســين مــا هــو العــرض والطــول والعمــق والعلــو 
ذروة  إلــى  تصــل  الرســول  صــالة  لكــّن  المعرفــة.  الفائقــة  المســيح  محبــة  ويعرفــوا 
المتيــاز عندمــا يطلــب » أن تمتلئــوا إلــى كل مــلء هللا « )أفســس 3 : 19-16(. 
هنا تُعلَن أعلى األشياء التي نستطيع أن ندركها وننالها ونبلغها باإليمان بوعود 
أبينــا الســماوي عندمــا نتمــم مطالبــه. إن لنــا فــي اســتحقاقات المســيح دخــول إلــى 
عــرش القــدرة األزلــي. فــذاك » اَلَّــِذي لـَـْم يُْشــِفْق َعلـَـى ابِْنــِه، بـَـْل بََذلـَـُه ألجلَنــا أَْجَمِعيــَن، 
كَيْــَف لَ يََهبَُنــا أَيْضــاً َمَعــُه كُلَّ َشــيٍء؟ « )روميــة 8: 32(. لقــد أعطــى اآلب لبنــه الــروح 
ــْم أَْشــرَاٌر  ــْم َوأَنْتُ مــن دون كيــل ولنــا نحــن أن نأخــذ مــن ملئــه. يقــول يســوع: » فــإن كُْنتُ
ــَماِء،  ِمــَن السَّ ـِذي  الّـَ ِبالَْحــرِيِّ اآلُب  َجيِّــَدًة، فََكــْم  أَْولََدكُــْم َعطَايَــا  تُْعطُــوا  أَْن  تَْعرِفُــوَن 
يُْعِطي َوالرُّوح الُْقُدِس لِلَِّذيَن يَْسأَلُونَُه؟ « )لوقا 11: 13(. » إن سألتم شيئا باسمي 
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فإنــي أفعلــه «. » اطلبــوا تأخــذوا ليكــون فرحكــم كامــالً « )يوحنــا 14: 14؛ 16: 24(.
وفــي حيــن أن حيــاة المســيحي تمتــاز بالوداعــة ينبغــي أل تتّســم بطابــع الحــزن 
وحــط اإلنســان مــن قــدر نفســه. إنــه لمتيــاز أن يحيــا كل إنســان بحيــث يرضــى هللا 
عنــه ويباركــه. فــاآلب الســماوي ل يريــد أن نقــع تحــت الدينونــة والظلمــة. وليــس مــن 
دلئــل الوداعــة الحقــة أْن يســير اإلنســان مطأطــئ الــرأس وقلبــه ممتلــئ بأفــكار ذاتيــة. 
يمكننــا أن نذهــب إلــى يســوع ونتطهــر ونقــف أََمــام الشــريعة بــال عــار أو حــزن. » اذاً 
ل شــيء مــن الدينونــة اآلن علــى الذيــن هــم فــي المســيح يســوع الســالكين ليــس 

حســب الجســد بــل حســب الــروح « )روميــة 8: 1(.
الســاقطين أن يصيــروا » أبنــاء هللا «. » ألَنَّ  يمكــن ألبنــاء آدم  المســيح  فــي 
أَْن  يَْســتَِحي  لَ  ــبَِب  السَّ فَلِهــَذا  َواِحــٍد،  ِمــْن  َجِميَعُهــْم  ِســيَن  َوالُْمَقدَّ َس  الُْمَقــدِّ
حيــاة  المســيحي  حيــاة  تكــون  أن  ينبغــي   .)11  :2 )عبرانييــن  إِْخــَوًة «  يَْدُعَوُهــْم 
اإليمــان والنصــرة والفــرح فــي الــرب. » كُلَّ َمــْن ُولـِـَد ِمــَن هللِا يَْغلِــُب الَْعالـَـَم. َوهــِذِه 
ــا تكلــم خــادم  ِهــَي الَْغلَبَــُة الَِّتــي تَْغلِــُب الَْعالَــَم: إيمانَنــا « )1 يوحنــا 5: 4(. ونعمَّ
وبولــس   .)10  :8 )نحميــا  قوتكــم «  هــو  الــرب  » فــرح  قــال:  حيــن  نحميــا  الــرب 
يقــول: » افرحــوا فــي الــرب كل حيــن وأقــول أَيْضــاً افرحــوا «؛ » افرحــوا كل حيــن. 
صلــوا بــال انقطــاع. اشــكروا فــي كل شــيء ألن هــذه هــي مشــيئة هللا فــي المســيح 

يســوع مــن جهتكــم « )فيلبــي 4: 4؛ 1تســالونيكي 5: 18-16(. 
هــذه هــي ثمــار التجديــد والتقديــس كمــا هــي واردة فــي الكتــاب، ولكــن نــادرا 
مــا تُشــاَهد ثمارهــا ألن مبــادئ البــر العظيمــة المقدمــة فــي شــريعة هللا تقابــل مــن 
العالــم المســيحي بعــدم اكتــراث وبإهمــال معيــب. وهــذا هــو الســبب الــذي ألجلــه 
ل يظهر إل القليل جدا من ذلك العمل العميق الباقي، عمل روح هللا الذي كان 

طابعــه النتعاشــات التــي حدثــت فــي الســنين الســالفة.
التــي فيهــا  تلــك الوصايــا المقدســة  بالنظــر والمشــاهدة. وبمــا أن  إننــا نتغيــر 
التعاليــم  بينمــا  أهملــت،  قــد  وقداســتها  صفاتــه  كمــال  عــن  للنــاس  هللا  كشــف 
والنظريــات البشــرية اجتذبــت عقــول النــاس، فــال غرابــة أن يتبــع ذلــك تدهــور فــي 
ــِة،  ــاِه الَْحيَّ ــوَع الِْميَ التقــوى الحيويــة فــي الكنيســة. لقــد قــال الــرب: » تَرَكُونِــي أَنَــا يَْنبُ

َقًة لَ تَْضبُــُط َمــاًء « )إِرِْميَــا 2: 13(. لِيَْنُقــُروا ألَنُْفِســِهْم أَبْــآًرا، أَبْــآًرا ُمَشــقَّ
ـِذي لَــْم يَْســلُْك ِفــي َمُشــورَِة األشــرار... لِكــْن ِفــي نَاُمــوِس  » طُوبَــى لِلرَُّجــِل الّـَ
ِعْنــَد  َمْغُروَســٍة  كََشــَجرٍَة  فَيَُكــوُن  َولَيْــالً.  نََهــاًرا  يَلَْهــُج  نَاُموِســِه  َوِفــي  َمَســرَّتُُه،  الــرَّبِّ 
َمَجــاِري الِْميَــاِه، الَِّتــي تُْعِطــي ثََمرََهــا ِفــي أََوانِــِه، َوَورَقَُهــا لَ يَْذبُــُل. َوكُلُّ َمــا يَْصَنُعــُه 
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يَْنَجــُح « )مزمــور 1: 1-3(. إننــا عندمــا نعيــد لشــريعة هللا كرامتهــا ونضعهــا فــي 
بيــن  القديمــة  والتقــوى  القديــم  اإليمــان  ينتعــش  بهــا  الالئــق  الشــرعي  مركزهــا 
ـرُِق َوانْظُــُروا،  : ِقُفــوا َعلَــى الطُـّ المعترفيــن بأنهــم شــعب هللا. » هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ
الِــُح؟ َوِســيُروا ِفيــِه، فَتَِجــُدوا  ــبُِل الَْقِديَمــِة: أَيْــَن ُهــَو الطَِّريــُق الصَّ َواْســأَلُوا َعــِن السُّ

.)16  :6 )إِرِْميَــا  لُِنُفوِســُكْم «  َراَحــًة 
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الدينونة 

االستقصائية 
)التحقيقية(

أَبْيَــُض  لِبَاُســُه  األيــام.  الَْقِديــُم  َوَجلَــَس  ُعــُروٌش،  ُوِضَعــْت  ـُه  أَنّـَ أََرى  » كُْنــُت 
، َوَعرُْشــُه لَِهيــُب نَــاٍر، َوبََكرَاتُــُه نَــاٌر ُمتَِّقــَدٌة.  ــوِف النَِّقــيِّ كَالثَّلْــِج، َوَشــْعُر رَأِْســِه كَالصُّ
اِمــِه. أُلُــوُف أُلُــوٍف تَْخِدُمــُه، َوَربَــَواُت َربَــَواٍت ُوقُــوٌف  10 نَْهــُر نَــاٍر َجــَرى َوَخــَرَج ِمــْن قُدَّ

)دانيــال 7: 9، 10(. األَْســَفاُر «  َوفُِتَحــِت  يــُن،  الدِّ فََجلَــَس  اَمــُه.  قُدَّ
لقــد انكشــفت لعينــي النبــي رؤيــا اليــوم العظيــم المهيــب عندمــا تُعــرض أََمــام 
عينــي ديــان كل األَرْض أخــالق النــاس وحياتهــم ألجــل فحصهــا فيُجــازي كل واحــد 
» كمــا يكــون عملــه «. إن القديــم األيــام هــو هللا اآلب. يقــول المرنــم: » مــن قبــل أن 
تولــد الجبــال أو أبــدأَت األَرْض والمســكونَة منــذ األزل إلــى األبــد أنــت هللا « )مزمــور 
90: 2(. إنه هو، مصدر وجود كل الكائنات ونبع كل شــريعة، الذي ســيترأس في 
الدينونــة. وســيكون حاضــراً فــي تلــك المحاكمــة العظيمــة » ربــوات ربــوات وألــوف 

ألــوف « مــن المالئكــة كخــدام وشــهود.
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ــَماِء ِمثْــُل ابْــِن إِنَْســاٍن أَتَــى  » كُْنــُت أََرى ِفــي ُرَؤى اللَّيْــِل َوإَِذا َمــَع ُســُحِب السَّ
اَمــُه. فَأُْعِطــَي ُســلْطَانًا َوَمْجــًدا َوَملَُكوتـًـا لِتَتََعبَّــَد  بـُـوُه قُدَّ َوَجــاَء إلــى الَْقِديــِم األيــام، فََقرَّ
ــُعوِب َواألَُمــم َواألَلِْســَنِة. ُســلْطَانُُه ُســلْطَاٌن أَبَــِديٌّ َمــا لَــْن يَــُزوَل، َوَملَُكوتـُـُه  لَــُه كُلُّ الشُّ
َمــا لَ يَْنَقــرُِض « )دانيــال 7: 13، 14(. إن مجــيء المســيح الموصــوف هنــا ليــس 
هــو مجيئــه الثانــي إلــى األَرْض. فهــو يأتــي إلــى القديــم األيــام فــي الســماء ليأخــذ 
ل  المجــيء،  هــذا  عملــه كوســيط.  ختــام  فــي  يُعطاهــا  وملكوتــا  ومجــدا  ســلطانا 
مجيئــه الثانــي إلــى األَرْض، هــو الــذي أنبــئ عنــه فــي النبــوة ويحــدث فــي نهايــة الـــ 
2300 يــوم فــي عــام 1844. إن رئيــس كهنتنــا العظيــم يدخــل إلــى قــدس األقــداس 
أعمــال  بآخــر  ليقــوم  هللا  حضــرة  فــي  يظهــر  وهنــاك  الســماء،  مالئكــة  بــه  تحــف 
خدمتــه ألجــل اإلنســان: إنجــاز عمــل الدينونــة الســتقصائية وُصنــع كفــارة عــن كل 

مــن يتبرهــن اســتحقاقهم فوائدهــا.
فــي الخدمــة الرمزيــة لــم يكــن مــن نصيــب فــي خدمــة يــوم الكفــارة إل لمــن أتــى 
أََمــام هللا معترفــاً وتائبــاً وُغفــرت خطايــاه بواســطة دم ذبيحــة الخطيئــة ونقلــت إلــى 
القــدس. وكذلــك فــي اليــوم العظيــم، يــوم الكفــارة النهائيــة والدينونــة الســتقصائية، 
فالقضايــا التــي يُنظــر فيهــا هــي وحدهــا التــي تخــص المعتَبريــن شــعَب هللا. أمــا 
دينونــة األشــرار فمنفصلــة، وهــي عمــل منفــرد بذاتــه وتحــدث فــي وقــت متأخــر بعــد 
ـُه الَْوقْــُت لبِْتــَداِء الَْقَضــاِء ِمــْن بَيْــِت هللِا. فــإن كَاَن أَوَّلً ِمنَّــا، فََمــا ِهــَي  هــذا. » ألَنّـَ

نَِهايَــُة الَِّذيــَن لَ يُِطيُعــوَن إِنِْجيــَل هللِا؟ « )1 بطــرس 4: 17(.
النــاس وأعمالهــم  إن األســفار الموجــودة فــي الســماء المســجل فيهــا أســماء 
يــُن، َوفُِتَحــِت  هــي التــي ســتقرر أحــكام الدينونــة. يقــول دانيــال النبــي: » فََجلـَـَس الدِّ
» َوانَْفتََحــْت  القــول:  هــذا  يضيــف  نفســه  المنظــر  يصــف  إذ  والرائــي  األَْســَفاُر «. 
ــا ُهــَو َمْكتُــوٌب ِفــي  أَْســَفاٌر، َوانَْفتَــَح ِســْفٌر آَخــُر ُهــَو ِســْفُر الَْحيَــاِة، َوِديــَن األَْمــَوات ِممَّ

األَْســَفاِر ِبَحَســِب أعمالِهــْم « )رؤيــا 20: 12(.
يحتــوي ســفر الحيــاة علــى أســماء كل مــن دخلــوا خدمــة هللا. وقــد أمــر يســوع 
الســماوات « )لوقــا 10:  فــي  تالميــذه قائــال: » افرحــوا ... إن أســماءكم كتبــت 
الحيــاة «  فــي ســفر  أســماؤهم  » الذيــن  األمنــاء  زمالئــه  عــن  يتكلــم  وبولــس   .)20
منــذ  يكــن  لــم  الســنين ورأى » زمــان ضيــق  عبــر  دانيــال  نظــر  وإذ  )فيلبــي 4: 3(. 
كانت أمة « أعلن أن شــعب هللا ســينجَّى، » كل من يوجد مكتوبا في الســفر «. 
والرائــي يقــول أن الذيــن ســيدخلون مدينــة هللا ســيكونون » المكتوبيــن فــي ســفر 

حيــاة الخــروف « )دانيــال 12: 1؛ رؤيــا 21: 27( وحدهــم مــن دون ســواهم.
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وقــد كُتــب أََمــام هللا » ســفر تذكــرة « وُســجلت فيــه األعمــال الصالحــة التــي 
هــي مــن عمــل » الذيــن اتقــوا الــرب والمفكريــن فــي اســمه « )مالخــي 3: 16(. 
فــي  بهــا مســجلة  التــي قامــوا  المحبــة  بــه وأعمــال  الــذي نطقــوا  إن كالم اإليمــان 
يــا الهــي ...  إلــى ذلــك عندمــا يقــول: » اذكرنــي  أســفار الســماء. ويشــير نحميــا 
ول تمــُح حســناتي التــي عملتهــا نحــو بيــت إلهــي « )نحميــا 13: 14(. ففــي ســفر 
تجربــة  أمانــة كل  بــكل  ن  يــدوَّ وفيــه  البــر.  أعمــل  مــن  عمــل  ـد كل  يُخلّـَ تذكــرة هللا 
يقاومهــا المؤمــن وكل شــر ينتصــر عليــه وكل كلمــة تعبِّــر عــن الرأفــة والرحمــة. كمــا 
يســجل فيــه أَيْضــاً كل أعمــال التضحيــة وكل ألــم وحــزن احتملــه عبيــد الــرب ألجــل 
المســيح. وصاحــب المزاميــر يقــول: » تَيََهانــي راقبــت اجعــل أنــت دموعــي فــي 

زقــك. أمــا هــي فــي ســفرك « )مزمــور 56: 8(.
يُْنونَِة،  وكذلك يوجد سجل بخطايا الناس. » ألَنَّ هللَا يُْحِضُر كُلَّ َعَمل إلى الدَّ
، إِْن كَاَن َخيْرًا أَْو َشرًّا «. » كُلَّ كَلَِمٍة بَطَّالٍَة يَتََكلَُّم ِبَها النَّاُس َسْوَف  َعلَى كُلِّ َخِفيٍّ
ُر َوِبَكالَِمــَك  يــِن «. والمخلــص يقــول » ِبَكالَِمــَك تَتَبَــرَّ يُْعطُــوَن َعْنَهــا ِحَســابًا يَــْوَم الدِّ
الخفيــة  اإلنســان  نوايــا  وتظهــر   .)37  ،36  :12 متــى  14؛   :12 )جامعــة  تُــَداُن « 
ـالَِم َويُظِْهــُر آَراَء  وبواعثــه فــي الســجل الــذي ل يخطــئ ألن هللا » َســيُِنيُر َخَفايَــا الظّـَ
الُْقلُوِب « )1 كورنثوس 4: 5(: » َها قَْد كُِتَب أََمامي ... آثَاَمُكْم وَآثَاَم آبَائُِكْم َمًعا 

ــاَل الــرَّبُّ « )إشــعياء 65: 6، 7(. قَ
ل بــد أن يمــر عمــل كل إنســان أََمــام عيــن هللا الفاحصــة ويســجل أمــا فــي خانــة 
األمانــة وأمــا فــي خانــة الخيانــة. وأََمــام كل اســم يكتــب فــي أســفار الســماء كل كلمــة 
بطالة وكل عمل أناني وكل واجب لم يتم وكل خطيئة ســرية وكل تصنع ماكر بدقة 
عظيمــة ومخيفــة. واإلنــذارات المرســلة مــن الســماء والتــي أهملــت واللحظــات التــي 
ضاعــت والفــرص التــي لــم يحســن النــاس اســتخدامها والتأثيــرات التــي حدثــت أن 

للخيــر أو للشــر بنتائجهــا البعيــدة المــدى، كل ذلــك يدونــه المــالك المســجِّل.

مقياس الدينونة
إن شــريعة هللا هــي المقيــاس الــذي بموجبــه تقــاس وتمتحــن أخــالق النــاس 
وحياتهــم فــي يــوم الديــن. يقــول الحكيــم: » اتــق هللا واحفــظ وصايــاه ألن هــذا هــو 
]واجــب[ اإلنســان كلــه. ألن هللا يحضــر كل عمــل إلــى الدينونــة « )جامعــة 12: 
ــوا  13، 14(. ويعقــوب الرســول يوصــي إخوتــه قائــال: » هَكــَذا تََكلَُّمــوا َوهَكــَذا افَْعلُ

ـِة « )يعقــوب 2: 12(.  يّـَ كََعِتيِديــَن أَْن تَُحاكَُمــوا ِبَناُمــوِس الُْحرِّ
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ســيكون للذيــن، فــي يــوم الدينونــة، » ُحســبوا أهــال « نصيــب فــي قيامــة األبــرار. 
ْهــِر َوالِْقيَاَمــِة ِمــَن  فلقــد قــال يســوع: » الَِّذيــَن ُحِســبُوا أَْهــالً لِلُْحُصــوِل َعلـَـى ذلـِـَك الدَّ
األَْمــَوات ... ألَنَُّهــْم ِمثْــُل الَْمالَئَِكــِة، َوُهــْم أَبَْنــاُء هللِا، إذ ُهــْم أَبَْنــاُء الِْقيَاَمــِة « )لوقــا 
الَِحــاِت إلــى  20: 35، 36(. ثــم هــو يعلــن أَيْضــاً قائــال: » فَيَْخــُرُج الَِّذيــَن فََعلُــوا الصَّ
ــاِة « )يوحنــا 5: 29(. ولــن يقــوم األَْمــَوات األبــرار إل بعدمــا تتــم الدينونــة  ِقيَاَمــِة الَْحيَ
يكونــوا حاضريــن  لــن  فهــم  ولهــذا  الحيــاة «.  » لقيامــة  أهــال  يحســبون  فيهــا  التــي 

بأشــخاصهم فــي المحكمــة عندمــا تفحــص أســفارهم ويحكــم فــي قضاياهــم.
وســيظهر يســوع كشــفيع لهــم ليترافــع ألجلهــم أََمــام هللا. » َوإِْن أَْخطَــأَ أََحــٌد 
فَلََنــا َشــِفيٌع ِعْنــَد اآلِب، يَُســوُع الَْمِســيُح الْبَــارُّ « )1 يوحنــا 2: 1(. » ألَنَّ الَْمِســيَح 
ــَماِء َعيِْنَهــا،  ــْل إلــى السَّ ــِة، بَ ــٍد أَْشــبَاِه الَْحِقيِقيَّ ــَداٍس َمْصُنوَعــٍة ِبيَ ــْم يَْدُخــْل إلــى أَقْ لَ
إلــى  أَيْضــاً  يخلــص  أن  يقــدر  ثــم  » فمــن  ألجلَنــا «،  هللِا  َوْجــِه  أََمــام  اآلَن  لِيَظَْهــَر 
التمــام الذيــن يتقدمــون بــه إلــى هللا إذ هــو حــي فــي كل حيــن ليشــفع فيهــم « 

)عبرانييــن 9: 24؛ 7 : 25(.

فتح األسفار
أََمــام هللا حيــاة كل مــن قــد  وعندمــا تفتــح األســفار فــي الدينونــة تســتعرض 
فهــو  األَرْض  علــى  أول  عاشــوا  قــد  مــن  بحيــاة  شــفيعنا  يبــدأ  فــإذ  بيســوع.  آمنــوا 
يســتعرض قضايــا كل جيــل بالتتابــع ويختتــم ذلــك باألحيــاء. كل اســم يذكــر وكل 
ومتــى  أخــرى.  أســماء  وترفــض  األســماء  بعــض  فتقبــل  بتدقيــق.  تفحــص  قضيــة 
وجــد فــي األســفار خطايــا البعــض باقيــة إذ لــم يتوبــوا عنهــا ولــم تغفــر فأســماؤهم 
تمحــى مــن ســفر الحيــاة. وكل مــا كتــب لهــم مــن أعمــال صالحــة فــي ســفر تذكــرة 
هللا يمحــى. لقــد أعلــن هللا قائــال لموســى: » َمــْن أَْخطَــأَ إِلَــيَّ أَْمُحــوُه ِمــْن كِتَاِبــي « 
)خــروج 32: 33(. والنبــي حزقيــال يقــول: » َوإَِذا َرَجــَع الْبَــارُّ َعــْن ِبــرِِّه َوَعِمــَل إِثًْمــا 
يُر، أَفَيَْحيَــا؟ ُكلُّ ِبــرِِّه الَّــِذي َعِملَــُه َل  ــرِّ َوفََعــَل ِمثـْـَل ُكلِّ الرََّجاَســاِت الَِّتــي يَْفَعلَُهــا الشِّ

يُْذكَــُر « )حزقيــال 18: 24(.
فــكل مــن قــد تابــوا عــن الخطيئــة توبــة صادقــة وباإليمــان صــار لهــم الحــق فــي دم 
المســيح كذبيحتهــم الكفاريــة كُتــب أََمــام أســمائهم فــي أســفار الســماء الغفــران إذ 
قــد صــاروا شــركاء فــي بــر المســيح وُوجــد إن صفاتهــم علــى وفــاق مــع شــريعة هللا. 
هــؤلء تُمحــى خطاياهــم ويُحســبون أهــال للحيــاة األبديــة. والــرب يعلــن علــى لســان 
إشــعياء النبــي قائــال: » أَنَــا أَنَــا ُهــَو الَْماِحــي ُذنُوبَــَك ألجــل نَْفِســي، َوَخطَايَــاَك لَ 

482, 483



الدينونة الستقصائية )التحقيقية(  |  441

َســيَلْبَُس  يَْغلِــُب فَذلِــَك  قــال يســوع: » َمــْن  أَذْكُرَُهــا « )إشــعياء 43: 25(. ولقــد 
ــاِة، َوَســأَْعتَرُِف ِباْســِمِه أََمــام أَِبــي َوأََمــام  ثِيَابًــا ِبيًضــا، َولَــْن أَْمُحــَو اْســَمُه ِمــْن ِســْفِر الَْحيَ
اَم أَِبــي الَّــِذي  اَم النَّــاِس أَْعتـَـرُِف أَنـَـا أَيْضــاً ِبــِه قـُـدَّ َمالَئَِكِتــِه «، “فـَـُكلُّ َمــْن يَْعتـَـرُِف ِبــي قـُـدَّ
اَم أَِبــي الَّــِذي ِفــي  اَم النَّــاِس أُنِْكــرُُه أَنـَـا أَيْضــاً قـُـدَّ ــَماَواِت، َولِكــْن َمــْن يُْنِكرُنــي قـُـدَّ ِفــي السَّ

ــَماَواِت « )رؤيــا 3: 5؛ متــى 10: 32، 33(. السَّ
إن أعظــم اهتمــام يبديــه النــاس بأحــكام المحاكــم األَرْضيــة إنمــا يمثــل، علــى 
نحــو باهــت، الهتمــام الــذي يبــدو فــي محاكــم الســماء عندمــا تســتعرض األســماء 
اإللهــي  الوســيط  وســيقدم  األَرْض.  كل  ديــان  أََمــام  الحيــاة  ســفر  فــي  المكتوبــة 
التماســا بــأن كل مــن قــد انتصــروا باإليمــان بدمــه تغفــر لهــم معاصيهــم ليعــودوا 
إلــى وطنهــم فــي جنــة عــدن، ويكللــون كمــن هــم وارثــون معــه » الُْحْكــم األَوَّل « 
يفكــر  ليخــدع جنســنا ويجربنــا كان  بــذل جهــوده  إذ  الشــيطان  إن   .)8 )ميخــا 4: 
فــي إحبــاط الخطــة اإللهيــة فــي خلــق اإلنســان ولكــن هــا المســيح اآلن يســأل أن 
تنفــذ هــذه الخطــة كمــا لــو لــم يكــن اإلنســان قــط أخطــأ قــط أو ســقط. إنــه ل يســأل 
فــي  يشــاركوه  أن  أَيْضــاً  بــل  فحســب،  لشــعبه  الشــامل  التــام  والتبريــر  الغفــران 

مجــده ويجلســوا معــه فــي عرشــه.

يتوسل ألجل رعايا نعمته
وفيمــا يســوع يتوســل ألجــل رعايــا نعمتــه يشــكوهم الشــيطان أََمــام هللا كعصــاة 
ويجعلهــم  الشــكوك  إلــى  يســوقهم  أن  األعظــم  المخــادع  حــاول  لقــد  ومتعديــن. 
هــا  واآلن  شــريعته.  وينقضــون  محبتــه  عــن  ويحيــدون  هللا  فــي  ثقتهــم  يخســرون 
هــو يشــير إلــى ســجل حياتهــم والنقائــص الباديــة فــي أخالقهــم وعــدم مشــابهتهم 
جربهــم  قــد  التــي  الخطايــا  كل  وإلــى  فاديهــم،  علــى  العــار  جلــب  ممــا  للمســيح، 

عــي أنهــم رعايــاه. ليرتكبوهــا، وبســبب هــذا كلــه فهــو يدَّ
ل ينتحــل يســوع عــذرا لخطاياهــم لكنــه يظهــر توبتهــم وإيمانهــم، وإذ يطالــب 
بحقهــم فــي الغفــران يرفــع يديــه المثقوبتيــن أََمــام اآلب والمالئكــة القديســين قائــال: 
ُروٌح  ِهــَي  هللِا  » َذبَائِــُح  ــي «  كفَّ علــى  نقشــتهم  لقــد  بأســمائهم.  أعرفهــم  » انــي 
ُمْنَكِســرٌَة. الَْقلْــُب الُْمْنَكِســُر َوالُْمْنَســِحُق يَــا هللَاُ لَ تَْحتَِقــرُُه « )مزمــور 51: 17(. ثــم 
يعلــن قائــال للمشــتكي علــى شــعبه. » لِيَْنتَِهــرَْك الــرَّبُّ يَــا َشــيْطَاُن! لِيَْنتَِهــرَْك الــرَّبُّ 
الَّــِذي اْختـَـاَر أُورَُشــلِيَم! أَفَلَيْــَس هــَذا ُشــْعلًَة ُمْنتََشــلًَة ِمــَن النَّــاِر؟ « )زكريــا 3: 2(. إن 
المســيح ســيُلبس عبيــده األمنــاء ثــوب بــره ليحضرهــم أََمــام أبيــه » كَِنيَســًة َمِجيــَدًة، 
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ذلِــَك « )أفســس 5: 27(. وســتظل  ِمثْــِل  ِمــْن  َشــْيٌء  أَْو  َغْضــَن  َولَ  ِفيَهــا  َدنَــَس  لَ 
أســماؤهم مكتوبــة فــي ســفر الحيــاة، وقــد قيــل عنهــم: » َسيَْمُشــوَن َمِعــي ِفــي ثِيَــاٍب 

وَن « )رؤيــا 3: 4(. ِبيــٍض ألَنَُّهــْم ُمْســتَِحقُّ
وهكــذا ســيتحقق إتمــام وعــد العهــد الجديــد كامــالً » ألنـّـي أصَفــُح عــن إثِمِهــْم، 
ول أذكُــُر َخطيَّتَُهــْم بَعــُد «، » ِفــي تِلـْـَك األيــام َوِفــي َذلـِـَك الزََّمــاِن يَُقــوُل الــرَّبُّ يُطْلـَـُب 
إِثُْم إِْســرَائِيل فاَلَ يَُكوُن َوَخِطيَُّة يَُهوَذا فاَلَ تُوَجُد « )إِرِْميَا 31: 34؛ 50: 20(. » ِفي 
ذلـِـَك الْيَــْوِم يَُكــوُن ُغْصــُن الــرَّبِّ بََهــاًء َوَمْجــًدا، َوثََمــُر األَرْض فَْخــرًا َوِزيَنــًة لِلنَّاِجيــَن ِمــْن 
ى  ــرَُك ِفــي أُورَُشــلِيَم، يَُســمَّ ــِذي يُتْ ــْوَن َوالَّ ــِذي يَبَْقــى ِفــي ِصْهيَ إِْســرَائِيل. َويَُكــوُن أَنَّ الَّ

وًســا. كُلُّ َمــْن كُِتــَب لِلَْحيَــاِة ِفــي أُورَُشــلِيَم « )إشــعياء 4: 2، 3(. قُدُّ

محو الخطايا
مجــيء  قبــل  الخطايــا  ومحــو  الســتقصائية  الدينونــة  عمــل  يتــم  أن  بــد  ل 
فإنــه  األســفار  فــي  مكتــوب  هــو  ممــا  ســيدانون  األَْمــَوات  أن  وبمــا  ثانيــة.  الــرب 
تفحــص  فيهــا  التــي  الدينونــة  بعــد  إل  النــاس  خطايــا  تمحــى  أن  المســتحيل  مــن 
قضاياهــم. لكــّن بطــرس الرســول يعلــن بــكل وضــوح أن خطايــا المؤمنيــن ســتمحى 
المســيح «  الــرَّبِّ ويرســل يســوع  َوْجــِه  ِمــْن  الَْفــَرِج  أَْوقَــاُت  تَأْتِــَي  عندمــا » عندمــا 
)أعمــال 3: 19، 20(. وفــي نهايــة الدينونــة الســتقصائية ســيأتي المســيح وأجرتــه 

يكــون عملــه. كمــا  واحــد  ليجــازي كل  معــه 
يخــرج  إِْســرَائِيل  عــن  يكفــر  بعدمــا  الكهنــة  رئيــس  كان  الرمزيــة  الخدمــة  فــي 
» ِبــالَ  ســيظهر  كوســيط  عملــه  نهايــة  فــي  المســيح  فكذلــك  الجماعــة.  ويبــارك 
األبديــة.  بالحيــاة  المنتظــر  شــعبه  ليبــارك   )28  :9 )عبرانييــن  لِلَْخــالَِص «  َخِطيَّــٍة 
وكمــا أن الكاهــن وهــو يزيــل الخطايــا ويطهــر منهــا القــدس كان يعتــرف بهــا علــى 
الشــيطان  علــى  الخطايــا  هــذه  ســيضع كل  المســيح  كذلــك  عزازيــل  تيــس  رأس 
حامــل  وهــو  عزازيــل  تيــس  إن  ثــم  عليهــا.  والمحــرض  الخطيئــة  أصــل  هــو  الــذي 
إلــى أرض مقفــرة )لوييــن 6: 22(. فكذلــك  بعيــدا  يرســل  إِْســرَائِيل كان  خطايــا 
ســيظل  يرتكبونهــا  هللا  شــعب  جعــل  التــي  الخطايــا  كل  يحمــل  إذ  الشــيطان 
بــال ســاكن،  آنــذاك مقفــرة وخربــة  تكــون  ألــف ســنة والتــي  فــي األَرْض  محبوســاً 
وأخيــرا ســيقع عليــه قصــاص الخطيئــة الكامــل فــي النــار التــي ستالشــي األشــرار. 
وهكــذا ســيصل تدبيــر الفــداء العظيــم إلــى إتمامــه الكامــل فــي اســتئصال الخطيئــة 

الشــر.  فــي البتعــاد عــن  يرغبــون  مــن  النهائــي وخــالص كل 
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في الزمن المحدد
وفــي الزمــن المحــدد للدينونــة — أي نهايــة الـــ 2300 يــوم فــي عــام 1844 — 
بــدأت عمليــة الفحــص والتحقيــق والســتقصاء ومحــو الخطايــا. وكل مــن قــد اتخــذوا 
ألنفســهم اســم المســيح ل بــد أن يمــروا فــي امتحانهــا الفاحــص. وســيُدان األحيــاء 

ــا ُهــَو َمْكتُــوٌب ِفــي األَْســَفاِر ِبَحَســِب أعمالِهــْم «. واألَْمــَوات » ِممَّ
مــن  أو تمحــى  تغفــر  لــن  يَتُــْب عنهــا مرتكبوهــا ول تركوهــا  لــم  التــي  والخطايــا 
قــد  هــذا  يكــون  ربمــا  يــوم هللا.  فــي  الخاطــئ  شــاهدة ضــد  ســتقف  بــل  األســفار 
ارتكــب أعمالــه الشــريرة فــي نــور النهــار أو فــي دجــى الليــل ولكنهــا ظاهــرة ومكشــوفة 
أََمــام عينــي ذاك الــذي معــه أمرُنــا. فمالئكــة هللا رأوا كل خطيئــة وســجلوها فــي 
األســفار التــي ل تخطــئ. قــد تُخفــى الخطيئــة أو ينكرهــا مرتكبهــا وتُســتر عــن عينــي 
األب أو األم أو الزوجــة أو األولد أو الرفــاق، وربمــا ل يشــتبه أحــد أقــل اشــتباه فــي 
مرتكــب الشــر ول يعرفــه أحــد ســواه ولكنــه مكشــوف لــدى أجنــاد الســماء. إن أشــد 
الليالــي حلوكــة والتكتــم الشــديد والحيــل الخادعــة، كل ذلــك ل يكفــي ليخفــي فكــرا 
واحــدا شــريرا عــن علــم اإللــه الســرمدي. فعنــد هللا ســجل دقيــق لــكل بيــان غيــر 
عــادل ولــكل معاملــة ظالمــة. ل يخدعــه التظاهــر بالتقــوى ول يخطــئ فــي تقديــر 
الُخلـُـق. قــد ينخــدع النــاس بالنســبة إلــى الفاســدي القلــوب لكــّن عينــي هللا تخترقــان 

كل الحجــب واألقنعــة وتكتشــفان أعمــاق الحيــاة.
يــا لــه مــن فكــر مهيــب! فــإذ تمــر األيــام أحدهــا فــي أثــر اآلخــر عابــرة إلــى األبديــة 
قيــل  الــذي  فالــكالم  الســماء.  أســفار  فــي  لتــدون  ســجالتها  أثقــال  تحمــل  فهــي 
لقــد ســجل المالئكــة الخيــر والشــر  أُنجــزت ل يمكــن اســتردادها.  التــي  واألعمــال 
كليهمــا. إن أقــوى الغــزاة الفاتحيــن الذيــن عاشــوا علــى األَرْض ل يمكنــه اســترجاع 
مــا ُســجل عليــه حتــى فــي يــوم واحــد. فأعمالنــا وأقوالنــا وحتــى بواعثنــا الخفيــة لهــا 
وزنهــا فــي تقريــر مصيرنــا الــذي فيــه ســعادتنا أو شــقاؤنا. ومــع أننــا قــد ننســاها فإنهــا 

تحمــل شــهادتها إمــا لتبريرنــا وإمــا إلدانتنــا.
الفنــان المصقولــة  ومثلمــا تنطبــع تقاطيــع الوجــه بدقــة ل تخطــئ علــى لوحــة 
كذلــك يُرســم الُخلُــق بــكل أمانــة فــي أســفار الســماء. ومــع ذلــك فمــا أقــل مــا يحــس 
اإلنســان بالجــزع مــن ذلــك الســجل الــذي ســتطَّلع عليــه الخالئــق الســماوية! ولــو 
أمكــن أن يــزاح الســتار الــذي يفصــل بيــن العالــم المنظــور والعالــم غيــر المنظــور ويــرى 
بنــو اإلنســان مــالكا يســجل عليهــم كل كلمــة وكل عمــل، وأنهــم ل بــد ســيواجهون 
بمــا قــد ســجل عليهــم مــرة أخــرى فــي يــوم الديــن، فمــا أكثــر الــكالم الــذي يمتنــع 
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النــاس عــن النطــق بــه مثلمــا يفعلــون يوميــا، ومــا أكثــر األعمــال التــي كان أصحابهــا 
يكفــون عــن عملهــا.

وفــي الدينونــة ســيُفحص اســتخدام كل وزنــة. كيــف اســتخدمنا وشــغلنا رأس 
المــال الــذي أقرضتنــا إيــاه الســماء. وهــل الــرب فــي مجيئــه ســيأخذ مــا لــه مــع ربــاً؟ 
هل أحســنا اســتخدام القوى المودعة بين أيدينا وقلوبنا وعقولنا لمجد هللا وخير 
العالــم؟ وكيــف اســتخدمنا أوقاتنــا وأقالمنــا وأصواتنــا وأموالنــا وتأثيرنــا؟ ومــاذا فعلنــا 
ألجــل المســيح فــي أشــخاص الفقــراء والمجربيــن واليتيــم واألرملــة؟ لقــد ائتمننــا هللا 
علــى كلمتــه المقدســة فمــاذا فعلنــا بالنــور والحــق اللذيــن أُعطيــا لنــا لجعــل النــاس 
يطّلعــون علــى الخــالص؟ ل قيمــة لمجــرد العتــراف باإليمــان بالمســيح، إنمــا المحبــة 
التــي تبرهــن عليهــا األعمــال هــي وحدهــا األصيلــة. فالمحبــة وحدهــا هــي فــي نظــر 
الســماء ذات قيمــة، وكل مــا نفعلــه مدفوعيــن بهــا، مهمــا بــدا صغيــرا فــي تقديــر 

النــاس، يقبلــه هللا ويكافــئ عليــه.
تبــدو أنانيــة النــاس الخفيــة ظاهــرة فــي أســفار الســماء. ففيهــا ســجل الواجبــات 
التــي لــم يتمموهــا تجــاه بنــي جنســهم، وكذلــك نســيان مطالــب المخلــص. وفيهــا 
أَيْضــاً ســيرون كــم مــرة أعطــي للشــيطان الوقــت والفكــر والقــوة التــي هــي مــن حــق 
الســماء.  إلــى  المالئكــة  يحملــه  الــذي  ذاك  ومحــزن  مبــٍك  ســجل  إنــه  المســيح. 
فالخالئــق العاقلــة والمعترفــون بأنهــم أتبــاع المســيح ينشــغلون بإحــراز ممتلــكات 
العالــم أو بالتمتــع بالمســرات األَرْضيــة. والمــال والوقــت والقــوة تقــدم علــى مذبــح 
للصــالة  تكــرس  التــي  الدقائــق  أقــل  مــا  ولكــن  العنــان لأهــواء.  التباهــي وإطــالق 

وتفتيــش الكتــب وتذلــل النفــس والعتــراف بالخطيئــة.
يختــرع الشــيطان مكايــد ل حصــر لهــا ليشــغل عقولنــا ويصرفهــا عــن التأمــل 
فــي العمــل نفســه الــذي ينبغــي أن نعرفــه معرفــة جيــدة. فالمخــادع األعظــم يبغــض 
الحقائــق العظيمــة التــي تكشــف لنــا عــن الذبيحــة الكفاريــة والوســيط القديــر. وهــو 
يعلم أنه بالنسبة إليه كل شيء يتوقف على صرف عقول الناس عن يسوع وحقه.

طريق القداسة
ينبغــي للذيــن يريــدون أن يشــتركوا فــي بــركات وســاطة المخلــص أل يســمحوا 
ألي شــيء بــأن يتدخــل فــي قيامهــم بالواجــب فــي تكميــل القداســة بخــوف هللا. 
فالســاعات الثمينــة بــدل مــن صرفهــا فــي الملــذات أو العنايــة بالمظاهــر أو جمــع 
وينبغــي  والصــالة.  الغيــرة  بــروح  الحــق  كلمــة  فــي درس  تقضــي  أن  ينبغــي  المــال 
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لشــعب هللا أن يفهمــوا موضــوع القــدس والدينونــة الســتقصائية فهمــا واضحــا. 
فالجميــع يحتاجــون إلــى أن يعرفــوا ألنفســهم مركــز رئيــس كهنتهــم العظيــم وعملــه، 
فــي هــذا  الــذي هــو جوهــري  إيمانهــم،  يدربــوا  أن  يســتحيل عليهــم  وإل فســوف 
الوقــت، أو أن يمــأوا المركــز الــذي يقصــد هللا أن يمــأوه. فلــكل فــرد نفــس ولــه أن 
يخلصها أو يخســرها. ولكل واحد قضية معلقة في محكمة هللا، وعلى كل واحد 
أن يقــف أََمــام الديــان العظيــم وجهــا لوجــه. إذاً فكــم هــو مهــم جــدا أن يتأمــل كل 
واحــد ويفكــر كثيــرا فــي ذلــك المنظــر الخطيــر عندمــا تبــدأ الدينونــة وتفتــح األســفار 

وعندمــا يقــوم كل إنســان مــع دانيــال لقرعتــه فــي نهايــة األيــام.
يشــهدوا  أن  المواضيــع  هــذه  فــي  النــور  علــى  حصلــوا  قــد  مــن  كل  وعلــى 
بالحقائــق العظيمــة التــي ســلمهم هللا إياهــا. إن القــدس فــي الســماء هــو المركــز 
الفعلــي لعمــل المســيح مــن أجــل النــاس. وهــو يهــم كل نفــس حيــة علــى األَرْض 
ويكشــف ألنظــار النــاس عــن تدبيــر الفــداء ويأتــي بنــا إلــى نهايــة الزمــن نفســها ويعلــن 
أن  فــي غايــة األهميــة  إنــه ألمــر  البــر والخطيئــة.  بيــن  للصــراع  الظافــرة  النتيجــة  لنــا 
يفحــص الجميــع هــذه المواضيــع فحصــا جيــدا كامــالً حتــى يكونــوا قادريــن علــى أن 

يجاوبــوا فرديّــاً عــن ســبب الرجــاء الــذي فيهــم.

شفاعة المسيح
جــدا  أمــر جوهــري  اإلنســان  األعلــى ألجــل  القــدس  فــي  المســيح  إن شــفاعة 
لتدبيــر الخــالص كمــا كان موتــه علــى الصليــب. فبموتــه بــدأ ذلــك العمــل الــذي 
بعــد قيامتــه صعــد ليكملــه فــي الســماء. وينبغــي لنــا أن ندخــل باإليمــان إلــى داخــل 
الحجاب: » َحيُث َدَخَل يَسوُع كَساِبٍق أِلجلنا « )عبرانيين 6: 20(. فنور صليب 
ألســرار  أوضــح  إدراك  علــى  نحصــل  وفيــه  المــكان،  ذلــك  علــى  ينعكــس  جلجثــة 
غيــر  باهظــة  كلفــة  الســماء  دفعــت  بعدمــا  أكمــل  قــد  اإلنســان  الفــداء. وخــالص 
محــدودة. والذبيحــة التــي قُدمــت كافيــة لســد كل مطالــب الشــريعة التــي انتهكــت 
م أََمــام  علــى أوســع مــدى. لقــد فتــح يســوع الطريــق إلــى عــرش أبيــه، وبواســطته تُقــدَّ

هللا كل الرغبــات المخلصــة التــي تجيــش فــي قلــب كل مــن يأتــون إليــه بإيمــان.
» َمْن يَْكتُُم َخطَايَاُه لَ يَْنَجُح، َوَمْن يُِقرُّ ِبَها َويَتْرُكَُها يُرَْحُم « )أمثال 28: 13(. لو 
عرف الذين يكتمون أخطاءهم وينتحلون لها األعذار ورأوا كم يفرح الشيطان بهم 
وكيــف يعيِّــر المســيَح والمالئكــَة القديســين بمســلك هــؤلء النــاس لكانــوا أســرعوا 
فــي العتــراف بخطاياهــم وطرحهــا بعيــدا عنهــم. فعــن طريــق النقائــص األخالقيــة 
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لــو تعلــق  أنــه ســينجح  يحــاول الشــيطان أن يســيطر علــى كل العقــل، وهــو يعلــم 
المــرء بهــا. لذلــك يعمــل الشــيطان دائمــا علــى تضليــل تابعــي المســيح بمغالطتــه 
المميتــة القائلــة أنــه يســتحيل عليهــم أن ينتصــروا. لكــّن يســوع يتوســل ألجلهــم بحــق 
يديــه المثقوبتيــن وجســده المســحوق، ويعلــن لــكل مــن يرغــب فــي اتِّباعــه قائــال: 
» تَْكِفيــَك نِْعَمِتــي « )2 كورنثــوس 12: 9(. » اِْحِملُــوا نِيــِري َعلَيُْكــْم َوتََعلَُّمــوا ِمنِّــي، 
ألَنِـّـي َوِديــٌع َوُمتََواِضــُع الَْقلْــِب، فَتَِجــُدوا َراَحــًة لُِنُفوِســُكْم. ألَنَّ نِيــِري َهيِّــٌن َوِحْملِــي 
فــال يعتبــرنَّ أحدنــا أن نقائصــه تســتعصى علــى  َخِفيــٌف « )متــى 11: 29، 30(. 

العــالج، فــاهلل ســيعطي إيمانــا ونعمــة لالنتصــار عليهــا.
إننــا اآلن عائشــون فــي يــوم الكفــارة العظيــم. فــي أثنــاء الخدمــة الرمزيــة، لمــا 
كان رئيــس الكهنــة يقــوم بعمليــة التكفيــر عــن إِْســرَائِيل، كان يُطلــب مــن الجميــع 
أََمــام الــرب لئــال يُقطعــوا مــن  أن يذللــوا أنفســهم بالتوبــة عــن الخطيئــة والتضــاع 
بيــن الشــعب. وكذلــك كل مــن يرغبــون فــي أن تبقــى أســماؤهم فــي ســفر الحيــاة، 
عليهــم اآلن فــي األيــام القليلــة الباقيــة مــن أيــام المتحــان أن يذللــوا أنفســهم أََمــام 
قلوبهــم  يفحصــوا  أن  لهــم  ينبغــي  الصادقــة.  والتوبــة  الخطيئــة  علــى  بالحــزن  هللا 
الــروح المســتخفة المســتهترة التــي انغمــس  بــكل أمانــة. إن تلــك  فحصــا عميقــا 
فيهــا كثيــرون مــن المعترفيــن بالمســيح ينبغــي طرحهــا بعيــدا. فثمــة حــرب جــادة 
الســيطرة  تحــاول  التــي  الشــريرة  ميولهــم  قهــر  فــي  يرغبــون  مــن  كل  أََمــام  صارمــة 
كجماعــات.  نخلــص  فلســنا  فــردي،  عمــل  هــي  الســتعداد  وعمليــة  عليهــم. 
وطهــارة إنســان ل تعــوِّض عــن نقــص آخــر. فمــع أن كل األمــم ســتقف أََمــام هللا 
للدينونــة فهــو ســيمتحن قضيــة كل فــرد بــكل دقــة واختبــار فاحــص كمــا لــو لــم يكــن 
إنســان آخــر عائشــا علــى األَرْض. ينبغــي أن يمتحــن كل إنســان ويوجــد بــال دنــس 

أو غضــن أو شــيء مــن مثــل ذلــك.
إن المشــاهد المتصلــة بعمــل الكفــارة الختامــي خطيــرة ومقدســة. والمصالــح 
المشــتملة عليــه مهمــة جــدا. والدينونــة جاريــة اآلن فــي المقــدس الســماوي. وقــد 
ظــل هــذا العمــل متقدمــا ســنين طويلــة. وســتمر تلــك الدينونــة ســريعا إلــى قضايــا 
األحياء، وليس من يعرف مقدار تلك السرعة. وفي محضر هللا الرهيب ستراجع 
حياتنــا. وفــي هــذا الوقــت أكثــر مــن كل وقــت آخــر يليــق بــكل نفــس أن تلتفــت إلــى 
إنــذار المخلــص القائــل: » اِْســَهُروا َوَصلُّــوا، ألَنَُّكــْم لَ تَْعلَُمــوَن َمتَــى يَُكــوُن الَْوقْــُت « 
ــَة َســاَعٍة  ــُم أَيَّ ، َولَ تَْعلَ ــَك كَلِــصٍّ ــْم تَْســَهْر، أُقْــِدْم َعلَيْ )مرقــس 13: 33(. » فإنــي إِْن لَ

أُقْــِدم َعلَيْــَك « )رؤيــا 3: 3(.
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تقرير مصير الجميع
وعندمــا ينتهــي عمــل دينونــة الفحــص ســيكون قــد تقــرر مصيــر الجميــع للحيــاة 
أو للمــوت. وتنتهــي فرصــة الختبــار قبــل ظهــور الــرب فــي ســحب الســماء بوقــت 
قصيــر. والمســيح إذ ســبق ونظــر إلــى ذلــك الوقــت فــي الرؤيــا أعلــن قائــال: » َمــْن 
ْر بَْعــُد.  ــْس بَْعــُد. َوَمــْن ُهــَو بَــارٌّ فَلْيَتَبَــرَّ يَظْلِــْم فَلْيَظْلِــْم بَْعــُد. َوَمــْن ُهــَو نَِجــٌس فَلْيَتََنجَّ
ــي َســِريًعا َوأُْجرَتِــي َمِعــي ألَُجــاِزَي كُلَّ  ــا آتِ ْس بَْعــُد، َوَهــا أَنَ ٌس فَلْيَتََقــدَّ َوَمــْن ُهــَو ُمَقــدَّ

َواِحــٍد كََمــا يَُكــوُن َعَملُــُه « )رؤيــا 22: 11، 12(.
الفانــي،  الجســد  حالــة  فــي  األَْرض  علــى  عائشــين  واألشــرار  األبــرار  ســيظل 
والنــاس سيغرســون ويبنــون ويأكلــون ويشــربون. غيــر شــاعرين كلهــم أن الحكــم 
الــذي ل يُــرد قــد نُطــق بــه فــي المقــدس الســماوي. قبــل الطوفــان وبعدمــا دخــل 
نــوح الفلــك أغلقــه الــرب عليــه وأبقــى الفجــار خارجــا، ولكــن لمــدى ســبعة أيــام 
فــي  ســائرين  ظلــوا  بالهــالك  عليهــم  قــد قضــي  أنــه  يعلمــون  النــاس  يكــن  لــم  إذ 
عــدم الكتــراث وحيــاة حــب الملــذات وكانــوا يســخرون بنــذر الدينونــة الوشــيكة 
اإِلنَْســاِن «  ابْــِن  َمِجــيُء  أَيْضــاً  يَُكــوُن  » كَذلِــَك  المخلــص:  قــال  وقــد  الوقــوع. 
)متــى 24: 39(. فتلــك الســاعة الحاســمة التــي فيهــا ســيتقرر مصيــر كل إنســان 
وســحب عــرض الرحمــة المقدمــة لأثمــة، تلــك الســاعة ســتأتي بســكون كلــص 

فــي منتصــف الليــل ل يالحظهــا أحــد.
» اِْســَهُروا إًِذا ... لِئَــالَّ يَأْتِــَي بَْغتَــًة فَيَِجَدكُــْم نِيَاًمــا! « )مرقــس 13: 35، 36(. 
إن الذيــن يملــون مــن الســهر فيرتــدون إلــى جــواذب العالــم ســتكون حالتهــم خطــرة 
جــدا. فعندمــا يكــون رجــل األعمــال مشــغول وهــو يركــض فــي طلــب الربــح، ومحــب 
الســرور واللــذة يســعى فــي طلــب ملذاتــه لينغمــس فيهــا، والفتــاة المتأنقــة ترتــب 
زينتهــا — قــد يحــدث أنــه فــي تلــك الســاعة ينطــق ديــان كل األَرْض بحكمــه: “ُوزِنـْـَت 

ِبالَْمَواِزيــِن فَُوِجــْدَت نَاِقًصــا « )دانيــال 5: 27(. 
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الكثيريــن.  لعقــول  ارتبــاك  مصــدر  همــا  وســبب وجودهــا  الخطيئــة  أصــل  إّن 
فيتســاءلون  والخــراب،  الشــقاء  وهــي  المرعبــة،  بعواقبــه  الشــر  عمــل  يــرون  إنهــم 
كيــف يمكــن أن يوجــد كل هــذا تحــت ســيادة ذاك الــذي هــو كلــي الحكمــة والقــدرة 
والمحبــة. هنــا ســر ل يجــدون لــه إيضاحــا. وفــي حــال عــدم التأكــد والشــك هذيــن، 
يعمــون عــن الحقائــق المعلنــة بوضــوح فــي كلمــة هللا التــي هــي جوهريــة للخــالص. 
ثمــة أولئــك الذيــن فــي تســاؤلهم عــن وجــود الخطيئــة يريــدون ويحاولــون التغلغــل 
فــي أعمــاق مــا لــم يعلنــه هللا قــط، ولذلــك ل يجــدون حــال لمشــاكلهم، وعلــى غــرار 
المدفوعيــن بدافــع الميــل إلــى الشــك والمماحكــة يتمســكون بهــذا كعــذر لرفــض 
الكلمة المقدســة؛ ولكن ثمة آخرون ممن يخفقون في فهم مشــكلة الشــر العظيمة 
فهمــا مرضيــا مــن حقيقــة كــون التقليــد والتحريــف قــد لّفــا بالغمــوض تعليــم اَلِْكتـَـاب 

س عــن صفــات هللا وطبيعــة حكمــه ومبــادئ معاملتــه للخطيئــة. الُمَقــدَّ
مــن المســتحيل علينــا أن نوضــح أصــل الخطيئــة بحيــث نقــدم ســببا لوجودهــا. 
ومــع ذلــك يمكــن فهــم أصــل الخطيئــة واتجاههــا النهائــي فهمــا كافيــا إلعــالن عدالــة 
هللا وإحســانه فــي تعاملــه مــع الشــر. ل يوجــد فــي الكتــاب تعليــم أوضــح مــن أن 
اإللهيــة  النعمــة  وأن  الخطيئــة،  دخــول  عــن  اإلطــالق  علــى  مســؤول  يكــن  لــم  هللا 
ل نقــص فــي حكــم هللا افســح فــي المجــال  لــم تســحب اعتباطيــا، وأنــه لــم يُســجَّ
لظهــور العصيــان. الخطيئــة دخيلــة ول يمكــن تعليــل وجودهــا، وهــي ســر ل مبــرر 
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لــه. فتبريرهــا هــو دفــاع عنهــا. ولــو وجــد عــذر لهــا أو ســبب لوجودهــا لمــا اعتُبــرت 
خطيئــة. إن تعريفنــا الوحيــد للخطيئــة هــو ذاك المقــدم فــي شــريعة هللا وهــو أنهــا 
المحبــة العظيمــة  نتيجــة مبــدأ يحــارب شــريعة  إنهــا  » التعــدي « علــى الشــريعة. 

التــي هــي أســاس حكــم هللا.
قبــل دخــول الشــر كان يســود الســالم والفــرح أرجــاء المســكونة. كان الجميــع 
فــي حالــة توافــق تــام مــع إرادة الخالــق. كانــت المحبــة هلل ســائدة، ومحبــة كل واحــد 
لآلخــر كانــت غيــر مغرضــة، فالمســيح الكلمــة ابــن هللا الوحيــد كان واحــدا مــع اآلب 
الســرمدي — واحــدا فــي الطبيعــة والصفــات والقصــد — وكان هــو الكائــن الوحيــد 
فــي الكــون الــذي اســتطاع ان يطلــع علــى كل مشــورات هللا ومقاصــده. وبالمســيح 
ــَماَواِت...  : َمــا فــي السَّ عمــل اآلب فــي خلــق الكائنــات الســماوية. » ِفيــِه ُخلِــَق الـْـُكلُّ
 )16  :1 )كولوســي  َســالَِطيَن «  أَْم  ِريَاَســاٍت  أَْم  ِســيَاَداٍت  أَْم  ُعُروًشــا  كَاَن  َســَواٌء 

وللمســيح المعــادل لــآلب قــدم كل ســكان الســماء ولءهــم.
وألن نامــوس المحبــة هــو أســاس حكــم هللا فقــد كانــت ســعادة كل الخالئــق 
كل  أن  يرغــب  فــاهلل  العظيمــة.  البــر  مبــادئ  مــع  التــام  وفاقهــم  علــى  متوقفــة 
الواعــي  التقديــر  مــن  ينبــع  الــذي  والــولء  المحبــة  خدمــة  إليــه  يقدمــون  خالئقــه 
لكــي  يوفــر للجميــع حريــة اإلرادة  الــولء، وهــو  باغتصــاب  لصفاتــه. هــو ل يســر 

الطوعيــة. الخدمــة  لــه  يــؤّدوا 

 لوسيفر، الكروب األول
الخطيئــة  بــدأت  وقــد  الحريــة.  هــذه  يفســد  أن  اختــار  كائــن  وجــد  ولكــن 
مــن هللا،  كرامــة عظيمــة  علــى  خالُقــه، حصــل  المســيُح  إل  يَُفْقــُه  لــم  إذ  بالــذي 
لوســيفر  إن  الســماء.  بيــن ســاكني  والمجــد  الســلطان  مراكــز  أســمى  فــي  وكان 
» هَكــَذا  عيــب:  بــال  مقدســا  وكان  مظلــل  كــروب  أول  هــو  كان  ســقوطه  قبــل 
كُْنــَت  الَْجَمــاِل.  َوكَاِمــُل  ِحْكَمــًة  َمــآلٌن  الَْكَمــاِل،  َخاتِــُم  أَنْــَت   : الــرَّبُّ ــيُِّد  السَّ قَــاَل 
أَْصَفــُر  َويَاقُــوٌت  أَْحَمــُر  َعِقيــٌق  ِســتَاَرتَُك،  كَِريــٍم  َحَجــٍر  كُلُّ  هللِا.  َجنَّــِة  َعــْدٍن  ِفــي 
َوَعِقيــٌق أَبْيَــُض َوَزبَْرَجــٌد َوَجــْزٌع َويَْشــٌب َويَاقُــوٌت أَْزَرُق َوبَْهرََمــاُن َوزُُمــرٌُّد َوَذَهــٌب. 
الَْكــُروُب  أَنْــَت  يَــْوَم ُخلِْقــَت.  َوتَرِْصيِعَهــا  ِفيــَك َصْنَعــَة ِصيَغــِة الُفُصــوِص  أَنَْشــأُوا 
ِحَجــاَرِة  بَيْــَن  كُْنــَت.  ِس  الُْمَقــدَّ هللِا  َجبَــِل  َعلَــى  َوأَقَْمتُــَك.  ـُل،  الُْمظَلِـّ الُْمْنبَِســُط 
ِفيــَك  ُوِجــَد  ـى  َحتّـَ ُخلِْقــَت  يَــْوَم  ِمــْن  طُرُِقــَك  ِفــي  كَاِمــٌل  أَنْــَت  ــيَْت.  تََمشَّ النَّــاِر 

 .)15-12  :28 )حزقيــال  إِثْــٌم « 
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كان يمكن للوسيفر أن يظل متمتعا برضى هللا ومحبوبا ومكرما من كل أجناد 
المالئكــة، ممارســا ســلطاته النبيلــة ليبــارك بهــا اآلخريــن ويمجــد صانعــه. لكــّن النبــي 
ــَك « )حزقيــال  ــَك ألجــل بََهائِ ــَك لِبَْهَجِتــَك. أَفَْســْدَت ِحْكَمتَ ــِد ارْتََفــَع قَلْبُ يقــول: » قَ
28: 17(. وشــيئا فشــيئا صــار لوســيفر يحتضــن رغبــة لتمجيــد نفســه: » ِمــْن أجــل 
أَنََّك َجَعلَْت قَلْبََك كََقلِْب اآللَِهِة «، » َوأَنَْت قُلَْت... أَرْفَُع كُرِْسيِّي فَْوَق كََواكِِب 
ــَحاِب. أَِصيــُر ِمثـْـَل  هللِا، َوأجلــُس َعلـَـى َجبَــِل الْجِتَمــاِع... أَْصَعــُد فـَـْوَق ُمرْتََفَعــاِت السَّ
الَْعلِــيِّ « )حزقيــال 28: 6؛ إشــعياء 14: 13، 14(. فبــدل مــن أن يجعــل هللا هــو 
األعظــم واألســمى فــي عواطــف خالئقــه وولئهــم حــاول لوســيفر أن يظفــر بخدمتهــم 
وولئهــم لنفســه. وإذ كان يصبــو إلــى الكرامــة التــي قــد منحهــا اآلب الســرمدي لبنــه 
طلــب رئيــس المالئكــة هــذا أن يحصــل علــى الســلطان الــذي كان مــن حــق المســيح 

وحــده أن يســتخدمه.
بــأن يعكســوا مجــد الخالــق ويذيعــوا  ابتهــج كل ســكان الســماء وتهللــوا  لقــد 
بالســالم والفــرح.  يتمجــد هكــذا، كان الجميــع ينعمــون  تســابيحه. وإذ كان هللا 
لكــّن نغمــة ناشــزة أفســدت التناســق والنســجام بيــن الســماويين. فخدمــة الــذات 
العقــول  فــي  بالشــر  التشــاؤم  أيقظــت  الخالــق،  تدبيــر  تناقــض  التــي  وتعظيمهــا، 
التــي كان مجــد هللا هــو أســمى مطلــب لهــا. لقــد توســلت مجالــس الســماويين 
وعدلــه،  وصالحــه  الخالــق  عظمــة  أََمامــه  هللا  ابــن  واســتعرض  لوســيفر.  إلــى 
نظــام  أقــر  الــذي  هــو  نفســه  إن هللا  المتغيــرة.  غيــر  المقدســة  شــريعته  وطبيعــة 
الســماء، فــإذا خــرج لوســيفر علــى ذلــك النظــام فســيهين صانعــه ويجلــب علــى 
نفســه الدمــار. لكــن اإلنــذار المقــدم بمحبــة ورحمــة ل متناهيتيــن لــم يثــر فــي نفســه 
للمســيح،  الحســد  تتفشــى روح  بــأن  لوســيفر  وقــد ســمح  المقاومــة.  ســوى روح 

وبذلــك صــار أشــد إصــرارا.
هــذا وأن افتخــاره بمجــده غــذى شــوقه إلــى الســيادة. فالكرامــات الســامية التــي 
م ألجلهــا شــكر إلــى الخالــق. لقــد افتخــر  أوتيهــا لوســيفر لــم تقــدر كهبــة مــن هللا ولــم يُقــدَّ
ببهائه ورفعته وتاق إلى أن يكون مساويا هلل. كان جند السماء يحبونه ويوقرونه وكان 
المالئكة يسرون بتنفيذ أوامره وكان هو متسربال بالحكمة والمجد أكثر من جميعهم. 
ومــع هــذا فــإن ابــن هللا كان هــو الملــك المعتــرف بــه فــي الســماء وواحــدا فــي القــدرة 
والسلطان مع اآلب. وفي كل مشورات هللا كان المسيح شريكا، في حين لم يُسمح 
للوسيفر بأن يطلع على مقاصد هللا. وقد تساءل هذا المالك العظيم قائال: » لماذا 

تكون الســيادة للمســيح؟ ولماذا يكرم هكذا ويتفوق على لوســيفر؟ «
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تذمر بين المالئكة
بيــن  التذمــر  روح  لينشــر  خــرج  المباشــر  هللا  محضــر  فــي  مكانــه  تــرك  فــإذ 
المالئكــة. كان يعمــل بســرية عجيبــة، وقــد أخفــى إلــى حيــن غرضــه الحقيقــي تحــت 
مظهــر التوقيــر هلل محــاول أن يثيــر عــدم الرضــى عــن الشــرائع التــي تحكــم الخالئــق 
الســماوية، موعــزا إليهــم أنهــا تفــرض عليهــم روادع ل ضــرورة لهــا. ولمــا كانــت طبائــع 
المالئكــة مقدســة أصــرَّ هــو علــى وجــوب أن يطيعــوا مــا تمليــه عليهــم إرادتهــم. وقــد 
حــاول أن يخلــق فيهــم عطفــا علــى نفســه إذ صــور لهــم أن هللا قــد عاملــه بالظلــم 
حيــن منــح المســيح كرامــة ســامية. وادعــى أنــه إذ يصبــو إلــى ســلطان أعظــم فهــو ل 
يســتهدف تعظيم نفســه إنما هو يريد أن يضمن الحرية لكل ســاكني الســماء حتى 

بهــذه الوســيلة يبلغــوا حالــة وجــود أســمى.

 رحمة للا العظيمة
فلــم  طويــال.  عليــه  وصبــر  لوســيفر  احتمــل  العظيمــة  رحمتــه  فــي  هللا  لكــّن 
يحطَّــه عــن مركــزه الســامي حالمــا داخلــه روح التذمــر ول حتــى عندمــا بــدأ يتشــدق 
طويــال.  الســماء  فــي  أبقــي  فلقــد  المخلصيــن.  المالئكــة  أََمــام  الكاذبــة  بادعاءاتــه 
هــذه  ومثــل  والخضــوع.  التوبــة  علــى شــرط  األخــرى  بعــد  مــرة  الغفــران  لــه  م  وقُــدِّ
المســاعي التــي ل يمكــن أن تبتكرهــا ســوى المحبــة غيــر المحــدودة والحكمــة اإللهيــة 
كان القصــد منهــا إقناعــه بخطئــه. إن روح التذمــر لــم يســبق أن عرفتهــا الســماء. 
يــدرك  لــم  أيــن كان منســاقا كمــا  إلــى  البــدء  ولــم يكــن لوســيفر نفســه يعــرف فــي 
طبيعــة مشــاعره علــى حقيقتهــا. ولكــن بعــد أن تبرهــن أنــه ل يوجــد مبــرر لتبرمــه اقتنــع 
لوســيفر بخطئــه، وأن مطالــب هللا عادلــة، وأن عليــه أن يعتــرف أََمــام كل ســكان 
الســماء بعدالتهــا، فلــو فعــل هــذا ألنقــذ نفســه وأنقــذ كثيريــن مــن المالئكــة. لــم يكــن 
إلــى ذلــك الحيــن قــد طــرح عنــه الــولء هلل كليــة، ومــع أنــه قــد تــرك مركــزه كالكــروب 
المظلــل فلــو أنــه كان راغبــا فــي الرجــوع إلــى هللا معترفــا بحكمــة الخالــق وقانعــا بــأن 
يشــغل المركــز المعيــن لــه فــي تدبيــر هللا العظيــم لــكان قــد تثبــت فــي وظيفتــه. لكــّن 
كبريــاءه منعتــه مــن الخضــوع. وبــكل إصــرار دافــع عــن مســلكه وقــال أنــه ليــس بحاجــة 

إلــى التوبــة وســلم نفســه تمامــاً ليخــوض غمــار الصــراع العظيــم ضــد صانعــه.
ليظفــر بعطــف  الخــداع  إلــى عمــل  الجبــار اآلن  قــوى عقلــه  اتجهــت كل  وقــد 
المالئكــة الذيــن كانــوا تحــت إمرتــه. وحتــى حقيقــة كــون المســيح قــد ســبق فأنــذره 
للمالئكــة  الشــيطان  صــوَّر  وقــد  الخائنــة.  نوايــاه  تخــدم  بحيــث  أُفســدت  ونصحــه 
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وأن  عليــه ظلمــا  ُحكــم  قــد  أنــه  مــن غيرهــم  أكثــر  بــه  ويثقــون  يحبونــه  كانــوا  الذيــن 
مركــزه لــم يُحتــرم وأن حريتــه ســتغفل ويُســتغنى عنهــا. ثــم انتقــل مــن تحريــف أقــوال 
يقصــد  بأنــه  ابــن هللا  اتهــم  إذ  المباشــر  الصريــح  والكــذب  المراوغــة  إلــى  المســيح 
إذللــه أََمــام ســاكني الســماء. وقــد حــاول أَيْضــاً أن يربــك المالئكــة األمنــاء بضربــه 
إلــى طرقــه بعــدم  لــم ينجــح فــي إغوائهــم وجذبهــم  علــى وتــر كاذب فاتهــم الذيــن 
الكتــراث لمصالــح الخالئــق الســماوية. والعمــل نفســه الــذي كان يقــوم هــو بــه ألقــى 
تبعتــه علــى الذيــن ظلــوا أمنــاء هلل. ولكــي يدعــم اتهامــه هللا بأنــه قــد ظلمــه لجــأ إلــى 
تحريــف أقــوال الخالــق وتشــويه أعمالــه. لقــد كانــت سياســته أن يربــك المالئكــة 
ــه هــو فــي ســتار مــن  بحجــج ماكــرة بخصــوص مقاصــد هللا. وكل مــا كان بســيطا لفَّ
الغمــوض، وبتحريفــه الماكــر ألقــى ظــالل الشــك علــى أبســط أقــوال الــرب. وكان 
مركــزه الســامي ذو الرتبــاط الوثيــق بتدبيــرات هللا قــد أَضفــى قــوة أعظــم علــى مــا 

صــوره فأُْغــِويَّ كثيــرون علــى النضمــام إليــه فــي التمــرد علــى ســلطان الســماء. 

أضاليل الشيطان
وهللا فــي حكمتــه ســمح للشــيطان بالتقــدم فــي عملــه، وقــد نضــج روح النفــور 
فصــار ثــورة ناشــطة. كان مــن الضــروري أن يكتمــل نمــو خططــه تمامــا حتــى يــرى 
الجميــع حقيقــة طبيعتهــا واتجاههــا. فلوســيفر الكــروب المنبســط كان قــد ارتفــع 
عليهــم  تأثيــره  وكان  حبــا عظيمــا  الســماوية  الخالئــق  أحبتــه  وقــد  ســاٍم  مركــز  إلــى 
عظيمــا وقويــا. وحكــم هللا لــم يشــمل ســكان الســماء وحدهــم بــل كل العوالــم التــي 
قــد خلقهــا، وقــد ظــن الشــيطان أنــه لــو اســتطاع أن يُشــرك مالئكــة الســماء معــه فــي 
العصيــان فســيكون قــادرا أن يُشــرك معــه فــي ذلــك ســكان العوالــم األخــرى. إنــه 
بــكل دهــاء عــرض نظرتــه إلــى المشــكلة مســتخدما المغالطــة والحتيــال للوصــول 
رداء  فــي  بتنكــره  وامتــاز  جــدا،  الخــداع عظيمــة  علــى  قوتــه  وكانــت  أهدافــه.  إلــى 
الكــذب. وحتــى المالئكــة المخلصــون لــم يدركــوا كنــه خلقــه علــى حقيقتــه ول رأوا 

فــي أي اتجــاه كان عملــه ســائرا.
ــى فــي كل أعمالــه  كان الشــيطان قــد أُكــرم إكرامــا عظيمــا وكان يتســتر ويتخفَّ
حتى صار من الصعب عليه أن يكشف للمالئكة طبيعة عمله على حقيقتها. ولم 
تكــن الخطيئــة تظهــر كمــا هــي شــريرة إلــى أن اكتمــل نموهــا. لــم يكــن للخطيئــة مــكان 
قبــل ذلــك فــي عالــم هللا، ولــم يكــن للخالئــق المقدســة إدراك لطبيعتهــا وخبثهــا، 
كمــا لــم يمكنهــم أن يدركــوا العواقــب المرعبــة التــي ســتنجم عــن طــرح شــريعة هللا 
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جانبــا. وقــد أخفــى الشــيطان عملــه فــي البــداءة تحــت اعتــراف ممــوَّه بولئــه هلل. 
وادعــى أنــه إنمــا يعمــل علــى زيــادة كرامــة هللا وتوطيــد دعائــم حكمــه وضمــان الخيــر 
ــخ روح التذمــر فــي أذهــان المالئكــة الذيــن تحــت  لــكل ســكان الســماء. وإذ كان يرسِّ
امرتــه كان يحــاول بــكل دهــاء أن يوهمهــم بأنــه يحــاول إزالــة أســباب التبــرم. وعندمــا 
أصــر علــى وجــوب إجــراء تعديــالت فــي نظــام حكــم هللا وشــرائعه كان ذلــك بحجــة 

كونهــا لزمــة لحفــظ التوافــق والنســجام فــي الســماء.
لــم يلجــأ هللا فــي تعاملــه مــع الخطيئــة إل إلــى البــر والحــق. أمــا الشــيطان فــكان 
يمكنــه اســتخدام مــا لــم يســتطع هللا أن يســتخدمه، أي المداهنــة والخــداع. لقــد 
حــاول تزييــف كلمــة هللا وشــوَّه خطتــه فــي الحكــم أََمــام المالئكــة مدعيــا أن هللا لــم 
يكــن عــادل فــي فــرض شــرائع وقوانيــن علــى ســكان الســماء، وإنــه إذ كان يطلــب 
مــن خالئقــه الخضــوع والطاعــة إنمــا كان يطلــب تمجيــد نفســه فحســب. ولذلــك 
ينبغــي أن يثبــت بالدليــل أََمــام كل ســكان الســماء وكذلــك جميــع ســكان العوالــم 
كلهــا أن حكــم هللا عــادل وناموســه كامــل. فالشــيطان قــد أوهــم مــن حولــه أنــه هــو 
نفســه كان يعمــل مــا فيــه خيــر الكــون وســعادته، والصفــة الحقيقيــة للمغتصــب 
وغرضــه الحقيقــي ينبغــي أن يفهمــه الجميــع. وينبغــي أن يعطــى وقتــا فيــه يُظهــر 

نفســه بأعمالــه الشــريرة. 

افتضاح أضاليل الشيطان
ألقى الشــيطان تبعة النزاع الذي أحدثه في الســماء على شــريعة هللا وحكمه. 
وأعلــن أن كل الشــر هــو نتيجــة سياســة هللا وحكمــه. وادعــى أنــه كان يهــدف إلــى 
طبيعــة  يُظهــر  أن  الــالزم  مــن  غــدا  ولذلــك  الــرب.  وصايــا  علــى  تعديــالت  إجــراء 
ادعاءاتــه ويـُـري نتائــج التعديــالت المقترحــة فــي شــريعة هللا. فــال بــد أن يدينــه عملــه 
نفســه. وكان الشــيطان قــد ادعــى مــن البــدء أنــه ليــس متمــردا ول عاصيــا، فــكان 

يجــب أن تــرى المســكونة كلهــا ذلــك المخــادع بعــد إزاحــة القنــاع عنــه.
لــم تُهلــك حكمــة هللا الالمتناهيــة الشــيطان حتــى بعدمــا تقــرر أنــه ل يســتطيع 
أن يبقــى فــي الســماء. ذلــك أن خدمــة المحبــة هــي وحدهــا المقبولــة لــدى هللا، 
وولء خالئقــه ينبغــي أن يرتكــز علــى الِقِْتنــاع بعدالتــه ورحمتــه وإحســانه. إن ســكان 
الســماء والعوالــم األخــرى إذ لــم يكونــوا مســتعدين بعــد إلدراك طبيعــة الخطيئــة أو 
عواقبهــا لــم يكونــوا يســتطيعون أن يفهمــوا حينئــذ عدالــة هللا ورحمتــه فــي إهــالك 
الحــال لكانــوا هــم يخدمــون هللا  فــي  قــد ُمحــي مــن الوجــود  الشــيطان. فلــو كان 
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مدفوعيــن بدافــع الخــوف ل بدافــع المحبــة. ولمــا أمكــن مالشــاة تأثيــر ذلــك المخــادع 
حالــة  إلــى  الشــر  يصــل  أن  مــن  بــد  ل  وكان  كليــة.  التمــرد  روح  واســتئصال  تمامــا 
النضــوج. فأجــل خيــر المســكونة كلهــا مــدى أجيــال التاريــخ كان ل بــد للشــيطان 
مــن أن ينشــر مبادئــه حتــى يمكــن للخالئــق أن تــرى اتهاماتــه التــي وجههــا إلــى حكــم 
هللا علــى حقيقتهــا لكــي تكــون عدالــة هللا ورحمتــه وثبــات شــريعته فــوق متنــاول 

كل شــك أو تســاؤل.
كان ل بــد أن يكــون تمــرد الشــيطان درســا لــكل المســكونة فــي الدهــور التاليــة 
وشــهادة دائمــة علــى طبيعــة الخطيئــة ونتائجهــا المريعــة. فنتيجــة حكــم الشــيطان 
وتأثيــره علــى النــاس والمالئكــة ســتُري النتائــج المحتومــة لطــرح ســلطان هللا جانبــا. 
وثيقــا  ارتباطــا  قــد صنعهــا مرتبطــة  التــي  الخالئــق  أن ســعادة كل  وهــي ستشــهد 
بوجــود حكــم هللا وشــريعته. وهكــذا ســيكون تاريــخ اختبــار هــذا العصيــان المرعــب 
حارســا دائمــا لأجنــاد الســماويين يحفظهــم مــن أن ينخدعــوا بالنســبة إلــى طبيعــة 

العصيــان ويجنبهــم ارتــكاب الخطيئــة ويقيهــم شــر قصاصهــا. 

يجاهر بازدرائه بالشريعة
الصــراع  ذلــك  نهايــة  حتــى  نفســه  يبــرر  العظيــم  المغتصــب  ذلــك  ظــل  وقــد 
الــذي حــدث فــي الســماء. وعندمــا أعلــن أنــه هــو وكل مؤيديــه ل بــد أن يُطــردوا 
مــن موطــن الســعادة جاهــر حينئــذ رئيــس العصــاة ذاك بازدرائــه شــريعة الخالــق 
يســيطر  َمــن  إلــى  بحاجــة  ليســوا  المالئكــة  بــأن  ادعاءاتــه  ردد  وقــد  جــرأة.  بــكل 
الصــواب.  يفعلــون  دائمــا  ألَنَُّهــْم  يريــدون  مــا  ليفعلــوا  تركهــم  ينبغــي  بــل  عليهــم 
وقــد شــهَّر بوصايــا هللا قائــال إنهــا تحــد مــن حريتهــم وأعلــن أنــه يقصــد أن يالشــي 
إلــى  الــرادع يمكنهــم أن يدخلــوا  مــن هــذا  الســماء  يتحــرر أجنــاد  فــإذ  الشــريعة، 

حالــة وجــود أســمى وأمجــد.
وقــد أجمــع الشــيطان وجنــوده علــى أن يلقــوا تبعــة تمردهــم كلهــا علــى المســيح، 
وأعلنــوا أنهــم مــا كانــوا ليتمــردوا لــول التوبيــخ الــذي ُوجــه اليهــم. وهكــذا إذ ظــل رئيــس 
يــن فــي خيانتهــم، وهــم يحاولــون عبثــا أن يســقطوا  العصــاة ومؤيــدوه عنيديــن وُمتحدِّ
حكومــة هللا، وعلــى رغــم تجديفهــم كانــوا يدعــون أنهــم ضحايــا الســلطة التعســفية، 

طــردوا أخيــرا مــن الســماء.
توحــي  تــزال  ل  الســماء  فــي  بالتمــرد  أوعــزت  التــي  نفســها  الــروح  هــذه 
السياســة  وفــق  النــاس  يعامــل  الشــيطان  ظــل  لقــد  األَرْض.  علــى  بالعصيــان 
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ذاتهــا التــي اتبعهــا مــع المالئكــة. وروحــه تملــك اآلن علــى أبنــاء المعصيــة. فهــم 
مثلــه يحاولــون أن يهدمــوا روادع شــريعة هللا ويعــدون النــاس بالحريــة عــن طريــق 
التعــدي علــى وصايــا الــرب. هــذا، وإن توبيــخ الخطيئــة مــا زال يثيــر روح العــداء 
النــاس  ضمائــر  هللا  يرســلها  التــي  اإلنــذار  رســائل  تمــس  فعندمــا  والمقاومــة. 
أنفســهم ويطلبــون عطــف اآلخريــن ورضاهــم علــى  يبــررون  فالشــيطان يجعلهــم 
وإصــالح  ســلوكهم  تقويــم  مــن  وبــدل  ســائرون.  فيــه  هــم  الــذي  الخطيئــة  طريــق 
أخطائهــم يثيــرون الغضــب علــى مــن يوبخهــم كمــا لــو كان هــو ســبب المتاعــب 
نفســها  الــروح  هــذه  نجــد  هــذا  يومنــا  إلــى  البــار  هابيــل  أيــام  فمنــذ  الوحيــد. 

الخطيئــة. إدانــة  علــى  يجــرؤون  مــن  ســائدة ضــد 
صارمــا  يبــدو  جعلــه  إذ  الســماء  فــي  هللا  صفــات  الشــيطان  شــّوه  ومثلمــا 
ومســتبدا أغــوى النــاس علــى ارتــكاب الخطيئــة. ولمــا بلــغ هــذا الحــد مــن النجــاح 
إلــى ســقوط اإلنســان مثلمــا  التــي أدت  العادلــة هــي  نواهــي هللا غيــر  أعلــن أن 

العصيــان. إلــى  هــو  ســاقته 
َرِحيــٌم  إِلــٌه  » الــرَّبُّ  قائــال:  صفاتــه  عــن  أعلــن  نفســه  الســرمدي  اإللــه  لكــّن 
ــاِء. َحاِفــُظ اإلِْحَســاِن إلــى أُلُــوٍف.  َوَرُؤوٌف، بَِطــيُء الَْغَضــِب َوكَِثيــُر اإلِْحَســاِن َوالَْوفَ
.)7  ،6  :34 )خــروج  بْــرَاًء «  إِ يُبْــِرئَ  لَــْن  َولِكنَّــُه  َوالَْخِطيَّــِة.  َوالَْمْعِصيَــِة  اإِلثْــِم  َغاِفــُر 

إن هللا بطــرده الشــيطان مــن الســماء أعلــن عدلــه وأبقــى علــى كرامــة عرشــه. 
ولكــن عندمــا أخطــأ اإلنســان بانصياعــه إلــى إغــواءات هــذه الــروح المرتــدة قــدم هللا 
البرهــان علــى محبتــه إذ بــذل ابنــه الوحيــد ليمــوت ألجــل جنســنا الســاقط. ففــي 
الكفــارة انكشــفت صفــات هللا. إن حجــة الصليــب القويــة تعلــن لــكل المســكونة 
أن طريــق الخطيئــة الــذي قــد اختــاره لوســيفر لــم تكــن تبعتــه لتقــع علــى حكــم هللا.

وفــي النضــال بيــن المســيح والشــيطان فــي أثنــاء خدمــة المخلــص علــى األَرْض 
اقتــالع  فــي  أفعــل  يكــن هنالــك شــيء  ولــم  العظيــم.  المخــادع  فضحــت صفــات 
الشــيطان مــن عواطــف مالئكــة الســماء وكل المســكونة األمينــة مــن الحــرب القاســية 
التــي شــنها علــى فــادي العالــم. إن تجديفــه الجــريء عندمــا طلــب مــن المســيح أن 
يســجد لــه، وجرأتــه المتغطرســة إذ حملــه إلــى الجبــل العالــي وإلــى جنــاح الهيــكل، 
ونيتــه الخبيثــة التــي فُضحــت عندمــا ألــح عليــه أن يطــرح نفســه إلــى أســفل مــن ذلــك 
العلــو الشــاهق، وحقــده الــذي ل يهجــع الــذي جعلــه يتعقبــه مــن مــكان إلــى مــكان، 
الكهنــة والشــعب ضــده حتــى رفضــوا محبتــه وأخيــراً صرخــوا ضــده  إثــارة قلــوب 

قائليــن: » اْصلِبْــُه! اْصلِبْــُه! «، كل هــذا أثــار دهشــة المســكونة وحنقهــا.
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بــذل  لقــد  المســيح.  يرفــض  بــأن  العالــم  إلــى  أوعــز  الــذي  هــو  الشــيطان  إن 
ســلطان الشــر قصــارى جهــده وقوتــه ودهائــه إلهــالك يســوع، ألنــه رأى أن رحمــة 
المخلــص ومحبتــه وحنانــه وأحشــاء رأفتــه كانــت تصــور للعالــم صفــات هللا. وقــد 
قــاوم الشــيطان كل مطلــب قدمــه ابــن هللا واســتخدم النــاس وســائل فــي يــده ليمــأ 
حيــاة المخلــص بــاآللم واألحــزان. والمغالطــات واألكاذيــب التــي حــاول بواســطتها 
أن يعطــل عمــل يســوع، والعــداوة التــي أظهرهــا عــن طريــق أبنــاء المعصيــة واتهاماتــه 
القاســية لــذاك الــذي كانــت حياتــه حيــاة الصــالح الــذي ل يُبــارى، كل ذلــك كان 
باعثــه النتقــام المتأصــل فــي نفســه. فنيــران الحســد والخبــث المحتبســة والكراهيــة 
وحــب النتقــام اندلعــت ألســنتها عنــد صليــب جلجثــة ضــد ابــن هللا بينمــا كان 

الســماويون يشــخصون إلــى هــذا المنظــر فــي رعــب صامــت. 
إلــى األعالــي وقــد رفــض  وعندمــا أكملــت الذبيحــة العظيمــة صعــد المســيح 
قبــول تمجيــد المالئكــة حتــى قــدم هــذا الطلــب: » أَيَُّهــا اآلُب أُِريــُد أَنَّ هــؤُلَِء الَِّذيــَن 
بمحبــة  فحينئــذ   .)24  :17 )يوحنــا  أَنَــا «  أَكُــوُن  َحيْــُث  َمِعــي  يَُكونُــوَن  أَْعطَيْتَِنــي 
وســلطان ل يعبــر عنهمــا خــرج الجــواب مــن عــرش اآلب يقــول: » لتســجد لــه كل 
مالئكــة هللا « )عبرانييــن 1: 6(. لــم تكــن فــي حيــاة يســوع أي لطخــة. لقــد انتهــى 

اتضاعــه وكملــت ذبيحتــه وأعطــي لــه اســم فــوق كل اســم.
الحقيقيــة  فــي صفتــه  لقــد ظهــر  عــذر.  بــال  يبــدو  الشــيطان  إثــم  فهــا  اآلن  أمــا 
ككاذب وقاتل. وقد ظهر رؤي أن الروح نفســها التي بها تســلط على بني اإلنســان 
الذيــن كانــوا تحــت ســيطرته كان يريــد أن يظهرهــا لــو ُســمح لــه بالتســلط علــى ســكان 
الســماء. لقــد ادعــى أن التعــدي علــى شــريعة هللا ســيجيء بالحريــة والرفعــة ولكــن 

ُوجــد أن مــن نتائجــه العبوديــة والنحطــاط.
وظهــرت اتهامــات الشــيطان الكاذبــة ضــد صفــات هللا وحكمــه علــى حقيقتهــا. 
أن  مــن خالئقــه  يطلــب  نفســه فقــط حيــن  يطلــب مجــد  إنمــا  بأنــه  اتهــم هللا  لقــد 
يقدمــوا إليــه الخضــوع والطاعــة، كمــا أعلــن أنــه فــي حيــن فــرض الخالــق علــى الجميــع 
أن ينكــروا ذواتهــم فإنــه هــو نفســه لــم يمــارس إنــكار الــذات ولــم يُقــدم أي تضحيــة. 
حاكــم  أقــدم  الخاطــئ  الســاقط  الجنــس  خــالص  ســبيل  فــي  أنــه  اآلن  ظهــر  وقــد 
الكــون علــى أعظــم تضحيــة يمكــن للمحبــة أن تقــوم بهــا: » إِنَّ هللَا كَاَن ِفــي الَْمِســيِح 
ُمَصالًِحــا الَْعالـَـَم لَِنْفِســِه « )2 كورنثــوس 5: 19(. كمــا ظهــر أَيْضــاً أنــه فــي حيــن فتــح 
لوســيفر البــاب لدخــول الخطيئــة بتلهفــه علــى الكرامــة والســيادة فــإن المســيح لكــي 

يبيــد الخطيئــة وضــع نفســه وأطــاع حتــى المــوت. 
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ألجل اإلنسان
لقــد اظهــر هللا مقتــه مبــادئ العصيــان ولقــد رأت الســماء كلهــا إعــالن عدلــه فــي 
إدانــة الشــيطان وفــي فــداء اإلنســان. كان لوســيفر قــد أعلــن أنــه إذا كانــت شــريعة 
هللا ل تتغيــر وقصــاص التعــدي عليهــا ل يمكــن أن يغتفــر أو يبطــل فــال بــد للمتعــدي 
أن يُحــرم إلــى األبــد مــن رضــى الخالــق. وقــد ادعــى أن الجنــس الخاطــئ هــم بعيــدون 
عــن متنــاول الفــداء ولذلــك فقــد صــاروا فرائســه شــرعا. لكــّن مــوت المســيح كان 
حجــة ل تُدحــض فــي صالــح اإلنســان. لــذا وقــع قصــاص الشــريعة علــى ذلــك الــذي 
بــر المســيح وبحيــاة التوبــة  كان معــادل هلل، وكان لإلنســان مطلــق الحريــة لقبــول 
والتذلــل ينتصــر كمــا قــد انتصــر ابــن هللا علــى قــوة الشــيطان. وهكــذا نــرى أن هللا 

بــار ويبــرر كل مــن هــو مــن اإليمــان بيســوع. 
لكــّن مجــيء المســيح إلــى العالــم ليتألــم ويمــوت لــم يكــن لمجــرد إتمــام الفــداء. 
هــذا  ســكان  يعتبــر  لكــي  فقــط  ليــس  ويكرمهــا «.  الشــريعة  » ليعظــم  أتــى  فلقــد 
فــي  جميعــا  العوالــم  لســكان  ليعلــن  وإنمــا  يعتبــروه  أن  يجــب  كمــا  الشــر  العالــم 
ــْت  كل المســكونة إن شــريعة هللا ل تتغيــر. فلــو أمكــن أن تغفــل مطالبهــا لمــا مسَّ
الحاجــة إلــى أن يســلم ابــن هللا حياتــه للتكفيــر عــن التعــدي عليهــا. فمــوت المســيح 
برهــان علــى ثباتهــا وعــدم تغيرهــا. وتلــك الذبيحــة التــي قــد أوجبتهــا المحبــة غيــر 
المحــدودة علــى اآلب والبــن ألجــل فــداء الخطــأة تعلــن لــكل المســكونة أن العــدل 
والرحمــة همــا أســاس شــريعة هللا وحكمــه، وهــو مــا لــم يكــن يكفــي لعمــل شــيء أقــل 

مــن تدبيــر الكفــارة هــذا.
وعندمــا  للخطيئــة  ســبب  يوجــد  ل  أنــه  ســيُرى  أخيــراً  الدينونــة  ــذ  تُنفَّ وعندمــا 
يقــدم ديــان كل األَرْض هــذا الســؤال إلــى الشــيطان قائــال: » لمــاذا عصيــت علــيَّ 
وســلبتني رعايــا ملكوتــي؟ « فلــن يكــون هنالــك عــذر لمبتــدع الشــر. َسيَُســْد كل فــم 

ولــن يســتطيع أجنــاد العصيــان الــكالم.
أن  أَيْضــاً  يعلــن  الشــريعة،  ثبــات  يعلــن  إن صليــب جلجثــة، فضــال عــن كونــه 
أجــرة الخطيئــة مــوت. ففــي صرخــة المخلــص وهــو يســلم الــروح » قــد أكمــل « دق 
جــرس مــوت الشــيطان. فذلــك الصــراع الهائــل الــذي كان محتدمــاً أمــدا طويــال بـُـتَّ 
فيــه حينئــذ وصــار اســتئصال الشــر نهائيــا أمــرا مؤكــدا. لقــد اجتــاز ابــن هللا فــي بــاب 
القبــر » لَِكــْي يُِبيــَد ِبالَْمــْوِت َذاَك الَّــِذي لـَـُه ُســلْطَاُن الَْمــْوِت، أَْي إِبْلِيــَس « )عبرانييــن 
2: 14(. إن شــوق لوســيفر إلــى تمجيــد نفســه جعلــه يقــول: » أَرْفَــُع كُرِْســيِّي فَــْوَق 
كََواكِــِب هللِا... أَِصيــُر ِمثْــَل الَْعلِــيِّ «. لكــّن هللا يعلــن قائــال لــه: » َوأَُصيِّــرَُك رََمــاًدا 
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َعلَــى األَرْض... ول توجــد بعــد إلــى األبــد « )إشــعياء 14: 13، 14؛ حزقيــال 28: 
18، 19(. فعندمــا » يَأْتِــي الْيَــْوُم الُْمتَِّقــُد كَالتَّنُّــوِر، وَكُلُّ الُْمْســتَْكِبِريَن وَكُلُّ فَاِعلِــي 
ــْوُم اآلتِــي، قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد، فَــالَ يُبِْقــي لَُهــْم أَْصــالً  ــا، َويُْحرِقُُهــُم الْيَ ــرِّ يَُكونُــوَن قَشًّ الشَّ

َولَ فَْرًعــا « )مالخــي 4: 1(.
وســيكون كل ســكان المســكونة شــهودا علــى طبيعــة الخطيئــة وعواقبهــا. ثــم 
إن اســتئصالها النهائــي الكامــل الــذي قــد يســبب للمالئكــة الخــوف ويهيــن هللا فــي 
بــادئ األمــر ســيزكي محبتــه ويوطــد كرامتــه أََمــام خالئــق الكــون الذيــن يســرون بعمــل 
إرادتــه والذيــن شــريعته فــي قلوبهــم. ولــن يعــود الشــر للظهــور فــي مــا بعــد. وكلمــة 
َمرَّتَيْــِن « )ناحــوم 1: 9(. وشــريعة هللا التــي ذمهــا  يــُق  يَُقــوُم الضِّ هللا تقــول: » لَ 
الشــيطان قائــال عنهــا انهــا نيــر عبوديــة ســتكرم علــى أنهــا نامــوس الحريــة. والخليقــة 
الممحصــة المــزكاة لــن ترتــد ثانيــة عــن ولئهــا لــذاك الــذي قــد ظهــرت صفاتــه علــى 

أنهــا المحبــة التــي ل يُســبر غورهــا والحكمــة غيــر المحــدودة أََمــام عيــون الجميــع.

504





30
العداوة بين اإلنسان 

والشيطان

يَْســَحُق  ُهــَو  َونَْســلَِها.  نَْســلِِك  َوبَيْــَن  الَْمــْرأَِة،  َوبَيْــَن  بَيَْنــِك  َعــَداَوًة  » َوأََضــُع 
الصــادر ضــد  إن حكــم هللا   .)15 :3 )تكويــن  َعِقبَــُه «  تَْســَحِقيَن  َوأَنْــِت  َرأَْســِك، 
إلــى  األجيــال  كل  عبــر  تمتــد  نبــوة  أَيْضــاً  كان  اإلنســان  ســقوط  بعــد  الشــيطان 
أجنــاس  كل  فيــه  ستشــتبك  الــذي  العظيــم  الصــراع  إلــى  وترمــز  الدهــر  انقضــاء 

األَرْض. علــى  ســتعيش  التــي  البشــر 
يصرِّح هللا قائال: » َوأََضُع َعَداَوًة «. هذه العداوة ل يرحب بها الناس عادة. 
فعندمــا تعــدى اإلنســان علــى شــريعة هللا صــارت طبيعتــه شــريرة. ولــم يعــد هنالــك 
نفــور أو خــالف بينــه وبيــن الشــيطان بــل ســاد بينهمــا الوفــاق والوئــام. وفــي العــادة 
ل يوجــد أي عــداء بيــن اإلنســان الخاطــئ ومبتــدع الخطيئــة. فلقــد صــار كل منهمــا 
راحــة إل إذا حصــل علــى العطــف  أبــداً  شــريرا بســبب الرتــداد. والمرتــد ل يجــد 
المالئكــة  يتحــد  الســبب  ولهــذا  بــه.  التمثــل  علــى  اآلخريــن  بإغــواء  والمعاضــدة 
الســاقطون والناس األشــرار في عشــرة يائســة. ولو لم يتدخل هللا على نحو خاص 
لــكان الشــيطان قــد تحالــف مــع اإلنســان لمحاربــة الســماء ولكانــت األســرة البشــرية 

كلهــا تُجِمــع علــى مقاومــة هللا بــدل مــن أن تُضِمــر العــداء للشــيطان.
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جــرب الشــيطان اإلنســان لكــي يخطــئ كمــا ســبق لــه أن جعــل المالئكــة يتمــردون 
حتــى يظفــر بالتعــاون فــي محاربتــه الســماء. ولــم يقــم خــالف بينــه وبيــن المالئكــة 
الســاقطين فــي مــا يختــص بكراهيتهــم للمســيح، ففــي حيــن أنــه كان يوجــد شــقاق 
حاكــم  مقاومــة  فــي  الشــيطان  مــع  وثيقــاُ  اتحــاداً  اتحــدوا  األخــرى  األمــور  كل  فــي 
الكــون. ولكــن عندمــا ســمع الشــيطان بأنــه ســتكون هنالــك عــداوة بينــه وبيــن المــرأة 
وبيــن نســله ونســلها علــم أن مســاعيه إلفســاد الطبيعــة البشــرية ســتتوقف، وانــه 

بوســيلة مــا ســيكون اإلنســان قــادرا علــى مقاومــة ســلطانه.
وقــد اضطرمــت نــار العــداء فــي قلــب الشــيطان ضــد الجنــس البشــري ألَنَُّهــْم 
بواســطة المســيح صــاروا موضــوع محبــة هللا ورحمتــه. انــه يرغــب فــي عرقلــة تدبيــر 
هللا ألجل فداء اإلنســان وإلقاء العار والهوان على هللا بكونه يشــوه وينجس عمل 
يديــه، وكان يريــد أن يســبب الحــزن لســكان الســماء وان يمــأ األَرْض شــقاًء وخرابــا. 

وهــو يشــير إلــى هــذا كلــه كنتيجــة عمــل هللا فــي خلقــه اإلنســان.
إن النعمــة التــي يغرســها المســيح فــي النفــس هــي التــي تخلــق فــي اإلنســان 
يرغــب  المغيــرة  والقــوة  المجــددة  النعمــة  هــذه  وبــدون  الشــيطان.  ضــد  عــداوة 
اإلنســان في أن يظل أســيرا للشــيطان وعبدا له على اســتعداد دائم لتنفيذ أوامره. 
ولكــن المبــدأ الجديــد الــذي ُخلــق فــي النفــس يخلــق صراعــا فــي المياديــن التــي كان 
فيهــا ســالم مــن قبــل. والقــوة التــي يمنحهــا المســيح تعيــن اإلنســان علــى مقاومــة 
الطاغيــة المغتصــب. فــأي إنســان يظهــر أنــه يبغــض الخطيئــة بــدل مــن أن يحبهــا، 
وأي مــن يقــاوم ويغلــب تلــك األهــواء التــي قــد تســلطت علــى قلبــه يُظهــر فعاليــة 

المبــدأ الــذي هــو مــن فــوق أولً وآخــراً.

 غضب الشيطان
الشــيطان بشــكل مدهــش  المســيح وروح  بيــن روح  المســتحكم  العــداء  ظهــر 
جــدا فــي اســتقبال العالــم يســوع. فمــا دعــا اليهــود إلــى رفــض المســيح لــم يكــن مــا 
بــدا عليــه مــن الفتقــار إلــى غنــى العالــم والفخامــة والجــالل. لقــد رأوا أنــه يملــك 
ســلطانا هــو أكثــر مــن أن يعــوض عــن افتقــاره إلــى تلــك الميــزات الظاهريــة. لكــّن 
الــذات التــي  إنــكار  طهــارة المســيح وقداســته أثارتــا عليــه عــداوة األشــرار. فحيــاة 
عاشــها وتكريســه المنــزه عــن كل خطيئــة كانــا توبيخــا دائمــا للشــعب الشــهواني 
المتكبــر. هــذا مــا أثــار العــداء ضــد ابــن هللا. لقــد تحالــف ضــده الشــيطان والمالئكــة 

األشــرار مــع النــاس األشــرار. تآمــرت كل قــوى الرتــداد ضــد بطــل الحــق.
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هــذا العــداء نفســه الــذي ظهــر ضــد المســيح يظهــر ضــد تابعيــه، فــأي إنســان 
يثيــر  التجربــة،  يقــاوم  فــوق  مــن  تأتيــه  التــي  وبالقــوة  فــي شــناعتها،  الخطيئــة  يــرى 
علــى نفســه غضــب الشــيطان ورعايــاه. إن كراهيــة النــاس لمبــادئ الحــق الطاهــرة، 
والتعييــر والضطهــاد اللذيــن يحــالن بمناصريــه، ســتظل باقيــة طالمــا بقيت الخطيئة 
والخطــأة. وتابعــو المســيح ل يمكــن التوفيــق بينهــم وبيــن عبيــد الشــيطان. فعثــرة 
الصليــب لــم تبطــل بعــد. » َجِميــُع الَِّذيــَن يُِريــُدوَن أَْن يَِعيُشــوا ِبالتَّْقــَوى ِفــي الَْمِســيِح 

يَُســوَع يُْضطََهــُدوَن « )2 تيموثــاوس 3: 12(.
إن أعــوان الشــيطان هــم دائبــون أبــداً تحــت توجيهاتــه فــي توطيــد ســيادته وبنــاء 
ملكوتــه لمقاومــة حكــم هللا. ولهــذه الغايــة يحاولــون إغــراء أتبــاع المســيح وإغواءهــم 
حتــى يبعدوهــم عــن ولئهــم لــه. وهــم، كزعيمهــم، يســيئون فهــم الكتــب المقدســة 
ويحرفونهــا للوصــول إلــى أهدافهــم. وكمــا حــاول الشــيطان أن يوقــع العــار بالمســيح 
كذلك يحاول أعوانه أن يعيبوا في حق شعب هللا. « الروح التي أماتت المسيح 
تحــرض األشــرار علــى إهــالك تالميــذه. كل هــذا كان مرمــوزا اليــه فــي النبــوة األولــى 
َونَْســلَِها «. وســتظل  نَْســلِِك  َوبَيْــَن  الَْمــْرأَِة،  َوبَيْــَن  بَيَْنــِك  َعــَداَوًة  القائلــة: » َوأََضــُع 

الحــال كذلــك إلــى انقضــاء الدهــر.
لمــاذا  فــي المعركــة. ولكــن  بــكل قوتــه  يحشــد الشــيطان كل جيوشــه ويلقــي 
جنــود  علــى  المبــالة  وعــدم  النعــاس  يتغلــب  ولمــاذا  أعظــم؟  مقاومــة  يواجــه  ل 
انهــم  بالمســيح ضئيلــة جــدا، كمــا  الحقيقيــة  الســبب هــو أن صلتهــم  المســيح؟ 
ول  منفــرة  ليســت  نظرهــم  فــي  والخطيئــة  كبيــر.  حــد  إلــى  هللا  روح  مــن  خالــون 
كريهــة كمــا كانــت فــي نظــر ســيدهم. وهــم ل يواجهونهــا كمــا قــد فعــل المســيح 
بــكل مقاومــة وإصــرار. وهــم غيــر متحققيــن مــن شــر الخطيئــة وشــناعتها العظيميــن 
للشــيطان  المســيحيين  عــداوة  إن  قوتــه.  ول  الظلمــة  ســلطان  صفــات  يــرون  ول 
اتســاع  وبســبب  وخبثــه  لقوتــه  العظيــم  جهلهــم  بســبب  وذلــك  ضئيلــة  وأعمالــه 
مــدى حربــه ضــد المســيح وكنيســته. إن كثيريــن ينخدعــون هنــا. إنهــم ل يــدرون 
أن عدوهــم قائــد عظيــم وجبــار يســيطر علــى عقــول المالئكــة األشــرار وأنــه بخططــه 
تخليــص  مــن  ليمنعــه  المســيح  يحــارب  الماكــرة  وتحركاتــه  المدروســة  الناضجــة 
يشــير  قلمــا  اإِلنِْجيــل  خــدام  بيــن  وحتــى  بالمســيحية  المعترفيــن  فبيــن  النفــوس. 
أحــد إلــى الشــيطان إل فــي عبــارات مــن المنبــر بالصدفــة، فهــم يغفلــون البراهيــن 
علــى نشــاطه الدائــم ونجاحــه، ويهملــون اإلنــذارات العديــدة عــن مكــره ودهائــه، 

أنهــم يتجاهلــون وجــوده. ويبــدو 
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عدو يقظ
وفــي حيــن أن النــاس يتجاهلــون مكايــد هــذا العــدو اليقــظ فإنــه يتعقبهــم فــي 
كل لحظــة. يقحــم وجــوده فــي كل مصالــح العائلــة وفــي كل شــوارع مدننــا وفــي 
وفــي  ه.  ويمــوِّ ويخــدع  فيربــك  القضــاء  دور  وفــي  األمــم  مجالــس  وفــي  الكنائــس 
كل مــكان يهلــك أرواح الرجــال والنســاء واألطفــال وأجســادهم ويشــتت شــمل 
بــذار البغضــاء والتنافــس والمنازعــات والفتــن وجرائــم القتــل.  العائــالت ويبــذر 
ويبــدو أن المســيحيين فــي أرجــاء العالــم يعتبــرون أن هللا هــو الــذي قــد حكــم بــكل 

هــذه المآســي ول بــد مــن حدوثهــا.
التــي  الحواجــز  بهدمــه  هللا  شــعب  علــى  ينتصــر  أن  دائمــا  الشــيطان  يحــاول 
تفصــل بينهــم وبيــن العالــم. لقــد أُغــوي إِْســرَائِيل قديمــا لرتــكاب الخطيئــة عندمــا 
تجــرأوا علــى الندمــاج بيــن عشــراء وثنييــن كان هللا قــد حــرم عليهــم الختــالط بهــم. 
ْهــِر قَــْد أَْعَمــى  وبالطريقــة نفســها يضــل إِْســرَائِيل العصــر الحاضــر: » إِلــُه هــَذا الدَّ
ُهــَو  ـِذي  الّـَ الَْمِســيِح،  َمْجــِد  إِنِْجيــِل  إِنَــارَُة  لَُهــْم  تُِضــيَء  لِئَــالَّ  الُْمْؤِمِنيــَن،  َغيْــِر  أَْذَهــاَن 
ُصــورَُة هللِا « )2كورنثــوس 4: 4(. كل مــن ليســوا اتباعــا أمنــاء للمســيح هــم عبيــد 
للشــيطان. ففــي القلــب غيــر المتجــدد توجــد محبــة للخطيئــة والميــل إلى احتضانها 
والتســاهل معهــا. أمــا فــي القلــب المتجــدد فتوجــد كراهيــة للخطيئــة ومقاومتهــا 
فهــم  المؤمنيــن  األشــرار وغيــر  المســيحيون معاشــرة  يختــار  إصــرار. فعندمــا  بــكل 
ــى بعيــدا مــن األنظــار ويســدل ســتارا  يعرضــون أنفســهم للتجربــة. والشــيطان يتخفَّ
على عيون الناس خلســة. ول يمكنهم أن يروا أن في صحبة أولئك األشــرار ضررا، 
يزيــد  إنمــا  فــي أخالقهــم وأقوالهــم وأفعالهــم  الوقــت  العالــم طــول  يشــاكلون  وإذ 

عماهــم شــدة يومــا بعــد يــوم.
تهــدي  ول  بالعالــم  شــبيهة  الكنيســة  تجعــل  عاداتــه  فــي  العالــم  مشــاكلة  إن 
بــد أن يقلــال مــن النفــور  العالــم إلــى الكنيســة. وتَعــوُّد الخطيئــة والتآلــف معهــا ل 
منهــا وكراهيتهــا. فمــن يختــار معاشــرة عبيــد الشــيطان ســرعان مــا يتالشــى خوفــه 
مــن ســيدهم. وإذ كنــا ونحــن نقــوم بواجباتنــا نجــرَّب كمــا قــد ُجــرب دانيــال وهــو فــي 
بــالط الملــك فلنــا أن نتحقــق مــن أن هللا سيحرســنا، أمــا إذا ألقينــا بأنفســنا فــي 

التجربــة فسنســقط عاجــال أو أجــال.
يعمــل المجــرب غالبــا بنجــاح منقطــع النظيــر عبــر الذيــن قلمــا يُشــتبه فــي أنهــم 
تحــت ســيطرته. فــذوو المواهــب والثقافــة يعجــب بهــم النــاس ويكرمونهــم، كمــا 
لــو أن هــذه الصفــات تكفــر عــن عــدم وجــود خــوف هللا فــي قلوبهــم أو تؤهلهــم 
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للظفــر برضــاه. إن المواهــب والثقافــة فــي حــد ذاتهــا هــي هبــات مــن هللا، ولكــن 
إذا احتلــت هــذه األمــور مــكان التقــوى وبــدل مــن أن تقــرب النفــس إلــى هللا تبعدهــا 
عنــه فإنهــا تمســي حينئــذ لعنــة وشــركا. هنالــك رأي ســائد بيــن كثيريــن وهــو أن 
كل مــا يبــدو لطفــا أو كياســة أو أناقــة ل بــد أن يكــون، نوعــا مــا، خاصــا بالمســيح. ل 
ــل ُخلــق كل مســيحي  توجــد غلطــة أضخــم مــن هــذه. فهــذه الصفــات ينبغــي أن تجمِّ
ألن لهــا تأثيــرا كبيــرا فــي صالــح الديــن الحقيقــي ولكــن ينبغــي تكريســها هلل وإل فهــي 
أَيْضــاً تصيــر قــوة فــي جانــب الشــر. كثيــراً مــا يكــون هنالــك إنســان مهــذب فــي عقلــه 
وممتــاز فــي عاداتــه ول يتدنَّــى ليعمــل مــا يعتبــره الجميــع عمــال نجســا وفاســدا، ومــع 
ذلــك فهــو آلــة مصقولــة فــي يــد الشــيطان. إن الصفــة الغــادرة الغاشــة لتأثيــره ومثالــه 

تجعلــه عــدوا لعمــل المســيح وملكوتــه أخطــر مــن الجهلــة وغيــر المثقفيــن.
علــى  يحصــل  أن  هللا  علــى  والعتمــاد  الحــارة  بالصــالة  ســليمان  اســتطاع 
الحكمــة التــي أثــارت دهشــة العالــم وإعجابــه. ولكــن عندمــا ارتــد عــن مصــدر قوتــه 
المواهــب  فتلــك  وحينئــذ  التجربــة.  فريســة  ســقط  نفســه  إلــى  مســتندا  وتقــدم 
العجيبــة التــي منحــت لــذاك الــذي كان أحكــم الملــوك جعلــت منــه أداة أشــد 

فتــكا فــي يــد عــدو النفــوس.
حتــى  المســيحيين  عقــول  يُظلــم  أن  انقطــاع  بــال  الشــيطان  يحــاول  حيــن  فــي 
تغيــب عنهــم الحقيقــة عليهــم أل ينســوا أن » ُمَصاَرَعتََنــا لَيَْســْت َمــَع َدٍم َولَْحــٍم، بَــْل 
ْهــِر، َمــَع أَْجَنــاِد  ــالَِطيِن، َمــَع ُولَِة الَْعالَــِم َعلَــى ظُلَْمــِة هــَذا الدَّ َمــَع الرَُّؤَســاِء، َمــَع السَّ
ــَماِويَّاِت « )أفســس 6: 12(. فــإن اإلنــذار اإللهــي يــدوي عبــر  ــرِّ الرُّوِحيَّــِة ِفــي السَّ الشَّ
األجيــال إلــى يومنــا هــذا قائــال: » اُْصُحــوا َواْســَهُروا. ألن إِبْلِيــَس َخْصَمُكــْم كَأََســٍد 
هللِا  ِســالََح  » الْبَُســوا   .)8  :5 )1بطــرس  ُهــَو «  يَبْتَلُِعــُه  َمــْن  ُملْتَِمًســا  يَُجــوُل  زَائِــٍر، 

الَْكاِمــَل لَِكــْي تَْقــِدُروا أَْن تَثْبُتُــوا ِضــدَّ َمَكاِيــِد إِبْلِيــَس « )أفســس 6: 11(.
قصــارى  الجبــار  العظيــم  عدونــا  يبــذل  الحاضــر  يومنــا  إلــى  آدم  عهــد  فمنــذ 
جهــده ليضايــق ويظلــم ويهلــك. وهــو اآلن يتأهــب للقيــام بحملتــه األخيــرة ضــد 
الكنيســة. وكل مــن يريــدون اتبــاع يســوع ل بــد لهــم مــن منازلــة هــذا العــدو الــذي 
انــه  تأكُّــدا  ازداد  اإللهــي  بالمثــال  تمثــال  أقــرب  المســيحي  كان  وكلمــا  يرحــم.  ل 
عمــل  فــي  باجتهــاد  دائبــون  هــم  مــن  وكل  الشــيطان.  لهجمــات  هدفــا  ســيصير 
النــاس  إلــى  المســيح  ويقدمــوا  الشــرير  مخادعــات  يكشــفوا  أن  ويحاولــون  هللا 
ســيكونون قادريــن علــى مشــاركة بولــس شــهادته التــي يقــول فيهــا أنــه يخــدم الــرب 

وتجــارب. كثيــرة  تواضــع ودمــوع  بــكل 
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لقــد هاجــم الشــيطان المســيح بأعنــف تجاربــه وأشــدها مكــرا وخبثــا لكنــه انهــزم 
وارتــد بعــد كل معركــة. ولقــد حــارب الســيد فــي تلــك المعــارك ألجلنــا، وانتصاراتــه 
تجعــل انتصارنــا أمــرا ممكنــا. والمســيح ســيمنح القــوة لــكل طالبيهــا. ولــن ينهــزم أحــد 
أََمــام الشــيطان مــا لــم يــرض هــو بالهزيمــة. فليــس للمجــرِّب قــوة بهــا يســيطر علــى 
اإلرادة أو يرغــم النفــس علــى ارتــكاب الخطيئــة. قــد يضايــق النفــس لكنــه ل يســتطيع 
أن يلوثهــا. وقــد يســبب للقلــب حزنــا لكنــه ل يســتطيع أن يفســده قســرا. إن حقيقــة 
كــون المســيح قــد انتصــر ينبغــي أن تلهــم اتباعــه الشــجاعة لكــي يحاربــوا بــكل قــوة 

وشــدة بــأس وهــم ينازلــون الخطيئــة والشــيطان.
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31
قوة األرواح الشريرة 

إن ارتباط العالم المنظور بالعالم غير المنظور، وخدمة مالئكة هللا وقوة األرواح 
الشــريرة، كل هذا معلن بكل وضوح في الكتب المقدســة ومتداخل ومحبوك في 
التاريــخ البشــري. يــزداد الميــل إلــى عــدم التصديــق بوجــود األرواح الشــريرة، فــي حيــن 
أن المالئكــة القديســين الذيــن يخدمــون » الَْعِتيِديــَن أَْن يَرِثـُـوا الَْخــالََص! « )عبرانييــن 
1: 14( يعتبرهــم الكثيــرون أرواح األَْمــَوات. لكــن الكتــب المقدســة فضــال عــن كونهــا 
تعلِّم بوجود المالئكة، األبرار منهم واألشرار، تقدم برهانا ل يتطرق اليه الشك على 

أن هــذه ليســت أرواح األَْمــَوات متحــررة مــن األجســاد.
لقد كانت المالئكة موجودين قبل خلق اإلنسان ألنه عندما ُوضعت أساسات 
بْــحِ َمًعــا، َوَهتَــَف َجِميــُع بَِنــي هللِا؟ « )أيــوب 38: 7(.  األَرْض » تَرَنََّمــْت كََواكِــُب الصُّ
وبعــد ســقوط اإلنســان أرِســلَْت المالئكــة لحراســة شــجرة الحيــاة، وكان هــذا قبــل أن 
مات أي اإلنســان. إن المالئكة هم أســمى من الناس في طبيعتهم ألن المرنم يقول 

عــن اإلنســان: » َوتَْنُقَصــُه قَلِيــالً َعــِن الَْمالَئَِكــِة « )مزمــور 8: 5(.
والكتــاب يخبرنــا عــن عــدد الخالئــق الســماويين وقوتهــم ومجدهــم وعــن عالقتهــم 
ــَماَواِت ثَبَّــَت  وارتباطهــم بحكــم هللا وعــن صلتهــم بعمــل الفــداء. » اَلــرَّبُّ ِفــي السَّ
كُرِْســيَُّه، َوَمْملََكتُــُه َعلَــى الْــُكلِّ تَُســوُد «. ثــم هــوذا النبــي يقــول: » وســمعت صــوت 
 — الملــوك  ملــك  مقصــورة  فــي  ينتظــرون  وهــم  العــرش «  حــول  كثيريــن  مالئكــة 
اَمــُه الَْعاِملِيــَن َمرَْضاتَــُه «، » َوَســِمْعُت َصــْوَت  » َمالَئَِكتَــُه الُْمْقتَِدِريــَن قُــوًَّة «، » ُخدَّ
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كَالَِمــِه « )مزمــور 103: 19-21؛ رؤيــا 5: 11(. لقــد رأى النبــي دانيــال ربــوات وألــوف 
هــم  » ربــوات  أنهــم  عنهــم  يعلــن  بولــس  والرســول  الســماويين.  الرســل  مــن  ألــوف 
محفــل مالئكــة « )دانيــال 7: 10؛ عبرانييــن 12: 22(. وكرســل هللا هــم يخرجــون 
» كمنظــر البــرق « )حزقيــال 1: 14(. يــكاد نورهــم يخطــف األبصــار وهــم يســرعون فــي 
طيرانهــم. فالمــالك الــذي ظهــر عنــد قبــر المخلــص، وكان منظــره » كالبــرق ولباســه 
أبيــض كالثلــج «، أخــاف الحــراس فارتعــدوا » وصــاروا كأمــوات « )متــى 28: 3، 4(. 
والعاهــل األشــوري المتعجــرف ســنحاريب عندمــا عيَّــر هللا وجــدَّف عليــه وهــدد 
شــعبه بالهــالك » كَاَن ِفــي تِلْــَك اللَّيْلَــِة أَنَّ َمــالََك الــرَّبِّ َخــرََج َوَضــرََب ِمــْن َجيْــِش 
ــاِر بَــأٍْس َورَئِيــٍس َوقَائِــٍد « مــن  ــَة أَلْــٍف َوَخْمَســًة َوثََمانِيــَن أَلًْفــا « » أَبَــاَد كُلَّ َجبَّ ــوَر ِمئَ أَشُّ
جيشــه. » فَرََجــَع ِبِخــزِْي الَْوْجــِه إلــى أَرِْضــِه « )2 ملــوك 19: 35؛ 2 أخبــار 32: 21(.

يُرَســل المالئكــة فــي مأموريــات الرحمــة إلــى أولد هللا. فقــد ذهبــوا إلــى إبراهيــم 
وقدمــوا اليــه وعــودا بالبركــة، وإلــى أبــواب ســدوم إلنقــاذ لــوط البــار حتــى ل يهلــك 
بالنــار. وأُرســل مــالك إلــى إيليــا عندمــا كان موشــكا علــى المــوت مــن فــرط اإلعيــاء 
بالمدينــة  لتحيــط  نــار وخيــل  مركبــات  أُرســلت  إليشــع  وإلــى  البريــة،  فــي  والجــوع 
الصغيــرة التــي كان أعــداؤه قــد حبســوه فيهــا، وإلــى دانيــال عندمــا طلــب الحكمــة 
اإللهيــة فــي بــالط ملــك وثنــي وعندمــا طــرح فــي الجــب ليكــون فريســة األســود، وإلــى 
بطــرس وهــو محكــوم عليــه بالمــوت حيــن كان ســجينا فــي ســجن هيــرودس، وإلــى 
الســجينين اللذيــن كانــا فــي فيلبــي، وإلــى بولــس ورفاقــه فــي إبَّــان العاصفــة الهائلــة 
التــي ثــارت عليهــم فــي تلــك الليلــة وهــم فــي عــرض البحــر، وإلــى كرنيليــوس ليفتــح 
ذهنــه فيقبــل اإلِنِْجيــل وإلــى بطــرس ليــزوده برســالة الخــالص لذلــك األممــي الغريــب 

— وهكــذا فــي كل العصــور خــدم المالئكــة القديســون شــعب هللا.

حراسة المالئكة
ويوجــد مــالك معيــن لحراســة كل تابــع للمســيح. فهــؤلء الحــراس الســماويون 
يصــدون عــن األبــرار ســهام الشــرير. وهــذا مــا اعتــرف بــه الشــيطان نفســه حيــن قــال: 
انـًـا يَتَِّقــي أَيُّــوُب هللَا أَلَيْــَس أَنَّــَك َســيَّْجَت َحْولـَـُه َوَحــْوَل بَيِْتــِه َوَحــْوَل كُلِّ َمــا  » َهــْل َمجَّ
لـَـُه ِمــْن كُلِّ نَاِحيـَـٍة؟ « )أيــوب 1: 9، 10(. وتــرد الوســيلة التــي بهــا يحــرس هللا شــعبه 
يِهــْم « )مزمــور 34:  فــي كلمــات المرنــم: » َمــالَُك الــرَّبِّ َحــالٌّ َحــْوَل َخائِِفيــِه، َويَُنجِّ
ــُروا، لَ تَْحتَِقــُروا أََحــَد  7(. والمخلــص فــي معــرض كالمــه عمــن آمنــوا بــه قــال: » اُنْظُ
ــَماَواِت كُلَّ ِحيــٍن يَْنظُــُروَن  َغــاِر، ألَنِـّـي أَقُــوُل لَُكــْم: إِنَّ َمالَئَِكتَُهــْم ِفــي السَّ هــؤُلَِء الصِّ
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ــَماَواِت « )متــى 18: 10(. فالمالئكــة المعينــون لخدمــة  ـِذي ِفــي السَّ َوْجــَه أَِبــي الّـَ
أولد هللا لهــم حــق دخــول محضــره فــي كل وقــت.

ســلطان  وخبــث  الخادعــة  الشــيطان  لقــوة  هللا  شــعب  يتعــرض  إذ  وهكــذا 
يــكل ول ينعــس، ويصارعــون كل قــوات الشــر، لهــم أن يتأكــدوا  الظلمــة الــذي ل 
مــن حراســة مالئكــة الســماء الدائمــة. وهــذا التأكيــد ل يُعطــى مــن دون حاجــة اليــه. 
فــاذا كان هللا قــد وعــد شــعبه بالنعمــة والحمايــة فذلــك بســبب وجــود قــوات الشــر 
الجبــارة التــي عليهــم أن ينازلوهــا، قــوات كثيــرة وعنيــدة ل تــكّل ول يمكــن لحــد أن 

يأمــن علــى نفســه إذا لــم يتحفــظ مــن خبثهــا وقوتهــا.
قــدم  علــى  كانــت  خطيــة  بــال  البــدء  فــي  ُخلقــت  التــي  الشــريرة  األرواح  إن 
المســاواة مــع الخالئــق المقدســة الذيــن هــم اآلن رســل هللا، فــي طبيعتهــم وقوتهــم 
إهانــة هللا  علــى  معــا  تعاهــدوا  فقــد  أخطــأوا  إذ  ألَنَُّهــْم ســقطوا  ولكــن  ومجدهــم. 
وإهــالك بنــي اإلنســان. وإذ اتحــدوا مــع الشــيطان فــي العصيــان وطُــردوا مثلــه مــن 
الســماء فقــد تعاونــوا معــه مــدى كل العصــور المتعاقبــة فــي حربــه ضــد ســلطان 
وذكائهــم  المتعــددة  وأنظمتهــم  وحكمهــم  تحالفهــم  عــن  يخبرنــا  والكتــاب  هللا. 

وســعادتهم.  النــاس  ســالمة  الســيئة ضــد  ونواياهــم  ودهائهــم 
ويذكــر تاريــخ العهــد القديــم وجودهــم ووســيلتهم فــي معــرض بعــض الحــوادث، 
ولكن في وقت وجود المســيح على األَرْض أظهرت األرواح الشــريرة قوتها بطريقة 
مدهشــة جدا. كان المســيح قد أتى ليبدأ في تنفيذ التدبير الخالصي ألجل فداء 
اإلنســان فأصــر الشــيطان علــى إثبــات حقــه فــي الســيطرة علــى العالــم. لقــد نجــح 
فــي توطيــد دعائــم الوثنيــة فــي كل أقطــار األَرْض عــدا ارض فلســطين. وقــد أتــى 
المســيح إلــى ذلــك القطــر الوحيــد الــذي لــم يكــن قــد خضــع تمامــا لســلطان المجــرب 
لكــي يشــرق علــى الشــعب نــور الســماء. وهنــا كانــت ســلطتان تتنازعــان الســيادة. 
كان يســوع باســطا ذراعــي محبتــه وهــو يدعــو اليــه كل مــن يريــد أن يجــد فيــه الغفــران 
والســالم. وقــد رأى أجنــاد الظــالم أنهــم لــم يُعطـَـْوا الســيادة المطلقــة، وأدركــوا أنــه لــو 
نجحــت رســالة المســيح فســينقضي ســلطانهم ويــزول. فثــار الشــيطان واهتــاج كمــا 

لــو كان أســدا مقيَّــدا، وفــي تحديــه أعلــن ســلطانه علــى أجســاد النــاس ونفوســهم.

وجود الشياطين وعملهم
عليهــم  ســيطرت  قــد  النــاس  كــون  حقيقــة  جــالء  بــكل  الجديــد  العهــد  يبيــن 
فقــط  يقاســون  يكونــوا  لــم  البلــوى  بتلــك  ابتُلــوا  الذيــن  واألشــخاص  الشــياطين. 
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أمراضــا ألســباب طبيعيــة. وقــد كان المســيح يــدرك إدراكا كامــالً َمــن كان يتعامــل 
وفاعليتهــا. الشــريرة  األرواح  بوجــود  واعتــرف  معــه 

والحادثــة التــي يذكرهــا الكتــاب عــن شــفاء المجنونيــن فــي جــدرة تقــدم لنــا مثــال 
مدهشــا عن عدد الشــياطين وقوتهم وخبثهم كما تقدم لنا برهانا رائعا على قدرة 
المســيح ورحمتــه. إنَّ ذينــك المجنونيــن البائســين إذ ابعــدا عنهمــا كل رادع وهمــا 
يتلويــان والزبــد يخــرج مــن أفواههمــا وهمــا ثائــران كانــا يمــآلن الجــو بصرخاتهمــا. 
كانــا يقســوان علــى نفســيهما ويعرضــان حيــاة كل مــن يقتــرب منهمــا للخطــر. إن 
لهــا  يهتــز  صــورة  قدمــت  المشــتتة  وأفكارهمــا  المشــوهين  الدامييــن  جســميهما 
قلــب ســلطان الظلمــة طربــا. وقــد أعلــن أحــد الشــياطين التــي كانــت مســيطرة علــى 
ذينــك الرجليــن المعذبيــن قائــالً: » اْســِمي لَِجئُــوُن، ألَنََّنــا كَِثيــُروَن « )مرقــس 5: 9( 
إن كلمــة » لجئــون « كانــت عنــد الجيــش الرومانــي تعنــي فرقــة مــن الجنــود يتــراوح 
عــدد رجالهــا مــا بيــن ثالثــة آلف وخمســة آلف رجــل. إن جيــوش الشــيطان تصطــف 
هــي أَيْضــاً فــي فــرق. والفرقــة الواحــدة التــي كانــت هــذه الشــياطين تنتمــي إليهــا لــم 

يكــن عددهــا يقــل عــن لجئــون.
المعذبيــن  الرجليــن  ذينــك  مــن  الشــريرة  األرواح  تلــك  يســوع خرجــت  وبأمــر 
تاركــة إياهمــا عاقليــن وجالســين عنــد قدمــي المخلــص، وقــد أُخضعــا وعــاد إليهمــا 
ذكاؤهمــا ورقتهمــا. ولكــن الشــياطين ُســمح لهــا بــأن تكتســح قطيعــا مــن الخنازيــر 
إلــى البحــر. وقــد رجحــت هــذه الخســارة فــي نظــر ســكان كــورة الجدرييــن علــى كل 
البــركات التــي قــد منحهــا المســيح. فتوســلوا إلــى هــذا الشــافي اإللهــي بــأن ينصــرف 
مــن تخومهــم. وقــد كانــت هــذه هــي النتيجــة التــي كان الشــيطان يقصــد أن يصــل 
إليهــا. فــإذ ألقــى تبعــة هــذه الخســارة علــى يســوع أثــار مخــاوف الشــعب األنانيــة 
وحــال بينهــم وبيــن الســتماع إلــى أقوالــه. إن الشــيطان يشــتكي ضــد المســيحيين 
دائمــا علــى انهــم علــة الخســارة والحــظ الســيء واآللم، بــدل مــن أن يجعــل اللــوم 

يقــع علــى مصــدره األصلــي: عليــه هــو نفســه وعلــى أعوانــه. 
لكــّن مقاصــد المســيح لــم تتعطــل. فقــد ُســمح لــأرواح الشــريرة أن تغــرق قطيــع 
النجســة  الحيوانــات  تلــك  يربــون  كانــوا  الذيــن  اليهــود  ألولئــك  توبيخــا  الخنازيــر 
طمعــا فــي الربــح. فلــو لــم يــردع المســيح الشــياطين لكانــوا قــد أغرقــوا فــي البحــر 
ليــس الخنازيــر وحدهــا بــل أَيْضــاً رعاتهــا وأصحابهــا. إن اإلبقــاء علــى رعــاة الخنازيــر 
وأصحابهــا كان مرجعــه فقــط إلــى قدرتــه التــي اســتخدمها فــي إنقاذهــم رحمــة بهــم. 
قــوة  التالميــذ  الحادثــة حتــى يشــهد  بوقــوع هــذه  ُســمح  قــد  فإنــه  ذلــك  وزد علــى 
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الشــيطان القاســية علــى اإلنســان والحيــوان. وقــد رغــب المخلــص فــي أن يكــون 
تابعــوه علــى علــم بالعــدو الــذي عليهــم أن ينازلــوه حتــى ل يخدعهــم بمكايــده ثــم 
يهزمهــم، كمــا كان يريــد أن يــرى شــعب تلــك الكــورة قدرتــه علــى تحطيــم عبوديــة 
الشيطان وإطالق أسراه أحراراً. ومع أن يسوع نفسه قد رحل فإن ذينك الرجلين 

اللذيــن خلصــا بكيفيــة معجزيــة بقيــا ليعلنــا عــن رحمــة مــن قــد أحســن إليهمــا. 
وتوجــد فــي اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس حــوادث مســجلة مــن أمثــال هــذه الحادثــة. فقــد 
كانــت ابنــة المــرأة الفينيقيــة الســورية معذبــة مــن روح شــرير لكــّن يســوع اخرجــه منهــا 
بكلمــة )مرقــس 7: 26-30(. وفــي متــى 12: 22 يخبرنــا البشــير عــن » مجنــون أعمــى 
وأخرس «. وكان هنالك شاب به روح أخرس » وَكَِثيرًا َما أَلَْقاُه ِفي النَّاِر َوِفي الَْماِء 
لِيُْهلَِكُه « )مرقس 9: 17-27(. والرجل المجنون الذي إذ كان يعذبه » ُروُح َشيْطَاٍن 
نَِجــٍس « )لوقــا 4: 33-36( أزعــج العابديــن فــي مجمــع كفرناحــوم فــي ســكون يــوم 
الســبت. كل هــؤلء شــفاهم المخلــص الرحيــم. وفــي كل حالــة مــن هــذه الحــالت 
تقريبــا كان المســيح يخاطــب الشــيطان ككائــن عاقــل آمــرا إيــاه أن يخــرج مــن اإلنســان 
ول يعــود يعذبــه. فــإذ رأى العابــدون فــي مجمــع كفرناحــوم قــدرة المســيح العظيمــة 
» َوقََعــْت َدْهَشــٌة َعلـَـى الَْجِميــعِ، وَكَانـُـوا يَُخاِطبـُـوَن بَْعُضُهــْم بَْعًضــا قَائِلِيــَن: » َمــا هــِذِه 

ٍة يَأُْمــُر األرواح النَِّجَســَة فَتَْخــرُُج! « )لوقــا 4: 36(. الَْكلَِمــُة؟ ألنــه ِبُســلْطَاٍن َوقُــوَّ
عــادة مــا يوصــف المســكونون بالشــياطين بأنهــم يقاســون آلمــاً شــديدة. لكــّن 
لهــذه القاعــدة شــواذا. فبعــض النــاس كانــوا يرحبــون بالتأثيــر الشــيطاني طمعــا فــي 
امتــالك قــوة فائقــة. هــؤلء لــم يكونــوا بطبيعــة الحــال فــي حالــة حــرب مع الشــياطين. 
فمــن هــذه الفئــة كان الذيــن بهــم روح عرافــة، مثــل ســيمون الســاحر وعليــم الســاحر 

والفتــاة التــي تبعــت بولــس وســيال فــي فيلبــي.
ل أحد معرَّضاً لتأثير األرواح الشــريرة أكثر من الذين على رغم شــهادة الكتب 
المقدســة الصريحــة الوافيــة ينكــرون وجــود الشــيطان ومالئكتــه وتأثيرهــم. وطالمــا 
ق. وكثيــرون يعملــون بمقترحاتهــم فــي حيــن  نجهــل مكايدهــم نوفــر لهــم ميــزة ل تُصــدَّ
يظنــون أنهــم إنمــا يتبعــون مــا تمليــه عليهــم حكمتهــم. هــذا هــو الســبب الــذي يجعــل 
النــاس  ليضــل  قــوة  بأعظــم  يعمــل  فيــه  الــذي  الزمــن  نهايــة  اقتــراب  مــع  الشــيطان 
ويهلكهــم، يذيــع فــي كل مــكان العتقــاد بــأْن ليــس لــه وجــود. فسياســته تبنــى علــى 

كونــه يخفــي نفســه وطريقــة عملــه.
ل شــيء يخافــه ذلــك المضــل العظيــم أكثــر مــن اِطِّالعنــا علــى حيلــه. فلكــي 
يثيــر انفعــالً  أنــه ل  النــاس يصورونــه علــى  يخفــي صفتــه الحقيقيــة ونوايــاه جعــل 
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أعظــم مــن الســخرية أو الحتقــار. إنــه يســر جــداً عندمــا يصــوَّر ككائــن مضحــك أو 
كريــه أو مشــوه، نصفــه حيــوان ونصفــه اآلخــر إنســان. وهــو يســر عندمــا يســمع اســمه 
يســتعمل فــي معــرض اللهــو أو الســخرية علــى أفــواه الذيــن يظنــون أنفســهم علــى 

درجــة كبيــرة مــن الــذكاء والدرايــة.
لمثــل  » هــل  الســؤال:  هــذا  يُثــار  كامليــن  ومهــارة  بدهــاء  تنكــر  قــد  فلكونــه 
ذلــك المخلــوق وجــود حقــا؟ « مــن أدلــة نجاحــه إن النظريــات التــي تكــذب أوضــح 
الشــيطان  وألن  الدينــي.  العالــم  فــي  وتســليما  قبــول  تجــد  الكتابيــة  الشــهادات 
يســتطيع بــكل ســرعة وســهولة أن يتحكــم فــي عقــول الذيــن ل يــدرون عــن تأثيــره شــيئا 
فــإن كلمــة هللا تقــدم إلينــا أمثلــة كثيــرة عــن عملــه المــؤذي الخبيــث وتكشــف عــن 

قواتــه الخفيــة، وهكــذا تجعلنــا نتيقــظ ونتحفــظ مــن هجماتــه.
كان يمكــن أن تخيفنــا حقــا قــوة الشــيطان وجنــوده وحقدهــم وخبثهــم لــو لــم 
يكــن فــي وســعنا أن نجــد الحمايــة والخــالص فــي قــدرة فادينــا الفائقــة. إننــا بــكل 
مــن  وأرواحنــا  ممتلكاتنــا  لحفــظ  واألقفــال  بالمزالــج  بيوتنــا  أبــواب  نوصــد  حــرص 
دائمــا  يحاولــون  الذيــن  األشــرار  المالئكــة  فــي  نفكــر  قلمــا  ولكننــا  األشــرار،  النــاس 
الوصــول إلينــا ول حيلــة لنــا فــي دفعهــم عنــا بقوتنــا الذاتيــة. إن نســمح لهــم بالدخــول 
ويتلفــوا  والعــذاب  بالضطــراب  أجســامنا  ويصيبــوا  ويربكوهــا  عقولنــا  يشوشــوا 
أمالكنــا وحياتنــا. فمســرتهم الوحيــدة هــي فــي جلــب الشــقاء والهــالك للنــاس. إن 
الذيــن يقاومــون مطالــب هللا ويســلمون لتجــارب الشــيطان هــم فــي حالــة مخيفــة، 
إلــى أن يســلمهم هللا لســلطان األرواح الشــريرة. أمــا الذيــن يتبعــون المســيح فهــم 
أبــدا فــي ســالم وأمــان تحــت حراســته ورعايتــه. فالمالئكــة المقتــدرون قــوة يرســلون 
من الســماء لحفظهم. والشــرير ل يمكنه أن يشــق لنفســه طريقا في وســط صفوف 

الحــراس الذيــن قــد أقامهــم هللا حــول شــعبه.
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إن الصــراع الهائــل بيــن المســيح والشــيطان والــذي دارت رحــاه وســار قدمــا مــدة 
تقرب من ســتة آلف ســنة صار قريباً من نهايته، والشــرير يضاعف جهوده ليقضي 
علــى عمــل المســيح ألجــل اإلنســان ويقيــد النفــوس بمكايــده. إن غرضــه الــذي يريــد 
أن يحققــه هــو أن يبقــي النــاس فــي الظلمــة وصالبــة القلــب حتــى تنقضــي مــدة 

وســاطة المخلــص ول تبقــى بعــد ذلــك ذبيحــة عــن الخطيئــة.
يُبــذل مجهــود جــدي خــاص لمقاومــة ســلطان الشــيطان، وعندمــا  عندمــا ل 
يســود فــي الكنيســة وفــي العالــم اإلهمــال وعــدم المبــالة فهــو ل يهتــم كثيــرا ألنــه 
ل خطــر عليــه مــن خســارة الذيــن قــد استأســرهم وهــم يســيرون فــي ركابــه مكبليــن 
األمــور  إلــى  باللتفــات  النــاس  يبــدأ  عندمــا  ولكــن  إلرادتــه.  باألغــالل وخاضعيــن 
عنــد  أَْخلُــَص؟ «  لَِكــْي  أَفَْعــَل  أَْن  يَْنبَِغــي  » َمــاَذا  قائلــة:  النفــوس  وتســأل  األبديــة 
المســيح  قــوة  ضــد  قوتــه  يســتخدم  أن  محــاول  القتــال  ســاحة  إلــى  ينبــري  ذلــك 

الُْقــُدِس. َوالــرُّوح  تأِثيــر  ويوقــف 
س يعلــن أنــه عندمــا جــاء المالئكــة ذات مــرة ليمثلــوا أََمــام الــرب  واَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّ
جــاء الشــيطان أَيْضــاً فــي وســطهم )أيــوب 1: 6( ل ليســجد أََمــام الملــك الســرمدي 
بــل ليخــدم غاياتــه الخبيثــة ضــد األبــرار. وعندمــا يجتمــع النــاس ليعبــدوا هللا يجــيء 
هــو فــي وســطهم لهــذا الغــرض نفســه ويعمــل بخفــاء طالبــا الســيطرة علــى أفــكار 
وهــو  رســول هللا  يــرى  وإذ  مقدمــا.  خططــه  يرســم  المحنــك  وكالقائــد  العابديــن. 
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يفتــش الكتــب يأخــذ هــو مذكــرة بالموضــوع الــذي ســيعرض علــى الشــعب وحينئــذ 
يســتخدم كل دهائه ومكره لكي يســيطر على الظروف بحيث ل تصل الرســالة إلى 
الذيــن يغــرر بهــم فــي ذلــك الموضــوع بالــذات. والشــخص الــذي هــو أحــوج النــاس 
إلــى اإلنــذار تُلزمــه الظــروف بــأن يخــرج ليشــترك فــي صفقــة تجاريــة تقتضــي حضــوره، 
أو بوســيلة أخــرى يُمنــع مــن ســماع األقــوال التــي كان يمكــن أن تكــون بالنســبة لــه 

رائحــة حيــاة لحيــاة. 
الظــالم  بســبب  القلــوب  مثقلــو  هــم  وإذا  الــرب  عبيــد  يــرى  الشــيطان  إن  ثــم 
الروحــي الــذي يكتنــف النــاس. وهــو يســمع صلواتهــم الحــارة فــي طلــب النعمــة 
والقــوة اإللهيتيــن للقضــاء علــى ســحر عــدم الكتــراث واإلهمــال والكســل. حينئــذ 
شــهوة  فــي  لينغمســوا  النــاس  يجــرب  فهــو  مجــددة.  بغيــرة  مؤامراتــه  هــو  يحبــك 
الطعــام أو أي صــورة مــن صــور إرضــاء شــهوات النفــس، وهكــذا يخــدر إحساســهم 
إلــى  الحاجــة  أمــس  فــي  التــي هــم  الحقائــق نفســها  بحيــث ل يســتطيعون ســماع 

وتعلمهــا. ســماعها 
والشــيطان يعــرف جيــدا أن كل مــن يســتطيع أن يســوقهم إلــى إهمــال الصــالة 
ممكنــة  حيلــة  يبتكــر كل  هــو  لذلــك  أََمــام هجماتــه.  ســينهزمون  الكتــب  وتفتيــش 
ليشــغل العقــل. وقــد ُوجــد فــي كل العصــور فئــة مــن النــاس يعترفــون بالتقــوى، 
الذيــن بــدل مــن التقــدم لمعرفــة الحــق يجعلــون ديانتهــم منحصــرة فــي البحــث عــن 
هــؤلء  فــي عقيدتهــم.  عــن ضــالل  أو  الــرأي  يخالفونهــم  الذيــن  أخــالق  فــي  خطــإ 
هــم أعظــم معاضــدي الشــيطان إن المشــتكين علــى األخــوة ليســوا قليليــن، وهــم 
يكونــون دائمــا نشــيطين عندمــا يــرون هللا يعمــل وعندمــا يقــدم اليــه عبيــده ولءهــم 
كاذبــة،  بصبغــة  وأعمالهــم  الحــق  يحبــون  الذيــن  أقــوال  انهــم يصبغــون  الحقيقــي. 
ويصــورون أعظــم خــدام المســيح حــرارة وغيــرة وإنــكارا للــذات علــى أنهــم مخدوعــون 
أو خادعــون. فعملهــم هــو تشــويه البواعــث علــى كل عمــل حقيقــي ونبيــل ونشــر 
وبــكل طريقــة ممكنــة يســعون  البســطاء،  فــي عقــول  الشــبهات  الوشــايات وإثــارة 

لجعــل كل مــا هــو طاهــر وعــادل، يبــدو وكأنــه فاســد ومضلِــل.
مــن  أبنــاء  يظهــروا ســريعا  فقــد  بهــؤلء.  ينخــدع  أن  إلــى  بأحــد  ولكــن ل حاجــة 
هــم، وأي مثــال يتبعــون، وعمــل َمــْن يقومــون بــه. » ِمــْن ثَِمارِِهــْم تَْعرِفُونَُهــْم « )متــى 
الصــدور:  يوغــر  الــذي  الواشــي  الشــيطان  تصــرف  يشــبه  تصرفهــم  إن   .)16  :7

.)10  :12 )رؤيــا  إِْخَوتَِنــا «  َعلَــى  » الُْمْشــتَِكي 
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س الحق يُقدِّ
أنــواع  كل  لتقديــم  األهبــة  تمــام  علــى  كثيــرون  أعــوان  العظيــم  للمضــل 
الضــاللت لصطيــاد النفــوس، وهــي معــدة بحيــث تناســب األذواق والكفــاءات 
المختلفــة للذيــن يريــد أن يهلكهــم. وخطتــه هــي أن يضــم إلــى الكنيســة عناصــر 
غيــر مخلصــة ول متجــددة تشــجع علــى الشــك وعــدم اإليمــان، وان يعرقــل مــن 
يرغبــون فــي أن يــروا عمــل هللا متقدمــا وفــي المضــي بــه إلــى األََمــام. فكثيــرون 
مبــادئ  بعــض  يقبلــون  بكلمتــه  أو  بــاهلل  حقيقــي  إيمــان  عندهــم  يوجــد  ل  ممــن 
يكونــون قادريــن  ويُعتبــرون مســيحيين، وبذلــك  فــي المتحــان  الحــق وينجحــون 

كتابيــة. كتعاليــم  ضاللتهــم  تقديــم  علــى 
بــأن مــا يعتقــده النــاس ليــس أمــرا عظيــم األهميــة هــو رأي  إن الــرأي القائــل 
بــه  مــن أنجــح مكايــد الشــيطان. فهــو يعــرف أن الحــق الــذي يقبلــه اإلنســان حبــا 
الحــق  يســتبدل  أن  دائمــا  الشــيطان  يحــاول  ولذلــك  يقبلــه،  َمــن  نفــس  يقــّدس 
بنظريــات وخرافــات كاذبــة وبإنجيــل آخــر. لقــد ناضــل عبيــد هللا منــذ البــدء ضــد 
المعلميــن الكذبــة ليــس فقــط لمجــرد كونهــم قومــا أشــرارا بــل ألَنَُّهــْم يغرســون فــي 
وبولــس  وإِرِْميَــا  فإيليــا  للنفــس.  المهلكــة  واألكاذيــب  الضــاللت  النــاس  أذهــان 
لــون النــاس عــن كلمــة هللا. وذلــك  قاومــوا بــكل شــجاعة أولئــك الذيــن كانــوا يُحوِّ
التســاهل الــذي يعتبــر العقيــدة الدينيــة الســليمة عديمــة األهميــة لــم يجــد قبــول 

لــدى هــؤلء القديســين المدافعيــن عــن الحــق
إن التفســير الخيالــي الغامــض للكتــاب والنظريــات الكثيــرة المتضاربــة الخاصــة 
بالعقيــدة الموجــودة فــي العالــم المســيحي هــي مــن صنــع خصمنــا العظيــم لكــي 
يربــك العقــول فــال تميــز الحــق. ثــم إن النفــور والشــقاق الكائــن بيــن الكنائــس فــي 
العالــم المســيحي يعــزى إلــى حــد كبيــر إلــى عــادة تحريــف الكتــاب الســائدة لدعــم 
وبقلــوب  باهتمــام  هللا  كلمــة  يدرســوا  أن  مــن  بــدل  كثيريــن  فــإن  محبوبــة.  نظريــة 
متواضعــة ليحصلــوا علــى معرفــة مشــيئته يحاولــون اكتشــاف شــيء شــاذ أو جديــد.

لهــا  صلــة  ل  التــي  الممارســات  أو  المغلوطــة  العقائــد  البعــُض  يدعــم  فلكــي 
بالمسيحية يتشبثون بفصل من الكتاب منفصل عن سياقه وربما يقتبسون نصف 
آيــة للبرهــان علــى صــدق رأيهــم، فــي حيــن أن باقــي اآليــة قــد تبرهــن علــى عكــس ذلك. 
ــرونها لتالئــم رغباتهــم  نــون أنفســهم خلــف ألفــاظ مفككــة يفسِّ فبدهــاء الحيــة يحصِّ
الجســدية. وهكــذا يحــرف كثيــرون كلمــة هللا فــي إصــرار وعنــاد. وهنــاك آخــرون لهــم 
خيال وتصور نشيطان يتمسكون بصور اَلِْكتَاب الُمَقدَّس ورموزه ويفسرونها بحيث 
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تناســب أوهامهــم، مــع التفــات قليــل إلــى شــهادة الكتــاب الــذي هــو مفســر نفســه، 
وحينئــذ يقدمــون أوهامهــم علــى أنهــا تعاليــم الكتــاب.

الكتاب، المرشد الوحيد
وكلما شرعنا في درس الكلمة من دون روح الصالة والتضاع والستعداد 
للتعلــم فــإن أبســط فصــول الكتــاب وأشــدها تعقيــدا علــى الســواء تُحــرَّف عــن 
التــي  الكتابيــة  الفصــول  يختــارون  البابوييــن  الرؤســاء  إن  الصحيــح.  معناهــا 
فــي  الشــعب،  إلــى  يقدمونهــا  ثــم  لتناســبهم  ويفســرونها  أغراضهــم  تخــدم 
حيــن أنهــم ينكــرون عليهــم حقهــم فــي درس الكتــاب وفهــم حقائقــه ألنفســهم. 
ينبغــي أن يعطــى الكتــاب كلــه للشــعب كمــا هــو علــى بســاطته. وخيــر لهــم أل 
يتلقــوا تعاليــم كتابيــة أو إرشــادات إطالقــا مــن أن يحــرف تعليــم الكتــاب بهــذه 

المخجلــة. الطريقــة 
لقد قُصد بالكتاب أن يكون مرشــدا لكل َمن يرغبون في معرفة إرادة جابلهم. 
ولقــد أعطــى هللا النــاس كلمــة النبــوة الثابتــة. أتــى المالئكــة بــل حتــى المســيح نفســه 
إلفهــام دانيــال ويوحنــا مــا ل بــد أن يكــون قريبــا. فتلــك األمــور المهمــة المختصــة 
بخالصنــا لــم تكــن لتتــرك فــي حــال الخفــاء والغمــوض. وهــي لــم تعلــن علــى نحــو 
علــى  الــرب  قــال  وقــد  يضلهــم.  أو  الحــق  عــن  األمنــاء  والباحثيــن  الطالبيــن  يربــك 
لســان حبقــوق النبــي: » اكْتـُـِب الرُّْؤيـَـا َوانُْقْشــَها َعلـَـى األَلـْـَواِح لَِكــْي يَرْكُــَض قَارِئَُهــا « 
)حبقــوق 2: 2(. إن كلمــة هللا واضحــة لــكل َمــن يدرســونها بقلــوب مصليــة. فــكل 
يــِق « )مزمــور 97:  دِّ نفــس أمينــة بالحــق تأتــي إلــى نــور الحــق، » نُــوٌر قَــْد ُزِرَع لِلصِّ
11(. ول يمكــن لكنيســة أن تتقــدم فــي القداســة مــا لــم يبحــث أعضاؤهــا عــن الحــق 

بــكل غيــرة كمــن يبحثــون عــن كنــوز مخبــوءة.

صرخة التساهل
إن النــاس إذ ينطقــون بكلمــة التســاهل يتعامــون عــن مكايــد العــدو فــي حيــن 
انــه طــول الوقــت يعمــل بــكل مثابــرة إلتمــام غرضــه. وإذ ينجــح فــي إبــدال اَلِْكتَــاب 
تحــت  الكنائــس  وتــرزح  جانبــا  بشــريعة هللا  يُلقــي  البشــرية  بالنظريــات  س  الُمَقــدَّ

عــون أنهــم أحــرار. عبوديــة الخطيئــة فــي حيــن أنهــم يدَّ
لقــد صــار البحــث العلمــي لعنــة لكثيريــن. إن هللا ســمح أن ينســكب فيــض 
مــن النــور علــى العالــم فــي الستكشــافات فــي العلــوم والفنــون. ولكــن حتــى أعظــم 
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لهــم فــي بحثهــم فســيرتبكون فــي  تكــن كلمــة هللا مرشــدا  لــم  إْن  العقــول الجبــارة 
محاولتهــم أن يفحصــوا العالقــات بيــن العلــم والوحــي اإللهــي.

ناقصــة،  جزئيــة  معرفــة  هــي  والروحيــة  الماديــة  لأشــياء  البشــرية  المعرفــة  إن 
ولذلــك يعجــز كثيــرون عــن التوفيــق بيــن آرائهــم العلميــة وحقائــق الكتــاب. وكثيــرون 
يقبلــون النظريــات واآلراء المحضــة كحقائــق علميــة ويظنــون أن كلمــة هللا يجــب 
الخالــق  إن   )20  :6 تيموثــاوس   1( الْســِم «  الْــَكاِذِب  » الِْعلْــِم  بتعاليــم  تُختبــر  أن 
بالقوانيــن  األمــور  هــذه  إيضــاح  يســتطيعون  ل  ولكونهــم  إدراكهــم.  فــوق  وأعمالــه 
الطبيعيــة فهــم يعتبــرون تاريــخ الكتــاب ممــا ل يُركــن اليــه. والذيــن يشــّكون فــي وثــوق 
ســجالت العهديــن القديــم والجديــد وثباتهــا يتقدمــون فــي غالــب األحيــان خطــوة 
جريئــة أخــرى فيشــّكون فــي وجــود هللا وينســبون قوتــه غيــر المحــدودة إلــى الطبيعــة. 

فحيــث قــد أفلتــوا المرســاة مــن أيديهــم يُتركــون ليصطدمــوا بصخــور اإللحــاد.
لقــد  الشــيطان.  بأكاذيــب  وينخدعــون  اإليمــان  عــن  كثيــرون  يضــل  وهكــذا 
حــاول النــاس أن يكونــوا أحكــم مــن خالقهــم، وقــد حاولــت الفلســفة البشــرية أن 
تكتشــف وتفســر أســرارا لــن يمكــن اكتشــافها أو إعالنهــا مــدى دهــور األبــد. ولــو 
بحــث النــاس وفهمــوا مــا قــد أعلنــه هللا عــن نفســه ومقاصــده لحصلــوا علــى رؤيــا 
عظيمــة لمجــد هللا وجاللــه وقدرتــه بحيــث يتحققــون مــن حقارتهــم ويقنعــون بمــا 

قــد أعلــن لهــم وألولدهــم.
إنهــا طُرفــة مــن طُــرف مخادعــات الشــيطان كونــه يجعــل عقــول النــاس تبحــث 
وتخمــن مــا لــم يعلنــه هللا ومــا يقصــد أن يبقيــه طــي الخفــاء فــال يدركــه أحــد. علــى 
هــذا النحــو ســقط لوســيفر مــن مركــزه الــذي كان لــه فــي الســماء. لقــد صــار متبرمــا 
ألنــه لــم يُســتأمن علــى كل أســرار مقاصــد هللا واســتخف تمامــا بمــا قــد أعلــن لــه 
عــن عملــه فــي المركــز الســامي الــذي ُعيــن فيــه. وإذ أثــار التذمــر نفســه فــي نفــوس 
المالئكــة الذيــن تحــت إمرتــه تســبب بســقوطهم. واآلن هــو يحــاول أن يرّســخ الــروح 

نفســها فــي أذهــان النــاس وان يجعلهــم يســتخفون بأوامــر هللا الصريحــة.

عمل الضالل الُمِسر
إن الذيــن ل يرغبــون فــي قبــول حقائــق الكتــاب الواضحــة المؤثــرة يبحثــون دومــا 
عــن الخرافــات المســرة التــي تهــدئ ضمائرهــم. وكلمــا كانــت التعاليــم المقدمــة 
أقــل روحانيــة وإنــكارا للــذات وإذلل للنفــس قبلهــا النــاس بســرور. هــؤلء النــاس 
وإذ  الجســدية.  شــهواتهم  خدمــة  ســبيل  فــي  العقليــة  القــوى  قــدر  مــن  يحطــون 
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بنفــوس  الكتــب  يفتشــوا  أن  مــن  أحكــم  أنفســهم  اعتبــار  إلــى  غرورهــم  يدفعهــم 
منســحقة وبالصلــوات الحــارة فــي طلــب اإلرشــاد اإللهــي ل يجــدون ترســا يقيهــم 
مــن الضــالل. والشــيطان علــى اســتعداد ألن يمنــح القلــب مشــتهاه وهــو يلصــق 
أكاذيبــه فــي موضــع الحــق. لقــد بســطت البابويــة ســلطانها علــى عقــول النــاس بهــذه 
الطريقة، وإذ يرفض البروتستانت الحق ألنه يتطلب حمل الصليب فهم يسيرون 
فــي الطريــق نفســه. فــكل مــن يهملــون كلمــة هللا ليدرســوا آداب اللياقــة والسياســة 
حتــى ل يكونــوا علــى خــالف مــع العالــم ســيُتركون ليقبلــوا الهرطقــة اللعينــة بــدل مــن 
الحــق الدينــي. والذيــن بمحــض اختيارهــم يرفضــون الحــق ســيقبلون كل أشــكال 
الضــالل التــي تخطــر علــى البــال. وَمــن ينظــر برعــب إلــى أحــد الضــاللت ســيقبل 
ضــالل آخــر بســرعة. إن بولــس الرســول، وهــو يتكلــم عــن فئــة مــن النــاس الذيــن » لــم 
يقبلــوا معرفــة الحــق حتــى يخلصــوا «، يعلــن قائــال: » َوألجــل هــَذا َسيُرِْســُل إِلَيِْهــُم 
قُــوا  قُــوا الَْكــِذَب، لَِكــْي يُــَداَن َجِميــُع الَِّذيــَن لَــْم يَُصدِّ ـى يَُصدِّ ــالَِل، َحتّـَ هللُا َعَمــَل الضَّ
ْــِم « )2 تســالونيكي 2: 10-12(. فحيــال هــذا اإلنــذار ينبغــي  ــْل ُســرُّوا ِباإلِث ، بَ الَْحــقَّ

لنــا أن نســهر ونكــون علــى حــذر بالنســبة إلــى التعاليــم التــي نقبلهــا.

أخطاء خطرة
المضلــة  التعاليــم  األكبــر  المخــادع  يســتخدمها  التــي  الوســائل  أنجــح  بيــن  مــن 
والعجائــب الكاذبــة التــي يقدمهــا مــن يعتقــدون بمناجــاة األرواح. فــإذ يتنكــر فــي 
شــبه مــالك نــور فهــو يلقــي شــباكه فــي األماكــن التــي قلمــا يشــتبه بهــا. ولــو درس 
النــاس كتــاب هللا بصــالة حــارة حتــى يفهمــوه لمــا كانــوا يُتركــون فــي الظــالم لقبــول 

التعاليــم الكاذبــة. ولكــن إذ يرفضــون الحــق يســقطون فريســة الضــالل. 
وهنالــك ضاللــة خطــرة أخــرى وهــي العقيــدة التــي تنكــر ألوهيــة المســيح إذ 
عــي أنــه لــم يكــن لــه وجــود قبــل مجيئــه إلــى العالــم. هــذه النظريــة يقبلهــا بــكل  تدَّ
رضــى فئــة كبيــرة مــن النــاس الذيــن يعترفــون بإيمانهــم بالكتــاب. ومــع ذلــك فهــذه 
العقيــدة تناقــض مناقضــة صريحــة أبســط التصريحــات التــي نطــق بهــا مخلّصنــا عــن 
عالقتــه بــاآلب، وصفاتــه اإللهيــة ووجــوده مــن قبــل. ول يمكــن قبــول هــذه العقيــدة 
مــا لــم يحــرف النــاس الكتــب المقدســة تحريفــا غيــر مبــاح. وفضــال عــن كونهــا تحــط 
بالكتــاب كإعــالن  تقــوض اإليمــان  أَيْضــاً  الفــداء فإنهــا  مــن إدراك اإلنســان لعمــل 
مــن هللا. وفــي حيــن أن هــذا يجعلهــا أشــد خطــرا فهــو يجعلهــا صعبــة المواجهــة. 
فــاذا كان النــاس يرفضــون شــهادة الكتــاب الموحــى بــه عــن لهــوت المســيح فعبثــا 
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نجادلهــم فــي ذلــك ألنــه ل يمكــن ألي حجــة أن تقنعهــم مهمــا تكــن قــوة إقناعهــا 
ـُه ِعْنــَدُه َجَهالَــٌة، َولَ يَْقــِدُر  عظيمــة. » اإلِنَْســاَن الطَِّبيِعــيَّ لَ يَْقبَــُل َمــا لِــُروِح هللِا ألَنّـَ
ـُه إِنََّمــا يُْحَكــُم ِفيــِه ُروِحيًّــا « )1 كورنثــوس 2: 14(. وكل مــن يعتنقــون  أَْن يَْعرِفَــُه ألَنّـَ
هــذه الضاللــة ل يســتطيعون إدراك صفــات المســيح أو رســالته إدراكا حقيقيــا، ول 

يعرفــون تدبيــر هللا العظيــم لفــداء اإلنســان.
ثــم هنالــك ضاللــة أخــرى ماكــرة وخبيثــة وهــي العتقــاد الســريع النتشــار بــأن 
الشــيطان ل وجــود لــه ككائــن شــخصي، وأن الســم الــذي قــد أطلقــه عليــه الكتــاب 

إنمــا ذكــر فقــط لتصويــر أفــكار النــاس ورغائبهــم الشــريرة.
أن  والقائــل  الشــهيرة  المنابــر  مــن  مــكان  كل  فــي  يــرن صــداه  الــذي  والتعليــم 
المجــيء الثانــي للمســيح هــو مجيئــه لــكل فــرد فــي ســاعة المــوت، إنمــا هــو مكيــدة 
لتحويــل أفــكار النــاس عــن مجيئــه بنفســِه علــى ســحاب الســماء. لقــد ظــل الشــيطان 
يقــول عــدة ســنين: » هــا هــو فــي المخــادع « )متــى 24: 23-26(. وقــد هلكــت 

نفــوس كثيــرة بســبب هــذه الضاللــة.
ورجــال  جوهريــا.  أمــرا  ليســت  الصــالة  أن  ـم  تعلِـّ البشــرية  الحكمــة  إن  ثــم 
العلــم يدعــون أنــه ل يمكــن أن تكــون هنالــك إجابــه حقيقيــة للصــالة، وأن ذلــك 
ويقولــون  لهــا.  وجــود  ل  والمعجــزات  معجــزة،  وانــه  للنواميــس،  خرقــا  يكــون 
لهــذه  مناقضــا  شــيئا  يفعــل  ل  نفســه  وهللا  ثابتــة  نواميــس  تحكمــه  الكــون  أن 
النواميــس. وهكــذا يصــورون هللا علــى أنــه محكــوم ومرتبــط بنواميســه، كمــا لــو 
أن عمــل النواميــس اإللهيــة يحــرِّم علــى هللا التمتــع بالحريــة اإللهيــة. مثــل هــذا 
التعليــم مضــاد لشــهادة الكتــاب. أفلــم يصنــع المســيح وتالميــذه معجــزات؟ إن 
ذلــك المخلّــص الرحيــم نفســه حــي اليــوم وهــو يرغــب فــي الســتماع إلــى صــالة 
الطبيعــي  إن  منظــورة.  بهيئــة  النــاس  بيــن  يســير  كان  حيــن  كان  كمــا  اإليمــان 
إجابــة  يمنحنــا،  أن  تدبيــر هللا  مــن  جــزء  إنــه  الطبيعــة.  فــوق  هــو  مــا  مــع  يتعــاون 

نطلبــه. لــم  لــو  ايــاه  ليمنحنــا  يكــن  لــم  مــا  اإليمــان،  لصلــوات 

مستندات أهل العالم
وكثيــرة هــي التعاليــم المغلوطــة واآلراء الوهميــة التــي تتفشــى فــي الكنائــس 
ــرة إلزالــة  فــي العالــم المســيحي. ويســتحيل علينــا أن نقــدر النتائــج الوبيلــة المضِّ
أحــد المعالــم المثبتــة فــي كلمــة هللا. أمــا الغالبيــة العظمــى فيظلــون يطرحــون جانبــا 

واحــدا بعــد اآلخــر مــن مبــادئ الحــق حتــى يصيــروا ملحديــن بالفعــل.
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ــن كان  إلــى الشــك ِممِّ نفوســاً كثيــرة  قــادت أخطــاء الالهــوت الرائــج شــعبياً 
ممكنــاً أن تؤمــَن بالكتــب المقدســة لــول هــذه األخطــاء. ذلــك أنــه يســتحيل علــى 
الخيــر؛ وألن  والرحمــة وحــب  بالعدالــة  تنتهــك حســه  يتقبــل عقائــد  أن  المؤمــن 
هــذه  رفضــت  فقــد  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  تمثــل  أنهــا  علــى  ُصــورت  كهــذه  عقائــد 

هللا. ككلمــة  تقبُّلَــه  النفــوس 
فــي  يرغــب  فــال شــيء  لتحقيقــه.  الشــيطان  الــذي يســعى  الغــرض  وهــذا هــو 
تدميــره أكثــر مــن الثقــة بــاهلل وبكلمتــه. يقــف الشــيطان فــي طليعــة جيــش المتشــككين 
العظيــم ويبــذل قصــاراه فــي إغــراء النفــوس لالنضمــام إلــى صفوفــه. لقــد صــار الشــك 
أمــرا مألوفــا ومتمشــيا مــع موضــة العصــر. فثمــة فئــة كبيــرة مــن النــاس ينظــرون إلــى 
كلمــة هللا نظــرة الشــك للســبب نفســه الــذي مــن أجلــه يشــكون فــي مبدعهــا: ألنهــا 
توبــخ الخطيئــة وتدينهــا. فالذيــن ل يرغبــون فــي إطاعــة متطلباتهــا يحاولــون أن يهدمــوا 
ســلطانها. إنهــم يقــرأون الكتــاب أو يصغــون إلــى تعاليمــه كمــا هــي مقدمــة مــن المنبــر 
المقــدس لمجــرد البحــث عــن غلطــة فــي الكتــاب أو فــي العظــة. وكثيــرون يصيــرون 
أو عــذرا إلهمــال واجبهــم. وآخــرون يعتنقــون مبــادئ  تبريــرا  يجــدوا  لكــي  ملحديــن 
تشــكيكية بســبب الكبرياء أو البالدة. فإذ يفرطون في حب الراحة بحيث ل يُبرزون 
أنفســهم بإنجــاز أي عمــل خليــق بالكرامــة ويتطلــب بــذل المجهــود وإنــكار الــذات فهــم 
يهدفــون إلــى الشــتهار بحكمــة ســامية بانتقادهــم اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس. ثمــة شــيء كثيــر 
يعجز العقل المحدود غير المستنير بالحكمة اإللهية عن أن يدركه، وهكذا يجدون 
مجــال لالنتقــاد. ويوجــد الكثيــرون ممــن يبــدو أنهــم يحســون أن الفضيلــة هــي فــي 
الوقوف إلى جانب عدم اإليمان والشــكوك واإللحاد. ولكن تحت مظهر اإلخالص 
ســيُرى أن مثــل أولئــك النــاس مدفوعــون بدافــع الثقــة بالنفــس والكبريــاء. كثيــرون 
يسرون لو وجدوا في اَلِْكتَاب الُمَقدَّس شيئا يربك عقول اآلخرين ويحيرهم. بعض 
النــاس فــي بــادئ األمــر ينتقــدون ويتحاجــون علــى الجانــب المخطــئ لمجــرد حــب 
الجــدال. وهــم ل يفطنــون إلــى أنهــم يوقعــون أنفســهم فــي فــخ الصيــاد. ولكــن بمــا 
أنهــم جاهــروا بعــدم اإليمــان فهــم يحســون أنــه ينبغــي أن يثبتــوا علــى موقفهــم. وهكــذا 

يتِحــدون مــع األشــرار ويغلقــون أبــواب الفــردوس بينمــا هــم فــي خارجــه. 

أساس متين
لقــد أعطــى هللا فــي كلمتــه البرهــان الكافــي علــى صفتهــا اإللهيــة. فالحقائــق 
العظيمــة الخاصــة بفدائنــا مقدمــة فيهــا بــكل وضــوح. وبمســاعدة َوالــرُّوح الُْقــُدِس، 
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يفهــم هــذه  أن  إنســان  يســتطيع كل  بإخــالص،  مــن يطلبونهــا  بهــا كل  ُوعــد  التــي 
الحقائق لنفســه. لقد منح هللا اإلنســان أساســا راســخا يمكن أن يضع عليه إيمانه.

ومــع ذلــك فعقــول النــاس محــدودة قاصــرة عــن أن تــدرك إدراكا كامــالً تدابيــر 
هللا غير المحدودة ومقاصده. اننا ل نســتطيع بالبحث والســتقصاء أن نجد هللا. 
وينبغي أل نحاول أن نرفع بأيدينا الوقحة الستار الذي يخفي هللا جالله خلفه. إن 
الرســول يهتــف قائــال: » َمــا أَبَْعــَد أَْحَكاَمــُه َعــِن الَْفْحــِص َوطُرُقَــُه َعــِن الْســِتْقَصاِء! « 
)روميــة 11: 33(. ففــي وســعنا أن نــدرك معامالتــه معنــا والبواعــث التــي تدفعــه 
والمرتبطتيــن  الالمحدودتيــن  ورحمتــه  محبتــه  نــرى  أن  يمكننــا  بحيــث  ذلــك  إلــى 
بالقــدرة غيــر المتناهيــة. إن أبانــا الســماوي يدبــر كل شــيء بحكمــة وعــدل وعلينــا 
أل نتذمــر أو نشــك بــل أن نســجد أََمــام هللا فــي خضــوع واحتــرام. إنــه ســيعلن لنــا 
مقاصــده بقــدر مــا هــو مــن صالحنــا أن نعرفــه، ولكــن أكثــر مــن هــذا علينــا أن نثــق بيــد 

هللا القديــر وقلبــه المفعــم بالمحبــة.
لــن يلغــي كل عــذر  وفــي حيــن أن هللا أعطــى البرهــان الكافــي لإليمــان فهــو 
لعــدم اإليمــان. فــكل َمــن يبحثــون عــن تعاليــق يعلقــون عليهــا شــكوكهم ســيجدونها. 
والذيــن يرفضــون قبــول كلمــة هللا وإطاعتهــا إلــى أن يـُـزال كل اعتــراض ول يعــود بعــد 

مجــال للشــك فلــن يأتــوا إلــى النــور.
إن الشــك فــي هللا هــو النتــاج الطبيعــي للقلــب غيــر المتجــدد الــذي هــو عــداوة 
هلل. أمــا اإليمــان فهــو مــا يلهمــه َوالــرُّوح الُْقــُدِس، وهــو ســيزهر وينمــو علــى قــدر مــا 
يتغــذى. ول يســتطيع إنســان أن يصيــر قويــا فــي اإليمــان مــن دون أن يبــذل جهــدا 
وعزمــا. إن عــدم اإليمــان يتقــوى علــى قــدر مــا يجــد تشــجيعا، وإذا كان النــاس بــدل 
مــن التعويــل علــى البراهيــن التــي أعطاهــا لهــم هللا إلســناد إيمانهــم يعمــدون إلــى 

التســاؤل والمماحكــة فســيجدون أن شــكوكهم تــزداد رســوخا علــى الــدوام.
إنمــا يهينونــه،  بيقيــن نعمتــه  يثقــون  فــي مواعيــد هللا ول  الذيــن يشــكون  لكــّن 
وهــم بــدل مــن أن يجتذبــوا اآلخريــن إلــى المســيح فهــم يبعدونهــم عنــه. إنهــم أشــجار 
عقيمــة تنشــر ظاللهــا القاتمــة فــي كل مــكان وتحجــب نــور الشــمس عــن النباتــات 
األخــرى وتجعلهــا تــذوي وتمــوت تحــت ظلهــا القــارس البــرد. وســيظهر عمــل أولئــك 
النــاس مــدى الحيــاة شــهادة ضدهــم تبقــى علــى الــدوام. إنهــم يزرعــون بــذار الشــك 

واإللحــاد الــذي ســينتج حصــادا ل ينضــب.
ليــس أََمــام الذيــن يرغبــون بــكل إخــالص أن يتحــرروا مــن الشــكوك غيــر طريــق 
واحــد يســلكونه. فبــدل مــن التســاؤل والمماحكــة فــي مــا ل يفهمونــه ليلتفتــوا إلــى 

526, 527, 528



482  |  الصراع العظيم

النــور الــذي قــد أشــرق عليهــم وحينئــذ ســيحصلون علــى نــور أعظــم. عليهــم القيــام 
بــكل واجــب اتضــح أََمــام أفهامهــم وحينئــذ ســيكونون قادريــن علــى فهــم الواجبــات 

التــي يشــكون فيهــا اآلن وعلــى القيــام بهــا.
يســتطيع الشــيطان أن يقــدم تقليــدا للحــق قريــب الشــبه بــه جــدا بحيــث يخــدع 
الــذات والتضحيــة  إنــكار  فــي  يرغبــون  ينخدعــوا والذيــن ل  أن  فــي  يرغبــون  الذيــن 
اللذيــن يطلبهمــا الحــق. ولكــن يســتحيل عليــه أن يُبقــي تحــت ســيطرته نفســا واحــدة 
ترغــب مخلصــة فــي معرفــة الحــق مهمــا تكــن الكلفــة. إن المســيح هــو الحــق وهــو 
ـِذي يُِنيــُر كُلَّ إِنَْســاٍن آتِيًــا إلــى الَْعالَــِم « )يوحنــا 1: 9(. وروح  » النُّــوُر الَْحِقيِقــيُّ الّـَ
الحــق قــد أرســل ليرشــد النــاس إلــى جميــع الحــق. وقــد أعلــن بنــاء علــى ســلطان 
ابــن هللا هــذا الوعــد: » اطلبــوا تجــدوا « » إِْن َشــاَء أََحــٌد أَْن يَْعَمــَل َمِشــيئَتَُه يَْعــرُِف 

التَّْعلِيــَم « )متــى 7: 7؛ يوحنــا 7: 17(.
الشــيطان  يحيكهــا  التــي  المؤامــرات  عــن  القليــل  إل  المســيح  أتبــاع  يعــرف  ل 
هــذه  كل  علــى  سيســيطر  الســماوات  فــي  الســاكن  لكــّن  ضدهــم.  وجنــوده 
المؤامــرات إلتمــام مقاصــده العميقــة. إن الــرب يســمح أن يجتــاز شــعبه فــي بلــوى 
التجربــة المحرقــة ل ألنــه يســر بوقــوع الضيــق أو البلــوى عليهــم بــل ألن هــذه العمليــة 
لزمــة وجوهريــة لنصرتهــم النهائيــة. إنــه لــم يســتطع، بمــا يتفــق مــع مجــده، أن يقيهــم 

مــن التجربــة ألن غايــة التجربــة هــي أعدادهــم لمقاومــة كل مغريــات الشــر.
أو  هللا  عمــل  تعطيــل  يســتطيعون  الشــياطين  ول  األشــرار  النــاس  ل  ولكــْن 
حجــب وجهــه عــن شــعبه إذا كانــوا بقلــوب خاضعــة منســحقة يعترفــون بخطاياهــم 
ويتركونهــا، وباإليمــان يتمســكون بمواعيــده ويطالبونــه بهــا. فــكل تجربــة وكل تأثيــر 
ِة،  معاكس ســواء في الســر أو العالنية يمكن مقاومته بنجاح » لَ ِبالُْقْدرَِة َولَ ِبالُْقوَّ

بَــْل ِبُروِحــي قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد « )زكريــا 4: 6(.

قوة المهلك
كُْنتُــْم  إِْن  يُْؤِذيُكــْم  فََمــْن  طَلِبَِتِهــْم...  إلــى  َوأُْذنَيْــِه  األَبْــرَاِر،  َعلَــى  الــرَّبِّ  » َعيَْنــِي 
ُمتََمثِّلِيــَن ِبالَْخيْــِر؟ « )1 بطــرس 3: 12، 13(. إن بلعــام عندمــا بهــره الوعــد بمكافــآت 
غنيــة ســخية حــاول اســتخدام عرافتــه ضــد العبرانييــن، وإذ قــدم محرقــات إلــى الــرب 
حــاول أن يســتنزل لعنــة علــى شــعبه، لكــّن روح هللا منــع الشــر الــذي تــاق بلعــام إلــى 
النطق به فأرغم على أن يصرخ قائال: » كيف ألعن من لم يلعنه هللا وكيف أشتم 
مــن لــم يشــتمه الــرب؟ « » لتمــت نفســي مــوت األبــرار ولتكــن آخرتــي كآخرتهــم «. 
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وعندمــا قُدمــت المحرقــة مــرة أخــرى أعلــن ذلــك النبــي الشــرير قائــال: » إنــي قــد 
أمــرت أن أبــارك فإنــه قــد بــارك فــال أرده. لــم يبصــر إثمــا فــي يعقــوب ول رأى تعبــا فــي 
إِْســرَائِيل. الــرب إلهــه معــه وهتــاف ملــك فيــه «. » انــه ليــس عيافــة علــى يعقــوب ول 
عرافــة علــى إِْســرَائِيل. فــي الوقــت يقــال عــن يعقــوب وعــن إِْســرَائِيل مــا فعــل هللا «. 
وللمــرة الثالثــة أقيمــت المذابــح وحــاول بلعــام مــرة أخــرى أن يســتنزل لعنــة. ولكــن 
مــن بيــن شــفتي ذلــك النبــي الكارهتيــن أعلــن روح هللا نجــاح مختاريــه ووبــخ جهالــة 
أعدائهــم وخبثهــم فقــال: » مبــاركك مبــارك ولعنــك ملعــون « )ســفر العــدد 23: 

8، 10، 20، 21، 23؛ 24: 9(.
كانــوا  الوقــت، وطالمــا  ذلــك  فــي  فــي ولئهــم هلل  العبرانيــون مخلصيــن  كان 
مطيعيــن شــريعته لــم يكــن فــي مســتطاع قــوة فــي األَرْض أو فــي الجحيــم أن تقــوى 
عليهم لكّن بلعام الذي لم يُســمح له أن ينطق باللعنة على شــعب هللا نجح أخيراً 
فــي صبهــا عليهــم عــن طريــق إغرائهــم بارتــكاب الخطيئــة. فلمــا تعــدوا وصايــا هللا 

انفصلــوا حينئــذ عنــه وتُركــوا ليقاســوا قــوة المهلــك.
يعلــم الشــيطان جيــدا أن أضعــف نفــس تثبــت فــي المســيح هــي أكثــر مــن نــد 
لجنــود الظلمــة، وأنــه لــو أظهــر نفســه جهــارا ســيجابَه ويقــاَوم. ولذلــك هــو يحــاول 
أن يســتدرج جنــود الصليــب بعيــدا عــن معاقلهــم وحصونهــم بينمــا يكمــن لهــم مــع 
جنــوده وهــو علــى اســتعداد إلهــالك كل مــن يجــرؤ علــى القتــراب مــن أرضــه. ونحــن 

يمكننــا بالتــكال المتواضــع علــى هللا وإطاعــة وصايــاه أن نكــون فــي أمــان. 
لــن يكــون أي إنســان فــي أمــان يومــا واحــدا أو ســاعة واحــدة مــن دون صــالة. 
وينبغــي لنــا علــى الخصــوص أن نتوســل إلــى الــرب فــي طلــب الحكمــة لفهــم كالمــه. 
الشــيطان  إن  بنجــاح.  المجــرب ووســائل مقاومتهــا  تُعلــن مكايــد  ففــي كلمــة هللا 
خبيــر فــي اقتبــاس اآليــات الكتابيــة وهــو يقــدم تفســيره الخــاص للفصــول التــي يؤمــل 
أننــا ســنعثر فيهــا. فعلينــا أن نــدرس الكتــاب بقلــب متواضــع ول نغفــل عــن العتمــاد 
علــى هللا. ففــي حيــن يجــب علينــا أن نكــون علــى حــذر دائمــا مــن مكايــد الشــيطان 

علينــا أن نصلــي دائمــا بإيمــان قائليــن: » ل تدخلنــا فــي تجربــة «.
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منــذ بــدء تاريــخ اإلنســان شــرع الشــيطان يبــذل محاولتــه ليخــدع جنســنا. فــذاك 
الــذي حــرَّض ســاكني الســماء علــى الثــورة أراد أن يجعــل ســكان األَرْض يشــتركون 
معــه فــي حربــه ضــد حكــم هللا وســلطانه. لقــد كان آدم وحــواء فــي منتهــى الســعادة 
الدعــاء  دائمــة ضــد  شــهادة  الحقيقــة  هــذه  وكانــت  شــريعة هللا،  يطيعــان  وهمــا 
ظالمــة وصارمــة  شــريعة هللا  بــأن  والقائــل  الســماء،  فــي  الشــيطان  أشــاعه  الــذي 
وهــي تتعــارض مــع خيــر خالئقــه. وفضــال عــن هــذا فــإن الشــيطان ثــار حســده وهــو 
يــرى ذلــك البيــت الجميــل الــذي قــد أعــد لذينــك الزوجيــن الباريــن، فعقــد العــزم 
علــى إســقاطهما، حتــى إذا فصــل بينهمــا وبيــن هللا وأخضعهمــا لســلطانه يمكنــه أن 

يمتلــك األَرْض، وفيهــا يوطــد مملكتــه، ومنهــا يقــاوم حكــم هللا العلــي.
ولــو كان الشــيطان قــد أظهــر نفســه علــى حقيقتهــا لطــرد فــي الحــال ألن آدم 
وحــواء كانــا قــد أنــذرا بالحــذر مــن هــذا العــدو الخطــر، لكّنــه كان يحيــك مؤامراتــه 
فــي الظــالم مخفيــا نوايــاه ليتمــم غرضــه ويصــل إلــى هدفــه بطريقــة فعالــة. وإذ اتخــذ 
الحيــة وســيلة ومطيــة لــه، وكانــت آنــذاك مخلوقــة ســاحرة فــي منظرهــا، تقــدم مــن 
ــا قـَـاَل هللُا لَ تـَـأْكُالَ ِمــْن كُلِّ َشــَجِر الَْجنَّــِة؟ « )تكويــن 3: 1(. ولــو  حــواء فقــال: » أََحقًّ
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ــت حــواء عــن الدخــول فــي جــدال مــع المجــرب لســلمت منــه، ولكنهــا خاطــرت  كفَّ
بنفســها بمناقشــته فســقطت فريســة مكايــده. وهكــذا ينهــزم كثيــرون. فهــم يشــكون 
ويجادلــون فــي مطالــب هللا وبــدل مــن إطاعــة األوامــر اإللهيــة يقبلــون النظريــات 

البشــرية التــي تختفــي تحتهــا مكايــد الشــيطان.
ــَجرَِة الَِّتــي  ــا ثََمــُر الشَّ ــِة نـَـأْكُُل، َوأَمَّ » فََقالَــِت الَْمــْرأَُة لِلَْحيَّــِة: » ِمــْن ثََمــِر َشــَجِر الَْجنَّ
ــاُه لِئَــالَّ تَُموتَــا «. فََقالَــِت الَْحيَّــُة  ِفــي َوَســِط الَْجنَّــِة فََقــاَل هللُا: لَ تَــأْكُالَ ِمْنــُه َولَ تََمسَّ
لِلَْمــْرأَِة: » لـَـْن تَُموتـَـا! بـَـِل هللُا َعالـِـٌم أَنَّــُه يـَـْوَم تـَـأْكُالَِن ِمْنــُه تَْنَفِتــُح أَْعيُُنُكَمــا َوتَُكونـَـاِن كَاهلِل 
لقــد أعلــن الشــيطان انهمــا ســيكونان  ــرَّ « )تكويــن 3: 5-2(.  َوالشَّ الَْخيْــَر  َعارِفَيْــِن 
للتجربــة  حــواء  خضعــت  وقــد  اســمى.  وجــود  لحالــة  وتأهــال  حكمــة  اكثــر  كاهلل، 
وبواســطة تأثيرهــا ســقط آدم فــي الخطيئــة. قبــال أقــوال الحيــة أن هللا لــم يكــن يعنــي 
مــا قــال. شــكَّا فــي خالقهمــا وتصــورا أنــه يحــد مــن حريتهمــا وانهمــا قــد يحصــالن علــى 

حكمــة عظيمــة ورفعــة وســمو لــو تعديــا شــريعته.
ولكــن مــا المعنــى الــذي اكتشــفه آدم بعــد ســقوطه للقــول: » يــوم تــأكل منــه 
موتــا تمــوت؟ « هــل وجــده يعنــي أنــه ســيدخل حالــة وجــود أســمى كمــا قــد جعلــه 
الشــيطان يعتقــد؟ فلــو كان األمــر كذلــك لــكان فــي التعــدي والعصيــان خيــر عظيــم 
لــم يجــد أن هــذا هــو  ولتبرهــن أن الشــيطان محســن للجنــس البشــري. لكــّن آدم 
معنى قول هللا. وقد أعلن الرب آلدم أنه ل بد أن يعود إلى األَرْض التي منها أخذ 
ـَك تُــرَاٌب، َوإلــى تُــرَاٍب تَُعــوُد « )تكويــن 3: 19(.  قصاصــا لــه علــى خطيئتــه. » ألَنّـَ
وقــد تبرهــن صــدق قــول الشــيطان » تنفتــح أعينكمــا « بهــذا المعنــى فقــط. فبعدمــا 
عصــى آدم وحــواء هللا انفتحــت أعينهمــا ليريــا جهالتهمــا ويفطنــا إلــى غبائهمــا. لقــد 

عرفــا الشــر وذاقــا مــرارة ثمــار العصيــان.
وفــي وســط جنــة عــدن كانــت توجــد شــجرة الحيــاة التــي فــي ثمارهــا قــوة علــى 
إطالــة العمــر. فلــو ظــل آدم مطيعــا هلل لــكان قــد بقــي ينعــم بالوصــول بــكل حريــة 
إلــى هــذه الشــجرة ولــكان يحيــا إلــى األبــد. ولكــن عندمــا أخطــأ ُحــرِّم عليــه األكل مــن 
شــجرة الحيــاة فصــار عرضــة للمــوت. إن قــول هللا: » إنــك تــراب وإلــى تــراب تعــود « 

يشــير إلــى القضــاء علــى الحيــاة قضــاء مبرمــاً.
إن الخلــود الــذي كان اإلنســان قــد ُوعــد بــه لقــاء الطاعــة أضاعــه بعصيانــه. ولــم 
يكــن آدم يســتطيع أن ينقــل إلــى ذريتــه شــيئا لــم يكــن هــو يمتلكــه، ولــم يكــن هنالــك 
رجــاء لجنســنا الســاقط لــول أن هللا جعــل الخلــود فــي متنــاول أيدينــا إذ بــذل ابنــه 
ألجلنــا. ففــي حيــن » اْجتَــاَز الَْمــْوُت إلــى َجِميــعِ النَّــاِس، إذ أَْخطَــأَ الَْجِميــُع « فــإن 
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المســيح » أَنَــاَر الَْحيَــاَة َوالُْخلُــوَد ِبَواِســطَِة اإلِنِْجيــل « )روميــة 5: 12؛ 2تيموثــاوس 
1: 10(. ول يمكــن الحصــول علــى الخلــود إل بواســطة المســيح وحــده. وقــد قــال 
يســوع: » الَّــِذي يُْؤِمــُن ِبالبـْـِن لـَـُه َحيَــاٌة أَبَِديَّــٌة، َوالَّــِذي لَ يُْؤِمــُن ِبالبـْـِن لـَـْن يـَـَرى َحيَــاًة « 
)يوحنــا 3: 36(. ويمكــن لــكل إنســان أن يحصــل علــى هــذه البركــة التــي ل تقــدر 
الـِـِح يَطْلُبـُـوَن الَْمْجــَد  ــا الَِّذيــَن ِبَصبْــٍر ِفــي الَْعَمــِل الصَّ بثمــن إذا تمــم الشــروط. كل » أَمَّ

َوالَْكرَاَمــَة َوالْبََقــاَء « فســيحصلون علــى » الحيــاة األبديــة « )روميــة 2: 7(.
والشــخص الوحيــد الــذي وعــد آدم بالحيــاة مــع العصيــان هــو المخــادع العظيــم. 
إن إعــالن الحيــة لحــواء فــي جنــة عــدن — » لــن تموتــا « — كان أول عظــة القيــت 
عــن خلــود النفــس. لكــّن هــذا اإلعــالن الــذي يســتند إلــى ســلطان الشــيطان ل ســواه 
تـُـردد صــداه المنابــر فــي كل العالــم المســيحي وغالبيــة بنــي اإلنســان يقبلونــه بالســرعة 
نفسها التي قبله بها أبوانا األولن. وإن حكم هللا القائل: » اَلنَّْفُس الَِّتي تُْخِطُئ ِهَي 
تَُمــوُت « )حزقيــال 18: 20( صــار يعنــي أن النفــس التــي تخطــئ لــن تمــوت بــل تحيــا 
إلــى األبــد. ول يســعنا أل أن ندهــش مــن الولــع الغريــب الــذي يجعــل النــاس ســذجا 
جــدا بالنســبة إلــى أقــوال الشــيطان وعديمــي اإليمــان جــدا فــي مــا يختــص بأقــوال هللا.

ولــو ُســمح لإلنســان بعــد ســقوطه بالتنــاول مــن ثمــر شــجرة الحيــاة لــكان يحيــا 
إلــى األبــد، وهكــذا كانــت الخطيــة تبقــى خالــدة إلــى األبــد. لكــّن الكروبيــم ولهيــب 
الســيف المتقلــب حرســا » طَِريــق َشــَجرَِة الَْحيَــاِة « )تكويــن 3: 24(. ولــم يًســمح 
ألي واحــد مــن بنــي آدم بتجــاوز ذلــك الســياج ليتنــاول مــن الثمــرة الواهبــة الحيــاة. 

ولذلــك فــال خاطــئ خالــداً.
لكــّن الشــيطان أمــر مالئكتــه بعــد الســقوط أن يبذلــوا جهــدا خاصــا فــي تلقيــن 
النــاس عقيــدة خلــود النفــس، وإذ أغــري النــاس بقبــول هــذه الضاللــة كان عليهــم أن 
يجعلوهم يستنتجون أن الخاطئ سيحيا في شقاء أبدي. واآلن فها سلطان الظلمة 
وهــو يعمــل عبــر أعوانــه يصــور هللا طاغيــة محبــا لالنتقــام، ويعلــن أنــه تعالــى يطــرح في 
أعمــاق الجحيــم جميــع الذيــن ل يرضونــه ويجعلهــم يحســون بشــدة وطــأة غضبــه مــدى 
أجيــال األبــد، وفيمــا هــم يقاســون أهــوال العــذاب الــذي ل يوصــف ويتلــوون فــي النــار 

األبديــة فــإن خالقهــم يشــرف عليهــم مــن عليائــه بلــذة ورضــى وســرور.

الشيطان يسيء تمثيل للا
العــدو األعظــم )رئيــس الشــياطين( صفاتــه علــى خالــق البشــر  وهكــذا يخلــع 
والمحســن اليهــم. إن القســوة هــي مــن صفــات الشــيطان. لكــّن هللا محبــة، وقــد 
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كان كل مــا خلقــه طاهــرا ومقدســا وجميــال إلــى أن دخلــت الخطيئــة إلــى العالــم 
بفعــل العاصــي األول األكبــر. والشــيطان نفســه هــو العــدو الــذي يُجــرّب اإلنســان 
ليرتكــب الخطيئــة، وحينئــذ يهلكــه لــو اســتطاع ذلــك، وعندمــا يتمكــن مــن فريســته 
فهــو يبتهــج بســبب الهــالك الــذي قــد صنعــه. ولــو ُســمح لــه فهــو ســيأخذ جنســنا 

كلــه فــي شــبكته. فلــول تدخــل قــدرة هللا لمــا نجــا ابــن أو ابنــة مــن أولد آدم.
يحــاول الشــيطان اليــوم أن ينتصــر علــى النــاس كمــا قــد انتصــر علــى أبينــا مــن 
قبــل بزعزعــة ثقتهــم بخالقهــم ودفعهــم إلــى الشــك فــي حكمتــه فــي الحكــم وفــي 
عدالــة شــرائعه. ويصــور الشــيطان وأعوانــه، هللا، علــى نحــو أســوأ حتــى منهــم هــم 
أنفســهم لكــي يبــرروا خبثهــم وتمردهــم. ويحــاول المخــادع العظيــم أن يلقــي قســوته 
المريعــة وتبعــة شــر صفاتــه علــى أبينــا الســماوي لكــي يبــدو هــو كمــن قــد ظُلــم ظلمــا 
صارخــا عندمــا طُــرد مــن الســماء ألنــه رفــض الخضــوع لمثــل ذلــك الحاكــم الظالــم. 
ســلطانه  تحــت  بهــا  ينعمــوا  أن  يمكنهــم  التــي  الحريــة  العالــم  أََمــام  يعــرض  وهــو 
الهــادئ، علــى نقيــض العبوديــة التــي تفرضهــا أوامــر الــرب الصارمــة. وهكــذا ينجــح 

فــي خــداع النفــوس وأبعادهــا عــن الــولء هلل.

تعليم شائع
وكم هو ممقوت، لكل َمن يحس بالمحبة والرحمة، وحتى لشــعورنا بالعدالة، 
اعتقادنــا أن األَْمــَوات األشــرار ســيعذبون بالنــار والكبريــت فــي لهيــب الجحيــم إلــى 
األبــد، وأنهــم ألجــل الخطايــا التــي ارتكبوهــا مــدى حياتهــم القصيــرة علــى األَرْض 
سيقاســون أهــوال العــذاب مــدى أجيــال أبديــة هللا. ومــع ذلــك فقــد لُقــن النــاس 
هــذه العقيــدة التــي انتشــرت إلــى مــدى بعيــد ول تــزال مثبتــة فــي عقائــد العالــم 
المســيحي. وقــد قــال أحــد دكاتــرة الالهــوت العلمــاء: » إن منظــر عذابــات الجحيــم 
ســيزيد مــن غبطــة القديســين إلــى األبــد. فعندمــا يــرون غيرهــم ممــن لهــم طبيعتهــم 
نفســها وُولــدوا فــي ظــروف شــبيهة بظروفهــم وقــد غمرهــم ذلــك البــؤس، أمــا هــم 
فقــد امتــازوا عــن أولئــك التعســاء، فهــذا ســيجعلهم يحســون بعظمــة ســعادتهم «. 
ــذ حكــم الطــرد والرفــض علــى آنيــة الغضــب  وقــد نطــق آخــر بهــذا القــول: » عندمــا يُنفَّ
فــإن دخــان عذابهــم ســيصعد إلــى األبــد أََمــام عيــون أوانــي الرحمــة الذيــن بــدل مــن 
مشــاطرة أولئــك األشــقياء فــي شــقائهم ســيقولون: آميــن، هللويــا! حمــداً للــرب! «.

فــي  المفتــدون  وهــل  كلمــة هللا؟  علــى صفحــات  التعليــم  هــذا  يوجــد  أيــن 
المشــاعر  وحتــى  والرحمــة  الرأفــة  عواطــف  مــن  مجرديــن  ســيكونون  الســماء 
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البشــرية التــي يشــترك فيهــا جميــع بنــي اإلنســان؟ وهــل هــذه ستُســتبدل بعــدم 
يعلــم  مــا  ليــس  فهــذا  أبــدا،  كال،  المتوحشــين؟  قســوة  أو  الرواقييــن  اكتــراث 
القتباســات  فــي  عنهــا  المعبــر  اآلراء  يقدمــون  الذيــن  فأولئــك  هللا.  كتــاب  بــه 
بمغالطــات  مخدوعــون  لكنهــم  ومخلصيــن  علمــاء  قومــا  يكونــون  قــد  الســابقة 
الشــيطان. فهــو يجعلهــم يســيئون فهــم التعبيــرات القويــة الــواردة فــي الكتــاب إذ 
يصبــغ لغــة الكتــاب بصبغــة المــرارة والخبــث التــي هــي مــن خصائصــه ولكــن ل 
، إِنِّــي لَ أَُســرُّ  ــيُِّد الــرَّبُّ ــا، يَُقــوُل السَّ صلــة لهــا بخالقنــا، فهــو الــذي قــال: » َحــيٌّ أَنَ
يُر َعــْن طَِريِقــِه َويَْحيَــا. اِْرِجُعــوا، اْرِجُعــوا َعــْن  ــرِّ يِر، بَــْل ِبــأَْن يَْرجــَع الشِّ ــرِّ ِبَمــْوِت الشِّ

.)11  :33 )حزقيــال  تَُموتُــوَن «  فَلَِمــاَذا  الرَِّديئَــِة!  طُرُِقُكــُم 
أي كســب ينالــه هللا لــو أننــا ســلمنا بأنــه يســر بمشــاهدة خالئقــه يعذبــون عذابــا 
أبديــا، وأنــه ينتعــش وهــو يســمع آهــات خالئقــه وصرخاتهــم ولعناتهــم وهــم يتعذبــون 
المفزعــة  الصرخــات  هــذه  تكــون  أن  يمكــن  وهــل  الجحيــم؟  نــار  فــي  محبوســين 
نغمــات موســيقية فــي أذنــي المحبــة الســرمدية؟ وقــد قيــل أن إيقــاع الشــقاء األبــدي 
لســالم  مدمــر  كشــر  للخطيئــة  هللا  كراهيــة  علــى  ســيبرهن  الشــرير  العالــم  علــى 
الكــون ونظامــه. يــا لهــذا مــن تجديــف مخيــف! كمــا لــو أن كراهيــة هللا للخطيئــة هــي 
ســبب دوامهــا. ألنــه بنــاء علــى تعاليــم هــؤلء الالهوتييــن فالعذابــات التــي ل تنقطــع 
بــال رجــاء فــي الرحمــة مســتقبال تصيــب أولئــك الضحايــا األشــقياء بالجنــون، وإذ 
يعبــرون عــن اهتياجهــم وغضبهــم باللعنــات والتجاديــف يزيــدون علــى مــدى أجيــال 
األبــد مــن أحمــال ذنوبهــم أثقــال فــوق أثقــال. إن مجــد هللا ل يتحقــق بالســتمرار فــي 

تكويــم الخطايــا مــدى أجيــال األبــد.

شر ينجم عن الهرطقة
حــدث  الــذي  العظيــم  الشــر  يقــدر  أن  البشــري  العقــل  مقــدور  فــي  ليــس 
بالحــب  المفعــم  س،  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  ديــن  األبــدي. إن  العــذاب  بســبب ضاللــة 
بالرعــب.  ويحــاط  الخرافــات  ظــالم  يكتنفــه  بالرحمــة،  والفائــض  والصــالح 
وعندمــا نتأمــل فــي أي مــن األلــوان الخادعــة التــي صــور بهــا الشــيطان صفــات 
ويرهبــون  الرحيــم  الخالــق  مــن  يخشــون  النــاس  كان  إذا  نســتغرب  فهــل  هللا 
جانبــه ويرتعبــون منــه بــل يبغضونــه؟ إن اآلراء المرعبــة عــن هللا، التــي تُفهــم مــن 
التعاليــم التــي تلقــى مــن علــى المنابــر فــي كل أنحــاء العالــم، قــد خلقــت آلفــا 

والملحديــن. المتشــككين  مــن  مالييــن  بــل 
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إن نظريــة العــذاب األبــدي هــي إحــدى العقائــد الكاذبــة التــي منهــا تتكــون خمــر 
رجــس بابــل التــي تجعــل كل األمــم تشــرب منهــا )رؤيــا 14: 8؛ 17: 2(. إن كــون خــدام 
المســيح قــد قبلــوا هــذه الضاللــة وجاهــروا بهــا مــن المنابــر المقدســة هــو ســر يعســر 
فهمــه. لقــد أخذوهــا عــن رومــا كمــا قــد أخــذوا الســبت الزائــف. نحــن ل ننكــر أن الذيــن 
قــد علَّمــوا بهــا هــم عظمــاء ونبــالء، لكــّن النــور الخــاص بهــذا الموضــوع لــم يصــل إليهــم 
كمــا قــد وصــل إلينــا. لقــد كانــوا مســؤولين عــن النــور الــذي أشــرق فــي أيامهــم مــن دون 
ســواه، أمــا نحــن فمســؤولون عــن النــور الــذي ينيــر فــي أيامنــا. فــاذا ارتددنــا عــن شــهادة 
كلمــة هللا وقبلنــا التعاليــم الكاذبــة ألن آباءنــا علَّمــوا بهــا فإننــا نقــع تحــت الدينونــة التــي 

نطــق بهــا الــرب ضــد بابــل إذ نحــن نشــرب مــن خمــر رجاســاتها.
إلــى  األبــدي  العــذاب  عقيــدة  وتنفرهــم  تثيرهــم  ممــن  كبيــر  فريــق  ينســاق 
ككائــن  هللا  يصــور  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  أن  يــرون  فهــم  لهــا.  المضــادة  الضاللــة 
فــي  ســيحبس خالئقــه  أن هللا  يعتقــدوا  أن  يمكنهــم  فــال  ولذلــك  رحيــم،  محــب 
خالــدة  النفــس  أن  يعتقــدون  لكونهــم  ولكــن  األبــد.  إلــى  المتقــدة  الجحيــم  نيــران 
بالطبــع، فهــم ل يــرون بديــال ســوى أن يســتنتجوا أن كل بنــي اإلنســان ســيخلصون 
أخيــراً. وكثيــرون يعتبــرون أن التهديــدات المذكــورة فــي الكتــاب قُصــد بهــا إخافــة 
النــاس لتســوقهم إلــى الطاعــة ولــم يكــن المقصــود تنفيذهــا حرفيــا. وهكــذا يمكــن 
ذلــك  ومــع  بمطالــب هللا  مزدريــا  النفســانية  المســرات  فــي  يعيــش  أن  للخاطــئ 
الــذي  التعليــم  هــذا  مثــل  والقبــول.  بالرضــى  النهايــة  فــي  هللا  يتلّقــاه  أن  ينتظــر 
يتجــرأ علــى رحمــة هللا ويتجاهــل عدالتــه فــي الوقــت نفســه يســر القلــب البشــري 

ويشــجع األشــرار علــى الســير فــي طريــق اإلثــم.
ولكــي نبرهــن كيــف يحــرف المعتنقــون عقيــدة الخــالص العــام كلمــة هللا لتأييــد 
عقائدهــم المهلكــة لنفوســهم يلزمنــا فقــط أن نقتبــس أقوالهــم. ففــي حفــل تأبيــن 
شــاب غيــر متديــن كان قــد قُتــل فــي حــادث فــي التــو والســاعة اختــار أحــد معتنقــي 
عقيــدة الخــالص العــام هــذه اآليــة الــواردة عــن داود: » تََعــزَّى َعــْن أَْمُنــوَن َحيْــُث إِنَّــُه 

َمــاَت « )2 صموئيــل 13: 39(.
قــال الخطيــب: » كثيــرا مــا أســأل هــذا الســؤال: مــا هــو مصيــر أولئــك الذيــن 
يتركون العالم وهم في خطاياهم ويموتون ربما وهم في حالة السكر ومخمورون، 
ويموتــون وأيديهــم ملوثــة بدمــاء ضحايــا جرائهــم، ولــم يغســلوا ثيابهــم، أو يموتــون 
كمــا قــد مــات هــذا الشــاب الــذي لــم يقــدم اعترافــا ول مــرة واحــدة أو تمتــع باختبــار 
دينــي؟ إننــا مكتفــون بمــا ورد فــي الكتــاب فجوابــه فيــه حــل للمشــكلة الخطيــرة. لقــد 
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كان أمنون شــريرا جدا ولم يتب عن خطاياه وكان قد ســكر، وهو في حالة الســكر 
قُتــل. وكان داود نبيــا هلل، ول بــد أن يكــون قــد عــرف مــا اذا كان ســيصيب أمنــون 
خيــر أو شــر فــي العالــم اآلتــي. فمــاذا كانــت خلجــات قلبــه؟ » تََعــزَّى َعــْن أَْمُنــوَن 

ــُه َمــاَت « )2 صموئيــل 13: 39(. ــُث إِنَّ َحيْ
قــال الخطيــب: » كثيــرا مــا أســأل هــذا الســؤال: مــا هــو مصيــر أولئــك الذيــن 
يتركــون العالــم وهــم فــي خطاياهــم ويموتــون ربمــا وهــم فــي حالــة الســكر ومخمــورون، 
ويموتــون وأيديهــم ملوثــة بدمــاء ضحايــا جرائهــم، ولــم يغســلوا ثيابهــم، أو يموتــون كمــا 
قــد مــات هــذا الشــاب الــذي لــم يقــدم اعترافــا ول مــرة واحــدة أو تمتــع باختبــار دينــي؟ 
إننا مكتفون بما ورد في الكتاب فجوابه فيه حل للمشكلة الخطيرة. لقد كان أمنون 
شــريراً جــدا ولــم يتــب عــن خطايــاه وكان قــد ســكر، وهــو فــي حالــة الســكر قُتــل. وكان 
داود نبيــا هلل، ول بــد أن يكــون قــد عــرف مــا إذا كان ســيصيب أمنــون خيــر أو شــر 
فــي العالــم اآلتــي. فمــاذا كانــت خلجــات قلبــه؟ » وكان داود يتــوق إلــى الخــروج إلــى 

أبشــالوم ألنــه تعــزى عــن أمنــون حيــث أنــه مــات « )2 صموئيــل 13: 39(.
» ومــا هــي النتيجــة التــي نخــرج بهــا مــن هــذا الــكالم؟ أل نفهــم مــن هــذا أن 
وهنــا  نــدرك  نحــن  وهكــذا  الدينيــة؟  عقيدتــه  ضمــن  يكــن  لــم  الالنهائــي  العــذاب 
نكتشــف حجــة ظافــرة لتأييــد نظريــة الطهــارة والســالم النهائييــن الشــاملين، تلــك 
النظريــة األعظــم ســرورا ونــورا وتســامحا وحبــا وإحســانا. لقــد تعــزى حيــث أن ابنــه 
مــات. ولمــاذا هــذا؟ ألنــه أمكنــه بعيــن النبــوة أن يــرى مــا ســيحدث فيمــا بعــد، يــرى 
المســتقبل المجيــد، ويــرى ذلــك البــن بعيــدا عــن متنــاول كل التجــارب ومتحــررا مــن 
العبوديــة ومطهــرا مــن مفاســد الخطيئــة، وبعدمــا صــار مقدســا ومســتنيرا بالكفايــة 
ُســمح لــه بالنضمــام إلــى محفــل األرواح الصاعــدة المتهللــة. كان عــزاءه الوحيــد 
انــه إذ نُقــل ابنــه الحبيــب مــن حــال الخطيئــة واأللــم تُســكب أســمى أشــواق َوالــرُّوح 
الُْقــُدِس علــى نفســه المكتنفــة بالظــالم حيــث ينكشــف لعقلــه حكمــة الســماء وفــرط 
الســرور العــذب الــذي للمحبــة الخالــدة، وهكــذا يؤهــل بطبيعتــه المقدســة ليتمتــع 

براحــة الميــراث الســماوي وعشــرة األبــرار.
الســماء ل  أن خــالص  نعتقــد  أننــا  عنــا  يُفهــم  أن  نريــد  األفــكار  بهــذه  » ونحــن 
يتوقــف علــى أي شــيء نفعلــه فــي هــذه الحيــاة، ل علــى تغييــر حالــي فــي القلــب 

ول علــى عقيــدة حاليــة أو اعتــراف حالــي بالديــن «.
وهكــذا نحــن نســمع أحــد المدعويــن خــدام المســيح يــردد األكذوبــة نفســها التــي 
نطقــت بهــا الحيــة فــي عــدن حيــن قالــت: » لـَـْن تَُموتـَـا! «، » يـَـْوَم تـَـأْكُالَِن ِمْنــُه تَْنَفِتــُح 
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أَْعيُُنُكَمــا َوتَُكونـَـاِن كَاهلِل «. وهــو يعلــن أن أنجــس الخطــاة، ســواء كان قاتــال أو لصــا 
أو زانيــا، ســيكون بعــد المــوت مســتعدا للدخــول إلــى الســعادة األبديــة.

ولكــن مــن أيــن يســتنبط هــذا المحــرف ألقــوال هللا اســتنتاجاته هــذه؟ مــن عبــارة 
واحــدة نطــق بهــا داود معبــرا بهــا عــن خضوعــه لتدبيــرات العنايــة اإللهيــة: » كان 
داود يتــوق إلــى الخــروج إلــى أبشــالوم ألنــه تعــزى عــن أمنــون حيــث أنــه مــات «. فبمــا 
أن شــدة حزنــه كانــت قــد خفــت بمــرور الوقــت اتجهــت أفــكاره مــن ابنــه الميــت إلــى 
ابنه الحي الذي قد نفى نفسه خوفا من قصاص جريمته العادل. )ولكن الُمحرِّف 
يعتبــر أن( هــذا هــو البرهــان علــى أن امنــون، الــذي كان قــد ارتكــب الفحشــاء مــع 
أختــه والــذي كان مخمــوراً، نُِقــل حــال موتــه إلــى مواطــن الغبطــة والســعادة حيــث 
بــأن  ُمِســرَّة حقــا كفيلــة  هــذه خرافــة  األطهــار!  المالئكــة  لمعاشــرة  ويؤهــل  يتطهــر 
تشــبع القلــب البشــري. وهــذه هــي عقيــدة الشــيطان نفســها، وهــي تنجــز عملــه 

بــكل نجــاح. فهــل نســتغرب أنــه مــع وجــود هــذا التعليــم يكثــر الشــر ويتفاقــم؟
لمــا  الــكاذب هــو مثــال  الــذي يســلك فيــه هــذا المعلــم المحتكــر  إن الطريــق 
يفعلــه كثيــرون غيــره. فبعــض أقــوال الكتــاب تُفصــل عــن قرينتهــا التــي فــي حــالت 
كثيــرة تبرهــن علــى أن المعنــى هــو علــى عكــس مــا قــد فُســر بــه تمامــا، ومثــل هــذه 
الفصول المفككة تُحرَّف وتُســتخدم كبرهان إلثبات تعاليم ل أســاس لها في كلمة 
هللا. إن الشــهادة المقتبســة علــى أن أمنــون الــذي كان ســكرانا هــو فــي الســماء 
إنمــا هــي إشــارة تُناقــض، علــى خــط مســتقيم، التصريــح الكتابــي المؤكــد القائــل 
بــأن الســكيرين ل يرثــون ملكــوت هللا )1كورنثــوس 6: 10(. وبهــذه الطريقــة يحــوِّل 
المتشــككون وغيــر المؤمنيــن والملحــدون حــق هللا إلــى كــذب. وقــد انخــدع كثيــرون 

بمغالطاتهــم وُهــززوا لينامــوا فــي مهــد الطمأنينــة الشــهوانية.
إلــى الســماء مباشــرة فــي  فلــو كان حقــا أن أرواح كثيريــن مــن النــاس تنتقــل 
ســاعة المــوت لــكان لنــا أن نشــتهي المــوت ونفضلــه علــى الحيــاة. لقــد ســاق هــذا 
العتقــاد كثيريــن مــن النــاس إلــى القضــاء علــى حياتهــم بالنتحــار. فعندمــا تغمرهــم 
الضيقــات والمتاعــب والرتبــاك والخيبــة فإنــه يبــدو أمــرا ســهال أن يفصمــوا ربــط 

الحيــاة الواهنــة ويصعــدوا إلــى الســعادة فــي دنيــا األبــد.

برهان ناصع
لقــد قــدم هللا فــي كتابــه البرهــان الناصــع الحاســم علــى أنــه ل بــد أن يعاقــب 
كل َمــن يتعــدون شــريعته. فأولئــك الذيــن يخدعــون أنفســهم بالقــول أن هللا أرحــم 

538, 539, 540



الخدعة األولى العظيمة  |  493

مــن أن ينفــذ عدالتــه فــي الخاطــئ عليهــم فقــط أن ينظــروا إلــى صليــب جلجثــة. إن 
مــوت ابــن هللا الــذي بــال عيــب هــو شــهادة صريحــة علــى أن » أُْجــرََة الـــَخِطيئَِة ِهــَي 
الـــَموت «، وأن كل انتهــاك لشــريعة هللا ل بــد أن يوقــع بالخاطــئ الجــزاء العــادل. 
جــرم  حمــل  لقــد  اإلنســان.  ألجــل  خطيئــة  صــار  خطيئــة  بــال  الــذي  المســيح  إن 
روحــه.  وازهقــت  قلبــه  انســحق  لقــد  عنــه حتــى  اآلب  وجــه  واحتجــاب  الخطيئــة 
وقــد قُدمــت كل هــذه التضحيــة لكــي يُفتــدى الخطــاة. ولــم تكــن هنالــك طريقــة 
أخــرى يتحــرر بهــا اإلنســان مــن قصــاص الخطيئــة. فــكل نفــس ترفــض الســتفادة 
مــن الكفــارة التــي قــد أعــدت بهــذه الكلفــة العظيمــة ل بــد مــن أن يتحمــل صاحبهــا 

بنفســه جريمــة التعــدي وقصاصــه.
لنتأمــل مليــا فــي مــا يعلّــم بــه الكتــاب أَيْضــاً عــن األشــرار وغيــر التائبيــن الذيــن 
يحــاول الذيــن يعتقــدون بالخــالص لجميــع النــاس أخيــرا أن يجعلوهــم فــي الســماء 

القديســين المغبوطيــن. كالمالئكــة 
انًا « )رؤيا 21: 6(. هذا الوعد  » أَنَا أُْعِطي الَْعطَْشاَن ِمْن يَْنبُوِع َماِء الَْحيَاِة َمجَّ
مقــدم إلــى العطــاش وحدهــم. ول يمكــن أن يُعطــى إل لَمــن يحســون بحاجتهــم إلــى 
مــاء الحيــاة ويطلبونــه حتــى لــو خســروا كل مــا عــداه. » َمــْن يَْغلِــْب يـَـرِْث كُلَّ َشــْيٍء، 
َوأَكـُـوُن لـَـُه إِلًهــا َوُهــَو يَُكــوُن لـِـَي ابًْنــا « )رؤيــا 21: 7(. هنــا أَيْضــاً يحــدد الــرب الشــروط. 

فلكــي نــرث كل شــيء علينــا أول أن نقــاوم الخطيئــة وننتصــر عليهــا.

إعالن صفات للا
يــِق  دِّ لِلصِّ » قُولُــوا  قائــال:  النبــي  إشــعياء  لســان  علــى  يعلــن  الــرب  إن  ثــم 
 :3 )إشــعياء  ِبــِه «  تُْعَمــُل  يََديْــِه  ُمَجــازَاَة  ألن   ! َشــرٌّ يِر.  ــرِّ لِلشِّ » َويْــٌل  َخيْــٌر! «، 
َمــرٍَّة َوطَالَــْت أيامــُه،  10،11(. والحكيــم يقــول: » اَلَْخاِطــُئ َوإِْن َعِمــَل َشــرًّا ِمئَــَة 
ــٌر  اَمــُه. َولَ يَُكــوُن َخيْ ــٌر لِلُْمتَِّقيــَن هللَا الَِّذيــَن يََخافُــوَن قُدَّ ــُم أَنَّــُه يَُكــوُن َخيْ إِلَّ أَنِّــي أَْعلَ
لنفســه  يَذَخــر  الخاطــئ  بــأن  يشــهد  وبولــس   .)13  ،12  :8 )جامعــة  يِر «  ــرِّ لِلشِّ
َســيَُجاِزي  ـِذي  الّـَ الَْعاِدلَــِة،  هللِا  َديُْنونَــِة  َواْســِتْعالَِن  الَْغَضــِب  يَــْوِم  ِفــي  » َغَضبًــا 
يَْفَعــُل  إِنَْســاٍن  نَْفــِس  كُلِّ  َعلَــى  َوِضيــٌق،  ٌة  » ِشــدَّ أعمالــِه «،  َحَســَب  َواِحــٍد  كُلَّ 

.)9  ،6  ،5  :2 )روميــة  ــرَّ «  الشَّ
ِفــي  ِميــرَاٌث  لَــُه  لَيْــَس  لِأَْوثَــاِن  َعاِبــٌد  ُهــَو  ـِذي  الّـَ ــاٍع  أَْو طَمَّ نَِجــٍس  أَْو  زَاٍن  » كُلَّ 
ــالََم َمَع الَْجِميعِ، َوالَْقَداَســَة  َملَُكوِت الَْمِســيِح َوهللِا « )أفســس 5: 5(. » اِتْبَُعوا السَّ
ــْن يَــَرى أََحــٌد الــرَّبَّ « )عبرانييــن 12: 14(. » طُوبَــى لِلَِّذيــَن يَْصَنُعــوَن  الَِّتــي ِبُدونَِهــا لَ
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إلــى  األَبْــَواِب  ِمــَن  َويَْدُخلُــوا  الَْحيَــاِة،  َشــَجرَِة  َعلَــى  ُســلْطَانُُهْم  يَُكــوَن  لَِكــْي  َوَصايَــاُه 
ــَحرََة َوالزُّنَــاَة َوالَْقتَلَــَة َوَعبَــَدَة األَْوثَــاِن، وَكُلَّ َمــْن  الَْمِديَنــِة، ألن َخارًِجــا الْــِكالََب َوالسَّ

يُِحــبُّ َويَْصَنــُع كَِذبًــا « )رؤيــا 22: 14، 15(.
الخطيئــة:  معاملــة  فــي  عــن صفاتــه وطريقتــه  إعالنــا  النــاس  أعطــى هللا  لقــد 
َحاِفــُظ  َوالَْوفَــاِء.  اإلِْحَســاِن  وَكَِثيــُر  الَْغَضــِب  بَِطــيُء  َوَرُؤوٌف،  رَِحيــٌم  إِلــٌه  » الــرَّبُّ 
اإلِْحَســاِن إِلَــى أُلُــوٍف. َغاِفــُر اإلِثْــِم َوالَْمْعِصيَــِة َولِكنَّــُه لَــْن يُبْــِرئَ إبــراء « )خــروج 34: 
ــا األشــرار فَيُبَــاُدوَن َجِميًعــا. َعِقــُب األشــرار  6 و7(. » يهلــك جميــع األشــرار «. » أَمَّ
يَْنَقِطــُع « )مزمــور 145: 20؛ 37: 38(. إن قــوة حكــم هللا وســلطانه سيســتخدمان 
الجــزاء  توقيــع  فــي  هللا  عدالــة  مظاهــر  فــكل  ذلــك  ومــع  عصيــان،  كل  قمــع  فــي 

متوافقــة تمامــا مــع صفــات هللا كاإللــه الرحيــم والمحســن والطويــل األنــاة.
ل يرغم هللا إرادة أي إنسان أو اختياره ول يُسر بطاعة العبيد. فهو يرغب في 
أن الذيــن هــم صنعــة يديــه يحبونــه ألنــه يســتحق أن يُحــب. وهــو يريدهــم أن يطيعــوه 
ألن عندهــم تقديــرا ذكيــا واعيــا لحكمتــه وعدلــه وإحســانه وحبــه. وكل مــن يدركــون 

هــذه الصفــات ســيحبونه ألن إعجابهــم بصفاتــه يجذبهــم نحــوه.
عنهــا  وقــدم  مخلّصنــا  بهــا  علّــم  التــي  والمحبــة  والرحمــة  الرفــق  مبــادئ  إن 
أمثــال وكان هــو مثالنــا فيهــا إنمــا هــي نســخة عــن إرادة هللا وصفاتــه. لقــد أعلــن 
تمــام  ومبــادئ حكــم هللا متوافقــة  أبيــه.  مــن  قبلــه  مــا  إل  ـم  يعلِـّ لــم  انــه  المســيح 
عدلــه  أحــكام  يوقــع  وهللا  أعداءكــم «.  » أَِحبُّــوا  القائلــة:  المســيح  وصيــة  مــع 
بــل حتــى ألجــل خيــر الذيــن يوقــع عليهــم  علــى األشــرار ألجــل خيــر المســكونة، 
مــع شــرائع حكمــه  يتعــارض  ذلــك ل  إذا كان  أن يســعدهم  يريــد  أحكامــه. فهــو 
وعدالــة صفاتــه. وهــو يحيطهــم بدلئــل محبتــه ويمنحهــم معرفــة شــريعته ويســير 
ويســتخفون  بمحبتــه  يــزدرون  ولكنهــم  رحمتــه،  هبــات  اليهــم  ليقــدم  وراءهــم 
يهينــون  فإنهــم  هباتــه  يتقبلــون  دائمــا  انهــم  ومــع  رحمتــه.  ويحتقــرون  بشــريعته 
والــرب  خطاياهــم.  يمقــت  انــه  يعلمــون  ألَنَُّهــْم  هللا  يبغضــون  وهــم  الواهــب. 
الحاســمة ســتجيء  الســاعة  لكــّن  ذلــك طويــال.  يحتمــل فســادهم ويصبــر علــى 
إلــى  ويبقيهــم  العصــاة  أولئــك  ســيقبل  فهــل  مصيرهــم.  يتقــرر  عندمــا  أخيــرا 

إرادتــه؟ عمــل  علــى  يرغمهــم  وهــل  جانبــه؟ 
غيــر  هــم  بقوتــه  عليهــم  فســيطر  لهــم  قائــدا  الشــيطان  اختــاروا  الذيــن  إن 
والخالعــة  والفجــور  والمخاتلــة  فالكبريــاء  هللا.  حضــرة  فــي  للمثــول  مســتعدين 
والقســوة أصبحــت ثابتــة فــي أخالقهــم. فهــل يســتطيعون دخــول الســماء ليعيشــوا 
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إلــى األبــد مــع الذيــن قــد ازدروا بهــم وابغضوهــم وهــم علــى األَرْض؟ إن الكــذاب 
ل يمكنــه أن يستســيغ الصــدق أو يرضــى بــه، والوداعــة لــن تشــبع نفــس َمــن يعظــم 
نفســه أو يســلك بالكبريــاء، والطهــارة غيــر مقبولــة لــدى اإلنســان الفاســد، والمحبــة 
النزيهــة ل تبــدو جذابــة للرجــل األنانــي. أي نبــع للتمتــع يمكــن أن تقدمــه الســماء إلــى 

النــاس المشــغولين فــي مصالحهــم األَرْضيــة األنانيــة؟ أولئــك 
هــل يمكــن للذيــن قضــوا حياتهــم فــي التمــرد علــى هللا أن ينتقلــوا فجــأة إلــى 
الســماء ويشــاهدوا الحالــة الســامية، حالــة الكمــال المقدســة الدائمــة هنــاك — 
أنغــام  وحيــث  الفــرح،  بأنــوار  مشــرق  وجــه  وكل  محبــة  ممتلئــة  نفــس  كل  حيــث 
الموســيقى العذبــة المفرحــة تُســمع فــي تمجيــد هللا والحمــل، وحيــث أنهــار النــور 
الدائمــة الجريــان تفيــض علــى المفتديــن مــن وجــه الجالــس علــى العــرش — فهــل 
بيــن  يندمجــوا  أن  والقداســة  وللحــق  بالكراهيــة هلل  قلوبهــم مفعمــة  للذيــن  يمكــن 
يســتطيعون  وهــل  الحمــد؟  أناشــيد  ترديــد  فــي  ويشــاركوهم  الســماويين  جمــوع 
الختبــار  ســنو  إليهــم  قدمــت  فلقــد  مطلقــا،  والخــروف؟ كال  مجــد هللا  احتمــال 
لعلهــم يشــكلون أخالقهــم لتكــون كأخــالق الســماويين. ولكنهــم لــم يدربــوا عقولهــم 
قــط علــى حــب الطهــارة ول تعلمــوا لغــة الســماء. واآلن قــد مضــى الوقــت. إن حيــاة 
العصيــان هلل التــي عاشــوها لــم تؤهلهــم للســماء. إن طهارتهــا وقداســتها وســالمها 
تعذبهــم، ومجــد هللا هــو نــار آكلــة لهــم. انهــم يتوقــون للهــروب مــن ذلــك المــكان 
المقــدس. يرحبــون بالهــالك ليســتطيعوا الختبــاء مــن وجــه ذاك الــذي قــد مــات 
لكــي يفتديهــم. فمصيــر األشــرار يقــرره اختيارهــم نفســه. إنهــم يطــردون أنفســهم مــن 

الســماء بمحــض اختيارهــم وهــذا عــدل ورحمــة مــن هللا. 

رحمة للا
بــأن  العظيــم حكــم هللا  اليــوم  ذلــك  نيــران  الطوفــان ســتعلن  ميــاه  غــرار  علــى 
األشــرار ل يمكــن إصالحهــم. فــال يوجــد عندهــم ميــل إلــى الخضــوع لســلطان هللا. 
لقــد تدربــت إرادتهــم علــى التمــرد والثــورة، وعندمــا تنقضــي الحيــاة ســيكون قــد 
مضــى الوقــت لتحويــل مجــرى تفكيرهــم نحــو التجــاه المعاكــس، ســيكون قــد مضــى 

الوقــت للرجــوع مــن العصيــان إلــى الطاعــة ومــن الكراهيــة إلــى المحبــة.
إن هللا إذ أبقــي علــى حيــاة قاييــن القاتــل قــدم إلــى العالــم مثــال لمــا كان يمكــن 
أن ينتــج لــو ُســمح للخاطــئ أن يعيــش ليظــل ســائرا فــي طريــق الثــم الجامــح. وبتأثيــر 
فــي طريــق الخطيئــة حتــى أن  مــن نســله  تعليــم قاييــن ومثالــه انســاقت جماهيــر 
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يٌر كُلَّ  ــَكاِر قَلِْبــِه إِنََّمــا ُهــَو ِشــرِّ ِر أَفْ » َشــرَّ اإلِنَْســاِن قَــْد كَثُــَر ِفــي األَرْض «، » كُلَّ تََصــوُّ
يَــْوٍم « » فََســَدِت األَرْض أََمــام هللِا، َواْمتَــأَِت األَرْض ظُلًْمــا « )تكويــن 6: 5، 11(.

إن هللا رحمــة منــه بالعالــم محــا كل ســكانه األشــرار فــي أيــام نــوح. ورحمــة منــه 
أَيْضــاً أهلــك ســكان ســدوم الفاســدين. وبســبب قــوة الشــيطان الخادعــة يظفــر 
فََعلَــُة اإلثــم بالعطــف واإلعجــاب، ولذلــك فهــم علــى الــدوام يطوِّحــون باآلخريــن 
أيــام  ونــوح وفــي  أيــام قاييــن  فــي  مــا حــدث  العصيــان والتمــرد. هــذا  فــي طريــق 
بالعالــم  منــه  رحمــة  وهللا  هــذه.  أيامنــا  فــي  يحــدث  مــا  وهــذا  ولــوط،  إبراهيــم 

رحمتــه. يرفضــون  مــن  ســيهلك 

أجرة الخطيئة 
ـٌة ِبالَْمِســيِح يَُســوَع  ــا ِهبَــُة هللِا فَِهــَي َحيَــاٌة أَبَِديّـَ » أُْجــرََة الَْخِطيَّــِة ِهــَي َمــْوٌت، َوأَمَّ
هــو  فالمــوت  األبــرار  ميــراث  هــي  الحيــاة  أن  حيــن  ففــي   .)23  :6 )روميــة  َربَِّنــا « 
اَمــَك  ــْوَم قُدَّ نصيــب األشــرار. لقــد أعلــن موســى قائــال إلِْســرَائِيل: » قَــْد َجَعلْــُت الْيَ
ــرَّ « )تثنيــة 30: 15(. إن المــوت المشــار إليــه فــي  الَْحيَــاَة َوالَْخيْــَر، َوالَْمــْوَت َوالشَّ
هــذه اآليــة ليــس هــو المــوت الــذي حكــم بــه علــى آدم ألن كل بنــي اإلنســان يقاســون 
قصــاص تعديــه، ولكنــه » المــوت الثانــي « الــذي وضــع علــى نقيــض الحيــاة األبديــة.

وقــد كان مــن نتائــج خطيئــة آدم أن المــوت اجتــاز إلــى الجنــس البشــري كلــه. 
ســيخرج  الخــالص  تدبيــر  وعبــر  الســواء.  علــى  الهاويــة  إلــى  ينحــدرون  فالجميــع 
الجميــع مــن قبورهــم. » أَنَّــُه َســْوَف تَُكــوُن ِقيَاَمــٌة لِأَْمــَواِت، األَبـْـرَاِر َواألَثََمــِة «، » ألَنَّــُه 
كََمــا ِفــي آَدَم يَُمــوُت الَْجِميــُع، هَكــَذا ِفــي الَْمِســيِح َســيُْحيَا الَْجِميــُع « )أعمــال 24: 
ســيخرجون  الذيــن  بيــن  فــرق  هنالــك  ســيكون  ولكــن   .)22  :15 1كورنثــوس  15؛ 
مــن قبورهــم مــن الفريقيــن: » يَْســَمُع َجِميــُع الَِّذيــَن ِفــي الُْقبُــوِر َصْوتَــُه، 29 فَيَْخــُرُج 
ــيِّئَاِت إلــى ِقيَاَمــِة  الَِحــاِت إلــى ِقيَاَمــِة الَْحيَــاِة، َوالَِّذيــَن َعِملُــوا السَّ الَِّذيــَن فََعلُــوا الصَّ
هــم  الحيــاة  لقيامــة  أهــال «  » حســبوا  فالذيــن   .)29  ،28  :5 )يوحنــا  يُْنونَــِة «  الدَّ
» مباركــون ومقدســون «، » هــؤُلَِء لَيْــَس لِلَْمــْوِت الثَّانِــي ُســلْطَاٌن َعلَيِْهــْم « )رؤيــا 
20: 6(. أمــا الذيــن لــم يحصلــوا علــى الغفــران بواســطة التوبــة واإليمــان فــال بــد أن 
ينالــوا قصــاص تعدياتهــم: » أجــرة الخطيئــة «. وهــم يقاســون قصاصــا يختلــف فــي 
مدتــه وشــدته » حســب أعمالهــم «، ولكــن أخيــرا ســينتهي أمرهــم بالمــوت الثانــي. 
وحيــث أنــه يســتحيل علــى هللا فــي حالــة التوافــق بيــن العــدل والرحمــة أن يخلّــص 
الشــرير من خطاياه فســيحرمه من الوجود الذي قد خســره بســبب عصيانه والذي 
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قــد برهــن هــو علــى عــدم اســتحقاقه إيــاه. وقــد كتــب كاتــب ملهــم يقــول: “بَْعــَد 
يُر. تَطَّلِــُع ِفــي َمَكانـِـِه فـَـالَ يَُكــوُن « )مزمــور 37: 10( وهنالــك آخــر  ــرِّ قَلِيــٍل لَ يَُكــوُن الشِّ
يعلــن قائــال: » ويكونــون كأنهــم لــم يكونــوا « )عوبديــا 16(. فــإذ يكونــون مجلليــن 

بالعــار يهبطــون يائســين إلــى أعمــاق النســيان األبــدي.

نهاية الخطيئة
وهكذا تنتهي الخطيئة بكل ما نجم عنها من ويل وهالك ودمار. يقول كاتب 
ْهــِر َواألبــد. اَلَْعــُدوُّ تـَـمَّ َخرَابُــُه  يَر. َمَحــْوَت اْســَمُهْم إلــى الدَّ ــرِّ المزاميــر: » أَْهلَْكــَت الشِّ
إلــى األبــد « )مزمــور 9: 5، 6(. ويوحنــا فــي رؤيــاه إذ نظــر إلــى األََمــام نحــو المصيــر 
األبــدي ســمع تســبيحة شــكر ل يعكرهــا أو يفســدها أي تنافــر فــي األصــوات. فــكل 
خليقــة فــي الســماء واألَرْض ُســمعت وهــي تنســب المجــد إلــى هللا )رؤيــا 5: 13(. 
وحينئــذ لــن تكــون هنــاك نفــوس هالكــة لتجــدف علــى هللا وهــي تتلــوى مــن هــول 
العــذاب الــذي ل ينتهــي، ولــن تكــون فــي الجحيــم أرواح شــقية تختلــط صرخاتهــا 

بأغانــي المخلصيــن.
وعلى أساس ضاللة خلود النفس الطبيعي ترتكز عقيدة الوعي عند الموت، 
وهــي عقيــدة مناقضــة لتعاليــم الكتــاب ومــا يمليــه العقــل ومشــاعرنا البشــرية، مثــل 
عقيــدة العــذاب األبــدي. وطبقــا لالعتقــاد الشــائع يكــون المفتــدون فــي الســماء 
بحيــاة  لــه عالقــة  مــا  الخصــوص  يحــدث علــى األَرْض، وعلــى  مــا  بــكل  علــى علــم 
أصدقائهــم الذيــن قــد تركوهــم خلفهــم. ولكــن كيــف يمكــن أن يكــون نبــع ســعادة 
وفــرح لأمــوات كونهــم يعلمــون بضيقــات األحيــاء ومتاعبهــم، وكونهــم يشــاهدون 
الخطايــا التــي يرتكبهــا أحباؤهــم ويرونهــم يقاســون اآللم واألحــزان والخيبــة والعــذاب 
فــي حياتهــم؟ ومــا مقــدار مــا يتمتــع بــه فــي الســماء مــن ســعادة أولئــك الذيــن كانــوا 
يحومــون حــول أصدقائهــم علــى األَرْض؟ كــم هــو اعتقــاد ممقــوت أن يظــن اإلنســان 
أنــه حالمــا تنطلــق النســمة مــن الجســد تُحبــس نَْفــُس الخاطــئ فــي نيــران الجحيــم! 
أصدقاءهــم  يــرون  الذيــن  أولئــك  إليهــا  ينحــدر  التــي  العــذاب  هــوة  أعمــق  ومــا 
ينحــدرون إلــى الهاويــة وهــم غيــر مســتعدين ليدخلــوا إلــى أبديــة الويــل والخطيئــة! 

ان كثيريــن قــد ســاقهم هــذا الفكــر المدمــر إلــى الجنــون.
ولكــن مــا الــذي يقولــه الكتــاب عــن هــذه األمــور؟ أعلــن داود أن اإلنســان يكــون 
عديــم الشــعور عنــد موتــه إذ يقــول: » تَْخــُرُج ُروُحــُه فَيَُعــوُد إلــى تُرَاِبــِه. ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم 
نَْفِســِه تَْهلِــُك أَفْــَكارُُه « )مزمــور 146: 4(. وهــذا هــو مــا يشــهد بــه أَيْضــاً ســليمان 

544, 545, 546



498  |  الصراع العظيم

ــا الَْمْوتـَـى فَــالَ يَْعلَُمــوَن َشــيْئًا «،  ــاَء يَْعلَُمــوَن أَنَُّهــْم َســيَُموتُوَن، أَمَّ فيقــول: » ألَنَّ األَْحيَ
» َوَمَحبَّتُُهــْم َوبُْغَضتُُهــْم َوَحَســُدُهْم َهلََكــْت ُمْنــُذ زََمــاٍن، َولَ نَِصيــَب لَُهــْم بَْعــُد إلــى 
ــْمِس «، » لَيْــَس ِمــْن َعَمــل َولَ اْخِتــرَاٍع َولَ َمْعرِفـَـٍة  األبــد، ِفــي كُلِّ َمــا ُعِمــَل تَْحــَت الشَّ

ــِة الَِّتــي أَنْــَت َذاِهــٌب إِلَيَْهــا « )جامعــة 9: 5، 6، 10(. َولَ ِحْكَمــٍة ِفــي الَْهاِويَ
عندما أضيفت إلى حياة الملك حزقيا خمس عشرة سنة إجابة لصالته قدم 
هــذا الملــك الشــاكر ضريبــة حمــد وتســبيح هلل ألجــل رحمتــه العظيمــة. وفــي أغنيتــه 
هــذه يخبرنــا عــن ســبب ذلــك الفــرح فيقــول: » ألَنَّ الَْهاِويَــَة لَ تَْحَمــُدَك. الَْمــْوُت 
يَْحَمــُدَك  ُهــَو  الَْحــيُّ  الَْحــيُّ  أََمانَتَــَك.  الُْجــبِّ  إلــى  الَْهاِبطُــوَن  يَرُْجــو  يَُســبُِّحَك. لَ  لَ 
ــْوَم « )إشــعياء 38: 18، 19(. إن علــم الالهــوت المألــوف يصــور األبــرار  كََمــا أَنَــا الْيَ
الموتــى كمــن هــم فــي الســماء وقــد دخلــوا إلــى الســعادة وهــم يســبِّحون هللا بألســنة 
خالــدة، ولكــن حزقيــا لــم يمكنــه أن يــرى فــي المــوت مثــل هــذا النتظــار المجيــد. 
ـُه لَيْــَس ِفــي الَْمــْوِت ِذكْــرَُك. ِفــي  وشــهادة المرنــم تتفــق مــع كالمــه إذ تقــول: » ألَنّـَ
َمــْن يَْنَحــِدُر إلــى  ، َولَ  َمــْن يَْحَمــُدَك؟ «، » لَيْــَس األَْمــَوات يَُســبُِّحوَن الــرَّبَّ الَْهاِويَــِة 

ــُكوِت « )مزمــور 6: 5؛ 115: 17(. أَرِْض السُّ

صوت الرسل
ـُه َمــاَت َوُدِفــَن،  وفــي يــوم الخمســين أعلــن بطــرس عــن رئيــس اآلبــاء داود: » إِنّـَ
ــَماَواِت « )أعمــال  َوقَبْــرُُه ِعْنَدنـَـا َحتَّــى هــَذا الْيَــْوِم «، » ألَنَّ َداُوَد لَــْم يَْصَعــْد إلــى السَّ
برهــان  القيامــة هــي  يــوم  إلــى  القبــر  فــي  بــاِق  كــون داود  2: 29، 34( إن حقيقــة 
علــى كــون األبــرار ل يذهبــون إلــى الســماء عنــد المــوت. إنمــا فقــط بواســطة القيامــة 
وبفضــل حقيقــة أن المســيح قــد قــام يمكــن لــداود أن يجلــس أخيــرا عــن يميــن هللا. 
ـُه إِْن كَاَن الَْمْوتــى لَ يَُقوُمــوَن، فَــالَ يَُكــوُن الَْمِســيُح قَــْد قَــاَم.  وقــد قــال بولــس: » ألَنّـَ
َوإِْن لـَـْم يَُكــِن الَْمِســيُح قـَـْد قـَـاَم، فَبَاِطــٌل إيمانُكــْم. أَنْتـُـْم بَْعــُد ِفــي َخطَايَاكـُـْم! إًِذا الَِّذيــَن 
رَقَــُدوا ِفــي الَْمِســيِح أَيْضــاً َهلَُكــوا! « )1 كورنثــوس 15: 16-18(. فــإذا كان األبــرار 
قــد ذهبــوا تــواً إلــى الســماء لمــدة أربعــة آلف ســنة حــال موتهــم فكيــف أمكــن لبولــس 
أن يقــول أنــه إذا لــم تكــن قيامــة » فالَِّذيــَن رَقـَـُدوا ِفــي الَْمِســيِح أَيْضــاً َهلَُكــوا « اذاً فلــم 

تكــن ثمــة ضــرورة للقيامــة.
إن تنــدل الشــهيد وهــو يشــير إلــى حالــة الموتــى أعلــن قائــال: » إننــي اعتــرف 
جهــارا أننــي غيــر مقتنــع أنهــم اآلن فــي مــْلِء المجــد الــذي يوجــد فيــه المســيح أو 
المجــد الــذي فيــه المالئكــة المختــارون. وليــس هــو مــن مــواد إيمانــي. ألنــه إن كان 
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األمــر كذلــك فأنــا ل أرى إل أن الكــرازة بقيامــة الجســد هــي كــرازة باطلــة « )354(.
أدى  قــد  المــوت  عنــد  الســعادة  فــي  الخلــود  رجــاء  أن  تنكــر  ل  إنهــا حقيقــة 
آدم  الدكتــور  أبــدى  وقــد  الكتــاب.  فــي  القيامــة  عقيــدة  إهمــال  تفشــي  إلــى 
كان  القيامــة  أن عقيــدة  » يبــدو  فقــال:  النحــراف  هــذا  حــول  كالرك مالحظــة 
المســيحيون األولــون يظنــون أن لهــا قيمــة وأهميــة أعظــم ممــا هــي اآلن! وكيــف 
شــعب هللا  يحثــون  وكانــوا  باســتمرار  عليهــا  يشــددون  الرســل  كان  لقــد  هــذا؟ 
األيــام  هــذه  فــي  تابعيهــم  لكــّن  طريقهــا.  عــن  والفــرح  والطاعــة  الجتهــاد  علــى 
قلمــا يذكرونهــا! هكــذا كــرز الرســل وهكــذا آمــن المســيحيون األولــون، وهكــذا 
نحــن نكــرز وهكــذا يؤمــن ســامعونا. ول توجــد فــي الكتــاب عقيــدة زاد التشــديد 
يعامــل  الحاضــر  كرازتنــا  نظــام  فــي  تعليــم  يوجــد  ول  هــذه،  مــن  أكثــر  عليهــا 

.)355( التعليــم! «  هــذا  مــن  أكثــر  بإهمــال 
وقــد ظــل الحــال هكــذا إلــى أن كاد حــق القيامــة يخفــى ويغيــب عــن أنظــار 
العالــم المســيحي. إن كاتبــا دينيــا مشــهورا وهــو يعلــق علــى قــول بولــس الــوارد 
أن  نجــد  العمليــة  العــزاء  أغــراض  » لــكل  قــال:   18-13  :4 تســالونيكي   1 فــي 
عقيــدة خلــود األبــرار المبــارك تتخــذ بالنســبة إلينــا عقيــدة المجــيء الثانــي للــرب 
ننتظــره  أن  يجــب  مــا  وهــذا  ألجلنــا.  الــرب  يجــيء  موتنــا  ففــي  فيهــا.  المشــكوك 
ونســهر ألجلــه. لقــد انتقــل األَْمــَوات إلــى المجــد مــن قبــل. وهــم ل ينتظــرون البــوق 

وســعادتهم «. محاكمتهــم  ألجــل 

كلمات عزاء وتشجيع
لكــّن يســوع إذ كان موشــكا أن يتــرك تالميــذه لــم يقــل لهــم أنهــم ســيأتون اليــه 
ســريعا. فقــد قــال لهــم: » أَنـَـا أَْمِضــي ألُِعــدَّ لَُكــْم َمَكانـًـا، َوإِْن َمَضيْــُت َوأَْعــَدْدُت لَُكــْم 
فــوق  يخبرنــا  بولــس  إن  ثــم  )يوحنــا 14: 2، 3(.  إِلَــيَّ «  وَآُخُذكُــْم  أَيْضــاً  آتِــي  َمَكانًــا 
يَْنــزُِل  َســْوَف  َوبُــوِق هللِا،  رَئِيــِس َمالَئَِكــٍة  ِبَصــْوِت  ِبُهتَــاٍف،  نَْفَســُه  ذلــك أن » الــرَّّب 
الْبَاِقيــَن  األَْحيَــاَء  نَْحــُن  ثُــمَّ  أَوَّلً.  َســيَُقوُموَن  الَْمِســيِح  ِفــي  َواألَْمــَوات  ــَماِء  السَّ ِمــَن 
ــُحِب لُِمالَقـَـاِة الــرَّبِّ ِفــي الَْهــَواِء، َوهَكــَذا نَُكــوُن كُلَّ  َســُنْخطَُف َجِميًعــا َمَعُهــْم ِفــي السُّ
ــَكالَِم «  ِحيــٍن َمــَع الــرَّبِّ «. ثــم يضيــف قائــالً: » لِذلِــَك َعــزُّوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا ِبهــَذا الْ
)1تســالونيكي 4: 16ـــــ 18(. مــا أبعــد الفــرق الشاســع بيــن أقــوال العــزاء هــذه وبيــن 
تلــك األقــوال الســالفة الذكــر التــي نطــق بهــا ذلــك الخــادم الــذي كان يعتنــق عقيــدة 
الخــالص العــام! إن ذلــك الخــادم عــزى األصدقــاء الحزانــى بــأن أكــد لهــم أنــه مهمــا 
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كان الشــخص الــذي مــات خاطئــا وشــريرا فعندمــا أســلم حياتــه فــي هــذا العالــم 
قُبــل مــن الســماء واســتقبلته المالئكــة. لقــد وجــه بولــس أنظــار إخوتــه إلــى مجــيء 
الــرب فــي المســتقبل عندمــا تتحطــم قيــود القبــر ويقــوم » األَْمــَوات فــي المســيح « 

للحيــاة األبديــة.
ولكــن قبــل دخــول النــاس منــازل الســعداء ل بــد مــن فحــص قضاياهــم ول بــد 
مــن ان تمــر أخالقهــم وأعمالهــم أََمــام عيــن هللا الفاحصــة. وســيدان الجميــع كمــا 
هــو مكتــوب فــي األســفار وســيجازى كل واحــد بحســب أعمالــه. هــذه الدينونــة 
ـُه أَقَــاَم يَْوًمــا ُهــَو ِفيــِه ُمزِْمــٌع أَْن  ل تتــم عنــد المــوت. لحظــوا مــا يقولــه بولــس: » ألَنّـَ
ِمــَن  أَقَاَمــُه  إذ  إيمانــا  لِلَْجِميــعِ  ًمــا  ُمَقدِّ َعيََّنــُه،  قَــْد  ِبرَُجــل  ِبالَْعــْدِل،  الَْمْســُكونََة  يَِديــَن 
األَْمــَوات « )أعمــال 17: 31(. هنــا يبيــن الرســول بــكل وضــوح أنــه قــد تعيــن وقــت، 

كان مســتقبال حينئــذ لدينونــة العالــم.
ويهــوذا يشــير إلــى ذلــك الوقــت نفســه إذ يقــول: » َوالَْمالَئَِكــُة الَِّذيــَن لـَـْم يَْحَفظـُـوا 
ِريَاَســتَُهْم، بـَـْل تَرَكـُـوا َمْســَكَنُهْم َحِفظَُهــْم إلــى َديُْنونـَـِة الْيَــْوِم الَْعِظيــِم ِبُقيـُـوٍد أَبَِديَّــٍة تَْحــَت 
ـالَِم «. ثــم يقتبــس أقــوال أخنــوخ فيقــول: » ُهــَوَذا قَــْد َجــاَء الــرَّبُّ ِفــي َربَــَواِت  الظّـَ
يِســيِه، لِيَْصَنــَع َديُْنونَــًة َعلَــى الَْجِميــعِ « )يهــوذا 6، 14، 15(. ويوحنــا يعلــن أنــه  ِقدِّ
قــد رأى » األَْمــَواَت ِصَغــاًرا وَكِبَــاًرا َواِقِفيــَن أََمــام هللِا، َوانَْفتََحــْت أَْســَفاٌر... َوِديــَن 

ــا ُهــَو َمْكتُــوٌب ِفــي األَْســَفاِر ِبَحَســِب أعمالِهــْم « )رؤيــا 20: 12(. األَْمــَوات ِممَّ
ولكــن إذا كان األَْمــَوات قــد قامــوا وهــم يتمتعــون بســعادة الســماء أو يتلــوون 
إن  المســتقبل؟  فــي  الدينونــة  إلقامــة  الداعــي  فمــا  الجحيــم  نيــران  أهــوال  مــن 
تعاليــم كلمــة هللا عــن هــذه األمــور المهمــة ليســت غامضــة ول متناقضــة، ويمكــن 
يــرى حكمــة أو  لأذهــان العاديــة أن تفهمهــا. ولكــن أي عقــل مخلــص يمكنــه أن 
الدينونــة  فــي  قضاياهــم  فحــص  بعــد  األبــرار  فهــل  المألوفــة؟  النظريــة  فــي  عــدل 
الِــُح ... اُْدُخــْل إلــى  ــُد الصَّ ــا أَيَُّهــا الَْعبْ ســيحصلون علــى هــذا الثنــاء القائــل: » نِِعمَّ
فَــَرِح َســيِِّدَك « فــي الوقــت الــذي يكونــون فيــه ســاكنين فــي محضــره ربمــا منــذ 
أجيــال طويلــة؟ وهــل األشــرار يســتدعون مــن موضــع العــذاب ليســمعوا الحكــم 
عليهــم مــن ديّــان كل األَرْض إذ يقــول لهــم: » اْذَهبُــوا َعنِّــي يَــا َمالَِعيــُن إلــى النَّــاِر 
ـِة؟ « )متــى 25: 21، 41(. يــا لهــا مــن ُســخرية جســيمة! ويــا لهــا مــن تهمــة  األبديّـَ

معيبــة ضــد حكمــة هللا وعدالتــه!
إن نظريــة خلــود النفــس كانــت إحــدى تلــك العقائــد المغلوطــة التــي إذ أخذتهــا 
رومــا عــن الوثنيــة أدخلتهــا فــي ديــن العالــم المســيحي. لقــد اعتبرهــا مارتــن لوثــر 
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ضمــن » الخرافــات الفظيعــة التــي تكــوِّن جــزءا مــن كومــة أحــكام رومــا البابويــة « 
)356(. وإذ كان ذلــك المصلــح يعلــق علــى مــا قالــه ســليمان فــي ســفر الجامعــة 
مــن أن األَْمــَوات ل يعلمــون شــيئا قــال: » يوجــد مــكان آخــر يبرهــن أن الموتــى » ل 
شــعور عندهــم « ثــم قــال: » ل يوجــد هنــاك واجــب أو علــم أو معرفــة أو حكمــة. 
إن ســليمان يحكــم بــأن األَْمــَوات نيــام ول يحســون بشــيء أبــدا. ألن األَْمــَوات يرقــدون 
ســيبدو  يوقظــون  عندمــا  ولكــن  الســنين،  أو  لأيــام  غيــر حاســبين حســابا  هنــاك 

وكأنهــم لــم ينامــوا أكثــر مــن لحظــة واحــدة « )357(.
وليــس فــي أي موضــع فــي الكتــب المقدســة تصريــح بــأن األبــرار يذهبــون إلــى 
ثوابهــم أو األشــرار إلــى عقابهــم عنــد المــوت. فــال أحــد مــن اآلبــاء أو األنبيــاء تــرك مثــل 
ذلــك اليقيــن. ول المســيح أو رســله قدمــوا أي تصريــح فــي هــذا الشــأن. والكتــاب 
يعلّمنــا بــكل وضــوح أن األَْمــَوات ل يذهبــون تــواً إلــى الســماء. وهــو يصورهــم علــى 
أنهــم راقــدون إلــى يــوم القيامــة. )1 تســالونيكي 4: 14؛ أيــوب 14: 10-12(. ففــي 
)جامعــة  الذهــب  كــوز  وينســحق  الفضــة  حبــل  ينفصــم  فيــه  الــذي  نفســه  اليــوم 
12: 6( تهلــك أفــكار اإلنســان. وأولئــك الذيــن ينزلــون إلــى الهاويــة هــم فــي حالــة 
الســكوت. إنهــم لــم يعــودوا يعرفــون شــيئا ممــا يُْعَمــل تحــت الشــمس )أيــوب 14: 
21(. مــا أعظمهــا مــن راحــة مباركــة لأبــرار المتعبيــن! فالزمــن طــال أو قصــر يشــبه 
فــي تقديرهــم لحظــة عابــرة، إنهــم ينامــون ثــم يســتيقظون علــى صــوت بــوق هللا إلــى 
ُق، فَيَُقــاُم األَْمــَواُت َعِديِمــي فََســاٍد، َونَْحــُن نَتََغيَّــُر ...  خلــود مجيــد: » فإنــُه َســيُبَوَّ
َوَمتَــى لَِبــَس هــَذا الَْفاِســُد َعــَدَم فََســاٍد، َولَِبــَس هــَذا الَْمائِــُت َعــَدَم َمــْوٍت، فَِحيَنِئــٍذ 
تَِصيــُر الَْكلَِمــُة الَْمْكتُوبَــُة: » ابْتُلِــَع الَْمــْوُت إلــى َغلَبَــٍة « )1 كورنثــوس 15: 54-52(. 
فــإذ يُدعــون ليســتيقظوا مــن نومهــم العميــق ســيبدأ تفكيرهــم مــن حيــث كفــوا عــن 
التفكيــر. لقــد كانــت آخــر األحاســيس هــي شــوكة المــوت، وآخــر فكــر كان هــو أنهــم 
قــد ســقطوا تحــت ســلطان الهاويــة. فعندمــا يخرجــون مــن القبــر فــأول فكــر مبهــج 
أَيْــَن  َمــْوُت؟  يَــا  َشــوْكَتَُك  القائلــة: » أَيْــَن  النتصــار  فــي صيحــة  لهــم ســيرن صــداه 

َغلَبَتُــِك يَــا َهاِويَــُة؟ « )1كورنثــوس 15: 55(. 
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إن خدمــة المالئكــة القديســين كمــا هــي مقدمــة فــي الكتــب المقدســة هــي 
حــق معــٍز وثميــن جــدا لــكل أتبــاع المســيح. إل أن تعليــم اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس عــن هــذا 
الموضــوع قــد أفســدته وحرفتــه التعاليــم المغلوطــة لاّلهــوت المألــوف. إن تعليــم 
الخلــود الطبيعــي للنفــس، الــذي أخــذ أول عــن الفلســفة الوثنيــة وفــي ظلمــة الرتــداد 
العظيم أدخل إلى العقيدة المســيحية قد احتل مكان الحق الذي علم به الكتاب 
بــكل وضــوح والقائــل أن » الموتــى ل يعلمــون شــيئاً «. فجماهيــر كثيــرة مــن النــاس 
بــدأوا يعتقــدون أن أرواح الموتــى هــي » األرواح الخادمــة المرســلة للخدمــة ألجــل 
العتيديــن أن يرثــوا الخــالص «. وهــذا علــى رغــم شــهادة الّكتــاب لوجــود مالئكــة 

الســماء وارتباطهــم بالتاريــخ البشــري قبــل مــوت أي إنســان.
إن عقيــدة وعــي اإلنســان بعــد المــوت وعلــى الخصــوص العتقــاد القائــل أن 
ا الطريــق أََمــام عقيــدة مناجــاة األرواح  أرواح الموتــى تعــود لتخــدم األحيــاء قــد مهــدَّ
القديســين  والمالئكــة  أََمــام هللا  يمثلــوا  بــأن  للموتــى  يُســمح  كان  فــإذا  العصريــة. 
إلــى  يعــودون  ل  اذاً  فلمــاذا  قبــل  مــن  لهــم  كان  مــا  كثيــرا  تفــوق  بمعرفــة  ويمتــازوا 
رجــال  ـم  يعلِـّ كمــا  الموتــى،  أرواح  كانــت  وإذا  وتعليمهــم؟  األحيــاء  إلنــارة  األَرْض 
الالهــوت المشــهورون، تحــوم حــول أصدقائهــم علــى األَرْض فلمــاذا ل يســمح لهــا 
بالتصــال بهــم لتحذرهــم مــن الشــر أو تعزِّيهــم فــي أحزانهــم؟ وكيــف يســتطيع الذيــن 
يعتقــدون بإحســاس اإلنســان عنــد المــوت أن يرفضــوا مــا يأتيهــم علــى أنــه نــور الهــي 

551, 552



504  |  الصراع العظيم

إذ يصــل اليهــم بواســطة األرواح الممجــدة؟ هنــا قنــاة تعتبــر مقدســة، لكــن الشــيطان 
أمــره  ينفــذون  الذيــن  الســاقطون  فالمالئكــة  أغراضــه.  إلتمــام  يســتعملها كوســيلة 
يبــدو كأنهــم رســل قادمــون مــن عالــم األرواح. ففــي حيــن أنهــم يّدعــون وجــود اتصــال 
بيــن األحيــاء والموتــى فــإن ســلطان الشــر يســتخدم تأثيــره الســاحر علــى عقولهــم.

وإن  الراحليــن.  أصدقائهــم  أشــباه  للنــاس  يُظهــر  أن  ســلطانا  للشــيطان  إن 
التزييــف أو التقليــد كامــل اإلتقــان، فالنظــرة المألوفــة والــكالم والنغمــة التــي ينطــق 
بهــا تُنســخ وتمثــل بدقــة عجيبــة. وكثيــرون يتعــزون بيقيــن كــون أحبائهــم متمتعــون 
بســعادة الســماء، ومن دون أن يشــكوا في وجود خطر يصغون إلى » أرواح مضلة 

شــياطين «. وتعاليــم 
بهــم  لالتصــال  بالفعــل  يعــودون  الموتــى  بــأن  العتقــاد  إلــى  وصلــوا  ومتــى 
يجعلهــم   — مســتعدين  غيــر  وهــم  قبورهــم  إلــى  نزلــوا  الذيــن  يجعــل  فالشــيطان 
يظهــرون فيدعــون بأنهــم ســعداء فــي الســماء وان لهــم مراكــز ســامية هنــاك، وهكــذا 
ينتشر تعليم الضاللة أن ل فرق بين األبرار واألشرار. إن أولئك المّدعين القادمين 
صحيحــة.  أنهــا  يتبرهــن  وتحذيــرات  بإنــذارات  أحيانــا  ينطقــون  األرواح  عالــم  مــن 
فمتــى وثــق بهــم مشــاهدوهم فهــم حينئــذ يقدمــون تعاليــم تقــوض اإليمــان بالكتــاب 
علــى نحــو مباشــر. فــإذ يتظاهــرون بأنهــم يهتمــون اهتمامــا عميقــا بخيــر أصدقائهــم 
الذيــن علــى األَرْض يدّســون فــي عقولهــم أخطــر الضــاللت. وحقيقــة كونهــم يعلنــون 
بعــض الحقائــق ويســتطيعون أحيانــاً إنباءهــم بحــوادث عتيــدة، فهــذا يضفــي علــى 
تصريحاتهــم مظهــر الوثــوق واليقيــن. وكثيــرون مــن النــاس يقبلــون تعاليمهــم الكاذبــة 
بســرعة ويصدقونهــا بثقــة كمــا لــو كانــت هــي أقــدس حقائــق الكتــاب. وهكــذا يلقــي 
النــاس بشــريعة هللا جانبــا ويــزدرون بــروح النعمــة ويحســبون دم العهــد دنســا. إن 
األرواح تنكر ألوهية المســيح بل تجعل الخالق نفســه في مســتواها. وهكذا تحت 
قنــاع جديــد لــم يــزل العاصــي األكبــر يشــهر حربــه ضــد هللا، تلــك الحــرب التــي بــدأت 

فــي الســماء وظلــت علــى األَرْض ردحــا مــن الزمــن يقــرب مــن ســتة آلف ســنة.

 مظاهر قوة فوق الطبيعة
يحــاول كثيــرون أن يعللــوا ظهــور األرواح فينســبونه إلــى الخــداع وخفــة اليــد مــن 
جانــب الوســطاء. ولكــن مــع حقيقــة كــون نتائــج الحتيــال هــذه كثيــرا مــا صــورت 
علــى أنهــا ظهــورات حقيقيــة، لوحظــت أَيْضــاً بعــض مظاهــر قــوة فائقــة الطبيعــة. 
األرواح  مناجــاة  فــي عمليــة  بــه  بــدئ  الــذي  العجيــب  الغامــض  القــرع  إن صــوت 
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الحديثــة لــم يكــن نتيجــة احتيــال أو دهــاء بشــري، بــل كان عمــل المالئكــة األشــرار 
المباشــر الذيــن ادخلــوا ضاللــة مــن انجــح الضــاللت إلهــالك النفــوس. إن كثيريــن 
أن مناجــاة األرواح هــي مجــرد خدعــة  الشــرك بســبب العتقــاد  فــي  ســيؤخذون 
بشــرية، فمتى وقفوا وجها لوجه أََمام ظهورات لم يســعهم إل أن يعتبروها مظاهر 

خارقــة فســينخدعون وســينتهون إلــى العتقــاد أنهــا قــوة هللا العظيمــة.
س عــن العجائــب التــي صنعهــا  هــؤلء النــاس يغفلــون شــهادة اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
الشــيطان وأعوانــه. فبمســاعدة الشــيطان اســتطاع ســحرة فرعــون أن يزيفــوا عمــل 
هنالــك  ســتكون  للمســيح  الثانــي  المجــيء  قبــل  إنــه  يعلــن  بولــس  هــو  وهــا  هللا. 
ِبــُكلِّ  ــيْطَاِن،  الشَّ الــرب » َعَمــِل  الشــيطان. فسيســبق عمــل  لقــوة  مظاهــر مماثلــة 
ٍة، َوِبآيَــاٍت َوَعَجائِــَب كَاِذبَــٍة، َوِبــُكلِّ َخِديَعــِة اإلِثْــِم « )2 تســالونيكي 2: 9، 10(.  قُــوَّ
والرســول يوحنــا وهــو يصــف قــوة صنــع المعجــزات التــي ســتظهر فــي األيــام األخيــرة 
ــَماِء َعلَــى  يعلــن قائــال: » َويَْصَنــُع آيَــاٍت َعِظيَمــًة، َحتَّــى إِنَّــُه يَْجَعــُل نَــاًرا تَْنــزُِل ِمــَن السَّ
أَْن  أُْعِطــَي  الَِّتــي  ِباآليَــاِت  األَرْض  َعلَــى  ــاكِِنيَن  السَّ َويُِضــلُّ  النَّــاِس،  اَم  قُــدَّ األَرْض 
ليــس هــو مجــرد احتيــال.  بــه هنــا  أنبــئ  فالــذي  يَْصَنَعَهــا « )رؤيــا 13: 13، 14(. 
بمــا  الشــيطان أن يصنعوهــا ل  أعــوان  التــي يســتطيع  باآليــات  فالنــاس ينخدعــون 

بعملــه. يتظاهــرون 

سلطان الظلمة
إن ســلطان الظلمــة الــذي قــد ظــل طويــال يســتخدم قــوى عقلــه الجبــار فــي عمــل 
التضليــل يكيِّــف تجاربــه بــكل مهــارة مــع النــاس مــن كل الطبقــات والحــالت. فرجــال 
مظاهرهــا  فــي  األرواح  مناجــاة  ضاللــة  إليهــم  يقــدم  والتهذيــب  والثقافــة  العلــم 
إن  أشــراكه  فــي  كثيريــن  إيقــاع  فــي  ينجــح  وهكــذا  المهذبــة،  والعلميــة  العقليــة 
الحكمــة التــي تمنحهــا مناجــاة األرواح يصفهــا يعقــوب الرســول قائــال: إنهــا ليســت 
َشــيْطَانِيٌَّة « )يعقــوب 3: 15(. ومــع  نَْفَســانِيٌَّة  أَرِْضيَّــٌة  ِهــَي  بَــْل  فَــْوُق،  ِمــْن  » نَازِلَــًة 
ذلــك فــإن المخــادع العظيــم يحــاول أن يخفــي هــذا ويســتره عــن النــاس طالمــا يخــدم 
التســتر أغراضــه علــى أحســن وجــه. فــذاك الــذي أمكنــه أن يبــدو متســربالً بثيــاب 
أََمــام المســيح فــي بريــة التجربــة يأتــي  أحــد الســرافيم الســماويين البهيــة الالمعــة 
إلــى النــاس بمظهــر جــذاب جــدا كمــالك نــور. إنــه يناشــد العقــل بتقديــم مواضيــع 
تســمو بالذهــن، وهــو يبهــج المخيلــة بمناظــر مذهلــة ويحــث العواطــف بتصويراتــه 
المنطقيــة البليغــة للمحبــة واإلحســان. وهــو يثيــر الخيــال إلــى نــزوات عاليــة جاعــال 
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النــاس يفتخــرون بحكمتهــم إذ أنهــم فــي أعمــاق قلوبهــم يحتقــرون اإللــه الســرمدي. 
عظيــم  جبــل  إلــى  العالــم  فــادي  يأخــذ  أن  اســتطاع  الــذي  القــوي  الكائــن  فذلــك 
الرتفــاع ويريــه جميــع ممالــك األَرْض ومجدهــا ســيقدم تجاربــه إلــى النــاس علــى 

نحــو يفســد حــواس كل مــن هــم غيــر محتميــن بقــدرة هللا.
يغــوي الشــيطان النــاس اآلن كمــا قــد أغــوى حــواء فــي عــدن بتملقاتــه، بإشــعال 
الرغبــة فــي الحصــول علــى المعرفــة المحرمــة، وبإثــارة الطمــوح نحــو تعظيــم الــذات. 
إن احتضــان الشــيطان لهــذه الشــرور هــو الــذي تســبب فــي ســقوطه وهــو يهــدف 
ــَر  ــِن الَْخيْ عــن طريقهــا إلــى إهــالك النــاس. وقــد أعلــن قائــال: » تَُكونَــاِن كَاهلِل َعارِفَيْ
رَّ « )تكوين 3: 5(. إن مناجاة األرواح تعلّم أن » اإلنسان هو خليقة التقدم،  َوالشَّ
ر لــه منــذ ولدتــه أن يتقــدم حتــى إلــى األبديــة نحــو األلوهيــة «. ثــم يقولــون  وأنــه قُــدِّ
أَيْضــاً: “كل عقــل ســيحاكم نفســه وليــس آخــر «، » والحكــم ســيكون صائبــا ألنــه 
حكم الذات ... إن العرش هو في داخلك «. وقد قال معلم روحاني إذ استيقظ 
» الوعــي الروحــي « فــي داخلــه: » إن بنــي جنســي كانــوا جميعــا أنصــاف آلهــة غيــر 

ســاقطين «. كمــا يعلــن آخــر قائــال: » أي كائــن عــادل كامــل فهــو المســيح «. 
وهكــذا ففــي موضــع ِبــّر اإللــه الســرمدي وكمالــه الــذي هــو موضــوع العبــادة 
الحقيقــي، وفــي موضــع ِبــّر شــريعته الكامــل الــذي هــو نمــوذج اإلدراك البشــري 
وضــع الشــيطان طبيعــة اإلنســان نفســه، الشــريرة المخطئــة، كالموضــوع الوحيــد 
للعبــادة والســجود والقانــون الوحيــد للحكــم أو نمــوذج الُخلــق. هــذا هــو التقــدم 

إلــى أســفل ل إلــى أعلــى.

نتغير بالرؤية
بالرؤيــة.  يتغيــر  اإلنســان  أن  كلتيهمــا  والروحيــة  العقليــة  الطبيعــة  قانــون  إن 
والعقــل يكيِّــف نفســه بالتدريــج مــع المواضيــع التــي يُســمح لــه بالتأمــل فيهــا. وهــو 
يصير مشــاكال لما يعتاد أن يحبه ويوقره. واإلنســان لن يســتطيع أن يرتفع أو يســمو 
كانــت  فــاذا  الحــق.  أو  الصــالح  أو  للطهــارة  لنفســه  اتخــذه  الــذي  النمــوذج  فــوق 
الــذات هــي مثلــه األعلــى فلــن يبلــغ إلــى مــا هــو أســمى مــن ذلــك. بــل ســينحدر 
بالحــري إلــى الــدرك األســفل. لكــّن نعمــة هللا وحدهــا هــي التــي تســتطيع أن تســمو 

باإلنســان. إمــا إذا تــرك وشــأنه فــال بــد مــن أن ينحــدر إلــى الــدرك األســفل.
إلــى المنغمــس فــي الملــذات ومحــب  تقــدم عقيــدة مناجــاة األرواح نفســها 
المســرات والشــهوات، متخفيَّــة تحــت قنــاع أقــل احتيــال ودهــاء مــن ذاك الــذي 
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تغشــي ذاتهــا بــه أََمــام مــن هــم أكثــر تهذيبــا وثقافــة، وفــي أشــكالها األكثــر ســماجة 
يــدرس كل دليــل علــى الضعــف فــي  يتفــق مــع ميلهــم. إن الشــيطان  مــا  يجــدون 
وحينئــذ  ارتكابهــا،  إلــى  فــرد  كل  يميــل  التــي  الخطايــا  ويالحــظ  البشــرية  الطبيعــة 
يحــرص علــى توفيــر الفــرص إلشــباع ذلــك الميــل إلــى الشــر. وهــو يجــرب النــاس 
لإلفــراط فــي مــا هــو مشــروع فــي ذاتــه، وبذلــك يُضعــف قواهــم الجســمانية والعقليــة 
فــي  النغمــاس  بواســطة  النــاس  مــن  آلفــا  يهلــك  زال  ومــا  أهلــك  لقــد  واألدبيــة. 
الشــهوات، وهكــذا يجعــل كل طبيعــة اإلنســان بهيميــة. ولكــي يتمــم عملــه يعلــن عبــر 
األرواح أن » المعرفة الحقيقية تجعل اإلنســان في وضع أرفع من كل الشــرائع «، 
وأن » ما يكون هو صواب « وأن » هللا ل يدين « وأن » كل الخطايا التي ترتكب 
هــي بريئــة «. وعندمــا ينســاق النــاس إلــى العتقــاد أن الرغبــة هــي أســمى قانــون، 
وأن الحريــة هــي اإلباحيــة وأن اإلنســان مســؤول أََمــام نفســه فقــط فَمــن ذا الــذي 
إن جماهيــر كثيــرة  مــكان؟  فــي كل  الفســاد والنحطــاط  يتكاثــر  يســتغرب عندمــا 
مــن النــاس يتقبلــون بــكل شــغف التعاليــم التــي تتــرك لهــم حريــة إطاعــة إيحــاءات 
الشــهوة،  عنــق  علــى  يلقــى  النفــس  التعفــف وضبــط  فحبــل  الشــهوانية.  قلوبهــم 
وتخضــع قــوى العقــل والنفــس للنــوازع الحيوانيــة، وهكــذا يطــرب الشــيطان ويفــرح 

عندمــا يوقــع فــي شــباكه آلفــا ممــن يعترفــون بأنهــم أتبــاع المســيح.
بهــا  يتشــدق  التــي  الكاذبــة  بالدعــاءات  ينخــدع  إلــى أن  بأحــد  ولكــن ل حاجــة 
أن  النــاس  يســتطيع  بــه  كافيــا  نــورا  العالــم  أعطــى هللا  لقــد  بــاألرواح.  المتصلــون 
يكتشــفوا الشــرك. وكمــا قــد برهنــا مــن قبــل نقــول اآلن أن النظريــة التــي هــي أســاس 
مناجــاة األرواح هــي فــي حــال حــرب مــع أبســط أقــوال الكتــاب. فالكتــاب يعلــن أن 
الموتــى ل يعلمــون شــيئا وأن أفكارهــم قــد هلكــت وأن ل نصيــب لهــم فــي كل مــا 
ُعمــل تحــت الشــمس، وأنهــم ل يعلمــون شــيئا عــن أفــراح الذيــن كانــوا أعــز النــاس 

عليهــم علــى األَرْض، ول عــن أحزانهــم.

االتصال الممنوع
وأكثــر مــن هــذا فقــد نهــى هللا نهيــا صريحــا عــن كل ادعــاء بالتصــال بــأرواح 
الراحليــن. وقــد كان فــي أيــام العبرانييــن فريــق مــن النــاس يدعــون أن لهــم اتصــال 
بالموتــى كمــا يدعــي المتصلــون بــاألرواح اليــوم. لكــّن » أرواح العرافــة «، كمــا كان 
يُدعــى القادمــون مــن العوالــم األخــرى، يصفهــا الكتــاب بـــ » أرواح شــياطين « )قــارن 
مــا ورد فــي ســفر العــدد 25:1-3؛ مزمــور 106 : 28؛ 1 كورنثــوس 10 : 20؛ رؤيــا 
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16: 14(. إن عمــل التعاطــي مــع أرواح العرافــة حكــم عليــه بأنــه رجــس أََمــام الــرب 
وقــد نهــي عنــه نهيــا علنيــا قاطعــا تحــت قصــاص المــوت )لوييــن 19: 31؛ 20: 
27( واســم العرافــة أو الســحر نفســه يقابــل اليــوم بــكل ازدراء. والدعــاء بــأن النــاس 
يمكنهــم أن يتصلــوا بــاألرواح الشــريرة يعتبــر خرافــة مــن خرافــات العصــور المظلمــة. 
لكــّن مناجــاة األرواح التــي يبلــغ عــدد معتنقيهــا مئــات األلــوف بــل المالييــن والتــي 
شــقت لنفســها طريقــا فــي األوســاط العلميــة وغــزت الكنائــس ووجــدت قبــول مــن 
الهيئــات التشــريعية وحتــى فــي بــالط الملــوك، هــذه الخدعــة الهائلــة إن هــي إل 

انتعــاش فــي زي جديــد للعرافــة المحكــوم عليهــا والمنهــي عنهــا منــذ القــدم.
األرواح  لمناجــاة  الحقيقيــة  الصفــة  علــى  أخــرى  بيّنــة  هنــاك  يكــن  لــم  وإذا 
أنبــل  وبيــن  والخطيئــة  الِبــّر  بيــن  تفــرق  ل  األرواح  أن  يعلــم  أن  المســيحي  فيكفــي 
رســل المســيح وأطهرهــم وأنجــس عبيــد الشــيطان. فــإذ يصــورون أرذل النــاس علــى 
أنهــم فــي الســماء ولهــم فيهــا مكانــة رفيعــة فالشــيطان يقــول للعالــم: » مهمــا كنتــم 
أشــرارا جــدا وســواء أكنتــم تؤمنــون بــاهلل والكتــاب أم كنتــم تكذبونهمــا فذلــك ليــس 
باألمــر الخطيــر. عيشــوا كمــا يحلــو لكــم فالســماء هــي موطنكــم «. إن المعلميــن 
ِفــي  فَُهــَو َصالِــٌح  ــرَّ  الشَّ يَْفَعــُل  َمــْن  الواقــع قائليــن: » كُلُّ  فــي  الروحانييــن يعلنــون 
، َوُهــَو يَُســرُّ ِبِهــْم «. أَْو: » أَيْــَن إِلــُه الَْعــْدِل؟ « )مالخــي 2: 17(. وقــد  َعيَْنــِي الــرَّبِّ
ــرِّ َخيْــرًا َولِلَْخيْــِر َشــرًّا، الَْجاِعلِيــَن الظَّــالََم نـُـوًرا  قالــت كلمــة هللا: » َويـْـٌل لِلَْقائِلِيــَن لِلشَّ

َوالنُّــوَر ظاَلًَمــا « )إشــعياء 5: 20(.
يصــوَّر الرســل الذيــن تقلدهــم هــذه األرواح الكاذبــة كمناقضيــن لمــا قــد كتبــوه 
مصــدر  أن  وناكريــن  األَرْض،  علــى  عائشــين  كانــوا  حيــن  الُْقــُدِس  َوالــرُّوح  بوحــي 
الكتــاب هــو هللا، وهكــذا يقوضــون أســاس الرجــاء المســيحي ويطفئــون النــور الــذي 
س  يكشــف عــن طريــق الســماء. ويوعــز الشــيطان إلــى العالــم بــأن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
مجــرد أوهــام، أو علــى األقــل ل يصلــح للجنــس البشــري إل فــي أيــام طفولتــه األولــى، 
أمــا اآلن فيجــب أن يســتخف بــه أو يلقــى بــه جانبــا كمــا لــو كان شــيئا مهمــال. وفــي 
للتعبيــر  ســبيل  وهــي  الروحانيــة،  الظهــورات  الشــيطان  يعــرض  هللا  كلمــة  مــكان 
تحــت ســيطرته الكاملــة، بهــا يســتطيع أن يجعــل العالــم يعتقــد بمــا يريــد هــو. فيضــع 
رغبتــه. وهــو  بذلــك  وأعوانــه، محققــا  وتابعيــه  الــذي ســيدينه  الكتــاب  الظــل  فــي 
يجعــل مخلــص العالــم ل يزيــد عــن إنســان عــادي. وكمــا أن جنــود الرومــان الذيــن 
كانــوا يحرســون قبــر يســوع نشــروا الخبــر الــكاذب الــذي لقنهــم إيــاه الكهنــة والشــيوخ 
ليكذبّــوا نبــأ قيامتــه كذلــك يحــاول مــن يؤمنــون باإلعالنــات الروحانيــة أن يجعلــوا 
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األمــر يبــدو كمــا لــو أنــه ل يوجــد شــيء عجائبــي فــي ظــروف حيــاة مخلصنــا. فبعدمــا 
يحاولــون بهــذه الطريقــة أن يضعــوا يســوع فــي المؤخــرة يوجهــون أنظــار النــاس إلــى 

معجزاتهــم هــم ويعلنــون أنهــا تفــوق معجــزات المســيح بمراحــل.

مناجاة األرواح تغّير شكلها
نعــم، إن مناجــاة األرواح تغيــر اآلن شــكلها، وإذ تخفــي بعضــا مــن معالمهــا غيــر 
المقبولــة تبــدو فــي هيئــة مســيحية. لكــّن تصريحاتهــا مــن المنبــر والمنصــة والصحــف 
ظلــت أََمــام الجماهيــر ســنين طويلــة، وفــي هــذه كلهــا انكشــفت صفتهــا الحقيقيــة 

للجميــع، وهــذه التعاليــم ل يمكــن إخفاؤهــا أو إنكارهــا.
وحتــى فــي شــكلها الحاضــر هــي أبعــد مــن أن تكــون محتملــة أو متســامحا معهــا 
بالقيــاس إلــى ماضيهــا، بــل هــي أشــد خطــرا لكونهــا أعظــم خبثــا وخداعــا. ففــي حيــن 
أنهــا كانــت فــي البــدء تشــهِّر بالمســيح وباَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس فهــي اآلن تعتــرف بقبــول 
الثنيــن، لكــّن الكتــاب يُفســر بطريقــة تســر القلــب غيــر المتجــدد وترضيــه فــي حيــن 
أن حقائقــه الخطيــرة الحيويــة صــارت عديمــة التأثيــر. فالمحبــة تعتبــر أعظــم صفــات 
هللا لكنهــا تنحــط لتصبــح عواطــف ضعيفــة ل تفــرق كثيــرا بيــن الخيــر والشــر. ثــم 
إن عــدل هللا، وشــجبه للخطيــة، ومطالــب شــريعته المقدســة كلهــا تُقصــى بعيــدا 
عــن األنظــار. والشــعب يتعلــم أن الوصايــا العشــر رســالة ميتــة. والخرافــات المســرة 
التــي تخلــب األلبــاب تأســر المشــاعر وتجعــل النــاس يرفضــون الكتــاب كأســاس 
إليمانهــم. وفــي الواقــع يُنكــر المســيح كمــا مــن قبــل، لكــّن الشــيطان قــد أعمــى أذهــان 

النــاس وعيونهــم بحيــث ل يفطــن أحــد إلــى الخدعــة.
قليلــون هــم الذيــن لديهــم أي إدراك عــادل لقــوة بدعــة مناجــاة األرواح الخادعــة 
وخطــر الوقــوع تحــت تأثيرهــا. وكثيــرون يقتربــون منهــا لمجــرد إشــباع فضولهــم. إنهــم 
ل يؤمنــون بهــا إيمانــا حقيقيــا وهــم يمتلئــون فزعــا ورعبــا لمجــرد فكــرة إخضــاع أنفســهم 
يســتخدم  وهنــا  الحــرام.  األَرْض  إلــى  بالدخــول  يجازفــون  لكنهــم  الــروح.  لســيطرة 
المهلــك الجبــار قوتــه وســلطانه معهــم علــى رغــم إرادتهــم. فلــو أمكــن اســتمالتهم مــرة 
إلخضــاع عقولهــم لتوجيهــه، فهــو سيأســرهم ويســتحيل عليهــم بقوتهــم الذاتيــة أن 
يتخلصــوا مــن الخــدع المغريــة الســاحرة. ول شــيء غيــر قــدرة هللا التــي تمنــح إجابــة 

لصــالة اإليمــان الحــارة يســتطيع أن ينقــذ هــذه النفــوس التــي علقــت فــي الفــخ.
يحتضنــون خطيئــة معروفــة  أو  أخالقهــم  فــي  نــوازع خاطئــة  لهــم  مــن  إن كل 
فــي إصــرار يرحبــون بتجــارب الشــيطان. فهــم يفصلــون أنفســهم عــن هللا ورعايــة 
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مــن  مجرديــن  فلكونهــم  ضاللتــه  الشــرير  إليهــم  يقــدم  وإذ  وحراســتهم.  مالئكتــه 
كل وســائل الدفــاع يســقطون بيــن يديــه غنيمــة بــاردة. والذيــن يضعــون أنفســهم 
هكــذا تحــت ســلطانه قلمــا يعرفــون إلــى أيــن ينتهــي بهــم المطــاف. فــإذ يســقطهم 
اآلخريــن  لتضليــل  يــده  فــي  آلت  يســتخدمهم  فهــو  كامــالً  ســقوطا  المجــرب 

الهــالك. فــي  وإيقاعهــم 

» إلى الشريعة وإلى الشهادة « 
التََّوابــعِ  أَْصَحــاِب  إلــى  » اطْلُبُــوا  لَُكــُم:  قَالُــوا  » َوإَِذا  النبــي:  إشــعياء  يقــول 
َوالَْعرَّاِفيــَن الُْمَشْقِشــِقيَن َوالَْهاِمِســيَن «. » أَلَ يَْســأَُل َشــْعٌب إِلَهــُه؟ أَيُْســأَُل الَْمْوتـَـى 
الَْقــْوِل  ِمثْــَل هــَذا  يَُقولُــوا  لَــْم  إِْن  ــَهاَدِة.  َوإلــى الشَّ ــِريَعِة  إلــى الشَّ ألجــل األَْحيَــاِء؟ « 
قبــول  فــي  النــاس راغبيــن  فلــو كان  )إشــعياء 8: 19، 20(.  فَْجــٌر! «  لَُهــْم  فَلَيْــَس 
وحالــة  اإلنســان  طبيعــة  عــن  المقدســة  الكتــب  فــي  وضــوح  بــكل  المبيــن  الحــق 
الموتــى لــرأوا فــي ادعــاءات بدعــة مناجــاة األرواح وإعالناتهــا عمــل الشــيطان بقــوة 
وبآيــات وعجائــب كاذبــة. ولكــن بــدل مــن التســليم بالحريــة التــي هــي مقبولــة جــدا 
لــدى القلــب الشــهواني، وبــدل مــن أن ينفضــوا أيديهــم مــن الخطايــا التــي يحبونهــا 
فــإن جماهيــر كثيــرة مــن النــاس يغمضــون عيونهــم كــي ل يــروا النــور، ويتقدمــون 
فــي طريقهــم إلــى األََمــام غيــر مكترثيــن لإلنــذارات، فــي حيــن أن الشــيطان ينســج 
ـى  شــراكه حولهــم وهكــذا يصيــرون فريســة لــه: » ألَنَُّهــْم لَــْم يَْقبَلُــوا َمَحبَّــَة الَْحــقِّ َحتّـَ
قـُـوا الَْكــِذَب «  ــالَِل، َحتَّــى يَُصدِّ يَْخلُُصــوا. َوألجــل هــَذا َسيُرِْســُل إِلَيِْهــُم هللُا َعَمــَل الضَّ

)2 تســالونيكي 2: 10، 11(.
النــاس  يهاجمــون  ل  األرواح  مناجــاة  عقيــدة  تعاليــم  يقاومــون  الذيــن  إن 
وحدهــم بــل يهاجمــون الشــيطان ومالئكتــه. لقــد اشــتبكوا فــي حــرب مــع الرياســات 
والسالطين وأجناد الشر الروحية في السماوات. ولن يتخلى الشيطان عن موقع 
قــدم مــن أرضــه إل إذا كانــت قــوة رســل الســماء تصــده وتطــرده. وينبغــي لشــعب 
هللا أن يكونــوا قادريــن علــى منازلتــه كمــا قــد فعــل المخلــص، بقولهــم » مكتــوب «. 
والشــيطان يســتطيع أن يقتبــس اآليــات الكتابيــة اآلن كمــا فــي أيــام المســيح، وهــو 
ســيحرِّف تعاليــم الكتــاب ليدعــم بهــا ضاللتــه. فالذيــن يريــدون الثبــات والصمــود 

فــي هــذا الوقــت الخِطــر ينبغــي لهــم أن يفهمــوا شــهادة الكتــاب ألنفســهم.
أصدقاءهــم  أو  أقرباءهــم  تقلــد  وهــي  الشــياطين  بــأرواح  كثيــرون  ســيُواَجه 
عواطفنــا  أرق  إلــى  ســيلجأون  الــزوار  هــؤلء  الضــاللت.  بأخطــر  وتنطــق  األحبــاء 
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ويصنعــون عجائــب لدعــم ادعاءاتهــم. فعلينــا أن نتأهــب للصمــود أََمامهــم بقــوة 
الحــق الكتابــي القائــل أن الموتــى ل يعلمــون شــيئا، وأن الذيــن يظهــرون هكــذا مــا 

شــياطين. أرواح  إل  هــم 
لِتَُجــرَِّب  ـِه  كُلِـّ الَْعالَــِم  َعلَــى  تَأْتِــَي  أَْن  الَْعِتيــَدِة  التَّْجِربَــِة  » َســاَعِة  اآلن  أََمامنــا  إن 
سا  اكِِنيَن َعلَى األَرْض « )رؤيا 3: 10(. فكل الذين ليس إيمانهم ثابتا ول مؤسَّ السَّ
علــى كلمــة هللا ســينخدعون ويُغلبــون. فالشــيطان يعمــل » بــكل خديعــة الثــم « 
لكــي يســيطر علــى بنــي اإلنســان وســتزيد مخاتالتــه باســتمرار. ولكنــه ل يســتطيع 
فالذيــن  اختيارهــم.  بمحــض  لتجاربــه  النــاس  إذا خضــع  إل  َغرضــه  إلــى  يصــل  أن 
بــكل غيــرة يطلبــون معرفــة الحــق ويجتهــدون فــي تطهيــر أنفســهم بالطاعــة، وهكــذا 
يفعلــون مــا فــي مقدورهــم للتأهــب للصــراع، ســيجدون فــي إلــه الحــق حصنــا قويــا 
ـَك َحِفظْــَت كَلَِمــَة َصبْــِري « )رؤيــا 3: 10(. هــذا مــا وعــد بــه  ومــالذا أمينــا. » ألَنّـَ
المخلــص. إنــه يســرع بإرســال كل مــالك مــن مالئكــة الســماء لحراســة شــعبه ول 

يتــرك نفســا واحــدة متكلــة عليــه تنهــزم أََمــام الشــيطان. 
التــي ســتأتي علــى األشــرار فتجعلهــم  النبــي إشــعياء الخدعــة المخيفــة  يرينــا 
َعَقْدنَــا  مــن أحــكام هللا وعقوباتــه. فيقولــون: » قَــْد  أمــان  فــي  يحســبون أنفســهم 
ــَر لَ يَأْتِيَنــا،  ــْوُط الَْجــارُِف إَِذا َعبَ َعْهــًدا َمــَع الَْمــْوِت، َوَصَنْعَنــا ِميثَاقًــا َمــَع الَْهاِويَــِة. السَّ
ويشــمل   .)15  :28 )إشــعياء  اْســتَتَرْنَا «  َوِبالِْغــشِّ  َملَْجأَنَــا،  الَْكــِذَب  َجَعلَْنــا  ألَنََّنــا 
هــذا الوصــف أَيْضــاً أولئــك الذيــن فــي قســاوتهم وعنادهــم وصالبــة قلوبهــم يعــزون 
الخاطــئ، وان  يقــع علــى  يكــون هنالــك قصــاص  لــن  بأنــه  بيقيــن كاذب  أنفســهم 
كل بنــي اإلنســان مهمــا بلــغ فســادهم ســيُمجَّدون فــي الســماء ويكونــون كمالئكــة 
هللا. لكــن الذيــن عقــدوا عهــدا مــع المــوت وصنعــوا ميثاقــا مــع الهاويــة بــكل إصــرار 
وقــوة يرفضــون الحقائــق التــي أعدتهــا الســماء لتكــون حصنــا لأبــرار فــي يــوم الضيــق 
ويقبلــون ملجــأ األكاذيــب الــذي يقدمــه إليهــم الشــيطان بــدل منــه، أي ادعــاءات 

مناجــاة األرواح الكاذبــة.
إنَّ عمــى النــاس فــي عصرنــا هــذا هــو أمــر مدهــش يعجــز المــرء عــن التعبيــر 
عنــه. فــآلف النــاس يرفضــون كلمــة هللا كأنهــا غيــر جديــرة بالتصديــق. وبثقــة ولهفــة 
مــن  تعصــب  يذمــون  والســاخرون  والمتشــككون  الشــيطان.  مخادعــات  يقبلــون 
يحاربــون ألجــل إيمــان األنبيــاء والرســل ويســخرون مــن اإلعالنــات الخطيــرة التــي فــي 
كتــاب هللا عــن المســيح وتدبيــر الخــالص والجــزاء العــادل الــذي ســيحل بــكل مــن 
يرفضــون الحــق. إنهــم يتصنعــون اإلشــفاق العظيــم علــى العقــول الضيقــة الضعيفــة 
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مقتضيــات  وإطاعــة  هللا  بمطالــب  العتــراف  حــد  إلــى  بالخرافــات  المتعلقــة 
الشــريعة. ويظهــرون يقينــا عظيمــا كمــا لــو أنهــم حقــا قــد عقــدوا عهــدا مــع المــوت 
وصنعــوا ميثاقــا مــع الهاويــة، كمــا لــو كانــوا قــد أقامــوا حاجــزا ل يمكــن تخطيــه أو 
اختراقــه بينهــم وبيــن انتقــام هللا. ول شــيء يمكــن أن يثيــر مخاوفهــم. لقــد ســلموا 
للمجــرب تســليماً كامــالً واتحــدوا معــه اتحــادا وثيقــا، وقــد تشــربوا روحــه تمامــا وبــكل 

إتقــان بحيــث لــم تبــق فيهــم قــوة ول ميــل عندهــم للتخلــص مــن أشــراكه.
وكان  العالــم.  لتضليــل  األخيــر  لصراعــه  طويــالً  يتأهــب  الشــيطان  ظــل  لقــد 
أســاس عملــه التأكيــد الــذي قدمــه إلــى حــواء: » لَــْن تَُموتَــا «، » يَــْوَم تَــأْكُالَِن ِمْنــُه 
ــرَّ « )تكويــن 3: 4، 5(. وشــيئا  تَْنَفِتــُح أَْعيُُنُكَمــا َوتَُكونَــاِن كَاهلِل َعارِفَيْــِن الَْخيْــَر َوالشَّ
فشــيئا أعــد الطريــق لِقمــة مخاتالتــه فــي نشــر مناجــاة األرواح. إنــه لــم يصــل بعــد 
إلــى تحقيــق أغراضــه كاملــة لكنــه ســيصل إلــى ذلــك فــي الوقــت الباقــي. والنبــي 
َــَة  اِب، ثثاَلَث ــِم النَِّبــيِّ الَْكــذَّ ــِم الَْوْحــِش، َوِمــْن فَ ــِم التِّنِّيــِن، َوِمــْن فَ يقــول: » رَأَيْــُت ِمــْن فَ
أرواح نَِجَســٍة ِشــبَْه َضَفاِدَع، فإنُهْم أرواح َشــيَاِطيَن َصانَِعٌة آيَاٍت، تَْخُرُج َعلَى ُملُوِك 
الَْعالـَـِم وَكُلِّ الَْمْســُكونَِة، لِتَْجَمَعُهــْم لِِقتـَـاِل ذلـِـَك الْيَــْوِم الَْعِظيــِم، يـَـْوِم هللِا الَْقــاِدِر َعلـَـى 
وباإليمــان  هللا  بقــوة  المحفوظيــن  وباســتثناء   .)14  ،13  :16 )رؤيــا  َشــْيٍء «  كُلِّ 
بكلمتــه فالعالــم كلــه سينســاق وينحــاز إلــى صفــوف هــذا الضــالل. والنــاس يركنــون 

بســرعة إلــى طمأنينــة كاذبــة ليوقظهــم غضــب هللا الــذي ينســكب عليهــم.
يقــول الــرب اللــه: » َوأَْجَعــُل الَْحــقَّ َخيْطـًـا َوالَْعــْدَل ِمطَْمــارًا، فَيَْخطـَـُف الْبَــرَُد َملَْجــأَ 
ــتَارََة. َويُْمَحــى َعْهُدكُــْم َمــَع الَْمــْوِت، َولَ يَثْبُــُت ِميثَاقُُكــْم  الَْكــِذِب، َويَْجــرُُف الَْمــاُء السِّ
ْوِس « )إشــعياء 28: 17، 18(.  ــْوُط الَْجــارُِف إِذَا َعبَــَر تَُكونـُـوَن لـَـُه لِلــدَّ َمــَع الَْهاِويـَـِة. السَّ

561, 562



35
 حرية الضمير

 في خطر

وقبــول  برضــى  الكاثوليكيــة  الكنيســة  األيــام  هــذه  فــي  البروتســتانُت  يقابــل 
البروتســتانتية،  األكثريــة  ذات  البلــدان  ففــي  الماضيــة.  الســنين  فــي  ممــا  أعظــم 
حيــث يلجــأ البابويــون إلــى الطــرق الســلمية والحبيــة لكــي يكــون لهــم النفــوذ، ثمــة 
الكنائــس  تفصــل  التــي  العقائــد  إلــى  بالنســبة  الكتــراث  عــدم  مــن  كبيــر  جانــب 
المصلحــة عــن النظــم البابويــة، ورأي يرســخ فــي األذهــان وهــو أننــا ل نختلــف عــن 
الفريــق اآلخــر اختالفــا حيويــا كمــا كان يظــن، وأن قليــال مــن اإلذعــان مــن جانبنــا 
وقــت  البروتســتانت  علــى  جــاء  رومــا.  مــع  أفضــل  تفاهــم  حالــة  فــي  ســيجعلنا 
كانــوا فيــه يقــدرون حريــة الضميــر تقديــرا عظيمــا، تلــك الحريــة التــي قــد اشــتروها 
البابويــة، وكانــوا يعتقــدون أن  بثمــن غــال جــدا. لقــد علمــوا أولدّهــم أن يمقتــوا 
محاولــة التفــاق مــع رومــا إنمــا هــي خيانــة هلل. ولكــن مــا أبعــد الفــرق اآلن بيــن هــذا 

التــي يعبــر عنهــا! والمشــاعر والعواطــف 
أما المدافعون عن البابوية فيعلنون أن الكنيسة قد أسيء اليها. والمسيحيون 
فــي العالــم البروتســتانتي يميلــون إلــى قبــول هــذا التصريــح. وكثيــرون يلحــون قائليــن 
أنــه ليــس مــن اإلنصــاف الحكــم علــى كنيســة اليــوم بالرجاســات والســخافات التــي 
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قســوتها  عــن  يعتــذرون  وهــم  والظــالم.  الجهالــة  عصــور  فــي  حكمهــا  بهــا  اتصــف 
الرهيبــة كنتيجــة وحشــية العصــور الســالفة ويقولــون أن تأثيــر المدنيــة الحديثــة قــد 

غيــر مــن أفكارهــا ومشــاعرها.
فهــل نســي هــؤلء النــاس ادعــاء العصمــة الــذي ظــل هــذا الســلطان المتعجــرف 
يتشــدق بــه لمــدى ثمانمائــة ســنة؟ وبــدل مــن التخلــي عــن هــذا الدعــاء فقــد تثبــت 
فــي القــرن التاســع عشــر بتأكيــد أعظــم ممــا ســبق. وبمــا أن رومــا تصــرح بــأن الكنيســة 
» لــم تخطــئ وأنهــا، بشــهادة الكتــاب، لــن تخطــئ أبــدا « )358( فكيــف يمكنهــا أن 

تنبــذ المبــادئ التــي اختطــت لهــا الطريــق فــي العصــور الســالفة؟
فعلتــه  مــا  وكل  العصمــة.  ادعائهــا  عــن  أبــدا  البابويــة  الكنيســة  تتنحــى  لــن 
باضطهادهــا الذيــن رفضــوا تعاليمهــا تعتبــره عيــن الصــواب. فهــل لــن تكــرر هــذه 
تفرضهــا  التــي  الــروادع  أزيلــت  فلــو  الفرصــة؟  لهــا  أتيحــت  لــو  نفســها  األفعــال 
الحكومــات الدنيويــة وعــادت رومــا إلــى قوتهــا وســلطانها الســابقين فســرعان مــا 

اضطهاداتهــا. وتتكــرر  طغيانهــا  ينتعــش 
الضميــر  حيــال حريــة  البابويــة  الحكومــة  موقــف  عــن  كاتــب مشــهور  يتحــدث 
والمخاطــر التــي تتهــدد الوليــات المتحــدة بنــوع خــاص مــن نجــاح سياســتها فيقــول: 
إلــى أن ينســبوا أي خــوف مــن الكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة  » كثيــرون يميلــون 
الكاثوليكيــة  فــي صفــات  يــرون شــيئا  ل  هــؤلء  مثــل  الطياشــة.  أو  التعصــب  إلــى 
ينــذر بالشــؤم مــن  يــرون مــا  واتجاهاتهــا معاديــا لدســاتيرنا وتشــريعاتنا الحــرة، ول 
نموهــا وتقدمهــا. إذاً فلنقــارن أول بيــن بعــض مبــادئ حكومتنــا األساســية ومبــادئ 

الكاثوليكيــة. الكنيســة 
يكفــل دســتور الوليــات المتحــدة حريــة الضميــر، ول شــيء أعــز ول أثبــت مــن 
ذلــك. ويعلــق البابــا بيــوس التاســع فــي براءتــه المؤرخــة فــي 15 آب )أغســطس( مــن 
عــام 1854 قائــال: » إن التعاليــم الســخيفة المخطئــة والهذيــان الــذي بــه يدافعــون 
عــن حريــة الضميــر إنمــا هــي ضاللــة وبيلــة وهــي ضربــة أخطــر مــن كل مــا عداهــا فــي 
أيــة دولــة «. وهــذا البابــا نفســه فــي براءتــه الصــادرة فــي 8 كانــون األول )ديســمبر( 
عــام 1864، لعــن » أولئــك الذيــن يؤكــدون حريــة الضميــر وحريــة العبــادة الدينيــة « 
وكذلــك » كل َمــن يصرحــون بــأن الكنيســة ينبغــي أل تلجــأ إلــى القســوة والعنــف «.

» ل تــدل نغمــة رومــا الســلمية فــي الوليــات المتحــدة علــى تغييــر القلــب. إنهــا 
تُظهــر التســامح فــي األماكــن التــي تكــون فيهــا عاجــزة ل حــول لهــا ول قــوة. واألســقف 
أكونــر يقــول: » إن الحريــة الدينيــة تُحتمــل فقــط إلــى الوقــت الــذي فيــه يمكــن تنفيــذ 
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 ... الكاثوليكــي «  العالــم  يكــون هنالــك خطــر علــى  أن  مــن دون  القهــر واإلرغــام 
وقــال رئيــس أســاقفة ســانت لويــس مــرة: » إن الهرطقــة وعــدم اإليمــان جريمتــان، 
كلــه  الشــعب  مثــال حيــث  إيطاليــا وإســبانيا  فــي  المســيحية كمــا  الممالــك  وفــي 
كاثوليكــي وحيــث الديــن الكاثوليكــي هــو جــزء جوهــري مــن قانــون البــالد تعاقــب 

تلــك الجريمتــان كغيرهمــا مــن الجرائــم  «. 
يحلــف  الكاثوليكيــة  الكنيســة  فــي  وأســقف  أســاقفة  ورئيــس  » َوكُل كردينــال 
يميــن الــولء للبابــا، وفــي تلــك اليميــن المقدســة تــرد هــذه العبــارة: ’إنــي ســأضطهد 
يدعــى  الــذي  ســيدنا  علــى  والعصــاة  والمنشــقين  الهراطقــة  قوتــي  بــكل  وأقــاوم 

البابــا وخلفائــه‘ « )359(.
نحن ل ننكر أنه يوجد مسيحيون حقيقيون في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. 
فــإن آلفــا مــن النــاس فــي تلــك الكنيســة يخدمــون هللا بحســب أفضــل نــور معطــى 
لهــم. غيــر أنــه ل يســمح لهــم بقــراءة كلمــة هللا ولذلــك ل يميــزون الحــق. وهــم لــم 
يــروا قــط الفــرق بيــن الخدمــة القلبيــة الحيــة وروتيــن الممارســات والطقــوس. إن هللا 
ينظــر إلــى هــذه النفــوس بإشــفاق ورقــة عظيميــن إذ انهــا قــد نشــأت علــى إيمــان ل 
يشــبع النفــس بــل يغــرر بهــا ويخدعهــا. وهــو ســيجعل أشــعة النــور تختــرق الظلمــات 
الكثيفــة التــي تكتنفهــم. وهــو ســيعلن لهــم الحــق كمــا هــو فــي يســوع، وكثيــرون منهــم 

ســينضمون إلــى شــعب هللا.
المســيح كمــا كان  إنجيــل  مــع  ليســت متوافقــة اآلن  الكاثوليكيــة كنظــام  لكــن 
األمــر فــي أي حقبــة مــن تاريخهــا الماضــي. والكنائــس البروتســتانتية هــي فــي ظــالم 
دامــس وإل لكانــت تميــز عالمــات األزمنــة. والكنيســة الكاثوليكيــة بعيــدة المــدى 
وواســعة األفــق فــي خططهــا وفــي أســاليب عملهــا. إنهــا تســتخدم كل حيلــة فــي 
ســبيل نشــر نفوذها ومضاعفة ســلطانها اســتعدادا لحرب رهيبة في إصرار شــديد 
لســترداد ســيادتها علــى العالــم والعــودة إلــى الضطهــاد وإبطــال كل مــا قــد عملتــه 
البروتســتانتية وهدمــه. والكاثوليكيــة تســتعيد ميادينهــا وأراضيهــا فــي كل مــكان. 
انظــروا إلــى تزايــد عــدد كنائســها وأمكنــة اجتماعاتهــا فــي الممالــك البروتســتانتية. 
انظــروا إلــى شــهرة كلياتهــا ومعاهــد لهوتهــا فــي الوليــات المتحــدة حيــث يعضدهــا 
البروتســتانت علــى أوســع مــدى. ثــم انظــروا أَيْضــاً إلــى نمــو األنظمــة الطقســية فــي 
إنكلتــرا وكثــرة الرتــداد إلــى صفــوف الكاثوليــك. هــذه األمــور يجــب أن توقــظ الجــزع 

والخــوف فــي قلــوب كل َمــن يقــدرون مبــادئ اإلِنِْجيــل النقيــة.
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 تواطؤ وتراض
لقــد هــادن البروتســتانت البابويــة وناصروهــا. قبلــوا بتســويات وقدمــوا تنــازلت 
فوجــئ البابويــون أنفســهم برؤيتهــا وعجــزوا عــن فهمهــا. فالنــاس يغمضــون عيونهــم 
مــن دون معرفــة الصفــة الحقيقيــة للكاثوليكيــة والمخاطــر التــي يُخشــى منهــا بســبب 
ســيادتها. فعليهــم أن يســتيقظوا لمقاومــة زحــف هــذا العــدو األشــد خطــرا علــى 

الحريــة المدنيــة والدينيــة.
يظــن كثيــر مــن البروتســتانت أن الديــن الكاثوليكــي غيــر جــذاب وأن العبــادة 
فــي  مخطئــون  ولكنهــم  خرقــاء.  رتيبــة  وتيــرة  علــى  تمــارس  والطقــوس  كئيبــة  فيــه 
فظــة  حيلــة  ليســت  فهــي  الخــداع  علــى  مبنيــة  الكاثوليكيــة  أن  حيــن  ففــي  هــذا. 
جــدا.  مؤثــر  هــي طقــس  الكاثوليكيــة  الكنيســة  فــي  الدينيــة  الخدمــة  إن  ســمجة. 
صــوت  وتســكت  النــاس  وتســحر  تخلــب  المهيبــة  وطقوســها  الجميــل  فعرضهــا 
الذهبيــة  والمذابــح  الفاخــرة  والحتفــالت  الفخمــة  والكنائــس  والضميــر.  العقــل 
كلهــا  الرائعــة  والتماثيــل  النــادرة  الغاليــة  والزخــارف  بالجواهــر  المزينــة  والهيــاكل 
تبــارى  ل  فالموســيقى  كذلــك.  تؤســر  واألُُذن  الجمــال.  محبــي  نفــوس  فــي  تؤثــر 
المتعــددة  الجوقــات  بترانيــم  تمتــزج  التــي  العميقــة  العذبــة  الرغــن  ونغمــات 
األصــوات العذبــة والتــي ترتفــع فــي أجــواء القبــاب العاليــة ومماشــي الكاتدرائيــات 

بالهيبــة والوقــار أنهــا تمــأ العقــل  بــد  الفخمــة ل 
هــذا الجمــال الخارجــي والفخامــة والطقــوس التــي تســخر مــن أشــواق النفــس 
التــي أســقمتها الخطيئــة إنمــا هــي برهــان علــى الفســاد الداخلــي. فديــن المســيح 
فــي غيــر حاجــة إلــى مثــل هــذه المغريــات للترويــج لــه. ففــي النــور الــذي ينبثــق مــن 
توجــد  ل  انــه  بحيــث  جــدا  الحقيقيــة طاهــرة وجميلــة  المســيحية  تبــدو  الصليــب 
زينــات خارجيــة ترفــع مــن قيمتهــا الحقيقيــة. إن الزينــة المقدســة التــي هــي زينــة 

الــروح الوديــع الهــادئ هــي قــدام هللا كثيــرة الثمــن.
تفكيــره  ســمو  علــى  أكيــدا  دليــال  فــي كالمــه  المتأنــق  اإلنســان  أســلوب  ليــس 
وطهارتــه. فكثيــرا مــا يوجــد الفكــر الغنــي الســامي والــذوق المهــذب الرقيــق المتأنــق 
فــي العقــول األَرْضيــة الشــهوانية. وكثيــرا مــا يســتخدمها الشــيطان ليســوق النــاس 
إلــى نســيان حاجــات النفــس الضروريــة حتــى تغيــب عنهــا األبديــة وحيــاة الخلــود 

لينصــرف النــاس عــن معينهــم الســرمدي ويعيشــوا لهــذا العالــم وحــده.
والرســميات  والفخامــة  المتجــدد.  غيــر  القلــب  تجــذب  الســطحية  الديانــة  إن 
بهــا كثيــرون  ينخــدع  قــوة مضللــة ســاحرة  لهــا  الكاثوليكيــة  العبــادة  فــي  تُــرى  التــي 
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ويبــدأون فــي النظــر إلــى الكنيســة الكاثوليكيــة علــى أنهــا بــاب الســماء نفســه. وليــس 
مــن برهــان ضــد تأثيرهــا غيــر أولئــك الذيــن قــد ثبَّتــوا أقدامهــم علــى أســاس الحــق 
وتجــددت قلوبهــم بقــوة روح هللا. وإن آلفــاً ممــن ل توجــد عندهــم معرفــة اختباريــة 
للمســيح ســيقبلون صــورة التقــوى مــن دون قوتهــا. مثــل هــذا الديــن هــو مــا تشــتاق 

اليــه جماهيــر غفيــرة مــن النــاس.

اَِجازَة لفعل الشر
ادعــاء الكنيســة بحقهــا فــي الغفــران يجعــل الكاثوليــك يظنــون أن لهــم الحريــة 
في أن يخطئوا، وفريضة العتراف التي من دونها ل يمكنها أن تمنح الغفران تقود 
أَيْضاً إلى إباحة ارتكاب الشر. إن َمن يجثو أََمام إنسان ساقط وبالعتراف يكشف 
ــر رجولتــه ويحــط مــن شــأن كل قــوة نبيلــة فــي  لــه عــن مكنونــات قلبــه وأفــكاره إنمــا يحقِّ
نفســه. وإذ يكشــف عــن خطايــا حياتــه للكاهــن — الــذي هــو إنســان خاطــئ مذنــب، 
وغالبــا مــا تكــون قــد أفســدته الخمــر والخالعــة — فــإن مقيــاس أخالقــه ينخفــض 
ويكــون مــن نتائــج ذلــك أنــه يتنجــس. وينحــط مفهومــه إلــى شــبه البشــرية الســاقطة 
ألن الكاهــن هــو فــي نظــره ممثــل هللا. فهــذا العتــراف المــِذل مــن إنســان إلنســان 
هــو النبــع الخفــي الــذي انبعــث منــه وفــاض كثيــر مــن الشــر الــذي ينجــس العالــم 
ويعــده للهــالك النهائــي. ومــع ذلــك فــإن مــن يحــب النغمــاس فــي الخطيئــة يفضــل 
العتــراف إلنســان ســاقط مــن أن يكشــف خفايــا قلبــه ونفســه هلل. إنــه أمــر مقبــول 
أكثــر للطبيعــة البشــرية أن يقــدم اإلنســان تكفيــرا مــن أن يتــرك خطايــاه. ويســهل 
علــى المــرء أن يميــت الجســد بالمســوح واألشــواك واألغــالل المزعجــة ول يســهل 
عليــه أن يصلــب شــهوات الجســد. إن النيــر الــذي يرغــب القلــب الجســداني أن 

يحملــه لهــو نيــر ثقيــل ومــع ذلــك فهــو يفضلــه علــى النحنــاء تحــت نيــر المســيح.

مشابهة مدهشة
توجــد مشــابهة مدهشــة بيــن كنيســة رومــا والكنيســة اليهوديــة فــي أيــام المجــيء 
األول للمسيح. ففي حين كان اليهود يدوسون في الخفاء على كل مبادئ شريعة 
هللا كانــوا فــي الظاهــر مدققيــن جــدا فــي حفــظ وصاياهــا وكانــوا يثقلونهــا بفــروض 
وتقاليد جعلت إطاعتها أمرا مؤلما وثقيال. وكما كان اليهود يعترفون بأنهم يوقرون 
الشــريعة فكذلــك يدعــي الكاثوليــك أنهــم يكرمــون الصليــب. فهــم يرفعــون رمــز آلم 

المســيح هــذا عاليــا فــي حيــن أنهــم فــي حياتهــم ينكــرون ذاك الــذي يرمــز اليــه.
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يقيــم البابويــون الصلبــان فــوق كنائســهم وعلــى مذابحهــم وثيابهــم. وفــي كل 
تعاليــم  لكــّن  الظاهــر.  حســب  ومرفوعــة  مكرَّمــة  الصليــب  عالمــات  تــرى  مــكان 
الكاذبــة  والتفاســير  المعنــى  العديمــة  التقاليــد  مــن  أكــوام  تحــت  تدفــن  المســيح 
والفرائــض الصارمــة. وتنطبــق أقــوال المخلــص عــن اليهــود المتعصبيــن بقــوة أعظــم 
علــى قــادة كنيســة رومــا: » إِنَُّهــْم يَْحزُِمــوَن أَْحَمــالً ثَِقيلَــًة َعِســرََة الَْحْمــِل َويََضُعونََهــا 
ــاِس، َوُهــْم لَ يُِريــُدوَن أَْن يَُحرِّكُوَهــا ِبِإْصِبِعِهــْم « )متــى 23: 4(. إنَّ  ــاِف النَّ َعلَــى أَكْتَ
النفوس المســتقيمة تظل دائما في رعب مســتمر إذ تخشــى غضب هللا وســخطه 

بينمــا كثيــرون مــن أحبــار الكنيســة يعيشــون حيــاة التنعــم والملــذات الشــهوانية.
إنَّ عبــادة التماثيــل وذخائــر القديســين والتوســل إلــى القديســين وتمجيــد البابــا 
كلهــا مــن حيــل الشــيطان لكــي يجتــذب أفــكار النــاس بعيــدا عــن هللا وابنــه. ولكــي 
يتمــم هالكهــم يســعى إلــى تحويــل انتباههــم بعيــدا عــن ذاك الــذي فيــه مــن دون 
ســواه يجــدون الخــالص. إنــه ســيوجههم إلــى أي شــخص آخــر يمكــن أن يُســتعاض 
بــه عــن ذاك الــذي قــال: » تََعالَــْوا إِلَــيَّ يَــا َجِميــَع الُْمتَْعِبيــَن َوالثَِّقيلِــي األَْحَمــاِل، َوأَنَــا 

أُِريُحُكــْم « )متــى 11: 28(.
يحــاول الشــيطان دائمــا تشــويه صفــات هللا وطبيعــة الخطيئــة والنتائــج الحقيقيــة 
المستهدفة للخطر في الصراع الهائل. وتقلل مغالطاته من التزام حفظ شريعة هللا 
وتبيح للناس ارتكاب الخطيئة. وهو في الوقت نفسه يجعلهم يفكرون أفكارا كاذبة 
عن هللا بحيث يخافونه ويبغضونه بدل من أن يحبوه. فالقسوة التي هي غريزية فيه 
ــم فــي النظــم الدينيــة ويُعبَّــر عنهــا فــي طــرق العبــادة.  ينســبها إلــى الخالــق، وهــي تُجسَّ
وهكذا تعمى أذهان الناس، ويبقيهم الشــيطان تحت ســيادته ويســتخدمهم وســائل 
فــي يــده لمحاربــة هللا. إن األمــم الوثنيــة بتصوراتهــم الفاســدة لصفــات هللا انســاقوا 
إلى العتقاد بلزوم تقديم الذبائح البشرية للحصول على رضى هللا، وما كان أرهب 

ضــروب القســوة التــي ارتُكبــت فــي أثنــاء ممارســة الطقــوس الوثنيــة المختلفــة!
لجــأت كنيســة رومــا الكاثوليكيــة، التــي ضمــت الطقــوس الوثنيــة إلــى الطقــوس 
المســيحية وتشــبهت بالوثنيــة فــي تشــويه صفــات هللا، لجــأت إلــى ضــروب ليســت 
أقــل قســوة أو إثــارة ممــا كان يمارســه الوثنيــون. ففــي أيــام ســيادة رومــا تعــددت 
أســاليب تعذيــب النــاس وإرغامهــم علــى قبــول تعاليمهــا. منهــا األعمــدة التــي كان 
يربــط إليهــا مــن يُحرقــون لرفضهــم قبــول ادعاءاتهــا وإجابــة مطالبهــا. ومنهــا أَيْضــاً 
مذابــح قتــل كثيــرة شــديدة الهــول. ولــن تعــرف هــذه الفظائــع حتــى تنكشــف فــي يــوم 
الديــن إن أحبــار الكنيســة تعلمــوا مــن الشــيطان، معلمهــم، كيــف يبتكــرون وســائل 
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إليقــاع أقســى التعذيبــات الممكنــة مــن دون أن يقضــوا علــى حيــاة ضحاياهــم. وفــي 
حــالت كثيــرة كانــت تلــك العمليــة الجهنميــة تتكــرر إلــى اقصــى حــدود الحتمــال 
يرحبــون  ذبــون  المعَّ وكان  صراعهــا  فــي  الطبيعــة  استســلمت  أن  إلــى  البشــري، 

بالمــوت كراحتهــم العذبــة المشــتهاة.

تدريب الكنيسة
كان هــذا هــو مصيــر خصــوم رومــا. أمــا مشــايعوها وأتباعهــا فــكان مــن ضــروب 
تدريبهــم وترويضهــم الجلــد والتجويــع إلــى حــد المــوت وضــروب القســوة المختلفــة 
علــى الجســد فــي مختلــف أشــكالها المحزنــة للقلــب التــي يمكــن تصورهــا. فلكــي 
يظفر التائبون برضى السماء كانوا ينتهكون شرائع هللا بانتهاك نواميس الطبيعة. 
لقــد تعلمــوا أن يفصمــوا األواصــر التــي كانــت قــد تكونــت لتبــارك اإلنســان وتســعده 
فــي ارض غربتــه. إن المقابــر الملحقــة بالكنائــس تحتضــن مالييــن الضحايــا الذيــن 
قضــوا حياتهــم فــي محــاولت فاشــلة إلخضــاع عواطفهــم الطبيعيــة وكبــت كل فكــر 

وإحســاس بالعطــف علــى بنــي جنســهم علــى اعتبــار أنــه مغيــظ هلل.
التــي أظهرهــا مــدى  فــي إدراك قســوة الشــيطان المتعمــدة  وإذا كنــا نرغــب 
مئــات الســنين ليــس فقــط نحــو مــن لــم يســبق لهــم أن ســمعوا عــن هللا بــل أَيْضــاً فــي 
كل أنحــاء العالــم المســيحي فعلينــا فقــط أن نطلــع علــى تاريــخ الكنيســة البابويــة. 
فمــن خــالل نظــام الخــداع الهائــل هــذا يحقــق ســلطان الشــر أغراضــه لجلــب العــار 
علــى هللا والشــقاء علــى اإلنســان. وإذ نــرى كيــف ينجــح فــي التنكــر وإنجــاز عملــه 
بواســطة قــادة الكنيســة يمكننــا أن نــدرك إدراكا أكمــل لمــاذا هــو ينفــر مــن اَلِْكتَــاب 
الُمَقــدَّس هــذا النفــور العظيــم. فلــو قــرأ النــاس هــذا الكتــاب ألعلــن لهــم رحمــة هللا 
ومحبتــه وأنــه ل يحملهــم أيـّـاً مــن تلــك األحمــال الثقيلــة، بــل كل مــا يطلبــه منهــم هــو 

القلــب المنكســر والمنســحق والــروح المتواضعــة المطيعــة.

قلب المخلِّص المحب
والمسيح ل يقدم نفسه مثال للناس، الرجال منهم أو النساء، ليحبسوا أنفسهم 
فــي األديــرة فيصيــروا أهــال للســماء. وهــو لــم يعلــم أبــداً أن المحبــة والعطــف ينبغــي 
كبتهمــا. لقــد كان قلــب المخلــص يفيــض بالحــب. وكلمــا كان اإلنســان أقــرب إلــى 
الكمــال األخالقــي صــارت مشــاعره أشــد حساســية وزادت حــدة شــعوره بالخطيئــة 
ق عطفه على المجرَّبين. إنَّ البابا يدعي أنه نائب المسيح، ولكن كيف تستطيع  وتعمَّ
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أخالقــه أن تحتمــل المقارنــة بصفــات مخلصنــا؟ فهــل ُســمع عــن المســيح انــه قــد القــى 
بإنســان فــي الســجن أو طرحــه علــى آلــة التعذيــب ألنــه لــم يقــدم إليــه الــولء كملــك 
السماء؟ وهل سمعه أحد يحكم بالموت على من لم يقبلوه؟ وعندما أهانه شعب 
، أَتُِريــُد أَْن  قريــة مــن قــرى الســامريين امتــأ يوحنــا الرســول غضبــا وســأله قائــال: » يـَـارَبُّ
ــَماِء فَتُْفِنيَُهــْم، كََمــا فََعــَل إِيلِيَّــا أَيْضــاً؟ « فنظــر المســيح إلــى  نَُقــوَل أَْن تَْنــزَِل نـَـاٌر ِمــَن السَّ
ــَك  ــأِْت لِيُْهلِ ــْم يَ ــَن اإلِنَْســاِن لَ تلميــذه فــي إشــفاق ووبــخ روحــه الجافيــة بقولــه: » ألَنَّ ابْ
أَنُْفَس النَّاِس، بَْل لِيَُخلَِّص «. فََمَضْوا إلى قَْريٍَة أخرى « )لوقا 9: 54، 56(. فما أبعد 

الفــرق بيــن هــذه الــروح التــي أظهرهــا المســيح وذاك الــذي يعتبــر بأنــه خليفتــه!
أمــا اآلن فــإن كنيســة رومــا تقــدم إلــى العالــم جبهــة حســنة وجميلــة إذ تحــاول 
تســربلت  لقــد  ارتكبتهــا.  التــي  الوحشــية والقســوة  أعمــال  تغطــي  أن  باعتذاراتهــا 
بثوب يشبه ثوب المسيح ولكنها هي هي لم تتغير. فكل مبدأ من مبادئ البابوية 
التــي كانــت فــي العصــور الســالفة، ل تــزال باقيــة إلــى اليــوم. والتعاليــم التــي ابتكــرت 
في أظلم العصور ما زالوا متمســكين بها. فال يخدعَّن أحد نفســه إن البابوية التي 
يميــل البروتســتانت اليــوم إلــى إكرامهــا هــي هــي التــي حكمــت علــى العالــم فــي 
أيــام اإلصــالح عندمــا وقــف رجــال هللا مخاطريــن بحياتهــم ليفضحــوا آثامهــا. إن لهــا 
الكبريــاء والدعــاء المتعجــرف نفســيهما اللذيــن دفعاهــا إلــى الســتبداد بالملــوك 
واألمــراء وإلــى الدعــاء بامتيــازات إلهيــة. وروحهــا ليــس أقــل قســوة أو طغيانــا اآلن 

ممــا كانــت عندمــا ســحقت الحريــة البشــرية وذبحــت قديســي العلــي.
إّن البابويــة هــي كمــا قــد أنبــأت عنهــا النبــوات أنهــا ســتكون، الرتــداد فــي األيــام 
األخيــرة )2 تســالونيكي 2: 3، 4(. ويُعتبــر جــزءاً مــن سياســتها انتحــال الصفــة التــي 
تخــدم أغراضهــا أجــل خدمــة. وتحــت مظهــر الحربــاء الســريع التلــون تخفــي ســم 
الحيــة األكيــد المفعــول الــذي ل يتغيــر. إنهــا تعلــن قائلــة: » ينبغــي أل يبقــى اإليمــان 
محفوظــا عنــد الهراطقــة أو َمــن يتهمــون بالهرطقــة « )360(. فهــل هــذه القــوة أو 
هــذا الســلطان الــذي قــد كتــب تاريخــه لمــدى ألــف عــام بــدم القديســين يُعتــرف بــه 

اآلن علــى أنــه جــزء مــن كنيســة المســيح؟

تغيير في البروتستانتية
إّن التصريــح الــذي أدلــت بــه بعــض البلــدان البروتســتانتية بــأن الختــالف بينهــا 
وبيــن الكاثوليكيــة أقــل اآلن ممــا كان قبــال لــم يكــن بــال ســبب. فلقــد حــدث تغييــر 
ولكنــه لــم يتنــاول البابويــة. وفــي الواقــع تشــبه الكاثوليكيــة إلــى حــد كبيــر الكثيــر مــن 
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الطوائــف البروتســتانتية المعاصــرة بعدمــا انحطــت البروتســتانتية كثيــرا جــدا عمــا 
كانــت فــي أيــام المصلحيــن.

المحبــة  أعمــت  فقــد  العالــم،  ِودَّ  تطلــب  البروتســتانتية  الكنائــس  كانــت  فــإذ 
الكاذبــة عيــون شــعوبها. إنهــم ل يــرون إل إنــه مــن الصــواب أن يعتقــدوا بالخيــر فــي 
فــي كل  بالشــر  النهايــة ســيعتقدون  فــي  أنهــم  كل شــر، والنتيجــة المحتومــة هــي 
خيــر. فبــدل مــن أن يقفــوا للدفــاع عــن اإليمــان المســلَّم مــرة للقديســين تراهــم اآلن 
كمــا لــو كانــوا يعتــذرون إلــى رومــا عــن موقــف الجفــاء الــذي اتخــذوه منهــا ويطلبــون 
الصفــح عــن تصلبهــم. إن فريقــا كبيــرا مــن النــاس، حتــى مــن الذيــن ل ينظــرون إلــى 
كنيســة روما بعين الرضا، ل يتوجســون خوفا من خطر جســيم من قوتها ونفوذها. 
وكثيــرون يدافعــون عنهــا قائليــن أن الظلمــة العقليــة واألخالقيــة التــي كانــت ســائدة 
فــي العصــور الوســطى أعانــت علــى نشــر تعاليمهــا وخرافاتهــا وظلمهــا، وأن الــذكاء 
والمعرفــة المتزايــدة فــي العصــر الحديــث وانتشــار المعرفــة وزيــادة التســاهل فــي 
فــي أن مثــل  التفكيــر  التعصــب والطغيــان. إن مجــرَّد  انتعــاش  تحــرِّم  الديــن  أمــور 
هــذه الحالــة ســتوجد فــي هــذا العصــر المســتنير هــو أمــر يســخر منــه النــاس. نحــن ل 
ننكــر أن نــوراً ثقافيــا وأدبيــا ودينيــاً عظيمــاً يشــرق علــى هــذا الجيــل. فمــن كلمــة هللا 
المقدســة المفتوحــة أشــرق علــى العالــم نــور مــن الســماء. ولكــن لنذكــر أنــه كلمــا زاد 

النــور المعطــى كلمــا زادت ظلمــة الذيــن يحورونــه ويرفضونــه.

درس الكتاب بروح الصالة
لــرأوا الصفــة الحقيقيــة للبابويــة  بــروح الصــالة  ولــو درس البروتســتانت الكتــاب 
َولََجَعلَهــم ذلــك يمقتونهــا وينبذونهــا. لكــّن كثيريــن هــم حكمــاء فــي غرورهــم بحيــث 
ل يحســون بحاجتهــم إلــى طلــب وجــه هللا بتذلــل ليرشــدهم إلــى الحــق. ومــع أنهــم 
يفاخــرون بالنــور الــذي عندهــم فإنهــم ل يعرفــون الكتــب ول قــوة هللا. ينبغــي لهــم أن 
يجــدوا وســيلة لتهدئــة ضمائرهــم ولذلــك يطلبــون الوســيلة األقــل روحانيــة والتــي ليــس 
فيهــا إذلل كبيــر لهــم. فمــا يرغبــون فيــه هــو وســيلة بهــا ينســون هللا وتظهــر للنــاس كأنهــا 
تذكرهم به. والبابوية تصلح تماما لسد حاجة أمثال هؤلء الناس جميعا. فهي معدة 
لفريقين من بني اإلنسان يشمالن العالم كله تقريبا: أولئك الذين يريدون أن يخلصوا 
باستحقاقهم وأولئك الذين يريدون أن يخلصوا في خطاياهم. هنا سر قوة البابوية.

جــاءت علــى البابويــة أيــام كانــت فيهــا الظلمــة العقليــة العظيمــة عاملــة علــى 
تقدمها ونجاحها. وسيظهر مع ذلك أن أيام الستنارة العقلية العظيمة تعمل أَيْضاً 
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بالقــدر نفســه علــى نجاحهــا. ففــي العصــور الســالفة عندمــا كان النــاس محروميــن 
مــن كلمــة هللا ومــن معرفــة الحــق كانــوا معصوبــي األعيــن، وقــد وقــع آلف منهــم فــي 
الشرك إذ لم يروا الفخاخ والشباك المنصوبة ألرجلهم. أما في هذا العصر فيوجد 
كثيــرون ممــن قــد بهرهــم لمعــان نــور اآلراء البشــرية، » العلــم الــكاذب الســم «، فــال 
يــرون الشــبكة، ويســقطون فيهــا بســرعة كمــا لــو كانــت عيونهــم معصوبــة. لقــد قصــد 
هللا أن يعتبــر اإلنســان القــوى العقليــة هبــة مقدمــة إليــه مــن جابلــه وأن تســتخدم فــي 
خدمــة الحــق والِبــّر، ولكــن متــى احتضــن النــاس الكبريــاء والطمــوح واعتبــروا آراءهــم 
ونظرياتهــم أرفــع مــن كلمــة هللا فحينئــذ يكــون الــذكاء أبلــغ ضــررا مــن الجهــل. وهكــذا 
فالعلم الكاذب في هذه األيام، الذي يقّوض إيمان الناس بالكتاب، سيبرهن على 
نجاحه في تمهيد الطريق لقبول البابوية بطقوسها المسرة كما قد نجح في حجب 

المعرفــة والنــور عــن النــاس فــي فتــح الطريــق لتعظيــم البابويــة فــي عصــور الظــالم.
تظفــر  لكــي  األيــام،  هــذه  فــي  المتحــدة  الوليــات  فــي  الجاريــة  الحــركات  فــي 
نــرى البروتســتانت ســائرين  مؤسســات الكنيســة وممارســاتها بمعاضــدة الدولــة، 
فــي اثــر خطــوات البابوييــن. بــل أكثــر مــن هــذا فإنهــم يفتحــون البــاب علــى مصراعيــه 
لتســترد البابويــة فــي أمريــكا البروتســتانتية، الســيادة التــي كانــت قــد خســرتها فــي 
العالــم القديــم. والــذي يضفــي علــى هــذه الحركــة أهميــة أعظــم هــو حقيقــة كــون 
الغــرض األهــم الــذي فكــروا فيــه هــو إرغــام الشــعب علــى حفــظ يــوم األحــد، وهــذه 
روح  إنهــا  لســلطانها.  ورمــزا  ســمة  تعتبرهــا  التــي  رومــا  مــن  أصــال  صــدرت  عــادة 
البابويــة، أي روح المتثــال للعــادات العالميــة وإكــرام تقاليــد النــاس أكثــر مــن وصايــا 
هللا، مــا يتســرب اآلن إلــى الكنائــس البروتســتانتية ويســوقهم إلــى تعظيــم يــوم األحــد 

نفســه، األمــر الــذي ســبقتهم البابويــة إلــى عملــه.

القوة الزمنية تسند الكنيسة
إذا أراد القارئ أن يفهم ويعرف العوامل التي ستستخدم في الصراع الوشيك 
الوقــوع فمــا عليــه إل أن يتتبــع تاريــخ الوســائل التــي قــد اســتخدمتها كنيســة رومــا 
للغــرض نفســه فــي العصــور الســالفة. ولــو أراد أن يعــرف كيــف ســيتعامل البابويــون 
والبروتســتانت متحديــن معــاً مــع مــن يخالفــون أو يرفضــون تعاليمهــم فلينظــر إلــى 

الــروح التــي أظهرتهــا رومــا نحــو الســبت والمدافعيــن عنــه.
إنَّ المنشــورات الملكيــة والمجامــع العامــة وفرائــض الكنيســة التــي يعضدهــا 
الســلطان الدنيــوي كانــت هــي الخطــوات التــي بواســطتها وصــل العيــد الوثنــي إلــى 
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مركــز الكرامــة فــي العالــم المســيحي. فــأول إجــراء عــام لفــرض حفــظ يــوم األحــد كان 
القانــون الــذي أصــدره قســطنطين فــي عــام 321 للميــالد )انظــر التذييــل( وطلــب 
فيــه مــن ســكان المــدن أن يســتريحوا فــي » يــوم الشــمس الوقــور «، إل أنــه ســمح 
للفالحيــن بــأن يواصلــوا ممارســة أعمالهــم الزراعيــة. فمــع أنــه كان فــي الواقــع قانونــا 

وثنيــا فقــد فرضــه اإلمبراطــور عقــب قبولــه المســيحية قبــول اســميا.

عقيدة تالقي رواجاً 
إنَّ المنشــور الملكــي إذ لــم يبرهــن علــى أنــه بديــل كاٍف للســلطة اإللهيــة فــإن 
قســطنطين  صديــق  وكان  األمــراء  رضــى  يطلــب  أســقفا  كان  الــذي  أوســابيوس، 
الخــاص ومتملِّقــه أَيْضــاً، تقــدم بادعــاء كــون المســيح قــد أبــدل الســبت باألحــد. 
س واحــدة كبرهــان علــى صــدق  ولكــن لــم تقــدم شــهادة واحــدة مــن اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
العقيــدة الجديــدة. ثــم إن أوســابيوس نفســه يعتــرف ســهوا بكــذب ادعائــه ويشــير 
يقتضــي  التــي  األشــياء  » كل  فيقــول:  التغييــر،  فــي  األصلييــن  المتســببين  إلــى 
الواجــب عملهــا فــي يــوم الســبت قــد حولناهــا إلــى يــوم الــرب « )361(. لكــّن حجــة 
يــوم األحــد، مــع أنهــا علــى غيــر أســاس، جــرأت النــاس علــى أن يطــأوا ســبت الــرب 
تحــت أقدامهــم. فــكل مــن كانــوا يرغبــون فــي الكرامــة العالميــة قبلــوا العيــد الشــائع.

النــاس  ظــل  وقــد  األحــد.  يــوم  تمجيــد  اســتمر  قدمهــا  البابويــة  ثبّتــت  فلمــا 
الكنيســة،  إلــى  يذهبــوا  لــم  عندمــا  الزراعيــة  بأعمالهــم  الوقــت  بعــض  مشــغولين 
وظــل يــوم الســبت معتبــرا يــوم الراحــة. ولكــن حــدث تغييــر تدريجــي، فالذيــن كانــوا 
يشــغلون وظائــف مقدســة ُحــرم عليهــم أن يصــدروا حكمــا فــي أي خصومــة مدنيــة 
يــوم األحــد. وبعــد ذلــك بقليــل أُمــر كل النــاس مــن جميــع الطبقــات أن يكفــوا عــن 
العبيــد.  العــادي وإل فُرضــت غرامــة علــى األحــرار والجلــد علــى  مزاولــة عملهــم 
مــن  األحــد  يــوم  كرامــة  ينتهكــون  الذيــن  األغنيــاء  بحرمــان  أُمــر  صــدر  ذلــك  وبعــد 
نصــف أمالكهــم، وأخيــرا إذا ظلــوا مصريــن علــى عنادهــم ينبغــي بيعهــم كعبيــد. أمــا 

الطبقــات الدنيــا فــكان عقابهــم هــو النفــي مــدى الحيــاة.
وفــي هــذا أَيْضــاً اســتندوا إلــى العجائــب، ومنهــا أن أحــد الفالحيــن كان مزمعــا 
أن يحــرث حقلــه يــوم األحــد، وفيمــا كان ينظــف محراثــه بقطعــة حديــد لصقــت بكفــه 
وظلــت عالقــة بيــده ســنتين كاملتيــن، » األمــر الــذي زاد مــن آلمــه وخزيــه « )362(.

وبعــد ذلــك أصــدر البابــا توجيهاتــه بــأن يُنــذر كاهــن األبرشــية َمــن يدنســون يــوم 
األحــد ويطلــب منهــم الذهــاب إلــى الكنيســة لتــالوة صلواتهــم لئــال تحــل كــوارث 
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عظيمــة بهــم وبجيرانهــم. وإن مجمعــا إكليريكيــا قــدم حجــة اســتخدمت منــذ ذلــك 
إنــه لكــون بعــض  تقــول  البروتســتانت،  الحيــن علــى نطــاق واســع، حتــى بواســطة 
بــد أن يكــون هــو  يــوم األحــد فــال  بالبــرق وهــم يشــتغلون  األشــخاص قــد ُصعقــوا 
يــوم الــرب. وقــد قــال األســاقفة: » يظهــر أن غضــب هللا كان عظيمــا عليهــم جــدا 
بسبب إهمالهم هذا اليوم «. وقد قدم طلب يقول أن الكهنة والخدام والملوك 
واألمــراء وكل النــاس األمنــاء » عليهــم أن يبذلــوا قصــارى جهدهــم واهتمامهــم حتــى 
تعــود إلــى هــذا اليــوم كرامتــه، وألجــل كرامــة المســيحية يجــب حفظــه بــكل خشــوع 

وورع فــي األيــام المقبلــة « )363(.

ال سلطان كتابياً
علــى  الدنيويــة  بالســلطات  اســتُعين  تكفــي  ل  المجامــع  أحــكام  أن  تبيــن  وإذ 
عــن  المتنــاع  علــى  ويرغمهــم  الشــعب  قلــوب  فــي  الرعــب  يوقــع  إصــدار منشــور 
العمــل يــوم األحــد. ففــي مجمــع عقــد فــي رومــا أثبتــت القــرارات الســالفة علــى نحــو 
رســمي حــازم. وقــد أدمجــت أَيْضــاً ضمــن القانــون اإلكليريكــي — الحــق القانونــي 
— ونفذتهــا الســلطات المدنيــة فــي كل أنحــاء العالــم المســيحي تقريبــا )364(.

ولكــن عــدم وجــود ســلطان كتابــي يأمــر بحفــظ يــوم األحــد تســبب فــي كثيــر مــن 
الحيــرة والرتبــاك. وقــد تســاءل الشــعب عــن حــق معلميهــم الــذي يخولهــم أن يلقــوا 
للــرب  الســابع ففيــه ســبت  اليــوم  يقــول: » أمــا  الــذي  القاطــع  الــرب  إعــالن  جانبــا 
الهــك « لكــي يكرمــوا يــوم الشــمس ويحفظــوه. فلكــي يُســّد النقــص فــي الشــهادة 
الكتابية كان ل بد من إيجاد وسائل أخرى. وكان أحد الناس الغيورين على انتصار 
يــوم األحــد قــد زار كنائــس إنكلتــرا فــي أواخــر القــرن الثانــي عشــر فقاومــه شــهود الحــق 
األمنــاء، وقــد كانــت جهــوده عبثــا بحيــث رحــل عــن تلــك البــالد بعــض الوقــت، وكان 
يفكر في بعض الوســائل لفرض تعاليمه على الناس. وعندما عاد تالشــت الحاجة 
وكللــت أعمالــه بعــد ذلــك بنجــاح أعظــم: فقــد أحضــر معــه ِســفرا يــدل علــى أنــه مــن 
هللا نفســه، فيــه األمــر المطلــوب لحفــظ يــوم األحــد مــع تهديــدات رهيبــة ليرعــب بهــا 
العصــاة. فهــذه الوثيقــة الثمينــة — التــي هــي تقليــد دنــيء كالوصيــة التــي تؤيدهــا — 
قيــل أنهــا ســقطت مــن الســماء ووجــدت فــي أورشــليم علــى مذبــح القديــس ســمعان 
فــي جلجثــة. لكــّن الحقيقــة هــي أن قصــر البابــا فــي رومــا كان هــو المصــدر الــذي 
خرجــت منــه. إن الحتيــال والتزويــر ألجــل نجــاح قــوة الكنيســة وتقدمهــا وازدهارهــا 

اُعتبــرا فــي كل العصــور مشــروعين فــي نظــر الســلطة البابويــة. 
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وقــد نهــى ذلــك الســفر عــن العمــل مــن الســاعة التاســعة أي الثالثــة بعــد ظهــر 
يوم السبت إلى شروق شمس يوم الثنين، وأعلن أن سلطانه قد ثبت بمعجزات 
كثيرة. وأُشيع أن الناس الذين اشتغلوا أكثر من الساعة المحددة ُضربوا بالفالج. 
وإن طحانــا حــاول أن يطحــن حنطتــه فــرأى بــدل مــن الدقيــق ســيال مــن الــدم يخــرج 
مــن الطاحــون، ثــم وقفــت عجلــة الطاحــون برغــم قــوة اندفــاع المــاء الــذي يديرهــا. 
وإن امــرأة وضعــت عجينــا فــي الفــرن ليصيــر خبــزا فلمــا أخرجتــه وجدتــه عجينــا كمــا 
كان علــى رغــم شــدة حــرارة النــار فــي الفــرن. ثــم إن امــرأة أخــرى كان معهــا عجيــن 
لتخبــزه فــي الســاعة التاســعة، لكنهــا وضعتــه جانبــا إلــى يــوم الثنيــن فوجدتــه فــي 
اليــوم التالــي مصنوعــا فــي هيئــة أرغفــة ومخبــوزا بقــوة هللا. وإن رجــال خبــز خبــزا 
بعــد الســاعة التاســعة فــي يــوم الســبت لمــا كســر رغيفــا منــه فــي اليــوم التالــي وجــد 
دمــا يخــرج منــه، بمثــل هــذه الخزعبــالت والختالفــات الســخيفة حــاول المدافعــون 

عــن يــوم األحــد أن يثبتــوا قدســيته )365(.
وفــي اســكوتالنده كمــا فــي إنكلتــرا أمكــن حفــظ يــوم األحــد علــى نحــو أفعــل 
بكونهــم ضمــوا إليــه جــزءا مــن يــوم الســبت القديــم. لكــّن اختالفــا حصــل حــول بدايــة 
» يــوم  يقــول:  اســكوتالنده  ملــك  ِقبــل  ِمــن  منشــور  وقــد صــدر  المقــدس.  اليــوم 
الســبت مــن الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرا ينبغــي اعتبــاره مقدســا «، وكان يجــب 
أل يــزاول أي إنســان عمــال عالميــا مــن تلــك الســاعة إلــى صبــاح يــوم الثنيــن )366(.

ولكــن علــى رغــم كل المحــاولت لتقديــس يــوم األحــد اعتــرف البابويــون أنفســهم 
جهــارا بالســلطان اإللهــي ليــوم الســبت وبــأن البشــر هــم الذيــن ســنوا قانونــا بإبدالــه 
باألحد. ففي القرن السادس عشر أعلن مجمع بابوي قائال بكل وضوح: » ليذكر 
المســيحيون أن اليــوم الســابع يــوم قدســه هللا وقــد قبلــه وحفظــه ل اليهــود وحدهــم 
بــل أَيْضــاً جميــع الذيــن يقولــون أنهــم يعبــدون هللا، مــع أننــا نحــن المســيحيين قــد 
لــم  بشــريعة هللا  يعبثــون  كانــوا  الذيــن  الــرب « )367(. وكل  بيــوم  أبدلنــا ســبتهم 

يكونــوا يجهلــون صفــة عملهــم. لقــد تعمــدوا أن يجعلــوا أنفســهم فــوق هللا. 

مثال مدهش
فــي  خالفوهــا  َمــن  تجــاه  رومــا  سياســة  عــن  مدهــش  مثــال  إلينــا  قُــدم  وقــد 
اضطهادهــا الدامــي الطويــل األمــد للولدنســيين الذيــن كان بعــض منهــم يقدســون 
الســبت. وقــد قاســى غيرهــم مثــل تلــك اآللم بســبب ولئهــم للوصيــة الرابعــة. 
وســط  ففــي  العظيمــة.  وأهميتــه  الخــاص  معنــاه  لــه  )الحبشــة(  أثيوبيــا  تاريــخ  إن 
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أواســط  فــي  العائشــون  المســيحيون  أُغفــل  الحالــك  المظلمــة  العصــور  قتــام 
ظلــوا  طويلــة  قــرون  ولمــدى  نســيهم،  الــذي  العالــم  أنظــار  عــن  وغابــوا  أفريقيــا 
بوجودهــم  رومــا  علمــت  أخيــرا  ولكــن  إيمانهــم.  ممارســة  فــي  بالحريــة  ينعمــون 
نائــب  أنــه  علــى  بالبابــا  ليعتــرف  الحبشــة  إمبراطــور  علــى  تحايلــت  مــا  وســرعان 
يحــرِّم حفــظ  فقــد صــدر مرســوم  أخــرى.  ذلــك تصريحــات  تلــت  وقــد  المســيح. 
صــار طغيــان  مــا  ســرعان  ولكــن   .)368( العقوبــات  أقســى  تحــت  الســبت  يــوم 
البابــا نيــرا مــراً وثقيــال حتــى عــول األحبــاش علــى كســره عــن أعناقهــم. فبعــد صــراع 
رهيــب نفــوا البابوييــن مــن أرضهــم واســتعادوا عقيدتهــم القديمــة. وقــد تهللــت 
الكنائــس بحريتهــا ولــم ينســوا قــط الــدرس الــذي تعلمــوه عــن مخاتــالت ســلطان 
رومــا وتعصبهــا واســتبدادها. وقــد قنعــوا بالبقــاء فــي داخــل دائرتهــم مجهوليــن 

المســيحي. العالــم  باقــي  مــن 
الكنيســة  تفعــل  كانــت  كمــا  الســبت  تحفــظ  أفريقيــا  كنائــس  كانــت  لقــد 
البابويــة قبلمــا ارتــدت تمامــا. ففــي حيــن كانــوا يحفظــون الســبت إطاعــة لوصيــة 
الكنيســة.  عــادة  مــع  تمشــيا  األحــد  يــوم  فــي  أعمالهــم  مزاولــة  عــن  امتنعــوا  هللا 
هللا  ســبت  علــى  داســت  شــوكتها  وقويــت  رومــا  كنيســة  ســاعد  اشــتد  فلمــا 
لترفــع مــن شــأن يومهــا. لكــّن كنائــس أفريقيــا التــي ظلــت فــي الظــل قرابــة ألــف 
لســيادة  الكنائــس  تلــك  خضعــت  فلمــا  الرتــداد،  هــذا  فــي  تشــاركها  لــم  ســنة 
الزائــف  الســبت  وتمجيــد  جانبــا  الحقيقــي  الســبت  إلقــاء  علــى  أُرغمــت  رومــا 
وحفظــه، ولكــن مــا إن اســتعادت اســتقاللها حتــى عــادت إلــى إطاعــة الوصيــة 

التذييــل(. )انظــر  الرابعــة 
الحقيقــي  للســبت  رومــا  عــداء  جــالء  بــكل  هــذه  الماضــي  ســجالت  تعلــن 
والمدافعين عنه والوسائل التي تستخدمها لتكرم القانون الذي هو من ابتكارها. 
إن كلمــة هللا تعلــن أن هــذه المشــاهد ســتتكرر عندمــا تجتمــع كلمــة الكاثوليــك 

يــوم األحــد وإكرامــه. والبروتســتانت لتعظيــم 

الوحش بقرني خروف
تعلــن النبــوة المذكــورة فــي رؤيــا 13 أن القــوة التــي يرمــز إليهــا الوحــش الــذي 
لــه قرنــان شــبه خــروف ســتجعل » األَرْض والســاكنين فيهــا « يســجدون للبابويــة، 
لــه  الــذي  والوحــش  نَِمــر «.  » ِشــبَْه  هــو  الــذي  بالوحــش  هنــاك  إليهــا  المرمــوز 
ــاكِِنيَن َعلـَـى األَرْض أَْن يَْصَنُعــوا ُصــورًَة لِلَْوْحــِش «. وزد  القرنــان أَيْضــاً ســيقول » لِلسَّ
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َغــاَر َوالِْكبَــاَر، َواألَْغِنيَــاَء َوالُْفَقــرَاَء، َواألَْحــرَاَر  علــى ذلــك فإنــه ســيأمر الجميــع » الصِّ
َوالَْعِبيــَد « أن يقبلــوا ســمة الوحــش )رؤيــا 13: 11-16(. لقــد تبرهــن أن الوليــات 
المتحــدة هــي القــوة المرمــوز إليهــا بالوحــش الــذي لــه قرنــان شــبه خــروف وأن هــذه 
النبــوة ســتتم عندمــا ترغــم الوليــات المتحــدة النــاس علــى حفــظ يــوم األحــد الــذي 
تدعــي رومــا إنــه اعتــراف خــاص بســيادتها. لكــّن الوليــات المتحــدّة لــن تكــون هــي 
الوحيــدة فــي تقديــم ولئهــا إلــى البابويــة. فنفــوذ رومــا فــي الممالــك التــي كانت قبال 
تعتــرف بســيادتها لــم يبطــل بعــد. والنبــوة تنبــئ بأنهــا ستســترد ســلطانها. » َورَأَيْــُت 
بَــْت  ـُه َمْذبُــوٌح لِلَْمــْوِت، َوُجرُْحــُه الُْمِميــُت قَــْد ُشــِفَي. َوتََعجَّ َواِحــًدا ِمــْن ُرُؤوِســِه كَأَنّـَ
كُلُّ األَرْض َوَراَء الَْوْحــِش « )رؤيــا 13: 3(. إن إيقــاع هــذا الجــرح المميــت بالوحــش 
يشــير إلــى ســقوط البابويــة فــي عــام 1798. وبعــد هــذا يقــول النبــي: » َوُجرُْحــُه 
بــكل  يعلــن  وبولــس  الَْوْحــِش «.  َوَراَء  األَرْض  كُلُّ  بَــْت  َوتََعجَّ ُشــِفَي.  قَــْد  الُْمِميــُت 
إلــى المجــيء الثانــي )2 تســالونيكي 2:  وضــوح أن » إنســان الخطيئــة « ســيبقى 
3-8(. وســيظل قائمــا بأعمــال الخــداع وبنشــرها إلــى انقضــاء الدهــر. والرائــي يعلــن 
ــاكِِنيَن َعلَــى األَرْض،  مشــيرا أَيْضــاً إلــى البابويــة قائــال: » فََسيَْســُجُد لَــُه َجِميــُع السَّ
الَْخــُروِف « )رؤيــا 13: 8(.  َحيَــاِة  ِســْفِر  ِفــي  َمْكتُوبَــًة...  أَْســَماُؤُهْم  لَيَْســْت  الَِّذيــَن 
ففــي الدنيــا القديمــة والدنيــا الجديــدة ســتقبل البابويــة الســجود فــي اإلكــرام الــذي 
يكّنه الناس لشــريعة يوم األحد التي تســتند اســتنادا كليا إلى ســلطة كنيســة روما.

ومنــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر قــدم تالميــذ النبــوة فــي الوليــات المتحــدة 
هــذه الشــهادة إلــى العالــم. ونحــن نــرى فــي األحــداث الجاريــة اليــوم تقدمــا ســريعا 
الســلطة اإللهيــة  ادعــاء  البروتســتانت  المعلميــن  النبــوة. فلــدى  إتمــام هــذه  نحــو 
نفســه لحفــظ يــوم األحــد والنقــص ذاتــه فــي البرهــان الكتابــي كمــا هــي الحــال مــع 
القــادة البابوييــن الذيــن قــد اخترعــوا قصــة المعجــزات لتشــغل مــكان أمــر هللا. إن 
التصريح بأن ضربات هللا تحل بالناس جزاء تدنيســهم لكرامة يوم األحد ســيتكرر. 
وقــد بــدئ بالتشــديد عليهــا مــن فــوق المنابــر. وتوجــد حركــة إلرغــام النــاس علــى 

حفــظ يــوم األحــد وهــي ســريعة النتشــار.
إن كنيســة روما عجيبة في مكرها ودهائها. فهي تســتطيع أن تقرأ ما ســيكون. 
وتنتظــر وقتهــا إذ تــرى أن الكنائــس البروتســتانتية تقــدم إليهــا الــولء بقبولهــا ســبتا 
فــي  نفســها  هــي  اســتخدمتها  التــي  الوســائل  بــذات  لفرضــه  تتأهــب  وأنهــا  زائفــا 
الــذي  الســلطان  بهــذا  الحــق سيســتعينون  نــور  يرفضــون  الســالفة. والذيــن  األيــام 
يدعــي لنفســه العصمــة ليمجــدوا قانونــا صــدر منــه. ومــا أســرع مــا تخــف إلــى معونــة 
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البروتســتانت فــي هــذا العمــل، إذ ليــس مــن الصعــب أن يخمــن اإلنســان ذلــك. َمــن 
يفهــم أفضــل مــن الرؤســاء البابوييــن كيــف يتعامــل مــع مــن يعصــون أوامــر الكنيســة؟ 
تكــوِّن كنيســة رومــا الكاثوليكيــة بــكل فروعهــا الممتــدة فــي أنحــاء العالــم نظامــا 
منــه خدمــة مصالحــه.  والقصــد  البابــوي،  الكرســي  ســيادة  تحــت  متســعا  واحــدا 
ويتعلم ماليين المنتمين إليها في كل قطر على ســطح األَرْض أن يعتبروا أنفســهم 
أن  منهــم  يطلــب  فإنــه  حكومتهــم  أو  قوميتهــم  تكــن  وأيــاً  للبابــا.  بالــولء  مرتبطيــن 
يعتبــروا ســلطة الكنيســة فــوق كل ســلطة أخــرى. ومــع إنهــم يُقســمون يميــن الــولء 
للدولــة، فــإن وراء هــذا، يوجــد النــذر بالطاعــة لرومــا الــذي يحلهــم مــن كل عهــد آخــر 

يضــر بمصالحهــا.
شــؤون  فــي  للتدخــل  الثابتــة  الماكــرة  محاولتهــا  علــى  شــاهد  خيــر  والتاريــخ 
األمــم، فمتــى وجــدت موطئــا لقدمهــا تناصــر أهدافهــا وتــروج لهــا حتــى ولــو كان فــي 
ذلــك القضــاء علــى األمــراء والشــعب. ففــي عــام 1204 اســتكتب البابــا أنوســنت 
الثالــث، بطــرس ملــك األراغــون هــذا التعهــد التالــي غيــر العــادي وهــو يقــول: » أنــا 
بطــرس ملــك األراغــون أقــر وأتعهــد أن أظــل أمينــا ومطيعــا لســيدي البابــا أنوســنت 
ولخلفائــه الكاثوليــك ولكنيســة رومــا وبــكل أمانــة أجعــل مملكتــي مطيعــة لــه وأدافــع 
عــن اإليمــان الكاثوليكــي وأقمــع كل انحــراف نحــو الهرطقــة « )369(. هــذا يتفــق 
مــع الدعــاءات الخاصــة بســلطان بابــا رومــا فــي » أن لــه الحــق الشــرعي فــي خلــع 
األباطرة « و » أنه يستطيع أن يحل الرعايا من ولئهم لحكامهم األشرار « )370(.

وليتذكر الجميع أن روما تفخر بأنها ل تتغير أبداً. إن مبادئ غريغوريوس السابع 
وأنوســنت الثالــث ل تــزال هــي مبــادئ الكنيســة الرومانيــة. ولــو كان لهــا الســلطان 
لكانــت تضعهــا فــي موضــع التنفيــذ اآلن بالنشــاط والعــزم نفســيهما اللذيــن كانــا لهــا 
فــي القــرون الســالفة. والبروتســتانت ل يعلمــون مــا هــم صانعــون عندمــا يقترحــون 
قبول مســاعدة روما في أمر تمجيد يوم األحد وحفظه. ففيما يكونون منكبِّين على 
إتمــام غرضهــم تهــدف رومــا إلــى إعــادة تثبيــت ســلطانها لتســترد ســيادتها الضائعــة. 
فلــو ثبــت فــي الوليــات المتحــدة المبــدأ القائــل أن الكنيســة يمكنهــا أن تســتخدم أو 
تســيطر علــى ســلطان الدولــة، وأن الممارســات الدينيــة يجــب أن يســاق النــاس إليهــا 
بقوة القانون الدنيوي، وبالختصار لو أن سلطة الكنيسة والدولة تتحكم في ضمائر 

الشــعب فــال بــد مــن أن يتحقــق انتصــار رومــا فــي تلــك البــالد.
إّن كلمة هللا قدمت اإلنذار بالخطر المحدق، فاذا لم يُلتفت إلى هذا اإلنذار 
فســيعلم العالــم البروتســتانتي مــا هــي أغــراض رومــا الحقيقيــة ولكــن بعــد فــوات 
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األوان للنجــاة مــن الشــرك. إنهــا تتقــوى ويشــتد ســاعدها بــكل هــدوء. وتعاليمهــا 
تقيــم  إنهــا  النــاس.  قلــوب  الكنائــس وفــي  التشــريع وفــي  فــي دور  تُقحــم نفوذهــا 
مبانيهــا الهائلــة الشــامخة التــي فــي مخابئهــا الســرية ســتتكرر اضطهاداتهــا الســابقة. 
إنهــا تشــدد قواهــا خفيــة وفــي غيــر شــبهة لتتمــم غاياتهــا عندمــا يأتــي الوقــت الــذي 
فيــه تضــرب ضربتهــا. كل مــا تصبــو اليــه هــو المركــز الممتــاز وهــذا قــد أُعطــي لهــا 
اآلن. وبعــد قليــل ســنرى ونحــس بمــا هــو غــرض العنصــر الكاثوليكــي. فــأي مــن يؤمــن 

بكلمــة هللا ويطيعهــا هــو بذلــك يجلــب علــى نفســه العــار والضطهــاد.

581





36
المعركة المقبلة

لقــد كان قصــد الشــيطان منــذ بــدء الصــراع الهائــل فــي الســماء أن يهــدم شــريعة 
هللا. فلكي يحقق هذا، شرع في العصيان على الخالق، ومع إنه طُرد من السماء 
فقــد واصــل الحــرب نفســها علــى األَرْض. ولقــد جعــل خــداع النــاس وســوقهم إلــى 
التعــدي علــى شــريعة هللا الهــدف الــذي لــم يحــد عنــه. وســواء تــم لــه هــذا بطــرح 
الشــريعة بجملتهــا جانبــا أو برفــض إحــدى وصاياهــا فالنتيجــة أخيــرا واحــدة. فمــن 
عثــر فــي » واحــدة « يظهــر احتقــاره للشــريعة كلهــا، وتأثيــره ومثالــه همــا إلــى جانــب 

التعــدي، وهكــذا يصيــر » مجرمــا فــي الــكل « )يعقــوب 2: 10(.
إن الشــيطان فــي محاولتــه أن يلقــي الحتقــار علــى وصايــا هللا أفســد تعاليــم 
إيمــان آلف ممــن يعترفــون  فــي  الضــاللت  اندســت  الكتــاب وحرّفهــا، وهكــذا 
والضــالل  الحــق  بيــن  العظيمــة  األخيــرة  والحــرب  المقدســة.  بالكتــب  بإيمانهــم 
إنمــا هــي النضــال األخيــر للصــراع الطويــل األمــد حــول شــريعة هللا. وإننــا اآلن 
الكتــاب  ديانــة  بيــن  هللا،  ووصايــا  النــاس  وصايــا  بيــن  المعركــة  هــذه  داخلــون 

والتقاليــد. الخرافــات  وديانــة 
إن األعــوان الذيــن ســيتّحدون ضــد الحــق والِبــّر فــي هــذا النضــال دائبــون فــي 
الثمــن  إلينــا بهــذا  ُســلمت  التــي  بــكل نشــاط. وكلمــة هللا المقدســة  عملهــم اآلن 
س هــو فــي  الُمَقــدَّ الغالــي مــن اآللم والدمــاء قــلَّ مــن يقدرهــا قدرهــا. واَلِْكتَــاب 
للحيــاة.  يقبلونــه حقــا كمرشــد  الذيــن  الجميــع، ولكــن قليلــون هــم  أيــدي  متنــاول 
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فقــد تفشــى اإللحــاد بدرجــة مريعــة مفزعــة ليــس فــي العالــم وحــده بــل أَيْضــاً فــي 
الكنيســة. وكثيــرون بلغــوا حــد إنــكار العقائــد التــي هــي ذات األعمــدة التــي يرتكــز 
الكتبــة  أوردهــا  قــد  كمــا  العظيمــة  الخلــق  فحقائــق  المســيحي.  اإليمــان  عليهــا 
الملهمــون، وســقوط اإلنســان، والكفــارة، وثبــات شــريعة هللا ودوامهــا قــد رفضهــا 
النــاس عمليــا ســواء جملــة أو جزئيــا، رفضهــا جمــع كبيــر ممــن يعترفــون بالمســيح 
فــي العالــم المســيحي إن آلفــا مــن النــاس الذيــن يفخــرون بحكمتهــم واســتقاللهم 
الكتــاب  فــي  التامــة  ثقتهــم  يضعــون  كونهــم  الضعــف  دلئــل  مــن  دليــال  يعتبــرون 
ويحســبونه برهانــا علــى المواهــب الفــذة والعلــم الغزيــر، فهــم يثيــرون اعتراضــات 
اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس ويحرفونــه ويشــوهون حقائقــه الشــديدة األهميــة.  تافهــة علــى 
وكثيــرون مــن الخــدام يعلِّمــون شــعبهم، وكثيــرون مــن األســاتذة يعلمــون تالميذهــم 
أن شــريعة هللا قــد تغيــرت أو نُســخت. والذيــن يعتبــرون مطالبهــا ثابتــة وإنــه ينبغــي 

إطاعتهــا طاعــة حرفيــة يُظــن أنهــم يســتحقون الســخرية أو الحتقــار.
فالنــاس إذ يرفضــون الحــق إنمــا يرفضــون معطيــه ومبدعــه. وإذ يدوســون علــى 
شريعة هللا فهم ينكرون سلطان المشترع. من السهل أن نصوغ صنما من العقائد 
الكاذبة والنظريات الخاطئة مثلما ننحت صنما من الخشب أو الحجر. إن الشيطان 
بتشويهه صفات هللا يسوق الناس إلى أن يتصوروه في صفة كاذبة. فبالنسبة إلى 
كثيريــن صــارت الفلســفة صنمــا متربعــا فــي مــكان الــرب، بينمــا الذيــن يعبــدون هللا 
الحــي كمــا هــو معلــن فــي كلمتــه وفــي المســيح وفــي أعمــال الخلــق قليلــون. وآلف 
مــن النــاس يؤلهــون الطبيعــة فــي حيــن إنهــم ينكــرون إلــه الطبيعــة. الوثنيــة موجــودة 
اليــوم فــي العالــم المســيحي كمــا قــد وجــدت بيــن اإلِْســرَائِيليين قديمــا فــي أيــام إيليــا، 
ــن يجاهــرون بحكمتهــم، والفالســفة،  وإن يكــن فــي هيئــة مختلفــة. وإلــه الكثيريــن ممَّ
والشــعراء والساســة ورجــال الصحافــة — اإللــه الــذي تتعبــد لــه األوســاط العصريــة 
المثقفــة فــي كثيــر مــن الكليــات والجامعــات، بــل حتــى فــي بعــض معاهــد الالهــوت 

— هــو أفضــل قليــال مــن بعــل، إلــه الشــمس الــذي كان يتعبــد لــه الفينيقيــون.

أساس كل حكم
ل ضاللــة يقبلهــا المســيحيون تســتطيع أن توجــه ضرباتهــا الجريئــة ضــد ســلطان 
مــن  أكثــر  وبيلــة  نتائــج  عــن  وتتمخــض  العقــل  أحــكام  مباشــرة  وتناقــض  الســماء 
العقيــدة العصريــة التــي قــد رســخت قدمهــا بســرعة والقائلــة بــأن شــريعة هللا مــا 
عــادت ملزمــة للنــاس. لــكل دولــة شــرائعها التــي تأمــر باإلكــرام والطاعــة، ول يمكــن 
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لحكومــة أن يكــون لهــا وجــود مــن دونهــا، فهــل يُعقــل أن خالــق الســماوات واألَرْض ل 
تكــون لديــه شــريعة بهــا يحكــم الخالئــق التــي صنعهــا؟ هــب أن الخــدام المشــهورين 
يعلمــون جهــاراً بــأن الشــرائع التــي تحكــم بالدهــم وتصــون حقــوق المواطنيــن ليســت 
ملزمــة للنــاس وإنهــا قيــدت حريــات الشــعب فينبغــي أل تطــاع، فكــم مــن الوقــت 
يظــل النــاس متســامحين معهــم ويســمحون لهــم بالبقــاء فــي منابرهــم؟ ولكــن هــل 
الســتخفاف بقوانيــن الــدول واألمــم إهانــة أعظــم مــن الــدوس علــى الوصايــا اإللهيــة 

التــي هــي أســاس كل حكومــة؟
قــد يكــون أكثــر مناســبة أن تلغــي األمــم قوانينهــا وتســمح لشــعوبها بــأن يفعلــوا 
مــا يحلــو لهــم مــن أن يلغــي حاكــم الكــون شــريعته ويتــرك العالــم مــن دون قانــون 
يديــن المذنــب أو يبــرر المطيــع. فهــل نريــد أن نعــرف نتيجــة إبطــال شــريعة هللا؟ لقــد 
أجريــت هــذه التجربــة، فكانــت المشــاهد التــي حدثــت فــي فرنســا مرعبــة عندمــا 
صــار اإللحــاد هــو القــوة الحاكمــة. حينئــذ اتضــح للعالــم أن طــرح الــروادع التــي قــد 
فرضهــا هللا جانبــا معنــاه قبــول حكــم أقســى الطغــاة. فعندمــا يلقــي مقيــاس الِبــّر 

جانبــا يفســح المجــال لســلطان الشــر ليوطــد ســلطانه فــي األَرْض.
وأينمــا يرفــض النــاس وصايــا هللا ل تعــود الخطيئــة تبــدو خاطئــة ول الِبــّر مقبــول. 
وأولئــك الذيــن يرفضــون الخضــوع لحكــم هللا ليســوا أهــال لحكــم أنفســهم إطالقــا. 
وعن طريق تعاليمهم الوبيلة تتأصل روح التمرد في قلوب الصغار والشباب الذين 
هــم بطبعهــم متبرمــون بــكل ســيادة تفــرض عليهــم، وينتــج مــن ذلــك أن تصيــر حالــة 
المجتمــع حالــة تمــرد وتهــور. إن جماهيــر النــاس فيمــا هــم يســخرون مــن ســالمة نيــة 
مــن يطيعــون مطالــب هللا إنمــا يقبلــون ضــاللت الشــيطان بتلهُّــف. إنهــم يطلقــون 

لشــهواتهم العنــان ويرتكبــون الخطايــا التــي أوقعــت الدينونــة علــى الوثنييــن.

يحصدون الزوبعة
إن الذيــن يعلمــون النــاس الســتخفاف والســتهانة بوصايــا هللا يبــذرون بــذار 
التــي  الــروادع  كل  جانبــا  النــاس  طــرح  فــاذا  نفســها.  ثمــاره  ليحصــدوا  العصيــان 
تفرضهــا شــريعة هللا فــال بــد أن يســتخفوا بالقوانيــن اإلنســانية. وبمــا أن هللا ينهــي 
عــن أعمــال الخيانــة والطمــع والكــذب والغــش فالنــاس يوشــكون أن يدوســوا وصايــاه 
كأنهــا حائــل بينهــم وبيــن النجــاح العالمــي. لكــّن نتائــج إهمــال هــذه الوصايــا ســتكون 
النــاس  يخشــى  فلمــاذا  ملزمــة  الشــريعة  تكــن  لــم  فــاذا  يقدرونــه.  كانــوا  مــا  عكــس 
التعــدي والعصيــان؟ ل يعــود أحــد يأمــن علــى أمالكــه، والنــاس يغتصبــون أمــالك 
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جيرانهــم. وأقــوى النــاس يصيــر أغناهــم. والحيــاة نفســها ل تعــود لهــا حرمــة. وعهــد 
الزواج ل يعود يقف حصنا مقدسا يحمي العائلة. والرجل المقتدر يمكنه إذا أراد 
أن يغتصــب زوجــة قريبــه بالقــوة. والوصيــة الخامســة يمكــن أَيْضــاً طرحهــا جانبــا مــع 
الرابعــة. واألولد ل يعــودون يتورعــون عــن اغتيــال آبائهــم إذا كانــوا بذلــك يحصلــون 
اللصــوص  مــن  قبيلــة  يمســي  المتمــدن  والعالــم  الفاســدة.  قلوبهــم  رغبــات  علــى 

والســفاحين، وينتفــي مــن األَرْض الســالم والراحــة والســعادة.
إن التعليــم القائــل بــأن النــاس قــد أُعتقــوا مــن إطاعــة مطالــب هللا قــد أضعــف 
قــوة اللتــزام األدبــي فاكتســحت العالــم ســيول اإلثــم. فالتمــرد واإلســراف والفســاد 
قــد غمرتنــا كســيول عنيفــة جارفــة. فالشــيطان يعمــل فــي العائلــة، ورايتــه ترفــرف حتــى 
عــي المســيحية. هنــاك الحســد والظنــون الرديئــة والريــاء والنفــور  فــي البيــوت التــي تدَّ
والمنافسة والخصومات وخيانة األمانات المقدسة والنغماس في الشهوات. فكل 
نظــام المبــادئ والتعاليــم الدينيــة، الــذي ينبغــي أن يكــون أســاس الحيــاة الجتماعيــة 
إن  تنهــار وتصيــر حطامــا.  أن  توشــك  مترنحــة  كتلــة  قــد صــار  أنــه  يبــدو  ودعامتهــا، 
أحــط المجرميــن عندمــا يلقــى بهــم فــي الســجن ألجــل جرائمهــم تُرســل إليهــم الهدايــا 
ويعاملــون باللطــف والرعايــة كمــا لــو كانــوا قــد حصلــوا علــى رفعــة يُحســدون عليهــا 
رة  وتضفى على أخالقهم وجرائمهم شهرة عظيمة. والصحافة تنشر التفاصيل المنفِّ
تــدرب اآلخريــن علــى ممارســة الحتيــال والســرقة وجرائــم القتــل،  للرذيلــة، وهكــذا 
والشــيطان يبتهــج لنجــاح خططــه الجهنميــة. إن ســحر الرذيلــة وحيــاة البطــر والخالعــة، 
وتفشــي الدعــارة والســكر علــى نحــو مرعــب وحيــاة اإلثــم فــي كل أشــكاله ينبغــي أن 

توقــظ كل مــن يخافــون هللا حتــى يســألوا عمــا يجــب عملــه إليقــاف تيــار الشــر.

النتيجة الطبيعية
وقــد فســدت دور العــدل والقضــاء. فالحــكام يعملــون بدافــع حــب الكســب 
وحب الملذات الشــهوانية. ثم إن اإلفراط في شــرب الخمر قد أظلم عقول كثيرين 
حتــى كاد أن يســيطر الشــيطان عليهــم ســيطرة تامــة. والمحامــون قــد فســدوا وهــم 
يقبلــون الرشــوة ويُغــرر بهــم. والســكر والعربــدة والغضــب والحســد والخيانــة مــن كل 
ــْدَق  نــوع تـُـرى بيــن الذيــن يســنون القوانيــن وينفذونهــا: » الَْعــْدُل يَِقــُف بَِعيــًدا. ألن الصِّ

ُخــوَل « )إشــعياء 59: 14(. ــارِِع، َوالْســِتَقاَمَة لَ تَْســتَِطيُع الدُّ َســَقَط ِفــي الشَّ
إن اإلثم والظالم الروحي اللذين سادا تحت سيادة روما كانا النتيجة الطبيعية 
س وإبطالــه، ولكــن أيــن الســبب فــي انتشــار اإللحــاد ورفــض  ــاب الُمَقــدَّ لكبــت اَلِْكتَ
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شــريعة هللا ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن فســاد تحــت النــور الكامــل الوهــاج فــي عصــر 
الحريــة الدينيــة؟ اآلن إذ يعجــز الشــيطان عــن إبقــاء العالــم تحــت ســيادته بإبعــاد 
س يلجــأ إلــى وســائل أخــرى إلتمــام ذلــك الغــرض نفســه. فمالشــاة  اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
ــخ العتقــاد  اإليمــان بالكتــاب تخــدم غرضــه تمامــا كمالشــاة الكتــاب نفســه. وإذ يرسِّ
بــأن شــريعة هللا ليســت ملزمــة يســوق النــاس إلــى التعــدي بقــوة فعالــة كمــا لــو كانــوا 
يجهلــون هللا تمامــا ول يعرفــون وصايــاه. واآلن كمــا فــي العصــور الســالفة اســتخدم 
الكنيســة فــي تعضيــد خططــه وأغراضــه. فالتنظيمــات الدينيــة فــي هــذا العصــر قــد 
الكتــاب، وإذ جادلــوا  فــي  المبيّنــة  الشــعبية  الحقائــق غيــر  إلــى  رفضــت اإلصغــاء 
فيهــا فقــد قدمــوا تفســيرات واتخــذوا مواقــف كان مــن آثارهــا بــذر بــذار الشــكوك 
واإللحــاد. وإذ تعلقــوا بالضاللــة البابويــة الخاصــة بخلــود النفــس الطبيعــي ووعــي 
المــرء عنــد المــوت رفضــوا الحصــن الوحيــد ضــد خدعــة مناجــاة األرواح. وعقيــدة 
العــذاب األبــدي قــادت كثيريــن إلــى الشــك فــي الكتــاب. وإذ طلبــوا مــن النــاس 
بحفــظ الوصيــة الرابعــة وجــدوا أن اليــوم الســابع مفــروض علــى الشــعب، فلكــي 
يحــرروا أنفســهم مــن واجــب ل يرغبــون فــي إتمامــه كانــت الوســيلة الوحيــدة لذلــك 
ملزمــة.  عــادت  مــا  شــريعة هللا  أن  المشــهورين  المعلميــن  مــن  كثيــرون  يعلــن  أن 
وهكــذا القــوا عنهــم الشــريعة والســبت معــا. وإذ ينتشــر عمــل إصــالح الســبت فــإن 
رفــض الشــريعة اإللهيــة هــذا لتجنــب مطالــب الوصيــة الرابعــة ســيصير عامــا تقريبــا. 
إن تعاليــم القــادة الدينييــن قــد فتحــت الطريــق لإللحــاد ولمناجــاة األرواح واحتقــار 
شــريعة هللا المقدســة، وعلــى رؤوس هــؤلء القــادة تســتقر مســؤولية مخيفــة عــن 

اإلثــم المتفشــي فــي العالــم المســيحي.
ومــع ذلــك فــإن هــذا الفريــق مــن النــاس قــد أبــرزوا الدعــاء بــأن الفســاد الســريع 
النتشــار إنمــا يُعــزي باألكثــر إلــى انتهــاك قدســية » الســبت المســيحي « المزعــوم، 
فــي آداب  بــأن يحــدث تحســنا كبيــرا  يــوم األحــد كفيــل  فــي حفــظ  التشــدد  وبــأن 
كثيــرة  أماكــن  فــي  كُــرز  أمريــكا حيــث  فــي  باألكثــر  الدعــاء شــائع  هــذا  المجتمــع. 
بعقيــدة الســبت الحقيقــي. وهنــا نجــد أن عمــل العتــدال )المتنــاع عــن المســكرات 
والمخــدرات(، الــذي هــو مــن أشــهر وأهــم اإلصالحــات األدبيــة، مرتبــط فــي كثيــر مــن 
األحيــان بحركــة يــوم األحــد. والمدافعــون عــن يــوم األحــد يصــورون أنفســهم كمــن 
يعملــون علــى ترقيــة أســمى مصالــح المجتمــع، والذيــن يرفضــون النضمــام إليهــم 
يُشــهَّر بهــم علــى أنهــم أعــداء العتــدال واإلصــالح. بَيْــَد أَنَّ ارتبــاط حركــة لترســيخ 
الضاللــة بعمــل حســن فــي حــد ذاتــه، ليــس حجــة تبــرَّر الضاللــة. فقــد نخفــي الســم 
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بطعــام صحــي لكننــا ل نغيــر طبيعتــه أو مفعولــه. بالعكــس، فهــو ســيكون أشــد خطــرا 
إذ المرجــح أن يتناولــه اإلنســان فــي غفلــة مــن أمــره. إن مــن بيــن مكايــد الشــيطان 
كونــه يمــزج بالضــالل قــدرا كافيــا مــن الحــق يجعلــه مقبــول ومستســاغا. قــد يدافــع 
دعــاة حركــة يــوم األحــد عــن إصالحــات يحتــاج إليهــا الشــعب وعــن مبــادئ تتفــق 
وتعاليــم الكتــاب، لكــّن اقترانهــا بمبــدأ مناقــض لشــريعة هللا يُبعــد عنهــم عبيــده. 

فليــس مــا يبــرر طرحهــم وصيــة هللا ليعتنفــوا وصايــا النــاس.
عبــر الضاللتيــن العظيمتيــن، وهمــا خلــود النفــس وتقديــس يــوم األحــد، ســيوقع 
الشــيطان النــاس تحــت ســلطان مخادعاتــه. وفيمــا ترســي الضاللــة األولــى أســس 
مناجــاة األرواح تربطهــم الضاللــة الثانيــة بعجلــة رومــا. وســيكون البروتســتانت فــي 
الوليــات المتحــدة هــم أول مــن يمــدون أيديهــم عبــر الهــوة ليمســكوا بيــد مناجــاة 
األرواح. وســيمدون أيديهم عبر الهوة لمصافحة الســلطة الكاثوليكية، وتحت تأثير 
هــذا التحــاد الثالثــي ستســير هــذه البــالد )الوليــات المتحــدة( فــي إثــر خطــوات 

رومــا وهــي تــدوس علــى حقــوق الضميــر.
وبما أن مناجاة األرواح تقلد المسيحية السمية اليوم بحيث تكاد تشبهها تماما 
فــإن لهــا قــوة أعظــم علــى التغريــر بالنفــوس واصطيادهــا فــي أشــراكها. والشــيطان 
نــور.  مــالك  شــبه  فــي  وســيظهر  اليــوم.  الشــائعة  الطريقــة  يهتــدي حســب  نفســه 
وعــن طريــق وســيلة مناجــاة األرواح ســتجري آيــات، فالمرضــى سيُشــفون وســتجرى 
عجائــب ل مجــال إلنكارهــا. وإذ تعتــرف األرواح باإليمــان باَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس وتبــدي 

احترامهــا لقوانيــن الكنيســة فــإن عملهــا ســيُقبل علــى إنــه إظهــار لقــدرة هللا.
يصعــب علــى المــرء أن يتبيــن اآلن الخــط الفاصــل بيــن المعترفيــن بالمســيحية 
اســتعداد  أتــم  علــى  العالــم، وهــم  يحبــه  مــا  يحبــون  الكنائــس  واألشــرار. فأعضــاء 
لالندمــاج بأهلــه، والشــيطان مصمــم علــى أن يضــم الفريقيــن فــي هيئــة واحــدة، 
والبابويــون  األرواح.  مناجــاة  معتنقــي  مــع  الجميــع  بجرفــه  دعوتــه  يقــّوي  وهكــذا 
الذيــن يفخــرون بالمعجــزات علــى أنهــا العالمــة األكيــدة للكنيســة الحقيقيــة ســرعان 
يلقــون  بعدمــا  والبروتســتانت  المعجــزات،  صانعــة  القــوة  بهــذه  ســينخدعون  مــا 
عنهــم تــرس الحــق ســينخدعون هــم أَيْضــاً. فالبابويــون والبروتســتانت وأهــل العلــم 
ســيقبلون جميعهــم صــورة التقــوى مــن دون قوتهــا. وســيرون فــي هــذا التحــاد حركــة 
جليلة عظيمة لهداية العالم وابتداء حكم األلف ســنة الذي ظلوا ينتظرونه طويال.

بواســطة مناجــاة األرواح ســيبدو الشــيطان محســنا للجنــس البشــري، يشــفي 
أمــراض النــاس ويتظاهــر بتقديــم نظــام جديــد ســام إلــى العقيــدة الدينيــة، ولكنــه فــي 
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الوقت نفسه يقوم بعمله المهلك المدمر. فتجاربه تودي بجماهير كثيرة من الناس 
إلــى الهــالك. إن عــدم العتــدال يخلــع العقــل عــن عرشــه، والنغمــاس فــي الشــهوات 
والخصومات وسفك الدماء تأتي في إثر ذلك. والشيطان يتبهج بالحروب ألنها تثير 
أشــر شــهوات النفــس، وحينئــذ تكتســح إلــى األبديــة ضحاياهــا الذيــن قــد انحــدروا إلــى 
أعماق هاوية الرذيلة وسفك الدماء. وغرضه هو إثارة الدول لتحارب بعضها بعضا، 
ألنــه بهــذه الوســيلة يَُحــوِّل أفــكار النــاس عــن الســتعداد للوقــوف ثابتيــن فــي يــوم هللا.

السيطرة على العناصر
ثم إن الشيطان يعمل أَيْضاً من خالل العناصر ليجمع حصاده من النفوس غير 
المتأهبــة. لقــد درس أســرار معامــل الطبيعــة، وهــو يبــذل كل مــا فــي قدرتــه ليســيطر 
على العناصر بقدر ما يسمح له به هللا. فعندما ُسمح له بأن يُبلي أيوب، سرعان ما 
اكتســح قطعانــه ومواشــيه وعبيــده وبيوتــه وأولده فــي باليــا متتابعــة. إن هللا هــو الــذي 
يحمي خالئقه ويسيج حولهم حتى ل يهلكهم المهلك. لكّن العالم المسيحي برهن 
علــى احتقــاره شــريعة الــرب، والــرب ســيفعل مــا أعلــن انــه ســيفعله: يمنــع بركاتــه عــن 
األَرْض ويرفــع رعايتــه الحافظــة بعيــدا عّمــن يتمــردون علــى شــريعته ويعلّمــون غيرهــم 
ويرغمونهم على ذلك التمرد. ثم إن للشــيطان ســلطانا على كل من ل يحرســهم هللا 
حراســة خاصــة. وهــو ســيرضى عــن البعــض وينجحهــم لكــي يعضــد مكايــده، وســيوقع 

المتاعــب واآللم بآخريــن ويُقنــع النــاس بــأن هللا هــو مــن يفعــل ذلــك.
فــإذ يُظهــر الشــيطان نفســه لبنــي اإلنســان كالطبيــب العظيــم الــذي يســتطيع 
إبــراء كل أســقامهم فهــو ســيأتي باألمــراض والكــوارث إلــى أن تصيــر المــدن العظيمــة 
والفواجــع  الكــوارث  ففــي  يعمــل.  هــو  اآلن  وحتــى  يبابــا.  خرابــا  بالنــاس  العامــرة 
التــي تحــدث فــي البحــار وعلــى اليابســة وفــي الحرائــق الهائلــة واألعاصيــر العظيمــة 
ــرد المخيــف والزوابــع والســيول والعواصــف وأمــواج المــد والــزلزل فــي  والمطــر والبَ
كل مــكان وبــآلف األشــكال، فــي هــذه كلهــا يســتخدم الشــيطان قوتــه وســلطانه. 
المجاعــات  ذلــك  أذيــال  فــي  الناضجــة للحصــاد فتجــيء  المحاصيــل  يكتســح  إنــه 
والضيقــات والكــروب. وهــو يطلــق فــي الجــو روائــح عفنــة قاتلــة فيهلــك آلف النــاس 
بالوبــاء. وهــذه الكــوارث ســتصير أكثــر وأكثــر فــي وتيــرة حدوثهــا وفــي شــدة النوائــب 
التــي ســتحدثها. وســيحل الهــالك باإلنســان والحيــوان: » نَاَحــْت َذبُلـَـِت األَرْض «. 
ْوا  تََعــدَّ ألَنَُّهــْم  ُســكَّانَِها  تَْحــَت  تََدنََّســْت  َواألَرْض  األَرْض.  َشــْعِب  ُمرْتَِفُعــو  » َحــزَِن 

ــرَائَِع، َغيَّــُروا الَْفِريَضــَة، نََكثُــوا الَْعْهــَد األبــديَّ « )إشــعياء 24: 4، 5(. الشَّ
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وحينئــذ ســيقنع ذلــك المخــادع األعظــم النــاس بــأن مــن يخدمــون هللا هــم مســببو 
كل هذه الشرور. والناس الذين قد أثاروا غضب السماء سيوقعون تبعة متاعبهم 
ومصائبهــم علــى الذيــن طاعتهــم لوصايــا هللا هــي توبيــخ دائــم لشــرور أولئــك العصــاة. 
وســيُعلن أن الناس يغيظون هللا بتعديهم شــريعة يوم األحد، وأن هذه الخطيئة قد 
جلبــت كل تلــك المصائــب التــي لــن تكــف حتــى يعــود النــاس إلــى حفــظ يــوم األحــد 
وينفذون ذلك بكل دقة، وأن الذين يطالبون بحفظ الوصية الرابعة وبذلك يقوضون 
إكــرام يــوم األحــد ويدنســونه هــم مكــدرو الشــعب، إذ يمنعونهــم مــن اســترداد رضــى 
هللا ونجاحهــم المــادي. وهكــذا فتلــك التهمــة التــي وقعــت فــي القديــم علــى خــادم 
ــا رَأَى أَْخــآُب  هللا ســتتكرر علــى األســس نفســها التــي بُنــي عليهــا التهــام األول، » َولَمَّ
ْر إِْســرَائِيل، بـَـْل  ُر إِْســرَائِيل؟ « فََقــاَل: » لـَـْم أُكَــدِّ إِيلِيَّــا قـَـاَل لـَـُه أَْخــآُب: » أَأَنـْـَت ُهــَو ُمَكــدِّ
أَنـْـَت َوبَيْــُت أَِبيــَك ِبتَرْكُِكــْم َوَصايـَـا الــرَّبِّ َوِبَســيْرَِك َورَاَء الْبَْعلِيــِم « )1ملــوك 18: 17، 
18(. وإذ تثيــر التُّهــم الكاذبــة غضــب النــاس فســيتخذون ضــد ســفراء هللا إجــراء كثيــر 

الشــبه بــذاك الــذي اتخــذه إِْســرَائِيل المرتــد ضــد إيليــا.

القوة الصانعة المعجزات
التــي تظهــر عــن طريــق مناجــاة األرواح ســيبدو  المعجــزات  القــوة صانعــة  إن 
بــاألرواح  تأثيرهــا ضــد الذيــن يختــارون إطاعــة هللا أكثــر مــن النــاس. والتصــالت 
ســتعلن أن هللا قــد أرســلها إلقنــاع رافضــي يــوم األحــد بخطئهــم وضاللهــم، مؤكــدة 
لهــم أن قوانيــن البــالد ينبغــي إطاعتهــا كمــا لــو كانــت هــي شــريعة هللا. وســتندب 
بــأن انحطــاط األخــالق ســببه  الديــن  شــر العالــم العظيــم وتدعــم شــهادة معلمــي 
تدنيــس يــوم األحــد. وســيثور غضــب عظيــم ضــد كل مــن يرفضــون قبــول شــهادتهم.

إن سياســة الشــيطان فــي حربــه األخيــرة هــذه ضــد شــعب هللا هــي السياســة 
نفســها التــي اتخذهــا عنــد بــدء الصــراع الهائــل فــي الســماء. لقــد ادعــى إنــه إنمــا 
يحــاول توطيــد حكــم هللا بينمــا هــو فــي الخفــاء يبــذل كل جهــد لتقويضــه. العمــل 
ذاتــه الــذي كان يحــاول إنجــازه اتَّهــم بــه المالئكــة األمنــاء. وسياســة الخــداع إياهــا 
هــي الطابــع الــذي يتميــز بــه تاريــخ كنيســة رومــا. لقــد اعترفــت بأنهــا تقــوم بــدور 
نائــب الســماء، فــي حيــن أنهــا كانــت تحــاول أن ترفــع نفســها فــوق هللا وأن تغيِّــر 
لإلنجيــل  المــوت ألجــل ولئهــم  ذاقــوا  الذيــن  اتهــم  رومــا  وتحــت حكــم  شــريعته. 
الوســائل  كل  اســتخدمت  وقــد  الشــيطان،  مــع  متحالفــون  شــر  فاعلــو  بأنهــم 
إللحــاق العــار بهــم لكــي يظهــروا أََمــام عيــون الشــعب وحتــى أََمــام أنفســهم أنهــم 

590, 591



المعركة المقبلة  |  539

إهــالك  الشــيطان  يحــاول  ففيمــا  اآلن.  الحــال  ســتكون  وهكــذا  المجرميــن.  شــر 
الذيــن يكرمــون شــريعة هللا ســيجعلهم يُتهمــون بأنهــم يكســرون الشــريعة ويهينــون 

هللا ويجلبــون الضربــات علــى العالــم.
إن هللا ل يرغم اإلرادة أو الضمير على عمل شيء. لكّن الشيطان يدأب دائما 
في اإلرغام بواســطة القســوة لكي يســيطر على الذين ل يســتطيع أن يخدعهم بغير 
ذلــك. فعــن طريــق الخــوف أو العنــف يحــاول التحكــم فــي الضميــر ليظفــر بالــولء 
لنفســه. فلكــي يتــم لــه هــذا يقــوم بعملــه عــن طريــق الســلطات الدينيــة والدنيويــة إذ 

يــن فــي ذلــك شــريعة هللا. يحرضهــم علــى تنفيــذ الشــرائع البشــرية متحدِّ
إن َمــن يكرمــون الســبت كمــا هــو وارد فــي اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس ســيعيَّرون كأعــداء 
الفوضــى  ويســببون  للمجتمــع  األدبيــة  الــروادع  يهدمــون  والنظــام، وكمــن  للقانــون 
مــن  المنبعــث  تحفُّظهــم  وســيُعتبَر  األَرْض.  علــى  دينونــة هللا  وينزلــون  والفســاد، 
ضميــر حــي عنــادا وصالبــة رأي واحتقــارا للســلطات. وســيتهمون بإضمــار الكراهيــة 
للحكومــة. والخــدام الذيــن ينكــرون حــق شــريعة هللا ســيقدمون مــن علــى المنبــر 
نصائــح تحــث الشــعب علــى إطاعــة الســلطات كترتيــب إلهــي. وفــي دور التشــريع 
ودور القضاء ستشــوه أخالق حافظي الوصية ويدانون. وستفســر أقوالهم تفســيرا 

كاذبــا، وســتُنعت بواعثهــم بأســوأ النعــوت.
وإذ ترفــض الكنائــس البروتســتانتية الحجــة الكتابيــة الواضحــة فــي الدفــاع عــن 
شــريعة هللا فســيتوقون إلى إســكات الذين ل يمكنهم هدم إيمانهم بالكتاب. ومع 
أنهــم يتعامــون عــن الحقيقــة فإنهــم اآلن يتخــذون إجــراء يــؤدي إلــى اضطهــاد أولئــك 
الذيــن بســالمة نيــة يرفضــون عمــل مــا يعملــه باقــي النــاس فــي العالــم المســيحي 

الذيــن يعترفــون بمطالــب الســبت البابــوي.
إقناعهــا  أو  الطبقــات  كل  إرشــاء  فــي  معــا  والدولــة  الكنيســة  أحبــار  ســيتحد 
مقامهــا  ســتقوم  إلهيــة  ســلطة  إلــى  والفتقــار  األحــد.  يــوم  إكــرام  علــى  وإرغامهــا 
التشــريعات الجائــرة. والفســاد السياســي يالشــي محبــة الحــق والعــدل والعتبــار 
علــى رضــى  والمشــرعون  الحــكام  يحصــل  لكــي  الحــرة  أمريــكا  فــي  للحــق، وحتــى 
يــوم  النــاس حفــظ  يلــزم  تشــريع  بإصــدار  الجماهيــر  لمطلــب  الجمهــور يخضعــون 
تضحيــات  أصحابهــا  كلفــت  التــي  الضميــر  حريــة  اآلن  بعــد  تُحتــرم  ولــن  األحــد. 
هائلــة. وفــي الصــراع الوشــيك الوقــوع ســنرى كلمــات النبــي ممثلــة أََمامنــا إذ يقــول: 
الَِّذيــَن  نَْســلَِها  بَاِقــي  َمــَع  َحْربًــا  لِيَْصَنــَع  َوَذَهــَب  الَْمــْرأَِة،  َعلَــى  التِّنِّيــُن  » فََغِضــَب 

.)17  :12 )رؤيــا  الَْمِســيِح «  يَُســوَع  َشــَهاَدُة  َوِعْنَدُهــْم  هللِا،  َوَصايَــا  يَْحَفظُــوَن 
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لَُهــْم  الَْقــْوِل فَلَيْــَس  ِمثْــَل هــَذا  يَُقولُــوا  لَــْم  إِْن  ــَهاَدِة.  َوإلــى الشَّ ــِريَعِة  » إلــى الشَّ
ــه شــعب هللا إلــى الكتــاب كحافــظ لهــم مــن تأثيــر  فَْجــٌر! « )إشــعياء 8: 20(. يُوجَّ
الشــيطان كل حيلــة  المضلــة. ويســتخدم  الظلمــة  أرواح  وقــوة  الكذبــة  المعلميــن 
ممكنــة ليحــول بيــن النــاس وحصولهــم علــى معرفــة الكتــاب، ألن أقوالــه الصريحــة 
تفضــح مخاتالتــه. وفــي كل انتعــاش لعمــل هللا ينهــض ســلطان الشــر ليبــذل جهــدا 
يبــذل قصــارى جهــده لحــرب أخيــرة يثيرهــا ضــد  أعظــم ونشــاطا أوفــر. وهــو اآلن 
المســيح وتابعيــه. والخدعــة األخيــرة ســتظهر أََمامنــا عــن قريــب. فالمســيح الدجــال 
ســيمارس أعمالــه العجيبــة أََمــام أنظارنــا. وســيكون تقليــده دقيقــا جــدا بحيــث يشــبه 
الحقيقــي، وهكــذا يســتحيل التمييــز بيــن الثنيــن إل بواســطة اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس. 

فبواســطة شــهادته ينبغــي فحــص كل بيــان وكل معجــزة.
ســيتعرض الذيــن يحاولــون إطاعــة كل وصايــا هللا للمقاومــة والســخرية. لكنهــم 
يســتطيعون الثبــات فــي هللا وحــده. ولكــي يحتملــوا التجربــة المقبلــة عليهــم يجــب 
أن يفهمــوا إرادة هللا كمــا هــي معلنــة فــي كلمتــه، ويســتطيعون إكرامــه فقــط بقــدر 
مــا يكــون عندهــم إدراك صحيــح لصفاتــه وحكمــه ومقاصــده ويعملــون طبقــا لهــا. 
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وليــس غيــر الذيــن قــد حصنــوا عقولهــم بحقائــق الكتــاب يثبتــون فــي هــذا الصــراع 
األخيــر العظيــم. هــذا الختبــار الفاحــص ســتمر بــه كل نفــس: هــل أطيــع هللا أكثــر مــن 
النــاس؟ الســاعة الحاســمة قريبــة اآلن. فهــل أقدامنــا راســخة علــى صخــرة كلمــة هللا 
الثابتــة؟ وهــل نحــن متأهبــون ألن نقــف ثابتيــن دفاعــا عــن وصايــا هللا وإيمــان يســوع؟

القبــر،  مــن  ثانيــة  ويقــوم  أنــه ســيُقتل  قبــل صلبــه  لتالميــذه  المخلّــص  أوضــح 
لكــّن  وقلوبهــم.  عقولهــم  فــي  األقــوال  هــذه  ليرّســخوا  حاضريــن  المالئكــة  وكان 
التالميــذ كانــوا ينتظــرون الخــالص الزمنــي مــن نيــر الرومــان فلــم يســتطيعوا احتمــال 
فكــرة كــون ذلــك الــذي قــد تركــزت فيــه كل آمالهــم ينبغــي أن يقاســي موتــا مشــينا. 
واألقــوال التــي كانــوا فــي حاجــة إلــى أن يذكروهــا غابــت عــن أذهانهــم، وعندمــا 
حطــم  قــد  يســوع  مــوت  إن  اســتعداد.  غيــر  علــى  وجدتهــم  التجربــة  وقــت  جــاء 
النبــوات نجــد  لــم يكــن قــد ســبق فأنذرهــم. كذلــك فــي  لــو  آمالهــم بالتمــام كمــا 
التالميــذ بواســطة  أََمــام  بــكل جــالء كمــا كان واضحــا  أََمامنــا  المســتقبل واضحــا 
الســتعداد  وعمــل  النعمــة  زمــن  بانتهــاء  المتصلــة  فالحــوادث  المســيح.  أقــوال 
لزمــان الضيــق معروضــة بوضــوح. لكــن جماهيــر مــن النــاس ل يدركــون مــن هــذه 
الحقائــق المهمــة أكثــر ممــا لــو لــم تكــن قــد أعلنــت. فالشــيطان ينتظــر ليختطــف 
زمــان  وســيجدهم  الخــالص،  بشــأن  حكمــاء  يجعلهــم  أن  يمكــن  تأثيــر  كل  بعيــدا 

مســتعدين. غيــر  الضيــق 
علــى  ر  تُصــوَّ بحيــث  جــدا  مهمــة  إنــذارات  العالــم  إلــى  هللا  يرســل  عندمــا 
الســماء  وســط  فــي  طائــرون  وهــم  القديســين  المالئكــة  بواســطة  معلنــة  أنهــا 
إلــى  يلتفــت  أن  التفكيــر والتعقــل  بقــوى  إنســان موهــوب  مــن كل  يطلــب  فإنــه 
الوحــش  عبــادة  ضــد  بهــا  المقضــي  المخيفــة  الضربــات  إن  ويعيهــا.  الرســالة 
باجتهــاد  النبــوات  لــدرس  الــكل  تقــود  أن  ينبغــي   )11-9  :14 )رؤيــا  وصورتــه 
جمــوع  لكــن  قبولهــا.  تجنــب  يمكنهــم  وكيــف  الوحــش  ســمة  هــي  مــا  ليتعلمــوا 
فالرســول  الخرافــات.  إلــى  فيميلــون  الحــق  ســماع  عــن  آذانهــم  يحولــون  النــاس 
ـُه َســيَُكوُن  بولــس وهــو ينظــر إلــى األََمــام، إلــى األيــام األخيــرة يعلــن قائــال: » ألَنّـَ
ِحيــَح « )2تيموثــاوس 4: 3(. وهــا قــد جــاء  َوقْــٌت لَ يَْحتَِملُــوَن ِفيــِه التَّْعلِيــَم الصَّ
فــي  يتدخــل  ألنــه  الكتابــي  الحــق  يريــدون  ل  النــاس  فجماهيــر  الوقــت.  ذلــك 
رغبــات القلــب الخاطــئ المحــب للعالــم، والشــيطان يقــدم إليهــم المخاتــالت 

يحبونهــا.  التــي  والمخادعــات 
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شعب الكتاب
س واَلِْكتـَـاب  لكــّن هللا ســيكون لــه علــى األَرْض شــعب يحفظــون اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّ
آراء  فــال  اإلصالحــات.  كل  وأســاس  التعاليــم  لــكل  كمقيــاس  وحــده،  الُمَقــدَّس 
العلمــاء أو اســتنتاجات العلــم ول عقائــد المجامــع الكنســية أو قراراتهــا، التــي هــي 
التــي تمثلهــا، وصــوت األغلبيــة — كل هــذه ل  الكنائــس  كثيــرة ومختلفــة بنســبة 
ينبغــي اعتبارهــا، منفــردة أو مجتمعــة، برهانــا فــي جانــب أي فقــرة مــن العقيــدة 
الدينيــة أو ضدهــا. فقبــل قبــول أي تعليــم أو وصيــة ينبغــي أن نســأل مــا إذا كان 

مســتندا إلــى قــول الــرب أم ل. وهــل هــو يتفــق مــع: » هكــذا قــال الــرب «.
توجيههــا  مــن  بــدل  اإلنســان  إلــى  األنظــار  يوجــه  أن  دائمــا  الشــيطان  يحــاول 
الالهــوت  وأســاتذة  والرعــاة  األســاقفة  إلــى  يتطلعــون  النــاس  ويجعــل  إلــى هللا. 
أنفســهم.  نحــو  واجبهــم  ليعرفــوا  الكتــب  يفتشــوا  أن  مــن  بــدل  لهــم  كمرشــدين 
الجماهيــر  فــي  يؤثــر  أن  يمكنــه  القــادة  هــؤلء  عقــول  علــى  يســيطر  إذ  وحينئــذ 

إرادتــه. حســب 
بســرور،  الشــعب  عامــة  ســمعه  الحيــاة  بــكالم  ليتكلــم  المســيح  جــاء  عندمــا 
الكهنــة وقــادة األمــة  لكــّن رئيــس  بــه.  آمنــوا  الكهنــة والرؤســاء  مــن  وكثيــرون حتــى 
عقــدوا العــزم علــى إدانتــه ورفــض تعاليمــه. ومــع أنهــم أخفقــوا فــي كل محاولتهــم 
اإللهيــة  القــوة  بتأثيــر  يحســوا  أن  إل  يســعهم  ولــم  ضــده،  شــكاية  يجــدوا  أن  فــي 
والحكمــة المصاحبــة ألقوالــه، فقــد حبســوا أنفســهم فــي نطــاق التعصــب ورفضــوا 
انصــع البراهيــن علــى كونــه مســيا لئــال يضطــروا إلــى أن يصيــروا لــه تالميــذ. كان 
خصــوم يســوع هــؤلء قومــا تعلــم الشــعب منــذ نعومــة أظفارهــم أن يكرموهــم، 
واعتــادوا النحنــاء أََمــام ســلطانهم بــكل ثقــة. وقــد تســاءل النــاس قائليــن: » كيــف 
ل يؤمــن رؤســاؤنا وكتبتنــا العلمــاء بيســوع؟ أمــا كان هــؤلء القــوم األتقيــاء يقبلونــه 
األمــة  قــاد  الــذي  هــو  المعلميــن  هــؤلء  مثــل  نفــوذ  إن  المســيح؟ «  هــو  كان  لــو 

اليهوديــة إلــى رفــض فاديهــا. 
وتلــك الــروح التــي حرّضــت أولئــك الكهنــة والرؤســاء ل يــزال يظهرهــا كثيــرون 
س  ــاب الُمَقــدَّ ممــن يدعــون التقــوى والقداســة. إنهــم يرفضــون فحــص شــهادة اَلِْكتَ
الخاصــة بالحقائــق المتعلقــة بهــذه األيــام. يشــيرون إلــى كثــرة عددهــم ووفــرة غناهــم 
أنهــم قليلــو  الحــق ومناصريــه علــى  إلــى دعــاة  بــازدراء  وذيــوع شــهرتهم، وينظــرون 

العــدد فقــراء غيــر معروفيــن ويعتنقــون عقيــدة تفصــل بينهــم وبيــن العالــم.
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تمجيد السلطة البشرية
وقــد ســبق المســيح فــرأى أن ادعــاء الســلطان غيــر الالئــق الــذي يتمســك بــه 
الكتبــة والفريســيون لــن ينتهــي بشــتات اليهــود. لقــد كانــت لــه بصيــرة النبــي فــرأى 
لعنــة  كان  الــذي  األمــر  الضمائــر،  علــى  للســيطرة  البشــرية  الســلطة  تعظيــم  عمــل 
رهيبــة للكنيســة فــي كل العصــور. وإن الويــالت المخيفــة التــي نطــق بهــا ضــد الكتبــة 
القــادة  أولئــك  يتبعــوا  كــي ل  الشــعب  إلــى  التــي وجههــا  والفريســيين، وإنذاراتــه 

العميــان، إنمــا ســجلت إلنــذار األجيــال المقبلــة.
فعلــى  س.  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  تفســير  بحــق  لإلكليــروس  رومــا  كنيســة  تحتفــظ 
أســاس كــون اإلكليــروس هــم وحدهــم أكفــاء لشــرح كلمــة هللا مــن دون غيرهــم 
قــدم  اإلصــالح  أن  ومــع  الحــق.  هــذا  مــن  الشــعب  عامــة  ُحــرم  فقــد  النــاس  مــن 
الــذي ســارت عليــه رومــا يمنــع جموعــا  إلــى الجميــع فــإن المبــدأ نفســه  الكتــاب 
لقــد تعلمــوا  الكتــاب ألنفســهم.  تفتيــش  مــن  البروتســتانتية  الكنائــس  فــي  غفيــرة 
يجــرؤون  ل  ممــن  آلف  ويوجــد  الكنيســة،  فســرتها  قــد  كمــا  تعاليمهــا  يقبلــوا  أن 
علــى قبــول شــيء يناقــض عقيدتهــم أو تعليــم كنيســتهم الثابــت، مهمــا كان ذلــك 

الكتــاب. فــي  الشــيء واضحــا 
فــإن  الكذبــة  المعلميــن  ضــد  إنــذارات  مملــوءاً  الكتــاب  كــون  رغــم  وعلــى 
رجــال  أيــدي  بيــن  أرواحهــم  حفــظ  يســتودعوا  ألن  هكــذا  مســتعدون  كثيريــن 
أن  يمكنهــم  ل  ممــن  بالديــن  المعترفيــن  مــن  آلف  اليــوم  ويوجــد  اإلكليــروس. 
يقدمــوا ســببا واحــدا عــن إيمانهــم الــذي يعتنقونــه أكثــر مــن قولهــم أن هــذا هــو 
مــرور  المخلــص  بتعاليــم  يمــرون  إنهــم  الدينييــن.  رؤســائهم  مــن  تعلمــوه  قــد  مــا 
الكــرام حتــى يــكادون ل يالحظونهــا، ويضعــون ثقتهــم التامــة فــي الخــدام. ولكــن 
نعلــم  لــم  مــا  نفوســنا  إرشــاد  نســتأمنهم علــى  الخــدام معصومــون؟ وكيــف  هــل 
مــن كلمــة هللا أنهــم حاملــوا مشــعل النــور؟ إن انعــدام الشــجاعة األدبيــة بحيــث 
ل يميــل اإلنســان عــن الطريــق المألــوف الــذي يســير فيــه العالــم يجعــل كثيريــن 
والســتقصاء  الفحــص  مــن  وبنفورهــم  العلمــاء،  خطــوات  اثــر  فــي  يســيرون 
بأنفســهم وألنفســهم يصيــرون مكبليــن بسالســل الضــالل بــال أمــل فــي الحريــة. 
فــي  بــكل وضــوح  للعيــان  العصــر مكشــوف  بهــذا  الخــاص  الحــق  أن  يــرون  إنهــم 
يســمحون  انهــم  ال  إلعالنــه،  مرافقــا  الُْقــُدِس  الــرُّوح  بقــوة  ويحســون  الكتــاب 
وضمائرهــم  عقولهــم  ان  ومــع  النــور.  عــن  تبعدهــم  بــأن  اإلكليــروس  لمقاومــة 
يخالــف  تفكيــرا  تفكــر  أن  علــى  تجــرؤ  ل  المخدوعــة  النفــوس  هــذه  فــإن  مقتنعــة 

596, 597



اَلِْكتَاب الُمَقدَّس خير حافظ  |  545

علــى  بهمــا  ــى  يُضحَّ األبــدي  الشــخصي وصالحهــم  الخــادم، وحكمهــم  يقولــه  مــا 
آخــر. شــخص  بــه  يتمســك  الــذي  والتعصــب  والكبريــاء  اإليمــان  عــدم  مذبــح 

خيوط المحبة الحريرية
المؤثــرات  خــالل  مــن  بواســطتها  الشــيطان  يعمــل  التــي  الطــرق  هــي  كثيــرة 
البشــرية فــي تعميــة أســراه. انــه يســتحوذ علــى جماهيــر كثيــرة لنفســه إذ يربطهــم 
المســيح. وســواء كان  أعــداء صليــب  لمــن هــم  المحبــة  بخيــوط حريريــة، خيــوط 
هــذا الرتبــاط ارتبــاط اآلبــاء أو األبنــاء أو األزواج أو ارتباطــا اجتماعيــا فالتأثيــر هــو 
هــو ل يتغيــر، فمقاومــو الحــق يســتخدمون ســلطانهم فــي الســيطرة علــى الضميــر، 
والنفوس الممَســكة تحت ســلطتهم ليســت لديها الشــجاعة الكافية أو الســتقالل 

بالواجــب. اِقِْتناعهــا  إلطاعــة 
فــي  والكتــاب  علينــا،  يســتحيل  ونحــن  ينفصــالن،  ل  ومجــده  هللا  حــق  إّن 
ل  أنــه  قائليــن  يدعــون  كثيــرون  المغلوطــة.  بــاآلراء  هللا  نكــرم  أن  أيدينــا،  متنــاول 
يهــم مــا الــذي يعتقــده اإلنســان إذا كانــت حياتــه حيــاة مســتقيمة. لكــّن العقيــدة 
هــي التــي تشــكل الحيــاة. فــاذا كان النــور والحــق فــي متنــاول أيدينــا ونحــن نهمــل 
الســتفادة مــن ميــزات اســتماعه ورؤيتــه فإننــا فــي الواقــع نرفضــه، ونحــن نختــار 

النــور. علــى  ونفضلهــا  الظلمــة 
» توجــد طريــق تظهــر لإلنســان مســتقيمة وعاقبتهــا طــرق المــوت « )أمثــال 
16: 25( ليــس الجهــل عــذرا عــن الضــالل أو الخطيئــة، فيمــا كل الفــرص ماثلــة 
طــرق  بــه  مــكان  إلــى  يأتــي  مســافر  رجــل  هــا  هللا.  إرادة  لمعرفــة  اإلنســان  أََمــام 
متشــعبة كثيــرة وتوجــد علــى جانــب الطريــق لفتــة تشــير إلــى نهايــة كل طريــق. 
فــإذا هــو أغفــل تلــك الالفتــة واتخــذ أي طريــق يتــراءى لــه أنــه صــواب، فقــد يكــون 
طريــق  فــي  ســائرا  نفســه  يجــد  أن  المرجــح  مــن  ولكــن  اإلخــالص  تمــام  مخلِصــا 

مخطــئ غيــر الــذي يريــده.

الواجب األول واألهم
لقــد أعطانــا هللا كلمتــه لنتعــرف إلــى تعاليمهــا ونعــرف ألنفســنا مــاذا يطلبــه هللا 
منــا. عندمــا جــاء الناموســي إلــى يســوع وطــرح عليــه هــذا الســؤال: » مــاذا أعمــل 
هــه المخلّــص إلــى الكتــاب قائــال لــه: » مــا هــو مكتــوب  ألرث الحيــاة األبديــة؟ « وجَّ
فــي النامــوس كيــف تقــرأ؟ « إن الجهــل ليــس عــذرا يركــن اليــه الصغــار أو الكبــار ول 
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يعفيهــم مــن القصــاص الــذي يســتوجبه التعــدي علــى شــريعة هللا، ألن بيــن أيديهــم 
عرضــا أمينــا لتلــك الشــريعة ومبادئهــا ومطالبهــا. ل يكفــي أن تكــون نوايــا اإلنســان 
صالحــة، ول يكفــي أن نفعــل مــا نظنــه صوابــا ول مــا يقــول الخــادم عنــه أنــه صــواب. 
إن خــالص نفــس اإلنســان مهــدد بالخطــر وعليــه أن يفتــش الكتــب لنفســه. مهمــا 
تكــن اِقِْتناعاتــه قويــة ومهمــا يكــن واثقــا مــن أن الخــادم يعــرف الحــق، فهــذا ل يصلــح 
أساســا يبنــي عليــه ثقتــه. إن لديــه خارطــة تشــير إلــى كل عالمــة مــن عالمــات الطريــق 

ــن مــن جهــة أي شــيء. فــي ســياحته إلــى الســماء، وينبغــي أل يُخمَّ
إن أول واجــب واعظمــه علــى كل كائــن عاقــل هــو أن يتعلــم مــن الكتــاب مــا 
هــو الحــق ثــم يســير فــي النــور ويشــجع اآلخريــن علــى التمثــل بــه. علينــا أن نــدرس 
الكتــاب باجتهــاد يومــا بعــد يــوم فنــزن كل فكــر ونقــارن بيــن آيــة وأخــرى. وبمســاعدة 

هللا نكــوِّن آراءنــا ألنفســنا إذ أن علينــا أن نجيــب عــن أنفســنا أََمــام هللا.
بالشــكوك  العلمــاء  أحاطهــا  قــد  الكتــاب  فــي  جليــاً  المعلنــة  الحقائــق  إّن 
عــون ادعــاءات عظيمــة بأنهــم علمــاء وحكمــاء فهــم يعلمــون  والظلمــات، فلكونهــم يدَّ
النــاس بــأن للكتــاب معنــى غامضــاً خفيــاً روحيــاً ل يظهــر فــي لغتــه الحاليــة. هــؤلء 
تَْعرِفُــوَن  قــال يســوع: » لَ  النــاس  مــن  الفئــة  تلــك  القــوم معلمــون كذبــة. فلمثــل 
َة هللِا؟ « )مرقــس 12: 24(. إن لغــة الكتــاب ينبغــي شــرحها طبقــاً  الُْكتُــَب َولَ قُــوَّ
لمعناهــا الواضــح مــا لــم يكــن هنالــك رمــز أو اســتعارة. لقــد أعطــى المســيح هــذا 
الوعــد: » إِْن َشــاَء أََحــٌد أَْن يَْعَمــَل َمِشــيئَتَُه يَْعــرُِف التَّْعلِيــَم « )يوحنــا 7: 17(. فلــو 
أخــذ النــاس الكتــاب كمــا يُقــرأ ولــم يكــن هنالــك معلمــون كذبــة يضللــون عقولهــم 
ويربكونهــا ألمكــن إنجــاز عمــل يُفــرح قلــوب المالئكــة ويضــم إلــى حظيــرة المســيح 

آلفــا فــوق آلف ممــن يهيمــون اآلن فــي تيــه الضــالل.
وعلينــا أن نبــذل كل قــوى عقولنــا فــي درس اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس. علينــا أن نفهــم 
وندرك مقاصد هللا على قدر ما يســتطيع بشــر أن يفعل. ومع ذلك فال ننســى أن 
مرونــة الطفــل وخضوعــه همــا الــروح الحقيقيــة لــكل مــن يتعلــم. ول يمكــن التغلــب 
علــى معضــالت الكتــاب بالوســائل نفســها المســتخدمة فــي مكافحــة المشــكالت 
بــروح العتمــاد علــى  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  فــي دراســة  ينبغــي أل نشــرع  الفلســفية. 
الــذات التــي بهــا يدخــل كثيــرون إلــى ميــدان العلــم، بــل بالعتمــاد علــى هللا فــي روح 
الصــالة وبرغبــة مخلصــة فــي معرفــة مشــيئته. علينــا أن نأتــي بــروح متواضعــة قابلــة 
للتعلُّــم لنحصــل علــى المعرفــة مــن ذاك الــذي اســمه أهيــه العظيــم، وإل فالمالئكــة 

األشــرار سيطمســون أذهاننــا ويقّســون قلوبنــا حتــى ل نتأثــر بالحــق.
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كثيــرا مــا يكــون هنالــك فصــل مــن الكتــاب يقــول عنــه العلمــاء أنــه غامــض أو 
بالعــزاء  يكــون مملــوءاً  إذ يعتبرونــه عديــم األهميــة ولكنــه  مــرورا ســريعا  بــه  يمــرون 
بيــن األســباب التــي ألجلهــا  لَمــن قــد تعلــم فــي مدرســة المســيح. ومــن  والتعليــم 
ل يمكــن لكثيــر مــن رجــال الالهــوت إدراك أوضــح لكلمــة هللا، هــو أنهــم يغمضــون 
عيونهــم عــن الحقائــق التــي ل يرغبــون فــي ممارســتها عمليــا. إن إدراك حــق الكتــاب 
ل يتوقــف باألكثــر علــى قــوة الذهــن الــذي يســتخدم فــي البحــث كمــا علــى توحيــد 

القصــد وبســاطته، والرغبــة والشــوق الحــار فــي طلــب البــر.

 » يعلمكم كل شيء «
ينبغــي أل نــدرس الكتــاب مــن دون صــالة. فالــرُّوح الُْقــُدِس وحــده هــو الــذي 
التــي يســهل فهمهــا أو يمنعنــا  يســتطيع أن يجعلنــا نشــعر بأهميــة تلــك األشــياء 
الســماء  مالئكــة  عمــل  إن  إدراكهــا.  علينــا  يصعــب  التــي  الحقائــق  تحريــف  مــن 
هــو إعــداد القلــب بحيــث يفهــم كلمــة هللا لكــي يســحر جمالهــا قلوبنــا فنتحــذر 
بإنذاراتهــا أو نحيــا وننتعــش ونتقــوى بمواعيدهــا. وعلينــا أن نتخــذ صــالة المرنــم 
ألنفســنا فنقــول: » اكشــف )يــا رب( عــن عينــيَّ فــأرى عجائــب مــن شــريعتك « 
ألن  تُغلَــب  ل  كأنهــا  تبــدو  األحيــان  غالــب  فــي  فالتجــارب   .)18  :119 )مزمــور 
المجــرَّب بســبب إهمالــه الصــالة ودرس الكتــاب ل يســتطيع أن يذكــر مواعيــد هللا 
بســرعة ليقابــل الشــيطان بســالح الكتــاب. لكــّن المالئكــة يعســكرون حــول الذيــن 
يُســعفون  العظمــى  والحاجــة  الحــرج  وقــت  وفــي  هللا،  أمــور  تعلــم  فــي  يرغبــون 
الَْعــُدوُّ  يَأْتِــي  » ِعْنَدَمــا  وهكــذا  إليهــا.  يحتاجــون  التــي  ذاتهــا  بالحقائــق  ذاكرتهــم 

تَْدفَُعــُه « )إشــعياء 59: 19(. الــرَّبِّ  كََنْهــٍر فََنْفَخــُة 
ـِذي  الّـَ الُْقــُدِس،  الــرُّوح  الُْمَعــزِّي،  ــا  » َوأَمَّ قائــال:  تالميــذه  يســوع  وعــد  وقــد 
َمــا قُلْتُــُه لَُكــْم «  ِبــُكلِّ  َسيُرِْســلُُه اآلُب ِباْســِمي، فَُهــَو يَُعلُِّمُكــْم كُلَّ َشــْيٍء، َويَُذكِّرُكُــْم 
)يوحنــا 14: 26(. ولكــن ينبغــي قبــل ذلــك أن ندخــر تعاليــم المســيح فــي أذهاننــا 
حتــى يذكرنــا بهــا روح هللا فــي وقــت الخطــر. وقــد قــال داود: » َخبَــأُْت كَالََمــَك ِفــي 

إِلَيْــَك « )مزمــور 119: 11(.  لَِكيْــالَ أُْخِطــَئ  قَلِْبــي 
يقظيــن وســاهرين ضــد  يكونــوا  أن  األبديــة  يقــدرون مصالحهــم  َمــن  علــى كل 
نكــون  أن  علينــا  ويســتحيل  ســتُهاَجم  نفســها  الحــق  أعمــدة  إن  اإللحــاد.  غــارات 
المخاتلــة  وتعاليمــه  ومغالطاتــه  العصــري  اإللحــاد  تهكمــات  متنــاول  عــن  بعيديــن 
يهاجــم  فهــو  الطبقــات.  تناســب كل  بحيــث  تجاربــه  يكيِّــف  والشــيطان  والوبيلــة. 
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األمييــن بنكتــة أو ســخرية، بينمــا هــو يواجــه المثقفيــن باعتراضــات علميــة وحجــج 
حتــى  بــل  الكتــاب.  احتقــار  أو  الشــكوك  إثــارة  جميعــا  منهــا  والغــرض  فلســفية، 
المســيحية  مبــادئ  فــي  الشــكوك  يتجــرَّأون علــى دس  الختبــار  القليلــو  الشــباب 
األساســية. وإلحــاد الشــباب هــذا مــع أنــه ضحــل فلــه تأثيــره. وكثيــرون مــن الشــباب 
ينقــادون إلــى الســخرية بإيمــان آبائهــم والزدراء بــروح النعمــة )عبرانييــن 10: 29(. 
ــدة هلل وبركــة  وكثيــرا مــا يحــدث أن إنســانا كان يُرجــى أن تكــون حياتــه مكرِّمــة وممجِّ
للعالم ضربتها ريح اإللحاد الفاسدة المحرقة. وكل من يركنون إلى أحكام العقول 
البشــرية المتفاخــرة ويتصــورون أنهــم يســتطيعون شــرح أســرار هللا والوصــول إلــى 

الحــق مــن دون الســتعانة بحكمــة هللا تعلــق أرجلهــم فــي أشــراك الشــيطان.
إننــا اليــوم عائشــون فــي أخطــر فتــرة مــن فتــرات تاريــخ العالــم. ومصيــر األَرْض 
بمــن يعيشــون عليهــا والذيــن يتكاثــرون كل يــوم، موشــك أن يتقــرر. وتتوقــف ســعادتنا 
العتيــدة وكذلــك خــالص النفــوس األخــرى علــى ســلوكنا وتصرفنــا الحالــي. فنحــن 
فــي حاجــة إلــى السترشــاد بــروح الحــق. وعلــى كل تابــع للمســيح أن يســأل بــكل غيــرة 
قائــال: » مــاذا تريــد يــا رب أن أفعــل؟ « علينــا أن نتضــع أََمــام الــرب بالصــوم والصــالة 
وأن نلهــج بكلمتــه دائمــا وعلــى الخصــوص نتأمــل فــي مشــاهد الدينونــة. علينــا اآلن 
برهــة  يبــق لدينــا وقــت نضيعــه ول  لــم  أن نطلــب اختبــارا عميقــا حيــا ألمــور هللا. 
واحدة. فالحوادث ذات الخطورة الحيوية تحدث حولنا. ونحن في أرض الشــيطان 
المســحورة. فــال تنامــوا يــا حــراس هللا، فالعــدو كامــن قريبــا منكــم يتربــص بكــم، فــاذا 

تراخيتــم أو نمتــم فــي أي لحظــة فهــو علــى أهبــة النقضــاض عليكــم لفتراســكم.
كثيــرون مخدوعــون فــي مــا يختــص بحالتهــم الحقيقيــة أََمــام هللا. انهــم يهنئــون 
األعمــال  إحصــاء  ينســون  ولكنهــم  يرتكبونهــا،  ل  التــي  األخطــاء  علــى  أنفســهم 
الصالحــة والنبيلــة التــي يطلبهــا هللا منهــم، ولكنهــم أهملــوا القيــام بهــا. فــال يكفــي 
اإلتيــان  فــي  انتظاراتــه  يحققــوا  أن  عليهــم  بــل  هللا  جنــة  فــي  أشــجارا  يكونــوا  أن 
بثمــر. وهــو يعتبرهــم مســؤولين عــن إخفاقهــم فــي إتمــام كل الصــالح الــذي كان 
يمكنهــم أن يفعلــوه بواســطة نعمتــه التــي تقويهــم. ففــي أســفار الســماء مســجل 
ضدهــم أنهــم معطِّلــون ومبطلــون لــأرض. ومــع ذلــك فحتــى حالــة هــذه الفئــة مــن 
النــاس ليســت ميؤوســا منهــا. إن قلــب المحبــة المتأنــي الصبــور ل يــزال يتوســل 
يَُقــوُل:  » لِذلِــَك  نعمتــه،  اســتخدام  وأســاءوا  برحمتــه  اســتهانوا  قــد  الذيــن  إلــى 
» اْســتَيِْقْظ أَيَُّهــا النَّائِــُم َوقُــْم ِمــَن األَْمــَوات فَيُِضــيَء لَــَك الَْمِســيح، فانظــروا كَيْــَف 
يرٌَة « )أفســس 5: 16-14(. تَْســلُُكوَن ِبالتَّْدِقيــِق... ُمْفتَِديــَن الَْوقـْـَت ألن األيــام ِشــرِّ
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عندمــا يأتــي وقــت المتحــان فأولئــك الذيــن جعلــوا كلمــة هللا دســتور حياتهــم 
ســيظهرون. في الصيف ل يرى فرق ظاهر بين األشــجار الدائمة الخضرار وغيرها 
الدائمــة  األشــجار  تبقــى  وبــرده  الشــتاء  زوابــع  تجــيء  عندمــا  ولكــن  األشــجار،  مــن 
الخضــرار بــال تغييــر بينمــا األشــجار األخــرى تتجــرد مــن أوراقهــا. وهكــذا المعتــرف 
الحقيقــي  المســيحي  مــن  اآلن  تمييــزه  يمكــن  ل  قــد  القلــب  الــكاذب  بالمســيحية 
ولكــن فــي وقــت قريــب ســيظهر الفــرق. فلــو اســتيقظت المقاومــة وســاد التعصــب 
عــن  ويتنازلــون  ســيترنحون  والمرائيــن  الفاتريــن  فــإن  الضطهــاد  نيــران  واشــتعلت 
عقيدتهــم، لكــّن المســيحي األميــن ســيظل ثابتــا كالصخــر وســيتقوى إيمانــه ويلمــع 

رجــاؤه أكثــر ممــا فــي أيــام النجــاح.
لِذلِــَك  ـُن،  أَتََفطّـَ َوَصايَــاَك  » ِمــْن  لهجــي «.  هــي  » شــهاداتك  المرنــم:  يقــول 

.)104  ،99  :119 )مزمــور  كَــِذٍب «  طَِريــِق  كُلَّ  أَبَْغْضــُت 
» طُوبَــى لإِِلنَْســاِن الَّــِذي يَِجــُد الِْحْكَمــَة، َولِلرَُّجــِل الَّــِذي يََنــاُل الَْفْهــَم «، » فإنــُه 
َجــاَء  إَِذا  تَــَرى  َولَ  أُُصولََهــا،  تَُمــدُّ  نَْهــٍر  َوَعلَــى  ِميَــاٍه،  َعلَــى  َمْغُروَســٍة  يَُكــوُن كََشــَجرٍَة 
، َويَُكــوُن َورَقَُهــا أَْخَضــَر، َوِفــي َســَنِة الَْقْحــِط َل تََخــاُف، َولَ تَُكــفُّ َعــِن اإِلثَْمــاِر «  الَْحــرُّ

)أمثــال 3: 13؛ إِرِْميَــا 17: 8(.
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َعِظيــٌم.  ُســلْطَاٌن  لَــُه  ــَماِء،  السَّ ِمــَن  نَــازِلً  آَخــَر  َمــالَكًا  َرأَيْــُت  هــَذا  بَْعــَد  » ثُــمَّ 
َعِظيــٍم قَائِــالً: » َســَقطَْت!  ِبَصــْوٍت  ٍة  ِبِشــدَّ َوَصــَرَخ  بََهائِــِه.  ِمــْن  َواْســتََنارَِت األَرْض 
َســَقطَْت بَاِبــُل الَْعِظيَمــُة! َوَصــارَْت َمْســَكًنا لَِشــيَاِطيَن، َوَمْحرًَســا لِــُكلِّ ُروٍح نَِجــٍس، 
ــَماِء  السَّ ِمــَن  آَخــَر  َصْوتًــا  َســِمْعُت  » ثُــمَّ  َوَمْمُقــوٍت «  نَِجــٍس  طَائِــٍر  لِــُكلِّ  َوَمْحرًَســا 
قَائِــالً: » اْخُرُجــوا ِمْنَهــا يَــا َشــْعِبي لِئَــالَّ تَْشــتَرِكُوا ِفــي َخطَايَاَهــا، َولِئَــالَّ تَأُْخــُذوا ِمــْن 

َضَربَاتَِهــا « )رؤيــا 18: 1، 2، 4(.
كمــا  بابــل  عــن ســقوط  اإلعــالن  يتكــرر  فيــه  زمــن آت  إلــى  اآليــات  هــذه  تشــير 
نطــق بــه المــالك الثانــي المذكــور فــي )رؤيــا 14: 8(. إنمــا هــذه المــرة يضيــف هــذا 
المــالك ذكــر المفاســد والنجاســات التــي قــد دخلــت فــي كل النظــم التــي تتكــون 
مــت تلــك الرســالة أول فــي صيــف عــام 1844. وهنــا وصــف  منهــا بابــل، منــذ أن قُدِّ
مخيــف للعالــم الدينــي. ففــي كل مــرة يرفــض النــاس الحــق ســتصير عقولهــم اشــد 
ظالمــا وقلوبهــم أشــد صالبــة وعنــادا حتــى يتحصنــوا فــي وقاحــة الحاديــة. ففــي 
تحديهــم اإلنــذارات التــي قدمهــا إليهــم هللا ســيظلون علــى عنادهــم فــي الــدوس 
علــى احــدى الوصايــا العشــر حتــى ينتهــي بهــم األمــر إلــى اضطهــاد مــن يقدســونها. 
إن المســيح يُســتخف به بســبب الحتقار الذي يقع على كلمته وشــعبه. فإذ تقبل 
الكنائــس تعاليــم مناجــاة األرواح فــإن الــرادع الموضــوع علــى القلــب الجســدي يـُـزال 
ويصيــر العتــراف بالديانــة قناعــا يخفــي تحتــه أحــط اآلثــام. والعتقــاد فــي ظهــور 
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يتــرك  أََمــام األرواح المضلــة وتعاليــم الشــياطين، وهكــذا  األرواح يُفســح المجــال 
تأثيــر المالئكــة األشــرار ليعمــل عملــه المدمــر فــي الكنائــس. 

أمــا بابــل فــإذ تبــدو أََمــام أنظارنــا فــي هــذه النبــوة يُعلــن عنهــا أّن » َخطَايَاَهــا 
إثمهــا  مــأت مكيــال  لقــد   .)5 )رؤيــا 18:  آثَاَمَهــا «  َوتََذكَّــَر هللُا  ــَماَء،  السَّ لَِحَقــِت 
والهــالك موشــك أن ينصــب عليهــا. لكــّن هللا ل يــزال لــه شــعب فــي بابــل، وقبلمــا 
ِفــي  تَْشــتَرِكُوا  » لِئَــالَّ  للخــروج  األمنــاء  هــؤلء  يُدعــى  أن  بــد  ل  بضرباتــه  يفتقدهــا 
بنــزول  ِمــْن َضَربَاتَِهــا «. مــن هنــا الحركــة المرمــوز إليهــا  تَأُْخــُذوا  َولِئَــالَّ  َخطَايَاَهــا، 
المــالك مــن الســماء منيــراً األَرْض مــن بهائــه صارخــا بشــدة بصــوت عظيــم معلنــا 
عــن خطايــا بابــل. وقــد ارتبطــت برســالته هــذه الدعــوة القائلــة: » اخرجــوا منهــا 
يــا شــعبي «. هــذه اإلعالنــات بارتباطهــا برســالة المــالك الثالــث تكــوِّن آخــر إنــذار 

يقــدم إلــى ســكان األَرْض.
معــا  قواتهــا  تتحــد  فــإذ  األَرْض.  فيهــا  ســتكون  التــي  الحالــة  هــي  ومخيفــة 
َوالِْكبَــاَر،  َغــاَر  » الصِّ الجميــع  بــأن  عاليــا  أمــرا  ســتصدر  هللا  وصايــا  لمحاربــة 
لعــادات  يمتثلــون   )16  :13 )رؤيــا  َوالَْعِبيــَد «  َواألَْحــَراَر  َوالُْفَقــَراَء،  َواألَْغِنيَــاَء 
بهــم  ســتوقع  المتثــال  يرفضــون  الذيــن  وكل  الزائــف.  الســبت  بحفــظ  الكنيســة 
عقوبــات مدنيــة وســيُعلن أخيــرا أنهــم مســتحقون المــوت. ومــن الناحيــة األخــرى 
فــإن شــريعة هللا التــي تفــرض يــوم راحــة الخالــق تأمــر بالطاعــة وتتوعــد بالغضــب 

وصاياهــا. يتعــدون  مــن  كل 
يمتهــن  مــن  فــكل  النــاس  أََمــام  واضحــة  جليــة  النتيجــة  هــذه  توضــع  فــإذ 
شــريعة هللا ليطيــع تشــريعا بشــريا يقبــل ســمة الوحــش ويقبــل الــولء للســلطان 
هــذا:  هــو  الســماء  مــن  اآلتــي  اإلنــذار  إن  دون هللا.  مــن  ليطيعــه  يختــاره  الــذي 
َعلَــى  أَْو  َجبَْهِتــِه  َعلَــى  ِســَمتَُه  َويَْقبَــُل  َولُِصوَرتِــِه،  لِلَْوْحــِش  يَْســُجُد  أََحــٌد  » إِْن كَاَن 
كَأِْس  ِفــي  ِصرْفًــا  الَْمْصبُــوِب  َغَضــِب هللِا،  َخْمــِر  ِمــْن  َسيَْشــرَُب  أَيْضــاً  فَُهــَو  يَــِدِه، 

.)10  ،9  :14 )رؤيــا  َغَضِبــِه « 
ولكــن لــن يقاســي أحــد أهــوال غضــب هللا إلــى أن يمــس الحــق عقلــه وضميــره 
ثــم يرفضــه. فثمــة كثيــرون ممــن لــم تُتـَـْح لهــم الحقائــق الخاصــة بهــذا العصــر، فعهــد 
الوصيــة الرابعــة لــم يوضــع أبــداً أََمامهــم فــي نــوره الحقيقــي. وذاك المطَّلِــع علــى 
كل قلــب ومختبــر كل وازع لــن يتــرك إنســانا يرغــب فــي معرفــة الحــق ينخــدع فــي 
مــا يختــص بنتائــج الصــراع. واألمــر لــن يُفــرض علــى النــاس مــن دون تبصــر. فــكل 

واحــد ســيعطى النــور الكافــي ليتخــذ قــراره عــن فهــم وتبصــر.

603, 604, 605



اإلنذار األخير  |  553

محك الوالء
ســيكون الســبت الختبــار العظيــم للــولء ألنــه نقطــة الحــق المختلــف والمتنــازع 
عليهــا بوجــه خــاص. فعندمــا يتضــح الختبــار األخيــر لــدى النــاس ويقولــون كلمتهــم 
حينئــذ يوضــع حــد فاصــل بيــن مــن يعبــدون هللا ومــن ل يعبدونــه. ففــي حيــن أن 
حفــظ الســبت الزائــف إطاعــة لشــريعة الدولــة خالفــا لمــا تأمــر بــه الوصيــة الرابعــة هــو 
مجاهــرة بالــولء لســلطان مضــاد لســلطان هللا فــإن حفــظ الســبت الحقيقــي إطاعــة 
لشــريعة هللا هــو برهــان الــولء للخالــق. وفــي حيــن أن فريقــا، بقبولــه رمــز الخضــوع 
للســلطات األَرْضيــة، يقبــل ســمة الوحــش، فالفريــق اآلخــر إذ يختــار عالمــة الــولء 

لســلطان هللا يقبــل ختــم هللا.
إنَّ الذيــن قدمــوا حقائــق رســالة المــالك الثالــث فــي مــا مضــى، كثيــراً اعتُبــروا 
مثيري فتن وقالقل. وتنبؤاتهم بأن التعصب الديني سيسود في الوليات المتحدة 
وأن الكنيســة والدولــة ســتتحدان معــا فــي اضطهــاد الذيــن يحفظــون وصايــا هللا ُحكــم 
عليها بأنها سخيفة وبال أساس. وقد أعلن بكل ثقة أن تلك البالد ل يمكن أن تكون 
غيــر مــا هــي، أي حاميــة الحريــة الدينيــة. ولكــن إذ أثيــرت مشــكلة فــرض حفــظ يــوم 
األحــد أوشــكت الحادثــة التــي ظلــت طويــال مشــكوكا فيهــا وغيــر قابلــة للتصديــق أن 

تحصــل، والرســالة الثالثــة ســتحدث تأثيــراً لــم يكــن يُظــن حدوثــه مــن قبــل.
فــي كل عصــر أرســل هللا خدامــه لتوبيــخ الخطيئــة فــي العالــم وفــي الكنيســة. لكــّن 
النــاس يرغبــون فــي ان يُقــال لهــم الــكالم الناعــم، أمــا الــكالم النقــي غيــر المدهــون أو 
المصقــول فهــو غيــر مقبــول. إن كثيريــن مــن المصلحيــن إذ شــرعوا فــي عملهــم قــرروا 
أن يمارســوا حكمــة عظيمــة وضبــط نفــس فــي مهاجمــة خطايــا الكنيســة واألمــة. وقــد 
كانــوا يرجــون، بفضــل مثــال حياتهــم المســيحية النقيــة، أن يرجعــوا النــاس إلــى تعاليــم 
الكتــاب. لكــّن روح هللا حــل عليهــم كمــا قــد حــل علــى إيليــا إذ حركــه ألن يوبــخ خطايــا 
ملــك شــرير وشــعب مرتــد، ولذلــك لــم يســتطيعوا الكــف عــن الكــرازة بأقــوال الكتــاب 
الصريحة والتعاليم التي كانوا ينفرون من تقديمها. لقد دُفعوا دفعا إلى إعالن الحق 
والخطــر الــذي يهــدد النفــوس، وذلــك بــكل غيــرة. ونطقــوا بالــكالم الــذي أعطاهــم إيــاه 
الــرب مــن دون خــوف مــن العواقــب، وكان النــاس مرغميــن علــى اإلصغــاء إلــى اإلنــذار.

إعالن الرسالة بقوة
وهكــذا ســتعلن رســالة المــالك الثالــث. فعندمــا يجــيء وقــت إعالنهــا بأعظــم 
قــوة فالــرب سيســتخدم وســائل متواضعــة إذ يرشــد عقــول الذيــن يكرســون ذواتهــم 
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لخدمتــه. وأولئــك العمــال ســيؤهلون باألحــرى بمســحة روحــه أكثــر ممــا بتدريــب 
العلــم. فرجــال اإليمــان والصــالة ســيجدون أنفســهم مدفوعيــن للخــروج  معاهــد 
بغيــرة مقدســة معلنيــن الــكالم الــذي يعطيهــم هللا إيــاه. إن خطايــا بابــل ستنكشــف. 
النــاس علــى ممارســة فرائــض الكنيســة بواســطة القــوة  والنتائــج المخيفــة إلرغــام 
المســتتر  البابــوي  الســلطان  وتقــدم  األرواح،  مناجــاة  علــى  والتهافــت  المدنيــة، 
والســريع فــي الوقــت نفســه — كل هــذا ســيكون ســافرا. بهــذه اإلنــذارات الخطيــرة 
لــم يســبق لهــم أن ســمعوا كالمــا كهــذا  ســيوقظ النــاس. وآلف فــوق آلف ممــن 
ضاللتهــا  بفعــل  ســقطت  التــي  الكنيســة  هــي  بابــل  أن  ذهــول  فــي  سيســمعون 
إلــى  النــاس  يعــود  فــإذ  الســماء.  مــن  إليهــا  المرســل  الحــق  ورفضهــا  وخطاياهــا 
معلميهــم الســابقين يســألونهم فــي لهفــة قائليــن: هــل هــذه األمــور هكــذا؟ فالخــدام 
ئــوا  يقدمــون إليهــم خرافــات ويتنبــأون لهــم بالناعمــات لكــي يســكِّنوا مخاوفهــم ويهدِّ
بمجــرد  الكتفــاء  ســيرفضون  كثيريــن  أن  بمــا  ولكــن  اســتيقظت.  التــي  ضمائرهــم 
الــرب «  ســلطان النــاس ويطلبــون توضيحــا كتابيــا صريحــا كالقــول » هكــذا قــال 
فالخــدام المشــهورون كالفريســيين قديمــا سيستشــيطون غضبــا عندمــا يُشــك فــي 
ســلطانهم ويشــجبون الرســالة قائليــن أنهــا مــن الشــيطان ويثيــرون جماهيــر النــاس 

المحبيــن للخطيئــة ليشــتموا أولئــك الذيــن يذيعونهــا ويضطهدوهــم.

عندما يمتد الصراع
وعندمــا يمتــد الصــراع إلــى مياديــن جديــدة وتوّجــه أذهــان النــاس إلــى شــريعة 
هللا المداسة تحت األقدام فالشيطان يكون منهمكا. إن القوة المصاحبة للرسالة 
لــو  الطبيعــة  فــوق  واإلكليــروس ســيبذلون جهــودا  بالجنــون.  مقاوميهــا  ســتصيب 
تحــت  وســيلة  وبــكل  قطعانهــم.  علــى  يشــرق  ل  حتــى  النــور  ليمنعــوا  اســتطاعوا 
ســلطانهم ســيحاولون إخماد المباحثة في هذه المســائل الحيوية. والكنيســة تلجأ 
إلــى ذراع القــوة المدنيــة، وفــي هــذا العمــل ســيتحد البابويــون والبروتســتانت. وإذ 
تشــتد حركــة إرغــام النــاس علــى حفــظ يــوم األحــد وتزيــد جــرأة وإصــرارا فسيُســتنجد 
والبعــض  والســجن  بالغرامــات  وســيتوعدونهم  الوصيــة.  حافظــي  ضــد  بالقانــون 
منهــم ســتُعرض عليهــم وظائــف ذات نفــوذ وغيــر ذلــك مــن المكافــآت والميــزات 
إلغرائهــم بنبــذ عقيدتهــم. لكــّن جوابهــم الثابــت ســيكون هكــذا: » برهنــوا لنــا علــى 
خطئنــا مــن كلمــة هللا « — وهــذه هــي الحجــة نفســها التــي قدمهــا لوثــر عندمــا 
كان فــي ظــروف مماثلــة. وأولئــك الذيــن يُســتدعون للمثــول أََمــام المحاكــم يؤيــدون 
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الحــق ويزكونــه تزكيــة قويــة، وبعــض مــن يســمعونهم ســيقررون حفــظ كل وصايــا 
هللا، وهكــذا سينكشــف النــور أََمــام آلف مــن النــاس الذيــن لــول ذلــك لمــا كانــوا 

يعرفــون شــيئا عــن تلــك الحقائــق.
ســتعامل إطاعــة كلمــة هللا فــي إخــالص كمــا لــو كانــت تمــردا وعصيانــا. فــإذ 
معاملــة  فــي  والقســوة  الفظاظــة  إلــى  ســيلجأون  اآلبــاء  أذهــان  الشــيطان  يعمــي 
عبيدهــم  أو  خدامهــم  ســيضطهدون  الســيدة  أو  والســيد  المؤمنيــن،  أولدهــم 
حافظــي الوصيــة. وستُســتبعد المحبــة، واألولد يُحرمــون مــن الميــراث ويُطــردون 
مــن البيــت. وســيتم كالم بولــس حرفيــا إذ قــال: » َجِميــُع الَِّذيــَن يُِريــُدوَن أَْن يَِعيُشــوا 
يرفــض  وإذ   .)12  :3 )2تيموثــاوس  يُْضطََهــُدوَن «  يَُســوَع  الَْمِســيِح  ِفــي  ِبالتَّْقــَوى 
المدافعــون عــن الحــق تكريــم يــوم األحــد فالبعــض منهــم ســيلقى بهــم فــي الســجون، 
والبعــض اآلخــر سيرســلون إلــى المنفــى، والبعــض ســيعاملون معاملــة العبيــد. كل 
هذا يعتبر اآلن أمرا مســتحيل الوقوع في نظر الحكمة البشــرية، ولكن إذ ينســحب 
روح هللا الــرادع مــن بيــن النــاس ويصيــرون تحــت ســيطرة الشــيطان الــذي يبغــض 
يكــون قاســيا جــدا  أن  يمكــن  القلــب  إن  تطــورات غريبــة.  وصايــا هللا فســتحدث 

عندمــا يُطــرد منــه خــوف هللا ومحبتــه.
برســالة  بإيمانهــم  اعترفــوا  قــد  ممــن  كبيــراً  فريقــا  فــإن  العاصفــة  تقتــرب  وإذ 
المــالك الثالــث ولكنهــم لــم يتقدســوا بالطاعــة للحــق يتركــون مركزهــم وينضمــون 
إلــى صفــوف المقاومــة. فــإذ يتحــدون مــع العالــم ويشــتركون فــي روحــه فهــم يــرون 
لختيــار  مســتعدين  يكونــون  المتحــان  يجــيء  وعندمــا  تقريبــا،  نفســه  بالمنظــار 
الجانــب الســهل الشــائع المشــهور. وأصحــاب المواهــب والخطابــة المســرة الذيــن 
كانــوا قبــال يبتهجــون بالحــق يســتخدمون قواهــم فــي خــداع النفــوس وتضليلهــا. 
أََمــام  الســبت  بحافظــي  يؤتــى  الســابقين. وعندمــا  إخوتهــم  أعــداء  ألــد  ويصيــرون 
المحاكــم ليجاوبــوا عــن إيمانهــم فــإن هــؤلء المرتديــن يكونــون افعــل الوســائل فــي 
يــد الشــيطان لتشــويه أخالقهــم والــدس ضدهــم واتهامهــم، وبواســطة البالغــات 

الحــكام ضدهــم. يثيــرون  والدســائس  الكاذبــة 
فــي وقــت الضطهــاد هــذا ســيُمتحن إيمــان عبيــد الــرب. لقــد قدمــوا اإلنــذار 
بــكل أمانــة ناظريــن إلــى الــرب وكلمتــه فقــط. وألن روح هللا يــرف علــى قلوبهــم فإنــه 
فــي  الهــي  قــوي  وبدافــع  المقدســة  الغيــرة  حرضتهــم  وإذ  الــكالم،  علــى  ارغمهــم 
نفوســهم شــرعوا فــي القيــام بواجباتهــم مــن دون أن يحســبوا بفتــور حســاباً لعواقــب 
مصالحهــم  أمــر  يتدبــروا  ولــم  إياهــا.  ســلمهم  التــي  هللا  بكلمــة  النــاس  مخاطبــة 
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الماديــة ول ضنــوا بســمعتهم أو حياتهــم. ومــع ذلــك فعندمــا تهــب عليهــم عاصفــة 
أهبــة  علــى  ســيكونون  منهــم  البعــض  علــى  الرعــب  ويســتولي  والعــار  المقاومــة 
الصــراخ قائليــن: » لــو كنــا قــد علمنــا مــن قبــل عواقــب كالمنــا لكنــا قــد صمتنــا «. 
لقــد أحدقــت بهــم المتاعــب والمشــقات. والشــيطان يهاجمهــم بتجاربــه العنيفــة. 
ويبــدو أن العمــل الــذي شــرعوا فيــه هــو فــوق طاقتهــم ول يســتطيعون إنجــازه وأنهــم 
مهــددون بالهــالك. وقــد زايلهــم الحمــاس الــذي كان قــد أنعشــهم، ومــع ذلــك فهــم 
ل يســتطيعون أن يتراجعــوا. وحينئــذ إذ يحســون بعجزهــم التــام يهرعــون إلــى الــرب 
القديــر فــي طلــب القــوة. وهــم يذكــرون أن الــكالم الــذي نطقــوا بــه لــم يكــن كالمهــم 
بــل كالم ذاك الــذي أمرهــم بتبليــغ اإلنــذار. لقــد وضــع هللا الحــق فــي قلوبهــم فلــم 

يســتطيعوا اإلحجــام عــن إذاعتــه.
العصــور  فــي  الســابقون  هللا  رجــال  اختبرهــا  قــد  نفســها  المحــن  هــذه  إن 
الســالفة. فويكلِــف وهــس ولوثــر وتنــدل وباكســتر ووســلي ألحــوا بوجــوب وضــع 
كل التعاليــم تحــت اختبــار الكتــاب، وأعلنــوا عــن اســتعدادهم لنبــذ كل مــا يدينــه 
كتــاب هللا. وقــد ثــارت اضطهــادات قاســية ل تليــن ضــد هــؤلء النــاس ومــع ذلــك 
فــي تاريخهــا بمراحــل مختلفــة  لقــد مــرت الكنيســة  لــم يكفــوا عــن إعــالن الحــق. 
تميــزت كل منهــا بإبــراز حقيقــة خاصــة تتوافــق واحتياجــات شــعب هللا آنــذاك. 
قــد  َمــن  وكل  والمقاومــة،  العــداوة  ضــد  طريقــا  لنفســه  شــق  جديــد  حــق  وكل 
فــي ظــرف  ُجربــوا وامتحنــوا. فالــرب يعطــي حقــا خاصــا للشــعب  بنــوره  تباركــوا 
طــارئ. فمــن يجــرؤ علــى رفــض إذاعتــه؟ إنــه يأمــر عبيــده أن يقدمــوا آخــر دعــوات 
هنالــك  يكــن  لــم  مــا  صامتيــن  البقــاء  يســتطيعون  ل  وهــم  العالــم.  إلــى  الرحمــة 
خطــر علــى أرواحهــم. إن ســفراء المســيح ل شــأن لهــم بالعواقــب. فعليهــم القيــام 

بواجبهــم تاركيــن النتائــج فــي يــد هللا.

تفاقم المقاومة
عندمــا  أخــرى  مــرة  يرتبكــون  هللا  عبيــد  فــإن  وتشــتد  المقاومــة  تتفاقــم  وإذ 
تؤكــد  هللا  وكلمــة  ضمائرهــم  لكــن  األزمــة.  أحدثــوا  الذيــن  هــم  أنهــم  لهــم  يتــراءى 
فإنهــم  هــي  كمــا  تبقــى  التجــارب  ومــع  الصــواب،  طريــق  فــي  ســائرون  أنهــم  لهــم 
يتشــددون لحتمالهــا. والنضــال يقتــرب إليهــم أكثــر ويزيــد عنفــا وشــدة لكــّن إيمانهــم 
وشــجاعتهم يزيــدان بنســبة تلــك الحالــة الطارئــة. وشــهادتهم هــي هــذه: » إننــا ل 
نجــرؤ علــى العبــث بكلمــة هللا بتقســيم كلمتــه وشــريعته المقدســة فنعتبــر جــزءا 
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منــه جوهريــا والجــزء اآلخــر غيــر جوهــري لكــي نظفــر برضــى العالــم. إن الــرب الــذي 
نخدمــه قــادر علــى أن ينقذنــا. لقــد غلــب المســيح ســالطين األَرْض فهــل نخشــى 

مــن عالــم منهــزم مــن قبــل؟ «.
ليــس الضطهــاد فــي أشــكاله المختلفــة إل تطــوراً لمبــدأ ســيظل باقيــا مــا دام 
أن  إنســان  يســتطيع  ول  حيويــة.  قــوة  للمســيحية  توجــد  وطالمــا  باقيــا  الشــيطان 
الظلمــة. فالمالئكــة  قــوات  نفســه مقاومــة  يســجل علــى  أن  مــن دون  يخــدم هللا 
األشــرار ســيهاجمونه إذ يفزعهــم الفكــر بــأن تأثيــره ســينتزع الفريســة مــن أيديهــم. 
والنــاس األشــرار إذ يوبخهــم مثالــه ســيتحدون مــع الشــياطين فــي محاولــة إبعــاده 
قــوة  فحينئــذ ستُســتخدم  هــؤلء  ينجــح  ل  فعندمــا  المغريــة.  بالتجــارب  عــن هللا 

قاهــرة إلرغــام الضميــر.

يسوع، شفيع اإلنسان
ولكــن طالمــا كان يســوع هــو شــفيع اإلنســان فــي القــدس الســماوي فــإن تأثيــر 
الرُّوح الُْقُدِس الرادع سيحس به الحكام والناس. وهو ل يزال يسيطر على قوانين 
البــالد إلــى حــد مــا. ولــول هــذه القوانيــن ألمســت حالــة العالــم أشــر ممــا هــي اآلن. 
ففــي حيــن أن كثيريــن مــن الحــكام هــم آلت فعالــة فــي يــد الشــيطان فــإن هلل أَيْضــاً 
وســائله ورجالــه العامليــن بيــن قــادة األمــة. والعــدو يــرف فــوق عبيــده لكــي يقترحــوا 
إجــراءات مــن شــأنها أن تعيــق عمــل هللا كثيــرا، لكــن الساســة الذيــن يخافــون الــرب 
يؤثــر عليهــم المالئكــة القديســون لمقاومــة مثــل تلــك المقترحــات بحجــج ل تُــرد. 
وهكــذا ســيوقف رجــال قليلــون تيــار الشــر الجــارف عنــد حــده. وســتُردع مقاومــة 
أعــداء الحــق حتــى تتمــم رســالة المــالك الثالــث عملهــا. ومتــى قـُـدم اإلنــذار األخيــر 
فسيســترعي انتبــاه هــؤلء القــادة الذيــن يعمــل الــرب بواســطتهم اآلن وبعــض منهــم 

ســيقبلونه وســيقفون إلــى جانــب شــعب هللا فــي أثنــاء وقــت الضيــق.
الــذي سيشــترك فــي إذاعــة رســالة المــالك الثالــث ستســتنير كل  والمــالك 
األَرْض ببهائــه. وقــد أُنبــئ هنــا بعمــل يشــمل العالــم كلــه بقــوة غيــر عاديــة. إن حركــة 
المجــيء التــي حدثــت فــي األعــوام 1840-1844 كانــت إظهــارا مجيــدا لقــدرة هللا، 
العالــم، وفــي  فــي  المرســلين  إلــى كل مراكــز  المــالك األول  فقــد ُحملــت رســالة 
بعــض البلــدان حــدث أعظــم اهتمــام دينــي شــوهد فــي أي بلــد منــذ عهــد اإلصــالح 
فــي القــرن الســادس عشــر. لكــن هــذه الحــركات ســتفوقها الحركــة العظيمــة التــي 

ســتحدث نتيجــة إلنــذار المــالك الثالــث األخيــر.
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أعطــي  فكمــا  الخمســين.  يــوم  فــي  حــدث  بمــا  شــبيها  العمــل  هــذا  وســيكون 
عنــد  الُْقــُدِس  الــرُّوح  بانســكاب  وينبــت  الثميــن  البــذار  ليظهــر  المبكــر «  » المطــر 
ألجــل  النهايــة  فــي  المتأخــر «  » المطــر  ســيعطى  فكذلــك  اإلِنِْجيــل،  ظهــور  بــدء 
يَأْتِــي  كَالَْفْجــِر.  يَِقيــٌن  ُخُروُجــُه   . الــرَّبَّ لَِنْعــرَِف  فَلَْنتَتَبَّــْع  » لَِنْعــرِْف  الحصــاد،  نضــج 
ــٍر يَْســِقي األَرْض « )هوشــع 6: 3(. » َويـَـا بَِنــي ِصْهيَــْوَن،  إِلَيَْنــا كَالَْمطَــِر. كََمطَــٍر ُمتَأَخِّ
َويُْنــزُِل  ــِه،  َحقِّ َعلَــى  الُْمبَكِّــَر  الَْمطَــَر  يُْعِطيُكــُم  ألنــه  إِلِهُكــْم،  ِبالــرَّبِّ  َوافْرَُحــوا  ابْتَِهُجــوا 
هللُا:  » يَُقــوُل   .)23  :2 )يوئيــل  الَْوقْــِت «  أَوَِّل  ِفــي  ــرًا  َوُمتَأَخِّ ُمبَكِّــرًا  َمطَــرًا  َعلَيُْكــْم 
َويَُكــوُن ِفــي األيــام األَِخيــرَِة أَنِّــي أَْســُكُب ِمــْن ُروِحــي َعلَــى كُلِّ بََشــٍر «، » َويَُكــوُن كُلُّ 

يَْخلُــُص « )أعمــال 2: 17، 21(. الــرَّبِّ  ِباْســِم  يَْدُعــو  َمــْن 
لــن تظهــر بشــارة اإلِنِْجيــل العظيمــة فــي ختامهــا قــدرة هللا علــى نحــو أقــل ممــا 
اظهرتــه فــي بدايتهــا. والنبــوات التــي تمــت عنــد انســكاب المطــر المبكــر فــي بــدء 
عصــر اإلِنِْجيــل ســتتم أَيْضــاً فــي انســكاب المطــر المتأخــر فــي نهايتــه. هنــا » أوقــات 
قــال:  عندمــا  األيــام  مســتقبل  فــي  ينتظرهــا  بطــرس  الرســول  كان  التــي  الفــرج « 
 . الــرَّبِّ َوْجــِه  ِمــْن  الَْفــَرِج  أَْوقَــاُت  تَأْتِــَي  لَِكــْي  لِتُْمَحــى َخطَايَاكُــْم،  َوارِْجُعــوا  » فَتُوبُــوا 

َويُرِْســَل يَُســوَع الَْمِســيَح « )أعمــال 3: 19، 20(.
المقــدس  التكريــس  بنــور  والمتألقــة  المشــرقة  بوجوههــم  هللا  عبيــد  إنَّ 
األَرْض  كل  ففــي  الســماء.  رســالة  ليذيعــوا  مــكان  إلــى  مــكان  مــن  سيســرعون 
ســتقدم اإلنــذار آلف األصــوات. وســتجرى عجائــب فيشــفى المرضــى، واآليــات 
والعجائــب ســتتبع المؤمنيــن. ثــم إن الشــيطان ســيعمل أَيْضــاً بآيــات كاذبــة حتــى 
ينــزل نــارا مــن الســماء أََمــام عيــون النــاس )رؤيــا 13: 13(. وهكــذا ســيؤتى بســكان 

موقفهــم. ليقفــوا  األَرْض 
ثــم إن الرســالة ل تُحمــل بالحجــة بقــدر مــا تحمــل بإقنــاع روح هللا العميــق فــي 
القلــب. لقــد قُدمــت الحجــج. والقــي البــذار واآلن هــو ســينبت ويحمــل ثمــرا. إن 
المنشــورات التــي قــد وزعهــا الــكارزون قــد ظهــر تأثيرهــا، ومــع ذلــك فكثيــرون ممــن 
قــد تأثــرت عقولهــم ُمنعــوا مــن إدراك الحــق كامــالً ومــن تقديــم الطاعــة. أمــا اآلن فهــا 
أشــعة النــور تختــرق كل مــكان، والحــق يُــرى بــكل وضوحــه، وأولد هللا المؤمنــون 
يفصمــون الربــط التــي كانــت تقيدهــم. فصــالت القرابــة العائليــة والكنســية تعجــز 
القــوات  رغــم كل  عــداه. وعلــى  مــا  مــن كل  أثمــن  الحــق  أن  إذ  إبقائهــم  عــن  اآلن 

المتحــدة ضــد الحــق فــإن عــددا غفيــرا يتخــذون موقفهــم إلــى جانــب الــرب.
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لِبَِنــي َشــْعِبَك،  يَُقــوُم ِميَخائِيــُل الرَّئِيــُس الَْعِظيــُم الَْقائِــُم  » َوِفــي ذلِــَك الَْوقْــِت 
ــٌة إلــى ذلـِـَك الَْوقْــِت. َوِفــي ذلـِـَك الَْوقْــِت  َويَُكــوُن زََمــاُن ِضيــق لَــْم يَُكــْن ُمْنــُذ كَانَــْت أُمَّ

ــْفِر « )دانيــال 12: 1(. ــى َشــْعبَُك، كُلُّ َمــْن يُوَجــُد َمْكتُوبًــا ِفــي السِّ يَُنجَّ
عندمــا تنتهــي رســالة المــالك الثالــث ل تعــود الرحمــة تتوســل ألجــل ســكان 
نــزل عليهــم » المطــر  لقــد  انجــزوا عملهــم.  أمــا شــعب هللا فقــد  األَرْض األثمــة. 
التجربــة  لســاعة  يُعــدون  وهــم  الــرب «،  وجــه  مــن  الفــرج  » أوقــات  المتأخــر « 
المقبلــة عليهــم. والمالئكــة يســرعون فــي ســيرهم هنــا وهنــاك فــي الســماء. وإن 
مــالكا عائــدا مــن األَرْض يعلــن أن عملــه قــد كمــل وقــد جــيء بالمتحــان النهائــي 
هللا  » ختــم  قبلــوا  هللا  لوصايــا  ولئهــم  علــى  برهنــوا  قــد  مــن  وكل  األَرْض  علــى 
يرفــع  ثــم  الســماوي.  القــدس  فــي  شــفاعته  عــن  يســوع  يكــف  حينئــذ  الحــي «. 
يخلعــون  الســماويين  األجنــاد  وكل  تــم «،  » قــد  يقــول:  عظيــم  وبصــوت  يديــه 
بَْعــُد.  فَلْيَظْلِــْم  يَظْلِــْم  » َمــْن  قائــال:  المقــدس  إعالنــه  يعلــن  عندمــا  أكاليلهــم 
ٌس  ُمَقــدَّ ُهــَو  َوَمــْن  بَْعــُد.  ْر  بَــارٌّ فَلْيَتَبَــرَّ ُهــَو  َوَمــْن  بَْعــُد.  ــْس  نَِجــٌس فَلْيَتََنجَّ ُهــَو  َوَمــْن 
ْس بَْعــُد « )رؤيــا 22: 11(. لقــد ُحكــم فــي كل قضيــة للحيــاة أو للمــوت.  فَلْيَتََقــدَّ
لقــد صنــع المســيح كفــارة عــن شــعبه ومحــا خطاياهــم، وقــد اكتمــل عــدد رعايــاه. 
» المملكــة والســلطان وعظمــة المملكــة تحــت كل الســماء « مزمعــة أن تُعطــى 

األربــاب. ورب  الملــوك  كملــك  يســوع  وســيملك  الخــالص  لورثــة 
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الوقــت  ذلــك  وفــي  األَرْض.  ســاكني  الظــالم  يكتنــف  القــدس  يتــرك  وعندمــا 
المخيــف ينبغــي لأبــرار أن يعيشــوا أََمــام إلــه قــدوس مــن دون شــفيع. ويُرفــع الــرادع 
الــذي كان موضوعــاً علــى األشــرار ويكــون للشــيطان الســيادة الكاملــة علــى الذيــن 
اختــاروا أخيــرا عــدم الطاعــة. لقــد انتهــى إمهــال هللا. ورفــض العالــم رحمتــه وازدرى 
بحبــه وداس علــى شــريعته، وتخطــى األشــرار حــد امتحانهــم. ولكونهــم قاومــوا روح 
هللا بــكل إصــرار فقــد انســحب مــن بينهــم أخيــراً. وإذ يكونــون محروميــن مــن حمايــة 
النعمــة اإللهيــة فلــن يكــون هنالــك مــا يقيهــم شــر غــارات الشــرير. وحينئــٍذ يوقــع 
الشــيطان كل ســكان األَرْض فــي ضيقــة نهائيــة عظيمــة. وإذ يكــف مالئكــة هللا عــن 
الخصومــة  عناصــر  فــكل  الشــديد  وغضبهــم  العنيفــة  النــاس  شــهوات  ريــاح  صــد 
والنــزاع ســتنطلق. وســيكتنف العالــم كلــه خــراب اشــد هــولً مــن ذاك الــذي حــل 

بأورشــليم فــي القديــم.
والعويــل.  بالنــوح  البــالد  ومــأ  المصرييــن  أبــكار  أهلــك كل  واحــداً  مــالكاً  إن 
وعندمــا أســخط داود هللا لمــا أحصــى الشــعب فــإن مــالكاً واحــداً أحــدث ذلــك 
التــي  نفســها  المدمــرة  والقــوة  خطيئتــه.  عوقبــت  بــه  الــذي  الرهيــب  الهــالك 
سيســتخدمها المالئكــة القديســون عندمــا يأمــر هللا سيســتخدمها المالئكــة األشــرار 
عندمــا يســمح الــرب بذلــك. توجــد اآلن قــوى علــى تمــام األهبــة، إنمــا هــي تنتظــر 

فقــط اإلذن مــن هللا لتنشــر الدمــار فــي كل مــكان.
العالــم،  علــى  الدينونــة  بإيقــاع  اتهمــوا  قــد  هللا  شــريعة  يكرمــون  الذيــن  إنَّ 
فــي  تحــدث  التــي  الهائلــة  والنتفاضــات  الهتــزازات  مســببي  وســيُعتبرون 
األَْرض  مــأت  قــد  التــي  النــاس  بيــن  الدمــاء  وســفك  والخصومــات  الطبيعــة 
بالويــل والشــقاء. والســلطان المصاحــب آلخــر إنــذار قــد أهــاج األشــرار. وأشــعل 
الكراهيــة  روح  ســيثير  والشــيطان  الرســالة،  قبلــوا  قــد  مــن  كل  ضــد  غضبهــم 

بعــدا. أشــد  حــدود  إلــى  والضطهــاد 

انسحاب حضور للا
فالكهنــة  أخيــرا  إياهــا  تــاركا  اليهوديــة  األمــة  مــن  انســحب حضــور هللا  عندمــا 
والشــعب لــم يعرفــوا ذلــك. ومــع أنهــم كانــوا تحــت ســلطان الشــيطان وقــد تحكمــت 
فيهــم أرهــب األهــواء وأخبثهــا فقــد ظلــوا يعتبــرون أنفســهم مختــاري هللا. وظلــت 
الخدمــة فــي الهيــكل كمــا كانــت. وكانــت الذبائــح تقــدم علــى مذابحهــم المنجســة، 
وكان الكهنــة كل يــوم يبتهلــون فــي طلــب البركــة علــى شــعب مجــرم أراق دم ابــن 
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هللا الحبيــب. وكان الشــعب يطلــب قتــل خدامــه ورســله. وهكــذا عندمــا يُنطــق 
لــن  األبــد فســكان األَرْض  إلــى  العالــم  يُــرد ويتقــرر مصيــر  الــذي ل  القــدس  بحكــم 
يعرفــوا ذلــك. وطقــوس الديانــة ســيظل يمارســها ذلــك الشــعب الــذي قــد انســحب 
مــن بينــه روح هللا نهائيــا، والغيــرة الشــيطانية التــي ســيضرمها فــي قلوبهــم ســلطان 

الشــر إلتمــام أغراضــه الخبيثــة ســتتخذ مظهــر الغيــرة هلل.
وبمــا أن الســبت قــد صــار هــو نقطــة النــزاع فــي كل العالــم المســيحي، وقــد 
يــوم  علــى حفــظ  النــاس  إرغــام  علــى  معــا  والدنيويــة  الدينيــة  الســلطات  اتحــدت 
العــام  لأمــر  للخضــوع  صغيــرة  أقليــة  تبديــه  الــذي  الثابــت  الرفــض  فــإن  األحــد، 
ســيجعلهم عرضــة وهدفــا للعنــات الجميــع وشــتائمهم. وســيلح النــاس علــى عــدم 
التســاهل مــع تلــك الفئــة القليلــة التــي تقــف ضــد تشــريع الكنيســة وقانــون الدولــة، 
وإنــه خيــر لهــم أن يتألمــوا مــن أن تنســاق أمــم كاملــة إلــى الرتبــاك والعصيــان. إن 
قيافــا  قــال  حيــن  1800ســنة  منــذ  الشــعب  رؤســاء  قدمهــا  نفســها  الحجــة  هــذه 
ــُة كُلَُّهــا! «  ــَك األُمَّ ــْعِب َولَ تَْهلِ ــا أَْن يَُمــوَت إِنَْســاٌن َواِحــٌد َعــِن الشَّ ــٌر لََن الماكــر: » َخيْ
)يوحنــا 11: 50(. وهــي ســتبدو قاطعــة فيصــدر أخيــرا منشــور ضــد الذيــن يقدســون 
ســبت الوصيــة الرابعــة يتهمهــم بأنهــم يســتحقون أقصــى عقوبــة، وبعــد وقــت تعطــى 
للشــعب الحريــة لقتلهــم. إن الكاثوليكيــة فــي العالــم القديــم والبروتســتانتية المرتــدة 
فــي العالــم الجديــد ســتتخذان إجــراًء مماثــالً حيــال َمــن يحفظــون كل وصايــا هللا.

التــي  تلــك  والضيقــات  الباليــا  مشــاهد  حينئــذ  هللا  شــعب  وســتكتنف 
 : الــرَّبُّ قَــاَل  إِرِْميَــا: » هَكــَذا  فيقــول  يعقــوب.  وقــت ضيــق  بأنهــا  النبــي  يصفهــا 
آِه!  ُصْفــرٍَة؟  إلــى  َوْجــٍه  كُلُّ  َل  تََحــوَّ َســالٌَم...  َولَ  َخــْوٌف  َســِمْعَنا.  اْرتَِعــاٍد  َصــْوَت 
َولِكنَّــُه  يَْعُقــوَب،  َعلَــى  ِضيــق  َوقْــُت  َوُهــَو  ِمثْلُــُه.  َولَيْــَس  َعِظيــٌم  الْيَــْوَم  ذلِــَك  ألن 

.)7-5  :30 )إِرِْميَــا  ِمْنــُه «  َســيَُخلَُّص 

يعقوب يرتعد من الخوف
فــي  صــارع  عندمــا  والعــذاب  الكــرب  فــي  يعقــوب  قضاهــا  التــي  الليلــة  إن 
الصــالة فــي طلــب الخــالص مــن يــد عيســو )تكويــن 32: 24-30(. إنمــا ترمــز إلــى 
اختبــار شــعب هللا فــي وقــت الضيــق. فبســبب خداعــه الــذي لجــأ اليــه ليظفــر 
ببركــة أبيــه التــي كان المقصــود بهــا عيســو، هــرب يعقــوب طالبــا النجــاة إذ كان 
خائفــا مــن تهديــدات أخيــه لــه بالمــوت. وبعدمــا بقــي متغربــا ســنين كثيــرة خــرج 
ميــالده.  إلــى أرض  بزوجاتــه وأولده وقطعانــه ومواشــيه  ليعــود  امتثــال ألمــر هللا 
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وعندمــا وصــل إلــى تخــوم البــالد امتــأ قلبــه رعبــا وهلعــا عندمــا بلغتــه انبــاء قــدوم 
عيســو إليــه علــى رأس فرقــة مــن المحاربيــن، وكان بــال شــك قادمــا ليثــأر لنفســه. 
وأمــا الجماعــة التــي كان يعقــوب علــى رأســها فلــم تكــن مســلحة ول تملــك وســائل 
للقســوة  عاجــزة  غنيمــة  يســقطوا  أن  موشــكون  كأنهــم  أعضاؤهــا  فبــدا  دفــاع، 
لــوم  هــو  ســاحق  آخــر  حمــل  والخــوف  الجــزع  حمــل  إلــى  أُضيــف  وقــد  والقتــل. 
رجــاؤه  فــكان  الخطــر.  هــذا  فــي  أوقعتــه  التــي  هــي  خطيئتــه  ألن  نفســه  يعقــوب 
ذلــك  ومــع  الوحيــد.  مــالذه  الصــالة  تكــون  أن  وينبغــي  هللا،  رحمــة  فــي  الوحيــد 
فمــن جانبــه كان ل يهمــل عمــل شــيء مــن شــأنه أن يكفــر عــن ظلمــه ألخيــه لكــي 
يُحــّول بعيــدا عنــه الخطــر الــذي يتهــدده. وهكــذا يجــب علــى أتبــاع المســيح عندمــا 
يقتربــون مــن وقــت الضيــق أن يبذلــوا كل مــا فــي وســعهم حتــى يضعــوا أنفســهم 
عــن  ويبعــدوا  مــن ســالحه  التعصــب  يجــردوا  لكــي  الشــعب  أََمــام  لئــق  نــور  فــي 

الــذي يتهــدد حريــة الضميــر. أنفســهم الخطــر 

وحده مع للا
فبعدمــا أجــاز يعقــوب عائلتــه بعيــدا حتــى ل يشــهدوا كربــه بقــي وحــده ليتشــفع 
أََمــام هللا. إنــه يعتــرف بخطيئتــه، وبــكل شــكر يعتــرف برحمــة هللا نحــوه، بينمــا هــو 
الرؤيــا  ليلــة  فــي  بالــذات  لــه هــو  آبائــه ووعــوده  مــع  بــكل تذلــل يطالــب بعهــد هللا 
التــي رآهــا فــي بيــت إيــل وفــي ارض غربتــه. وقــد حلــت ســاعة األزمــة فــي حياتــه. 
فــكل شــيء معــرض للخطــر. ففــي الظلمــة والوحــدة يظــل مصليــا متذلــال أََمــام هللا. 
وفجــأة توضــع يــد علــى كتفــه. فيظــن أن عــدوا ينــوي اغتيالــه وبــكل قوتــه اليائســة 
يصــارع مهاجمــه. وعندمــا يطلــع الفجــر يســتخدم ذلــك الغريــب قوتــه التــي تفــوق 
قــوة البشــر. ويبــدو أن قبضتــه شــلت قــوى الرجــل القــوي يعقــوب الــذي يســقط 
عاجــزا باكيــا متوســال علــى عنــق خصمــه الغامــض ويعــرف حينئــذ أن ذاك الــذي 
كان فــي صــراع معــه إنمــا هــو مــالك العهــد. ومــع أنــه كان عاجــزا ويحــس بأقســى 
ــى عــن غرضــه. وقــد طــال تحملــه للحيــرة والندامــة  اآللم فإنــه ل يتراجــع ول يتنحَّ
لــه مــن الحصــول علــى يقيــن الغفــران.  بــد  والضيــق ألجــل خطيئتــه، أمــا اآلن فــال 
ويبــدو علــى الزائــر اإللهــي إنــه موشــك أن يرحــل لكــن يعقــوب يتعلــق بــه متوســال 
فــي طلــب البركــة. قــال لــه مــالك العهــد: » أطلقنــي ألنــه قــد طلــع الفجــر « لكــّن 
ذلــك الشــيخ يصــرخ قائــال: » ل أطلقــك إن لــم تباركنــي « أيُّ ثقــة هــذه وأي ثبــات 
ومواظبــة نراهــا متمثلــة أََمامنــا! فلــو كان هــذا ادعــاء وقحــا فخــورا لــكان يعقــوب قــد 
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هلــك فــي الحــال، لكــّن يقينــه كان يقيــن إنســان يعتــرف بضعفــه وعــدم اســتحقاقه 
ومــع ذلــك يثــق برحمــة هللا، حافــظ العهــد.

» َجاَهــَد َمــَع الَْمــالَِك َوَغلَــَب « )هوشــع 12: 4(. فبواســطة التذلــل والتوبــة 
جهــاده  فــي  الخاطــئ  المذنــب  الفانــي  اإلنســان  هــذا  انتصــر  الــذات  وتســليم 
قلــب  يســتطع  فلــم  هللا  بمواعيــد  تمّســك  المرتعشــة  بيــده  الســماء.  جــالل  مــع 
المحبــة غيــر المحــدودة أن يصــد توســل هــذا اإلنســان الخاطــئ. وكبرهــان علــى 
انتصــاره وتشــجيعا لآلخريــن علــى التمثــل بــه تغيــر اســمه الــذي كان يذكــر بخطيئتــه 
فــي  انتصــر  قــد  يعقــوب  كــون  تــذكارا لنتصــاره. وحقيقــة  باســم صــار  واســتبدل 
جهــاده مــع هللا كان ضمانــا لنتصــاره مــع النــاس فمــا عــاد يخشــى مواجهــة غضــب 

أخيــه ألن الــرب كان حصنــه.
لقــد اشــتكى الشــيطان علــى يعقــوب أََمــام مالئكــة هللا مدعيــا لنفســه الحــق 
فــي إهالكــه بســبب خطيئتــه. وقــد حــرَّض عيســو علــى التقــدم لمحاربتــه، وفــي 
أثنــاء تلــك الليلــة التــي قضاهــا ذلــك الرجــل الشــيخ فــي المصارعــة والمجاهــدة 
حــاول الشــيطان أن يهاجمــه بالشــعور بذنبــه لكــي يجعلــه يخــور ويفلــت يــده مــن 
التشــبث بــاهلل. وكاد يعقــوب يســقط فــي اليــأس ولكنــه علــم أنــه إن لــم يحصــل علــى 
معونــة ســماوية فهــو ل محالــة هالــك. لقــد اعتــرف بخطيئتــه العظيمــة بــكل إخــالص 
وتوســل فــي طلــب رحمــة هللا. ولــم يــرد أن يتحــول عــن غرضــه بــل تمســك بالمــالك 
بــكل قوتــه وقــدم طلبتــه بصرخــات األلــم الحــارة والعــذاب النفســي إلــى أن غلــب.

الشيطان عدو شعب للا
وكمــا أوعــز الشــيطان إلــى عيســو أن يخــرج لمحاربــة يعقــوب كذلــك ســيثير 
يعقــوب  علــى  اشــتكى  وكمــا  الضيــق.  زمــان  فــي  هللا  شــعب  إلهــالك  األشــرار 
لكــّن  لــه،  رعايــا  العالــم  ســكان  يعتبــر  انــه  هللا.  شــعب  ضــد  اتهاماتــه  ســيقدم 
أن  أمكنــه  فلــو  ســلطانه.  يقاومــون  هللا  وصايــا  تحفــظ  التــي  القليلــة  الشــرذمة 
يمحوهــم مــن علــى وجــه األَرْض لــكان انتصــاره كامــالً. ولكنــه يــرى أن المالئكــة 
ل  ولكنــه  غفــرت  قــد  خطاياهــم  أن  ذلــك  مــن  ويســتنتج  يحرســونهم  القديســين 
يعلــم أن قضاياهــم قــد بـُـتَّ فيهــا فــي القــدس الســماوي. إن لديــه معرفــة دقيقــة 
فــي  أََمــام هللا  الخطايــا  هــذه  فيســتعرض  ليرتكبوهــا  قــد جربهــم  التــي  بالخطايــا 
نــور مبالــغ فيــه جــدا، وهــو يصــور هــذا الشــعب علــى أنــه يســتحق الطــرد بعيــدا 
عــن رضــى هللا مثلــه هــو تمامــا، ويعلــن أن هللا ل يكــون عــادل إذا غفــر خطاياهــم 
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ويطلــب  فريســته  أنهــم  يدعــي  وهــو  ومالئكتــه.  هــو  يهلكــه  نفســه  الوقــت  وفــي 
ليهلكهــم. اليــه  تســليمهم 

وكما يتهم الشيطان شعب هللا بسبب خطاياهم فالرب يسمح له بأن يجربهم 
وإذ  دقــة.  بــكل  وثباتهــم  وإيمانهــم  بــاهلل  ثقتهــم  وســتُمتحن  الحــدود.  أقصــى  إلــى 
يراجعــون الماضــي تضعــف آمالهــم ألَنَُّهــْم مــدى حياتهــم ل يــرون إل قليــال مــن الخيــر. 
ويشعرون شعورا كامالً بضعفهم وعدم استحقاقهم. والشيطان يحاول أن يرعبهم 
بالفكــر أن قضيتهــم ميــؤوس منهــا وأن لوثــات نجاســتهم ل يمكــن أن تمحــى. وهكــذا 
يحــاول أن يالشــي إيمانهــم حتــى يخضعــوا لتجاربــه وينفضــوا أيديهــم مــن الــولء هلل.

ومع أن شعب هللا سيكونون محاطين بأعداء قد عقدوا العزم على إهالكهم 
فــإن العــذاب الــذي يتألمــون منــه ليــس هــو الخــوف مــن اضطهادهــم ألجــل الحــق 
بــل الخشــية مــن أن ل يكونــوا قــد اعترفــوا بــكل خطيئــة اقترفوهــا واإلخفــاق بســبب 
خطــأ فيهــم فــي التأكــد مــن وعــد المخلــص القائــل: » َســأَْحَفظَُك ِمــْن َســاَعِة التَّْجِربـَـِة 
ــاكِِنيَن َعلـَـى األَرْض « )رؤيــا 3: 10(.  الَْعِتيــَدِة أَْن تَأْتـِـَي َعلـَـى الَْعالـَـِم كُلِّــِه لِتَُجــرَِّب السَّ
فلــو أمكنهــم الحصــول علــى يقيــن الغفــران لمــا انكمشــوا أََمــام العــذاب أو المــوت، 
أمــا اذا برهنــوا علــى عــدم اســتحقاقهم وخســروا حياتهــم بســبب نقــص أخالقهــم 

فاســم هللا القــدوس ســيلحقه العــار بســببهم.
العصيــان  أعمــال  ويــرون  الخيانــة  بمؤامــرات  يســمعون  جانــب  كل  مــن  إنهــم 
الناشــطة، وفــي أعمــاق نفوســهم توجــد رغبــة حــارة وشــوق قلبــي شــديد إلــى انتهــاء 
الرتــداد العظيــم ووضــع حــد لشــر األشــرار. ولكــن فيمــا هــم يجاهــدون مــع هللا حتــى 
يوقــف عمــل العصيــان فإنهــم يحســون إحساســا جارحــا إذ يلومــون أنفســهم ألنــه 
ل قــوة عندهــم تكفــي للمقاومــة وصــد تيــار الشــر القــوي. وهــم يحســون أنهــم لــو 
اســتخدموا كل قواهــم فــي خدمــة المســيح وتقدمــوا مــن قــوة إلــى قــوة لكانــت كل 

قــوات الشــيطان تمســي أضعــف مــن أن تنتصــر عليهــم. 
إنهــم يذللــون أنفســهم أََمــام هللا ويشــيرون إلــى توبتهــم الماضيــة عــن خطاياهــم 
ــُك ِبِحْصِنــي  الكثيــرة، متوســلين إلــى المخلــص أن يتمــم لهــم هــذا الوعــد: » يَتََمسَّ
فَيَْصَنُع ُصلًْحا َمِعي. ُصلًْحا يَْصَنُع َمِعي « )إشعياء 27: 5(. إن إيمانهم ل يضعف 
ألَنَُّهــْم لــم يتلقــوا إجابــة ســريعة لصلواتهــم. ومــع أن ذلــك التأخيــر يوقعهــم تحــت 
طائلــة الجــزع الشــديد والرعــب والضيــق فإنهــم ل يكفــون عــن تقديــم توســالتهم. 
إنهم يتمســكون بقوة هللا كما قد تمســك يعقوب بالمالك، ولســان حال نفوســهم 

هــو هــذا: » لَ أُطْلُِقــَك إِْن لَــْم تُبَارِكِْنــي «.
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محو الخطايا
ولــو لــم يكــن يعقــوب قــد ســبق فتــاب عــن خطيئتــه فــي الحصــول علــى البكوريــة 
بالمخاتلــة لمــا ســمع هللا صالتــه وبرحمتــه صــان حياتــه. وكذلــك فــي وقــت الضيــق 
لــو كانــت قــد بقيــت عليهــم خطايــا لــم يعترفــوا بهــا وهــم معذبــون بالخــوف واآللم 
لكانــوا ينغلبــون ويرتبكــون، ولــكان اليــأس يقضــي علــى إيمانهــم ولمــا بقيــت عندهــم 
ثقــة بهــا يتقدمــون إلــى هللا فــي طلــب النجــاة. ولكــن فــي حيــن أنهــم يشــعرون شــعورا 
عميقــا بعــدم اســتحقاقهم فــال تبقــى فــي قلوبهــم خطايــا مســتترة ليكشــفوا عنهــا. 

لقــد دينــت خطاياهــم مــن قبــل وُمحيــت، ول يمكــن أن تذكــر بعــد.
يجعــل الشــيطان كثيريــن يعتقــدون أن هللا ســيتغاضى عــن عــدم أمانتهــم فــي 
شــؤون الحيــاة الصغــرى، لكــْنّ الــرب يبرهــن فــي معاملتــه ليعقــوب أنــه ل يمكــن أن 
يقــر الشــر أو يتســامح معــه. وكل مــن يحاولــون العتــذار عــن خطاياهــم أو إخفاءهــا 
ويتركونهــا مســجلة فــي أســفار الســماء مــن دون أن يعترفــوا بهــا أو تغفــر ســينهزمون 
أََمام الشيطان. وكلما كان ادعاؤهم معظما ومركزهم محترما كان تصرفهم مغيظا 
ومكــدرا هلل وكان انتصــار العــدو العظيــم موكــدا. والذيــن يؤخــرون الســتعداد ليــوم 
هللا ل يمكنهــم الســتعداد فــي زمــان الضيــق أو أي زمــن يأتــي بعــده. إن حالــة أمثــال 

هــؤلء هــي حالــة ميــؤوس منهــا.
إنَّ المعترفيــن بالمســيحية الذيــن يتقدمــون إلــى ذلــك الصــراع الهائــل وهــم غيــر 
مســتعدين ففــي يأســهم ســيعترفون بخطاياهــم بكلمــات مؤلمــة ملتهبــة فــي حيــن 
يبتهــج األشــرار بالضيــق الــذي يحــل بهــم. هــذه العترافــات شــبيهة باعتــراف عيســو 
بــل قصاصهــا. فهــم ل  الخطيئــة  ليــس جــرم  يندبــون  يهــوذا. فالذيــن يقدمونهــا  أو 
يشــعرون بانســحاق حقيقــي أو كراهــة للشــر. إنهــم يعترفــون بخطيئتهــم خوفــاً مــن 
القصــاص، ولكــن عندمــا يكــف العقــاب يعــودون إلــى تحديهــم للســماء كمــا كانــت 

الحــال مــع فرعــون قديمــا.
بعيــدا  يطــرح  لــن  هللا  كــون  لحقيقــة  ضمــان  أَيْضــاً  هــو  يعقــوب  تاريــخ  إن  ثــم 
إليــه  رجعــوا  ولكنهــم  الخطيئــة  فــي  وســقطوا  وُجربــوا  بهــم  ُغــرر  قــد  الذيــن  أولئــك 
النــاس  مــن  الفئــة  هــذه  إهــالك  يحــاول  الشــيطان  أن  حيــن  ففــي  بتوبــة صادقــة. 
فــاهلل سيرســل مالئكتــه لتعزيتهــم وحراســتهم فــي وقــت الخطــر. إن الشــيطان يقــوم 
بهجماتــه بــكل عنــف وإصــرار. وضاللتــه مرعبــة، ولكــن عيــن الــرب هــي علــى شــعبه 
وأُذنــه تصغــي إلــى صرخاتهــم. ضيقهــم عظيــم ويبــدو كأن لهــب األتــون موشــكة أن 
ــص ســيخرجهم كالذهــب المصفــى بالنــار. ولــن تتغيــر محبــة  تلتهمهــم، ولكــّن الممحِّ
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هللا ألولده عندمــا يجــوزون فــي أقســى التجــارب بــل تظــل كمــا كانــت فــي وقتهــا 
ورقتهــا أيــام الصفــاء والنجــاح. ولكــن ينبغــي أن يوضعــوا فــي أتــون النــار حتــى يحتــرق 

تعلقهــم بمــا هــو أرضــي ويمكنهــم أن يعكســوا صــورة المســيح فــي كمــال بهائهــا.

اإليمان الثابت
يتطلــب وقــت الضيــق واأللــم اللذيــن ينتظراننــا إيمانــا يتحمــل الكلــل والتأخيــر 
فتــرة  وتُمنــح  شــدة وصرامــة.  بــكل  ُجــرِّب  ولــو  حتــى  ويضعــف  يهــن  ول  والجــوع، 
الختبــار للجميــع ليتأهبــوا لذلــك الوقــت. لقــد غلــب يعقــوب بســبب مواظبتــه 
مــن  بلجاجــة. وكل  م  تقــدَّ التــي  الصــالة  اقتــدار  برهــان علــى  وتصميمــه. ونصرتــه 
وجاديــن  حاريــن  ويكونــون  هــو  فعــل  قــد  كمــا  هللا  بمواعيــد  التمســك  يريــدون 
ومداوميــن علــى الصــالة مثلــه ســينجحون كمــا قــد نجــح. أمــا الذيــن ل يرغبــون فــي 
إنــكار الــذات أو المكافحــة والمجاهــدة أََمــام هللا، أو الصــالة وقتــا طويــال وبــكل 
أقــل  مــا   — هللا  مــع  المجاهــدة  ينالوهــا.  فلــن  بركتــه،  طلــب  فــي  وحــرارة  غيــرة 
مــن يعرفــون مــا هــي! مــا أقــل الذيــن قــد انجذبــت نفوســهم نحــو هللا فــي شــدة 
لهفتهــم حتــى وصلــت كل قواهــم إلــى أقصــى حدودهــا. عندمــا تكتســح المصلــَي 
 أمــواج اليــأس الــذي ل يمكــن التعبيــر عنــه فمــا أقــل مــن يتعلقــون بمواعيــد هللا

 بإيمــان ل يــكل ول يســلِّم.
إنَّ الذيــن يمارســون إيمانــا قليــال اآلن هــم فــي أعظــم خطــر مــن الســقوط تحــت 
لالمتحــان  صمــدوا  لــو  وحتــى  الضميــر.  بإرغــام  واألمــر  الشــيطان  خــدع  ســلطان 
فســيغمرهم كَــرٌْب وألــٌم عظيمــان فــي زمــان الضيــق ألَنَُّهــْم لــم يتعــودوا التــكال علــى 
تحــت الضغــط  إلــى تعلمهــا  التــي أهملوهــا ســيضطرون  اإليمــان  الــرب. ودروس 

المخيــف الناتــج مــن خــور العزيمــة والخــوف.
علينــا اآلن أن نتعــرَّف بــاهلل ونكتشــف مواعيــده. إن المالئكــة يســجلون كل صــالة 
حارة مخلصة. وحرّي بنا أن نستغني عن المسرات األنانية من أن نهمل الشركة مع 
هللا. فأعمــق فقــر وأعظــم إنــكار للــذات مــع رضــى هللا واستحســانه أفضــل مــن الغنــى 
والكرامــة والراحــة والصداقــة مــن دون رضــاه. علينــا أن نقضــي وقتــا فــي الصــالة. إننــا 
إذا كنــا نســمح لعقولنــا بــأن تنشــغل فــي المســرات العالميــة والمصالــح الدنيويــة فقــد 
يعطينــا الــرب وقتــا لينــزع مــن قلوبنــا أصنــام الذهــب أو البيــوت أو األراضــي الخصبــة.

قد ل يُغوى الشباب على ارتكاب الخطيئة إذا كانوا يرفضون السير في طريق 
غيــر ذلــك الــذي يمكنهــم فيــه أن يســألوا بركــة هللا. إذا كان الرســل الذيــن يحملــون 
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اإلنــذار األخيــر الخطيــر إلــى العالــم يصلـّـون طلبــا لبركــة هللا ليــس بطريقــة بــاردة فاتــرة 
متكاســلة، بــل بحــرارة وإيمــان كمــا قــد فعــل يعقــوب فســيجدون أماكــن كثيــرة فيهــا 
يَــْت نَْفِســي « )تكويــن 32: 30(.  يمكنهــم أن يقولــوا: » نَظـَـرُْت هللَا َوْجًهــا لَِوْجــٍه، َونُجِّ

وســيُعتبرون فــي نظــر الســماء كأمــراء إذ جاهــدوا مــع هللا والنــاس وقــدروا.
» زمــان الضيــق الــذي لــم يكــن مثلــه « قــادم علينــا ســريعا وســنحتاج إلــى اختبــار 
ل نملكــه اآلن ويتكاســل كثيــرون فــي الحصــول عليــه. والواقــع فــي غالــب األحيــان 
هــو أن توقــع حــدوث الضيــق أعظــم منــه فــي حقيقتــه، ولكــن هــذا ل يصــدق علــى 
األزمنــة التــي أََمامنــا. فأجلــى عــرض ل يمكنــه تصويــر جســامة التجربــة كمــا يجــب. 
أََمــام هللا. » َوِفــي  ففــي وقــت التجربــة تلــك، علــى كل إنســان أن يمثــل بنفســه 
، إِنَُّهــْم لَ يَُخلُِّصــوَن ابًْنــا  ــيُِّد الــرَّبُّ َوْســِطَها نـُـوٌح َوَدانِيــآُل َوأَيُّــوُب، فََحــيٌّ أَنـَـا، يَُقــوُل السَّ

َولَ ابَْنــًة. إِنََّمــا يَُخلُِّصــوَن أَنُْفَســُهْم ِبِبرِِّهــْم « )حزقيــال 14: 20(.

كاملون في المسيح 
فــاآلن حيــن يقــدم رئيــس كهنتنــا العظيــم الكفــارة عنــا ينبغــي إن نجتهــد لنكــون 
الفكــر.  بمجــرد  ولــو  التجربــة  لقــوة  يســلم  لــم  مخلصنــا  إن  المســيح.  فــي  كامليــن 
والشــيطان يجــد فــي قلــوب النــاس بعــض نقــاط الضعــف التــي يمكنــه أن يجــد فيهــا 
موضعــا لقدمــه، إذ يحتضــن اإلنســان شــهوة خاطئــة يســتطيع بواســطتها أن يزيــد 
مــن قــوة تجاربــه. لكــّن المســيح أعلــن قائــال عــن نفســه: » رَئِيــَس هــَذا الَْعالَــِم يَأْتِــي 
َولَيْــَس لَــُه ِفــيَّ َشــْيٌء « )يوحنــا 14: 30(. فلــم يســتطع الشــيطان أن يجــد فــي ابــن 
هللا شــيئا يجعلــه قــادرا علــى إحــراز النصــرة. لقــد حفــظ وصايــا أبيــه ولــم توجــد فيــه 
خطيئــة يمكــن للشــيطان اســتخدامها لصالحــه. هــذه هــي الحالــة التــي ينبغــي ان 

يكــون عليهــا الذيــن ســيثبتون فــي زمــان الضيــق.
علينــا ونحــن فــي هــذه الحيــاة أن نبعــد عنــا الخطيئــة، وذلــك مــن خــالل اإليمــان 
بــه فيرتبــط ضعفنــا  نتحــد  العزيــز يدعونــا ألن  المكفــر. إنَّ مخلصنــا  بــدم المســيح 
بقدرته وجهلنا بحكمته وعدم استحقاقنا باستحقاقاته. وعناية هللا هي المدرسة 
التــي علينــا أن نتعلــم فيهــا وداعــة يســوع وتواضعــه. والــرب يضــع نصــب عيوننــا 
دائمــا ليــس الطريــق الــذي نختــاره، الطريــق الســهل علينــا والمســر لنــا، بــل أهــداف 
الحيــاة الحقيقيــة. إن األمــر بيــن أيدينــا فــي أن نتعــاون مــع القــوات التــي تســتخدمها 
الســماء فــي عمليــة جعــل أخالقنــا علــى مثــال النمــوذج اإللهــي. وكل الذيــن يهملــون 

هــذا العمــل أو يؤخرونــه يجلبــون علــى أنفســهم أرهــب المخاطــر. 
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لقــد ســمع يوحنــا الرســول فــي رؤيــاه صوتــا عظيمــا فــي الســماء يقــول: » َويْــٌل 
لَِســاكِِني األَرْض َوالْبَْحــِر، ألن إِبْلِيــَس نَــزََل إِلَيُْكــْم َوِبــِه َغَضــٌب َعِظيــٌم! َعالًِمــا أَنَّ لَــُه 
زََمانـًـا قَلِيــالً « )رؤيــا 12: 12(. إنَّ المشــاهد التــي اســتوجبت صــدور هــذه الصرخــة 
مــن الصــوت الســماوي هــي مشــاهد مخيفــة، فغضــب الشــيطان يزيــد بنســبة قصــر 

مدتــه، وســيصل عملــه الخــّداع المهلِــك إلــى أقصــى حــدوده فــي زمــان الضيــق.
وســتظهر فــي الســماوات مناظــر مخيفــة فائقــة الطبيعــة كعالمــة وبرهــان علــى 
قــوة الشــياطين الصانعــة اآليــات. وســتخرج أرواح الشــياطين إلــى ملــوك األَرْض 
وإلــى العالــم كلــه لتثبِّتهــم فــي الخــداع وتشــدد عليهــم فــي التحــاد مــع الشــيطان 
ســيُغوى  القــوات  هــذه  وبواســطة  الســماء.  حكــم  ضــد  األخيــرة  معركتــه  فــي 
الحــكام ورعاياهــم علــى الســواء. وســيقوم أشــخاص يّدعــون أنهــم المســيح نفســه 
وينتحلــون الحــق فــي األلقــاب والعبــادة التــي هــي مــن حــق فــادي العالــم وحــده. 
مــن  إعالنــات  تلقــوا  أنهــم  عون  وســيدَّ عجيبــة،  شــفاء  معجــزات  وســيصنعون 

الكتــاب. لشــهادة  مناقضــة  الســماء 

أعظم حادث
فــي  نفســه ســيظهر  الشــيطان  أن  الخــداع هــو  روايــة  مــن فصــول  وآخــر فصــل 
شــكل المســيح. لقــد اعترفــت الكنيســة طويــال بأنهــا تنتظــر مجــيء المخلـّـص كنهايــة 
آمالهــا. فــاآلن ســيجعل المخــادع العظيــم األمــر يبــدو كمــا لــو أن المســيح قــد جــاء. 
ككائــن  النــاس  بيــن  نفســه  الشــيطان  ســيظهر  العالــم  مــن  مختلفــة  جهــات  ففــي 
مهيــب ينبعــث منــه نــور يبهــر األبصــار يشــبه الوصــف الــذي أورده يوحنــا فــي ســفر 
الرؤيــا عــن ابــن هللا )رؤيــا 1: 13-15(. والمجــد الــذي يحيــط بالشــيطان لــن يفوقــه 
مجــد ممــا قــد رأتــه عيــن بشــر. وســيدوي فــي الهــواء هتــاف النتصــار قائــال: » قــد 
أتــى المســيح! قــد أتــى المســيح! « والنــاس ســينطرحون ســاجدين أََمامــه فــي حيــن 
يرفــع هــو يديــه مبــاركا إياهــم كمــا قــد بــارك المســيح تالميــذه حيــن كان علــى األَرْض. 
صوتــه رقيــق ومنخفــض ومــع ذلــك فهــو ملــيء باأللحــان. وبنغمــات رقيقــة شــفوقة 
يقــدم بعضــا مــن الحقائــق الجميلــة الســماوية نفســها التــي نطــق بهــا المخلــص، فهــو 
يشــفي أمــراض النــاس، وبمــا أنــه قــد اتخــذ صفــة المســيح وهيئتــه يَّدعــي أنــه قــد 
أبــدل الســبت باألحــد ويأمــر الجميــع بتقديــس اليــوم الــذي باركــه. ثــم يعلــن أن كل 
من يصرون على تقديس اليوم الســابع يجدفون على اســمه برفضهم اإلصغاء إلى 
مالئكتــه الذيــن أرســلهم إليهــم بالنــور والحــق. هــذا هــو الخــداع القــوي الــذي يــكاد 
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يكــون مســيطرا. وكأهــل الســامرة الذيــن قــد خدعهــم ســيمون الســاحر فجماهيــر 
النــاس مــن األدنيــاء إلــى العظمــاء يلتفتــون إلــى أعمــال الســحر هــذه قائليــن هــذا هــو 

» قــوة هللا العظيمــة « )أعمــال 8: 10(.
لكــّن شــعب هللا لــن يمكــن تضليلهــم. إن تعاليــم هــذا المســيح الكــذاب ليســت 
متوافقــة مــع تعاليــم الكتــاب. إن البركــة يُنطــق بهــا علــى عابــدي الوحــش وصورتــه 
وهم الجماعة نفسها الذين يعلن الكتاب أن غضب هللا سينصب صرفا عليهم.

وأكثــر مــن هــذا فــإن الشــيطان ل يُســمح لــه بتزييــف كيفيــة مجــيء المســيح. لقــد 
حــذر المخلــص شــعبه مــن الضــالل فــي هــذا األمــر وبــكل وضــوح أنبأهــم بكيفيــة 
ــٌة َويُْعطُــوَن آيَــاٍت  ــاُء كََذبَ ــٌة َوأَنِْبيَ مجيئــه الثانــي إذ يقــول: » ألَنَّــُه َســيَُقوُم ُمَســَحاُء كََذبَ
ــِإْن قَالُــوا لَُكــْم: َهــا  َعِظيَمــًة َوَعَجائِــَب، َحتَّــى يُِضلُّــوا لَــْو أَْمَكــَن الُْمْختَاِريــَن أَيْضــاً ... فَ
قـُـوا. ألَنَّــُه كََمــا أَنَّ الْبَــرَْق  يَّــِة! فـَـالَ تَْخرُُجــوا. َهــا ُهــَو ِفــي الَْمَخــاِدِع! فـَـالَ تَُصدِّ ُهــَو ِفــي الْبَرِّ
يَْخــُرُج ِمــَن الَْمَشــاِرِق َويَظَْهــُر إِلـَـى الَْمَغــارِِب، هَكــَذا يَُكــوُن أَيْضــاً َمِجــيُء ابـْـِن اإلِنَْســاِن « 
)متــى 24: 24-27، 31؛ 25: 31؛ رؤيــا 1: 7؛ 1تســالونيكي 4: 16، 17(. هــذا 

المجــيء ل يمكــن تزييفــه. فســيعرفه الجميــع وســيراه العالــم كلــه.

الحماية من الضاللة
هــم  الحــق  محبــة  وقبلــوا  س  الُمَقــدَّ اَلِْكتَــاب  بجــّد  درســوا  الذيــن  وحدهــم 
العالــم  ستأســر  التــي  القويــة  الضاللــة  مــن  الحمايــة  علــى  ســيحصلون  الذيــن 
كلــه. فبواســطة شــهادة الكتــاب سيكتشــف هــؤلء النــاس المخــادع فــي تنكــره. 
التجربــة ســيُعرف  فــإذ تغربلهــم  أزمنــة امتحــان صعبــة.  وســتجيء علــى الجميــع 
المســيحي الحقيقــي. فهــل شــعب هللا مبنيــون بــكل ثبــات علــى كلمتــه بحيــث ل 
يخضعــون ول يســلمون لبرهــان حواســهم؟ وهــل فــي مثــل هــذه الحالــة المتأزمــة 
يتمســكون بالكتــاب ول شــيء ســواه؟ إنَّ الشــيطان ســيحاول لــو أمكنــه أن يحــول 
بينهــم وبيــن الحصــول علــى اســتعداد للثبــات فــي ذلــك اليــوم. وســيرتب األمــور 
ثقيــال  عبئــا  يحملــون  ويجعلهــم  األَْرض  بكنــوز  ويُربكهــم  طريقهــم  يطــّوق  بحيــث 
متعبــا حتــى تثقــل قلوبهــم بهمــوم هــذه الحيــاة ويُقــِدم عليهــم ذلــك اليــوم كلــص.

الوصيــة  حافظــي  ضــد  المســيحي  العالــم  حــكام  مختلــف  األمــر  يصــدر  وإذ 
بحرمانهــم مــن حمايــة الحكومــة وتركهــم تحــت رحمــة الذيــن يقصــدون إهالكهــم، فإن 
شــعب هللا ســيهربون مــن المــدن والقــرى ويجتمعــون معــا فــي جماعــات ويســكنون 
حصــون  فــي  ملجــأ  لهــم  ســيجدون  وكثيــرون  المنعزلــة.  الموحشــة  األماكــن  فــي 
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الجبــال. وكالمســيحيين الذيــن كانــوا يعيشــون فــي أوديــة بيدمونــت ســيجعل هــؤلء 
أَيْضــاً مــن مرتفعــات األَرْض أماكــن مقدســة لهــم وسيشــكرون هللا علــى » حصــون 
لكــّن كثيريــن مــن كل األمــم ومــن كل الطبقــات،  الصخــور « )إشــعياء 33: 16(. 
العظمــاء واألدنيــاء واألغنيــاء والفقــراء والســود والبيــض، ســيقعون فــي أشــد عبوديــة 
قاســية ظالمــة. وســيقضي أحبــاء هللا أيامــا مضنيــة مكبليــن بالقيــود محبوســين فــي 
الســجون ومحكومــا عليهــم بالقتــل، والبعــض منهــم ســيُتركون علــى مــا يبــدو ليموتــوا 
جوعــا فــي ســجون مظلمــة كريهــة. ل أذن بشــرية تصغــي إلــى أنينهــم ول يــد بشــرية 

تمتــد بالعــون لهــم.

هل ينسى الرب شعبه؟
فهــل ينســى الــرب شــعبه فــي ســاعة المحنــة القاســية هــذه؟ وهــل نســي نوحــا 
األميــن عندمــا افتقــد بالدينونــة العالــَم قبــل الطوفــان؟ هــل نســي لوطــا عندمــا نزلــت 
النــار مــن الســماء لتحــرق مــدن الســهل؟ وهــل نســي يوســف وهــو محــاط بالوثنييــن 
فــي مصــر؟ وهــل نســي إيليــا عندمــا هددتــه إيزابــل بقَســم أن يكــون مصيــره كمصيــر 
أنبيــاء البعــل؟ وهــل نســي إِرِْميَــا عندمــا أُلقــى فــي الجــب المظلــم الموحــش فــي بيــت 

ســجنه؟ وهــل نســي الفتيــة الثالثــة فــي أتــون النــار؟ أو دانيــال ِفــي ُجــبِّ األُُســوِد؟
تَْنَســى  » َهــْل  نَِســيَِني «.  َوَســيِِّدي   ، الــرَّبُّ تَرَكَِنــي  » قَــْد  ِصْهيَــْوُن:  » َوقَالَــْت 
الَْمــْرأَُة رَِضيَعَهــا فَــالَ تَرَْحــَم ابْــَن بَطِْنَهــا؟ َحتَّــى هــؤُلَِء يَْنَســيَْن، َوأَنَــا لَ أَنَْســاِك. ُهــَوَذا 
ُكْم  يَّ نََقْشتُِك « )إشعياء 49: 14-16(. لقد قال رب الجنود: » َمْن يََمسُّ َعلَى كَفَّ

يََمــسُّ َحَدقَــَة َعيِْنــِه « )زكريــا 2: 8(.
ومع أن األعداء قد يطرحونهم في السجن فإن أسوار السجن ل يمكنها أن تقطع 
صلــة أرواحهــم بالمســيح. إن ذاك الــذي يــرى كل ضعــف فيهــم والعليــم بــكل تجاربهــم 
هــو فــوق كل ســالطين األَرْض. والمالئكــة ســيزورونهم فــي غــرف ســجنهم الموحشــة 
مقدميــن إليهــم نــورا وســالما مــن الســماء. وســيكون الســجن كالقصــر ألن األغنيــاء فــي 
اإليمــان حالّــون فيــه، وجــدران الســجن المظلمــة ســينيرها نــور ســماوي كمــا حــدث 
عندما كان بولس وسيال يصليان ويسبحان هللا في نصف الليل في سجن فيلبي.

ضربات للا 
وســتقع ضربــات هللا علــى الذيــن يحاولــون مضايقــة شــعبه وإهالكهــم. إن صبــره 
الطويــل األمــد علــى األشــرار يجــرِّئ النــاس علــى اإلمعــان فــي العصيــان، ومــع ذلــك 
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فــإن قصاصهــم أكيــد ومرعــب ألنــه تأجــل وقتــا طويــال » ألَنَّــُه كََمــا ِفــي َجبَــِل فَرَاِصيــَم 
، وَكََمــا ِفــي الَْوطَــاِء ِعْنــَد ِجبُْعــوَن يَْســَخُط لِيَْفَعــَل فَْعلَــُه، فَْعلَــُه الَْغِريــَب،  يَُقــوُم الــرَّبُّ
َولِيَْعَمــَل َعَملَــُه، َعَملَــُه الَْغِريــَب « )إشــعياء 28: 21(. إنَّ عمــل القصــاص هــو فــي 
، إِنِّــي لَ أَُســرُّ ِبَمــْوِت  ــيُِّد الــرَّبُّ نظــر إلهنــا الرحيــم عمــل غريــب. » َحــيٌّ أَنَــا، يَُقــوُل السَّ
الَْغَضــِب وَكَِثيــُر  بَِطــيُء  َوَرُؤوٌف،  الــرب » إِلــٌه رَِحيــٌم  يِر « )حزقيــال 33: 11(.  ــرِّ الشِّ
اإلِْحَســاِن َوالَْوفَــاِء... َغاِفــُر اإلِثـْـِم َوالَْمْعِصيَــِة َوالَْخِطيَّــِة «، ومــع ذلــك فهــو » لــن يبــرئ 
إبــراء «، » الــرَّبُّ بَِطــيُء الَْغَضــِب َوَعِظيــُم الُْقــْدرَِة، َولِكنَّــُه لَ يُبَــرِّئُ الْبَتَّــَة « )خــروج 34: 
6، 7؛ ناحــوم 1: 3(. وســيزكي الــرب ســلطان شــريعته المدوســة باألقــدام برهبتــه 
وبــره. فصرامــة القصــاص الــذي ينتظــر العصــاة يمكــن الحكــم عليــه مــن نفــور هللا فــي 
تنفيــذ العــدل. إن األمــة التــي يصبــر عليهــا طويــال والتــي لــن يضربهــا حتــى تمــأ مكيــال 

إثمهــا فــي تقديــر هللا ستشــرب أخيــراً كأس الغضــب غيــر الممــزوج بالرحمــة.
وعندمــا يكــف المســيح عــن الشــفاعة فــي القــدس ينســكب الغضــب الصــرف 
المهــدد بــه أولئــك الذيــن يســجدون للوحــش ولصورتــه ويقبلــون ســمته )رؤيــا 14: 
9، 10(. فالضربــات التــي وقعــت علــى مصــر عندمــا كان هللا مزمعــا أن يخلّــص 
العبرانييــن كانــت شــبيهة فــي نوعهــا بتلــك الضربــات األشــد هــول وشــمول التــي 
ســتنصب علــى العالــم قبيــل النجــاة األخيــرة لشــعب هللا. يقــول الرائــي وهــو يصــف 
ــاِس الَِّذيــَن ِبِهــْم  ــٌة َعلَــى النَّ تلــك الضربــات المخيفــة: “فََحَدثَــْت َدَماِمــُل َخِبيثَــٌة َورَِديَّ
ِســَمُة الَْوْحــِش َوالَِّذيــَن يَْســُجُدوَن لُِصورَتـِـِه «. والبحــر » صــار كَــَدِم َميِّــٍت. وَكُلُّ نَْفــٍس 
َحيَّــٍة َماتَــْت ِفــي الْبَْحــِر «. و » األنهــار ... يََناِبيــعِ الِْميَــاِه، فََصــارَْت َدًمــا «، ومــع أن 
هذه العقوبات رهيبة فإن قضاء هللا وعدله سيبقى مزكى بالتمام. إن مالك هللا 
يعلــن قائــال: » َعــاِدٌل أَنْــَت أَيَُّهــا الَْكائِــُن... ألَنَّــَك َحَكْمــَت هَكــَذا. ألَنَُّهــْم َســَفُكوا َدَم 
وَن! « )رؤيــا 16: 6-5(.  يِســيَن َوأَنِْبيَــاَء، فَأَْعطَيْتَُهــْم َدًمــا لِيَْشــَربُوا. ألَنَُّهــْم ُمْســتَِحقُّ ِقدِّ
فــإذ حكمــوا بالمــوت علــى شــعب هللا فقــد جلبــوا دم أولئــك األبــرار علــى أنفســهم 
كمــا لــو كانــوا قــد ســفكوه بأيديهــم. وبمثــل هــذه الطريقــة أعلــن يســوع لليهــود فــي 
عهــده بأنهــم مجرمــون ســفكوا دم كل القديســين منــذ أيــام هابيــل ألن روح األجــرام 

نفســها كانــت فيهــم وكانــوا يحاولــون أن يعملــوا مــا عملــه قتلــة األنبيــاء أنفســهم.

ضربة النار
وفي الضربة التالية أعطي للشمس السلطان » أَْن تُْحرَِق النَّاَس ِبَناٍر، فَاْحتَرََق 
النَّــاُس اْحِترَاقـًـا َعِظيًمــا « )رؤيــا 16: 8، 9(. وهــذا مــا يصــف بــه األنبيــاء حالــة األَرْض 
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فــي هــذا الوقــت المخيــف: “نَاَحــِت األَرْض... ألَنَّــُه قـَـْد تَلِــَف َحِصيــُد... كُلُّ أَْشــَجاِر 
الُْحبُــوُب  َنــِت  » َعفَّ الْبََشــر «.  بَِنــي  ِمــْن  الْبَْهَجــُة  يَِبَســِت  قَــْد  ـُه  إِنّـَ يَِبَســْت.  الَْحْقــِل 
ــُم! َهاَمــْت قُطَْعــاُن الْبََقــِر ألَْن لَيْــَس  ــْم تَِئــنُّ الْبََهائِ تَْحــَت َمَدرَِهــا. َخلَــِت األَْهــرَاُء... كَ
يَّــِة « » فَتَِصيــُر  ــاَر أَكَلَــْت َمرَاِعــَي الْبَرِّ ــْت، َوالنَّ ــاِه قَــْد َجفَّ لََهــا َمْرًعــى ... َجــَداِوَل الِْميَ
، الُْجثـَـُث كَِثيــرٌَة يَطْرَُحونََهــا  ــيُِّد الــرَّبُّ أََغانـِـي الَْقْصــِر َولَِوَل ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم، يَُقــوُل السَّ

ــُكوِت « )يوئيــل 1: 10-12، 17-20؛ عامــوس 8: 3(. ِفــي كُلِّ َمْوِضــعٍ ِبالسُّ
هــذه الضربــات ل تشــمل العالــم بأســره وإل لــكان كل ســكان األَرْض يبــادون 
إن كل  النــاس.  التــي عرفهــا  الضربــات  أرهــب  ســتكون  فإنهــا  ذلــك  ومــع  تمامــا. 
الضربــات التــي حلــت بالنــاس قبــل نهايــة زمــن النعمــة كانــت ممتزجــة بالرحمــة. 
فــدم المســيح المتوســل قــد حفــظ الخاطــئ مــن تحمــل كل مكيــال إثمــه، أمــا فــي 

بالرحمــة. الممــزوج  الصــرف أي غيــر  الغضــب  الدينونــة األخيــرة فســينصب 
وفــي ذلــك اليــوم ســيرغب النــاس فــي الحتمــاء برحمــة هللا التــي قــد ازدروا 
، أُرِْســُل ُجوًعــا ِفــي األَرْض، لَ  ــيُِّد الــرَّبُّ بهــا طويــال: » ُهــَوَذا أيــام تَأْتِــي، يَُقــوُل السَّ
. فَيَُجولـُـوَن ِمــْن بَْحــٍر إلــى  ُجوًعــا لِلُْخبْــِز، َولَ َعطًَشــا لِلَْمــاِء، بـَـْل لْســِتَماِع كَلَِمــاِت الــرَّبِّ
ــَماِل إلــى الَْمْشــرِِق، يَتَطَوَُّحــوَن لِيَطْلُبُــوا كَلَِمــَة الــرَّبِّ فَــالَ يَِجُدونََهــا «  بَْحــٍر، َوِمــَن الشِّ

)عامــوس 8: 11، 12(.

يشبعون في زمن الجوع
لــن يُعفــى شــعب هللا مــن اآللم، لكنهــم إذ يكونــون مضطهديــن ومتضايقيــن 
ليهلكــوا. فذلــك  يُتركــوا  الطعــام فلــن  إلــى  العــوز ويتألمــون لحاجتهــم  يتحملــون 
اإللــه الــذي اعتنــى بإيليــا لــن ينســى أي واحــد مــن أولده المضحيــن بأنفســهم، 
ذاك الذي يحصي شعور رؤوسهم ل بد أن يرعاهم وفي زمن الجوع يشبعون. 
وإذ يمــوت األشــرار جوعــا وبســبب الوبــإ فالمالئكــة ســيحمون األبــرار ويســدون 
ُخبْــزَُه،  » يُْعطَــى  الوعــد:  هــذا  اليــه  يُقــدم  بالحــق «  » الســالك  إن  إعوازهــم. 
لَِســانُُهْم  يُوَجــُد.  َولَ  َمــاًء  طَالِبُــوَن  َوالَْمَســاكِيُن  » اَلْبَائُِســوَن  َمأُْمونَــٌة «.  َوِميَاُهــُه 
ِمــَن الَْعطَــِش قَــْد يَِبــَس. أَنَــا الــرَّبُّ أَْســتَِجيُب لَُهــْم. أَنَــا إِلــَه إِْســَرائِيل لَ أَتُْركُُهــْم « 

)إشــعياء 33: 15، 16؛ 41: 17(.
ــِة،  يْتُونَ ــُه لَ يُزِْهــُر التِّيــُن، َولَ يَُكــوُن َحْمــٌل ِفــي الُْكــُروِم. يَْكــِذُب َعَمــُل الزَّ » فََمــَع أَنَّ
َوالُْحُقــوُل لَ تَْصَنــُع طََعاًمــا. يَْنَقِطــُع الَْغَنــُم ِمــَن الَْحِظيــرَِة، َولَ بََقــَر ِفــي الَْمــَذاِوِد، فإنــي 

ــَرُح ِبِإلــِه َخالَِصــي « )حبقــوق 3: 17، 18(. أَبْتَِهــُج ِبالــرَّبِّ َوأَفْ
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ــْمُس  الشَّ تَْضِربُــَك  لَ  الْيُْمَنــى.  يَــِدَك  َعــْن  لَــَك  ِظــلٌّ  الــرَّبُّ  َحاِفظُــَك.  » الــرَّبُّ 
ِفــي النََّهــاِر، َولَ الَْقَمــُر ِفــي اللَّيْــِل. الــرَّبُّ يَْحَفظُــَك ِمــْن كُلِّ َشــّر. يَْحَفــُظ نَْفَســَك « 
يَّــاِد َوِمــَن الَْوبَــِإ الَْخِطــِر. ِبَخَواِفيــِه يُظَلِّلُــَك، َوتَْحــَت أَْجِنَحِتــِه  يــَك ِمــْن فَــخِّ الصَّ » يَُنجِّ
ــُه. لَ تَْخَشــى ِمــْن َخــْوِف اللَّيْــِل، َولَ ِمــْن َســْهٍم يَِطيــُر ِفــي  تَْحتَِمــي. تُــرٌْس َوِمَجــنٌّ َحقُّ
َجــى، َولَ ِمــْن َهــالٍَك يُْفِســُد ِفــي الظَِّهيــرَِة. يَْســُقُط  النََّهــاِر، َولَ ِمــْن َوبـَـٍإ يَْســلُُك ِفــي الدُّ
ــُر َوتـَـَرى  ــَك تَْنظُ َعــْن َجانِِبــَك أَلْــٌف، َوِربْــَواٌت َعــْن يَِميِنــَك. إِلَيْــَك لَ يَْقــرُُب. إِنََّمــا ِبَعيَْنيْ
ُمَجــازَاَة األشــرار. ألَنَّــَك قُلـْـَت: » أَنـْـَت يـَـا رَبُّ َملَْجــِإي «. َجَعلـْـَت الَْعلِــيَّ َمْســَكَنَك، 
، َولَ تَْدنُــو َضْربَــٌة ِمــْن َخيَْمِتــَك « )مزمــور 121: 5-7؛ 91: 10-3(. لَ ياُلَِقيــَك َشــرٌّ

ومع ذلك فمن وجهة النظر البشرية سيظهر أن شعب هللا ل بد من أن يختموا 
شــهادتهم بدمهــم ســريعا كمــا فعــل الشــهداء مــن قبلهــم. وهــم أنفســهم يبتدئــون 
يخافــون لئــال يكــون الــرب قــد تركهــم ليســقطوا بأيــدي أعدائهــم. إنــه وقــت عــذاب 
مخيــف وكــرب شــديد. وهــم يصرخــون إلــى هللا نهــارا وليــال فــي طلــب النجــاة. أمــا 
األشــرار فســيتهللون ويبتهجــون، وســينطقون بأقــوال الســخرية فيصيحــون قائليــن: 
» أيــن اآلن إيمانكــم؟ ولمــاذا ل ينقذكــم هللا مــن أيدينــا إن كنتــم شــعبه حقــا؟ «. 
لكــّن أولئــك المنتظريــن يذكــرون يســوع وهــو يمــوت علــى صليــب جلجثــة عندمــا 
ــا  كان رؤســاء الكهنــة والشــيوخ يصرخــون فــي ســخرية قائليــن: » َخلَّــَص آَخِريــَن َوأَمَّ
لِيــب  نَْفُســُه فََمــا يَْقــِدُر أَْن يَُخلَِّصَهــا! إِْن كَاَن ُهــَو َملِــَك إِْســرَائِيل فَلْيَْنــزِِل اآلَن َعــِن الصَّ
فَُنْؤِمَن ِبِه! « )متى 27: 42(. وهم جميعا يجاهدون مع هللا كيعقوب. وجوههم 
تنــم عــن الصــراع المحتــدم فــي داخلهــم وبــان عليهــا الصفــرار، ومــع ذلــك فهــم ل 

يكفــون عــن توســالتهم الجــادة الغيــورة. 

الُحرَّاس السماويون
ولــو أعطيــت للنــاس عيــون أهــل الســماء لــرأوا جماعــات مــن المالئكــة المقتدريــن 
المالئكــة  شــهد  لقــد  المســيح.  صبــر  كلمــة  حفظــوا  قــد  الذيــن  حــول  حاليــن  قــوة 
ضيقهــم وألمهــم برقــة وعطــف وســمعوا صلواتهــم. وهــم ينتظــرون أمــرا مــن قائدهــم 
ليختطفوهــم مــن الخطــر. ولكــن عليهــم أن ينتظــروا قليــال أَيْضــاً. علــى شــعب هللا أن 
يشــربوا الــكأس ويصطبغــوا بالصبغــة. إن التأخيــر نفســه مــع أنــه مؤلــم جــدا لهــم هــو 
أفضل جواب على توسالتهم. وإذ يحاولون أن ينتظروا الرب بثقة ليعمل فإن الرب 
يقودهــم إلــى ممارســة اإليمــان والرجــاء والصبــر التــي لــم يمارســوها إل قليــال جــدا فــي 
خالل اختبارهم الديني. ولكن ألجل المختارين يقصر زمان الضيق. » أَفاَلَ يُْنِصُف 
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ارِِخيَن إِلَيِْه نََهارًا َولَيْالً... أَقُوُل لَُكْم: إِنَُّه يُْنِصُفُهْم َسِريًعا! « )لوقا  هللُا ُمْختَاِريِه، الصَّ
18: 7، 8(. إنَّ النهايــة ســتأتي بأســرع ممــا يتوقــع النــاس. والحنطــة ســتُجمع وتحــزم 

حزمــا لتوضــع فــي مخــزن هللا، أمــا الــزوان فيحــزم كوقــود لنــار الهــالك.
أيديهــم  بيــن  التــي  الودائــع  علــى  أمنــاء  هــم  إذ  الســماويين  الحــراس  إنَّ 
يســتمرون فــي عملهــم. ومــع أنــه قــد صــدر قــرار عــام يحــدد الوقــت الــذي فيــه 
يمكــن تنفيــذ حكــم المــوت فــي حافظــي الوصيــة، ففــي بعــض الحــالت ســينتظر 
لــن يســتطيع  المحــدد ســيحاولون قتلهــم. ولكــن  الوقــت  األمــر وقبــل  أعداؤهــم 
أحــد أن يجتــاز بيــن الحــراس األشــداء الحاليــن حــول كل نفــس أمينــة. والبعــض 
لكــّن  والقــرى،  المــدن  مــن  فرارهــم  أثنــاء  فــي  ســيهاَجمون  األمنــاء  أولئــك  مــن 
اليابــس. وآخــرون  الســيوف المشــرعة ضدهــم تنكســر وتســقط عاجــزة كالعــود 

حــرب. رجــال  فــي هيئــة  ســيدافع عنهــم مالئكــة 
لقــد عمــل هللا فــي كل العصــور بواســطة المالئكــة القديســين فــي إغاثــة شــعبه 
وإنقاذهــم. إن الكائنــات الســماوية قــد لعبــت دورا حيويــا هامــا فــي حيــاة النــاس 
وشــؤونهم. لقــد ظهــروا متســربلين بثيــاب نورانيــة كالبــرق، كمــا قــد أتــوا لبســين ثيــاب 
عابــري الطريــق. والمالئكــة قــد ظهــروا لرجــال هللا فــي هيئــة بشــرية. لقــد جلســوا 
يســتريحون تحــت أشــجار البلــوط فــي وقــت حــر النهــار كمــا لــو كانــوا متعبيــن، وقبلــوا 
كرم الضيافة من بيوت الناس، وقاموا بدور المرشــدين للمســافرين عندما داهمهم 
الظــالم، وبأيديهــم أشــعلوا نــار المذبــح، وفتحــوا أبــواب الســجن وأطلقــوا عبيــد هللا 
أحــراراً. وإذ كانــوا متســربلين بأُبهــة الســماء أتــوا ليدحرجــوا الحجــر عــن قبــر المخلــص.

المالئكة يتكلمون
وكثيــرا مــا يُــرى المالئكــة فــي مجتمعــات األبــرار فــي هيئــة البشــر، وهــم يــزورون 
محافــل األشــرار كمــا ذهبــوا إلــى ســدوم لكــي يســجلوا أعمــال أهلهــا ويقــرروا مــا 
إذا كانــوا قــد تخطــوا صبــر هللا واحتمالــه. والــرب يســر بالرحمــة؛ فأجــل القليليــن 
الذيــن يعبدونــه حقــا فهــو يوقــف الكــوارث عنــد حدهــا ليطيــل مــدة ســالم الجمــوع 
بحياتهــم  مدينــون  انهــم  يتحققــون  قلمــا  هللا  إلــى  يخطئــون  مــن  إن  واطمئنانهــم. 

لأقليــة األمينــة الذيــن يتســلون هــم بظلمهــم والســخرية بهــم.
ومــع أن رؤســاء هــذا العالــم ل يعلمــون ففــي أغلــب األحيــان يتكلــم المالئكــة 
مرافعاتهــم،  إلــى  أصغــوا  وبآذانهــم  بعيونهــم،  البشــر  رآهــم  لقــد  مجالســهم.  فــي 
قابلوهــم  وبأيديهــم  مشــوراتهم،  مــن  وســخروا  مقترحاتهــم  عارضــوا  وبشــفاههم 
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بالعتــداءات والشــتائم واإلهانــات. وفــي قاعــة المجلــس وفــي دار القضــاء برهــن 
هؤلء الرســل الســماويون على معرفتهم الدقيقة للتاريخ البشــري كما برهنوا على 
أنهــم أقــدر علــى الترافــع فــي قضايــا المظلوميــن مــن أكفــأ المحاميــن وأفصحهــم. 
لقــد هزمــوا النوايــا وأوقفــوا الشــرور التــي كان يمكــن أن تعيــق عمــل هللا إلــى حــد 
كبيــر وأن تســبب آلمــا هائلــة لشــعبه. وفــي ســاعة الضيــق والشــدة فــإن » َمــالَُك 

يِهــْم « )مزمــور 34: 7(. الــرَّبِّ َحــالٌّ َحــْوَل َخائِِفيــِه، َويَُنجِّ
يســأل  وعندمــا  حــار.  بشــوق  مليكهــم  مجــيء  عالمــات  هللا  شــعب  ينتظــر 
» أَتَــى  قائــال:  تلعثــم  غيــر  فــي  الجــواب  يجــيء  الليــل؟ «  مــن  » مــا  الحــراس: 
لَيْــٌل « )إشــعياء 21: 11، 12(. إنَّ النــور يســطع علــى الســحاب  َصبَــاٌح َوأَيْضــاً 
البــر « مزمــع  فــوق قمــم الجبــال. وســيكون ظهــور مجــده ســريعا. إنَّ » شــمس 
أن يشــرق. والصبــاح والليــل كالهمــا قريــب: بــدء النهــار األبــدي لأبــرار وقــدوم 

األبــدي علــى األشــرار. الليــل 
وإذ يلــح المجاهــدون فــي تقديــم توســالتهم أََمــام هللا فالحجــاب الفاصــل بينهــم 
وبيــن الالمنظــور يــكاد يُرفــع. والســماوات تتألــق ببــزوغ فجــر النهــار األبــدي وتقــع علــى 
اآلذان هــذه الكلمــات كأغانــي المالئكــة العذبــة قائلــة: » أثبتــوا علــى ولئكــم فالعــون 
آٍت «. ثــم إن المســيح المنتصــر القديــر يرفــع أََمــام عيــون جنــوده المتعبيــن إكليــل 
مجــد أبــدى ثــم يُســمع صوتــه آتيــا مــن األبــواب المفتوحــة قائــال: » هــا أنــا معكــم. ل 
تخافــوا. أنــا عالــم بــكل أحزانكــم وقــد حملــت أوجاعكــم وهمومكــم. إنكــم ل تحاربــون 

أعــداء غيــر مدربيــن. لقــد خضــت المعركــة ألجلكــم وباســمي يعظــم انتصاركــم «.
إن المخلــص العزيــز سيرســل إلينــا العــون فــي الســاعة نفســها التــي نكــون فــي 
حاجــة اليــه. والطريــق إلــى الســماء قــد تقــدس بوقــع خطواتــه. فــكل األشــواك التــي 
تجــرح أقدامنــا قــد جرحتــه. وكل صليــب نُدعــى إلــى َحْملــه َحَملــه هــو قبلنــا. يســمح 
الضيــق هــو محنــة مخيفــة  النفــس للســالم. فزمــان  يُِعــّد  لكــي  بالمحاربــات  الــرب 
لشــعب هللا لكنــه وقــت فيــه ينظــر كل مؤمــن حقيقــي إلــى فــوق ويمكنــه باإليمــان أن 

يــرى قــوس الوعــد محيطــة بــه.
ـِم، َوَعلَــى ُرُؤوِســِهْم فَــَرٌح  ـو الــرَّبِّ يَرِْجُعــوَن َويَأْتُــوَن إلــى ِصْهيَــْوَن ِبالتَّرَنُـّ » َوَمْفِديُـّ
َمــْن  يُكــْم.  ــُد. أَنَــا أَنَــا ُهــَو ُمَعزِّ . ابِْتَهــاٌج َوفَــَرٌح يُْدرِكَانِِهــْم. يَْهــرُُب الُْحــزُْن َوالتََّنهُّ أَبَــِديٌّ
أَنـْـِت َحتَّــى تََخاِفــي ِمــْن إِنَْســاٍن يَُمــوُت، َوِمــِن ابـْـِن اإلِنَْســاِن الَّــِذي يُْجَعــُل كَالُْعْشــِب؟ 
َوتَْنَســى الــرَّبَّ َصانَِعــَك ... َوتَْفــَزُع َدائًِمــا كُلَّ يـَـْوٍم ِمــْن َغَضــِب الُْمَضاِيــِق ِعْنَدَمــا َهيَّــأَ 
لإِلِْهــالَِك. َوأَيـْـَن َغَضــُب الُْمَضاِيــِق؟ َســِريًعا يُطْلـَـُق الُْمْنَحِنــي، َولَ يَُمــوُت ِفــي الُْجــبِّ 
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َولَ يُْعــَدُم ُخبْــزُُه. َوأَنَــا الــرَّبُّ إِلُهــَك ُمزِْعــُج الْبَْحــِر فَتَِعــجُّ لَُجُجــُه. رَبُّ الُْجُنــوِد اْســُمُه. 
َوقَــْد َجَعلْــُت أَقَْوالِــي ِفــي فَِمــَك، َوِبِظــلِّ يَــِدي َســتَرْتَُك « )إشــعياء 51: 16-11(.

قَــاَل  ِبالَْخْمــِر. هَكــَذا  َولَيْــَس  ــْكَرى  َوالسَّ الْبَائَِســُة  أَيَّتَُهــا  اْســَمِعي هــَذا  » لِذلِــَك 
، َوإِلُهــِك الَّــِذي يَُحاكِــُم لَِشــْعِبِه: » هأَنـَـَذا قَــْد أََخــْذُت ِمــْن يَــِدِك كَأَْس  َســيُِّدِك الــرَّبُّ
يَــِد  ِفــي  َوأََضُعَهــا  بَْعــُد.  َمــا  ِفــي  تَْشــَرِبيَنَها  تَُعوِديــَن  لَ  َغَضِبــي.  كَأِْس  ثُْفــَل  ـِح،  التَّرَنُـّ
ِبيِك الَِّذيَن قَالُوا لَِنْفِســِك: انَْحِني لَِنْعبَُر. فََوَضْعِت كَاألَرْض ظَْهرَِك وَكَالزُّقَاِق  ُمَعذِّ

لِلَْعاِبِريــَن « )إشــعياء 51: 23-21(.
ســيواجهها  التــي  األزمــة  علــى  األجيــال  عبــر  تتطلــع  وهــي  هللا  عيــن  تتثبَّــُت 
شــعبه عندمــا تصطــف ضدهــم القــوات األَرْضيــة، ومثــل أســير غريــب ســيخافون 
أََمــام  ُســوف  بحــر  قــد شــق  الــذي  القــدوس  لكــّن  اغتيــال.  أو  المــوت جوعــا  مــن 
رَبُّ  قَــاَل  لِــي،  » َويَُكونُــوَن  ســبيهم،  ويــرد  العظيمــة  قدرتــه  ســيُظهر  العبرانييــن 
ــًة )جواهــري( َوأُْشــِفُق َعلَيِْهــْم كََمــا يُْشــِفُق  الُْجُنــوِد، ِفــي الْيَــْوِم الَّــِذي أَنـَـا َصانـِـٌع َخاصَّ
ـِذي يَْخِدُمــُه « )مالخــي 3: 17(. فلــو ســفكت دمــاء شــهود  اإِلنَْســاُن َعلَــى ابِْنــِه الّـَ
المســيح األمنــاء فــي هــذا الوقــت فلــن تكــون كدمــاء الشــهداء بــذارا تلقــى ليجمــع 
منهــا حصــاد هلل. فولءهــم لــن يكــون شــهادة إلقنــاع اآلخريــن بالحــق، ألن القلــب 
القاســي قــد صــدَّ أمــواج الرحمــة فمــا عــادت تتوالــى مــرة أخــرى. فلــو تُــرك األبــرار 
الظلمــة.  لســلطان  انتصــارا  ذلــك  فســيكون  ألعدائهــم  فريســة  ليســقطوا  حينئــذ 
. يَْســتُرُنِي ِبِســتِْر َخيَْمِتــِه «  ــرِّ والمرنــم يقــول: » ألَنَّــُه يَُخبِّئُِنــي ِفــي َمظَلَِّتــِه ِفــي يـَـْوِم الشَّ
ــْق  ــا َشــْعِبي اْدُخــْل َمَخاِدَعــَك، َوأَْغلِ ــمَّ يَ )مزمــور 27: 5(. لقــد قــال المســيح: » َهلُ
أَبَْوابـَـَك َخلَْفــَك. اْختَِبــْئ نَْحــَو لَُحيْظـَـٍة َحتَّــى يَْعبُــَر الَْغَضــُب. ألنــه ُهــَوَذا الــرَّبُّ يَْخــُرُج 
ــِه لِيَُعاِقــَب إِثـْـَم ُســكَّاِن األَرْض « )إشــعياء 26: 20، 21(. وســتكون نجــاة  ِمــْن َمَكانِ
الــرب،  مجــيء  بصبــر،  انتظــروا،  الذيــن  نصيــب  مــن  ســتكون  التــي  تلــك  مجيــدة 

والذيــن أســماؤهم مكتوبــة فــي ســفر الحيــاة. 
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هللا  شــريعة  يكرِّمــون  الذيــن  مــن  البشــرية  القوانيــن  حمايــة  تُســحب  عندمــا 
فســتوجد فــي بلــدان مختلفــة وفــي الوقــت نفســه حركــة ترمــي إلــى إهالكهــم. وإذ 
فالنــاس ســيتآمرون علــى  المرســوم،  ذلــك  الــذي حــدده  المعيــن  الوقــت  يقتــرب 
ضربــة  ضربُهــم  وســيتقرر  عليهــا.  والقضــاء  المكروهــة  الطائفــة  تلــك  اســتئصال 

والتوبيــخ. النشــقاق  نهائيــا صــوت  تُســكت  واحــدة  ليلــة  فــي  حاســمة 
اآلخــر  والبعــض  الســجون  فــي  منهــم  بعــض  يكــون  الذيــن  أمــا شــعب هللا — 
مختبئيــن فــي مخابــئ ســرية منعزلــة فــي الغابــات والجبــال — فســيواصلون التوســل 
فــي طلــب الحمايــة اإللهيــة، بينمــا توجــد فــي كل حــي فــرق مــن الرجــال المســلحين 
مســوقين بقــوة أجنــاد المالئكــة األشــرار، مســتعدون للقتــل والغتيــال. فــاآلن فــي 
الــرب:  يقــول  مختاريــه.  لنجــاة  يعقــوب  إلــه  ســيتدخل  القصــوى  الحاجــة  ســاعة 
ــِل  ــَي إلــى َجبَ ــائِِر... لِيَأْتِ ــٍب كَالسَّ ــَرُح قَلْ ــِة تَْقِديــِس ِعيــٍد، َوفَ ــٌة كَلَيْلَ » تَُكــوُن لَُكــْم أُْغِنيَّ
ُع الــرَّبُّ َجــالََل َصْوتـِـِه، َويـُـِري نـُـزُوَل ِذَراِعــِه ِبَهيََجــاِن  ، إلــى َصْخــِر إِْســرَائِيل. َويَُســمِّ الــرَّبِّ

َغَضــٍب َولَِهيــِب نَــاٍر آكِلَــٍة، نَــْوٍء َوَســيْل َوِحَجــارَِة بَــرٍَد « )إشــعياء 30: 29، 30(.
فبهتافــات النتصــار والســتهزاء واللعنــات توشــك جمــوع مــن النــاس األشــرار 
أن ينقضــوا علــى فريســتهم، وإذا بظلمــة داجيــة أشــد مــن ظلمــة الليــل تســقط علــى 
األَرْض. وحينئــذ يمتــد فــي الســماوات قــوس قــزح يســطع بمجــد مــن عــرش هللا 
ويبــدو كأنــه يحيــط بــكل جماعــة مصليــة. وحينئــذ تتوقــف تلــك الجمــوع الغاضبــة 
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فجــأة. وصرخاتهــم الســاخرة تتالشــى، ويُنســى أولئــك الذيــن كانــوا ســبب هياجهــم 
اإلجرامــي. وبهواجــس مخيفــة يشــخصون إلــى رمــز عهــد هللا ويتوقــون إلــى الحتمــاء 

بعيــدا مــن نــوره ولمعانــه الباهــر.
» انظــروا  لهــم:  قائــال  وموســيقيا  وصافيــا  رائقــا  صوتــا  هللا  شــعب  يســمع  ثــم 
فــوق «. فــإذ يرنــون بأنظارهــم إلــى الســماء يــرون قــوس العهــد. وإذا بالســحب الســود 
الغاضبة التي كانت تغطي َجلَد السماء تنقشع، ومثل استفانوس يثبِّتون أنظارهم 
إلــى الســماء فيــرون مجــد هللا وابــن اإلنســان جالســا علــى عرشــه. وفــي هيئتــه اإللهيــة 
يميــزون ســمات اتضاعــه، ومــن بيــن شــفتيه يســمعون الطلــب الــذي قدمــه أََمــام أبيــه 
والمالئكــة القديســين القائــل: » أُِريــُد أَنَّ هــؤُلَِء الَِّذيــَن أَْعطَيْتَِنــي يَُكونـُـوَن َمِعــي َحيْــُث 
أَكُــوُن أَنَــا « )يوحنــا 17: 24(. ومــرة أخــرى يُســمع صــوت موســيقى منتصــر يقــول: 
لقــد حفظــوا كلمــة  آتــون! قديســون وأمنــاء وبــال عيــب.  آتــون! هــا هــم  » هــا هــم 
صبري، فسيمشون بين المالئكة «. وحينئذ ستهتف هتاف النتصار تلك الشفاه 

الشــاحبة المرتعشــة، شــفاه الذيــن قــد ثبتــوا علــى إيمانهــم،
يكــون الليــل قــد انتصــف حينمــا يظهــر هللا قدرتــه لخــالص شــعبه. والشــمس 
ســريع.  تالحــق  فــي  ومعجــزات  آيــات  ذلــك  وســتتبع  قوتهــا.  فــي  مشــرقة  تظهــر 
األبــرار  ينظــر  حيــن  فــي  وذهــول،  برعــب  المشــهد  ذلــك  إلــى  األشــرار  وســينظر 
بفــرح مقــدس إلــى دلئــل نجاتهــم. وكل شــيء فــي الطبيعــة يبــدو خارجــا علــى 
ســود  ثقيلــة  ســحب  تظهــر  ثــم  الجريــان،  عــن  تكــف  فاألنهــار  نظامــه.  مألــوف 
الغاضبــة توجــد رقعــة واحــدة  الســماوات  ويصــدم بعضهــا بعضــا. وفــي وســط 
يأتــي صــوت هللا كصــوت  الوصــف، ومنهــا  عــن  يجــل  يظهــر منهــا مجــد  صافيــة 

تــم « )رؤيــا 16: 17(. ميــاه كثيــرة قائــال: » قــد 

السماوات واألَْرض تهتزان
ذلك الصوت يهز الســماوات واألَرْض. وتحدث زلزلة عظيمة » َوَحَدثَْت زَلْزَلٌَة 
ــٌة ِبِمْقَدارَِهــا َعِظيَمــٌة  ــاُس َعلَــى األَرْض، زَلْزَلَ ــْم يَْحــُدْث ِمثْلَُهــا ُمْنــُذ َصــاَر النَّ َعِظيَمــٌة، لَ
هَكــَذا « )رؤيــا 16: 17، 18(. ويبــدو كأن الجلــد يُفتــح ويُغلــق، وكأن المجــد الخــارج 
مــن عــرش هللا يســطع مــن خاللــه. والجبــال تهتــز كالقصبــة أََمــام الريــح، والصخــور 
الوعــرة تتبعثــر فــي كل مــكان. ويُســمع زئيــر كمــا لــو كان زئيــر عاصفــة مقبلــة. والبحــر 
يثــور ويهتــاج. وتُســمع صرخــة إعصــار كصــوت شــيطان ســاٍع لإلهــالك. واألَرْض 
تنهــار.  كأنهــا  أساســاتها  وتبــدو  ســطحها  وينشــق  البحــر  كأمــواج  وتتمــدد  تلهــث 
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الشــبيهة  البحــر  بالســكان وموانــئ  المأهولــة  تغــوص. والجزائــر  الجبــال  وسالســل 
بســدوم فــي شــرها تبتلعهــا الميــاه الغاضبــة. لقــد ذُكــرت بابــل العظيمــة أََمــام هللا 
» لِيُْعِطيََهــا كَأَْس َخْمــِر َســَخِط َغَضِبــِه «. وحجــارة بــرد عظيمــة كل واحــد » نَْحــُو ثَِقــِل 
َوزْنـَـٍة « تقــوم بعمليــة التخريــب )رؤيــا 16: 19، 21(. وأعظــم المــدن الفاخــرة تنهــدم. 
وقصــور األمــراء التــي أغــدق عظمــاء األَرْض ثرواتهــم عليهــا لكــي يمجــدوا أنفســهم 
تتحطــم وتصيــر أنقاضــا أََمــام عيونهــم. وأبــواب الســجون تنفتــح بعنــف فيُطلــق ســراح 

شــعب هللا الذيــن ُحبســوا فيهــا ألجــل إيمانهــم.
يَْســتَيِْقظُوَن،  األَرْض  تُــرَاِب  ِفــي  الرَّاِقِديــَن  ِمــَن  » َوكَِثيــُروَن  تنفتــح:  والقبــور 
هــُؤلَِء إلــى الَْحيَــاِة األبديَّــِة، َوهــُؤلَِء إلــى الَْعــاِر لـِـالزِْدَراِء األبــديِّ « )دانيــال 12: 2(. 
مــن قبورهــم  الثالــث ســيخرجون  المــالك  إيمــان رســالة  علــى  ماتــوا  الذيــن  وكل 
وكذلــك  شــريعته.  حفظــوا  قــد  الذيــن  مــع  هللا  ســالم  عهــد  ليســمعوا  ممجديــن 
بعذاباتــه  وهــزأوا  بالمســيح  ســخروا  والذيــن   )7  :1 )رؤيــا  طعنــوه «  » الذيــن 
وأقســى المقاوميــن لحقــه وشــعبه يقامــون ليــروه فــي مجــده ويــروا الكرامــة التــي 

والطائعيــن. المخلَّصيــن  علــى  يضعهــا 
ثــم إن الغيــوم الكثيفــة كانــت ل تــزال تنتشــر فــي الســماء، ومــع ذلــك فالشــمس 
فــي  وتلمــع  المنتقــم.  الغاضــب  الــرب  عيــن  كأنهــا  وتبــدو  بيــن حيــن وآخــر  تشــرق 
الســماء بــروق مخيفــة تلــف األَرْض فــي رداء مــن النــار. وستُســمع أصــوات غامضــة 
ومخيفــة أعلــى مــن صــوت هديــر الرعــد معلنــة دينونــة األشــرار. واألصــوات التــي 
تُقــال ل يفهمهــا الجميــع، لكــّن المعلميــن الكذبــة يفهمونهــا جيــدا. فالذيــن كانــوا 
يــن ومبتهجيــن بســبب قســوتهم علــى مــن قــد  منــذ قليــل متهوريــن وفخوريــن ومتحدِّ
حفظــوا وصيــة هللا يغمرهــم اآلن الرعــب ويرتجفــون مــن هــول الخــوف. وتُســمع 
أصــوات عويلهــم وولولتهــم فــوق أصــوات عناصــر الطبيعــة. وســتعترف الشــياطين 
بألوهيــة المســيح وترتعــب أََمــام قدرتــه فــي حيــن أن النــاس يتوســلون فــي طلــب 

الرحمــة ويتذللــون فــي رعبهــم الدنــيء.

يوم الرب
يَــْوَم  ألَنَّ  » َولِْولُــوا  قالــوا:  هللا  يــوم  الرؤيــا  فــي  رأوا  إذ  القدمــاء  األنبيــاء  إن 
 .)6  :13 َشــْيٍء « )إشــعياء  َعلَــى كُلِّ  الَْقــاِدِر  ِمــَن  كََخــَراٍب  قَــاِدٌم  قَِريــٌب،  الــرَّبِّ 
بََهــاِء  َوِمــْن  الــرَّبِّ  َهيْبَــِة  أََمــام  ِمــْن  ـَراِب  التُـّ ِفــي  َواْختَِبــْئ  ْخــرَِة  الصَّ إلــى  » اُْدُخــْل 
الــرَّبُّ  َويَْســُمو  النَّــاِس،  رِفَْعــُة  َوتُْخَفــُض  اإِلنَْســاِن،  تََشــاُمِخ  َعيَْنــا  تُوَضــُع  َعظََمِتــِه. 
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ــٍم َوَعــال، َوَعلَــى  ــْوِم. فــإن لِــرَبِّ الُْجُنــوِد يَْوًمــا َعلَــى كُلِّ ُمتََعظِّ َوْحــَدُه ِفــي ذلِــَك الْيَ
يَّــَة َوأَْوثَانَــُه  كُلِّ ُمرْتَِفــعٍ فَيُوَضــُع «. » ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم يَطْــَرُح اإِلنَْســاُن أَْوثَانَــُه الِْفضِّ
نَُقــِر  ِفــي  لِيَْدُخــَل  َوالَْخَفاِفيــِش،  لِلُْجــرَْذاِن  ــُجوِد،  لِلسُّ لَــُه  َعِملُوَهــا  الَِّتــي  َهِبيَّــَة،  الذَّ
ِعْنــَد  بََهــاِء َعظََمِتــِه  َوِمــْن  أََمــام َهيْبَــِة الــرَّبِّ  ِمــْن  َوِفــي ُشــُقوِق الَْمَعاِقــِل،  ُخــوِر  الصُّ

.)21  ،20  ،12-10  :2 )إشــعياء  األَْرض «  لِيَْرَعــَب  ِقيَاِمــِه 
ومــن خــالل فجــوة بيــن الســحاب يتألــق نــور نجــم يزيــد لمعــان نــوره أربعــة أضعــاف 
بالمقارنــة مــع الظلمــة، وهــو يخاطــب األمنــاء بــكالم الرجــاء والفــرح. أمــا المتعــدون 
علــى شــريعة هللا فهــو يوجــه إليهــم كالم القســوة والغضــب. والذيــن قــد ضحــوا بــكل 
شــيء فــي ســبيل المســيح هــم اآلن فــي أمــان إذ هــم مســتورون فــي ســتر خيمــة الــرب. 
لقــد اختُبــروا فأثبتــوا أََمــام العالــم وأََمــام محتقــري الحــق ولءهــم لــذاك الــذي قــد مــات 
ألجلهــم. إن تغييــرا عجيبــا قــد حــدث للذيــن قــد تمســكوا باســتقامتهم فــي مواجهــة 
المــوت نفســه. وقــد نجــوا فجــأة مــن الطغيــان القاتــم المرعــب الــذي أوقعــه بهــم بشــر 
اســتحالوا إلــى شــياطين. ووجهوههــم التــي كانــت منــذ عهــد قريــب شــاحبة وجزعــة 
ومنهوكــة صــارت اآلن متأججــة بالدهشــة واإليمــان والمحبــة. ثــم ترتفــع أصواتهــم وهــم 
يَْقــاِت ُوِجــَد  يــرددون أنشــودة النتصــار قائليــن » هللَاُ لََنــا َملَْجــأٌ َوقُــوٌَّة. َعْونًــا ِفــي الضِّ
َشــِديًدا. لِذلِــَك لَ نَْخَشــى َولَــْو تَزَْحزََحــِت األَرْض، َولَــِو انَْقلَبَــِت الِْجبَــاُل إلــى قَلْــِب 

الِْبَحــاِر. تَِعــجُّ َوتَِجيــُش ِميَاُهَهــا. تَتَزَْعــَزُع الِْجبَــاُل ِبطُُموَِّهــا « )مزمــور 46: 3-1(.
وعندمــا ترتفــع إلــى هللا كلمــات الثقــة المقدســة هــذه تتراجــع الســحب وتُــرى 
مــع  بالمقارنــة  جــدا  مجيــدة  هــي  التــي  النجــوم  فيهــا  تلمــع  الصافيــة  الســماوات 
الجلَــد الداكــن الغاضــب علــى كال الجانبيــن. ثــم إن بهــاء المدينــة الســماوية يشــع 
مــن األبــواب المفتوحــة. حينئــذ تُــرى فــي الســماء يــد ممســكة بلوحيــن مــن حجــر 
ــَماَواُت ِبَعْدلِــِه، ألَنَّ  أحدهمــا منطبــق علــى اآلخــر. وقــد قــال النبــي: » َوتُْخِبــُر السَّ
ـاُن « )مزمــور 50: 6(. فتلــك الشــريعة المقدســة، ِبــّر هللا الــذي قــد  يّـَ هللَا ُهــَو الدَّ
أعلــن مــن ســيناء كمرشــد للحيــاة مــن وســط الرعــد والنــار، تُعلــن اآلن للنــاس كقانــون 
بقلــم  وكأنهــا مكتوبــة  العشــر  الوصايــا  فتُــرى  اللوحيــن  اليــد  تلــك  تفتــح  الدينونــة. 
مــن نــار. والــكالم واضــح بحيــث يســتطيع كل واحــد أن يقــرأه. فتســتيقظ الذاكــرة 
وتُكتســح ظلمــة الخرافــات والهرطقــات مــن كل العقــول وتُقــدم أََمــام عيــون الجميــع 

كلمــات هللا العشــر مختصــرة وشــاملة وجازمــة فيراهــا كل ســكان األَرْض.
ويســتحيل علينــا أن نصــف الرعــب واليــأس اللذيــن سيســتوليان علــى الذيــن 
قــد داســوا علــى مطالــب هللا المقدســة. لقــد أعطاهــم الــرب شــريعته وكان يمكنهــم 
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أن يقيســوا أخالقهــم عليهــا ويعرفــوا نقائصهــم عندمــا كانــت لديهــم فرصــة للتوبــة 
بتلــك الوصايــا جانبــا  ألقــوا  واإلصــالح. ولكنهــم فــي ســبيل الظفــر برضــى العالــم 
تدنيــس  علــى  شــعب هللا  إرغــام  حاولــوا  لقــد  عليهــا.  التعــدي  اآلخريــن  وعلمــوا 
ســبته. أمــا الن فالشــريعة التــي قــد ازدروا بهــا تدينهــم. وبدقــة مخيفــة يــرون أنهــم بــال 
عــذر. لقــد اختــاروا الســيد الــذي أرادوا أن يخدمــوه ويعبــدوه: » فَتَُعــوُدوَن َوتَُميِّــزُوَن 

يِر، بَيْــَن َمــْن يَْعبُــُد هللَا َوَمــْن لَ يَْعبُــُدُه « )مالخــي 3: 18(. ــرِّ يــِق َوالشِّ دِّ بَيْــَن الصِّ

نتائج عدم األمانة
ويتكــوَّن لــدى أعــداء شــريعة هللا، مــن الخــدام إلــى األصاغــر، رأي جديــد عــن 
الحــق والواجــب. وســيرون فــي وقــت متأخــر جــدا أن ســبت الوصيــة الرابعــة هــو 
ختــم هللا الحــي. ويــرون فــي وقــت متأخــر جــدا الصفــة الحقيقيــة لســبتهم الزائــف 
واألســاس الرملــي الــذي كانــوا يبنــون عليــه. ويــرون أنهــم إنمــا كانــوا يحاربــون هللا. 
لقــد ســاقهم معلمــو الديــن إلــى الهــالك مــع أنهــم كانــوا يقــرون بأنهــم يرشــدونهم 
مقــدار  يُعــرف  لــن  األخيــر  الحســاب  يــوم  يجــيء  أن  وإلــى  الفــردوس.  أبــواب  إلــى 
هــول المســؤولية التــي تقــع علــى عاتــق مــن يحتلــون وظيفــة مقدســة وهــول النتائــج 
المترتبــة علــى عــدم أمانتهــم. إنمــا فــي األبديــة فقــط يمكننــا أن نقــدر تقديــرا صائبــا 
خســارة نفــس واحــدة. وســتكون دينونــة مخيفــة علــى ذلــك اإلنســان الــذي ســيقول 

لــه هللا: اذهــب عنــي أيهــا العبــد الشــرير.
يُســمع صــوت هللا مــن الســماء معلنــا اليــوم والســاعة التــي يأتــي فيهــا يســوع 
فــي  كالمــه  صــدى  ســيرن  الرعــود  أعلــى  وكهزيــم  األبــدي.  العهــد  شــعبه  ويســلم 
كل أنحــاء األَرْض. وشــعب هللا ســيقفون مصغيــن وأنظارهــم مثبتــة فــي الســماء، 
ووجوههــم مســتنيرة بمجــده وهــي تلمــع كمــا كان وجــه موســى يلمــع عنــد نزولــه مــن 
جبل ســيناء. ول يســتطيع األشــرار أن ينظروا إليهم. وعندما ينطق بالبركة على َمن 

قــد أكرمــوا هللا بحفــظ ســبته مقدســا يُســمع صــوت هتــاف انتصــار عظيــم.
وســرعان مــا تظهــر فــي الشــرق ســحابة صغيــرة ســوداء بقــدر نصــف كــف إنســان. 
وهــي الســحابة التــي تحيــط بالمخلــص وتبــدو مــن بُعــد كأنهــا مســتترة فــي الظــالم. 
وشــعب هللا يعرفــون أن هــذه هــي عالمــة ابــن اإلنســان. فينظــرون إليهــا فــي صمــت 
مقــدس وهــي تقتــرب مــن األَرْض وتزيــد نــورا ومجــدا حتــى تصيــر ســحابة عظيمــة 
بيضــاء ويكــون أســفلها مجيــدا كنــار آكلــة ومــن فوقهــا قــوس قــزح الوعــد، وفوقهــا 
يســوع كفاتــح عظيــم، فليــس هــو اآلن » رَُجــُل أَْوَجــاٍع « ليشــرب كأس العــار واأللــم 
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ليديــن األحيــاء واألَْمــَوات،  فــي الســماء وعلــى األَرْض  يأتــي كمنتصــر  إنــه  المريــر، 
ــَماِء  » أمينــا وصادقــا «، » يَحُكــُم ويُحــارُِب ِبالَعــدِل «، » َواألَْجَنــاُد الَِّذيــَن ِفــي السَّ
كَانـُـوا يَتْبَُعونـَـُه « )رؤيــا 19: 11، 14(. فيحــف بــه جمــع كبيــر مــن المالئكــة القديســين 
وهــم ينشــدون أناشــيد الفــرح الســماوي ويكتنفونــه فــي الطريــق. ويبــدو كأن جلَــد 
ربــوات  » ربــوات  النورانيــة:  الخالئــق  مــن  تحصــى  ل  بجمــوع  غــص  قــد  الســماء 
وألــوف ألــوف « ول يســتطيع قلــم إنســان أن يصــّور ذلــك المشــهد، ول يمكــن لعقــل 
ــَماَواِت، َواألَرْض اْمتَــأَْت ِمــْن  ــُه َغطَّــى السَّ بشــري أن يــدرك بهــاءه وروعتــه: » َجالَلُ
تَْســِبيِحِه. وَكَاَن لََمَعــاٌن كَالنُّــوِر « )حبقــوق 3: 3، 4(. وإذ تقتــرب الســحابة الحيــة 
شــيئا فشــيئا فــكل عيــن تــرى رئيــس الحيــاة. اآلن ل إكليــل شــوك يشــوه ذلــك الــرأس 
المقــدس بــل إكليــل مجــد علــى جبينــه القدســي. ووجهــه يســطع بنــور أشــد لمعانــا 
َوَعلَــى فَْخــِذِه اْســٌم  ثَْوِبــِه  نــور الشــمس وهــي تضــيء فــي قوتهــا. » َولَــُه َعلَــى  مــن 

َمْكتُــوٌب: » َملِــُك الُْملُــوِك َورَبُّ األَْربَــاِب « )رؤيــا 19: 16(.
رحمــة هللا  رفضــوا  َمــن  وكل  إلــى صفــرة «  وجــه  » تحــول كل  وأََمــام حضرتــه 
يســقط عليهــم رعــب يــأس أبــدى. “قَلـْـٌب َذائـِـٌب َوارْتَِخــاُء ُركَــٍب ... َوأَْوُجــُه َجِميِعِهــْم 
تَْجَمــُع ُحْمــرًَة « )إِرِْميَــا 30: 6؛ ناحــوم 2: 10(. وســيصرخ األبــرار قائليــن برعــب: 
» مــن يســتطيع الوقــوف؟ « ويتوقــف المالئكــة عــن التســبيح وتكــون هنــاك فتــرة 
صمــت رهيــب. ثــم يُســمع صــوت يســوع وهــو يقــول: » تَْكِفيكــم نِْعَمِتــي «. وحينئــذ 
تلمــع وجــوه األبــرار بالنــور ويمــأ الفــرح كل قلــب. وحينئــذ يعــزف المالئكــة نغمــة 

أعلــى ويترنمــون ثانيــة وهــم يقتربــون مــن األَرْض.

ظهور ملِك الملوك
ينــزل ملــك الملــوك علــى الســحاب وحولــه لهيــب نــار، حينئــذ تلتــف الســماوات 
كــدرج وترتعــد األَرْض قدامــه، وكل الجبــال والجزائــر تتزحــزح مــن مواضعهــا. » يَأْتـِـي 
ــَماَواِت ِمــْن  ا. يَْدُعــو السَّ اَمــُه تَــأْكُُل، َوَحْولَــُه َعاِصــٌف ِجــدًّ إِلُهَنــا َولَ يَْصُمــُت. نَــاٌر قُدَّ

فَــْوُق، َواألَرْض إلــى ُمَدايََنــِة َشــْعِبِه « )مزمــور 50: 3، 4(.
َوكُلُّ  َعبْــٍد  َوكُلُّ  َواألَقِْويَــاُء  َواألمــراُء  َواألَْغِنيَــاُء  َوالُْعظََمــاُء  األَْرض  » َوُملُــوُك 
لِلِْجبَــاِل  يَُقولُــوَن  َوُهــْم  الِْجبَــاِل،  ُصُخــوِر  َوِفــي  الَْمَغاِيــِر  ِفــي  أَنُْفَســُهْم  أَْخَفــْوا  ُحــّر، 
َوَعــْن  الَْعــرِْش  َعلَــى  الَْجالِــِس  َوْجــِه  َعــْن  َوأَْخِفيَنــا  َعلَيَْنــا  » اْســُقِطي  ُخــوِر:  َوالصُّ
َغَضــِب الَْخــُروِف، ألَنَّــُه قَــْد َجــاَء يَــْوُم َغَضِبــِه الَْعِظيــُم. َوَمــْن يَْســتَِطيُع الُْوقُــوَف؟ « 

.)17-15 :6 )رؤيــا 
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لقــد انقطــع المــزاح الســاخر. وشــفاه الكــذب قــد صمتــت. وصليــل األســلحة 
َمــاِء «  وضجيــج الحــرب و » ِســالَِح الُْمتََســلِِّح ِفــي الَْوَغــى وَكُلَّ رَِداٍء ُمَدْحــَرٍج ِفــي الدِّ
)إشــعياء 9: 5(. ول يُســمع اآلن صــوت آخــر غيــر صــوت الصــالة وصــوت البــكاء 
والنــوح. وســتنفجر هــذه الصرخــة مــن الشــفاه التــي كانــت تســخر منــذ قليــل، » ألَنَّــُه 
قـَـْد َجــاَء يـَـْوُم َغَضِبــِه الَْعِظيــُم. َوَمــْن يَْســتَِطيُع الُْوقـُـوَف؟ « )رؤيــا 6: 17(. وســيطلب 
ليــن ذلــك علــى مقابلــة وجــه ذاك  األشــرار أن يدفنــوا تحــت صخــور الجبــال مفضِّ

الــذي قــد ازدروا بــه ورفضــوه.
إنهــم يعرفــون ذلــك الصــوت الــذي يختــرق آذان الموتــى. فكــم مــرة دعاهــم ذلــك 
الصــوت إلــى التوبــة بنغماتــه الرقيقــة. وكــم مــرة ُســمع فــي توســالت مؤثــرة مــن فــم 
الصديــق واألخ والفــادي. فالذيــن رفضــوا نعمتــه لــن يســمعوا ســوى ذلــك الصــوت 
المملــوء دينونــة المثَقــل اســتنكاراً، ذلــك الصــوت الــذي طالمــا توســل اليهــم مــن 
قبــل قائــال: » ارِْجُعــوا َعــْن طُرُِقُكــُم الرَِّديئَــِة! فَلَِمــاَذا تَُموتُــوَن « )حزقيــال 33: 11(. 
آه، يــا ليتــه كان بالنســبة لهــم صــوت شــخص غريــب! يقــول يســوع: » ألَنِّــي َدَعــْوُت 
تَرَْضــْوا  َولَــْم  َمُشــورَتِي،  بَــْل رَفَْضتُــْم كُلَّ  يُبَالِــي،  َمــْن  َولَيْــَس  يَــِدي  َوَمــَدْدُت  فَأَبَيْتُــْم، 
تَْوِبيِخــي « )أمثــال 1: 24، 25(. ذلــك الصــوت يوقــظ فيهــم ذكريــات يــودون مــن كل 
قلوبهــم أن يالشــوها، فهــي إنــذارات رُذلــت ودعــوات رُفضــت وامتيــازات احتُقــرت.

هنــاك الذيــن قــد ســخروا بالمســيح فــي حالــة اتضاعــه. فبقــوة مروعــة تعــود إلــى 
أذهانهــم ذكريــات أقــوال المســيح المتألــم عندمــا اســتحلفه رئيــس الكهنــة فأعلــن 
ِة، وَآتِيًــا  قائــال لــه بــكل وقــار: » ِمــَن اآلَن تُبِْصــُروَن ابـْـَن اإلِنَْســاِن َجالًِســا َعــْن يَِميــِن الُْقــوَّ
ــَماِء « )متــى 26: 64(. واآلن هــا هــم يرونــه فــي مجــده وســيرونه  َعلَــى َســَحاب السَّ

بعــد ذلــك جالســا عــن يميــن القــوة.
هيــرودس  فهــا  اآلن.  يبكــون  هللا  ابــن  بأنــه  بتصريحــه  ســخروا  والذيــن 
الهازئيــن  عســاكره  وأمــر  الملوكــي  المخلــص  بلقــب  اســتهزأ  الــذي  المتعجــرف 
الــرداء  ألبســوه  اإلثــم  بأيــدي  الذيــن  أنفســهم  الرجــال  وهــا  ملــكا.  يتوجــوه  بــان 
يــده  وفــي  المقــدس،  جبينــه  علــى  شــوك  مــن  إكليــال  ووضعــوا  األرجوانــي 
المستســلمة وضعــوا قصبــة زائفــة، وكانــوا يجثــون قدامــه فــي اســتهزاء تجديفــي. 
أن  اآلن  يريــدون  عليــه  وبصقــوا  ولطمــوه  الحيــاة  رئيــس  ضربــوا  الذيــن  فالرجــال 
حضــوره  مجــد  مــن  الهــرب  ويحاولــون  الفاحصــة  نظراتــه  عــن  وجوههــم  يحولــوا 
جنبــه  طعــن  الــذي  والجنــدي  بالمســامير  ورجليــه  يديــه  ثقبــوا  والذيــن  القاهــر. 

وحــزن. برعــب  الســمات  هــذه  يشــاهدون 
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وهــا الكهنــة والشــيوخ يذكــرون أحــداث جلجثــة بدقائقهــا المخيفــة. وبرعــب 
شــيطاني صرخــوا  بتشــامخ  رؤوســهم  يهــزون  وهــم  انهــم  كيــف  يذكــرون  وارتجــاف 
َملِــَك  ُهــَو  إِْن كَاَن  يَُخلَِّصَهــا!  أَْن  يَْقــِدُر  فََمــا  نَْفُســُه  ــا  َوأَمَّ آَخِريــَن  ـَص  قائليــن: » َخلّـَ
لِيــب فَُنْؤِمــَن ِبــِه! قَــِد اتّـَـَكَل َعلَــى هللِا، فَلْيُْنِقــْذُه اآلَن  إِْســرَائِيل فَلْيَْنــزِِل اآلَن َعــِن الصَّ

)متــى 27: 42، 43(. أََراَدُه! «  إِْن 
وبــكل وضــوح ذكــروا مثــل المخلــص الــذي أورده عــن الكراميــن الذيــن رفضــوا 
أن يقدمــوا إلــى ســيدهم مــن ثمــر الكــرم والذيــن أهانــوا عبيــده وقتلــوا ابنــه. ثــم هــم 
يذكرون أَيْضاً الحكم الذي قد نطقوا به بأفواههم. قالوا: » أولئك األَرِْديَاُء يُْهلُِكُهْم 
ـا «. ففــي خطيئــة أولئــك الرجــال الخونــة وقصاصهــم  )صاحــب الكــرم( َهــالَكًا رَِديًـّ
يــرى الكهنــة والشــيوخ تصرفهــم وقصاصهــم ودينونتهــم العادلــة نفســها. أمــا اآلن فــإن 
صرخــة عــذاب مميــت تصــدر مــن أفواههــم أعلــى مــن تلــك التــي نطقــوا بهــا أََمــام 
بيالطــس حيــن قالــوا: » اْصلِبْــُه! اْصلِبْــُه! « والتــي رددت صداهــا شــوارع أورشــليم، 
فترتفــع صرخــات العويــل المخيــف قائلــة: » إنــه ابــن هللا! إنــه مســيا الحقيقــي! « 
ويحاولــون الهــروب مــن حضــرة ملــك الملــوك. وفــي كهــوف األَرْض العميقــة التــي 

قــد انشــقت بفعــل العناصــر المتحاربــة يحاولــون الختبــاء، ولكــن عبثــا.

الرب يدعو قديسيه
فــي حيــاة كل َمــن يرفضــون الحــق لحظــات يســتيقظ فيهــا الضميــر، وتســتعرض 
فيهــا  لعــب  التــي  الحيــاة  تلــك  ذكــرى  للنفــس،  المعذبــة  الذكــرى  تلــك  الذاكــرة 
النفــاق دورا كبيــرا. فتنزعــج مــن الندامــة غيــر المجديــة. ولكــن مــا هــذه كلهــا إذا 
قيســت بحســرة ذلــك اليــوم » إَِذا َجــاَء َخْوفُُكــْم كََعاِصَفــٍة « وعندمــا » أَتـَـْت بَلِيَّتُُكــْم 
المســيح  أهلكــوا  أنهــم  لــو  يتمنــون  كانــوا  الذيــن  إن   .)27  :1 )أمثــال  كَالزَّْوبََعــِة « 
وشــعبه األمنــاء يــرون اآلن المجــد الــذي يســتقر عليهــم. وفــي غمــرة رعبهــم يســمعون 
أصــوات القديســين وهــم يترنمــون ويهتفــون هتــاف الفــرح قائليــن: » ُهــَوَذا هــَذا 

إِلُهَنــا. انْتَظَرْنَــاُه فََخلََّصَنــا « )إشــعياء 25: 9(.
ابــن  البــروق وهديــر الرعــود، يدعــو  وفيمــا األَرْض تترنــح، وفــي وســط وميــض 
هللا بصوتــه القديســين الراقديــن ليخرجــوا مــن قبورهــم. إنــه ينظــر إلــى قبــور األبــرار، 
وحينئــذ إذ يرفــع يديــه نحــو الســماء يصــرخ قائــال: » اســتيقظوا اســتيقظوا وقومــوا يــا 
ســكان التــراب! « وفــي طــول األَرْض وعرضهــا سيســمع األَْمــَوات ذلــك الصــوت. 
والســامعون يحيــون وســتهتز األَرْض كلهــا مــن دوس أقــدام ذلــك الجيــش العظيــم 
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جــدا مــن كل أمــة وقبيلــة ولســان وشــعب. وســيخرجون مــن بيــت ســجن المــوت 
متســربلين بمجــد ل يــرذل صارخيــن وقائليــن: » أَيـْـَن َشــوْكَتَُك يـَـا َمــْوُت؟ أَيـْـَن َغلَبَتـُـِك 
القديســين  مــع  األحيــاء  األبــرار  يشــترك  ثــم   .)55 )1كورنثــوس 15:  َهاِويَــُة؟ «  يَــا 

المقاميــن فــي هتــاف انتصــار عــاٍل وطويــل وبهيــج.
وســيخرج الجميــع مــن قبورهــم وســتكون ألجســامهم القامــة نفســها كمــا كانــت 
عند دخولهم القبر. وآدم الذي يقف في وســط ذلك الجمع العظيم ســيكون فارع 
الطــول وهيئتــه هيئــة الجــالل، ولكنــه ســيكون أدنــى قليــال فــي القامــة مــن ابــن هللا. 
وســيكون الفــرق كبيــراً ملحوظــاً بينــه وبيــن مــن عاشــوا فــي العصــور األخيــرة. وفــي 
هــذا العتبــار الواحــد ســيتبرهن النحطــاط العظيــم لجنســنا. لكــن الجميــع يقومــون 
فــي حداثــة شــبابهم ونشــاطهم األبدييــن. لقــد خلــق اإلنســان فــي البــدء علــى صــورة 
هللا ليــس فقــط فــي الصفــات بــل فــي الهيئــة ومعالــم الوجــه. لكــن الخطيئــة شــوهت 
وكادت تمحــو صــورة هللا، غيــر أن المســيح قــد جــاء ليعيــد إلينــا مــا قــد خســرناه. 
وهــو ســيغير شــكل جســد تواضعنــا ليكــون علــى صــورة جســد مجــده )فيلبــي 3: 
21(. فالجســم الفانــي الفاســد المجــرد مــن الجمــال والــذي قــد أفســدته الخطيئــة 
مــرة يصيــر كامــالً وجميــالً وخالــداً. وكل العيــوب والتشــويهات ســتترك فــي القبــر. 
وإذ تُعــاد إلــى المفتديــن شــجرة الحيـــاة فــي عــدن بعدمــا ُحرمــوا منهــا وخســروها 
حالتــه  فــي  جنســنا  قامــة  مــلء  إلــى   )2  :4 )مالخــي  » يَْنَشــأُوَن «  فإنهــم  طويــال 
األصليــة. وآخــر مــا يتبقــى مــن آثــار لعنــة الخطيئــة ســيُرفع، وســيبدو أتبــاع المســيح 
األمنــاء فــي » بهــاء الــرب الهنــا « فــي الذهــن والنفــس والجســد، ويعكســون صــورة 
ســيدهم الحقيقيــة. فيــا لــه مــن فــداء مجيــد طــال الحديــث عنــه وتمنــاه شــعب هللا 

طويــال وتأملــوا فيــه بانتظــارات متلهفــة، ولكــن لــم يُفهــم فهمــا كامــالً!

يتغيرون في لحظة
واألحيــاء األبــرار يتغيــرون » ِفــي لَْحظَــٍة ِفــي طَرْفَــِة َعيْــٍن «. لقــد تمجــدوا لــدى 
ســماعهم صــوت هللا، أمــا اآلن فقــد صــاروا خالديــن، ومــع القديســين المقاميــن 
ِمــَن  ُمْختَاِريــِه  » فَيَْجَمُعــوَن  المالئكــة  إن  الهــواء.  فــي  الــرب  لمالقــاة  يُخطفــون 
الصغــار  واألولد  أَقَْصائَِهــا «،  إلــى  ــَماَواِت  السَّ أَقَْصــاِء  ِمــْن  يَــاِح،  الرِّ األَْربَــعِ 
ســيحملهم المالئكــة القديســون إلــى أذرع أمهاتهــم. واألصدقــاء الذيــن قــد فــرَّق 
الفــرح  بعــد، وبأناشــيد  يفترقــوا فيمــا  ولــن  بينهــم طويــال يجتمعــون معــا  المــوت 

إلــى مدينــة هللا.  يرتفعــون معــا 
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وعلــى كل جانــب مــن جوانــب مركبــة الســحاب أجنحــة وتحتهــا عجــالت حيــة، 
وإذ تصعــد المركبــة إلــى الســماء تصــرخ العجــالت قائلــة: » قــّدوٌس «، واألجنحــة إذ 
تتحــرك تصــرخ قائلــة » قــّدوٌس «. وحاشــية المالئكــة ســيهتفون قائليــن » قــّدوٌس 
» هللويــا «  قائليــن  يهتفــون  والمفتــدون  القديــر «.  اإللــه  الــرب  قــّدوٌس  قــّدوٌس 

عندمــا تصعــد المركبــة إلــى أورشــليم الجديــدة.
وقبــل الدخــول إلــى مدينــة هللا يمنــح المخلــص أتباعــه رمــوز النتصــار ويُلبســهم 
أوســمة منزلتهــم الملكيــة. وتلــك الصفــوف المتألقــة بالنــور ترتفــع فــي هيئــة ميــدان 
فســيح ويلتقــون حــول مليكهــم الــذي يرتفــع جســمه فــي جــالل ســاٍم فــوق القديســين 
المفتديــن  وبيــن جمــوع  الــرؤوف.  الحــب  يملــؤه  عليهــم  يشــرق  والمالئكــة ووجهــه 
التــي ل تحصــى تتجــه كل األنظــار إليــه وكل عيــن ســترى مجــده هــو الــذي » كَاَن 
َمْنظَــرُُه كَــَذا ُمْفَســًدا أَكْثَــَر ِمــَن الرَُّجــِل، َوُصورَتُــُه أَكْثَــَر ِمــْن بَِنــي آَدَم « )إشــعياء 52: 
14(. وعلــى رؤوس المنتصريــن ســيضع يســوع أكاليــل المجــد بيــده اليمنــى. ولــكل 
واحــد إكليلــه مكتوبــا عليــه » اســمه الجديــد « )رؤيــا 2: 17( وهــذه الكتابــة » قــدس 
للرب «. وستعطى لكل المفتدين سعف النخل فيمسكونها بأيديهم كما يمسكون 
بالقيثــارات الالمعــة. وحينئــذ إذ يعــزف المالئكــة القــادة النغمــة المطلوبــة فــكل يــد 
تالمس أوتار القيثارة لمسات ماهرة مدربة، فتستيقظ النغمات الموسيقية العذبة 
ويهتــز كل قلــب طربــا بفــرح ل يُنطــق بــه ويرتفــع كل صــوت مســبحا تســبيحة الشــكر 
ــلََنا ِمــْن َخطَايَانـَـا ِبَدِمــِه، َوَجَعلََنــا ُملـُـوكًا وَكََهَنــًة هلِل أَِبيــِه،  قائــال: » الَّــِذي أََحبََّنــا، َوقـَـْد َغسَّ

ــلْطَاُن إلــى أَبَــِد األبديــَن « )رؤيــا 1: 5، 6(. لَــُه الَْمْجــُد َوالسُّ
األبــواب  يســوع  فيفتــح  المقدســة.  المدينــة  تُــرى  المفتديــن  جمــوع  وأََمــام 
اللؤلؤيــة علــى ســعتها فتدخــل كل األمــم التــي قــد حفظــت الحــق. وهنــاك يــرون 
. وحينئــذ  الِبــرِّ فــي حالــة  الــذي كان يعيــش فيــه آدم وهــو  البيــت  فــردوس هللا، 
أُذن  مــن أي موســيقى ســمعتها  أقــوى وأعمــق  الــذي هــو  الصــوت  ذلــك  يُســمع 
إنســان، قائــال: » لقــد انتهــت حربكــم «، » تََعالـَـْوا يـَـا ُمبَاَركِــي أَِبــي، رِثـُـوا الَْملَُكــوَت 

الَْعالَــِم «. تَأِْســيِس  ُمْنــُذ  لَُكــْم  الُْمَعــدَّ 
وحينئذ تجاب طلبة المخلّص ألجل تالميذه حين صلى قائال: » أُِريُد أَنَّ هؤُلَِء 
الَِّذيــَن أَْعطَيْتَِنــي يَُكونـُـوَن َمِعــي َحيْــُث أَكـُـوُن أَنـَـا «. » َويُوِقَفُكــْم أََمــام َمْجــِدِه ِبــالَ َعيْــٍب 
ِفــي البِْتَهــاجِ « )يهــوذا 24(. والمســيح يقــدم إلــى اآلب مقتنــى دمــه معلنــا وقائــال: 
» هــا أنــا واألولد الذيــن أعطيتنيهــم «. » الذيــن أعطيتنــي حفظتهــم «. آه مــا أعجــب 
معجــزات المحبــة الفاديــة! ومــا أعظــم الفــرح، فــرح تلــك الســاعة التــي فيهــا عندمــا 

645, 646



نجاة شعب هللا  |  587

ينظــر اآلب الســرمدي إلــى المفتديــن يــرى صورتــه، وعندمــا ينتهــي تشــويش الخطيئــة 
ونزاعهــا يعــود اإلنســان مــرة أخــرى إلــى التفــاق والنســجام مــع هللا!

» فــرح  إلــى  للدخــول  األمنــاء  بعبيــده  يســوع  يرحــب  توصــف  ل  وبمحبــة 
المجــد  ملكــوت  فــي  يــرى  كونــه  فــي  ينحصــر  المخلــص  ففــرح  ســيدهم «. 
المفتــدون  وسيشــاركه  واتضاعــه.  آلمــه  بقــوة  خلصــت  قــد  التــي  النفــوس 
للمســيح  ُربحــوا  قــد  الذيــن  أولئــك  المغبوطيــن  أولئــك  بيــن  يــرون  إذ  فرحــه  فــي 
حــول  يجتمعــون  وإذ  محبتهــم.  وتضحيــات  وجهودهــم  صلواتهــم  طريــق  عــن 
الذيــن  يــرون  بــه عندمــا  يُنطــق  بفــرح ل  تمتلــئ قلوبهــم  األبيــض  العظيــم  العــرش 
قــد ربــح آخريــن وهــؤلء ربحــوا آخريــن  قــد ربحوهــم للمســيح ويــرون أن واحــدا 
تيجانهــم  يطرحــون  حيــث  الســالم  وموطــن  الراحــة  مينــاء  إلــى  وصلــوا  والجميــع 

الالنهائيــة. األبديــة  أجيــال  مــدى  ويســبحونه  يســوع  رجلــي  عنــد 

آدم األول وآدم الثاني يلتقيان
ــب بالمفدييــن فــي مدينــة هللا تُســمع فــي الجــو صرخــة تمجيــد فرِحــة.  وإذ يُرحَّ
ذراعيــه  باســطا  واقــف  فابــن هللا  يتالقيــا.  أن  مزمعــان  الثانــي  وآدم  األول  آدم  إن 
وبســبب  إلــى صانعــه  فأخطــأ  جبلــه  قــد  الــذي  المخلــوق  البشــر،  أبــي  لســتقبال 
خطيئتــه يحمــل المخلــص فــي جســمه آثــار الصليــب. فــإذ يــرى آدم آثــار المســامير 
القاســية ل يرتمــي فــي حضــن ســيده ولكنــه فــي اتضــاع وتذلــل وانكســار يرتمــي عنــد 
الَْخــرُوُف الَْمْذبُــوُح! «. لكــن المخلِـّـص  ُهــَو  ُمْســتَِحٌق  قدميــه صارخــا: » ُمْســتَِحٌق 
يقيمــه بــكل رقــة ويأمــره بــأن ينظــر مــرة أخــرى إلــى بيتــه فــي جنــة عــدن الــذي كان قــد 

نُفــي منــه كل تلــك الحقبــة الطويلــة مــن الزمــن. 
إن آدم بعدمــا طُــرد مــن عــدن امتــأت حياتــه علــى األَرْض بــاآللم والمتاعــب. 
فــكل ورقــة يابســة وكل ضحيــة وكل ضربــة وقعــت علــى وجــه الطبيعــة الجميــل 
وقــد  بخطيئتــه.  لــه  جديــدا  مذكــرا  كانــت  اإلنســان  طهــارة  أصابــت  لطخــة  وكل 
كانــت مــرارة حزنــه شــديدة ورهيبــة وهــو يــرى اإلثــم يستشــري ويتفاقــم، وجوابــا 
الخطيئــة. فبوداعــة وصبــر  بأنــه هــو ســبب  يعيرونــه  النــاس  إنذاراتــه جعــل  علــى 
احتمــل قصــاص تعديــه قرابــة ألــف ســنة. فتــاب عــن خطيئتــه بــكل أمانــة واتــكال 
لقــد  القيامــة.  رجــاء  علــى  مــات  ثــم  بــه،  الموعــود  المخلــص  اســتحقاقات  علــى 
افتــدى ابــن هللا اإلنســان مــن الفشــل والســقوط، واآلن فمــن خــالل الكفــارة أعيــد 

إلــى آدم ســلطانه األول.
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وإذ كان محمــول علــى أجنحــة الفــرح رأى األشــجار التــي كان قبــال يســر بهــا، 
األشــجار نفســها التــي كان يجمــع أثمارهــا بنفســه فــي أيــام طهارتــه وفرحــه. إنــه يــرى 
أشــجار الكرم التي غرســها واألزهار نفســها التي كان يُســر بالعناية بها. ويســتوعب 
عقلــه المنظــر علــى حقيقتــه ويــدرك أن هــذه حقــا هــي عــدن وقــد أُعيــدت اليــه، 
ــرد منهــا. وهــا المخلــص يأخــذه إلــى حيــث  وهــي اآلن أجمــل ممــا كانــت عندمــا طُ
بــاألكل منهــا. فينظــر  ويأمــره  المجيــدة  ثمارهــا  مــن  الحيــاة ويقطــف  توجــد شــجرة 
آدم حواليــه فيــرى كثيريــن مــن عائلتــه وقــد افتــدوا وهــم واقفــون فــي فــردوس هللا. 
ثــم يطــرح إكليلــه المتألــق عنــد قدمــي يســوع ويقــع علــى صــدر الفــادي ويعانقــه 
ثــم يلمــس أوتــار قيثارتــه الذهبيــة فتــدوي أرجــاء الســماء بأصــوات أغنيــة النتصــار 
أفــراد  القائلــة: » مســتحق مســتحق هــو الخــروف قــد ذبــح وعــاش! «، فيشــترك 
ينحنــون  المخلــص وهــم  عنــد قدمــي  أكاليلهــم  األغنيــة ويطرحــون  فــي  آدم  أســرة 

أََمامــه ســاجدين متعبديــن ممجديــن.
هــذا التحــاد مــن جديــد يــراه المالئكــة الذيــن بكــوا عندمــا ســقط آدم وفرحــوا 
عندمــا صعــد يســوع إلــى الســماء بعــد قيامتــه، إذ فتــح بــاب القبــر لــكل مــن يؤمنــون 
أنشــودة  فــي  فيشــتركون  أكمــل  وقــد  الفــداء  عمــل  يــرون  هــم  هــا  واآلن  باســمه. 

الحمــد بأصواتهــم العذبــة. 

المئة واألربعة واألربعون ألفا
وعلــى البحــر البلــوري أََمــام العــرش، ذلــك البحــر مــن زجــاج كأنــه مختلــط بنــار 
وعلــى  الوحــش وصورتــه  علــى  » الغالبيــن  يجتمــع جمهــور  بمجــد هللا،  والمتألــق 
ســمته وعــدد اســمه «. ومــع الخــروف فــوق جبــل صهيــون » معهــم قيثــارات هللا « 
النــاس ويُســمع  بيــن  مــن  افتــدوا  قــد  الذيــن  ألفــا  المئــة واألربعــة واألربعــون  يقــف 
صــوت كصــوت ميــاه كثيــرة وكصــوت رعــد عظيــم. » كصــوت ضاربيــن بالقيثــارة 
يضربــون بقيثاراتهــم «، وهــم يترنمــون » ترنيمــة جديــدة « أََمــام العــرش، ترنيمــة ل 
يســتطيع أحــد أن يتعلمهــا إل المئــة واألربعــة واألربعــون ألفــا. وهــي ترنيمــة موســى 
والخــروف، ترنيمــة النجــاة. وليــس غيــر المئــة واألربعــة واألربعــون ألفــا يســتطيع أن 
يتعلــم تلــك الترنيمــة ألنهــا ترنيمــة اختبارهــم، وهــو اختبــار لــم يكــن لجماعــة أخــرى 
ســواهم، » هــؤُلَِء ُهــُم الَِّذيــَن يَتْبَُعــوَن الَْخــُروَف َحيْثَُمــا َذَهــَب «. هــؤلء إذ قــد نُقلــوا 
مــن األَرْض مــن بيــن األحيــاء فإنهــم يحســبون » بَاكُــورًَة هلِل َولِلَْخــُروِف « )رؤيــا 15: 
يَقــِة الَْعِظيَمــِة «. لقــد مــروا فــي  2، 3؛ 14: 1-5(. » هــؤُلَِء ُهــُم الَِّذيــَن أَتـَـْوا ِمــَن الضِّ
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وقــت ضيــق لــم يكــن مثلــه منــذ كانــت أمــة. واحتملــوا آلم وقــت ضيــق يعقــوب. 
وثبتــوا مــن دون شــفيع فــي أثنــاء انصبــاب ضربــات هللا األخيــرة. لكنهــم نجــوا ألَنَُّهــْم 
يُوَجــْد  لَــْم  أَفَْواِهِهــْم  » َوِفــي  الَْخــُروِف «.  َدِم  ِفــي  ثِيَابَُهــْم  َوبَيَُّضــوا  ثِيَابَُهــْم  ــلُوا  َغسَّ
اَم َعــرِْش هللِا « )رؤيــا 14: 5(. » ِمــْن أجــل ذلِــَك ُهــْم  ، ألَنَُّهــْم ِبــالَ َعيْــٍب قُــدَّ ِغــشٌّ
أََمــام َعــرِْش هللِا، َويَْخِدُمونَــُه نََهــاًرا َولَيْــالً ِفــي َهيَْكلِــِه، َوالَْجالِــُس َعلَــى الَْعــرِْش يَِحــلُّ 
فَْوقَُهــْم «. لقــد رأوا األَرْض وقــد ُضربــت بالجــوع والوبــإ، والشــمس وهــي تحــرق 
قــد احتملــوا األلــم والجــوع والعطــش.  النــاس بحرارتهــا العظيمــة، وهــم أنفســهم 
ــْمُس َولَ َشــْيٌء  ــْن يَْعطَُشــوا بَْعــُد، َولَ تََقــُع َعلَيِْهــِم الشَّ ــْن يَُجوُعــوا بَْعــُد، َولَ لكنهــم » لَ
ـِذي ِفــي َوَســِط الَْعــرِْش يَْرَعاُهــْم، َويَْقتَاُدُهــْم إلــى يََناِبيــعِ  ، ألَنَّ الَْخــُروَف الّـَ ِمــَن الَْحــرِّ

َمــاٍء َحيَّــٍة، َويَْمَســُح هللُا كُلَّ َدْمَعــٍة ِمــْن ُعيُونِِهــْم « )رؤيــا 7: 17-14(.
ـم مختــارو المخلــص وتدربــوا فــي مدرســة التجربــة. لقــد  فــي كل العصــور تعلّـَ
ســاروا فــي طــرق ضيقــة علــى األَرْض وتنقــوا فــي أتــون األلــم والتجربــة. فأجــل يســوع 
احتملــوا المقاومــات والكراهيــة والوشــايات. وقــد اتبعــوه فــي الحــروب الحاميــة. 
احتملــوا إنــكار الــذات والخيبــة المريــرة. وباختبارهــم المؤلــم تعلمــوا شــر الخطيئــة 
وســلطانها وجرمهــا وشــقاءها. وهــم ينظــرون إليهــا بنفــور واشــمئزاز. إن إحساســهم 
بالتضحية العظيمة المقدمة كعالج للخطيئة يجعلهم يتضعون في أعين أنفســهم 
وتمتلئ قلوبهم بالشــكر والتســبيح وهو ما ل يقدره أولئك الذين لم يســقطوا أبدا. 
إنهم يحبون كثيرا ألنه قد ُغفر لهم كثير. وإذ صاروا شــركاء المســيح في آلمه فقد 

صــاروا أهــال لمشــاركته فــي مجــده.
أتــى ورثــة هللا مــن المســاكن الحقيــرة والمخابــئ والســجون ومــن آلت اإلعــدام 
ومــن الجبــال والبــراري ومــن شــقوق األَرْض وكهــوف البحــار. عندمــا كانــوا علــى 
األَرْض كانــوا » ُمْعتَاِزيــَن َمْكُروِبيــَن ُمَذلِّيــَن «. وقــد نــزل مالييــن منهــم إلــى الهاويــة 
مجلليــن بالعــار ألَنَُّهــْم بــكل ثبــات رفضــوا الخضــوع لمطالــب الشــيطان الخادعــة. 
فــإن » هللا  أمــا اآلن  بأنهــم أحــط المجرميــن،  البشــرية  حكمــت عليهــم المحاكــم 
َعــاَر  أحــكام األَرْض، » يَْنــِزُع  قــد ُعكســت  يــان « )مزمــور 50: 6(. واآلن  الدَّ هــو 
َشــْعِبِه « )إشــعياء 25: 8(. » ويســمونهم شــعبا مقدســا مفديــي الــرب «. لقــد 
قــرر أن » يعطيهــم َجَمــالً ِعَوًضــا َعــِن الرََّمــاِد، َوُدْهــَن فـَـَرٍح ِعَوًضــا َعــِن النَّــْوِح، َورَِداَء 
يعــودوا  لــم   .)3  :61 12؛   :62 )إشــعياء  الْيَائَِســِة «  الــرُّوِح  َعــِن  ِعَوًضــا  تَْســِبيٍح 
الــرب  مــع  واهنيــن أو معذبيــن أو مشــتتين أو مضطهديــن. ومــن اآلن ســيكونون 
أََمــام العــرش متســربلين بحلــل أغلــى مــن كل مــا لبســه  إلــى األبــد. إنهــم يقفــون 
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الملــوك  بــه  كُلــل  مــا  مــن كل  أكــرم أهــل األَرْض. وعلــى رؤوســهم أكاليــل أمجــد 
األرضيــون. لقــد انتهــت إلــى األبــد أيــام األلــم والبــكاء. وملــك المجــد قــد مســح 
الدمــوع عــن كل الوجــوه، وقــد أزيلــت كل مســببات الحــزن. وفيمــا هــم يلوحــون 
بســعوف النخــل يترنمــون بترنيمــة الحمــد وهــي صافيــة عذبــة منســجمة متناســقة، 
إذ  الســماء  فــي جــو  وتعلــو  التســبيحة  ترتفــع  أن  إلــى  اللحــن  يلتقــط  وكل صــوت 
كل  فيجيــب  َولِلَْخــُروِف «.  الَْعــرِْش  َعلَــى  الَْجالِــِس  إِللِهَنــا  » الَْخــالَُص  يقولــون: 
َوالَْكرَاَمــُة  ــْكُر  َوالشُّ َوالِْحْكَمــُة  َوالَْمْجــُد  الْبََركَــُة  » آِميــَن!  قائليــن:  الســماء  ســكان 

ُة إِللِهَنــا إلــى أَبَــِد األبديــَن. آِميــَن! « )رؤيــا 7: 10، 12(. َوالُْقــْدرَُة َوالُْقــوَّ
الفــداء  موضــوع  إدراك  فــي  نبــدأ  أن  فقــط  نســتطيع  الحيــاة  هــذه  فــي  إننــا 
العجيــب. ويمكننــا بأفهامنــا القاصــرة أن نتأمــل بــكل جــد فــي العــار والمجــد والحيــاة 
والمــوت والعــدل والرحمــة التــي تلتقــي فــي الصليــب، ولكــن مــع كل إجهادنــا لقــوى 
عقولنــا ل نســتطيع إدراك معنــاه إدراكا كامــالً. فطــول المحبــة الفاديــة وعرضهــا 
وعمقهــا وعلوهــا ل يمكننــا إدراكهــا إل إدراكا غامضــا. وتدبيــر الفــداء لــن يفهــم فهمــا 
كامــالً حتــى عندمــا يَــرى المفتــدون كمــا يُــرون ويعرفــون كمــا يُعرفــون، ولكــن مــدى 
دهــور األبــد سينكشــف أََمــام الذهــن المندهــش المبتهــج نــور جديــد علــى الــدوام. 
ومــع أن أحــزان األَرْض وآلمهــا وتجاربهــا قــد انتهــت وأزيلــت أســبابها فــإن شــعب 

هللا ســيكون عندهــم إدراك واضــح واٍع للكلفــة التــي ُدفعــت ثمنــا لخالصهــم.
سيكون صليب المسيح نبع العلم وأغنية الحمد للمفتدين مدى األبدية. ففي 
شخص المسيح الممجد سيرون أَيْضاً المسيح المصلوب. ولن يُنسى أبدا أن ذاك 
الــذي بقدرتــه خلــق العوالــم التــي ل تحصــى ويدعمهــا فــي عالــم الفضــاء الواســع، 
وحبيــب هللا وجــالل الســماء، الــذي يســر الكروبيــم والســاروفيم، المتألقــون بالضيــاء 
بــأن يســجدوا لــه، اتضــع وأخلــى نفســه ليرفــع اإلنســان الخاطــئ الســاقط، وحمــل 
جــرم الخطيئــة وعارهــا، واحتجــاب وجــه أبيــه عنــه إلــى أن كســرت قلبــه ويــالت العالــم 
الهالــك وســحقت حياتــه علــى صليــب جلجثــة. فكــون خالــق كل العوالــم والحَكــم 
في مصائر الجميع، يطرح عنه مجده ويضع نفسه مدفوعا إلى ذلك بدافع المحبة 
لإلنســان، هــذا ســيكون مبعــث اندهــاش المســكونة وتمجيدهــا إيــاه أبــد الدهــر. وإذ 
ينظر شعوب المخلصين إلى فاديهم ويرون مجد اآلب السرمدي يشرق من وجهه، 
وإذ يرون عرشه الذي هو من األزل وإلى األبد ويعرفون أنه لن يكون لملكه انقضاء، 
ســيهتفون ويغنــون أغنيــة الفــرح المذهــل للعقــل قائليــن: » مســتحق مســتحق هــو 

الخــروف الــذي ذُبــح واشــترانا هلل بدمــه الكريــم الثميــن «
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يفســر ســر الصليــب جميــع األســرار األخــرى. وفــي النــور المنبعــث مــن جلجثــة 
تبــدو صفــات هللا، التــي كانــت قبــال تمــأ قلوبنــا خوفــا ورهبــة، جميلــة وجذابــة. 
فالرحمــة واللطــف والمحبــة األبويــة تـُـرى ممتزجــة بالقداســة والعــدل والقــدرة. وفيمــا 
نــرى جــالل عرشــه مرتفعــا وعاليــا فإننــا نتبيــن صفاتــه فــي إعالناتــه الرحيمــة ونــدرك، 

كمــا لــم نــدرك مــن قبــل، معنــى هــذا اللقــب الباقــي إلــى األبــد » أبانــا «.
وســيُرى أنَّ ذاك الــذي هــو غيــر محــدود فــي الحكمــة لــم يســتطع أن يبتكــر خطــة 
ألجــل خالصنــا إل ذبيحــة ابنــه. وإن التعويــض عــن هــذه الذبيحــة هــو فــرح تعميــر 
األَرْض بخالئــق مفتــداة مقدســة ســعيدة وخالــدة. وإن نتائــج حــرب المخلــص ضــد 
قــوات الظلمــة هــي للمفتديــن، الفــرح الــذي يــؤول إلــى تمجيــد هللا مــدى األجيــال 
األبديــة. وقيمــة النفــس عظيمــة هكــذا حتــى أن اآلب يرضــى بالثمــن الــذي ُدفــع، 

والمســيح نفســه إذ يــرى ثمــار ذبيحتــه العظيمــة ســيكتفي ويشــبع.
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َماَء، َوتََذكََّر هللُا آثَاَمَها... ِفي الَْكأِْس الَِّتي َمزََجْت  » ألَنَّ َخطَايَاَها لَِحَقِت السَّ
َمــْت، ِبَقــْدِر ذلِــَك أَْعطُوَهــا  ــَدْت نَْفَســَها َوتََنعَّ ِفيَهــا اْمزُُجــوا لََهــا ِضْعًفــا. ِبَقــْدِر َمــا َمجَّ
َعَذابًــا َوُحزْنًــا. ألَنََّهــا تَُقــوُل ِفــي قَلِْبَهــا: أَنَــا َجالَِســٌة َملَِكــًة، َولَْســُت أَرَْملَــًة، َولَــْن أََرى 
َحزَنـًـا. ِمــْن أجــل ذلـِـَك ِفــي يـَـْوٍم َواِحــٍد َســتَأْتِي َضَربَاتَُهــا: َمــْوٌت َوُحــزٌْن َوُجــوٌع، َوتَْحتـَـرُِق 
، َوَســيَبِْكي َويَُنــوُح َعلَيَْهــا ُملُــوُك األَرْض،  ـِذي يَِديُنَهــا قَــِويٌّ ِبالنَّــاِر، ألَنَّ الــرَّبَّ اإِللــه الّـَ
ُمــوا َمَعَهــا... قَائِلِيــَن: َويْــٌل! َويْــٌل! الَْمِديَنــُة الَْعِظيَمــُة بَاِبــُل! الَْمِديَنــُة  الَِّذيــَن زَنَــْوا َوتََنعَّ

الَْقِويَّــُة! ألَنَّــُه ِفــي َســاَعٍة َواِحــَدٍة َجــاَءْت َديُْنونَتُــِك « )رؤيــا 18: 10-5(.
ِمــْن  نَِعيِمَهــا « » َســيَِقُفوَن  َوفْــرَِة  ِمــْن  » تجــار األَرْض « الذيــن قــد » اْســتَْغَنْوا 
بَِعيــٍد، ِمــْن أجــل َخــْوِف َعَذاِبَهــا، يَبُْكــوَن َويَُنوُحــوَن، َويَُقولُــوَن: َويْــٌل! َويْــٌل! الَْمِديَنــُة 
الَْعِظيَمــُة الُْمتََســْرِبلَُة ِببَــّز َوأُرُْجــواٍن َوِقرِْمــٍز، َوالُْمتََحلِّيَــُة ِبَذَهــٍب َوَحَجــٍر كَِريــٍم َولُْؤلُــٍؤ! 

ـُه ِفــي َســاَعٍة َواِحــَدٍة َخــرَِب ِغنــًى ِمثْــُل هــَذا « )رؤيــا 18: 11، 3 و 17-15(. ألَنّـَ
مثــل هــذه هــي الضربــات التــي ستســقط علــى بابــل فــي يــوم افتقــاد غضــب 

هللا. لقــد مــأت مكيــال إثمهــا وقــد أتــى وقتهــا ونضجــت للهــالك.
وعندمــا يَــرّد صــوت هللا ســبي شــعبه ســتكون يقظــة مخيفــة للذيــن قــد خســروا 
كل شــيء فــي معركــة الحيــاة العظيمــة. ففــي أثنــاء زمــن النعمــة أعمتهــم مخادعــات 
الشــيطان وبــرروا مســلكهم وهــم ســائرون فــي الخطيئــة. فاألغنيــاء تفاخــروا بتفوقهــم 
على َمن كانوا أقل منهم في الغنى، لكنهم كانوا قد حصلوا على ثروتهم بانتهاك 
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شــريعة هللا. لقــد أهملــوا إطعــام الجيــاع وتقديــم كســاء للعــراة والســلوك بالعــدل 
ومحبــة الرحمــة. وحاولــوا تعظيــم أنفســهم والظفــر بــولء بنــي جنســهم. أمــا اآلن فقــد 
تجــردوا مــن كل مــا جعلهــم عظمــاء وتُركــوا معدميــن وليــس مــن يدافــع عنهــم. انهــم 
ينظــرون برعــب إلــى الهــالك الــذي حــاق باألوثــان التــي قــد آثروهــا علــى صانعهــم. 
لقــد باعــوا نفوســهم بغنــى األَرْض وتنعماتهــا ولــم يطلبــوا أن يكونــوا أغنيــاء فــي مــا 
هــو هلل. والنتيجــة هــي أن حياتهــم كانــت فشــال ومســراتهم اســتحالت اآلن إلــى 
مــرارة وكنوزهــم صــارت فســادا. وأرباحهــم التــي جمعوهــا مــدى الحيــاة اكتُســحت 
فــي لحظــة. واألغنيــاء ينوحــون علــى الدمــار الــذي يحــل ببيوتهــم الفخمــة العظيمــة 
وتبديــد ذهبهــم وفضتهــم. لكــن بكاَءهــم ونوحهــم سيســكته الخــوف مــن أنهــم هــم 

أنفســهم ســيهلكون مــع أوثانهــم.
وبنــي  تجــاه هللا  األثيــم  إهمالهــم  بســبب  ليــس  األشــرار حســرة  قلــوب  تمتلــئ 
جنســهم بــل ألن هللا قــد انتصــر. إنهــم يحزنــون بســبب مــا صــارت إليــه األمــور لكنهــم ل 
يتوبــون عــن آثامهــم. ول يدعــون وســيلة مــن دون أن يســتخدموها لينتصــروا إن أمكــن.

ينظــر العالــم إلــى الجماعــة نفســها التــي كان النــاس يســخرون منهــا ويهــزأون بهــا 
ويحاولــون اســتئصالها وهــي تعبــر فــي وســط الوبــاء والعاصفــة والزلزلــة مــن دون أن 
يصــاب أحــد أفرادهــا بــأذى. فــذاك الــذي هــو نــار آكلــة لَمــن يعصــون شــريعته هــو 

بالنســبة إلــى شــعبه حصــن أميــن.

يتمردون على للا
والخــادم الــذي ضحــى بالحــق للظفــر برضــى النــاس يكتشــف اآلن صفــة تعاليمــه 
وأثرهــا. ويبــدو أن العيــن التــي تــرى وتعــرف كل شــيء كانــت تراقبــه وهــو يقــف فــي 
منبــره أو يــذرع الشــوارع أو يختلــط بالنــاس فــي مشــاهد الحيــاة المختلفــة. فــكل 
انفعــال فــي النفــس، وكل ســطر كُتــب، وكل كلمــة قيلــت، وكل عمــل ســاق النــاس 
إلــى أن يســتريحوا فــي ملجــإ األكاذيــب، كل ذلــك كان بمثابــة إلقــاء البــذار، واآلن 

ففــي كل نفــس شــقية هالكــة حولــه يــرى الحصــاد.
لقــد قــال الــرب: » يشــفون كســر بنــت شــعبي علــى عثــم قائليــن ســالم ســالم 
ْدتُنَّ أَيْــِدي  يــِق كَِذبًــا َوأَنَــا لَــْم أُْحزِنْــُه، َوَشــدَّ دِّ ول ســالم «، » ألَنَُّكــنَّ أَْحزَنْتُــنَّ قَلْــَب الصِّ
يِر َحتَّى لَ يَرْجَع َعْن طَِريِقِه الرَِّديئَِة فَيَْحيَا « )إِرِْميَا 8: 11؛ حزقيال 13: 22(. رِّ الشِّ

!... هأَنَــَذا  ُدوَن َغَنــَم َرِعيَِّتــي، يَُقــوُل الــرَّبُّ » َويْــٌل لِلرَُّعــاِة الَِّذيــَن يُْهلُِكــوَن َويُبَــدِّ
أَُعاِقبُُكــْم َعلـَـى َشــرِّ أعمالُكــْم، يَُقــوُل الــرَّبُّ « » َولِْولـُـوا أَيَُّهــا الرَُّعــاُة َواْصرُُخــوا، َوتََمرَُّغوا 
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ُدكُــْم... َويَِبيــُد الَْمَنــاُص َعــِن  بْــِح. َوأُبَدِّ يَــا ُرَؤَســاَء الَْغَنــِم، ألَنَّ أيامُكــْم قَــْد كََملَــْت لِلذَّ
الرَُّعــاِة، َوالنََّجــاُة َعــْن ُرَؤَســاِء الَْغَنــِم « )إِرِْميَــا 23: 1، 2؛ 25: 34، 35(.

ويــرى الخــدام والشــعب انهــم لــم يحتفظــوا بعالقتهــم الصائبــة بــاهلل بــل تمــردوا 
علــى معطــي كل شــريعة عادلــة بــارة. وقــد نشــأ عــن طــرح الوصايــا اإللهيــة جانبــا 
لقــد  حتــى  واإلثــم  والكراهيــة  والخصومــات  والنــزاع  الشــر  منابــع  مــن  آلف  ظهــوُر 
أمســت األَرْض ميــدان حــرب عظيمــة واســعة النطــاق وبــؤرة لإلثــم. هــذا هــو المنظــر 
الــذي يبــدو اآلن لعيــون مــن قــد رفضــوا الحــق واختــاروا الضــالل واحتضنــوه. ول 
تســتطيع لغــة أن تصــف الشــوق الــذي يحــس بــه العصــاة والخونــة للحصــول علــى 
مــا قــد خســروه إلــى األبــد: الحيــاة األبديــة. والنــاس الذيــن عبدهــم العالــم ألجــل 
مــن  ويتحققــون  اآلن.  حقيقتهــا  علــى  األشــياء  هــذه  يــرون  وفصاحتهــم  مواهبهــم 
احتقــروا  قــد  الذيــن  أقــدام  تحــت  وينطرحــون  بعصيانهــم  قــد خســروه  مــا  طبيعــة 

ولءهــم وســخروا بخالصهــم ويعترفــون بــأن هللا قــد أحبهــم.
وســيرى النــاس أنــه قــد ُغــرر بهــم، ويتهــم أحدهــم اآلخــر بأنــه هــو الــذي قــاده 
إلــى الهــالك، ولكنهــم يتفقــون جميعــا علــى توجيــه أمــرَّ اإلدانــة واللــوم إلــى الخــدام. 
يســتهينون  ســامعيهم  وجعلــوا  بالناعمــات  لهــم  تنبــأوا  قــد  األمنــاء  غيــر  فالرعــاة 
بشــريعة هللا ويضطهــدون الذيــن أرادوا أن يحفظوهــا مقدســة. فهــؤلء المعلمــون، 
الخــداع فتمتلــئ  بــأن عملهــم كان عمــل  العالــم  أََمــام  يعترفــون  يأســهم اآلن،  فــي 
قلــوب جماهيــر النــاس بثــورة غضــب واهتيــاج ويصرخــون قائليــن: » لقــد هلكنــا! 
وأنتــم علــة هالكنــا «، ثــم يهجمــون علــى الرعــاة الكذبــة. والنــاس أنفســهم الذيــن 
أعجبــوا بهــم قبــال أعظــم إعجــاب ســيقذفونهم بأرهــب اللعنــات. واأليــدي ذاتهــا 
التــي  والســيوف  إلهالكهــم.  اآلن  ســتمتد  الفخــر  بإكليــل  قبــل  مــن  كللتهــم  التــي 
كانــت معــدة لقتــل شــعب هللا تُســتخدم اآلن إلهــالك أعدائهــم. وفــي كل مــكان 

توجــد الحــروب وســفك الدمــاء.
ــُعوِب.  الشُّ َمــَع  ُخُصوَمــًة  لِلــرَّبِّ  ألَنَّ  األَْرض،  أَطْــَراِف  إلــى  ِجيــُج  الضَّ » بَلَــَغ 
يَُقــوُل الــرَّبُّ « )إِرِْميَــا 25:  ــيِْف،  ُهــَو يَُحاكِــُم كُلَّ ِذي َجَســٍد. يَْدفَــُع األشــرار لِلسَّ
هللا  ابــن  محتدمــا:  العظيــم  الصــراع  ظــل  ســنة  آلف  ســتة  مــدى  فعلــى   .)31
ورســله الســماويون كانــوا فــي حالــة حــرب مــع قــوة الشــرير لكــي ينــذروا وينيــروا 
اتحــادا  األشــرار  واتحــد  الجميــع  قــرار  تقــرر  قــد  واآلن  اإلنســان.  بنــي  ويخلصــوا 
يزكــي  فيــه  الــذي  الوقــت  فــي حربــه ضــد هللا. واآلن جــاء  الشــيطان  مــع  كامــالً 
علــى  قاصــرا  الصــراع  يعــد  لــم  واآلن  باألقــدام.  المدوســة  هللا ســلطان شــريعته 
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ــُعوِب «،  َمــَع الشُّ النــاس. إنَّ » لِلــرَّبِّ ُخُصوَمــًة  مــع  بــل صــار صراعــا  الشــيطان 
ــيِْف «. لِلسَّ األشــرار  » يَْدفَــُع 

وإن ســمة النجــاة قــد ُوضعــت علــى جبــاه “الَِّذيــَن يَِئنُّــوَن َويَتََنهَّــُدوَن َعلَــى كُلِّ 
الرََّجاَساِت الَْمْصُنوَعة «. واآلن فها مالك الموت يخرج ويُرمز اليه في رؤيا حزقيال 
ــيَْخ  » اَلشَّ األمــر:  إليهــم  صــدر  والذيــن  الســاحقة  عدتهــم  بأيديهــم  الذيــن  بالرجــال 
ــابَّ َوالَْعــْذرَاَء َوالطِّْفــَل َوالنَِّســاَء، اقْتُلُــوا لِلَْهــالَِك. َولَ تَْقُربُــوا ِمــْن إِنَْســاٍن َعلَيْــِه  َوالشَّ
ــيُوخِ الَِّذيــَن  ــَمُة، َوابْتَِدئـُـوا ِمــْن َمْقِدِســي «. والنبــي يقــول: » فَابْتـَـَدأُوا ِبالرَِّجــاِل الشُّ السِّ
أََمــام الْبَيْــِت « )حزقيــال 9: 1-6(. إن عمليــة الهــالك تبــدأ بالذيــن اعترفــوا بانهــم 
مــن  يوجــد  الهالكيــن. ول  أول  الكذبــة هــم  الروحيــون. فالحــراس  الشــعب  حــراس 

يشــفق أو يبقــي عليهــم. فالرجــال والنســاء والعــذارى واألطفــال يهلكــون معــا.
» ألَنَّــُه ُهــَوذَا الــرَّبُّ يَْخــرُُج ِمــْن َمَكانِــِه لِيَُعاِقــَب إِثـْـَم ُســكَّاِن األَرْض ِفيِهــْم، فَتَْكِشــُف 
األَرْض ِدَماَءَهــا َولَ تَُغطِّــي قَتاْلََهــا ِفــي َمــا بَْعــُد « )إشــعياء 26: 21(. » َوهــِذِه تَُكــوُن 
ــُعوِب الَِّذيــَن تََجنَّــُدوا َعلَــى أُورَُشــلِيَم. لَْحُمُهــْم  ْربـَـُة الَِّتــي يَْضــرُِب ِبَهــا الــرَّبُّ كُلَّ الشُّ الضَّ
يـَـُذوُب َوُهــْم َواِقُفــوَن َعلَــى أَقَْداِمِهــْم، َوُعيُونُُهــْم تـَـُذوُب ِفــي أَْوقَاِبَهــا، َولَِســانُُهْم يـَـُذوُب 
ِفــي فَِمِهــْم. َويَُكــوُن ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم أَنَّ اْضِطرَابًــا َعِظيًمــا ِمــَن الــرَّبِّ يَْحــُدُث ِفيِهــْم، 
فَيُْمِســُك الرَُّجــُل ِبيَــِد قَِريِبــِه َوتَْعلُــو يـَـُدُه َعلَــى يـَـِد قَِريِبــِه « )زكريــا 14: 12، 13(. ففــي 
الحــرب الجنونيــة التــي فيهــا تتصــارع أهواؤهــم العنيفــة، وفــي انســكاب غضــب هللا 
والشــعب  والحــكام  الكهنــة  مــن  األشــرار  األَرْض  ســكان  يســقط  الرهيــب  الصــرف 
واألغنيــاء والفقــراء والعالــي والــدون، » َوتَُكــوُن قَتْلـَـى الــرَّبِّ ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم ِمــْن أَقَْصاِء 

ــوَن َولَ يُْدفَُنــوَن « )إِرِْميَــا 25: 33(. األَرْض إلــى أَقَْصــاِء األَرْض. لَ يُْنَدبُــوَن َولَ يَُضمُّ
عنــد مجــيء المســيح يُمحــى األشــرار عــن وجــه كل األَرْض فيبيدهــم بنفخــة فمــه 
ويهلكهــم ببهــاء مجــده. وســيأخذ المســيح خاصتــه إلــى مدينــة هللا، وتُفــرغ األَرْض 
ُد ُســكَّانََها «،  مــن ســكانها. » ُهــَوذَا الــرَّبُّ يُْخلِــي األَرْض َويُْفرُِغَهــا َويَْقلِــُب َوْجَهَهــا َويُبَــدِّ
ْوا  » تُْفَرُغ األَرْض إِفْرَاًغا َوتُْنَهُب نَْهبًا، ألَنَّ الرَّبَّ قَْد تََكلََّم ِبهَذا الَْقْوِل «، » ألَنَُّهْم تََعدَّ
. لِذلـِـَك لَْعَنــٌة أَكَلـَـِت األَرْض َوُعوِقــَب  ــرَائَِع، َغيَّــرُوا الَْفِريَضــَة، نََكثـُـوا الَْعْهــَد األبــديَّ الشَّ

ــاكُِنوَن ِفيَهــا. لِذلـِـَك اْحتَــرََق ُســكَّاُن األَرْض « )إشــعياء 24: 1، 3، 5، 6(. السَّ
وتبــدو األَرْض كلهــا كقفــر خــرب. فخرائــب المــدن والقــرى التــي دمرتهــا الزلزلــة، 
واألشــجار المقتلعــة، والصخــور الخشــنة التــي قذفهــا البحــر أو اقتُلعــت مــن األَرْض 
نفســها تتبعثــر علــى ســطحها، بينمــا توجــد كهــوف واســعة تبيــن األماكــن التــي فيهــا 

اقتُلعــت الجبــال مــن أساســاتها.
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طرد الشيطان
واآلن تقــع الحادثــة التــي ترمــز إليهــا آخــر الخدمــات المقدســة فــي يــوم الكفــارة. 
مــن  إِْســرَائِيل  خطايــا  ورُفعــت  األقــداس  قــدس  فــي  الخدمــة  كملــت  فبعدمــا 
القــدس بفاعليــة دم ذبيحــة الخطيئــة حينئــذ قُــدم تيــس عزازيــل حيــا أََمــام الــرب، 
وفــي محضــر الجماعــة يقــر رئيــس الكهنــة عليــه » ِبــُكلِّ ُذنُــوِب بَِنــي إِْســرَائِيل، َوكُلِّ 
التَّيْــِس « )لوييــن 16: 21(.  َرأِْس  َعلَــى  َويَْجَعلَُهــا  َمــَع كُلِّ َخطَايَاُهــْم،  َســيِّئَاتِِهْم 
وبهــذه الطريقــة ذاتهــا عندمــا يكمــل عمــل الكفــارة فــي القــدس الســماوي توضــع 
علــى  هللا  شــعب  خطايــا  المفتديــن  وجمــوع  الســماء  ومالئكــة  هللا  محضــر  فــي 
الشــيطان ويُعلــن أنــه مجــرم فــي كل الشــر الــذي ســاقهم إلــى ارتكابــه. وكمــا أرســل 
الخربــة  األَرْض  إلــى  كذلــك  ســيُطرد  فالشــيطان  مقفــرة  أرض  إلــى  عزازيــل  تيــس 

التــي هــي بريــة مقفــرة وموحشــة.
ينبــئ الرائــي بطــرد الشــيطان وحالــة التشــويش والخــراب التــي ســتحل بــاألَرْض، 
ويعلــن أن هــذه الحالــة ســتظل ألــف ســنة. وبعدمــا يعــرض مشــاهد مجــيء الــرب 
ثانيــة وهــالك األشــرار يســتمر فــي ســرد النبــوة فيقــول: » َورَأَيْــُت َمــالَكًا نَــازِلً ِمــَن 
ــَماِء َمَعــُه ِمْفتَــاُح الَْهاِويَــِة، َوِسلِْســلٌَة َعِظيَمــٌة َعلَــى يَــِدِه. فََقبَــَض َعلَــى التِّنِّيــِن،  السَّ
ِفــي  َوطَرََحــُه  َســَنٍة،  أَلْــَف  َوقَيَّــَدُه  ــيْطَاُن،  َوالشَّ إِبْلِيــُس  ُهــَو  ـِذي  الّـَ الَْقِديَمــِة،  الَْحيَّــِة 
الَْهاِويـَـِة َوأَْغلـَـَق َعلَيـْـِه، َوَختـَـَم َعلَيْــِه لَِكــْي لَ يُِضــلَّ األَُمــَم ِفــي َمــا بَْعــُد، َحتَّــى تَِتــمَّ األَلـْـُف 

ــَنِة. َوبَْعــَد ذلِــَك لَبُــدَّ أَْن يَُحــلَّ زََمانًــا يَِســيرًا « )رؤيــا 20: 3-1(. السَّ
ويتضــح مــن آيــات أخــرى أن عبــارة » الهاويــة « ترمــز إلــى األَرْض فــي حالــة 
التشــويش والظــالم. وفــي مــا يختــص بحالــة األَرْض » فــي البــدء « فــإن الكتــاب 
يقــول أنهــا » َخِربَــًة َوَخالِيَــًة، َوَعلَــى َوْجــِه الَْغْمــِر ظُلَْمــٌة «. )إن الكلمــة المترجمــة 
كلمــة  إلــى   )3-1  :20 )رؤيــا  فــي  المترجمــة  نفســها  الكلمــة  هــي  » َغْمــر «  هنــا 
» الهاويــة « — )تكويــن 1: 2(. فالنبــوة تعلّمنــا أن األَرْض ســتعود إلــى حالتهــا 
أعلــن  العظيــم  يــوم هللا  إذ استشــرف  النبــي  وإِرِْميَــا  األقــل.  علــى  األولــى جزئيــا 
ــَماَواِت فَــالَ نُــوَر  قائــال: » نَظَــرُْت إلــى األَرْض َوإَِذا ِهــَي َخِربَــٌة َوَخالِيَــٌة، َوإلــى السَّ
َوإَِذا  تَرْتَِجــُف، َوكُلُّ اآلكَاِم تََقلَْقلَــْت. نَظَــرُْت  ِهــَي  َوإَِذا  لََهــا. نَظَــرُْت إلــى الِْجبَــاِل 
ـٌة، َوكُلُّ ُمُدنَِهــا  يّـَ ــَماِء َهَربَــْت. نَظَــرُْت َوإَِذا الْبُْســتَاُن بَرِّ لَ إِنَْســاَن، َوكُلُّ طُيُــوِر السَّ

نُِقَضــْت « )إِرِْميَــا 4: 26-23(.
وإذ  ســنة.  ألــف  مــدة  األشــرار  مالئكتــه  مــع  الشــيطان  موطــن  ســيكون  هنــا 
يكــون محصــوراً فــي األَْرض لــن يمكنــه الوصــول إلــى عوالــم أخــرى ليجــرب ويزعــج 
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أولئــك الذيــن لــم يســقطوا قــط. وبهــذا المعنــى يقــال عنــه أنــه مقيــد، إذ لــم يبــق 
الخــداع  عمــل  مــن  تمامــاً  قُطــع  لقــد  ضــده.  ســلطانه  يســتخدم  أن  يمكنــه  أحــد 

والخــراب الــذي ظــل مــدى قــرون عديــدة موضــوع مســرته األوحــد.
والنبــي إشــعياء إذ يســتبق األحــداث إلــى زمــن ســقوط الشــيطان يصيــح قائــالً: 
ــَف قُِطْعــَت إلــى األَرْض  ــِح؟ كَيْ بْ ــَماِء يَــا زَُهــرَُة، ِبْنــَت الصُّ ــَف َســَقطِْت ِمــَن السَّ » كَيْ
ــَماَواِت. أَرْفَــُع كُرِْســيِّي  يَــا قَاِهــَر األَُمــم؟ َوأَنْــَت قُلْــَت ِفــي قَلِْبــَك: أَْصَعــُد إلــى السَّ
إلــى  الَْهاِويَــِة،  إلــى  انَْحــَدرَْت  لِكنَّــَك   . الَْعلِــيِّ ِمثْــَل  ِصيــُر  هللِا...  كََواكِــِب  فَــْوَق 
ــوَن ِفيــَك. أَهــَذا ُهــَو الرَُّجــُل  لُ ــَك، يَتَأَمَّ . اَلَِّذيــَن يََرْونَــَك يَتَطَلَُّعــوَن إِلَيْ أََســاِفِل الُْجــبِّ
ـِذي َجَعــَل الَْعالَــَم كََقْفــٍر، َوَهــَدَم ُمُدنَــُه،  ـِذي زَلْــزََل األَرْض َوزَْعــَزَع الَْمَمالِــَك، الّـَ الّـَ

ـِذي لَــْم يُطْلِــْق أَْســرَاُه؟ « )إشــعياء 14: 17-12(. الّـَ
بــأن  كفيــال  بعصيانــه  الشــيطان  عمــل  كان  ســنة  آلف  ســتة  مــدى  فعلــى 
» يزلــزل األَْرض «، » جعــل العالــم كقفــر وهــدم مدنــه «، “ولــم يطلــق أســراه «. 
كان يحبــس شــعب هللا فــي ســجنه وكان يريــد إبقاءهــم فــي األســر إلــى األبــد. 

أحــرارا. قيــوده وأطلــق األســرى  المســيح حطــم  لكــّن 
فــإذ  الشــيطان.  ســلطان  متنــاول  عــن  بعيــدون  اآلن  هــم  األشــرار  حتــى  بــل 
ينفــرد بمالئكتــه األشــرار يبقــى حيــث هــو ليتحقــق مــن أثــر اللعنــة التــي قــد جلبتهــا 
الخطيئــة. » كل ملــوك األمــم بأجمعهــم اضطجعــوا بالكرامــة كل واحــد فــي بيتــه 
ــا أَنْــَت فََقــْد طُرِْحــَت ِمــْن قَبْــرَِك كَُغْصــٍن أَْشــَنَع ... لَ تَتَِّحــُد ِبِهــْم ِفــي  )قبــره(. » َوأَمَّ

)إشــعياء 14: 20-18(. َشــْعبََك «  قَتَلْــَت  أَرَْضــَك،  أَْخَربْــَت  ـَك  ألَنّـَ الَْقبْــِر 
وخــالل ألــف ســنة ســيتجول الشــيطان هنــا وهنــاك فــي األَْرض الخربــة ليــرى 
انــه  هائلــة.  آلمــه  ســتكون  المــدة  هــذه  وفــي  شــريعة هللا.  نتائــج عصيانــه ضــد 
منــذ ســقوطه كانــت حياتــه حيــاة النشــاط الدائــم الــذي ل يــكل حائــال بينــه وبيــن 
التفكيــر. أمــا اآلن فقــد ُجــرد مــن ســلطانه وتـُـرك ليتأمــل مليــا فــي الــدور الــذي قــد 
لعبــه منــذ عصــى أول علــى حكــم الســماء ولينظــر بخــوف ورعــب إلــى المســتقبل 
المخيــف الــذي فيــه يجــب أن يتألــم ألجــل كل الشــر الــذي فعلــه ويعاقــب علــى 

كل الخطايــا التــي جعــل النــاس يرتكبونهــا.
ســبب  لهــم  ســيكون  الشــيطان  أســر  فــإن  هللا  شــعب  إلــى  بالنســبة  أمــا 
َوِمــِن  تََعِبــَك  ِمــْن  الــرَّبُّ  يُِريُحــَك  يَــْوٍم  ِفــي  فــرح وابتهــاج. يقــول النبــي: » َويَُكــوُن 
ِبهــَذا  تَْنِطــُق  ـَك  أَنّـَ ِبَهــا،  اْســتُْعِبْدَت  الَِّتــي  الَْقاِســيَِة  ـِة  الُْعبُوِديّـَ َوِمــَن  انِْزَعاِجــَك، 
الَْهْجــِو َعلَــى َملِــِك بَاِبــَل )وهــو هنــا يرمــز إلــى الشــيطان َوتَُقــوُل: كَيْــَف بَــاَد الظَّالـِـُم 
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ــُعوَب  الشُّ ــارُِب  الضَّ الُْمتََســلِِّطيَن.  قَِضيــَب  األشــرار،  َعَصــا  الــرَّبُّ  ــَر  كَسَّ قَــْد   ...
ِبــالَ  ِباْضِطَهــاٍد  األَُمــم،  َعلَــى  ِبَغَضــٍب  الُْمتََســلُِّط  فُتُــوٍر.  ِبــالَ  َضْربَــًة  ِبَســَخٍط، 

.)6-3  :14 )إشــعياء  إْمَســاٍك « 
وفــي أثنــاء األلــف الســنة بيــن القيامــة األولــى والثانيــة ســيُدان األشــرار. وبولــس 
الثانــي حيــن يقــول:  إلــى هــذه الدينونــة كحــادث يعقــب المجــيء  الرســول يشــير 
َخَفايَــا  َســيُِنيُر  ـِذي  الّـَ الــرَّبُّ  يَأْتِــَي  ـى  َحتّـَ الَْوقْــِت،  قَبْــَل  َشــْيٍء  ِفــي  تَْحُكُمــوا  » إًِذا لَ 
الظّـَـالَِم َويُظِْهــُر آَراَء الُْقلُــوِب « )1 كورنثــوس 4: 5(. ودانيــال يعلــن أنــه عندمــا جــاء 
هــذا  وفــي   .)22  :7 )دانيــال  العلــي «  لقديســي  الديــن  » أعطــى  األيــام  القديــم 
الوقــت يملــك األبــرار كملــوك وكهنــة هلل. وفــي ســفر الرؤيــا يقــول يوحنــا: » َورَأَيـْـُت 
َوالَْمِســيِح،  هلِل  كََهَنــًة  » َســيَُكونُوَن  ُحْكًمــا «  َوأُْعطُــوا  َعلَيَْهــا،  فََجلَُســوا  ُعُروًشــا 
َوَســيَْملُِكوَن َمَعــُه أَلْــَف َســَنٍة « )رؤيــا 20: 4، 6(. وفــي هــذا الوقــت كمــا قــد أنبــأ 
بولــس قائــال: » إن القديســين ســيدينون العالــم « )1 كورنثــوس 6: 2( فــإذ يكونــون 
متحدين مع المســيح ســيدينون األشــرار إذ يقيســون أعمالهم على كتاب الشــريعة، 
اَلِْكتـَـاب الُمَقــدَّس، ويحكمــون فــي كل قضيــة بموجــب األعمــال التــي عملوهــا وهــم 
فــي الجســد. وحينئــذ يــكال لأشــرار النصيــب الــذي يجــب أن يقاســوه بحســب 

أعمالهــم وهــو مســجل أََمــام أســمائهم فــي ســفر المــوت.
بولــس:  يقــول  المســيح وشــعبه.  يدينهــم  أَيْضــاً  األشــرار  والمالئكــة  والشــيطان 
يعلــن  ويهــوذا   .)3  :6 كورنثــوس   1( َمالَئَِكــًة؟ «.  َســَنِديُن  أَنََّنــا  تَْعلَُمــوَن  » أَلَْســتُْم 
ــوا َمْســَكَنُهْم َحِفظَُهــْم إلــى  ــْم يَْحَفظُــوا ِريَاَســتَُهْم، بَــْل تَرَكُ قائــال: » َوالَْمالَئَِكــُة الَِّذيــَن لَ

ـالَِم « )يهــوذا 6(. ـٍة تَْحــَت الظّـَ َديُْنونَــِة الْيَــْوِم الَْعِظيــِم ِبُقيُــوٍد أَبَِديّـَ
مــن  األشــرار  يقــام  وحينئــذ  الثانيــة.  القيامــة  تكــون  الســنة  األلــف  نهايــة  وفــي 
بعدمــا  وهكــذا  المكتــوب «.  » الحكــم  تنفيــذ  ألجــل  هللا  أََمــام  ليمثلــوا  األَْمــَوات 
تَِتــمَّ  ـى  َحتّـَ تَِعــْش  فَلَــْم  األَْمــَوات  بَِقيَّــُة  ــا  » َوأَمَّ يقــول:  األبــرار  قيامــة  الرائــي  وصــف 
ــَنِة. هــِذِه ِهــَي الِْقيَاَمــُة األُولـَـى « )رؤيــا 20: 5(. وإشــعياء يعلــن قائــال عــن  األَلـْـُف السَّ
األشــرار: » َويُْجَمُعــوَن َجْمًعــا كَأََســاَرى ِفــي ِســْجٍن، َويُْغلَــُق َعلَيِْهــْم ِفــي َحبْــٍس، ثُــمَّ 

يَتََعهَّــُدوَن « )إشــعياء 24: 22(.  كَِثيــرٍَة  أيــام  بَْعــَد 
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وفــي ختــام األلــف الســنة ســيجيء المســيح إلــى األَرْض مــرة أخــرى. ويصحبــه 
جمــوع المفتَديــن وتحــف بــه حاشــية مــن المالئكــة. فــإذ ينــزل فــي جــالل مرهــب يأمــر 
الموتــى األشــرار بــأن يقومــوا ليدانــوا ويحكــم عليهــم. فيخرجــون وهــم جمــع كبيــر جــدا 
بــال عــدد كرمــل البحــر. فيــا لــه مــن فــرق شاســع بيــن هــؤلء وأولئــك الذيــن كان لهــم 
نصيب في القيامة األولى! لقد كان األبرار متســربلين بالشــباب الخالد والجمال، 

أمــا األشــرار فيحملــون فــي أجســامهم آثــار المــرض والمــوت.
وكل عيــن فــي ذلــك الجمــع العظيــم تلتفــت لتشــاهد مجــد ابــن هللا. وبصــوت 
المحبــة  ليســت  الــرب «.  باســم  اآلتــي  » مبــارك  قائليــن:  األشــرار  يصــرخ  واحــد 
ليســوع هــي التــي تلهمهــم هــذا الــكالم بــل قــوة الحــق تنتــزع الــكالم مــن شــفاههم 
الكارهــة انتزاعــا. فكمــا نــزل األشــرار إلــى قبورهــم كذلــك خرجــوا بالعــداوة للمســيح 
وبــروح العصيــان ذاتهمــا. ولــن يُعطـَـوا فرصــة اختبــار أخــرى ليُصلحــوا نقائــص حياتهــم 
الماضيــة. ولــن يجديهــم هــذا فتيــال. فحياتهــم التــي قضيــت فــي العصيــان لــم تجعــل 
قلوبهــم أقــل صالبــة. ولــو أعطــوا زمــَن النعمــة مــن جديــد لكانــوا يقضونــه فــي التهــرب 

مــن مطالــب هللا وإثــارة العصيــان ضــده.
والمســيح ينــزل علــى جبــل الزيتــون الــذي مــن فوقــه صعــد إلــى الســماء بعــد 
قيامتــه وحيــث كــرر المــالكان الوعــد بعودتــه. والنبــي يقــول: » يَأْتِــي الــرَّبُّ إِلِهــي 
ــوِن  يْتُ ــِل الزَّ ــْوِم َعلَــى َجبَ يِســيَن َمَعــَك «، » َوتَِقــُف قََدَمــاُه ِفــي ذلِــَك الْيَ َوَجِميــُع الِْقدِّ
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َواِديًــا  َوَســِطِه...  ِمــْن  يْتُــوِن  الزَّ َجبَــُل  فَيَْنَشــقُّ  ــرِْق،  الشَّ ِمــَن  أُورَُشــلِيَم  اَم  قُــدَّ ـِذي  الّـَ
ا «، » َويَُكــوُن الــرَّبُّ َملِــًكا َعلـَـى كُلِّ األَرْض. ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم يَُكــوُن الــرَّبُّ  َعِظيًمــا ِجــدًّ
تنــزل أورشــليم الجديــدة مــن  َوْحــَدُه « )زكريــا 14: 5، 4، 9(. وإذ  َواْســُمُه  َوْحــَدُه 
الســماء ببهائهــا الــذي يخطــف األبصــار فهــي تســتقر فــي الموضــع الــذي قــد تطهَّــر 
وأُعــد لســتقبالها، فيدخــل إليهــا المســيح ومعــه شــعبه ومالئكتــه ويحلــون فــي تلــك 

المقدســة. المدينــة 
إنَّ  للســيادة.  عظيمــة  أخيــرة  معركــة  لخــوض  يتأهــب  فالشــيطان  اآلن  أمــا 
ســلطان الشــر إذ كان مجــردا مــن ســلطانه ومنقطعــا عــن عمــل الخــداع كان شــقيا 
إلــى  العظيــم  الجمــع  ذلــك  ويــرى هــو  الموتــى األشــرار  يقــام  إذ  ومغمومــا، ولكــن 
الهائــل.  الصــراع  ذلــك  فــي  التســليم  عــدم  علــى  ويصمــم  آمالــه  تنتعــش  جانبــه 
وحينئــذ يصــّف كل جيوشــه مــن الهالكيــن تحــت رايتــه وبواســطتهم يحــاول تنفيــذ 
خططــه. واألشــرار هــم أســرى الشــيطان منــذ رفضــوا المســيح وقبلــوا حكــم ذلــك 
القائــد المتمــرد. وهــم علــى اســتعداد لقبــول مقترحاتــه وتنفيــذ أمــره. ولكــن تمشــيا 
الملــك  أنــه  ويدعــي  الشــيطان.  بأنــه  يعتــرف  ل  فهــو  القديــم  ومكــره  خداعــه  مــع 
والمالــك الشــرعي للعالــم الــذي اغتُصــب منــه ميراثــه ظلمــا. وهــو يصــور نفســه 
لرعايــاه المخدوعيــن بأنــه الفــادي ويؤكــد لهــم أن قوتــه هــي التــي أخرجتهــم مــن 
قــد  المســيح  يكــون  وإذ  طغيــان.  أقســى  مــن  يخلصهــم  ان  مزمــع  وانــه  قبورهــم 
انســحب منهــم فــإن الشــيطان يجــري آيــات ليســند ادعاءاتــه. فيقــّوي الضعفــاء 
معســكر  لمحاربــة  يتقدمهــم  أن  ويقتــرح  وقوتــه.  ونشــاطه  بروحــه  الجميــع  ويلهــم 
القديســين لالســتيالء علــى مدينــة هللا. وبفــرح شــيطاني يشــير إلــى المالييــن التــي 
ل حصــر لهــا الذيــن قــد أقيمــوا مــن األَْمــَوات ويعلــن أنــه بصفتــه قائــدا لهــم هــو قــادر 

علــى قلــب المدينــة واســتعادة عرشــه ومملكتــه.
يعيــش  كان  الــذي  الجنــس  مــن  جماهيــر  توجــد  الغفيــر  الجمــع  ذلــك  وبيــن 
منــذ عصــور القــدم قبــل الطوفــان، رجــال طــوال القامــة ذوو عقــول جبــارة خضعــوا 
لســلطان المالئكــة الســاقطين فكرســوا كل ذكائهــم ومعرفتهــم لتمجيــد أنفســهم، 
رجــال قــادت أعمالهــم الفنيــة العجيبــة العالــم إلــى أن يعبــد عبقريتهــم ونبوغهــم لكــّن 
قســوتهم ومخترعاتهــم الشــريرة التــي نجســت األَرْض وشــوهت صــورة هللا جعلتــه 
يمحوهــم مــن علــى وجــه الخليقــة. يوجــد ملــوك وقــواد قهــروا األمــم، وجبابــرة بــأس 
لــم ينهزمــوا قــط فــي معركــة، رجــال حــرب متكبــرون طامعــون كانــوا يُرعبــون الممالــك 
التــي يقتربــون منهــا. والمــوت لــم يُحــدث تغييــرا فــي هــؤلء القــوم. فــإذ يخرجــون 
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مــن قبورهــم يســتأنفون تفكيرهــم الســابق نفســه. والرغبــة نفســها فــي الغــزو والفتــح 
تحفزهــم مثلمــا كانــت تفعــل عندمــا ســقطوا.

المعركة األخيرة ضد للا
الملــوك والفاتحيــن والجبابــرة.  مــع هــؤلء  ثــم  مــع مالئكتــه  الشــيطان  يتشــاور 
وهــم ينظــرون إلــى القــوة والجيــوش العديــدة التــي فــي صفهــم فيعلنــون أن الجيــش 
الــذي فــي داخــل أســوار المدينــة صغيــر بالمقابلــة مــع جيوشــهم وأنــه يمكــن النتصــار 
عليــه. ثــم يرســمون خططهــم لالســتيالء علــى غنــى أورشــليم الجديــدة ومجدهــا. 
ففــي الحــال يبــدأ الجميــع فــي التأهــب للقتــال. ويشــرع الرجــال المهــرة فــي صنــع 
أســلحة القتــال. والقــواد الحربيــون الذيــن اشــتهروا بنجاحهــم يصفــون جمــوع رجــال 

الحــرب فــي جماعــات وأقســام.
وأخيــراً يصــدر األمــر بالنطــالق فيتقــدم إلــى األََمــام ذلــك الجمــع الــذي ل يحصــى 
عديــده، جيــش لــم يســبق للفاتحيــن األَرْضييــن أن عبــأوه ول تضارعــه كل الجيــوش 
فــي مختلــف العصــور مجتمعــة معــا منــذ بــدأت الحــرب علــى األَرْض. والشــيطان 
الــذي هــو أعظــم المحاربيــن يتقــدم الجيــش ومالئكتــه يضمـــون قواتهــم اليــه لخــوض 
ويتبعهــم جمــوع  الجبابــرة هــم ضمــن حاشــيته  والملــوك  المعركــة األخيــرة.  هــذه 
تتقــدم  حربيــة  وبدقــة  الخــاص.  قائدهــا  قيــادة  تحــت  منهــا  جماعــة  وكل  هائلــة، 
تلــك الصفــوف المتماســكة إلــى األََمــام علــى ســطح األَرْض المشــقق الوعــر نحــو 
مدينــة هللا. وبنــاء علــى أمــر يســوع تغلــق أبــواب أورشــليم الجديــدة فتحاصــر جيــوش 

الشــيطان المدينــة ويســتعدون للهجــوم.

المسيح يظهر
ومــرة أخــرى يَظهــر المســيح أََمــام عيــون أعدائــه. وفــوق المدينــة علــى ارتفــاع 
شــاهق يوجــد عــرش عــاٍل ومرتفــع علــى أســاس مــن الذهــب المصقــول. وعلــى 
هــذا العــرش يجلــس ابــن هللا وحولــه رعايــا ملكوتــه. ول يمكــن ألفصــح لســان أن 
يصــف قــدرة المســيح وجاللــه، ول يمكــن لقلــم كاتــب أن يصــوِّره. إن مجــد هللا 
األبــواب  يمــأ مدينــة هللا ويفيــض خــارج  بابنــه وبهــاء حضــوره  الســرمدي يحيــط 

ببهائــه. ويمــأ األَرْض كلهــا 
وأقــرب النــاس إلــى العــرش هــم أولئــك الذيــن كانــوا قبــال متحمســين للشــيطان، 
ولكــن إذ كانــوا كشــعالت منتشــلة مــن الحريــق فقــد اتّبعــوا مخلصهــم فــي تكريــس 
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عميــق قــوي. ويلــي هــؤلء أولئــك الذيــن قــد كملــوا الصفــات المســيحية واحتفظــوا 
وقــت  فــي  هللا  شــريعة  أكرمــوا  الذيــن  أولئــك  واإللحــاد،  الكــذب  وســط  فــي  بهــا 
الذيــن استشــهدوا  األجيــال  مــن كل  باطلــة، ومالييــن  المســيحي  العالــم  اعتبرهــا 
ُه، ِمــْن  ألجــل إيمانهــم. وخلــف هــؤلء يوجــد » َجْمــٌع كَِثيــٌر لَــْم يَْســتَِطْع أََحــٌد أَْن يَُعــدَّ
ــُعوِب َواألَلِْســَنِة، َواِقُفــوَن أََمــام الَْعــرِْش َوأََمــام الَْخــُروِف،  كُلِّ األَُمــم َوالَْقبَائِــِل َوالشُّ
ُمتََســْرِبلِيَن ِبِثيَــاٍب ِبيــٍض َوِفــي أَيِْديِهــْم َســَعُف النَّْخــِل « )رؤيــا 7: 9(. لقــد انتهــت 
حربهــم وأحــرزوا النتصــار. لقــد أكملــوا الســعي وحصلــوا علــى الجعالــة. وســعف 
النخــل التــي فــي أيديهــم هــي رمــز النتصــار، والثيــاب البيــض هــي رمــز لِبــّر المســيح 

الخالــي مــن العيــب الــذي صــار لهــم اآلن.
أرجــاء  كل  فــي  ويــرن صداهــا  تعلــو  حمــد  ترنيمــة  ينشــدون  المفتديــن  إن  ثــم 
الســماء فيقولــون: » الَْخــالَُص إِللِهَنــا الَْجالِــِس َعلَــى الَْعــرِْش َولِلَْخــُروِف « )رؤيــا 7: 
10(. والمالئكــة والســرافيم يشــتركون بأصواتهــم فــي هــذا التمجيــد. وكمــا قــد رأى 
المفتــدون قــوة الشــيطان وخبثــه، فقــد رأوا كمــا لــم يــروا قبــال أنــه ل توجــد قــوة غيــر 
قــوة المســيح كان يمكــن أن تمنحهــم النصــرة. وفــي كل ذلــك الجمــع المتألــق بالنــور 
ل يوجــد أحــد ينســب الخــالص إلــى نفســه كمــا لــو أنــه قــد انتصــر بقوتــه وصالحــه. 
ول يذكــر شــيء عمــا قــد فعلــوه أو قاســوه، لكــّن قــرار كل أغنيــة ومطلــع كل أنشــودة 

هــو: » الخــالص إللهنــا وللخــروف «.

إصدار الحكم على العصاة
نهائيــا.  هللا  ابــن  يتــوج  المجتمعيــن  والســماء  األَرْض  ســكان  محضــر  وفــي 
د الجــالل والمجــد الفائقيــن فــإن ملــك الملــوك ينطــق بحكمــه ضــد  واآلن وقــد ُزوِّ
العصــاة علــى ســلطانه وينفــذ عدلــه علــى َمــن قــد عصــوا عليــه وتعــدوا شــريعته 
أَبْيَــَض،  َرأَيْــُت َعرًْشــا َعِظيًمــا  وضايقــوا شــعبه وظلموهــم. يقــول نبــي هللا: » ثُــمَّ 
لَُهَمــا  يُوَجــْد  َولَــْم  ــَماُء،  َوالسَّ األَرْض  َهَربَــِت  َوْجِهــِه  ِمــْن  ـِذي  الّـَ َعلَيْــِه،  َوالَْجالِــَس 
أَْســَفاٌر،  َوانَْفتََحــْت  أََمــام هللِا،  َواِقِفيــَن  َوكِبَــاًرا  ِصَغــاًرا  األَْمــَوات  َوَرأَيْــُت  َمْوِضــٌع! 
ــا ُهــَو َمْكتُــوٌب ِفــي األَْســَفاِر  َوانَْفتَــَح ِســْفٌر آَخــُر ُهــَو ِســْفُر الَْحيَــاِة، َوِديــَن األَْمــَوات ِممَّ

.)12  ،11  :20 )رؤيــا  أعمالِهــْم «  ِبَحَســِب 
وحالمــا تفتــح األســفار وتقــع عيــن يســوع علــى األشــرار يشــعرون بــكل خطيئــة 
طريــق  عــن  بعيــدا  أرجلهــم  انحرفــت  فيــه  الــذي  نفســه  المــكان  ويــرون  ارتكبوهــا. 
الطهارة والقداســة، وإلى أي مدى ســاقتهم الكبرياء والتمرد للتعدي على شــريعة 
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والبــركات  الخطيئــة،  فــي  بانغماســهم  شــجعوها  التــي  الخادعــة  والتجــارب  هللا، 
التــي جحدوهــا، ورســل هللا الذيــن احتقروهــم، واإلنــذارات التــي رفضوهــا، وأمــواج 
تظهــر  هــذه  كل  التائبــة،  غيــر  القاســية  العنيــدة  بقلوبهــم  وهــا  صدُّ التــي  الرحمــة 

واضحــة كمــا لــو كانــت مكتوبــة بحــروف مــن نــار.

الصليب فوق العرش
يُــرى الصليــب واضحــا، وتظهــر مشــاهد تجربــة آدم وســقوطه  وفــوق العــرش 
كمــا علــى شاشــة بيضــاء فســيحة، والخطــوات المتتابعــة فــي تدبيــر الفــداء العظيــم. 
فميــالد المخلــص الوضيــع، وحياتــه فــي صبــاه التــي قضاهــا فــي بســاطة وطاعــة، 
التــي  الجهاريــة  وخدمتــه  البريــة،  فــي  والتجربــة  والصــوم  األردن،  فــي  ومعموديتــه 
بأعمــال  ازدحمــت  التــي  واأليــام  الســماء،  بــركات  اثمــن  عــن  للنــاس  فيهــا  كشــف 
المحبــة والرحمــة، والليالــي التــي كان يقضيهــا ســاهرا ومصليــا معتــزل فــي الجبــال، 
نالــه مــن مؤامــرات الحســد والكراهيــة والخبــث فــي مقابــل الخيــر  الــذي  والجــزاء 
العظيــم الــذي نالــوه علــى يديــه، والعــذاب األليــم المخيــف الغامض في جثســيماني 
تحت الثقل العظيم لخطايا العالم كله، وتسليمه أليدي الرعاع المجرمين القتلة، 
والحــوادث المخيفــة التــي حدثــت فــي ليلــة الرعــب تلــك، — األســير المستســلم 
وقــد تركــه تالميــذه األحبــاء، وهــو يســاق بــكل قســوة وعنــف فــي شــوارع أورشــليم؛ 
م أََمــام حنَّــان وســط البتهــاج والتهلــل ويُحاكَــم فــي قصــر رئيــس  ابــن هللا وهــو يُقــدَّ
الكهنــة، وفــي دار وليــة بيالطــس وأََمــام هيــرودس الجبــان القاســي، وقــد ســخروا بــه 

وأهانــوه وعذبــوه وحكــم عليــه بالمــوت، كل ذلــك يصــوَّر بــكل وضــوح.
واآلن تعلــن المشــاهد النهائيــة أََمــام ذلــك الجمــع الحاشــد: فالمتألــم الصبــور 
الكهنــة  الصليــب،  علــى  يُعلــق  الســماء  ملــك  جلجثــة،  إلــى  الطريــق  فــي  يســير 
تغشــى  الطبيعيــة  غيــر  الظلمــة  احتضــاره،  بــآلم  يهــزأون  والرعــاع  المتعجرفــون 
محــددة  تفتحــت  التــي  والقبــور  تشــققت  التــي  والصخــور  تزلزلــت  التــي  األَرْض 

العالــم روحــه. فــادي  أســلم  فيهــا  التــي  اللحظــة 
يبدو المنظر المخيف كما كان تماما، فالشيطان ومالئكته ورعاياه ل يستطيعون 
مثَّلــه:  الــذي  الــدور  يذكــر  ممثــل  فــكل  عملهــم.  تصــور  التــي  الصــورة  عــن  البتعــاد 
هيــرودس الــذي قتــل أطفــال بيــت لحــم األبريــاء لكــي يُهلــك ملــك إِْســرَائِيل، وهيروديــا 
الســافلة التــي يســتقر علــى نفســها اآلثمــة دم يوحنــا المعمــدان، وبيالطــس الضعيــف 
الــذي  خــادم الزمــان، والجنــود الســاخرون، والكهنــة والشــيوخ والشــعب المجنــون 
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ــا « ... الجميــع يــرون هــول جريمتهــم. وعبثــا  صــرخ قائــال: » َدُمــُه َعلَيَْنــا َوَعلَــى أَْولَِدنَ
يحاولــون الختبــاء مــن جــالل وجــه هللا الــذي يكســف بهــاء الشــمس، بينمــا المفتــدون 
يطرحــون أكاليلهــم عنــد رجلــي المخلِّــص صارخيــن وقائليــن: » لقــد مــات عنــي! «.

وبيــن جمــوع المفتديــن يوجــد رســل المســيح، بولــس الشــجاع وبطــرس الغيــور 
ويوحنــا المحــب والمحبــوب وإخوتهــم المخلصــون، ومعهــم الجمهــور الكبيــر مــن 
الشــهداء، بينمــا يوجــد فــي خــارج األســوار مــع كل مــا هــو دنــس ورجــس أولئــك 
الذيــن قــد اضطهدوهــم وســجنوهم وقتلوهــم. فهنــاك يوجــد نيــرون ذلــك الوحــش 
الــذي اشــتهر بالقســوة والرذيلــة وهــو يــرى فــرح وتمجيــد الذيــن قــد عذبهــم، فيمــا 
كان يجــد ســروره الشــيطاني وهــو يراهــم يقاســون أرهــب العذابــات. وأمــه هنــاك 
لتشــهد نتيجــة عملهــا ولتــرى كيــف إن طابــع خلقهــا الشــرير قــد انتقــل إلــى ابنهــا، 
واألهــواء والشــهوات التــي تجــرأ علــى الســير فيهــا وتنميتهــا بقــوة تأثيرهــا ومثالهــا قــد 

آتــت ثمارهــا فــي الجرائــم التــي جعلــت العالــم يرتعــد مــن هولهــا.
المســيح  ســفراء  أنهــم  ادعــوا  ممــن  بابويــون  وأســاقفة  كهنــة  يوجــد  وهنــاك 
ومــع ذلــك فقــد لجــأوا إلــى آلت التعذيــب والســجون والحــرق بالنــار ليتحكمــوا 
فــوق  أنفســهم  رفعــوا  الذيــن  المتكبــرون  البابــاوات  وهنــاك  شــعبه.  ضمائــر  فــي 
هللا وتجــرأوا علــى تغييــر شــريعة العلــي. فآبــاء الكنيســة األدعيــاء أولئــك عليهــم 
حســاب عســير يقدمونــه إلــى هللا، وهــم يشــتاقون إلــى أن يُعفــوا مــن ذلــك، ويــرون 
ل  وأنــه  شــريعته  علــى  يغــار  شــيء  بــكل  العليــم  هللا  أن  جــدا  متأخــر  وقــت  فــي 
شــعبه  بمصالــح  مصلحتــه  يقــرن  المســيح  أن  اآلن  يعلمــون  وهــم  المذنــب.  يبــرر 
إِْخَوتِــي  ِبأََحــِد  فََعلْتُُمــوُه  أَنَُّكــْم  » ِبَمــا  القائــل:  كالمــه  بقــوة  ويحســون  المتألميــن 

.)40  :25 )متــى  فََعلْتُــْم «  فَِبــي  األََصاِغــِر،  هــُؤلَِء 
إنَّ العالــم الشــرير كلــه يقــف متهمــا أََمــام محكمــة هللا بتهمــة الخيانــة العظمــى 
ضــد حكــم الســماء. ول يجــدون مــن يترافــع عنهــم فــي قضيتهــم، فهــم بــال عــذر وقــد 

صــدر ضدهــم الحكــم بالمــوت األبــدي.
لقــد اتضــح للجميــع اآلن أن أجــرة الخطيئــة ليســت الســتقالل النبيــل والحيــاة 
بحيــاة  أضاعــوه  قــد  مــا  يــرون  واألشــرار  والمــوت.  والدمــار  العبوديــة  بــل  األبديــة 
ثقــل المجــد األبــدي الســتثنائي قــد احتُقــر عندمــا  التــي عاشــوها. إن  العصيــان 
قـُـدم إليهــم، ولكــن كــم يبــدو مرغوبــا فيــه اآلن. تقــول النفــس الهالكــة صارخــة: » كان 
مــن  لــه  يــا  آه  أبعــدت كل هــذه األشــياء عنــي.  امتــالك كل هــذا ولكنــي  يمكننــي 
جنــون غريــب! لقــد اســتعضت عــن الســالم والســعادة والكرامــة بالشــقاء والعــار 
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يــرون أن طردهــم مــن الســماء عــادل. ففــي حياتهــم أعلنــوا  واليــأس «. والجميــع 
قائليــن: » ل نريــد أن يســوع هــذا يملــك علينــا «.

لقــد نظــر األشــرار إلــى تتويــج ابــن هللا وكأنهــم ذاهلــون. إنهــم يــرون بيــن يديــه 
ويشــهدون  عصوهــا.  أو  احتقروهــا  قــد  التــي  الوصايــا  اإللهيــة،  الشــريعة  لوحــي 
الدهشــة والفــرح الغامــر والتمجيــد الــذي يقدمــه الُمخلَّصــون. وإذ تكتســح موجــة 
النغمــات المطربــة الجمــوع الذيــن خــارج المدينــة فالجميــع يصرخــون قائلين بصوت 
واحــد: » َعِظيَمــٌة َوَعِجيبَــٌة ِهــَي أعمالــَك أَيَُّهــا الــرَّبُّ اإِللــه الَْقــاِدُر َعلَــى كُلِّ َشــْيٍء! 
يِســيَن! « )رؤيــا 15: 3(، وإذ يســقطون علــى  َعاِدلـَـٌة َوَحــق ِهــَي طُرُقـُـَك يـَـا َملِــَك الِْقدِّ

وجوههــم يقدمــون الســجود لرئيــس الحيــاة.

هزيمة الشيطان في النهاية
المســيح  مجــد  يــرى  عندمــا  قــواه  ُشــلَّت  قــد  وكأنــه  يبــدو  الشــيطان  إن  ثــم 
وجاللــه. فــذاك الــذي كان قبــال كروبــا مظلــال يذكــر مــن أيــن ســقط. إن الــذي كان 
ل وانحــط! لقــد طُــرد  أحــد الســرافيم المتألقيــن بالنــور و » ابــن الصبــح « كــم تبــدَّ
إلــى األبــد مــن المجلــس الــذي كان قبــال مكرَّمــا فيــه واآلن يــرى آخــر غيــره واقفــا 
بالقــرب مــن اآلب ســاترا مجــده. لقــد رأى اإلكليــل يوضــع علــى رأس المســيح بيــد 
الــذي يشــغله  الســامي  المركــز  المنظــر، ويعــرف أن  القامــة جليــل  مــالك طويــل 

هــذا المــالك كان يمكــن أن يشــغله هــو.
اللذيــن كانــا  براءتــه وطهارتــه والســالم والقناعــة  الذاكــرة وطــن  ثــم تســتعيد 
للمســيح.  والحســد  والتذمــر ضــد هللا  التبــرم  فــي  انغمــس  أن  إلــى  مــن صفاتــه 
المالئكــة  وعطــف  الســيادة  علــى  الحصــول  فــي  ومخاتالتــه  وتمــرده  فاتهاماتــه 
وتعضيدهــم، وإصــراره العنيــد فــي عــدم محاولــة الرجــوع عندمــا كان يمكــن هلل 
ثــم يســتعرض أعمالــه  بــكل جــالء.  أََمامــه  أن يمنحــه الغفــران، كل هــذه ظهــرت 
بيــن النــاس ونتائجهــا: عــداوة اإلنســان ألخيــه اإلنســان، وهــالك الحيــاة الرهيــب 
وقيــام الممالــك وســقوطها وقلــب العــروش، وتوالــي حــوادث الشــغب الطويلــة 
عمــل  مقاومــة  فــي  المســتمرة  محاولتــه  يســتعرض  ثــم  والثــورات.  والحــروب 
المســيح وانحــداره إلــى أســفل وأســفل. وهــو يــرى أن مؤامراتــه الجهنميــة كانــت 
عاجــزة عــن إهــالك الذيــن وضعــوا ثقتهــم فــي يســوع. وإذ ينظــر الشــيطان إلــى 
جماهيــر  جعــل  لقــد  والخــراب.  الفشــل  غيــر  يــرى  ل  جهــوده،  ثمــرة  مملكتــه، 
مــن النــاس يعتقــدون أن مدينــة هللا ســتكون غنيمــة بــاردة ولكنــه يعلــم أن هــذا 
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التســليم.  علــى  وأرغــم  انهــزم  الهائــل  الصــراع  ســير  فــي  وتكــرارا  ومــرارا  كــذب. 
وهــو يعــرف تمــام المعرفــة قــوة اإللــه الســرمدي وجاللــه.

افتضاح المضل األكبر
أن  البرهــان علــى  تبريــر نفســه وإقامــة  المتمــرد األعظــم دائمــا  لقــد كان غــرض 
سياســة هللا هــي المســؤولة عــن العصيــان. وألجــل هــذه الغايــة ســخر كل قــوى عقلــه 
الجبــار. لقــد عمــل بتــرٍو ونظــام وبنجــاح مدهــش إذ جعــل جماهيــر كثيــرة مــن النــاس 
يقبلــون تفســيره للصــراع الهائــل الــذي ظــل محتدمــا هــذا األمــد الطويــل. فعلــى امتــداد 
آلف الســنين ظــل رئيــس التآمــر هــذا يُلبــس الباطــل ثــوب الحــق. ولكــن هــا قــد أتــى 
الوقت الذي فيه يُهزم العصيان نهائيا ويكشف الستار عن تاريخ الشيطان وصفاته. 
إن المخــادع األعظــم فــي محاولتــه األخيــرة أن يخلــع المســيح عــن عرشــه ويهلــك شــعبه 
ويستولي على مدينة هللا انكشف القناع عن وجهه تماما. والذين اتحدوا معه يرون 
فشــل قضيتــه أخيــرا فشــال تامــا. وأتبــاع المســيح والمالئكــة األمنــاء يــرون مــدى مكايــد 
الشيطان ضد حكم هللا. وقد صار الشيطان موضوع كراهية الجميع واشمئزازهم.

يــرى الشــيطان أن تمــرده الــذي أقــدم عليــه بمحــض اختيــاره ل يؤهلــه للســماء. 
لقــد درب قــواه علــى محاربــة هللا. وطهــارة الســماء وســالمها وانســجامها ســتكون 
ســبب عــذاب هائــل لــه. لقــد أســكتت اآلن اتهاماتــه ضــد رحمــة هللا وعدلــه. والعــار 
الــذي حــاول أن يلصقــه بالــرب يســتقر كلــه عليــه. واآلن فهــا الشــيطان ينحنــي معترفــا 

بعدالــة الحكــم الــذي صــدر ضــده.
وٌس، ألَنَّ َجِميــَع  ـَك َوْحــَدَك قُــدُّ ــُد اْســَمَك؟ ألَنّـَ يَــارَبُّ َويَُمجِّ » َمــْن لَ يََخافُــَك 
)رؤيــا 15: 4(.  أُظِْهــرَْت «  قَــْد  أَْحَكاَمــَك  أََمامــَك، ألَنَّ  َويَْســُجُدوَن  َســيَأْتُوَن  األَُمــم 
واآلن قــد اتضــح كل شــك أو تســاؤل فــي مــا يختــص بالحــق والضــالل فــي الصــراع 
الهائــل الطويــل األمــد. ونتائــج العصيــان وثمــار طــرح شــريعة هللا جانبــا اتضحــت 
أََمــام انظــار كل الخالئــق العاقلــة. وُعرضــت نتائــج حكــم الشــيطان، علــى نقيــض 
حكــم هللا، أََمــام المســكونة كلهــا. فأعمــال الشــيطان قــد دانتــه. بينمــا حكمــة هللا 
وعدلــه وصالحــه قــد تزكــت تمامــا. وقــد رؤي أن كل معامالتــه فــي الصــراع الهائــل 
قــد ُدبــرت بحيــث تــؤول إلــى خيــر شــعبه األبــدي وخيــر كل العوالــم التــي خلقهــا. 
» يَْحَمــُدَك يـَـا رَبُّ كُلُّ أعمالــَك، َويُبَــارِكَُك أَتِْقيَــاُؤَك « )مزمــور 145: 10(. إن تاريــخ 
الخطيئــة ســيظل إلــى األبــد شــاهدا علــى أن ســعادة كل خالئــق هللا مرتبطــة ارتباطــا 
وثيقــا بوجــود شــريعته. ومــع كل الحقائــق الخاصــة بالصــراع الهائــل الــذي أََمامنــا 
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فــكل المســكونة، المخلصــون منهــم والعصــاة، يعلنــون بفــم واحــد قائليــن: » َعاِدلـَـٌة 
يِســيَن «.  َوَحــٌق ِهــَي طُرُقُــَك يَــا َملِــَك الِْقدِّ

قدمهــا  التــي  العظيمــة  الذبيحــة  وضــوح  بــكل  ُعرضــت  المســكونة  وأََمــام 
اآلب والبــن ألجــل اإلنســان. وقــد أتــت الســاعة التــي يتبــوأ فيهــا المســيح مركــزه 
ى. إنــه مــن أجــل  الشــرعي ويتمجــد فــوق الرياســات والســالطين وكل اســم يســمَّ
احتمــل   — المجــد  إلــى  كثيريــن  بأبنــاء  يأتــي  لكــي   — أََمامــه  الموضــوع  الســرور 
الصليــب مســتهينا بالخــزي. ومــع أن الحــزن واآللم والعــار كانــت عظيمــة جــدا 
فــإن الســرور والمجــد أعظــم. انــه ينظــر إلــى المفتديــن وقــد تجــددوا فصــاروا فــي 
شــبه صورتــه، وكل قلــب يحمــل الطابــع اإللهــي الكامــل، وكل وجــه يعكــس صــورة 
إلــى  يــرى فيهــم نتيجــة تعــب نفســه فتطيــب نفُســه. وبصــوت يصــل  إنــه  مليكــه. 
» هــوذا  قائــال:  يعلــن حينئــذ  واألشــرار  األبــرار  مــن  المجتمعــة  الجماهيــر  أســماع 
مقتنــى دمــي! فأجــل هــؤلء تألمــت وألجلهــم مــت لكــي يســكنوا فــي حضرتــي 
مــدى دهــور األبــد «. وحينئــذ ترتفــع أنشــودة الحمــد مــن أفــواه الالبســين الثيــاب 
البيــض حــول العــرش قائلــة: » ُمْســتَِحٌق ُهــَو الَْخــرُوُف الَْمْذبُــوُح أَْن يَأُْخــَذ الُْقــْدرََة 

)رؤيــا 5: 12(. َوالْبََركَــَة «  َوالَْمْجــَد  َوالَْكرَاَمــَة  َة  َوالُْقــوَّ َوالِْحْكَمــَة  َوالِْغَنــى 

صراع أخير يائس
بعدالــة هللا  العتــراف  علــى  أجبــر  قــد  الشــيطان  كــون  مــن  الرغــم  علــى  ولكــن 
والنحنــاء أََمــام ســيادة المســيح فــإن صفاتــه تبقــى كمــا هــي مــن دون تغييــر. فــروح 
العصيان ترتد عليه كسيل جارف. وإذ يمتلئ بالجنون يصمم على عدم الستسالم 
فــي الصــراع الهائــل. لقــد جــاء الوقــت الــذي فيــه يشــتبك فــي صــراع أخيــر يائــس ضــد 
ملــك الســماء. فيندفــع فــي وســط رعايــاه محــاول أن يلهمهــم بمــا يعتمــل فــي صــدره 
من ثورة واهتياج ويثيرهم لالشتباك في الحرب في الحال. ولكن من بين الماليين 
التــي ل تحصــى الذيــن قــد أغواهــم علــى العصيــان ل يوجــد اآلن ول واحــد يعتــرف 
بســيادته. لقــد انتهــى ســلطانه. واألشــرار تمأهــم ذات الكراهيــة التــي تعتمــل فــي 
قلــب الشــيطان تجــاه هللا. لكّنهــم يــرون أن قضيتهــم صــارت ميؤوســا منهــا وانهــم ل 
يســتطيعون النتصــار علــى الــرب. فيثــور غضبهــم ضــد الشــيطان وضــد الذيــن كانــوا 

ون عليهــم. أعوانــه فــي الخــداع، فبغضــب إبليســي يرتــدُّ
لِذلِــَك هأَنَــَذا  اآللَِهــِة،  كََقلْــِب  قَلْبَــَك  َجَعلْــَت  ـَك  أَنّـَ أجــل  الــرب: » ِمــْن  يقــول 
ِحْكَمِتــَك  بَْهَجــِة  َعلَــى  ُســيُوفَُهْم  فَيَُجــرُِّدوَن  األَُمــم،  ُعتَــاَة  ُغَربَــاَء،  َعلَيْــَك  أجلــُب 
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َويَُدنُِّســوَن َجَمالـَـَك. يَُنزِّلُونـَـَك إلــى الُْحْفــرَِة، فَتَُمــوُت َمــْوَت الَْقتْلـَـى «، » أُِبيــُدَك أَيَُّهــا 
ــاِر... َســأَطْرَُحَك إلــى األَرْض، َوأَْجَعلُــَك أََمــام  ــِن ِحَجــارَِة النَّ ــُل ِمــْن بَيْ الَْكــُروُب الُْمظَلِّ
الُْملـُـوِك لِيَْنظـُـُروا إِلَيـْـَك... َوأَُصيِّــرَُك رََمــاًدا َعلـَـى األَرْض أََمــام َعيَْنــْي كُلِّ َمــْن يـَـرَاَك... 

َوتَُكــوُن أَْهــَوالً َولَ تُوَجــُد بَْعــُد إلــى األبــد « )حزقيــال 28: 6-8 و 19-16(.
يَُكــوُن  َمــاِء،  ِفــي الدِّ ُمَدْحــرَجٍ  الَْوَغــى وَكُلَّ رَِداٍء  ِفــي  الُْمتََســلِّحِ  » ألَنَّ كُلَّ ِســالَحِ 
كُلِّ  َعلَــى  َوُحُمــوًّا  األَُمــم،  كُلِّ  َعلَــى  َســَخطًا  لِلــرَّبِّ  » ألَنَّ  لِلنَّــاِر «،  َمــأْكَالً  لِلَْحِريــِق، 
نَــارًا  ِفَخاًخــا،  األشــرار  َعلَــى  “يُْمِطــُر  بْــحِ «،  الذَّ إلــى  َدفََعُهــْم  َحرََّمُهــْم،  قَــْد  َجيِْشــِهْم. 
ــُموِم نَِصيــَب كَأِْســِهْم « ) إشــعياء 9: 5؛ 34: 2؛ مزمــور 11: 6(.  وَكِبِْريتًــا، َوِريــَح السَّ
إنَّ النــار تنــزل مــن عنــد هللا مــن الســماء، واألَرْض تتشــقق واألســلحة المخفيــة فــي 
أعماقهــا تخــرج. فتندفــع مــن فجواتهــا نــار محرقــة ونفــس الصخــور تشــتعل بالنــار. لقــد 
جــاء اليــوم المتقــد كالتنــور. وتنحــل العناصــر محترقــة وتحتــرق األَرْض والمصنوعــات 
التــي فيهــا )مالخــي 4: 1؛ 2بطــرس 3: 10(. وســطح األَرْض يبــدو كأنــه كتلــة واحــدة 
ذائبــة: بحيــرة واســعة مــن النــار تغلــي. انــه وقــت الدينونــة والهــالك لأشــرار. » ألَنَّ 

لِلــرَّبِّ يَــْوَم انِْتَقــاٍم، َســَنَة َجــزَاٍء ِمــْن أجــل َدْعــَوى ِصْهيَــْوَن « )إشــعياء 34: 8(.
ــا،  قَشًّ » يَُكونُــوَن   .)31  :11 )أمثــال  األَرْض  فــي  جزاءهــم  ينالــون  األشــرار  إنَّ 
َويُْحرِقُُهــُم الْيَــْوُم اآلتِــي، قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد « )مالخــي 4: 1(. فالبعــض يهلكــون كمــا 
فــي لحظــة، بينمــا آخــرون يتعذبــون أيامــا طويلــة. والجميــع ســيعاقبون » حســب 
أعمالهــم «. وحيــث أن خطايــا األبــرار قــد ُوضعــت علــى الشــيطان فهــو ســيتألم ل 
ألجــل عصيانــه فحســب بــل ألجــل كل الخطايــا التــي جعــل شــعب هللا يرتكبونهــا. 
وســيكون قصاصــه ارهــب بكثيــر مــن قصــاص الذيــن قــد أضلهــم. فبعــد هــالك كل 
مــن قــد غــرر بهــم ســيظل حيــا وسيقاســي األهــوال. إن األشــرار يهلكــون أصــال وفرعــا 
فــي النــار المطهــرة؛ فالشــيطان هــو األصــل وأتباعــه هــم الفــروع. لقــد وقــع قصــاص 
التعدي على الناموس كامالً، وقد أجيبت كل مطالب العدل، والسماء واألَرْض 

إذ تنظــران ذلــك تعلنــان عدالــة الــرب.
األبــد.  إلــى  انتهــى  قــد  الشــيطان  بــه  قــام  الــذي  والهــالك  التخريــب  إنَّ عمــل 
فخالل ســتة آلف ســنة تمم الشــيطان إرادته إذ مأ األَرْض شــقاء، وســبَّب األحزان 
لــكل خالئــق المســكونة. فــكل الخليقــة تئــن وتتمخــض مــن فــرط األلــم. أمــا اآلن فــإن 
خالئــق هللا ســيتخلصون إلــى األبــد مــن وجــود الشــيطان وتجاربــه. » اســتراحت 
اطمأنــت كل األَرْض. هتفــوا )األبــرار( ترنمــا « )إشــعياء 14: 7(. وســترتفع هتافــات 
حمــد وانتصــار مــن كل المســكونة األمينــة: » َصــْوت َجْمــعٍ كَِثيــٍر، وَكََصــْوِت ِميَــاٍه 

672, 673



النصرة النهائية  |  611

كَِثيــرٍَة، وَكََصــْوِت ُرُعــوٍد َشــِديَدٍة « يُســمع قائــال: » َهلِّلُويَــا! فإنــُه قَــْد َملَــَك الــرَّبُّ 
اإِللــه الَْقــاِدُر َعلَــى كُلِّ َشــْيٍء « )رؤيــا 19: 6(.

» وإذ تلتــف األَرْض فــي رداء مــن النــار المهلكــة يكــون األبــرار ســاكنين مطمئنيــن 
فــي المدينــة المقدســة. وأولئــك الذيــن كان لهــم نصيــب فــي القيامــة األولــى ليــس 
للموت الثاني ســلطان عليهم. وفي حين أن هللا هو نار آكلة لأشــرار فهو لشــعبه 

شــمس ومجــن « )رؤيــا 20: 6؛ مزمــور 84: 11(.
ــَماَء األُولـَـى َواألَرْض األُولـَـى  » ثـُـمَّ َرأَيـْـُت َســَماًء َجِديــَدًة َوأَرًْضــا َجِديــَدًة، ألَنَّ السَّ
َمَضتَــا « )رؤيــا 21: 1(. إن النــار التــي تحــرق األشــرار تطهــر األَرْض. وكل أثــر مــن 
آثــار اللعنــة يمحــى. ولــن تكــون هنالــك نــار جحيــم أبديــة لتذكــر األبــرار المفدييــن 

بعواقــب الخطيئــة المخيفــة.

ُمَذكٌِّر واحد
ولكن يبقى مذكر واحد، ذلك أن فادينا سيظل حامال في جسده سمات صلبه. 
ففي رأسه الجريح وجنبه ويديه ورجليه توجد اآلثار الوحيدة للعمل القاسي الذي قد 
أحدثتـه الخطيئـة. إن النبـي إذ يـرى المسـيح فـي مجـده يقـول: » وَكَاَن لََمَعـاٌن كَالنُّـوِر. 
لَُه ِمْن يَِدِه ُشَعاٌع، َوُهَناَك اْسِتتَاُر قُْدرَتِِه « )حبقوق 3: 4(. فذلك الجنب المطعون 
الـذي سـال منـه الـدم القانـي الـذي صالـح اإلنسـان مـع هللا إنمـا هـو مجـد المخلـص و 
» اْسـِتتَاُر قُْدرَتِـِه «. إنـه » العظيـم للخـالص « عـن طريـق ذبيحـة الفـداء، ولذلـك كان 
قادرا على تنفيذ عدالته في من قد ازدروا برحمة هللا. وسـمات اتضاعه هي أسـمي 
كرامة له، ومدى دهور األبد سـتكون جروح جلجثة مبعث الحمد له وإعالنا لقدرته.

الُْحْكــُم  َويَِجــيُء  يَأْتِــي.  إِلَيْــِك  ِصْهيَــْوَن  ِبْنــِت  أَكََمــَة  الَْقِطيــعِ،  بُــْرَج  يَــا  » َوأَنْــَت 
األَوَُّل « )ميخا 4: 8(. لقد أتى الوقت الذي ظل القديســون يتطلعون اليه بشــوق 
منــذ ســد لهيــب الســيف المتقلــب طريــق أبوينــا األوليــن إلــى عــدن، وقــت » ِفــَداِء 
الُْمْقتََنــى « )أفســس 1: 14(. فــاألَرْض التــي أعطيــت لإلنســان أصــال علــى اعتبــار 
أنها مملكته والتي أسلمها هو للشيطان وظلت مدى هذه الحقبة الطويلة تحت 
ســيطرة هــذا العــدو الجبــار أعيــدت عبــر تدبيــر الفــداء العظيــم. وقــد اســترجع كل مــا 
ُر األَرْض َوَصانُِعَهــا. ُهــَو قَرَّرََهــا.  ... ُمَصــوِّ قــد أضاعتــه الخطيئــة. » هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ
ــَكِن َصوَّرََهــا « )إشــعياء 45: 18( إن غــرض هللا األصلــي مــن  لـَـْم يَْخلُْقَهــا بَاِطــالً. لِلسَّ
يُقــوَن يَرِثُــوَن  دِّ خلــق األَرْض قــد تحقــق إذ صــارت موطــن المفتديــن األبــدي. » الصِّ

األَرْض َويَْســُكُنونََها إلــى األبــد « )مزمــور 37: 29(.
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جعــل  الــالزم  مــن  أكثــر  ماديــا  يبــدو  العتيــد  الميــراث  جعــل  مــن  الخــوف  إن 
روحيــا  تفســيرا  وطننــا،  اعتبــاره  إلــى  تقودنــا  التــي  الحقائــق  يفســرون  كثيريــن 
فــي  منــازل  لهــم  ليعــد  مــاض  أنــه  لتالميــذه  المســيح  أكــد  لقــد  يُفقدهــا معناهــا. 
بيــت اآلب. فالذيــن يقبلــون تعاليــم كلمــة هللا لــن يجهلــوا جهــال تامــا مــا يختــص 
تَــَر َعيْــٌن، َولَــْم تَْســَمْع أُُذٌن، َولَــْم  لَــْم  بالمســكن الســماوي. ومــع ذلــك فإنــه: » َمــا 
ُه هللُا لِلَِّذيــَن يُِحبُّونَــُه « )1كورنثــوس 2: 9(. إنَّ  يَْخطُــْر َعلَــى بَــاِل إِنَْســاٍن: َمــا أََعــدَّ
ول  يرونهــا.  َمــن  إل  يعرفهــا  ولــن  األبــرار.  مكافــأة  عــن وصــف  قاصــرة  البشــر  لغــة 

فــردوس هللا. مجــد  يــدرك  أن  قاصــر  محــدود  لعقــل  يمكــن 

موِطن المخلصين
س » وطنــا « )عبرانييــن 11:  يدعــى ميــراث المخلصيــن فــي اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
14-16(. فهنــاك يقــود الراعــي الســماوي قطيعــه إلــى ينابيــع ميــاه حيــة. وشــجرة 
الحيــاة تعطــي كل شــهر ثمرهــا وأوراق الشــجرة لشــفاء األمــم. ويوجــد دائمــا أنهــار 
جاريــة صافيــة ونقيــة كالبلــور وعلــى وجوانبهــا أشــجار تلقــي ظاللهــا الوارفــة علــى 
تــاللً  الــرب. وهنــاك ترتفــع الســهول الفســيحة فتصيــر  الطــرق المعــدة لمفتــدي 
آيــة فــي الجمــال وجبــال هللا تعلــو بقممهــا الشــامخة. وفــي تلــك الســهول الهادئــة 
غربــاء  طويــال  أمــدا  ظلــوا  الذيــن  هللا،  شــعب  يجــد  الحيــة  الينابيــع  بجــوار  التــي 

وتائهيــن، وطنــا ومســتقرا.
ــٍة «. » لَ يُْســَمُع  ــالَِم، َوِفــي َمَســاكَِن ُمطَْمِئنَّ » َويَْســُكُن َشــْعِبي ِفــي َمْســَكِن السَّ
يَن أَْســَوارَِك:  بَْعــُد ظُلْــٌم ِفــي أَرِْضــِك، َولَ َخــرَاٌب أَْو َســْحٌق ِفــي تُُخوِمــِك، بَــْل تَُســمِّ
َخالًَصــا َوأَبَْوابَــِك: تَْســِبيًحا «، » َويَبُْنــوَن بُيُوتًــا َويَْســُكُنوَن ِفيَهــا، َويَْغرُِســوَن كُُروًمــا 
يَْســتَْعِمُل  يَــأْكُُل...  وَآَخــُر  يَْغرُِســوَن  َولَ  يَْســُكُن،  وَآَخــُر  يَبُْنــوَن  لَ  أَثَْمارََهــا.  َويَأْكُلُــوَن 

ُمْختَــاِريَّ َعَمــَل أَيِْديِهــْم « )إشــعياء 32: 18؛ 60: 18؛ 65: 21، 22(.
ـُة َواألَرْض الْيَاِبَســُة، َويَبْتَِهــُج الَْقْفــُر َويُزِْهــُر كَالنَّْرِجــِس «،  يّـَ هنــاك » تَْفــَرُح الْبَرِّ
ــْوِك يَْنبُــُت َســْرٌو، َوِعَوًضــا َعــِن الَْقِريــِس يَطْلـَـُع آٌس «، » فَيَْســُكُن  » ِعَوًضــا َعــِن الشَّ
ئْــُب َمــَع الَْخــُروِف، َويَْربُــُض النَِّمــُر َمــَع الَْجــْدِي، ... َوَصِبــيٌّ َصِغيــٌر يَُســوقَُها «،  الذِّ
ــِل قُْدِســي « قــال الــرب )إشــعياء 35: 1؛  » لَ يَُســوُؤوَن َولَ يُْفِســُدوَن ِفــي ُكلِّ َجبَ

55: 13؛ 11: 6، 9(.
مواكــب  ول  دمــوع  هنــاك  تكــون  ولــن  الســماء.  جــو  فــي  وجــود  لألــم  ليــس 
جنــازات ول شــارات حــداد. » َوالَْمــْوُت لَ يَُكــوُن ِفــي َمــا بَْعــُد، َولَ يَُكــوُن ُحــزٌْن َولَ 
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ُصــرَاٌخ ... ألَنَّ األمــور األُولَــى قَــْد َمَضــْت «، » َولَ يَُقــوُل َســاكٌِن: ’ أَنَــا َمرِْضــُت ‘. 
إشــعياء 33: 24(. )رؤيــا 21: 4؛  اإلِثْــِم «  َمْغُفــوُر  ِفيَهــا  ــاكُِن  السَّ ــْعُب  الشَّ

وهنــاك أورشــليم الجديــدة عاصمــة األَرْض الجديــدة المجيــدة: » إِكْلِيــَل َجَمــال 
، َوتَاًجــا َملِِكيًّــا ِبَكــفِّ إِلِهــِك «. » لََهــا َمْجــُد هللِا، َولََمَعانَُهــا ِشــبُْه أَكـْـرَِم َحَجــٍر  ِبيَــِد الــرَّبِّ
ـوِريٍّ «، » َوتَْمِشــي ُشــُعوُب الُْمَخلَِّصيــَن ِبُنورَِهــا، َوُملُــوُك األَرْض  كََحَجــِر يَْشــٍب بَلُـّ
وافــرح  بأورشــليم  » فابتهــج  يقــول:  والــرب  إِلَيَْهــا «.  وَكَرَاَمِتِهــْم  ِبَمْجِدِهــْم  يَِجيئُــوَن 
بشــعبي «، » ُهــَوَذا َمْســَكُن هللِا َمــَع النَّــاِس، َوُهــَو َسيَْســُكُن َمَعُهــْم، َوُهــْم يَُكونـُـوَن لـَـُه 
َشــْعبًا، َوهللُا نَْفُســُه يَُكــوُن َمَعُهــْم إِلًهــا لَُهــْم « )إشــعياء 62: 3؛ رؤيــا 21: 11 و 24؛ 

إشــعياء 65: 19؛ رؤيــا 21: 3(.
إلــى  فــي حاجــة  أحــد  يكــون  ولــن  ُهَنــاَك «.  لَيْــٌل  يَُكــوُن  وفــي مدينــة هللا » لَ 
الهجــوع أو الراحــة أو يرغــب فيهمــا. ولــن يشــعر أحــد بالضجــر مــن عمــل إرادة هللا 
وتقديــم الحمــد لســمه. وسنشــعر دائمــا بنضــارة الصبــاح ولــن نخشــى مــن انتهائهــا. 
» َولَ يَْحتَاُجــوَن إلــى ِســرَاٍج أَْو نـُـوِر َشــْمٍس، ألَنَّ الــرَّبَّ اإِللــه يُِنيــُر َعلَيِْهــْم « )رؤيــا 22: 
5(. ويفــوق نــور الشــمس، ضيــاٌء ل يبهــر األبصــار أو يؤذيهــا ومــع ذلــك فهــو يفــوق نــور 
منتصــف النهــار بمــا ل يقــاس. ومجــد هللا والخــروف يغمــر المدينــة المقدســة بنــور ل 

يخبــو. والمفتــدون يســيرون فــي مجــد النهــار األبــدي الــذي ل شــمس فيــه.
» َولَــْم أََر ِفيَهــا َهيْــَكالً، ألَنَّ الــرَّبَّ هللَا الَْقــاِدَر َعلَــى كُلِّ َشــْيٍء، ُهــَو َوالَْخــُروُف 
َهيَْكلَُهــا « )رؤيــا 21: 22(. ولشــعب هللا امتيــاز الشــركة المباحــة مــع اآلب والبــن. 
ــُر اآلَن ِفــي ِمــرْآٍة، ِفــي لُْغــٍز « )1 كورنثــوس 13: 12(. إننــا نــرى انعكاســا  » فإنَنــا نَْنظُ
لصــورة هللا كمــا فــي مــرآة فــي أعمــال الطبيعــة وفــي معامالتــه مــع النــاس، ولكننــا 
ســنراه حينئــذ وجهــا لوجــه مــن دون أن يكــون هنــاك حجــاب يحجــب الرؤيــة. إننــا 

ســنمثل فــي حضرتــه ونــرى مجــد وجهــه.

انتصار محبة للا
وهنــاك ســيعرف المفتــدون كمــا قــد ُعرفــوا )1 كورنثــوس 13: 12(. وســتجد 
المحبــة والعطــف اللذيــن غرســهما هللا نفســه فــي القلــب أصــدق تدريــب وأعذبــه، 
مــع  المتناســقة  الجتماعيــة  والحيــاة  المقدســة  الخالئــق  مــع  الطاهــرة  والشــركة 
المالئكــة المغبوطيــن ومــع الرجــال األمنــاء فــي كل العصــور، الذيــن غســلوا ثيابهــم 
ــد بيــن » كُلُّ َعِشــيرٍَة ِفــي  وبيضوهــا فــي دم الخــروف، والروابــط المقدســة التــي توحِّ

ــَماَواِت َوَعلَــى األَرْض « )أفســس 3: 15(. السَّ
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هنــاك ســتتأمل العقــول الخالــدة، بســرور ل يــكل، فــي عجائــب القــوة الخالقــة 
وفــي أســرار المحبــة الفاديــة. ولــن يكــون هنــاك عــدو قــاس مخــادع ليجــرب النــاس 
لنسيان هللا. وستنمو وتتطور كل قوى النفس وتزداد مهاراتها، وتحصيل المعرفة 
لــن يُتعــب العقــل ولــن يُرهــق القــوى. وهنــاك يمكــن تنفيــذ أجــل المشــاريع. وأســمى 
الرغائــب تتحقــق وأرفــع المطامــع تُنــال، ومــع ذلــك تظهــر ذرى ليبلغهــا اإلنســان، 
وعجائــب جديــدة ليعجــب بهــا، وحقائــق جديــدة عليــه ليدركهــا، وأغــراض جديــدة 

تتطلــب بــذل قــوى العقــل والنفــس والجســد.
غيــر  ولكونهــم  هللا.  مفتــدي  لدراســة  مباحــة  ســتكون  المســكونة  كنــوز  وكل 
مقيديــن بقيــود الفنــاء فســيرتفعون إلــى أعالــي العوالــم البعيــدة، عوالــم اختلجــت 
قلوب أهلها بالحزن على شقاء بني اإلنسان وترنمت بأغاني الفرح عندما علمت 
بأنبــاء النفــوس المفتــداة. فبفــرح ل ينطــق بــه يدخــل أبنــاء األَرْض فــرَح الخالئــق غيــر 
الســاقطين وحكمتهــم. وهــم يتقاســمون معهــم كنــوز المعرفــة والعلــم التــي حصلــوا 
عليهــا مــدى أجيــال بعــد أجيــال مــن التأمــل فــي صنــع هللا. وبعيــون صافيــة ينظــرون 
إلــى مجــد الخليقــة: الشــموس والكواكــب واألنظمــة الكونيــة كل منهــا فــي مســارها 
المحيــط بعــرش هللا. وعلــى كل األشــياء مــن أصغرهــا إلــى أعظمهــا مكتــوب اســم 

الخالــق، وفــي كل شــيء يظهــر غنــى قدرتــه.
وإذ تمــر ســنو األبديــة فســتأتي بإعالنــات أغنــى وأمجــد عــن هللا والمســيح. وكمــا 
تتجــدد المعرفــة فكذلــك ســتتجدد المحبــة والوقــار والســعادة وتزيــد أَيْضــاً. وكلمــا عــرف 
الناس أشياء أكثر عن هللا زاد إعجابهم بصفاته. وإذ يكشف يسوع أََمامهم غنى الفداء 
واألعمــال العظيمــة المدهشــة فــي الصــراع الهائــل مــع الشــيطان فــإن قلــوب المفتديــن 
تختلج بتعبد حار عميق، وبفرح مذهل للعقل يضربون على قيثاراتهم الذهبية فتتحد 

ربــوات ربــوات وألــوف ألــوف مــن األصــوات فــي إنشــاد أغنيــة الحمــد العظيمــة.
ــَماِء َوَعلـَـى األَرْض َوتَْحــَت األَرْض، َوَمــا َعلـَـى الْبَْحــِر،  ــا ِفــي السَّ » وَكُلُّ َخلِيَقــٍة ِممَّ
ــُة َوالَْكرَاَمــُة  ــًة: » لِلَْجالِــِس َعلَــى الَْعــرِْش َولِلَْخــُروِف الْبَرَكَ كُلُّ َمــا ِفيَهــا، َســِمْعتَُها قَائِلَ

ــلْطَاُن إلــى األبديــن « )رؤيــا 5: 13(. َوالَْمْجــُد َوالسُّ
لقــد انتهــى الصــراع العظيــم. ومــا عــاد للخطيئــة أو للخطــاة وجــود. وقــد صــارت 
كل  يشــترك  والفــرح  الوفــاق  مــن  واحــدة  عاطفــة  وفــي  طاهــرة.  كلهــا  المســكونة 
الخالئــق. ومــن ذاك الــذي قــد خلــق الجميــع تفيــض الحيــاة والنــور والبهجــة فــي كل 
األقاليــم فــي الفضــاء الــذي ل حــدود لــه. فمــن أصغــر ذرة إلــى أعظــم كوكــب، مــن 
حــي إلــى جمــاد، بجمالهــا وكمالهــا — كلهــا تشــهد شــهادة واحــدة قائلــة: هللا محبــة
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مذكرات عامة
جــاءت  فقــرة  فــي  الثالــث،  أنوســنت  البابــا  أعلــن  األلقــاب:   —  5٠ صفحــة 
ل  األَرْض،  علــى  » نائــب  هــو  رومــا  بابــا  أن  الرومانــي،  الكهنوتــي  القانــون  ضمــن 
نائــب اإلنســان فقــط بــل نائــب هللا نفســه «. وفــي تعليــق علــى هــذا الفصــل فســر 
هــذا الــكالم بالقــول أن ذلــك هــو ألنــه نائــب المســيح الــذي هــو » إلــه حــق وإنســان 
حــق «. أمــا عــن اللقــب القائــل » الســيد الــرب البابــا « فانظــر تعليقــا علــى إســراف 
عــن اإلســراف  أنتــورب  فــي  الثانــي والعشــرين. وفــي طبعــة صــدرت  يوحنــا  البابــا 
بتاريــخ عــام 1584 ورد هــذا القــول: » ســيدنا الــرب البابــا « فــي خانــة 153. وفــي 
طبعــة صــدرت فــي باريــس بتاريــخ عــام 1612 توجــد هــذه األقــوال ذاتهــا فــي خانــة 

140. وفــي عــدة طبعــات صــدرت منــذ عــام 1612 حذفــت كلمــة » هللا «. 
صفحــة 5٢ — عبــادة التماثيــل: إن عبــادة التماثيــل... كانــت احــدى مفاســد 
المســيحية التــي زحفــت إلــى داخــل الكنيســة خلســة، بــدون أن يالحظهــا أو يلتفــت 
إليهــا أحــد تقريبــا. وهــذه المفســدة لــم تكشــف عــن نفســها فــي الحــال كغيرهــا ألنهــا 
فــي هــذه الحالــة كانــت تقابــل بانتقــاد صريــح وتوبيــخ صــارم، ولكــن إذ بــدأت عملهــا 
تحــت قنــاع جميــل دخلــت الممارســات الخاصــة بهــا بالتدريــج الواحــدة فــي اثــر 
األخــرى بحيــث انحــدرت الكنيســة إلــى أعمــاق الوثنيــة، ليــس فقــط بــدون مقاومــة 
كافيــة بــل أَيْضــاً بــدون اعتــراض جــازم. وبعــد ذلــك عنــد بــذل مســعى لســتئصالها 
وجــد أن الشــر قــد تأصــل فيهــا بحيــث لــم يمكــن إزالتــه... فينبغــي تتبعــه إلــى ميــل 

القلــب البشــري إلــى الوثنيــة ونزوعــه إلــى عبــادة المخلــوق دون الخالــق... 
إمــا  ولكــن  لتعبــد  ل  أول  الكنيســة  إلــى  والصــور  التماثيــل  أدخلــت  » لقــد 
لــم يكونــوا يعرفــون القــراءة أو لتثيــر روح  ليســتعاض بهــا عــن الكتــب لتعليــم مــن 
التعبــد فــي اآلخريــن. أمــا إلــى أي حــد حققــت هــذا الغــرض فأمــر مشــكوك فيــه، 
ولكن حتى لو سلمنا بأن هذا كان الواقع إلى حين، فسرعان ما كف عن أن يكون 
كذلــك، وقــد وجــد أن الصــور والتماثيــل التــي أدخلــت إلــى الكنائــس قــد أظلمــت 
عقــول الجهــالء بــدل مــن أن تنيرهــا — وجعلــت عبــادة الســاجدين منحطــة بــدل مــن 
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أن تســمو بهــا، حتــى انــه مــع كــون القصــد منهــا هــو توجيــه عقــول النــاس إلــى هللا 
فقــد كان مــن نتائجهــا تحويــل العقــول عنــه إلــى عبــادة المخلــوق «. )مقدمــة كتــاب 

المجمــع الســابع العــام، والثانــي بعــد مجمــع نيقيــة — صفحــة 3 — 6(
 وللحصــول علــى بيــان بإجــراءات وقــرارات مجمــع نيــس الثانــي فــي عــام 787 
التواريــخ  كتــاب  فــي  بارونيــوس  كتبــه  مــا  التماثيــل،  عبــادة  إلقــرار  دعــي  الــذي  م 
اإلكليريكيــة فــي عــام 1612 فــي أنتــورب المجلــد التاســع صفحــة 391-407، ومــا 
كتبــه مندهــام فــي كتــاب المجمــع الســابع العــام، مجمــع نيقيــة الثانــي، ومــا كتبــه 
تمــارس  التــي  بالوثنيــة  الخــاص  الحديــث  عــن  الدفــاع  كتــاب  فــي  ســتلنجفليث 
بالكنيســة البابويــة )فــي لنــدن عــام 1686(، وكتــاب مكتبــة مختــارة عــن آبــاء مجمــع 
نيقيــة ومــن أتــوا بعدهــم — السلســلة الثانيــة، نيويــورك عــام 1900 المجلــد الرابــع 
عشــر صفحــة 521-587، وكتــاب تاريــخ » مجامــع الكنيســة مــن الوثائــق األصليــة « 
والفصــل  و 333  فقــرة 332  األول  الفصــل  الثامــن عشــر  الكتــاب  لمؤلفــه هيفــل 
الثانــي فقــرة 345-352 — )ت و ت كالرك الــذي طبــع فــي عــام 1896 المجلــد 

 )372-342 260-304 وصفحــة  صفحــة  الخامــس 
الــذي أصــدره قســطنطين فــي  القانــون  أمــر قســطنطين: إن  صفحــة 5٢3 — 

اليــوم الســابع مــن آذار )مــارس( عــام 321 م عــن يــوم الراحــة يقــول:
 » ليسترح كل القضاة وكل شعب المدن وكل التجار في يوم الشمس الموقر. 
أمــا العائشــون فــي األريــاف فلهــم كامــل الحريــة فــي مواصلــة زرع حقولهــم، حيــث إنــه 
يحــدث مــرارا كثيــرة أن يكــون هــذا اليــوم أنســب األيــام لــزرع الحبــوب أو غــرس الكــروم، 
لهذا فينبغي أل يترك هذا الوقت المالئم يمر بال عمل لئال نخسر بركات السماء « 
)من كتاب تاريخ السبت واألحد لمؤلفه لويس صفحة 123 و 124( والكتاب األصلي 
)فــي دســتور يوســتنيانوس( اقتبــس منــه الدكتــور هســي فــي محاضراتــه فــي همبتــون 
عــن » يــوم األحــد والدكتــور فيليــب شــاف فــي كتابــه الــذي موضوعــه تاريــخ الكنيســة 
المسيحية المجلد الثالث. انظر أَيْضاً ما كتبه موشيم في قوانين التاريخ اإلكليريكي 

ودائــرة كتبــه بيتــر هيليــن فــي تاريــخ الســبت الصــادر فــي لنــدن فــي عــام 1636 
صفحــة 5٧ — الكتابــات المــزورة: مــن بيــن الوثائــق التــي يعتــرف الجميــع فــي 
الوقــت الحاضــر بانهــا تزويــرات تعتبــر هبــة قســطنطين واألحــكام البابويــة المنســوبة 
بهــذا  الخاصــة  الحقائــق  اقتبــاس  وفــي  أساســية  أهميــة  ذات  ايــزودور  إلــى  كذبــا 
الســؤال: » مــن الــذي زور هبــة قســطنطين ومتــى كان ذلــك؟ « يكتــب جوســلين 

مديــر كليــة الالهــوت فــي ســلبيس بباريــس قائــال: 
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» مع أن هذه الوثيقة زائفة بال جدال فمن الصعب الحكم في تاريخ اختالقها. 
إن دي مــاركا موراتــوري وغيــره مــن علمــاء النقــاد يــرون أنهــا كتبــت فــي القــرن الثامــن 
قبلمــا اعتلــى شــرلمان العــرش. وزد علــى ذلــك فــإن موراتــوري يعتقــد انــه مــن المرجــح 
أن تكــون قــد أقنعــت ذلــك الملــك وبيبيــن بــأن يكونــا كريميــن نحــو الكرســي البابــوي « 
— سلطان البابا في القرون الوسطى لمؤلفه مايثوكلي، كلية سان باتريك ماينوث، 

ومورفي وشــركاه. بلتيمور عام 1853 المجلد األول صفحة 321
مــا كتبــه  انظــر  ايــزودور —  إلــى  البابويــة المنســوبة كذبــا  تاريــخ األحــكام  وعــن 
الدكتــور  وأمــا  اإلكليريكــي «.  التاريــخ  الــذي عنوانــه » قوانيــن  كتابــه  فــي  موشــيم 
موردوك المترجم إذ يشير في حاشية إلى ما قاله ألبيه فلوري المؤرخ الكاثوليكي 
العالمــة فــي كتابــه » التاريــخ اإلكليريكــي « يقــول عــن هــذه األحــكام: » لقــد زحفــت 
إلــى النــور قــرب نهايــة القــرن الثامــن «. وإذ يكتــب فلــوري قــرب نهايــة القــرن الســابع 
عشــر يقــول فــوق ذلــك أن هــذه » األحــكام الكاذبــة اعتبــرت موثوقــا بهــا قرابــة ثمانــي 
مئــة ســنة، وبــكل صعوبــة أمكــن هجرهــا والتخلــص منهــا فــي القــرن األخيــر. نعــم انــه 
فــي الوقــت الحاضــر ل يــكاد يوجــد أحــد، حتــى ولــو كان تعليمــه فــي هــذه األمــور 
قليــال ودنيئــا، ممــن ل يعترفــون بــأن هــذه األحــكام زائفــة « — التاريــخ اإلكليريكــي 
» ترجمــة آدمــة بلنــدن عــام 1732 « انظــر أَيْضــاً مــا كتبــه جيبــون فــي كتابــه » تاريــخ 

انحطــاط اإلمبراطوريــة الرومانيــة وســقوطها « الفصــل 49 
صفحــة 5٧ — أحــكام هلدبرانــد )جريجــوري الســابع(: انظــر مــا كتبــه بارونيــوس 
أنتــورب عــام  الــذي طبــع )فــي  الــذي عنوانــه » التواريــخ اإلكليريكيــة «  فــي كتابــه 
1608 المجلـّـد الحــادي عشــر صفحــة 479( ويمكــن الحصــول علــى نســخة مــن هــذه 
الوصايــا مــن جنيريلــر، موجــز مــن التاريــخ اإلكليريكــي تأليــف كننجهــام. وقــد ترجــم 

إلــى اإلنكليزيــة فــي كتــاب لموشــيم عنوانــه » قوانيــن التاريــخ اإلكليريكــي «
صفحــة 5٧ — المطهــر: أن الدكتــور جــوزف فــادي برونــو يقــدم هــذا التعريــف 
ألــم بعــد هــذه الحيــاة فيهــا تحبــس تلــك النفــوس  للمطهــر: » المطهــر هــو حالــة 
التــي رحلــت عــن هــذه الحيــاة بعدمــا غفــرت خطاياهــا المميتــة فيمــا يختــص بلوثــة 
بســبب  ولكــن  تســتحقه،  الــذي  األبــدي  باأللــم  يختــص  وفيمــا  وجرحهــا،  الخطيــة 
تلــك الخطايــا بقــي عليهــم قصــاص وقتــي عليهــم أن يعانــوه لزمــن مــا كمــا يحــدث 
أَيْضــاً لتلــك النفــوس التــي تتــرك هــذا العالــم مذنبــة فــي بعــض الخطايــا البســيطة 
عــام  فــي  196 )طبــع  أو المغتفــرة « — مــن كتــاب العقيــدة الكاثوليكيــة صفحــة 
1884 بتصديــق مــن أســقف نيويــورك( انظــر أَيْضــاً مــا كتبــه هاجنبــاك فــي كتابــه 
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األول صفحــة 234- المجلــد  العقائــد « وكالرك  تاريــخ  » موجــز  عنوانــه  الــذي 
237 و 405-408 والمجلــد الثانــي صفحــة 135-150 و 308 و 309، ومــا كتبــه 
اليــوت فــي كتابــه الــذي عنوانــه » تصويــر الكاثوليكيــة الرومانيــة « الكتــاب الثانــي 

الفصــل 12، ودائــرة المعــارف الكاثوليكيــة تحــت بنــد » المطهــر « 
صفحــة ١٠٠ — صكــوك الغفــران: لكــي تحصــل علــى تاريــخ مســهب لعقيــدة 
بنــد » صكــوك  الكاثوليكيــة، تحــت  المعــارف  انظــر كتــاب دائــرة  الغفــران  صكــوك 
الغفــران « )الــذي كتبــه كنــت مــن بيزوتــر بلنــدن(، ومــا كتبــه ألمــان فــي كتــاب عنوانــه 
» المصلحــون قبــل عهــد اإلصــالح « المجلــد األول. الكتــاب الثانــي الفصــل الثانــي، 
ومــا كتبــه كريتــون فــي كتــاب عنوانــه » تاريــخ البابويــة « المجلــد الخامس صفحة 56-

64 و 61، ومــا كتبــه رانــك فــي كتابــه الــذي عنوانــه » تاريــخ اإلصــالح فــي أَلَْمانْيَــا « 
الكتــاب الثانــي الفصــل األول فقــرة 131 و 132 و 139-142 و 153-155 )الطبعــة 
الثانيــة فــي لنــدن ســنة 1845 وترجمــه أوســنن فــي المجلــد األول صفحــة 331 و 335 
-337 و 343-346(، ومــا كتبــه اليــوت فــي كتابــه الــذي عنوانــه » تصويــر الكاثوليكيــة 
الرومانيــة الكتــاب الثانــي الفصــل 13، ومــا كتبــه لــي فــي كتابــه الــذي عنوانــه » تاريــخ 
العتــراف الســمعي وصكــوك الغفــران « ومــا كتبــه فيشــر فــي كتابــه الــذي عنوانــه 
» اإلصــالح « الفصــل الرابــع أمــا عــن ثمــار عقيــدة صكــوك الغفــران فــي أثنــاء عهــد 
اإلصــالح، فانظــر نبــذة كتبهــا لــي عنوانهــا » صكــوك الغفــران فــي إســبانيا « وطبعــت 
ونشــرت فــي كتــاب عنوانــه » أوراق الجمعيــة األمريكيــة عــن تاريــخ الكنيســة « المجلــد 
األول صفحــة 129-171. ويقــول الدكتــور لــي عــن قيمــة هــذا النــور اآلتــي مــن الجانــب 
التاريخــي، فــي الفصــل الفتتاحــي: » إن إســبانيا التــي لــم تكــن تزعجهــا المجــادلت 
التــي وقعــت بيــن لوثــر والدكتــور إك وسلفســتر برابريــاس ظلــت ســائرة باطمئنــان 
فــي الطريــق القديــم المطــروق وتقــدم لنــا الوثائــق الرســمية التــي ل جــدال فيهــا والتــي 

تجعلنــا قادريــن علــى فحــص المســألة فــي نــور التاريــخ النقــي « 
صفحــة 58 — ذبيحــة القــداس: انظــر مــا كتبــه الكاردينــال وايزمــان فــي كتابــه 
الــذي عنــوان » حلــول جســد ربنــا يســوع المســيح ودمــه الحقيقييــن فــي القربــان 
المعــارف  دائــرة  أَيْضــاً  انظــر  ثــم  الكتــاب،  مــن  عليــه  مبرهنــا  المبــارك  المقــدس 
مــن  بــول  كتبــه  )وقــد  المقــدس «  » القربــان  عنوانــه  الــذي  البنــد  الكاثوليكيــة 
ترنــت «  مجمــع  وأحــكام  » قوانيــن  عنوانــه  الــذي  الكتــاب  أَيْضــاً  وانظــر  برســلو(، 
الفصــول 1-8 الــذي طبــع فــي لنــدن فــي عــام 1851 وترجمــه بركلــي فــي صفحــة 
األول  المجلــد  العقائــد  تاريــخ  موجــز  عنوانــه  الــذي  هاجانبــاك  وكتــاب   79-70
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صفحــة 214-223 و 393-398 والمجلــد الثانــي صفحــة 88-114، وكتــاب جــون 
كلفــن وعنوانــه » القوانيــن « الكتــاب الرابــع الفصــل 17 و 18، ومــا كتبــه هوكــر 
كتابــه  فــي  أليــوت  كتبــه  ومــا  اإلكليريكــي «،  » النظــام  عنوانــه  الــذي  كتابــه  فــي 

 5 و   4 الفصــل  الثانــي  الكتــاب  الرومانيــة  الكاثوليكيــة  الــذي عنوانــه » تصويــر 
الولدنســية  الترجمــات  عــن  للكتــاب:  الولدنســيين  ترجمــات   —  ٦5 صفحــة 
األولــى ألجــزاء مــن الكتــاب إلــى لغــة عامــة الشــعب انظــر مــا كتبــه تاونلــي فــي كتابــه 
الــذي عنوانــه » شــروح األدب الكتابــي « المجلــد األول الفصــل العاشــر فقــرة 1 — 
13، ومــا جــاء فــي كتــاب بثافيــل الــذي عنوانــه » الكتــاب فــي فرنســا « الــذي طبــع 
فــي باريــس ســنة 1864 الفصــل الثانــي الفقــرة 3 و 4 و 8-10 و 13 و 21، ومــا كتبــه 
يتنــام فــي كتابــه الــذي عنوانــه » رقابــة كنيســة رومــا « المجلــد الثانــي الفصــل الثانــي 
نــص النشــرة  صفحــة ٧5 — منشــور ضــد الولدنســيين: إن جــزءا كبيــرا مــن 
الولدنســيين  ضــد   1487 عــام  فــي  الثامــن  أنوســنت  أصدرهــا  التــي  البابويــة 
فــي  يوجــد  كمبــردج(  جامعــة  مكتبــة  فــي  منهــا  األصليــة  النســخة  توجــد  )التــي 
عــام  فــي  البابويــة « طبــع  » تاريــخ  لدوالنــج عنوانــه  كتــاب  فــي  إنكليزيــة  ترجمــة 

 62 الجــزء  الخامــس،  الفصــل  الســادس  الكتــاب   1871
صفحــة 83 — ويكلِــف: لكــي تحصــل علــى النــص األصلــي للنشــرات البابويــة 
الصــادرة ضــد ويكلِــف مترجمــة إلــى اإلنكليزيــة انظــر مــا كتبــه فوكــس فــي كتابــه الــذي 
عــام 1870  لنــدن  فــي  الــذي طبــع  تاونســند  بــرأت  عنوانــه » أعمــال وأنصــاب «، 
المجلــد الثالــث صفحــة 4-13، وانظــر أَيْضــاً مــا كتبــه لويــس فــي كتابــه الــذي عنوانــه 
الــذي طبــع فــي عــام 1820 صفحــة 49-51 و  » تاريــخ ويكلِــف وحياتــه وآلمــه « 
303-314، ومــا كتبــه لتشــلر فــي كتابــه الــذي عنوانــه » جــون ويكلِــف ومضطهــدوه 
اإلنجليــز « الفصــل الخامــس الفقــرة 2 )الــذي طبــع فــي لنــدن عــام 1884 وترجمــة 
لوريمــر صفحــة 162-164(، ومــا كتبــه نيانــدر فــي كتابــه الــذي عنوانــه: » التاريــخ 

العــام للديانــة والكنيســة المســيحية « الفتــرة السادســة فقــرة 2 
صفحــة 85 — العصمــة: فــي عقيــدة العصمــة انظــر مــا جــاء فــي دائــرة المعــارف 
الكاثوليكية المقال الوارد تحت عنوان » العصمة « الذي كتبه تيرنر، وما كتبه جورج 
سالمون في كتابه الذي عنوانه » عصمة الكنيسة «، وما كتبه اليوت في كتابه الذي 
عنوانــه: صــورة الكاثوليكيــة الرومانيــة الكتــاب األول الفصــل الرابــع، ومــا كتبــه الكاردينــال 
جيبونز في كتابه الذي عنوانه: » إيمان آبائنا « الطبعة 49 عام 1897 الفصل السابع 
صفحــة ١٠١ — مجمــع كونســتانس: عــن دعــوة البابــا يوحنــا الثالــث والعشــرين 
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مجمــع كونســتانس لالنعقــاد بنــاء علــى التمــاس اإلمبراطــور سجســموند انظــر مــا 
الكتــاب  اإلكليريكــي «  التاريــخ  » قوانيــن  عنوانــه  الــذي  كتابــه  فــي  موشــيم  كتبــه 
الثالــث، وانظــر كذلــك مــا كتبــه داولنــج فــي كتابــه الــذي عنوانــه » تاريــخ البابويــة « 
الكتــاب الســادس الفصــل الثانــي الفقــرة 13، ومــا كتبــه بــاور فــي كتابــه الــذي عنوانــه 
» تاريــخ البابــوات « طبعــة لنــدن فــي عــام 1766 المجلــد الســابع صفحــة 141-

143، ومــا كتبــه نيانــدر فــي كتابــه الــذي عنوانــه » التاريــخ العــام للديــن المســيحي 
والكنيسة « الفترة السادسة فقرة 1 )عام 1854-5 مجلدات طبع وترجم بواسطة 

تــوري المجلــد الخامــس صفحــة 101-94( 
صفحــة ٢١8 — الجزويــت: لكــي تعــرف بيانــا عــن أصــل » جمعيــة يســوع « 
ومبادئهــا وأغراضهــا كمــا يلخصهــا أعضــاء هــذه األخويــة انظــر كتابــا عنوانــه » عــن 
الجزويــت « طبعــة القــس جــون جيــرارد ونشــر فــي لنــدن عــام 1902 نشــرته جمعيــة 
الحــق الكاثوليكــي. فــي هــذا الكتــاب نجــد القــول التالــي » إن الباعــث فــي كل 
نظــام الجمعيــة هــو روح الطاعــة الكاملــة. لقــد كتــب القديــس أغناطيــوس يقــول: 
» ليقتنــع كل واحــد أن أولئــك الذيــن يعيشــون تحــت الطاعــة ينبغــي أن يســمحوا 
هــوا بواســطة العنايــة اإللهيــة عــن طريــق رؤســائهم كمــا  ألنفســهم أن يتحركــوا ويوجِّ
لــو كانــوا جســما مائتــا — يســمح لنفســه بــان يحمــل إلــى أي مــكان ويعامــل بــأي 
كيفيــة، أو كعــكاز الرجــل الشــيخ الــذي يخــدم مــن يحملــه فــي يــده فــي أي طريــق 
يســير فيــه « » هــذا الخضــوع التــام يشــرفه الباعــث عليــه. ثــم يمضــي المؤســس 
فــي حديثــه فيقــول: » وينبغــي أن يكــون متأهبــا وفرحــا ومثابــرا... إن الشــخص 
المتديــن المطيــع يتمــم بســرور مــا قــد حــدده لــه رؤســاؤه بفــرح ألجــل الخيــر العــام 
وهــو متأكــد مــن انــه بذلــك يكــون متمشــيا حقــا مــع إرادة هللا « هــذا مــا جــاء فــي 

كتــاب » عــن الجزويــت « صفحــة 6 
ثــم انظــر أَيْضــاً مــا كتبــه دوبيــن فــي كتــاب » موجــز تاريــخ الكنيســة « الفصــل 
33 )طبعــة لنــدن ســنة 1713 المجلــد الرابــع صفحــة 132-135( وموشــيم فــي 
)الطبعــة  البريطانيــة  المعــارف  ودائــرة  اإلكليريكــي «  التاريــخ  » قوانيــن  كتابــه 
» مبــادئ  كتابــه  فــي  برواســين  كتبــه  ومــا  » الجزويــت «،  بنــد  التاســعة( 
الجزويــت، مكونــا مــن مجموعــة مقتطفــات مــن نفــس مؤلفيهــم )لنــدن 1860-

كتابــه  فــي  وكارترايــت   ،1839 عــام  فــي  أخــرى  طبعــة  ذلــك  قبــل  ظهــرت  وقــد 
كاتبــه  فــي  وتونتــون   )1876 )لنــدن  وتعليمهــم «  دســتورهم  » الجزويــت، 

 )1901 )لنــدن   1773-1580 عــام  إنكلتــرا  فــي  الجزويــت  » تاريــخ 
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بنــد  الكاثوليكيــة  المعــارف  دائــرة  انظــر  التفتيــش:  محكمــة   —  ٢١9 صفحــة 
» محكمــة التفتيــش « )كتبــه بلوتــزر فــي ميونيــخ ولــي فــي كتــاب » تاريــخ محاكــم 
التفتيــش فــي القــرون الوســطى، ومــا كتبــه ليمبورســن فــي كتــاب » تاريــخ محكمــة 
التفتيــش المجلــد األول الكتــاب األول الفصــل 25 و27-31 )طبعــة لنــدن فــي عــام 
1731 ترجمــة شــاندلر فــي المجلــد األول صفحــة 131-142 و 144-161(، ومــا 
كتبــه فــون رانــك فــي كتــاب » تاريــخ البابــوات « الكتــاب الثانــي الفصــل الســادس 
صفحة ٢4٧ — أسباب الثورة الفرنسية. اذا أردت أن تعرف شيئا عن العواقب 
البعيدة لرفض اَلِْكتَاب الُمَقدَّس وديانة الكتاب الذي أقدم عليه شعب فرنسا انظر 
مــا كتبــه فــون ســبيل فــي كتــاب » تاريــخ الثــورة الفرنســية « الكتــاب الخامــس الفصــل 
األول جــزء 3-7، ومــا كتبــه بــكل فــي كتــاب » تاريــخ المدنيــة فــي إنكلتــرا « الفصــل 8 و 
12 )طبعــة نيويــورك فــي عــام 1895 المجلــد األول صفحــة 364-66 3 و 371-369 
و 437 و 540 و 541 و 550(، » صحيفــة بــال كــوود « المجلــد الرابــع والثالثــون رقــم 
215 )نوفمبــر 1833 صفحــة 739(، ومــا كتبــه لوريمــر فــي كتــاب » مختصــر تاريــخ 

الكنيســة البروتســتانتية في فرنســا « الفصل الثامن جزء 6 و 7
صفحــة ٢49 — محــاولت لكبــت اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس ومالشــاته: باإلشــارة إلــى 
المحــاولت الطويلــة األمــد التــي بذلــت فــي فرنســا لقمــع الكتــاب وكبتــه — وعلــى 
الخصــوص الترجمــات التــي ظهــرت فــي لغــة عامــة الشــعب يقــول جــوس: » أن 
األمر العالي الذي صدر في تولوز في عام 1229 « الذي أقر » محكمة التفتيش 
س باللغــة الدارجــة.. كان أمــرا باللتجــاء إلــى  ضــد كل مــن يقــرأون اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
النــار وســفك الــدم والتدميــر. إنــه فــي فصولــه الثالــث والرابــع والخامــس والســادس 
يأمــر بتدميــر البيــوت وأحقــر أماكــن الختبــاء وحتــى المالجــئ والمخابــئ التــي تحــت 
األَرْض التــي كان يلــوذ بهــا أنــاس اتهمــوا بإحرازهــم للكتــاب المقــدس، وانــه يجــب 
يجــب  يتســترون عليهــم  الذيــن  األَرْض، وحتــى  الغابــات وكهــوف  إلــى  مطاردتهــم 
كل  فــي  الكتــاب  حــرم  أن  ذلــك  نتائــج  مــن  وكان  العقوبــات.  بأقصــى  معاقبتهــم 
مــكان. وكأنمــا قــد اختفــى تحــت األَرْض ونــزل إلــى القبــر «. وهــذه األوامــر » تبعتهــا 
مــدى خمــس مئــة ســنة عقوبــات ل حصــر لهــا، وفيهــا جــرى دم القديســين كالمــاء « 

— جــوس فــي كتــاب عنوانــه » قانــون الكتــب المقدســة « 
وعن الجهود الخاصة التي بذلت لمالشاة الكتاب في إبَّان حكم اإلرهاب، وفي 
أواخــر عــام 1793 يقــول الدكتــور لوريمــر: » أينمــا أمكــن العثــور علــى كتــاب مقــدس 
يمكــن أن يقــال انــه اضطهــد إلــى المــوت إلــى حــد أن عــددا مــن المفســرين المحترميــن 
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يفســرون قتــل الشــاهدين الــوارد ذكرهمــا فــي األصحــاح الحــادي عشــر مــن ســفر الرؤيــا 
علــى انــه قمــع بــل ومالشــاة العهديــن القديــم والجديــد فــي فرنســا فــي تلــك الحقبــة « 
— لوريمــر فــي كتــاب عنوانــه » مختصــر تاريخــي للكنيســة البروتســتانتية فــي فرنســا « 
انظــر أَيْضــاً مــا كتبــه فيشــر فــي كتــاب عنوانــه » اإلصــالح « وكذلــك مــا كتبــه 
باريــس عــام  س فــي فرنســا « طبعــة  الُمَقــدَّ فــي كتــاب عنوانــه » اَلِْكتَــاب  بيتافــل 
1864، ومــا كتبــه بوتنــام فــي كتــاب عنوانــه » رقابــة كنيســة رومــا « المجلــد األول 
الفصــل الرابــع )1906(، والمجلــد الثانــي الفصــل الثانــي )صفحــة 15-19( وأَيْضــاً 
وكنائســهم  مســتعمراتهم  » الهيجونــوت،  عنوانــه  كتــاب  فــي  ســمايلز  كتبــه  مــا 
وصناعتهم « الفصل 1، 2، 3، 18 وسمايلز أَيْضاً في كتاب عنوانه » للهجونوت 
فــي فرنســا بعــد الثــورة « — فصــل 2، 10، 12، وكذلــك مــا كتبــه وايلــي فــي كتــاب 

عنوانــه » تاريــخ البروتســتانتية « الكتــاب الثانــي والعشــرون الفصــل الســادس 
صفحــة ٢5٧ — حكــم اإلرهــاب: عــن مســؤولية القــادة الضاليــن فــي الكنيســة 
والدولــة وعلــى الخصــوص فــي الكنيســة عــن مشــاهد الثــورة الفرنســية — انظــر 
الدينــي «  واإلصــالح  الفرنســية  » الثــورة  عنوانــه  كتــاب  فــي  ســلون  كتبــه  مــا 
المقدمــة والفصــل الثانــي، ومــا كتبــه تشــاف فــي كتــاب عنوانــه » أوراق الجمعيــة 
األمريكيــة لتاريــخ الكنيســة « المجلــد األول، ومــا كتبــه ســمايلز فــي كتــاب عنوانــه 
» الهيجونــوت فــي فرنســا بعــد الثــورة « الفصــل 18، ومــا كتبــه لوريمــر فــي كتــاب 
عنوانــه » موجــز تاريــخ للكنيســة البروتســتانتية فــي فرنســا « الفصــل الثامــن، ومــا 
كتبــه جالتــون فــي كتــاب عنوانــه » الكنيســة والدولــة فــي فرنســا مــن ســنة 1300 
إلــى ســنة 1907 « طبعــة لنــدن 1907 الفصــل الثالــث، ومــا كتبــه الســير ســتيفن 

فــي كتــاب عنوانــه » محاضــرات عــن تاريــخ فرنســا، المحاضــرة 16 
شــيئا  تعــرف  لكــي  الممتــازة:  والطبقــات  الشــعب  عامــة   —  ٢٦٠ صفحــة 
كتبــه  مــا  انظــر  الثــورة  عهــد  قبــل  فرنســا  فــي  الســائدة  الجتماعيــة  األحــوال  عــن 
فــون هولســت فــي كتــاب عنوانــه » محاضــرات لويــل عــن الثــورة الفرنســية « — 
تايــن فــي كتــاب عنوانــه » الحكــم القديــم «  مــا كتبــه  المحاضــرة األولــى، وأَيْضــاً 

فــي فرنســا «  كتــاب عنوانــه » ســيجات  فــي  يونــج  ومــا كتبــه 
صفحــة ٢٦3 — الجــزاء: لكــي تحصــل علــى تفاصيــل أكثــر عــن الصفــة الجزائيــة 
للثــورة الفرنســية انظــر مــا كتبــه تومــاس جــل فــي كتــاب عنوانــه » الدرامــا البابويــة « 
الكتــاب العاشــر، ومــا كتبــه دي بريسنســيه فــي كتــاب عنوانــه » الكنيســة والثــورة 

الفرنســية « الكتــاب الثالــث الفصــل األول 
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صفحــة ٢٦4 — فظائــع حكــم اإلرهــاب: انظــر مــا كتبــه تايــرز فــي كتــاب عنوانــه 
» تاريخ الثورة الفرنسية طبعة نيويورك وترجمة شوبرل المجلد الثالث صفحة 42-

44 و 62-74 و 106، ومــا كتبــه مجنــت فــي كتــاب عنوانــه » تاريــخ الثــورة الفرنســية « 
طبعة بون عام 1894 الفصل التاســع، وما كتبه الســير أرشــيبالد أليســون في كتاب 
عنوانــه » تاريــخ أوروبــا منــذ بــدء الثــورة الفرنســية إلــى إرجــاع أســرة البوربــون « المجلــد 

األول الفصــل 14 )طبعــة نيويــورك عــام 1872 المجلــد األول صفحــة 312-293( 
صفحة  ٢٦٦ — نشر الكتب المقدسة: في عام 1804 طبقا لما قاله المستر وليم 
كانتــون مــن رجــال جمعيــة التــوراة البريطانيــة واألجنبيــة، قــال: » كل الكتــب المقدســة 
الموجودة في العالم سواء أكانت مخطوطة أو مطبوعة بما في ذلك كل ترجمة في 
كل بلد لم يتجاوز عددها أربعة ماليين نسخة... واللغات المختلفة التي بها كتبت 
هــذه المالييــن األربعــة كتبــت بمــا فــي ذلــك الــكالم القديــم مثــل القوطــي المويــزو فــي 

ألفيالس، واألنجلو سكسون في بيدي مدونة بحيث يبلغ عددها الخمسين.

ما هي جمعية التوراة؟ 
وبعد ذلك بمئة سنة عند أول يوبيل مئوي لها أمكن لجمعية التوراة البريطانية 
واألجنبيــة أن تقــدم تقريــرا عــن جملــة توزيعاتهــا للكتــاب المقــدس أو العهــد الجديــد 
أو أجــزاء منــه بواســطة تلــك الجمعيــة وحدهــا فبلــغ عددهــا 101.680.186 وفــي 
1910 زاد هــذا المجمــوع حتــى بلــغ 220.000.000 نســخة مــن حوالــي أربــع مئــة 
لغــة. وينبغــي أن يضــاف إلــى هــذا العــدد الضخــم مالييــن النســخ الكتابيــة أو أجــزاء 
منهــا فــي لغــات كثيــرة التــي توزعهــا جمعيــات التــوراة األخــرى والــوكالت التجاريــة 
التــوراة  جمعيــة  بنــات  كبــرى  هــي  التــي  األمريكيــة  التــوراة  وجمعيــة  المختلفــة. 
البريطانيــة األم فــي غضــون األربــع وتســعين ســنة األولــى مــن عملهــا أعلنــت أنهــا قــد 
وزعــت مــا جملتــه 182 و296 و78 نســخة. )انظــر ســجل جمعيــة التــوراة عــن يونيــو 
ســنة 1910(. وطبقــا للتقديــرات المتحفظــة تطبــع البيــوت التجاريــة مــا يقــرب مــن 
ســتة مالييــن نســخة مــن الكتــاب التــي إذا أضيفــت إلــى ناتــج مــا توزعــه جمعيــات 

التــوراة يجعــل جملــة مــا يــوزع ســنويا تقفــز إلــى 15 مليــون نســخة ويزيــد 
س كلــه أو أجــزاء منــه المقدمــة فــي النــص  اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ ان عــدد ترجمــات 

يزيــد عددهــا علــى األلــف  الكتــاب. والن  أعــد  كانــت صحيحــة عندمــا 
صفحــة ٢٦٦ — المرســليات األجنبيــة: إن الدكتــور فيشــر فــي أحــد الفصــول عــن 
» المرســليات المســيحية « مــن كتابــه الــذي عنوانــه » تاريــخ الكنيســة المســيحية « 
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بــداءات الحركــة المرســلية التــي فــي الســنوات األخيــرة مــن القــرن الثامــن  يلخــص 
عشــر، فتحــت البــاب لدخــول عهــد مشــرق للنشــاط المرســلي، عهــد هــو فــي تاريــخ 
المرســليات ل يقــل شــهرة إل عــن العصــور المســيحية األولــى « وفــي عــام 1792 
» تأسســت الجمعيــة المعمدانيــة وكان كاري واحــدا مــن أوائــل مرســليها. وقــد أبحــر 
كاري إلى الهند، وهناك بمســاعدة غيره من أعضاء نفس الجمعية أســس مرســلية 
ســيرامبور «. وفــي عــام 1795 تأسســت جمعيــة لنــدن التبشــيرية وفــي عــام 1799 
تأسســت » المنظمــة التــي صــارت فــي عــام 1812 جمعيــة الكنيســة التبشــيرية «. 
وبعد ذلك بقليل تأسســت الجمعية الوســلية التبشــيرية » وفي حين كان النشــاط 
قــد  كانــوا  أمريــكا  مســيحي  فــإن  العظمــى  بريطانيــا  فــي  ويتقــدم  ينمــو  التبشــيري 
بــدأوا يتحمســون بغيــرة مشــابهة لتلــك. ففــي عــام 1814 أسســوا التحــاد األمريكــي 
للمرســلين المعمدانييــن. ثــم إن ارونيــرام جدســون الــذي كان بيــن طليعــة المرســلين 
للخروج من أمريكا أبحر إلى كلكلتا في عام 1812 ووصل إلى بورما في عام 1813 

فــي شــهر يوليــو. انظــر مــا كتبــه فيشــر فــي كتــاب » تاريــخ الكنيســة المســيحية «. 
ثم إن الدكتور بيرسون يعلن في مقال نشر في مجلة الريفيو التبشيرية العالمية 
في عدد يناير من عام 1910 » انه منذ نصف قرن كانت الصين ومنشوريا واليابان 
وكوريــا وتركيــا وبــالد العــرب وحتــى قــارة إفريقيــا المتراميــة األطــراف — كانــت نائمــة. 
وفــي عزلــة وتباعــد وانطــواء علــى نفســها ومحبوســه. فأواســط آســيا لــم يكــن مكتشــفا 
نسبيا كما كان أواسط أفريقيا. وفي بلدان كثيرة كان احتالل الشيطان الطويل مما 
ل ينازعــه فيــه منــازع ولــم يكــن مــن يزعــج إمبراطورتيــه. وقــد كانــت الممالــك البابويــة 
متعصبــة كمــا كانــت وثنيــة. ففــي إيطاليــا وإســبانيا كان مــن يجــرؤ علــى بيــع كتــاب 
مقــدس يلقــى فــي الســجن وكذلــك مــن يكــرز باإلِنِْجيــل. لقــد كانــت فرنســا ملحــدة 
ــا تســلل إليهــا الديــن العقلــي. وكان البــاب مغلقــا فــي وجــه جانــب  بالفعــل، وأَلَْمانْيَ
كبيــر واســع مــن الحقــل التبشــيري. فكانــت تلــك البــالد ممتنعــة علــى المبشــرين إلــى 
حــد كبيــر أو صغيــر. أمــا اآلن فالتطــورات فــي كل مــكان شــهيرة وجوهريــة... وذاك 
الــذي معــه مفاتيــح األبــواب المغلقــة بــدأ يفتحهــا فبــدأ فــي فتــح كل البلــدان لمرســل 
الصليــب. وحتــى فــي المدينــة الدهريــة حيــث كان يلتــزم مــن يزورهــا منــذ نصــف 
قــرن أن يتــرك كتابــه المقــدس خــارج أســوارها توجــد كنائــس بروتســتانتية بالعشــرات 

وتوجــد حريــة لنشــر اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس « 
صفحــة 3٠4 — التواريــخ النبويــة: إن الحقائــق التاريخيــة والواقعيــة المتصلــة 
بالحقبــات النبويــة المذكــورة فــي دانيــال 8 و9 والمشــتملة علــى براهيــن كثيــرة تشــير 
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إشــارة ل تخطــئ إلــى ســنة 457 ق. م علــى أنهــا الوقــت الصحيــح الــذي بــه يبــدأ 
كتبــه  مــا  انظــر  النبــوة.  تالميــذ  مــن  كثيــرون  قــد خططهــا  الفتــرات،  هــذه  حســاب 
ســتانلي ليــذس فــي كتــاب » نبــوة العهــد القديــم « محاضــرة 10 و 11 )محاضــرات 
وربورتــون عــن الســنوات 1876-1880( و. جــود فــي كتابــه » النبــوة التــي تمــت « 
عــن  وربورتــون  )محاضــرات   )1( رقــم  مذكــرة  علــى  المشــتملة  العاشــرة  العظــة 
النبــوة « طبعــة  » تاريــخ  الــذي عنوانــه  تومــاس  وكتــاب  الســنوات 1858-1854( 
كتــاب عنوانــه  فــي  نيوتــن  أســحق  كتبــه  ومــا  عــام 1848 صفحــة 106-26،  لنــدن 
مالحظــات علــى نبــوات دانيــال ورؤيــا يوحنــا الفصــل العاشــر طبعــة لنــدن 1733 
دانيــال  عــن  آراء  كتــاب عنوانــه  فــي  أوريــا ســميث  كتبــه  ومــا  صفحــة 143-128، 
والرؤيــا الجــزء األول فصــل 8 و 9. أمــا عــن تاريــخ الصلــب فانظــر مــا كتبــه هيلــز فــي 
كتــاب عنوانــه تحليــل التاريــخ طبعــة لنــدن الثانيــة عــام 1830 المجلــد األول صفحــة 

الثالــث صفحــة 258-164  والمجلــد   101-94
صفحــة 3١٠ — ســقوط اإلمبراطوريــة العثمانيــة: لكــي تحصــل علــى مزيــد مــن 
التفاصيــل بالنســبة إلــى التنبــؤ عــن ســقوط الدولــة العثمانيــة فــي غضــون شــهر آب 
)أغســطس( ســنة 1840 أنظــر مــا كتبــه لتســن فــي كتابــه الــذي عنوانــه » أرجحيــة 
مجيء المسيح الثاني حوالي سنة 1843 م. « )الذي نشر في حزيران )يونيو( سنة 
1838( ومــا كتبــه لتســن أَيْضــاً فــي كتــاب عنوانــه » خطــاب إلــى اإلكليــروس « )الــذي 
نشــر فــي ربيــع ســنة 1840، وطبــع ثانيــة بتقريــر تاريخــي لدعــم التقديــرات المضبوطــة 
الســابقة عــن المــدة النبويــة الممتــدة إلــى ســقوط اإلمبراطوريــة العثمانيــة ونشــر فــي 
عام )1841(، وكتاب » المجيء ترس ومراجعة « المجلد األول )1844(، وما كتبه 
لوفبــورو فــي كتــاب عنوانــه » حركــة المجــيء الثانــي العظيمــة « طبعــة 1905 صفحــة 
129-132، والمقال الذي كتبه لتسن في صحيفة » عالمات األزمنة «، و» مفسر 
صحيفــة  فــي  آخــر  مقــال  وانظــر   1840 ســنة  )أغســطس(  آب  أول  فــي  النبــوة « 

» عالمــات األزمنــة « و » مفســر النبــوة « فــي أول شــباط )فبرايــر( ســنة 1841 
صفحــة 3١5 — منــع الكتــاب عــن الشــعب: اذا أردت معرفــة شــيء عــن موقــف 
الكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة مــن نشــر اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّس فــي اللغــات المعروفــة 
» اَلِْكتَــاب  بنــد  فــي  الكاثوليكيــة  المعــارف  دائــرة  فــي  ورد  مــا  فانظــر  للعلمانييــن 
الُمَقــدَّس «، وانظــر أَيْضــاً مــا كتبــه فيشــر فــي كتــاب عنوانــه » اإلصــالح « فصــل 15 
)طبعة سنة 1873 صفحة 530-532( وما كتبه الكاردينال جيبونز في كتاب عنوانه 
» إيمــان آبائنــا « الفصــل الثامــن )الطبعــة التاســعة واألربعيــن عــام 1897 صفحــة 
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98-117(، ومــا كتبــه داولنــج فــي كتــاب عنوانــه » تاريــخ البابويــة « كتــاب 7 فصــل 2 
وكتــاب 9 فصــل 3 )طبعــة 1871 صفحــة 491-496 و 621-625( ومــا كتبــه تنجييــز 
في كتاب عنوانه »  تاريخ مجمع ترنت — طبعة ثانية في أدنبره عام 1853 وترجمة 
ســكوت صفحــة 101-110، ومــا كتبــه بتنــام فــي كتــاب عنوانــه »  الكتــب ومؤلفوهــا 

فــي العصــور الوســطى — المجلــد األول الجــزء الثانــي الفصــل الثانــي 
المجيئييــن صنعــوا  أن  القائلــة  القصــة  إن  الصعــود:  ثيــاب   — 34٢ صفحــة 
الذيــن  اختــراع  مــن  الَْهــَواِء  « كانــت  ِفــي  الــرَّبِّ  لُِمالَقَــاِة  بهــا  لكــي يصعــدوا  ثيابــا 
أرادوا تعييــر تلــك الحركــة. وقــد جهــدوا فــي نشــرها لكــي يصدقهــا كثيــرون، ولكــن 
األســئلة الحريصــة التــي وجهــت إليهــم برهنــت علــى كذبهــا. ولمــدى ســنين طويلــة 
أن كانــت  الحادثــة  البرهــان علــى صــدق هــذه  يقــدم  لمــن  قدمــت جائــزة كبيــرة 
لــم يُقــَدم أي برهــان. ولــم يكــن أي واحــد ممــن أحبــوا ظهــور  قــد وقعــت، ولكــن 
المخلــص يجهــل تعاليــم الكتــاب بحيــث يظــن أن الثيــاب التــي مــن صنعــه لزمــة 
لتلــك المناســبة. ولكــن الثــوب الوحيــد الــذي ســيحتاجه القديســون ليقابلــوا بــه 

الــرب هــو بــر المســيح. انظــر رؤيــا 19: 8 
صفحة 343 — تاريخ النبوة: إن الدكتور جورج بوسن أستاذ اآلداب العبرية 
والشــرقية بجامعــة مدينــة نيويــورك أرســل كتابــا إلــى الســيد ميلــر نشــر فــي مجلــة 
بشــير المجــيء ويقــرر عالمــات األزمنــة « فــي بوســطون فــي 6 و13 آذار )مــارس( 
لأزمنــة  بحســابه  متصلــة  الكتــاب  ذلــك  فــي  هامــة  اعترافــات  قــدم   1844 ســنة 
اعتــراض عليــك ول علــى أصدقائــك  أنــه ل  يقــول: » إنــي أرى  النبويــة. فكتــب 
كثيــرا  وتعبتــم  النبــوة  تاريــخ  لــدرس  كبيــرا  وقتــا طويــال واهتمامــا  لكونكــم كرســتم 
الفتــرات  هــذه  كانــت  فــاذا  العظيمــة.  فتراتهــا  تواريــخ  ونهايــة  بــداءة  تحديــد  فــي 
قــد أوردهــا الــرُّوح الُْقــُدِس قبــال فــي األســفار النبويــة فــال ريــب أن الغــرض منهــا 
هــو أن تــدرس وربمــا تفهــم فــي النهايــة. ول يمكــن أن يُتَّهــم أي إنســان بالجهالــة 
الجريئــة لكونــه بــكل وقــار يبــذل جهــدا فــي عمــل هــذا... أمــا حســبان اليــوم بســنة 
فــي التعبيــر النبــوي فأنــا اعتقــد أنــك تتبــع شــرحا ســليما جــدا، كمــا أنــك متحصــن 
وســكوت  وكربــي  نيوتــن  اســحق  والســير  ميــد  مثــل  العظيمــة  الشــخصيات  بهــذه 
فــي  اســتنتاجاتك  مــادة  نفــس  إلــى  الذيــن وصلــوا  أمثالهــم  مــن  وكيــث وكثيريــن 
هــذا الموضــوع. فجميعهــم يجمعــون علــى أن الفتــرات الهامــة التــي ذكرهــا كل 
مــن دانيــال ويوحنــا تنتهــي فعــالً فــي هــذا الجيــل مــن تاريــخ العالــم. وانــه يكــون 
منطقــا غريبــا كونــك تتهــم بالهرطقــة لتمســكك بنفــس اآلراء التــي نــادى بهــا وكتــب 
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عنهــا أولئــك الرجــال العظــام «. » إن النتائــج التــي قــد وصلــت إليهــا فــي حقــل 
الســتقراء هــذا ل تدهشــني ول تخــرج عــن جــادة الصــواب ول تؤثــر فــي مبــادئ 
أخــرى  ناحيــة  فــي  هــي  غلطتــك  أن  افهــم  » وأنــا  العظيمــة «  والواجــب  الحــق 
التــي  األحــداث  فهــم طبيعــة  فــي  كليــة  أخطــأت  » لقــد  تواريخــك «  عــن  بعيــدة 
ســتحدث عنــد نهايــة هــذه الفتــرات. هــذا هــو اهــم مــا فــي خطئــك التفســيري « 
صفحــة 39٧ — رســالة مثلثــة: )رؤيــا 14: 6، 7( هــذان العــددان ينبئــان عــن 
تبعــه  » ثــم  فيقــول:  كالمــه  فــي  النبــي  يســتمر  ثــم  األول.  المــالك  رســالة  إذاعــة 
مــالك آخــر قائــال ســقطت ســقطت بابــل... وتبعــه المــالك الثالــث «. إن كلمــة 
» تبعــه « المذكــورة هنــا معناهــا فــي التركيــب كالــذي فــي هــذه اآليــة » يرافــق «. 
الكلمــة هكــذا » أتبــاع واحــد معنــاه الســير وراءه أو  إنَّ لديــك وســكوت يقدمــان 
معــه « وروبنســون يقــول » التبــاع معنــاه الســير مــع أي إنســان أو مصاحبتــه «. إنهــا 
نفــس الكلمــة المســتعملة فــي )مرقــس 5: 24( حيــث يقــول » فذهــب معــه يســوع 
وتبعــه جمــع كثيــر وكانــوا يزحمونــه «. وهــي تســتعمل كذلــك عــن المفدييــن المئــة 
واألربعــة واألربعيــن ألفــا حيــث يقــال: » هــؤلء هــم الذيــن يتبعــون الخــروف حيثمــا 
الــذي يقصــد  الفكــر  فــإن  يذهــب « )رؤيــا 14: 4(. وفــي كال هذيــن الموضعيــن 
فــي 1كورنثــوس 10: 4 حيــث  مــا ورد  الســير معــا. وكذلــك  أننــا نفهمــه هــو  هللا 
نقــرأ عــن بنــي إِْســرَائِيل انهــم » كانــوا يشــربون مــن صخــرة روحيــة تابعتهــم «. وكلمــة 
س  » تابعتهــم « مترجمــة عــن نفــس الكلمــة اليونانيــة والحاشــية فــي اَلِْكتَــاب الُمَقــدَّ
اإلنكليــزي بمعنــى » ســارت معهــم «. نفهــم مــن هــذا أن الفكــرة الــواردة فــي رؤيــا 
14: 8، 9 ليســت تعنــي فقــط أن المالكيــن الثانــي والثالــث تبعــا األول مــن ناحيــة 
الزمن بل أنهما ســارا معه. فالرســائل الثالث إن هي إل رســالة واحدة مثلثة. وهي 
ثــالث فقــط فــي ترتيــب ظهورهــا. ولكــن إذ ظهــرت ذهبــت معــا ول انفصــال بينهــا 
صفحــة 4٠٦ — ســيادة أســاقفة رومــا: إن بعضــا مــن الظــروف الهامــة المتصلــة 
بادعاء أساقفة روما أن لهم السيادة ملخصة في كتاب موشيم الذي عنوانه » قوانين 
التاريــخ اإلكليريكــي «، انظــر أَيْضــاً مــا كتبــه فيشــر فــي كتــاب عنوانــه » تاريــخ الكنيســة 
المســيحية « )طبعــة 1890 صفحــة 56-58(، ومــا كتبــه جليزيــر فــي كتــاب » موجــز 
التاريخ اإلكليريكي «، طبعة نيويورك سنة 1836 وترجمها كننجهام، وما كتبه أندروز 

فــي كتابــه الــذي عنوانــه » تاريــخ الســبت « — الطبعــة الثالثــة صفحــة 279-276 
أهــل  حفــظ  عــن  شــيئا  تعــرف  لكــي  الحبشــية:  الكنيســة   —  5٢٦ صفحــة 
الحبشــة ليــوم الســبت المنصــوص عنــه فــي الكتــاب أنظــر مــا كتبــه ديــن ســتانلي 
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األولــى  المحاضــرة   — الشــرقية «  الكنيســة  تاريــخ  فــي  » محاضــرات  كتابــه  فــي 
ميشــيل  كتبــه  ومــا   ،)97 و   96 1862 صفحــة  ســنة  نيويــورك  )طبعــة   15 الجــزء 
إثيوبيــا « صفحــة 87 و 88 و 311 و 312،  جديــس فــي كتابــه » تاريــخ كنيســة 
ومــا كتبــه جيبــون فــي كتابــه » تاريــخ وانحطــاط وســقوط اإلمبراطوريــة الرومانيــة « 
فصــل 47 أجــزاء 37-39، ومــا كتبــه صموئيــل جوبــات فــي » صحيفــة ثــالث ســنين 
 93 و   83 و   58-55 1850 صفحــة  عــام  نيويــورك  طبعــة  الحبشــة «  فــي  إقامــة 
فــي  واألحــد  للســبت  نقــدي  » تاريــخ  كتــاب  فــي  لويــس  كتبــه  ومــا   ،98 و   97 و 

215-208 صفحــة  ثانيــة  طبعــة   — المســيحية «  الكنيســة 
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